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NIENARODZENI,
NAJLEPSI Z LUDZI
Dziewczynka, imienia nie nadano.
Miała zadziwić świat swoim fenomenalnym głosem,
gromadzić tłumy w największych katedrach Europy.
W trzecim miesiącu życia zgodnie z prawem została
zabita przez matkę. Plan Boga jednak nie przepadł.
Wśród chórów anielskich jej głos pozostaje nadal
najpiękniejszy.
Chłopiec, imienia nie nadano. Nieskażony duchem
świata miał urodzić się bez zmysłów wzroku i słuchu.
Jego zadaniem na świecie było wybłaganie przemiany
pogańskiej rodziny, w której z woli Boga się począł.
W czwartym miesiącu życia zabity przez matkę i wyrzucony do śmieci. Ojciec nigdy nie dowiedział się o
jego istnieniu. Był zbyt pijany, by się zorientować, że
żona była w ciąży.
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Bliźnięta dziewczynka i chłopiec. Ona, Izabela zdrowa, on, bez imienia, z zespołem wad. Wyrok śmierci
zapadł na niego w trzecim miesiącu życia. Sędzią była
matka, katem klinka aborcyjna. Zabójstwo okazało się
możliwe dzięki prawu, które przewiduje likwidację
dziecka, jeśli jest chore. Zdrowa dziewczynka, na
którą tak czekali rodzice przyszła na świat piękna
i płacząca. Ostatecznie przecież była świadkiem
zbrodni. Zmiażdżenie ciała chłopca dosłownie przy
jej twarzy przeniknęło ją i zdruzgotało jej dziecięce
serce. Potem płakała już przez większość czasu i nic
nie dało kołysanie ani leki. Matczyna miłość nie mogła
przebić się przez zasłonę podświadomego lęku, że
dziewczynka skończy tak, jak brat. W wieku dziesięciu
lat pierwszy raz uciekła z domu. W wieku piętnastu lat
zaczęła brać narkotyki. W wieku osiemnastu lat podjęła
pierwszą nieudaną próbę samobójczą. Matka nigdy nie
mogła zrozumieć, dlaczego córka nienawidzi jej tak
szczerze i bezgranicznie.
Bóg dał nam tylu ludzi, aby świat był lepszy.
Nie mamy więc prawa wołać do Niego z wyrzutem:
„Gdzie byłeś, Boże, gdy mordowano tysiące?!”

Czy powstanie film
o kapelanie
zwykłych ludzi?
13 grudnia 1981 r, obchodziliśmy kolejną rocznicę stanu
wojennego w Polsce. Ten grudniowy dzień, wstrząsnął
milionami moich rodaków i każdemu będzie się kojarzył
z innym wspomnieniem. Mnie szczególnie przychodzi
na myśl osoba skromnego jezuity - człowieka o wielkim
sercu, wcieleniu pokory, duchowego przewodnika, ś.p.o.Stefan Miecznikowski SJ, który w tym trudnym
okresie, nie ograniczył się do roli duszpasterza, ale i
człowieka niosącego pomoc bliźniemu, bez względu na
jego światopogląd.
Już w pierwszych godzinach po „proklamacji“ nowej
rzeczywistości w Polsce, powołał „Ośrodek Pomocy
Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom“. Rozpoczął od apelu, skierowanego podczas Mszy św. do
wiernych zgromadzonych w kościele o.o Jezuitów, aby
na „furtę“ klasztoru, zgłaszały się te rodziny, których
najbliżsi zostali tej mrocznej sobotniej nocy zabrani z
domów przez milicję i służby „SB“. Na „furtę“ popłynęły strumienie ludzi, zarówno tych pokrzywdzonych
przez aresztowanie: męża, matki, córki lub syna, jak
i przedstawiciele różnych zawodów i warstw społecznych, młodzież akademicka, a nawet szkolna, deklarując
wszelaką pomoc. W ten sposób powstała lista nazwisk i
pierwszy zalążek Centrum Informacji. Tym bardziej cenny w swoim przesłaniu, że władze nie chciały udzielać
zrozpaczonym rodzinom, żadnych wiadomości o miejscu
pobytu internowanych członków „Solidarności“, jak i
sympatykom tego spontanicznego ruchu społecznego,
mającego wpływ na obalenie reżimu komunistycznego
nie tylko w naszym kraju, ale i na całą Europę [ np. w
zjednoczeniu Niemiec].
W tej sprawie Ojciec Stefan zgłosił się 16 grudnia do
Wojewódzkiej Komendy „MO“ w Łodzi, informując o
charakterze Ośrodka, który powołał, aby służby specjalne nie wykorzystały propagandowo jego charakteru. I
następnego dnia jedzie - pomimo braku zezwolenia na
opuszczenie miasta [ dotyczyło to każdego Obywatela]
- do więzienia w Sieradzu, ale nie zostaje tam wpuszczony. A dzień wcześniej, „Radio Wolna Europa“ nadaje
komunikat, że taki Ośrodek powstał. Odzew w krajach
Zachodnich był natychmiastowy. Już 19 grudnia przyjeżdża pierwszy transport darów z Holandii. I będzie
ich wiele w ciągu najbliższych tygodni i lat. Dary te,
zawierały głównie żywność, lekarstwa, odżywki dla
dzieci i ubrania, które docierają przez Kurię Biskupią w
Łodzi, lub bezpośrednio na adres Ośrodka Pomocy [ w
tym czasie w Polsce obowiązywały kartki na wszystkie
produkty i artykuły, co podczas kampanii wyborczej w
Szwecji, jedna z partii w swoich spotach reklamowych
taką kartkę umieściła].
Roznoszeniem paczek zajmowali się zaufani współpracownicy, wywodzący się głównie z Duszpasterstwa
Akademickiego, którego wcześniej Ojciec Stefan był
opiekunem [ i oni również byli narażeni na aresztowania

O.Stefan Miecznikowski
ze strony „SB“, pod zarzutem kolportowania nielegalnych gazetek i wydawnictw debitowych, godzących w
ustrój komunistyczny i stan wojenny].
Kolejną próbę dotarcia do uwięzionych, tym razem
kobiet w Olszynce Grochowskiej za Warszawą, podejmuje Ojciec Stefan, 29 grudnia. Ale i tam, więzienne
władze nie wyrażają zgody na widzenie. Choć nie zostaje
wpuszczony, wspiera odizolowanych od swoich rodzin
i środowiska, swoją obecnością pod murami więzienia,
modląc się i świadcząc o tym, że nie są pozostawieni
samym sobie [ wielu Internowanych widzi go, poprzez
szczeliny w zabudowanych oknach]. Na przestrzeni lat
obowiązywania Stanu Wojennego, takich wyjazdów do
miejsc internowania ma za sobą kilkadziesiąt [ Łęczyca,
Łowicz, Białołęka, Hrubieszów, Jaworze, Kwidzyń,
Strzebielinek, więzienie na ul,Rakowieckiej w Warszawie, ośrodek dla kobiet Gołdapi]. Niekiedy musi uciekać się do fortelu, aby wejść tam na chwilę. Wszelakie
przeszkody i upokorzenia podejmowane przez służby
więzienne, nie zrażają tego heroicznego kapłana. Pokonuje trudy dalekich podróży, często bez zabezpieczonego
posiłku i rozmawiając z osobą internowaną tylko przez
1,5 minuty [ po podróży trwającej nawet 24 godziny:
mroźna i śnieżna zima, źle funkcjonujący transport kolejowy i autobusowy], aby po powrocie przekazać rodzinie
nie tylko cenne informacje o stanie zdrowia, kondycji
psychicznej bliskich im osób, ale grypsy, czy nawet listy.
Wobec Ojca Stefana były podjęte ze strony „SB“ środki
zastraszenia, z próbą zamachu na jego życie włącznie.
Ale się nie ugiął. Ojciec Stefan nie ograniczył się do
pomocy rzeczowej, ale wpierał rodziny internowanych
finansowo [środkami od osób prywatnych jak i hojności
diecezjalnego bp. Józefa Rozwadowskiego]. Należy

Raczej powinniśmy pytać siebie:
„Gdzie byliśmy, gdy mordowano nienarodzonych,
którzy mogli zmienić bieg historii świata?
Którzy mogli zapobiec wojnom, wynaleźć lekarstwa
na nieuleczalne choroby?
Gdzie jesteśmy dziś?”
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O autorze
…lekarz, mąż i ojciec, poeta, prozaik,fotograf, muzyk
też podkreślić i to, że większość internowanych była
jedynymi żywicielami rodziny, a jeśli żona i mąż oboje
pracowali, jedno z nich było ukarane tzw. “wilczym
biletem“ za przynależność do NSZZ“ Solidarność“.
W ten sposób pomógł niemal 500 rodzinom. Zaangażował do tej wzniosłej powinności, również wielu cenionych lekarzy, którzy nieśli pomoc medyczną, a znanych
prawników: do obrony zatrzymanych przez milicję i
„SB“, przed Kolegiami i Sądami. Za swoje zasługi,
został Honorowym członkiem NSZZ “Solidarność“ i
Honorowym Obywatelem m. Łodzi. W maju 2007 r
prezydent RP Lech Kaczyński pośmiertnie przyznał o
Stefanowi Miecznikowskiemu SJ, Krzyż Komandorski
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
I o tym kapłanie i współpracownikach w Ośrodku Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom“,
Stowarzyszenie im.o.Stefana Miecznikowskiego SJ
[powstałe w 2012r], pragnie zrealizować film fabularny,
aby w przestrzeni społecznej, pamięć o takich ludziach,
dla których „Bóg, Honor i Ojczyzna“ były i są treścią życia, nie została zatarta. Przyświeca nam w tym działaniu
wypowiedziane przez św.p.Prymasa Tysiąclecia Kard.
Stefana Wyszyńskiego motto:, „ Jeżeli nie będziemy
pamiętać o naszej tożsamości, kamienie płakać będą“.
Od dwóch lat, napotykamy na trudności ze zgromadzeniem środków na ten cel. Z niezrozumiałych przyczyn,
nie ma odzewu na nasz apel, aby taki film, ważny dla
naszej historii i tożsamości powstał. Pomimo różnych
zabiegów w różnych Fundacjach i instytucjach, dotąd
na nasze konto nie wpłynęła żadna kwota.
Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich wrażliwych serc, o swój indywidualny udział w realizacji tego
projektu i przekazanie dowolną darowiznę na ten cel.
Ogółem na realizację tego filmu są potrzebne środki w
wys. 1,3 mln. Euro.
Taką sumę możemy zebrać tylko w przypadku dobrowolnych darowizn [ nawet najmniejszych
Sum], dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o
pomoc.
Jest to nasz Apel także do tej Polonii „osadzonej“ od pokoleń w USA i sympatyków Polski, którzy są cenionymi
artystami malarzami, grafikami, projektantami mody
itp, i ludźmi tzw. show businessu, może poprzez aukcję
dobroczynną, przeznaczyliby całość lub część uzyskanej
kwoty na ten właśnie cel.
Dotąd takiego filmu nie było. Jeśli to będzie życzeniem darczyńcy nazwisko, LOGO, nazwa jego firmy będzie wyeksponowana przed pierwszymi kadrami filmu.
Nasze konto:

Stowarzyszenie o Miecznikowskiego SJ
PKO BP 22 1020 3408 0000 4702 0356 6817
Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW
Z dopiskiem: darowizna na film,
Z wyrazami szacunku,
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