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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 

Czy można przecenić znaczenie Parczewa w historii Polski? To jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny, 

tak zwana brama Korony Królestwa Polskiego, położona w połowie drogi między Krakowem a Wilnem, 

jedno z najważniejszych miast na królewskim szlaku jagiellońskim XV i XVI wieku. Założone 3 lipca 1401 r. 

przez króla Władysława II Jagiełłę już w 1413 r. zostało wymienione w akcie unii horodelskiej obok Lublina 

jako „(…) miejsce sejmów i zjazdów panów i szlachty Królestwa Polskiego i ziem litewskich (…)”. 

Królewskie miasto, które gościło jagiellońskich władców Rzeczypospolitej w roku 1564, stało się wspa-

niałym symbolem troski ojców ojczyzny o spokojną przyszłość jej mieszkańców. W czasach, kiedy za na-

szymi granicami przetaczała się religijna burza wywołana przez Marcina Lutra i Jana Kalwina, niosąca 

śmierć i zniszczenie, która w imię zasady cuius regio, eius religio wypędzała z rodzinnych ziem tysiące 

mieszkańców Szwajcarii, państw niemieckich czy skandynawskich, w mieście nad Piwonią, Konotopą i Kło-

dzianką zebrały się stany sejmujące, to jest Zygmunt II August – król Polski, senatorowie oraz posłowie. 

Sejm, który obradował w Parczewie w dniach od 24 czerwca do 12 sierpnia 1564 r., ukazał nam, że wśród 

licznych rozbieżności ideowych czy religijnych istnieje możliwość zawarcia kompromisu, który służy dobru 

publicznemu. Przyjęcie przez stany sejmujące – po wysłuchaniu nuncjusza apostolskiego w Polsce biskupa 

Giovanniego Francesco Commendone – uchwał Soboru Trydenckiego w dniu 7 sierpnia 1564 r. wskazuje na 

mądrość, rozumność, szlachetność, opanowanie, ale też na odwagę, śmiałość oraz dalekowzroczność obywa-

teli I Rzeczypospolitej. To podczas tych obrad głosami króla i senatorów zdecydowano, że fundamentalnym 

elementem pomyślnego rozwoju Rzeczypospolitej jest wzajemna tolerancja, otwartość, zrozumienie dla od-

mienności religijnej wielonarodowej monarchii, przy jednoczesnym racjonalnym, wynikającym z historycz-

nych uwarunkowań oparciu budowy dobrobytu państwa na woli większości obywateli i religii rzymskokato-

lickiej. Przyjęta zasada tolerancji nie oznacza uprzywilejowania przedstawicieli nowych prądów religijnych i 

zgody na narzucenie większości woli mniejszości. To wówczas, dzięki dalekowzroczności rządzących, 

otwartości na innych, przy zachowaniu poczucia własnej wartości, nasza ojczyzna krzewiła na wschodzie 

idee wolności, zrozumienia dla odmienności, na zachodzie zaś była wzorem tolerancji dla uciskanych. Decy-

zje, które zapadły podczas parczewskich obrad, uchroniły Rzeczpospolitą przed wojnami religijnymi, z któ-

rymi Europa zmagała się do końca XVIII wieku. 

Dnia 14 września 2014 r. w Parczewie podczas uroczystych obchodów tego jakże ważnego dla Polski wy-

darzenia, w którym uczestniczyli: nuncjusz apostolski abp. Celestino Migliore, przedstawiciele Episkopatu 

Polski pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego oraz ponad stu księży, jeszcze raz, po czterystu 

pięćdziesięciu latach, przypomniano, że w oparciu o Boga Najwyższego, wolność, prawo, sprawiedliwość, 

otwarcie na innych, wyrzeczenie się izolacjonizmu, koniunkturalizmu i strachu, nasza ojczyzna ponownie 

może stać się dla innych wzorem do naśladowania. 

Pragnę serdecznie podziękować z tego miejsca organizatorom tej wspaniałej uroczystości, w której mia-

łem możliwość uczestniczyć. W szczególności z całego serca dziękuję ks. biskupowi siedleckiemu Kazimie-

rzowi Gurdzie, ks. prałatowi Tadeuszowi Lewczukowi, kustoszowi parczewskiej bazyliki, oraz panu Pawłowi 

Kędrackiemu, burmistrzowi Parczewa. 

Grzegorz Bierecki 




