SUWERENNOSC POLSKI A UNIA EUROPEJSKA
Adam Zamoyski, autor ksiazki „Holy Madness”, w której zajmuje sie historia Europy XIX
wieku, udzielil na lamach magazynu „Unia&Polska” bardzo ciekawego, choc zarazem
kontrowersyjnego wywiadu, dotyczacego m. in. obecnych problemów ideologicznych Unii
Europejskiej1. Wydaje sie, ze tezy tego znawcy stosunków europejskich powinny wiele
mówic szczególnie katolickiemu czytelnikowi. Nie od dzis bowiem toczy sie w Polsce
dyskusja nad obliczem ideowym Unii Europejskiej. W szerokich kregach katolickich zaczela
zwyciezac opinia, jakoby Unia ze swym przeslaniem ideowym byla absolutnie do
zaakceptowania przez chrzescijan. Wielu nawet twierdzi, jakoby instytucja ta wprost
odwolywala sie do chrzescijanskich korzeni Europy. Inni uwazaja, ze UE nie ma jasno
okreslonego kodu ideologiczno-kulturowego, a przez to jest otwarta na tzw. „wartosci
chrzescijanskie”, które katolicka Polska bedzie jej mogla zaszczepic. Podnosi sie tutaj fakt, ze
w negocjacjach akcesyjnych nie ma miejsca na dyskusje o takich sprawach, jak rola religii w
zyciu publicznym, sprawy moralne w systemie prawnym - typu kwestia aborcji,
homoseksualizmu czy eutanazji. Zapomina sie jednak, ze ideologia Unii Europejskiej nie
zawiera sie jedynie w aktach prawnych, ale ma o wiele szerszy, kulturowy aspekt. Adam
Zamoyski pisze: „Tak, nowa Europa nie lubi Kosciola. Prosze wziac pod uwage Rousseau.
Dlaczego nie lubil Kosciola? Przeciez marzyl o tym, by stworzyc raj na ziemi, i to raj
chrzescijanski. Nie znosil Kosciola, bo uwazal, ze raj na ziemi mozna stworzyc jedynie
doprowadzajac do tego, aby narody zyly w zgodzie ze soba. (…) Dla niego Kosciól stanowil
problem, gdyz czlowiek, który wierzyl w Boga, mial drugiego pana, a czlowiek powinien
wierzyc tylko w jednego pana, czyli w naród. To jest gdzies podswiadomie zakodowane - aby
byc dobrym Europejczykiem, lepiej jest nie miec zadnych narodowych ani religijnych uczuc. Z
powodu silnego instynktu religijnego i narodowego Polska jest dla Unii bardzo
problematyczna. W Anglii nie ma religii - tak jak w Polsce, ale funkcjonuje poczucie
narodowe, gdyz w Anglii - tak jak w Polsce - koncepcja suwerennosci narodowej jest bardzo
silnie zakodowana. U Czechów czy Lotyszy jej nie ma, sa wiec idealnymi kandydatami do
Unii. Gorzej ze Slowacja”. Poza stwierdzeniem, ze Rousseau chcial budowac chrzescijanski
raj, mozna by sie zgodzic z tezami zawartymi w wypowiedzi Zamoyskiego. Oswieceniowy
raj mial byc budowany, jak sam autor stwierdza, w opozycji do Kosciola, gdzie bogiem mial
byc czlowiek, wszechwladny pan swojego zycia, nie respektujacy praw Bozych.
Rzeczywiscie jesli Unia Europejska czuje sie spadkobierca epoki oswiecenia, trudno znalezc
punkty zbiezne z nauka Kosciola. Same filozoficzne podstawy rozumienia czlowieka obu
tych rzeczywistosci sa ze soba sprzeczne. Nie da sie bowiem ozenic liberalnego relatywizmu
z nakierowana na naturalny porzadek stworzenia etyka katolicka. Tak wiec w ujeciu
Zamoyskiego katolicka Polska jest „bardzo problematyczna” dla UE.
Druga niezwykle istotna sprawa, poruszona przez Zamoyskiego, to kwestia narodowego
instynktu Polaków. Wedle niego stanowi to drugi powazny problem na drodze do Europy.
Kraje, które nie przywiazuja wiekszej wagi do narodowej suwerennosci sa Europie najblizsze.
Miast poswiecenia na rzecz narodu, Zamoyski widzi potrzebe poswiecenia na rzecz „idei
europejskiej”. „Jesli slucha sie debaty europejskiej - pisze - szczególnie w Anglii, to widac, ze
proeuropejczycy mówia jezykiem religii. Slowo „eurosceptyk” znaczy „niewierzacy”.
Zwolennicy Unii Europejskiej wierza, ze tworza cos, co wszyscy musza kochac. Jezeli mówi
sie o Europie chlodno, sa zgorszeni. Zwolennicy Europy mówia: „Wierzymy w to, nie ma
alternatywy”. Ludzie boja sie prózni. Najpierw byl Bóg i król. Pózniej, gdy zabraklo i
jednego, i drugiego stworzylismy idealne spoleczenstwa narodowe. Sluzylismy ojczyznie.
Druga wojna swiatowa zdyskredytowala ojczyzny, a wiec to, w co wierzylismy, a natura
ludzka nie pozwala nam w nic nie wierzyc”. Zatem Zamoyski twierdzi, ze chce sie zastapic w
Unii wiare w Boga wiara w zjednoczona Europe. Rzeczywiscie nie sposób sie nie zgodzic z
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teza, ze euroentuzjasci posluguja sie retoryka religijna, porównywalna do tej, z jaka mielismy
do czynienia przy budowie internacjonalistycznego porzadku w czasach realnego socjalizmu.
Niezwykle kontrowersyjny jest poglad Zamoyskiego, ze druga wojna swiatowa
„zdyskredytowala ojczyzny”. Oczywiscie ma on na mysli hitlerowskie Niemcy (niemiecki
nacjonalizm), zapominajac banalne prawdy, ze byly w czasie wojny narody, które w sposób
bohaterski walczyly z Hitlerem. Do takich narodów z pewnoscia nalezal naród polski, który
jako pierwszy sprzeciwil sie niemieckiej potedze i walczyl do samego konca. Niewidzenie
takich oczywistych kwestii zdaje sie byc wsród euroentuzjastów coraz powszechniejsze, gdy
wezmie sie pod uwage skomasowane ataki na pamiec historyczna Polaków. Próba oskarzania
Polaków o wspóludzial i wspólodpowiedzialnosc za zbrodnie holokaustu, pokazywanie ich
jako tych, którzy w sposób okrutny mscili sie na Niemcach - jest tylko jednym z przykladów
dzialania, majacego na celu zdyskredytowanie polskiego poczucia dumy narodowej.
Kosmopolityczny porzadek, jaki ma zapanowac na kontynencie europejskich stawia przed
euroentuzjastami wiele wyzwan i wiele zagrozen. Jednym z takich wielkich zagrozen jest
odrodzenie sie ruchów narodowych w Europie. Zamoyski jest zdania, ze moze to nastapic
bardzo gwaltownie. Wystarczy, ze znajdzie sie grupa ludzi podobnych do francuskiej Joanny
Darc z czasów sredniowiecza, czy polskiego Adama Mickiewicza, by na nowo rozbudzic
uczucia narodowe i zburzyc idealny europejski porzadek. „Bardzo mozliwe - twierdzi
Zamoyski - ze mala grupka ludzi, która wymysli doktryne narodowa, poslugujac sie
Kosciuszka, królem Zygmuntem, Mickiewiczem z domieszka Pilsudskiego, moze zrobic tyle
zamieszania, ze ludzie stwierdza: „Tak, to jest dla mnie”. Zrobic pierwszy krok nie jest tak
trudno”.
Glos Adama Zamoyskiego, wielkiego euroentuzjasty nie jest jedynym brzmiacym w tym
tonie w polskiej przestrzeni medialnej. Coraz czesciej na polskiej niwie ideologicznej
pojawiaja sie glosy ludzi definiujacych wprost potrzebe zrzeczenia sie przez Polaków
atrybutów panstwowej i duchowej suwerennosci, a to w celu stworzenia nowego
spoleczenstwa, widzianego w wymiarze globalnym. Glosna ostatnio postacia na tym gruncie
stal sie Janusz A. Majcherek, krytykujacy tradycyjny polski patriotyzm, który, wedle niego,
jest glówna przeszkoda na drodze do osiagniecia przez Polske prawdziwego „sukcesu”. W
artykule zamieszczonym w Rzeczpospolitej zatytulowanym „Trudna umiejetnosc
wyrzeczen” 2, Majcherek skonstatowal brak dostatecznej umiejetnosci wyrzeczenia sie przez
Polaków niedawno utraconej niepodleglosci na rzecz instytucji ponadnarodowych. Owe
„zrzeczenie sie” jest, wedlug niego, warunkiem „rozwoju cywilizacyjnego” oraz zapewnienia
sobie „znaczacego miejsca w Europie”. W jego wizji istnieje jakowys wyscig panstw
biegnacych w kierunku struktur euroatlantyckich. Im kto szybciej pozbywa sie przywiazania
do niepodleglosci, tym blizej jest mety. Dlatego Majcherek stwierdzil, ze
„przewartosciowujaca” dobro suwerennosci Polska moze zostac przescignieta w tym biegu
przez Litwe, która jest o wiele bardziej ustepliwa w stosunkach z UE. Proponuje on zatem
wieksze wtopienie naszego kraju w uklady miedzynarodowe, wprost opisujac z czego
konkretnie musimy zrezygnowac. „Akces do struktur euroatlantyckich - pisze Majcherek uczestnictwo w europejskim i swiatowym rozwoju cywilizacyjnym wymaga zgody na
ograniczenie wielu tradycyjnych atrybutów suwerennosci i niepodleglosci. Trzeba sie zgodzic
na podporzadkowanie wlasnej armii zewnetrznym rozkazom i stacjonowanie obcych
oddzialów na wlasnym terytorium, rezygnacje z wlasnej waluty i banku emisyjnego,
zlikwidowanie granicy i prawa kontroli cudzoziemców, uznanie nadrzednosci prawodawstwa
i sadownictwa miedzynarodowego nad krajowym, dopuszczenie zagranicznego kapitalu do
wszystkich przedsiewziec i dziedzin zycia publicznego, ekspansje obcych jezyków i wzorów
kulturowych, ogólnie biorac na ograniczenie swobody w ksztaltowaniu stosunków
plitycznych, ekonomicznych i kulturalnych w panstwie”. Mysle, ze takich slów nie
powstydzilby sie zaden z dziewietnastowiecznych polskich lojalistów, wyslugujacych sie
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rzadom panstw zaborczych, nie musieliby wiele dodawac osiemnastowieczni targowiczanie
czy Radziwillowie wspólpracujacy z Karolem Gustawem w czasie potopu szwedzkiego.
Dzisiaj jednak na slowa tego typu prawie nikt nie reaguje, co wiecej poglady te eksponowane
sa w najwiekszych polskich mediach. Mamy wiec do czynienia z niebywalym wrecz
zjawiskiem strachu przed wolnoscia, równiez w wymiarze intelektualnym. Z pewnoscia jest
to poklosie wieloletniego oddzialywania systemu komunistycznego, wbrew temu, co twierdzi
Majcherek uwazajacy, ze to walczacy z komunizmem niepodleglosciowcy (tak wywodzacy
sie z tradycji pilsudczykowskiej jak i narodowej) przewartosciowuja dzis kwestie
patriotyzmu. „W istocie jednak zintegrowana i spójna, ogólnonarodowa wspólnota Polaków pisze Majcherek w innym, zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym artykule - byla
zawsze, a przynajmniej od dziesiecioleci, jedynie mitem lub propagandowym wymyslem”3.
Zatem w majcherkowej wizji wielosetletnia ofiara dziesiatek pokolen Polaków walczacych o
suwerennosc i jednosc Polski byla po prostu walka w imie „mitów i propagandowych
wymyslów”. Pewnie gdyby owi polscy bohaterowie znali idee Majcherka, porzuciliby
niepodleglosc na rzecz „cywilizacyjnego sukcesu”.
Czym wiec jest ów „sukces” wedlug Majcherka? „Jesli Polska ma byc krajem w pelni
demokratycznym - pisze on - to nie mozna kultywowac ani wizji politycznej jednosci, ani
anachronicznego podzialu na obozy postsolidarnosciowy i postkomunistyczny, lecz sprzyjac
rozwojowi wszelkich wspólnot politycznych, wynikajacych z pluralizmu ideowo swiatopogladowego. Jesli ma byc krajem szybko sie rozwijajacym i zasobnym, nie mozna
dlawic i niszczyc rynkowej konkurencji, szermujac haslem obrony interesu narodowego lub
spolecznego, lecz umozliwic organizowanie przedsiewziec gospodarczych sluzacych
artykulowaniu i realizowaniu interesów róznych grup spolecznych. Jezeli ma byc krajem, w
którym toczy sie bogate i aktywne zycie spoleczne i kulturalne, nie mozna je wtlaczac w ramy
narodowe czy klasowe, lecz umozliwic jego prowadzenie we wspólnotach lokalnych,
regionalnych, etnicznych, wyznaniowych, a takze ponadnarodowych”. Tak wiec ów
majcherkowy „sukces” okreslony zostal jako ekonomiczne bogactwo oraz spoleczny
aktywizm, ten zas zdefiniowany scisle na modle liberalna - bez obiektywnych
(prawdziwosciowych czy moralnych) kryteriów jego oceny. Owa liberalna wizja
szczesliwego zycia absolutnie idzie w poprzek tego co w polskiej tradycji najglebsze - a wiec
chrzescijanska i narodowa kultura. Dlatego autor wymienia jako warte wspierania wszystkie
wspólnoty partykularne (mniejszosci), od regionalnych poczynajac, a na wyznaniowych
konczac, oprócz znielubianej wspólnoty narodowej (ta chyba mialaby byc przez poszczególne
partykularyzmy po prostu znoszona). Przypomne: bogactwo materialne i pluralizm klturowy oto wizja liberalnego porzadku spolecznego, majacego w pelni uszczesliwic czlowieka.
Niestety poglady powyzsze nie sa u nas marginalnymi na niwie zycia intelektualnego.
Przypomne sam Majcherek opublikowal je na lamach tak „Rzeczpospolitej” jak i W
„Tygodniku Powszechnym”. Sa one zatem wyrazem ogromnego „scudzoziemczenia” wielu
naszych elit. Wydaje sie, ze zapowiedz odrodzenia sie w Polsce tzw. „nacjonal-katolicyzmu”
bedzie jeszcze kosmopolitom dlugo spedzac sen z powiek i beda zwalczac przejawy
odrodzenia narodowego Polaków. Pozostanie jednak pytanie dla szeroko rozumianych
srodowisk chrzescijanskicho stosunek do zjawiska zwanego „religia europejska”. Sytuacja,
jak ja zarysowali Zamoyski i Majcherek przeczy tezie, ze UE stanowi próznie ideologiczna, w
która bez problemu beda mogli wejsc katolicy. Wynika z tego równiez, ze nieprawda jest,
jakoby Unia w sposób zyczliwy podchodzila do patriotyzmu, jako czynnika ksztaltujacego
zycie spoleczne poszczególnych narodów. A z punktu widzenia nauki chrzescijanskiej milosc
do Ojczyzny jest jednym z podstawowych obowiazków czlowieka. Powyzsze racje musimy
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brac pod uwage, jesli jako chrzescijanie i Polacy w sposób racjonalny, a nie konfesyjnoemocjonalny chcemy podjac wewnetrzna dyskusje na temat problemu pt. „Unia Europejska”.
Od dluzszego juz czasu w srodowiskach euroentuzjastycznych glosno wysmiewa sie tzw.
„euroleki” twierdzac, ze nikt w Unii tak naprawde nie ma zamiaru pozbawic Polski jej
kulturowego dziedzictwa czy suwerennosci. Wrecz przeciwnie, mówi sie, ze bedziemy mogli
kultywowac swoja tradycje w sposób swobodny. Z drugiej jednak strony caly szereg
srodowisk euroentuzjastycznych, wprost i bez zenady okresla panstwowe dziedzictwo
narodowe polskie jako balast, obciazajacy nasze konto na drodze do europejskiego dobrobytu.
I tak Krzysztof Klopotowski na lamach Rzeczpospolitej z 29 grudnia 2001 roku w artykule
„Umówmy sie z rzadem” podwaza sam sens istnienia panstwowosci polskiej. „Przestanmy
patrzec na swiat z getta elit i spójrzmy okiem zwyklego obywatela. Do czego mu potrzebne
panstwo polskie, jesli inna administracja nie bedzie zabraniala mówic i modlic sie po polsku,
natomiast zapewni bezpieczenstwo, da prace, zorganizuje dobry transport i lacznosc, a na
dolnych szczeblach zatrudni polskich urzedników, zeby rozdac posady i nie tworzyc zbednej
bariery jezykowej? (…) Unia Europejska lepiej swiadczy uslugi administracyjne anizeli nasze
panstwo. Podobnie administracja pruska i austriacka pod zaborami byly sprawniejsze od
sarmackiej anarchii. Niemcy dzwigneli wtedy Polaków do swego poziomu cywilizacyjnego.
Dzieki temu Poznanskie pozostaje wzorem dla reszty kraju. Nic dziwnego, ze wielu Polaków u
schylku I wojny swiatowej odnosilo sie raczej sceptycznie do pomyslu odbudowy wlasnego
panstwa”. Juz dawno w Polsce nie slyszano takiej pochwaly rozbiorów. Klopotowski
przypomina w tym miejscu osiemnastowiecznych kosmopolitów, którzy cieszyli sie na wiesc
o rozbiorach, twierdzac ze nas juz Turcja nie zaatakuje. Jak wiadomo Turcja nas az do tej
pory nie zaatakowala, ale kilka pokolen Polaków musialo nieustannie przelewac krew za
niepodleglosc kraju walczac z przynoszacymi cywilizacje zaborcami. W wizji powyzszej owa
ofiara jawilaby sie jako szczyt politycznej glupoty. Wszak administracja pruska i austriacka
rzekomo stala wyzej od sarmackiej, po co wiec tracic zdrowie, mienie i zycie za nieudane
panstwo. Klopotowski zapomina, ze istnieja w zyciu ludzi i narodów dobra wyzsze niz
sprawna administracja, jest nim wolnosc stanowienia o sobie w odniesieniu do rodzimej
tradycji i kultury, która publicysta Rzeczpospolitej zdaje sie lekcewazyc. I tak nie wiedziec
skad on wzial wiedze na temat sceptycyzmu Polaków z zaboru pruskiego co do odbudowy
panstwa polskiego. A moze nie slyszal o powstaniu wielkopolskim, trzech powstaniach
slaskich. Moze nieznane mu sa doswiadczenia z administracja pruska polskiego chlopa
Drzymaly, chyba nie slyszal nic o rugach pruskich czy o dzieciach z Wrzesni. Nieswiadomosc
historyczna nawet u warstw wyksztalconych jest czasem przerazajaca.
Klopotowski nie ukrywa, ze z podobna co w czasie rozbiorów sytuacja mozemy miec do
czynienia a propos naszej integracji z Unia. Proces rozmywania panstwa polskiego moze
jednak sie toczyc dluzej niz w XVIII w., nawet kilkadziesiat lat. Ale na wolnym globalnym
rynku administracja unijna wyeliminuje polska, spychajac ja do podrzednej roli
wykonawczej. Bedzie jednak to mechanizm sprawny, a wiec Polacy beda z tego wielce
zadowoleni. Autor nie uznaje powyzszej wizji za przerazliwa. Stara sie zajac niejako pozycje
widza, który z ciekawoscia obserwuje wolna gre konkurencyjnych ofert panstwowych polskiej i obcej. Twierdzi, ze korporacje i organizacje miedzynarodowe nie beda wzorem
zaborczych panstw dziewietnastowiecznych odbierac nam naszych symboli, wiec nie bedzie
powodu sie im opierac. Struktury panstwa i narodowej gospodarki w sposób ewolucyjny
przestana istniec. Juz dzis, zdaniem Klopotowskiego, trybunal w Strasburgu zapewnia wyzsze
poczucie sprawiedliwosci niz sady polskie. Polska oferta kulturalna jest wypierana przez
amerykanska kulture popularna, o wiele lepiej zaspokajajaca ludzkie potrzeby. Jesli zatem
polskie elity chca sie utrzymac na powierzchni decyzyjnej w Polsce, musza przejac obce
wzorce. Równiez nasza kultura musi zostac zmodyfikowana na modle zachodnia, „odrzucajac
trzystuletnia, cierpietnicza nerwice”. Klopotowski pisze: „Najszczesliwszym dniem kultury
polskiej bedzie dzien odeslania „Dziadów” i „Wesela” do archiwum pamiatek po
nieszczesciach. „Pan Tadeusz” razem z „Zemsta” i „Trylogia” powinny trafic do
odwiedzanego z podziwem muzeum polszczyzny. Gdy po ciezkiej chorobie wracamy do
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zdrowia, trzeba odrzucic uzywki, które znieczulaly ból”. Zatem autor powyzszego artykulu
najwieksze dziela polskiej literatury nazywa mianem „uzywek”, hollywoodzka papke uznajac
za najlepsza strawe duchowa dla wspólczesnego czlowieka. Aby dorobek polski nie zostal w
prosty sposób zastapiony przez import, Klopotowski proponuje dostosowanie naszej kultury
do Europy. Chodzi, jak twierdzi, o zmiane paradygmatu „z romantycznego na pragmatyczny”.
Zapomnial jednak dodac, ze ten nowoczesny, liberalny model bedzie sie mial do naszego
dziedzictwa jak piesc do nosa. Przeto przechodzac na zapodany przez autora wzorzec z
polskosci nie uratujemy nic. Ale czy dla liberalów polskosc w ogóle ma jakas wartosc? Zdaje
sie nie, liczy sie tylko rynek, a ten mówi, ze pop-kultura jest najwspanialszym ludzkim
wynalazkiem. Niestety w historii mielismy do czynienia z podobnym procesem
scudzoziemczenia naszych elit, który to proces zakonczyl sie dla nas tragicznie. Adam
Mickiewicz w poemacie „Pan Tadeusz” tak opisuje kryzys kultury polskiej w osiemnastym
wieku:
„Wtem brzaknal w tabakiere zlota Podkomorzy
I rzekl: „Mój sedzio, dawniej bylo jeszcze gorzej!
(…)
Ach, ja pamietam czasy, kiedy do Ojczyzny
Pierwszy raz zawitala moda francuszczyzny!
Gdy raptem paniczki mlode z cudzych krajów
Wtargneli do nas horda gorsza od Nogajów,
Przesladujac w Ojczyznie Boga, przodków wiare,
Prawa i obyczaje, nawet suknie stare.
Zalosnie bylo widziec wyzólklych mlokosów,
Gadajacych przez nosy, a czesto bez nosów.
Opatrzonych w broszurki i w rózne gazety,
Gloszacych nowe wiary, prawa, toalety.
Miala nad umyslami moc ta tluszcza,
Bo Pan Bóg, kiedy kare na naród przepuszcza,
Odbiera naprzód rozum od obywateli.
(…)
Podczaszyc zapowiedzial, ze nas reformowac,
Cywilizowac bedzie i konstytuowac,
Oglosil nam, ze jacys Francuzi wymowni
Zrobili wynalazek, ze ludzie sa równi,
Choc o tym dawno w Panskim pisano zakonie
I kazdy ksiadz toz samo gada na ambonie.
Nauka dawna byla, szlo o jej pelnienie!
Lecz wtenczas panowalo takie oslepienie,
Ze nie wierzono rzeczom najdawniejszym w swiecie,
Jesli ich nie czytano w francuskiej gazecie”.
Niestety poglady powyzsze nie sa u nas marginalnymi na niwie zycia intelektualnego.
Przypomne sam Majcherek opublikowal je na lamach tak „Rzeczpospolitej” jak i w
„Tygodniku Powszechnym”, Zamoyski na lamach „Unia&Polska” itp. Sa one zatem wyrazem
ogromnego „scudzoziemczenia” wielu naszych elit. Wydaje sie, ze zapowiedz odrodzenia sie
w Polsce tzw. „nacjonal-katolicyzmu” bedzie jeszcze kosmopolitom dlugo spedzac sen z
powiek i beda oni zwalczac przejawy odrodzenia narodowego Polaków. Pozostanie jednak
pytanie dla szeroko rozumianych srodowisk chrzescijanskicho stosunek do zjawiska zwanego
„religia europejska”. Sytuacja, jak ja zarysowali Zamoyski, Klopotowski i Majcherek przeczy
tezie, ze UE stanowi próznie ideologiczna, w która bez problemu beda mogli wejsc katolicy.
Wynika z tego równiez, ze nieprawda jest, jakoby Unia w sposób zyczliwy podchodzila do
patriotyzmu, jako czynnika ksztaltujacego zycie spoleczne poszczególnych narodów. A z
punktu widzenia nauki chrzescijanskiej milosc do Ojczyzny jest jednym z podstawowych
obowiazków czlowieka. Powyzsze racje musimy brac pod uwage, jesli jako chrzescijanie i
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Polacy w sposób racjonalny, a nie konfesyjno-emocjonalny chcemy podjac wewnetrzna
dyskusje na temat problemu pt. „Unia Europejska”.
Przed politycznymi srodowiskami narodowymi stoi ogromne zadanie. Wydajac wojne
kosmopolityzmowi nie mozemy zapominac, ze najbardziej istotowa walka rozgrywa sie w
dziedzinie pracy pozytywnej. Przy duzym mimo wszystko prawdopodobienstwie odrzucenia
przez naród w referendum traktatu z Unia nalezy zrobic wszystko, aby pokazac alternatywny
program rozwoju Polski. Musi on byc gotowy w niedlugim czasie, tak aby nie dopuscic do
zawieszenia Polski w miedzynarodowej prózni. Stad koniecznosc ualternatywnienia relacji
ekonomiczno-politycznych Rzeczpospolitej ze swiatem zewnetrznym. Nalezy zatem
odpowiedzic na pytanie, jakiej Polski chcemy, by pózniej starac sie rozwinac kontakty z
róznymi osrodkami sily, w tym równiez z Unia Europejska (poza tym mamy do czynienia z
silnym osrodkiem amerykanskim, z dynamicznie rozwijajacymi sie Chinami, Rosja itp.), tak
aby dzieki owym kontaktom móc zachowac maksimum tj. decyzyjnosci o wlasnym rozwoju
spoleczno - politycznym (tj. maksimum suwerennosci). Tylko w ten sposób mozna skutecznie
zapobiec utracie niepodleglosci przez Polske. Skupienie sie li tylko na programie
negatywnym (przyslowiowa „obrona okopów Sw. Trójcy”) nie doprowadzi nas do
ostatecznego zwyciestwa. Wladyslaw Konopczynski tak pisal o istocie niepodleglosci: „(…)
wolnosc, zarówno jednostkowa, jak zbiorowa, oznacza przede wszystkiem zaleznosc od woli
wlasnej, a dopiero potem, w konsekwencji, niezawislosc od woli cudzej. Niepodleglosc
narodowa, jakkolwiek ja prawnie czy figuralnie nazwiemy: wolnoscia, majestatem,
samowladnoscia, suwerenitetem, bywa tym pewniejsza, im silniej w niej tetni wewnetrzna
moc twórcza, im wiecej sie na nia sklada bogactwa myslacej i czujacej duszy: to sa jej zródla,
jej istotne wiazania, kiedy lek przed zagranica lub pogarda dla obcych stanowia tylko jej
zewnetrzna powloke. Niepodleglosc buduje sie od wewnatrz, a dopiero ochrania od zewnatrz.
Trzeba miec co kochac, aby dla tej milosci niesc zycie na szaniec”. (W. Konopczynski,
Konfederacja barska, t. I, Warszawa 1991, ss. 24 - 25). Wydaje sie, ze slowa wielkiego
polskiego historyka winny stanac u zródla naszego dalekosieznego programu dzialania.
Wysilek narodowej klasy politycznej na plaszczyznie ekonomiczno - politycznej musi
przybrac rozmiary, jakie zakreslily srodowiska zwiazane z Instytutem Edukacji Narodowej na
poziomie walki o polska kulture. Przekaz dorobku dziedzictwa klasycznej (polskiej i
europejskiej) mysli, tworzenie srodowisk potrafiacych „zyc i myslec po polsku” - oto istota
dzialalnosci Instytutu. Niejako wtórnie zdefiniowane sa osrodki zagrazajace naszej kulturowej
tozsamosci. Walka z falszem ideologicznym jest pochodna okreslenia konkretnego
duchowego dobra, które staje u spodu polskiego sposobu zycia. Podobnie w polityce - o wiele
istotniejszy jest program budowy suwerennej, sprawiedliwej, bezpiecznej i dostatniej Polski.
Wtórnie zas nalezy tworzyc program obrony jasno zakreslonego dobra. Tylko bowiem taki
program bedzie bardziej polski a mniej partyjny, dalej bardziej bedzie laczyl niz dzielil
Polaków, a ostatecznie da nam wizje ostatecznego zwyciestwa.
Mieczyslaw Ryba
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Na bezdrozach proeuropejskiej demagogii
Poza Unia nie ma zbawienia ?
Podczas mojego pobytu w Holandii poprowadzono mnie do opuszczonych budynków
poklasztornych przebudowanych na luksusowe apartamenty. W przepieknym, zbudowanym
w stylu gotyckim kosciólku wialo pustka, budowniczowie nie wiedzieli jeszcze na co go
przeznaczyc: restauracje czy dyskoteke. Zapytalem holenderskich przyjaciól czy chociaz
wiedza jaki zakon zamieszkiwal ten klasztor. Popatrzyli na mnie jak na czlowieka, który ma
nieaktualne badania lekarskie. Nie wiedzieli.
„Jestesmy potrzebni Europie doswiadczajacej krytycznych wyzwan.” Europa
potrzebuje Polski i ponoc europejscy katolicy zapytuja polskich biskupów kiedy beda mogli
oczekiwac strukturalnej pomocy polskich katolików w ksztaltowaniu duchowego oblicza
Europy, która przechodzi przez etap wyjatkowo glebokich przemian. Z wypowiedzi
niektórych duchownych i komentatorów zycia politycznego wynika, iz wówczas poniesiemy
ku Europie sztandar wiary gdy znajdziemy sie w strukturach Unii Europejskiej.
Co jednak maja wspólnego, zapytam niczym pachole, struktury polityczne z misja
ewangelizacyjna ? Co stoi na przeszkodzie bysmy dzis ewangelizowali Europe, bez
politycznego „wsparcia” ze strony Unii Europejskiej. Doswiadczenie uczy, iz polityczny
parasol zawsze szkodzil kosciolowi i jego misji sprowadzajac wiare do ideologii.
Jednosc czy unifikacja
Zasadnicza pomylka, której niekiedy ulegaja nawet duchowni tkwi w pomieszaniu
jednosci europejskiej z Unia Europejska jako konkretnym rozwiazaniem politycznym.
Budowa jednosci europejskiej jest moralnym nakazem wszystkich chrzescijan. „Dla
zjednoczonej Europy nie ma alternatywy”, ale czy nie ma jej dla Unii Europejskiej?
Blad popelniaja równiez swieccy domagajac sie od Kosciola opowiedzenia sie za
konkretnym modelem politycznym. Podpieramy sie czesto wypowiedziami papieskimi
rzekomo dowodzacymi jak bardzo Stolica Apostolska wspiera proces integracji realizowany
w ramach Unii Europejskiej. Kosciól nie posiada jednak narzedzi politycznych czy
ekonomicznych by zabierac glos w sprawach szczególowych np.: czy ktos z nas slyszal jakie
jest stanowisko kosciola w kwestii obnizenia stóp procentowych przez Rade Polityki
Pienieznej, albo za jakim podatkiem opowiada sie Kosciól, liniowym czy progresywnym.
Abysmy sie nie zagalopowali w zadaniu od Kosciola tego czego dac nam nie moze,
odpowiedzi udzielaja nam dokumenty ostatniego soboru.
Czego oczekujemy od duchownych?
Konstytucja „Gaudium et spes” mówi: „Od kaplanów zas niech swieccy oczekuja
swiatla i mocy duchowej. Niech jednak nie sadza, ze ich pasterze sa zawsze na tyle
kompetentni, albo ze sa do tego powolani, zeby dla kazdej kwestii jaka sie pojawi, nawet
trudnej, mogli miec na poczekaniu konkretne rozwiazanie. Niech raczej sami podejmuja
wlasny dzial pracy, madroscia chrzescijanska oswieceni pilnie baczac na doktryne Urzedu
Nauczycielskiego”. (KDK, 43) Tak widzi to równiez Jan Pawel II: „Musze wypowiadac sie na
temat zasad, bo taka jest równiez misja Kosciola. Do chrzescijan zaangazowanych w zycie
publiczne nalezy wymiana tych zasad na inna monete – monete zycia praktycznego,
konkretnego. Oznacza to wprowadzenie tych zasad w zycie kazdego dnia: w rodzinach, w
zyciu publicznym, w ekonomii, w polityce”. (Jan Pawel II, Ku jakiej zmierzamy Europie?
Wywiad udzielony J. Gawronskiemu 24 X 1993 r. w Rzymie).
Nadzwyczaj obrazowo ujal to Sienkiewiczowski Kmicic w rozmowie z ojcem
Kordeckim kwestionujacym technike wysadzenia szwedzkiej kolubryny: „Ojcze serce w was
wielkie, bohaterskie i swiete, ale na armatach sie nie znacie”. A nie byly to zadne dla
zolnierza arkana. Ojciec Kordecki sluzyl jednak w innym wojsku i z innych mierzyl armat,
gdyby zabraklo mu bohaterskiego i swietego serca, a byl za to wprawnym artylerzysta
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niewiadomy bylby los obronców Jasnej Góry. Szczescie, ze pozostal wierny swemu
powolaniu niosac „swiatlo i moc duchowa”.
Zasada jest jednosc europejska zas konkretna moneta polityczny projekt jej
urzeczywistnienia. Projekt ten moze byc oparty na likwidacji suwerennych panstw badz na
wspólpracy wolnych narodów. Unia Europejska likwidujac narodowe waluty, tworzac
trybunaly, którym podlega orzecznictwo sadów krajowych albo daleko ingerujac w
poszczególne dzialy gospodarki narodowej demontuje panstwa narodowe.
Nie ideologizowac wiary
Niezwykle osobliwa staje sie argumentacja przyjecia projektu politycznego pod nazwa
Unia Europejska jako warunku wiernosci chrzescijanskiemu poslannictwu. W publicystyce
mozna wyczytac, ze stanowisko eurosceptyczne jest nawet przeciwne Ewangelii. Pojawia sie
zarzut, ze gdyby tak myslal sw. Wojciech nie poszedlby ewangelizowac poganskich Prusów.
Przeciwnicy stowarzyszenia z Unia Europejska rzekomo zaprzeczaja sensowi ofiary
pierwszych chrzescijan niosacych Ewangelie do Rzymu, gdzie stawali sie pokarmem dla
lwów.
Sw. Tomasz z Akwinu uczyl, iz blad w poznaniu rzeczy stworzonych prowadzi do
bledu w wiedzy o Bogu i umysly ludzkie od Boga odwodzi. Takie moga byc konsekwencje
wzmacniania blednego rozwiazania politycznego jakim jest Unia Europejska poprzez
argumentacje religijna.. Wszak Unia nie jest jedynym pomyslem na jednosc Europy i nie jest
pomyslem najlepszym. Wiara jest zbyt wielkim dobrem by ja instrumentalizowac i czynic
narzedziem, watpliwej jakosci, politycznych projektów.
Euroentuzjasci powoluja sie na slowa Ojca sw. Wypowiedziane do parlamentarzystów
Austrii w marcu 1997 r. "Kosciól nie moze nigdy pozwolic na naduzywanie go do
antyeuropejskiej demagogii ani do podsycania antyeuropejskich nastrojów". Ze slów tych ma
rzekomo wynikac, iz kosciól wolno naduzywac do proeuropejskiej demagogii.
Bywa, iz chrzescijanie, katolicy w tej samej sprawie zajmuja dwa stanowiska. Tak jak
w przypadku dyskusji dotyczacej stowarzyszenia Polski z unia Europejska. „Wielu latwo
laczy rozwiazania stad i stamtad przedlozone nawet niezaleznie od intencji stron z tym, co
glosi Ewangelia: niech wiec wszyscy pamietaja, ze w podobnych wypadkach nikomu nie
wolno domagac sie sankcji autorytetu koscielnego wylacznie dla swego zdania”. (KDK, 43)
Bogactwo i ubóstwo
W argumentach kwestionujacych celowosc dzialan integracyjnych pojawia sie sluszne
ostrzezenie, iz w zjednoczonej Europie Polacy bynajmniej nie beda mieli mercedesów na
wlasnosc, lecz jedynie do mycia. „W perspektywie tej – pisze jeden z duchownych - polskosc
definiuje sie w kategoriach stosunku do mercedesa. Mozliwe sa, niewatpliwie, jeszcze bardziej
zalosne definicje. Trzeba jednak brutalnie zauwazyc, iz nie widac w nich zadnych oznak
chrzescijanskiej solidarnosci z kontynentem, którego oblicze ksztaltowali meczennicy i swieci,
mistycy i duchowni zalozyciele uniwersytetów. Mercedesowa hierarchia wartosci jest
wyrazem pragmatycznego podejscia, którego przyjecie byloby zrozumiale u sprytniejszych
pogan, zainteresowanych czysto ziemskim wymiarem sukcesu”. To miala by byc polska
perspektywa: dla nich mercedesy, dla nas chrzescijanskie ubóstwo.
I znowu odwolam sie do sw. Tomasza z Akwinu, któremu wszak ani chrzescijanskiej
solidarnosci ani poganskiego sprytu zarzucic nie mozna. „Ubóstwo jest rzecza piekna –
zauwaza Doktor Anielski - pod warunkiem jednak, ze jest dobrowolne i plynie ze szlachetnych
motywów”. Innymi slowy ubóstwo pod przymusem lub z powodów nie szlachetnych jest
czyms zlym. Co wiecej jako chrzescijanie dazymy do zamoznosci min. po to, aby niektórzy z
nas mogli dobrowolnie zyc w ubóstwie.
Przyszedl czas by kontynent poczuwal sie wreszcie do solidarnosci z krajem, który nie
raz bywal „antemurale christianitatis”, a który walczac za „wasza i nasza” wolnosc nie
zastanawial sie czy to, bedzie mu sie oplacac”. Czas na solidarnosc z krajem pozostawionym
na pastwe przez sojuszników, tych samych którzy dzis buduja Unie Europe.
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Przeciw eurokomunizmowi
Nierzadko z ust polityków, ale nie tylko, uslyszec mozna stwierdzenie, iz jedyna
alternatywa wobec Unii Europejskiej to wspólnota Niepodleglych Panstw, albo Zwiazek
Bialorusi i Rosji. Myslenie takie tkwi korzeniami w mentalnosci niewolniczej badz
agenturalnej. Niewolnik zawsze jest komus poddany zas agent widzi w swym rozmówcy
drugiego agenta. Nie ma swiata pozaniewolniczego i pozaagenturalnego. Albo jestes w CIA,
albo w KGB. Albo Moskwa alb Bruksela. Wolnosc jest dla mieszkanców innej galaktyki np.
Andromedy.
Ciekawe, iz wobec kierunku wschodniego nie stosuje sie argumentacji
ewangelizacyjnej. Jakby Bialorus nie potrzebowala Chrystusa. A przeciez kierunek wschodni
stanowi historycznie naturalny azymut ewangelizacyjnej misji kosciola polskiego, znacznie
blizszy wyprawie sw. Wojciecha niz kierunek na Bruksele.
Jest jeszcze jeden ewenement. Retoryka marksistowsko – leninowska jakos dziwnie
bliska jest unijnym standardom. Funkcje komisarzy, etatyzm, laickosc posunieta do otwartej
wrogosci wobec kosciola katolickiego itp. Oba systemy laczy cel i wspólne korzenie, róznia
zas metody. Radziecki dysydent Wladymir Bukowski dokonal kiedys niezwykle trafnego
porównania sowieckiej Rosji z Unia Europejska. Prawo Unii ponad prawem narodów,
nadrzednosc sadów Unii ponad sadami krajowymi, prymat banku centralnego imperium,
jedna moneta, jedna granica, polityka zagraniczna i obronna, zniesienie granic narodowych.
W granicach takiego tworu swobodny obrót kapitalem, rzeczami, waluta i jedna polityka
ekonomiczna z centralnym planowaniem. Czy ktos jeszcze pamieta, ze to wszystko oparte
bylo na deklaracji o prawie narodów do niepodleglosci, autorstwa Wlodzimierza Lenina?
Tak naprawde to nie widac róznicy miedzy UE, a ZSRS. A skoro nie widac róznicy to po co
przeplacac?
Skojarzenia z propaganda dawnego imperium bolszewickiego budzi stwierdzenie, iz
Unia nie jest jeszcze skonczonym projektem, kiedy sie go dokonczy bedzie lepszy. Retoryka
zywcem wyjeta ze zjazdu PZPR: nie jest jeszcze dobrze bo nie mamy rozwinietego
socjalizmu, jak sie socjalizm rozwinie, bedzie raj na ziemi.
Polityka uczuc i instrumentalizowanie Kosciola
Wydaje sie, iz we wspólczesnym katolicyzmie polskim dominuje wiara oparta na
uczuciach. Rozum i wysuwana przezen argumentacja nie moze przebic sie z drugiego
szeregu. Ten klucz zastosowano równiez i do polityki. Brak argumentów merytorycznych
przekonywujacych do naszego czlonkostwa w Unii Europejskiej kazal siegnac po argumenty
autorytetu i pchnal do ideologizowania religii.
Jednoczyciele Europy rozpoczynajac dzialalnosc w latach dwudziestych,
dwudziestego wieku, usilnie zabiegali o wlaczenie czynników koscielnych do swych dzialan.
Tak bylo podczas powstania Unii Paneuropejskiej w Wiedniu. Podobnie czynili komunisci,
przez cale dziesieciolecia uzywajac propagandowych zwrotów: Kosciól popiera albo kosciól
sie odcina itp. W latach komunizmu instrumentalizowanie Kosciola, wydawalo sie osiagnelo
swe apogeum. W tamtym czasie Kosciól nie dal sie zinstrumentalizowac. Jak bedzie dzis
kiedy zmienily sie metody przekonywania? Obskurne, jeczace kazamaty zastapiono sterylnie
czystymi, eleganckimi salonami polityków, którzy duzo mówia o demokracji, wolnosci i
poszanowaniu praw kosciola. Polska warta jest mszy.
Miroslaw Król
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Unia Europejska a polityka rodzinna
W Brukseli i Strasburgu budowa Unii Europejskiej posuwa sie naprzód. Kazdego tygodnia
Parlament Europejski ustanawia nowe reguly i podejmuje nowe decyzje. Olbrzymia liczba
komisji kierowanych przez technokratów podejmuje codziennie decyzje o przyszlych
warunkach naszego zycia. Wszechwladna nowa nomenklatura okresla, az do najdrobniejszych
szczególów warunki dla naszych rodzin, dzieci i naszej pracy.
Dla przecietnego czlowieka, techniczny jezyk uzywany przez nich jest trudny do zrozumienia.
Slowa sa dwuznaczne lecz filozofia tkwiaca za tekstami unijnych dokumentów jest sprzeczna
z naszymi tradycjami i narusza gleboko nasze chrzescijanskie dziedzictwo.
W ostatnich kilku tygodniach Papiez Jan Pawel II wyrazil swoje zatroskanie z powodu
antychrzescijanskich fundamentów UE:
Dziesiatego stycznia zwracajac sie do korpusu dyplomatycznego w Rzymie wyrazil
ubolewanie, ze proces integracji europejskiej nie bierze pod uwage zasad religijnych. “Jest to
blad i akt niesprawiedliwosci”- powiedzial Papiez. “Jest sprawa fundamentalna, aby jasno
okreslic jakie sa cele UE i na jakich wartosciach jest ona oparta”- dodal.
Trzynastego lutego przemawiajac do czlonków Fundacji “Alcide de Gasperi”, Jan
Pawel II wyrazil swoje zaniepokojenie odnoscie UE: “Czy Europa zamierza zachowac swoje
chrzescijanskie dziedzictwo i owocnie je wykorzystac?” – zapytal. “Europa ryzykuje
pograzenie sie w ideologicznym relatywizmie oraz przyjecie moralnego nihilizmu” – dodal
Papiez.
W grudniu 2000 r. wyrazil swój zal z powodu odrzucenia w Traktacie Nicejskim, na
prosbe socjalistycznego Premiera Francji, jakiegokolwiek odwolania sie do chrzescijanskich
tradycji Europy.
Europejscy biskupi w jednym z ostatnich spotkan z wysoko postawionymi urzednikami UE
w Lille we Francji wyrazili swoje zaniepokojenie na temat roli Kosciola Katolickiego w
przyszlej Unii. Maja oni odczucie, ze Bruksela zamierza zredukowac role religii, ograniczajac
Kosciól do tzw. “sfery prywatnej” pozwalajac mu jedynie odgrywac role jakiegos lobby.
Naród polski ma niedlugo zdecydowac o swojej przynaleznosci do UE. Jezeli Polska przyjmie
status panstwa czlonkowskiego w UE dolaczajac do pietnastu panstw, które juz stanowia UE,
przejdzie ona przez najglebsza przemiane strukturalna w swej historii i w koncu zniknie jako
niepodlegly kraj.
Antychrzescijanski charakter integracji europejskiej ujawnia sie bardzo wyraznie w kwestiach
dotyczacych rodziny. Europejskie instytucje od lat juz zalecaja rozwody, aborcje, edukacje
seksualna i promowanie homoseksualizmu.
Wedlug nauki Kosciola malzenstwo jest nierozerwalne, aborcja jest zabójstwem (Jan Pawel II
oglosil niedawno, 3 lutego, ze ludzki plód jest osoba), a homoseksualizm jest grzechem
wolajacym o pomste do nieba.
Kiedy w lutym 1994 r. Parlament Europejski uznal homoseksualizm i adopcje dzieci przez
pary homoseksualne, Watykan uznal ten akt Parlamentu za “moralnie niedopuszczalny”.
“Parlament Europejski uznal moralny nieporzadek i zachowania sprzeczne z wola Boza” –
powiedzial Papiez.
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Sprzeciw Parlamentu Europejskiego wobec Stolicy Apostolskiej idzie tak daleko, ze miesiac
temu 20 lutego deputowani pracowali nad rezolucja przeciw Watykanowi za mieszanie sie w
krajowe prawa dotyczace rozwodu. Deputowani krytykuja przemówienie Papieza skierowane
do koscielnych czlonków Roty Rzymskiej. Wraz z ta rezolucja Parlament Europejski
pretenduje do zabronienia najwyzszemu autorytetowi w Kosciele od gloszenia tego, czego
nauczal Kosciól od wieków.
W tym miesiacu 12 marca, Parlament Europejski zamierzal debatowac nad potepieniem
Kosciola za jego nauke moralna o nierozerwalnosci malzenstwa i aborcji oraz za zabranianie
kobietom dostepu do swiecen kaplanskich. Zatem Parlament Europejski chcialby pozbawic
Kosciól prawa do nauczania moralnosci i zachowania jego wewnetrznej struktury jaka istnieje
od dwóch tysiecy lat. Mozemy zauwazyc, ze ci, którzy stoja na czele integracji europejskiej
maja wyrazny zamiar narzucenia Europie zasad sprzecznych z nasza wiara i moralnoscia. Te
zamiary sa w rzeczywistosci totalitarne. Komisarze europejscy stanowia nowa nomenklature.
Nieuniknione reakcje sprzeciwu pojawia sie wszedzie. I jedynie aparat policyjny bedzie w
stanie zapanowac nad niezadowoleniem. Tak wiec Unia Europejska stanie sie nowym
Zwiazkiem Radzieckim, albo czyms jeszcze gorszym.
Przywiozlem ze soba oficjalne dokumenty Parlamentu Europejskiego – niektóre z ich
ogromnej masy – które jasno ukazuja, ze Unia Europejska usiluje zniszczyc rodzine.
1981 – Raport nr 4755 i Zalecenie nr 924 dotyczace dyskryminacji homoseksualistów,
przynaglaja wszystkie panstwa czlonkowskie do ustanowienia tego samego limitu wiekowego
dla homoseksualnych i heteroseksualnych zwiazków. To dzial sie 20 lat temu...
1988, luty – Carole Tongue, deputowana P.E. przynagla Wielka Brytanie to zniesienia
prawnych sankcji wobec homoseksualistów argumentujac, ze takie sankcje maja charakter
faszystowski i rasistowski.
1994, listopad – Claudia Roth proponuje zniesienie róznic pomiedzy prawowitymi rodzinami
a tymi, które nie sa zgodne z tradycyjnym modelem.
1995, marzec – Brytyjski pracownik traci prace na skutek zmiany plci. Zwraca sie do
Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci. Rok pózniej glówny oskarzyciel Giuseppe
Tesauro, zwraca sie do sedziów, aby podjeli “odwazna decyzje” na korzysc transseksualistów.
“Jakiekolwiek moralne pietnowanie jest staromodne” – stwierdza oskarzyciel.
1995, 19 lipca - P.E. przyjmuje petycje nr 845, przedlozona przez deputowanego Jana Kleesa,
domagajaca sie przyznania homoseksualistom takich samych przywilejów socjalnych, jakimi
cieszyli sie dotychczas zonaci lub zamezni pracownicy Parlamentu.
Oto moralny klimat, jaki panuje wsród tych, którzy daza do okreslania standardów zycia dla
naszych dzieci.
1997, 1 lipca – Europejska Komisja Praw Czlowieka wypowiada sie za obnizeniem wieku dla
kontaktów hetero i homoseksualnych. Wszystkie kraje majace stac sie czlonkami Unii
Europejskiej beda musialy zniesc prawne restrykcje dotyczace meskiego i zenskiego
homoseksualizmu.
1997, 27 pazdziernika – stowarzyszenie o nazwie “Równosc dla gejów i lesbijek w
instytucjach europejskich” przyznalo doroczna nagrode deputowanemu P.E.
odpowiedzialnemu za przyjecie przez Parlament raportu na temat równouprawnienia gejów i
lesbijek.
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1998, 17 lutego – rezolucja P.E. przynaglajaca do nadania równych praw gejom i lesbijkom.
1998, czerwiec – raport Komisji Praw Kobiet w P.E. proponuje, aby niezamezne matki mialy
takie same przywileje socjalne co zamezne.
1998, listopad – pierwsza instancja Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci odmawia
szwedzkiemu pracowniku homoseksualnemu przyznania statusu czlowieka zameznego. Lecz
Komisja Europejska deklaruje prowadzic badania zmierzajace do uznania za osoby zonate lub
zamezne zyjace w zwiazkach legitymujacych sie dokumentem “zarejestrowanego
partnerstwa”.
Móglbym tu jeszcze przytoczyc kilka innych rezolucji, zalecen i debat parlamentarnych na ten
temat. Wszystkie one ujawniaja przewrotna taktyke polegajaca na rozbudzaniu najnizszych
instynktów seksualnych:
1. Najpierw stwierdzaja one, ze badania socjologiczne przeprowadzone w róznych
grupach spolecznych wykazuja, iz nowoczesne spoleczenstwo uleglo glebokim
przemianom;
2. Pojawily sie nowe style w zyciu takie, jak niezalezne kobiety, lesbijki, dzieci z
ponownych zwiazków malzenskich, itd.
3. Raporty psychiatrów stwierdzaja, ze ci, którzy zyja wg nowych stylów zycia nie sa w
pelni akceptowani – czuja sie dyskryminowani;
Gdy raz zostanie wypowiedziane slowo dyskryminacja, to jest skutek jest prawie
czarodziejski, na korzysc mniejszosci bez wzgledu na jak bledny bylby ten skutek.
4. Skoro dyskryminacja narusza prawa czlowieka, to prawodawca przyznaje pelne prawa
spoleczne tym, którzy poprzez swoje zle zachowania wybrali zycie poza moralnymi
normami. Parlament Europejski bardzo rzadko przywoluje zasady lub obyczajnosc
spoleczna. Czyniac to UE ustala reguly dla spoleczenstwa, które przestaje w ten
sposób byc chrzescijanskie. Ten porzadek spoleczny – o ile mozna znalezc
jakikolwiek porzadek w tym niemoralny stanie spolecznym? – cofa nas do
najgorszych form poganstwa. Zatem czy aby stac sie czlonkiem UE, warto porzucic
zasady wiary i moralnosci w zamian za ekonomiczne i polityczne korzysci?
Nie mówie tu wiele o edukacji seksualnej, rozwodach i aborcji, poniewaz zostaly one juz
przyjete przez prawodawstwo wiekszosci panstw czlonkowskich UE. Ale, na przyklad, istniej
mocny nacisk na czlonków UE, takich jak Irlandia, która nie zalegalizowal zabijania
nienarodzonych dzieci. Polska bedzie musiala zmienic swoje prawa zakazujace aborcji kiedy
stanie sie czlonkiem UE.
Czy polskie rodziny, w olbrzymiej wiekszosci katolickie, zamierzaja poddac swoje dzieci
takim regulom? Mam nadzieje, ze nie.
Jest to bardzo powazny moment w historii Polski. Jako czlonek UE Polska zniknie nie tylko
jako niepodlegly kraj, ale równiez krok po kroku bedzie znikac jako chrzescijanski naród.
W tym waznym dla Polski momencie historycznym zwrócmy oczy ku Matce Boskiej
Czestochowskiej i blagajmy ja, aby znów pomogla nam wytrwac w wiernosci Kosciolowi
Rzymsko-Katolickiemu.
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