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Jako naukowiec, Polak, katolik i 
człowiek świadomy znaczenia 
chrześcijaństwa w ponadtysiąc- 
letniej historii Narodu i Państwa 
Polskiego, świadomy wielkiego 
dobra, jakim jest dla Polaków 
Kościół katolicki oraz narodowe 
dziedzictwo chrześcijańskie w 
Polsce, którego symbolem wy
mownym i znanym na całym świe- 
cie jest bezcenna Ikona Matki 
Bożej Jasnogórskiej z Dzieciąt
kiem Jezus, czczona nie tylko 
przez katolików, ale i przez pra
wosławnych, protestuję stanowczo 
przeciwko świętokradczemu spro
fanowaniu kaplicy jasnogórskiej 
z Cudownym Wizerunkiem 9 
grudnia 2012 roku. Znamienny 

j  jest fakt, że akt profanacji ota
czanego kultem Obrazu miał 
miejsce po rozpoczęciu Krucjaty 
Różańcowej za Ojczyznę.

Błogosławiony Papież Jan Pa
weł II wzywał nas wielokrotnie 
do obrony polskości i chrześci
jaństwa, a teraz relikwie papie
skie -  złota róża i różaniec, które 
Papież ofiarował Matce Bożej 
na Jasnej Górze -  zostały świę
tokradczo sprofanowane na ołta
rzu jasnogórskiej kaplicy. Nie 
byłoby czynu profanacji, gdyby

Protest w sprawie wandalizmu 
kulturowego i politycznego w Polsce

nie agresywna nagonka lewico- 
wo-liberalnej, ateistycznej pro
pagandy prowadzona od wielu 
lat w antypolskich i antychrze- 
ścijańskich mediach, gdyby nie 
systematyczne uderzanie z pre
medytacją w Kościół oraz gdyby 
nie milczenie władz połączone 
z przyzwoleniem na ataki na to, 
co polskie i chrześcijańskie.

Protestuję przeciw działalności 
tych wszystkich lewicowo -lib oral
nych partii politycznych (PO, SLD 
i Ruch Palikota) oraz przeciwko 
lewicowo-liberalnym mediom 
(publicznym i prywatnym), które 
stwarzają klimat korzystny, sprzy
jający dla tego typu aktów wan
dalizmu kulturowego, jaki miał 
miejsce w Częstochowie 9 grudnia 
2012 roku.

Trzeba, aby naukowcy polscy i 
ludzie dobrej woli w Pdsce wspól
nie zaprotestowali w sprawie an
tykościelnych, antypolskich, an
tykatolickich, anty ludzkich aktów

wandalizmu politycznego i kul
turowego -  takich jak nagonka 
na Kościół w lewicowo-liberalnych 
mediach i tworzenie klimatu sprzy
jającego negatywnym postawom 
wobec polskości i chrześcijaństwa.

Lewicowo-liberalne władze w 
Polsce nie wyciągają konsekwencji 
z aktów profanacji Biblii, świętych 
obrazów, świętych symboli dla 
Polaków. Nie wolno nam milczeć 
wobec agresywnego ateizmu po
litycznego i antypolonizmu.

Non possumus!
Nie wolno nam milczeć, kiedy 

Polsce i Narodowi pluje się w 
twarz, uderzając, bynajmniej nie 
w sposób odosobniony czy sza
leńczy, ale w sposób systematyczny 
i przemyślany, sukcesywnie -  w 
polskość i chrześcijaństwo, wpro
wadzając tzw. lewicowo-liberalną 
rewolucję kulturową. Media i 
usta polityków lewicowo-liberal
nych pełne są mowy nienawiści 
wobec Kościoła i polskiego pat

riotyzmu. Dotąd brakuje penali- 
zującej ustawy o antypolonizmie, 
stąd ataki na polskość pozostają 
bezkarne.

Liberalno-lewicowe zło pragnie 
dokonać w kulturze polskiej trwa
łych zmian, tj. zniszczyć chrześci
jaństwo i polskość, podciąć ko
rzenie naszej tożsamości narodo
wej, kulturowej, religijnej. To jest 
celowe, długotrwałe działanie prze
ciwko Polsce, przeciwko Polakom, 
przeciwko Kościołowi. Liberalno- 
-lewicowa opcja niszczy nasz Naród 
u korzeni, u źródeł, chcąc nas od
ciąć na zawsze od życiodajnej kul
tury chrześcijańskiej.

Jako polski naukowiec protes
tuję i domagam się zaprzestania 
aktów wandalizmu politycznego 
i kulturalnego, zwróconego prze
ciwko dobru wspólnemu, dobru 
publicznemu, przeciwko naszemu 
wspólnotowemu dziedzictwu kul
turowemu, dziedzictwu narodo
wemu i religijnemu, jedynemu,

jakie mamy, a któremu zawdzię
czamy naszą pamięć i tożsamość 
oraz nasze istnienie w Europie 
jako naród chrześcijański. Do
magam się respektowania wartości 
chrześcijańskich w mediach, szko
łach, życiu publicznym i karania 
tych, którzy te wartości niszczą. 
Domagam się powszechnej edu- 
kaqi na rzecz ukazania chrześci
jaństwa jako kulturotwórczego 
źródła polskości. To chrześcijań
stwo przyniosło do nas kulturę i 
cywilizację, stworzyło z nas Naród 
Polski przed tysiącem lat. Dzięki 
chrześcijaństwu jesteśmy Polaka
mi. Naszym obowiązkiem moral
nym jest bronić chrześcijaństwa i 
polskości zawsze i wszędzie. To 
jest nasze być albo nie być -  jako 
Narodu.

Jako naukowiec polski protes
tuję i domagam się trwałej, pozy
tywnej zmiany klimatu politycz
nego w Polsce zawsze chrześci
jańskiej, zawsze wiernej Bogu.
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