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Ukrainian night on a farm Catholic   - A.I. Kuindzhi (1876),    Kallmiuska    Palanka   is 25   versts  from  Age-old 
Kremness - Adomakhi  (city Sent. Maria  - Mariupol) 

Депутатам Сейму Речи-Посполітої - Польщі ! 

Ми всі члени вченої ради Інституту економіко-соціокультурних 
досліджень ім. Ольги Васильєвої-Католик (правонаступника ДЕНМЦ 
Академії наук України) глибоко співчуваємо і щиро тужимо з приводу 
Трагедії що осягнула Народ Речі-Посполітой - Польщі і весь Світ ! 

Нам всім не із часописів і книжок, а із плідної співпраці відомо, що 
народ Польщі заслуговує на велику повагу і чесну співпрацю з боку усіх 
народів Європи. Багатьох із нас поєднує з народом Польщі родинні зв’язки. В
багатьох серед родичів були поляки, а де хто створили спільні родини. Не 
треба і спеціальних курсів, щоб зрозуміти польську мову, а полякам, щоб 
розуміти українську і ново-українську (скорочено –«російську»). Дуже 
багато об’єднуючих речей існує між двома Європейськими Християнськими 
Народами – польським і українським. Ми всі це добре знаємо, розуміємо і
відчуваємо.

Доречи, ми плідно працювали із науковцями Польщі в 1998-2003 рр. і
щиро вдячні всім керівникам Польщі, які дали можливість підготувати 
фахівця вищого рівня в галузевих і академічних інститутах Речи-Посполітої – 
Польщі за період стажування нашого співробітника в Варшаві в 2000-2001рр.
Ті доповіді і монографія, яку вдалось підготувати в 2001 р., і досі є
актуальними.

Але найбільш вагомою і незабутньою була наша співпраця із народом 
Польщі в 2009 р., коли спільно із тисячами поляків на чолі із Президентом 
Польщі Лехом Качинським канонізували 11 жовтня в Римі в Соборі Святого 
Петра під проводом Римського Папи Бенедикта ХУІ нашого спільного із 
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народом Польщі Святого Зигмунта Щенсни Фелінські разом із ще чотирма 
видатними Християнами Світу - Франциском Колл Гутаром, Бароном 
Рафаелем Арнаїзом, Джоаной Юган, Джозефом де Вестером. Здавалось, що 
на цій канонізації був весь Світ, тому що вся площа була у хустках із 
зображенням особистостей, яких канонізували, рясніла стягами, плакатами,
транспарантами, які тримали паломники-віруючі із Латинської Америки,
острова Балі, Африки, Іспанії, Франції, Індії, Нідерландів, Бельгії, найбільше 
із Польщі та із інших країн світу, де тільки існують християнські спільноти,
де люди читають Євангеліє і розуміють слово Боже. Вся площа Собору 
Святого Петра у самому соборі неподалеку самого від олтаря бачила на 
чотирьох велетенських екранах дуже схвильованого і піднесеного 
Президента Польщі Леха Качинського … Справді можна казати, що народ 
Польщі, дійсно, наполегливо і щиро працює над розбудовою духовних 
цінностей сучасної цивілізації.

Тому ця подія с загибеллю Президента Польщі Леха Качинського 
разом із дружиною Марією і з видатними керівниками Польщі взагалі не 
вкладається у свідомості. Таке дикунство було якось не те що зрозуміло, а
менш стискало серце, може десь в ХУ-ХУІ сторіччях і то, коли ті події 
розглядати на великій відстані, краще із ХХІ століття. Взагалі є бажання 
прокинутись, щоб хтось сказав, що вся ця подія – це тільки кошмарний сон, а
десь ввечері Президент Лех Качинський привітає свій народ і йому можна 
буде надіслати листа і т.п. Але все це - нам кажуть, що не сон і в Катині вже 
ніколи не буде ставити свічки Лех Качинський із пані Марією, як майже 
сотня його добрих друзів і соратників. Але ці свічки Пам’яті, Скорботи і
Великої Надії будемо ставити всі ми (!). Ми всі не тільки будемо ставити 
свічки і висловлювати скорботу по «невінно убієних», а і будемо 
наполегливо працювати на майбутнє нашої Великої Християнської 
Цивілізації ! На Майбутнє Єдиної Європи ! На Майбутнє наших нащадків,
які не повинні пережити трагедію Катині і квітня 2010 р. під Смоленськом !   

Ця втрата не тільки Народу Польщі, це трагедія всього Світу, який 
прагне побудувати Майбутнє без геополітичних ледарів і негідників,
прагнучих жити за чужий рахунок. Але цим негідникам мало - вони прагнуть 
ще і всіма командувати, всіма управляти, всіх примушувати себе поважати.
Страхом, і лише страхом перед розправою за презирство до них - вони 
прагнуть управляти всім Людством (!). 

Ми віримо, що ця непоправна Трагедія об'єднає всіх чесних керівників 
Світу в боротьбі за Цивілізацію !  



Ми віримо, що країни Європи і Америки нададуть Народу Польщі 
допомогу не тільки фінансову, але і фахівцями вищого рівня управління. І
той розрахунок, який ставили і ставлять перед собою сили Зла, не 
здійсниться ні в одній з країн Європейського Союзу, а не тільки в Польщі.

Ми глибоко вдячливі всім видатним людям Європи, Америки, Азії,
Африки, Австралії за їх глибоке співчуття всім рідним і близьким загиблих 
Великих Синів Польщі - Великих Громадян Світу. Вони своїм життям 
пожертвували, щоб попередити всіх нас про небезпеку, яка нависнула над 
Людством, створюючи яку хочуть зупинити розвиток і нормальне життя 
мільйонів людей на Землі.

Ми молимо Господа упокоїти Душі загиблих Великих Поляків. Ми 
молимо Святих - Зігмунта Щенсни Фелінські, Франциска Колл Гутара,
Барона Рафаеля Арнаїза, Джоану Юган, Джозефа де Вестера, щоб вони 
захистили нашу Цивілізацію від терористів і не дали спровокувати Людство 
на порушення християнських заповідей, як це було у минулому, але головне - 
щоб вони дали мудрість керівникам індустріально розвинених держав.

Ми віримо, що Мудрість і Цивілізація 

переможуть терор ! 
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