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Szanowni Państwo!
Światowe Dni Młodzieży po raz drugi w swojej 30-letniej historii odbędą się
w Polsce. W lipcu 2016 roku będziemy gościć – według szacunków – od miliona do dwóch milionów osób ze wszystkich kontynentów. Będzie to ważne
wydarzenie dla całej globalnej społeczności chrześcijańskiej i wszystkich
ludzi dobrej woli. Z serca dziękuję tym, którzy włączyli się w przygotowanie
tego wielkiego przedsięwzięcia. Ufam, że dzięki Państwa wysiłkom wizyta
w Polsce pozostawi uczestnikom spotkania same miłe wspomnienia i zachęci
wielu z nich do ponownego odwiedzenia naszego kraju.
Światowe Dni Młodzieży są bowiem także doskonałą okazją do popularyzacji wiedzy o Polsce i Polakach. Chcemy przybliżyć gościom dzieje naszego
państwa, o którego korzeniach przypomina obchodzony właśnie jubileusz
najważniejszego wydarzenia w naszej historii – 1050-lecia chrztu Polski.
A zarazem pragniemy też przedstawić im współczesne, pozytywne oblicze
naszego narodu. Zwykłe, codzienne rozmowy i wspólne spędzanie czasu dają
szansę na wzajemne poznanie, podzielenie się zarówno świadectwem wiary,
jak też osobistą historią i doświadczeniami naszych rodzin. Bardzo wiele zależy tutaj od Państwa, od gospodarzy, przyjmujących zagranicznych uczestników w swoich domach, oraz ich opiekunów i przewodników podczas wizyty.
Nasi goście zapamiętają Polskę taką, jaką Państwo im zaprezentują.
Dlatego raz jeszcze dziękując za zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży,
proszę, aby objęli Państwo na ten czas zaszczytną funkcję dobrych ambasadorów Rzeczypospolitej. Niechaj niniejsze wydawnictwo pomoże
Państwu przygotować się do wypełnienia tej bardzo ważnej roli. Życzę, aby
Światowe Dni Młodzieży przebiegły pomyślnie i stały się znaczącym sukcesem naszego kraju oraz powodem satysfakcji dla wszystkich, którzy będą
je współtworzyć.

Drodzy Państwo!

Z przyjemnością polecam Państwu lekturę niniejszej publikacji, przygotowanej specjalnie dla Was,
dla rodzin goszczących pielgrzymów na Światowe
Dni Młodzieży 2016. Te Dni będą wielkim świętem wiary, a także wielkim świętem polskości,
którą będziecie Państwo reprezentować jako jej
Ambasadorowie.
Dyplomacja posługuje się różnymi narzędziami.
Oprócz narzędzi ściśle politycznych są też inne,
a promocja – czyli dyplomacja publiczna – należy
do najważniejszych. W centrum polskiej dyplomacji publicznej powinna się znajdować dyplomacja
wartości, o której niedawno mówiłem w Sejmie
RP. Zapraszam Państwa do wspólnego budowania
takiej dyplomacji.
Zadaniem Polaków jest głosić nasze tradycyjne wartości, przypominać o nich światu. To
zadanie z pełnym zaufaniem – jako Minister
Spraw Zagranicznych – składam w tych dniach
na Państwa barki. Wierzę, że będziecie mówić pielgrzymom o wspaniałej historii naszego kraju, o jego centralnym miejscu w dawnej
i nowoczesnej Europie, o roli Polski w rozwoju
Kościoła. Jestem przy tym pewien, że przyjmą
Państwo pielgrzymów z polską gościnnością
i godnością. Państwa domy będą najlepszą
wizytówką Polski, ilustracją Państwa dobrych
słów o naszym kraju. Nie wątpię, że przeprowadzą Państwo wzorowo wielką akcję promocji Polski, a publikacja „Ambasador Polskości”
będzie w tym nieocenioną pomocą.

Drodzy Ambasadorowie Polskości!

Światowe Dni Młodzieży 2016 to wielkie święto.
To dla Polski najważniejsze wydarzenie od co najmniej dekady. Kraków przygotowuje się do przyjęcia
Ojca Świętego i milionów pielgrzymów. Będziemy
gościć w naszym pięknym kraju młodzież z całego
świata, z najdalszych jego krańców.
Przyjmiecie tych wspaniałych młodych ludzi w swoich domach. Jest to niezwykła, jedyna w swoim
rodzaju okazja, by pokazać im Polskę w dobrym
świetle i opowiedzieć o niej we właściwy sposób.
Jednym słowem – by ją promować. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych na co dzień zajmuje się promocją Polski; wymagamy od naszych ambasadorów usilnego kształtowania Jej dobrego wizerunku
w świecie. Teraz pomożecie nam w tym trudzie,
będziecie więc i Wy w pewien sposób polskimi
Ambasadorami.
Czym jest niniejsza publikacja? W naszej dyplomatycznej pracy wszyscy potrzebujemy szkoleń.
Ambasador wyjeżdżając za granicę, szkoli się w wielu dziedzinach, podobnie jak jego współpracownicy.
Chcąc promować naszą Ojczyznę musicie wiedzieć
– jak to robić. Potraktujcie więc treść tej książeczki
jako swego rodzaju szkolenie dla Ambasadorów
Polskości.
To od Was w wielkim stopniu zależy, jaki obraz
Polski wywiozą Wasi goście – pielgrzymi. Od Waszej
mądrości, z jaką będziecie przekazywali podane tu
informacje o naszym Kraju, jego dziejach, tradycji,
wierze. Od Waszego zachowania, sposobu bycia, prezentowanego systemu wartości. Wiemy: to niełatwo
być Ambasadorem. Jestem jednak pewien, że podołacie zadaniu, a Wasi goście wyjadą z Polski jako
jej przyjaciele i orędownicy w świecie. Życzę Wam
radości z tego dobrze wykonanego dzieła.
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Ambasadorze Polskości!

Przed Tobą niezwykły zaszczyt, a zarazem przygoda. Przez kilka
dni będziesz reprezentował Polskę wobec gości naszego kraju
pielgrzymujących w lipcu 2016 roku na 31. Światowe Dni Młodzieży.
Spotkanie młodych chrześcijan w Krakowie to wyjątkowe wydarzenie
w Nadzwyczajnym Roku Świętym Miłosierdzia. W ciągu kilku dni
poprzedzających spotkanie w Krakowie pod Twoją opieką znajdą się
osoby, dla których możesz być pierwszym poznanym w ich życiu Polakiem.
Będą to młodzi w wieku od 14 do 35 lat, nastawieni na przeżycia duchowe
i religijne, ale z pewnością także ciekawi Polski. Zapamiętają oni nasz
kraj takim, jakim Ty go pokażesz, a Twoi bliscy będą dla nich przykładem,
jak żyją rodziny chrześcijańskie w Polsce.
Staropolskie przysłowie mówi: „Gość w dom, Bóg w dom”, w Biblii
także znajdziemy zachętę: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż
przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom usługiwali” (Hbr 13,2).
Jeśli będziesz o tym pamiętać, z pewnością doskonale poradzisz sobie
z rolą przewodnika po polskości, a Twoi goście będą się w Twoim domu
czuli jak we własnym.
Broszurka, którą czytasz, ma Ci pomóc wypełnić zadanie Ambasadora
Polskości wobec Twoich gości. Zawiera ona trochę praktycznych
wskazówek na temat kontaktów z gośćmi i opieki nad nimi, propozycje
ciekawych tematów rozmów i materiały do nich. W książeczce znajdziesz
szkice sylwetek polskich świętych Kościoła katolickiego i innych wielkich
Polaków oraz przykłady najważniejszych zjawisk, które nas ukształtowały.
Oczywiście to od Ciebie zależy, w jaki sposób i kiedy wykorzystasz
te wiadomości.
Drogi Ambasadorze, Twoje starania przyczynią się do pełniejszego
przeżycia radosnego doświadczenia wspólnoty młodzieży chrześcijańskiej,
przybyłej do naszej Ojczyzny z całego świata, by dać świadectwo wiary.
Wspólnie spędzony czas umożliwi uczestnikom Światowych Dni Młodzieży
poznanie siebie nawzajem, a także ukazanie własnego dziedzictwa
kulturowego. W ten prosty sposób tworzą się więzi między ludźmi
i narodami. A wspólne przeżycia, doświadczenie polskiej gościnności
oraz przekazana gościom wiedza o Polsce zaowocują przychylnością
dla naszego kraju.
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●● Kilka praktycznych rad
Przygotowując się do zadań Ambasadora Polskości, możesz skorzystać
z następujących wskazówek:
Rozmawiaj. Staraj się dużo rozmawiać, ale uważaj, żeby nie zanudzić gości.
Zaczynając od dowolnego tematu, można zbudować opowieść, w której da się umieścić wiele wartościowych informacji o Polsce, Polakach i naszej polskiej duszy. Każdy
temat może okazać się ciekawy i spowodować, że Twoi goście zadadzą wiele pytań.
Jeśli czegoś nie wiesz, przeproś, znajdź informacje w Internecie i odpowiedz najlepiej,
jak potrafisz.
Pamiętaj, że nadgorliwość szkodzi. Unikaj kłopotliwych sytuacji. Spróbuj poznać
zainteresowania gości, zapytaj ich, co chcieliby zobaczyć. Nie zmuszaj do rozmów
i działań, na które wyraźnie nie mają ochoty. Pozostaw im czas na wypoczynek i zajęcie
się własnymi sprawami, uszanuj ich wrażliwość i intymność. Nie urządzaj wykładów
o Polsce, ale dziel się swoją wiedzą, jeśli tylko są nią zainteresowani.
Nie narzekaj. Goście zobaczą piękny kraj, przyjaznych ludzi, pełne kościoły i żywą
wiarę. A problemy są w każdym kraju. Dokładny ich opis zabiera czas i wprowadza ryzyko, że będziesz źle zrozumiany. Lepiej skupić się na pozytywnym przekazie. Nie chodzi
o to, by ukrywać nasze trudności czy podziały polityczne i światopoglądowe. Pamiętaj, że
Polaków, niezależnie od stanowiska w sporach, więcej ze sobą łączy, niż dzieli. Jeśli goście
zainteresują się Polską, łatwiej im będzie zrozumieć nasze bolączki.
Poznaj kraj i miasto pochodzenia swoich gości. Za pomocą Internetu wyszukaj jak
najwięcej informacji, sprawdź, czy dadzą się powiązać z Polską i Twoją miejscowością.
Wielu Polaków rozproszyły po całym świecie rozbiory, a potem II wojna światowa i wydarzenia późniejszych lat, część z nich to postaci zasłużone dla nauki i kultury krajów, w których przyszło im żyć i pracować, może któryś z nich znany jest Twoim gościom?
Warto też nauczyć się kilku podstawowych słów i zwrotów w ojczystym języku gości
(np. „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, „dzień dobry”), można potem zapytać gości
o prawidłową wymowę. Można poszukać słów o podobnym brzmieniu. Dowiedz się
czegoś o kraju, z którego przyjechali, poszukaj ich związków z Polską.
Pomyśl, co możesz pokazać w swojej okolicy. Polska to naprawdę piękny kraj
o urozmaiconym krajobrazie, bujnej przyrodzie i wspaniałych zabytkach, atrakcyjny
dla obcokrajowców.
Pamiętaj o historii własnej rodziny, swojej miejscowości i regionu, w którym
mieszkasz. Losy konkretnej – Twojej – rodziny będą lepszym źródłem wiedzy o dziejach Polski niż niejeden podręcznik. Historia Polski bywa prezentowana na świecie
w zakłamany sposób. Choćby dlatego, że długo nie byliśmy niepodległym państwem
i nasz głos się nie liczył.
Żeby móc o tym opowiedzieć gościom, sam musisz zebrać informacje. Zapytaj
rodziców i dziadków o dzieje swojej rodziny, dowiedz się, skąd pochodzi. Gdzie poznali się Twoi rodzice? Co się wtedy działo w Polsce? A może Twoja miejscowość ma
ciekawą przeszłość? Co działo się tu podczas ostatniej wojny? Czy są w niej lub w jej
okolicy pomniki, pamiątkowe krzyże? Jacy ludzie mieszkali tu od wieków? Może znasz
miejscowe legendy?

Opowiedz o św. Janie Pawle II
i św. Faustynie. Nawet jeśli Twoi
goście po raz pierwszy przyjechali do Polski, z pewnością słyszeli o świętych: Janie Pawle II
i Faustynie Kowalskiej, i to o nich
możesz z nimi porozmawiać.

Zdjęcie obrazu Jezusa Miłosiernego pędzla A. Hyły
z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. Fot. P. Tumidajski
© Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Przygotuj się wcześniej do
takiej rozmowy (podstawowe
informacje są w rozdziale o historii). Zajrzyj np. do Wikipedii
(życiorys Jana Pawła II w wielu
językach), zapytaj też starszych,
czy pamiętają wrażenie, którego
doznali, gdy dowiedzieli się o wyborze dokonanym przez konklawe.
Postaraj się przekazać ówczesną
atmosferę swoim gościom. Może
Twoi bliscy, albo Ty sam, byliście na
jednej z papieskich pielgrzymek do
Ojczyzny?
Mówiąc o życiu Karola Wojtyły,
zanim został Janem Pawłem II,
możesz wiele opowiedzieć o dziejach Polski – przecież narodził się
w czasie, gdy do Warszawy zbliżali się bolszewicy, podczas II wojny
światowej pracował w kamieniołomach, był studentem i klerykiem,
został papieżem, gdy Polska była
rządzona przez reżim komunistyczny i zależna od Związku
Sowieckiego.

Opowiedz wreszcie o papieskich spotkaniach z młodzieżą. Możesz pokazać (na
YouTube) filmy dokumentujące te chwile. Przypomnij ważne przesłania kierowane do
młodych ludzi i żarty papieża. To Jan Paweł II zainicjował Światowe Dni Młodzieży,
bez niego nie byłoby tegorocznego spotkania.
Drugą bardzo istotną postacią dla całego Kościoła katolickiego, szczególnie w tym
Roku Miłosierdzia, jest św. Faustyna Kowalska, która przekazała Chrystusowe orędzie
miłosierdzia. Czy wiesz, że jej Dzienniczek jest najczęściej tłumaczoną i wydawaną
w obcych językach polską książką?
Niemal w każdym zakątku świata można znaleźć obraz Jezusa Miłosiernego,
z podpisem Jezu, ufam Tobie w miejscowym języku, Twoi goście na pewno znają ten
wizerunek. Jak w ich języku brzmi ten podpis?
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●● Polska od kuchni i nie tylko
Ugościć to dać schronienie, otoczyć opieką, rozmawiać i oczywiście – nakarmić. A że zapamiętane smaki, zapachy, obrazy i dźwięki potrafią przywołać
miłą atmosferę i przypomnieć informacje, z którymi się kojarzą, dlatego warto
gościowi dostarczyć tego typu wrażeń.
Pierwsze, co przychodzi na myśl, to wspólne posiłki oraz smak i zapach polskich
potraw. By uniknąć kłopotliwych sytuacji, warto wcześniej dowiedzieć się, czy Twoi
goście będą mieli ochotę na konkretne danie lub czy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych. Pomocne będą opisy w języku gości na różnych produktach żywnościowych.
Możecie razem przygotować polską potrawę, na przykład nastawić ogórki małosolne,
a później wspólnie je zjeść. Kosztowanie polskich smakołyków to także okazja do
opowieści o polskich obyczajach i posiłkach świątecznych.
Podobno język polski jest jednym z trudniejszych języków. Spróbuj nauczyć gości kilku polskich słów i zwrotów grzecznościowych (np. „dzień dobry”, „dobranoc”,
„dziękuję”). Wiele śmiechu może wywołać próba wymówienia przez gości niełatwych
wyrazów (np. nazw miast – Bydgoszcz i Szczecin, lub nazwisk znanych polskich sportowców – jak Błaszczykowski, Jędrzejczyk, Szczęsny), szczególnie trudnych zdań
(np. „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”) albo po prostu jakiejś dziecięcej
rymowanki.
Pomocna może być też nauka polskiej piosenki, np. Barki, ulubionej pieśni Jana
Pawła II. Możesz pokazać jak wyglądają polskie tańce: polonez, krakowiak, mazur,
oberek lub kujawiak, np. w wykonaniu zespołu „Mazowsze”, który od 67 lat promuje
polską kulturę i tradycję.
Muzyka łagodzi obyczaje i łączy ludzi – na pewno znacie te same zespoły, może
lubicie te same piosenki? To też dobry temat do rozmowy i sposób na poznanie się.
A może lubicie te same filmy i gry komputerowe?
Przysłowia są mądrością narodów, możesz więc sprawdzić, czy polskie przysłowia
mają odpowiedniki w kraju, z którego przyjechali Twoi goście.
Wspólne przeglądanie rodzinnych pamiątek lub zdjęć oraz zwiedzanie ciekawych
miejsc w Twojej miejscowości i okolicach także dostarczy gościom wrażeń, a zarazem
da punkt wyjścia do kolejnych opowieści.
To tylko kilka przykładów, które mogą Cię zainspirować. Warto też ilustrować
opowieści obrazem i dźwiękiem: zdjęciami, filmikami z Internetu, płytami. Zadbaj, by
Twoje opowieści były barwne i interesujące. Sam też staraj się słuchać, co Twój gość
ma do powiedzenia.

Chrześcijańskie
fundamenty
polskiej
tożsamości
Światowe Dni Młodzieży przypadają w 1050. rocznicę chrztu Polski. Rok
966 to data niezwykle ważna w naszych dziejach. Włączenie do wspólnoty
chrześcijańskiej – Christianitas – zadecydowało nie tylko o kształcie naszego kraju, ale też wpłynęło na dzieje Europy i świata. 1050 lat to około
40 pokoleń naszych chrześcijańskich przodków. Wiara w Chrystusa jest
dla nas oczywistością, a kultura europejska, sięgająca korzeniami do
greckiej filozofii i rzymskiego prawa, jest naszą kulturą. To dziedzictwo,
które stanowi o naszej tożsamości. Jak powiedział Jan Paweł II: „Wierność
korzeniom wyraża się w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek
chrześcijański obecny był od samego początku.” (Kraków, 1997 r.)
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Tympanon fundacyjny rotundy św. Prokopa w Strzelnie, XII w.

●● 966 – chrzest Polski
Mało wiemy o Mieszku, pierwszym historycznym władcy Polski. Czy przeżył nawrócenie, o czym badacze mówią coraz częściej, czy też zdecydował się na chrzest z przyczyn
politycznych? Niezależnie od tego z pewnością bardzo poważnie traktował sprawy wiary.
Możemy też założyć, że 1050 lat temu stanął przed wyborem, czy pozostać przy pogańskiej
religii słowiańskiej, czy przyjąć chrześcijaństwo z Konstantynopola lub Rzymu. Na pewno
słyszał o apostołach Słowian: Cyrylu i Metodym, którzy nawracali naszych pobratymców
na południowym wschodzie Europy. Jednak władca Polan wybrał chrzest w obrządku łacińskim. Jego decyzja nie tylko zdeterminowała losy dynastii Piastów, ale określiła kształt
ich państwa wedle nowych zasad. Polska została wzniesiona na fundamentach wiary
chrześcijańskiej i kultury europejskiej połączonej z tradycją prawną i naukową imperium
rzymskiego. Na tych podstawach kolejni władcy tworzyli państwo. A córka Mieszka, księżniczka Sygryda, zaniosła chrześcijaństwo na północ, do Szwecji i Danii.
Może w Twojej okolicy są pamiątki, miejsca związane z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa w Polsce?

●● Pierwsi męczennicy
U początku chrześcijaństwa w Polsce leży heroiczny akt męczeństwa św. Wojciecha,
który zginął podczas próby ewangelizacji Prusów w 997 r. Pochodzący z możnego,
czeskiego rodu Wojciech był jedną z wielkich indywidualności swojej epoki, gorliwym biskupem, wizjonerem politycznej przyszłości Europy i wreszcie przyjacielem
niemieckiego cesarza Ottona III i Bolesława Chrobrego, polskiego władcy, syna i następcy Mieszka I. Uczył współczesnych, że władza to służba Bogu i ludowi, a ziemska
chwała przemija.
Śmierć św. Wojciecha sprowadziła do Polski w roku 1000 cesarza Ottona III, który przybył w pielgrzymce do grobu męczennika w Gnieźnie. Podczas tzw. zjazdu gnieźnieńskiego
cesarz ofiarował Bolesławowi insygnia władzy i utworzył arcybiskupstwo gnieźnieńskie.

W ten sposób Polska uzyskała własne struktury kościelne,
zależne wyłącznie od Rzymu.
Metropolii gnieźnieńskiej
podlegały odtąd biskupstwa
w Poznaniu (to biskupstwo
istniało prawdopodobnie już
od 968), Krakowie, Wrocławiu
i Kołobrzegu. Święty Wojciech,
biskup i męczennik jest głównym patronem Polski. Zjazd
Gnieźnieński w roku 1000
to znaczące wydarzenie
u progu historycznych dziejów Polski.
Wkrótce potem, w 1003 r.,
męczeńską śmierć ponieśli
pierwsi na naszych ziemiach
zakonnicy, zwani Pięcioma
Braćmi Męczennikami.
Wśród nich było dwóch włoskich benedyktynów i trzech
Polaków.
Dzieje św. Wojciecha
i Pięciu Braci Męczenników
opisał św. Bruno z Kwerfurtu,
który dobrze ich znał, a sam
darzył głęboką przyjaźnią
Bolesława Chrobrego. Bruno
był gorliwym misjonarzem,
nawracał Pomorzan i w końcu zginął męczeńską śmiercią
w 1009 r. gdzieś na pograniczu Prus, Rusi i Litwy. Jak
mówi znane powiedzenie
Tertuliana (wczesnochrześcijańskiego teologa): „Krew
męczenników jest zasiewem chrześcijan”, a u początków wiary w Chrystusa
w Polsce znajdujemy krew
tych właśnie męczenników:
Czecha, Włochów, Polaków
i Niemca.
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Dzieje św. Wojciecha – od góry: chrzest pogan, męczeństwo
św. Wojciecha, wykupienie ciała, złożenie do grobu w katedrze
w Gnieźnie – kwatery z Drzwi Gnieźnieńskich, XII w.
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Wśród pierwszych polskich świętych są jeszcze dwaj pustelnicy: Andrzej Świerad
i Benedykt, którzy wstąpili do klasztoru św. Hipolita koło Nitry (dzisiejsza Słowacja).
Drugim (obok św. Wojciecha) głównym patronem Polski jest św. Stanisław
ze Szczepanowa. Jako biskup krakowski wszedł w ostry konflikt z królem Bolesławem
Śmiałym z dynastii Piastów, w wyniku czego poniósł śmierć w 1079 r. Nie ma pewności
co do przyczyn i przebiegu owego tragicznego zatargu. W biskupie widzi się patrona ładu
moralnego i społecznego, który nie wahał się upominać władcy i przypominać mu o pierwszeństwie prawa Bożego nad każdym innym. Historia uczyniła go także patronem jedności
narodowej – jego kanonizacja w XIII w., w czasach rozbicia dzielnicowego, przyczyniła
się do zjednoczenia ziem Polski.

●● Chrześcijańskie państwo Piastów i Jagiellonów
Wraz z chrześcijaństwem pojawiło się na ziemiach polskich pismo, powstały szkoły,
w których uczono przyszłych duchownych i dygnitarzy państwowych. Wznoszono
kościoły i klasztory. Do państwa Piastów przybywali przedstawiciele najświetniejszych
w tamtych czasach ośrodków naukowych i technicznych, czyli mnisi, przede wszystkim
benedyktyni i cystersi, którzy oprócz nauczania wiary przekazywali spuściznę intelektualną, wprowadzali nowoczesne technologie rolnicze i gospodarcze. Następni byli
dominikanie ze św. Jackiem, franciszkanie oraz inni zakonnicy i zakonnice. Do klasztorów wstępowały osoby z panujących rodów – w ich liczbie św. Jadwiga Śląska
i św. Kinga. Duchownymi byli kronikarze, wśród nich Gall Anonim, bł. Wincenty
Kadłubek, Jan Długosz. Nie brakowało także męczenników – w 1241 r., broniąc swej
ziemi i wiary przed najazdem Mongołów, w bitwie pod Legnicą poległ książę Henryk
Pobożny, a w 1260 r., podczas kolejnego najazdu Tatarów, męczeńską śmierć ponieśli
bł. Sadok wraz z 48 Towarzyszami, dominikanie z Sandomierza.
Ostatni z królów z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki,
w 1364 r. założył Akademię Krakowską, którą odnowiła
św. Królowa Jadwiga, wcześniej (1397) uzyskując zgodę papieża na utworzenie wydziału teologii, bardzo potrzebnej ze
względu na konieczność kształcenia teologów na użytek nowo ochrzczonej Litwy. Właśnie decyzja młodziutkiej Jadwigi
Andegaweńskiej, przedkładającej ponad własne szczęście
dobro Polski, której została królem (bo taki tytuł nosiła) i naPieczęć majestatyczna
Królowej Jadwigi
dzieję na chrystianizację pogańskiej Litwy – przyprowadzenie całego wielkiego narodu do Chrystusa – zaważyła na losach tych dwóch krajów
i narodów, łącząc je w unii polsko-litewskiej. Jadwiga zrezygnowała z osobistych
planów matrymonialnych i poślubiła księcia Litwy Jagiełłę pod warunkiem, że nawróci
siebie i swój lud. W dziejach Europy i świata nie istnieje analogia do nawrócenia
na katolicyzm pogańskich władców sąsiedniego mocarstwa i kilkusetletniej bliskiej
współpracy dwóch narodów na zasadach równości. Święta Jadwiga jest dla nas symbolem poświęcenia i ofiarnej służby Bogu, bliźnim i krajowi, którego była władczynią.
Umiała łączyć politykę z życiem kontemplacyjnym. Zmarła w wieku 25 lat w wyniku
komplikacji po porodzie córki. W katedrze na Wawelu wciąż znajduje się rzeźbiony
krucyfiks z czarną figurą Chrystusa, przed którym modliła się św. Jadwiga.

Pierwszym zachowanym tekstem polskim
(a właściwie polsko-łacińskim) są Kazania
świętokrzyskie XIII/XIV w.
Bogurodzica – najstarsza zachowana
polska pieśń religijna, która pełniła
funkcję hymnu państwowego, powstała
zapewne na przełomie wieków XIII i XIV.
Ta pieśń jest głębokim wyznaniem wiary,
polskim credo. Polscy rycerze śpiewali
ją przed bitwą pod Grunwaldem, potem
towarzyszyła Polakom przez pokolenia
podczas najważniejszych wydarzeń.

Polskę i Litwę łączy także wspólny patron – św. Kazimierz Królewicz. Młodo zmarły
w 1484 r. syn króla Kazimierza Jagiellończyka, znany z pobożności i sprawiedliwości, łączył głęboką wiarę i zaangażowanie w sprawy
Ojczyzny.
Dzięki szkolnictwu kościelnemu od połowy XVI w.
wśród szlachty i mieszczaństwa powszechna była znajomość pisania i czytania. W 1473 r. w Krakowie ruszyła pierwsza drukarnia, a w 1508 roku wydrukowana
została pierwsza książka pisana wyłącznie w języku
polskim. Kraków był jednym z głównych ośrodków
intelektualnych ówczesnej Europy. Kształtowanie i rozwój naszego państwa, jego kultury i tożsamości były
ściśle i nierozerwalnie złączone z chrześcijaństwem.
XVI w. jest czasem rozkwitu polskiej kultury,
w owym czasie głęboko chrześcijańskiej. To wtedy ks. Jakub Wujek dokonał pierwszego przekładu
Św. Kazimierz Królewicz
Pisma Świętego na język polski. Mikołaj Rej, ewangelik, „ojciec literatury polskiej”, swoje pisanie obracał na pożytek dusz ludzkich
i ziemskiej Ojczyzny. Poeta Jan Kochanowski, jeden z najwybitniejszych twórców
renesansu w Europie, którego zasługi w rozwijaniu
polskiego języka literackiego są ogromne, to także
obywatel szczerze zatroskany o sprawy publiczne
Rzeczypospolitej. Pozostawił (obok innych dzieł)
przekład na polski Psałterza Dawidów, religijne
hymny i pieśni. Piękny i niezwykle popularny do dziś
hymn Czego chcesz od nas, Panie na trwałe wszedł
do śpiewników katolickich i protestanckich. Do jego
przekładu psalmów Mikołaj Gomółka, wybitny renesansowy kompozytor, skomponował muzykę. Polscy
lutniści tego czasu cieszyli się sławą najlepszych na
Jan Kochanowski
dworach całej Europy.
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Na rozległych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w którą przekształciły
się złączone unią państwa, swobodnie wysławiano Boga w różnych językach i obrządkach. Obok katolików żyli prawosławni, grekokatolicy (unici) i protestanci. Obok chrześcijan: Żydzi, Karaimi i muzułmanie – Tatarzy polscy.
W dziejach Polski bardzo często
święci Kościoła katolickiego stawali
się bohaterami zbiorowej wyobraźni. Jednym z nich był św. Stanisław
Kostka, którego od dzieciństwa
przepełniało pragnienie świętości.
Jako młody chłopiec zapragnął
służyć Bogu w zakonie jezuitów. Ze
względu na zdecydowany sprzeciw
Święty Stanisław Kostka na łożu śmierci  Piotr Le Gros Mł. rodziców uciekł w przebraniu do
Rzymu, aby tam wstąpić do nowicjatu. W wieku 17 lat złożył śluby zakonne, a rok
później, w 1568 r., zmarł, w opinii świętości. Jest jednym z patronów Polski i Litwy,
a także patronem polskiej młodzieży.
Inną znaczącą postacią był także jezuita,
ks. Piotr Skarga (Piotr Powęski, 1536–1612).
Chociaż żył w okresie triumfów Rzeczypospolitej, dostrzegał jej słabości duchowe i moralne. Jako autor Kazań sejmowych wzywał
współczesnych do pielęgnowania cnót obywatelskich i prorokował upadek państwa, jeśli jego obywatele nie podniosą się moralnie.
Wątki religijne były żywe w twórczości
polskich poetów, pisarzy, malarzy działających w czasach zaborów. Henryk Sienkiewicz
otrzymał literacką nagrodę Nobla za powieść
o pierwszych chrześcijanach Quo vadis.
Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi

●● Święci czasów próby
Wiek XVII był próbą dla Kościoła, państwa i narodu. Najpierw wschodnie ziemie
Rzeczypospolitej zostały spustoszone podczas powstania Chmielnickiego (1648) sprzymierzonego z Tatarami, potem Polskę zaatakowała Szwecja, Moskwa i w końcu Węgry.
Polacy wierzą, że straszny najazd szwedzki, zwany potopem (1655–1660), zakończył
się dzięki wstawiennictwu Matki Bożej. Punktem przełomowym okazała się skuteczna obrona sanktuarium i klasztoru oo. paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
z cudami słynącym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Garstka obrońców pod
wodzą przeora o. Augustyna Kordeckiego odparła wszystkie ataki Szwedów. Obrona
Częstochowy była nie tylko triumfem militarnym, ale i duchowym. Zmobilizowała
naród do walki i stała się zwiastunem ostatecznego pokonania najeźdźcy, przywoływanym „ku pokrzepieniu serc” w kolejnych wiekach.

Podczas potopu szwedzkiego król Polski, Jan Kazimierz, powróciwszy z wygnania,
w akcie tzw. ślubów lwowskich (miały one miejsce w katedrze we Lwowie w kwietniu
1656) oddał całą Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą ogłosił Królową Korony
Polskiej, zarazem obiecując polepszyć byt chłopstwa. Od tego czasu Matka Boża jest
główną patronką Polski.
Święty Andrzej Bobola – jezuita i kaznodzieja, apostoł Polesia,
który rok później oddał życie jako męczennik. Znane są świadectwa,
że w czasach zaborów ukazywał się on, przepowiadając odrodzenie
państwa.
W ciężkich czasach, jakie nastały dla wyniszczonej wojnami
i wyludnionej Polski, na czele państwa stanął Jan III Sobieski, król
bardzo pobożny, a jednocześnie świetny wódz. Największe zagroŚw. Andrzej Bobola
żenie dla Polski, a także dla Europy, stanowiła ekspansja wojowniczej muzułmańskiej Turcji. Na wezwanie Austrii, zagrożonej przez olbrzymią armię
turecką pod wodzą Kara Mustafy, Jan III Sobieski ruszył pod Wiedeń, gdzie 12 września
1683 stoczył wygraną bitwę. Zwycięstwo pod Wiedniem zatrzymało pochód tureckiego
Imperium Osmańskiego, ratując Europę przed zalewem islamu.
Nim wieść o triumfie dotarła do Polski,
jego wizję miał św. Stanisław Papczyński,
spowiednik Jana III Sobieskiego, założyciel
pierwszego polskiego zakonu męskiego –
marianów, szczególną czcią otaczającego
Maryję Niepokalaną.
W XVII wieku rozwijała się intensywnie
duchowość pasyjna, wznoszono Kalwarie
(np. Zebrzydowską pod Krakowem, Pacławską, Wejherowską); na Mazowszu powstało
Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii
całe miasto, poświęcone kontemplowaniu
Męki Pańskiej – Nowa Jerozolima, zwana dziś Górą Kalwarią. Uroczyście odprawiano
misteria pasyjne. Do tej tradycji wraca się współcześnie w wielu miejscach w Polsce,
m.in. właśnie w Górze Kalwarii.
Od średniowiecza Polacy nieustannie pielgrzymują do miejsc świętych. Najliczniejsze
pielgrzymki zdążają przed obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, na święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia). Tak zwana piesza pielgrzymka
warszawska do Częstochowy wyrusza nieprzerwanie od roku 1711, czyli od ponad 300
lat, mimo wojen czy zakazów władz.

●● Duchowe odrodzenie w czasach zaborów
Kiedy u schyłku XVIII w. Polska, ulegając sile sąsiednich mocarstw – Rosji, Prus i Austrii
– utraciła własny byt państwowy, to Kościół i wiara sprawiły, że Polacy nie utracili ducha.
Przez 123 lata żyli pod zaborami, bez własnego państwa, a jednak zachowali swoją tożsamość. Państwa zaborcze starały się wymazać pamięć o Polsce, Polaków zrusyfikować lub
zgermanizować (znana jest sprawa bohaterskich dzieci z Wrześni z początku XX w., które
mimo chłosty odmówiły modlenia się w szkole po niemiecku). Zaborcy dobrze zdawali
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sobie sprawę z istotnej roli wiary w życiu narodu polskiego i na różne sposoby utrudniali
działalność i rozwój Kościoła katolickiego, m.in. poprzez kasaty zakonów. Nie zabrakło jednak ludzi oddanych Bogu, Kościołowi i ziemskiej Ojczyźnie. Wśród nich warto wymienić św.
o. Rafała Kalinowskiego (✝ 1907) – powstańca styczniowego, zesłańca i w końcu karmelitę,
świętych biskupów: Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (✝ 1895), Józefa Bilczewskiego
(✝ 1923) i Józefa Pelczara (✝ 1924), a także bł. Jerzego Matulewicza (✝ 1927), Litwina,
odnowiciela zakonu marianów i założyciela eucharystek. Można powiedzieć, że w Polsce
pod zaborami następowało odrodzenie religijne. Mimo wszelkich przeszkód powstawały nowe zakony, m.in. służebniczek (zał. przez bł. Edmunda Bojanowskiego ✝ 1871),
zmartwychwstańców (zał. we Francji, wśród
emigracji), felicjanek (zał. przez bł. Marię Angelę
Truszkowską ✝ 1899), niepokalanek, nazaretanek
(zał. przez bł. Franciszkę Siedliską ✝ 1902).
Nie sposób pominąć postaci z Krakowa,
służącej-mistyczki, bł. Anieli Salawy (✝ 1922).
Z Krakowem związany był także weteran powstania styczniowego Adam Chmielowski, znany
jako św. Brat Albert (✝ 1916). Ten utalentowany
malarz porzucił sztukę, aby z miłości do Boga
służyć najuboższym i bezdomnym, których
w Krakowie było bardzo wielu. Jego pracownia
malarska stała się przytuliskiem dla krakowskiej
nędzy, z biegiem czasu założył 21 różnych domów
opieki, ogrzewalni, sierocińców, cały czas dzieląc
życie z najbardziej potrzebującymi. Mawiał, że
Ecce Homo
trzeba być dobrym jak chleb. Od niego wywodzą
Adam Chmielowski (Św. Brat Albert)
się albertyni i albertynki, a jego obraz Ecce homo
wciąż porusza duchową głębią. Brat Albert zmarł w przededniu odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Błogosławiony Jan Beyzym (✝ 1912), jezuita, wyruszył aż na Madagaskar, żeby
służyć tam trędowatym. Olbrzymim wysiłkiem, pomimo braku wsparcia kolonialnych
władz francuskich, korzystając wyłącznie z funduszy zebranych w Polsce, wybudował
nowoczesny szpital i ośrodek dla chorych na trąd. Wycieńczony pracą ponad siły zaraził się tą straszną chorobą i zmarł. Jego misję kontynuowała współczesnie polska
lekarka i misjonarka Wanda Błeńska (✝ 2014), zwana „matką trędowatych”, która od
1951 r. przez 43 lata pracowała w Afryce. Za swoją działalność, w tym utworzenie nowoczesnego ośrodka leczenia trądu, otrzymała honorowe obywatelstwo Ugandy.
Z Afryką związana jest postać bł. s. Marii Teresy Ledóchowskiej (✝ 1922), arystokratki,
która poświęciła się szerzeniu wiary w Afryce i pomocy dla ofiar europejskiej kolonizacji na
tym kontynencie. Zyskała tytuł Matki Afryki, choć nigdy nie odwiedziła Czarnego Lądu. Do
dziś działa założona przez nią Sodalicja św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich.
Jej rodzoną siostrą byłą św. Urszula Ledóchowska (✝ 1939), założycielka urszulanek (szarych), wielka patriotka troszcząca się gorąco o sieroty w dobie I wojny
światowej i później, a także niezwykle aktywnie działająca na rzecz odbudowującego
się państwa polskiego.

●● Iskra dla świata
Kiedy, na skutek zmiany układu sił w Europie w wyniku I wojny światowej oraz
wysiłku zbrojnego Polaków, nasz kraj odzyskał niepodległość 11 listopada 1918 r., jego
byt niemal natychmiast był zagrożony. Rosja sowiecka chciała „po trupie pańskiej
Polski” zanieść rewolucję do Niemiec i dalej, do całej Europy. I oto Wojsko Polskie,
dopiero co powstałe, 15 sierpnia 1920 r. – w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, rozbiło Armię Czerwoną w Bitwie Warszawskiej zwanej „cudem nad Wisłą”. Na
pierwszej linii walczących żołnierzy znalazł się młody ks. Ignacy Skorupka, harcerz,
patriota, działacz społeczny, który ochotniczo zgłosił się na kapelana. Nieprzyjacielska
kula dosięgła go prawdopodobnie podczas udzielania ostatniego namaszczenia umierającemu żołnierzowi. Został symbolem tej dramatycznej walki.
Przed odrodzoną Polską stanęło trudne zadanie scalenia odzyskanych ziem.
Wszystko trzeba było organizować na nowo, a kraj był zrujnowany i wyniszczony
wojną – przemarszami wojsk i bitwami. Młode państwo borykało się z wieloma problemami społecznymi, będącymi spadkiem po zaborach. Duchową odpowiedzią na
to było przesłanie Bożego Miłosierdzia.
W odrodzonej II Rzeczpospolitej, w ciszy i ukryciu
klasztornych murów, rozwijało się powołanie wielkiej
świętej, mistyczki i wizjonerki s. Faustyny Kowalskiej
(✝ 1938) „Bożej sekretarki”. Ta prosta dziewczyna z ubogiej rodziny pomimo sprzeciwu bliskich i wielu trudności
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Na polecenia spowiednika, bł. ks. Michała Sopoćki (✝ 1975),
spisywała swoje duchowe przeżycia i słowa Pana Jezusa.
W Dzienniczku znajduje się zapowiedź, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście
Chrystusa.
Papież Benedykt XVI powiedział, że „głównym przesłaniem naszych czasów jest miłosierdzie jako Boża moc,
jako Boża granica dla zła całego świata”. Miał zapewne
kanonizacyjny św. Siostry
na myśli orędzie Miłosierdzia zapisane w Dzienniczku Obraz
Faustyny Kowalskiej.
s. Faustyny Kowalskiej, skromnej dziewczyny z mazowiec- Fot. Archiwum Zgromadzenia
kiej wsi, którą Jezus wybrał do przypomnienia światu biblij- Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
nej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. A zadaniem ludzi jest
zawierzenie Mu swego życia i ofiarowanie bliźnim czynnej miłości. Siostra Faustyna
przekazała nam nowe formy kultu: w każdym kościele na świecie znajdziemy obraz
z podpisem Jezu, ufam Tobie, obchodzimy święto Miłosierdzia Bożego, odmawiamy
Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili konania Chrystusa na krzyżu,
zwaną Godziną Miłosierdzia. Jesteśmy także zaproszeni do tego, by szerzyć cześć
Miłosierdzia Bożego.
Łatwo znaleźć życiorys s. Faustyny, ale każdy powinien przeczytać jej
Dzienniczek, który jest zapisem nie tylko orędzia Miłosierdzia, ale także jej pięknej
miłości do Boga i ludzi.
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Święta Faustyna istotną część życia zakonnego spędziła w klasztorze w Wilnie, tam
według jej wskazówek została namalowana pierwsza wersja obrazu Jezusa Miłosiernego
(jest w Wilnie do dziś). Wilno w latach II Rzeczypospolitej było miejscem, w którym w jednym czasie mieszkali i pracowali późniejsi święci: oprócz św. Faustyny także wspomniani
bł. bp Jerzy Matulewicz i bł. Michał Sopoćko oraz bł. ks. Henryk Hlebowicz (✝ 1941),
męczennik zabity podczas misji na Białorusi, a także późniejszy biskup siedlecki, czyli
podlaski, zmarły w opinii świętości bp Ignacy Świrski (✝ 1968).

●● Męczennicy II wojny światowej
Okres II wojny światowej okazał się dla Polaków czasem walki o własną Ojczyznę,
a także trudnego egzaminu z chrześcijaństwa. W tym bolesnym okresie Kościół dawał
świadectwo heroicznej wiary w obliczu zagrożenia ze strony obu najeźdźców i okupantów
– Niemiec i sowieckiej Rosji – na wiele sposobów. Trudno tu wymienić wszystkich świętych
i błogosławionych, a z pewnością liczni pozostają nieznani. Męczeńską śmierć poniosło
wielu duchownych. W niemieckim KL Dachau Niemcy zamordowali 868 polskich księży,
wśród nich byli bł. bp Michał Kozal (✝ 1943) i bł. ks. phm Stefan Wincenty Frelichowski
(✝ 1945), patron harcerzy polskich.
Franciszkanin i misjonarz, św. o. Maksymilian Maria
Kolbe, zginął śmiercią męczeńską 14 sierpnia 1941 r. w bunkrze głodowym. Ojciec Maksymilian już jako chłopiec doznał
widzenia, które zapowiadało męczeństwo. Będąc zakonnikiem, niestrudzenie szerzył słowo Boże za pomocą prasy
i radia. Stworzył miesięcznik Rycerz Niepokalanej. Założył
i wybudował klasztor w Niepokalanowie, prowadził misje
w Japonii, Chinach i Indiach. Trzy lata przed wybuchem wojny
wrócił do Polski. Uwięziony w KL Auschwitz, ofiarował swe
życie w zamian za innego, obcego więźnia, ojca kilkorga
dzieci, Franciszka Gajowniczka.

Św. Maksymilian Maria Kolbe,
fot. ze zbiorów oo. Franciszkanów Konwentualnych
www.niepokalanow.pl

Wśród 108 polskich męczenników II wojny światowej,
beatyfikowanych przez Jana Pawła II, są duchowni i świeccy, kobiety i mężczyźni.

Henryk Mosing, Ojciec Paweł (1910–1999) – lekarz, epidemiolog, bliski
współpracownik prof. Rudolfa Weigla, twórcy szczepionki przeciw tyfusowi
brzusznemu. Podczas okupacji, produkując we Lwowie, na polecenie Niemców,
szczepionkę – po kryjomu dostarczali ją członkom konspiracji i Żydom w gettach.
Jednocześnie zatrudniali zagrożonych aresztowaniem Polaków jako „karmicieli wszy”,
chroniąc ich w ten sposób. Po wojnie Henryk Mosing pozostał we Lwowie, który
znalazł się na terenach przyłączonych do ZSRS. Nadal ofiarnie leczył ludzi, szczególną
opieką otaczał Polaków, wychowywał i kształcił bezdomne dzieci. W 1961 r., podczas
pobytu w Polsce, został wyświęcony na kapłana przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
Wbrew wszechobecnej w ZSRS agresywnej ateizacji prowadził w ukryciu seminarium
duchowne, przygotowując wielu młodych do kapłaństwa. Jest rozważany jego proces
beatyfikacyjny.

Na ziemiach polskich, inaczej niż to było w wielu innych krajach okupowanej Europy,
za pomoc udzieloną Żydom groziła kara śmierci i to nie tylko pomagającemu, ale też całej
jego rodzinie. Mimo to wielu Polaków w obliczu zagłady swych żydowskich sąsiadów starało
się ich ratować. Powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota” – założona przez znaną katolicką
pisarkę, Zofię Kossak-Szczucką – specjalna podziemna organizacja humanitarna. Żydzi
znajdowali schronienie w prywatnych domach i klasztorach, a wielu Polaków przypłaciło
życiem swoją wierność miłości bliźniego albo zwyczajny ludzki odruch współczucia. Za ukrywanie Żydów zginęła np. cała rodzina Kowalskich z Cieplewa (6 grudnia 1942) i Ulmów
z Markowej (24 marca 1944) oraz wiele innych. Warto pamiętać, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata nadawanym przez Yad Vashem, izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. Taki
medal dostała mi.in. Irena Sendlerowa, która jako szefowa oddziału dziecięcego „Żegoty”
uratowała z getta ok. 2500 dzieci i znalazła dla nich schronienie w polskich rodzinach,
domach dziecka i klasztorach, starając się jednocześnie zadbać, by można było przywrócić
im ukrytą tożsamość. Na całym świecie grana jest poświęcona jej sztuka Life in a jar (Życie
w słoiku), napisana przez amerykańskiego nauczyciela, Jacka Mayera.

●● Trudne czasy Kościoła w Polsce powojennej
Po wojnie w Polsce, oddanej w strefę wpływów Rosji sowieckiej, nowe, narzucone
władze zwalczały Kościół w imię ideologii komunistycznej, oskarżając go o „działalność
antypaństwową”. Zakazywano budowy kościołów, prześladowani byli księża, kleryków
wcielano do wojska i szykanowano. Prymas Polski, ks. kard. Stefan Wyszyński, Sługa Boży,
za wierność swojej misji biskupiej spędził trzy lata w więzieniu. To wtedy, w 1956 r., wobec
zalewu komunizmu, złożył śluby jasnogórskie – na wzór ślubów Jana Kazimierza podczas
potopu szwedzkiego w XVII w. Czas odosobnienia wykorzystał na przygotowanie trwającej
dziewięć lat (1957–1966) Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski. Ten skromny
i rozważny kapłan pokonał rządzących Polską komunistów dzięki oddaniu się Maryi. W roku
1966 obchody tysiąclecia chrztu odbyły się w kraju, którego władze zależne były od Moskwy,
w którym stacjonowała armia sowiecka, a gazety, radio i telewizja podlegały cenzurze
partii komunistycznej. Aby uczcić tę rocznicę i przypomnieć chrześcijańskie korzenie narodu, kard. Stefan Wyszyński – zwany
Prymasem Tysiąclecia – zainicjował peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej po całej Polsce.
Władze uznały to za zagrożenie i posunęły się do aresztowania kopii obrazu,
ale takie działania wzmagały tylko opór
wśród ludzi – zamiast „zaaresztowanego” obrazu pielgrzymowały odtąd…
jego puste ramy.
W tym czasie biskupem krakowskim był młody, energiczny naukowiec
i duszpasterz, Karol Wojtyła, późniejszy
Ks. kard. Karol Wojtyła i ks. kard. Stefan Wyszyński
fot. Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego
biskup Rzymu, Jan Paweł II.
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Światowych Dni Młodzieży nie byłoby bez św. Jana Pawła II. Pierwsze słowa,
które powiedział do wiernych po wyborze na stolicę Piotrową: „Nie lękajcie
się!”, były wezwaniem do zaufania Chrystusowi, prowadzącemu nas do
zbawienia.

Życie papieża Polaka, urodzonego kilka tygodni przed Bitwą Warszawską w
1920 r., prowadzi przez rodzinę i miłość w skromnym domu wojskowego urzędnika
w latach 20. XX w., śmierć matki i nabożeństwo do Matki Boskiej Częstochowskiej,
fascynację teatrem, fizyczną pracę robotnika i szukanie własnej drogi życiowej
– w realiach niemieckiego terroru podczas okupacji. Wreszcie odczytanie głosu
powołania i wstąpienie do seminarium. Wzrastanie w kapłaństwie i zmagania
z rządzącymi powojenną Polską komunistami, pracę naukową i duszpasterstwo,
przyjaźnie i udział w pracach Soboru Watykańskiego II.
Jan Paweł II przyjął zawołanie Totus Tuus (cały Twój) i zawierzył swą posługę
Maryi. Wprowadził nowy styl papiestwa. Za pośrednictwem telewizji i radia zagościł
w domach setek milionów rodzin na całej planecie, a dziesiątki milionów wiernych
spotykały go osobiście podczas masowych nabożeństw na stadionach i placach
miast, pielgrzymek. Papież – Polak przyciągał ludzi ze wszystkich zakątków Ziemi
i każdej sfery społecznej. Spotykał się z najważniejszymi ludźmi epoki, prezydentami, szefami rządów i przywódcami religijnymi. Odwiedzał więźniów i chorych,
udzielał wsparcia cierpiącym. Ciężko raniony przebaczył sprawcy zamachu. Bardzo
wiele pisał, jego spuścizna duchowa i literacka to prawdziwa skarbnica.
Juliusz Słowacki w 1848 r. napisał wiersz, w którym zapowiadał odnowę chrześcijaństwa, do której impuls da „słowiański papież”. My, Polacy, traktujemy ten
tekst jako zwiastun niezwykłej postaci Jana Pawła II. Istotnym dziedzictwem tego
pontyfikatu jest kult Bożego Miłosierdzia, który propagowała św. Faustyna.
W ostatnich latach życia papież, mimo utraty sił fizycznych, zachował moc ducha, wciąż oddany posłudze Kościołowi. Do ostatnich chwil kierował ciepłe słowa
do młodych – przyszłości świata i Kościoła.
Podczas Mszy pogrzebowej Jana Pawła II
wiatr przekładał kartki leżącej na trumnie
księgi Ewangelii, by na koniec ją zamknąć,
co wielu odczytało jako znak obecności
Ducha Świętego. To symboliczne zdarzenie
zadziwiło nawet osoby nienależące do kultury chrześcijańskiej. Dla nas stanowi ono
zachętę, by odczytać życie Karola Wojtyły
i zrozumieć przesłanie, które ono niesie.

Papież Jan Paweł II
fot. ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności

●● Niech zstąpi Duch Twój…
Od wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w 1978 r. do jego pełnej symboli
śmierci w 2005 r. historia Polski i Kościoła splotły się jeszcze mocniej. W roku 1979
Jan Paweł II przybył do Polski i w obecności miliona wiernych na centralnym placu
Warszawy zawołał słowami psalmu: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi!”. Rok później, w 1980 r., rządząca partia komunistyczna stanęła wobec
protestów zorganizowanych w obronie godności i wolności. Na bramach strajkujących zakładów pracy robotnicy wywiesili obrazy Matki Boskiej. Z robotnikami byli
księża, którzy udzielali sakramentów, odprawiali Msze, nie bacząc na niebezpieczeństwo aresztowań i represji. Protesty doprowadziły do tzw. porozumień sierpniowych.
Powstał NSZZ „Solidarność”, który liczył 10 milionów członków.
Po półtora roku, nocą 13 grudnia 1981 r., komuniści wyprowadzili
wojsko z koszar i proklamowali stan
wojenny. Znowu – jak w czasach zaborów – społeczeństwo zwróciło się
do Kościoła. Wśród walczących o wolność konspiratorów, drukarzy i kolporterów pojawili się wspaniali duszpasterze. Jeden z nich to bł. ks. Jerzy
Popiełuszko, kapelan warszawskiej
Ks. Jerzy Popiełuszko odprawia mszę św. za Ojczyznę
„Solidarności”, który nauczał: „zło dow kościele pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu
fot. popieluszko.net.pl
brem zwyciężaj”. Od 1982 r. odprawiał
słynne Msze św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, w 1984 r.
został porwany i zamęczony przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, oddając życie
za wierność Ewangelii.
W roku 1989, kiedy system chylił się ku upadkowi, komuniści w niewyjaśnionych
okolicznościach zabili ks. Sylwestra Zycha, ks. Stanisława Suchowolca, i ks. Stefana
Niedzielaka, upominających się o prawa narodu do życia w wolności i prawdzie.
Po rozpadzie systemu komunistycznego, czego symbolicznym momentem był
upadek muru berlińskiego, Polska odzyskała niepodległość, ale nie ustrzegła się przed
nowymi zagrożeniami. Już u progu nowego rozdziału w dziejach państwa Jan Paweł II
ostrzegał Polaków przed odejściem od Ewangelii i nauki Kościoła. Podczas kolejnych
pielgrzymek do Ojczyzny wskazywał, że rozpowszechniony na zachodzie kult dóbr
materialnych i brak zasad niesie duchową pustkę. Jednak wielu Polaków rozpoczęło
pogoń za powierzchownymi przyjemnościami, niedostępnymi przez ponad pół wieku.
Nowym zagrożeniem była liberalna propaganda wspierająca konsumpcyjny styl życia,
nazywająca mordowanie dzieci nienarodzonych „zabiegiem”, wspierająca niszczącą
dla rodziny i społeczeństwa swobodę seksualną. Mimo to Polska ciągle była jednym
z niewielu krajów, w których nauka Jana Pawła II, dotycząca tych zagadnień, była poważana, a Kościół nadal rozwijał się: powstawały nowe parafie, a kościoły były pełne
wiernych. Wśród tych, którzy na wezwanie papieża przeciwstawili się cywilizacji śmierci, były m.in.: Ruch Światło-Życie, Rodzina Radia Maryja, Droga Neokatechumenalna,
Akcja Katolicka, Ruch Obrońców Życia Nienarodzonego.
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Dziś Ewangelię przekazują: katolicka prasa, rozgłośnie radiowe i Telewizja Trwam.
Tysiące ludzi w każdym wieku bierze udział w najróżniejszych formach pracy duszpasterskiej i charytatywnej. Kapłani nierzadko wykorzystują Internet do głoszenia
rekolekcji, rozwija się muzyka chrześcijańska wielbiąca Boga, powstają nowe ruchy
i wspólnoty. W trosce o rozwój i ochronę rodziny bp Kazimierz Majdański (więzień KL
Sachsenhausen i KL Dachau) założył Instytut Świętej Rodziny.
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki jako młody chłopak był więźniem
KL Auschwitz i innych niemieckich obozów. Oczekując na wykonanie kary śmierci,
przeżył radykalne nawrócenie i oddał swoje życie Chrystusowi. Po wojnie, już jako
ksiądz, założył Krucjatę Wstrzemięźliwości, która stała się ruchem odnowy religijnomoralnej opartym na duchowości św. Maksymiliana Kolbego. Za tę działalność
w 1961 r. został uwięziony przez władze komunistyczne. Prowadził działalność
naukową, a jednocześnie wypracował metodę formacji duchowej poprzez
rekolekcje oazowe, z których wyrósł Ruch Światło-Życie.

Polscy księża i siostry zakonne oraz wierni świeccy uczestniczą w misjach, niosąc Chrystusa ludziom w najdalszych zakątkach świata, także z narażeniem życia.
Planowana jest kanonizacja dwóch franciszkańskich męczenników, Michała Tomaszka
i Zbigniewa Strzałkowskiego, którzy zginęli w Peru w 1991 r.
Przyjeżdżając do Polski, mieszkańcy Europy mogą być zaskoczeni tym, że Kościół
pozostał tu żywy i masowy. Co tydzień przynajmniej połowa wiernych uczestniczy w
niedzielnej Mszy św., przyjmując sakramenty. Nie powinno to jednak dziwić, skoro
polska kultura przetrwała przez wieki dzięki więzi z chrześcijaństwem i Kościołem katolickim, na przekór tzw. postępowym trendom. Nie znaczy to, że nie musimy zmagać
się z zagrożeniem. Przeciwnie. Są one właśnie wyzwaniem dla młodego pokolenia,
do którego św. Jan Paweł II skierował pamiętne słowa: „Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od was nie wymagali!”.

●● Miejsca święte
Wśród najważniejszych polskich zabytków są liczne kościoły i sanktuaria, świadczące o żywej wierze pokoleń. Są wśród nich
świątynie romańskie, np. rotunda i kościół
św. Trójcy w Strzelnie, kolegiata w Tumie pod
Łęczycą, kolegiaty w Kruszwicy i Opatowie
oraz gotyckie – jak katedry w Gnieźnie,
Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, czy kościół
Mariacki w Krakowie i wiele innych. W średniowieczu szczególną rolę pełnił klasztor
benedyktynów na górze Święty Krzyż, przechowujący relikwie Drzewa Krzyża (stąd
wzięła się nazwa Gór Świętokrzyskich).

Romańska rotunda św. Mikołaja, Cieszyn, XII w.
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Gotycki kościół Mariacki w Krakowie, XIV/XV w.; Zaśnięcie Maryi, fragment ołtarza Wita Stwosza

Rolę duchowego centrum Polski pełni od pokoleń Jasna Góra z łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Już Jan Długosz pisał, że jest to obraz „Królowej
świata i naszej”.
Do Częstochowy, do Kaplicy Cudownego Obrazu w jasnogórskim klasztorze,
co roku przybywają rzesze pielgrzymów,
z czego kilkaset tysięcy pieszo. Jest to
czwarte najliczniej odwiedzane sanktuarium maryjne w świecie.
O Janie Pawle II mówiono, że jest
Papieżem-Pielgrzymem. Można też stwierdzić, że my, Polacy, jesteśmy narodem
pielgrzymującym – co roku kilka milionów z nas wyrusza na pielgrzymie szlaki
w Polsce i na całym świecie, co stanowi
dowód żywej wiary. Wśród pielgrzymów
co najmniej połowę stanowi młodzież.
W Polsce jest ponad 500 sanktuariów, możemy wymienić tylko kilka:
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
pasyjna Kalwaria Zebrzydowska koła Krakowa, Kalwaria Pacławska koło Przemyśla, Kodeń nad Bugiem (z łaskami
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słynącym obrazem Matki Bożej
Kodeńskiej, wykradzionym w XVII
w. z Watykanu przez uzdrowionego
przed nim wojewodę litewskiego
Mikołaja Sapiehę), Święta Lipka
na Mazurach, Gietrzwałd koło
Olsztyna – uznane miejsce objawień Maryjnych. Wielu pielgrzymów
przyciąga Licheń, a od paru lat nowe
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach, światowe centrum
kultu Bożego Miłosierdzia, gromadzące corocznie ok. 2 milionów
pielgrzymów z całego świata.

Sanktuarium w Świętej Lipce

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej

Miejscem wciąż duchowo ważnym dla wielu
Polaków jest Wilno (stolica Litwy) z Ostrą Bramą
i obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.
Prawosławni pielgrzymują m.in. na górę
Garbarkę, do Jabłecznej i Supraśla.

Procesja w Jabłecznej

Nasze
dzieje
Mówiąc o 1050. rocznicy chrztu Polski i chrześcijańskich fundamentach naszej tożsamości, opowiedzieliśmy już trochę o polskich dziejach. W ramach tego
rozdziału chcemy jeszcze przypomnieć najważniejsze
wydarzenia, postaci i wątki z naszej historii. Z konieczności będzie to tylko pewien wybór, który pomoże
uświadomić sobie dokonania naszych przodków. Mamy
z czego być dumni.

●●
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Cztery kraje: Sclavinia,
Germania, Gallia i Roma
składają hołd cesarzowi,
miniatura z Ewangeliarza
z Reichenau, ok. 1000 r.

●● Monarchia Piastów – nasze początki

Czasy pierwszych Piastów
W momencie chrztu w 966 r. Polska dołączyła do rodziny państw chrześcijańskich.
Był to punkt przełomowy w naszych dziejach, jednak warto pamiętać, że państwo Polan,
którego kolebką była Wielkopolska, istniało i dynamicznie się rozwijało już wcześniej
i właśnie dlatego tak mocno od razu zaistniało na arenie europejskiej.
Potwierdzeniem tego jest Zjazd Gnieźnieński w roku 1000. Młody cesarz
Otton III, przybywając do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, najprawdopodobniej
miał też cel polityczny, którym było stworzenie cesarstwa uniwersalistycznego, czyli pokojowe zjednoczenie państw chrześcijańskich. Zapewne w jego planach syn
Mieszka I i Dobrawy – Bolesław – miał odegrać ważną rolę. To świadectwo znaczącej
pozycji Bolesława Chrobrego i jego państwa w ówczesnej Europie. Niestety, Otton III
w 1002 r. nagle zmarł i jego dalekosiężne plany obróciły się w niwecz. Jego następca
na cesarskim tronie, Henryk II, był wrogo nastawiony wobec Polski i odtąd zamiast
współdziałania nastąpił czas niemieckich najazdów. Bolesław Chrobry (nazywany tak
dla swego męstwa i waleczności) mimo niechęci cesarza zwieńczył swoje panowanie
koronacją w 1025 r. Polska stała się królestwem.
Następcy Bolesława Chrobrego starali się dalej budować państwo, umacniać swoje
miejsce wśród sąsiadów (Niemców, Rusinów, Czechów, Wieletów, Litwinów, Jaćwingów,
Prusów i innych pogańskich plemion). Zawierali sojusze, toczyli walki i odpierali najazdy. Po
kryzysie politycznym i najeździe księcia czeskiego Brzetysława w 1038 r. główną siedzibę
władcy przeniesiono do Krakowa w Małopolsce. Kraków, dawna stolica plemienia Wiślan
i legendarnego króla Kraka, na kolejne wieki stał się stolicą państwa.

Ważnym wydarzeniem kształtującym oblicze Polski był konflikt króla Bolesława
Śmiałego i bp. Stanisława, wpisujący się w ówczesny spór między papiestwem i cesarstwem. Nie są znane szczegóły sporu, który zakończył się męczeństwem biskupa
w 1079 r., opuszczeniem kraju przez króla i utratą korony na ponad dwa stulecia. Miało
to niewątpliwie wpływ na pojmowanie roli państwa i pozycję Kościoła w następnych
wiekach.

Czasy rozbicia dzielnicowego
Kolejny znaczący władca to książę Bolesław
Krzywousty. Zasłynął z wojowniczości, walczył z najazdami niemieckimi, to w jego czasach miała miejsce
dramatyczna obrona Głogowa (kiedy to Niemcy do
machin oblężniczych przywiązali zakładników – dzieci
mieszczan głogowskich) i i ostateczne odparcie wojsk Bitwa na Psim Polu,
cesarskich. Na dworze Krzywoustego Gall Anonim na- drzeworyt z „Kroniki polskiej”
Marcina Bielskiego, XVI w.
pisał pierwszą kronikę Polski.
Decyzja władcy o podziale państwa pomiędzy synów (testamentem z 1138) doprowadziła do rozbicia dzielnicowego, które znacząco osłabiło państwo. Książęta piastowscy rywalizowali i walczyli ze sobą, ale często nie potrafili skutecznie przeciwstawić się najazdom Mongołów, Litwinów i Prusów. Dlatego właśnie książę Konrad
Mazowiecki w roku 1226 sprowadził do obrony granic przed Prusami zakon krzyżacki.
Krzyżacy założyli własne państwo, mające w przyszłości stanowić poważne zagrożenie
dla Polski.
Ojciec Benedykt Polak (Benedictus
Polonus, ok. 1200–1280), polski
franciszkanin, wraz z misją wysłaną
przez papieża Innocentego IV dotarł w
1246 r. do Karakorum, na dwór chana
Mongołów, co opisał w relacji De Itinere
Fratrum Minorum ad Tartaros. Była to
pierwsza wyprawa Europejczyków, która
dotarła na Daleki Wschód.

Poza tym jednak czas rozbicia dzielnicowego to okres rozkwitu kultury i szybkiego rozwoju ekonomicznego Polski. Świadczą o tym stosunkowo licznie zachowane
zabytki sztuki romańskiej – architektury, rzeźby, złotnictwa i odlewnictwa – przede
wszystkim zaś, już w wieku XIII, nowo zakładane wsie i miasta lokowane na prawie
magdeburskim, w nich zaś pierwsze imponujące budowle gotyckie (m.in. katedry
we Wrocławiu i Poznaniu).

Zjednoczenie państwa
Żywe były tendencje zjednoczeniowe. Kanonizacja św. Stanisława widziana była
jako znak zapowiadający połączenie dzielnic, o czym świadczyć miała legenda o zrośnięciu się poćwiartowanego ciała tego świętego.
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Ostatecznie książę kujawski Władysław Łokietek z linii Piastów mazowieckich, stopniowo łącząc w swoim ręku
dzielnice i walcząc z Czechami, a także z Krzyżakami, zjednoczył kraj i koronował się w 1320 r. na króla Polski.
Każdy chyba zna powiedzenie „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”, które odnosi się do jego syna
i następcy, Kazimierza Wielkiego. Co zdobył ojciec, on Pieczęć Akademii Krakowskiej
rozszerzył i umacniał, wznosząc zamki i fortyfikując miasta. W roku 1364 założył pierwszą polską uczelnię, Akademię Krakowską. Odnowiona następnie przez św. Jadwigę,
obecnie znana jako Uniwersytet Jagielloński, jest jednym z najstarszych uniwersytetów
na świecie, a pierwszym z samodzielnymi katedrami matematyki i astronomii. Studiowali
tam m.in. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej i Andrzej Frycz Modrzewski,
a jednym z pierwszych rektorów był Paweł Włodkowic, znany z głoszonej przez siebie
tezy o pokojowym nawracaniu pogan.
Kazimierz Wielki to ostatni król z dynastii Piastów. Po jego śmierci w 1370 r., na mocy wcześniej zawartej umowy, polską koronę otrzymał jego siostrzeniec, król Węgier,
Ludwik Andegaweński, a następnie jego córka, młodziutka Jadwiga. Jej zgoda na małżeństwo z litewskim księciem miała dalekosiężne skutki dla tej części Europy.

●● Polska prekursorem współczesnych standardów

cywilizacyjnych

Unia polsko-litewska wzorem budowania wspólnoty narodów
Początkowo była to tylko unia personalna – unia w Krewie 1385 r. – między Polską
a Litwą, zawiązana przez małżeństwo królowej Polski Jadwigi Andegaweńskiej z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą, a jej celem politycznym było powstrzymanie
ekspansji państwa krzyżackiego, które zagrażało zarówno Polsce, jak i Litwie. Unia,
odnowiona w 1401 r. (unia wileńsko-radomska) po śmierci Jadwigi (1399), zaowocowała zwycięstwem połączonych pod wodzą króla Jagiełły wojsk polsko-litewskich
nad Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem, jednej z największych bitew w średniowiecznej Europie (1410).
Zawisza Czarny z Garbowa. (✝1428), sławny rycerz
polski, znany ze zwycięstw w licznych turniejach. Jako
poseł króla Władysława Jagiełły na sobór w Konstancji
(1414–1418) stanął w obronie Jana Husa. Brał udział w
bitwie pod Grunwaldem. Zginął wzięty do niewoli przez
Turków w bitwie pod Golubcem. Symbol prawości i cnót
rycerskich, odwagi, słowności i lojalności. Powiedzienie
„Polegaj jak na Zawiszy” stało się mottem Prawa
Harcerskiego.
Zawisza Czarny
(fragment obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem)

W 1569 r. zawarto Unię Lubelską, łączącą oba kraje w jedno państwo –
Rzeczpospolitą Obojga Narodów, w której zachowywały one swój skarb, język urzędowy, własne wojska oraz odrębne urzędy centralne i dostojeństwa.
Mimo licznych napięć i kryzysów wewnętrznych związek polityczny obu krajów
przetrwał przeszło 400 lat, nawet kiedy zmarł ostatni władca z rodu Jagiellonów
i Rzeczpospolitą zaczęli władać królowie wybierani przez szlachtę podczas wolnych
elekcji, aż do upadku państwa na skutek III rozbioru w 1795 r.
Jednym z najwybitniejszych władców elekcyjnych był Stefan Batory, książę
Siedmiogrodu, król Polski i wielki reformator armii. Przeprowadził trzy zwycięskie
kampanie przeciwko Moskwie (1579, 1580, 1581), odzyskał Inflanty. Zwolennik tolerancji religijnej, założyciel Uniwersytetu Wileńskiego, „król niemalowany”.

Paweł Włodkowic i prawa człowieka
Na soborze w Konstancji (1414–1418), na którym m.in. rozsądzano spór między
zakonem krzyżackim a Polską i Litwą, wybitny polski humanista ks. Paweł Włodkowic
przedstawił tezy dotyczące przyrodzonych praw człowieka, praw narodów (także
pogańskich) oraz wojny sprawiedliwej. Dowodził, że wolność, godność i równość są
danymi przez Boga przyrodzonymi prawami każdego człowieka i narodu. Dlatego każdy naród, także pogański, ma prawo bronić tych przyrodzonych praw, „gdyż posiadają
je bez grzechu i za sprawą Boga”, a nawracanie siłą jest niedopuszczalne. Wojna zaś
jest tylko wtedy sprawiedliwa, kiedy jej przedmiotem jest odzyskanie własności lub
obrona ojczyzny.

Demokracja po polsku
Demokracja w I Rzeczypospolitej była demokracją szlachecką, tzn. pełnię praw
obywatelskich miała szlachta, stanowiąca prawie 10% społeczeństwa (w innych krajach
szlachta stanowiła zaledwie ok. 1–2%). Za początek tego ustroju uważa się powołanie
izby poselskiej przez sejm walny w 1493 r., w której mieli obradować reprezentanci
szlachty wybierani na sejmikach ziemskich, a także uchwalona w 1505 r. konstytucja
Nihil novi („Nic nowego”), która głosiła, że władca nie może postanowić „nic nowego
bez powszechnej zgody”.
Ten akt prawny zakazywał
królowi wydawania ustaw
bez zgody szlachty, czyli
„narodu politycznego”.
Demokrację umacniały
tzw. artykuły henrykowskie, spisane przez sejm
elekcyjny w 1573 r., które
od tej pory każdy nowy
król musiał zaakceptować.
Ustanawiały one monarchię elekcyjną, gwarantoSejm za czasów Zygmunta III Wazy, miedzioryt G. Lauro, 1622
wały obywatelom wolność
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wyznania, poddawały politykę wewnętrzną i zagraniczną oraz wypowiadanie wojen
kontroli sejmu, zaś działania króla – kontroli stałej rady, która składała sprawozdanie
podczas sejmu.
Ostatnim, niezwykle doniosłym aktem prawnym, kształtującym polską demokrację,
była Konstytucja 3 maja, uchwalona w 1791 r. przez Sejm Czteroletni, zwany Sejmem
Wielkim. Była to pierwsza w Europie, druga na świecie nowoczesna konstytucja, która
m.in. wprowadzała monarchię konstytucyjną w miejsce elekcyjnej, dawała mieszczanom
więcej praw i poddawała chłopów pańszczyźnianych ochronie państwa.
Wiele z wypracowanych w I Rzeczypospolitej rozwiązań systemowych stało się
standardami ustrojowymi dla nowoczesnych demokracji.

Polska tolerancja
Nieprzypadkowo Polska
była jedynym chrześcijańskim państwem europejskim, w którym pokojowo
współżyli wyznawcy niemal wszystkich obecnych
w Europie religii (także muzułmanie). Innowiercy nie
płonęli na stosach, nie było
Konstytucja 3 Maja 1791 J. Matejko
krwawych wojen religijnych
dręczących w wiekach XVI i XVIII Europę. Złożyło się na to wiele aktów prawnych
na przestrzeni wieków, będących wyrazem interesów i woli władców z dynastii
Piastów, a w czasach I Rzeczypospolitej potrzeby i woli samych obywateli. Oto kilka
najważniejszych:
●● Statut kaliski – w 1264 r. z nadania Bolesława Pobożnego Żydzi otrzymali
pierwsze na ziemiach polskich prawa handlowe i sądownicze, potwierdzone potem
w 1334 r. przez Kazimierza Wielkiego.
●● Kazimierz Wielki w 1341 r. zagwarantował poszanowanie obrządków i obyczajów
wyznawcom prawosławia, a w 1356 r. – swobody religijne i prawa administracyjne
Ormianom monofizyckim.
●● W 1525 r. Zygmunt Stary uznał luteranizm za religię oficjalną w Prusach.
●● W 1573 r. na sejmie tzw. konwokacyjnym (poprzedzającym tzw. sejm elekcyjny,
podczas którego obierano króla) powstała uchwała gwarantująca wolność
wyznania obywatelom Rzeczypospolitej i zrównująca innowierców w prawach
z katolikami, która do historii przeszła pod nazwą konfederacji warszawskiej.

●● Polska obrońcą zachodniej cywilizacji
Ze względu na położenie geograficzne i geopolityczne od niepamiętnych czasów
ziemie polskie, rozciągające się rozległą równiną ze wschodu na zachód, były obiektem napaści z różnych stron. Polacy broniąc własnego kraju przed najeźdźcami z innych kultur, bronili całej zachodniej cywilizacji, stąd wzięło się określenie „przedmurze
chrześcijaństwa”.

Najazdy Mongołów
Po podboju Chin, całej Azji Środkowej i Rusi Mongołowie dotarli także do
Polski, ponawiając pustoszące nasz kraj najazdy. Budzili taką grozę, że nazywano
ich Tartarami – mieszkańcami Tartaru, czyli piekła (stąd powstała nazwa Tatarzy).
Pierwszy najazd skierowany jednocześnie na Węgry, Polskę, Czechy i Morawy zakończył się w 1241 r. po wygranej przez Mongołów bitwie pod Legnicą, w której zginął
książę krakowski i wielkopolski Henryk II Pobożny (syn św. Jadwigi Śląskiej i Henryka
Brodatego). Kolejny najazd (1259–1260) okazał się jeszcze bardziej niszczący. Ostatni,
na przełomie lat 1287/1288, zakończył się wygraną przez Polaków i Węgrów bitwą
pod Starym Sączem.
Mongołowie atakowali tak dużą liczbą szybkich jeźdźców, że obronić się można
było tylko w murach obwarowanych miast i klasztorów. Choć najazdy były dla kraju
rujnujące, Polska zdołała uchronić swoją niezależność i nie została podbita przez
imperium mongolskie, jak to się stało z Rusią. Pamięć najazdów mongolskich zachowała się do dziś w naszej tradycji, czego przykładem jest krakowski lajkonik i hejnał
grany z wieży kościoła mariackiego w Krakowie. Urwana dziwnie melodia ma – wedle
legendy – upamiętniać strażnika, który dostrzegłszy z wieży kościoła nadchodzących
Tatarów zaczął trąbić na alarm i padł na stanowisku przeszyty strzałą.

Ekspansja turecka
W połowie XIV w. rozpoczął się podbój Europy przez imperium Turków Osmańskich.
Zajęli po kolei Bułgarię, Serbię, Macedonię, Bośnię, Hercegowinę, Albanię. W połowie
XV w. zdobyli Konstantynopol – w ten sposób upadło Cesarstwo Bizantyjskie, zagrozili
też Węgrom.
Polska, począwszy od bitwy pod Warną w 1444 r., w której zginął młody król
Polski, Czech i Węgier Władysław Warneńczyk, wielokrotnie powstrzymywała nawałę turecką kierowaną na Europę, zwłaszcza w XVII w. Warte zapamiętania są: bitwa
pod Chocimiem w 1621 r., oblężenie Kamieńca Podolskiego w 1672 r. (upamiętnione
przez Henryka Sienkiewicza w Panu Wołodyjowskim) oraz druga bitwa pod Chocimiem
w 1673 r. Kiedy zagrożona była Austria, na odsiecz ruszył polski król, wybitny polityk
i wódz Jan III Sobieski. Jako dowódca sprzymierzonych sił niemieckich i polskich
odniósł w 1683 r. zwycięstwo pod Wiedniem, które położyło kres ekspansji tureckiej
w Europie. Polskiego króla, zwycięzcę spod Chocimia i Wiednia, Turcy nazwali Lwem
Lechistanu, a chrześcijanie obrońcą wiary.
Polska miała w tamtych czasach wielu wspaniałych hetmanów i wodzów, najsławniejsi to Stanisław Żółkiewski, Jan Karol Chodkiewicz, Stanisław Koniecpolski,
Stefan Czarniecki.
Pierwsza kawiarnia w Wiedniu
Otworzył ją w 1684 r. polski szlachcic Jerzy Franciszek Kulczycki, wykorzystując
300 worków kawy zdobytych na Turkach rok wcześniej. Kawę otrzymał w nagrodę
za zasługi, gdy podczas oblężenia Wiednia przedostał się w przebraniu przez linie
tureckie i dotarł z wiadomością o odsieczy, dzięki czemu wiedeńczycy postanowili
nie poddawać miasta.
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Marsz bolszewików
W 1920 r. wojska bolszewickiej Rosji zaatakowały odrodzoną Polskę. Celem bolszewików było dotarcie „po trupie pańskiej Polski” na zachód i południe Europy i rozpętanie na całym kontynencie komunistycznej rewolucji. Plany bolszewików zniweczyła
klęska, poniesiona przez nich 15 sierpnia 1920 r. w Bitwie Warszawskiej, w której
decydującym uderzeniem wojsk polskich dowodził Józef Piłsudski. Bitwa Warszawska
jest uznawana przez historyków za 18. przełomową bitwę w historii świata.

●● Rozbiory i tradycja niepodległościowa
Głęboki kryzys państwa i agresywna polityka ościennych mocarstw (Rosji,
Prus i Austrii) ostatecznie doprowadziły pod koniec XVIII w. do rozbiorów
I Rzeczpospolitej przez sąsiadów i wymazania jej z mapy Europy na 123 lata.

Lata rozbiorów
1772 r. – I rozbiór Polski. Po krwawym stłumieniu przez Rosjan konfederacji barskiej, trwającego kilka lat (1768–1772) zrywu w obronie suwerenności kraju, Prusy,
Austria i Rosja dokonały zaboru części ziem Rzeczypospolitej. Ponad 5 tys. konfederatów zostało wywiezionych przez Rosjan na Syberię – byli to pierwsi polscy zesłańcy.
Wielu badaczy za archetyp wszystkich polskich powstań uważa właśnie konfederację
barską. W pamięci pokoleń pozostała żarliwa religijność konfederatów walczących
za „wiarę i wolność”.
1793 r. – II rozbiór Polski. Nowatorska Konstytucja 3 maja, uchwalona w 1791 r. dla
naprawy Rzeczypospolitej, wywołała opór magnaterii broniącej swoich przywilejów
(a przy tym nierzadko opłacanej przez sąsiednie państwa). Magnateria zawiązała
konfederację targowicką. Targowiczanie pod pozorem obrony wolności zwrócili się
do carycy Katarzyny o interwencję, która nastąpiła w 1792 r. i zakończyła się rozbiorem kolejnych ziem Rzeczpospolitej przez Rosję i Prusy. Targowica jest dla Polaków
synonimem zdrady narodowej.
1795 r. – III rozbiór Polski. Insurekcja kościuszkowska, która wybuchła w 1794 r.
była ostatnim zrywem w obronie własnego, suwerennego bytu. Naczelnikiem powstania został Tadeusz Kościuszko, bohater narodowy Polski i Stanów Zjednoczonych.
Konsekwencją klęski powstania był III rozbiór dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię.
Polska zniknęła z mapy Europy.
Tadeusz Kościuszko (1746–1817), w latach
1777–1783 walczył w wojnie o niepodległość
Stanów Zjednoczonych, gdzie m.in. jako
odpowiedzialny za budowę fortyfikacji przyczynił
się do zwycięstwa Amerykanów w bitwie pod
Saratogą. „Najczystszy syn wolności”, bohater
narodowy Polski i Stanów Zjednoczonych.
Portret Tadeusza Kościuszki K. Wojniakowski

„Długie stulecie” – 123 lata walki o niepodległość
Okres rozbiorów był dla Polaków czasem uporczywych zabiegów o odzyskanie
niepodległości. Pod wszystkimi zaborami powstawały setki tajnych, półjawnych i zupełnie jawnych patriotycznych organizacji i stowarzyszeń edukacyjnych, kulturalnych, charytatywnych, ale przede wszystkim przygotowujących powstania przeciw
zaborcom.
Począwszy od utworzonych przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Legionów
Polskich we Włoszech (1797), których pamięć utrwalona jest w Mazurku Dąbrowskiego,
polskim hymnie narodowym, aż po bitwę pod Waterloo, Polacy angażowali się zbrojnie
po stronie Napoleona Bonapartego w nadziei na odrodzenie własnego państwa. Do
legendy przeszła zwycięska szarża polskich szwoleżerów w wąwozie Somosierra,
podczas wojny prowadzonej przez Bonapartego o Hiszpanię.
Bonaparte pokonawszy Austrię, Prusy i Rosję utworzył Księstwo Warszawskie, a inwazja na Rosję w roku 1812 miała przynieść odrodzenie Rzeczypospolitej w dawnych
granicach. Nadzieje związane z tą kampanią mistrzowsko wyraził Adam Mickiewicz
w Panu Tadeuszu. Porażka Napoleona stała się też naszą narodową klęską. Polacy
wiernie osłaniali jego odwrót spod Moskwy, wzięli też udział w „bitwie narodów”
pod Lipskiem, gdzie w nurtach Elstery zginął wódz wojsk polskich książę Józef
Poniatowski.
Polacy na Haiti
W małej wiosce Cazale na Haiti (dawniej Santo Domingo) do dziś żyją potomkowie
polskich żołnierzy Legionów Dąbrowskiego, którzy zostali tam wysłani przez
Napoleona dla stłumienia powstania niewolników. Przeszli na stronę powstańców,
a po zwycięstwie Haitańczyków część z nich osiedliła się na wyspie. Pochodzenie
ich potomków zdradza jaśniejsza karnacja, niebieskie oczy i niezwykły u kobiet
w tej części świata zwyczaj zaplatania włosów w warkocze. Do dziś z dumą mówią
o sobie, że są Polakami.

Na kongresie wiedeńskim po klęsce Napoleona utworzono niesuwerenne Królestwo
Polskie (tzw. Kongresówka) należące do zaboru rosyjskiego i podległe carowi.
W listopadzie 1830 r. wybuchło Powstanie Listopadowe zapoczątkowane przez
spisek w Szkole Podchorążych. Powstanie przekształciło się w regularną wojnę polsko-rosyjską, trwającą prawie rok. Po klęsce wielu Polaków utraciło majątki na skutek
konfiskat, wielu zostało zesłanych na Syberię, inni musieli uciekać z kraju i udać się
na emigrację.
Józef Bem (1794–1850), oficer polskiej artylerii w Powstaniu Listopadowym,
był potem naczelnym wodzem powstania węgierskiego przeciwko Austrii
podczas Wiosny Ludów w 1848 r. Bohater narodowy Węgier i Turcji (jako Murad
Pasza).

W styczniu 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe. Oddziały partyzanckie („partie”)
walczyły z regularnym wojskiem rosyjskim na terenie całego zaboru rosyjskiego, także na
ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był to ostatni akord Rzeczypospolitej Obojga
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Narodów – walka o odrodzenie całego państwa, czego
wyrazem była pieczęć zakonspirowanego rządu narodowego z polskim Orłem, litewską Pogonią i ukraińskim
Archaniołem Michałem. Ostatnim dyktatorem Powstania,
straconym na stokach Cytadeli w Warszawie, był człowiek
głęboko religijny i prawy, Romuald Traugutt (trwa jego
proces beatyfikacyjny).
W zaborze pruskim Polakom groziło wynarodowienie.
Pieczęć Rządu Narodowego
Zaborcy dążyli do germanizacji i wyrwania ziemi z rąk polskich. Trzeba było walczyć o zachowanie tożsamości poprzez obronę języka, własności
i wiary. Najbardziej znane epizody tych zmagań to sprawa bohaterskich dzieci z Wrześni,
bitych w szkole za odmowę modlitwy po niemiecku, oraz wóz Drzymały – czyli dom na
kołach, który okazał się sposobem na zakaz budowania domów przez Polaków.
Ks. Piotr Wawrzyniak (1849–1910), „niekoronowany król polski”, niezmordowany
działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy w zaborze pruskim, szerzył oświatę
i kulturę; był patronem Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych.

Tradycje niepodległościowe – duch narodu
Pomimo tego, że Polacy byli pozbawieni własnego państwa, poddawani germanizacji lub rusyfikacji, polska kultura, podobnie jak życie duchowe, nie uległa
osłabieniu, a nawet wbrew przeciwnościom wydała wielu wspaniałych twórców, którzy stali na straży polskiej tożsamości, przypomiając w swoich dziełach świetność
Rzeczypospolitej. Ci z nich, którzy zdobyli popularność poza Ojczyzną, prowadzili
międzynarodową agitację na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Międzynarodowy rozgłos zyskały pianistyczne dzieła Fryderyka Chopina (owe „armaty ukryte w kwiatach”). W tym samym czasie – czyli głównie w pierwszej połowie
XIX stulecia – tworzyło na emigracji trzech wielkich poetów, nazywanych „wieszczami”:
Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, a potem nieco młodszy od
nich „czwarty wieszcz” Cyprian Kamil Norwid. W połowie stulecia narodziła się narodowa
opera polska – m.in. Straszny Dwór Stanisława Moniuszki – i polskie malarstwo, które
weszło na europejskie salony prezentując tematy narodowe, zarówno historyczne, jak
i rodzajowe, pod pędzlem: Jana Matejki, Artura Grottgera, Aleksandra i Maksymiliana
Gierymskich, Józefa Brandta, Juliusza i Wojciecha Kossaków. Na przełomie wieków
pracowali wszechstronny poeta i malarz Stanisław Wyspiański oraz wirtuoz i kompozytor
Ignacy Jan Paderewski. Jednocześnie święciła triumfy powieść historyczna. Trylogia
Henryka Sienkiewicza, pisana „ku pokrzepieniu serc”, tak mocno podziałała na narodową wyobraźnię, że polscy konspiratorzy przez ponad półwiecze – aż po żołnierzy AK i WiN
– przyjmowali za pseudonimy imiona jej bohaterów. Znaczna część twórców działała już
wówczas w kraju, zwłaszcza na terenie zaboru austriackiego, który był najmniej dotkliwy
i istniały tam warunki do swobodnego rozwoju kultury.
Wykształcona i utrwalona w czasach zaborów tradycja patriotyczna doprowadziła
do odzyskania niepodległości, gdy tylko zaistniały ku temu sprzyjające warunki w postaci konfliktu między zaborczymi państwami. Doświadczenia konspiracyjne miały

zasadniczy wpływ na wyjątkową postawę Polaków – wyraźnie odmienną od postaw
większości podbitych przez Niemcy narodów – podczas II wojny światowej. A także
na ich opór wobec komunistycznego reżimu w czasach PRL, zwieńczony powstaniem
„Solidarności” – największego w historii świata, dziesięciomilionowego, budowanego oddolnie, demokratycznego ruchu społecznego – oraz obaleniem komunizmu.
Tradycja niepodległościowa jest też żywa obecnie.
Widać ją w masowym uczestnictwie Polaków w obchodach świąt narodowych (np. dorocznym Marszu
Niepodległości), w polskich flagach wywieszanych
w oknach i na balkonach, i wreszcie we wszechobecności
kotwicy, symbolu Polski Walczącej.
Malowanie kotwicy na murze
podczas okupacji niemieckiej

●● I wojna światowa
W roku 1914 rozpoczął się konflikt wojenny pomiędzy państwami zaborczymi: Rosją
z jednej strony a Austro-Węgrami i Prusami z drugiej, co stworzyło wyjątkowe warunki
do odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizacje patriotyczne rozpoczęły intensywne działania, dążąc do celu różnymi drogami. Narodowa Demokracja opowiedziała
się po stronie Ententy i Rosji, przyczyniając się do utworzenia polskiej armii we Francji.
Józef Piłsudski wykorzystał względny liberalizm w zaborze austriackim i zorganizował Legiony Polskie, które jako polska siła zbrojna, wkraczając do Kongresówki na
początku wojny, miały wywołać powstanie w zaborze rosyjskim. Powstanie jednak
nie wybuchło, lecz w Legionach, toczących krwawe boje z Rosjanami, wykształcił się
zalążek późniejszego Wojska Polskiego Odrodzonej Rzeczypospolitej, a komendant
Piłsudski stał się przywódcą narodu.

●● Odzyskanie niepodległości
Gdy jesienią 1918 r. nastąpiło załamanie Niemiec i Austro-Węgier, a Rosja pogrążyła
się w rewolucji i wojnie domowej, Polska Organizacja Wojskowa, polskie organizacje
polityczne i spontanicznie organizujące się społeczeństwo zaczęły przejmować władzę
na opuszczanych przez zaborców terenach.
Józef Piłsudski (1867–1935), działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy,
wybitny polityk, Naczelnik Państwa Polskiego (1918–1922), dwukrotny premier,
marszałek Polski.
Roman Dmowski (1864–1939), wybitny myśliciel polityczny, zwolennik państwa
narodowego, przywódca Narodowej Demokracji. Był delegatem Polski na konferencję
paryską w 1919 r. i sygnatariuszem traktatu pokojowego w Wersalu.
Józef Haller (1873 -1960), generał i polityk, dowódca II Brygady Legionów
a od 1918 r. – Błękitnej Armii, złożonej z Polaków mieszkających we Francji; w lutym
1920 r. dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.
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11 listopada Józef Piłsudski, który wcześniej był internowany przez Niemców w Magdeburgu na skutek odmowy
złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec, przyjechał
do Warszawy i przejął władzę. Ten dzień uznajemy za datę
odzyskania przez Polskę niepodległości i co roku w tym dniu
świętujemy.

●● II Rzeczpospolita – 21 lat wolności

Józef Piłsudski

Gdy pojawiła się historyczna okazja, Polacy samodzielnie, odkładając na bok
wszystkie podziały polityczne, ideologiczne i klasowe, wspólnym wysiłkiem odzyskali
niepodległość. Zgodnie współdziałając (z wyjątkiem komunistów), obronili świeżo
odzyskane państwo na konferencji w Wersalu i w wojnie z bolszewikami.
II Rzeczpospolita nie wróciła w granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Odrodzone państwo objęło znaczną część ziem dawnej Korony Polskiej oraz fragmenty
terytorium dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pozostałe obszary przedrozbiorowej Rzeczypospolitej znalazły się na terenie Rosji sowieckiej i nowo powstałej Litwy.
Los Polaków, którzy pozostali „za kordonem” w Związku Sowieckim (ZSRS), był straszny. W wyniku skierowanej przeciw nim „operacji polskiej” NKWD w 1937 r. rozstrzelano
111 tys. Polaków, prawie 30 tys. skazano na łagry, ok. 100 tys. deportowano.
Odbudowa państwa polskiego dokonywała się w bardzo trudnych warunkach.
Niepodległa Polska powstała z połączenia ziem należących przez 123 lata do trzech
państw zaborczych – Rosji, Austrii i Prus – o różnej kulturze, obyczajowości, gospodarce i całkowicie odmiennych systemach prawnych. Duża część kraju była zniszczona
przez wojnę, a młode państwo musiało się bronić przed zagrożeniami zewnętrznymi,
z których największym była ekspansja komunizmu.
Na początku 1919 r. zorganizowano wybory powszechne do sejmu, w których wzięły
też udział kobiety na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, nadającego im prawa wyborcze. Polska była drugim państwem na świecie, w którym takie prawa przyznano kobietom. W tym samym roku, w warunkach trwającej wojny, rozpoczęto
prace nad systemem powszechnej i darmowej edukacji, który wprowadzono w całym
kraju do 1922 r. Szybko zdołano ujednolicić system prawny i administracyjny.
W pierwszej połowie lat 20. wybudowano w Gdyni miasto i nowoczesny port.
Zbudowano przemysł motoryzacyjny, lotniczy i zbrojeniowy, bazujący w dużej mierze
na polskich konstrukcjach. W 1936 r. rozpoczęto ambitny projekt budowy Centralnego
Okręgu Przemysłowego, który miał znacznie przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski.
W czasach II Rzeczpospolitej wdrażano też nowoczesne technologie, np. w 1937 r. uruchomiono w Warszawie eksperymentalną stację telewizyjną, zbudowano nowoczesny
system telekomunikacyjny.
Andrzej Małkowski (1888-1916) – jeden z twórców polskiego
skautingu, opartego na służbie, pracy nad sobą i braterstwie,
instruktor harcerski, działacz niepodległościowy; według niego
„harcerstwo to skauting plus niepodległość”.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego wychowano pokolenie młodzieży,
które z godnością i honorem zdało trudny egzamin w czasach okupacji niemieckiej
i komunistycznego terroru.
Dokonano tego w ciągu zaledwie 21 lat.

●● II wojna światowa

Atak na Polskę
1 września 1939 r. – niemiecka III Rzesza zaatakowała Polskę. Mimo gwarancji sojuszniczych Francja
i Wielka Brytania nie udzieliły Polsce pomocy, ograniczając się do wypowiedzenia wojny Niemcom. Wojsko
Polskie stawiło bohaterski opór. Symbolami tej obrony
stały się Westerplatte, Wizna i Warszawa. Mimo nalotów
i ostrzału artylerii stolica Polski broniła się trzy tygodnie. Nalot Luftwaffe na Warszawę 1939
Samoloty Luftwaffe atakowały kolumny uchodźców i cywilne budynki. Niemcy dopuszczali się zbrodni na jeńcach (Ciepielów) oraz ludności żydowskiej (Dynów). Ostatnią
bitwę tej kampanii wojsko polskie stoczyło 6 października 1939 r. pod Kockiem. Wojna
obronna trwała pięć tygodni; potężna Francja wiosną 1940 r. broniła się krócej.
Przykładem patriotycznej postawy jest dowódca obrony Wybrzeża, kontradmirał
Józef Unrug. Choć pochodził z niemieckiej rodziny, w obozie jenieckim rozmawiał
z Niemcami przez tłumacza i odmówił pracy dla niemieckiej marynarki, mimo że
oferowano mu stopień admirała.

17 września 1939 r. – Armia Czerwona w sojuszu z Niemcami zaatakowała Polskę,
wkraczając na wschodnie tereny Rzeczypospolitej.
Wobec ataku sowieckiego dalsza obrona stała się niemożliwa. W 1939 r. zginęło
ok. 66 tys. oficerów i żołnierzy, ok. 133. tys. odniosło rany, 695 tys. trafiło do niewoli.
Władze RP ewakuowały się do Rumunii. W Paryżu powstał rząd na wychodźstwie,
przeniesiony później do Londynu. Do Francji i Wielkiej Brytanii przedostało się tysiące
polskich żołnierzy, którzy kontynuowali walkę.

Dwie okupacje
Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy i Sowieci ustalili podział okupowanej
Polski na linii Bugu. Niemieckie Gestapo i rosyjskie NKWD równolegle realizowały politykę terroru wobec Polaków. Celem była eksterminacja polskiej inteligencji (zwłaszcza
nauczycieli, naukowców, duchowieństwa), wyniszczenie biologiczne i kulturowe oraz
wynarodowienie Polaków. Przez całą okupację trwały aresztowania, wysiedlenia,
deportacje i wywózka Polaków na roboty przymusowe.
Sowieci prowadzili politykę terroru, wywożąc tysiące polskich rodzin na Syberię i do
różnych zakątków ZSRS (np. do Kazachstanu). NKWD dokonywało masowych egzekucji
na polskich więźniach. Wiosną 1940 r. ponad 22 tys. polskich oficerów wziętych do niewoli
zamordowano na rozkaz Stalina strzałem w tył głowy w Katyniu i innych miejscach.
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Niemcy część polskich ziem włączyli do Rzeszy, na pozostałych utworzyli tzw.
Generalne Gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie i Hansem Frankiem na czele. Polacy
żyli w ciężkich warunkach: brakowało opału, żywności i lekarstw. Niemcy przeprowadzali łapanki i transporty do obozów koncentracyjnych lub przymusowej pracy
w Rzeszy, popełniali liczne zbrodnie na ludności cywilnej. Dla zastraszenia Polaków
wykonywali publiczne egzekucje, a na murach wieszali czerwone afisze z nazwiskami
rozstrzelanych. Mordów dokonywano także potajemnie (Palmiry). W Polsce nie ma
rodziny, która nie straciłaby kogoś w czasie wojny, w samej Warszawie jest ok. 200
miejsc upamietniających Polaków rozstrzelanych przez Niemców.
Zamknięto większość szkół średnich i wszystkie wyższe uczelnie. Według niemieckich
planów Polacy mieli w przyszłości jedynie umieć czytać, pisać, liczyć do stu i wykonywać
wszystkie polecenia „rasy panów”, za jaką uważali się Niemcy. Na okupowanych ziemiach
polskich Niemcy założyli obozy zagłady m.in. KL Auschwitz, KL Majdanek i KL Treblinka,
w których dokonywali eksterminacji ludności żydowskiej, nie tylko Żydów – obywateli polskich, ale także przywożonych z całej okupowanej Europy.
Obozy te Niemcy utworzyli w Polsce dlatego, że mieszkało
tu najwięcej Żydów – zadecydowały względy praktyczne,
niemiecka sprawność organizacyjna. Trzeba pamiętać, że
w tych samych obozach ginęli tysiącami Polacy, eksterminowano także Cyganów i przedstawicieli innych narodów
podbitych przez Niemców.
Szacuje się, że w czasie II wojny światowej zginęło
Brama KL Auschwitz
ponad 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej.

Polskie wojsko podczas II wojny światowej
Po kapitulacji Francji powstały Polskie Siły
Powietrzne w Wielkiej Brytanii. Wkład polskich lotników w odparcie niemieckiego ataku
na Anglię był znaczący. Słynny Dywizjon 303
Brytyjczycy uznali za najskuteczniejszy dywizjon
Royal Air Force. Powstały także polskie dywizjony bombowe. Polscy lotnicy walczyli również
nad Afryką, Francją, Belgią i Niemcami. Łącznie
Polscy piloci Dywizjonu 303
zestrzelili co najmniej 769 samolotów wroga.
Wśród czołowych pilotów byli mjr Stanisław Skalski i płk Witold Urbanowicz.
Stanisław Skalski (1915–2004), pilot myśliwski. Walczył w kampanii wrześniowej,
bitwie o Anglię i w Tunezji, gdzie dowodził eskadrą myśliwską, ze względu na
niezwykłą sprawność zwaną „cyrkiem Skalskiego”.

Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych byli czwartą co do wielkości armią koalicji antyhitlerowskiej i uczestniczyli w wielu bitwach II wojny światowej. Walczyli pod Narwikiem
w Norwegii, Tobrukiem i Gazalą w Afryce. 2. Korpus Polski gen. Władysława Andersa

uczestniczył w wyzwalaniu Włoch (Monte Cassino, Bolonia, Ankona). Czołgiści gen.
Stanisława Maczka rozgromili Niemców pod Falaise we Francji, wyzwalali Belgię
i Holandię (Breda). Na Atlantyku i Morzu Śródziemnym walczył niszczyciel ORP
Błyskawica oraz inne jednostki Marynarki Wojennej.
Cichociemni
W lutym 1941 r. na polskiej ziemi wylądowali pierwsi z 316 wyszkolonych w Anglii
polskich żołnierzy, skoczków spadochronowych. Ich zadaniem było organizowanie
łączności, sabotażu i dywersji. Wśród „cichociemnych” była jedyna kobieta –
Elżbieta Zawacka „Zo”. 79 z nich zginęło w walce lub zostało zamordowanych przez
Niemców.

W 1941 r. zwolniony z więzienia NKWD gen. Władysław Anders jako pierwszy uformował polską armię w ZSRS z Polaków wypuszczonych z sowieckich łagrów i więzień oraz
deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. Ewakuowano ją do Iranu, a następnie do
Palestyny, gdzie powstał liczący 56 tys. żołnierzy 2. Korpus Polski
walczący później we Włoszech, który wsławił się m.in. zdobyciem
Monte Cassino. Znany niedźwiedź Wojtek to ulubieniec i „towarzysz broni” żołnierzy tego korpusu.
Natomiast komuniści utworzyli w ZSRS dywizję piechoty. Był
to zalążek Ludowego Wojska Polskiego, które pod dowództwem
Sowietów wkroczyło do Polski w 1944 roku.
Gen. Władysław Anders

Polskie Państwo Podziemne
Walka przeciw okupantom w kraju toczyła się w warunkach
konspiracji.
Już jesienią 1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski (potem
Związek Walki Zbrojnej), późniejsza Armia Krajowa. Ta największa
w Europie armia podziemna liczyła ok. 500 tys. żołnierzy. Celem
był bieżący opór i walka zbrojna, później zaś powstanie przeciw
okupantowi. Komendantem głównym AK był gen. Stefan Rowecki Gen. Tadeusz Komorowski
„Bór”
„Grot”, a po jego aresztowaniu przez Gestapo (1943) gen. Tadeusz
Komorowski „Bór”. AK dokonywała aktów dywersji (Kedyw), wykonywała wyroki na skazanych przez sądy podziemne zdrajcach i niemieckich zbrodniarzach wojennych (np. wyrok
śmierci na gen. SS Franzu Kutscherze), jej żołnierze przeprowadzali ćwiczenia i szkolenia,
zdobywali broń, przygotowując się do zbrojnego powstania (akcja „Burza”), prowadzili
działalność wywiadowczą na rzecz aliantów („Wachlarz”). Poza AK w walce uczestniczyły
Bataliony Chłopskie (BCh), Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) i wiele innych organizacji.
Równocześnie funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne – tajne struktury państwa. W jego skład oprócz wojska (AK) wchodziła cywilna administracja (wraz z sądami)
z Kierownictwem Walki Cywilnej i Delegatem Rządu na Kraj. Zarówno wojsko, jak i podziemna administracja cywilna, podlegały prezydentowi i premierowi państwa rezydującym w Londynie, z którymi utrzymywano stałą łączność radiową i kurierską.
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Polskie harcerstwo kuźnią patriotyzmu
W konspiracji ważną rolę odegrali harcerze Szarych Szeregów
(poczta polowa, mały sabotaż, Grupy Szturmowe) i Hufców
Polskich z hm Stanisławem Sedlaczkiem (zamordowanym
w Auschwitz). Najbardziej znana jest brawurowa akcja pod
Harcerska poczta polowa
Arsenałem – odbicie uwięzionego i torturowanego przez
Gestapo Jana Bytnara „Rudego”, opisane w książce Kamienie na szaniec przez
uczestnika i świadka tych wydarzeń, Aleksandra Kamińskiego. Co roku harcerze z całej
Polski uczestniczą w warszawskim rajdzie upamiętniającym to wydarzenie.

Zagłada i opór ludności żydowskiej
Od początku wojny Niemcy realizowali politykę eksterminacji Żydów; nakazali im
noszenie opaski z gwiazdą Dawida, pozbawili wszelkich praw. W Warszawie i wielu polskich miastach Niemcy stworzyli otoczone murem, strzeżone getta, do których przesiedlali
Żydów. Panował tam głód i choroby zakaźne. W okupowanej Polsce Niemcy utworzyli obozy zagłady – KL Sobibór, KL Birkenau, Auschwitz II (obok istniejącego już obozu
KL Auschwitz, który pierwotnie był przeznaczony do wyniszczenia polskiej inteligencji),
KL Treblinka, SS-Sonderkommando Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Kolejowymi transportami zwozili do nich Żydów z całej okupowanej Europy: od Francji aż po Białoruś.
Powstania w gettach
W gettach wybuchały powstania, m.in. w Warszawie, Białymstoku, Częstochowie.
Największe z nich zaczęło się w Warszawie 19 kwietnia 1943 r. Wobec nasilenia wywózek Żydów do Treblinki opór stawili bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej
(pod wodzą Mordechaja Anielewicza) i Żydowskiego Związku Wojskowego (złożonego
z oficerów i podoficerów Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego), zmuszając
Niemców do wycofania się z getta. Niemcy użyli artylerii i czołgów. Siłami niemieckimi
dowodził generał SS, Jürgen Stroop (powieszony po wojnie). Po rozpoczęciu powstania AK (z którą współpracował ŻZW) atakowała niemieckie posterunki przy murze getta. Bezskutecznie próbowano wysadzić mur, by umożliwić Żydom ucieczkę. Anielewicz
wraz z grupą bojowników 8 maja 1943 r. popełnił samobójstwo w bunkrze przy ul.
Miłej 18. Prawie wszyscy członkowie ŻZW zginęli. Likwidację getta Niemcy zakończyli
wysadzeniem w powietrze synagogi przy ul. Tłomackie. Całe getto zburzono.

W Generalnym Gubernatorstwie za pomoc udzieloną Żydom groziła kara śmierci
nie tylko pomagającemu, ale i całej jego rodzinie. Represje były okrutne: w Starym
Ciepielowie 6 grudnia 1942 r. niemieccy żandarmi spalili żywcem 34 osoby: rodziny
Kowalskich, Kosiorów, Skoczylasów i Obuchiewiczów oraz ukrywanych przez nich
Żydów. W Markowej niedaleko Łańcuta niemiecka żandarmeria rozstrzelała 24 marca
1944 r. Józefa Ulmę, jego brzemienną żonę, sześcioro dzieci i ukrywających się Żydów
(w Markowej w marcu 2016 r. otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny
Ulmów). To tylko przykłady. Mimo represji Polacy ratowali i ukrywali Żydów zbiegłych
z gett lub po prostu swoich sąsiadów.

W latach 1942–1945 działała Rada Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP „Żegota”,
która tysiącom Żydów pomogła znaleźć schronienie. Jednym z nich był Władysław
Szpilman, bohater filmu Pianista Romana Polańskiego. Polak Henryk Sławik ocalił życie
5 tys. polskich Żydów na Węgrzech, sam zginął w KL Mauthausen-Gusen. Polka Irena
Sendler uratowała życie 2,5 tys. żydowskich dzieci. „Żegota” przekazała Żydom ok. 60
tys. fałszywych dokumentów. W akcję pomocy zaangażował się Kościół katolicki, wiele
osób znalazło schronienie w klasztorach.
Szantażyści wydający Żydów w ręce Niemców,
tzw. szmalcownicy, byli karani śmiercią przez sądy
Polskiego Państwa Podziemnego, a wyroki wykonywały oddziały likwidacyjne AK.
Instytut Yad Vashem przyznaje od 1963 r. medale Sprawiedliwy wśród Narodów Świata osobom ratującym Żydów i upamiętnia je drzewkami.
6532 zasadzili Polacy, to 26% wszystkich drzewek.
Szacuje się, że pomoc Żydom niosło ok. 100 tys.
SS deportuje ludność z warszawskiego
getta - kwiecień / maj 1943
Polaków. W latach 1939–1945 Niemcy zamordowali ponad 2,5 mln obywateli II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej.
Jan Karski i Witold Pilecki
Emisariusz Rządu RP Jan Karski przedostał się do getta, a także obozu w Izbicy.
Jego wstrząsający raport o sytuacji Żydów trafił do władz RP w Londynie oraz
rządów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przywódcy światowi nie uwierzyli
w ogrom niemieckich zbrodni. „Wolny świat” pozostał bierny wobec tragedii. Raport
dla aliantów sporządził też Witold Pilecki, który dobrowolnie przedostał się do
niemieckiego KL Auschwitz i zorganizował tam konspirację wśród więźniów, a po
udanej ucieczce przekazał swój raport.

Powstanie Warszawskie
Pod koniec lipca 1944 r. wojska sowieckie zbliżały się do granic Warszawy, Niemcy
rozpoczęli wycofywanie się, jednocześnie nakazując ludności budowę umocnień
i zapowiadając uczynienie z Warszawy punktu swojej obrony. Po latach upokorzeń
i życia w cieniu śmierci powszechne było pragnienie otwartego, zbrojnego starcia
z okupantem i samodzielnego wyzwolenia stolicy. Dowództwo AK podjęło decyzję
o rozpoczęciu 1 sierpnia 1944 r. powstania w Warszawie w ramach akcji „Burza”.
Tylko jeden na 25 powstańców był uzbrojony, resztę broni zdobywano na wrogu. Do
istniejących oddziałów AK wstępowali cywilni ochotnicy. Dużą rolę odegrały kobiety: były
sanitariuszkami, łączniczkami, minerkami, walczyły z bronią w ręku. W Powstaniu brała
udział młodzież, nawet dwunastolatkowie byli łącznikami. Harcerska poczta polowa zapewniała łączność. Harcerze walczyli także w batalionach AK „Zośka”, „Parasol” i „Wigry”.
Pomiędzy dzielnicami miasta powstańcy i cywile przedostawali się kanałami. Działały
powstańcze radiostacje „Błyskawica” i „Anna”, wydawano konspiracyjną prasę.
Mimo ogromnej dysproporcji sił powstańcy zdobyli dużą część miasta, w tym
centralę telefoniczną PAST w Śródmieściu; wyzwolono niemiecki obóz koncentracyjny
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tzw. Gęsiówkę, a w nim 348 żydowskich więźniów. Mimo bohaterstwa i determinacji powstańcom nie udało się opanować strategicznych punktów miasta, lotnisk
i mostów.
Armia Czerwona zajęła prawobrzeżną Warszawę i zatrzymała się na linii Wisły.
Pozwoliło to Niemcom na stłumienie powstania. Użyli lotnictwa, artylerii i czołgów.
Burzyli całe dzielnice, mordowali ludność cywilną, powstańców wziętych do niewoli i rannych w szpitalach. Wehrmacht i SS oraz oddziały kolaboranckie – złożone
z Sowietów którzy przeszli na stronę niemiecką – dopuściły się setek zbrodni.

Ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego

Powstanie trwało 63 dni. Zginęło ok. 16 tys. powstańców i ok. 150 tys. cywilów.
Po upadku Powstania Niemcy wywieźli wszystko, co ocalało i przedstawiało jakąkolwiek wartość: od torów kolejowych i przewodów elektrycznych aż po dzieła sztuki
z Muzeum Narodowego. Niemcy wysadzili Zamek Królewski, mosty na Wiśle i 90%
obiektów przemysłowych. Zburzyli 25 kościołów. Systematycznie wypalali całe dzielnice – zniszczyli ponad 70% zabudowy mieszkalnej Warszawy.
W polskim społeczeństwie pamięć o Powstaniu jest nadal żywa. Każdego roku
1 sierpnia o 17 – Godzinie „W” – dźwięk syren przypomina o wydarzeniach sprzed lat.
Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zbierają się warszawiacy i przyjezdni, żeby
razem śpiewać pieśni powstańcze. Na kopcu Powstania Warszawskiego i cmentarzach
(Powązki Wojskowe) odbywają się apele poległych. Ważną rolę w kultywowaniu tej
pamięci ma Muzeum Powstania Warszawskiego.

Polacy w walce wywiadów
Jeszcze przed wojną, w 1932 r., Marian Rejewski, Jerzy
Różycki i Henryk Zygalski – członkowie zespołu polskich kryptologów – złamali kod niemieckiego urządzenia szyfrującego
Enigma. Wyniki swoich prac przekazali brytyjskim kryptologom
z Bletchley Park, dzięki czemu podczas wojny alianci mogli odczytywać zaszyfrowane niemieckie meldunki.
Polski wywiad słynął z dużej skuteczności.
Wielu Polaków było zaangażowanych w działania wywiadowcze,
zbierając informacje na temat przemieszczania się, składu i uzbro- Urządzenie szyfrujące
Enigma
jenia oddziałów Wehrmachtu i przekazując je na Zachód. Agentka
brytyjskiego Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE), Krystyna Skarbek jest pierwowzorem Vesper Lynd z powieści Casino Royale Iana Flemeniga (twórca postaci Jamesa Bonda).
Jerzy Iwanow-Szajnowicz kierował siatką wywiadowczo-dywersyjną SOE w Grecji.
Jerzy Iwanow-Szajnowicz (1911–1943)
Sportowiec. W latach 1941–1943 jako agent brytyjskiego Kierownictwa Operacji
Specjalnych prowadził działania sabotażowe i dywersyjne w Grecji. Bohater
narodowy Grecji.

Niemcy dążyli do stworzenia superbroni, która by zagwarantowała szybkie zwycięstwo. Skonstruowali pocisk (bombę latającą) V-1 i rakietę V-2, a Hitler zapowiedział,
że użyje ich jako „broni odwetowej” przeciw Wielkiej Brytanii. Komórka wywiadu
technicznego AK inż. Antoniego Kocjana ustaliła, że badania nad rakietami V są prowadzone w tajnym ośrodku w Peenemünde. Dzięki meldunkom przekazanym do Londynu
Anglicy go zbombardowali, co opóźniło niemieckie badania. W Warszawie prof. Janusz
Groszkowski rozpracował system sterowania broni V na podstawie fragmentów rakiet
zdobytych przez AK. Przekazane Brytyjczykom informacje pozwoliły na przygotowanie
obrony. Ocaliły one życie tysięcy brytyjskich żołnierzy i cywilów.
Most III
Nocą z 25 na 26 lipca 1944 r. AK przeprowadziła akcję „Most III”.
Na prowizorycznym lądowisku koło Tarnowa wylądował samolot typu Dakota
z 257. Dywizjonu RAF. Do Polski przylecieli kurierzy Rządu RP w Londynie oraz broń.
Na pokład samolotu załadowano bezcenną dla aliantów zdobycz:
fragmenty niemieckiej rakiety V-2 zdobytej pod Sarnakami.

Wojskowe wynalazki
●● Polacy mieli swój wkład w rozwój wojskowych technologii.

Oto kilka przykładów:
●● wyrzutnik bomb Władysława Świąteckiego był używany m.in. w brytyjskich

samolotach Lancaster
●● wyrzutnik Jerzego Rudlickiego montowano w amerykańskich bombowcach B-17
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●● antena i urządzenie HF/DF („Huff-Duff) do lokalizacji niemieckich łodzi

podwodnych Wacława Struszyńskiego
●● walkie-talkie Henryka Magnuskiego, radiotelefon powszechnie używany przez

armię amerykańską podczas II wojny światowej
●● peryskop odwracalny patentu Rudolfa Gundlacha mocowano w polskich czołgach

7TP; licencję zakupili Brytyjczycy. Urządzenie skopiowali Niemcy i Sowieci po
zdobyciu polskich czołgów w 1939 r.
●● polski elektromagnetyczny wykrywacz min Józefa Kosackiego i Andrzeja
Garbosia (1941) był używany przez armię brytyjską do lat 90.
●● Tadeusz Marek skonstruował silnik czołgu Centurion i silniki do samochodów
Aston Martin, w tym do słynnego modelu V8 Vantage, znanego z filmów o Bondzie.
●● Zdzisław Starostecki, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, już po wojnie w Stanach
Zjednoczonych projektował głowice amerykańskich rakiet Patriot.

●● Polska pod komunistycznym panowaniem
Podczas konferencji alianckich
przywódców w Jałcie Polska została
zdradzona i osamotniona. Dotychczasowi sojusznicy oddali Polskę pod sowieckie panowanie. W roku 1944 Sowieci wkroczyli do Polski, osadzając
w niej sobie podległy, komunistyczny
rząd. W konsekwencji powstało państwo satelickie nazwane później Polską Rzeczpospolitą Ludowa (PRL) – kraj
demokratyczny tylko z nazwy. Rządzony przez komunistów należał do strefy
wpływów ZSRS. W imieniu Moskwy
W. Churchill, F. D. Roosevelt i J. Stalin w Jałcie
władzę sprawowała stworzona na życzenie Józefa Stalina Polska Partia Robotnicza (PPR), przemianowana później na Polską
Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR). Miliony Polaków, których ojczyste strony zostały
wcielone do Związku Sowieckiego na mocy postanowień jałtańskich, przesiedlono do
Polski w jej granicach powojennych, nazywając to działanie „repatriacją” – powrotem do
Ojczyzny… Była to prawdziwa wędrówka ludów, której skutki odczuwamy do dziś.
Komuniści sfałszowali wybory parlamentarne, brutalnie zwalczali opozycję. Partia komunistyczna za pośrednictwem swojego
zbrojnego ramienia, policji politycznej – Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego (UBP) – prowadziła politykę krwawego terroru.
Żołnierzom Armii Krajowej nie dano spokoju. Po rozwiązaniu AK
przez jej ostatniego dowódcę gen. Leopolda Okulickiego
„Niedźwiadka” (aresztowanego przez Rosjan i wywiezionego do
Moskwy, gdzie zmarł w więzieniu) wielu jej członków komuniści
Gen. Leopold Okulicki
aresztowali i zamordowali. Armia Krajowa, która bohatersko

i z dużymi stratami walczyła z Niemcami, została oskarżona o… współpracę z nimi.
Żołnierzy AK zamiast zaszczytów, defilad i radości z końca koszmaru wojennego czekało
więzienie, tortury na przesłuchaniach, wyroki śmierci lub zsyłka do łagrów na Syberię,
a w najlepszym razie – konieczność ukrywania swej konspiracyjnej przeszłości. Podobny
los spotykał nierzadko żołnierzy Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie powracających
do kraju.
Wielu z nich decydowało się na powrót
„do lasu” i życie partyzanckie. Jedni ideowo
nie chcieli się pogodzić z kolejną, – tym
razem rosyjską – okupacją, inni po prostu
nie mieli wyboru – ścigani przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa nie mogli
powrócić do normalnego życia. Niezłomni
Żołnierze Wyklęci – wierni legalnemu rządowi RP w Londynie – walczyli z UB, milicją
Drugi od prawej:
Józef Franczak ps. Lalek z kolegami z oddziału
i komunistami. Okres ten nazywany jest II
konspiracją. Powstało wiele organizacji zbrojnych. Do początku lat pięćdziesiątych UB
rozbiło większość z nich. Ostatni z żołnierzy, Józef Franczak „Lalek”, ukrywał się aż do
21 października 1963 r., kiedy to zginął otoczony przez milicję – ZOMO. Łącznie zginęło
ok. 8,6 tys. żołnierzy zbrojnego podziemia, a ok. 5 tys. zamordowało UB. Obecnie w Polsce
1 marca obchodzi się Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W sumie w oddziałach
leśnych i konspiracji antykomunistycznej walczyło ok. 250 tys. żołnierzy.
Lata komunistycznego terroru 1944–1956 to jeden z najtragiczniejszych okresów
w polskiej historii, który pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Większość Polaków nigdy
nie zaakceptowała narzuconego siłą systemu, w którym przyszło im żyć przez 45 lat.
Co jakiś czas dochodziło do społecznych buntów. W czerwcu 1956 r.
robotnicy Poznania wyszli na ulice, by
zaprotestować przeciw podwyżkom cen
żywności, ale też po to, by domagać się
wolności. Komunistyczne wojsko i UB
otworzyło ogień do demonstrantów,
zginęło 57 osób. Kilka miesięcy później
do władzy doszedł Władysław Gomułka,
z czym ludzie, złaknieni normalności,
wiązali wielkie nadzieje. Tak zwana
„odwilż popaździernikowa” szybko się
Demonstracja w Poznaniu (1956)
jednak zakończyła.
W marcu 1968 r. w Warszawie zaprotestowali studenci. Milicja brutalnie spacyfikowała protest. Komuniści wykorzystali go jako pretekst do haniebnej nagonki na
osoby pochodzenia żydowskiego. Wiele z nich zmuszono do wyjazdu z kraju.
W grudniu 1970 r. władze wydały rozkaz stłumienia protestu robotników
w Gdańsku i Gdyni. Od kul żołnierzy i milicjantów zginęło 45 osób. Gomułkę zastąpił
Edward Gierek.
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Jednocześnie od pierwszych powojennych lat zwykli ludzie wkładali mnóstwo wysiłku w odbudowanie tego, co Niemcy zniszczyli. Przykładem jest odbudowa Warszawy.
W latach 70. powstały liczne inwestycje przemysłowe, w dużej mierze dostosowane
do interesów rosyjskich, a przy nich osiedla mieszkaniowe. Władze liczyły, że wzrost
liczebności klasy robotniczej, poddawanej indoktrynacji a pozbawionej dostępu do
kościołów, których nie wolno było budować na nowych osiedlach dla robotników,
będzie sprzyjał utrwalaniu komunistycznej władzy. Tak się jednak nie stało.
W czerwcu 1976 r., po ogłoszeniu podwyżek cen żywności, zaprotestowali robotnicy Radomia i Ursusa. Było czterech zabitych. Milicja represjonowała wielu uczestników. Kilka miesięcy później powstał Komitet Obrony Robotników (KOR). Służba
Bezpieczeństwa zamordowała 7 maja 1977 r. w Krakowie studenta Stanisława Pyjasa
wywodzącego się ze środowiska, które organizowało się przeciwko władzy komunistycznej. Pod koniec lat 70. powstały Wolne Związki Zawodowe. 16 października 1978 r.
kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II, a w czerwcu
1979 r. przybył do Polski. Spotkania z nim gromadziły setki tysięcy, a nawet miliony
wiernych, którzy nareszcie zobaczyli się razem i zrozumieli swoją siłę.
Latem 1980 r. w całym kraju rozpoczęły się strajki robotników. Powstał Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Plakat Czesława Bieleckiego Kardiogram (1980).
Już wkrótce historia miała dopisać do wykresu kolejny wstrząs…

NSZZ „Solidarność”, największy oddolny, demokratyczny ruch społeczny w historii
Europy. W 1981 r. liczył on 10 mln osób. Istniała także Solidarność Rolników
Indywidualnych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentow (NZS). Na czele „Solidarności”
stanął Lech Wałęsa. Strajk sierpniowy w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się w obronie
Anny Walentynowicz.

W 1981 r. płk Sztabu Generalnego LWP Ryszard Kukliński ewakuował się do Stanów
Zjednoczonych. Był on „pierwszym Polakiem w NATO”. Z własnej woli, znając sowieckie plany wojny atomowej, nawiązał współpracę z Amerykanami i dzięki przekazywanym przez siebie informacjom doprowadził do tego, że Amerykanie zmienili dotychczasową doktrynę wojenną. To w konsekwencji doprowadziło do upadku komunizmu
sowieckiego i ocaliło świat przed wojną atomową. Pułkownik Kukliński przekazał także
informacje o zamiarze wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Plan ten władze
komunistyczne zrealizowały 13 grudnia 1981 r.

ZOMO w szyku bojowym (Warszawa, 31 sierpnia 1982). Wiesław Bieliński / fotonova

Komunistyczny generał Wojciech Jaruzelski stanął na czele Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego (1981–1983) sprawowała
faktyczną władzę w kraju. Zdelegalizowano „Solidarność”, a wielu jej członków aresztowano i internowano. Ograniczono swobody obywatelskie. Milicjanci 14 maja 1983 r.
zakatowali 19-letniego Grzegorza Przemyka, syna działaczki opozycji. Funkcjonariusze
SB zamordowali 19 października 1984 r. ks. Jerzego Popiełuszkę, kapelana warszawskiej „Solidarności”. „Nieznani sprawcy” dokonali także innych morderstw osób związanych z opozycją. Wielu – o czym wiemy dopiero dziś – zginęło w okolicznościach
upozorowanych na wypadki.
Lata 80. to okres wielkiego kryzysu gospodarczego i społecznego w Polsce. Rozmowy
władz PRL z opozycją (Okrągły Stół) rozpoczęły się 6 lutego 1989 r. Ponownie zalegalizowano NSZZ „Solidarność”. Pierwsze od 50 lat (częściowo) demokratyczne wybory do
sejmu odbyły się 4 czerwca 1989 r. (sejm kontraktowy). Upadek komunizmu w Europie
Wschodniej zaczął się właśnie w Polsce. Jesienią 1989 r. obalono mur berliński, a w Pradze
wybuchła tzw. aksamitna rewolucja. Polska stała się demokratycznym i suwerennym krajem. W 1993 r. wycofały się ostatnie oddziały armii rosyjskiej. Sześć lat później Polska stała
się członkiem NATO, a 1 maja 2004 r. przystąpiła do Unii Europejskiej.
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Wiadukt Kolei Transandyjskiej Ernesta Malinowskiego

●● Krótka historia emigracji
Burzliwe dzieje naszego kraju w ostatnich stuleciach wielokrotnie zmuszały
Polaków do opuszczania Ojczyzny i osiedlania się nawet na innych kontynentach. Dzięki przedsiębiorczości, odwadze, pomysłowości i dociekliwości wielu
Polaków zapisało się na trwałe w historii krajów, w których zamieszkali po
opuszczeniu ojczyzny lub choćby przebywali czasowo. Niektórzy zostali nawet
bohaterami narodowymi swoich przybranych ojczyzn.
Na przestrzeni ostatnich 250 lat było kilka wielkich fal emigracji:
●● 1772 r. – emigracja uczestników konfederacji barskiej. Takiego losu doświadczył

m.in. Kazimierz Pułaski, który ostatecznie trafił do Ameryki.
Kazimierz Pułaski (1745–1779), wyemigrował
po upadku konfederacji barskiej do Ameryki,
gdzie walczył jako dowódca amerykańskiej
kawalerii w wojnie o wyzwolenie Stanów
Zjednoczonych. Poległ w bitwie pod
Savannah. Bohater narodowy Polski i Stanów
Zjednoczonych.
●● 1831 r. – emigracja żołnierzy i działaczy

politycznych Powstania Listopadowego. Ten
ruch emigracyjny przeszedł do historii pod
nazwą Wielka Emigracja.
Generał Pułaski na czele szarży
amerykańskiej kawalerii
●● 1864 r. – emigracja po Powstaniu Styczniowym.
●● Przez cały XIX w. trwały zsyłki na Syberię – największa fala miała miejsce po
Powstaniu Styczniowym. Niektórzy zesłańcy pozostali na „nieludzkiej ziemi” na
stałe, jak np. ojciec Konstantina Ciołkowskiego, rosyjskiego pioniera konstrukcji
rakietowych. Inni, jak Bronisław Piłsudski (brat Józefa), badacz kultury Ajnów
i Gilaków zamieszkujących Sachalin, powracali do kraju lub emigrowali na Zachód.

●● W drugiej połowie XIX w. nastąpiła wielka fala emigracji zarobkowej „za

chlebem” – głównie chłopów z zaboru rosyjskiego i austriackiego (Galicja).
Po zniesieniu pańszczyzny, nie mając ziemi lub mając jej zbyt mało, by wyżywić
rodzinę, musieli oni emigrować do obcych krajów w poszukiwaniu źródeł
utrzymania. Głównymi kierunkami tej emigracji były Niemcy, Francja, Stany
Zjednoczone i Ameryka Południowa.
●● Podczas II wojny światowej (1939–1945) wielu Polaków znalazło się poza granicami

kraju. Jedni, uciekając przed Niemcami, znaleźli się na Węgrzech, we Francji,
a następnie w Anglii, inni zostali wywiezieni przez Rosjan. W latach 1940–1941
Sowieci przeprowadzili na okupowanych przez siebie ziemiach polskich masowe
deportacje, wywożąc setki tysięcy Polaków w głąb Związku Sowieckiego.
W Kazachstanie nadal żyje około 100 tys. ofiar tych deportacji i ich potomków.
Muzeum Emigracji w Gdyni dokumentuje historię emigracji z ziem polskich
na przestrzeni setek lat. W historycznym gmachu Dworca Morskiego – świadka
emigracji – są dokumentowane losy wielu pokoleń Polaków, którzy z różnych
powodów opuścili ojczyznę. Symbolem emigracji powojennej jest Jan
Nowak-Jeziorański słynny „kurier z Warszawy”, dyrektor Rozgłośni Polskiej
Radia Wolna Europa.
●● Po wojnie, po przejęciu władzy w Polsce przez komunistów, wielu Polaków, którzy

wcześniej trafili do Europy Zachodniej, obawiając się o życie nie wróciło do kraju,
uznając, że jest nadal okupowany. Byli to żołnierze Armii Polskiej na Zachodzie,
uczestnicy Powstania Warszawskiego, którzy trafili do obozów jenieckich, żołnierze
Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którym udało się przedostać na Zachód,
polscy robotnicy przymusowi i więźniowie obozów koncentracyjnych.
●● W latach 1944–1946 r. z ziem polskich, które na mocy traktatu jałtańskiego weszły

po wojnie w skład Związku Sowieckiego, przesiedlono na tzw. Ziemie Odzyskane
znaczną część ludności polskiej, lecz na Litwie, Białorusi i Ukrainie pozostali nadal
liczni Polacy. W tych latach deportowano też w głąb Rosji kilkadziesiąt tysięcy
Polaków, głównie żołnierzy AK i przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego.
●● Po 1981 r., kiedy to wprowadzono w Polsce stan wojenny, z przyczyn

ekonomicznych i politycznych (działacze Solidarności) wyemigrowało z Polski
około miliona osób.
●● Już w XXI w. z przyczyn ekonomicznych wyemigrowało z Polski około 2 mln. osób.

Wspólnota Polaków w kraju i za granicą liczy 60 mln osób. Na obczyźnie żyje
obecnie ok. 20 mln Polaków i ludzi polskiego pochodzenia (przyznających się do
polskich korzeni), co w stosunku do liczby Polaków mieszkających w kraju daje szóstą
diasporę w świecie. Największa Polonia żyje w Stanach Zjednoczonych, a Chicago
jest drugim po Warszawie miastem pod względem liczby zamieszkujących je Polaków.
Trudno znaleźć na świecie kraj, gdzie nie mieszkaliby Polacy i w którego historii lub
teraźniejszości nie zapisaliby się oni w pozytywny sposób.
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Wybitni Polacy na obczyźnie
Po Powstaniu Listopadowym wyemigrowali:
●● Ignacy Domeyko (1802–1889), organizator chilijskiego szkolnictwa wyższego,

„apostoł nauki w Chile”.
●● Edmund Strzelecki (1797–1873), jako podróżnik, geograf i geolog prowadził

badania w Ameryce Płn., Ameryce Płd., Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii.
●● Ernest Malinowski (1818–1899) projektant i budowniczy Centralnej Kolei

Transandyjskiej w Peru (blisko 5 tys. m n.p.m.), do niedawna najwyżej położonej
linii kolejowej na świecie. Honorowy obywatel Peru.
●● Antoni Patek (1812–1877), zegarmistrz, pionier przemysłowej produkcji zegarków,
założyciel firmy Patek Philippe & Co. produkującej ekskluzywne zegarki.

Inni znani emigranci:
●● Benedykt Dybowski (1833–1930) po Powstaniu

Styczniowym zesłany na Syberię. Prowadził badania
fauny Bajkału, Syberii i Kamczatki. Określany jako
„Dobry Biały Bóg” – symbol polskich zesłańców na
Syberii.
●● Stefan Szolc-Rogoziński (1861–1896), badacz
Kamerunu i autor odkryć geograficznych w tym
kraju. Od 1885 r.
członek brytyjskiego
Królewskiego Towarzystwa
Geograficznego, założyciel
Benedykt Dybowski
Muzeum Etnograficznego
Wacław Sieroszewski
w Warszawie.
Joseph Conrad
●● Paweł Wacław
(Józef Konrad Korzeniowski)
Sieroszewski (1858–1945),
w 1880 r. zesłany na
Syberię za działalność
patriotyczną. Podczas zsyłki i po niej prowadził
badania etnograficzne w Jakucji. Żołnierz Legionów
Polskich Józefa Piłsudskiego.
●● Henryk Arctowski (1871–1958), pionier badań
Antarktydy i Arktyki.
●● Joseph Conrad (Józef Korzeniowski, 1857–1924),
światowej sławy pisarz, uznawany za narodowego
pisarza Anglii.
●● Wacław Niżyński (1889–1950), najwybitniejszy tancerz i choreograf baletu XX w.,
uważał się za Polaka. Pisał: „Moja Matka mnie dała mleko i polski język, a dla tego
jestem Polakiem”.

Polska
i Polacy
Cudzoziemcy dostrzegają w nas, Polakach, religijność,
przywiązanie do tradycji i rodziny, a także fantazję,
niezależność, zaradność i zdolności twórcze. Wśród
cech narodowych pojawia się również odwaga,
poświęcenie, upór w dążeniu do wolności. Są też
polskie wady: przede wszystkim impulsywność
i skłonność do swarów („Gdzie dwóch Polaków, tam
trzy zdania”), brak wytrwałości. Każdy z nas jest inny,
nie ma jednego wzorca polskości, a jednak każdy z nas
po trosze go w sobie nosi. Ukształtowały nas wspólne
dzieje i chrześcijańska kultura.
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My, Polacy – jacy jesteśmy?
●● Wolność i poczucie godności
Rzeczpospolita Obojga Narodów była największym państwem w Europie. Nie
było tu monarchii absolutnej, a po śmierci króla każdy herbowy szlachcic miał
prawo stawić się na polu elekcyjnym, by oddać głos na swego kandydata lub
zostać wybranym. Szlachta mająca prawo głosu stanowiła 10% społeczeństwa
– znacznie więcej niż w jakimkolwiek europejskim państwie – chętnie też brała
udział w sejmikach i wybierała posłów na sejm. Umiłowanie wolności było
istotną cechą Sarmatów, jak siebie nazywali szlachcice.

●● Szablą odbierzemy
W dawnej Polsce tytuł szlachecki zobowiązywał do służby wojskowej. Służba była
zaszczytem. Szlachcic sam musiał zadbać o broń, wyposażenie i opłacić wyprawę.
Większość wojen kończyła się co najmniej „remisem”, a pokonany lub wyczerpany
najeźdźca musiał uchodzić z kraju. Dorastający kandydaci na obrońców ojczyzny
wysłuchiwali opowieści starszych – najczęściej o tym, jak to garstka husarzy kilkoma
szarżami raz po raz rozganiała hordy nieprzyjaciół.
Husaria
Dzisiejsi fascynaci husarii (ang. winged
hussars) potrafią godzinami opowiadać
o taktyce, wyszkoleniu i zwycięstwach
tej wyjątkowej formacji wojskowej. Jej
członkowie nazywali się towarzyszami
i uważali za równych najwyższym wodzom.
Służyli np. nie „pod komendą” hetmana,
ale „z hetmanem”. Jedna udana szarża
tego wojska mogła rozstrzygnąć o losach
bitwy. Tak stało się pod Kircholmem (1605),
gdzie przeszło trzykrotnie liczniejsza armia
szwedzka uciekła pokonana przez wojska
Rzeczypospolitej. W bitwie pod Kłuszynem
(1610) husarii uległy co najmniej pięć razy
liczniejsze wojska moskiewskie.
Młody Stanisław Żółkiewski, fragment
Ułani
obrazu Jana Matejki Stefan Batory pod
Pskowem
W XIX w. wojny napoleońskie wykreowały
wizerunek polskich ułanów – ludzi mężnych, zdolnych do niezwykłych czynów,
takich jak zdobycie na oczach cesarza Francuzów przełęczy Somosierra. Tę tradycję
brawurowych walk podtrzymywały kolejne powstania przeciw zaborcom.
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Emilia Plater na czele ułanów. J. M. Voltz

●● Pozycja kobiet

w społeczeństwie

W Rzeczypospolitej szlachetnie urodzone Polki
miały równorzędną pozycję wobec małżonków
zarówno pod względem majątkowym, jak i prawnym. Prowadzone przez ponad 100 lat zmagania
o odzyskanie niepodległości oznaczały dla wielu
rodzin konfiskatę mienia i zesłanie lub emigrację
mężczyzn. Na barkach kobiet spoczęła troska
o majątek, utrzymanie gospodarstwa i wychowanie
Pożegnanie powstańca A. Grottger
dzieci. W szeregach każdego powstańczego boju
pojawiały się odważne Polki, bez których nie byłoby mowy o walce i konspiracji. W latach
II wojny światowej dziewczęta należały do AK, walczyły w Powstaniu Warszawskim. W czasach komunizmu bez nich nie byłoby ani „Solidarności”, ani konspiracji.

●● Współcześni Polacy
Socjologowie mówią, że świadomość narodowa, która wcześniej była przywilejem stanu szlacheckiego, w XIX w. pojawiła się wśród niższych warstw. Jednym
z czynników był rozwój gospodarki przemysłowej i związane z tym upowszechnienie
edukacji, która służyć miałą wychowaniu zdyscyplinowanych żołnierzy i robotników.
Zaborcy założyli, że lud z czasem przekształci się w lojalnych poddanych, że awans
społeczny będzie powiązany ze stopniowym odejściem od polskości. Tak się jednak
nie stało głównie dlatego, że prawosławna Rosja i luterańskie Niemcy ledwie tolerowały „rzymski” Kościół, którego wiernymi w większości byli Polacy, i od którego nie
chcieli odstąpić.
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Szykany państw zaborczych spadały na wiernych i duchownych. Odczuła to każda
rodzina, która uczyła dzieci po polsku pacierza. Pokolenia urodzone pod zaborami podejmowały walkę w nadziei na odzyskanie niepodległości i osobistej wolności. W imię
tych wartości przedstawiciele różnych stanów społecznych – na początku przede
wszystkim szlachta – szli do wojska, partyzantki, działali w konspiracji. We wszystkich
warstwach społeczeństwa rozwijało się marzenie o wolnej Polsce, sprawiedliwiej
i wiernej Kościołowi. Przegrane powstania oznaczały zsyłki na Sybir, emigrację z kraju,
konfiskatę majątków, ale tworzyły specyficzną kulturę oporu.
Pojawiły się dwie uzupełniające się postawy. Powstańcy
szykowali kolejne wystąpienia zbrojne, konspirowali, publikowali i rozpowszechniali nielegalną prasę. Pozytywiści zaś
kładli akcent na rozbudowę polskiego przemysłu, rolnictwa,
instytucji finansowych, oświatę społeczną, kształtowanie
postaw obywatelskich. Bywało, że powstańcy zostawali
przemysłowcami, a przemysłowcy potajemnie finansowali
działania patriotyczne. Jeszcze do niedawna działały firmy założone przez pozytywistów,
takich jak Dezydery Chłapowski
Dezydery Chłapowski
i Hipolit Cegielski.
Przykładem przedsiębiorstwa, które utworzono po powstaniu styczniowym i działa do dziś, jest sanocka firma,
która dziś funkcjonuje jako Autosan.
Działania pozytywistów i powstańców z XIX w. stworzyły
naszą tożsamość narodową. Pod koniec XIX w. ludzie po
wsiach czytali książki religijne, rolnicze i… Trylogię Henryka
Hipolit Cegielski
Sienkiewicza. Za jej sprawą przyjmowali „szlacheckie” wzory
postępowania i myślenia. W pewnym stopniu szlachecka kultura obywatelska rozciągnęła się na cały naród. Do dziś w każdym z nas jest cząstka romantycznego „powstańca” i praktycznego, przedsiębiorczego „pozytywisty”, pomieszana z sarmackim
poczuciem wolności, świadomością własnej wartości, honorem, szacunkiem dla kobiet
i gotowością, by bronić Ojczyzny.
Warto być Polakiem! Po naszych przodkach odziedziczyliśmy wartościową i wyjątkową kulturę, oryginalne tradycje, a także marzenia i tęsknoty, które dziś wprowadzamy w życie. Polska zawsze była – i nadal jest – atrakcyjna kulturowo dla cudzoziemców,
a my chętnie dzielimy się tym polskim dziedzictwem z innymi narodami.

Naród polityczny
Polacy są narodem bardzo rozpolitykowanym, a dyskusje na tematy polityczne
często mają burzliwy charakter. Warto o tym gości uprzedzić, zwłaszcza, że ta polska
cecha nie prowadzi do naruszenia zasad gościnności. Trzeba też wiedzieć, że to
polskie politykowanie wywodzi się bezpośrednio z tradycji I Rzeczypospolitej, gdy
szlachta, będąca „narodem politycznym”, uważała za swój obowiązek uczestnictwo
w życiu publicznym. W ciągu wieków polskiej historii tym „narodem politycznym” stali
się wszyscy Polacy, bez względu na pochodzenie społeczne.
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Polskie obyczaje, rytuały, smaki
Ludzie przybywający do obcego kraju na ogół stykają się z odmienną, zakorzenioną w lokalnej tradycji obyczajowością. Nie inaczej będzie z uczestnikami
Światowych Dni Młodzieży. To okazja, by przybliżyć im polskie tradycje i polską
obyczajowość.

●● Obyczaje codzienne
●● Formy grzecznościowe

W Polsce przyjęte jest używanie formy grzecznościowej Pan/Pani (z wyjątkiem
młodzieży). Naszym kanonem obyczajowym jest szacunek i okazywanie
szczególnych względów osobom starszym oraz kobietom, zwłaszcza ciężarnym
i z małymi dziećmi. Otwieramy im drzwi i przepuszczamy przodem, ustępujemy
miejsca i pomagamy wsiąść lub wysiąść np. z autobusu. Z podobnym szacunkiem
odnoszą się mężczyźni do kobiet. Nadal jest praktykowany zwyczaj całowania pań
w rękę przez mężczyzn.
●● Rodzina

Polacy są bardzo rodzinni, dom to dla nas ważne miejsce. Rodzina jest naszym
oparciem w trudnych sytuacjach życiowych, dlatego dbamy o utrzymanie
silnych więzi rodzinnych, nawet jeśli los rozproszył nas po kraju lub świecie.
Najważniejsze święta religijne – Boże Narodzenie i Wielkanoc – mają w Polsce
zawsze charakter zjazdów rodzinnych, podobnie jak urodziny i imieniny
(świętowanie imienin to specyficzny polski zwyczaj). Szczególną pozycję
w polskiej rodzinie mają dziadkowie, a zwłaszcza babcie, które biorą aktywny
udział w wychowaniu dzieci, opiekując się nimi, dzieląc się doświadczeniem
i ucząc przydatnych umiejętności.
●● Gościnność

Porzekadło „Gość w dom, Bóg w dom” dobrze opisuje tradycyjną polską
gościnność, której z pewnością Twoi goście doświadczą. Obcokrajowcy mogą
liczyć na życzliwą pomoc i poradę ze strony spotkanych na ulicy Polaków.
Wyrazem tej tradycyjnej gościnności jest też obyczaj stawiania na stole wigilijnym
jednego nakrycia dla zbłąkanego gościa.
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●● Obyczaje i tradycje religijne
W czasach oficjalnej propagandy ateizmu dla wielu osób obrzędy religijne były
tylko częścią tradycji. Dziś coraz więcej rodzin świadomie stara się co niedziela
uczestniczyć we Mszy św. Oprócz powszechnych w Kościele katolickim obrzędów religijnych jest też wiele specyficznie polskich obyczajów związanych
ze świętami kościelnymi, o których warto gościom opowiedzieć. W niektórych
regionach kraju oprawę ważnych świąt religijnych i państwowych tworzą grupy
folklorystyczne ubrane w stroje ludowe.

Konkurs szopek na krakowskim rynku

●● Boże Narodzenie – w kościołach lub przed nimi są ustawiane szopki, niekiedy

z żywymi zwierzętami, a w Krakowie corocznie jest organizowany konkurs
szopek, budowanych przez cały rok, wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego.
Świętowanie rozpoczyna wieczerza wigilijna w przeddzień Bożego Narodzenia,
do której zasiada zwyczajowo cała rodzina. Dzielimy się opłatkiem, składając
sobie życzenia, śpiewamy kolędy, obdarowujemy się prezentami i smakujemy
potrawy jadane tylko tego dnia, takie jak karp, zupa z suszonych grzybów, kutia,
śledzie, makowiec i kompot z suszonych owoców. Pod obrus kładziemy siano.
O północy jest pasterka, jedna z najbardziej uroczystych Mszy św. w roku. Świętom
towarzyszą jasełka, w niektórych rejonach zachował się też zwyczaj wędrowania
po domach kolędników przebranych zgodnie z lokalną tradycją.
●● Święto Trzech Króli (Objawienia Pańskiego) – na pamiątkę darów ofiarowanych
Dzieciątku przynosimy z kościoła kadzidło i poświęconą kredę, którą piszemy na
drzwiach „K+M+B” i rok. Od kilku lat ulicami wielu miast wędruje barwny Orszak
Trzech Króli.
●● Karnawał to czas zabaw i radości. W Tłusty Czwartek objadamy się pączkami,
w Ostatki – wtorek przed okresem Wielkiego Postu – faworkami (chrustem).

●● Wielki Post rozpoczynamy posypaniem głów popiołem podczas Mszy św. w Środę

Popielcową. Zwykle w Wielkim Poście uczestniczymy w parafialnych rekolekcjach.
●● Niedziela Palmowa
rozpoczyna Wielki Tydzień.
Tego dnia święcimy palmy
(na pamiątkę palm, którymi
mieszkańcy Jerozolimy
witali Pana Jezusa), w wielu
miejscach odbywają się
konkursy palem, a rekordowa
miała ponad 36 m wysokości.
To jest też Niedziela Męki
Pańskiej i w wielu miejscach
odbywają się misteria pasyjne.

Niedziela Palmowa w Spycimierzu

●● Triduum Paschalne – na uroczyście sprawowaną liturgię Wielkiego Czwartku,

Piątku i Wigilii Paschalnej do kościołów przybywa coraz więcej wiernych. W Wielką
Sobotę święcimy pokarmy, którymi dzielimy się podczas śniadania w pierwszy
dzień świąt.
●● Wielkanoc – Święta Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynamy uroczystą Wigilią
Paschalną w nocy z soboty na niedzielę albo Rezurekcją w niedzielę o świcie. Do
zwyczajów świątecznych należy też malowanie pisanek, które później ozdabiają
świąteczny stół, strzelanie petardami podczas Rezurekcji i oblewanie się wodą
drugiego dnia świąt, zwanego lanym poniedziałkiem lub śmigusem dyngusem.
Potrawą spożywaną wyłącznie na Wielkanoc jest mazurek (specjalny rodzaj ciasta).
●● Boże Ciało – w Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pańskiej ulicami polskich
miast i miasteczek przechodzą świąteczne
procesje eucharystyczne z udziałem dużej
liczby wiernych.
●● Wniebowzięcie NMP – tradycyjnie: Matki
Boskiej Zielnej. Tego dnia święcimy po Mszy
św. bukieciki ziół i roślin uprawnych jako
pierwociny plonów. Jednocześnie 15 sierpnia
obchodzimy Święto Wojska Polskiego na
pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
1920 r.
●● Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
– 1 i 2 listopada tradycyjnie modlimy się za
naszych bliskich zmarłych i odwiedzamy ich
groby. W tych dniach wieczorem cmentarze
Boże Ciało w Gminie Łyse
rozbłyskują blaskiem milionów zniczy.
●● Pielgrzymki – w Polsce istnieje bardzo silny, mający starą tradycję, ruch
pielgrzymkowy. Każdego roku latem z większych miast ruszają piesze pielgrzymki
do sanktuariów, zwłaszcza na Jasną Górę w Częstochowie.
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●● Obyczaje świeckie i patriotyczne
Dla Polaków ważne są tradycje patriotyczne, dlatego w czasie świąt państwowych wywieszają w oknach i na balkonach mieszkań flagi narodowe i uczestniczą w oficjalnych obchodach, a także organizują różne imprezy.
●● Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 1 marca – w całym kraju

●●
●●
●●

●●

są odprawiane okolicznościowe Msze św., organizowane koncerty, wykłady
i rekonstrukcje historyczne, a w Warszawie odbywają się centralne uroczystości
przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz marsz pamięci. W setkach miejsc Polacy
czczą bohaterów poległych w walce z komunistyczną okupacją.
Katyński Marsz Cieni 12 kwietnia – marsz jest organizowany cyklicznie
w Warszawie przez organizacje patriotyczne i grupy rekonstrukcyjne.
Święto Konstytucji 3 Maja – przemarsz ulicami Warszawy grup rekonstrukcji
historycznej w mundurach z epoki, wspólne tańczenie poloneza.
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia – kiedyś tę rocznicę
obchodzili uroczyście tylko mieszkańcy Warszawy, ale od kilku lat tak się dzieje
w całym kraju. O Godzinie „W”, czyli o 17.00, zaczynają wyć syreny alarmowe,
samochody i piesi zatrzymują się na minutę. Odprawiane są Msze św., odbywają
się imprezy kulturalne i rekonstrukcje historyczne, a w Warszawie ludzie tłumnie
odwiedzają kwatery powstańcze na Cmentarzu Powązkowskim, gdzie warty
honorowe pełnią harcerze i harcerki.
Święto Niepodległości 11 listopada – Przed Grobem Nieznanego Żołnierza
odbywają się uroczysta odprawa warty, a następnie defilada. Już od kilku lat
w Warszawie organizowany jest Marsz Niepodległości, największa tego typu
cykliczna manifestacja w Europie.
Popularne w Polsce grupy rekonstrukcyjne
upamiętniają też wiele innych ważnych wydarzeń
historycznych, organizując inscenizacje bitew
i potyczek z różnych epok historycznych, np.
bitew: pod Grunwaldem, Olszynką Grochowską,
Mławą, Krojantami, nad Bzurą i Powstania
Wielkopolskiego. Długą tradycję ma również
dbałość społeczności lokalnych o miejsca pamięci
narodowej.

●● Polskie smaki
Kuchnia jest jednym z ważnych elementów kultury narodowej, a zarazem czymś,
czego każdy przyjeżdżający do obcego kraju chciałby spróbować. Dlatego warto
podać naszym gościom typowo polskie potrawy, nawet jeśli wydają się niewyszukane i pospolite, bo dla cudzoziemca wcale takimi być nie muszą. W kuchni
polskiej jest wiele potraw szybkich w przygotowaniu, których przyrządzania
goście mogą się nauczyć. Oto kilka propozycji naszej tradycyjnej kuchni.

●● Zupy:

żurek, barszcz, flaczki,
krupnik, botwina,
kapuśniak, czernina,
grochówka, chłodnik.
●● Drugie dania:

bigos, zrazy z kaszą,
kotlet schabowy
z kapustą, gołąbki,
pierogi (z kapustą
i grzybami, z mięsem,
z serem, z jagodami
i śmietaną), knedle
ze śliwkami, placki
ziemniaczane, pyzy,
kluski śląskie, pierogi
leniwe, ziemniaki ze
zsiadłym mlekiem.
●● Dodatki i przystawki:

polskie kiełbasy, chleb
ze smalcem i ogórkiem,
oscypek, powidła.
●● Desery:

sękacz, makowiec,
pierniki toruńskie,
pączki, faworki, rogale
świętomarcińskie,
domowa szarlotka.

Grzyby leśne:
Polska jest jednym z nielicznych krajów, w którym jest tak powszechny zwyczaj
zbierania i jedzenia grzybów leśnych, dlatego z całą pewnością zupa z suszonych lub
świeżych grzybów, grzyby duszone, marynowane, pierogi, krokiety albo paszteciki
z kapustą i grzybami będą dla obcokrajowców nowym przeżyciem kulinarnym.
Grzybobranie
W Polsce to coś więcej niż tylko archaiczny sposób
pozyskiwania żywności, to obyczaj narodowy, a nawet
styl życia, opisywany w piosenkach i literaturze,
np. w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Jesienią
ruszamy do lasów na poszukiwanie prawdziwków,
podgrzybków, koźlarzy, rydzów i innych grzybów, a grzybiarskie sukcesy są później
tematem barwnych opowieści podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich.
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Wybitni Polacy i ich dzieła
Tak jak każdy kraj jest dumny z dokonań swoich przodków, tak i Polacy mają powody do dumy z osiągnięć wybitnych przedstawicieli poprzednich pokoleń: władców,
wojskowych, polityków, naukowców, wynalazców i odkrywców, przedsiębiorców,
ludzi kultury i sztuki, których dokonania przekraczały granice Polski, zyskując sławę
i wymiar europejski, a nawet światowy.

●● Naukowcy i wynalazcy
Na przestrzeni wieków nauka polska zgromadziła paletę znamienitości:
●● Trzynastowieczny fizyk,

●●

●●
●●

●●

Witelon, był pierwszym
polskim uczonym,
autorem dzieła o optyce
i filozofii, z którego
wiedzę czerpali m.in.
Leonardo da Vinci
i wielki astronom
Mikołaj Kopernik,
Mikołaj Kopernik i jego epokowe dzieło O obrotach ciał niebieskich
twórca heliocentrycznej
teorii wszechświata.
Kolejną fascynującą postacią był
Jan Heweliusz, astronom, twórca
nowożytnej selenografii. Swój
Atlas ciał niebieskich dedykował
Janowi III Sobieskiemu, a po
zwycięstwie pod Wiedniem nadał
jednej z konstelacji nazwę Tarcza
Sobieskiego.
Tradycje te podtrzymują
współcześni polscy astrofizycy
i radioastronomowie:
Heweliuszowska mapa księżyca
Aleksander Wolszczan,
odkrywca pierwszych planet poza układem słonecznym, oraz ks. Michał Heller,
uhonorowany Nagrodą Templetona za pokonywanie barier między nauką a religią.
Jędrzej Śniadecki (1768–1838) to znakomity chemik i biolog, a jego brat Jan
Śniadecki – astronom i matematyk.
Genialnym matematykiem był Stefan Banach (1892–1945), przedstawiciel słynnej
lwowskiej szkoły matematycznej, twórca m.in. analizy funkcjonalnej i autor
doskonałych podręczników.
Polscy chemicy Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie
skroplili tlen i azot (1883).

●● Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) to dwukrotna

laureatka Nagrody Nobla i jedyny naukowiec, któremu
ją przyznano w dwóch różnych dziedzinach (fizyki
i chemii). Odkryła nowe pierwiastki promieniotwórcze:
rad i polon. Jako jedyna kobieta spoczywa w paryskim
Panteonie.
●● Wybitnym uczonym był Jan Czochralski, w czasach
Maria Skłodowska-Curie
PRL celowo zapomniany, za to najczęściej
wymieniany w światowych publikacjach naukowych Polak. Jego metoda wzrostu
kryształów krzemowych nadal jest wykorzystywana w elektronice do produkcji
mikroprocesorów.
●● Warto wiedzieć, że polski lekarz okulista, Ludwik Zamenhof, jest twórcą
międzynarodowego języka esperanto.
Kazimierz Michałowski (1901–1981), archeolog i egiptolog,
założyciel polskiej szkoły archeologii łączącej wykopaliska
z pracami konserwatorskimi. Prowadził badania w Egipcie,
najbardziej znane w Faras, na terenach, które miały być zalane na
skutek budowy tamy na Nilu w Assuanie. Freski z Faras są ozdobą
ekspozycji warszawskiego Muzeum Narodowego. Polscy archeolodzy prowadzą
wykopaliska na wszystkich kontynentach, dokonując fascynujących odkryć.

II wojna światowa wygnała wielu polskich naukowców na obczyznę,
gdzie już zostali. Wśród nich byli:
●● Mieczysław Bekker, który został dyrektorem Instytutu Badań koncernu General

Motors i współtwórcą pojazdu księżycowego LRV, to on był twórcą terramechaniki.
●● Stanisław Ulam, matematyk, brał udział w pracach nad konstrukcją amerykańskiej

bomby atomowej (projekt „Manhatan”) i bomby wodorowej.

Na ogół mało wiemy o wkładzie Polaków w osiągnięcia światowej myśli
technicznej, a warto znać efekty ich prac. Oto kilka przykładów:
●● Zygmunt Choreń, „ojciec żaglowców”, zaprojektował największy żaglowiec świata,

pięciomasztowy SV Royal Clipper (fot. poniżej).
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●● pływający dok do naprawy okrętów to dzieło Stanisława Janickiego (1871),

budowniczego m.in. Kanału Sueskiego.
●● hologramy zawdzięczamy Mieczysławowi Wolfke, prekursorowi telewizji

i holografii (1920).
●● śmigłowce dwuwirnikowe skonstruował Frank Piasecki (1919–2008), syn polskich

emigrantów z początku XX w., założył amerykańską firmę Piasecki Aircraft
Corporation.
●● drabina pożarnicza to wynalazek Antoniego Szczerbowskiego (koniec XIX w.).
Jacek Karpiński „Mały Jacek” (1927–2010), wybitny
inżynier elektronik, cybernetyk, informatyk, kierowca
rajdowy, żeglarz, był żołnierzem Szarych Szeregów
w batalionie „Zośka”, uczestnikiem Powstania
Warszawskiego. Zaprojektował minikomputer K-202
(komputer osobisty) na długo przed wprowadzeniem
takiego urządzenia na rynek w Stanach Zjednoczonych.
Był szykanowany przez władze komunistyczne za
działalność w Armii Krajowej i udział w Powstaniu
Warszawskim. Dziś jest uznawany za geniusza XX w.

Minikomputer K-202

●● harmonogram – jego twórcą, jak i podstaw planowania i optymalizacji produkcji,

był Karol Adamiecki (ok. 1900), wybitny teoretyk zarządzania.
●● pierwszą na świecie kamerę-projektor wynalazł Kazimierz Prószyński (1876–1945),

operator filmowy i reżyser.
●● serię magnetofonów Nagra opracował Stefan Kudelski (1929–2013), elektronik

i wynalazca, zdobył dwa Oskary za osiągnięcia naukowo-techniczne.
Zapomniani wynalazcy
Józef Hofmann (1876–1957), kompozytor, pianista,
wynalazca. Opatentował ok. 100 wynalazków, w tym
pneumatyczne resory samochodowe, wycieraczki do
szyb samochodowych i… spinacz biurowy, a także
urządzenie do pomiaru siły nacisku palców.

Józef Hofmann

Adam Ostaszewski „Leonardo ze Wzdowa” (1860–1934), pionier awiacji, pisarz,
poeta i tłumacz poezji z całego świata, znawca ponad 20 języków, odbył pierwszy
lot balonem z polską flagą (1888). Konstruktor silnika hydraulicznego, latającego
pionowzlotu, modelu sterowca, automatu do gry w szachy.
Jan Szczepanik (1872–1926), autor ponad 50 wynalazków, opatentował kilkaset
rozwiązań technicznych. Wynalazł telektroskop – protoplastę dzisiejszej telewizji,
system kolorowej fotografii, system filmu barwnego, fotometr, telefot. Był wynalazcą
systemu barwnego tkactwa. Skonstruował karabin elektryczny i kamizelkę
kuloodporną, która ocaliła życie hiszpańskiego króla Alfonsa XIII. Nazywany
„polskim Edisonem” i „polskim da Vinci”.

●● semafor, kasownik i gazomierz to wynalazki Jana Józefa Baranowskiego,

emigranta po Powstaniu Listopadowym.

Nowoczesne technologie to też domena Polaków:
●● niebieski laser stosowany w technologii blu-ray został udoskonalony w PAN

w Warszawie (2001).
●● technologia produkcji przemysłowej grafenu została opracowana przez polskich

naukowców z ośrodków w Warszawie i Łodzi (2011).
●● polscy informatycy wygrywają międzynarodowe konkursy programistyczne,

a polskie gry komputerowe są w światowej czołówce (np. Wiedźmin).
●● e-kostka DICE+, współpracująca z tabletami, autorstwa młodych informatyków

od 2013 r. podbija świat. Jest pierwszym polskim produktem w sklepach Apple.

Odkrycia polskich medyków:
●● w medycynie sądowej anatom Ludwik Teichman-Stawiarski opracował metodę

umożliwiającą wykrywanie śladów krwi (1853).
●● Ludwik Rydygier pierwszy na świecie

●●

●●

●●
●●

●●

●●
●●

●●
●●

przeprowadził resekcję żołądka (1880). Jego
metody są do dziś stosowane w medycynie.
Napoleon Cybulski (1854–1919), odkrywca
adrenaliny, jeden z twórców endokrynologii, pionier
elektroencefalografii. Jako jeden z pierwszych
na świecie otrzymał zapis EEG kory mózgowej.
Zainicjował badania nad hipnotyzmem.
Dr Ludwik Rydygier z asystentami
Kazimierz Funk (1884–1967), twórca nauki
L. Wyczółkowski
o witaminach. Odkrył witaminy, badając przyczyny
choroby beri-beri. Nazwę witamina wprowadził w 1912 r. (łac. vita– życie, amine –
aminy, czyli związki zawierające azot).
Jakub Węgierko (1889–1960), polski diabetolog, pionier leczenia cukrzycy dużymi
dawkami insuliny (1926) w połączeniu z pełnokaloryczną dietą bogatą w cukry.
Ludwik Hirszfeld (1884–1954), twórca polskiej szkoły immunologicznej i nowej
dziedziny nauki – seroantropologii. Odkrył prawa dziedziczenia grupy krwi (które
zastosował do celów dochodzenia ojcostwa), wprowadził oznaczenie grup krwi (0,
A, B i AB), przyjęte na całym świecie w 1928 r. Oznaczył również czynnik Rh i wykrył
przyczynę konfliktu serologicznego, co uratowało życie wielu noworodkom.
Edmund Biernacki w 1897 odkrył tzw. odczyn Biernackiego, czyli OB, wskaźnik
procesów zapalnych.
Ostatnie lata to też wiele doniosłych osiągnięć polskich lekarzy:
Kazimierz Noiszewski (1859–1930), prekursor badań nad sztucznym wzrokiem,
twórca sztucznego oka.
Hilary Koprowski (1916–2013), twórca pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi
polio, który wywołuje chorobę Heinego-Medina, a także szczepionek przeciwko
wściekliźnie.
Józef Zwisłocki (ur. 1922), wynalazca sztucznego ucha (1970).
Rudolf Weigl (1883–1957), twórca pierwszej szczepionki na tyfus plamisty.
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●● Wiesław L. Nowiński (ur. 1953), twórca komputerowej mapy mózgu,

wykorzystywanej w neurochirurgii, neuroradiologii i neurologii przez lekarzy na
całym świecie.
●● Maria Siemionow (ur. 1950), w 2008 r. dokonała pierwszej na świecie udanej
operacji przeszczepienia znacznego (80%) fragmentu twarzy.

Pierwsi polscy przemysłowcy
Nie sposób wymienić wszystkich Polaków, którzy w trudnych warunkach zaborów,
na jakie przypada epoka wielkich wynalazków i rozwoju przemysłu, zgodnie z pozytywistycznym etosem pracy, tworzyli własne, dynamiczne przedsiębiorstwa, które
następnie rozwijały się już w wolnej Polsce. Byli to np.:
●● Hipolit Cegielski (1813–1868), przemysłowiec, naukowiec, filolog, działacz

●●

●●
●●
●●

●●

społeczny, dziennikarz. Założyciel zakładu produkującego maszyny rolnicze,
a następnie lokomobile, obecnie H. Cegielski-Poznań S.A.
Ignacy Łukasiewicz (1822–1882), wynalazca lampy naftowej (1853), pionier
przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonista i działacz niepodległościowy.
Pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową ropę naftową (1854). Wielki
społecznik. Propagował zakładanie sadów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali
itd., które finansował z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem, tworzył
też kasy zapomogowe i fundusze emerytalne.
Wincenty Norblin (1805–1872), współtwórca warszawskiej Fabryki Wyrobów
Platerowanych W. Norblin.
Stanisław Lilpop (1817–1866), przemysłowiec i konstruktor, wytwarzał maszyny
i kotły parowe, maszyny rolnicze, popularyzator myśli technicznej.
Ignacy Mościcki (1867–1946), naukowiec, wynalazca, twórca przemysłu
chemicznego w Polsce, działacz niepodległościowy, prezydent RP (1926–1939), po
wyborze na prezydenta przekazał prawa do swych patentów (40 patentów polskich
i zagranicznych) państwu polskiemu.
Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974), budowniczy portu i miasta Gdyni. Ocalił
i umocnił niezależność gospodarczą Polski (poniżej: Dworzec Morski w Gdyni).
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●● Świat kultury
Kultura jest warunkiem istnienia każdego
narodu, każdego świadomego swej tożsamości
społeczeństwa. Minione pokolenia przekazały
nam ogromną spuściznę, którą mamy obowiązek
przekazać następcom. Kultura odgrywała ogromną
rolę już od średniowiecza, gdy tworzyła się nasza
państwowość. W wielonarodowej Rzeczypospolitej
miała wpływ na wytworzenie państwowości opartej
na tolerancji i współżyciu różnych grup etnicznych.
Podczas ciężkich prób, którym poddawano nasz naród była – obok Kościoła – oparciem dla większości
społeczeństwa. Pomagała przetrwać, dawała nadzieję na odzyskanie wolności, budowała poczucie
wspólnoty narodowej.

Psałterz floriański,
własność św. Królowej Jadwigi, XIV w.

Literatura
Dorobek polskiej literatury jest bardzo bogaty. W ramach tej publikacji nie sposób
nawet wymienić wszystkich ważnych poetów i pisarzy, tworzących w kolejnych epokach, poczynając od czasów renesansu – złotego wieku Polski, aż po dzień dzisiejszy.
Z konieczności przypomnimy tylko niektórych z nich.
Ojcami naszej literatury są żyjący w XVI w. przedstawiciele złotego wieku: Jan
Kochanowski, który wyniósł polską poezję na szczyty artyzmu, oraz Mikołaj Rej,
pierwszy polski pisarz tworzący wyłącznie w języku ojczystym, inicjator literatury
politycznej.
Epoka baroku zaowocowała m.in. Pamiętnikami Jana Chryzostoma Paska oraz
poezją Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Wespazjana Kochowskiego.
Oświecenie – wiek rozumu – miało w Polsce wielu wybitnych przedstawicieli,
uczonych, działaczy oświatowych, pisarzy politycznych. Byli to m.in.: bp Ignacy Krasicki,
autor pouczających bajek, Julian Ursyn Niemcewicz, wielki patriota, autor Powrotu
posła, pierwszej polskiej komedii politycznej,
Samuel Bogumił Linde (1771–1847), językoznawca i bibliotekarz, twórca pierwszego
słownika języka polskiego.

Powyżej: Juliusz Słowacki
po prawej: Adam Mickiewicz

Romantyzm czasu zaborów
przyniósł rozkwit wspaniałej
twórczości, kultywującej ducha
narodu, z trzema wieszczami –
poetami na czele: Adamem
Mickiewiczem, autorem m.in.
Ballad i romansów, dramatu
Dziady i epopei narodowej Pan
Tadeusz, Juliuszem Słowackim,
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autorem dramatów i poematów, m.in. Kordiana, Balladyny
i Beniowskiego, oraz Zygmuntem Krasińskim, autorem
dramatów Nie-Boska komedia i Irydion. Ich twórczość mocno oddziałała na im współczesnych i następne pokolenia
walczące o niepodległość.
„Siła ducha, siła legendy” – czwarty wieszcz, spadkobierca romantyzmu i jedna z najoryginalniejszych postaci kultury
polskiej, to Cyprian Kamil Norwid. Poeta, mistrz nowelistyki,
dramatopisarz, malarz i ryZygmunt Krasiński
sownik. Do rodaków kierował znane słowa: „Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek”, ale też „Gorzki to chleb jest polskość”. Jego dzieła
to m.in. Promethidion i Bema pamięci rapsod żałobny
(poruszająco śpiewany już w XX w. przez Czesława
Niemena).
Wobec tragedii kolejnych powstań pozytywiści szukali innych dróg ocalenia narodu. Pisarze tacy jak Eliza
Orzeszkowa (Nad Niemnem), Bolesław Prus (Placówka,
Cyprian Kamil Norwid
Lalka, Faraon), Maria Konopnicka postulowali „pracę
u podstaw”, budząc wrażliwość na los klas niższych oraz patriotyzm gospodarczy, unowocześnienie kraju dzięki rozwojowi gospodarczemu i wynalazczości.
Polskie dzieje przypominał na łamach wielu powieści historycznych niezwykle płodny pisarz Józef
Ignacy Kraszewski. Miłość Polaków zaskarbił sobie autor powieści pisanych „ku pokrzepieniu serc”
– Henryk Sienkiewicz. Gorący patriota, autor m.in.
Trylogii, Krzyżaków, W pustyni i w puszczy, laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za powieść
Quo vadis (1905). To jego książki ukształtowały w dużej mierze nasze wyobrażenia o polskich dziejach
i tożsamości.
Henryk Sienkiewicz
Do dziś odgrywane komedie napisał Aleksander
Fredro (Zemsta) i Michał Bałucki (Grube ryby).
Oskar Kolberg (1814–1890), niestrudzony badacz folkloru i etnograf, przez 50 lat
przemierzał kraj, zapisując teksty i melodie, dokumentując ludowe oblicze Polski,
stworzył podstawy polskiej etnografii.

Przełom XIX i XX w. to powrót do motywów romantycznych, umiłowanie polskiej
kultury ludowej i orientu, czas poetów i symbolizmu. Centrami życia kulturalnego
stawały się Kraków i Zakopane. Tam tworzył Stanisław Wyspiański – malarz i poeta,
autor wciąż aktualnego dramatu Wesele, a także Gabriela Zapolska (Moralność pani
Dulskiej), Witkacy oraz poeci: Jan Kasprowicz, Leopold Staff, Bolesław Leśmian.
Ważne powieści napisali Władysław Reymont, laureat Nagrody Nobla za epopeję
Chłopi oraz Stefan Żeromski (Przedwiośnie, Popioły).

W Polsce odrodzonej działały grupy poetyckie (np. Skamandryci), rozkwitał polski
reportaż, w którym celowali Melchior Wańkowicz i Józef Mackiewicz.
Ferdynand Antonii Ossendowski (1876–1945), przyrodnik, podróżnik, naukowiec,
społecznik, a przede wszystkim antykomunista. Znienawidzony przez Sowietów
za opublikowaną w 1930 r. powieść Lenin, zakazany przez cały okres PRL. Jego
najlepsza książka to Zwierzęta, ludzie, bogowie – reportażowy opis brawurowej
ucieczki z bolszewickiej Rosji.

Wielu młodych, obiecujących twórców poniosło śmierć podczas II wojny światowej.
Wśród nich poeci – Tadeusz Gajcy i uznawany za najwybitniejszego, Krzysztof Kamil
Baczyński, który poległ w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz AK. To na wieść o jego
śmierci znany historyk literatury polskiej, prof. Stanisław Pigoń, powiedział: „Należymy
do narodów, których losem jest strzelanie do wroga brylantami”.
Podczas wojny, na przekór okolicznościom, rozpoczęli prace nad wielkimi powieściami
i książkami popularyzującymi polską historię Karol Bunsch (Dzikowy skarb i cykl piastowski), Antoni Gołubiew (Bolesław Chrobry) i Paweł Jasienica (m.in. Polska Piastów).
Po wojnie polskim literatom w kraju została narzucona ideologia i estetyka socrealistyczna. Niepokorni, którzy nie chcieli się jej podporządkować, debiutowali dopiero
po 1956 r., na fali odwilży po śmierci Stalina. Byli to m.in. poeci Miron Białoszewski
i Zbigniew Herbert, autor słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito”. Jego twórczość
była manifestem wolności i wyrazem sprzeciwu wobec komunistycznej władzy, której
nigdy się nie podporządkował.
Zwłaszcza bezpośrednio po wojnie, za sprawą cenzury, literatura w kraju nie mogła
spełniać bardzo ważnej roli – wypowiedzenia i uporania się z traumą straszliwych wojennych doświadczeń. Można było pisać wspomnienia o niemieckich obozach koncentracyjnych, ale nie o łagrach i wywózkach na Syberię. O dywizji kościuszkowskiej i bitwie
pod Lenino (wyłącznie pozytywnie), ale nie o AK czy bitwie o Monte Cassino. Ze względu
na komunistyczne represje wielu pisarzy pozostało na emigracji. Można powiedzieć, że
literatura lat 1945–1989 była podzielona tak jak społeczeństwo: na tę w kraju i na emigracji,
przy czym w kraju od lat 70. pojawiła się literatura niezależna, tzw. drugiego obiegu.
Ważne książki opowiadające o przeżyciach II wojny światowej to Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego, Dywizjon 303 Arkadego Fiedlera, Bitwa o Monte Cassino
Melchiora Wańkowicza, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Niemcy Kruczkowskiego.
W ostatnich latach wydano wiele wspomnień, zwłaszcza dotyczących dramatycznych
losów Polaków na Kresach.
W 1946 r. powstał Instytut Literacki, ośrodek kultury i wolnej
polskiej myśli politycznej, wydawca słynnej „Kultury”, z siedzibą
w Maisons-Laffitte pod Paryżem. Jego twórcą był polityk emigracyjny i redaktor Jerzy Giedroyć, a także malarz, eseista Józef Czapski
i pisarz Gustaw Herling-Grudziński – autor przejmujących wspomnień z łagru Inny świat. Przez ponad pół wieku w „Bibliotece
Kultury” ukazywały się dzieła zakazane w PRL, publicystyka polityczna, książki o historii XX w. i totalitaryzmach. Książki „Kultury”
Jerzy Giedroyć
przemycano do Polski m.in. w wydaniach miniaturowych.
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Florian Czarnyszewicz (1900–1964), niemal zupełnie nieznany w kraju autor jednej
z najpiękniejszych polskich powieści Nadberezyńcy, w której autentycznym językiem
tamtych czasów i stron opowiada o losach Polaków z utraconych Kresów.

Na emigracji tworzył i publikował Józef Mackiewicz, (Droga donikąd, Nie trzeba głośno mówić, Kontra, zbiory reportaży), pochodzący z Wilna bezkompromisowy
antykomunista; pierwszy opisał odkrycie zbrodni katyńskiej, za co był atakowany
przez władze PRL.
Sergiusz Piasecki, oficer wywiadu i pisarz, człowiek wielkiej brawury, radykalny
antykomunista. Walczył w 1920 r. w obronie Warszawy, jako wywiadowca
(a jednocześnie przemytnik) wielokrotnie przechodził przez granicę polsko-sowiecką.
Został osadzony w polskim więzieniu za przestępstwo kryminalne. Tam dopiero
poznał polski język literacki i napisał opartą na własnych przeżyciach powieść
Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, która zdobyła wielką popularność. Podczas
II wojny światowej wykonywał w Wilnie wyroki śmierci wydane przez podziemny
sąd. Po ucieczce na emigrację nadal tworzył, opisując realia okupacji i sowieckiego
życia, m.in. cykl Wieża Babel, satyryczne Zapiski oficera Armii Czerwonej czy Siedem
pigułek Lucyfera. Wszystkie jego utwory były w PRL objęte zapisem cenzury.

Inni ważni twórcy to Witold Gombrowicz (TransAtlantyk), Czesław Miłosz (Zniewolony umysł), Sławomir
Mrożek (twórca Tanga, które przeszło do światowej klasyki
teatru awangardy), Marek Hłasko (Pierwszy krok w chmurach, Piękni dwudziestoletni), Leopold Tyrmand – krytyk
PRL, autor m.in. Złego z Warszawą lat 50. w tle.
Mimo cenzury w kraju powstawały interesujące zjawiska literackie i artystyczne: Kartoteka Tadeusza Różewicza
przeszła do klasyki absurdu, Mała apokalipsa i Kompleks
Witold Gombrowicz
polski Tadeusza Konwickiego w latach 70. ukazały się
w drugim obiegu, podobnie jak książki Marka Nowakowskiego, autora Powidoków.
Gatunkiem, który wybierało
wielu twórców jako sposób
wypowiedzi omijającej cenzurę,
była literatura science-fiction.
Za najwybitniejszego autora
uznawany jest tu Stanisław
Lem.
Współcześnie pisze bardzo
wielu autorów, wartość których
dopiero czas zweryfikuje; rozwija się popularna zwłaszcza
Okładka książki M. Nowakowskiego  Tomasz Kuczborski / nowa
wśród młodych czytelników literatura fantasy. Ważnym wydarzeniem było przyznanie w 1980 r. literackiej Nagrody
Nobla Czesławowi Miłoszowi, a w 1996 r. poetce Wisławie Szymborskiej.

Muzyka
Muzyka poważna. Koncerty mają długą tradycję, ale niewiele osób wie, że to polski
kompozytor barokowy, Adam Jarzębski, jako pierwszy użył słowa „koncert” do określenia utworów ściśle instrumentalnych. Stanisław Moniuszko (1819–1872) jest twórcą
polskiej opery narodowej (Halka, Straszny Dwór), Henryk Wieniawski (1835–1880) był
kompozytorem i wirtuozem skrzypiec.
Najbardziej znanym na całym świecie polskim
muzykiem jest Fryderyk Chopin (1810–1849),
kompozytor i pianista, który miał wielki wpływ
na europejską pianistykę romantyczną. Jego
miłość do Polski, którą musiał opuścić (wyemigrował do Paryża w 1830), słychać w mazurkach, polonezach, balladach, pełnych polskich
motywów, także z muzyki ludowej. Gwałtowne
emocje wyraża Etiuda Rewolucyjna, skomponowana po upadku Powstania Listopadowego.
Muzyka Chopina latem rozbrzmiewa przy jego
pomniku w Łazienkach Królewskich w Warszawie
i w Żelazowej Woli, gdzie się urodził. Odbywający
Fryderyk Chopin
się w Warszawie co pięć lat Konkurs Chopinowski
to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych. Biorą w
nim udział młodzi wirtuozi z całego świata. Szczególnym uznaniem cieszy się Chopin
w Japonii i innych krajach Dalekiego Wschodu.
Tekla Bądarzewska-Baranowska (1829–1861), pianistka, kompozytorka salonowych
utworów na fortepian, światową sławę zyskała utworem Modlitwa dziewicy, który do
dziś cieszy się popularnością w wielu krajach, szczególnie w Japonii, gdzie motywy
Modlitwy można odnaleźć nawet w dźwiękach dzwonków metra.

Karol Kurpiński (1785-1857), kompozytor, dyrygent i pedagog, komponował głównie
opery, a utwory kameralne i fortepianowe, w tym pieśni patriotyczne – np. Warszawiankę
(Oto dziś dzień krwi i chwały).
Józef Zeidler (1744-1806), niemal zupełnie zapomniany kompozytor utworów religijnych w stylu klasycystycznym, nazywany „polskim Mozartem”.
Karol Szymanowski (1883–1937), znakomity kompozytor, zafascynowany orientem
i ludowością, twórca opery Król Roger i baletu Harnasie.
Ignacy Jan Paderewski (1860–1941), kompozytor, pianista i wielki polski patriota.
Został w 1919 r. pierwszym premierem rządu w odrodzonej Polsce. Dzięki jego przyjaźni z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Wilsonem, sprawę odbudowy Polski
postawiono jako jeden z amerykańskich celów wojennych w I wojnie światowej.
Artur Rubinstein (1887–1982), wirtuoz fortepianu, wybitny interpretator muzyki
Chopina. W 1945 r. podczas recitalu uświetniającego uroczystość podpisania Karty
Narodów Zjednoczonych, gdy zauważył brak flagi Polski zdradzonej przez aliantów,
zagrał Mazurka Dąbrowskiego.
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Współcześni kompozytorzy muzyki poważnej to Henryk Mikołaj Górecki, Witold
Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Michał Lorenc i Wojciech Kilar. Dwaj ostatni
należą do najwybitniejszych twórców muzyki filmowej.
Polskie skrzypce są przez niektórych naukowców uważane za bezpośredniego
przodka nowoczesnych skrzypiec. Mają tego dowodzić instrumenty smyczkowe
znalezione w Polsce, m.in. pochodzące z XI w. gęśle z Opola.
Skrzypce z duszą skrzydlatą, wynalezione w 1924 r. przez polskiego rzeźbiarza,
lutnika Antoniego Hybla, upraszczają sposób gry na tym instrumencie. Ich oryginalny
egzemplarz znajduje się w Muzeum Regionalnym w Gorlicach.

Polskie tradycje jazzowe sięgają wczesnych lat 50. Najpierw zakazywany przez komunistów, potem niechętnie tolerowany, dynamicznie się rozwijał, wydając całą plejadę
wybitnych twórców. W czasach komunizmu ruch jazzowy był formą protestu przeciwko
totalitarnej władzy i sposobem szukania wolności. Wśród najwybitniejszych polskich jazzmanów są kompozytorzy i pianiści: Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Leszek
Możdżer i Włodek Pawlik, saksofoniści: Janusz Muniak, Tomasz Szukalski, Zbigniew
Namysłowski, Jan Ptaszyn Wróblewski i Piotr Baron, trębacze: Piotr Wojtasik, Tomasz
Stańko oraz gitarzysta Jarosław Śmietana i skrzypek Michał Urbaniak.
Odrębną estetykę reprezentuje polska muzyka rockowa. Jej najwybitniejszym, oryginalnym twórcą był Czesław Niemen, sięgający do twórczości polskich romantyków. W latach 70. i 80. polscy muzycy rockowi z zespołów Perfect, Lady Pank, Republika, Dżem,
Maanam wykreowali wiele przebojów, które były wyrazem buntu pokolenia.
Wielu fanów, gromadzących się na festiwalach i koncertach, ma muzyka nurtu
etno i folkowa (Muzykanci z Joanną Słowińską, Zespół Polski z Marią Pomianowską,
Carrantuohill, Kapela ze Wsi Warszawa i wiele innych), poezja śpiewana (Ewa
Demarczyk, Marek Grechuta, Antonina Krzysztoń, Stare Dobre Małżeństwo, Wolna
Grupa Bukowina), a także oryginalna twórczość Jacka Kowalskiego, poety i pieśniarza,
współczesnego Sarmaty.
Wciąż śpiewane są piosenki Jacka Kaczmarskiego.
Grał na gitarze i charakterystycznym głosem śpiewał własne teksty, sięgające do
historii, opisujące polskie losy i polskiego ducha. Jego Mury, wykonane wspólnie
z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim, stały się hymnem
pokolenia „Solidarności” walczącego z komunizmem. Do legendy przeszli również
Jan Krzysztof Kelus i Jacek Kleyff ze swoimi piosenkami.

Malarstwo i rzeźba
Wielki wpływ na postrzeganie przez Polaków samych siebie i własnych dziejów
miało malarstwo historyczne, które bujnie rozwijało się w II poł. XIX w. Pełne ekspresji wizje dziejów Polski na wielkich płótnach przedstawiał Jan Matejko. Artur
Grottger zilustrował dramatyczne wydarzenia Powstania Styczniowego w wyrazistych cyklach rysunkowych, sceny historyczne przedstawiali Józef Brandt, Juliusz
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Patrol powstańczy Maksymilian Gierymski

i Wojciech Kossakowie, Aleksander i Maksymilian
Gierymscy. Symbolista Jacek Malczewski, w obrazach
pełnych ukrytych znaczeń przekazał własną wizję polskich spraw i losów.
Znane i cenione na świecie jest malarstwo pejzażowe Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego,
twórczość Olgi Boznańskiej.
Jednym z najciekawszych polskich twórców okresu
Młodej Polski jest Stanisław Wyspiański (1869–1907), Autoportret Olga Boznańska
poeta, dramaturg (Wesele), malarz, grafik, a także architekt i projektant mebli. Kraków to jego miasto.
Polską rzeźbiarką, laureatką licznych nagród, jest
Magdalena Abakanowicz,
która specjalizuje się w tworzeniu dużych, figuralnych
kompozycji przestrzennych
Autoportret Stanisław Wyspiański
zwanych od jej nazwiska
„abakanami”.
Autorem wielu pomników w Polsce był rzeźbiarz światowej
sławy Xawery Dunikowski. Ceniona w świecie jest twórczość
innego rzeźbiarza polskiego, Igora Mitoraja.
Nierozpoznani
Magdalena Abakanowicz

Korczak Ziółkowski (1908–1982), amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia.
Pracował przy tworzeniu monumentalnej rzeźby Głów Prezydentów w ścianie góry
Mount Rushmore w Górach Czarnych. Od 1947 r. sam tworzył w górskiej skale
największą rzeźbę na świecie (195 x 172 m) – pomnik wodza Szalonego Konia – dla
uhonorowania amerykańskich Indian. Tę pracę kontynuują jego dzieci.
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Teatr i film
W dobie telewizji i kina teatr wciąż cieszy się popularnością. Warto przypomnieć
wielkie postaci polskiego teatru przedwojennego – Juliusza Osterwę, Leona Schillera
i Arnolda Szyfmana, a także wspaniałych aktorów – Eugeniusza Bodo i Mieczysławę
Ćwiklińską.
Helena Modrzejewska (1840–1909), wybitna aktorka
teatralna, wyemigrowała w 1876 r. do Stanów
Zjednoczonych, gdzie zrobiła wielką karierę sceniczną.
Zaliczana do najpiękniejszych kobiet świata.
Pola Negri (Apolonia Chałupiec, 1896–1987), gwiazda
Hollywood w epoce kina niemego.

Znaczące postaci dla polskiego teatru to Konrad
Swinarski, Jerzy Grotowski (teatr Laboratorium),
Tadeusz Kantor (teatr Cricot 2), Józef Szajna (teatr
Studio). Polska ma też całą plejadę doskonałych aktorów i aktorek.
Polskie filmy znajdują uznanie poza granicami
kraju, od „polskiej szkoły filmowej”, poprzez kino
moralnego niepokoju, do współczesnych produkcji. Filmy-legendy to Kanał Andrzeja
Wajdy, a także Popiół i diament ze Zbigniewem Cybulskim. Andrzej Munk wyreżyserował Eroicę i Zezowate szczęście z Bogumiłem Kobielą. Scenarzystą ich filmów był Jerzy
Stefan Stawiński, powstaniec warszawski. Kolejne ważne filmy to Nóż w wodzie Romana
Polańskiego i Rękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha Hasa, a także Faraon Jerzego
Kawalerowicza z Jerzym Zelnikiem.
Helena Modrzejewska T. Ajdukiewicz

Kino moralnego niepokoju to Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego i dzieła
Krzysztofa Kieślowskiego. Jego filmy psychologiczne i cykle filmowe o tematyce egzystencjalnej Trzy kolory – Biały, Czerwony, Niebieski, Podwójne życie Weroniki, Dekalog,
to obrazy znane kinomanom na całym świecie.
Janusz Kamiński, pracujący w Stanach Zjednoczonych operator, został dwukrotnie
nagrodzony Oskarem za zdjęcia do filmów Lista Schindlera i Szeregowiec Ryan.
Zbigniew Rybczyński, reżyser, operator filmowy, artysta multimedialny, programista
komputerowy, laureat Oscara. W 2009 r. założył we Wrocławiu Centrum Technologii
Audiowizualnych.

Popularnością cieszyły się ekranizacje powieści historycznych Henryka Sienkiewicza:
Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda oraz Pan Wołodyjowski i Potop w reżyserii Jerzego
Hoffmana. Wiele ważnych filmów nakręcił Andrzej Wajda: Człowiek z marmuru, Człowiek
z żelaza, Wesele, Ziemia Obiecana. Mimo że filmy te były kręcone w epoce PRL, ze względu na ich wartości artystyczne weszły do klasyki kina.
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●● Polacy i sport

Sportowcy i konspiratorzy
Sport odgrywa wielką rolę w kształtowaniu patriotycznych postaw Polaków. Wielu z nich aktywnie
uczestniczyło w walce i konspiracji. Lekkoatleta
Janusz Kusociński, złoty medalista olimpiady w Los
Angeles, we wrześniu 1939 r. walczył podczas obrony Warszawy. Już na początku wojny wstąpił do
Związku Walki Zbrojnej (później Armii Krajowej).
Zginął w egzekucji w Palmirach.

Janusz Kusociński

Siedmiokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach
alpejskich, Helena Marusarzówna, w czasie okupacji
przeprowadzała przez Tatry ludzi i przenosiła meldunki
jako kurierka ZWZ. Aresztowana przez Niemców nie
wydała nikogo. Została rozstrzelana. Jej brat, skoczek
narciarski Stanisław Marusarz także był konspiracyjnym kurierem, przeżył wojnę. Mistrz skoków i biegów
narciarskich, Bronisław Czech, uczestniczył w konspiHelena Marusarzówna
racji. Zmarł w obozie KL Auschwitz. Olimpijczyk i mistrz
Polski w lekkiej atletyce, Eugeniusz Lokajski, był oficerem AK. Podczas Powstania
Warszawskiego wykonał ponad 1000 zdjęć. Zginął podczas nalotu.

Nasi mistrzowie
„Narodowym” sportem w Polsce jest siatkówka. Polscy siatkarze dwukrotnie
zdobyli tytuły mistrzów świata. W 2014 r. w pięknym stylu pokonali Brazylijczyków.
Popularnością cieszą się mecze Polskiej Ligi Koszykówki. Sukcesy odnoszą także
piłkarze ręczni, czyli szczypiorniści. W styczniu 2015 r. pokonali drużynę Kataru 32:13
podczas Mistrzostw Świata, na których zajęli trzecie miejsce. Adam Małysz zdobył
cztery tytuły mistrza świata w skokach narciarskich. Dobrą passę w skokach kontynuuje Kamil Stoch, zdobywca dwóch złotych medali olimpijskich.
Dziesiątki zwycięstw odnieśli polscy żużlowcy. Henryk Żyto, Zenon Plech, Edward
Jancarz, Jerzy Szczakiel oraz Tomasz i Jacek Gollobowie należeli do najlepszych
zawodników świata. Ich sukcesy w speedwayu kontynuują wicemistrzowie świata:
Jarosław Hampel i Krzysztof Kasprzak.
Tomasz Adamek zdobył tytuły mistrza świata federacji IBF, IBO i WBC w boksie. Od
lat sukcesy odnoszą polscy judocy, karatecy i kickbokserzy.
Szczypiorniak to popularna polska nazwa piłki ręcznej, która pochodzi od nazwy
dzielnicy Kalisza, Szczypiorna, ponieważ uprawianie tej dyscypliny sportu w Polsce
zapoczątkowali oficerowie Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, osadzeni
w 1917 r. w obozie dla internowanych w Szczypiornie, po odmowie złożenia przysięgi
wierności cesarzowi Niemiec, Wilhelmowi II.
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Sukcesy polskich sportowców są znane na całym świecie. Tenisistka Agnieszka
Radwańska w 2015 r. zwyciężyła w turnieju WTA w Singapurze. W światowym rankingu
stale plasuje się w pierwszej trójce. Jednym z najlepszych piłkarzy Europy jest kapitan
reprezentacji Polski i napastnik Bayernu Monachium, Robert Lewandowski. W FC
Sevilla gra Grzegorz Krychowiak, a Wojciech Szczęsny w klubie AS Roma. Jedynym
Polakiem, który awansował do finału mistrzostw NBA, jest Marcin Gortat (Washington
Wizards). Sukcesy w rajdach samochodowych odnosi Robert Kubica, mistrz świata WRC
-2 (2013). Justyna Kowalczyk m.in. czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w biegach narciarskich i dwa razy została mistrzynią olimpijską. Anita Włodarczyk pobiła rekord świata w rzucie młotem (2009). W walkach MMA Joanna Jędrzejczyk zdobyła mistrzowski
pas federacji UFC (2015). Miliony fanów sportu znają sukcesy sportowców polskiego
pochodzenia: tenisistek Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Sabiny Lisicki , piłkarza Lukasa Podolskiego czy zawodników amerykańskiej ligi futbolu NFL Sebastiana
Janikowskiego i Roberta Paxton Gronkowskiego (New England Patriots).

Kibice i fani
Polscy kibice, zwłaszcza siatkarscy, uznawani są za najlepszych na świecie. Ich
entuzjazm i zaangażowanie podczas meczów są atutem w przyznawaniu Polsce organizacji wielkich turniejów siatkarskich.
Większość kibiców akcentuje swój patriotyzm. Wielu z nich opiekuje się miejscami
pamięci narodowej i grobami powstańców.

Piękna nasza Polska cała
Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym turystycznie.
Obok bogactwa krajobrazów, pięknej przyrody i interesujących zabytków ma gościnnych i życzliwych
przybyszom mieszkańców, ciekawą historię, kulturę
i folklor oraz oryginalne tradycje, także kulinarne.

●● Polskie krajobrazy
Polska to przede wszystkim kraj bardzo piękny
i urozmaicony geograficznie i krajobrazowo, z bogatą
roślinnością.
Na północy mamy Morze Bałtyckie z piaszczystymi
plażami, niżej pas pojezierzy – Krainę Wielkich Jezior,
rozpościerających się wśród morenowych wzgórz i lasów z atrakcyjnymi szlakami wodnymi dla kajaków
i żaglówek. Mamy lasy i puszcze – Augustowską,
Białowieską, Knyszyńską – jakich na zachodzie
Europy już nie ma. Rozległe, mazowieckie równiny
z barwnymi polami i wierzbami na miedzach, spokojnymi wioskami i miasteczkami, malownicze doliny rzek, urozmaicone krajobrazy wyżyn, wreszcie
na południu góry – rumowiska Gór Świętokrzyskich
z klasztorem na Świętym Krzyżu, stare Sudety z niezwykłymi kształtami Gór Stołowych, pokryte buczyną
Beskidy, Pieniny z przełomem Dunajca i skaliste Tatry,
ukochane przez Jana Pawła II. I jeszcze wciąż dzikie
Bieszczady z garbami połonin.
Do tego zabytki – kościoły, zamki, pałace, dwory,
miasta. Romańskie, gotyckie, renesansowe, barokowe, klasycystyczne. Romantyczne parki, secesyjne
kamienice, kopalnie soli, srebra, węgla, które można zwiedzać, a nawet europejski unikat – Pustynia
Błędowska. Tego nie ma nigdzie indziej.
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich
Jeziora połączone kanałami żeglowymi – oaza dla
miłośników żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu,
a także wędkarzy, grzybiarzy i miłośników
przygód. Spływ Krutynią (104 km) jest jednym
z najpiękniejszych w Europie.
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Zróżnicowany krajobraz i ukształtowanie terenu dają wiele możliwości aktywnego wypoczynku zarówno latem, jak i zimą.
W 23 parkach narodowych (m.in. w Biebrzańskim, Babiogórskim, Białowieskim,
Bieszczadzkim, Kampinoskim, Karkonoskim, Poleskim, Słowińskim i Tatrzańskim)
i w 120 parkach krajobrazowych w całej Polsce wytyczono atrakcyjne trasy
turystyczne.

●● Najpiękniejsze miejsca Polski
Morskie Oko, ruchome wydmy pod Łebą, Dolina Narwi, Puszcza Białowieska, Połonina
Caryńska i Wetlińska, Krutynia na Mazurach, przełom Dunajca, klify na wyspie Wolin,
Błędne Skały w Górach Sowich, Dolina Pięciu Stawów, Kolorowe Jeziorka, Rudawy
Janowickie, Bagna Biebrzańskie, Jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich, roztoczańskie
szypoty – szlak szumów, krokusy w Dolinie Chochołowskiej…
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●● Pomniki Historii
Polska to też przepiękne zabytki. Na liście Pomników Historii, uznanych za szczególnie cenne dla kultury i historii polskiej, znajduje się 30 obiektów, m.in.:
●● Biskupin, unikatowy w skali światowej rezerwat archeologiczny z VIII w. p.n.e.,

miejsce festynów edukacyjnych.
●● Gdańsk, wspaniały przykład dziedzictwa urbanistycznego. Trakt Królewski, Długi

Targ, Ratusz i Dwór Artusa (XV w.), Bazylika Mariacka – jedna z największych
ceglanych świątyń gotyckich w Europie (XIV–XVI w.), Żuraw – najstarszy dźwig
portowy w Europie. Przed bramą stoczni, która byłą kolebką „Solidarności”,
wznoszą się trzy potężne krzyże z kotwicami – symbolami nadziei. Jest to Pomnik
Poległych Stoczniowców, zabitych przez komunistów w grudniu 1970 r.
Organy w Katedrze Oliwskiej (w Gdańsku Oliwie), wykonane w 1788 r. przez
mnicha Jana Wulfa są prawdziwym arcydziełem. Prawie 8 tys. piszczałek cynowych
i drewnianych może naśladować najprzeróżniejsze dźwięki: głos ludzki, śpiew ptaków,
instrumenty muzyczne. Sama gotycka katedra jest najdłuższym kościołem w Polsce,
ma 23 ołtarze w trzech stylach: renesansowym, barokowym i rokokowym.
●● Gniezno, miejsce słynnego Zjazdu w 1000 r.; gotycka katedra z relikwiarzem
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św. Wojciecha i Drzwiami Gnieźnieńskimi – to symbol tradycji królewskiej państwa
polskiego, miejsce kultu św. Wojciecha.
Jasna Góra, duchowa stolica narodu, jedno z największych miejsc kultu Maryjnego
w Europie. Jasnogórski cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – Czarnej
Madonny otaczają czcią wierni katolicy i prawosławni.
Kalwaria Zebrzydowska, pielgrzymkowe stacje Drogi Krzyżowej z początku
XVII w., pasyjne miejsce kultu.
Kazimierz Dolny, urocze miasteczko z rynkiem otoczonym pięknymi
renesansowymi kamienicami – miejsce spotkań artystów i turystów.
Kraków, dawna stolica Polski, pełna bezcennych zabytków: Stare Miasto, Zamek
na Wawelu, Katedra Wawelska, rynek otoczony zabytkowymi kamienicami
z Sukiennicami i kościołem Mariackim, Barbakan, Brama Floriańska, Kazimierz.
Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnia krzemienia z okresu neolitu,
największy i najlepiej zachowany obiekt pradziejowego górnictwa na świecie.
Łańcut, rezydencja magnacka oraz synagoga – jeden z najcenniejszych zabytków
sakralnych.
Łęknica, Park Mużakowski w dolinie Nysy Łużyckiej.
Malbork, dawna stolica Zakonu Krzyżackiego, zamek obronny z XIV w. – jeden
z największych tego rodzaju kompleksów obronnych na świecie.
Ostrów Lednicki, wyspa z najstarszymi zabytkami chrześcijańskiej architektury
Polan, siedziba pierwszych Piastów.
Srebrna Góra, największa górska twierdza Europy, jedna z najpotężniejszych
fortyfikacji XVIII w., w twierdzy znajduje się muzeum ciężkiej broni palnej.

●● Toruń, jedno z najstarszych miast w Polsce, założone przez Krzyżaków (1233),

wspaniały zespół staromiejski z XIV–XVIII w.; dom, w którym urodził się Mikołaj
Kopernik.
●● Warszawa, miasto odznaczone Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari,
odbudowane ze zniszczeń II wojny św. (ok. 85% zabudowy miasta): historyczny
zespół Starego Miasta z Zamkiem Królewskim jest wpisany do rejestru Unesco.

●● Wieliczka, kopalnia soli – jedna z najstarszych i jedyna na świecie kopalnia czynna

bez przerwy od XIII w., wspaniała podziemna trasa turystyczna z kaplicą św. Kingi.
●● Wrocław to przede wszystkim zabytki Starego i Nowego Miasta, Panorama

Racławicka i Hala Stulecia z 1913 r. – pierwsza w świecie publiczna budowla o tak
dużej skali.
●● Zamość, miasto założone przez hetmana Jana Zamoyskiego w XVI w., które
zachowało w znacznym stopniu renesansowy charakter – polska „perła
renesansu”.

●● Muzea
W Polsce znajduje się wiele interesujących muzeów. Pierwszym, założonym
w 1801 r. była Świątynia Sybilli w Puławach. W 1805 r. powstało Muzeum
w Wilanowie – najstarsze wciąż istniejące polskie muzeum.
Najchętniej odwiedzanymi muzeami są: Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie,
Wawel, Muzeum Żup w Wieliczce, Zamek w Malborku, Podziemia Krakowa, Zamek
w Łańcucie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich,
a także KL Auschwitz-Birkenau. Wiele jest też małych muzeów z interesującymi zbiorami: Muzeum Gnomoniczne w Jędrzejowie z unikatową kolekcją zegarów słonecznych,
Muzeum Koronkarstwa w Koniakowie, Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, Muzeum
Książki Artystycznej w Łodzi, Muzeum Ognia w Bystrzycy.
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Muzeum Utracone, wirtualne muzeum założone w 2010 r., dokumentuje
i prezentuje polskie dobra kultury zaginione lub zagrabione przez Niemców i Rosjan
podczas II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szacunkowa
wartość dzieł sztuki zagrabionych przez Niemców i Rosjan w latach 1939–1945 to
30 mld. dolarów. Do Polski wrócił niewielki procent zrabowanych dzieł. Podczas II
wojny światowej najeźdźcy zniszczyli 2/5 polskich dóbr kultury.

●● Szlaki historyczne
Planowanie zwiedzania ułatwiają szlaki wiodące przez historyczne miejsca
Polski. Oto kilka najważniejszych:
●● Szlak Piastowski, szlak długości ok. 400 km przez Nizinę Kujawsko-Wielkopolską

– ziemie, które były kolebką polskiej państwowości, przebiegający przez blisko 100
miast i miejscowości. Prowadzi z Poznania, m.in. przez Ostrów Lednicki, Gniezno,
Strzelno, Kruszwicę, Biskupin.
●● Szlak Orlich Gniazd, trasa długości 163 km, biegnąca od Krakowa, przez Ojcowski
Park Narodowy do Częstochowy, z 25 zamkami – Orlimi Gniazdami. Była to część
systemu obronnego, stworzonego przez Kazimierza Wielkiego w XIV w. Zamki lub
ich pozostałości są w Ojcowie, Pieskowej Skale, Ogrodzieńcu i Olsztynie.

Szlak Orlich Gniazd – Ogrodzieniec

●● Szlak Architektury Drewnianej Małopolski, unikatowy w skali europejskiej szlak

długości 1500 km, obejmujący 237 drewnianych zespołów architektonicznych,
budowli sakralnych i zabudowań wiejskich. To kościoły, cerkwie, kaplice, kapliczki
przydrożne, chałupy, domy, dwory, zabudowania gospodarcze. Najcenniejszymi
obiektami są: kościoły w Binarowej, Dębnie, Lipnicy Murowanej i Sękowej, wpisane
na listę Unesco, a także Lanckorona – jedna z najpiękniejszych wsi Małopolski
z rynkiem otoczonym zabytkowymi drewnianymi domami.

●● Szlak Książąt Mazowieckich wiedzie przez wiele miejsc na Mazowszu związanych

z władzą Piastów, jak np. zamek w Czersku.
●● Szlak Zabytków Techniki, śląska trasa łącząca 36 obiektów przemysłowych. Podróż
po industrialnym Śląsku rozpoczyna się w Częstochowie, przebiega przez Katowice,
Bielsko-Białą do Żywca. Najciekawsze obiekty: Kopalnia Guido w Zabrzu, Kopalnia
Srebra w Tarnowskich Górach, Tyskie Browarium i Muzeum Browaru Żywiec.
●● Miłośnikom zamków, warowni i pałaców – jest ich w Polsce ok. 250 – spodoba
się Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców, Szlak Zamków Gotyckich Warmii,
Mazur i Kujaw, Szlak Zamków Krzyżackich.

Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców – Grodziec

Równie interesujące szlaki można opracować samemu, np. szlak sanktuariów
chrześcijańskich, a jest ich w Polsce ponad 500: katolickich, prawosławnych, greckokatolickich i unickich. Oprócz wspomnianych Jasnej Góry i Kalwarii Zebrzydowskiej
warto odwiedzić sanktuaria w Łagiewnikach, Licheniu, Czerwińsku, Niepokalanowie,
Gnieźnie, Piekarach Śląskich, Gietrzwałdzie, Świętej Lipce, na Górze św. Anny
i Świętym Krzyżu, nie zapominając o sanktuariach prawosławnych w Supraślu,
Jabłecznej i Grabarce. Historia sanktuariów jest bowiem historią naszego kraju.
●● Matka Boska Ostrobramska w Wilnie, stolicy Litwy; malutkie sanktuarium nad

„cichą ulicą” – kaplica słynąca z wielkich cudów i łask z wizerunkiem Matki Boskiej
z Ostrej Bramy, Księżnej Litewskiej, patronki Polaków na wygnaniu, powierniczce
miłości tułaczej. Symbol polskości dawnej wileńszczyzny.
Szczególnymi świadectwami najnowszej, tragicznej historii Polski są miejsca
męczeństwa z czasów II wojny światowej. Te miejsca pamięci to przede wszystkim
niemieckie obozy zagłady: Auschwitz-Birkenau, Stutthof, Treblinka, Sobibor, Belzec,
Majdanek, Gross-Rosen, Plaszow i Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.
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●● Skanseny
Aby odbyć podróż w czasie i zobaczyć, jak żyli mieszkańcy ziem polskich w dawnych wiekach, można odwiedzić skansen. Mamy wiele skansenów z ciekawymi zbiorami, o interesujących profilach tematycznych, m.in. Kaszubski Park
Etnograficzny (pierwszy tego typu obiekt na ziemiach polskich), Wielkopolski
Park Etnograficzny, Muzeum Wsi Słowińskiej, Muzeum Wsi Mazowieckiej
i Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce z najstarszym szybem kopanym
ręcznie, „Frankiem”.

Ślady Polski wielu kultur
Polska historia to również historia narodów, które od wieków zamieszkiwały nasze ziemie: Żydów, Niemców, Tatarów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów,
Łemków, Ormian.
Tragiczne losy polskich Żydów pokazuje Muzeum Polin, przywracając też pamięć
o ich życiu i kulturze. Ślady żydowskiej społeczności widać na krakowskim Kazimierzu
czy w Tykocinie, gdzie zachowała się bóżnica. W Muzeum Zamku w Łańcucie zebrano
bogate zbiory judaików. Do sąsiedniego Leżajska zjeżdżają się Żydzi z całego świata,
odwiedzając groby cadyków.
Łódź, polski Manchester – największy i jeden z najciekawszych w Polsce zespołów
architektury mieszkaniowej XIX w., miasto czterech kultur (polskiej, żydowskiej,
niemieckiej i rosyjskiej) i świątyń czterech religii, miasto ponad 100 pałaców „ziemi
obiecanej”, wybudowanych w XIX w. Także stolica polskiego filmu.

Warto również poznać kulturę Romów, zwiedzając Muzeum Romów i Skansen
Taboru Cygańskiego w Tarnowie, Łemków – w Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej, Litwinów – w Zagrodzie Litewskiej w Puńsku, Białorusinów
– w Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Szlak Tatarski długości 54 km
Sokółka–Bohoniki–Krynki–Kruszyniany–Supraśl pozwoli poznać nie tylko kulturę polskich Tatarów, ale też niepowtarzalną atmosferę wielokulturowego pogranicza.

Meczet w Kruszynianach
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●● Polskie wizytówki
Bursztyn, jantar, amber – polskie złoto – zbierany
od czasów starożytnych, kiedy to do Bałtyku prowadził słynny bursztynowy szlak. Najsłynniejszym
dziełem z bursztynu była Bursztynowa Komnata
z XVIII w., która zaginęła podczas II wojny światowej.
Szacowana wartość zasobów bursztynu w Polsce
(1,1 tys. ton) to 7 bln zł. Za pomocą Internetu można
zwiedzić wirtualne Muzeum Bursztynu w Gdańsku
(jest dostępna wersja w języku angielskim).
Miody nie tylko królewskie. Bartnictwo ma na ziemiach polskich wielowiekowe
tradycje, było jednym z najbardziej rozwijających się w dawnej Europie. Obecnie
Polska jest w grupie czołowych producentów miodów w Europie, nasze miody są
bardzo popularne we Francji, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Szczególna
popularnością cieszą się miody pitne, zarejestrowane przez Komisję Europejską jako
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.
Bociany – Polacy darzą bociany wyjątkową sympatią i otaczają opieką. Założenie
lub zasiedlenie przez bociany gniazda na terenie domostwa jest dla jego mieszkańców
powodem do radości i dobrą wróżbą. Na Podlasiu, gdzie znajdują się główne tereny
lęgowe bocianów, są wsie całe pokryte bocianimi gniazdami, bo ich mieszkańcy nie
usuwają nawet gniazd już od lat niezasiedlanych. Polska jest prawdziwym rajem
dla bocianów, dlatego co czwarty bocian żyjący na świecie pochodzi z Polski.
Zwiedzanie Polski, poznawanie
historii i dziedzictwa przodków to fascynująca przygoda i podróż swoistym
wehikułem czasu. Ale też drogowskaz
dla obecnych i następnych pokoleń, że
warto strzec tego dziedzictwa i dodać
do niego swój ślad ■
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Słowo od Reduty Dobrego Imienia
Goszczenie młodzieży z całego świata to okazja,
by godnie świadczyć o Polsce, o naszej kulturze
i tradycji. To także okazja, żeby samemu jeszcze
raz przemyśleć, czym jest Polska dla mnie, tu i teraz,
kiedy Ojciec Święty Franciszek przyjeżdża do nas,
by razem z młodzieżą zbliżyć się do tajemnicy Bożego Miłosierdzia.
To Miłosierdzie Boże rozlewające się na cały świat jest bardzo związane
z polskością – od momentu chrztu przyjętego 1050 lat temu przez nasz
naród wchodzący na arenę dziejów.
I poprzez dzieje narodowe chcieliśmy poprowadzić Was w tej książeczce,
byście mogli sobie sami przypomnieć kim jesteśmy i przekazać to
Waszym gościom. To ważne, bo musimy tę naszą polskość wydobyć
spod pyłu przyzwyczajenia i codzienności, by jeszcze raz (a może po
raz pierwszy) się nią zachwycić. By nasi goście też się zachwycili.
Bo polskość jest czymś wyjątkowym i jeśli jesteś Polakiem (a jest nim
każdy, kto polski kod kulturowy uznaje za swój, bez względu na to, kim
się urodził), to w naturalny sposób chcesz się tym doświadczeniem
polskości podzielić. A więc dzielmy się polskością z naszymi
gośćmi.
I pamiętajmy słowa – pięć prawd Polaka – które padły
podczas Kongresu Związku Polaków w Niemczech w 1938 r.,
tuż przed dramatem II wojny światowej:
1.
2.
3.
4.
5.

Jesteśmy Polakami
Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
Polak Polakowi bratem
Co dzień Polak Narodowi służy
Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle
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