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Powitanie Ojca Âwi´tego
na ¸awicy w Poznaniu.
Polska jest ju˝ wolna.
Ojciec Âwi´ty
witany przez
arcybiskupów
Jerzego Strob´
i Juliusza Paetza
na ¸awicy
w Poznaniu
w trakcie drugiej
wizyty w naszym
mieÊcie.
Na dole
pierwsza wizyta
Ojca Âwi´tego
na ¸´gach
D´biƒskich
w czerwcu
1983r. By∏ to
okres PRLu.
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SZANOWNI PA¡STWO!
Ludwik Ratajczak
˚ycie przemija, mówimy, ˝e za szybko. Zaliczam si´ do
ludzi, którzy ˝yli w cieniu Papie˝a Jana Paw∏a II, jestem z tego
bardzo dumny. JesteÊmy pokoleniem, które odchodzi. To On,
jak i ja zna∏ okropnoÊci ostatniej wojny i ta walk´ Polaków
o wolnà Polsk´. Oswobodzili nas od hitlerowców sowieci,
ale od razu wprowadzili swoich ludzi i podporzàdkowali
Polsk´ Zwiàzkowi Sowieckiemu. To my pomagaliÊmy zdobyç
Cytadel´ Czerwonoarmistom. Ale szybko si´ zorientowaliÊmy,
˝e to ju˝ nie jest nasza Polska. B´dàc uczniem Gimnazjum Êw.
Marii Magdaleny, by∏em dumny, ˝e ju˝ 1947 roku podj´liÊmy
walk´ z nowà komunistycznà w∏adzà. Odpowiedê tej w∏adzy
by∏a bezwzgl´dna, wykonano wyroki Êmierci. Ale szybko
przyszed∏ rok 1956, mam w pami´ci wiec, gdzie zebra∏o
si´ od 100 do 150 tys. poznaniaków, to by∏a si∏a w jednym
dniu wymiot∏a z Poznania w∏adze komunistyczne. ˚eby
zapanowaç nad t∏umem, zacz´to strzelaç, ale to by∏ poczàtek
koƒca komuny w Polsce – strzelajà do robotników.
Wybór Karola Wojty∏y na Papie˝a by∏a szokiem dla w∏adz
PRL-u i Zwiàzku Radzieckiego, a dla nas Polaków nadziejà.
Pierwszy przyjazd do Poznania Jana Pa∏a II to zaskoczenie
dla w∏adz, przysz∏o 200 tys. poznaniaków (prosz´ zobaczyç
zdj´cie na ostatniej stronie). Potem strasznie prze˝yliÊmy
zamach na Jana Paw∏a II. W koƒcu SolidarnoÊç z Lechem
Wa∏´sà i mamy wolnà Polsk´. Ale czas nieub∏aganie biegnie,
po prostu jesteÊmy coraz starsi, a mimo tych okropnoÊci
jakie nam zgotowali sàsiedzi, jesteÊmy zwyci´zcami i to jest
najwi´kszy sukces Polski pod przywództwem Papie˝a Jana
Paw∏a II. Dlatego Êmierç Jana Paw∏a II tak boli.
Wybrany przez nas Wybitnym Wielkopolaninem
prof. Józef Stasiƒski by∏ Êwiadomy wielkoÊci Jana Paw∏a
II, dlatego postanowi∏, ka˝dego roku pontyfikatu rzeêbiç
medale z wizerunkiem Papie˝a. I tak powsta∏a kolekcja 26
medali. Fundacja Jana Paw∏a II wyda∏a ksià˝k´ „Papieskie
medale Józefa Stasiƒskiego”. W dniu 28 wrzeÊnia z inspiracji
ksi´dza dr. Jana W. Góry OP odlano prawa d∏oƒ Ojca Âwi´tego,
aby zachowaç na zawsze i przenieÊç na pola lednickie r´k´,
która jest symbolem b∏ogos∏awieƒstwa bo˝ego. To d∏oƒ Ojca
Âwi´tego odla∏ Józef Stasiƒski (zobacz drugà stron´). A Jan
W. Góra OP napisa∏: „Niech b∏ogos∏awieƒstwo Ojca Âwi´tego
Jana Paw∏a II trwa w nas i pozostaje na zawsze”.

Redakcja uwa˝a
2 kwiecieƒ powinien byç ÂWI¢TEM NARODOWYM
POLSKI. To Jan Pawe∏ II przyczyni∏ si´ do odrodzenia
wolnej Polski. To Êwi´to b´dzie Polaków jednoczyç a nie
jak teraz dzieliç.

Medal Papie˝a z 2004 roku - wykona∏ Józef Stasiƒski
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Czas przemijania

Czas przemijania
Tadeusz Trawczyƒski
Moje doros∏e ˝ycie przypada na czas pontyfikatu Jana Paw∏a II, wielkiego Polaka, autorytetu
moralnego o Êwiatowym wymiarze.
Nasza „ma∏a ojczyzna” – Wielkopolska – przyjmowa∏a Ojca Âwi´tego kilkakrotnie podczas Jego
pielgrzymek do Polski. Papie˝ zwracajàc si´ do m∏odzie˝y w Poznaniu w czerwcu 1997 roku, przypomnia∏ wszystkim, gdzie znajdujà si´ korzenie polskiej paƒstwowoÊci. W∏aÊnie tu, w Wielkopolsce.
Na wydanej z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania kartce pocztowej zacytowaliÊmy znamienne
s∏owa Ojca Âwi´tego „(…) my jesteÊmy z Poznania, my jesteÊmy stàd, skàd si´ Polska zacz´∏a (…)
od Mieszka I i Boles∏awa Chrobrego”. Ca∏e moje ˝ycie zawodowe zwiàzane jest z Pocztà Polskà. Jako
operator narodowy zawsze byliÊmy z Janem Paw∏em II podczas ka˝dej Jego pielgrzymki do ojczyzny.
Wszystkie wizyty Papie˝a upami´tniane by∏y emisjà znaczków i kart okolicznoÊciowych. To w∏aÊnie
dzi´ki Jego wizytom tak wiele zmieni∏o si´ w naszym kraju. Dzi´ki Ojcu Âwi´temu jesteÊmy dzisiaj
cz∏onkiem wielkiej europejskiej rodziny.
31 marca 2005 r.

Tadeusz Trawczyƒski zosta∏ w 2001 roku uhonorowany przez „Naszà Wielkopolsk´” tytu∏em Wybitnego Wielkopolanina

www.nasza-wielkopolska.pl
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˚yczenia Êwiàteczne
dla redakcji „Naszej
Wielkopolski” od Papie˝a,
bardzo nam smutno, bo
to sà ostatnie ˝yczenia.
Pokazujemy KoÊció∏
poprzez wybitne
osobowoÊci. WÊród
wybitnych Wielkopolan
znaleêli si´ ludzie
KoÊcio∏a: Kardyna∏
Zenon Grocholewski,
Arcybiskupi: Jerzy
Stroba, Henryk Józef
Muszyƒski, Juliusz Paetz,
o. Eustachy Rakoczy,
ks. Kustosz Eugeniusz
Makulski.
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Wielkopolska – kolebka narodu i paƒstwa polskiego / „Ojczyzna – ojcowizna”, „Ojczyzna – matka”

Wielkopolska – kolebka
narodu i paƒstwa polskiego
Jerzy Miller
„Pami´ç i to˝samoÊç” to najnowsza ksià˝ka z refleksjami
papie˝a Jana Paw∏a II na temat tajemnicy z∏a i odkupienia, demokracji, ojczyzny, historii Polski, Europy, wolnoÊci. „JeÊli Boga nie
ma wszystko jest dozwolone” – mówi Iwan Karamazow w powieÊci
Dostojewskiego. Odrzucono Boga jako êród∏o stanowienia co dobre,
a co z∏e. Papie˝ opisuje jak osobiÊcie doÊwiadczy∏ „ideologii z∏a”
w postaci nazizmu i komunizmu. Odpowiada równie˝, ˝e zrozumienie z∏a faszyzmu i komunizmu jest mo˝liwe jeÊli si´gniemy do
korzeni i historii naszej cywilizacji. Rozwa˝ania Papie˝a sà proste
w czytaniu i o wiele trudniejsze w ich praktycznym zastosowaniu
we wspó∏czesnej rzeczywistoÊci.

o nowe elementy nadajàc swoim rozwa˝aniom nowe znaczenia,
bardzo istotne dla ludnoÊci stawiajàcej pierwsze kroki w trzecim
tysiàcleciu.
Dla Wielkopolan – ksià˝ka Papie˝a „Pami´ç i to˝samoÊç”
winna staç si´ lektura obowiàzkowà, gdy˝ nad Wartà rodzi∏a
si´ nasza paƒstwowoÊç, to tutaj Mieszko I przyjmuje chrzest,
to Wielkopolska w 1918 roku rozpoczyna zwyci´ski marsz do
niepodleg∏oÊci II Rzeczypospolitej czy w 1956 roku Poznaƒ zapoczàtkowuje obalenie komunizmu.
JeÊli zrozumiemy dziÊ przes∏anie Papie˝a okreÊlone w ksià˝ce
„Pami´ç i to˝samoÊç” to mo˝emy wraz z ca∏a ludzkoÊci przekroczyç
„próg nadziei”.

Piszàc t´ ksià˝k´, Jan Pawe∏ II powróci∏ do najwa˝niejszych
tematów rozmowy, jaka mia∏a miejsce w 1993 roku w Castel
Gandolfo. Dwaj polscy filozofowie ks. Józef Tischner i Krzysztof
Michalski rozmawiali wtedy z papie˝em na tematy zwiàzane
z nazizmem i komunizmem. Jan Pawe∏ II poszerzy∏ te rozmowy

Poni˝ej Redakcja publikuje wybrane fragmenty nowej ksià˝ki
Papie˝a „Pami´ç i to˝samoÊç”. Âródtytu∏y i wybór od redakcji
„Nasza Wielkopolska”.

„Ojczyzna – ojcowizna”,
„Ojczyzna – matka”
Jan Pawe∏ II
Wyraz „ojczyzna” ∏àczy si´ z poj´ciem i rzeczywistoÊcià ojca. Ojczyzna
to jest poniekàd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliÊmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczàce, ˝e wielokrotnie mówi si´ te˝:
„ojczyzna-matka”. Wiemy z w∏asnego doÊwiadczenia, w jakim stopniu
przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje si´ za poÊrednictwem matek.
Ojczyzna wi´c to jest dziedzictwo, a równoczeÊnie jest to wynikajàcy
z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym równie˝ ziemi, terytorium,
ale jeszcze bardziej wartoÊci i treÊci duchowych, jakie sk∏adajà si´ na
kultur´ danego narodu. (…)

Widaç z tego, ˝e w obr´bie poj´cia „ojczyzna” zawiera si´ jakieÊ
g∏´bokie sprz´˝enie pomi´dzy tym, co duchowe, a tym, co materialne,
pomi´dzy kulturà a ziemià. Ziemia odebrana narodowi przemocà staje
si´ niejako g∏oÊnym wo∏aniem w kierunku „ducha” narodu. Duch narodu
si´ budzi, ˝yje nowym ˝yciem i z kolei walczy, aby by∏y przywrócone
ziemi jej prawa. Wszystko to ujà∏ Norwid w zwi´z∏ej formie, mówiàc
o pracy: „(…) Pi´kno na to jest, by zachwyca∏o do pracy – praca, by si´
zmartwychwsta∏o”.
Mówi si´ czasem „ojczyzna niebieska”, „ojczyzna wieczna”. Sà to
wyra˝enia, które wskazujà w∏aÊnie na to, co dokona∏o si´ w dziejach
cz∏owieka i narodów za sprawà przyjÊcia Chrystusa na Êwiat i Jego odejÊcia
z tego Êwiata do Ojca. (…)

Wiadomo, ˝e na wiek XIX przypadajà szczytowe osiàgni´cia kultury
polskiej. W ˝adnym innym okresie naród polski nie wyda∏ takich geniuszów pióra jak Adam Mickiewicz, Juliusz S∏owacki, Zygmunt Krasiƒski
czy Cyprian Norwid. Nigdy przedtem muzyka polska nie osiàgn´∏a takich
poziomów jak w twórczoÊci Fryderyka Chopina, Stanis∏awa Moniuszki
i wielu innych kompozytorów, którzy to dziedzictwo artystyczne XIX
wieku przenieÊli w przysz∏oÊç. To samo odnosi si´ do sztuk plastycznych, malarstwa czy rzeêby: XIX stulecie to wiek Jana Matejki i Artura
Grottgera, a na poczàtku wieku XX pojawia si´ Stanis∏aw Wyspiaƒski,
niezwyk∏y, wielostronny geniusz, czy te˝ Jacek Malczewski i inni. Wiek
XIX to tak˝e wiek pionierski dla polskiego teatru: zapoczàtkowa∏ go
jeszcze Wojciech Bogus∏awski, a potem zosta∏ rozwini´ty przez wielu
innych, zw∏aszcza na po∏udniu Polski, w Krakowie i we Lwowie, który
wówczas nale˝a∏ do Polski. Teatry prze˝ywa∏y swój z∏oty okres, dokonywa∏
si´ rozwój teatru mieszczaƒskiego i ludowego. Nale˝y te˝ stwierdziç, ˝e
ów rozwój kultury duchowej w XIX wieku przygotowa∏ Polaków do tego
wielkiego wysi∏ku, który przyniós∏ narodowi odzyskanie niepodleg∏oÊci.
Polska, skreÊlona z map Europy i Êwiata, w roku 1918 zaistnia∏a na nich
z powrotem i od tego czasu istnieje na nich ciàgle. Nie zdo∏a∏o zniszczyç
tej obecnoÊci nawet szaleƒstwo nienawiÊci, które wybuch∏o na Zachodzie
i na Wschodzie w latach 1939-1945.

www.nasza-wielkopolska.pl

Wiemy z doÊwiadczenia, chocia˝by na podstawie polskich dziejów,
na ile inspiracja wiecznej ojczyzny zrodzi∏a gotowoÊç s∏u˝enia ojczyênie
doczesnej, wyzwala∏a w obywatelach gotowoÊç do wszelakich poÊwi´ceƒ
dla niej – poÊwi´ceƒ niejednokrotnie heroicznych. Âwi´ci, których KoÊció∏
wyniós∏ na o∏tarze w ciàgu dziejów, a zw∏aszcza w ostatnich stuleciach,
Êwiadczà o tym w sposób szczególnie wymowny. (…)
To, co zosta∏o dotychczas powiedziane na temat ojczyzny, t∏umaczy
nieco g∏´biej tak zwane chrzeÊcijaƒskie korzenie kultury polskiej i ogólniej
– europejskiej. U˝ywajàc tego okreÊlenia, najcz´Êciej myÊli si´ o korzeniach
historycznych kultury i to jest s∏uszne, poniewa˝ kultura ma charakter
historyczny. Badanie tych korzeni idzie wi´c w parze z badaniem naszych
dziejów, w tym równie˝ dziejów politycznych. Wysi∏ek pierwszych Piastów
zmierzajàcy do ugruntowania polskoÊci w formie paƒstwowej na ÊciÊle
okreÊlonym obszarze Europy by∏ wspierany przez szczególnà inspiracj´
duchowà. Jej wyrazem by∏ chrzest Mieszka I i jego ludu (966 r.) dzi´ki
czeskiej ksi´˝niczce Dobrawie, jego ˝onie. Wiadomo, w jakim stopniu
zadecydowa∏o to o ukierunkowaniu kultury tego s∏owiaƒskiego ludu
˝yjàcego nad brzegami Wis∏y.
Pami´ç i To˝samoÊç
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Patriotyzm
– umi∏owanie tego co
ojczyste
Jan Pawe∏ II
w których prywata oraz tradycyjny polski indywidualizm dawa∏y o sobie znaç jako przeszkody.
Ojczyzna jest zatem wielkà rzeczywistoÊcià. Mo˝na
powiedzieç, ˝e jest tà rzeczywistoÊcià, w której s∏u˝bie
rozwin´∏y si´ i rozwijajà z biegiem czasu struktury
spo∏eczne, poczynajàc od tradycji plemiennych. Mo˝na
si´ jednak pytaç, czy ten rozwój ˝ycia spo∏ecznego
osiàgnà∏ ju˝ swój kres. Czy XX stulecie nie Êwiadczy o rozpowszechnionym dà˝eniu ku strukturom
ponadnarodowym albo te˝ w kierunku kosmopolityzmu? A to dà˝enie czy nie Êwiadczy równie˝ o tym,
˝e ma∏e narody powinny daç si´ ogarnàç wi´kszym
tworom politycznym, a˝eby przetrwaç? Te pytania
sà uprawnione. Zdaje si´ jednak, ˝e tak jak rodzina,
równie˝ naród i ojczyzna pozostajà rzeczywistoÊciami
nie do zastàpienia. Katolicka nauka spo∏eczna mówi
w tym przypadku o spo∏ecznoÊciach „naturalnych”,
aby wskazaç na szczególny zwiàzek zarówno rodziny,
jak i narodu z naturà cz∏owieka, która ma charakter
spo∏eczny. Podstawowe drogi tworzenia si´ wszelkich
spo∏ecznoÊci prowadzà przez rodzin´ i co do tego nie
mo˝na mieç ˝adnych wàtpliwoÊci. Wydaje si´, ˝e coÊ
podobnego mo˝na powiedzieç o narodzie. To˝samoÊç
kulturalna i historyczna spo∏eczeƒstw jest zabezpieczana
i o˝ywiana przez to, co mieÊci si´ w poj´ciu narodu.
OczywiÊcie, trzeba bezwzgl´dnie unikaç pewnego
ryzyka: tego, a˝eby ta niezbywalna funkcja narodu
nie wyrodzi∏a si´ w nacjonalizm. XX stulecie dostarczy∏o nam pod tym wzgl´dem doÊwiadczeƒ skrajnie
wymownych, równie˝ w Êwietle ich dramatycznych
konsekwencji. W jaki sposób mo˝na wyzwoliç si´ od
tego zagro˝enia? MyÊl´, ˝e sposobem w∏aÊciwym jest
patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest
bowiem to, ˝e uznaje tylko dobro w∏asnego narodu
i tylko do niego dà˝y, nie liczàc si´ z prawami innych.
Patriotyzm natomiast, jako mi∏oÊç ojczyzny, przyznaje
wszystkim innym narodom takie samo prawo jak
w∏asnemu, a zatem jest drogà do uporzàdkowanej
mi∏oÊci spo∏ecznej.
Pami´ç i To˝samoÊç

JeÊli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu,
to odpowiedê jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres
czwartego przykazania, które zobowiàzuje nas, aby
czciç ojca i matk´. Jest to ten rodzaj odniesienia, który
j´zyk ∏aciƒski wyra˝a terminem pietas, podkreÊlajàc
wymiar religijny, jaki kryje si´ w szacunku i czci
nale˝nym rodzicom. Mamy czciç rodziców, gdy˝ oni
reprezentujà wobec nas Boga Stwórc´. Dajàc nam
˝ycie, uczestniczà w tajemnicy stworzenia, a przez
to zas∏ugujà na czeÊç podobnà do tej, jakà oddajemy
Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w sobie takà w∏aÊnie
postaw´ wewn´trznà w odniesieniu do ojczyzny, która
dla ka˝dego prawdziwie jest matkà. To dziedzictwo
duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do
nas poprzez ojca i matk´ i gruntuje w nas obowiàzek
owej pietas.
Patriotyzm oznacza umi∏owanie tego, co ojczyste: umi∏owanie historii, tradycji, j´zyka czy samego
krajobrazu ojczystego. Jest to mi∏oÊç, która obejmuje
równie˝ dzie∏a rodaków i owoce ich geniuszu. Próbà
dla tego umi∏owania staje si´ ka˝de zagro˝enie tego
dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczà, ˝e Polacy
byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania
tego dobra albo te˝ dla jego odzyskania. Âwiadczà
o tym tak liczne mogi∏y ˝o∏nierzy, którzy walczyli za
Polsk´ na ró˝nych frontach Êwiata. Sà one rozsiane
na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Wydaje mi
si´ jednak, ˝e jest to doÊwiadczenie ka˝dego kraju
i ka˝dego narodu w Europie i na Êwiecie.
Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest te˝ wielkim obowiàzkiem. Analiza
dziejów dawniejszych i wspó∏czesnych dowodzi, ˝e
Polacy mieli odwag´, nawet w stopniu heroicznym,
dzi´ki której potrafili wywiàzywaç si´ z tego obowiàzku,
gdy chodzi∏o o obron´ ojczyzny jako naczelnego dobra.
Nie oznacza to, ˝e w niektórych okresach nie mo˝na
by∏o dostrzec os∏abienia tej gotowoÊci do ofiary, jakiej
wymaga∏o wprowadzanie w ˝ycie wartoÊci i idea∏ów
zwiàzanych z poj´ciem ojczyzny. By∏y to te momenty,
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To˝samoÊç narodowa
– krótki wyk∏ad z historii
Polski
Jan Pawe∏ II
Po upadku komunizmu w Polsce zacz´to lansowaç
tez´ o koniecznoÊci powrotu do Europy. OczywiÊcie, by∏y
uzasadnione racje, które przemawia∏y na rzecz takiego
postawienia kwestii. Niewàtpliwie bowiem system
totalitarny narzucony ze Wschodu oddziela∏ nas od
Europy. Tak zwana ˝elazna kurtyna by∏a tego wymownym symbolem. RównoczeÊnie jednak, z innego punktu
widzenia, teza o „powrocie do Europy” nie wydawa∏a si´
poprawna, równie˝ w stosunku do ostatniego okresu
naszej historii. Chocia˝ bowiem politycznie zostaliÊmy
oddzieleni od reszty kontynentu, to przecie˝ Polacy nie
szcz´dzili w tych latach wysi∏ku, aby wnieÊç w∏asny
wk∏ad w tworzenie nowej Europy. Jak nie wspomnieç
w tym kontekÊcie o heroicznej walce z nazistowskim
agresorem w roku 1939, a tak˝e powstania, jakim w 1944
roku Warszawa zareagowa∏a na horror okupacji. Znaczàcy
by∏ potem rozwój „SolidarnoÊci”, który doprowadzi∏ do
upadku systemu totalitarnego na Wschodzie – nie tylko
w Polsce, ale i w krajach sàsiednich. Trudno wi´c zgodziç
si´ bez uÊciÊleƒ z tezà, wed∏ug której Polska „musia∏a
wracaç do Europy”. Polska ju˝ by∏a w Europie, skoro
aktywnie uczestniczy∏a w jej tworzeniu. Mówi∏em o tym
w wielu miejscach podczas moich podró˝y do Polski.
Mówi∏em o tym przy ró˝nych okazjach, w pewnym
sensie protestujàc przeciw krzywdzie, jakà si´ wyrzàdza
Polsce i Polakom poprzez fa∏szywie rozumianà tez´
o „powrocie” do Europy.
Ten protest sk∏ania mnie do spojrzenia na dzieje
Polski i zapytania, jaki by∏ wk∏ad narodu w formowanie
tak zwanego ducha europejskiego. Si´gajàc w dalekà
przesz∏oÊç, mo˝na powiedzieç, ˝e to wspó∏tworzenie
zacz´∏o si´ ju˝ od chrztu Polski, a zw∏aszcza od Zjazdu
Gnieênieƒskiego w roku 1000. Przyjmujàc chrzest
z pobratymczych Czech, pierwsi w∏adcy Polski piastowskiej tworzyli w tym miejscu Europy struktur´ paƒstwowà, która pomimo swoich historycznych s∏aboÊci
zdo∏a∏a przetrwaç napór z Zachodu (niemiecki Drang
nach Osten). ˚yjàce na ziemiach na zachód od Polski
plemiona s∏owiaƒskie uleg∏y tej presji. Polska zaÊ by∏a
zdolna przeciwstawiç si´ i sta∏a si´ wr´cz bastionem
dla ró˝nych zewn´trznych naporów.
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My, Polacy, wspó∏tworzyliÊmy zatem Europ´, uczestniczyliÊmy w rozwoju historii naszego kontynentu, broniàc
go równie˝ zbrojnie. Wystarczy przypomnieç choçby
bitw´ pod Legnicà (1241 r.), gdzie Polska zatrzyma∏a
najazd Mongo∏ów na Europ´. A co powiedzieç o ca∏ej
sprawie krzy˝ackiej, która znalaz∏a swój rezonans na
Soborze w Konstancji (1414-1418)? Jednak˝e wk∏ad Polski
nie mia∏ wy∏àcznie charakteru militarnego. Równie˝
na p∏aszczyênie kultury Polska wnios∏a w∏asny wk∏ad
w tworzenie Europy. Bardzo cz´sto w tym wymiarze
przypomina si´ zas∏ugi szko∏y w Salamance, a zw∏aszcza
hiszpaƒskiego dominikanina Francisca de Vitorii (1492-1546) w opracowywaniu prawa mi´dzynarodowego.
S∏usznie. Nie mo˝na jednak zapominaç, ˝e du˝o wczeÊniej
Pawe∏ W∏odkowic (1370-1435) g∏osi∏ te same zasady jako
fundament uporzàdkowanego wspó∏˝ycia narodów. Nie
nawracanie mieczem, ale przekonywanie – Plus ratio
quam vis – to z∏ota zasada Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
który dla kultury europejskiej mia∏ olbrzymie zas∏ugi.
Na tym uniwersytecie wyk∏adali wybitni uczeni, na
przyk∏ad Mateusz z Krakowa (1330-1410) czy Miko∏aj
Kopernik (1473-1543). Trudno tu nie przypomnieç
jeszcze jednego faktu historycznego: w okresie kiedy
Europa Zachodnia pogrà˝a∏a si´ w wojnach religijnych
po reformacji, którym usi∏owano zapobiegaç, przyjmujàc nies∏usznà zasad´: Cuius regio eius religio, ostatni
z Jagiellonów, Zygmunt August stwierdza∏ uroczyÊcie:
„Nie jestem królem waszych sumieƒ”. Istotnie nie by∏o
w Polsce wojen religijnych. By∏a natomiast tendencja
ku porozumieniom i uniom: z jednej strony, w polityce, unia z Litwà, a z drugiej, w ˝yciu koÊcielnym,
unia brzeska zawarta pod koniec XVI wieku pomi´dzy
KoÊcio∏em katolickim a chrzeÊcijanami wschodniego
obrzàdku. Chocia˝ o tym wszystkim bardzo ma∏o si´
wie na Zachodzie, nie mo˝na nie uznawaç istotnego
wk∏adu Polski w kszta∏towanie chrzeÊcijaƒskiego ducha
Europy. Dzi´ki temu w∏aÊnie wiek XVI s∏usznie jest
nazywany „z∏otym wiekiem” Polski.
Wiek XVII natomiast, zw∏aszcza druga jego cz´Êç,
ods∏ania pewne znamiona kryzysu zarówno w polityce
– wewn´trznej i mi´dzynarodowej – jak te˝ w ˝yciu
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religijnym. Z tego punktu widzenia obrona Jasnej Góry
w 1655 roku ma nie tylko charakter pewnego cudu
historycznego, ale tak˝e mo˝e byç interpretowana
jako ostrze˝enie na przysz∏oÊç w sensie wezwania do
bacznoÊci wobec zagro˝enia, które pochodzi∏o z Zachodu zdominowanego zasadà cuius regio eius religio,
a tak˝e ze Wschodu, gdzie coraz bardziej umacnia∏a si´
wszechw∏adza carów. W Êwietle tych wydarzeƒ mo˝na
by powiedzieç, ˝e je˝eli Polacy zawinili w czymÊ wobec
Europy i ducha europejskiego, to zawinili przez to, ˝e
pozwolili zniszczyç wspania∏e dziedzictwo XV i XVI
stulecia.
Wiek XVIII jest okresem wielkiego upadku. Polacy
pozwolili zniszczyç dziedzictwo Jagiellonów, Stefana
Batorego i Jana III Sobieskiego. Nie mo˝na zapomnieç
o tym, ˝e jeszcze pod koniec XVII wieku w∏aÊnie Jan III
Sobieski ocali∏ Europ´ przed zagro˝eniem otomaƒskim
w bitwie pod Wiedniem (1683). To by∏o zwyci´stwo,
które oddali∏o od Europy niebezpieczeƒstwo na d∏ugi
czas. W pewnym sensie powtórzy∏o si´ pod Wiedniem
to, co wydarzy∏o si´ w XIII wieku pod Legnicà. W XVIII
wieku Polacy zawinili tym, ˝e nie ustrzegli dziedzictwa, którego ostatnim obroƒcà by∏ zwyci´zca spod
Wiednia. Wiadomo, ˝e powierzenie narodu królom
z dynastii saskiej dokona∏o si´ pod presjà zewn´trznà,
zw∏aszcza Rosji, która dà˝y∏a do zniszczenia nie tylko
Rzeczypospolitej, ale tak˝e tych wartoÊci, których by∏a
ona wyrazem. Polacy w ciàgu XVIII wieku nie zdobyli
si´ na to, aby ten proces rozk∏adowy zahamowaç, a˝eby
obroniç si´ przed niszczàcym wp∏ywem liberum veto.
Szlachta nie zdoby∏a si´ na przywrócenie praw stanu
trzeciego, a przede wszystkim praw wielkich rzesz
ch∏opów polskich przez uw∏aszczenie ich i uczynienie
obywatelami wspó∏odpowiedzialnymi za Rzeczpospolità.
To sà starodawne winy spo∏eczeƒstwa szlacheckiego,
a zw∏aszcza znacznej cz´Êci arystokracji, dygnitarzy
paƒstwowych i niestety tak˝e niektórych dygnitarzy
koÊcielnych.
W tym wielkim rachunku sumienia z naszego
wk∏adu do Europy trzeba wi´c w szczególny sposób
zatrzymaç si´ na historii wieku XVIII. Pozwoli nam
to z jednej strony zdaç sobie spraw´, jak rozleg∏y jest
bilans win i zaniedbaƒ, z drugiej jednak – uÊwiadomiç
sobie to wszystko, co w wieku XVIII by∏o poczàtkiem
odnowy. Jak nie wspomnieç na przyk∏ad Komisji Edukacji
Narodowej, pierwszych prób zbrojnego oporu wobec
zaborców, a przede wszystkim wielkiego dzie∏a Sejmu
Czteroletniego? Szala win i zaniedbaƒ by∏a jednak
przewa˝ajàca i dlatego Polska upad∏a. Jednak˝e upadajàc, zabra∏a ze sobà w testamencie to wszystko, co
mia∏o si´ staç zaczynem odbudowy jej niepodleg∏oÊci,

a tak˝e jej póêniejszego wk∏adu w budow´ Europy.
Ten nast´pny etap mia∏ si´ jednak rozpoczàç dopiero
po upadku XIX-wiecznych systemów i tak zwanego
Âwi´tego Przymierza.
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918 roku Polska
mog∏a znowu aktywnie uczestniczyç w wspó∏tworzeniu
Europy. Dzi´ki niektórym politykom, a tak˝e wybitnym
ekonomistom by∏o mo˝liwe osiàgni´cie w krótkim czasie
wielkich rezultatów. Wprawdzie na Zachodzie, zw∏aszcza
w Wielkiej Brytanii, patrzono na Polsk´ z powàtpiewaniem, jednak naród z roku na rok stawa∏ si´ coraz
bardziej godnym zaufania partnerem w powojennej
Europie. By∏ to tak˝e partner odwa˝ny, co sta∏o si´
jasne w roku 1939: kiedy demokracje zachodnie ∏udzi∏y
si´, ˝e mogà coÊ uzyskaç, paktujàc z Hitlerem, Polska
zdoby∏a si´ na stawienie czo∏a wojnie, która z punktu
widzenia si∏ militarnych i technicznych by∏a bardzo
nierówna. W∏adze polskie uzna∏y, ˝e w tym momencie
by∏o to nieodzowne, a˝eby obroniç przysz∏oÊç Europy
i europejskoÊci.
Kiedy wieczorem 16 paêdziernika 1978 roku stanà∏em po raz pierwszy na balkonie Bazyliki Êw. Piotra, aby
pozdrowiç rzymian i pielgrzymów zgromadzonych na
placu w oczekiwaniu na wynik konklawe, powiedzia∏em,
˝e przychodz´ z „dalekiego kraju”. W gruncie rzeczy ta
odleg∏oÊç w sensie geograficznym nie by∏a tak wielka.
Samoloty pokonywa∏y jà zaledwie w dwie godziny.
Mówiàc o dalekoÊci, mia∏em na myÊli istniejàcà jeszcze
w tamtym momencie „˝elaznà kurtyn´”. Papie˝, który
przychodzi∏ spoza „˝elaznej kurtyny”, w prawdziwym
sensie tego s∏owa przychodzi∏ z daleka, chocia˝ w rzeczywistoÊci przychodzi∏ z samego centrum Europy. Przecie˝
geograficzne centrum Europy znajduje si´ w∏aÊnie na
terenie Polski.
W latach istnienia „˝elaznej kurtyny” zapomniano
o Europie Ârodkowej. Stosowano doÊç mechanicznie
podzia∏ na Zachód i Wschód, uznajàc Berlin, stolic´
Niemiec, za miasto symbol, przynale˝àce jednà swà
cz´Êcià do Niemiec Federalnych, a druga do Niemieckie
Republiki Demokratycznej. W rzeczywistoÊci ten podzia∏
by∏ ca∏kowicie sztuczny. S∏u˝y∏ celom politycznym
i militarnym. Wyznacza∏ granice dwóch bloków, ale nie
liczy∏ si´ z historià ludów. Polakom trudno by∏o przyjàç do wiadomoÊci, ˝e nale˝à do Wschodu, zw∏aszcza
bioràc pod uwag´ fakt, i˝ w∏aÊnie w tych latach granice
Polski zosta∏y przesuni´te na Zachód. Przypuszczam,
˝e tak samo trudno by∏o to zaakceptowaç Czechom,
S∏owakom czy W´grom, a tak˝e Litwinom, ¸otyszom
czy Estoƒczykom.
Z tego punktu widzenia powo∏anie papie˝a z Polski,
z Krakowa, mog∏o mieç wymow´ niejako symbolicznà.
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stycznà zachowa∏y swojà to˝samoÊç, a poniekàd nawet
jà umocni∏y. Walka o to˝samoÊç narodowà by∏a dla
nich walkà o przetrwanie. Dzisiaj obie cz´Êci Europy
– zachodnia i wschodnia – ponownie si´ zbli˝ajà. To
zjawisko, samo w sobie jak najbardziej pozytywne, nie
jest pozbawione ryzyka. Wydaje mi si´, ˝e podstawowym zagro˝eniem dla Europy Wschodniej jest jakieÊ
przyçmienie w∏asnej to˝samoÊci. W okresie samoobrony
przed totalitaryzmem marksistowskim ta cz´Êç Europy
przeby∏a drog´ duchowego dojrzewania, dzi´ki czemu
pewne istotne dla ˝ycia ludzkiego wartoÊci mniej si´ tam
zdewaluowa∏y ni˝ na Zachodzie. Tam ˝ywe jest jeszcze
na przyk∏ad przekonanie, i˝ to Bóg jest najwy˝szym
gwarantem godnoÊci cz∏owieka i jego praw. Na czym
wobec tego polega ryzyko? Polega ono na bezkrytycznym
uleganiu wp∏ywom negatywnych wzorców kulturowych rozpowszechnionych na Zachodzie. Dla Europy
Ârodkowo-Wschodniej, w której tendencje te mogà jawiç
si´ jako rodzaj „promocji kulturowej”, jest to dzisiaj
jedno z najpowa˝niejszych wyzwaƒ. MyÊl´, i˝ w∏aÊnie
z tego punktu widzenia toczy si´ tutaj jakieÊ wielkie
duchowe zmaganie, od którego zale˝eç b´dzie oblicze
Europy tworzàce si´ na poczàtku tego tysiàclecia.
Pami´ç i To˝samoÊç

Nie by∏o to jedynie powo∏anie konkretnego cz∏owieka,
ale ca∏ego KoÊcio∏a, z którym by∏ on zwiàzany od urodzenia; poÊrednio by∏o to tak˝e powo∏anie narodu, do
którego nale˝a∏. Zdaje mi si´, ˝e t´ spraw´ szczególnie
jasno widzia∏ i wyrazi∏ kard. Stefan Wyszyƒski. OsobiÊcie
by∏em zawsze przekonany, ˝e wybór Polaka na papie˝a
t∏umaczy∏ si´ tym, czego Prymas Tysiàclecia wraz
z Episkopatem i KoÊcio∏em polskim potrafili dokonaç
w warunkach ograniczeƒ, ucisku i przeÊladowaƒ, jakim
byli poddani w tamtych trudnych latach. Do tradycji
bowiem nale˝a∏o, od prawie pi´ciu wieków, ˝e rzymskà
Stolic´ Êw. Piotra przejmowali kardyna∏owie w∏oscy.
Wybór Polaka nie móg∏ nie oznaczaç jakiegoÊ prze∏omu.
Âwiadczy∏ o tym, ˝e konklawe, idàc za wskazaniami
Soboru, stara∏o si´ odczytywaç „znaki czasu” i w ich
Êwietle kszta∏towaç swoje decyzje.
W tym kontekÊcie mo˝na by si´ tak˝e zastanawiaç
nad wk∏adem Europy Ârodkowo-Wschodniej w tworzenie
si´ dziÊ Europy zjednoczonej. Mówi∏em na ten temat
przy ró˝nych okazjach. Jak mi si´ wydaje, najbardziej
znaczàcym wk∏adem, jaki narody tego regionu mogà
zaoferowaç, jest obrona w∏asnej to˝samoÊci. Narody
Europy Ârodkowo-Wschodniej pomimo wszystkich
przeobra˝eƒ narzuconych przez dyktatur´ komuni-

Tu nad Lednicà b´dzie umieszczona prawa d∏oƒ Ojca Âwi´tego
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Wybitny Wielkopolanin
prof. Józef Stasiƒski
– wielkopolski rzeêbiarz
– medalier
Jan J. Urbaniak

do odlewania medali w bràzie.
Przez pierwsze lata Profesor sam
odlewa∏ medale i w ten sposób
dog∏´bnie poznawa∏ sztuk´ lania
medali. Patynowanie koƒczy prac´
nad medalem.
Na ka˝dym etapie pracy
konieczna jest specyficzna atmosfera
znaczona ciszà i ca∏kowitym skupieniem, ale tak˝e twórczym niepokojem artystycznym. Takie miejsce
znalaz∏ Profesor na osiedlu Wola
w zachodniej cz´Êci Poznania.
Pierwszà osobà oceniajàcà
medale jest ˝ona artysty – Katarzyna,
dyplomowany plastyk i rzeêbiarz.
Sama ma te˝ du˝e sukcesy w projektowaniu medali. Jednym z ostatnich
jej osiàgni´ç by∏ medal wykonany na 750-lecie lokacji
Poznania. Jej „dyplomatyczne” sugestie po∏àczone z ˝yczliwoÊcià mogà eliminowaç pewne usterki w medalach
m´˝a Józefa.
Najwa˝niejsze i najcenniejsze medale artysta wykona∏
w seriach tematycznych. Sà to: Polska walczàca na frontach II wojny Êwiatowej 1939-1945 – 12 medali. Polscy
laureaci nagród Nobla – 5 medali. Medale pontyfikalne
Jana Paw∏a II – 26 medali i W trzechsetnà rocznic´
wygaÊni´cia Piastów Âlàskich 1675-1975 – 14 medali. Sà
te˝ mniej znane cykle medali jak „Poznaƒ w tysiàcleciu
paƒstwa polskiego” oraz „Wielcy ludzie Poznania i Wielkopolski”. Tu znajdujà si´ medale poÊwi´cone wybitnym
Wielkopolanom, jak: Wiktor Dega, Ewaryst Estkowski,
Józef Kostrzewski, Alojzy Andrzej ¸uczak, Ignacy MoÊ,
Eugeniusz Paukszta, Jan Strzelecki, Stefan Stuligrosz,
Piotr Wawrzyniak, Józef Wybicki i wielu innych. Sà to
medale upami´tniajàce ludzi, ich czyny i wydarzenia
historyczne. Te ostatnie sà zwiàzane z Powstaniem

Józef K. Stasiƒski urodzi∏ si´
w 1927 r. w Poznaniu. Studia
rozpoczà∏ w Paƒstwowej Wy˝szej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a ukoƒczy∏ w warszawskiej
Akademii Sztuk Pi´knych w 1954
r. Po powrocie do Poznania przez
pierwsze 20 lat pracy zawodowej
by∏ nauczycielem w Liceum Sztuk
Plastycznych, a nast´pnie wyk∏adowcà w Instytucie Architektury
Politechniki Poznaƒskiej. Tam
w 1992 r. zosta∏ profesorem nadzwyczajnym.
Wa˝nym faktem w poczàtkach
pracy artystycznej by∏o zwyci´stwo
(wspólnie ze Zb. Bednarowiczem)
w konkursie na wystrój plastyczny
elewacji kamieniczek Starego Rynku w Poznaniu w 1954
roku (odbudowywanych po zniszczeniach wojennych).
Pierwszy medal wykona∏ jeszcze w 1950 r. pod
wp∏ywem zauroczenia medalami Zofii Demkowskiej.
Poczàtkowo myÊla∏ o rzeêbie, chcia∏ robiç wielkie pomniki.
Jednak zafascynowanie medalami pozosta∏o do dziÊ.
¸àcznie przez ponad 50 lat wykona∏ 1760 medali. Ka˝dy
medal ma kolejny numer opus l, 2, 3, ..., 1760 oraz
inicja∏y „St”.
Tematyka jego medali jest bardzo ró˝norodna.
Wiele medali by∏o zwiàzanych z najbli˝szà rodzinà:
˝onà – Katarzynà, córkà – Sylwià i ostatnio wnukiem
Aleksandrem. Charakteryzujà si´ one wr´cz fotograficznà
precyzjà wykonania.
Praca nad ka˝dym medalem jest d∏uga i ˝mudna.
Pierwszy krok to projekt, rysunek, koncepcja ogólna,
póêniej szczegó∏owa, dalej modelowanie w plastelinie
i gipsie przestrzennego ju˝ medalu. Nast´pnie wykonuje
si´ odlew w o∏owiu (model), który stanowi podstaw´
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Wybitny Wielkopolanin prof. Józef Stasiƒski – wielkopolski rzeêbiarz – medalier
Fundacja Jana Paw∏a II wyda∏a ksià˝k´ „Papieskie
medale Józefa Stasiƒskiego w zbiorach Rzymskiego
OÊrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Paw∏a
II; Rzym 2004”. Jest to pi´kne wydawnictwo zwiàzane
z 25-leciem pontyfikatu Jana Paw∏a II. Na ponad 120
stronach, w 4 rozdzia∏ach zamieszczono wszystkie medale
– du˝e, kolorowe zdj´cia i szczegó∏owy ich opis. Stanowi
to swego rodzaju dokument historyczny.
W bie˝àcym roku 2004 profesor wykona∏ wspania∏e
dzie∏o – stojàcy medal z lednickà rybà. Widzimy w nim
po∏àczenie elementów pi´kna krajobrazu, poczàtków
Polski, wiary katolickiej i z∏otego or∏a wieƒczàcego
ca∏oÊç dzie∏a.
Wizerunek god∏a naszego kraju znajdujemy w ró˝nych
uj´ciach na wielu medalach. To te˝ dowód g∏´bokiego
patriotyzmu artysty i upodobanie historii Polski.
Medale Stasiƒskiego najcz´Êciej sà dwustronne, majà
znaczne rozmiary i kszta∏ty wieloboczne lub zbli˝one
do ko∏a. Teksty znajdujàce si´ na medalach sà bardzo
urozmaicone. Widzimy tu cytaty z literatury, z biblii,
z w∏asnych prze˝yç i przemyÊleƒ. Wszystkie o du˝ym
∏adunku intelektualnym i humanistycznym. KiedyÊ
profesor powiedzia∏ „polski patriotyzm to si∏a, z której
bezustannie czerpiemy”. Dlatego tak cz´sto cytat na medalu
zwiàzany jest z historià naszego kraju. Bogata wyobraênia
artysty czerpie wzory z ró˝nych dziedzin sztuki i kultury
jak rzeêba, poezja, muzyka czy malarstwo. Jednak obraz
i s∏owo stanowià zawsze nierozerwalnà ca∏oÊç. Takie
medale jak: Dziewczyna z maskà. Ma∏a ˝niwiarka i Pi´kna ogrodniczka przedstawiajà radoÊç, pi´kno, subtelny
wdzi´k wraz z misternymi i koronkowymi zdobieniami.
Tu uwidacznia si´ r´ka wirtuoza i emocjonalne podejÊcie do tematu. W medalach z serii „Polska walczàca na
frontach II wojny Êwiatowej 1939-45” z jednej strony
autor pokazuje dokument i realizm, a tak˝e okrucieƒstwa
wojny i bohaterstwo ˝o∏nierza polskiego.
Po zapoznaniu si´ z ca∏à twórczoÊcià artystycznà
Profesora z pewnoÊcià mo˝emy powiedzieç o jego w∏asnej
drodze twórczej, którà charakteryzuje wielka prostota,
precyzja wykonania, ciàg∏e poszukiwania nowej formy
medalu oraz dopracowanie si´ w∏asnego, zawsze rozpoznawalnego stylu. Wszystkie medale posiadajà du˝e
walory artystyczne i znaczàce wartoÊci poznawcze.
Wa˝nym osiàgni´ciem Profesora w dziedzinie sztuki
medalierskiej jest „medal otwarty”, czyli dzie∏o mówiàce
o osobistych wydarzeniach. Jest to rodzaj kroniki. Zdaniem
znawców tematu „(…) to interesujàcy pomys∏ uwspó∏czeÊnienia medalu przez nadanie mu cech kroniki rozmaitych
wydarzeƒ (…), to zapis ludzkiej aktywnoÊci”.
Mówiàc o bogatej twórczoÊci Józefa Stasiƒskiego M.
Warkoczewska okreÊlà jà krótko i stanowczo „(…) to si∏a

Wielkopolskim 1918/1919, z Zak∏adami Metalowymi
Hipolita Cegielskiego, jak te˝ Mi´dzynarodowymi Targami
Poznaƒskimi, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
i poczàtkami Paƒstwa Polskiego. Wszystkie te medale jako
ca∏oÊç to kronika dziejów Poznania i Wielkopolski.
Nale˝y wspomnieç, i˝ medale MTP – nagrodowe
i uczestnictwa dotar∏y do wielu krajów ca∏ego Êwiata
i rozs∏awia∏y Polsk´ i poznaƒskiego medaliera. Ostatnio
Profesor wykona∏ szczególnà nagrod´ – medal dla najlepszych wystawców stoisk p.t. „Acanthus Aureus” (srebrny
liÊç akantu). Jej wyglàd bardziej przypomina tablic´ lub
miniatur´ pomnika ni˝ tradycyjny medal. Nagroda ta
uzyska∏a akceptacj´ wystawców i uznanie fachowców.
Seria medali „W trzechsetnà rocznic´ wygaÊni´cia
Piastów Âlàskich” spowodowa∏a najwi´ksze trudnoÊci
dla jej twórcy. Nale˝a∏o podjàç wr´cz tytanicznà prac´.
Trzeba by∏o przestudiowaç êród∏a pisane, nagrobki i zachowane ilustracje z epoki. Z tego materia∏u autor stworzy∏
jednolity poczet piastowskich ksià˝àt. Dzi´ki talentowi
artystycznemu i du˝emu wysi∏kowi powsta∏o wspania∏e
dzie∏o. Na okolicznoÊciowej wystawie w Muzeum Sztuki
Medalierskiej we Wroc∏awiu znajdowa∏o si´ motto „To
trwa∏y pomnik dziejów przesz∏oÊci Âlàska, dziejów Piastów
dla przysz∏oÊci dziejów Polski”. Takie sugestywne okreÊlenie oddaje ca∏à wartoÊç i znaczenie tej serii medali.
Szczególne miejsce w twórczoÊci artystycznej Profesora
ma tematyka koÊcielno-religijna. Wykona∏ kilkanaÊcie figur
Madonny, kilka dróg krzy˝owych i tabernakulum.
W poznaƒskiej katedrze znajdujà si´ jego dzie∏a:
pomnik ks. kardyna∏a Augusta Hlonda, droga krzy˝owa,
o∏tarz Chrystusa oraz monumentalny bràzowy krucyfiks
znajdujàcy si´ w katedralnej krypcie arcybiskupów.
Wszystkie te dzie∏a zyska∏y akceptacj´ dostojników
koÊcielnych i uznanie wiernych.
Najwi´ksze dzie∏o prof. Józefa Stasiƒskiego to 26
medali pontyfikalnych Papie˝a Jana Paw∏a II. W koƒcu
ka˝dego roku powstaje nowy medal, w którym na
awersie znajduje si´ wizerunek papie˝a, a na rewersie
epizod historyczny z bie˝àcego roku pontyfikatu. Sà to
motywy pielgrzymek, inskrypcje papieskie, symbole
pokoju i wizerunki Matki Boskiej. Wnikliwy obserwator
dostrze˝e te˝ na medalach zmiany twarzy i postawy Jana
Paw∏a II w ciàgu 26 lat pontyfikatu.
Poza wspomnianymi 26 medalami rocznicowymi
artysta wykona∏ te˝ kilkanaÊcie medali z okazji jubileuszy papie˝a i pielgrzymek do Polski. Zofia Demkowska,
znawczyni sztuki medalierskiej tak pisze o medalach
Stasiƒskiego: ,,(…) jest to w bràzie zmaterializowany
dokument trwa∏oÊci papieskiego nauczania, jego pos∏ugiwania Bogu, KoÊcio∏owi i cz∏owiekowi (…), wypowiedê,
która pozostaje poza czasem, poza przemijaniem (…)”.
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– medale” (2002 r.). Autorka postara∏a si´ zgromadziç
ca∏oÊç dost´pnej wiedzy o 50 latach pracy artystycznej
medaliera. Opracowanie to stanowi najbardziej kompletne zestawienie dzia∏alnoÊci artystycznej Józefa
Stasiƒskiego.
Artysta za swe bogate osiàgni´cia by∏ wielokrotnie
nagradzany i wyró˝niany. Najwa˝niejsze z nich to:
I Nagroda i Z∏oty Medal w Mi´dzynarodowej Wystawie
Plastyki (Warszawa 1955 r.). Nagroda Miasta Poznania
(1956 r.), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za ca∏okszta∏t
twórczoÊci artystycznej (Warszawa 1973 r.), I Nagroda
Ogólnopolskiej Wystawy XXX-lecia LWP (Warszawa 1974
r.), I Nagroda w konkursie na dzie∏o plastyczne Poznania
(1974 r.), I Nagroda w konkursie na dzie∏o sztuki z okazji
60-lecia Powstania Wielkopolskiego (1978 r.), Nagroda
Ministra Obrony Narodowej (Warszawa 1979 r.), Nagroda
Ministra Edukacji Narodowej za osiàgni´cia naukowe
(Warszawa 1990 r.).
W ciàgu swej ponad 50-letniej dzia∏alnoÊci artystycznej Józef Stasiƒski otrzyma∏ nast´pujàce odznaczenia:
Zas∏u˝ony Dzia∏acz Kultury – 1971 r., Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi
– 1976 r., Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
– 1984 r., Medal Polskiej Akademii Nauk „Naturae Tutela
Res Hominum” (za ochron´ ˝ycia i Êrodowiska) – 1993
r., Medal Wojewody Poznaƒskiego „Ad Perpetuam Rei
Memoriam” – 1997 r., Honorowe wyró˝nienie „Z∏oty
Hipolit” i godnoÊç „Wybitna OsobistoÊç Pracy Organicznej”
– Poznaƒ 2002 r.
Najwy˝sze odznaczenie Watykanu artysta otrzyma∏
od Jana Paw∏a II – „Wielki Krzy˝ Rycerski Orderu Âwi´tego
Sylwestra – Papie˝a z Gwiazdà” – nadany wraz z okolicznoÊciowym dyplomem – Rzym 2002 r. i w tym˝e roku
medal za zas∏ugi dla Wielkopolski.
Medalier Józef Stasiƒski to twórca niezwyk∏ych
medali. Dziennikarze i krytycy zawsze wyra˝ajà si´
o jego twórczoÊci z podziwem i uznaniem. Mimo tego
unika on „wielkiego Êwiata”, gdy˝ nie czuje si´ w nim
dobrze. Najlepiej jest mu w jego w∏asnym domu na Woli,
w otoczeniu rodziny, przy pracy nad kolejnym medalem
lub rzeêbà. Tam jest jego miejsce, tam jest zadowolony
i tam „robi swoje”.
Obecnie wszystkie encyklopedie zamieszczajà has∏o
„Józef Stasiƒski, prof. Politechniki Poznaƒskiej (…)”
opisujàc w kilku zdaniach jego twórczoÊç medalierskà,
a na pierwszym miejscu wyró˝niajà Wielki Pomnik
Ofiar Faszyzmu w miejscu by∏ego obozu hitlerowskiego
w Che∏mnie n/Nerem.
Tak jak Jan Matejko obrazami przedstawi∏ dzieje
Polski, tak obecnie Józef Stasiƒski w medalach pokazuje
histori´ Wielkopolski.

twórcza talentu artystycznego (…)”.
Artysta wspó∏pracuje z Muzeum Sztuki Medalierskiej
we Wroc∏awiu ponad 40 lat. DziÊ muzeum ma w swych
zbiorach 600 jego medali. Sta∏a ekspozycja prac artysty
znajduje si´ w Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim.
W 1990 r. artysta dostàpi∏ niezwyk∏ego zaszczytu.
Muzeum Historii Miasta Poznania zorganizowa∏o w Ratuszu poznaƒskim pierwszà wystaw´ ˝yjàcego artysty.
Eksponowane by∏y tylko poznaƒskie medale. Olgierd
B∏a˝ewicz z G∏osu Wielkopolskiego szczegó∏owo omówi∏
na ∏amach swej gazety twórczoÊç medalierskà Józefa
Stasiƒskiego i nazwa∏ go „królem polskich medalierów”.
W tym samym czasie Telewizja Poznaƒska zrealizowa∏a film o twórczoÊci artystycznej Profesora p.t. „Ma∏a
spi˝owa brama”. Scenarzystà i realizatorem filmu by∏
powszechnie znany Adam Kochanowski.
Kolekcjonerzy i mi∏oÊnicy medali Józefa Stasiƒskiego
majà powa˝ne trudnoÊci. Zdecydowana wi´kszoÊç medali
zosta∏a wykonana w minimalnych iloÊciach. Zbieracze
monet i znaczków pocztowych po kilkunastu latach majà
pe∏nà kolekcj´ wybranego tematu.
W przypadku medali Profesora jest to niemo˝liwe
z powodów wy˝ej wspomnianych. TrudnoÊci powoduje
te˝ wielkoÊç i ci´˝ar pojedynczych medali. Tylko moneta
100-z∏otowa upami´tniajàca 70-tà rocznic´ Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 zosta∏a wybita przez Mennic´
Paƒstwowà w setkach tysi´cy sztuk.
Jednym z dowodów doceniania twórczoÊci prof. Józefa Stasiƒskiego by∏o organizowanie wystaw jego dzie∏.
Zorganizowa∏y je wszystkie wi´ksze miasta w kraju.
Wielokrotnie odbywa∏y si´ wystawy we Wroc∏awiu
– sta∏a ekspozycja w Gorzowie Wielkopolskim oraz
w Warszawie i Poznaniu.
Polskie OÊrodki Kultury przy ambasadach organizowa∏y wystawy medali w takich miastach jak: Berlin,
Brno, Lipsk, Haga, Lyon, Mediolan, Moskwa, New Delhi,
Odessa, Pary˝, Praga, Wiedeƒ i innych. Wystawy te cieszy∏y
si´ du˝ym zainteresowaniem i wielkim uznaniem. Z tej
okazji by∏y wydawane ilustrowane informatory o medalach i ich twórcy. Dociera∏y one do szerokiego grona
odbiorców, a przez to, zapoznawa∏y zainteresowanych
z naszym krajem i polskà sztukà medalierskà.
Ju˝ w 1971 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu opracowa∏o wydawnictwo „Józef Stasiƒki medale i rzeêby”. Jest
to ca∏oÊciowa informacja, bogato ilustrowana (87 zdj´ç),
omawiajàca dzia∏alnoÊç artystycznà Profesora.
Z okazji 50-lecia pracy twórczej artysty Muzeum
Sztuki Medalierskiej we Wroc∏awiu piórem mgr Barbary
Kozarskiej – Orzeszek wyda∏o ksià˝k´ p.t. „Józef Stasiƒski
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Piastowski Dolny Âlàsk
Piastowie Êlàscy – linia dynastii Piastów zapoczàtkowana przez syna
Krzywoustego, W∏adys∏awa Wygnaƒca panujàca w licznych ksi´stwach
Êlàskich od 1138 do 1675 roku. Ostatnim Piastem Êlàskim a tak˝e
ostatnim m´skim potomkiem ca∏ej dynastii by∏ przedwczeÊnie zmar∏y
Jerzy IV Wilhelm panujàcy w ksi´stwie brzeskim do 1675 roku.
JÓZEF STASI¡SKI
Wielkopolski rzeêbiarz – medalier. Jako pierwszy w „trzechsetnà rocznic´ wygaÊni´cia Piastów Âlàskich” stworzy∏ ca∏à
seri´ medalów Piastów Âlàskich. By∏a to tytaniczna praca, nale˝a∏o przestudiowaç êród∏a pisane, nagrobki i zbadaç zachowane ilustracje z epoki. Z tego materia∏u stworzy∏ jednolity poczet piastowskich ksià˝àt. Po raz pierwszy Polacy zobaczyli
twarze dynastii Piastów Âlàskich.
HENRYK I BRODATY (1168-1238)
Ksià˝´ wroc∏. od 120l, krak. od 1231 i wielkopol. od 1234, syn Boles∏awa Wysokiego; ok.
1210 zdoby∏ wsch. cz´Êç ¸u˝yc; 1217 zawar∏ przymierze z W∏adys∏awem Laskonogim; 1227
ci´˝ko ranny w czasie zjazdu w Gàsawie; po Êmierci Leszka Bia∏ego toczy∏ walki z Konradem
I Mazowieckim o Kraków i opiek´ nad synem Leszka Bia∏ego, Boles∏awem V Wstydliwym;
1229 rozciàgnà∏ w∏adz´ opiekuƒczà nad ksi´stwem opol.; 1232 opanowa∏ dzielnic´ krak.
i podporzàdkowa∏ ksi´stwo sandom.; 1234, po walce z W∏adys∏awem Odonicem, opanowa∏
pd. i zach. Wielkopolsk´; rozwija∏ górnictwo, organizowa∏ kolonizacj´ na prawie niem.,
sprowadza∏ osadników niem.; zak∏ada∏ klasztory.
JERZY WILHELM (1660-75)
Ksià˝´ legnicki, brzeski, o∏awski, ostatni z Piastów Êlàskich; 1675 objà∏ samodzielne
rzàdy (1672-75 matka by∏a regentkà); planowa∏ reformy ustrojowo-adm.; w ich realizacji
przeszkodzi∏a mu Êmierç, po której ostatnie ksi´stwa piast, na Âlàsku przesz∏y we w∏adanie
Habsburgów.
HENRYK IV PROBUS, zw. te˝ Prawym (1257 lub 1258-1290)
Ksià˝´ wroc∏. od 1270, krak. od 1288, syn Henryka III Bia∏ego; chcàc wzmocniç ekon.
podstawy swej w∏adzy, uporzàdkowa∏ skarbowoÊç, popiera∏ rozwój górnictwa i miast;
poczàtkowo wspó∏dzia∏a∏ z królem czes. Przemys∏em Ottokarem II, na którego dworze
si´ wychowywa∏; 1274-87 toczy∏ spór z biskupem wroc∏. Tomaszem II o prawa monarsze
w dobrach biskupich; 1278 uzyska∏ od Rudolfa Habsburga ziemi´ k∏odzkà; 1279 wykupi∏
od Brandenburczyków ziemi´ kroÊnieƒskà; 1280 podda∏ si´ zwierzchnoÊci lennej Rudolfa,
co umo˝liwi∏o mu prowadzenie licznych przygranicznych walk z ksià˝´tami Êlàskimi
i Przemys∏em II; na podstawie uk∏adu z Leszkiem Czarnym, w walce z ks. Boles∏awem
I p∏oc. i W∏adys∏awem I ¸okietkiem, 1288-89 opanowa∏ Kraków i prawie ca∏à ziemi´ krak.;
starania o zgod´ papie˝a na koronacj´ przerwa∏a Êmierç Henryka IV Probusa; bezdzietny,
w testamencie przekaza∏ Ma∏opolsk´ – Przemys∏owi II, Âlàsk wroc∏. – Henrykowi III g∏ogowskiemu, ziemi´ k∏odzkà – Wac∏awowi II czeskiemu. Przypisuje si´ mu autorstwo kilku
wierszy mi∏osnych.

Piastowie Âlàscy
HENRYK I BRODATY
(1168-1238)

HENRYK V GRUBY
(mi´dzy 1245 a 1250-1296)

HENRYK II POBO˚NY
(mi´dzy 1196 a 1204-1241)

LUDWIK I
(mi´dzy 1313 a 1321-1398)

W¸ADYS¸AW OPOLCZYK
(mi´dzy 1326 a 1330-1401)
JAN KROPID¸O
(ok. 1360-1421)

BOLES¸AW II ROGATKA, zw.
¸ysym
(mi´dzy 1220 a 1225-1278)

BOLES¸AW II
(mi´dzy 1309 a 1312-1368)

BOLES¸AW V, Bolko, zw.

HENRYK IV PROBUS, zw. te˝
Prawym (1257 lub 1258-1290)

HENRYK V ˚ELAZNY
(mi´dzy 1312 a 1321-1369)

(mi´dzy 1394 a 1400-1460)

www.nasza-wielkopolska.pl

Wo∏oszkiem

12

JAN
(przed 1460-1532)
KAZIMIERZ II, Kaêko
(ok. 1449-1528)
HENRYK XI
(mi´dzy 1429 a 1435-1476)
JERZY WILHELM
(1660-75)

