


W tym numerze Przeglądu wiele artykułów poświęconych jest 
tragedii, która nas spotkała 10 kwietnia tego roku. Wszyscy 
poczuliśmy się osieroceni, tym bardziej że wśród tych, którzy 
zginęli, byli nasi przyjaciele lub znajomi. 

Marian Tracz 
Prezes ŚZŻAK - koło nr 6 Pruszków 

Moje refleksje.... 

10 kwietnia 2010 rok 
Wstrząs i bezsilność. Znowu Lasek Smoleński. 
Pozostaje tylko zaduma. 

Zamglonych wspomnień gmatwanina nie do określenia wła-
snymi słowami. 

Dziesięciolatek słyszał: - „Czy przyjdzie nam zginąć na polu 
Czy w tajgach Sybiru nam zgnić? 
Z trudu naszego i znoju 
Polska powstanie, by żyć!" 

A to ostatnie słowo w śpiewie „Strzelców" przedłużone, falowało 
harmonicznie 

POLSKA ma ż-y-y-y-ć -! -!-! 
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Bliższe wspomnienia wyłaniają się konkretami wieści płynący-
mi w świat, uderzając w skały obojętności, wywołując zdumienie 
i zainteresowanie: - „co to? Gdzie to, ta Polska?" 
A znaczenie wieści o Polsce wznosi się wysoko i opada kolejno: 
- W Polsce nadal kościoły są pełne... 
- Polak wybrany Papieżem. I długi ciąg Jego działalności światowej, 
tak odmiennej 
- I polecenie Polakom: wnoście do Unii najwyższe wartości, które 
tak cenicie" 
- W Polsce zryw „Solidarności" 
- Polska wyzwala się z zależności bez rozlewu krwi i stosuje 
model „okrągłego stołu" 
- Wyzwolenie się z „totalitaryzmu" krajów Europy środkowo-
wschodniej 
- Rozpad Związku Radzieckiego. 
- Wałęsa „noblistą" 
- Skuteczne popieranie Polski dla przemian w państwach bał-
tyckich 
- Poparcie „Pomarańczowej Rewolucji" na Ukrainie i toprzezpol-
skiego Prezydenta wywodzącego się z grona ludzi kształtowanych 
przez władze totalitarne 
- Wstąpienie Polski do NATO 
- Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w czasie rządów „ludzi 
Lewicy" 
- Mimo swobody politycznej, mimo zachwytu elit w Polsce 
nowościami relatywistycznymi, w tej to Polsce nadal kościoły pełne 
- Zgon Papieża Polaka powoduje w Polsce wybuch religijności 
i patriotyzmu zadziwiający świat 
- Powstrzymanie ekspansji Rosji na Gruzję z inicjatywy polskiego 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
- Jedynie w Polsce mimo kryzysu utrzymał się niewielki wzrost 
gospodarczy 
- Jedynie w Polsce Minister Zdrowia Ewa Kopacz oparła się presji 
na zakup wątpliwej szczepionki przeciw „świńskiej grypie" 
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Teraz znowu żałoba i spontaniczny wybuch patriotyzmu zbio-
rowego. 

Takie i jeszcze inne wieści z Polski w ciągu minionych dziesię-
cioleci płynęły, wymuszając zainteresowanie Polską, wymuszając 
równocześnie u ludzi w świecie o różnych przekonaniach zasta-
nowienie: 

Co to za Naród? - Dlaczego On ceni takie wartości? - Czy one 
rzeczywiście są trwałe? 

A mnie wynik zadumy refleksyjnej aż przytłacza! 

Czy to wszystko splot przypadków? Czy dziewiętnastowieczny 
„Mesjanizm" Wieszczów rzeczywiście był utopią? 

Czy hasło: „Polska Chrystusem Narodów" to tylko słowa? 


