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Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności wyraża swoje
oburzenie dotyczące sytuacji odśpiewania na terenie Klasztoru Jasnogórskiego przez ukraińskie
dzieci pieśni „Czerwona kalina”.
Jasna Góra to miejsce o szczególnym znaczeniu dla Polaków – zarówno religijnym, jak
i historycznym. Jest to świątynia wpisująca się głęboko w naszą tożsamość narodową. Polacy od
swoich wczesnych lat dziecięcych przyjeżdżają na Jasną Górę przed oblicze Czarnej Madonny po
nadzieję, po prawdę, po pomoc, po siłę Ducha, a także by wyrazić wdzięczność, cześć i uznanie dla
świętości, która w tym miejscu się przejawia. Klasztor ma znaczenie także dla wielu Polaków mniej
zaangażowanych religijnie – jego majestat, historyczne symbole i zgromadzone wytwory sztuki
sakralnej napawają zachwytem i dumą.
Pieśń „Czerwona Kalina” ma bolesną dla Polaków konotację. Z tą właśnie pieśnią na ustach
Ukraińcy mordowali Polaków – na Wołyniu, a także polskie dzieci w 1918 roku podczas próby
przejęcia polskiego Lwowa. Kojarzymy pieśń z wielką polską tragedią (w załączeniu rys historyczny
tego utworu).
Odśpiewanie pieśni kojarzącej się ze zbrodniami Ukraińców na Polakach i to w czasie, gdy
Polacy zachowali się zgoła inaczej – wyciągając pomocną dłoń do grup ukraińskich ofiar konfliktu
wojennego, oznacza brak szacunku, a nawet pogardę dla naszego narodowego bólu i traumy wielu
osób po stracie bliskich, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Przywoływanie piosenki, która
nadal ma w treści zwrotek słowa nawiązujące do przemocy wobec Polaków, nie ma nic wspólnego
z aktem wybaczania. Wybaczanie bowiem zaczyna się od uznania prawdy, oddania szacunku
i godności.
W jaki sposób my jako nauczyciele mamy uczyć prawdziwej historii młode pokolenia, jeśli
z Jasnej Góry płyną dźwięki pieśni towarzyszącej bandom wykonującym egzekucje na tysiącach
niewinnych Polaków?
Nasze Stowarzyszenie stanowczo apeluje, aby takie sytuacje więcej na Jasnej Górze i w ogóle
na ulicach polskich miast nie miały już miejsca. Oczekujemy wydania stosownego oświadczenia
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z ustosunkowaniem się do tej niedopuszczalnej sytuacji, aby nasze wspólne święte miejsce na Jasnej
Górze zawsze było opoką dla Polaków, bastionem honoru i pokoju.
Z wyrazami szacunku
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Załącznik:
1. Rys historyczny piosenki „Czerwona kalina”.
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