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%Wielebny Kqi^ze Profesorze :

W liście Ksiądz Profesor swoim do mnie porusza pamięt
ne przemówienie ministra spraw zagranicznych p4zefa Becka z 1
dnia 5 maja 1939 r.

Przenosi mnie to do okresu z przed li»t prze^złro pie- 
driż^es\eciu • JOystapienie ministra byXo stanowczą odmowa pod
dania Polski wszechwładnej władzy tofcojetckiego hitleryzmu^ Stano
wisko naszego rz^du bjclo i^uszne i j-»k si^ okazało jedyne^r o-* 
wym momencie właściwe. v

Sine hallem teeo przemówienia w parku publicznym miasta 
&fenchea>ter , ktbre odwiedziłem na zaproszenie tamtejszych wJ-adz 
miejskich. Postawiono przy mnie aparat radiowy,ktiry przyniósł- 
rpi słowa nacechowane enerei^a i pl^bokim przekonaniem. Byiy one"" 
zarazem dowodem, że grdzba naparci niemieckiej jest nieodwracal^ 
na •

Tak tek przyjęło społeczeństwo nasze wystąpienie minist
ra ,ktofr*y wzywal/heroki nolski do zjednoczonego oporu w chwili ów
czesnej i w podoDnym poto^enii< w latach następnych.

W tym akcie historycznym dos^zejram dzisiaj i wyczsuwa
łem juz w< edy[jedn^ niestistoSc n-. ̂ r y  slrowięj, a mianowicie nak^az/ 
stawienia oporu jak gdyby przedewszystkiem dla polskiego honoru* 

Chodziło przeciek nie o wezwanie do rycerskiego turnieju, ale do 
obrony polskiej niepodległości* polskiej^wolno$ci indywidualnej, 
do zabezpieczen/a polskiej kultury i przyszJro^ci nolskiego naro
du. W takiej chwili oczekuje sî e od napadniętego nieziH) jnnego 
opon*, 9 o 1 przwvwodcV)w nołitycznego rozumu* Polska^ ^ak powiedzia
łem^ zrozumiała apel w spofeob wiras-fciwy.

Obecnie przebywa Polska dalsza r̂Łbejffie tak krwawa, aj.e 
cienka i dlugotr-wał^* Kraj nasz znalazł s^e po bankructwie* sys
temu komunistycznego w po+oieniu materialnie lepszym niź Polska 
w -*r. 1918,kiedjg^flczyc musiała ze wszystkimi sąsiadami z wyjąt

kiem małego odcinka granicy z rfę*'rami,kifedy narafeon^ była na aftres- 
je^dw6ch wielkich mocarstw , a w swych granicach miaia l^' obce
go ełeqientu. Piel**! suu> wtedy Jawnych V-ub skrytych w r o g w  1 dosyjfc 
chłodnych p zy.laciWr. A zaciężyła nad Polską mordercza r^ka «4*c/ch 
zwalczajacych sî e systemów politycznych ,ktfere zadały okrutne 
straCV nasiej inteleigencji•
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Odpowiedz na pytanie Wielebnego P»n» Profesora bidzie 
z»|ea»^ niemal Wyłącznie od nas samych* Wysiłek naszego 
n»ro/du m^t(wreszcie byik rdwnie bezwzględny i solidarny, aby 
nadeszła wiosna i zarowno Wielebny Ksiądz ^rofe^or Jak ja 
£ego oczekujemy i te wierć za&,h< v  ujemy  ̂u f naszych, sercach.

Zastanawia si^ Ksiądz ^rofesor nad tym czy narfed polski 
może "ubogacić" Międzynarodowa sooieczrtcrsfó zaleca sobie wlaĵ * 
ciwa^Bohaterski opdr || ^  obronie wolności i przodującą rola , 
spełniona przez Polskę w jej odzyskaniu, da4a narodom uciemi|~ 
zbnym zachętę i pomoc'. Polskie lafestwo znalazl-b uznanie w kra
jach zachodnich , jednajac powalanie dla naszegol(|fraju i jego 
męstwa w s^u^zble idei, ale tej pozytywnej reakcji nrzece*nia<£ 
nie nalepy. To pierwszy łfr o M C  dopiero bardzo ostrożny na dro
dze krajów bogatych, poli+ycznie doświadczonych i kompetent
nie administtrowanych , krajdw przeświadczonych o swojej "Wjr&- 
szóści • Co gorszaj&becny trudny okres, którzy przechodzi Polska 
?iaaze spory i niezdecydowanie zacieraja w oczach Jwi**ta jej 
obraz i jej wartoAd. Oby na okres jaknajkr</tszy«

Wreszcie pytanie ostatnie jpki znak <4^czy okres dru
giej i trzeciej Rzaczyposnolitej. O jpowiecfz na to pytanie 
jest doprawdy latwt^(|zarazem rodna szerszego omówienia - to 
znajomo^ historii i honor narodowy,

L^cze wyrazy powalania i oddania,
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