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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall oraz do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
7 marca 1911 r. urodzi³ siê Stefan Kisielewski, za kilka dni przypada wiêc setna rocznica urodzin

tego pisarza, felietonisty, muzyka. Sam Kisiel mówi³: „Okr¹g³e rocznice s¹ nonsensem – wynikaj¹
z przypadkowego stosowania systemu dziesiêtnego”.

Przekornie powiem, ¿e mimo wszystko setna rocznica urodzin jest dobr¹ okazj¹, by przypomnieæ tê
postaæ polskiego patrioty, katolika, pochodzenia na wpó³ ¿ydowskiego, kuzyna Hanki Szapiro-Sawic-
kiej. Postaæ myœliciela pozbawionego zbêdnych z³udzeñ, inteligenta z rodziny z tradycjami – ojciec wyda³
drukiem zbeletryzowane wspomnienia, stryj by³ klasykiem modernizmu. Kisielewski, syn legionisty,
¿o³nierz wrzeœnia 1939 r., by³ pragmatykiem i wnikliwym obserwatorem rzeczywistoœci. W pamiêtni-
kach pozostawi³ przysz³ym generacjom wierny i b³yskotliwy opis czasów Gomu³ki i Gierka. By³
wspó³pracownikiem „Tygodnika Powszechnego”, rozsta³ siê jednak z t¹ redakcj¹, gdy gazeta znalaz³a siê
na równi pochy³ej, po której stacza siê do dziœ. Szkoda, ¿e nie ma go ju¿ z nami. Jego zdrowy rozs¹dek
bardzo przyda³by siê Polsce. B³yskotliwe bon moty Kisiela zawieraj¹ prawdy aktualniejsze dziœ ni¿ kie-
dykolwiek wczeœniej. Przypomnê kilka przyk³adów. On okreœli³ w sposób najdok³adniejszy, i¿ socjalizm
jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje siê trudnoœci nieznane w ¿adnym innym ustroju. Wci¹¿
wielu nie chce pamiêtaæ zastrze¿eñ Kisiela, ¿e od samego mieszania herbata nie staje siê s³odsza. ¯ycie
spo³eczne dostarcza tysiêcy przyk³adów potwierdzaj¹cych opinie pana Stefana, i¿ polemika z g³up-
stwem nobilituje je bez potrzeby. Gdy szukamy punktu odniesienia w systemie wartoœci, warto pamiê-
taæ opiniê Kisielewskiego, i¿ k³amstwo wynika ze zw¹tpienia w atrakcyjnoœæ prawdy, zaœ dobroæ nudzi,
gdy nie mamy jej w sobie.

Stefan Kisielewski wyró¿nia³ siê nie tylko tym, ¿e potrafi³ celnie i b³yskotliwie wskazaæ wady systemu
komunistycznego i trapi¹ce nasz naród choroby, ale tak¿e tym, ¿e umia³ zdobyæ siê na refleksjê zwróco-
n¹ w przysz³oœæ i na sformu³owanie propozycji przebudowy spo³eczeñstwa i gospodarki. Z jego przemyœ-
leñ korzysta³y ugrupowania prawicowe i antykomunistyczne, konstruuj¹c swoje programy polityczne.

Kierujê swoje oœwiadczenie do ministra w³aœciwego do spraw edukacji, by piœmiennictwo tego pra-
wego i m¹drego Polaka znalaz³o nale¿ne miejsce w programach nauczania m³odzie¿y. Zas³uguje na to
Stefan Kisielewski, zas³uguje na to polska m³odzie¿. Swoje oœwiadczenie kierujê równie¿ do ministra
w³aœciwego do spraw kultury. Œrodki publiczne bêd¹ce w dyspozycji tego resortu powinny zostaæ
wykorzystane w celu wsparcia inicjatyw publikacji prac Stefana Kisielewskiego i innych zapomnia-
nych acz prawdziwych autorytetów. Chodzi o to, by Polacy mieli dostêp do dzie³ swoich najwybitniej-
szych rodaków i mogli skorzystaæ najpe³niej z ich spuœcizny.
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