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„BUDOWAĆ MOSTY A NIE MURY!”
„Apelujemy, żeby przy poszukiwaniu wyjścia z tej trudnej sytuacji
budować mosty, a nie mury.”1
Minął już przeszło rok od momentu, gdy jako mieszkańcy Polski – odwołując się
do ewangelicznej przenośni – znaleźliśmy się na drodze z Jerozolimy do Jerycha.
Nie czas dzisiaj na wskazywanie palcem zbójców, czy szukanie wśród nas kapłanów
i lewitów. Niech oni sami dokonają rachunku sumienia i sami odpowiedzą sobie na pytanie
czy zachowali się właściwie. Dziś pragniemy oddać hołd tym wszystkim, którzy wierni
swojemu człowieczeństwu, swoją postawą sprawiają, że ewangeliczna przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie staje się tak bardzo aktualna. Takich ludzi jest legion!
Wśród nich najpierw zwróćmy się do licznych mieszkańców krainy – pogranicza polskobiałoruskiego, którzy poruszeni nieszczęściem błąkających się wśród bagien i ostępów
leśnych zmęczonych przybyszów z dalekiej Azji i Afryki i innych części świata, jako pierwsi
wyruszyli im na pomoc, nie zważając na własne bezpieczeństwo. Wielu z was – drodzy
przyjaciele – otwarło swoje domy dla tych zmarzniętych i przerażonych ludzi, dzieląc się
z nimi własnym czasem, jedzeniem i ciepłym, suchym ubraniem. Wkrótce też z całego kraju
zaczęli przybywać ci wszyscy, którzy zostali głęboko poruszeni losem ludzi traktowanych
przez nieludzki reżim, niczym pionki w bezwzględnej grze politycznej.
Nagroda
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–

Budowniczemu

Mostów”

jest

przyznawana

w uznaniu „zasług w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia
na rzecz bliźnich”. Dziś nie sposób znaleźć właściwszą laureatkę i laureata tej nagrody niż
„każdą OSOBĘ POMAGAJĄCĄ przy granicy polsko-białoruskiej”, a więc te wszystkie
osoby, które z takich właśnie pobudek działały i nadal działają służąc pomocą zmęczonym
uchodźcom – naszym braciom i siostrom z krajów Azji, Afryki i wielu innych stron świata
znajdujących się na granicy z Białorusią.

„Grupa Granica zawiera w swoim raporcie apel o humanitarne rozwiązanie kryzysu. (04.08.2022)
https://www.euractiv.pl/section/migracje/news/raport-grupa-granica-polska-bialorus-uchodzcy-migranci/
1

Dlatego całkowicie zasłużenie PONTIFEXAMI zostały tak osoby, które działały
i działają w ramach różnych mniej lub bardziej zorganizowanych grup i stowarzyszeń,
których praca i zaangażowanie są dziś nie do przecenienia, jak również mieszkanki
i mieszkańcy pogranicza oraz wszyscy ci, którzy zbiorowo lub indywidualnie, nie godząc się
na sytuację jaka ma miejsce na polsko-białoruskim pograniczu pomagają ludziom, którzy
uciekając przed prześladowaniami i głodem w ich krajach znaleźli się na terytorium Polski.
Jest to spontaniczny ruch społeczny, który niesie pomoc humanitarną, prawną,
medyczną i psychologiczną oraz działa na rzecz deeskalacji kryzysu humanitarnego
na polsko-białoruskiej granicy. Prowadzi także działalność badawczą i monitoringową.
Przyznając nagrodę „PONTIFICI – Budowniczemu Mostów” każdej Osobie
Pomagającej przy granicy polsko-białoruskiej Kapituła Nagrody, a z nią warszawski Klub
Inteligencji Katolickiej pragną zwrócić uwagę na bardzo konkretnego człowieka, i docenić
każdą z setek, a może tysięcy osób, które każdego dnia w mokrej, ciemnej i zimnej puszczy,
nie zważając na warunki atmosferyczne i niezależnie od pory dnia czy nocy, poprzez
konkretny gest wyciągniętej ręki zbudowały tysiące pojedynczych, a zarazem bardzo
konkretnych mostów. Są to mosty najistotniejsze i najtrwalsze bo łaczace człowieka
z człowiekiem. Zaś fakt, że wyciągnięta ręka skierowana jest do bezbronnego człowieka
będącego w potrzebie dodatkowo trwale ten most scala.
Trzeba mieć również świadomość, że podjęcie się pomocy potrzebującym
na polsko-białoruskim pograniczu, sprzeciwiając się w ten sposób wydarzeniom jakie miały
i mają tam miejsce, oznacza pogodzenie się z określonymi konsekwencjami i ryzykiem.
Niejednokrotnie osoby pomagające uchodźcom i migrantom doświadczały szykan
i przemocy ze strony funkcjonariuszy państwa, osób trzecich czy części opinii publicznej.
Bywały zatrzymywane, aresztowane, stosowano wobec nich przeszukania, stawiano im
zarzuty, grożono karami więzienia, wyrzuceniem z pracy, niszczono ich mienie, a nawet
nazywano „durniami” czy „zdrajcami”. Zarazem Osoby Pomagające były też świadkami
przemocy wobec tych, którym niosły pomoc.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to co się wydarzyło i wydarza na naszej
granicy z Białorusią wynika z nieludzkiej polityki białoruskiego reżimu. Postawiło to polskie
władze w trudnej sytuacji obowiązku zabezpieczenia granic jednocześnie naszego kraju jak
i Unii Europejskiej. Sytuacja ta nie zwolniła jednak nigdy i nikogo z obowiązku działnia
zgodnie z podstawowymi prawami człowieka i zachowania elementarnych zasad godności
i szacunku wobec drugiego człowieka.

Należy mieć nadzieję, że przyznanie nagrody „PONTIFICI – Budowniczemu
Mostów” wszystkim osobom, które na granicy polsko-biąłoruskiej zaangażowały się
w akcję pomocy uchodźcom uzmysłowi władzom naszego kraju, że nagrodzone osoby
swoim działaniem realizują działania zgodne z podstawowymi zasadami praw człowieka,
zasadami humanitaryzmu i z wartościami chrześcijańskimi bezwzględnej pomocy
człowiekowi słabszemu i w potrzebie, na które władze naszego państwa, ustami swoich
przedstawicieli jakże często się powołują.
Przecież to włąsnie każda i każdy z tegotrocznych PONTIFEXÓW, osób które
udzielały i nadal udzielają pomocy uchodźcom w lasach pogranicza polsko-białoruskiego
realizowały i realizują w praktyce te wartości! Uznając bowiem moralny nakaz zapewnienia
KAŻDEMU człowiekowi godnego życia od jego początku do naturalnej śmierci, nie można
przejść obojętnie (nie mówiąc już o wrogości) wobec tych, o których wprost to moralne
wyzwanie mówi! Przecież w puszczy mieliśmy i mamy do czynienia z kobietami w ciąży,
z dziećmi w wieku kilku miesięcy, czy kilku lat, osobami wieku średniego i seniorami,
osobami powyżej 60, 70 roku życia.

Chyba wszyscy się zgodzimy, że życie w lesie

nie jest godne, a śmierć w takich warunkach nie jest naturalna.
Przyznając tytuł PONTIFEXA 2022 „Budowniczego Mostów“ wszystkim tym,
którzy niosą niezbędną pomoc zmęczonym, często głodnym, spragnionym i chorym
uchodźcom, pragniemy oddać Każdej i Każdemu z Pańswa należną Wam cześć!
Jednoznacznie w całości realizujecie ideę, która przyświeca naszej nagrodzie
nie mogąc przejść obojętnie, widząc cierpiącego człowieka, bez względu na to,
jaki ma kolor skóry i jaki ma stosunek do spraw ostatecznych.
Wielka chwała i wdzięczność Wam za to!
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