
Republikanie
Bidena

■ Wybór Kamali Harris przez Joe Bidena i jego 
otoczenie jako partnera w demokratycznym „bi-
lecie” wyborczym nie specjalnie zszokował ana-
lityków amerykańskiej sceny politycznej. 
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Lepsza jest 
uboga mądrość 
niż głupie 
bogactwo. 
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Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 
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Gdyby się okazało, co ja-
koś już jako wspólnota 
przeczuwamy, że wirus 
owszem, jest bardzo za-
raźliwy, ale szczęśliwie 
niezbyt morderczy, to za-
planowany interes pro-
ducentów szczepionek 
z tzw. Big Pharma moc-
no by ucierpiał

Pasożytujące na budże-
cie organizacje poza-
rządowe, to też zdobycz 
grubokreskowej demo-
kracji. Zawodowi aktywi-
ści żyją sobie jak pącz-
ki w maśle, a na przy-
kład miłośnicy przyrody 
osiągają prezydenckie 
zarobki.

Tu, na Podlasiu, w regio-
nie białoruskim albo pol-
skim, różność religijna 
i narodowa jest czymś 
zwyczajnym. Obok sie-
bie mieszkali tu zawsze 
Polacy, Białorusi, Ukra-
ińcy, Rosjanie, Tatarzy, 
Żydzi, Niemcy, Czesi, 
Holendrzy.

Grecja już wcześniej 
uprzedziła wszystkich 
swych rozmówców w tym 
USA i kraje Unii Europej-
skiej iż jest gotowa na mi-
litarną odpowiedź w ra-
zie konkretnego zdarze-
nia naruszającego jej su-
werenność. Zabrzmiało 
to bardzo poważnie...

Ur. 10. 04. 1996 r. w Wil-
nie. W 2019 r. ukończyła 
indologię na Uniwersyte-
cie Wileńskim. Debiuto-
wała w 2013 r. w konkur-
sie poetyckim w ramach 
XIII Światowych Dni Po-
ezji UNESCO, po czym 
dołączyła do Nowej 
Awangardy Wileńskiej...

Białoruska 
opozycja
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Wojna narracji
■ Naprzeciw siebie stoją dwie Polski. Jedna agresyw-
na, szalona, zanarchizowana. Druga Polska bez-
wolna, jakby drzemie. „A jeżeli istnieją dwie Polski, 
to muszą też istnieć dwa narody Polaków – mówił 
Józef Piłsudski – Jeden to naród patriotów, drugi – 
naród kolaborantów”. str. 3 ►
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Opinie i Akcenty

Od średniowiecza słynęliśmy z wydo-
bycia soli w całej Europie. Kopalnia 
soli w Bochni otworzyła swoje podwo-
je już w 1248 roku, okręg Wieliczki był 
znany w XI wieku z podstawowego wy-
dobywania wody solankowej i warzenia 
z niej soli. Kopalnie w Bochni i Wielicz-
ce przyczyniły się do ogromnego jak na 
tamte czasy rozwoju miast i napełnia-
ły skarbiec królewski. Król Kazimierz 
Wielki polegał na zyskach ze sprzeda-
ży soli wydobywanej w Wieliczce, które 
stanowiły aż 1/3 przychodu skarbu kró-
lewskiego. W 1368 roku król wydał Sta-
tut Żup Krakowskich o prawach wydo-
bywania soli, dając podwaliny dalsze-
go rozwoju Wieliczki. 

W dzisiejszych czasach w Boch-
ni jak i Wieliczce nie wydobywa się już 
soli, ale są wielką atrakcją turystyczną 
przyciągającą setki tysięcy turystów 
z kraju i zagranicy. Obie są uznane 
przez UNESCO jako dziedzictwo kul-
turowe. W Wieliczce prowadzi się pro-
dukcję soli warzonej, którą uzyskuje się 
z zasolonych wód z podziemnych wy-
cieków. Jak podaje biuro prasowe Wie-
liczki, solanki, czyli słone wody kopal-
niane, dopływają w naturalnym proce-
sie do wyrobisk, które kopalnia trans-
portuje na powierzchnię. Warzenie soli 
pozwala wyprodukować 12-15 tysięcy 
ton soli rocznie, która otrzymała Certy-
fikat Dziedzictwa Kulinarnego Małopol-
ski. Sól warzona z Wieliczki jest ofero-
wana w sklepach przez firmę Kotanyi, 
mającą austriackie korzenie. 

Skąd się bierze dzisiaj sól kamien-
na w naszych sklepach? Największa 
kopalnia soli kamiennej w Polsce mie-
ści się obecnie w Kłodawie w woje-
wództwie wielkopolskim. Badania złóż 
na tym obszarze były prowadził w roku 
1937 profesor Edwarda Janczewski, 
który odkrył struktury solne o długo-
ści 63 km i szerokości 4 kilometrów. 
W czasie okupacji Niemcy prowadzi-
li wiercenia i potwierdzili dwa wysa-
dy solne: na Niżu Polskim o długości 
26 km i szerokości 2 km oraz mniej-
szy w Izbicy Kujawskiej. W Kłoda-
wie potwierdzono też występowanie 
mniejszych zasobów pokładów soli 
magnezowo-potasowych. 

W 1956 roku zaczęto wydoby-
wać pierwsze tony soli kamiennej, 
a dwa lata później utworzone przed-
siębiorstwo Kopalnia Soli Kłoda-
wa dostało plany produkcji 450 tysię-
cy ton soli w skali roku. Dla porówna-
nia – w latach 70. wydobywano po-
nad milion ton rocznie. Do lat 90. pra-
wie całe wydobycie było przeznaczo-
ne dla przemysłu, ale przemiany go-
spodarcze doprowadziły do znacz-
nego ich spadku. Rok 1992 przyniósł 
zmiany – początek wydobycia soli ka-
miennej na głębokości 750 metrów 

oraz przestawienie odbioru z przemy-
słowego na spożywczy. Wprowadzone 
dalsze zmiany na początku XXI wieku 
to nie tylko unowocześnienie produkcji 
i wydobycia soli, ale również udostęp-
nienie Kłodawskiej Podziemnej Trasy 
Turystycznej. W 2007 zorganizowano 
koncert Filharmonii Kaliskiej pod zie-
mią, odnotowany w księdze Guines-
sa jako muzyka klasyczna grana naj-
głębiej pod ziemią – Cztery Pory Roku 
Vivaldiego. Jednak dzisiaj najwięk-
szym osiągnieciem Kopalni Kłodawa 
jest pierwsze miejsce w wydobyciu soli 
kamiennej w Polsce, uzyskiwanej jako 
produkt końcowy w drodze obróbki me-
chanicznej, bez użycia chemii. Kopal-
nia również kontynuuje modernizację 
technologiczną oraz wprowadziła do 
asortymentu produktów lizawki solne 
dla zwierząt w ilości – bagatelka – 50 
ton na dobę. 

Dlaczego warto wiedzieć 
o soli w Kłodawie? Nie tylko dlatego, 
że jako Spółka Skarbu Państwa kon-
tynuuje tradycje kopalni soli w Boch-
ni i Wieliczce sprzed setek lat, ale rów-

nież, dlatego że jakość tej soli jest 
niezrównana. 

Każdy kto interesuje się zdrowym 
żywieniem, przygląda się oferowa-
nym na rynku przeróżnym rodzajom 
soli: gruboziarnistej, morskiej, jodowa-
nej, himalajskiej – itd. Wiele z tych sol-
nych produktów zawiera dodatki mine-
ralne albo wzbogacające je sztuczne 
składniki. Każdy kto sięga w sklepie 
po paczkę soli, powinien wiedzieć, że 
sól z Kłodawy zawiera tylko naturalne 
mikroelementy potrzebne do zdrowe-
go odżywiania i dobrej przemiany ma-
terii. Pokłady soli kłodawskiej na Niżu 
Polskim utworzone naturalnie 250 mln 
lat temu zawierają między innymi pier-
wiastki takie jak: magnes, żelazo, cynk, 
miedz, selen i jod i są ważnymi mikro-
elementami w prawidłowym funkcjono-
waniu metabolizmu człowieka. 

Doprawiając solą nasze dania i uży-
wając Produktu Polskiego możemy 
być przekonani, że nie tylko wzbo-
gacamy i nasz organizm i Skarb 
Państwa.

Sól naszej ziemi
■ Najczęściej używaną przyprawą jest sól. Sięgamy po nią, prze-
ważnie nie zastanawiając się nad jej właściwościami ani o pocho-
dzeniem. A jest nad czym się zastanowić, gdyż sól jest naszym 
bogactwem od początków państwa polskiego. Czy używamy naszej soli, czy 
też pozwalamy się bogacić zagranicznej korporacji?

„Uważam, że zwycięstwo Zjedno-
czonej Prawicy także w 2023 r. 

jest możliwe. Jeżeli uda się tej forma-
cji uniknąć efektu obserwowalnej aro-
gancji władzy, co najbardziej ludzi de-
nerwuje. Jeżeli uda się obronić Polskę 
przed kryzysem gospodarczym, utrzy-
mać miejsca pracy, wrócić na drogę 
dynamicznego rozwoju. Jeśli miałbym 
coś kolegom doradzać, to powiem tak: 
bądźcie blisko ludzi. I ja tego będę pil-
nował” – prezydent Andrzej Duda. 

Podzielam pogląd byłego łódzkie-
go kuratora oświaty, że „ideologia 

LGBT dehumanizuje społeczeństwo”; 
to nie jest obrażanie, to obrona więk-
szości przed grupami anarchistów – 
stwierdził w rozmowie z dziennikarzami 
szef klubu PiS Ryszard Terlecki. 

Kto obecnie najbardziej zasługuje na 
miano lidera opozycji? Według pra-

cowni Social Changes, wśród wszyst-
kich badanych wyborców największa 
grupa twierdzi, że opozycja nie ma 
obecnie lidera – to zdanie aż 34 pro-
cent. A jeśli już, to dla 20 procent lide-
rem jest Rafał Trzaskowski, dla 12 pro-
cent Szymon Hołownia, a dla 8 procent 
Krzysztof Bosak, co pokrywa się z po-
parciem dla ich partii. Co ciekawe, na 
1 procent wskazań może liczyć Michał 
Sz. uważający siebie za Margot. 

Czterogwiazdkowy Hotel Krasic-
ki w Lidzbarku Warmińskim będzie 

gościł 7 września polityków Koalicji 
Obywatelskiej, którzy przyjeżdżają na 
Warmię, aby rozmawiać m. in. o kwe-
stii głosowania przeciwko podwyżkom 
dla osób pełniących funkcje publicz-
ne i kryzysu, jaki wywołało. O sprawie 
poinformował portal Onet. pl. Czy tego 
typu rozmowy należy prowadzić w tak 
luksusowych warunkach?

Pierwsza dama Stanów Zjednoczo-
nych, Melania Trump, przedstawi-

ła w weekend nową aranżację Ogrodu 
Różanego Białego Domu. Wśród kwia-
tów swoje miejsce znalazła tam róża 
„Jan Paweł II”, upamiętniająca wizytę 
papieża Polaka w siedzibie amerykań-
skich prezydentów w 1979 r. 

Komisja Europejska przedstawi-
ła Radzie Unii Europejskiej wnio-

sek ws. przekazania Polsce 11, 2 mld 
euro w nisko oprocentowanych pożycz-
kach na wsparcie miejsc pracy zagro-
żonych przez kryzys wywołany pande-
mią koronawirusa. W sumie do 15 kra-
jów UE ma trafić w ramach tej inicjaty-
wy 81, 4 mld euro. 

W księgarni na ul. Wiejskiej (okoli-
ce Sejmu) usłyszałem rozmowę 

– pisze Romuald Szeremietiew i opisu-
je rozmowę, której był świadkiem.
Klient – macie na wystawie siedem 
książek o wojnie 1920 roku.
Sprzedawczyni – tak, którą panu 
podać?
Klient – nie dziękuję, chcę tylko dowie-
dzieć się czy coś takiego ktoś w ogóle 
kupuje? Kiedy usłyszał, że ludzie kupu-
ją wyszedł
Szeremietiew dodał:
Mimo maseczki na twarzy bez tru-
du rozpoznałem głos pytającego – był 
to czołowy działacz PO, były minister, 
autor znanej frazy:”ch…j, d…a i kamie-
ni kupa”.

Agnieszka 
Marczak
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Komentarze i Felietony

Te narody doświadczy-
ły innego losu i mają inną pamięć. 
A zatem tworzą dwie osobne nar-
racje o Polakach i o historii Pol-
ski. Naród podzielony jak Polska, 
skonfliktowany ze sobą i ze swy-
mi sąsiadami, tworzy i przekazuje 
narracje rozszczepione. To narra-
cje demolujące naród i państwo. 

Narracja patriotów opowia-
da o wolności i prawdzie. Prawda 
zaś jest taka, że Polacy od wie-
lu pokoleń walczyli z najeźdźca-
mi i okupantami pod hasłem: „Za 
Waszą i Naszą Wolność”. Sto lat 
temu Polacy obronili przed bol-
szewikami wolną Polskę i budzą-
cą się do wolności Europę. 

W czasie bolszewickiego na-
jazdu, a także w czasie ostat-
niej wojny, naród sowieckich Po-
laków kolaborował z najeźdźca-
mi i okupantami Polski. To z tych 
środowisk, usprawiedliwiających 
zbrodnie Stalina i mord katyń-
ski, wychodzi dziś atak na odra-
dzającą się Polskę. 

Michał N., syn posłanki 
N., wściekłej bojowniczki z Pol-
ską, recenzując film „Katyń”, szy-
dził: „ZSRR nie było stać na wy-
żywienie 20 tysięcy darmozja-
dów… Jeśli możemy się z tego fil-
mu czegoś nauczyć, to jak z fla-
gi biało-czerwonej stworzyć czer-
wony sztandar. Kiedyś nam się 
ta wiedza przyda”. 

Setki i tysiące Michałów N. wy-
chodzi dziś na ulice nie pod fla-
gami czerwonymi, ale pod flaga-
mi tęczowymi LGBT. Te flagi, bar-
dziej czytelne w Europie od flag 
czerwonych, reprezentują bol-
szewicką inżynierię społeczną. 
To ideologia wymierzona w samo 
serce Polski. Jej celem jest stwo-
rzenie nowego człowieka, pozba-
wionego ojczyzny, rodziny i Boga. 

Na potrzeby bolszewickiej 
ideologii tworzona jest bolsze-
wicka narracja, rozpowszechnia-
na w Europie i w Ameryce. Pol-
ska jest przedstawiana w tej nar-
racji jako kraj nietolerancyjny, 
ksenofobiczny. Kraj, w którym 
szaleje policja, nie ma wolnych 
sądów, a ludzie z ulicy trafia-
ją prosto do więzień. Ta narracja 
jest wypowiedzeniem Polsce woj-
ny ideologicznej. 

Czy Polska jest zaskoczo-
na wściekłą agresją? Jest zasko-
czona. Nawet porażona wściekło-
ścią, jak po ugryzieniu kleszcza. 
A przecież w świecie globalnej te-
lewizji, Internetu i satelitów miej-
sce zbrojnej konfrontacji zajmuje 
nie od dziś konfrontacja wielkich 
narracji, wojna informacyjna (cy-
bernetyczna), wojna hybrydowa, 
czyli wojna inteligentna. 

Narody opowiadają o historii, 
przedstawiają obrazy świata i na-
rodów. Polska źle wypada w tych 
narracjach, a swojej narracji, 
utrwalonej w reportażach, w lite-
raturze, w malarstwie, w muzyce 
i rzeźbie, nie ma. 

Nie mamy narracji o powsta-
niach narodowych. Nie mamy 
narracji o walce Polaków na 

frontach świata w czasie ostat-
niej wojny. Nie mamy narra-
cji o Polakach w sowieckich ła-
grach i w niemieckich lagrach. 
Nie mamy narracji o zbrodni-
czym systemie PRL i o podzie-
miu zbrojnym. Nie mamy narracji 
o umiłowaniu przez Polaków wol-
ności i prawdy. 

Czarną historię Polski pi-
szą codziennie Niemcy, wła-
ściciele setek gazet i tygodni-
ków w Polsce. 

W tworzeniu narracji, w któ-
rej czarny obraz Polski wyklu-
cza Polskę z grona narodów kul-
turalnych, demokratycznych i to-
lerancyjnych, biorą udział Pola-
cy, którzy nienawidzą Polski. „Że-
śmy się podzielili na kilka rodza-
jów Polaków, że mówimy jednym 
polskim językiem, a inaczej na-
wet słowa polskie rozumiemy” – 
mówił w styczniu 1920 roku Józef 
Piłsudski. 

Do antypolskiego chóru na-
leży Swietłana Aleksijewicz, lau-
reatka Nagrody Nobla, podają-
ca się za Białorusinkę, a niekie-
dy za Rosjankę. Aleksijewicz, 
dawniej działaczka KPZR, kie-
rowniczka działu w piśmie rejo-
nowym „Majak Kommunizma” 
(Latarnia Komunizmu) w Be-
rezie, powiedziała 12 czerwca 
2016 w Norwegii: 

„Księża katoliccy w Pol-
sce wprost na kazaniach mówili: 
„Zabij Żyda. I szli zabijać”. A w cza-
sie walk w Donbasie powiedziała: 
„Dajcie tu broń, a katolicy będą 
zabijać prawosławnych”. To my-
ślenie, te słowa, wzmocnione au-
torytetem noblistki, weszły do pu-
blicystyki na Białorusi. 

Trwa wojna narracji, w której 
Polska nie jest uczestnikiem. Jest 
bezwolnym przedmiotem. Czy nie 
mamy środków do przedstawia-
nia prawdziwego obrazu Polski? 
Czy nie mamy czym bronić do-
brego imienia Polski i Polaków? 

Polska ma dziesiątki instytu-
tów kultury, ma fundacje narodo-
we, centra kultury, media narodo-
we, wyspecjalizowane biura pro-
mocji. Mamy miliardy złotych na 
przedstawianie obrazu Polski hi-
storycznej i dzisiejszej. Wciąż nie 
mamy zbornej narracji o Polsce. 

Nie chronimy pamięci Pola-
ków, choć mamy Instytut Pamię-
ci. Niemcy dawno organizowa-
li konkursy na pamiętniki o cza-
sach NRD. Polska nie zadbała 
o pamiętniki Sybiraków, pamięt-
niki żołnierzy antykomunistycz-
nego podziemia, pamiętniki ludzi, 
którzy robili strajki, zakładali Soli-
darność w fabrykach i na wsi etc. 

Tworzeniem obrazu Pol-
sce w kraju i za granicą zajmują 
się dwa resorty: Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych. Najwyższa Izba Kontro-
li stwierdziła, że instytucje, powo-
łane do promocji Polski, nie pro-
mują, nieprzedstawianą, a jedy-
nie wydają pieniądze. 

Ministerstwu Kultury podle-
ga 120 (słownie: sto dwadzieścia) 
jednostek kultury, które deklara-
tywnie zajmują się promocją ob-
razu Polski. Działalność tych jed-
nostek w ostatnich latach (cho-
dzi o lata 2013 – czerwiec 2018) 
kosztowała Ministerstwo ponad 2 
miliardy 800 milionów złotych! 

Spójrzmy na owe jednostki 
jako narzędzia Ministerstwa Kul-
tury w tworzeniu narracji. 

Znana jest jednostka pod na-
zwą Instytutu Mickiewicza, wspie-
rana finansowo przez 17 spół-
ek Skarbu Państwa. Instytut po-
dobno działa w … 70 krajach. 
Podobno działa incognito. Na 
swą działalność Instytut dosta-
je od 37 do 63 milionów zł rocz-
nie. Instytut nie wydaje książek, 
które mogłyby ocalać pamięć 
Polaków. Przykładowo, pamięć 
o polskich dworach, o miesz-
kańcach dworów, wyrzucanych, 
prześladowanych. 

Głośną jednostką 
była w 2018 roku Fundacja Kul-
tury Narodowej, która wpadła na 
pomysł, aby o Polsce opowie-
dział światu rejs żaglowca „Dar 
Młodzieży” wokół kuli ziemskiej. 
To kosztowało 21 milionów zł. 
Efekt? Żaden. 

Narzędziami nie od parady 
jest Instytut Wolności. Dokona-
nia Instytutu? Największym do-
konaniem Instytutu Wolności 
jest to, że ten Instytut po prostu 
jest. W czołówce jest też Instytut 

Sztuki Filmowej, którego wydatki 
kosztowały ostatnio 921 milionów 
złotych, w tym promocja filmu 61 
milionów. 

Niezwykle ważne jest Między-
narodowe Centrum Kultury. Wy-
dało ono na swą działalność zale-
dwie 6 milionów 400 tys. zł. Insty-
tut Książki wydał 31, 5 mln zł (od 
2013 do 2018). Wydatki 25 Insty-
tutów Kultury Polskiej (skontrolo-
wane przez NIK w Berlinie, Kijo-
wie, Londynie, Pekinie, Nowym 
Jorku i Tel Awiwie), wyniosły 105 
milionów zł. 

Berlin jest ważny, dlatego 
też właśnie w Berlinie działa nie 
tylko rozbudowana Ambasada 
Polska, nie tylko Instytut Kultury 
Polskiej, ale także Filia Instytutu 
Pileckiego. 

Działalność Ministerstwa Kul-
tury w kraju i za granicą można 
byłoby poznać po owocach, ale 
owoców promocji Polski za grani-
cą brak. Nie obrodziło. No i czyż 
można się dziwić, że Polska zna-
na jest w Europie jako kraj, w któ-
rym kwitnie faszyzm, a nawet na-
zizm? Nie można się dziwić. 

Co zrobiliśmy, żeby tak nie 
było? Żeby Polska była zna-
na ze swej wspaniałej histo-
rii, ze swych znakomitych osią-
gnięć dzisiejszych? Stadion Na-
rodowy zamienił się 16 sierp-
nia 2020 w pole bitwy AD 1920. 
Koszt: 4 miliony złotych. Efekt? 
Połączenie śpiewającego jar-
marku z aukcją koni wierzcho-
wych w Janowie Podlaskim. 

A miały być inwestycje, a nie 
tylko dobry zarobek kilkunastu 
firm wykonawczych, kilku reży-
serów i kilkunastu piosenkarzy 
i scenografów. Miało być Muzeum 
Historii Polski. Miał być Narodo-
wy Pomnik Wojny z Bolszewika-
mi 1920. 

Kilka dni po uroczystościach 
związanych z Bitwą Warszawską 
nic materialnego nie zostało dla 
Polaków. Nie zostało też nic ide-
owego, co mogłoby być narracją 
o dziejach Polski i Polaków. Milio-
ny, setki milionów złotych zosta-
ło wydane bez sensu. 

NIK stwierdza, że instytu-
cje, powołane do krzewienia ob-
razu Polski w kraju i za granicą, 

nie prowadzą działalności w spo-
sób przemyślany i konsekwent-
ny. Nie mają długofalowych pla-
nów, nie mają strategii działania, 
ba! nie mają nakreślonych celów 
i kierunków działania! 

Instytucje kultury nie diagno-
zują potrzeb, nie monitorują sku-
teczności działań. Zresztą, nie 
mają narzędzi i mierników pomia-
ru efektów. Realizowane są pro-
gramy okazjonalne – koncerty, 
seanse filmowe, przedstawie-
nia teatralne. Idee Polski i histo-
ria Polski zostawiane są przeciw-
nikom rządzącej prawicy. 

Nie przebija się do świado-
mości Europy, że Polska pierw-
sza w Europie została napadnię-
ta przez Niemcy i Rosję sowiec-
ką. Biliśmy się o wolność i prawdę 
na wszystkich frontach świata. Bi-
liśmy się pod hasłem: „Za Waszą 
i Naszą Wolność”. A w końcu zo-
staliśmy sprzedani Rosji. 

Dziś wszyscy dowiadują się, 
że to Polska napadła na Trze-
cią Rzeszę. Polska założyła obo-
zy śmierci. Polska odpowiada 
za Holokaust. To jest obowią-
zująca w Europie narracja, któ-
rej nie podważają, bo nie potrafią 
albo nie chcą podważyć dobrze 
opłacane instytucje Ministerstwa 
Kultury! 

Ale to nie jest cała prawda 
o zaniechaniu, o głupocie, o in-
stytucjach, które wyrzucają w bło-
to miliony, ale nie potrafią, a może 
nie chcą stworzyć i ocalić narra-
cji Narodu. Potęga opowieści po-
lega na tym, że opisani ludzie 
i zdarzenia nagle zmartwych-
wstają. „A wszyscy zmarli wcale 
nie żyli w przeszłości, dopóki na-
sze ich opisanie nie dało im życia” 
pisze Robert Penn Warren w po-
wieści „All the King’s Men”. 

Należy tu wymienić zaledwie 
dwa efekty spośród stu dwudzie-
stu instytucji podległych Minister-
stwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Najgłośniejszym dzie-
łem Instytutu Mickiewicza była 
żelazna tęcza LGBT na placu 
Zbawiciela. Instytut wydał ostat-
nio 151 milionów zł, w tym na tele-
fony i na taksówki wydawał ponad 
200 tysięcy zł miesięcznie. 

A na stulecie wybicia się Pol-
ski na niepodległość, Fundacja 
Kultury Narodowej sprawiła, że 
narodowa flaga Polski opłynęła 
świat na żaglowcu „Dar Młodzie-
ży”. To kosztowało 21 milionów zł. 

Na określenie działalności na-
rodowych fundacji, narodowych 
stowarzyszeń, narodowych in-
stytutów, ośrodków kultury, biur 
i ośrodków, należy użyć słowa: 
„Nic”. Pierwszy użył tego słowa 
Ludwik XVI, zapisując w swym 
diariuszu pod datą 14 lipca 
1789 roku: „Rien”. Słowo „nic”, za-
imek rzeczowny przeczący, sy-
gnalizuje nieistnienie. 

Oczywiście, nieistnienie nie 
odnosi się do istnienia insty-
tucjonalnej niekompetencji 
i głupoty. 

Wojna narracji
◄ str. 1

Michał Mońko
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Nr 226 • 28 sierpnia – 10 września 2020 3



Komentarze i Felietony

Niektórzy przed-
stawiciele męskiej część obozu 
politycznego demokratów ujawni-
li się z krytyką, anonimową rzecz 
jasna, Bidena, iż ten zbyt po-
spiesznie zadeklarował wybór 
kobiety, odbierając sobie możli-
wość lepszego sprofilowania de-
mokratycznego „biletu”. Staw-
ka kandydatek wpierw kurczą-
ca się, poczęła znów puchnąć. 
Na ostatniej prostej pojawiła się 
kandydatura Susan Rice, byłej 
ambasador przy ONZ i dorad-
cy do spraw bezpieczeństwa na-
rodowego w administracji Oba-
my, i to ona najpewniej stanowi-
ła ostatnią przeszkodę dla Harris. 

Rice podobnie jak Harris nie 
była kandydatką politycznie po-
laryzującą. Plasowała się w cen-
trum spektrum światopoglądowe-
go współczesnej Partii Demokra-
tycznej. Cieszyła się zaufaniem 
poprzedniej pary prezydenckiej 
oraz, w przeciwieństwie do Har-
ris, samego Bidena. Harris, zali-
czana do kręgów establishmen-
towo-umiarkowanych, toczyła 
z Bidenem w prawyborach wy-
równany bój na śmierć i życie. 
Mocno wykrwawiony Biden prze-
trwał jednak okres wczesnych 
porażek i powrócił do świata po-
litycznie żywych, by toczyć kolej-
ny wyrównany bój z Bernie San-
dersem. Wycofanie się z wyści-
gu Harris, Amy Klobuchar i Eliza-
beth Warren, oraz prędkie popar-
cie przez dwie pierwsze Bidena, 
pozwoliło demokratom na zata-
mowanie krwawienia całej kam-
panii. Uniknięto dzięki temu sy-
tuacji z 2016 r. Sanders naciska-
ny przez partyjne elity, świadom 
nieubłaganej porażki, wycofał się 
z wyścigu, zaś wszystkie trzy wy-
mienione kobiety automatycznie 
stały się kandydatkami do nomi-
nacji wiceprezydenckiej. 

Rice byłaby zapewne wyma-
rzoną kandydatką Bidena. Do-
świadczona urzędnik i dyploma-
ta, bez nadmiernych politycznych 
ambicji, być może stworzyłaby 
z Bidenem przyjacielski wręcz 
team. Nie starałaby się go przy-
ćmić, a wraz z pogarszającym 
się zdrowiem, politycznie pogrze-
bać „za życia”. Byłaby zapewne 
takim Mikem Pencem Donalda 
J. Trumpa. 

Zanim jednak demokratycz-
ny „bilet” otrzyma klucze do Bia-
łego Domu, czeka go morder-
cza kampania wyborcza, czte-
ry debaty wyborcze, w tym jed-

na wiceprezydencka. I tutaj do-
świadczona i charyzmatyczna 
Harris, urzędująca przecież se-
nator, była prokurator generalna 
stanu Kalifornia, sprawnie ście-
rająca się z republikańskimi poli-
tykami i spektakularnie grillująca 
urzędników administracji Trum-
pa w senackich komisjach, miała 

niewątpliwą przewagę. Nadto de-
cydowały jeszcze liczby. Pienią-
dze po prostu. Harris była i jest 
pomostem do portfeli zamożne-
go establishmentu kalifornijskie-
go demokratów. Tylko w ciągu 24 
godzin od ogłoszenia kandyda-
tury Harris, 11 sierpnia, kampa-
nia demokratyczna zainkasowa-

ła $26 mln. DNC, demokratycz-
ne kierownictwo, i Biden zamyka-
li lipiec z $294 mln w budżecie. 
Sztab RNC-Trumpa wyprzedzał 
ich wówczas zaledwie o $6 mln.

Wyborem Harris Biden odrzu-
cił strategię równoważenia frak-
cji wewnątrz obozu demokra-
tycznego, na rzecz ekspansyw-

nej strategii pozyskiwania nie-
zdecydowanych oraz umiarko-
wanego centrum Partii Repu-
blikańskiej. Spodziewanie, za-
równo w obliczu tego, co dzieje 
się w przestrzeni medialno-inter-
netowej, jak i stricte politycznej. 
Do republikańskich, antytrumpo-
wych i probidenowych inicjatyw 
typu Lincoln Project czy Repu-
blican Voters Agains Trump tyl-
ko w ostatnich dniach dołączył 
kolejny, Republican Political Al-
liance for Integrity and Reform, 
Milesa Taylora, byłego szefa per-
sonelu w Departamencie Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego admini-
stracji Trumpa. 

Wielce wymowne są składy 
prelegentów na konwencjach de-
mokratów oraz trwającej w tych 
dniach konwencji republikań-
skiej. Podczas wirtualnej kon-
ferencji Partii Demokratycznej 
przemawiali znani republikanie, 
m.in. były gubernator Ohio i je-
den z głównych kontrkandydatów 
Trumpa w wyścigu o nominację 
GOP w 2016 r. John Kasich, była 
kongreswoman z New Jersey Su-
san Molinari oraz była guberna-
tor tego stanu Christine Todd 
Whitman. Z kolei w przypadku 
konwencji republikanów bardziej 
nawet liczy się, kogo zabraknie. 
Zabraknie klanu Bushów, w tym 
byłego prezydenta George’a 
W., jak i sędziwego już Roberta 
„Boba” Dole’a, byłego kandydata 
GOP w wyborach w 1996 r. prze-
ciwko Williamowi „Billowi” Clinto-
nowi. Substytutem jest natomiast 
cała niemalże rodzina urzędują-
cego prezydenta, w tym aktual-
na dziewczyna Donalda Trumpa 
Jr., była żona Gavina Newsama, 
obecnego gubernatora Kalifornii, 
Kimberly Guilfoyle. Kilkakrotnie, 
co nietypowe, głos zabierze rów-
nież sam Donald J. Trump. 

Spośród nieobecnych rodzą 
się jednak zrzeszenia. Pierwsze-
go dnia republikańskiej konwen-
cji grupa 27 byłych kongresme-
nów GOP ogłosiła swoje popar-
cie dla Joe Bidena. To zaś wyda-
je się dopiero początkiem lawiny 
dezercji i buntów antytrumpow-
skich na prawicy. Biden nie chce 
ich wcale powstrzymywać i gasić. 
Jego przemówienie na okolicz-
ność przyjęcia nominacji zostało 
starannie oczyszczone z wszel-
kiego rodzaju radykalizmów, ide-
ologizmów i liberalnych antago-
nizmów. Wszak ma być kandy-
datem jedności i zgody. Biden 

Republikanie Bidena
 ■ Wybór Kamali Harris przez Joe Bidena i jego otoczenie jako partnerki w demo-

kratycznym „bilecie” wyborczym niespecjalnie zszokował analityków amerykańskiej sceny politycznej. 
Biden popsuł im wcześniej zabawę, ogłaszając, że jego kandydatem na wiceprezydenta będzie kobieta, 
a ostatnie zamieszki na tle rasowym przesądziły o tym, że będzie miała w sobie, co najmniej domiesz-
kę krwi afrykańskiej. Paradoksalnie tak zawężony wybór nie złagodził rywalizacji o wiceprezydencką 
nominację, a wręcz ją zaostrzył. Spór wewnątrz partii, ostra rywalizacja kobiet, wpłynęły najpewniej na 
późniejszą, niż pierwotnie planowana, datę ogłoszenia kandydatki. 

Paweł Zyzak

◄ str. 1

Kamala Harris. Fot. Wikipedia
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Trzaskowski, to wyjątkowo kiep-
ski aktor, a mimo to ma rzeszę 
zwolenników. Dali się zwieść 
mimo totalnej nieporadności 
marnego cwaniaczka? Nie są-
dzę. Głosowali na niego przed-
siębiorcy, którzy pieniędzmi 
z tarczy osłonowej rządu nie po-
gardzili, no bo należały im się 
jak psu buda. Ale gdyby PO wró-
ciła do władzy, to można by zno-
wu zacząć kręcić lewe interesy. 
Może to o to tu chodziło?

A jak to jest z wiarygodno-
ścią unijną? Fala uchodźców za-
lewa nadal Europę, mimo iż ofi-
cjalnie przestali być zaprasza-
ni. Skąd się biorą? Przypływają 

łodziami z Afryki. Mają łodzie? 
Nie, płacą haracz przemytni-
kom. I żadna europejska policja 
nie jest w stanie tych przemyt-
ników namierzyć!? Na to wyglą-
da. Ot, takie super udawanie po-
wszechnej niemocy. 

Czy propagandy – fa-
szystowska i komunistyczna 
są w Polsce dozwolone? Teore-
tycznie nie, zwłaszcza jeśli słu-
żą jako wykręt. Można próbo-
wać zdelegalizować Marsz Nie-
podległości pod głupim pretek-
stem czyjejś koszulki z prze-
kreślonym herbem sierpa i mło-
ta. Ciekawe, czy gdyby nie był 
przekreślony, to strażnicy pra-

wa też by go dostrzegli? Nikt 
oczywiście nie śmie tknąć „pa-
rady równości” z flagami nawet 
jawnie czerwonymi. Tu bowiem 
mamy do czynienia nie tyle 
z równymi, co „najrówniejszymi” 
z możliwych i nietykalnymi. 

A może by tak przestać uty-
skiwać nad ich barbarzyń-
stwem, rozczulać się nad lo-
sem dewiantów i wreszcie wy-
słać aktywistów LGBT tam, 
gdzie ich miejsce? Inni prze-
stępcy odsiadujący wyro-
ki mogliby nawet ucieszyć 
się z tak atrakcyjnego 
towarzystwa. 

Udawanie
 ■ Co wymaga, a co nie wymaga udawania? Prawda, zda-

wać by się mogło, każdy widzi jaka jest. Kłamstwo prawdę 
udawać musi, ale nie koniecznie specjalnie sprawnie, Im 
społeczeństwo głupsze, lub dostatecznie zniewolone, tym 
kłamstwo może być bardziej nieudolne. 

Małgorzata 
Todd

Koronawirus niestety zmienił ra-
dykalnie format tej konwencji. 
Zwykle odbywają się one przy 
udziale wielotysięcznych tłu-
mów delegatów, z końcowy-
mi fanfarmi, muzyką i balona-
mi. Ale show się odbył, ze świet-
nie skoordynowanymi efekta-
mi z amerykańską flagą i okla-
skami dla głównych przema-
wiających. Chociaż większość 
przemówień odbywała się zdal-
nie, ale dzięki technologii każ-
dy mógł oglądać swoich przed-
stawicieli na YouTube lub innych 
mediach społęcznościowych. 

Michelle Obama, jako była 
pierwsza dama, wygłosiła bar-
dzo dobre przemówienie po-
pierające nominację Joe Bide-
na, jak również była kandydat-
ka i była pierwsza dama, Hillary 
Clinton. Zaskoczeniem były wy-
stąpienia kilku przedstawicie-
li partii republikańskiej, którzy 
przeszli do obozu nevertram-
pers, czyli nigdytrumpów i ofi-
cjalnie krytykowali prezydenta. 
Była to pierwsza w historii wal-
ki partyjnej w USA tak jawna 
zdrada swojego obozu na rzecz 
przeciwnika; chociaż jest wśród 
elektoratu republikańskiego 
spory odłam nigdytrampów, 
to jednak nie zapewnią oni ra-
czej dalszej kariery politycznej 
najbardziej znanemu wśród nich 
Joemu Kasichowi, guberna-
tora stanu Ohio. Innym pierw-

szym przypadkiem było wystą-
pienie Alexandry Ocasio-Cor-
tez, radykalnej lewicowej kon-
grewomen z Nowego Jorku, któ-
ra poparła na prezydenta byłe-
go kandydata, socjalistę z Ver-
mont, Berniego Sandersa. Było 
to również zdumiewające, cho-
ciaż AOC, jak mówi się o tej pani 
polityk, jest znana z przedsta-
wienia bardzo radykalnego pro-
gramu lewicowego Nowego Zie-
lonego Ładu. Jego wprowadze-
nie doprowadziłoby do zamknię-
cia lotnisk, wycofania samocho-
dów spalinowych i oczywiscie 
natychmiastowego zamknięcia 
kopalń.

Joe Biden przedstawił swoją 
kandydatkę na wiceprezydenta, 
panią Kamalę Harris, byłą kan-
dydatkę w prezydenckim wyści-
gu, oboje wyszli na scenę w ma-
seczkach. Ten szczegół to pod-
stawowy element walki z prezy-
dentem Trumpemi i jego dużo 
bardziej swobodnym podejściem 
do walki z epidemią koronawiru-
sa. Joe Biden uważa noszenie 
masek za podstawę walki z wi-
rusem i obiecał, że zarządzi no-
szenie maseczki jako obowiązek 
każdego obywatela USA w miej-
scach publicznych. Kamala Har-
ris, nominowana dzięki temu, 
że jest osobą o mieszanej ra-
sie i jest kobietą, pełniła funk-
cję prokuratora generalnego 
Kalifornii i słynęła z bardzo li-

beralnych poglądów. Jako po-
lityk wyraża te same poglądy. 
Większość obserwatorów uwa-
ża, że to ona będzie głównodo-
wodzącą jeśli demokraci wygra-
ją. Czyli punkty za pochodzenie, 
znamy to z przeszłości...

Najważniejszymi punktami 
programu DNC był antytrumpizm 
– czyli wszystko, co zrobił pre-
zydent Trump jest i było złe dla 
Ameryki i świata. Partia Demo-
kratyczna przedstawiała swoje 
plany zmiany Ameryki w postaci 
zwiększenia podatków oraz po-
wrót Ameryki do czasów przed 
Trumpem. Nikt z przemawiają-
cych nie powiedział słowa o za-
mieszkach w miastach, o pale-
niu domów, wandalizmie, pla-
nowych kradzieżach sklepów 
na głównyh ulicach miast, do-
konywanych przez zorganizo-
wane gangi. Za to przedstawio-
ny na konwencji świat to zjedno-
czenie wszystkich ras, akcep-
tacja wszystkich i wszystkiego 
co się dzieje. Tak długo, jak nie 
przeszkodzi to Partii Demokra-
tycznej w zdobyciu władzy. 

Ten obraz szczęśliwego spo-
łeczeństwa i zakłamania nie-
stety znamy z własnej prze-
szłości, możemy mieć tyl-
ko nadzieję, że przynajmniej 
część amerykańskich obywa-
teli to zobaczy i obudzi się na 
czas przed wyborami. 

Konwencja Partii 
Demokratycznej w USA

 ■ Od 17 do 20 sierpnia odbyła 
się w Milwaukee w stanie Wiscon-
sin, konwencja Partii Demokra-
tycznej, w czasie której zatwierdzo-
no kandydaturę Joe Bidena jako ofi-
cjalnego kandydata w wyścigu prezy-
denckim w USA.

nie opowiadał więc, wzorem 
Hilary Clinton sprzed czterech 
lat, o walce z węglem i rurociąga-
mi. „Joe” zamieniał wręcz hasła 
podniesione z pola bitwy świato-
poglądowej w karmę dla „gołębi”: 
„When I think about climate chan-
ge, the word I think of is 'jobs.'”

Spróbujmy, jak to zwykle czy-
nimy, wpisać opisywane wyżej 
zjawiska w jakiś kontekst histo-
ryczny, ale i specyfikę amerykań-
skiej sceny politycznej. Nie jest 
oczywiście niczym niezwykłym, 
że kandydat jednej czy drugiej 
formacji otrzymuje poparcie za-
przyjaźnionych polityków prze-
ciwnego obozu, jednakże ska-
la tego zjawiska przywołuje na 
myśl spektakularne kampanie 
sprzed dekad. Choćby zwycię-
ski marsz wyborczy Ronalda Re-
agana w 1980 r. Reagan kroczył 
po gruzach katastrofalnej w skut-
kach polityki zagranicznej Car-
tera, która gwoli sprawiedliwości 
była jedynie kontynuacją i zbio-
rami owoców zapoczątkowanej 
przez Nixona polityki „odpręże-
nia” z Sowietami. 

Reagan, kalifornijski fiskal-
ny konserwatysta, nie miał ła-
twej przeprawy w walce o nomi-
nację GOP. Musiał przełamać 
opór „nixonowego” jej skrzydła, 
frakcji umiarkowano-liberalnej, 
którą naówczas reprezentował 
jego rywal George H. W. Bush 
oraz elit wschodniego wybrze-
ża. Mając już nominację w gar-
ści, oraz Busha przy boku, rozpo-
czął ekspansję na obszar okupo-
wany przez Partię Demokratycz-
ną. Skutecznie rozmontował ro-
oseveltową „koalicję Nowego De-
alu”, czyli elektorat składający się 
ze związkowców, farmerów, ro-
botników, mniejszości pochodzą-
cych przede wszystkim z Euro-
py Środkowej i Wschodniej, bia-
łych mieszkańców południowych 
stanów, katolików, itd. Mieszkań-
ców zarówno dzisiejszych „rust 
belt”, jak i „sun belt states”. Za-
oferował im wizję państwa bez-
piecznego i dostatniego, które, 
jak dobrze sterowany okręt wy-
dostanie się z nękającego je per-
manentnego kryzysu ekonomicz-
no-tożsamościowego i wypły-
nie na spokojne wody. Za popar-
ciem społecznym przyszedł kapi-
tał polityczny. Tak zrodził się fe-
nomen „Demokratów Reagana”. 
Kandydat republikanów, sędziwy 
i krytykowany za swój wiek, ener-
gicznie wdarł się w głęboko w te-
ren republikanom dotąd nieprzy-
jazny. Nowa linia frontu utrzy-
mała się mimo wielu niepopular-
nych reform ponad dekadę.

Żeby jednak nie odbierać 
szans obecnemu prezydento-
wi i nie przesądzać, za pomocą 
paralel, losów tej kampanii, po-
szukajmy bardziej dlań przyja-
znych historycznych odniesień. 
Aktualnie w skali całego kra-
ju Trump przegrywa w sonda-
żach z Bidenem 8 proc. Jednak 
co gorsza, przegrywa we wszyst-
kich swing states oraz prowadzi 
niebezpiecznie wyrównaną rywa-
lizację w takich stanach, jak Tek-
sas i Arizona. Jego wyniki prze-
kładają się na wyniki walczących 
o utrzymanie miejsca w Sena-
cie republikanów, nawet w Po-

łudniowej Karolinie, gdzie wid-
mo porażki zajrzało w oczy Lind-
seyowi Grahamowi. Jednakże 
do wyborów zostały ponad dwa 
miesiące, a w USA, gdzie czas 
płynie bardzo szybko, potęgu-
jąc i tak wysoką obecnie dynami-
kę wydarzeń, wydarzyć się może 
jeszcze wszystko. 

W lipcu 1988 r., na mniej wię-
cej trzy miesiące przed wybo-
rami, George H. W. Bush tra-
cił w sondażu Gallupa aż 17 punk-
tów procentowych do Michaela 
Dukakisa, kandydata demokra-
tów. Bush nie był drugim Reaga-
nem. Nie miał jego aparycji, dow-
cipu, „likeability”, wszystkie tego, 
co tworzy tzw. charyzmę. Był ty-
pem urzędnika. Popełniał wie-
le gaf i nie miał do siebie dystan-
su. Jeszcze latem kampania Bu-
sha przystąpiła do realizacji pla-
nu naprawczego oraz implemen-
towania nowoczesnej i dość, jak 
na ówczesne standardy, agre-
sywnej strategii, która miała 
uczynić Dukakisa mniej „lubial-
nym” od Busha. 

Podkreślano zatem elitar-
ne wykształcenie gubernatora 
Massachusetts, elitarną ścieżkę 
kariery politycznej, czytaj ode-
rwanie od problemów zwykłych 
ludzi, wreszcie liberalne i mniej 
popularne poza Massachusetts 
podejście do podatków czy prze-
stępczości. Tymczasem zre-
startowany na konwencji GOP 
Bush, ruszył do ataku na opo-
nenta. W swej „acceptance spe-
ach” przejął część obietnic Du-
kakisa, dorzucając własne, m.in. 
brak nowych podatków. Ostat-
ni gwóźdź do kampanijnej trum-
ny Dukakis wbił sam, podczas 
debaty z Bushem, odpowiada-
jąc na pytanie: czy opowiedział-
by się za karą śmierci dla kogoś, 
kto zgwałcił i zabił jego żonę? 
Dukakis przemilczał wątek swej 
żony, której imię padło przed 
chwilą, i mechanicznym głosem 
począł wygrywać liberalne nuty 
na temat kary śmierci oraz dzie-
lić się statystykami z Massa-
chusetts. Trend prędko zaczął 
się odwracać, a w październi-
ku fala, z którą płynął Bush, wy-
raźnie zatapiała okręt wyborczy 
Dukakisa. 

Zatem w teorii „piłka pozo-
staje w grze”. Już niebawem 
przekonamy się, czy Biden 
jest Reaganem czy Dukaki-
sem, a Trump, Carterem czy 
Bushem. Trump goni Bide-
na i musi udowodnić, że jest 
bliżej spraw zwykłych Ame-
rykanów aniżeli Biden. Bi-
den, zresztą rywal Dukaki-
sa z 1988 r. w walce o nomi-
nację, wydaje się doskonale 
zdawać sobie z tego sprawę. 
Jest jednak jedno duże „ale”. 
Czasy są szczególne i niepo-
wtarzalne. Wybory odbywają 
się w warunkach nie tylko re-
cesji, ale i katastrofy epide-
micznej. Wyniku wyborczego 
nie da się przewidzieć. Nigdy 
się zresztą nie da. Można ob-
stawiać. W tym punkcie na osi 
czasu Trump przegrywa ple-
biscyt i bliżej mu do Cartera. 
Bukmacherzy typują starsze-
go z kandydatów…

Agnieszka Marczak
T  

W -W

▶

Nr 226 • 28 sierpnia – 10 września 2020 5



Komentarze i Felietony

We wstępie do wydanej niedaw-
no i błyskawicznie rozprzeda-
nej Fałszywej pandemii (dodruku 
książki oczekuje się pod koniec 
sierpnia) dr Mariusz Błochowiak 
stawia mocną hipotezę, że w Pol-
sce ani gdziekolwiek indziej nie 
ma żadnej epidemii, ani tym 
bardziej pandemii spowodowa-
nej wirusem SARS-CoV-2. I za-
raz dodaje: „Nie wiadomo, dla-
czego nie przeprowadza się ba-
dań na reprezentatywnej próbce 
społeczeństwa, żeby stwierdzić, 
ile osób jest zakażonych, i na tej 
podstawie ustalić śmiertelność 
koronowirusa i jego rozprzestrze-
nianie się w czasie”. 

Uzasadnione metodolo-
gicznie zdziwienie autora wstę-
pu podchwytuje i konkretyzuje 
Maciej Pawlicki w ważnym tek-
ście, który odbił się szerokim 
echem wśród Polaków coraz bar-
dziej zniecierpliwionych brakiem 
spójności między hurrapande-
miczną i proszczepionkową pro-
pagandą a sekwencją związa-
nych z wirusem obostrzeń oraz 
zaleceń wydawanych cokolwiek 
mechanicznie przez sanitar-
ne władze kraju. A szerzej: wśród 
ludzi zdumionych brakiem dzia-
łań, oczywistych dla wszystkich 
obdarzonych choćby elemen-
tarnym zdrowym rozsądkiem, 
o zdolności do krytycznego my-
ślenia już nie wspominając. 

„Rzeczywiście zadziwiają-
co proste pytanie – konstatuje 
Pawlicki. – Skoro dziennie wy-
konujemy tysiące testów, skoro 
co chwila wykonujemy rozmaite 
badania statystyczne, to dlacze-
go «wymazujemy w ogniskach», 
a nie wykonamy testów na sta-
tystycznie reprezentacyjnej pró-
bie? Przecież chyba chcemy zo-
baczyć prawdziwy stopień śmier-
telności?” – stawia pytanie autor 
opublikowanej w Tygodniku Sieci 
(nr 33/ 2020) „Drugiej fali histerii”. 
Wątpliwość zasadna, bo problem 
pozostaje oczywisty, więc wi-
docznie nie wszystkim ujawnie-
nie realnego stanu rzeczy pasu-
je. Gdyby się okazało, co jakoś 
już jako wspólnota przeczuwa-
my, że wirus owszem, jest bardzo 
zaraźliwy, ale szczęśliwie nie-
zbyt morderczy, to zaplanowa-
ny interes producentów szczepio-
nek z tzw. Big Pharma mocno by 
ucierpiał. Tym jednak bym się nie 
martwił, bo przecież nasz kraj, 
praktycznie po roku 1989 pozba-
wiony przemysłu farmaceutycz-
nego, i tak na tej szczepionce 
nie zarobi. Może najwyżej zostać 
zmuszony do zapłacenia sporej 
szczepionkowej kontrybucji. 

Emocje Łukasza 
Szumowskiego 

Oprócz sporego spo-
łecznego oddźwięku ar-
tykuł znanego publicy-
sty spowodował nie tyl-
ko słabo kontrolowa-
ny wybuch emocji u mi-
nistra Szumowskiego, 
ale i przyczynił się do 
zmiany kierownictwa re-
sortu zdrowia. Zmiany 
dla części obserwato-
rów nieco zaskakującej, 
ale dla wielu od pewne-
go czasu wyczekiwa-
nej. Zdziwienie mogło 
się brać stąd, że jesz-
cze z początkiem sierp-
nia słynny minister-że-
glarz mówił coś o nie-
opuszczaniu pokładu 
przez kapitana jednost-
ki, zwłaszcza w trud-
nym dla nawigowania 
czasie, choć dla tych, 
którzy już wcześniej 
zetknęli się ze zdolno-
ścią Łukasza Szumow-
skiego do praktycznie 
jednoczesnego dekla-
rowania prawdziwości 
dwóch zdań sprzecz-
nych, specjalnego szo-
ku być nie mogło. 

Dlaczego? Otóż, mi-
nisterialny tandem Szu-
mowski - Cieszyńsk i , 
który wcześniej cał-
kiem nieźle się spra-
wił przy wdrażaniu in-
formatycznych procedur uła-
twiających zawodowe funkcjo-
nowanie lekarzom oraz wygod-
niejsze korzystanie (szczegól-
nie w okresie specjalnym: tele-
-konsultacje, e-recepty) pacjen-
tom ze służby zdrowia, u począt-
ków tzw. pandemii dysponował 
naprawdę sporym kredytem za-
ufania. A już osobę konstytucyj-
nego ministra wykreowano w me-
diach niemal na hybrydę święte-
go męża z Supermanem. Ktoś 
nadgorliwy zapomniał chyba, że 
każda przesada szybciej się de-
konstruuje. I stało się. 

W ciągu pół roku dezynwoltu-
ra finansowa kierownictwa resor-
tu, mówiąc oględnie, biegunka 
decyzyjna ministra w zarządza-
niu obostrzeniami, a także ewi-
dentny konflikt interesów w rela-
cjach z podmiotami zewnętrzny-
mi (taki eufemizm) stały się zu-
pełnie niepotrzebnym wizerun-
kowym obciążeniem dla rządu 
Mateusza Morawieckiego. Do 
tego wszystkiego, szef resor-
tu w kontaktach z osobami pu-

blicznymi raz i drugi mocno wy-
padł z manier: przy próbie ośmie-
szenia Edyty Górniak niezbyt 
zręcznie nawiązał do Protokołów 
Mędrców Syjonu, natomiast już 
całkiem niestosownie zareago-
wał na tekst Pawlickiego, sugeru-
jąc mu potrzebę kontaktu z psy-
chiatrą. Coś takiego naprawdę 
ministrowi nie przystoi. 

Epidemia, której nie było 

Wiosną, gdzieś w kwietniu, w nie-
wielkim mieście Lebanon (oko-
ło 13 tysięcy dusz), w stanie 
New Hampshire, jedna z leka-
rek w tamtejszym centrum me-
dycznym Dartmouth-Hitchcock 
zaczęła mocno kaszleć. Ponie-
waż napady gwałtownego kasz-
lu nie ustępowały, została zba-
dana i zdiagnozowano u niej ko-
klusz. To uruchomiło zrozumia-
łą serię działań redukujących za-
grożenie: blisko tysiąc osób pod-
dano testom i odsunięto od pra-
cy w ośrodku. Blisko 150 osób 
uznano po testach za chore, paru 

tysiącom innych (w Dartmouth-
-Hitchcock było wtedy blisko 5 ty-
sięcy zatrudnionych) podano an-
tybiotyki lub zaszczepiono prze-
ciwko kokluszowi. Na oddzia-
le, w którym pracowała pierwsza 
zdiagnozowana osoba, przepro-
wadzono odkażanie i wymienio-
no łóżka, także te służące do in-
tensywnej terapii. 

Przekonanie, że na oddziale 
tego szpitala doszło do wybuchu 
epidemii choroby powodowanej 
przez bakterię Bordetella pertus-
sis, zwaną także pałeczką krztu-
śca (nazwa ‘krztusiec’ zastąpi-
ła wygodny w wymowie koklusz), 
utrzymywało się do końca roku. 
Aż pewnego dnia, po ośmiu mie-
siącach, personel dostał mejle 
od administracji szpitala, że to był 
jednak fałszywy alarm... Rzecz 
byłaby może śmieszna, gdyby 
nie zakres i koszty, w tym spo-
łeczne, działań w obliczu rzeko-
mej epidemii. 

Jak mogło dojść do takiej po-
myłki? Specjaliści od chorób za-
kaźnych są zgodni, że u pod-

staw wydarzeń w Le-
banon legło nadmierne 
zaufanie do wyników 
otrzymywanych za po-
mocą szybkich i super-
czułych testów moleku-
larnych. Ten rodzaj te-
stów, ceniony za eks-
presowe dostarcza-
nie wyników, jest nie-
stety obciążony błę-
dami, do których na-
leżą zwłaszcza wska-
zania fałszywie pozy-
tywne. Co nie powinno 
dziwić, jeśli się pamię-
ta, że w badaniach typu 
RT-PCR nie wyizolo-
wuje się patogenu, lecz 
tylko stwierdza obec-
ność jego materiału ge-
netycznego w poddanej 
testowi próbce... Spek-
trum możliwych zafał-
szowań stanu realnego 
pozostaje zatem cał-
kiem szerokie. 

Trish M. Perl, epi-
demiolog z Uniwer-
sytetu Johnsa Hop-
kinsa, jest zdania, że 
pseudoepidemia ko-
kluszu w Lebanon nie 
była wcale wyjątkiem. 
Zostanie jednak zapa-
miętana ze względu na 
skalę podjętych dzia-
łań... Cóż, zawodne te-
sty molekularne stosu-
je się wtedy, gdy sy-
tuacja grozi rozwojem 
epidemii i nie ma cza-

su na wyhodowanie patogenu 
(bakterii, wirusa) odpowiedzial-
nego za chorobę. – Bywamy nie-
stety zmuszeni do wyboru mniej-
szego zła – powiedziała dr Perl, 
komentując ubiegłoroczne wyda-
rzenia w Lebanon dla New York 
Timesa. Szczęśliwie mówi-
ła to w styczniu 2007 roku, za-
nim jeszcze głównym światowym 
specjalistą od chorób zakaźnych, 
testów i szczepionek został Bill 
Gates III, a NYT nie eliminował 
ze swych łamów wszystkiego, co 
nie potwierdza oficjalnej narracji 
globalistów w tym zakresie. 

Epidemiczny tercet 
egzotyczny

Anthoni Fauci – Bill Gates – Te-
dros Adhanom Ghebreyesus. 
Wygląda na to, że jeśli to nawet 
nie główni wajchowi, to z pew-
nością frontmeni globalnej sce-
ny epidemiczno-szczepionko-
wej. Dwaj z nich – Fauci, dy-
rektor amerykańskich Narodo-
wych Instytutów: Zdrowia, a tak-

Pytania i działania, których brak umacnia 
hipotezę globalnej Plandemii

 ■ Co to jest Plandemia? To zaplanowana i globalnie implementowana histeria 
epidemiczna, wywołana za sprawą patogenu SARS-CoV-2, która ma przemode-
lować naszą cywilizację, zmienić wolnościową kondycję człowieka i zaprowadzić 
dyktaturę udziałowców tzw. Big Pharma. Co najmniej. 

Waldemar Żyszkiewicz
Z   
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że Alergii i Chorób Zakaźnych, 
oraz Ghebreyesus, dyrektor ge-
neralny WHO, mają do tego przy-
najmniej jakieś formalne upraw-
nienia. Trzeci przypomina raczej 
Dyzmę albo kapitana z Köpenick. 

Dr Fauci, poto-
mek rodziny o włosko-szwajcar-
skich korzeniach, lekarz i wiruso-
log, od lat w branży, choć głów-
nie jako zarządzający, ma tak-
że jakieś zasługi merytoryczne. 
Urodzony i wychowany na Bro-
oklynie, w rodzinie aptekarza, ka-
tolik, który teraz deklaruje huma-
nizm jako swą światopoglądo-
wą postawę, doradca prezyden-
tów: Reagana ds. AIDS, Trum-
pa ds. CoViD-19, przesłuchiwany 
przez kongresmenów w związ-
ku z pojawieniem się przypad-
ków wirusa Ebola w USA. Prawie 
zwolniony przez Donalda Trum-
pa (m. in. za blokadę chlorochi-
ny i jej pochodnych) utrzymał się 

jednak w prezydenckim zespole 
zadaniowym. Amerykanie żartu-
ją, że obronił go muskularny Brad 
Pitt, wcielając się w postać ma-
lutkiego Fauciego w programie 
telewizyjnym. 

Ghebreyesus, etiopski mini-
ster zdrowia i spraw zagranicz-
nych, wybrany w 2017 na szefa 
WHO, wzbudził krytykę swą pro-
chińską stronniczością przy de-
cyzjach z początkowej fazy proli-
feracji wirusa SARS-CoV-2. Jeśli 
dodać do tego Billa Gatesa, któ-
ry przejawia niezdrową fascyna-
cję szczepionkami na cokolwiek, 
i który w jednym z wywiadów 
oznajmił, że inwestycja w produk-
cję szczepionek stała się intere-
sem jego życia, to strach się bać. 
Zwłaszcza pamiętając, że szczo-
drze przez fundację Gatesów fi-
nansowana (Trump wycofał pań-
stwowe dotacje dla WHO!) orga-
nizacja teoretycznie prozdrowot-

nościowa od lat wykazuje dziwne 
zainteresowanie płodnością ko-
biet w państwach trzeciego świa-
ta. A przynajmniej część leka-
rzy działających pod auspicjami 
WHO przejawia zgoła nie-hipo-
kratejską gotowość do promowa-
nia, sprzedawania i obligatoryj-
nego aplikowania ludziom szcze-
pionek niedopracowanych, nie-
raz szkodliwych, a często po pro-
stu sterylizujących. I dzieje się 
to bez informowania szczepio-
nych osób, na jaki „prezent” się 
decydują. 

Znaczący brak pytań 
podstawowych

Pytania Macieja Pawlickiego 
o brak badań na reprezentatywnej 
próbie społecznej, o jakość i wia-
rygodność stosowanych testów, 
o utożsamianie nosicielstwa wiru-
sa z zakażeniem wirusem, a za-

każenia wirusem z przechodze-
niem choroby nim spowodowanej 
noszą już dość wysokie nume-
ry porządkowe... No cóż, Polska 
nie jest (na szczęście) w centrum 
tego mocno niejasnego, dzieją-
cego się na naszych oczach pro-
cesu obejmującego cały świat. 
Tym bardziej jednak zastana-
wia, że także w globalnej debacie 
brakuje pytań, wydawałoby się, 
elementarnych. 

Po pierwsze, co to jest SARS-
-CoV-2 i skąd się taka dziwna hy-
bryda wirusa wzięła? Po dru-
gie, kto był chorym numer jeden 
i gdzie się to wydarzyło? Abstra-
howanie od tych dwóch podsta-
wowych pytań, a zwłaszcza uni-
kanie odpowiedzi na pytanie nu-
mer dwa jest naprawdę znaczą-
ce. Dziś, za sprawą kultury popu-
larnej, powszechnie znane są pro-
cedury postępowania w razie po-
jawienia się zabójczej infekcji, któ-

ra grozi rozprzestrzenieniem się 
na znacznym terytorium. Ustale-
nie przypadku numer jeden (para-
metry czasu i miejsca) to warunek 
sukcesu operacji powstrzymywa-
nia epidemii... 

Tym razem, nie tylko brak od-
powiedzi w tych kluczowych kwe-
stiach, ale sam fakt unikania py-
tań numer jeden i dwa, pozwala 
sformułować dość istotne wnioski. 
Otóż, wiadomo już kto i wiadomo 
gdzie, nie można jednak takich py-
tań zadawać, bo... Event 201 i Bill 
Gates III? Bo Chapel Hill i Ralph 
S. Baric? Bo laboratorium w Wu-
han i Shi Zhengli? Bo Tony Fau-
ci i Big Pharma? Bo Ghebreyesus 
i wojskowe igrzyska w Wuhan? 
Brak tych żywotnych pytań w de-
bacie publicznej hipotezę global-
nej Plandemii tylko umacnia. 

(22 sierpnia 2020)

Nie zgadzali się też socjaliści 
mówiąc: „Nie było żadnego cudu. 
To lud Warszawy własnymi pier-
siami osłonił swe miasto przed 
bolszewicką nawałą”. Z oka-
zji Bitwy zabrali też głos Niem-
cy. W polskojęzycznych nie-
mieckich mediach, ukazały się 
doniesienia o Polakach, któ-
rzy w nieludzki sposób trakto-
wali wtedy sowieckich jeńców 
umierających masowo. Praw-
dopodobnie, spośród 80 tysię-
cy tych jeńców zmarło ich 16-
20 tysięcy. A te artykuły świad-
czą o bezczelności niemiec-
kich mediów. W czasie II woj-
ny światowej to oni wymordo-
wali kilka milionów żołnierzy ra-
dzieckich, którzy im się poddali. 
Tam, gdzie ich trzymali (bo na-
wet nie w obozach), często pod 
gołym niebem, ci jeńcy umie-
rali przede wszystkim z głodu. 
Niemcy nie dawali im nic do je-
dzenia, bo według nich ci jeńcy 
to „ludzie niższej rasy”, więc nie 
są godni, aby żyć.

W przedstawionych przez 
niemieckie media opisach doli 
jeńców sowieckich w Polsce, 
podkreśla się nieodpowied-
nie warunki bytowe i higienicz-
ne, złe traktowanie oraz głód. 
To częściowo jest zgodne 
z prawdą. Gdy toczyła się woj-
na polsko-bolszewicka, państwo 
polskie formalnie istniało półto-
ra roku, cały ten czas, broniąc 
się przed agresją sąsiadów 
ze wszystkich stron. Kraj był 
zniszczony, toczącą się na jego 
ziemi przez cztery lata wojną mo-
carstw zaborczych. Trudno więc 
było stworzyć lepsze warun-
ki wziętym do niewoli bolszewi-
kom, gdy polska ludność i pol-
scy żołnierze ich nie mieli. Rze-
czywiście jeńcy sowieccy umie-

rali w obozach na tyfus i czer-
wonkę. Ale na te choroby umie-
rały również tysiące polskich cy-

wili. Mogły zdarzać się przypadki 
złego potraktowania jeńców so-
wieckim przez ludzi, którzy wi-
dzieli zbrodnie i ogrom okrucień-
stwa żołdactwa bolszewickiego, 
grabiącego, gwałcącego i mor-
dującego ludność cywilną oraz 
torturującego wziętych do niewo-
li polskich żołnierzy. Gdyby au-
torzy wiedzieli jak krasnoarmiej-
scy w latach 1944-46 zachowy-
wali się wobec cywilnej ludno-
ści polskiej i wschodniej części 
Niemiec (ale też w innych kra-

jach, o czym pisał Milovan Dżi-
las, zastępca prezydenta komu-
nistycznej Jugosławii w „Roz-

mowach ze Stalinem”), to by się 
temu nie dziwili. Prawdopodob-
nie brakowało jedzenia dla jeń-
ców bolszewickich. Ale to Niem-
cy po wejściu na polskie tereny 
byłego zaboru rosyjskiego, ogra-
bili je z żywności. To w okresie 
okupacji niemieckiej w latach 
1915-18 ludność Warszawy cier-
piała głód, a racjonowana żyw-
ność nie spełniała żadnych norm 
żywieniowych. A więc, moralnie 
odpowiedzialnymi za głodowanie 
jeńców sowieckich byli Niemcy.

Enuncjacje niemieckich me-
diów na temat wojny 1920 r. 
mają pomniejszyć ogrom tego 

zwycięstwa. Jakiś niedouczo-
ny historyk niemiecki, twierdził, 
że Niemcy sami by się wtedy 
obronili przed Czerwoną Armią! 
A przecież rok wcześniej, z tru-
dem się obronili przed własny-
mi komunistami! Niemcom wtó-
ruje „polska” opozycja, np. wła-
dze Warszawy podważają sens 
budowy pomnika Bitwy i nie 
uczestniczą w obchodach rocz-
nicy – to nie ich święto. Opozy-
cja składa kwiaty pod pomnika-
mi żołnierzy radzieckich i chcia-

ła wznieść pomnik w Ossowie 
ku czci bolszewickich najeźdź-
ców z 1920 r. Te obchody, to we-

dług opozycji „święto politycz-
nej tandety, medialnego kiczu, 
narodowej martyrologii, fraze-
sów o naszej narodowej wiel-
kości a przede wszystkim wiel-
kie święto biskupów (bo prze-
cież Bitwę Warszawską wy-
grała Maryja, nad którą wła-
dzę dzierży polski kler)”, a film 
„Wojna światów” był zrobio-
ny na zamówienie „reżimo-
wych mediów”. „Reżimowe 
media” to były wtedy, gdy Pol-
ską administrowała sowiecka 
agentura – PZPR. To wszyst-
ko ma, w ramach „wieczystej 
przyjaźni” niemiecko-rosyj-
skiej, osłodzić pamięć prze-
granej przez bolszewików woj-
ny. Zwłaszcza, że według Ro-
sji, winę za wybuch II wojny 
światowej ponosi nie pakt Rib-
bentrop-Mołotow i nie Niem-
cy, ale Polska. Nasi sąsiedzi 
zawsze się dogadywali, czy 
to w sprawie rozbiorów Pol-
ski, czy we wspomnianym pak-
cie i kolejnym rozbiorze Polski, 
czy wbrew prawu Unii Euro-
pejskiej w budowie Nord Stre-
am. Podobnie też postępowa-
li wobec cywilnej j ludności. 

W 1795 r. Rosjanie zamordowali 
20 tysięcy mieszkańców prawo-
brzeżnej Warszawy (rzeź Pragi). 
Niecałe 150 lat później, Niem-
cy wymordowali w ciągu kilku 
dni 40-60 tysięcy mieszkańców 
lewobrzeżnej Warszawy (rzeź 
Woli), a nieco wcześniej 500 ty-
sięcy ludzi w śródmieściu War-
szawy (getto). 

A sprawcy tych zbrodni lu-
dobójstwa byli jeszcze przez 
swoje władze chwaleni.

Rocznica
 ■ Polacy świętowali 100-lecie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, które ocaliło (na 20 lat) Polskę i państwa zachodnie, a zwłaszcza Niem-

cy, przed komunizmem. Ta bitwa według zachodnich polityków była jedną z najważniejszych bitew w historii Europy. Zwycięstwo nazy-
wano też „Cudem nad Wisłą”, na co nie zgadzali się piłsudczycy, że pomniejsza to rolę Piłsudskiego.

Wacław Leszczyński
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Rzeź Woli (w kilka dni na początku 
Powstania Warszawskiego Niem-
cy wymordowali ok. 65 tys. miesz-
kańców stolicy) – największe mor-
derstwo ludności cywilnej podczas 
II wojny światowej – określane jako 
zbrodnia wojenna, zbrodnia prze-
ciwko ludzkości, ludobójstwo, po-
zostało bezkarne. PRL-owska ko-
misja do ścigania zbrodni hitlerow-
skich nie osądziła Heinza Reine-
fartha, który spokojnie (jako lokal-
ny polityk) dożył swych dni. Polska 
Rzeczpospolita Grubokreskowa 
nie rozliczyła pezetpeerowskich 
zbrodniarzy, a tow. W. Jaruzel-
ski – sprawca stanu wojennego – 
spoczął za pieniądze podatników 
i z błogosławieństwem prezyden-
tów na Wojskowych Powązkach. 
Teraz państwo ma szanse na 
pewną rehabilitację. Na 40 roczni-
cę powstania „Solidarności” zmo-
bilizowało się na wsparcie byłych 
działaczy opozycji antykomuni-
stycznej oraz osób represjono-
wanych z przyczyn politycznych. 
Okazuje się, że jest ono tyleż kon-
trowersyjne, co symboliczne. 

Na 100-lecie zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej społeczeństwo oby-
watelskie nie zburzyło w czynie 
społecznym stalinowskiego pała-
cu kultury. Stołeczny magistrat nie 
zdobył się nawet na wzniesienie 
skromniutkiego „łuczku triumfalne-
go”, nie mówiąc o tym, że prezy-
dent nie uczestniczył w uroczysto-
ściach rocznicowych. Co w koń-
cu nie dziwi, gdy parę lat temu 
prezydent Bronisław Komorow-
ski wystawił krasnoarmiejcom po-
mnik w Ossowie. Dlatego zainte-
resowanie się instytucji państwo-
wych losem tych, którzy przyczy-
nili się do odzyskania niepodległo-
ści w latach 1956-1989, trzeba do-
cenić. Co innego realizacja tego 
zainteresowania. 

Podający się za elitę peerelow-
scy pogrobowcy donoszą do Ko-
misji Europejskiej o prześladowa-
nych w naszym kraju mniejszo-
ściach seksualnych. Tak się od-
kleili od rzeczywistości, że nie za-
uważyli terroru anarcho-homo-le-
wackiego, bo trudno przypuścić, 
by pełnili funkcje narzędzia mię-
dzynarodówki LGBT. Niezależnie 
od tego, zmagając się z polskimi 
tradycjami i chrześcijańskimi war-
tościami (te ostatnie u podłoża cy-
wilizacji europejskiej), są wszak-
że wspomagani państwowym me-
cenatem. Dwuznaczność oczywi-
sta, ale nie dla beneficjentów. Cha-
rakterystyczne, że tzw. elity nigdy 
nie wystąpiły w obronie działa-
czy opozycji antykomunistycznej, 
choć to jej (okrągły stół) zawdzię-
czają kontynuację uprzywilejowa-
nej pozycji. 

Oczywiste paradoksy

Pasożytujące na budżecie orga-
nizacje pozarządowe, to też zdo-
bycz grubokreskowej demokracji. 
Zawodowi aktywiści żyją sobie jak 

pączki w maśle, a na przykład mi-
łośnicy przyrody osiągają prezy-
denckie zarobki. Ponad sto orga-
nizacji propagujących ideologię 
LGBT też nieźle sobie radzi, ko-
rzystając z funduszy samorządo-
wych, krajowych i zagranicznych, 
także brukselskich (w latach 2017-
2019 ponad 2 mln zł dla warszaw-
skiego ruchu LGBT). 

Polski podatnik funduje (skład-
ka UE) unijne dobrodziejstwo, 
by demoralizowało społeczeń-
stwo, zaś aktywiści osiągają wy-
nagrodzenia, o których większość 
obywateli może tylko marzyć. 
W 2018 roku średnia pensja w or-
ganizacji przeciw homofonii prze-
kraczała 10 tys. zł, w zarządzie 
stowarzyszenia Lambda – 15 tys. 
zł. 

Można pomyśleć, że przyta-
czanie takich faktów to populizm 
i demagogia. Można. Niemniej ta-
kie są fakty, takie są realia i nie 
można stronić od takowych w przy-
padku b. działaczy opozycji anty-
komunistycznej. Trudno wyobra-
zić sobie, by Komisja Europejska, 
która chwali się w Internecie, że 
zasila kampanię przeciw homofo-
bii w jej walce z „przestępstwami 
motywowanymi homofobią i trans-
fobią” 553 tys. euro (ok. 2, 4 mln zł), 
pomyślała również o działaczach 
antykomunistycznych, to w przy-
padku polskich instytucji z ową wy-
obraźnią powinno być łatwiej. Nie-
stety, to nie takie proste, wziąwszy 
pod uwagę starania o jakieś uzna-
nie „za zasługi dla niepodległo-
ści 1956-1989” i owe symboliczne 
świadczenie 400 zł. 

Zawodowi aktywiści ekologii, 
nieheteronormatywności, wegani-
zmu, aborcji czy eutanazji dobrze 
sobie żyją w pluralistycznym, de-
mokratycznym społeczeństwie, 
choć postępują antydemokratycz-
nie, antypaństwowo, nie uzna-
jąc wyników wyborów sejmo-
wych czy prezydenckich. Można 
postulować wpisanie praw zwie-
rząt do konstytucji, ale żeby za-
pewnić je także działaczom anty-
komunistycznym – nikt nie pomy-
śli. A przecież to dzięki nim aktywi-
stom dobrze się powodzi. 

Organizacje pozarządowe (jak 
sama nazwa wskazuje – korzysta-
ją w dużej mierze z rządowych bu-
dżetów) są opłacane przez podat-
ników, niezależnie od swoich pre-
ferencji politycznych czy ideolo-
gicznych. Katolicy utrzymują bo-
jówkarzy neomarksistowskiej re-
wolucji kulturalnej, działacze opo-
zycji antykomunistycznej – neo-
bolszewickich krzykaczy. Jeżeli ta-
kie są prawa demokracji, to działa-
cze antykomunistyczni, dzięki któ-
rym ona funkcjonuje, powinni być 
tak samo honorowani, jak lewaccy 
aktywiści. 

Socjal kombatancki

W blisko 1dziesięciomilionowej 
„Solidarności” działaczy było (co 
zrozumiałe) wielokrotnie mniej, ale 
przecież to oni ryzykowali najwię-
cej. Zwalniani z pracy (tzw. wilcze 
bilety), aresztowani, internowa-
ni, karnie wcielani do wojska, de-
gradowani na stanowisku pracy. 
Wszystko to ograniczało ich póź-
niejsze emerytury. Od lat doma-
gali się więc zadośćuczynienia 
za krzywdy i poświęcenie. Wresz-
cie od 2017 roku mogą otrzy-
mywać dożywotnie świadcze-
nie w wysokości 400 zł miesięcz-
nie (coroczna waloryzacja). 

Urząd ds. Kombatantów po-
twierdził status działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub oso-
by represjonowanej z przyczyn po-
litycznych wobec 12, 7 tys. osób. 
Wiek emerytalny osiągnęło 9, 4 
tys. osób (7150 mężczyzn, 2250 
kobiet). Wśród nich 50 proc. męż-
czyzn i 85 proc. kobiet otrzymu-
je świadczenie emerytalno-ren-
towe niższe niż 2400 zł. Dosta-
ną więc wyrównanie do wysokości 
tej kwoty. 

Czekali na to wsparcie od lat. 
Wreszcie zostało przyznane, bo 
dotychczas musieli obchodzić się 
uroczystymi uchwałami sejmowy-
mi z okazji powstania „Solidarno-
ści” czy wprowadzenia stanu wo-
jennego, z których nic nie wynika-
ło. Nie wszyscy bowiem mieli tyle 
szczęścia, co tramwajarka Hen-
ryka Krzywonos, która zaczęła 

strajk, gdy wyłączono prąd w sie-
ci trakcyjnej. Premier Donald Tusk 
przyznał jej dodatkowe świadcze-
nie – 3500 zł miesięcznie, co pod-
niosło jej emeryturę do 6230 zł (jak 
podliczyli jej koledzy w 2015 roku). 

Załatwić sprawę

14 sierpnia 2020 roku 434 posłów 
(bez sprzeciwu, jeden wstrzymał 
się od głosu) uchwaliło noweliza-
cję ustawy o działaczach antyko-
munistycznych, wprowadzającą 
świadczenia wyrównawcze do wy-
sokości 2400 zł. Za była również 
postkomunistyczna lewica, bo 
przecież zapłacą podatnicy, a nie 
masa upadłościowa PZPR, która 
jakoś rozpłynęła się w grubokre-
skowej transformacji. Zresztą pe-
erelowscy wojskowi nadal pobie-
rają uprzywilejowane emerytury. 

Jeszcze niedawno (w 
2005 roku) związek zawodowy 
„Solidarność” nie wykonał uchwa-
ły Komisji Krajowej, przewidującej 
pomoc represjonowanym działa-
czom antykomunistycznym. Jed-
nak w 2017 roku przewodniczący 
Jan Śniadek, jako poseł sprawoz-
dawca, wprowadził nowelizację 
ustawy o działaczach antykomu-
nistycznych (świadczenie 400 zł). 
Trzeba było wielu starań, by niskie 
świadczenia emerytalne działaczy 
nie były świadectwem wyklucze-
nia i zapomnienia, nie były wyrzu-
tem sumienia dla korzystających 
z wolności i zmian ustrojowych. 
W końcu jest więc dodatek wy-
równawczy do 2400 zł. Sprawiedli-
wości stało się zadość – oświad-
czyła Anita Czerwińska, rzecznik 
prasowy PiS. Nie może być tak, 
żeby bohaterowie naszej wolności 
żyli w biedzie. Sukcesywnie stara-
my się zadośćuczynić krzywdom. 

Oprócz świadczenia wyrów-
nawczego przyznano działaczom 
ulgi w komunikacji publicznej. Co 
do miejskiej, to w zasadzie emery-
ci za nią nie płacą. Co do kolejo-
wej – to mobilność ludzi w pode-
szłym wieku jest raczej niewielka. 
Niemniej można powiedzieć, że 
sprawa została w końcu załatwio-
na, a dług wdzięczności spłacony. 

Czy jednak to wszystko, na co stać 
nasze państwo – pytanie otwarte. 

Charakterystyczne, że to ci naj-
gorzej sytuowani posłużyli jako pre-
tekst do rozwiązania problemu. Po-
nieważ zyskali rekompensatę (do 
2400 zł), to sprawa wydaje się za-
łatwiona. A przecież ci, którzy mają 
nieco wyższe świadczenie, to nie 
mają zasług w obalaniu totalitar-
nego systemu? W końcu to wyrów-
nywanie (do 2400 zł) to nie świad-
czenie socjalne, lecz uznanie za-
sług w odradzaniu polskiej demo-
kracji i niepodległości. 

Konstytucyjna godność

Wielu działaczy przed zaangażo-
waniem się w walkę z reżimem było 
dobrze płatnymi fachowcami. Mie-
liby więc wysokie emerytury. Wie-
lu straciło zdrowie podczas interno-
wania czy w więzieniach. Otrzymu-
ją niskie renty. Jedni i drudzy we-
getują, z uczuciem krzywdy i prze-
granego życia. Czy wyrównanie do 
2400 zł może być satysfakcjonu-
jące, zważywszy, że ową średnią 
emeryturę dostają także funkcjo-
nariusze komunistycznego apara-
tu represji. 

Jeżeli krzywdy i poświecenia 
działaczy ma rekompensować tyl-
ko takie symboliczne zadośćuczy-
nienie, to źle to świadczy o kondycji 
sumienia tych wszystkich, od któ-
rych zależy wysokość świadczeń 
emerytalnych. Bo dlaczego działa-
cze nie mieliby otrzymywać świad-
czeń w wysokości średniej pensji 
krajowej? To odróżniłoby ich od es-
beków. Czy jest to cena zbyt wygó-
rowana za lata poniżającego wią-
zania końca z końcem, za degra-
dację cywilizacyjną? Naszym wiel-
kim obowiązkiem jest zapewnić 
godne warunki życia ludziom wal-
czącym w latach 1956-1989 o na-
szą wolność i niepodległość – pi-
sze premier Mateusz Morawiecki. 

Jak na razie pomysł wyrówna-
nia świadczeń do 2400 zł podzie-
lił środowisko działaczy, niezależ-
nie od ich zaangażowania w walce 
z komuną. Nie byłoby takiego po-
działu, gdyby 400 zł świadczenie 
zostało podniesione (o 1000, czy 
1500 zł) dla wszystkich, bądź eme-
rytury osiągnęłyby wysokość śred-
niej płacy krajowej. 

Postulat podniesienia emery-
tur działaczy do wysokości śred-
niej płacy krajowej, by nie były ro-
dzajem zasiłku socjalnego, lecz ho-
norową rekompensatą za krzyw-
dy i poświecenie, był dyskutowany 
od dawna. Forsowali go związkow-
cy, także Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Internowanych i Represjono-
wanych. Jak na razie bez rezultatu. 

Tymczasem art. 19 Konstytu-
cji stanowi, że „Rzeczpospoli-
ta Polska specjalną opieką ota-
cza weteranów walk o niepod-
ległość”, do których działacze 
opozycji antykomunistycznej 
niewątpliwie się zaliczają. 

Tania sprawiedliwość dziejowa
 ■ Na 40 rocznicę powstania związku zawodowego „Solidarność” – zrównanie świadczeń eme-

rytalnych ofiar i katów. Jerzy Pawlas
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Gazeta „Do Rzeczy” bardzo 
sprytnie nawiązała do tema-
tu przenosząc nas jednocze-
śnie na nasze krajowe po-
dwórko. Okazuje się, że my 
też mamy problemy z monar-
chią, a właściwie jej brakiem, 
ponieważ gdyśmy ją mieli, 
to uniknęlibyśmy problemów 
z ciągłością władzy na urzę-
dzie prezydenta. Lukę tę po-
stanowił wykorzystać Wojciech 
Edward Leszczyński i mia-
nował na prezydenta III RP 
prof. Włodzimierza Juliana 
Korab-Karpowicza. 

Jaki mandat ku temu miał 
Leszczyński? Tytułuje się 
on królem Polski-Lehii jako 
Leh XI Wojciech Edward I, do 
czego go upoważnił, czyli na 
urząd powołał, Sejm Elekcyjny 
zwołany w 2016 roku w Rydzy-
nie, przez monarchistów, któ-
rzy w tymże roku w Gdańsku 
powołali Królestwo Polskie. 

Prezydent in spe Wło-
dzimierz J. Korab-Karpo-
wicz wygłosił orędzie do na-
rodu w przeddzień zaprzysię-
żenia na prezydenta Andrze-
ja Sebastiana Dudy. Jak wie-
my, w uroczystości tej z wyjąt-

kiem Aleksandra Kwaśniew-
skiego, nie wziął udziału żaden 
z dawnych najwyższych przed-
stawicieli władzy państwowej. 
Co oznacza de facto odmowę 
uznania władzy urzędującego 
prezydenta w wymiarze moral-
nym i politycznym – nie admi-
nistracyjnym. W pewnym sen-
sie przypomina to stan z cza-
sów PRL-u. 

Orędzie pana Korab-Karpo-
wicza przyjęto z rozbawieniem, 
ponieważ nie stoi za nim żad-
na realna siła społeczna. Ale 
czy nie powstałby problem na-
tury formalno-prawnej, gdyby 
istniała w Polsce duża forma-
cja polityczna, która – dowo-
dząc naruszenia zasad ustrojo-
wych przez niedopełnienie pro-
cedur konstytucyjnych w wybo-
rze prezydenta – odmówiłaby 
uznania takich wyborów. 

Kto wie, jak zachowała-
by się opozycja, wiedząc, że 
te wybory przegra. Małgorzata 
Kidawa-Błońska wzywała do 
bojkotu, ale na szczęście sama 
została zbojkotowana. Gdyby 
Platforma konsekwentnie po-
stawiła na destrukcję państwa 
i uzyskała poparcie tych liczą-

cych się kandydatów, mieliby-
śmy sytuację niewiele się róż-
niącą od tej na Białorusi. 

O czym to świadczy? O sła-
bości republikańskiego ustro-
ju III RP. Sytuacja, jakiej w nor-
malnych warunkach nikt nie 
bierze pod uwagę, może posłu-
żyć lub być wykorzystana na-
wet do zakwestionowania bytu 
państwa. 

Wojciech Leszczyński zwró-
cił słusznie uwagę, przypomi-
nając istotny fakt z najnowszej 
historii Polski pytając: „A na ja-
kiej podstawie Piłsudski ogło-
sił Polskę republiką? Społe-
czeństwo nad takimi drobia-
zgami przechodzi do porządku 
dziennego. Obchodzone przez 
nas święto państwowe 11 Li-
stopada zostało ustanowio-
ne na pamiątkę przekazania 
brygadierowi Józefowi Piłsud-
skiemu przez Radę Regencyj-
ną zwierzchności nad polską 
armią. Działo się to wszyst-
ko w ramach już istniejącego 
państwa, Królestwa Polskie-
go. A on, brygadier, używa-
jąc współczesnej nomenklatu-
ry, został powołany na urząd 
ministra obrony narodowej. 

Mając na uwadze dobro do-
piero co odrodzonego państwa 
polskiego, Rada Regencyjna 
14 listopada 1918 roku składa 
pełnię władzy w ręce Józefa 
Piłsudskiego, co w żadnym wy-
padku nie oznaczało likwida-
cji istniejącego Królestwa Pol-
skiego, ani zmiany jego nazwy. 
Stąd też dekret Piłsudskiego 
z dnia 17 listopada o powoła-
niu Tymczasowego Rządu Lu-
dowego Republiki Polskiej Ję-
drzeja Moraczewskiego na-
leży uznać za zamach stanu. 
Stwierdzam ten fakt, jako wiel-
ki admirator Marszałka. Rząd 
mógł być ludowy i tymczasowy, 
ale nie miał prawa reprezento-
wać republiki polskiej, czegoś 
co nie istniało. 

Autorka artykułu „Królew-
ski prezydent” nie krytykuje sa-
mej idei monarchizmu, co z lu-
bością czynią inne prawicowe 
pisma)nie wspominając o lewi-
cy. Godne podziwu jest to, że 
dziennikarze znają detale, jak 
jacyś „undergroundowi” regen-
ci, często mieszkający poza 
granicami Polski, np. Sobiescy 
nie mający z królem Janem III 
nic wspólnego, o których ist-

nieniu wiedzą jedynie głębo-
ko wtajemniczeni. Ci dobrze 
poinformowani dziennikarze 
nie wiedzą natomiast nic o nor-
malnych organizacjach monar-
chistycznych, jak np. Konfede-
racja Spiska i jej rozbudowa-
nym środowisku, prowadzą-
ca, według opinii Google mo-
narchistyczny portal nr 1 w In-
ternecie, monarchia. info. pl. 

Reasumując, artykuł „Kró-
lewski prezydent” Agniesz-
ki Niewińskiej należy uznać, 
z punktu widzenia interesu idei, 
za użyteczny, chociażby tyl-
ko z tego powodu, że się uka-
zał, przy zauważalnej strategii 
mediów ukierunkowanych na 
przemilczenie. Prawdy zamil-
czeć na amen po prostu się nie 
da, przekonali się o tym wład-
cy PRL-u, przekonuje się te-
raz Łukaszenka – nawet gdyby 
to miało trochę potrwać. 

Wcześniej czy później spo-
łeczeństwo, a szczególnie 
jego myśląca część zrozu-
mie, że w państwie musi za-
panować przynajmniej mini-
mum porządku i stabilizacji, 
bez tego jego byt traci sens. 

Skoro wszyscy to „Do Rzeczy” też
 ■ Przez polskie media przelała się fala artykułów na temat monarchii, do czego impulsem stała się spra-

wa króla Hiszpanii Jana Karola I. Powściągliwość w nagonkach na króla wykazał tygodnik „Do Rze-
czy” i chwała mu za to. Ale nie chcąc widocznie stać z boku tej „światowej” debaty nad „chylącym się 
ku upadkowi” ustrojem, nad tym „trupem w szafie” – jak „poetycko” skomentował mój tekst „Hańba 
Hiszpanii” jeden z czytelników – zamieścił artykuł Agnieszki Niewińskiej „Królewski prezydent”. 

Jan Lech 
Skowera

Zakończyła się selekcja prac konkursowych, które zostaną zapre-
zentowane na XII Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci. W Kon-
kursie Filmów Polskich zobaczymy 26 filmów, w tym film „Marzy-
ciel” w reżyserii Marcina Bradkego o Kornelu Morawieckim. Najlep-
szy film zostanie nagrodzony Złotym Opornikiem, który przyznamy 
po raz dwunasty. 

Ideą, która od początku przyświecała Festiwalowi Filmowe-
mu Niepokorni Niezłomni Wyklęci, była chęć stworzenia przestrze-
ni, w której mogą się spotkać świadkowie naszej historii najnowszej, 
twórcy obrazów filmowych inspirowanych dziejami walki o niepodle-
głość w latach 1939-89 oraz widzowie poszukujący filmów o tej tema-
tyce, chcący pogłębić wiedzę o czasach i ludziach skazanych przez 
propagandę PRL-u na zapomnienie. 

Festiwal NNW działa przez cały rok. W kraju i zagranicą organi-
zowane są Retrospektywy, dające możliwość obejrzenia filmów i po-
smakowania atmosfery festiwalowej także tym ludziom, którzy nie 
mogli dotrzeć do Gdyni. 

„Marzyciel” – film Marcina Bradkego 
o śp. Kornelu Morawieckim na Festiwalu 
Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci Albert Łyjak

Scenariusz i reżyseria – Marcin Bradke
Zdjęcia – Robert Sitek
Montaż – Jerzy Szota
Dźwięk i oświetlenie – Waldemar Olszewski
Ilustracje – Michał Hrisulidis
Muzyka – Konstancja Kochaniec
Producent – Maciej Kasprzyk
Produkcja – TVP Wrocław dla TVP Historia 2019
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W uroczystości wzięło udział 
ponad 100 osób, w tym sena-
tor Marek Komorowski, poseł 
Agnieszka Soin, władze samo-
rządowe i lokalna społeczność. 
Odsłonięcie tablicy wpisało się 
też w część wyścigu kolarskie-
go – Korona Kocich Gór, któ-
ry po raz pierwszy, był rozgry-
wany jako Memoriał im. Kornela 
Morawieckiego. 

Inicjatorem postawienia ta-
blicy było Stowarzyszenie „Li-
pówka”. To lokalna organizacja 
z miejscowości Wielka Lipa, któ-
re zajmuje się realizacją różne-
go typu projektów infrastruktural-
nych, społecznych i sportowych. 
Jak mówił nam Dominik Kru-
pa – prezes Stowarzyszenia „Li-
pówka”, pomysł postawienia ta-
blicy wyniknął z tego, że Kornel 
Morawiecki na tych terenach wie-
lokrotnie przebywał i mieszkał. – 
Tu rozmawiał z mieszkańcami. 
Był wielką postacią, całym swoim 
życiem zasłużył, aby go upamięt-
nić. Umieściliśmy tablicę na fasa-
dzie dworca PKP, bo jest to bar-
dzo często uczęszczane miejsce 
przez mieszkańców Obornik. Po-
mysł był od początku konsultowa-
ny z rodziną, dlatego w tej formie 

upamiętniliśmy Kornela Mora-
wieckiego. Zyskaliśmy też życz-
liwą akceptację Polskich Kolei 
Państwowych. 

Na tablicy znalazły się sło-
wa: „Pamięci Kornela Morawiec-
kiego (1941-2019), Marszałka 
Seniora Sejmu RP VIII kaden-
cji, twórcy i przywódcy Solidar-
ności Walczącej, Kawalera Or-
deru Orła Białego, niezłomnego 
obrońcy Ojczyzny i praw zwykłe-
go człowieka”. 

Senator Marek Komorowski, 
podkreślił, że Kornel Morawiec-
ki był człowiekiem, który kochał 
Polskę, żył Polską i żył dla Polski. 
– Dla niego słowa wolność i soli-
darność były drogowskazem ży-
cia. To były trudne czasy, w któ-
rych przyszło mu tę walkę toczyć. 
On tęsknił za Polską dobrą, ide-
alną. Odzwierciedleniem tych 
dążeń całych pokoleń Polaków 
są słowa wiersza Norwida „Moja 
piosnka” – „Do kraju tego, gdzie 
kruszynę chleba…” – podkreślił 
senator/

Marek Długozima, burmistrz 
Trzebnicy przypomniał, że Kornel 
Morawiecki otrzymał tytuł hono-
rowego obywatela miasta. 

– Takie miejsca są bardzo po-
trzebne, świadczą o naszej pa-
mięci. Naszym obowiązkiem jest 
przekazywać te wszystkie war-
tości, wychowywać w miłości do 
ojczyzny o czerpać wzory z ta-
kich osób, jak Kornel Morawiecki. 
On pozostawił nam piękny testa-
ment – żebyśmy potrafili iść wła-
ściwą drogą, a tu na ziemi obor-
nickiej pozostawił wiele śladów, 
np. słynną „kornelówkę”, którą 
się opiekuje jego córka Anna do-
dał burmistrz. 

Córka Anna Morawiec-
ka wspominała wakacje w sierp-
niu 1968 roku w Wilczynie. – 
Wtedy mój ojciec publicznie wy-
powiedział swój sprzeciw wobec 
haniebnej inwazji na Czecho-
słowację. Wzdłuż torów nama-
lował z przyjaciółmi hasła wy-
rażające sprzeciw wobec tego, 
że w tej operacji uczestniczyły 
też wojska polskie. Tu w Obor-
nikach rozdawał swoje pierwsze 
ulotki. Zakochał się w tej gminie 
i tu wybudował w Pęgowie drew-
niany dom. To dom, który miesz-

kańcy nazwali „kornelówką”, bo 
tu spotykali się opozycjoniści 
jeszcze w latach 70-tych ubie-
głego wieku. Tu powstawał „Biu-
letyn Dolnośląski”. Tu swoją dro-
gę do wolnej ojczyzny rozpoczy-
nał też mój brat Mateusz, obecnie 
premier RP. Tu była kuźnia kadr 
przyszłej „Solidarności Walczą-
cej” – mówiła Anna Morawiec-
ka, ze wzruszeniem wspomina-
jąc ojca. 

Dodatek Dolnośląski GPC 17. 
08. 2020 

Kochał Polskę, żył Polską 
i żył dla Polski

 ■ Pamiątkowa tablica Kornela Morawieckiego, założyciela Solidarności Walczącej, polityka, Marszałka seniora Sej-
mu, w obecności rodziny i wielu gości, została odsłonięta 15 sierpnia na dworcu PKP w Obornikach Śląskich. 

Janusz 
Wolniak

Złożenie kwiatów pod tablicą. W środku poseł Agnieszka Soin. Fot. Mateusz Jerzmański

Odsłonięcie tablicy przez córki i wnuka Kornela Morawieckiego. 
Fot. Artur Waszkielewicz Fot. Artur Waszkielewicz
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15 sierpnia 2020 r. w powiecie 
trzebnickim odbył się VIII Między-
narodowy Wyścig Kolarski Ko-
rona Kocich Gór – Memoriał im. 
Kornela Morawieckiego – jazda 
indywidualna na czas. 

Organizatorem wyścigu był 
Dolnośląski Związek Kolarski 
z Henrykiem Charuckim – znako-
mitym kolarzem, reprezentantem 
Polski, zwycięzcą Tour de Polo-
gne – na czele i Stowarzyszenie 
„Lipówka” z Dominikiem Krupą. 

O randze wyścigu świadczy 
fakt wpisania do Kalendarza Im-
prez Polskiego Związku Kolar-
skiego (PZKol) oraz Kalendarza 

Dolnośląskiego Związku Kolar-
skiego (DZKol) i objęcia punktacją 
do Challenge’u DZKol dla kolarzy 
(kobiety i mężczyźni) z dolnoślą-
skich klubów. W zawodach wy-
startowały kobiety (elita + juniorki) 
oraz mężczyźni w kategorii junior. 
Trasa zmagań kolarskich zosta-
ła wyznaczona w malowniczym 
krajobrazie Gmin Oborniki Śląskie 
i Prusice w Powiecie Trzebnickim. 

Uznana ranga wyścigu zosta-
ła doceniona przez sponsorów 
głównych: Fundację KGHM Pol-
ska Miedź oraz Fundację ARP. 

Patronat Honorowy udzielili 
Wojewoda Dolnośląski, Marsza-

łek Województwa Dolnośląskie-
go, Metropolita Wrocławski, Ko-
mendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej i Policji, Sta-
rostwo Powiatowe w Wołowie. 

Patronat Medialny objęły 
TVP Sport, TVP 3 Wrocław, Ra-
dio Wrocław, Radio Ram 89. 8 
FM, Gazeta Wrocławska, Gaze-
ta Obywatelska im. Kornela Mo-
rawieckiego. Wsparcia organi-
zacyjnego udzieliło Wyższe Se-
minarium Duchowe Salwatoria-
nów w Bagnie, gdzie odbyły się 
dekoracje zawodników. 

Albert Łyjak

Kornel zawsze potrafił powie-
dzieć krótko om sprawach wiel-
kich i ważnych. A jak opowiedzieć 
krótko o Kornelu? Tylko raz mi się 
to udało, chwilę potym, jak dowie-
działem się o jego śmierci. Ode-
brałem wtedy telefon od którejś 
z telewizji, która informując mnie 
o wejściu na antenę, bezceremo-
nialnie poprosiła o krótki komen-
tarz. Nie zbierając myśli powie-
działem wtedy: „Polska utraci-
ła właśnie swojego największego 
narodowego bohatera naszych 
czasów”. 

Kornel Morawiecki był boha-
terem nie tylko Polski. Za walkę 
o wolność innych narodów wyso-
kimi odznaczeniami wyróżniły go 
Republika Czeska, Węgry a także 
Tatarzy Krymscy. Bo i o ich wol-
ność w najtrudniejszych czasach 
czynnie się upominał. Tytuł ho-
norowego obywatela przyzna-
ły mu m. in. województwo Dolno-
śląskie, miasto Wrocław i Trzeb-
nica. Jego życie było wypełnio-
ne wielką służbą innym ludziom, 
tytaniczną pracą na rzecz Pol-
ski. A w największym stopniu 
związany był z czterema miej-
scami naszego kraju. Pierwszym 
była Warszawa, gdzie urodził się 
3 maja 1941 roku. W stolicy spę-
dził siedemnaście pierwszych lat 
życia i cztery ostatnie, w czasie 
których pełnił godność marszał-
ka seniora Sejmu RP. Tamtejszy 
Cmentarz Powązkowski stał się 
też miejscem jego spoczynku. 

Drugie miejsce, z którym był 
najbardziej związany, to ziemia 
świętokrzyska, z której pochodzi-
li jego przodkowie i gdzie, wśród 
licznych krewnych, spędził dużą 
część swoich młodych lat. Wy-
starczy zajrzeć do indeksu któ-

rejkolwiek książki, poświęconej 
Świętokrzyskiemu Obwodowi Ar-
mii Krajowej, by zobaczyć, jak wie-
lu wymieniają one Morawieckich. 
Wszystko to są wujkowie, kuzyno-
wie Kornela, wiele spośród nich 
to postacie legendarne, wsławio-
ne udziałem w najbardziej boha-
terskich akcjach podziemia, ta-
kich jak np. uwolnienie więźniów 
gestapowskiej katowni w Jędrze-
jowie. Wśród tych ludzi Kornel 
spędził dużą część dzieciństwa. 

W czasie kolejnych wakacji 
chłonął opowieści o konspiracji, 
działalności dywersyjnej, walce 
leśnych oddziałów. Trzecim miej-
scem w jego ojczyźnie był Wro-
cław, do którego trafił, by w nim 
studiować, w którym pracował, 
założył rodzinę i który był po-
czątkiem jego historycznych 
dokonań. 

Czwartą z tych części Polski, 
z którymi związany był najbar-

dziej, są północne powiaty Dol-
nego Śląska, Góry Kocie, zie-
mia trzebnicka a w szczególno-
ści gmina Oborniki. We Wrocła-
wiu w 1958 r. znalazł się m. in. 
dlatego, że w niedalekim Wilczy-
nie Leśnym miał krewnych – ro-
dzinę Rolanda Winciorka, czło-
wieka w części wychowanego na 
kolanach Władysława Reymon-
ta (matka była jego gospodynią), 
zasłużonego walką z najeźdź-
cami niemieckimi i sowieckimi 
oraz w oddziale AK, potem w or-
ganizacji WiN. 

To tutaj z Wojtkiem Wincior-
kiem podjął pierwsze wielkie 
działania przeciw komunistycz-
nemu reżimowi, tu założył swo-
ją pierwszą drukarnię. W jego let-
nim domu, zwanym Kornelów-
ką, miało początek mnóstwo wol-
nościowych inicjatyw, a pierw-
si drukarze przedsierpniowego 
drugiego obiegu wywodzili się 

m. in. spośród zaprzyjaźnionych 
mieszkańców Pęgowa. Bo z tu-
tejszą społecznością bardzo ak-
tywnie współdziałał. Pracował 
tu jako nauczyciel, owocem tej 
pracy było zaangażowanie wie-
lu ludzi w podziemną radiofonię, 
poligrafię, w konspiracyjne redak-
cje. W latach, w których był naj-
bardziej poszukiwanym człowie-
kiem w Polsce, ukrywał się także 
jako rzekomy pacjent, w jednym 
z obornickich sanatoriów. 

Jakiekolwiek miałoby się po-
glądy to każdy przyznać musi, 
że Kornel Morawiecki należał do 
najwybitniejszych postaci, zwią-
zanych z tą ziemią w całych jej 
dziejach. Kiedy więc kilka lat 
temu, wraz z Andrzejem Mana-
sterskim, proponowaliśmy wła-
dzom miasta i gminy, by nadały 
Kornelowi tytuł honorowego oby-
watela, spotkaliśmy się z obojęt-
nym a nawet negatywnym sto-
sunkiem do tej idei. Tę niechęć 
potwierdza także kuriozalna sy-
tuacja na dzisiejszej uroczysto-
ści. Nasuwa się retoryczne py-
tanie: Dla kogo byłby to większy 
zaszczyt? Dla Kornela być hono-
rowym obywatelem czy dla mia-
sta i gminy mieć za honorowego 
obywatela postać tak niepowta-
rzalną. Dziś nie chodziło jednak 
o honorowe obywatelstwo, ale 
o zwykły akt pamięci. Przypusz-
czam, że jakąkolwiek tablicę pa-
miątkową odsłania się w Oborni-
kach nie częściej, niż raz na dzie-
sięć lat. Z natury rzeczy uroczy-
stość ta ściągnęła posłów, se-
natorów, burmistrzów sąsied-
nich miast, przedstawicieli wielu 
urzędów, stowarzyszeń, oczywi-
ście kapłanów a także kombatan-
tów, strażaków, policjantów, kole-

jarzy, mieszkańców miasta i gmi-
ny. A nie przyszedł nikt z lokal-
nych władz. Panu radnemu Ku-
charskiemu, który złożył wią-
zankę kwiatów pod tablicą, skła-
dam wyrazy szacunku. Był jed-
nym z dwojga radnych, ratują-
cych dziś honor miasta i gminy. 

Kornel oczywiście byłby 
ostatni by zabiegać o własną 
chwałę. Autorka pracy doktor-
skiej na temat gatunku pisarskie-
go, zwanego wywiadem – rzeką 
zauważyła, że książkowa rozmo-
wa z Kornelem Morawieckim wy-
różnia się tym, że wypowiada-
jący się mówi przede wszyst-
kim o roli innych, a nie o wła-
snej. O zadaniach, jakie nale-
ży sobie stawiać, Kornel też mó-
wił krótko. Trzynaście lat temu, 
na koniec wspaniałego, poświę-
conego Solidarności Walczącej 
przedstawienia w Teatrze Pol-
skim Kornel, powtórzył tylko zda-
nie z finałowej pieśni tego nieza-
pomnianego spektaklu: „Siejmy, 
a coś wyrośnie”. Kornel w swo-
im życiu zasiał bardzo dużo i ten 
zasiew przyniósł plony ogrom-
ne. Serce rośnie, gdy spotykamy 
dziś innych wspaniałych siew-
ców. Jest nim na pewno Domi-
nik Krupa, główny inicjator i or-
ganizator wspaniałych uroczy-
stości, w których uczestniczy-
liśmy i które będą dla nas nie-
zapomniane. Takimi siewcami 
są ci wszyscy, którzy w tym dzie-
le go wspomagali, by wymienić 
tylko gospodarzy tego miejsca, 
Wyższe Seminarium Duchowne 
Salwatorianów w Bagnie. 

Powtórzę za Kornelem: 
„Siejmy! A na pewno dużo 
wyrośnie!”

Siejmy a coś wyrośnie
 ■ Wystąpienie Artura Adamskiego na zakończenie uroczystości, upamiętniających postać 

Kornela Morawieckiego, wygłoszone 15 sierpnia 2020 w Bagnie. Artur 
Adamski

Ogólnopolski wyścig kolarski 
„Korona Kocich Gór – Memoriał 
Kornela Morawieckiego” – jazda 
indywidualna na czas

Poseł RP Agnieszka Soin z Henrykiem Charuckim. Fot. Albert Łyjak

Artur Adamski. Fot. Artur Waszkielewicz
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Reportaż

Tu, na Podlasiu, w regionie bia-
łoruskim albo polskim, róż-
ność religijna i narodowa jest 
czymś zwyczajnym. Obok sie-
bie mieszkali tu zawsze Pola-
cy, Białorusi, Ukraińcy, Rosjanie, 
Tatarzy, Żydzi, Niemcy, Czesi, 
Holendrzy. Dawniej, przed woj-
ną, rok kalendarzowy był rokiem 
świętym, bo na Podlasiu świę-
to następowało po święcie. Mie-
li tu swoje święta katolicy, prawo-
sławni, unici, mahometanie, pro-
testanci, żydzi i znowu katolicy, 
prawosławni i tak dalej. 

Białorusini należą do jednej 
z dziewięciu mniejszości naro-
dowych w Polsce. Swoich braci 
i swoje siostry mają za wschod-
nią granicą. W niektórych pod-
laskich wsiach, gminach i mia-
stach są zdecydowaną więk-
szością: we wsi Czyże stano-
wią 81, 81 procent mieszkań-
ców, w Dubiczach Cerkiew-
nych 81, 33 procent, w Orli 68, 
93 procent, w Bielsku Podlaskim 
20, 66, w Białowieży 11, 54 pro-
cent mieszkańców. Zdecydowa-
na większość, zapewne ponad 
90 procent Białorusinów, wyzna-
je prawosławie. 

Utrzymanie prawosławia i na-
rodowej tożsamości Białorusi-
nów na Podlasiu wspiera Telewi-
zja Biełsat. Region bielski zwa-
ny jest niekiedy Krajem Biełsatu. 
W tym kraju, niestety, jeśli czczą 
święta, to nierzadko święta na-
paści Niemiec na Rosję sowiec-
ką w 1941, wyzwolenia Hajnów-
ki przez armię czerwoną w 1944. 
Nie ma daty 17 września 1939. 
A jeśli spytać, dlaczego nie wi-
dać polskiego orła, powiedzą, 
że właśnie spadł. 

Białoruś w Polsce to głównie 
powiat hajnowski, gminy i wsie: 
Czyże, Narewka, Orla, Dubicze 
Cerkiewne. Kraj Biełsatu patrzy 
na Wschód i ciąży do prawo-
sławnej Rosji. Moskiewska Cer-
kiew odwzajemnia się Białoru-
sinom swoją przyjaźnią i obec-
nością 19 sierpnia, w dniu Świę-
ta Przemienienia Pańskiego na 
Grabarce. Zazwyczaj przewod-
niczy uroczystościom zwierzch-
nik Kościoła prawosławne-
go w Polsce, arcybiskup Sawa. 

Gdy rozmawiam z ludź-
mi w Czyżach albo w Hajnów-
ce, albo w Dubiczach Cerkiew-
nych, czuję gościnność, nawet 

serdeczną gościnność. Ludzie 
tu ułożyli się z sąsiadami z pol-
skich wsi. Nie ma wrogości, jest 
otwartość. Zapraszają do do-
mów, częstują kawą. Ale czemu 
głosują tak, a nie inaczej? Bo tak 
zawsze głosowali. Bo tak dziś 
głosuje Bractwo Cyryla i Metode-
go, tak głosują działacze Biało-
ruskiego Towarzystwa Społecz-
no Kulturalnego w Białymstoku. 

Zdarzało się, ale już się nie 
zdarza, że partie niepodległo-
ściowe albo prawicowe, takie jak 
PiS, nie zdobywały w Hajnów-
ce poparcia przekraczającego 
choćby 2, 5 procent. W wybo-
rach prezydenckich w 1990 roku 
Orla z nieodległymi Czyża-
mi zasłynęła tym, że Lech Wa-
łęsa uzyskał tam najgorszy wy-
nik wyborczy w kraju. Nie bez 

powodu region bielski z Hajnów-
ką zwany jest niekiedy Czerwo-
ną Plamą Podlasia. 

Czy to możliwe, że lewica 
może być atrakcyjna na Wscho-
dzie w roku 2020? Dlaczego i dla 
kogo atrakcyjna? Jadę samo-
chodem przez Podlasie. Prze-
mierzam krainę, która zawsze 
była patriotyczną fortecą Polski. 
Tu, na Podlasiu, mieszkańcy za-
wsze trzymali się Polski, trwali 
przy Polsce i walczyli o Polskę. 

Podlasie to sąsiedztwo kul-
tur, religii, narodowości. Kru-
szyniany to Białorusini, Tatarzy 
i niewielu Polaków. Sąsiadem 
Kruszynian jest Suchowola, nie-
wielkie miasteczko opodal Bie-
brzy, kreślony środek Europy. 
Tu chodził do szkoły Jerzy Po-
piełuszko, urodzony w Okopach 

tuż pod miasteczkiem Suchowo-
la. Mieszka tu dzisiaj były dzia-
łacz samorządowy, były poseł 
Krutul, znany z tego, że zawiesił 
krzyż w Sejmie. 

Drogą na południe jadę z Su-
chowoli przez szlacheckie Wy-
szki do wsi prawosławnej Czy-
że. Jest to wieś piękna jak z ob-
razka. W środku wspaniała cer-
kiew, a obok Czyży równie pięk-
ne wsie: Osówka, Rakowicze. Lu-
dzie tu gościnni, dobrzy, otwarci, 
byle ich nie pytać o jakieś kwe-
stie narodowe i polityczne. 

W niewielkiej wsi Leszczyny 
zapraszają mnie do białoruskie-
go domu, częstują kawą. Akurat 
jest kuzyn zza Bugu. „Umoczył 
się troszeczku. Bug niegłęboki, 
no to i przeszedł”. Kiedy odcho-
dzę, gospodyni daje na drogę to-

rebkę świeżych jajek. Odmówić? 
Nie uchodzi. Kuzyn gospodyni 
też odchodzi w stronę Bugu. 

Ludzie spokojnie żyją nad Bu-
giem, ale tylko w czasach spo-
kojnych, pokojowych. Natomiast 
w czasie wojny i po wojnie różnie 
było między Białorusinami i Po-
lakami. Mało kto chce wiedzieć, 
że wielu Białorusinów, ośle-
pionych antypolską propagan-
dą w czasach pierwszego i dru-
giego najazdu sowietów, praco-
wało w czasie wojny i po wojnie 
w czerwonej milicji, w NKWD/
UB, w więziennictwie. Rozstrze-
lany konfident polski, to sprawa 
czysta. Rozstrzelany białoruski 
funkcjonariusz UB/NKWD to nie-
kiedy bohater i męczennik. 

Białorusini tworzą 
dziś własną historię politycz-

Wspaniałe 
słowo wolność

 ■ Który to raz Białorusini chcą wolności? Wychodzą na ulice miast, demonstrują pod narodowymi fla-
gami, tworzą łańcuchy pokoju. Polska reaguje na to swoim serdecznym poparciem. Nam też podoba 
się wspaniale słowo wolność pisane po białorusku. Otwieramy granice dla przeciwników represyjne-
go reżimu, przyjmujemy na uczelnie białoruskich studentów. Zapominamy albo nie chcemy wiedzieć, 
że Białorusini, uformowani przez sowiecką propagandę, mają do Polski dalej niż Polska do Białorusi. 

Michał Mońko
P  

►

Nr 226 • 28 sierpnia – 10 września 202012



Reportaż
ną, w której Polacy występują 

jako „agresywni katolicy”, prze-
śladowcy, a nie prześladowani. 
Kiedy w 1940 wywieźli na Sy-
berię moje kuzynki nauczycielki, 
na ich miejsce przyszły Białoru-
sinki. W szkołach obowiązywały 
dwa języki: rosyjski i białoruski. 
Kto mówił po polsku, trafiał do 
syberyjskiego transportu. Domi-
nacja żywiołu białoruskiego na 
Podlasiu była wyraźna również 
po roku 1945. 

Zaraz po wojnie, kiedy funk-
cjonariusze UB przychodzili 
aresztować wujka Wacława, pre-
zesa PSL w Ełku, mówili po bia-
łorusku i po rosyjsku. Na proce-
sach moich wujków oskarżał ła-
maną polszczyzną Białorusin, 
a krzyczał po białorusku niedo-
uczony sędzia Białorusin. Mi-
licjanci w Augustowie, Rajgro-
dzie, Ełku i Grajewie byli w więk-
szości Białorusinami. Kiedy od-
wiedzałem wujka w więzieniu, 
strażnicy mówili po białorusku. 

Działacze białoruscy 
pod wodzą Arkadiusza Łaszewi-
cza, w czasie wojny czołowego 
działacza Komunistycznej Partii 
Zachodniej Białorusi, przez pięt-
naście lat demonstrowali odręb-
ność narodową i religijną Biało-
rusinów na Podlasiu. Po wojnie 
dwukrotnie występowali do Mo-
skwy o przyłączenie wojewódz-
twa białostockiego do Związku 
Sowieckiego. 

W roku 1970 wyszły z Haj-
nówki i z Białegostoku ostatnie 
nawoływania Białorusinów, aby 
znacząca część Podlasia zo-
stała przyłączona do sowiec-
kiej Białorusi. Aż tu raptem w lu-
tym 1971 roku Edward Redliński 
opisał w tygodniku „Kultura” rzą-
dy białoruskie na Podlasiu. Mie-
siąc później reportaż Redliń-
skiego został ostro skrytykowa-
ny przez Stefana Olszowskiego, 
członka Biura Politycznego, dziś 
mieszkańca Eastport na Long Is-
land w USA. 

Olszowski powiedział: „Re-
portaż Redlińskiego zawie-
ra ostrą, choć zakamuflowaną 
krytykę Komitetu Wojewódzkie-
go w Białymstoku”. „Zakamu-
flowana” krytyka KW zawierała 
przede wszystkim opis opusto-
szałej wsi, z której wywodził się 
I sekretarz KW PZPR w Białym-
stoku. Mieszkańcy wsi, Białoru-
sini, niekiedy analfabeci, praco-
wali na dobrze płatnych stanowi-
skach w milicji, w SB, w więzien-
nictwie, w administracji, w do-
mach kultury, sądownictwie, apa-
racie partyjnym etc. 

Redliński stracił etat w „Kultu-
rze”, ale sprawa białoruskich rzą-
dów na Podlasiu nie ucichła. 
Edward Gierek wysłał na Pod-
lasie Zdzisława Kurowskiego. 
Odbył on rekonesans po Pod-
lasiu, mając przy boku funkcjo-
nariuszy KC i MSW. Akurat od-
bywały się konferencje partyj-
ne w Białymstoku, Hajnówce, 
Orli i w Dubiczach. 

Zdziwienie pojawiło się na 
twarzy Zdzisława Kurowskiego, 
gdy na posiedzeniu KW w Bia-
łymstoku niczego nie rozumiał, 
bo językiem posiedzenia był bia-
łoruski! Kurowski poprosił Ła-
szewicza, I sekretarza KW, daw-

niej działacza Komunistycznej 
Partii Zachodniej Białorusi, aby 
obrady toczyły się po polsku. Ła-
szewicz odparł niegrzecznie, że 
Kurowski jest na Białorusi, gdzie 
się mówi po białorusku. 

Kurowski opuścił konferen-
cję w Białymstoku i pojechał do 
Orli, następnie do Hajnówki i do 
Dubicz. Wszędzie rozmawiano 
z nim po białorusku. Po powro-
cie do Warszawy, złożył raport 
Edwardowi Gierkowi, a ten pod-
jął natychmiast decyzje, które 
spowodowały, że na zebraniach 
publicznych na Podlasiu zaczę-
to mówić po polsku. W styczniu 
1972 Kurowski zastąpił Arkadiu-
sza Łaszewicza na stanowisku 
I sekretarza KW. 

Przełomem był dla Białoru-
sinów i dla Polaków na Podla-
siu rok 1990, a zatem rok Wol-
nej Białorusi. Polska szcze-
rze wspierała Białoruś. Ja pi-
sałem teksty dla Białorusinów: 
„Wspaniałe Słowo Wolność”. 
Polska otworzyła granicę, żeby 
Białorusini mogli przyjeżdżać 
do Polski. Wychodziłem pod Pa-
łac Kultury i z wielkiego targowi-
ska białorusko – polskiego za-
bierałem na obiady i na noclegi 
Białorusinów, niekiedy białoru-
skie rodziny. 

W tym czasie, w październiku 
1990, minister Krzysztof Skubi-
szewski, profesor prawa, specja-
lista w zakresie prawa między-
narodowego, wybrał się do Miń-
ska, żeby spotkać się tam z wła-
dzami Wolnej Białorusi. Organi-
zowałem mu obsługę telewizyj-
ną na czas pobytu na Białorusi. 

Najważniejszą sprawą wizy-
ty w Mińsku miało być spotka-
nie z Piotrem Kuźmiczem Krau-
czanką (biał. Пётр Кузьміч 
Краўчанка), ministrem Repu-
bliki Białorusi, deputowanym 
do Rady Najwyższej Republiki. 

Chodziło o potwierdzenie trakta-
tu granicznego, podpisanego 16 
sierpnia 1945 z Rosja sowiecką. 

Kiedy samolot wylądo-
wał w Mińsku, nikt z władz biało-
ruskich nie witał polskiej delega-
cji. Nie było też powitania przed 
gmachem i w gmachu rządo-

wym. W obszernej sali, do której 
delegacja weszła, ekipa telewi-
zyjna rozłożyła sprzęt i ustawiła 
kamerę. Czas płynął, a minister 
Krauczenka nie zjawiał się. Mini-
ster Skubiszewski zaczął nerwo-
wo chodzić. 

Dopiero po czterdziestu mi-
nutach oczekiwania zjawił się mi-
nister Krauczenka. Wszedł szyb-
kim krokiem, zatrzymał w od-
ległości może czterech metrów 
przed ministrem Skubiszewskim. 
Nie odpowiedział na „dzień do-
bry”, spytał: „W jakiej sprawie 

przybywacie?” Skubiszewski po-
wiedział, że wizyta była uzgod-
niona i że chodzi o potwierdze-
nie traktatu granicznego. 

Krauczenko zdziwił się: „Po-
twierdzenie?” Skubiszewski raz 
jeszcze powiedział, że chodzi 
o potwierdzenie, bo przecież 
traktat został podpisany w czter-
dziestym piątym. Na to Krau-
czenka: „Z kim podpisaliście? 
Z Rosją. A to jest wolna Białoruś. 
Nie podpiszemy z wami trakta-
tu o granicy”. To powiedziawszy, 
odwrócił się i, bez pożegnania, 
odszedł. Minister Skubiszewski 
też zrobił w tył zwrot i powiedział: 
„Wracamy”. 

Gdy 11 grudnia 1991 w Wi-
skulach podpisane zostało Po-
rozumienie Białowieskie, dwa 
tygodnie później, 27 grud-
nia 1991 roku, Polska oficjal-
nie uznała Wolną Białoruś. Do-
szło też do spotkań z oficjała-
mi białoruskimi. Jako dzienni-
karz, szef „Wiadomości” telewi-
zyjnych, byłem świadkiem biało-
ruskich żądań, aby z białostoc-
czyzny uczynić białoruski obwód 
autonomiczny. 

Sprawa autonomii jest otwar-
ta do dzisiejszego dnia, mó-
wią o tym białoruscy działa-
cze i dziennikarze w Hajnówce 
i w Białowieży. Gdy po roku 2006 
prowadziłem zajęcia w Wyższej 
Szkole Dziennikarskiej im. Mel-
chiora Wańkowicza w Warsza-
wie, miałem u siebie studen-
tów białoruskich, którzy w Pol-
sce otrzymali stypendia w ra-
mach pomocy dla Wolnej Biało-

rusi. Rozmawiałem z nimi. Wszy-
scy moi rozmówcy uważali, że 
Podlasie powinno należeć do 
Białorusi. 

Problem granicy jest trud-
ny, drażliwy i zarazem delikat-
ny. Wschodnia granica Pol-
ski w ostatnich trzystu latach 
była zmieniana, przesuwana 
na wschód i na zachód dziesiąt-
ki razy. Po każdej stronie grani-
cy zostawali Polacy, Białorusini, 
Litwini, Ukraińcy. Granica usta-
lona w traktacie z 16 sierpnia 
1945 roku była, z pewnymi zmia-
nami, granicą wykreśloną przez 
lorda Curzona. 

Zawsze delikatny spokój gra-
niczny, historyczny, religijny 
można zamącić. W dziele mące-
nia aktywna jest Swietłana Alek-
sijewicz, noblistka, która opo-
wiada na Białorusi i na Zacho-
dzie o Polakach, którzy rzeko-
mo na wezwanie księży kato-
lickich mordowali Żydów. Tele-
wizja Dożdż w programie „Pria-
ma linija” wyemitowała 9 czerw-
ca 2020 wywiad, w którym Alek-
siejewicz stwierdziła, że na Bia-
lorusi katolicy „mają potencjał do 
zbrojnego ataku na prawosław-
nych”. I dalej: „Dajcie broń i katoli-
cy będą zabijać prawosławnych”. 

Częstym bywalcem Hajnów-
ki jest lider partii Razem, Ad-
rian Zandberg. Widuję Zand-
berga w różnych miejscach Haj-
nówki. Zandberg jest na miej-
skim targu. Zandberg jest w Li-
ceum im. Taraszkiewicza. Zand-
berg jest w cerkwi. Zandberg 
spotyka się z księdzem pra-
wosławnym. Zandberg mówi 
o zbrodniach Rajsa. Zand-
berg wydaje obiad w restaura-
cji, zaprasza Białorusinów. Le-
wica wie, gdzie warto grze-
bać, rozdrapywać. 

Powstaje sytuacja dwoista, 
a może troista. Polska z niezwy-
kłą sympatią patrzy na Biało-
ruś, wspomaga białoruską opo-
zycję, dążącą do demokratyza-
cji swego kraju. Razem z Biało-
rusinami wołamy o wolność dla 
Białorusi. Czterdzieści trzy ty-
siące Białorusinów w Polsce, ku 
zazdrości czterystu tysięcy Po-
laków na Białorusi, ma zupeł-
ną wolność w obszarze kultury, 
języka, religii, nauki etc. W gmi-
nach, gdzie mieszka choćby 20 
procent Białorusinów, nazwy 
miejscowości są dwujęzyczne, 
a język białoruski jest tam dru-
gim językiem urzędowym. 

Tymczasem tu i ówdzie od-
zywają się żądania naprawy, za-
dośćuczynienia. Naprawy cze-
go, zadośćuczynienia za co? Na 
to jest tylko jeden sposób, za-
czerpnięty z preambuły trakta-
tu westfalskiego po niewyobra-
żalnie strasznej wojnie trzydzie-
stoletniej: „Po jednej i po drugiej 
stronie po wieczne czasy będzie 
zapomnienie, amnestia i prze-
baczenie wszystkiego, co uczy-
nione zostało od początku onych 
niesnasek”. Nie przystoi bo-
wiem, żeby narody tak sobie bli-
skie, nawet jeśli dotyczy to wą-
skiej grupy działaczy z Hajnów-
ki, wciąż rozdrapywały granice 
i zabliźnione rany. 

Zdjęcia: Michał Mońko
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Nie wiem, jak książ-
ka „Gdańsk Sier-
pień 1980”, wyda-
na przez wydawnictwo 
CRZZ w 1980 roku, zna-
lazła się w antykwaria-
cie Nova Sarmatia pani 
Marty Kurzyniec w Kru-
szynianach przy biało-
ruskiej granicy. Kupiłem 
tę książkę, chociaż mia-
łem już egzemplarz tej 
pozycji. W tej, zaku-
pionej w antykwaria-
cie, znajduje się wpis, 
że była własnością śp. 
Anny Walentynowicz. 
Nie mogłem przepu-
ścić takiej okazji. W tym 
antykwariacie są jesz-
cze inne pozycje z „dru-
giego obiegu”. To do-
brze, że są miejsca, któ-
re ratują tego typu druki 
od zniszczenia. 

Strajki w 1980 roku wy-
zwoliły olbrzymie pokła-
dy inwencji. Pociskiem, 
który rozsadzał system, 
stało się słowo druko-
wane. To dlatego władza 
komunistyczna, a i przez 
pierwsze miesiące de-
mokratyczny z nazwy rząd Ta-
deusza Mazowieckiego, utrzy-
mywali cenzurę, gwarantującą 
selekcjonowanie wiadomości. 
Wielkość i znaczenie tej „amu-
nicji” doceniał śp Kornel Mora-
wiecki i Jego przyjaciele, któ-
rzy ukryli sprzęt poligraficzny. 
Dzięki temu mogli wydawać „bi-
bułę” w pierwszych dniach sta-
nu wojennego. 

W artykule wstępnym pierw-
szego numeru „Bieszczadnika” 
z 17 lutego 1981 roku, redakto-
rzy pisali: „Nazwa Bieszczad-
nik wywodzi się od określenia 
>>Beskidnik<< z okresu średnio-
wiecza, co oznaczało po pro-
stu: wolny człowiek. ” Wieńczy-
sław Nowacki, uczestnik chłop-
skiego strajku i sygnatariusz po-
rozumień rzeszowsko-ustrzyc-
kich, jeden z inicjatorów wyda-
wania pisma, mówił: „Wydawa-
nie własnej gazety zaczęliśmy 
podczas strajku, ale idea zro-
dziła się znacznie wcześniej. 
Nie byliśmy wolni, ale chcieliśmy 
tacy być, dlatego w pierwszym 
numerze zwracaliśmy uwagę na 
potrzebę jednoczenia się, wspól-
nych działań dla poprawy warun-
ków życia i respektowania swo-
bód obywatelskich”. „Bieszczad-
nik”, czyli Gazetka Robotników, 
Rolników, i Innych Grup Zawo-

dowych Bieszczadów NSZZ 
„Solidarność”, ukazywała się 
do września 1982 roku, w su-
mie wyszło 10 numerów. Na jej 
łamach pojawiały się artykuły 
Zofi Komedowej-Trzcińskij, wdo-
wie po Krzysztofie Komedzie, 
która w tym czasie znalazła swo-
ją przystań w Chmielu. W Ga-
zecie miała swoją stałą rubry-
kę, „Plotki o Kazku”. Owym Kaz-
kiem był płk Kazimierz Dosko-
czyński, zarządzający rządowy-
mi ośrodkami wypoczynkowy-
mi w Bieszczadach, wyjątkowa 
kreatura, nie cofająca się przed 
niczym, by osiągnąć cel. Oto kil-
ka przykładów: 

„Osada leśna Dwerniczek 
nad sanem. W domu adiunkta 
Nowaczyka śpi tylko malarz re-
montujący dom. Gospodarz po-
jechał po żonę, która urodziła mu 
córeczkę. Nagle łomot do drzwi 
i okien: – Otwierać, wojsko! – Co 
za wojsko... mamrocze zaspany 
malarz, otwierając okno na par-
terze. Wlatują jakieś toboły, me-
ble kuchenne, naczynia, na koń-
cu wleciał mężczyzna, potem 
kobieta, potem kilkoro dzieci. Po 
powrocie adiunkta okazało się, 
że w jego domu mieszka kierow-
ca Pietroń z rodziną, którego Ka-
zek właśnie „wyprowadził” z te-
renu, który nadaje się doskonale 

na bazę wypoczynkową dla Kaz-
ka i jego rządowych przyjaciół. ”

„Rósł piękny, pegerowski 
jęczmień w Smolniku. Kazek za-
dzwonił do dyr. Drewniaka: Do 
czwartku macie skosić jęczmień, 
bo pole mi jest potrzebne. Dy-
rektor: „Pole przecież jest nasze, 
a jęczmień zielony, niedojrza-
ły... ” W piątek przyjechały siecz-
karnie polowe Kazka. Jęczmień 
skosiły i wywiozły zielony. Pole 
tego roku nie zostało zaorane”. 

„Na zboczu Otrytu stał pięk-
ny, drewniany dom projektu Sta-
nisława Karpiela. Miał być też 
drugi, drzewo było już przygoto-
wane. Zobaczył je Kazek... Przy-
słał ciężarówki wojskowe. Żoł-
nierze załadowali, odjechali. 
Właścicielom podali numery te-
lefonów, pod które należy zgła-
szać pretensje. Ci byli rozsądni 
i nie zadzwonili”. 

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego „Bieszczadnik” był dru-
kowany w Ustrzykach, w jednej 
z kamienic w Rynku. Kiedy inter-
nowano Nowackiego, szefem ga-
zety został niespełna dwudzie-
stoletni Robert Turski. Pomimo 
młodego wieku, miał spore do-
świadczenie w podziemnym dru-
kowaniu, jako uczeń szkoły rol-
niczej w Lesku wydawał pismo 
„Przedświt”. Inicjatywą Turskie-

go było zorganizowanie przerzu-
tu przez granicę pism w języku 
ukraińskim „Samostijnik” („Nie-
podległościowiec”) i „Sucza-
snost” („Współczesność”). Tur-
ski wspomina: „W latach 1984-
1985 jeździłem z tymi pismami 
nawet do Wrocławia. Kiedyś mu-
siałem wygladać podejrzanie, bo 
zaczepili mnie milicjanci patro-
lujący dworzec. Znaleźli w pod-
ręcznym bagażu gazetki pisa-
ne cyrylicą, jednak byli zbyt głu-
pi, by domyślić się, że to bibu-
ła. Uznali zapewne, że mam ra-
dzieckie broszury propagando-
we, i dali mi spokój”. 

Głód wolnego słowa był 
szczególnie silny w niewielkich 
miejscowościach, narażonych na 
oddziaływanie komunistycznych 
środków przekazu. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego te po-
trzeby były jeszcze większe. Lo-
kalne pisma podziemne mia-
ły z reguły krótki byt a ukazy-
wały się nieregularnie. Jednym 
z pism było „Podaj Dalej”, wy-
dawane przez Ziemię Milicko-
-Wołowską NSZZ Solidarność”. 
Sama nazwa pisma warta jest 
przypomnienia. Inicjatorzy ak-
cji wydawniczej, zastanawiali się 
nad tytułem w mieszkaniu jedne-
go z lokalnych działaczy podzie-
mia. Małżonka pana domu wnio-

sła do pokoju tacę z her-
batą w szklankach. Po-
dając napój pierwsze-
mu, rzuciła: „podaj dalej”. 
I to chwyciło, stając się 
tytułem gazetki. Pismo 
ukazywało się na tere-
nie Brzegu Dolnego, Mi-
licza i Wołowa. Drukowa-
nie numerów odbywało 
się w kolejnych miejsco-
wościach. Były to najczę-
ściej altany na działkach. 
Pismo rozwozili kierowcy 
PKS Wołów, którzy mieli 
kursy do poszczególnych 
miejscowości. A dalej pi-
smo kolportowano róż-
nymi kanałami. W Mili-
czu jednym z kolporte-
rów był listonosz. Przy 
okazji roznosił także inne 
podziemne pisma, np. 
„Tygodnik Mazowsze”. 
Czasami TM był w Mili-
czu wcześniej rozprowa-
dzany, niż w Warszawie. 
Była to zasługa Bronisła-
wa Bienkiewicza z Suło-
wa, kierowcy PKS Wo-
łów, który jeździł do War-
szawy. Tam mieszkał 
jego brat, pracownik „Po-

lkoloru”, gdzie drukowano TM. 
Tym sposobem podziemna pra-
sa z Warszawy docierała szyb-
ko do Milicza, Wołowa i Brzegu 
Dolnego. 

Podobnych historii było wie-
le w tamtym czasie. Dzięli od-
dolnym inicjatywom każde pi-
smo podziemne miało moc po-
cisku. Tym bardziej należy sza-
nować i docenić redaktorów, wy-
dawców, drukarzy, kolporterów 
za ich dokonania z okresu pod-
ziemia. Ci ludzie często sami pi-
sali, drukowali i kolportowali. Po-
chodzili z róznych środowisk, ale 
stanowili armię narodową w wal-
ce z systemem komunistycznym. 
Pozostała po nich amunicja – 
drukowane słowa w prasie, ulot-
kach, odezwach, wezwaniach. 
Zachowana bibuła to świadec-
two tamtego czasu. A jak trak-
tuje się to świadectwo w wol-
nej Polsce? Bardzo często tak 
samo, jak ich wydawców – dzia-
łaczy podziemia, którym nie uda-
ło się wsiąść do pociągu III RP. 

W tym miejscu nie mogę 
nie wspomnieć o pewnej histo-
rii, która przytrafiła się wiele lat 
temu mojemu znajomemu. Star-
szy pan, uczestnik wydarzeń 
sierpniowych, działacz „Solidar-
ności”, potem internowany, prze-
rzucany z jednego „interna-

„Spieszmy się ratować bibułę, 
tak szybko ulega zniszczeniu”

 ■ Rocznice wielkich wydarzeń, a za takie uważam sierpniowe strajki z których narodziła się „Solidarność”, obfitu-
ją w uroczystości mające uczcić doniosłośc historycznych faktów. Z reguły scenariusz jest podobny – wystawa z IPN, 
zaproszony uczestnik, który wspomina tamte dni na podstawie własnych klisz pamięci. Z roku na rok takich osób 
jest coraz mniej, wkrótce nie będzie ich w ogóle. Może pozostaną po nich osobiste pamiątki, które jeszcze przez jakiś 
czas rodzina będzie przechowywać, aż ktoś uzna je za bezużyteczne i wyrzuci do kosza. 

Andrzej 
Manasterski

►
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Tak samo jak o ruchach politycz-
nych. Wszyscy w Polsce wie-
dzą, kim jest Łukaszenko. Niektó-
rzy widzą w nim, mimo, że Łuka-
szenko jest spadkobiercą sowiec-
kiego politaparatu i orędownikiem 
Związku Radzieckiego (o czym 
otwarcie mówi w wywiadach).

Natomiast dla większości oby-
wateli Polski, białoruska opo-
zycja – to są wyłącznie zwo-
lennicy UE lub agenci Rosji. 
Jest w tym trochę racji, lecz war-
to dodać że wśród aktywnych li-
derów ruchu antyrządowego na 
Białorusi są także konserwatyści. 
Najlepszym przykładem jest ruch 
БНФ (biał. Беларускі Народны 
Фронт). Polskie media tłumaczą 
tę nazwę jako Białoruski Front Lu-
dowy, co prowadzi do błędnych in-
terpretacji. W językach wschod-
niosłowianskich, w tym białoru-
skim, ta nazwa znaczy Białoru-
ski Front Narodowy. Przedstawi-
ciele tej politycznej siły to umiar-
kowani narodowcy razem z chrze-
ścijańskimi demokratami i zwo-
lennikami wolnego rynku. Białoru-
ski Front Narodowy jako ruch spo-
łeczno-konserwatywny u schyłku 
czasów sowieckich stał się zdecy-
dowanym wyrazicielem niepodle-
głości narodu.

Obecnie wyznacza kieru-
nek reform i transformacji, staje się 
„lokomotywą” tych przemian. Wie-
lu świadomych i odważnych polity-
ków współczesnej Białorusi, mają-
cych narodowe i konserwatywne 
poglądy, wchodzi albo wchodzi-
ło w skład ruchu BFN.

19 października 1988 roku 
w gotyckim kościele przy placu 
Niepodległości w Mińsku odbył 
się zjazd założycielski organiza-
cji Martyraleg Belarusi. Celem tej 
organizacji było zbadanie zbrodni 
reżimu Stalina, sporządzenie list 
ofiar reżimu komunistycznego na 
Białorusi oraz uczczenie pamięci 
niewinnych ofiar. Obecny na zjeź-
dzie znany działacz, Zianon Pa-
zniak zaproponował powołanie 
BFN „Adradzhenne”.

Zjazd założycielski nowe-
go ruchu odbył się w dniach 24-25 
czerwca 1989 r. w Wilnie. Uchwa-
lona na nim statut i program 
oraz wybrano organ zarządzający 
– Sejm Białoruskiego Frontu Na-
rodowego. Zianon Pazniak został 
kierownikiem (kasztelanem) tego 
Sejmu, a posłami – Jurij Hadyko 
i Michaił Tkaczow. 

Polityczny program BFN prze-
widywał ożywienie polityczne, go-
spodarcze i kulturowe Białorusi. 
Głównym warunkiem takiego od-
rodzenia byłoby uzyskanie przez 
Białoruś prawdziwej suwerenno-
ści, oddzielenie się od ZSRR. BFN 
zamierzał wykreślić zapis w kon-
stytucji o „roli przywódczej” par-

tii komunistycznej, chciał stworzyć 
system wielopartyjny, a także za-
gwarantować obywatelom wszel-
kie swobody demokratyczne. Je-
żeli chodzi o gospodarkę, BFN 
proponował wprowadzenie wolne-
go runku i różnych form własności. 
Przypomnijmy, że w ZSRR w ogó-
le nie istniała wartość prywatna 
– wszystkie grunty, fabryki i przed-
siębiorstwa należały do państwa.

BFN opowiadał się za narodo-
wym i kulturalnym odrodzeniem 
Białorusi, za odejściem od dwuję-
zyczności i uznaniem języka bia-
łoruskiego za jedyny język pań-
stwowy. Białoruski Front Narodo-
wy chciał też przywrócić symbo-
le narodowe: biało-czerwono-bia-
łą flagę i herb Pogoń.

W odpowiedzi na oświadczenie 
Pazniaka z 19 października 1988 r. 
o utworzeniu Białoruskiego Fron-
tu Narodowego sowieckie władze 
nagle zakazały procesji w cza-
sie święta Dziadów, zaplanowanej 
na 30 października 1988 r. Dziady 
upamiętniały ofiary represji stali-
nowskich. Jesienią 1988 roku, Pa-
zniak zorganizował uroczystość 
odsłonięcia pomnika w Kuropa-
tach, w miejscu masowych egze-
kucji za czasów Stalina. Spotka-
nie to zostało brutalnie rozpędzo-
ne przez policję i wojsko. Tylko cu-
dem udało się uniknąć ofiar.

W tych czasach sowiec-
kiej władzy nie wolno było orga-
nizować spotkań BFN, dlatego 
też kongres założycieli ruchu mu-
siał się odbyć w Wilnie. Minister-
stwo Sprawiedliwości BSRR moc-
no ociągało się z rejestracją, a ofi-
cjalne media i władze administra-
cyjne oczerniały członków organi-
zacji. Ale mimo sprzeciwu sowiec-
kiego reżimu, kandydatom z BFN 
udało się dostać do parlamentu 
XII kadencji. Wybory do Rady Naj-
wyższej w 1990 roku przeprowa-
dzono dość uczciwie. Oczywiście 
komuniści starali się zapewnić so-
bie większość, stosując różne 
sztuczki. Mimo to Zianon Pazniak, 
Jerzy Belenki, Walentin Golubiew, 
Liawon Borszczewski i inni człon-
kowie ruchu BFN zdobyli mandaty 
do parlamentu.

27 lipca 1990 r. Rada Najwyż-
sza przyjęła Deklarację o suwe-
renności państwowej BSRR. Jed-
nak ten dokument pozostawał je-
dynie na papierze. Dopiero rok 
później, 25 sierpnia 1991 r., de-
klaracja uzyskała moc ustawy 
konstytucyjnej.

Stało się to dzięki człon-
kom partii BFN, którzy wspólnie 
z niektórymi innymi deputowany-
mi o poglądach demokratycznych 
utworzyli w parlamencie frakcję 
Opozycja BFN. Sprzeciwiała się 
ona niektórym prorosyjskim poli-
tykom i komunistom, którzy cho-
ciaż widzieli zachodzące zmiany 
i rozpad Związku Radzieckiego 
starali się zachować swój status. 

Mimo wszystkich trudności de-
putowanym BFN udało się prze-
forsować decyzję o suwerenności 
Republiki Białorusi, a także do-
prowadzić do kolejnego cudu: par-
lament składający się w większo-
ści z komunistów, na jednym z po-
siedzeń zdecydował o zakończe-
niu działalności Komunistycznej 
Partii Białorusi. Rada Najwyższa 
zatwierdziła również nową na-
zwę państwa: Republika Białoruś 
i jej nowe symbole państwowe – 
biało-czerwono-białą flagę i herb 
„Pogoń?. Białoruski uznano za ję-
zyk państwowy.

W 1994 roku Białoruski Front 
Narodowy stoczył wojnę z innym 
deputowanym Rady Najwyższej – 
Aleksandrem Grigoriewiczem Łu-
kaszenką. Łukaszenko i Pazniak 
startowali w wyborach prezydenc-
kich. Oprócz nich udział w tych wy-
borach wziął Wiaczesław Kiebicz, 
były członek partii komunistycznej 
i Stanisław Szuszkiewicz, czło-
wiek o demokratycznych poglą-
dach. Wybory wygrał Aleksander 
Grigoriewicz.

W 1995 roku prezydent Bia-
łorusi ogłosił referendum w spra-
wie zmiany symboli państwowych 
i przywrócenia językowi rosyjskie-
mu statusu języka państwowe-
go. Plebiscyt ten był wymierzony 
przeciwko Białoruskiemu Fronto-
wi Narodowemu i osobiście Zia-
nonowi Pazniakowi. Wszak biało-
-czerwono-biała flaga, godło Po-

goń i białoruskie odrodzenie kul-
turowe były podstawą progra-
mu BFN. W wyniki tego referen-
dum język rosyjski ma teraz sta-
tus języka państwowego, a neo-
sowiecki herb i czerwono-zie-
lone flagi wiszą na budynkach 
administracyjnych. 

Wiosną 1996 roku Zianon Pa-
zniak został zmuszony do opusz-
czenia Białorusi. Wciąż pozosta-
je za granicą. Przez pewien czas 
mieszkał w Czechach, na Ukra-
inie i w Polsce, był zapraszany do 
Stanów Zjednoczonych. Obec-
nie jego rodzina mieszka w War-
szawie. Zianon Pazniak nie chce 
ujawnić miejsca swojego poby-
tu. Wiadomo że czasami miesz-
ka w Polsce, często przebywa 
na Litwie i w Stanach Zjednoczo-
nych, w kregu białoruiskich emi-
grantów. Zachował obywatelstwo 
białoruskie i nigdy nie odżegny-
wał się od Ojczyzny, wbrew temu 
co przypisują mu lewackie media.

Od 1996 roku BFN stracił wpły-
wy, a w 1999 roku doszło do roz-
łamu w partii. Na VI kongresie 
Wincuk Wiaczorka rywalizował 
z Zianonem Pazniakiem o funkcję 
przewodniczącego. Obaj kandy-
daci otrzymali prawie równą liczbę 
głosów, ale ze względu na liczne 
sprzeczności, Pazniak i jego zwo-
lennicy wystąpili z BFN i utworzy-
li Białoruski Front Narodowy Kon-
serwatywnej Partii Chrześcijań-
skiej. Zianon Pozniak nadal jest 
przewodniczącym, ale ponieważ 
został zmuszony do emigracji, 
jego obowiązki na Białorusi prze-
jął Jerzy Biełenki. Na czele partii 
BFN (bez Pazniaka) stoi teraz Ry-
gor Kostusiew. 

W wywiadzie 2019 r. dla nie-
zależnych mediów Białoru-
skich powiedział, że podobnie 
jak większość Białorusinów, 
nie popiera europejskiego le-
wactwa i uważa, iż tak zwane 
prawa człowieka, które lansu-
je Zachód nie chronią niczego 
poza interesami Zachodu. Wie-
lokrotnie podkreślał, że dąży 
do współpracy z Polską i pol-
skim Narodem. 

Białoruska opozycja
 ■ W ciągu ostatnich tygodni za wschodnią granicą Polski doszło do poważnych wyda-

rzeń o znaczeniu geopolitycznym. Mowa o Białorusi – państwie, które ma ścisłe związ-
ki kulturowe z Polską. Niestety Polacy, zwłaszcza młodzi, niewiele wiedzą o wschod-
nich sąsiadach.

Antoni 
Czeliuskin

tu” do drugiego, bo był zanad-
to „wyrywny”, zgromadził trochę 
osobistych pamiątek. Były tam 
znaczki poczty obozowej, kart-
ki, listy, koperty z nadrukami 
obozów internowania itp. w la-
tach 90. postanowił oddać jako 
dar do zbiorów pewnej Wielce 
Zasłużonej Instytucji we Wro-
cławiu, aby – jak mówił – przy-
szłe pokolenia „nie pluły na kop-
ce naszych grobów i poznawały 
prawdę”. Swój cenny skarb po-
segregował, zawinął szczelnie, 
żeby się nie zniszczył i zaniósł 
do owej Instytucji. A tam, młody 
człowiek, po wysłuchaniu celu 
przybycia starszego pana, odpo-
wiedział: „Panie, tyle mamy tego 
g...., że nie wiemy, co z nim z ro-
bić”. Na takie dictum mój znajo-
my, mocno zdenerwowany opu-
ścił szacowne mury Bardzo Za-
służonej Instytucji. 

Powyższa historia powinna 
być dla mnie ostrzeżeniem, że 
nie powinno się wchodzić z pro-
pozycjami darowania pamiątek 
dziejowych do miejsc, które je-
dynie z nazwy są zasłużo-
ne. Powinienem pamiętać, jaki 
był los zbiorów w Muzeum Pol-
skim w Rapperswilu, kiedy ku-
stoszem był niejaki de Rosen-
werth Różyczka. Dla zabawy 
strzelał z pistoletu do książek 
z muzealnej biblioteki. 

Do części moich pamiątek 
z podziemia z lat 80. nikt nie 
strzelał. One po prostu zniknę-
ły. Przed kilku laty zrobiłem wy-
stawę w wołowskim ogólniaku. 
Szkoła zapewniła miejsce, sta-
rostwo powiatowe zorganizowa-
ło antyramy, w których umieści-
łem swoje zbiory. Przyszło wielu 
chętnych, by obejrzeć zgroma-
dzone pamiątki, uczniowie mo-
gli na miejscu poznawać histo-
rię antykomunistycznego opo-
ru. A kiedy po pewnym czasie 
zwróciłem się o zwrot mojej wła-
sności, okazało się, że zniknę-
ła. I nikt nie potrafił mi odpowie-
dzieć, co się z nią stało. Dyrek-
cja szkoły nie odpowiadała na 
moje pisma ani telefony, staro-
stwo początkowo oferowało po-
moc w poszukiwaniach, po czym 
oznajmiło, że ponieważ stało się 
to za czasów poprzednich władz, 
obecne nie mogą odpowiadać 
za zgubę. Na szczęście miałem 
duplikaty zaginionych egzem-
plarzy, niektóre uzupełniłem za-
kupami. Pozostała mi nieufność 
do tego typu onstytucji. 

W 2006 roku Jacek Jaku-
biec z Jeleniej Góry zwrócił się 
z apelem do wrocławskiej prasy 
o pomoc w poszukiwaniu pod-
ziemnego pisma „Odroczenie”. 
W okresie od maja 1982 do mar-
ca 1983 roku ukazało się w je-
leniej Górze dziewięć numerów 
tego pisma. Jacek Jakubiec 
był jednym z redaktorów, auto-
rem wielu zawartych tam infor-
macji i chciałby mieć choćby je-
den egzemplarz na pamiątkę. 
O ile się orientuję, poszukiwania 
nadal trwają. 

„Szukam, szukania mi trze-
ba”, śpiewała Wolna Grupa 
Bukowina. I te słowa są mot-
tem moich antykwarskich 
penetracji. 

▶

Fot. Artur Waszkielewicz
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Wywiad

W marcu 2020 roku, Światowa 
Organizacja Zdrowia ogłosiła, że 
epidemia wirusa SARS-CoV-2 
jest już pandemią, co oznacza, że 
najnowszy koronawirus jest epi-
demiologicznym zagrożeniem dla 
całego świata. Od tego momentu 
nastąpiła nagła zmiana rzeczywi-
stości, której towarzyszył strach 
i niepewność o zdrowie i życie 
naszych bliskich. Zagrożeniem 
było wszystko, nieznany wirus, 
drugi człowiek, wyjście do skle-
pu, pracy i szkoły. Jedyny spo-
sób, jaki w pierwszym momen-
cie mógł poskutkować, to izola-
cja wszystkich od wszystkiego. 
Taka była potrzeba chwili i na ta-
kie działania pozwalał stan wie-
dzy o wirusie. Była to niespotyka-
na sytuacja w kraju. Z przeraże-
niem obserwowaliśmy zatrzyma-
nie prawie całej gospodarki. 

Rząd zdał dobrze ten trudny 
egzamin? 

Działania przeciwdziałające epi-
demii koronawirusa, jakie rząd 
zdecydował się wprowadzić, były 
dla polskiej gospodarki bardzo 
kosztowne. Obok walki z epide-
mią, wdrożono narzędzia eko-
nomiczne wspierające rodziny 
i przedsiębiorców. Tarcze anty-
kryzysowe zostały opracowane 
szybko i podlegają stałemu ko-
rygowaniu. Decyzje o odmroże-
niu gospodarki były planowo po-
wiązane z sytuacją epidemicz-
ną. Rząd podjął ryzyko, działał 
elastycznie, dzięki czemu uda-
ło się uniknąć poważnego kryzy-
su. Dodatkowe zasiłki dla rodzi-
ców z powodu zamkniętych szkół 
i przedszkoli, wypłaty wynagro-
dzenia za czas zamkniętej go-
spodarki ze środków rządowych, 
świadczą o przyjętej polityce eko-
nomii służącej człowiekowi. Pa-
miętajmy, że na premiera spadł 
podwójny ciężar – odpowiedzial-
ność za Polskę w czasach pan-
demii oraz niespotykany kry-
zys. Szybkie wyznaczenie oso-
by na stanowisko szefa resortu 
zdrowia świadczy o tym, że pre-
mier Morawiecki potrafi zapano-
wać nad sytuacją. Kryzys i pan-
demia nie są jednakowo uciążli-
we dla wszystkich. Rząd opraco-
wał dla gospodarki branżowe for-
my ochrony przed skutkami pan-
demii, dostosowując je do ska-
li problemów finansowej w danej 
branży. Widać, że rząd jest sta-
bilny i sprawnie kierowany. 

Jest nowy minister zdrowia… 

„To osoba, której bardzo potrze-
bujemy” – mówił premier Mate-

usz Morawiecki, ogłaszając no-
minację dla Adama Niedzielskie-
go na stanowisko ministra zdro-
wia. Przyjęcie teki ministra zdro-
wia jest doskonałą okazją do 
podsumowań, ocen i wskazywa-
nia problemów. 

Czego dotychczas brakowało? 

„Pełna, rzetelna informa-
cja dla społeczeństwa jest tak 
samo ważna, jak tlen dla czło-
wieka do życia” – powiedział 
przewodniczący Rady Mediów 
Narodowych Krzysztof Czabań-
ski. W sytuacji kryzysowej nie-
zwykle istotna jest przejrzystość 
działań. Epidemia to problem 
medyczny, dlatego oparty musi 
być na wiedzy lekarzy specjali-
stów, mającej swoje źródło w wy-
nikach badań naukowych i me-
dycznych. Od ministra zdrowia, 
będącego profesorem medycy-
ny oczekiwano wyłącznie mery-
torycznego przekazu, opartego 

o badania naukowe lub medycz-
ne. Niestety, niemal od początku 
pandemii takiej komunikacji za-
brakło. Zabrakło tez woli dyskur-
su publicznego ze specjalistami 
medycznymi. 

Czy był nadzór nad środka-
mi finansowymi wydawa-
nymi na walkę z COVID-19 
przez wojewodów? 

Na konferencji prasowej Mini-
sterstwo Zdrowia poinformowa-
ło, że w Szpitalu Uniwersytec-
kim w Krakowie, prowadzona jest 
kontrola sprawdzająca. Szpital 
jednoimienny otrzymujący środki 
z budżetu, który raportował różną 
ilość łóżek w szpitalu dla różnych 
instytucji. Dla potrzeb ewiden-
cji wojewody Małopolskiego wy-
kazywał 430, a dla NFZ 600 łó-
żek. Sprawa jest wyjaśniana. 

Czy pandemia w Polsce obec-
nie wygasa czy się rozwija? 

W jakim miejscu pandemii się 
znajdujemy, zależy od meryto-
rycznego traktowania problemu 
zakażeń SARS-Cov-2. Obec-
nie wykrywamy i liczymy zakaże-
nia, które w 80-90 proc. przebie-
gają bezobjawowo? Czyli prowa-
dzimy statystykę bezobjawowej 
pandemii? Nie wiemy, czy przy-
bywa czy ubywa ostrej niewydol-
ności oddechowej. 

Jakie zmiany należy rozwa-
żyć w pierwszej kolejności?

Potrzeba ustalić jasne kryte-
ria, kiedy, jak i co liczymy w celu 
określenia w jakim punkcie pan-
demii jesteśmy. Analizując wy-
darzenia nasuwa się podstawo-
wy wniosek konieczności refor-
my służb kontrolnych i sanitar-
nych. Sanepid powinien być in-
stytucją stanowiącą wyłącz-
nie zaplecze do działań lekar-
skich. Obecnie to sanepid decy-
duje kogo przebadać – nie ma-

jąc ku temu żadnych kompeten-
cji. Sanepidem małopolskim kie-
ruje weterynarz, a podkarpackim 
technolog żywienia. Należy roz-
ważyć cofniecie zakazu wypo-
wiadania się o pandemii przez le-
karzy specjalistów, konsultantów 
krajowych i wojewódzkich. Teraz 
należy przywrócić bezpośred-
ni dostęp do lekarza rodzinnego. 
Budzi wątpliwości brak publicz-
nej debaty publicznej z lekarza-
mi w sprawie pandemii i jej kon-
sekwencji. Konieczne jest ustale-
nie jak długo zamierza być utrzy-
mywany w Polsce stan epidemii 
i kryteriów według których będzie 
to weryfikowane. 

Potrzeba powołania grupy eks-
perckiej lekarzy specjalistów 
ds. COVID-19

Uwidoczniła się pilna potrzeba 
powołania grupy eksperckiej zło-
żonej z lekarzy specjalistów, im-
munologów, internistów, pulmo-
nologów, psychiatrów i zakaźni-
ków. Lekarz nie zna zobowiązań 
politycznych i podejmuje dzia-
łania wyłącznie wtedy, gdy ich 
zasadność została potwierdzo-
na w badaniach medycznych lub 
naukowych. Lekarze powinni de-
cydować jakie procedury i działa-
nia mają być zastosowanie i do 
jakiej grupy osób skierowane. 
Błędem jest stosowanie od po-
czątku pandemii do wszystkich 
grup tych samych środków za-
pobiegawczych. Z medycznego 
punktu widzenia inne jest zagro-
żenie dla osoby młodej ze zdro-
wym układem odpornościowym 
a inne dla osoby schorowanej, 
niepełnosprawnej z obniżoną od-
pornością. Różnicowanie działań 
pozwoli zrezygnować z retoryki 
strachu, zamknięcia gospodarki 
i poprawi dostęp do lekarzy. 

Nowy Minister wprowa-
dzi zmiany czy zapewni 
kontynuację?

„Adam Niedzielski to oczywi-
ście nowy minister i trudno go 
za działanie ministerstwa chwa-
lić czy ganić. Dopiero zaczy-
na, więc trzeba dać mu szansę 
– powiedział Andrzej Sośnierz, 
poseł porozumienia i były prezes 
NFZ. Pytany o ocenę Niedziel-
skiego na dotychczasowej funk-
cji – szefa NFZ – przypomniał, 
że od dłuższego czasu krytyku-
je Sanepid i NFZ za pracę pod-
czas pandemii. Może warto roz-
ważyć właśnie teraz zmianę za-
sad działania na mniej restryk-
cyjne, a przynoszące identycz-
ne wyniki medyczne? 

Działanie Rządu w pandemii 
– włączamy tryb „sprawdzam”?

 ■ O działaniach rządu w czasie pandemii, powołaniu grupy ekspertów medycznych i potrze-
pie rozważenia weryfikacji niektórych procedur – mówi Grzegorz Gorczyca działacz spo-
łeczny, członek Fundacji Nasz Kraków w rozmowie z Małgorzatą Orczewską. 

Grzegorz 
Gorczyca
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Opinie i Akcenty

Płacząca Federica Mogheri-
ni – od 2016 r. nieformalnie mi-
nister spraw zagranicznych 
UE – stała się symbolem bez-
silności europejskiej. Tymcza-
sem Erdogan, który już od dłuż-
szego czasu „wykreślił” Europę 
ze swej agendy próbuje „rozpy-
chać” się w śródziemnomorskiej 
przestrzeni głównie kosztem Sy-
rii i Iraku orazna morzu i grec-
kich wyspach. Powodem mają 
być niezbadane do końca złoża 
gazu ziemnego na dnie morskim. 
Turcja poczuła się wykluczona 
z dealów, jakie zawarły między 
sobą Grecja, Cypr, Izrael i Egipt, 
które zaprosiły do uczestnic-
twa w badaniach i przyszłym wy-
dobyciu potężne firmy międzyna-
rodowe: amerykańską ExxonMo-
bil i francuską Total. 

Inną z przyczyną jest pojawia-
jąca się od jakiegoś czasu ten-
dencja powrotu Turcji do świet-
ności potężnego imperium otto-
mańskiego panującego na Bli-
skim Wschodzie i Europie płd.-
-wsch. Od połowy XV do począt-
ków XIX w., ogromną rolę odgry-
wa w tej wizji ambicja Tayipa Er-
dogana, który od wielu lat kon-
sekwentnie umacniał swą po-
zycję w państwie, stosując czę-
sto w wewnętrznej polityce nie-
demokratyczne środki. Naj-
większym wrogiem dla Erdoga-
na w pełnieniu niemal absolut-
nej władzy była silna armia tu-
recka, strażniczka kemalowskie-
go laickiego państwa. Erdoga-
nowi udało się wykorzystać przy 
tym dziwnie nieudolną próbę pu-
czu wojskowego z 2016 r. Stosu-
jąc wydalenia i aresztowania, wy-
mienił kadrę oficerską i wymusił 
podległość armii. Turcja oczywi-
ście nie musi liczyć się z drżą-
cą ze strachu przed ponownymi 
falami uchodźców Europą, ma-
jąc za partnerów dialogu najwięk-
sze mocarstwa świata USA, Ro-
sję i Chiny. Jednak nawet pewna 
siebie i silna militarnie Turcja sta-
je wobec wielu zagrożeń, których 
się nie spodziewała. 

Po pierwsze zaczęła być po-
strzegana jako kraj nieprzestrze-
gający norm międzynarodowych, 
podważający najważniejsze in-
stytucje, jak Trybunał w Hadze 
oraz łamiący funkcjonujące do-
tąd układy, np. traktat z Lozan-
ny z 1923 r. Również nie uznaje 
umowy z kadłubkowym rządem 
libijskim o wyznaczeniu granicy 
morskiej. Turcja w basenie Mo-
rza Śródziemnego musi się liczyć 
nie tylko z Izraelem, z którym 
od dawna ma bardzo złe stosunki, 

ale też z Egiptem bardzo wzmoc-
nionym wojskowo w ostatnich la-
tach i bardzo wrogo nastawio-
nym wobec Turcji z powodu po-
pierania przez nią Bractwa Mu-
zułmańskiego największego we-
wnętrznego przeciwnika wojsko-
wej władzy w Kairze. W odpo-
wiedzi na umowę turecką-libijską 
grecki rząd zawarł podobną umo-
wę z rządem prezydenta Sisi wy-
znaczającą granicę morską mię-
dzy dwoma krajami. 

Z przywódców europejskich 
prezydent Francji Macron naj-
ostrzej wypowiada się o działa-
niach Turcji. Francja ma swoje 
interesy w Libii i wspiera mocno 
Cypr i Grecję w konflikcie z Tur-
cją. Jednakże największą poraż-
ką Erdogana było zablokowanie 
przez Grecję pod koniec lutego 
br. rzeszy emigrantów nad rzeką 
Evros kierowanej i instruowanej 
przez tureckie służby. Ten szan-
taż uchodźczy dzięki zdecydowa-
nej i szybkiej decyzji rządu grec-
kiego został unicestwiony i jed-
nocześnie ukazał cynizm Turków 
traktujących instrumentalnie pro-
blem nielegalnych emigrantów. 

Ostatnie prowokacje Turcji na 
Morzu Śródziemnym przy udziale 
pływającej platformy wiertniczej 
Orus Reis, eskortowanej przez 
jednostki tureckiej marynarki wo-
jennej mogą rzeczywiście do-
prowadzić do „gorącego” epizo-
du, którego nikt włącznie z Turcją 
nie chce. Grecja już wcześniej 
uprzedziła wszystkich swych roz-
mówców w tym USA i kraje Unii 
Europejskiej iż jest gotowa na mi-
litarną odpowiedź w razie kon-
kretnego zdarzenia naruszające-
go jej suwerenność. Zabrzmia-
ło to bardzo poważnie i raczej 
nie ma w tym ultimatum miejsca 
na dyplomatyczny bleff. Dziesię-
ciomilionowa Grecja jest od daw-
na ze względu na swoje sąsiedz-
two dobrze uzbrojona, ma silniej-
szą od tureckiej marynarkę wo-
jenną, wydaje podobnie jak Pol-
ska ponad 2 proc. PKB na zbroje-
nia i utrzymuje powszechny obo-
wiązek służby wojskowej. Dlate-
go Turcja traktuje poważnie za-
powiedzi greckiego rządu, choć 
oficjalnie je lekceważy. 

W kontekście dynamicznej 
sytuacji w tym rejonie i turec-

kiej polityki chciałbym krótko od-
nieść do artykułu. Michała Moń-
ki z poprzedniego numeru ga-
zety Obywatelskiej zatytułowa-
nego „Stambuł. Muzeum Ayaso-
fya meczetem”. Artykuł jak i inne 
teksty pana Michała świetny, lo-
giczny z mocną konkluzją. I wła-
śnie z tą konkluzją mam pewien 
problem. Przypomnę: „Polska 
idzie w stronę Zachodu. Zbolsze-
wizowane grupy pod tęczowymi 
sztandarami profanują świątynie, 
symbole chrześcijańskie i naro-
dowe, obrażają i biją wyznawców 
Jezusa”.

I tu uwaga: „Czy zatem ja, 
chrześcijanin, mam się martwić, 
że w dalekim Stambule muzeum 
Hagia Sophia stało się żywym 
meczetem Ayasofya?”.

Panie Michale, wszystko co 
Pan napisał o historii powsta-
nia Hagia Sophia, upadku Kon-
stantynopola, o zamianie świą-
tyni w meczet, a później dzięki 
Ataturkowi w muzeum, o szacun-
ku w Koranie dla Jezusa i Marii 
Matki Boskiej, to prawda. Bole-
sną prawdą jest też to, co dzie-
je się współcześnie na Zacho-

dzie i to co pan pisze o bolsze-
wizacji Europy pod niby-tęczo-
wymi sztandarami. Jednak oba-
wiam się, że intencje Erdogana 
i władz tureckich nie odzwier-
ciedlają pańskiego, i mojego 
też, rozgoryczenia i wręcz wstrę-
tu do niektórych trendów współ-
czesnej cywilizacji. Jednak wielu 
ludzi i nie tylko prawosławnych 
jak tu w Grecji, odbiera zamianę 
muzeum w meczet jako politycz-
ną prowokację wymierzoną w je-
den z najcenniejszych symbo-
li chrześcijaństwa. I nie wiąże 
tego, zresztą tak jak i Erdogan, 
z dekadencją i bezideowością 
Europy. 

A tymczasem dosłownie kil-
ka dni temu następny świato-
wej sławy zabytek kościół św. 
Zbawiciela w Konstantynopo-
lu zwany inaczej Chora funk-
cjonujący podobnie jak Hagia 
Sophia z rozkazu Kemala Ata-
turka jako muzeum zostanie 
zamienione w meczet. I to na 
mocy decyzji Erdogana po-
przedzonej oczywiście odpo-
wiednią decyzją sądową.

Tureckie prowokacje
 ■ Koronawirus dość skutecznie przykrył ważne w globalnej polityce wydarzenia. 

Niewątpliwie to, co przez ostatni rok dzieje się we wschodniej części Morza Śród-
ziemnego w wyniku coraz bardziej aktywnej ale i agresywnej działalności pań-
stwa tureckiego budzi niepokój i niestety poczucie bezradności. O ile poszczegól-
ne państwa europejskie jak Grecja, Francja i częściowo Włochy są dość zdecydo-
wane w swoich reakcjach, to stanowisko Unii Europejskiej jest co najmniej rozczarowujące.

 K  
 G

Andrzej Bafalukosz
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Wspomnienie

Najtęższe umysły Uniwersyte-
tu w Cambridge były przerażo-
ne. Żaden z naukowców owia-
nej światową sławą, najbar-
dziej prestiżowej brytyjskiej 
uczelni, nie umiał sprostać wy-
zwaniu rzuconemu przez Pola-
ka. Bezradni wrocławscy stu-
denci, dostawszy do rozwią-
zania zadanie z algebry linio-
wej, rozpaczliwie wzywali po-
mocy w Alma Mater w całej Pol-
sce. Rodzimi uczeni, nie mo-
gąc podołać, zwrócili się o po-
moc do swych angielskich kole-
gów. Ostatecznie żacy otrzyma-
li odpowiedź od jednego z pol-
skich profesorów, którego nie 
poinformowano, kto jest auto-
rem zadania:

– Słuchajcie! Przecież Wy 
tam na miejscu macie takiego 
matematyka. Nazywa się

Jerzy Pietraszko. Tylko 
on potrafi to rozwiązać. 

„Chciałbym być 
sobą. Chciałbym być 

sobą wreszcie. ”

Przewrót kopernikański. Ge-
niusz – jedyny na świecie na-
ukowiec, który podważył teo-
rię jedynki trygonometrycznej. 
W mowach pożegnalnych nad 
grobem rozwodzono się o jego 
pracy doktorskiej, której mu nie 
uznano. Aksjomat na którym zo-
stały zbudowane wszystkie na-
uki oparte na liczbach. Nie udo-
wodniono mu błędu. W prote-
ście przestał się golić, oznaj-
miając, iż uczyni to, gdy ja-
kiś śmiałek podważy jego ob-
liczenia, a jego dzieło zostanie 
uznane. I tak zarastał latami aż 
do śmierci. 

Autor barwnej książki „Terro-
ryści i oszołomy”. 

Jeszcze pod koniec 
1989 roku odmówiono mu wy-
dania paszportu. 

Uczestnik 49. odcinka „Wy-
wiadu z chuliganem” – wspólnej 
produkcji Radia Poznań i Tele-
wizji Republika. 

W 2017 roku prezydent An-
drzej Duda odznaczył go Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. 

Amadeusz

O jego legendzie opowiadają 
miejscy przewodnicy. Powsta-
ła piosenka „Pietraszko Jerzy – 
przyjaciel młodzieży”. 

Ikona całych pokoleń żaków. 
Niektóre zadania z algebry li-
niowej potrafił rozwiązać... tyl-
ko on sam. Poprawkę można 
było zdać... rozgrywając partię 
szachów. W symulantach sza-
chowych ogrywał, stojąc tyłem 
do szachownicy jak Wolfgang 
Amadeusz Mozart naszych cza-
sów. Klasyk wiedeński grał, ma-
jąc nuty odwrócone do góry, 
a klawiaturę klawesynu przykry-
tą prześcieradłem.. 

Pol pot

W stanie wojennym wyrzucony 
z pracy z Instytutu Cybernety-
ki Technicznej Politechniki Wro-
cławskiej, z zakazem wstępu na 
uczelnię. Aby utrzymać rodzi-
nę, imał się różnych zajęć. Do-
rabiał jako konserwator, specja-
lista do spraw wysokościowych, 
korepetytor. 

Zapalony taternik. Przerzu-
cał bibułę przez granicę pol-
sko-czechosłowacką. Sieć kol-
portażu Solidarności Walczą-
cej uratowały godne umiesz-
czenia w Europejskim Centrum 
Solidarności... skarpetki. Wraz 
z kolegą nocował w górach. 
Rano postanowił się częściowo 
przebrać. Spocone skarpetki 
spakował do plecaka, w którym 
znajdowały się „wrogie ustro-
jowi socjalistycznemu treści”. 
Mgła była tak silna, że wraz 
z kolegą widział tylko na wycią-
gnięcie ręki. Mimo, że dosko-
nale znali teren, weszli na tzw. 
„ścieżkę elementu” – szlak zare-
zerwowany tylko dla wopistów. 
Natknęli się na młodego żoł-
nierza, który zaprowadził ich do 
placówki Wojsk Ochrony Pogra-
nicza. Dowódca stwierdził, że 
musi sporządzić protokół. Już 
mieli wychodzić, gdy ten zażą-
dał okazania plecaków. Plecak 
Bogusia był pusty. W pomiesz-
czeniu było ciepło, skarpetki od-
tajały. Zajrzał do plecaka Jurka. 
Wstrzymał oddech, a następ-
nie rzucił stosem wyzwisk i ka-
zał im się zabierać. Po latach 
Jurek śmiał się, że teraz jesz-

cze bardziej przeklina na wieść, 
że wówczas ominął go awans. 

„Chcemy bić ZOMO. 
Chcemy bić ZOMO 

jeszcze”

1 maja 1983 roku demonstran-
ci, bestialsko pałowani i gazo-
wani przez ZOMO, chowali się 
po bramach i klatkach schodo-
wych. I nagle nastąpiło odwró-
cenie sił. Pedro, bo taką ksywę 
od nazwiska hiszpańskiego per-
kusisty Pedro Estevana nosił le-
gendarny naukowiec, przegru-
pował manifestantów i stanął 
na ich czele. Przestraszeni zo-
mowcy w popłochu rzucili się do 
ucieczki. 

„Pociąg przyjaźni”

W 2007 roku odbyły 
się wielkie obchody ćwierćwie-
cza Solidarności Walczącej. 
Dwa dni w Warszawie i tyleż 
samo we Wrocławiu. 

– Co zostało z nas fanta-
stów? – zwrócił się do uczest-
ników w Sali Kolumnowej Sejmu 
legendarny założyciel organiza-
cji Kornel Morawiecki, najmłod-
szy doktor fizyki w całej historii 
polskiej nauki. 

Ponad trzystu uczestników 
przeniosło się do Stolicy Dolne-
go Śląska specjalnie wynajętym 
nocnym pociągiem. Znany reży-
ser Grzegorz Braun rozpoczął 
filmowanie na Dworcu Central-
nym, następnie z kamerą cho-
dził między przedziałami. Osta-
tecznie Telewizja Polska wyco-

fała się z projektu. Wśród po-
dróżnych byli goście – ikony 
czasów zimnej wojny, sowiec-
cy dysydenci. Rosyjska poetka 
Natalia Gorbaniewska i pisarz 
Władimir Bukowski. 

Po wyjściu z pociągu we 
Wrocławiu, Zofia Karniej, cór-
ka Hanny Łukowskiej-Kar-
niej, w stanie wojennym najbar-
dziej zaufanej łączniczki ukry-
wającego się Kornela, zapyta-
ła czy mam gdzie przenocować. 
Druid, bo taką też miał ksywę 
Jerzy Pietraszko, oznajmił, że 
przyjmie mnie do siebie, i przez 
kolejne dni gościł w domu. 

Noc z „chuliganem”

Biesiada do białego rana w ho-
telu Tumskim z Władimirem Bu-
kowskim. Doktor Wojciech My-
ślecki, który wygłosił płomien-
ną mowę pogrzebową na Po-
wązkach na pogrzebie Kornela 
Morawieckiego, uzupełniał stół 
zmrożonymi trunkami. 

Miałem 12 lat, gdy sprofano-
wałem flagę radziecką. W naj-
lepszym przypadku groził mi 
poprawczak. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 17 w Gorzowie 
Wlkp., Jerzy Wiśniowski, wy-
soko postawiony we władzach 
PZPR ormowiec, posiadający 
broń palną, co w tamtych cza-
sach było rzadkością, przepro-
wadził skrupulatne śledztwo, 
ale nikt nikogo nie sypnął. 

Katecheza, gdy w cza-
sach komunizmu lekcje religii 
były wyrzucone ze szkół, odby-
wała się w katakumbach Białe-

go Kościółka ojców kapucynów. 
Była dla nas odtrutką na komuni-
styczną propagandę. To tam do-
wiadywaliśmy o agresji Związku 
Radzieckiego na Polskę i zbrod-
ni katyńskiej. Wśród nas pano-
wała swoista moda na bojkot 
nauki języka rosyjskiego. Ka-
techeta Andrzej Karut, nauczy-
ciel matematyki i fizyki z Krako-
wa, za działalność opozycyjną 
z wilczym biletem w państwo-
wych szkołach wszczepił w nas 
coś innego:

– Wiedzcie, że naród rosyj-
ski wydał wielkich pisarzy, po-
etów i kompozytorów. To nie tyl-
ko język, którym posługiwał się 
Lenin. To także język Tołsto-
ja, Turgieniewa, Puszkina czy 
Czajkowskiego. 

Te właśnie słowa po-
wtórzyłem Władimirowi Bu-
kowskiemu i innym, wyraź-
nie wzruszonym rosyjskim dy-
sydentom, a Jurek z uwagą się 
przysłuchiwał. 

Zapamiętałem też wdowę 
z nastoletnimi synem i córką. Mąż 
został zamordowany w Moskwie 
przez „nieznanych sprawców”. 

– Zrobili z nim to samo, co 
z Anną Politkowską – oznajmił 
nazajutrz Kornel Morawiecki. 

Okazało się, że osieroce-
ni Rosjanie znali słynną hi-
storię z czasów zimnej wojny, 
gdy deportowanego ze Związ-
ku Radzieckiego Bukowskie-
go 18 grudnia 1976 roku na lot-
nisku w Zurychu wymieniono 
na sekretarza generalnego Ko-
munistycznej Partii Chile Luisa 
Corvalana. 

Sławomir 
Wieczorek

►

Mój przyjaciel Pedro
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Polska i Polacy
Zdziwiłem się też, że 

znają słynną czastuszkę. Na-
wet osoby, które rosyjskiego ni-
gdy się nie uczyły, przeczyta-
ją ze zrozumieniem, choć słu-
żę drobnymi didaskaliami: uży-
te w tekście słowo zaczynają-
ce się na „b”, to po polsku nie-
chlubne określenie pani zaczy-
nające się na literę „k”, a Loń-
ka to I sekretarz KC KPZR Le-
onid Breżniew. Zacząłem recy-
tować, a oni równolegle głośno 
mi wtórowali:

– Pomieniali chuligana na 
Luisa Corvalana. Gdzie naj-
diosz takuju bladź, sztoby Loń-
ku pomieniać?

Omdlenie

W sierpniu ubiegłego roku odby-
ły się uroczystości pogrzebowe 
Romualda Lazarowicza, wnu-
ka Adama Lazarowicza „Klam-
ry”, zastępcy prezesa IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia 
WiN, straconego przez komu-
nistów w 1951 roku w więzie-
niu mokotowskim strzałem w tył 
głowy. Zmarły dziennikarz i wy-
dawca był kuzynem wojewody 
lubuskiego, Stanisława Iwana 
z Zielonej Góry, w którego ga-
binecie miałem zaszczyt praco-
wać. „Klamra” to ich dziadek. 

Kornel Morawiecki przy-
jechał na wózku inwalidzkim, 
ale w kościele znalazł siły, by 
ustać przy ambonie i wygłosić 
mowę pożegnalną. 

Na konsolacji w restauracji 
Konspira Jurek zemdlał na tara-
sie. Wbiegłem na salę:

– Czy jest tu lekarz?!

Wyścig z czasem

2 listopada ubiegłe-
go roku, w Święto Zmarłych, 
dzień po śmierci mojej mamy 
Ireny Wieczorek, z domu Gi-
łudź, w największym i najstar-
szym regionalnym dzienniku, 
„Gazecie Lubuskiej”, ukazał 
się mój reminiscencyjny artykuł 
„Niósł Polskę jak żagiew. Kornel 
Morawiecki jakiego nie znali-
ście”. Jeden z akapitów poświę-
cony był Jurkowi. Dowiedział 
się o tym tekście. Zadzwonił do 
mnie i poprosił, aby przesłać mu 
na domowy adres. Zmagał się 
ze śmiertelną chorobą. Oznaj-
mił, ze lekarze dają mu już tylko 
trzy tygodnie życia. Od razu ru-
szyłem na pocztę. Przeżył po-
nad pół roku dłużej. 

Silna wiara

Żałobną mszę świętą spra-
wował kapelan Stowarzysze-
nia Solidarność Walcząca – 
ksiądz Marcin Werczyński. Kil-
ka dni przed śmiercią rozmawiał 
z premierem. 

– Chciałbym, aby na mój po-
grzeb przyszło chociaż kilka-
dziesiąt osób. 

– To musisz trwać. Mu-
sisz wierzyć. Musisz żyć. 

I wytrwał. 25 lipca na Cmen-
tarz Osobowicki przybyły tłumy. 

Żegnaj, Profesorze!
Do zobaczenia w innym, lep-
szym świecie Przyjacielu!

▶

Wspominamy dzisiaj setną rocz-
nicę przełomu w Bitwie War-
szawskiej. Przełom ten nastą-
pił w uroczystość Wniebowzię-
cia NMP. Ze wspomnieniem bi-
twy warszawskiej koresponduje 
pierwsze czytanie z uroczystości 
Wniebowzięcia, które mówi rów-
nież o bitwie. Jest to apokalip-
tyczna bitwa Smoka z Niewia-
stą i jej Dzieckiem. Spróbujmy 
zauważyć związek pomiędzy bi-
twą apokaliptyczną z dzisiejsze-
go pierwszego czytania a Bi-
twą Warszawską sprzed 100 lat. 
W świetle apokaliptycznej bitwy 
spójrzmy na Bitwę Warszawską. 

Smok z apokaliptycznej bitwy 
nie może być kojarzony ze smo-
kiem wawelskim. Jest on symbo-
lem przeciwnika Boga, który to-
czy bitwę z Bogiem i wierzący-
mi w niego. Znamienna jest bar-
wa Smoka. Jest on ognisty, czy-
li o czerwonej barwie. Apokalip-
sa wyjaśnia, że Smok to „wąż 
starodawny, który się zwie dia-
beł i szatan, zwodzący całą za-
mieszkałą ziemię” (Ap 12, 9). Bi-
twa czerwonego Smoka z Nie-
wiastą rozpoczęła się już w raju. 
Smok przekonał pierwszą nie-
wiastę – Ewę, że człowiek może 
być jak bóg i dlatego sam 
może sobie urządzić raj na zie-
mi, w którym nie będzie obo-
wiązywało prawo Boże. Wizję 
takiego raju na ziemi – wolne-
go od prawa Bożego – stworzył 
marksizm. W tym marksistow-

skim raju, czyli w społeczeństwie 
komunistycznym, miała obowią-
zywać zasada „każdemu według 
jego potrzeb”. W piśmie Marksa 
i Engelsa „Ideologia niemiecka” 
czytamy, że „w społeczeństwie 
komunistycznym, w którym nikt 
nie ma wyłącznego kręgu dzia-
łania, lecz może się wykształ-
cić w jakiejkolwiek dowolnej gałę-
zi działalności, społeczeństwo re-
guluje ogólną produkcję i przez 
to właśnie umożliwia mi robienie 
dziś tego, a jutro owego, pozwa-
la mi rano polować, po południu 
łowić ryby, wieczorem paść by-
dło, po jedzeniu krytykować, sło-
wem, robić to, na co mam akurat 
ochotę, nie robiąc przy tym wca-
le ze mnie myśliwego, rybaka, pa-
sterza czy krytyka”. Taką wizję 
komunistycznego społeczeństwa 
można nazwać rajem na ziemi. 
Ideologię głoszącą wizję raju na 
ziemi chciano bagnetami narzu-
cić Polsce 100 lat temu, a po jej 
trupie – całej Europie. Bitwa War-
szawska miała więc nie tylko mi-
litarny, lecz także ideologiczny 
aspekt. 

Bitwa Warszawska nie zakoń-
czyła się 100 lat temu. Bitwa War-
szawska wciąż trwa w jej aspek-
cie ideologicznym. W 1968 roku 
na Zachodzie marksizm pożenio-
no z liberalizmem. Dokonał tego 
przede wszystkim Herbert Mar-
cuse, filozof o żydowskim pocho-
dzeniu. Jest on m. in. autorem 
eseju o znamiennym tytule „Re-

presyjna tolerancja”. Ten liberal-
ny marksizm tym razem chce wy-
zwalać już nie robotników, lecz 
kobiety z dominacji mężczyzn, 
kobiety i mężczyzn chce wyzwo-
lić z dominacji ich płci, ludzi o bia-
łym kolorze skóry chce wyzwo-
lić z dominacji ich białości, utoż-
samianej z rasizmem, chce rów-
nież wyzwolić przyrodę z domi-
nacji człowieka. Liberalny mark-
sizm zamiast czerwonego raju 
obiecuje raj tęczowy realizowany 
za pomocą „represyjnej toleran-
cji”. Ta „represyjna tolerancja” po-
lega na tym, że różne mniejszo-
ści mają prawo do sprzeciwu przy 
użyciu przemocy. Tą przemo-
cą nie rozpoczynają nowej prze-
mocy, lecz rozbijają istniejący już 
łańcuch gwałtu. Przykładem re-
presyjnej tolerancji jest bezczesz-
czenie figury Jezusa dźwigające-
go krzyż na Krakowskim Przed-
mieściu w Warszawie. Wcześniej 
tę figurę uznali za wroga i zrzu-
cili z cokołu hitlerowcy. Nazi-
ści chcieli zamienić krzyż na ha-
kenkreuz, bolszewicy – na sierp 
i młot, a neomarksiści – na tę-
czę. Dzisiejsza Bitwa Warszaw-
ska to agresja liberalnego mark-
sizmu na Polskę, tym razem nie 
ze Wschodu, lecz z Zachodu, nie 
z Moskwy, lecz z Brukseli. 

Bitwa Warszawska z przed 
100 lat zakończyła się krótko-
trwałym zwycięstwem. 25 lat póź-
niej marksizm skolonizował Pol-
skę. Dzisiejsza Bitwa Warszaw-

ska może zakończyć się nową 
kolonizacją Polski przez liberal-
ny marksizm. Na usługach libe-
ralnego marksizmu są bowiem 
uniwersyteckie elity, artyści, 
a przede wszystkim media. Jed-
nak ostateczne zwycięstwo na-
leży już do Boga. Tym zwycię-
stwem Boga jest wniebowzię-
cie Maryi. Ono objawia zbawie-
nie, potęgę i królowanie Boga. 
W Niewieście z Apokalipsy, któ-
rej nie zwyciężył Smok, może-
my widzieć wniebowziętą Maryję. 
Wniebowzięcie Maryi jest bowiem 
udziałem w zmartwychwstaniu 
Jezusa, które oznacza zwycię-
stwo nad „śmiercią, piekłem i sza-
tanem”. Zmartwychwstały Jezus 
i wniebowzięta Maryja są nowym 
Adamem i nową Ewą, którzy wy-
grali bitwę ze Smokiem – w prze-
ciwieństwie do pierwszego Ada-
ma i Ewy, którzy przegrali bitwę 
ze Smokiem. Jezus i Maryja in-
augurują już nowy raj, w miejscu 
tego utraconego, który próbuje 
przywrócić dawny i nowy mark-
sizm. Jezus i Maryja są dla nas 
znakiem nadziei, że ostatecznie 
Bóg zwycięży każdego smoka, 
niezależnie od jego barwy. I tylko 
ten Bóg daje nowy raj. Dzięki tej 
nadziei uczestnicy bitwy z przed 
100 lat nie dopuścili do zamiany 
krzyża na sierp i młot. 

Niech ta nadzieja na nowy raj 
nie pozwoli nam zamienić dzi-
siaj krzyża na tęczę. 

Kazanie wygłoszone w Bagnie 
– Odpust Wniebowzięcia NMP
Ks. prof. dr. hab. Bogdan Ferdek
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Fot. Mateusz Jerzmański

Nr 226 • 28 sierpnia – 10 września 2020 19



Myśli i Kultura

Twoje wiersze idą w stronę 
ludzkiej egzystencji, ludzkie-
go losu. Jakie są Twoje źródła 
twórcze? Życie? Wyobraźnia? 
Historia? Pamięć? Lęki? Coś 
jeszcze?

Dominika Olicka: Źródłem mo-
jej twórczości zawsze była ob-
serwacja otaczającego świata 
oczami i sercem. Podróż twór-
czą rozpoczęłam od rozległych 
opisów przyrody, w której wyro-
słam. To jedyne miejscem, w któ-
rym czuję się spokojnie, gdzie 
dusza i ciało mogą odpocząć. 
Na łonie przyrody podziwiam łąki 
i lasy, wschody i zachody słoń-
ca, perły rosy na płatkach kwia-
tów. Później moją uwagę zaczęło 
przykuwać życie i ludzie, społe-
czeństwo, w którym żyjemy. Była 
to poezja o nastrojach egzysten-
cjalnych i bardzo się różniła od tej 
poprzedniej o szumiących stru-
mykach i lasach. Rosłam, jako 
osobowość, a poezja rosła wraz 
ze mną. Wersy egzystencjal-
ne wyślizgiwały się spod mojego 
pióra dosyć długo i byłam pew-
na, że już odnalazłam własne 
źródło twórcze i przy nim pozo-
stanę. Ostatnio jednak, boryka-
jąc się z wszelkiego rodzaju trud-
nościami, wahaniami i lękiem, 
że nie zdołam tego wszystkiego 
ogarnąć jak należy, znowu nie-
co zmieniłam koryto rzeki. Teraz 
skupiam się na wspomnieniach 
i nostalgii, wiersze po raz pierw-
szy są o mnie, a nie o innych. 

Jak wygląda polskie środowi-
sko literackie na Litwie?

Polskie środowisko literackie na 
Litwie jest obecnie bardzo ak-
tywne. Wydawane są antolo-
gie i zbiory poetyckie, ogłasza-
ne konkursy, organizowane fe-
stiwale literackie. Pisarze i miło-
śnicy literatury często się spoty-
kają na wieczorach literackich. 
Niestety, dialog międzykulturo-
wy jest bardzo marny; każde śro-
dowisko kisi się we własnym so-
sie. Próbujemy jednak tę sytu-
ację naprawić, organizując mię-
dzynarodowe festiwale i nawią-
zując kontakt z litewskimi przyja-
ciółmi po piórze. Na razie dobrze 
nam idzie. 

Jakie możliwości rozwoju 
mają polscy twórcy na Litwie? 
Gdzie publikują? Jakie poja-
wiają się trudności?

Możliwości rozwoju są jak chus-
teczki w rękawie magika – jedna 
ciągnie drugą, trzeba tylko rozpo-
cząć. Mamy na Litwie sporo Pola-
ków, więc wybór możliwości rów-

nież jawi się dość szeroki. Pod-
stawą są imprezy literackie – kon-
kursy, festiwale, wieczory, kawia-
renki – których na Wileńszczyźnie 
mamy sporo. Poszerza się w taki 

sposób krąg znajomych. Kolejną 
możliwością są antologie poetyc-
kie, które tu, na Wileńszczyźnie 
są również liczne. Udział w róż-
nego rodzaju zbiorach poetyc-
kich pomaga rozprzestrzenić 
imię autora i poszerzyć zasięg 
twórczości. Za mało mamy zbio-
rów poezji, wydawanych regu-
larnie. Więcej ich jest za grani-
cą, np. w Polsce. Takie antologie 
jak „Poezja dzisiaj“ pod redakcją 
Aleksandra Nawrockiego i „Me-
tafora współczesności“ pod re-
dakcją Alicji Kuberskiej i Katarzy-
ny Anny Lisowskiej są oknem na 
świat dla polskich twórców na Li-
twie. Lokalne antologie zazwy-
czaj publikujemy w Wilnie, cho-
ciaż czasami zdarza się, że przy-
jeżdżają do nas z Warszawy bądź 
ze Słupska. 

W jakim kierunku rozwija się 
poezja litewska? Wymień kilka 
najważniejszych litewskich po-
etów współczesnych?

Z tego, co da się obserwo-
wać, współczesna literatura litew-
ska jest bardzo odważna, eks-
perymentuje ze słowem i formą 
utworu, podejmuje tematy histo-
ryczne i egzystencjalne. Najak-
tywniej w życiu literackim działa-
ją Juozas Žitkauskas (jeden z za-
łożycieli asocjacji „Slinktys“, sły-
nący, przede wszystkim, z po-
ezji w gwarze dzukskiej), poeta 
i fotograf, Alis Balbierius, Tadas 
Žvirinskis, Marius Burokas oraz 
młodzi poeci, Aušra Kaziliūnaitė, 
Greta Ambrazaitė, Dominykas 
Norkūnas, Ingrida Viluckytė, To-
mas Petrulis. 

Czy współcześni polscy poeci 
są znani na Litwie?

Poeci różnych narodowości jed-
ni o drugich mało wiedzą, więc 
polscy twórcy nie są bardzo zna-
ni w gronie litewskim, a litew-
scy w polskim. Musimy aktywniej 
działać i brać udział w litewskich 
imprezach literackich, nawiązy-
wać kontakt z litewskimi poetami. 
Wspólnie tworzymy współcze-
sną literaturę litewską, nie wol-
no nam się bać wymiany inspira-
cji. Zmniejszajmy przepaść, która 
nas rozdziela. 

Elżbieta Śnieżkowska – Bielak

►

Dominika Olicka
Polska poetka z Litwy

 ■ Ur. 10. 04. 1996 r. w Wilnie. W 2019 r. ukończyła indologię na Uniwersytecie Wileńskim. Debiutowała w 2013 r. w konkursie poetyckim w ra-
mach XIII Światowych Dni Poezji UNESCO, po czym dołączyła do Nowej Awangardy Wileńskiej przy Krajowym Stowarzyszeniu Literatów 
Polskich. W 2014 r. została laureatką XXXI Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotom-
skiej (Słupsk), a także zdobyła III miejsce w konkursie poetyckim „Moje pierwsze wiersze“ z okazji XIV Światowych Dni Poezji UNESCO. 
W 2015 r. w tym samym konkursie zdobyła I miejsce. Jej twórczość spotykamy w wielu antologiach poetyckich. W 2018 r. wydała pierwszy au-
torski tomik poezji pt. „Podróż długa jak życie“. Tłumaczy poezję i prozę. W 2020 r. była współorganizatorką i jedną z redaktorek wirtualnego 
międzynarodowego festiwalu poezji „Poezijos tiltai” („Mosty poetyckie“), który zgromadził 110 uczestników z 27 państw. Interesuje się kultu-
rą Azji, pasjonuje rękodziełem, lubi rysować. 

Stanisław Srokowski
M  T

Patrzę na świat oczami i sercem
(Z poetką rozmawiał Stanisław Srokowski)
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Myśli i Kultura

WIERSZE
życie wcisnęło mnie do pudełka
z myślami przesiąkniętych cegieł

bezrobocie przyszłość rutyna podatki

za oknem kwitnie bez
wykąpany w deszczu i
wspomnieniach

taki sam bez
w jego troskliwym cieniu
beztrosko gotowaliśmy wykwintną kawę z piachu
rowerami rozsiekaliśmy wiejską drogę
łapaliśmy żaby
ukradkiem jedliśmy przez mamę wypieszczony groch
bawiliśmy się w chowanego, berka, mumię
i inne
wówczas istotne gry

życie wcisnęło mnie do pudełka
z myślami przesiąkniętych cegieł
bezrobocie przyszłość rutyna podatki

nie dziw, że moje okna
są zwrócone ku bzom

***
weźmiemy się z losem za ręce
może nawet zostaniemy przyjaciółmi
będziemy nawzajem darowali nieistotne prezenty
i tak samo nieistotnie za nie dziękowali
będziemy przyjaźnie kłamali –

dla nas obojga

smutek osiada na dawno nieczyszczonych półkach
kiwa nogami na niezaścielonym łóżku
triumfuje na stosie niezmytych naczyń
skacze po rzuconych w rogu skarpetach
zamyka w szafie książki pędzle
i inne
leki duszy

nie ciekawią smutku łzy –
ludzie je zauważają

Pożegnanie z samą sobą
(Z cyklu „Tańcząca w Himalajach“)

Pora iść. 

Tęsknię nagle za kostkami
szarych bloków w deszczową pogodę
i modrymi tęczówkami, 
w których zawsze znajdę zgodę
ze światem i sobą. 

Chociaż nie wiem, jakimi kolorami
Mienią się oczy w rzece riksz, 
ani jakie bloki miejscowy deszcz plami, 
zmieszałam ziarnka nostalgii i dociekliwości w starym spichrzu, 
zanim udałam się w znane nieznane. 
Kilka stref czasowych stąd. 

Nowe horyzonty
(Z cyklu „Tańcząca w Himalajach“)

Skręcam w lewo. Potem w prawo. 
Znowu w lewo i znów w prawo. 
Droga startowa płynie za horyzont. 
Powoli, lecz zdecydowanie z samolotem kulawię, 
Po raz ostatni sprawdzam silniki i wybieram kąt
Światopoglądu. 

Wspomnienia plączą się w śmigłach
Jak lepka pajęczyna. 
I kłębami wylewają się do błękitnego tygla
Wrzącego nad urbanistyczną doliną. 

Nagle odpychamy się. 

Tysiące niewidzialnych koni
W głąb siedzenia mnie pogrąża. 
Póki pamięć goni, 
Lecz nie nadąża. 

Powitanie słońca
(Z cyklu „Tańcząca w Himalajach“) 

Wylądowaliśmy po drugiej stronie nocy. 
Chociaż zaspany Morfeusz jeszcze mi z powiek snu nie zdjął, 
A nad znajomą żwirówką nadal migocą
Zapomniane marzenia, w oddali już widzę ją –

Jaskrawoczerwoną kropkę
Na mglistym czole
Lotniska w Nowym Delhi. 

W mieście, gdzie wschód się rozpoczyna
Zanim wzejdzie słońce. 

Coś o śniegu i o tym, co boli
Co wieczór wychodziłam z ciepłej izby
O lustrzanych ścianach. 
Cichutko zamykałam za sobą drzwi. Coś się zmieniło... Czyżby?
Nie. To samo widzę każdego dnia z rana. 

Zachodzące na Wschodnim skraju nieba słońce
Zdobiło szkarłatem skrzypiący śnieg. 
Skromne jarzębiny wrażliwością skrzące
Elegancko witają mój bieg. 

Stopy co chwilę grzęzną w piórach upadłego anioła. 
A może moich...? Potem znów się unoszą. 
I tak w koło. 

Nie wiedziałam, dokąd idę, 
Zapomniałam też, skąd wyszłam. 
Uśpiona w szklanych drzewach prana czeka na zbawienie. 

Tę sosnę już widziałam. 
Czy zabłądziłam?
Nie, chyba jednak nie. 

Przystanęłam. 

Lodowata rzeka jest zbyt niebezpieczna do przebycia. 
Spojrzałam na lód. Nie widzę siebie, tylko chwiejne odbicie. 
Być może następnym razem. 
Jakże często powtarzam tę frazę... 
Pora zawracać z powrotem. 
Wiem, że jeszcze tu wrócę. Potem, potem... 

Po policzku spływa łza. 
Wkrótce w odwiecznym mrozie
Rozpocznie się kolejna gra. 
Zatańczy płatkiem śniegu
I wyląduje w kąciku twojego uśmiechu. 
Nie widzisz jednak tego. Ani też wylęgających się przebiśniegów
I swoich nadal powtarzających się grzechów. 

Czuć powiew zbawiennej wiosny. 
Niebawem lustrzana izba zakwitnie jabłonią, 
Napęcznięją żółtawo – zielone pędy sosny, 
A śnieg w promieniach słońca bez śladu spłonie. 

***
Będę pisała piękną poezję. 

O miłości i pięknym, szerokim świecie
Bez przemocy, nienawiści i śmierci. 
O romantycznym księżycu i nadzieję niosącym słońcu, 
W promieniach, których nie czujemy goryczy, zazdrości i winy. 

Będę pisała piękną poezję. 
Wygodną, jak ślad leniwego ciała w starej kanapie. 
Wybaczcie, drodzy czytelnicy, krytycy i koledzy poeci – 
Żartuję. 
Będę niewygodnym stołkiem o nadłamanej nodze. 

▶
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Tekst sponsorowany

FANTASMAGORIA

Coś się kończy coś zaczyna
Coś się rodzi coś poczyna
Świat codziennie nas szokuje
Nowe newsy wciąż kreuje 

Są też fakty i są mity
Real nie jest jednolity
To co mamy i co będzie
Kto ma rację a kto w błędzie 

Świat przyspiesza szybciej pędzi 
I nie wszystkich czas oszczędzi
Człek wciąż goni jak pies gończy 
A czas mija i się kończy

Jak historia ciągle uczy
Co dziś ważne – głośno buczy
Jutro minie nie istnieje
Tak od wieków wciąż się dzieje 

Dla przykładu różne racje
Mamy lato i wakacje 
A za chwilę będzie zima
W niebyt pójdzie nawet klima 

Coś się w świecie znowu dzieje
Władzę przejmą znów złodzieje
Przyjdzie temat znowu tani
Ludzie będą oszukani

Przyjdą nowi marketerzy 
Wielu w cuda im uwierzy
W super biznes złote domy 
Plebs znów będzie urzeczony

Supergarnki bardzo tanie
Niby świetne gotowanie 
Garów kolekcja wspaniała
Jest w promocji gama cała

Przez telefon także wabią 
Nim zrozumiesz znów ograbią 
Potem jest rozczarowanie 
Na to supergotowanie

Oszukują i nabiorą
Głupich ludzi grupę sporą
Można potem reklamować
Nikt nie będzie się przejmować

I wśród wielu marnych kiczów
Można pisać na Berdyczów 
Można umrzeć też z rozpaczy
Świat zrozumie i wybaczy

Zaś promocje obiecanki
Złote sztabki złote klamki
I upusty i dotacje 
Zakłamane agitacje 

Znów nie będzie superaty
Dyskomfort jest i są straty
I świat znowu mamy taki
Że brylują wciąż cwaniaki

Ot kultura ta Zachodu
Nie oszczędzi nam zawodu 
GENDER wyuzdanie kpina
Bez wartości jest rodzina

Jak uczeni rzecz dowodzą
Że naiwni wciąż się rodzą
Wśród euforii i radości 
Mami mit znów o wolności... 

POSTSCRIPTUM
O co chodzi ktoś tu powie
A więc powiem – niech się dowie
Nie słuchajcie nawiedzonych
A nawet pseudouczonych... 

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Lecz nie tylko tam on wystę-
puje, spodziewać się go mo-
żemy w ketchupie, przez jo-
gurty owocowe, muesli i chleb, 
a skończywszy na gotowych zu-
pach i sokach. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) poda-
je, że w ciągu ostatnich 50 lat 
spożycie cukru wzrosło trzy-
krotnie, natomiast NFZ uważa, 
iż przeciętny Polak zjada nawet 
50 kg cukru rocznie. To bardzo 
dużo, a przewiduje się, że licz-
by te jeszcze wzrosną w kolej-
nych latach. Co jest w tym cu-
krze, że wszyscy niemal go po-
żądają? Co sprawia, że nie mo-
żemy się bez niego obyć? Oka-
zuje się, że jest on naszą słabo-
ścią, przyciągając do siebie jak 
magnez. Co więcej cukier jest 
mocno uzależniający, porówny-
walnie do nikotyny czy alkoholu. 
Poza krótkotrwałą energią, jaką 
dostarcza organizmowi, niewie-
le dobrego robi. A niestety, przy-
czynia się do wielu niekorzyst-
nych zmian, którymi obarcza or-
ganizm, jest na przykład wiodą-
cym czynnikiem ryzyka występo-
wania próchnicy, a także otyło-
ści i cukrzycy oraz chorób układ 
krwionośnego. 

Cukier niejedno ma imię, 
może się ukrywać również pod 

innymi nazwami, takimi jak syrop 
klonowy, kukurydziany i frukto-
zowy, melasa cukrowa, dekstro-
za krystaliczna. Sacharoza, glu-
koza, laktoza i fruktoza są sub-
stancjami chemicznymi, należą-
cymi do grupy cukrów prostych. 
Zdaniem American Heart Asso-
ciation (AHA) dodatek cukrów 
prostych „wnosi zerowy potencjał 
składników odżywczych i dostar-
cza organizmowi tzw. pustych 
kalorii, które mogą przyczynić się 
do przyrostu masy ciała, a na-
wet otyłości, prowadząc do cho-
rób serca”. 

Społeczeństwo polskie spo-
żywa nadmierne ilości produktów 
zawierających znaczne ilości cu-
kru, szczególnie słodzonych na-
pojów. I tak dla przykładu, kilka 
najbardziej popularnych napoi 
z zawartością cukru. Zakładając, 
że jedna mała łyżeczka zawie-
ra około 5 gramów tego białego 
proszku, wygląda to następująco:

• Coca cola (jedna puszka) – 7 
łyżeczek cukru, 

• Red Bull (jedna puszka) – 7, 5 
łyżeczki cukru, 

• herbata mrożona (jedna pusz-
ka) – 5 łyżeczek cukru, 

• 7up (jedna puszka) – 7, 5 ły-
żeczki cukru. 

Z pewnością niejedna oso-
ba czytająca powyższy wykaz 
złapie się za głowę, bowiem nie 
każdy jest tego świadomy. Cu-
krów całkowicie z diety wyeli-
minować nie można, jednak do-
brze by było w miarę możliwo-
ści ograniczyć jego spożycie. 
Można to wykonać poprzez zre-
zygnowanie ze słodyczy i napoi 
słodzonych. Jeśli chodzi o inne 
produkty, gdzie cukier jest doda-
wany przez producentów, najle-
piej wybierać te, które są jak naj-
mniej przetworzone. Czytanie 
etykiet również jest dobrym zwy-
czajem, bowiem dzięki temu mo-
żemy porównać równe produkty 
i wybrać te z najmniejszą ilością 
cukru. 

Jeden z przedstawicieli gro-
na naukowego, diabetolog prof. 
Leszek Czupryniak z Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medyczne-
go, ma dość radykalne poglądy 
na temat spożycia cukru przez 
ludzi. Wypowiada się w następu-
jący sposób: „Cukier w diecie nie 
jest nam potrzebny, sprzyja jedy-

nie otyłości, powinien być nawet 
zakazany. Aby zmniejszyć jego 
spożycie, należy go opodatko-
wać, bardziej nawet niż alkohol. 
I taki podatek powinien być wpro-
wadzony także w naszym kraju. 
” Specjalista wzoruje się na wy-
nikach badań i doświadczeń in-
nych krajów. Wprowadziły one 
bowiem już jakiś czas temu po-
datek cukrowy. Wyniki są jedno-
znaczne. Dzięki temu posunię-
ciu zmniejszyło się spożycie na-
pojów słodzonych. W dłuższym 
okresie powinno przyczynić się 
to do zmniejszenia otyłości i jej 
powikłań, w tym również cukrzy-
cy. A im podatek jest większy, 
tym większa jest redukcja spo-
życia napojów słodzonych. 

Profesor Czupryniak uważa 
nawet, że cukier powinien być 
całkowicie zakazany. Jak pod-
kreśla: „Łatwiej jest ograniczyć 
się w jedzeniu, gdy nie spożywa 
się cukru. Lepiej zatem w ogóle 
nie jeść słodyczy”. 

Źródło: wdolnymslasku. com

Cukier powinien być 
całkowicie zakazany?
Występuje nawet w 80% wyrobów spożywczych – może się 
ukrywać również pod innymi nazwami. 

 ■ W obecnych czasach cukier znajduje się niemal we wszystkich produktach, także w ta-
kich, w których byśmy się go wcale nie spodziewali. Okazuje się, że występuje nawet w 80 
proc. wyrobów spożywczych dostępnych w supermarketach. Przykładem mogą być jo-
gurty, które powszechnie uznawane są przecież jako produkty pożądane i zdrowe – jed-
nak okazuje się, że taki mały jogurcik może zawierać nawet do kilku łyżeczek cukru. 

Fot.: pixabay. com
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Jak podkreśla minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecz-
nej Marlena Maląg, przyję-
ty przez Radę Ministrów pro-
jekt ustawy to przejaw soli-
darności i sprawiedliwości 
społecznej. 

Dzięki nowym przepisom 
każda osoba mająca status 
działacza opozycji antykomu-
nistycznej lub osoby repre-
sjonowanej z powodów po-
litycznych, której świadcze-
nie emerytalne lub rentowe 
jest niższe niż 2400 zł, bę-

dzie miała prawo do świad-
czenia wyrównawczego. Bę-
dzie ono częściowo rekom-
pensowało ekonomiczne 
skutki doznanych w okresie 
PRL represji. 

– Jego wysokość odpo-
wiadałaby kwocie stanowią-
cej różnicę pomiędzy kwo-
tą 2400 zł a kwotą emerytu-
ry lub renty pobieranej przez 
osobę uprawnioną – tłumaczy 
minister. 

Kwota ta będzie corocz-
nie waloryzowana. Świad-

czenie będzie przyznawane 
na wniosek osoby uprawnio-
nej i będzie wypłacane razem 
z emeryturą lub rentą. 

To nie koniec wsparcia
– Oprócz de facto podwyż-

ki świadczeń emerytalno-ren-
towych, osobom tym przysłu-
giwać będzie również ulga ta-
ryfowa w wysokości 50 proc. 
przy przejazdach w komuni-
kacji miejskiej oraz 51 proc. 
na przejazdy w komunikacji 
krajowej określonymi środ-
kami publicznego transportu 

zbiorowego – wylicza minister 
Marlena Maląg. 

Kolejny zapis, który znalazł 
się w projekcie, zakłada, że 
Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjono-
wanych zgłasza do ubezpie-
czenia zdrowotnego i opła-
ca składki za tych działaczy 
opozycji antykomunistycz-
nej i osób represjonowanych 
z powodów politycznych, któ-
re nie podlegają ubezpiecze-
niu społecznemu lub nie po-
bierają emerytury lub renty. 

Projekt ustawy był konsul-
towany z przedstawicielami 
środowisk Działaczy Opozy-
cji Antykomunistycznej oraz 
Osób Represjonowanych 
z Powodów Politycznych. 

Szacuje się, że prawo do 
świadczeń emerytalnych 
uzyskało ok. 9, 4 tys. z nich, 
z czego ok. 5, 5 tys. pobie-
ra świadczenie w wysoko-
ści niższej niż 2400 zł. 

Oprac A. Ł

Emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL w górę
 ■ Do 2400 zł zostaną podniesione emerytury działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowa-

nych z powodów politycznych w okresie PRL-u dzięki świadczeniu wyrównawczemu. 
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Opinie i Akcenty

Eksterminację wspólnot chrze-
ścijańskich niezliczoną ilość razy 
przeprowadzano rękami tłuszczy, 
którą udało się przekonać, że wy-
znawcy Jezusa to złoczyńcy, pa-
łający chciwością i żądzą mordu. 
W roku 1308 Krzyżacy wymordo-
wali mieszkańców Gdańska i dużą 
część ludności Pomorza podstęp-
nie wydzieranego Polsce. Dys-
ponowali jednak tak wielką prze-
wagą w upowszechnianiu wła-
snej wersji wydarzeń (wtedy zaj-
mowała się tym głównie dyploma-
cja), że zbrodniarze ci nadal cie-
szyli się opinią bezinteresownych 
i świątobliwych obrońców wiary. 
Posługiwanie się wielkim, spraw-
nym aparatem kłamstwa pozwa-
lało im nie tylko na zamaskowa-
nie ludobójstwa i szybką wymia-
nę ludności polskiej na osadni-
ków niemieckich. Skuteczna pro-
paganda umożliwiała im nawet 
przyciąganie z wielu krajów Za-
chodu sympatyków i ich aktywne 
uczestnictwo w łupieżczych wy-
prawach, „sprzedawanych” im jako 
kontynuacje krucjat obrońców 
chrześcijaństwa.

Podobnie w XVIII wieku prze-
konano Europę, że likwidacja Pol-
ski jest dobrodziejstwem, ratu-
jącym kontynent przed zarazą 
anarchii. Wolter, bożyszcze ów-
czesnych elit, pisał wtedy o rosyj-
skiej armii rozdzierającej nasze 
państwo jako o „pierwszym ta-
kim wojsku w historii świata, któ-
remu obca jest wszelka prze-
moc, które nie maszeruje z in-
tencją sięgania po cokolwiek cu-
dzego, lecz z zadaniem oświeca-
nia, upowszechniania ładu, pra-
wa i powszechnej szczęśliwości”. 
Inne z najpierwszych autoryte-
tów tamtego czasu wyrażały nie-
skończoną wdzięczność dla kró-
la Prus „z jakże szczodrobliwą, oj-
cowską troską pochylającego się 
nad losem nieszczęsnych Iroke-
zów, zamieszkujących terytoria 
niegdysiejszej Polski”. O skutecz-
ności i trwałości wyczarowanej 
przed wiekami wersji wydarzeń 
świadczyć mogą słowa Kazimie-
rza Kutza w XXI wieku głoszące-
go, że „Polska była wrzodem, któ-
ry trzeba było wyciąć”, lub książ-
ki dr hab. Jana Sowy (wykładow-
cy uniwersyteckiego!) dowodzą-
ce, że rozbiory Polski były dla niej 
„czynnikiem modernizacyjnym”.

Każdy kit da się sprzedać

Liczba, kaliber i skuteczność pro-
dukowanych dzisiaj „odwróco-
nych wersji historii” nie pozo-
stawia wątpliwości, że działal-
ność współczesnych nam sprze-
dawców bredni w niczym nie ustę-
puje ich poprzednikom sprzed wie-
ków. Być może nawet walka z za-
łganymi narracjami jest dziś trud-

niejsza. Za Łokietka wrogowie Pol-
ski dysponowali zabójczą dla na-
szego państwa siecią dyploma-
tów. Jego następca, Kazimierz 
Wielki, uparcie formował jed-
nak lepsze kadry dyplomatyczne 
i zanim zrobili to Niemcy – utwo-
rzył w Krakowie polski uniwersytet. 
Arcymistrzostwo uczelnia ta osią-
gnęła w sztuce retoryki i naukach 
prawnych. Atrakcyjność Krzyża-
ków przed walną rozprawą została 
na tyle osłabiona, że pod Grunwald 
pociągnęło dalece mniej przyja-
ciół zakonu, niż się ich w Malbor-
ku spodziewano. A w kilka lat póź-
niejszym „intelektualnym pojedyn-
ku” na soborze w Konstancji krzy-
żaccy frontmeni (z Janem Falken-
bergiem na czele) na oczach elity 
ówczesnego świata zostali spek-
takularnie znokautowani przez re-
prezentującą Władysława Jagiełłę 
kadrę, mającą w składzie Mikołaja 
Trąbę i Pawła Włodkowica.

Metod, do jakich w obronie wi-
zerunku swojego państwa sięgali 
Piastowie i Jagiellonowie, na pew-
no nie wolno zaniedbywać. Teraz 
jednak walka nie polega na intelek-
tualnych pojedynkach, ale skali an-
gażowanych mediów. Bez wzglę-
du na oczywiste w tym zakresie 
dysproporcje – i tu pola nie wolno 
oddawać. Przede wszystkim jed-
nak trzeba być odpornym na ci-
śnienie wrogich Polsce narracji. 
Nigdy więcej nie wolno nam do-
łączyć do ofiar załganych narra-
cji. Ich producentów jest dziś mnó-
stwo. Ukraińscy nacjonaliści z Ka-
nady i USA (paradoksalnie – żyją 
dzięki gen. W. Andersowi, któ-
ry w 1945 r. stoczył heroiczną wal-
kę, by ich ojców – żołnierzy prohi-
tlerowskich formacji alianci nie od-
dali Stalinowi) są w Ameryce Pół-
nocnej medialną potęgą. Od kil-
kudziesięciu lat skutecznie upo-
wszechniają więc „wiedzę” o ry-
cerskiej armii UPA oraz podłych 
Polakach, okrutnie mordujących 
ukraińskich chłopów Wołynia, Po-
dola i Pokucia. Swoje dorzuca 
prof. Zigmas Zinkewiczius głoszą-
cy, że „polscy partyzanci zabijali 
ludzi mówiących po litewsku”. 

Francja, która bez najmniejsze-
go udziału Niemców na skalę to-
talną zaangażowała się w zagładę 
swych żydowskich obywateli, spe-
cjalizuje się dziś w konferencjach, 
filmach i publikacjach, przedsta-
wiających wyssane z palca histo-
rie o polskich zbrodniach polskie 
zbrodnie. Wystarczy odwiedzić 
którąkolwiek francuską księgarnię 
czy bibliotekę by się przekonać, że 
na cztery książki o Polsce, jakie 
tam znajdziemy, przynajmniej trzy 
będą miały za temat nasz rzekomy 
antysemityzm i zbrodnie.

Swego czasu postacią we 
Wrocławiu uwielbianą był Padraic 
Kenney, amerykański historyk cie-

szący się opinią przyjaciela Pol-
ski (ożenił się z Polką), autor ksią-
żek o walce z komunistycznym re-
żimem. Jedną z nich są „Wrocław-
skie zadymy”, która jest dowodem 
na to, że da się cegłę na taki te-
mat napisać, prawie nie wspomi-
nając o Solidarności Walczącej 
(a zdawałoby się, że SW powsta-
ła m.in. dlatego, że to właśnie Fra-
syniuk był przeciwnikiem wszel-
kich ulicznych „zadym”). Prof. Ken-
ney od kilku lat jest sygnatariu-
szem oświadczeń, ubolewających 
nad losem polskiej demokracji. In-
nym dowodem jego miłości do Pol-
ski jest to, że już od dziesięciole-
ci jako lekturę obowiązkową, nie-
odzowną skarbnicę wiedzy o Pol-
sce, wszystkim swoim studentom 
z Uniwersytetu w Toronto zada-
je dzieła Jana Tomasza Gros-
sa. Upowszechnianie tego rodza-
ju „prawd historycznych” wspie-
ra Hollywood, w filmach takich, 
jak „Defiance” Edwarda Zwic-
ka odwracających role opraw-
ców i ofiar. Wyrzynająca w pień 
polskie wioski banda braci Biel-
skich musi być przecież przed-
stawiona jako formacja heroicz-
nych bohaterów. Im więcej lat mija 
od wojny tym bardziej bezwyjątko-
wo nagłaśnia się schemat: „Pola-
cy – mordercy Żydów” (cytat do-
słowny m.in. z noblistki Olgi Tokar-
czuk). I to znacznie gorsi od Niem-
ców, jak uczą komiksy, sprzeda-
wane w księgarni Instytutu Iad Va-
shem czy przeróżne „Nasze matki, 
nasi ojcowie”. No a Żydzi to oczy-
wiście bez wyjątku wzory cnót, or-
ganicznie niezdolne do wyrządze-
nia innym jakiejkolwiek przykrości 
(włącznie z ww. Bielskimi).

„Sprawca zastępczy”

Kiedy zbrodniarz nie może ukryć 
zbrodni – znajduje „sprawcę za-

stępczego”. Neron miał kaprys, 
by podpalić Rzym, a kiedy pogo-
rzelcy poszukiwali winnych, wska-
zał im chrześcijan. Dziś jesteśmy 
świadkami tego, jak spadkobier-
ca głównego sprawcy wybuchu 
II wojny światowej, sygnatariu-
sza paktu Hitler – Stalin, za win-
nego wskazuje Polskę, skaza-
ną przez swych poprzedników na 
zagładę.

14 marca 1960 w hotelu Wal-
dorf – Astoria w Nowym Jorku 
kanclerz RFN Konrad Adenauer 
spotkał się z premierem Izraela 
Dawidem Ben Gurionem. Owo-
cem zawartego porozumienie był 
program ogromnych odszkodo-
wań, przez dziesięciolecia wy-
płacanych potem Izraelowi przez 
Niemcy. Ich beneficjenci odwdzię-
czyć się mieli zmianą słów, używa-
nych wtedy, gdy mowa o niemiec-
kich zbrodniach. Zamiast „nie-
mieckie” – zaczęto mówić „nazi-
stowskie”. Zamysł ten współgrał 
z realizowanym przez niemiec-
kie służby specjalne już od roku 
1949 (pomysłodawcą programu 
miał być hitlerowski a potem RFN-
-owski generał Reinhard Geh-
len) programem zamieniania po-
jęć w rodzaju „niemieckie obo-
zy” na „polskie obozy”. Owocem 
dziesięcioleci forsowania na ca-
łym świecie takiej onomastyki 
jest zaszczepienie tej wymyślo-
nej przez posthistlerowców nar-
racji m.in. prezydentowi Baracko-
wi Obamie i nazywanie „polskimi” 
nawet tych obozów, które dzia-
łały w Austrii i na zachodnich ru-
bieżach Niemiec. Kanclerz Hel-
mut Schmidt w swym przemówie-
niu, wygłoszonym w obozie w Au-
schwitz w 1977 roku mówił już, 
że „Niemcy byli wśród pierw-
szych ofiar” a Angela Merkel gło-
si wprost, że jej kraj „znajdował 
się pod okupacją nazistów”. Ofia-

rą upowszechnienia tych oszczer-
czych narracji jest oczywiście Pol-
ska. Przypisanie bowiem niemiec-
kich zbrodni np. Rosji jest zbyt 
trudne i zbyt ryzykowne. Niemiec-
kie ziomkostwa, z nieustającą fu-
rią atakujące Polskę, zawsze sze-
rokim łukiem omijały temat ziem, 
odebranych Rzeszy przez Rosję 
(mimo, że Królewiec przez wieki 
był jednym z trzech niemieckich 
miast stołecznych). Z istoty rzeczy 
obciążanie winami państw i na-
rodów małych, jak Czechy, Sło-
wacja czy kraje bałtyckie, wyglą-
dałoby groteskowo. Na „sprawcę 
zastępczego” idealnie nadaje się 
Polska – państwo na tyle słabe, 
by się go nie bać i na tyle duże, 
by można mu przypisać nawet nie 
tylko niemieckie zbrodnie. Pol-
ska więc była, jest i będzie atako-
wana i oczerniana w coraz więk-
szym stopniu.

W stosunku do oszczerstw 
nie powinniśmy być bierni. Swoją 
prawdziwą historię musimy znać, 
promować ją, upowszechniać, 
upamiętniać osiągnięcia przod-
ków i swoich narodowych boha-
terów. Walka z siłami kłamstwa 
będzie jednak walką nierówną. 
Oszczercy mają możliwość pro-
dukowania większej liczby swych 
załganych filmów, książek, „na-
ukowych” dzieł i wytworów po-
pkultury. Siła rażenia tego prze-
kazu może być miażdżąca. A nam 
nie wolno ulec tym kalumniom 
nawet wtedy, gdy każdy ze zna-
nych nam dzisiaj producentów 
antypolskich potwarzy rozmnoży 
się do rozmiarów polakożerczej 
dywizji.

Nietknięta prawda o polskiej hi-
storii musi żyć w nas, naszych 
dzieciach i wnukach, nawet je-
śli zewsząd Polskę otoczy per-
manentną antypolską furią.

Odporność na oszczerstwa musi się 
stać naszą cechą narodową

 ■ Kłamstwo zawsze było orężem polityki. Posługując się nim, wyrządzano krzywdy nie mniejsze od wo-
jennych napaści i realizowano cele o największej skali.

Artur 
Adamski

„Czterdzieści lat minęło…”
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze”!
Wysłuchał Wszechmocny Wielkiego Papieża, 
Do wielkich wydarzeń w historii to liczę, 
Gdyż odtąd Ojczyzna ku wolności zmierza. 

Ledwie rok przeminął i Naród powstaje, 
Podnosi się z kolan po latach niewoli, 
Z jarzmem komunizmu z wolna się rozstaje, 
Bo pragnie się wyrwać ze swojej niedoli. 

Wielki Ruch Społeczny liczący miliony, 
W słowie „Solidarność” program swój zawiera. 
Wolny świat nas wspiera, jest zauroczony, 
Na sowiecki reżim naciski wywiera. 

Słowo „Solidarność” jest na ustach świata, 
Powiał wiatr historii i przyniósł nadzieję, 
Polski Naród wierzył bardzo długie lata, 
Że wolność powróci, że zmienią się dzieje. 

Niestety, rządzący obcej proweniencji
Podpisując z Narodem ważkie umowy, 
Nie mieli w ogóle szlachetnych intencji, 
Lecz plan, żeby stłumić ten Ruch Wolnościowy. 

„Karnawał Solidarności” wnet przeminął, 
„Stan wojenny” przerwał nasz marsz ku wolności, 
Nasz kraj umęczony znów krwią polską spłynął, 
Do podziemia przeszedł Ruch Solidarności. 

Sierpień A. D. 2020

Antoni Wysocki 
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