
Kogo wybiera 
wojsko

Prawie połowa badanych, 49,9% wyrażała ne-
gatywny stosunek do urzędującego prezyden-
ta, w porównaniu do 38% mających zdanie o nim 
pozytywne. Spośród wszystkich uczestników son-
dażu, 42% wyraziło „mocną” dezaprobatę dla swe-
go „commander in chief”.

Komu wyrastają skrzydła
■ Własność jest kluczem do wyłonienia się gwarancji wolno-
ści. „Im więcej własności, tym więcej wolności” – pisał Richard 
Pipes, amerykański historyk, syn legionisty Józefa Piłsud-
skiego, autor książki „Własność a wolność”. A zatem uszczu-
plenie własności, zabór ziemi bądź przemysłu, a także albo 
przede wszystkim korupcja, to nie tylko zamach na prawa rze-
czowe, to nade wszystko zamach na wolność i na moralność.
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Odwaga nie zawsze 
krzyczy. Czasami 
odwaga to cichy głos 
na koniec dnia, który 
mówi: „Spróbuję jutro 
jeszcze raz”.

Mary Anne 
Radmacher

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 
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Zastanawiające, że dzien-
nikarze zamiast zbadać, 
skąd się takie dziwo wzię-
ło i jakie są jego rodzinne 
korzenie, deliberują nad 
kwestią nieużywania wo-
bec Michała Szutowicza 
żeńskich zaimków, co ma 
być dla zainteresowane-
go straszną torturą…

W przednich ławach wi-
dzę Lecha Wałęsę, Aloj-
zego Szablewskiego, Zbi-
gniewa Lisa, Jerzego Bo-
rowczaka. Między Wałę-
są i Szablewskim, w białej 
sukni, siedzi Barbara Pia-
secka-Johnson, milioner-
ka amerykańska polskie-
go pochodzenia.

Powszechne zastosowa-
nie tej baterii wyeliminu-
je z rynku tysiące wiel-
kich elektrowni na węgiel 
kamienny, brunatny, ropę 
naftową i gaz ziemny. Jest 
to rynek pracy zatrudnia-
jący miliony pracowników. 
To samo dotyczy sieci 
przesyłowych i rurociągów.

W Wikipedii, na stro-
nie poświęconej Romko-
wi czytamy, że był to pol-
ski dziennikarz, biblio-
tekarz i działacz opozy-
cji w PRL. Po pierwsze: 
dziennikarz. Zresztą, na-
wet na okładce jego bio-
grafii widzimy Romka pi-
szącego na maszynie.

Historyczny precedens 
utraty niepodległości 
i znikania z mapy Euro-
py nie sprzyja budowie 
silnej pozycji politycz-
nej. Drogą do jej stwo-
rzenia tym bardziej musi 
być znaczący potencjał 
budowanego przez nas 
państwa.

Wywiad 
z premierem 
Mateuszem 
Morawieckim
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Polska i Polacy

IBRiS przeprowadził sondaż na zle-
cenie Wirtualnej Polski. Instytut za-

dał pytanie Polakom, na kogo, by oddali 
swój głos, gdyby wybory parlamentarne 
odbyły się teraz, a zamiast Zjednoczo-
nej Prawicy osobno do wyborów przy-
stąpiłby PiS, Solidarna Polska oraz Po-
rozumienie. Wynika z niego, że niekwe-
stionowanym liderem jest Prawo i Spra-
wiedliwość. Na końcu zestawienia zna-
leźli się koalicjanci PiS: Porozumienie 
oraz Solidarna Polska.

Kancelaria Senatu rozpisała zaskaku-
jący przetarg, dot. rezerwacji miejsc 

hotelowych dla przedstawicieli „izby za-
dumy”. Okazuje się, że marszałek To-
masz Grodzki życzy sobie, by senatoro-
wie sypiali na królewskich łożach i mie-
li do dyspozycji minibar oraz poranne 
pantofle, szlafroki. Przetarg dotyczy re-
zerwacji na całym świecie, nawet na od-
ległych kontynentach. Ile za te wygody 
zapłacą podatnicy? Ponad 680 tys. zł. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne 
i Kanalizacyjne w Warszawie zło-

żyło do prokuratury zawiadomienie ws. 
uszkodzenia kolektora przesyłającego 
ścieki do „Czajki”. Wodociągi chciały, by 
sprawdzono, czy awaria nie była skut-
kiem sabotażu czy ataku terrorystycz-
nego. Oględziny zniszczonego tunelu, 
przeprowadzone na miejscu przez poli-
cjantów i prokuratorów, tej wersji prze-
czą – nie znaleziono nic, co wskazywa-
łoby na celowe uszkodzenie instalacji.

27 sierpnia sędzia, Rafał Wagner 
z I Wydziału Cywilnego Sądu 

Okręgowego w Warszawie podjął de-
cyzję o nałożeniu na dziennikarza „Ga-
zety Polskiej”, Piotra Nisztora, roczne-
go zakazu publikowania treści dotyczą-
cych prezesa Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej, Zbigniewa Bońka. – Przy-
kład tego orzeczenia zabezpieczające-
go jest przykładem tego, w jaki sposób 
sędziowie w Polsce działają poza pra-
wem i w jaki sposób przedmiotowo trak-
tują niezawisłość. Niezawisłość to nie 
jest nieodpowiedzialność i nie jest do-
wolność. Niezawisłość nie oznacza bez-
karności w orzekaniu – tak sprawę orze-
czenia sądu wobec dziennikarza Pio-
tra Nisztora skomentował w programie 
„#Jedziemy” Przemysław Czarnek, po-
seł, prawnik konstytucjonalista.

– Nasza gospodarka jest w kry-
zysie i potwierdzają to dane 

o PKB. Po drugim kwartale zanotowa-
liśmy spadek o 8,2 proc. To mniej niż 
szacowano, ale mimo wszystko spadek. 
Będzie to miało odzwierciedlenie rów-
nież na rynku pracy – powiedział wi-
cepremier i minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin, zapytany na ante-
nie Polskiego Radia o sytuację na ryn-
ku pracy i ryzyko zwolnień grupowych. 
Dodał, że bezrobocie utrzymuje się na 
poziomie 6,1 proc. „i to jeden z najlep-
szych wyników w Unii Europejskiej”. Po-
twierdził też, że zatrudnienie w urzę-
dach centralnych, wojewódzkich i mini-
sterstwach może zostać zmniejszone 
o 10 proc. W pierwszej kolejności wypo-
wiedzenie dostaną pracownicy, którym 
przysługują świadczenia emerytalne.

W Polsce, mniejszości narodowe mają 
m. in. szkoły finansowane przez pań-
stwo i prawo wyboru posła na Sejm, 
z tego np. korzysta mniejszość niemiec-
ka. Ale w Niemczech, wielka rzesza ży-
jących tam Polaków nie jest uznawa-
na przez władze za mniejszość narodo-
wą. Bo gdyby tak się stało, to musiano by 
zwrócić tej mniejszości jej kolosalny mają-
tek w Niemczech, zagrabiony przez Niem-
ców w 1939 r. A tego niemieckie władze 
uczynić nie chcą.

Bywa, że jakieś państwo represjonuje 
mniejszość narodową, a np. w przypadku 
Niemiec, swego czasu dokonało jej ekster-
minacji (Holocaust). Bywało, że mniejszo-
ści narodowe występowały przeciw domi-
nującemu narodowi, np. mniejszość nie-
miecka, działając jako V Kolumna w II Rze-
czypospolitej, a mniejszość ukraińska do-
konując zbrodni ludobójstwa na cywilnej 
ludności polskiej w latach 1943-45.

W różnych krajach przeważające roz-
maite wyznania religijne (lub ateizm). Obok 
nich, występują w mniejszości inne wyzna-
nia. I podobnie, różny jest stosunek domi-
nującego wyznania, do religii wyznawa-
nych przez mniejszość obywateli. W kra-
jach cywilizowanych (np. w Polsce) jest to-
lerancja religijna, a w niecywilizowanych – 
prześladowanie „innowierców”, zakaz no-
szenia symboli religijnych, brak zgody na 
budowę świątyń, a w wielu krajach nawet 
mordowanie, zwłaszcza chrześcijan.

Są ideologie wzniecające nienawiść 
między społeczeństwem, a mniejszościa-
mi – czy to rasowymi (niemiecki nazizm), 
czy klasowymi (sowiecki marksizm-leni-
nizm). Obie te totalitarne ideologie odpo-
wiedzialne za zbrodnie ludobójstwa, tortury 
i grabieże, formalnie upadły, ale w rzeczy-

wistości mają swe kontynuacje. W Niem-
czech działają organizacje chwalące czy-
ny zbrodniarzy nazistowskich. W wielu kra-
jach, zwłaszcza Europy Zachodniej, w któ-
rych nie stanęła „stopa żołnierza radziec-
kiego” i których ludność nie doznała „do-
brodziejstw” realnego socjalizmu, zakorze-
nił się marksizm. Nawet najwyżsi dostojni-
cy Unii Europejskiej świętowali rocznicę 
urodzin Karola Marksa! Tam marksizm się 
przepoczwarzył i trwa w różnych formach. 
Jedną z jego postaci jest ideologia gender. 
Ona głosi, sprzeczne z nauką biologii ha-
sła, o społeczno-kulturowym, wyznaczni-
ku płci człowieka. Na tej podstawie same-
mu „można zmieniać” płeć (ma być ich kil-
kadziesiąt), lub też być istotą „niebinarną”.

Ideologię tę przyjęli działacze LGBT 
i głosząc, że jako „mniejszość seksual-
na” są „dyskryminowani”. Chcą w ten spo-
sób zmusić społeczeństwo do przyznania 
im specjalnych przywilejów. Żądają zrów-
nania w prawach ich związków z małżeń-
stwem, adopcji dzieci, których sami mieć 
nie mogą i edukacji przygotowującej dzie-
ci do bycia homoseksualistami i do pedo-
filii. Chcą też, by karać za krytykę ich dą-
żeń. Wymagają, by w przypadku „zmiany 
płci”, urzędowo uznawać tę nową (wbrew 
zapisom w metryce i paszporcie). Można 
się spodziewać nowych pomysłów tego 
typu. W Anglii żyje człowiek, który twier-
dzi, że jest psem. Przeobrażenie człowie-
ka w zwierzę (w karalucha) przepowia-
dał Franz Kafka w „Przemianie”. Typ za-
chowujący się wulgarnie na balkonie pod-
czas Marszu Powstania uważał się pew-
nie za goryla.

Ideologowie lgbt swoje żądania 
chcą wymusić siłą. Dopuszczają się pro-
fanacji i bluźnierstw w stosunku do religii 

katolickiej, a na posągach świętych i na 
pomnikach rozwieszają kolorowe ręcz-
niki. Ich idolem jest osobnik, który bił lu-
dzi i zniszczył cudze mienie. Twierdzi, że 
zmienił się w kobietę, a ostatnio, że jest 
Matką Boską i nawet publikuje swoje zdję-
cie w tej roli, z aureolą nad głową. Cóż, 
kiedyś w podwarszawskiej miejscowości 
przebywał człowiek, twierdzący, że jest 
Napoleonem I …

Aby wprowadzić w Polsce chaos, ide-
ologię gender i żądania środowisk LGBT 
oraz wspomnianego „idola” popiera z pod-
uszczenia „sąsiadów” większość opozy-
cji. Widać po tym jej niewiarę w zdobycie 
przez nią władzy, bo wtedy z tymi proble-
mami musiałaby się sama borykać. Z oka-
zji rocznicy agresji niemieckiej na Pol-
skę, opozycyjna europosłanka poprosi-
ła Niemcy o interwencję (znów?), by zmu-
sić Polskę do przyjęcia żądań lgbt. Kto 
i do kogo zwróci się o pomoc w tej mate-
rii 17 września?

Opozycję w tym (i we wszystkim), po-
pierają „uczeni”, dzięki którym pol-
skie uczelnie mają niskie notowania, 
a których bzdury, o mordowaniu Ży-
dów przez Polaków, chętnie cytują 
Niemcy. Opozycję popierają autorzy 
podręczników szkolnych, w których 
Joannę d’Arc zrównują ze szwedzką 
nastolatką! Popierają ją też emeryto-
wani aktorzy i reżyserzy, tzw. „arty-
ści”, literaci (także nagradzani), któ-
rych utworów nikt nie czyta, byli już 
piosenkarze i piosenkarki oraz, do-
brze opłacani przez zagraniczne kon-
cerny, dziennikarze gadzinowych me-
diów (i niedouczona, niemyśląca sa-
modzielnie młodzież).

Wielu Polaków popiera patriotyzm konsu-
mencki i uważa, że powinno się kupować 
polskie produkty. Patriotyzmu gospodar-
czego oczekuje się również od przedsię-
biorców (tworzenie miejsc pracy, uczciwe 
płacenie podatków itp.). Czy świadomość 
tego, co daje nam wspieranie polskich 
producentów i tym samym naszej gospo-
darki jest powszechna, czy jest to tylko pu-
ste hasło? 

Po wyjściu z komunizmu Polska bez-
krytycznie korzystała z doświadczeń za-
chodnich interpretacji idei i wątków dok-
trynalnych, dotyczących wspólnoty oraz 
obecności w niej jednostki. Wszelkie zja-
wiska gospodarcze interpretowane były 
zgodnie z trendami ogólnoświatowy-
mi, wśród których dominował neolibera-
lizm i bezmyślnie kopiowane tego, co nie-
koniecznie było dla nas dobre. Konse-
kwencją była ułomność i marginalność 
prezentowanej myśli politycznej i systema-
tyczne rozbijanie wspólnoty. Przykładem 
może być indywidualizm jednostki, inter-

pretowany w perspektywie liberalnej, tym-
czasem tradycje w naszym kraju wskazy-

wały na o wiele większe znaczenie wspól-
noty i zbiorowego działania niż jednostki 
i jej egoistycznej osobistej aktywności.

Trend ten utrzymywał się przez deka-
dy, by w konsekwencji zmian świadomo-

ściowych, będących efektem zmian po-
litycznych na szczytach władzy, zwrócić 
się w kierunku wspólnoty, jako podsta-
wy budowy ładu społecznego i dobrobytu 
jednostki, mimo że nadal można zauwa-
żyć ścieranie się dwóch zjawisk w prze-
strzeni publicznej. Dotyczą one zarów-
no jednostki, jak i wspólnoty, a dokład-
niej wzajemnych relacji pomiędzy tymi 
ideami, tak w sferze deklaracji politycz-
nych, jak i podejmowanych działań. Jed-
nak wspólnotowość zaczyna domino-
wać w świadomości społecznej. W zdecy-
dowanej większości dobro wspólne utoż-
samiane jest z Polską bez względu na 
sympatie polityczne – pomijam marginal-
ne wynaturzenia. Można zatem stwier-
dzić, że w znacznym stopniu funkcjonu-
je w świadomości społecznej wspólnoto-
wość, a indywidualne preferencje są jedy-
nie jej uzupełnieniem.

Dlatego patriotyzm gospodarczy może 
zaistnieć i powoli staje się modny. 

Kupuj swoje
 ■ Od kilku tygodni na łamach naszej gazety namawiamy konsumentów 

i przedsiębiorców do wspierania polskiej gospodarki. 

Mniejszości
■ Zwykle w państwach żyją narody, stanowiące większość. Obok nich, występują też inne naro-
dowości, czyli „mniejszości narodowe”. W różnych krajach, rozmaicie się układają stosunki mię-
dzy narodem dominującym, a mniejszościami.

Albert Łyjak

Wacław Leszczyński
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Komentarze i Felietony

Zastanawiające, że dziennikarze 
zamiast zbadać, skąd się takie 
dziwo wzięło i jakie są jego ro-
dzinne korzenie, deliberują nad 
kwestią nieużywania wobec Mi-
chała Szutowicza żeńskich za-
imków, co ma być dla zaintere-
sowanego straszną torturą… 

Rozumiem, że śledczy w ro-
dzaju Agnieszki Kublik czy Woj-
ciecha Czuchnowskiego nie pój-
dą tym tropem, dlaczego jednak 
Marek Pyza, Marcin Wikło czy 
Marcin Makowski oddają lewicy 
taki temat walkowerem? Z roz-
mowy Beaty Lubeckiej wynikło 
m.in., że wydobycie korzeni ro-
dzinnych na światło dzienne by-
łoby dla Michała-Margota z ja-
kichś względów krępujące. Czy 
trzeba lepszej zachęty?

Prowodyr z nieznośnym 
poczuciem bezkarności

Przejawiana przez Szutowi-
cza mieszanka pewnego oby-
cia oraz poczucia bezkarno-
ści wskazywałaby na dom in-
teligencki, z tzw. pretensjami. 
Rodzice w zawodach prawni-
czych? Lub dziadkowie zaan-
gażowani w zwalczanie relik-
tów i wartości Drugiej Rzeczy-
pospolitej? Czy takie typowanie 
u bukmachera byłoby obciążone 
zbyt wielkim ryzykiem? Nie przy-
puszczam. W rozmowie z dzien-
nikarką Radia Zet, Michał-Mar-
got bąknął coś niechętnie o bab-
ce komunistce… 

Wektory antypolonizmu 
i antykatolicyzmu, dość czy-
telne w kolejnych prowoka-
cjach Szutowicza, miały zapew-
ne wzorce i pożywkę wcześniej, 
jeszcze przed jego wejściem 
do tzw. kolektywu. O ile bo-
wiem swoboda, z jaką posługu-
je się wulgaryzmami mogła zo-
stać wytrenowana wśród skło-
ciarzy i friganiarzy, to już pro-
wokacyjna pogarda wobec Pol-
ski i Polaków okazywana chęt-
nie i często, bez widocznej oba-
wy o konsekwencje, musi mieć 
solidniejsze podglebie, tym bar-
dziej że Michał-Margot w czasie 
zarejestrowanych akcji przeja-
wia cechy przywódcze: urucha-
mia dynamikę „zabawy”, nada-
je impet rozróbom połączonym 
z wyraźnie wycelowaną agresją. 

Fota numer 1. Sprawny fi-
zycznie młodzian, ze szturmów-
ką w kolorach plażowego leża-
ka w prawej ręce, wsparty na le-
wej dłoni pokonuje susem ogro-
dzenie składające się z betono-
wych pachołków i łańcuchów 
między nimi… To nie jest beha-
wior prześladowanej i krzywdzo-
nej aktywistki eldżibiti, lecz wigor 
bojówkarza, który niejedno wi-
dział i z niejednego pieca chleb 
konsumował. I nie da sobie w ka-
szę dmuchać, choć przy innej 

okazji będzie zgrywał niewinne, 
lekko sepleniące dziewczątko 
z gołymi ramionkami.

Foty numer 2 i 3. Młody 
człowiek, żaden tam byczek, ale 
też wcale nie chuchro, przegina 
się prowokacyjnie w stronę funk-
cjonariuszy podczas przemar-
szu osób fetyszyzujących sek-
sualny wymiar ludzkiej egzy-
stencji albo trzyma deskę z wy-
malowanym credo kolektywu na 
jakimś podwórku. Obok niego 
dziewczę o dość standardowej 
fizys i dwukolorowych, niebie-
sko-fioletowych lub beżowo-brą-
zowych długich włosach, tj. Zu-
zanna Madej, zalotnie nazywa-
na Łanią albo „osobą partner-
ską”, cokolwiek miałoby to zna-
czyć. Raz w pozie nieco kon-
wulsyjnej, innym razem – z po-
giętą tablicą rejestracyjną samo-
chodu w rękach – z prawie sar-
donicznym uśmiechem kierowa-
nym w stronę Michała-Margota.

Fota numer 4. Szutowicz 
sprawnie zarządzający stad-
kiem dziewuszek z kolekty-
wu… Przy bezczeszczonej różo-
wym kneblem figurze Chrystusa 
przed Bazyliką Świętokrzyską 
na Krakowskim Przedmieściu, 
czyli w miejscu, w którym umy-
ślił sobie mocno opóźnione za-
trzymanie przez policjantów. Ot, 
taka gra w fałszywe skojarzenia: 
dać oficjelom z UE pretekst do 
głoszenia, że został zatrzyma-
ny za profanację pomnika, a nie 
za karalny delikt na Wilczej. 

Nieźle wygłówkowane (py-
tanie, przez kogo), choć nie są-
dzę, by ozdobienie symbolem, 
który „przecież nikogo nie obra-
ża”, np. synagogi Nożyków było 
przyjęte z równym zrozumieniem 
i aprobatą dla sprawców „wyda-
rzenia”. O wielkim meczecie na 
Ochocie nawet nie wspominam, 
bo nasi milusińscy z kolekty-
wu „Stop Bzdurom”, przy pozo-
rach emocjonalnego rozchwia-
nia czy wręcz niezrównoważe-
nia, samobójcami jednak nie 
są. I wiedzą, kto i za co serwu-
je konfitury.

Zatrzymać karuzelę 
z odmieńcami 

Foty numer 5, z palcem w wia-
domym geście, nie ma powodu 
opisywać: poznała ją cała Pol-
ska, bo i na taką ogólnokrajową 
prowokację została obliczona. 
O ile rozumiem, że media, w któ-
rych udziały mają Soros czy Kra-
vis, epatują czytelników, słucha-
czy i odbiorców histeryczny-
mi wywodami oraz fochami mło-
kosa, znajdującego się w szpicy 
ideologicznego ataku na wciąż 
jeszcze nazbyt katolicką Polskę, 
o tyle dziwi mnie niewydolność 
służb oraz instytucji zaatakowa-
nego państwa. 

Myślę, że nie jestem odosob-
niony w przekonaniu, że Mi-
chał Szutowicz, który dziś epa-
tuje w mediach swoją pogardą 
dla Polski oraz nienawiścią do 
ludzi, którzy nie są odmieńcami 
(non queer), zamiast dzielić się 
innowacyjną wykładnią Biblii czy 
snuć plany utworzenia rozległej 
sieci jaczejek LGBTQ na pol-
skim terytorium, powinien już ra-
czej lepić papierowe koperty… 
Sposób i tempo doprowadze-
nia do należytego finału spra-
wy, co tu kryć, bandyckiego na-
padu na furgonetkę Fundacji Pro 
– Prawo do życia przy ulicy Wil-
czej w centrum Warszawy, (nie-
mal vis a vis śródmiejskiej Rejo-
nowej Komendy Policji) z oczy-
wistych względów będzie decy-
dować o postrzeganiu rzeczy-
wistości społecznej pod rząda-
mi Zjednoczonej Prawicy. Prze-
cież od tego, czy elektorat uzna 
działania rządzących za pró-
bę realnej naprawy niespraw-
nych instytucji III RP, czy raczej 
za kontynuację tekturowego 
państwa z czasów koalicji PO-
-PSL, będą zależeć wyniki kolej-
nych wyborów. 

Polacy chcą faktycznej, a nie 
tylko deklarowanej równości wo-
bec prawa. Wciąż jednak widzą, 
że mniejszości (zwłaszcza 
te modne, protegowane przez 
mejnstrimowe media całego 
świata), z którymi trzeba się ob-
chodzić jak ze śmierdzącym jaj-
kiem, są traktowane według ta-
ryfy ulgowej, podczas gdy kato-
licka większość obywateli, czy-
li tzw. suweren, nie ma we wła-
snym kraju nic do gadania. Re-
gulacje prawne często układa 
się pod różne mniejszości (do-
tąd niewypowiedziana mimo wy-
borczych zapewnień PiS sprzed 
pierwszej kadencji konwen-
cja ze Stambułu jest tego dobit-
nym przykładem!), ale nawet eg-
zekucja standardowych regula-
cji pozostaje mocno stronnicza 
i niesprawiedliwa, wypisz-wy-
maluj w duchu filozofii Kalego. 
Najwyższy czas z tym skończyć. 

Państwo wodzone za nos

Ilustracją słabego działania 
agend państwa odpowiedzial-
nych za spokój i bezpieczeń-
stwo wewnętrzne, w okresie, 
gdy resortem kierowali minister 
Brudziński, a później jego na-
stępca było przyzwolenie (czy 
tylko za sprawą bierności?) 
na rozhulanie się po Polsce ob-
jazdowego cyrku LGBTQ, spon-
sorowanego przez spekulanta 
Sorosa… Modus operandi szer-
mierzy genderu był przejrzysty, 
do bólu schematyczny: ci sami 
zawodowi protestanci, te same 
bzdurne, nieprawdziwe slogany, 
ponawiane ostre, często bluź-

niercze prowokacje… Czy moż-
na się dziwić, że ktoś wulgar-
nie i agresywnie zaczepiany 
na własnym terenie przez gro-
madę przyjezdnych cudaków (to 
eufemizm) w jakimś momencie 
nie wytrzyma?

Wydaje się, że obowiąz-
kiem resortu spraw wewnętrz-
nych jest monitorowanie pro-
cesów, które mogą rodzić na-
pięcia i burzyć pokój społecz-
ny, jak też przewidywanie roz-
woju wypadków i udaremnia-
nie niepotrzebnej ich eskala-
cji. Tego wszystkiego zabra-
kło, co więcej, nie zdołano na-
wet zapobiec wnikaniu aktyw-
nych prowokatorów w szere-
gi swych oponentów oraz urzą-
dzaniu burd pod fałszywą flagą, 
które szły później na konto pro-
wokowanych... Indolencja, rzec 
można, modelowa. 

Sprawa wygadanego Mi-
chała-Margota nie jest ważna 
ze względu na jego osobę, bo 
ten ze swymi zdolnościami do 
niemal natychmiastowej akomo-
dacji z pewnością sobie poradzi. 
Na fotce sprzed paru lat, w to-
warzystwie Henryki Krzywonos, 
Michał Szutowicz jest młodym 
mężczyzną w garniturze, z kra-
watem, wszystko jak trzeba… 
Do rozmowy z Beatą Lubecką by-
stry młokos burzą włosów przy-
krył czoło, neutralizując natural-
ną dominantę swej twarzy, któ-
rą w innych stylizacjach jest nie-
wątpliwie nos, seksownie odsło-
nił ramiona i przede wszystkim 
zaczął mówić po dziewczyńsku. 

Lekki zaśpiew, osobliwo-
ści wypowiedzi, niepełna arty-
kulacja niektórych zmiękczeń 
– jednym słowem współczesna 
młoda kobietka, taka dz’idz’ia… 
I konsekwentne trzymanie się 
form żeńskich. Oczywiście, nie 
ma to wcale związku z deklaro-
waną „niebinarnością”. Najwy-
żej świadczy o dobrym przyswo-
jeniu roli żeńskiej postaci (ni-
czym w przypadku aktorów w te-
atrze elżbietańskim), a być może 
nawet o przejściu przez rodzaj 
treningu neurolingwistycznego. 
Warto pamiętać, że możni tego 
świata istotnych dla osiągnięcia 
celu procesów, wśród których 
jest m.in. kreacja bezpotomnego 
singla-konsumenta (jako waru-
nek konieczny globalizacji i de-
populacji!) na żywioł raczej nie 
puszczają. Wyjąwszy oczywi-
ście przypadki jednostek nader 
uzdolnionych. 

M-M wolał Łanię niż 
Klem…

Dywagacje mediów na te-
mat rzekomej niebinarności Mi-
chała-Margota to tylko dym 
i szum informacyjny. Koncepty 
Judyty o mocno demokratycz-

nym nazwisku Butler, teoretycz-
ki queer i postheidelbergskiej fi-
lozofki, której zamarzyła się aż 
prawie kopa płci, to najwyżej 
anegdotyczny meander w roz-
woju nauki. Kiedyś uniwersyte-
ty będą się wstydzić, że tak se-
rio potraktowały pokrętne spe-
kulacje, przy których teoria Zie-
mi opartej na czterech kroko-
dylach umieszczonych na sko-
rupie wielkiego żółwia, któ-
ry wspiera się z kolei na czte-
rech słoniach – jest (nawet 
z perspektywy Ockhama) wyja-
śnieniem eleganckim, przekonu-
jącym, spójnym oraz mającym 
całkiem niezłe oparcie w mate-
riale ikonograficznym. 

Definitywny cios żeńskości 
czy owej niebinarności Michała 
Szutowicza zadała jednak gom-
browiczolożka oraz filozofka fe-
ministyczna Klementyna Sucha-
now, mocno nastając na wdzię-
ki Michała-Margota we współ-
wynajmowanym m.in. przez 
nich mieszkaniu. Tak przynaj-
mniej wynikałoby z rozciągłej 
epistoły autorstwa Szutowicza, 
ujawnionej przez niego na Face-
booku… Jak wiadomo, na lewi-
cy nie tylko myślenie, ale i pozo-
stałe elementarne ludzkie funk-
cje życiowe podlegają lewo-
skrętnej komplikacji, więc trud-
no cokolwiek przesądzać, ale 
fakt, że Michał-Margot wolał Ła-
nię niż Klem, wydaje się jednak 
oczywisty. 

Wracając do spraw istot-
nych: rozgrywka toczy się te-
raz o to, czy państwo podzie-
li się monopolem na stosowanie 
przemocy z szermierzami ide-
ologicznej rewolucji spod zna-
ku LGBTQ? Jeśli tak, to prowa-
dzący legalną działalność wo-
lontariusze organizacji działają-
cych na rzecz obrony życia, kla-
sycznego modelu rodziny oraz 
tradycyjnych wartości, które 
od stuleci konstytuowały polską 
tożsamość, zostaną skutecz-
nie zastraszeni przez agresyw-
nych i bezkarnych bojówkarzy, 
ze wszystkimi płynącymi stąd 
skutkami. Problem nie jest czy-
sto teoretyczny, bo całkiem nie-
dawno jakiś naśladowca Margo-
ta zaatakował furgonetkę prolaj-
ferów na Saskiej Kępie. 

A działalność Staszewskie-
go, o przywołującym patrio-
tyczne skojarzenia imieniu Bar-
tosz, która nosi przecież zna-
miona celowego szkodzenia pol-
skiej racji stanu i jest nagłaśnia-
na przez kibicujące tworzeniu 
nowego człowieka media, wciąż 
pozostaje bezkarna. Puenta bę-
dzie z tych oczywistych: Pań-
stwo, które nie potrafi powstrzy-
mać kierowanych przeciw sobie 
działań wywrotowych, nie ma 
szansy przetrwać.

(5 września 2020)

Fota Michała-Margota. Bez retuszu
 ■ Agresywny chuligan, niszczący nożem cudze mienie o sporej wartości. 

Niebrzydki brunet, z kiepską polszczyzną, chropawą cerą i wydatnym 
nosem. Pewny siebie młokos z niezrozumiałym poczuciem bezkarności.

Waldemar Żyszkiewicz
Z   
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Niezależnie od se-
mantycznych dywagacji na te-
mat złodziejstwa, można dla 
uproszczenia nazwać złodzie-
jami wszystkich oszustów, łaj-
daków, nędzników, jeśli na-
wet ludzie widzą w złodziejach 
aniołów, którym z ramion wy-
rastają skrzydła. Przykazanie: 
„Nie kradnij” jest zarazem nor-
mą moralną, rzadziej jest pra-
wem wolnych ludzi, najrzadziej 
grzechem. W ostatnich trzy-
dziestu latach kradzież stała się 
czymś zwyczajnym i bezkar-
nym. Kradzież brzmi paskudnie, 
lepiej brzmi „afera motywowana 
politycznie”. 

Ludzie majętni, powiąza-
ni z władzą, a więc właścicie-
le instytucji finansowych, preze-
si banków, ministrowie i podlegli 
im dyrektorzy wielkich przedsię-
biorstw, rzadko kradną portfe-
le. Prezesi, ministrowie, dyrek-
torzy najczęściej kradną milio-
ny i miliardy. Poważną kradzież 
nazywa się u nas aferą, a nie 
złodziejstwem.

Funkcjonują rynki, na których 
korupcyjne usługi mają swo-
je ceny. Pieniądze wręcza się 
za dostęp do rzadkich dóbr lub 
za uniknięcie kosztów. Wręcza 
się nie za konkretną korzyść, ale 
za usługi powiązane z otrzyma-
niem korzyści. Wręcza się po to, 
by uniemożliwić innym korzysta-
nie z korzyści albo by nałożyć na 
kogoś innego koszt. I wcale nie 
nazywa się tego łapówką. 

Płaci się za to, żeby ktoś 
nie porysował samochodu na 
płatnym niestrzeżonym parkin-
gu (!). Żeby ktoś nie wybił szy-
by w oknie wystawowym skle-
pu. Żeby nie okradł letniskowe-
go domku. Żeby nie ukradł kro-
wy z pastwiska. Żeby nie podpa-
lił stodoły. Czasem płaci się tyl-
ko po to, żeby żyć. 

Ze słabości prawa i wymia-
ru sprawiedliwości, wyrasta po-
tęga zorganizowanej „opie-
ki”. Z rozpadu wzorców i war-
tości moralnych – rodzi się po-
wszechna uległość dla ekstre-
malnych działań „opiekunów” 
osiedli, supermarketów, gospo-
darstw rolnych, domków tury-
stycznych etc. Wszystko w imię 
ładu, spokoju, bezpieczeństwa 
i...wolności obywateli. Na połu-
dniu Włoch to się nazywa mafią. 

Korupcyjny rynek bezlitośnie 
eliminuje tych, którzy nie uczest-
niczą lub sprzeciwiają się korup-
cyjnej wymianie. Ludzie niesko-
rumpowani albo świadkowie ko-
rupcji, spychani są na margines, 
eksmituje się ich z pracy, z za-
wodu, a nawet z tego świata. 

Stosunki korupcyjne opar-
te są na powiązaniach i tajem-
nicy. Strony bezwzględnie zwal-
czają „nonsensowne pomówie-
nia” o przyjęcie milionów dola-
rów za „korzystną” ustawę. Sej-
mowe korytarze i restauracja 
pełne są lobbystów, reprezentu-
jących biznesy krajowe i zagra-
niczne. Kiedy trwa praca w ko-

misjach sejmowych nad konkret-
ną ustawą, lobbyści przyprowa-
dzają doradców, ekspertów, pra-
cowników PR. 

Ostateczny kształt usta-
wy jest najczęściej wypadko-
wą różnych interesów, nacisków, 
grzeczności, zaangażowanych 
środków. Ale udowodnienie po-
słowi, urzędnikowi, nadawcy te-
lewizyjnemu, prokuratorowi, że 
otrzymał jakąś korzyść jest fak-
tycznie niemożliwe. 

Wiadomo, ile kosztuje pra-
wo jazdy, ile postawienie budy 
na dzikim targowisku, ile wy-
ciek informacji niejawnych, ile 
operacja w państwowym szpita-
lu, ile biznesowy news w dzien-
niku telewizyjnym, ile wynaję-
cie zawodowego mordercy, ile 
korzystna ustawa o mediach. 
Ceny są umowne, jak to na wol-
nym rynku: od kilku złotych dla 
portiera do kilku milionów dola-
rów dla posła, ministra, dyrekto-
ra generalnego czy przedstawi-
ciela grupy trzymającej władzę. 

Stosunki korupcyjne moż-
na zaobserwować na każdym 
szczeblu życia społecznego: 
między posłem i obywatelem, 
miedzy pacjentem i lekarzem, 
między petentem i urzędnikiem, 
miedzy dziennikarzem i poli-
tykiem, między posłem i biz-
nesmenem. Korupcja występu-
je zarówno w sferze publicznej, 

jak i sferze prywatnej. Zawsze 
jest dobry czas na dobry inte-
res: przy świątecznym śledziku, 
przy poświątecznym jajeczku, 
przy wyborczym piwie. 

Oswoiliśmy się ze złodziej-
stwem, z oszustwem, z drań-
stwem, które w mediach nosi róż-
ne przewrotne imiona. No więc 
była afera Art B. Była afera FOZ. 
Była afera Rywina i afera gru-
py trzymającej władzę. Żad-
na z tych złodziejskich spraw 
nie została wyjaśniona. Afera 
Art B jest niemiłym wspomnie-
niem. W przypadku sprawy Am-
ber Gold nikt nie wie, czyja ręka 
naprawdę kierowała przestęp-
czą firmą pod znakiem Krzyża 
Cholerycznego. 

Najgłośniejsza kradzież, 
zwana „aferą motywowaną po-
litycznie”, to oszustwo pod na-
zwą Art B (Artystyczny Biznes). 
Możemy być pewni, że nie wy-
myślili Art B dwaj marni oszuści: 
stroiciel fortepianów Baksik i la-
ryngolog Gąsiorowski. Obydwaj 
musieli mieć na początek nie 
10 zł, ale kilka miliardów. Skąd 
te pieniądze wzięli? Kto dał kilka 
miliardów stroicielowi fortepia-
nów i laryngologowi na rozruch 
tzw. oscylatora? 

Znamy dziś tego, który 
za łapówkę pracował dla Art. B. 
To ówczesny anioł prawdy i do-
bra, człowiek tak szlachetny, że 

aż Stach. To sekretarz Komite-
tu Obrony Kraju, szef Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego, prze-
wodniczący Komisji Obrony Na-
rodowej, minister w Kancelarii 
prezydenta Wałęsy, a wcześniej 
zastępca redaktora naczelnego 
Tygodnika Solidarność, członek 
Rady Programowej Duszpaster-
stwa, członek Klubu Myśli Poli-
tycznej Dziekania, współzałoży-
ciel PC i Fundacji Prasowej Soli-
darność, czyli oszust. 

Człowiek odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo kraju praco-
wał dla oszustów, właścicieli Art 
B. Obroty spółki Art B dorówny-
wały obrotom kraju. Potęga pie-
niędzy. W końcu lipca 1991 mam 
telefon z NBP. „Jutro Art B kupu-
je Zakłady Ursus”. Następnego 
dnia jestem w Ursusie. Podjeż-
dżają rządowe limuzyny. Jedna, 
druga, jedenasta, siedemnasta, 
dwudziesta siódma, trzydziesta 
dziewiąta, czterdziesta ósma! 

Dyrektorzy zakładów w ner-
wach, bo oto zjawia się premier 
Jan Krzysztof Bielecki. Jest też 
prezes NBP, Grzegorz Wójto-
wicz. Wchodzą, a jakby frunę-
li na anielskich skrzydłach, gło-
wy lekko opuszczone, w rę-
kach czarne teczki. A więc coś 
poważnego. 

Po jednej stronie długiego 
stołu siada strona rządowa: mi-
nistrowie, wiceministrowie, dy-

rektorzy banków, a w środ-
ku premier Bielecki, po jego le-
wej ręce prezes Wójtowicz. Po 
drugiej stronie widzę dyrekto-
rów Ursusa, kierowników, przed-
stawicieli Solidarności. Jest Zyg-
munt Wrzodak, jest Janusz Ści-
skalski, przewodniczący Komisji 
Solidarności Zakładów Ursus. 
Twarze poważne. 

Szefowie Art B stoją, to znowu 
chodzą za plecami strony rządo-
wej. Gąsiorowski wciąż za ple-
cami prezesa Wójtowicza, Bak-
sik jest z szefem Biura Bezpie-
czeństwa. Zastanawiam się, co 
tu jest grane? Premier otwie-
ra teczkę w ten sposób, że tyl-
ko on widzi, co w tej teczce się 
znajduje. Coś przewraca, coś 
czyta i w końcu mówi: – Sprawa 
prosta, szybko się załatwimy. 

Ministrowie, dyrektorzy w do-
brych nastrojach, a tu ze stro-
ny Solidarności kierowane jest 
do Art B proste, a przez to trud-
ne pytanie: – Skąd macie pie-
niądze? – Gąsiorowski śmie-
je się. Baksik sprowadza roz-
mowę o pieniądzach na poziom 
żartu. Mówi, że pieniądze to dla 
szefów Art B zbyt zawiła spra-
wa. Strona rządowa wybucha 
śmiechem. 

Ale ci z Solidarności się nie 
śmieją. Pytają, skąd Art B ma 
pieniądze. Kiedy Gąsiorow-
ski znowu próbuje wymi-

Komu wyrastają skrzydła
◄ str. 1

Michał Mońko

D  F

▶

Premier RP i prezes NBP sprzedają zakłady Ursus spółce Art B.
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gać się z odpowiedzi, Ści-

skaliski zwraca się do premie-
ra Bieleckiego: – Panie premie-
rze! Proszę spytać tych panów, 
skąd mają pieniądze. – Zmie-
szany premier Bielecki pyta Gą-
siorowskiego, skąd Art B ma 
pieniądze. Gąsiorowski żartuje, 
mówi znowu o grze na gitarze, 
o malarstwie. 

Przerywa mu Ściskalski: „Pa-
nie premierze, niech UOP na-
tychmiast sprawdzi, skąd ci pa-
nowie mają pieniądze. Gdy bę-
dziemy wiedzieli, skąd mają pie-
niądze, będziemy rozmawiać 
o sprzedaży Ursusa”. Premier 
kompletnie zbity z tropu, propo-
nuje przerwę w spotkaniu. Na-
gle znika Baksik. Znikają niektó-
rzy dyrektorzy i ministrowie. Zni-
ka szef Biura Bezpieczeństwa. 

Po przerwie znowu jest prze-
rwa i luźne rozmowy w grun-
cie rzeczy o niczym. Rząd odjeż-
dża, bankowcy odjeżdżają. Za-
kłady Ursus zostają. Nocą z 31 
lipca na 1 sierpnia 1991 roku 
Baksik i Gąsiorowski ucieka-
ją z Polski do Izraela. Samolo-
tem wywożą pieniądze w wali-
zach, dostarczonych na lotni-
sko przez służby. Samochoda-
mi wywożą pieniądze w workach 
z plombami NBP. 

Gdzie w tym czasie są służ-
by, gdzie prokuratura, gdzie 
sądy? Dopiero 6 sierpnia UOP 
dokonuje przeszukania siedziby 
Art B w Pęcicach. Dopiero 13 li-
stopada (!) wystawiony jest list 
gończy za szefami Art B. Dopie-
ro w 1996 odnaleziono 620 cze-
ków wielokrotnie oprocentowa-
nych, chociaż inspektor nadzoru 
finansowego już w 1990 roku in-
formował o tych czekach Preze-
sa NBP. 

Aresztowany w 1996 roku 
Baksik, zostaje skazany na 9 
lat w… 2000 roku. A zgłasza się 
do aresztu w 2002 roku. Nie sie-
dzi. Prowadził piramidę finanso-
wą Forex. Powoduje straty u 170 
inwestorów na kwotę 32 milio-
nów. W roku 2014 wyprał 11 mi-
lionów. Aresztowany, ponow-
nie skazany w 2015 roku na 5 
lat więzienia. I znowu faktycznie 
nie siedzi, robi interesy, bawi się. 

Zupełnie inaczej odbywa-
ło się postępowanie z Roma-
nem Kluską, założycielem firmy 
Optimus, produkującą niemalże 
chałupniczo laptopy. Wystarczy-
ło samo podejrzenie malwersa-
cji, żeby Kluska został brutalnie 
aresztowany, poturbowany, sku-
ty, rzucony do samochodu. Sie-
dział w areszcie kilka miesięcy. 
Uniewinniony, dostał 5 tysięcy 
złotych odszkodowania za stra-
ty fizyczne i moralne. 

Korupcja może przybie-
rać różne formy. Burmistrz han-
dluje przydziałem mieszkań 
kwaterunkowych. Oficerowie 
handlują umowami na zakup 
uzbrojenia dla wojska. Urzęd-
nicy ministerialni biorą procent 
od rządowych kontraktów. Pre-
zesi spółdzielni mieszkaniowych 
handlują, czym się da: miesz-
kaniami, remontami budynków, 
zleceniami na usługi etc. Naj-
większe możliwości korupcyjne 
są w mediach elektronicznych. 

Wyższe formy korupcji do-
tyczą wyłącznie tzw. sfer wyż-
szych: polityków, dużego biz-
nesu, sądów, prokuratury. Ko-
rupcją jest obsadzanie swo-
imi ludźmi stanowisk w admini-
stracji państwowej, w spółkach 
skarbu państwa, w dyploma-
cji, a przede wszystkim w me-
diach, gdzie są całe tzw. tele-
wizyjne rodziny. Zdobycie wła-
dzy przez partię oznacza tyle, 
co zdobycie łupu: dzieli się sta-
nowiska, fotele, samochody. 

Nawet półgłówki, jeśli mają 
znajomości, zostają posłami, 
doradcami, szefami placówek, 
członkami rad nadzorczych, sze-
fami rad konsultacyjnych i pro-
gramowych. Ten układ eliminuje 
ludzi zdolnych, prawych, wybit-
nych, którzy są zagrożeniem dla 
miernot i cymbałów. Liderzy par-
tii, ministrowie, posłowie, właści-
ciele i szefowie mediów rządzą 
i dzielą, rozdzielają, czerpią zy-
ski tylko dlatego, że mają stano-
wiska i wpływy. 

Tymczasem, aby zostać np. 
kierownikiem sprzedaży w firmie 
handlującej proszkiem do pra-
nia – kandydat bez „pleców”, za-
zwyczaj jeden z kilkuset, którzy 

zgłosili się do konkursu, musi 
przejść drobiazgową procedurę 
kwalifikacyjną. 

Mało kto wie, że najbardziej 
skorumpowanymi sferami pań-
stwa jest sfera informacji. Ludź-
mi naprawdę bogatymi są nie tyl-
ko różnej maści szefowie i wła-
ściciele mediów, powiewający 
znakami dobra i prawdy. Ludź-
mi bogatymi są przede wszyst-
kim ci, którzy mają dostęp 
do ważnych informacji i przeka-
zuje te informacje odpowiednim 
agendom w Europie.

Najpoważniejsza korup-
cja rzadko ma wymiar czysto fi-
nansowy. Nomenklatura, cro-
nizm, nepotyzm, koneksje, zna-
jomości, wszechobecne w struk-
turach władzy układy, prowadzą 
do dezorganizacji, demontażu in-
stytucji państwa, tworzenia złe-
go i nieskutecznego prawa, braku 
profesjonalizmu w zarządzaniu 
instytucjami publicznymi ze szko-
dą dla obywateli. Wobec takiej ko-
rupcji drobiazgiem jest wręczanie 
lekarzowi prezentu, bezpłatny bi-
let samolotowy dla dziennikarza 
czy korzystny kredyt prywatnego 
banku dla posła. 

To, w jaki sposób korupcyj-
ne stosunki są określane i wy-
korzystywane przez strony, za-
leży przede wszystkim od kultu-
rowych reguł rywalizacji i ściera-
nia się sprzecznych interesów po-
litycznych, gospodarczych i spo-
łecznych. Na ogół przyjmuje się, 
że przyczynami korupcji są nie-
przejrzyste prawa i nieefektyw-
ny wymiar sprawiedliwości, czy-
li źle funkcjonująca sfera strachu 
i przymusu, ale także, a może 
przede wszystkim, zachwiana 
hierarchia wartości elit, czyli sfe-
ra honoru i wstydu. 

Tam, gdzie korupcja jest wy-
łącznie kwestią strachu i przymu-
su, a nie moralności, tam zwal-
czanie korupcji jest niesku-
teczne, często jedynie pozor-
ne, najczęściej w ogóle niemoż-
liwe. Etyka jest skuteczniejsza 
od prawa, wstyd skuteczniejszy 
od strachu. 

Zarówno prawa wewnętrz-
ne, jak i konwencje, np. Kon-
wencja Narodów Zjednoczonych 

Przeciw Korupcji z dnia 31 paź-
dziernika 2003 roku, popiera-
ją rozwój wszelkich norm, proce-
dur i tworzenie kodeksów etycz-
nych w celu prawidłowego, hono-
rowego i uczciwego prowadze-
nia działalności społecznej, go-
spodarczej i politycznej, a tak-
że w celu uniknięcia konfliktu in-
teresów. Niemal wszystkie ko-
deksy etyczne odnoszą się w ja-
kiś sposób do korupcji. 

I rzeczywiście, grupy zawo-
dowe nazywane służbami pu-
blicznymi – lekarze, funkcjona-
riusze państwowi, dziennikarze, 
nauczyciele – tworzą własne ko-
deksy etyczne. Ale takie kodek-
sy jedynie porządkują i skupia-
ją w jednym dokumencie zasady, 
które wynikają ze specyfiki dane-
go środowiska. 

Główną przyczyną niebywa-
łego rozprzestrzeniania się ko-
rupcji jest upadek morale ludzi 
zaufania publicznego, cynicz-
nych, wypranych z myślenia ka-
tegoriami państwa i narodu, gar-
dzących ludźmi ulicy, tzw. ston-
ką, która z rana pędzi do roboty, 
po południu pędzi z roboty, żeby 
ugotować zupę. Ludzie uchodzą-
cy za ludzi zaufania są mistrza-
mi kreacji, manipulacji, obraca-
nia rekwizytami dobra, miłości. 
Ludzie ci kreują swoje wizerun-
ki i poprzez media kreują odbiór 
swoich wizerunków, każąc przyj-
mować opinie mediów jako opinię 
publiczną. 

„Nie ma sądu publicznego, 
opartego na kryterium etyki i fak-
tów, a to, co powszednio nazy-
wamy opinią publiczną, jest ni-
czym innym jak etykietą poszcze-
gólnych grup – etykietą nalepio-
ną na zjawiska nie w celu okre-
ślania go zgodnie z prawdą, ale 
aby wyzyskać go na własna ko-
rzyść – pisał w 1903 roku Bro-
nisław Dobek w »Przeglądzie 
Zakopiańskim« – Toteż brak 
tego sądu społecznego daje się 
nam okropnie we znaki: ludzie 
z kieszeniami zamiast serca, 
a żołądkami zamiast mózgu, cho-
dzą w jasny dzień ulicami miast, 
a przechodnie widzą wyrastające 
z ich ramion skrzydła i na ustach 
uśmiech anielski”. 

Na salonach nowej Polski 
można spotkać byłego sekreta-
rza PRON, kierującego w cza-
sie stanu wojennego propagandą 
WRON. Można spotkać byłego 
sekretarza PZPR, odznaczają-
cego się w czasach PRL bezpar-
donową walką z Kościołem. Moż-
na spotkać dziennikarskie wró-
ble, które dzięki stanowi wojen-
nemu obsiadły i zapaskudzi-
ły wysokie stanowiska w gaze-
tach i w telewizji. 

Można wreszcie spotkać dwu 
dowódców czołgów: ten star-
szy w grudniu 1970 bronił gma-
chu Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Gdańsku; ten młodszy 
16 grudnia 1981 roku jako dru-
gi wjechał przez bramę nr 2 do 
Stoczni Gdańskiej. A wszyst-
kim im wyrastają dzisiaj z ple-
ców skrzydła, piersi zdobią im 
święte krzyże, na ustach malu-
je się uśmiech aniołów, a ich na-
zwiska wykuwane są na posadz-
kach w alejach wolności. 

Ludzie z kieszeniami zamiast 
serca żyją dziś godnie, kupu-
ją – raczej przejmują – majątki 
ziemskie, przydzielają sobie pała-
ce i zamki, osadzają siebie i swo-
ich bliskich na posadach rządo-
wych, dają intratne zlecenia tylko 
swoim, budują rezydencje w Wi-
lanowie i na Costa del Sol, gra-
ją w golfa na własnych polach 
i kategoryzują te zdarzenia jako 
coś, co w eleganckim towarzy-
stwie jest normalne. 

Kiedy o korupcji w mediach 
mówię człowiekowi, któ-
ry w jasny dzień chodzi uli-
cą Wiejską, a ludziom się zda-
je, że chodzi piętnaście cen-
tymetrów nad ziemią i wy-
rastają mu z ramion skrzy-
dła, to człowiek, do którego 
mówię, uśmiecha się aniel-
sko jakby był porządnie na-
ćpany. „Mnie interesuje tylko 
Bóg i poezja” – szczebiocze 
do mnie po anielsku. Pytam, 
czy nie ma wrażenia, że bro-
dzi w gównie i nurza w gównie 
swoje anielskie skrzydła. Zno-
wu uśmiecha się anielsko i od-
powiada: „Powtarzam, mnie 
interesuje tylko Bóg i poezja”. 

▶

Wygląda na to, że przed odpo-
wiedzią na takie pytanie stanęła 
teraz cała ludzkość. Przy obec-
nym zaawansowaniu techno-
logicznym wystarczy żeby nie-
wielki ułamek populacji nasze-
go globu zajął się zaopatrze-
niem wszystkich ludzi w nie-
zbędne do życia produkty. Ale 
co z pozostałymi? Oni oczywi-
ście też próbują coś robić, cho-
ciaż często się zdarza, że le-
piej byłoby dla wszystkich, gdy-

by od jakiejkolwiek działalno-
ści się powstrzymali. Biedni biu-
rokraci siedząc po osiem go-
dzin przy biurku muszą czymś 
się wykazać, na przykład nie-
typową numeracją stron zezna-
nia podatkowego, do tego ta-
belki tak skonstruowane, żeby 
zapisy w nich zawarte moż-
na było dowolnie interpretować. 
Niby błahostka, a daje korzy-
ści w postaci licznych pomyłek 
i wszyscy maja dodatkowe za-

jęcia, Przedsiębiorca musi za-
trudnić wysoko kwalifikowane-
go i równie wysoko opłacane-
go księgowego, a urząd dodat-
kowych pracowników.

Rozrost biurokracji, to jed-
nak nie największe zmartwienie 
naszych czasów. Produkujemy 
niebotyczne ilości opakowań, 
których wiadomo, że nie da się 
zutylizować. O tym się jednak 
nie mówi, bo lepiej pochylić się 
z troską nad klimatem, na który 

i tak nie mamy żadnego realne-
go wpływu.

Wolne moce przerobowe mo-
głyby zasilić resorty nauk wsze-
lakich. ale tu na straży stoi ide-
ologia. Nie wierzysz w pięćdzie-
siąt sześć płci, to jako nauko-
wiec nie zdałeś egzaminu. Po-
dobnie ma się sprawa z kultu-
rą. Wszystko zostało już po-
wiedziane i można co najwyżej 
ocenzurować dawnych twórców. 
Współcześni mają tylko powta-

rzać jakieś poprawne politycz-
nie mantry.

Czy przyszło nam żyć w cza-
sach globalnej wytwórni śmie-
ci, na każdym z możliwych 
pól? A może jednak zdobę-
dziemy się na jakiś protest 
i powrót do zasad, że na-
uka – to poszukiwanie praw-
dy, sztuka – to ukazywanie 
piękna, a gospodarność – 
to oszczędność?

Wytwórczość śmieci
 ■ W połowie ubiegłego wieku polscy producenci nowoczesnego urządzenia ułatwiające-

go pracę w ogrodzie chcieli je sprzedać towarzyszom chińskim. Zachwalali produkt twier-
dząc, że pozwala on wykonać pracę dziesięciu ogrodników. Odpowiedź Chińczyków była 
prosta: a co ma robić tych pozostałych dziewięciu?

Małgorzata 
Todd
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Komentarze i Felietony

Jeszcze pod koniec sierp-
nia bieżącego roku renomowa-
ny w branży „Military Times” opu-
blikował sondaż pokazujący dal-
szy spadek poparcia dla kandy-
datury Donalda Trumpa wśród 
żołnierzy w służbie czynnej. Ba-
danie przeprowadzono na próbie 
1018 wojskowych w lipcu i sierp-
niu. Margines błędu wynosił 2 
proc. Prawie połowa badanych, 
49,9 proc. wyrażała negatywny 
stosunek do urzędującego prezy-
denta, w porównaniu do 38 proc. 
mających zdanie o nim pozytyw-
ne. Spośród wszystkich uczest-
ników sondażu, 42 proc. wyrazi-
ło „mocną” dezaprobatę dla swe-
go „commander in chief”. 37 proc. 
badanych miało zamiar głosować 
na Trumpa w zbliżających się wy-
borach, zaś na kandydata demo-
kratów, Joe Bidena… 41 proc.. 
W ten sposób urzędujący prezy-
dent zbliżył się do liczb, który-
mi raczej nie chwalił się Baracka 
Obamy. W styczniu 2017 r., gdy 
odchodził z urzędu, przychylnie 
na jego temat wypowiadało się 
36 proc. wojskowych, 52 proc. 
negatywnie. Również w sondażu 
„Military Times”. Tylko tym razem 
liczby te opisują poparcie dla kan-
dydata zdawałoby się „swojego”.

3 września, w ostatni czwar-
tek, w „The Atlantic” ukazał się 
głośny materiał, który najpew-
niej zmieni i te liczby. Jego echa 
nie umilkły do dziś, mimo upływu 
prawie tygodnia. Nie wytłumił ich 
nawet weekend oraz próby szta-
bu Trumpa przekierowania narra-
cji na inne tory. Autorzy powró-
cili do wydarzeń z 2018 r., a ści-
ślej do obchodów setnej rocznicy 

zakończenia Wielkiej Wojny we 
Francji. Bawiąc na miejscu Trump 
odwołał wizytę na amerykańskim 
cmentarzu w Aisne-Marne, po-
łożonym w miejscu krwawej bi-
twy pod Belleau Wood stoczo-
nej przez siły alianckie w trakcie 
ofensywy niemieckiej w czerw-
cu 1918 r. Nieobecność prezy-
denta wywołała zdziwienie za-
granicy i falę krytyki w kraju, tak-
że ze strony konserwatywnych 
komentatorów. Obamie nie wy-
baczano na prawicy takich wpa-
dek. O powodach tejże rozwo-
dzili się na łamach prasy dzien-

nikarze, zaś później autorzy licz-
nych książek o Donaldzie Trum-
pie. Wedle anonimowych źró-
deł prezydent obawiał się, że 
deszcz zniszczy jego starannie 
i żmudnie profilowaną fryzurę. 
W swych wspomnieniach Bolton 
podaje, że skutki anulowania wi-
zyty i decyzja o pozostaniu w am-
basadzie, przestraszyły nie na 
żarty Trumpa. Swoim zwycza-
jem zaczął poszukiwać winnych, 
oskarżając m. in. Johna Kelly’e-
go, swego szefa personelu, m.in. 
o to, że ten nie ostrzegł go przed 
konsekwencjami.

Co nowego wnosi do tej 
sprawy raport „The Atlantic”? 
Ano Trump, wedle anonimo-
wych świadków, m.in. wojsko-
wych, namawiany do wizyty 
na cmentarzu, nie dość, że nie 
miał większego pojęcia, kto z kim 
i o co walczył w tej bitwie, pole-
głych Amerykanów nazwał „fraje-
rami” i „przegrywami”, dla których 
nie będzie marnował czasu. We-
dle raportu Trump miał poinfor-
mować swe otoczenie, że nie ży-
czy sobie obecności kalekich we-
teranów na planowanych para-
dach, bo „nikt nie chce tego oglą-
dać”. Miał zadać retoryczne pyta-
nie: a kto w ogóle chce wstępo-
wać do armii? Jednym ze źródeł 
dziennikarzy „The Atlantic” miał 
być zresztą John Kelly. Niektó-
re z tych oskarżeń potwierdza-
li w piątek kolejni świadkowie, dla 
„Washington Post”, Associated 
Press a nawet dla „Fox News”. 

Ratując wizerunek Trum-
pa z poważnych opresji jego 
sztab wyborczy zorganizował 
deszcz wystąpień i oświadczeń 
znanych wojskowych, urzędników 
i niektórych polityków republikań-
skich, przekonujących dosłow-
nie o miłości prezydenta do we-
teranów, wojskowych i wojsko-
wego dziedzictwa Ameryki. Na-
przeciw nim stawali byli wojsko-
wi, mający raczej jak najgorsze 
zdanie na temat dokonań i oso-
by Trumpa. Milczeli ci wojskowi, 
którzy zdążyli już wyrazić swe, 

naturalnie negatywne, zdanie na 
jego temat, a więc generałowie 
Kelly i James Mattis, były szef 
Pentagonu. 

Trump, licząc czas od kam-
panii wyborczej w 2015 i 2016 r., 
dostarczył opozycji i dziennika-
rzom obszerny zbiór wypowie-
dzi uprawdopodabniających au-
tentyczność wydarzeń przedsta-
wionych w raporcie. Mówił wie-
lokrotnie o bezsensie wojen to-
czonych w Afganistanie i Iranie, 
jak i o bezsensie ofiar. Publicznie 
krytykował „swych” generałów 
za złą robotę na Bliskim Wscho-
dzie, za brak umiejętności do-
wódczych, chwaląc się zarazem 
lepszą od nich wiedzą general-
ską, geograficzną i ogólną, np. 
o ISIS. W czasie kampanii wy-
śmiewał Johna McCaina za to, że 
ten „dał się złapać” Wietnamczy-
kom z Północy, co w jego oczach, 
nie czyni go bohaterem wojen-
nym. Automatycznie wyraził swój 
stosunek do wszystkich amery-
kańskich jeńców. Osobista bio-
grafia Trumpa również nie prze-
mawia na jego korzyść. Fortelem 
uniknął powołania do Wietnamu, 
a w latach, kiedy Reagan budo-
wał wspomniany pomnik pamię-
ci ofiar, Trump – wedle własnych 
słów – zmagał się z własnym 
Wietnamem, którym było unika-
nie chorób wenerycznych. 

Wszystkie opisane wyżej wy-
powiedzi i decyzje miały wpływ 
nie tylko na stopnienie popar-

Kogo wybiera wojsko
 ■ Można w uproszczeniu rzec, że Partia Republikańska (GOP) jest ulubioną partią amerykańskich wojskowych. Prezydenccy kandydaci 

GOP, od czasów Dwighta Eisenhowera, cieszyli się zdecydoanym poparciem tego środowiska. Owa więź została scementowana w czasach 
Ronalda Reagana, który roztrzaskał kokon wstydu, zbudowany wokół kwestii wietnamskiej. Ofiarami tej sytuacji byli przede wszyst-
kim weterani wojny w Indochinach. To w latach 1981-1982 powstał ów słynny Vietnam Veterans Memorial w Waszyngtonie, na którym widnieje nie-
spełna 60 tys. nazwisk żołnierzy poległych w walce z siłami północnokoreańskiego reżimu komunistycznego. Reagan podźwignął amerykańskie-
go weterana z kałuży, do której wtrąciła go kampania piętnowania, wyszydzania i potwarzania określeniami w rodzaju: „baby-killers”. To nie jedy-
ny pomnik, którego budowę rozpoczęto w latach 80., a dziś jest obowiązkowym punktem na mapie turystycznej. Kolejnym jest Korean War Veterans 
Memorial w West Potomac Park, także w stolicy państwa. Wojna w Korei do końca lat 70. podobnież przykryta była zasłoną wstydu, ale i niepamię-
ci. Mimo iż wprawdzie zakończyła się rozejmem, skutecznie tym razem powstrzymała pochód „czerwonych” wojsk. Republikanie byli z armią, armia 
była z republikanami. Tak było kiedyś. 

Paweł 
Zyzak

Była to okazja do przypomnie-
nia o naszych tradycjach warze-
nia piwa, sięgających średnio-
wiecza. W ostatnich kilkunastu 
latach w całej Polsce powstały 
mikrobrowarnie, które sprzedają 
świetne piwo, i otrzymują nagro-
dy na licznych konkursach. Na 
Dolnym Śląsku jest kilka takich 
mikrobrowarni, które będziemy 
opisywać w następnych wyda-
niach. Nie tylko piwo jest war-
te przedstawienia – trzeba też 

poznać właścicieli, którzy z pa-
sji warzenia piwa stworzyli swoje 
biznesy. Warto odwiedzić stronę 
Dolnośląski Szlak Piwa i Wina, 
pokazujący wiele miejsc nieda-
leko Wrocławia: https://www.
dspiw.pl/miejsca/

Jedna z takich warzelni znaj-
duje sie u nas we Wrocławiu, 
przy ulicy Kwidzyńskiej, a jej 
piwo – Profesja – jest sprzeda-
wane w całej Polsce oraz w są-
siednich krajach. Z twórcą wa-

rzelni Profesja będziemy wkrót-
ce rozmawiać. Korzystając z cie-
płych dni babiego lata, możemy 
się delektować zimnym piwem – 
szukajmy więc w sklepach POL-
SKIEGO piwa. W końcu Polacy 
nie gęsi, swoje piwo mają... 

Pamiętajmy jednak – nie pro-
wadźmy samochodu po wy-
piciu piwa i po żadnym na-
poju alkoholowym. Dbajmy 
o bezpieczeństwo

Polskie tradycje piwowarskie
 ■ W ostatni weekend odbył się pod Iglicą we Wrocławiu Lotny Fe-

stiwal Piwa z udziałem producentów wielu mikrobrowarni z pol-
skimi korzeniami. Agnieszka Marczak
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Komentarze i Felietony

W tym wyjątkowym z powodu 
pandemii roku, szybkie prze-
mieszczanie się i przemawianie 
do wyborców nie jest tak agre-
sywne, zwłaszcza w przypad-
ku demokratów, których kan-
dydat do niedawna – używa-
jąc trumpowskiego określe-
nia – „siedział w piwnicy” swo-
jego domu. Zamieszki w wie-
lu miastach, których nie moż-
na już nazwać protestami, po-
nieważ są po prostu kontrolowa-
ne przez profesjonalnych agita-
torów Antify, również zmie-
niają sposób i treść ha-
seł wyborczych. Miasto Ke-
nosha w stanie Wisconsin, 
gdzie AfroAmerykanin zo-
stał postrzelony przez poli-
cję i jest sparaliżowany, od-
wiedzili zarówno prezydent 
Trump, jak i kandydat Biden 
oraz wiceprezydent i kan-
dydatka na wiceprezyden-
ta, Kamala Harris. Diame-
tralna różnica, w jakiej Bi-
den i Trump określili pro-
blemy tego miasta, poka-
zuje priorytety kandydatów. 
Biden spotkał się z rodzi-
ną poszkodowanego oraz 
przemawiał do społeczno-
ści, z której się wywodzi, w pra-
wie pustym kościele luterań-
skim. Siedział i mówił o nierów-
nościach społecznych, ale 
jego wystąpienie było nieudol-
ne, uśmiechał się, przekony-
wał, żeby wszyscy w Ameryce 
na niego głosowali, bo jest de-
mokratą, a nie twardym liderem.

Trump natomiast spotkał się 
z właścicielami biznesów i do-
mów spalonych przez bojówka-
rzy. Obiecał 4 miliony dolarów 
na pomoc w odbudowaniu zruj-
nowanych przedsiębiorstw oraz 
powrót do normalnego życia. 

Poparł też policję zwalczającą 
napady i agresję.

Wiceprezydent Pence oraz 
kandydatka Kamala Harris rów-
nież odwiedzili Wisconsin. Spo-
tkali się z pracownikami dużych 
przedsiębiorstw i związkami za-
wodowymi. Pence był w dużej 
mleczarni i przypomniał dobrą 
zmianę w biznesie jaką przynio-
sła nowa umowa USA – Mek-
syk – Kanada, podpisana przez 
Clintona. Kamala Harris, z racji 
swojego pochodzenia, spotka-

ła się z czarnoskórymi właścicie-
lami biznesu w Wisconsin, mó-
wiła o dostępności kapitału dla 
nich oraz należnym im szacun-
ku w miejscu pracy.

Ich wypowiedzi oczywiście 
są podyktowane przez statysty-
ki wyborcze, w których przewaga 
Bidena zmalała o parę punktów. 
Demokraci przeszli na narrację 
o miejscach pracy i zarzucili pre-
zydentowi Trumpowi, że nie radzi 
sobie z odbudową gospodarki po 
pandemii. Obiecywali, że to wła-
śnie oni zagwarantują miejsca 
pracy dla każdego.. Republika-

nie zapowiadają na spotkaniach 
odbudowę gospodarki, trzyma-
jąc się twardych danych staty-
stycznych, które pokazują szyb-
ki wzrost zatrudnienia. 

7 września, demokraci prze-
szli do ofensywy na Florydzie, 
gdzie chcą pozyskać Latynosów, 
głównie kubańskiego pochodze-
nia. Trzeba przy tym zaznaczyć, 

że Latynosi – czyli hiszpańskoję-
zyczna część populacji USA, tra-
dycyjnie głosowała na demokra-
tów, ale Floryda z dużą popula-
cją kubańskich uchodźców, jest 
głównie pro-republikańska. Spra-
wy emigrantów będą teraz nagła-
śniane, bez różnicowania na le-
galnych i nielegalnych, których 
prawa demokraci chcą zrównać, 
żeby tylko pozyskać ich głosy. 

Media oczywiście wykorzy-
stują każdą wypowiedź nie tyl-
ko kandydatów, ale ich poplecz-
ników. Lewackie media oczy-
wiście pokazują Kamalę Har-

ris jako demokratyczny filar rów-
ności społecznej, na którym bę-
dzie się opierał spokój kraju i do-
brobyt, choć wiedzą, że Biden 
to za słaba osobowość. CNN 
od wczoraj nagłaśnia artykuł an-
tytrumpowskiego wydawnictwa 
„The Atlantic”, w którym opisa-
no wizytę Trumpa na grobach 
poległych w 1918 roku we Fran-

cji w Normandii. Przytoczo-
no wypowiedź prezyden-
ta rzekomo degradującą po-
ległych żołnierzy jako prze-
granych, niegodnych uwagi. 
Celem artykułu jest atak na 
Trumpa i zarzut braku sza-
cunku dla armii, która tra-
dycyjnie popiera republika-
nów. Ani „The Atlantic”, któ-
ry pomimo swojego nasta-
wienia od lat jest poważnym 
politycznym wydawnictwem, 
ani inne media, nie potra-
fią wskazać źródła tej wy-
powiedzi, kreując po prostu 
negatywną narrację przed-
wyborczą. Cytowanie wypo-
wiedzi z nieznanych źródeł 

i budowanie fałszywego obra-
zu kandydata jest starą zagryw-
ką wyborczą, którą w naszym 
kraju znamy bardzo dobrze.

Czy Trump obroni się przed 
tymi atakami, to pokażą wy-
niki wyborcze. Warto przypo-
mnieć, że statystyki przedwy-
borcze, chociaż mogą zmienić 
kierunek kampanii, nie będą 
do ostatnich dni pokazywa-
ły jednowymiarowo fawory-
ta – w 2016 roku do ostatniego 
dnia wyborów prowadziła Hila-
ry Clinton, a wygrał Trump. 

Ostatnie tygodnie kampanii 
w USA – walka o każdy głos

 ■ Przedwyborcza walka w USA tradycyjnie nabiera tempa po długim week-
endzie Labor Day. Kandydaci jeżdżą teraz do kilku miejscowościach w cią-
gu jednego dnia i są otoczeni prasą przez 24 godziny. 

Może po to, żeby infrastrukturę 
oddał w ręce firmom niemieckim 
i francuskim, które nie mogłyby 
uprawiać takiej fuszerki we wła-
snych krajach? A może te fir-
my mają różne standardy u sie-
bie i w kondominium? Przypusz-
czam, że w tym wypadku nie 
chodziło wyłącznie o wypływa-
jące miliony z kasy miasta. Unia 
Europejska (czytaj Niemcy) uzy-
skały jeszcze inne dodatkowe 
„korzyści”. Można, co prawda, 
oskarżać bezpodstawnie Pola-

ków o wyssane z palca wszelkie 
draństwa, których nie popełnili, 
ale o wiele lepiej mieć namacal-
ne dowody winy.

Ponowne zatrucie Bałtyku nie 
budzi wątpliwości, kto jest truci-
cielem na skalę europejską? No, 
przecież nie ekipa rządząca sto-
licą, ani tym bardziej pupilek, któ-
rego umiejętności nie wykracza-
ją poza stosowanie taśmy kle-
jącej do naprawiania czegokol-
wiek. To przecież filar opozycji to-
talnej, na którego ostatnio głoso-

wało dziesięć milionów obywateli! 
Wśród nich byli i tacy, jak pewien 
znany publicysta, który w dru-
giej turze wyborów prezydenc-
kich specjalnie oddał głos nie-
ważny zaznaczając obu kandy-
datów. Najwyraźniej wykazał się 
małą spostrzegawczością, nie wi-
dząc zasadniczej różnicy między 
kandydatami pretendującymi 
do urzędu prezydenta państwa. 
Trudno sobie nawet wyobrazić, 
co by się działo w Polsce z takim 
prezydentem jak Trzaskowski.

Dla Unii Europej-
skiej winni kolejnej awarii ko-
lektora będą oczywiście Po-
lacy jako całość, a prawico-
wy rząd w szczególności.

A może by tak ktoś kompe-
tentny wreszcie zakwalifiko-
wał te czyny zaniedbania jako 
sabotaż i winnych pociągnął 
do odpowiedzialności?

Fuszerka czy sabotaż?
 ■ Czy to, co się wyrabia w stolicy naszego kraju, to tylko rządy nieudacznika? Obawiam się, że 

coś znacznie gorszego. Ktoś przecież wybrał tego fircyka na prezydenta Warszawy. Po co? 

Małgorzata Todd

Agnieszka Marczak
T  W -W

cia dla Trumpa wśród wojsko-
wych, ale niewątpliwie również 
na morale żołnierzy na frontach. 
Stąd częste zarzuty opozycji, jak 
i byłych urzędników administra-
cji Trump, m. in. Boltona, iż pre-
zydent swą postawą naraża bez-
pieczeństwo narodowe USA. 

Bo nie tylko o gołe wypo-
wiedzi tutaj chodzi. Nie chcemy 
tu rozwodzić się na temat decy-
zji strategicznych Trumpa, które 
miały zasadniczy wpływ na sytu-
ację i reputację Ameryki na świ-
cie, zwłaszcza w miejscach za-
palnych, tj. opuszczenie Kur-
dów i opozycji syryjskiej na fron-
cie walki z Turcją i reżimem As-
sada, i stworzenie próżni, w któ-
rą weszły wpływy m.in rosyjskie, 
próbami rozmów z Talibami 
za wszelką cenę, w ogniu zama-
chów terrorystycznych, zabiciem 
gen. Solejmaniego i sprowadze-
niem ataku bombowego Iranu 
na bazy amerykańskie, ataka-
mi na niższy wojskowy perso-
nel, m. in. porucznika Alexandra 
Vindmana, szefa Departamen-
tu Spraw Europejskich NSA, ze-
znającego w trakcie procedury 
impeachmentu, czy atakami na 
NATO, a zarazem brakiem reak-
cji na doniesienia wywiadowcze 
o ofertach finansowych Krem-
la dla Talibów za głowy amery-
kańskich żołnierzy oraz umizga-
mi do Putina i Kim Dzong Una. 

Nawet broniąc się w ostat-
nich dniach przed oskarżeniami 
i oskarżycielami Trump wzmac-
niał owo prawdopodobieństwo. 
Podczas konferencji praso-
wej w amerykański Dzień Pracy 
perorował: „Nie mówię, że woj-
sko mnie kocha. Żołnierze tak. 
Wyższy personel Pentagonu 
prawdopodobnie nie, ponieważ 
oni chcą tylko toczyć wojny, żeby 
te wszystkie firmy – te które ro-
bią bomby i robią samoloty, i ro-
bią wszystko inne – były szczę-
śliwe. Ale my się wycofujemy 
z niekończących się wojen”. 

Jeszcze jedna afera z woj-
skiem w tle przypieczętuje ra-
czej fakt, że kolejna grupa tra-
dycyjnych wyborców republi-
kańskich, po osobach star-
szych, odda swój głos na opo-
nenta obozu tradycyjnie sprzy-
jającego amerykańskiemu po-
tencjałowi wojskowemu i sil-
nej pozycji wojskowej na świe-
cie. Można więc skonkludo-
wać, że środowisko wojsko-
we znajduje się w stanie per-
manentnej opozycji do sze-
fa państwa od czasów Barac-
ka Obamy. Od 2008 r., gdy fo-
tel prezydencki opuścił Geor-
ge W. Bush zmaga się z izola-
cjonizmem gospodarzy Białe-
go Domu, ich nieufnością czy 
niezrozumieniem dla poten-
cjału militarno-strategiczne-
go USA. Jeśli Obama uprawiał 
izolacjonizm i politykę nieinter-
wencjonizmu, walcząc z dzie-
dzictwem kolonialnym Amery-
ki, Trump kontynuuje ów izola-
cjonizm w imię walki z „niekoń-
czącymi się wojnami”, czyli an-
gażowaniem się Ameryki w glo-
balne konflikty – jeśli wierzyć 
ustaleniom „The Atlantic” – 
od zawsze, czyli od 1917 r. 
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Polska i Polacy

Pierwszego czerwca 1989 roku, 
trzy dni przed kontraktowymi wy-
borami do Sejmu i Senatu, jestem 
na mszy świętej w kościele św. 
Brygidy w Gdańsku. Mszę od-
prawia ksiądz Henryk Jankowski, 
ten sam ksiądz, który w sierpniu 
osiemdziesiątego roku odprawiał 
mszę w Stoczni Gdańskiej. 

W przednich ławach widzę Le-
cha Wałęsę, Alojzego Szablew-
skiego, Zbigniewa Lisa, Jerze-
go Borowczaka. Między Wałę-
są i Szablewskim, w białej suk-
ni, siedzi Barbara Piasecka-John-
son, milionerka amerykańska pol-
skiego pochodzenia. Kiedy ksiądz 
z tacą przechodzi obok Piasec-
kiej-Johnson, ta rzuca na tacę 
grubą kopertę. Dowiem się póź-
niej, że w kopercie było sto tysię-
cy złotych! 

Po mszy jest śniadanie na ple-
banii przy kościele św. Brygidy. 
Gościem honorowym jest Pia-
secka-Johnson. Obok Piasec-
kiej, po prawej, Lech Wałęsa, 
po lewej ksiądz Henryk Jankow-
ski. Wypchnięty na róg stołu Aloj-
zy Szablewski nagle pyta Piasec-
ką-Johnson, czy kupi Stocznię 
Gdańską. 

Pytanie Szablewskiego zawie-
sza na moment rozmowy, nastaje 
cisza. Pytanie jest zadane w tonie 
żartobliwym i zdaje się, że nikt nie 
oczekuje poważnej odpowiedzi. 
Ciszę przerywa niegłośny śmiech 
księdza Jankowskiego. Wałęsa 
patrzy na Szablewskiego i kiwa 
z politowaniem głową, jakby chciał 
powiedzieć, Boże, co ty Szablew-
ski wygadujesz. 

A tymczasem Piasecka-John-
son z poważną miną powiada:

– Kupno Stoczni Gdań-
skiej? Czemu nie? Rozważę 
tę propozycję. 

Szablewski nie kryje zasko-
czenia. Ktoś próbuje klaskać. Lis 
sprawia wrażenie, że nie wie, o co 
chodzi. Nikt nie pyta, za ile bogata 
Polka kupi stocznię. Ale już kilka 
godzin później krąży po Gdańsku 
plotka, że Piasecka-Johnson ku-
puje stocznię za 100 milionów do-
larów. Niektórzy pytają, czy to do-
bra cena? 

Po czwartkowej mszy świę-
tej ksiądz Jankowski organizu-
je robocze spotkanie, którego re-
zultatem ma być sprzedaż Stocz-
ni Gdańskiej. 

– Trzeba kuć żelazo, póki go-
rące – powiada Lech Wałęsa. 

– Póki najbogatsza Polka 
nie rozmyśli się – ktoś dodaje.

Na plebanii u księdza Henry-
ka Jankowskiego spotykają się: 
Barbara Piasecka-Johnson, Lech 
Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki, 
Czesław Tołwiński, Jacek Merkel, 
dziennikarz UPI. 

Nad wieczorem uczestni-
cy spotkania opuszczają pleba-

nię w doskonałych nastrojach. 
Rezultat spotkania jest nadspo-
dziewanie pozytywny. Ma po-
wstać spółka, w której 55 pro-
cent udziałów będzie miała 
Piasecka-Johnson. 

„Piasecka kupuje Stocznię 
Gdańską” – podaje amerykańska 
agencja UPI. News cytowany jest 
przez gdańskie media drukowane 
i elektroniczne. Pojawiają się ko-
mentarze, dywagacje. Dominuje 
optymizm i wiara w dobrodziejkę 
z Ameryki. 

Czy stocznia warta jest sto mi-
lionów? – pytają stoczniowcy, któ-
rzy widzą, że statki budowane 
jak za króla Ćwieczka. Niektórzy 
działacze związkowi i samorzą-
dowi uważają, że Stocznia Gdań-
ska warta jest nawet więcej niż sto 
milionów. 

– A cóż to dla niej sto milio-
nów? – słyszę w Komisji Zakłado-
wej Stoczni Gdańskiej. – Jak ktoś 
ma miliardy, to sto milionów zna-
czy tyle, co splunąć. Nie ma sen-
su przyjmować stu milionów, sko-
ro można dostać sto pięćdzie-
siąt, a może dwieście pięćdziesiąt 
milionów. 

Ktoś pyta, czy chodzi o milio-
ny złotych czy miliony dolarów? 
Zapada milczenie, po którym kil-
ka głosów przekonuje, że Pia-
secka-Johnson na pewno ma 
dolary i kupuje za dolary, a nie 
za złotówki.

– No, to w porządku, dolary 
dobrze teraz stoją.

W środę, 7 czerwca 1989, 
cztery dni po kontraktowych wy-
borach do Sejmu, krążą po Gdań-

sku dwie wiadomości: jedna o nie-
dzielnych wyborach, w których So-
lidarność wzięła wszystko, co mo-
gła wziąć, i druga wiadomość, ra-
czej plotka, że Piasecka-Johnson 
chce przyjechać z miliardami do 
Polski i osiedlić się w Gdańsku. 

Rozpoczynają się pielgrzym-
ki do bogatej Polki po pieniądze. 
Mało kto wie, że w 1989 roku Pia-
secka-Johnson ma setki milionów, 
a nie miliardy dolarów. 

Zwykli ludzie, stoczniowcy, 
portowcy i kolejarze, nie pchają 
się do Piaseckiej. Pchają się po-
słowie i senatorowie, działacze 
związkowi, politycy nowej Pol-
ski, postacie legendarne, nawet 
sztandarowe. Proszą albo wręcz 
żądają pieniędzy dla siebie, dla 
córki, dla żony, dla przyjaciółki. 

Pośrednikiem w kontak-
tach z Piasecką-Johnson sta-
je się ksiądz Henryk Jankowski. 
To on załatwia kilkanaście sty-
pendiów zagranicznych i krajo-
wych dla wcale niebiednych dzie-
ci. Załatwia kilkanaście darowizn 
dla ważnych osób i znaczących in-
stytucji. Ksiądz Jankowski zajmu-
je się nawet chrzcinami Marcina, 
syna Jerzego Borowczaka. 

Matką chrzestną Marcina 
jest Piasecka-Johnson, a ojcem 
chrzestnym Henryk Jankowski. 
Przyjęcie z okazji chrztu dla dwu-
dziestu osób odbywa się na ple-
banii kościoła św. Brygidy. Pre-
zenty są godne proboszcza św. 
Brygidy i milionerki z Ameryki. 

Przyjęcia, spotkania, biesia-
dy, prośby i podziękowania mę-
czą Piasecką-Johnson, zwa-

ną przez niektórych Naszą Ba-
sią. Ale dla wielu ludzi pojawienie 
się w Gdańsku bogatej Polki z mi-
lionami – to więcej niż zwycięstwo 
Solidarności. Na wydziałach sły-
szę pytania o rzekomo solidarno-
ściowe rządy nowej Polski. 

– Wszędzie komuna! – mó-
wią w Stoczni Gdańskiej. – 
Kto wszedł do rządu? Komuna! 
Kiszczak, wicepremier, Siwicki mi-
nister obrony, Balcerowicz, wice-
premier, facet z Instytutu Marksi-
zmu-Leninizmu!... A poczytajcie 
Tygodnik Solidarność! Czyje tam 
nazwiska, kto tam pisze! 

– Oni mają władzę, my mamy 
Basie milionerkę!

– Fakt! – przyznaje ten, 
który mówił, że komuna nie 
odda władzy. 

Bogata Polka staje się ośrod-
kiem dobroci i pieniędzy. Wokół 
„Naszej Basi” gromadzą się ze-
społy doradcze, komitety, grupy, 
a także znaczące osoby, oficjal-
nie reprezentujące Sejm, Senat, 
Kancelarię Prezydenta, a w rze-
czywistości reprezentujące siebie, 
swoje rodziny, grupy towarzyskie, 
koterie etc. 

Za plecami Piaseckiej-John-
son dochodzi do gorszących prze-
pychanek, nawet rękoczynów. 
W kawiarni hotelu Heweliusz opo-
wiadają o mordobiciu „dwu sena-
torów”. Obydwaj wybierali się do 
apartamentu Piaseckiej.

Z otoczenia Piaseckiej-John-
son przenikają wiadomości, że 
nie jest ona zadowolona z poby-
tu w Gdańsku. Czuje się osaczo-
na przez ludzi publicznych, którzy 

najczęściej nie załatwiają z nią 
spraw publicznych. 

W sobotę 14 październi-
ka 1989 roku Barbara Piasecka-
-Johnson rozmawia z Lechem 
Wałęsą, dyrektorem Czesławem 
Tołwińskim i z Jerzym Borowcza-
kiem z Komisji Zakładowej „Soli-
darności”. Po spotkaniu Lech Wa-
łęsa ogłasza:

– Stocznia znalazła nowe-
go właściciela, a stoczniowcy zna-
leźli dobrotliwą matkę – opiekunkę. 

Stoczniowcy zaczynają liczyć, 
co komu się należy, ile powinni za-
rabiać spawacze, ile kowale etc. 
Zatrudnieni w stoczni Filipińczycy 
zarabiają w dolarach – minimum 
sześć dolarów za godzinę. Tyle 
samo chcą zarabiać polscy stocz-
niowcy, wynajmowani dotąd przez 
Filipińczyków za dwa dolary. 

Tymczasem Piasecka-John-
son zdecydowała się przeprowa-
dzić w Stoczni audyt. Pracownicy 
firmy Arthur Andersen zajęli sto-
ły w Dużej Sali BHP. Wokół Sali 
BHP gromadzą się stoczniowcy, 
czekają z niecierpliwością na za-
kończenie przeciągającego się 
z tygodnia na tydzień audytu. 

– Sprawa zakupu stoczni 
była właściwie dogadana, a przy-
najmniej tak nam się zdawało – 
opowiada Wacław Tołwiński. – 
A tu raptem pani Johnson po-
stanowiła przeprowadzić audyt 
stoczni. No i wynajęła za grube 
miliony firmę Arthur Andersen. 
Audyt ciągnie się, gdy tymczasem 
dla nas ważny jest każdy dzień. 

Tołwiński, dawniej, w czasach 
PRL, działacz Związku Zawo-

Stocznia to fraszka
 ■ Na progu nowej Polski, w czerwcu 1989, Stocznia Gdańska im. Lenina jest legendą i zara-

zem masą upadłościową. Stoczniowcy są dobrej myśli, ale na wszelki wypadek zamawiają 
mszę świętą u św. Brygidy. 

Michał Mońko

P  
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Polska i Polacy
dowego Metalowców i Kon-

ferencji Samorządu Robotnicze-
go, odchodzi ze stanowiska dy-
rektora stoczni. Na miejsce Toł-
wińskiego wchodzi Hans Szyc, 
zwany człowiekiem Solidarności, 
ale stoczniowcy nie znają go jako 
działacza Solidarności. 

W chłodny dzień 4 lutego 
1990 roku Piasecka-Johnson po-
nownie przyjeżdża do Gdańska 
na rozmowy w sprawie Stocz-
ni Gdańskiej. Najpierw, 5 lute-
go, w hotelu Heweliusz, spotyka 
się z Duleepem Aluwihare z firmy 
Arthur Andersen. Przedstawiciel 
firmy stwierdza, że jeśli Piasecka 
Jonson kupi stocznię, straci cały 
swój majątek, szacowany na nie-
spełna 300 milionów dolarów. 

Uzbrojona w tę wiedzę Piasec-
ka-Johnson spotyka się z Lechem 
Wałęsą, Krzysztofem Bieleckim 
i Duleepem Aluwihare. Spotka-
nie nie trwa długo. Lech Wałę-
sa pierwszy opuszcza hotel He-
veliusz. Jest w fatalnym nastroju. 
Próbuję go zatrzymać w hallu. Py-
tam, czy kupno stoczni jest nadal 
możliwe. Wałęsa mija mnie i do-
piero przy drzwiach, nie odwraca-
jąc się, powiada: 

– Wszystko możliwe, nawet 
kupno stoczni! 

Następnego dnia, 6 lutego 
1990, wchodzę do Stoczni Gdań-
skiej z grupą urzędników miej-
skich, posłów i senatorów, związ-
kowców i przedstawicieli mini-
sterstw. Zapowiadane jest spotka-
nie z Barbarą Piasecką-Johnson. 

– To spotkanie ostatniej szan-
sy – mówi Hans Szyc, dyrektor 
Stoczni Gdańskiej. – Albo pani 
Johnson wchodzi w ten interes, 
albo nie wchodzi! 

Przeciskam się przez ota-
czający Piasecką-Johnson tłum 

i pytam, czy mogłaby ocalić, jeśli 
już nie stocznię, to przynajmniej 
stoczniowe żurawie. W rozgwa-
rze zapewne nie dosłyszała mego 
pytania, a może nie chciała do-
słyszeć. Ale w pewnym momen-
cie zatrzymuje się na chwilę, pa-
trzy na mnie karcącym wzrokiem 
i pyta ostrym tonem: 

– Pan też chce?! Pan chce, 
żebym mu ufundowała stypen-
dium, a może wyjazd na Wyspy 
Wielkanocne? 

Z niezmąconym spokojem wy-
jaśniam, że jestem dziennikarzem 
i chciałbym ocalić żurawie stocz-
niowe. Piasecka-Johnson uśmie-
cha się, podaje mi rękę, przepra-
sza, że się uniosła. Dowiem się 
później, że ciężko przeżyła nie-
dawną rozmowę ze znanym po-
litykiem z Warszawy, który jest 
sztandarem tzw. opozycji demo-
kratycznej, ba! jest legendą walki 
o wolną Polskę. 

Znam senatora, to on trzykrot-
nie zabierał głos na posiedzeniu 
Senatu, forsując wysokie odpra-
wy dla zwalnianych funkcjonariu-
szy SB. W rezultacie tych naci-
sków, esbecy dostali dwunasto-
miesięczne odprawy. W tym cza-
sie zwalniani robotnicy nic nie do-
stawali albo jedynie miesięczne 
odprawy. 

Senator zapowiedział się 
u Piaseckiej-Johnson telefonicz-
nie. Powiedział, że chce rozma-
wiać o Stoczni Gdańskiej. Ale kie-
dy spotkał się z milionerką, mó-
wił nie o stoczni, ale o swojej cór-
ce – funkcjonującej jako dzienni-
karka. Spytał, czy Piasecka-John-
son może ufundować jego córce 
stypendium. 

Piasecka Jonson spytała 
krótko:

– Co to ma być?

Senator powiedział, że chodzi 
o Uniwersytet Harvarda. Koszt: 
72 600 dolarów rocznie. Stu-
dia trwają dwa lata, może dwa 
i pół roku. 

– No i kieszonkowe – do-
dał po namyśle. – Czy można li-
czyć na 1500 kieszonkowego 
miesięcznie? 

– Dobrze – powiedziała Pia-
secka-Johnson. Wstała, nie do-
pijając kawy. Nie podała senato-
rowi ręki, ale dała pieniądze na 
Harvard. 

Tymczasem spotka-
nie w Stoczni Gdańskiej, zwa-
ne spotkaniem ostatniej szan-
sy, kończy się niemal awanturą. 
W pewnym momencie zdener-
wowany Lech Wałęsa krzyczy do 
Piaseckiej-Johnson: 

– No, pani Johnson!… Mia-
ło być sto milionów! I co? Bie-
rze pani za sto milionów albo 
do widzenia. 

Piasecka-Johnson zrywa się 
z miejsca i wybiega na kory-
tarz. Twarz we łzach, rozmaza-
ny tusz pod oczami. Nie kupiła 
Stoczni Gdańskiej, bo nie mogła 
kupić. Za kilkanaście lat stocz-
niowcy dowiedzą się, że stocz-
nia była warta przysłowiową 
złotówkę. 

Ale w lutym 1990 roku wszy-
scy wierzyli, że stocznia warta 
jest nie sto milionów dolarów, ale 
co najmniej trzysta milionów. 

Po spotkaniu ostatniej szansy 
Barbara Piasecka-Johnson cho-
wa się w hotelu Heweliusz, a na-
stępnego dnia wyjeżdża z Gdań-
ska. Ale nie porzuca Polski. Je-
dzie na Dolny Śląsk, skąd po-
chodzi. Zamieszkuje w Sobót-
ce pod Wrocławiem w budynku 
dawnego Szpitala Leczenia Zeza 
i Niedowidzenia. 

– Dla Sobótki porzuciła Monte 
Carlo! – mówią ludzie w Sobótce. 

Piasecka-Johnson nie przyj-
muje dziennikarzy. Omija Gdańsk 
i stroni od ludzi, którzy wciąż cze-
goś od niej chcą. 

– A próbowali tu się wciskać – 
mówi kobieta pracująca w ogro-
dzie. – Wstydu nie mają. Pani cho-
ra, a oni do niej z interesami. Stają 
tu przy bramie, powiadają, że cho-
dzi im o Polskę, a przecież chodzi 
o pieniądze pani dziedziczki. 

Gdańsk szybko zapomina 
o Barbarze Piaseckiej-Johnson. 
Zapomnieli nawet ci, którym fun-
dowała stypendia i wyjazdy za-
graniczne, którym dawała grube 
koperty z pieniędzmi. 

Tymczasem na uroczyste wo-
dowanie gazowca „Syn Antares” 
18 grudnia 2012 roku został za-
proszony senator, legenda wal-
ki o wolną Polskę, sztandar opo-
zycji demokratycznej, miłośnik 
filozofii Leszka Kołakowskie-
go. W dniu wodowania sena-
tor zadzwonił do dyrekcji stocz-
ni, żeby usprawiedliwić swoją 
nieobecność. 

– Stocznia to nie moja fraszka 
– powiedział. 

Trzy miesiące później, rano 1 
kwietnia 2013 roku, trwają w Gdań-
sku przygotowania do uroczy-
stych obchodów 65 rocznicy poło-
żenia w Stoczni Gdańskiej stępki 
pod budowę pierwszego po woj-
nie pełnomorskiego statku – rudo-
węglowca „Sołdek”. Stępka zosta-
ła położona 3 kwietnia 1948 roku 
na pochylni A2. 

W południe, gdy w dyrekcji 
Stoczni Gdańskiej szykują papie-
ry do podpisania umowy z duńską 
firmą Vestas Wind A/S na produk-
cję wież wiertniczych, a nie ga-
zowców albo drobnicowców, do-

wiaduję się z radia o śmierci Bar-
bary Piaseckiej-Johnson. Jadę na 
lotnisko, a stamtąd do Wrocławia 
i dalej do Sobótki. 

Na pogrzeb przyszli ludzie, 
którzy znali Piasecką-Jonson: 
sąsiedzi z Sobótki, z Zacharzyc, 
gdzie się wychowywała. Rozglą-
dam się, żeby zobaczyć na po-
grzebie ludzi z Gdańska a może 
z Sejmu i z Senatu. Nie widzę Le-
cha Wałęsy. Nie widzę probosz-
cza św. Brygidy. Nie widzę sena-
torów, posłów. Nie widzę delega-
cji instytucji obdarowanych przez 
Piasecką-Jonson. 

Mszę pogrzebową odprawił 
ksiądz Adam Drwięga. On też 
dokonał ostatniego pożegnania 
zmarłej, czytając list od Prymasa 
Polski. A kiedy rozległa się pieśń: 
„Niech aniołowie zawiodą cię 
do raju”, ktoś ze wsi Zacharzyce, 
podobno sąsiad Piaseckich, po-
wiedział na głos: 

– Basiu, przecież ty już by-
łaś w raju… I zapomniałaś o Za-
charzycach, gdzie biegałaś w po-
rwanych tenisówkach. 

Po powrocie do Gdańska, 
na statku – muzeum „Sołdek”, 
gdy skończyły się mowy, pyta-
łem dyrektora Adama Zacze-
niuka, dlaczego nie wysłał de-
legacji do Sobótki na pogrzeb 
Piaseckiej-Johnson. 

– A panie! – mówi dyrek-
tor Adam Zaczeniuk. – Mamy 
tutaj taki zapieprz, że nie wie-
my w co ręce włożyć i gdzie jeste-
śmy! Terminy nas gonią. Chcieli-
śmy budować statki, ale będzie-
my budować wieże wiertnicze dla 
Duńczyków. A pogrzeb w Sobót-
ce? Mamy pogrzeb Stoczni Gdań-
skiej! Tu, gdzie była Stocznia, bę-
dzie teraz Dania, kawałek Danii 
na terenach do Wisły Martwej. 

Rozporządzenie wprowadza na-
kaz umieszczenia grafiki przed-
stawiającej flagę państwa po-
chodzenia mięsa. Informacja do-
tycząca państwa pochodzenia 
i grafika przedstawiająca flagę 
ma być umieszczona w widocz-
nym miejscu, tuż obok produktu. 
Informacja oraz wielkość grafiki 
nie mogą być mniejsze niż wyso-
kość czcionki użytej do prezen-
tacji nazwy produktu. 

Wymóg prezentowania do-
datkowych informacji na eta-
pie sprzedaży detalicznej, 
ma w czasach turbulencji spo-
wodowanej wiosennym wyłą-
czeniem gospodarki, inny, spo-
łeczny wymiar, pomaga w wybo-
rze ludziom poszukującym rodzi-
mych produktów. I chcących wes-
przeć polskich rolników.

Ten zabieg ma też zwiększyć 
konkurencyjność polskiego sek-
tora spożywczego, ponieważ na-

sze produkty od lat mają znako-
mitą markę. Konsumenci coraz 
częściej szukają produktów opa-
trzonych emblematem „Produkt 
Polski”. 

30 lipca br. odbyła się konfe-
rencja z udziałem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Jana Ar-
danowskiego, na której członko-
wie polskich organizacji repre-
zentujący dział produkcji mięsa, 
zachęcali konsumentów do wy-
boru polskiego mięsa. Podkre-
ślano też rolę doniosłości cer-
tyfikatów jakości takich jak: rol-
nictwo ekologiczne czy Jakość 
Tradycja. Komunikowano o roz-
wiązaniach w zakresie znako-
wania żywności (np. PRODUKT 
POLSKI czy produkty wolne 
od GMO). 

Na konferencji odniesiono się 
do naszych tradycji kulinarnych. 
dziedzictwa kulinarnego. Nasze 
hobby wiosną i latem to grillowa-

nie. Oprócz rytuału i przyjemno-
ści spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu jest jeszcze istotne, 
co spożywamy. Nasza żywność 
jest ceniona w wielu miejscach 
na całym świecie, jest zdrowa 
i bezpieczna. Jesteśmy znaczą-
cym eksporterem produktów rol-
no-spożywczych. Stawiamy czo-
ła nowym wymaganiom ekolo-
gicznym, tak aby nasza rodzi-
ma produkcja w dalszym ciągu 
była dobrem pierwszego wybo-
ru, szczególnie wśród większo-
ści Polaków. 

Ciekawy jest też program 
„Kanon Kuchni Polskiej”, które-
go celem jest wybranie i opisa-
nie co najmniej stu najbardziej 
charakterystycznych polskich 
potraw. Inicjatywa skierowana 
jest do restauratorów, którzy za-
mierzają zmienić lub uzupełnić 
swój profil oraz promować rodzi-
mą kuchnię. W celu wzmocnie-

nia krajowej konsumpcji jest re-
alizowana przez resort rolnictwa 
inicjatywa rozwoju platformy e-
-bazarek, która umożliwia skró-
cenia łańcucha dostaw poprzez 
kontakt rolnika z konsumentem. 
Resort pracuje także nad roz-
wiązaniami dotyczącymi prowa-
dzenia małych ubojni. Aby jesz-
cze bardziej zachęcić do naby-
wania naszych produktów, mini-
sterstwo będzie prowadzić pacę 
nad strategią „Od Pola do Stołu”, 
która jest elementem Zielonego 
Ładu.

Opisane wydarzenia wpi-
sują się w kampanię Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa pod hasłem „Ku-

puj Świadomie – Produkty pol-
skie”. Inicjatywa ma budować 
świadomość konsumencką. Za-
chowanie nawet pojedyncze-
go konsumenta nie jest obo-
jętne dla naszej gospodarki. 
Oprócz podtrzymywania pozio-
mu to właśnie konsumpcja rodzi-
mych dóbr przyspiesza wzrost 
gospodarczy. 

Taki scenariusz przekłada się 
na zdrowe finanse publicz-
ne, a lepsza kondycja polskie-
go budżetu to więcej dzia-
łań osłonowych, łagodzących 
niekorzystne skutki związa-
ne z trwającym nienotowanym 
od dziesięcioleci spowolnie-
niem gospodarczym.

KUPUJ ŚWIADOMIE – Znakowanie mięsa 
flagą kraju pochodzenia

 ■ Pod koniec września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w sprawie znakowania mięsa flagą kraju pochodzenia mają na celu zwiększe-
nie świadomości nabywcy dóbr konsumpcyjnych.

Michał Ćwigoń
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Europa i Świat

Skonstruowanie pierwszego 
mini reaktora jądrowego w postaci 
tego rodzaju baterii powoduje, że 
czas jej eksploatacji bez ładowa-
nia w zależności od skali poboru 
energii, ocenia się na dziesiątki, 
setki, a nawet tysiące lat. Wpro-
wadzenie na rynek tak skonstru-
owanych baterii o ich dowolnej 
mocy odsuwa w cień wszystkie 
dotychczas eksploatowane su-
rowce kopalne, a przede wszyst-
kim węgiel kamienny, ropę nafto-
wą i gaz ziemny. Oczywiście wraz 
z wprowadzeniem baterii NDB do 
powszechnego użytku, surow-
ce te nadal będą jeszcze eksplo-
atowane, ale ich rola w światowej 
gospodarce będzie coraz bar-
dziej marginalizowana. Spowodu-
je to również daleko posuniętą re-
dukcję nie tylko samych elektrow-
ni na paliwa kopalne, ale też nie-
potrzebne staną się setki tysiące 
kilometrów wszelkich podziem-
nych i napowietrznych linii wy-
sokiego i niskiego napięcia. Ten 
sam los prawdopodobnie spo-
tka wszystkie rurociągi energe-
tyczne przesyłające na tysiące 
kilometrów gaz i ropę naftową. 
Stanie się to na skutek zamon-
towania dowolnej wielkości bate-
rii NDB w każdym domu, w zakła-
dzie produkcyjnym i urządzeniach 
transportu zarówno lotniczego, 
morskiego, jak i kolejowego oraz 
samochodowego.. 

Czy jest to możliwe?

Sceptycy powątpiewa-
ją w skalę i możliwości zastoso-
wania tego rodzaju baterii. Nato-
miast jej twórcy doskonale zda-
ją sobie sprawę z przełomowego 
charakteru swego odkrycia. Po-
wszechne zastosowanie tej bate-
rii w praktyce wyeliminuje z rynku 
tysiące wielkich elektrowni na wę-
giel kamienny, brunatny, ropę naf-
tową i gaz ziemny. Jest to rynek 
pracy zatrudniający obecnie mi-
liony pracowników. To samo do-
tyczy sieci przesyłowych i ruro-
ciągów. Jest jasne, że biznes ten 
poczyni wszelkie starania, aby 
baterie te nie wyeliminowały go 
ze światowego rynku energetycz-
nego. Być może, że jeszcze na 
początku XXI wieku było to możli-
we, kiedy wydawało się, że globa-
lizacja będzie nadal postępować 
i obejmie wszystkie kontynenty 
naszego globu. Tak się jednak nie 
stało. Odejście od programu glo-
balizacji Stanów Zjednoczonych, 
a potem rozwój pandemii oraz na-

silająca się konkurencja zarówno 
polityczna, jak i gospodarcza po-
między USA i Chinami rozbiła wy-
dawało się dotąd jednolity system 
gospodarczy świata. W tej sytu-
acji każda ze stron konfliktu bę-
dzie chciała uzyskać przewagę 
energetyczną, co jest dobrą pro-
gnozą dla powszechnego zasto-
sowania tych baterii, mimo per-
spektywy likwidacji istniejące-
go dotąd starego typu przemy-
słu energetycznego. W tej sy-
tuacji sprzeciw dla dokończe-
nia realizacji gazowego rurocią-
gu Nord Streem – 2, odniesie nie-
zamierzony sukces, gdyż Rosja-
nie we własnym interesie mogą 
zrezygnować z jego dokończenia.

Recykling odpadów 
nuklearnych

Najważniejszym elementem kon-
strukcyjnym nano-diamento-
wych baterii są dwa jej elemen-
ty. Pierwszym jest źródło promie-
niowania, do którego wykorzysta-
no zużyte i utylizowane grafitowe 
pręty z elektrowni jądrowych. Sil-
nie napromieniowane same stały 
się one źródłem promieniowania. 
Ta ich właściwość została wyko-
rzystana do skonstruowania ba-
terii NDB. Zastosowano tu tech-
nologię recyklingu wykorzystując 
trudne do utylizacji materiały pro-
mieniotwórcze do ich powtórnego 
gospodarczego wykorzystania. 
Elektrownie nuklearne zachwy-
cone są tym procesem i za za-
gospodarowanie tych prętów gra-
fitowych gotowe są dopłacać do 
tego interesu. Tym bardziej, że na 
bezpieczne ich składowanie wy-
dają one ok. 100 mld USD. 

Drugim najważniejszym ele-
mentem tej baterii jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa dla jej użyt-
kowników. Bezpieczeństwo bate-

rii gwarantuje powłoka stworzo-
na z laboratoryjnie uzyskanych 
diamentów. Wytwarzanie ener-
gii opiera się na promieniotwór-
czym rozpadzie materiałów radio-
aktywnych alfa i beta. Zastoso-
wana technologia w bardzo bez-
pieczny sposób hermetyzuje ten 
proces, co pozwala na jego uży-
cie praktycznie w każdej aplika-
cji, do której używane są obec-
nie baterie. Powłoka diamento-
wa pełni w tym przypadku role ra-
diatora w bezpieczny sposób od-
prowadzającego ciepło powstają-
ce wyniku promieniowania. Dia-
ment doskonale nadaje się do 
tego celu. 

Nic nowego

To prawda stara jak świat, która 
mówi o tym, że największe odkry-
cia są czymś powszechnie zna-
nym, widocznym, jednak nie zde-
finiowanym. Tylko ludzie obdarze-
ni zmysłem obserwacji i wycią-
gania logicznych wniosków z ob-
serwowanych wydarzeń docho-
dzą do genialnych odkryć i prak-
tycznych ich zastosowań. Auto-
rzy tego rozwiązania twierdzą, 
że ich bateria od strony wykorzy-
stania promieniotwórczych izoto-
pów nie jest niczym nowym. Ist-
nieje przecież medycyna nuklear-
na, a pacjenci leczeni są w spo-
sób zarówno skuteczny, jak i bez-
pieczny. Przy całkiem innych roz-
wiązaniach technicznych proce-
sy promieniotwórcze w sposób 
bezpieczny wykorzystane zosta-
ły do napędów okrętów podwod-
nych i lotniskowców. Jeżeli cho-
dzi o zniszczenie baterii i w ten 
sposób wywołanie zagrożenia, 
to nie jest to możliwe, przynaj-
mniej w standartowych warun-
kach ich używania. Diamento-
wa powłoka nadaje im najwyż-

szą twardość i wytrzymałość. Do 
ich zniszczenia potrzebne są spe-
cjalne narzędzia i lasery, które nie 
są powszechnie używane tam, 
gdzie baterie te mają swoje za-
stosowanie. Jeżeli chodzi o kosz-
ta i cenę tych baterii, to są one 
porównywalne z obecnie uży-
wanymi akumulatorami jonowo-
-litowymi. Dla przykładu bateria 
do samochodu Tesli kosztuje ok. 
10 tys. USD. Po analizie kosztów 
okazuje się, że bateria typu NDB 
będzie nieznacznie tańsza w gra-
nicach 7 – 8 tys. USD, ale za to 
jej żywotność będzie wielokrotnie 
dłuższa.

Od nauki do praktyki

Rozwój energetyki opartej na ba-
teriach NDB konkurencyjnie za-
grozi też dalszemu rozwojowi 
OZE. którego istnienie też oparte 
jest na drogich sieciach przesyło-
wych. Jeszcze jedną zaletą ener-
getyki opartej na NDB jest zero-
wa emisja dwutlenku węgla zwią-
zana z ich produkcją. O tym, że 
nie jest to tylko ciekawostka na-
ukowa, świadczą podjęte już in-
tensywne starania do ich zasto-
sowania w praktyce. Pandemia 
spowodowała zamknięcie labora-
toriów i ok. pół roku opóźniła za-
kończenie prac badawczych. Te-
raz potrzebne jest ok. 6 – 9 mie-
sięcy na sporządzenie komercyj-
nego prototypu tego rodzaju bate-
rii. Za ok. 2 lata mają być one po-
wszechnie dostępne na rynku. 

Czy tak się stanie?

Na rzazie spekulacje związane 
z rozwojem energetyki opartej na 
bateriach NDB wydają się mieć 
charakter podobny do prognozy 
pogody. Być może, że tak się sta-
nie, ale stuprocentowej pewno-

ści nie ma. Na ogół jednak mimo 
zastrzeżeń dotyczących pro-
gnozy pogody, znacząca więk-
szość jej odbiorców dostosowu-
je się do podawanych w niej za-
leceń ograniczając w ten sposób 
do minimum przewidywane stra-
ty związane z jej zmianami. Ten 
sam proces zaufania do ener-
getycznych prognoz związanych 
z rewolucyjnym charakterem no-
wych baterii należałoby zapew-
ne zastosować do prognoz zwią-
zanych zastosowaniem bate-
rii NDB. Po prostu nikt zapew-
ne nie zamierza rezygnować 
z istniejących elektrowni, sie-
ci energetycznych i rurociągów. 
Jednak dalekosiężne plany roz-
woju krajowej energetyki win-
ne uwzględnić krajowe nakłady 
na badania i wdrożenia związa-
ne z międzynarodową współpra-
cą nad wspomnianymi bateria-
mi. Dobre polsko-amerykańskie 
stosunki gospodarcze i politycz-
ne współpracę tę powinny znacz-
nie ułatwić. Po prostu polska na-
uka i technika winna na bieżą-
co śledzić postępy w tej dziedzi-
nie, tak abyśmy w zakresie no-
woczesnych rozwiązań energe-
tycznych nie byli na szarym koń-
cu. Mając to na uwadze rząd 
nie powinien skąpic nakładów 
na naukę, a szczególnie na roz-
wój w tej dziedzinie polsko-ame-
rykańskiej współpracy, która nie 
może kończyć się tylko na jej mi-
litarnych aspektach.. 

Pewność sukcesu

Amerykańscy konstruktorzy opi-
sanych baterii są pewni swojego 
sukcesu zarówno w skali swoje-
go kraju, jak i w ich globalnym za-
stosowaniu. Potwierdzają to w ja-
kiejś mierze liczne wywiady, in-
formacje oraz rozmowy z twórca-
mi tych baterii, które dotychczas 
ukazały się na ten temat w spe-
cjalistycznych mediach USA. Na-
ukowcy innych krajów wydają się 
być oszołomieni, tak spektakular-
nym i stosunkowo prostym kon-
cepcyjnie rozwiązaniem swoiste-
go mini reaktora jądrowego dla 
potrzeb rozproszonej energetyki. 

Poza materiałami pochodzą-
cymi z USA, żaden jeszcze kraj 
od strony technologicznej i na-
ukowej nie zajął stanowiska w tej 
sprawie. Mamy więc szansę, jako 
pierwsi poprzeć amerykańskich 
naukowców w tej sprawie, stając 
się przynajmniej, co do wdrożenia 
tych baterii pierwszymi 

Adam 
Maksymowicz

Amerykańska rewolucja 
energetyczna

 ■ Jest wielce prawdopodobne, że historia światowej energetyki dzień 25 sierpnia 2020 r. zapisze jako kolejny przełom, któ-
ry został dokonany w tej dziedzinie. Tego właśnie dnia, zajmujący się zieloną energią kalifornijski startup Pleasanton, 
ogłosił wyniki swoich badań nad skonstruowaniem nano – diamentowej baterii (NDB). Energetyczne znaczenie tej baterii 
dla ekonomii i rozwoju cywilizacji na naszym globie można porównać do pierwszej lokomotywy na parę wodna, pierw-
szego samolotu, czy też pierwszej elektrowni jądrowej. 
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Przykład Rumunii – nałożono 
tam niegdyś podatek od komi-
nów na domach. Pomysł niby 
dobry, obciążał płatnością 
tych, którzy byli zamożni, bo 
posiadali domy, a omijał bie-
dotę. Skutek był jednak fatal-
ny. Wielu właścicieli rozebra-
ło kominy, a znaczna część do-
mów została zamieniona w kur-
ne chaty, w których dym wy-
chodził spod powały. Kraj cof-
nął się cywilizacyjnie.

Przykład Ukrainy, słynącej 
ze wspaniałych sadów, a spe-
cjalnie z produkcji jab łek. Na-
łożono tam podatek od drzew 
owocowych. Skutek był do 
przewidzenia. Chłopi wyrąba-
li sady, co miało ten skutek, 
że władca dostał mniej pienię-
dzy, ale poza tym obniżył się 
stan zdrowia ludności.

Przykład z nowszych cza-
sów, z okresu PRL-u. W czasie 
przeprowadzania inwentaryza-
cji miejsc, w których występo-
wały gdzie występują surowce 
budowlane napotkano wymize-

rowanego chłopa w połatanych 
portkach. Posiadał on pole 
z szeroką doliną, przez jej śro-
dek płynął wartki potok. Za-
proponowano mu, by strumień 
przegrodził tamą, a w utworzo-
nym stawie hodował ryby, co 
pomogłoby mu wyżywić rodzi-
nę. Odpowiedź była natychmia-
stowa: „Ja to próbowałem zro-
bić, jeszcze nie skończyłem 
budować tamy a już pojawili się 
urzędnicy skarbowi i nałożyli na 
mnie podatek od przewidywa-
nej powierzchni stawu, od ilo-
ści ryb, jakie w tym stawie bym 
hodował i dodatkowo ukarali 
mnie za brak pozwolenia wod-
nego. Tamę więc w nocy rozko-
pałem i nadal bieduję”.

Wiadomo, że efektywność 
ściągania podatków odwzoro-
wuje krzywa dzwonowa, z jed-
nym maksimum. Poza punktem 
przegięcia, mimo podnosze-
nia wymiaru podatków, wpły-
wy są coraz mniejsze, ponie-
waż opodatkowani uciekają do 
szarej strefy.

Prof. Zbigniew Dziewoński, 
kierownik katedry w Wyższej 
Szkole Rolniczej we Wrocławiu, 
jeszcze w czasach PRL, wystą-
pił do Komitetu Centralnego Par-
tii z pomysłem nakłonienia chło-
pów, by zimą, kiedy nie ma na-
wału prac rolniczych odbudowa-
li liczne stawy rybne, zniszczo-
ne przez Szwedów w XVII wie-
ku, w czasie nieszczęsnego na-
jazdu na Polskę, podczas spo-
ru o władzę w rodzinie Wazów. 
Myśl prof. Dziewońskiego była 
tym bardziej słuszna, że w cza-
sach PRL w diecie Polaków bra-
kowało białka. Projekt prof. Dzie-
wońskiego można było łatwo, 
bez wielkich kosztów zrealizo-
wać. Niestety, zamiast nakaza-
nia administracji powiatowej by 
zrealizowała pomysł odbudo-
wy stawów, projekt skierowa-
no do pionu biur projektowych. 
Postanowiono, że każde bajo-
ro, zanim się zacznie je tworzyć, 
musi mieć projekt robót do wy-
konania. W projektach przewi-
dziano wykonanie wierceń hy-

drogeologicznych, z określe-
niem współczynników filtracji 
gruntów, wyliczeniem statecz-
ności zboczy tam, uzgodnienia-
mi z wymogami prawa wodnego, 
nadaniem prawa, kto się ma za-
jąć hodowlą ryb itd. Koszty wy-
konania jednego stawu hodow-
lanego ryb urósł do takiej kwoty, 
że cała inwestycja stała się nie-
rentowna i niewykonalna. Zada-
nie możliwe do wykonania przez 
jednego czy kilku chłopów uży-
wających wozu, taczek i pro-
stych narzędzi, stało się nie do 
zrealizowania. Mądry projekt 
prof. Dziewońskiego przepadł.

We Wrocławiu, na Wydzia-
le Historii Uniwersytetu Wro-
cławskiego, odbyła się obrona 
pracy doktorskiej pani Kostec-
kiej. Temat dotyczył polityki go-
spodarczej Prus. Z treści pra-
cy wynikało, że urzędy skarbo-
we w państwie pruskim nie dła-
wiły inicjatywy obywateli, ani 
dobrej działalności gospodar-
czej (któż z nas pamięta tak zw. 
„domiary” w PRL?). Wręcz od-

wrotnie miały nakłaniać ludzi, 
zwłaszcza mieszkańców wsi, 
by zimą, gdy nie ma prac agro-
technicznych, zajęli się działal-
nością rzemieślniczą. Niektórzy 
z nas pamiętają, że na Dolnym 
Śląsku było wiele doskonale wy-
posażonych warsztatów ręko-
dzielniczych. Może to wyjaśnia, 
dlaczego Niemcy były bogat-
szym krajem niż polska. Histo-
rycy wiedzą, że wojskom zacięż-
nym Rzeczpospolita często za-
legała z żołdem. 

Komunistom sen z oczu spę-
dzały nieewidencjonowanych 
źródła energii. Wiatraki, mły-
ny wodne, wszelkie turbiny były 
likwidowane. Przyczyna była 
prosta. Władający własnym źró-
dłem energii mógł produko-
wać nieopodatkowane dobra, 
a przede wszystkim mógł druko-
wać teksty poza cenzurą.

Minister Finansów musi być 
nie tylko dobrze wykształcony. 
Musi przede wszystkim kiero-
wać się zdrowym rozsądkiem.

O podatkach i nie tylko
 ■ Umiejętność nakładania podatków jest nie prostą sprawą. Na wstępie parę przykła-

dów pokazujących jak nadmierna pazerność urzędów skarbowych prowadzi do nie-
szczęść i obraca się przeciw temu, kto podatki ustanawia.

Znana autorka przepisów ku-
linarnych, Lucyna Ćwiercza-
kiewiczowa, której porady 
stanowią już klasykę przepi-
sów, zalecała, by robić powi-
dła śliwkowe z węgierek „zu-
pe łnie przestałych, wtedy bo-
wiem mają już bardzo wiele 
słodyczy, która zastępuje zu-
pe łnie potrzebę dodania cu-
kru.” Pamiętam, gdy w latach 
kryzysu lat 80. gdy cukier był 
na kartki i nie zawsze moż-
na było zdobyć wystarczają-
cą ilość na domowe przetwo-
ry, gospodynie domowe robi-
ły takie bezcukrowe powidła 
śliwkowe. Także dietetycy ży-
wieniowi zalecają spożywa-
nie takich produktów: „Powi-
dła bez cukru są dobrą propo-
zycją dla osób unikających cu-
kru. W składzie są same owo-
ce, a cukier w tych powidłach 
jest już w owocach.Powidła 
są bogate w b łonnik i pektyny 
– związki oczyszczające układ 
trawienny. Warto więc wybrać 
z wielu produktów owocowych 
na rynku właśnie te” – zaleca 
dietetyk, Joanna Bielewska. 

Mogłoby się wydawać, że sko-
ro wszyscy zalecają takie zdro-
we, naturalne produkty, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by 
były one dostępne. Niestety 
nie. A to za sprawą wytycz-
nych Parlamentu Europej-
skiego, wedle którego powi-
dła bez cukru nie są powidła-
mi. Przekonali się o tym pro-
ducenci z Wierzchowic koło 
Milicza, państwo Łaniako-
wie, którzy są sadownika-
mi i od 2007 roku produku-
ją przetwory owocowe we-
dług starych przepisów. Ro-
dzinna firma wytwarza ok, 
stu różnych produktów: sy-
ropy, napoje, sorbety, sosy, 
dżemy itp. Wyroby bez che-
mii i sztucznych polepsza-
czy produkowane są w trady-
cyjnych emaliowanych garn-
kach. Niestety, miesiąc temu 
część etykiet na produk-
tach firmy została zakwestio-
nowana przez kontrolerów 
z Głównego Inspektoratu Ja-
kości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych. Czego do-
tyczą zarzuty? 

Zdaniem kontrolerów, na ety-
kietach brakuje wyraźnego napi-

su, że jest to produkt pasteryzo-
wany. Albo zamiast napisu: „ob-

jętość netto”, jest skrót „obj. net-
to”. Najwięcej zarzutów dotyczy 

braku w powidłach cukru, 
gdyż zgodnie w przepisami 
unijnymi powidła bez cukru 
nie są powidłami. Ale czym 
są, tego przepisy unijne już 
nie precyzują. I teraz rodzin-
na firma Łaniaków z Wierz-
chowic ma problemy. Nie 
może zarabiać na produk-
tach zdrowych, naturalnych 
i dobrze się sprzedających. 
Zakwestionowane produkty 
zostały zabezpieczone i wy-
cofane ze sprzedaży, co na-
raziło firmę na straty. Na fir-
mę nałożono także karę fi-
nansową. Rodzina Łania-
ków odwołała się od decyzji 
Głównego Inspektoratu Ja-
kości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych, ale 
decyzja do tej pory nie zapa-
dła. Można jedynie mieć na-
dzieję, że urzędnicy z War-
szawy staną po stronie pol-
skiego producenta i będą 
bronić interesów producen-

tów obcych, których produkty, nie 
zawsze zdrowe i ekologiczne, za-

wierające chemiczne dodatki, za-
lewają polski rynek. 

Nie jest to pierwszy przypa-
dek, gdy przepisy unijne są co 
najmniej dziwne, ale czy są po-
trzebne? Tak było z „krzywizna-
mi” bananów, zakwalifikowaniem 
ślimaków do ryb (na wniosek 
Francji), a marchewkę do owo-
ców (to z kolei na wniosek Por-
tugalii). Ostatnio zaś doszły infor-
macje o wycofaniu z Europy nie-
których produktów japońskich 
firm samochodowych – Suzu-
ki i Mitsubishi. Wcześniej na ten 
krok zdecydowała się firma Infini-
ti, należąca do Nissana. 

Jako powód podaje się wpro-
wadzane przez Unię Europej-
ską przepisy dotyczące emi-
sji spalin w samochodach. 
Ich wyśrubowane normy po-
wodują, że japońskie firmy, 
stawiające na jakość i wytrzy-
małość produktów przez klien-
ta, oferujące małe samochody, 
stanowią zagrożenie dla euro-
pejskich potentatów motory-
zacji zdominowane przez firmy 
niemieckie.

Rej radził, Ćwierczakiewiczowa zalecała, 
Unia Europejska mówi – NIE!

 ■ Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” zalecał, „Zaś też nie wadzi i powidełek nadziałać”. Za radą 
Ojca Literatury Polskiej, poszło wielu rodaków i „powidełka” sobie „działało”, urozmaiciwszy przepisy, jedni 
z cukrem inni bez.

Andrzej 
Manasterski

Michał 
Mierzejewski
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Wywiad

Artur Adamski: Czy decyzje 
konsumenckie rzeczywiście 
mają znaczący wpływ na roz-
wój gospodarki?

Mateusz Morawiecki: Oczywi-
ście! Każdy zakup oznacza zysk 
dla producenta towaru, który ku-
pujemy. Rzecz jasna – pojedyn-
czy akt nabycia drobnego pro-
duktu przynosi zysk w wielkości 
minimalnej, często wręcz ślado-
wej. Jednak jeśli coś jest naby-
wane permanentnie przez wielu 
ludzi, to zwykle skutkuje to roz-
wojem takiego przedsiębiorstwa, 
które dostarcza towar sprzeda-
jący się z zyskiem i w dużej ska-
li. Tak więc wybór, dokonywa-
ny przez konsumentów, decy-
duje o tym, który producent bę-
dzie miał duży zysk, który bę-
dzie tworzył coraz lepsze miej-
sca pracy oraz płacy i który bę-
dzie inwestował w rozwój swo-
jego biznesu. Dlatego tak istot-
ne znaczenie ma patriotyzm go-
spodarczy – jeśli tylko może-
my wspierajmy swoimi zakupami 
polskich producentów, bo te pie-
niądze w stu procentach wspie-
rają rozwój gospodarczy nasze-
go kraju. 

Na pewno historia zna wiele 
przykładów takiej zależności.

Całe dzieje gospodarki składają 
się z przykładów działania tego 
oczywistego mechanizmu! Nigdy 
by nie doszło do angielskiej re-
wolucji przemysłowej, gdyby pro-
dukowane na wyspach tkaniny 
nie sprzedawały się w tempie 
i ilościach, przynoszących nie-
ustanny zysk, a zapotrzebowa-
nie na te produkty nie wygląda-
ło na ciągle niezaspokojone. Zy-
ski ze sprzedaży owocowały nie 
tylko pojawianiem się kolejnych 
hal fabrycznych, ale także po-
szukiwaniem rozwiązań uspraw-
niających i zwiększających pro-
dukcję. Ta potrzeba doprowa-
dziła do technologicznego po-
stępu, a wynalazki takie jak ma-
szyna parowa szybko znajdowa-
ły zastosowanie także w innych 
sektorach gospodarki. Mechani-
zacja przyniosła skokowy wzrost 
także w obróbce metali, dała po-
czątek kolejnictwu, statkom pa-
rowym. Odpowiednio wielu mu-
siało jednak chcieć płacić za ko-
rzystanie z pociągów czy stat-
ków, żeby powstał efekt skali. 
Stany Zjednoczone też nie sta-
łyby się tym, czym są, gdyby 
nie miliony nabywców choćby 
pierwszych seryjnych samocho-
dów. Zwykle pamiętamy postać 
Henry’ego Forda, który w roku 
1913 uruchomił masową produk-
cję sławnego forda T. Słusznie, 
że pamiętamy, bo było to przed-
sięwzięcie epokowe, ale zakoń-

czyłoby się ono klapą, gdyby nie 
setki tysięcy nabywców seryj-
nie produkowanych samocho-
dów. Ford stworzył system pro-
dukcji o wielkiej skali, równocze-
śnie dążąc do obniżania ceny 
tak, żeby jak najwięcej ludzi było 
stać na kupienie tego auta. Ale 
gdyby miliony Amerykanów za-
miast samochodu wolało so-
bie kupować np. włoskie wina, 
to Italia przeobraziłaby się w jed-
ną wielką winnicę, a Włosi spa-
liby w swoich pałacach na wor-
kach z pieniędzmi. Ameryka-
nie woleli jednak kupować sa-
mochody, produkowane w ame-
rykańskich fabrykach, co ich oj-
czyznę przeobraziło w najbar-
dziej zmotoryzowany kraj na 
świecie, nowoczesny i potężnie 
uprzemysłowiony.

To przykłady na to, że wybór 
konsumencki może stymulo-
wać rodzimą gospodarkę, a co 
za tym idzie, zasobność i po-
zycję własnego państwa.

Świadomy wybór konsumenc-
ki jest jednym z bardzo znaczą-
cych czynników rozwoju gospo-
darki. Nie jedyny, bo przecież 
produkować trzeba nie tylko dla 
odbiorcy krajowego, koniecz-
ny jest też eksport. Mamy jed-
nak w naszej zarówno dawnej, 
jak i niedawnej historii przykła-
dy sytuacji, w których zakupowe 
preferencje Polaków prowadziły 
do osłabienia gospodarki, a na-
wet rozwojowego zapóźnienia 
naszego kraju. Przez długie wie-
ki nastawieni byliśmy na eksport 
towarów niskoprzetworzonych – 

płodów rolnych, drewna, smoły. 
A z Europy Zachodniej sprowa-
dzaliśmy wyroby wysoko prze-
tworzone. Gdybyśmy starali się 
je kupować u rodzimych pro-
ducentów – rozwijałoby się na-
sze rzemiosło, rozrastałyby się 
polskie miasta i za jakiś czas do-
robilibyśmy się własnego prze-
mysłu. Brak tej refleksji plus za-
wirowania historyczne spowodo-
wały, że walnie się przyczynili-
śmy do rozwoju rzemiosła, prze-
mysłu, miast i w ogóle podniesie-
nia jakości życia nie u siebie, ale 
u tych, u których kupowaliśmy, 
za granicą. Własnymi decyzja-
mi konsumenckimi powiększa-
liśmy rozwojowy dystans dzie-
lący Polskę od krajów przodu-
jących. Nasze decyzje zakupo-
we pogorszyły też kondycję ro-

dzimych producentów w krytycz-
nym okresie transformacji ustro-
jowej. Trzydzieści lat temu 
otwarcie polskiego rynku dla wy-
robów zagranicznych było cio-
sem dla wielu i tak często led-
wie zipiących rodzimych wytwór-
ców. Zachodnie produkty wygry-
wały, bo dla całych pokoleń były 
one wcześniej dobrem rzadkim, 
znanym tylko z Pewexów, zagra-
nicznych gazet i filmów czy wy-
jazdów za granicę, też dostęp-
nych tylko dla nielicznych. Do-
piero po zachłyśnięciu się tymi 
„dobrami z Zachodu” zauważy-
liśmy, że szwajcarskie czekola-
dy wcale nie są lepsze od pol-
skich, a szwalnia z Bochni czy 
Łodzi jest ważniejsza i lepsza 
jakościowo od chińskiej. Zanim 
jednak doszliśmy do tych wnio-
sków duża część rodzimych 
producentów przestała istnieć, 
a miejsce po nich wypełnili za-
graniczni konkurenci.

Nauki z tych lekcji trzeba zapa-
miętać, ale też patriotyzm kon-
sumencki nie powinien chyba 
polegać na upieraniu się przy 
polskim wyrobie nawet wtedy, 
kiedy jest on tandetą. 

Ależ oczywiście! Praktykowa-
nie zasady tak skrajnej też by-
łoby dla rozwoju zabójcze. Ja 
bym się jednak takich sytuacji 
nie obawiał. Wydając własne 
pieniądze, ludzie zwykle kieru-
ją się przede wszystkim swo-
im osobistym interesem. Pa-
trioci kupią wyrób rodzimy na-
wet, jeśli jest nieco droższy i tro-
chę gorszy, ale nie kupią prze-
cież ewidentnej tandety. Poza 
tym, mnóstwa rzeczy w Polsce 
się nie produkuje, bo jest to nie-
logiczne i nieopłacalne. Łysen-
ce nie udało się odnieść sukce-
su w uprawianiu w naszej strefie 
klimatycznej ryżu czy pomarań-
czy i ja dalszych eksperymen-
tów w tym zakresie bym nie za-
lecał. Podobnie z wieloma wy-
robami przemysłowymi – próba 
konkurowania nowych małych 
producentów ze światowymi po-
tentatami to trudne wyzwanie. 
Bywa, że uwieńczone sukcesem, 
ale może też przypominać kopa-
nie się z koniem. We wszystkich 
dziedzinach stale jednak mamy 
do czynienia z ofertą coraz bo-
gatszą. Ta dynamika to naturalny 
proces, owoc ciągle nowych wy-
nalazków, a także zmieniających 
się preferencji, mód, zmian sty-
lu życia. Wraz z tymi tendencja-
mi ciągle pojawiają się nowe ni-
sze rynkowe, które można za-
gospodarować przede wszyst-
kim inwencją, a nie wielkim ka-
pitałem. Przecież niejedna nisza 
z czasem rozrastała się do roz-
miarów całego sektora nowo-

Każdy obywatel może się 
przyczyniać do rozwoju gospodarki

 ■ Rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim Artur 
Adamski

►

Nr 227 • 11 – 24 września 202012



Wywiad
czesnych usług czy prze-

mysłu. Tak jest np. z branżą 
gier komputerowych. Nasi roda-
cy dysponowali niewspółmiernie 
mniejszymi środkami, ale swy-
mi umiejętnościami, kreatyw-
nością górowali nad większo-
ścią swych konkurentów. Dzię-
ki ich talentom, przedsiębior-
czości, wytrwałej pracy Pol-
ska zaczęła być rozpoznawalna 
jako jeden z liderów tej ciekawej 
i przyszłościowej branży. To już 
jednak przykład sukcesu osią-
gniętego nie dzięki pozyskaniu 
jedynie nabywców polskich, ale 
też zdobycia rozległych rynków 
zagranicznych. I bardzo dobrze. 

W wielu krajach od bardzo daw-
na znana jest tradycja prefero-
wania wyrobów rodzimych.

Ta tradycja wynika z konsu-
menckiej świadomości. Wyjąt-
kowo mocno praktykowana by-
wała ona w latach kryzysu, kie-
dy z powodu spadku sprze-
daży bankrutowały firmy. Po-
wszechne było wtedy myśle-
nie: „Kupować będę wyroby ro-
dzimych producentów, bo dzięki 
temu moi krewni, znajomi czy po 
prostu rodacy – będą mieli pra-
cę”. Takie myślenie jest zgodne 
z porządkiem miłosierdzia, na-
kazującym w pierwszej kolej-
ności troszczyć się o ludzi nam 
bliskich. Równocześnie w wie-
lu krajach budowano poczucie 
dumy z rodzimych produktów. 
Całe generacje Niemców po-
wtarzały, że wszystko, co nie-

mieckie jest najlepsze, tak samo 
o swoich wyrobach mówili Angli-
cy czy Francuzi. I to często na-
wet wtedy, gdy nie do końca było 
to zgodne z prawdą. My w Pol-
sce mieliśmy niestety dużo od-
miennych doświadczeń. Przez 
całe pokolenia zaborcy wybija-
li nam z głów dumę z polskości. 
W urzędach, w wojsku, często 
też w zakładach pracy, oczywi-
ście w szkołach przekonywano, 
że Polacy samodzielnie nic zro-
bić nie potrafią, że Polska to po-
wód do wstydu.

Nie brakuje nam i w dzisiejszej 
Polsce kręgów upowszechnia-
jących takie samo przekona-
nie. A w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym preferowanie 
przez Polaków polskich wyro-
bów było powszechne.

Wielka część naszych ówcze-
snych producentów starała się 
zadawać kłam uparcie nagła-
śnianym stereotypom. Czasem 
dochodzono w tym do prze-
sady. Bywało, że wyśrubowa-
ne normy jakościowe podnosiły 
cenę i ograniczały skalę produk-
cji. Historycy wojskowości zwra-
cają uwagę np. na to, że stan-
dardowym karabinem zarówno 
piechoty polskiej, jak i niemiec-
kiej był mauser 98. I sami Niem-
cy przyznawali, że jakość i tej 
broni i amunicji po stronie pol-
skiej w czasach II RP, była wyż-
sza. Tę wyśrubowaną jakość 
osiągano kosztem wyższej ceny, 
która z kolei przekładała się na 

mniejszą skalę produkcji. Ale, 
tak – można powiedzieć, że sze-
roko pojęta gospodarka II Rze-
czypospolitej została zbudowa-
na…dumą z polskości! Od ki-
nematografii, przez architektu-
rę, po port w Gdyni i Centralny 
Okręg Przemysłowy. 

No właśnie – jakość tego, czym 
dysponowało państwo, budo-
wało dumę z własnego pań-
stwa. A w PRL-u powszechnie 
się uważało, że wszystko, co 
„zagraniczne” jest lepsze. Nie 
było nawet zbyt istotne, o jaką 
zagranicę chodziło.

PRL wbijał w nas kompleksy nie 
tylko ubóstwem i bylejakością 
handlowej oferty, ale i odcięciem 
od świata, generującym mitycz-
ne wyobrażenia o tym, jak cu-
downe musi być wszystko na ze-
wnątrz tych granic, którymi nas 
otoczono. Od tego czasu zmie-
niło się jednak ogromnie wiele. 
Polacy, którzy rzeczywiście wi-
dzieli większy kawałek świata, 
nie opowiadają dziś, jak wspa-
niale jest za granicą. Każdy, 
kto więcej podróżował, kto pra-
cował w innych krajach, bar-
dziej docenia to, co ma w swo-
jej ojczyźnie. 

A taki brak kompleksów 
sprzyja temu, by kupować to, 
co polskie.

Jeśli stoimy przed zakupo-
wym wyborem, to najczęściej ku-
pienie tego, co polskie, jest wy-

borem tego, co dla nas osobi-
ście lepsze. Jeśli nawet warzy-
wa czy owoce eksportowane do 
nas przez zagranicznych poten-
tatów mają bardziej atrakcyjny 
kolor czy kształt to nie łudźmy 
się, że „u nich to samo takie ład-
ne rośnie”. Ta estetyka zwykle 
jest zasługą takich ilości prze-
różnych środków chemicznych, 
jakie u nas nadal są nie do po-
myślenia. Cokolwiek kupujemy 
– wspieramy producenta. I chy-
ba powinno być dla nas ważne, 
czy wesprzemy polskiego, któ-
ry do polskiego budżetu wpłaca 
podatki, w Polsce daje ludziom 
zatrudnienie, rozwija tutejszą, 
a nie jakąś inną gospodarkę.

Badając polską obyczajo-
wość prof. Maria Ossowska 
ustaliła, że model kulturo-
wy, najczęściej praktykowa-
ny w naszym społeczeństwie, 
sporo ma wspólnego z wzor-
cem szlacheckim, co m.in. po-
lega na nie zawsze poważnym 
traktowaniu pieniędzy. Nato-
miast w społeczeństwach za-
chodnich, gdzie dominują za-
sady mieszczańskie, pienią-
dze to zwykle sprawa poważ-
niejsza niż u nas.

W tych obserwacjach ciągle jest 
dużo aktualnej prawdy. W zbioro-
wościach, których życie nie było 
tak często wywracane do góry 
nogami, jak to było u nas, wy-
tworzyła się tradycja oszczędza-
nia i inwestowania. Ludzie przez 
pokolenia żyjący we w miarę sta-

bilnych warunkach mieli szan-
sę zrozumienia siły nawet nie-
wielkich pieniędzy. Racjonal-
nie wydawane, mądre odkłada-
ne dawały szansę społecznego 
awansu i często robiono to na-
wet, gdy chodziło o awans do-
piero dzieci czy wnuków. Tą dro-
gą również rodziny ubogie i nie-
skore do podejmowania ryzy-
ka własnej działalności gospo-
darczej, powoli wchodziły w po-
siadanie nieruchomości, udzia-
łów i innych zasobów. W du-
żej mierze tym sposobem roz-
rastała się klasa średnia – naj-
ważniejszy filar każdego silne-
go państwa. Nie tylko więc swy-
mi zakupowymi wyborami budu-
jemy siłę własnego państwa. Co 
najmniej równie ważne jest, by 
nie konsumować wszystkich do-
chodów, ale nawet, gdy są one 
niewielkie, ich część systema-
tycznie, racjonalnie oszczędzać, 
inwestować. Formą oszczędza-
nia, relatywnie korzystną i bez-
pieczną a przyczyniającą się do 
inwestycji, do rozwoju infrastruk-
tury naszego kraju, są polskie 
papiery skarbowe. Tak też two-
rzy się kapitał budujący gospo-
darkę, rozwijający potencjał na-
szego wspólnego dobra, jakim 
jest polskie państwo.

Pokolenia Polaków marzy-
ły o własnym państwie. Na 
pewno więc powinniśmy je 
umacniać każdym dostęp-
nym nam sposobem. Dziękuję 
za rozmowę.

▶

Nr 227 • 11 – 24 września 2020 13



Polska i Polacy

Oglądam zdjęcia Romka Lazaro-
wicza zamieszczone w jego bio-
grafii. Zawsze zaczynam od tego, 
jeśli książka zawiera fotogra-
fie. Czasem mają w sobie więcej 
treści niż tekst, opowiadają nie-
opisaną nigdzie historię, a cza-
sem tylko coś dopowiadają. Za-
trzymuję się przy tych z lat mło-
dzieńczych Romka, bo przyku-
wają mój wzrok jego oczy. Są 
niesamowicie jasne. Patrzę na 
nie i od razu przychodzą mi na 
myśl wiersze Baczyńskiego. Nie 
chodzi o ich kolor, zresztą zdję-
cia są czarnobiałe, ale o światło, 
które z nich emanuje. To świa-
tło łączy w sobie dobro, pogodę, 
otwartość, prawość. Więc przy-
glądam się młodziutkiemu Rom-
kowi i stwierdzam, że takie wła-
śnie oczy powinni mieć akto-
rzy grający szlachetnych śre-
dniowiecznych rycerzy. Chwilę 
później konstatuję, że podob-
nie świetliste oczy miał jego 
dziadek, Adam Lazarowicz. 
Zwłaszcza na zdjęciu w mun-
durze zrobionym w Biedru-
sku w 1931 roku. Wkrótce za-
czynam czytać pierwszy roz-
dział „Uśmiechnietego wojow-
nika” i dowiaduję się, że przod-
kowie Romka, byli synami 
serbskiego króla Lazara. Po 
śmierci ojca przybyli do Pol-
ski i u boku Michała Korybu-
ta Wiśniowieckiego wsławi-
li się w walkach z Turkami. Je-
den z nich został nobilitowany, 
otrzymał ziemię i herb, w któ-
rym widnieje tarcza ze strza-
łą. Czy waleczni synowie kró-
la Lazara też mieli takie oczy 
jak Romek? A ci jego przodko-
wie, którzy brali udział w po-
wstaniu styczniowym, wojnie 
polsko-bolszewickiej i wojnie 
obronnej w 1939 roku? Czy 
oni też mieli takie świetliste 
spojrzenia?

Do „Uśmiechnietego wo-
jownika” wchodzi się jak do 
domu. Mieszkanie w ponie-
mieckiej kamienicy przy ul. Pa-
steura we Wrocławiu, gdzie 
urodził się, wzrastał i mieszkał 
aż do śmierci Romuald Laza-
rowicz, ma specyficzny klimat, 
typowy dla przedwojennej in-
teligencji – tymi słowami roz-
poczyna się pierwszy rodział 
biografii. – Starannie dobra-
ne stylowe meble, a na ścia-
nach, komodach, regałach ro-
dzinne fotografie, pamiątki, uni-
katowe eksponaty. Już w przed-
pokoju rzucają się w oczy dwa 
olejne obrazy w jednakowych ra-
mach – marszałka Józefa Piłsud-

skiego na kasztance i mjr. Adama 
Lazarowicza w mundurze. Dzia-
dek i dziadek – mówi Helena La-
zarowicz, żona Romka, wskazu-
jąc na obrazy.

Do takiego domu bardzo chce 
się wejść. Chce się usiąść przy 
stole, poprosić o filiżankę herba-
ty, wrzucić do niego kostkę cu-
kru z rodowej, srebrnej cukier-
nicy i słuchać rodzinnych histo-
rii. Książka na szczęście pozwa-
la nam poznać mnóstwo rodzin-
nych historii, większość z walką 
o Polskę w tle. Bo rodzina Laza-
rowiczów to ci, którzy w czasach 
II wojny światowej, okresie stali-
nizmu i czasach PRLu „idą wy-
prostowani wśród tych co na ko-
lanach”. Jeden z jej filarów, Adam 
Lazarowicz „Klamra” był majo-

rem piechoty Polskich Sił Zbroj-
nych, żołnierzem SZP, ZWZ i AK 
oraz zrzeszenia WiN, w którym 
pełnił funkcję zastępcy preze-
sa IV Zarządu Głównego Zrze-

szenia WiN. Na dwa lata przed 
narodzinami Romka, 1 marca 
1951 roku, po aresztowaniu przez 
UB, brutalnym śledztwie i skaza-
niu na czterokrotną karę śmierci, 
został stracony w więzieniu mo-
kotowskim. Drugi filar, Zbigniew, 
ojciec Romka i syn Adama, dzia-
łał w podziemiu niepodległościo-
wym w czasie II wojny światowej 
oraz powojennym podziemiu an-
tykomunistycznym. Jest takie po-
wiedzenie: kto nie ma korzeni, nie 
ma też skrzydeł. Historia tej ro-
dziny dawała skrzydła do odważ-
nego poznawania prawdy i walkę 
o nią nie tylko własnym członkom, 
ale także osobom spoza niej. Fla-
gowym tego przykładem jest He-
lenka, żona Romka, której po-
święcony został osobny rozdział 

„Uśmiechniętego wojownika”. Oj-
ciec Helenki trzykrotnie pełnił 
funkcje I Sekretarza Powiatowe-
go Komitetu PZPR w miastach 
na Opolszczyźnie, zatem wzra-

stała ona w zupełnie innej men-
talności. Romek i Helenka po-
znali się i zostali parą w cza-
sie studiów. Wtedy rozpoczę-
ło się moje polityczne przebu-
dzenie, bo w moim rodzinnym 
domu nie rozmawiało się o po-
lityce, tak jak to było u Laza-
rowiczów. Polityka wprawdzie 
nas dotyczyła, ale w zupełnie 
inny sposób – wyznaje Helena 
na kartach biografii. Kiedy He-
lenka i Romek postanowili się 
pobrać, wielu wątpiło, że mał-
żeństwo tych dwojga z całkowi-
cie różnych światów, przetrwa. 
Ślub odbył się w 1979 roku, rzec 
by można, chwilę przed Gdań-
skim Sierpniem, którego oczy-
wiście w 1979 roku nikt nie 
mógł się spodziewać. Młodzi 
Lazarowiczowie włączyli się 
aktywnie w walkę o niepodle-
głość Polski. 

Kolejny bardzo ważny 
dom w tej opowieści to ten, któ-
ry Romek z Helenką stworzy-
li po ślubie w mieszkaniu przy 
ulicy Podwale. W 1980 roku, 
byłam ledwie przedszkola-
kiem, więc o druku bezdebi-
towych pism i kolegiów redak-
cyjnych – „Biuletynu Dolno-
śląskiego” i „Z dnia na dzień” 
– na Podwalu, czytałam z za-
partym tchem. O ile w miesz-
kaniu przy Pasteura miała-
bym ochotę usiąść przy stole 
i posłuchać opowieści o „Klam-
rze” czy synach króla Laza-
ra, o tyle w domu na Podwa-
lu, chętnie przycupnęłabym 
gdzieś w kącie i obserwowała 
pracę przy powielaczu jak naj-

lepszy film. 
Dziennikarstwo od lat szkol-

nych jest moją pasją, toteż 
od dawna kolekcjonuję książ-
ki o wybitnych przedstawicielach 

tego zawodu, by czerpać z nich 
inspirację. Wśród nich stoi na 
moim regale pozycja pt. „Chłopcy 
Murrowa” poświęcona korespon-
dentom wojennym CBS w cza-
sie II wojny światowej. Murrow’s 
boys, jak nazywano ich w bran-
ży, narażali życie i zdrowie, by 
pełnić swą dziennikarską misję. 
W Wikipedii, na stronie poświę-
conej Romkowi czytamy, że był 
to polski dziennikarz, bibliote-
karz i działacz opozycji w PRL. 
Po pierwsze: dziennikarz. Zresz-
tą, nawet na okładce jego bio-
grafii widzimy Romka piszące-
go na maszynie. (Co prawda wi-
dać tam również amunicję, ale 
po pierwsze jednak maszynę!). 
W mojej opinii dziennikarstwo 
Romka w latach 80. było, wbrew 
pozorom, równie niebezpieczne 
jak wojenne zadania chłopców 
Murrowa i miało realną siłę zmie-
niać rzeczywistość, niosło otu-
chę i nadzieję, dodawało odwagi. 
I dokonywało tego wszystkiego. 
Zmieniało świat. A dziennikar-
stwo, które zmienia świat na lep-
sze, to prawdziwie wielkie dzien-
nikarstwo. Oczywiście Romek 
był dziennikarzem do śmierci, nie 
tylko w latach 80., jednak mnie 
osobiście, jego pisanie z tamte-
go właśnie okresu jest najbliższe. 
Mogłabym jeszcze długo pisać 
o kolejnych wątkach z „Uśmiech-
niętego wojownika”, które mnie 
poruszyły, bo jest ich całe mnó-
stwo. Ale najlepiej po prostu się-
gnąć po tę książkę i samemu od-
naleźć w niej własne wzrusze-
nia. Tymczasem mój egzem-
plarz „Uśmiechniętego wojow-
nika” wędruje na regał tuż obok 
„Chłopców Murrowa”. Było dla 
mnie wielkim zaszczytem po-
znać Romka i gościć go na na-
szym weselu.

Recenzja

Korzenie i skrzydła
 ■ Bardzo cieszy mnie, że biografię Romka Lazarowicza napisały kobiety. Mówi się, że słaba płeć rozróż-

nia większą liczbę kolorów i ich odcieni, a płeć silna, mężczyźni, widzą głównie ich podstawowe odsłony. Gdyby książkę o życiu 
Romka pisał mężczyzna, byłyby w niej fakty, liczby, analizy i zwięzłe podsumowania – czyli, rzec by można – kolory podstawo-
we. Ponieważ jednak napisały ją kobiety, opowieść o Romku Lazarowiczu, mieni się wszystkimi odcieniami jego niezwykłego ży-
cia. Niezwykłego, mimo że nie było to życie pełne spektakularnych zwrotów.

Aleksandra 
Polewska-Wianecka
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Polska i Polacy

Przyzwyczajenie do Polski 
małej i podległej

Polska to jedna z najwspanial-
szych tradycji państwowych Euro-
py. Na naszym kontynencie wca-
le nie ma aż tak wielu krajów, któ-
re przez równie wiele stule-
ci byłyby znaczącymi byta-
mi politycznymi. Wszystkie 
natomiast państwa, posia-
dające porównywalny doro-
bek parlamentarny i repu-
blikański czy równie wielką 
tradycję prawa szanujące-
go godność osoby ludzkiej, 
da się policzyć na palcach 
jednej ręki. Problemem 
jednak jest to, że w roku 
1717 Rzeczpospolitej na-
rzucono rosyjskie wpły-
wy, a w 1795 roku została 
ona wytarta z mapy Euro-
py. Aż do roku 1918 Polska 
pojawiała się na niej jedy-
nie w postaci szczątkowej 
i podporządkowanej obcym 
potęgom. W 1807 zaistnia-
ła jako Księstwo Warszaw-
skie, które dwa lata póź-
niej, po samodzielnie sto-
czonej, zwycięskiej woj-
nie z Austrią osiągnęło roz-
miar ledwie połowy nasze-
go dzisiejszego terytorium. 
Kres położyła mu klęska 
Napoleona. Zaangażowa-
nie się wielu Polaków po 
stronie ówczesnej Francji 
przypomniało światu o historycz-
nym narodzie, upominającym się 
o swoje prawa, ale zarazem upo-
wszechniło wyobrażenie o Pol-
sce, jako o małym kraju, który po-
jawia się i znika. Skojarzenie takie 
zostało ugruntowane stuleciem 
karłowatej odrobiny quasi-pań-
stwa. W roku 1815, decyzją kon-
gresu wiedeńskiego, powstało 
Królestwo Polskie, które cieszy-
ło się przez kilkanaście lat dużą 
autonomią, bardzo na owe czasy 
demokratyczną konstytucją i dy-
namicznym rozwojem gospodar-
czym. W późniejszym czasie im-
perium rosyjskie dążyło do całko-
witego wchłonięcie tej namiast-
ki naszej państwowości, zastę-
pując nawet imię Polski nazew-
niczym nowotworem: Kraj Nad-
wiślany. Całe pokolenia Europej-
czyków szczątkową postać na-
szego państwa odnaleźć mogły 
tylko na dokładniejszych mapach 
i to jedynie jako prowincję Ro-
sji, liczącą niespełna 129 tys. km 
kw. W roku 1919 niemal wszyst-
kie delegacje, na mający zdecy-
dować o nowym kształcie Euro-
py Kongres Wersalski były prze-

konane, że Polska może ograni-
czać się do takiego tylko rozmia-
ru. To, że Polacy mogli chcieć 
czegokolwiek więcej – dla wiel-
kich ówczesnego świata było 
szokiem. Również współcześni 
nam, ogromnie znani historycy 

tacy, jak Paul Johnson, sięganie 
po Wielkopolskę, Śląsk, Pomo-
rze do dziś nazywają „zaborczą 
polską zachłannością”. Dla wie-
lu nadal układem odniesienia 
nie jest bowiem Polska ze stule-
ci swej świetności, ale ta istnie-
jąca szczątkowo lub nieistnieją-
ca wcale, z okresu od końca wie-
ku XVIII po rok 1918.

Dwie koncepcje Europy

Przez szereg stuleci naprzemien-
nie przeplatały się dwie wielkie 
koncepcje politycznego ładu na-
szego kontynentu. Jedną był po-
rządek, ustalony w roku 1815 
na kongresie wiedeńskim. Pole-
gał on na podziale Europy mię-
dzy kilka mocarstw, kosztem nie-
istnienia wielu państw narodo-
wych. Taki ład trwał bez więk-
szych zmian przez prawie sto lat. 
Po drugiej wojnie światowej po-
wrócił w zmodyfikowanej posta-
ci, w której imperium sowieckie 
dzierżyło w swych rękach poło-
wę kontynentu aż po Łabę. Dru-
gi wariant, od traktatu z roku 1919 
zwany wersalskim, przetrwał le-

dwie dwadzieścia lat i zaczął 
się odradzać wraz ze słabnię-
ciem wpływów sowieckich w roku 
1989. Coraz mocniej dające o so-
bie znać zwyrodnienie idei zjed-
noczonej Europy, polegające na 
dążeniu do przepoczwarzania 

Unii Europejskiej w superpań-
stwo, przynieść może ponow-
ne przekreślenie wariantu, jaki 
zwyciężył na Kongresie Wersal-
skim. Czyli modelu, cechującego 
się prawem narodów do posiada-
nia własnych państw.

W okresie międzywojen-
nym wielu polityków nie tylko 
niemieckich otwarcie kwestio-
nowało prawo narodów do sa-
mostanowienia. Dyplomacja re-
publiki weimarskiej upowszech-
niała pogląd o Polsce jako pań-
stwie sezonowym, którego nie 
należy traktować jako poważne-
go partnera, trwałego podmio-
tu międzynarodowego ładu. Tra-
giczne dla nas wydarzenia lat 
1939-45 uprawniają do wniosku, 
że także sojusznicy Polski trakto-
wali nas jako byt, który skoro już 
przestawał istnieć, to może tak 
też się z nim stać w przyszłości. 
Dzisiejsza frazeologia popraw-
ności politycznej utrudnia roz-
poznawanie rzeczywistych po-
glądów i intencji. Czy jednak 
przekonania, sposób myślenia 
a przede wszystkim interesy – 
uległy zasadniczym zmianom? 

Bardzo wiele wskazuje przecież 
na to, że prawo narodów do sa-
mostanowienia wcale nie jest 
ideą podzielaną przez gros wiel-
kich współczesnego nam świa-
ta. Dla wielu polityków autoryte-
tem jest np. Henry Kisinger, były 

sekretarz stanu USA i laureat 
Nagrody Nobla, autor obowiąz-
kowych lektur dyplomatów ca-
łego świata i dla wielu wzorzec 
politycznego myślenia. A my-
ślenie to jest bardzo proste: li-
czą się silni i wielcy, a interesów 
tych, którzy do tego grona nie 
należą, uwzględniać nie trze-
ba. Warto też było zwrócić uwa-
gę na reakcję Rosji na niedawny 
pogrzeb wspólnych polsko-litew-
sko-białoruskich bohaterów po-
wstania styczniowego. Przywód-
cy i liderzy rosyjskich opinii nie 
mówlili Rosji o tych bojownikach 
o swą narodową wolność nie mó-
wili jako o powstańcach, ale – 
zdrajcach i antyrosyjskich bun-
townikach. Takie stawianie spra-
wy brzmi jak deklaracja odmowy 
prawa do wolności tych narodów, 
które udało się kiedyś przydusić 
carską satrapią.

Wewnętrzne skutki 
niegdysiejszego braku 

niepodległości

Brak niezawisłego bytu powo-
duje też, że część zniewolo-

nego narodu orientuje się po-
litycznie nie na ośrodki, dążą-
ce do odzyskania państwowej 
podmiotowości, lecz na potę-
gi, które niepodległy byt ode-
brały. W okresie zaborów mieli-
śmy liczne elity, bez reszty od-

dane Habsburgom, re-
alizujące swoje partyku-
larne interesy w oparciu 
o Petersburg czy Ber-
lin. Identyczny mecha-
nizm działał w okresie 
PRL-u, po którym odzie-
dziczyliśmy ogromną 
część sceny politycznej. 
Mamy więc we współcze-
snych elitach także ludzi 
od pokoleń przyzwycza-
jonych do służenia ob-
cym. Poszukiwanie dla 
siebie zewnętrznych pa-
nów to dla nich naturalny 
odruch, mechanizm bę-
dący istotą ich funkcjo-
nowania. Co można my-
śleć o polskich polity-
kach, przyjmujących na-
grody i medale, noszą-
ce imiona osobistości ta-
kich, jak Gustaw Stre-
semann, do końca życia 
otwarcie głoszących ko-
nieczność odebrania Pol-
sce Pomorza a de fac-
to – pozbawienia nasze-
go kraju niepodległości? 
W pierwszym garniturze 
polityków Trzeciej Rzecz-

pospolitej mamy postacie, któ-
re z ukontentowaniem przysta-
ły na udekorowanie ich meda-
lami z wizerunkami i nazwiska-
mi realizatorów takich właśnie 
programów.

Historyczny precedens utra-
ty niepodległości i znikania 
z mapy Europy nie sprzyja bu-
dowie silnej pozycji politycznej. 
Drogą do jej stworzenia tym 
bardziej musi być znaczący po-
tencjał budowanego przez nas 
państwa. Przede wszystkim – 
potencjał gospodarczy, umoż-
liwiający rozwój potęgi militar-
nej, sprzyjający wzrostowi de-
mograficznemu, podnoszący 
atrakcyjność państwa jako po-
ważnego partnera w relacjach 
międzynarodowych. 

Siła ekonomiczna to klucz 
do rozwiązania bardzo wie-
lu problemów. W przypad-
ku państwa o doświadcze-
niach i geopolitycznym po-
łożeniu takim, jakie ma Pol-
ska, to niezbywalny warunek 
podmiotowości. A nawet po-
litycznego istnienia.

Podmiotowa Polska – 
norma czy aberracja

 ■ Trzy stulecia zwalczania naszej suwerennej państwowości na długo utrwaliły wyobrażenia na te-
mat rozmiaru, znaczenia i miejsca Polski. Umożliwiły też uformowanie w naszej zbiorowości szerokich 
kręgów i politycznych elit, dla których podmiotowość naszego państwa nie jest żadną wartością.

Artur Adamski
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Wspomnienie

O Kornelu dowiedziałem się 
podczas strajków studenc-
kich w Akademii Medycznej w mar-
cu 1968 r.; nawiązywaliśmy wtedy 
kontakty ze strajkującymi studen-
tami z innych uczelni m.in. z Po-
litechniki Wrocławskiej. Informa-
cje o tym, co działo się za mura-
mi poszczególnych uczelni moż-
na było zdobywać i przenosić tyl-
ko osobiście, bowiem inne możli-
wości przekazu w tym czasie były 
niedostępne, a nieliczne telefony – 
na podsłuchu.

W 1976 r., rozpoczęły się straj-
ki robotników w Radomiu, Ursu-
sie i innych miastach Polski pro-
testujących przeciw wprowadze-
niu podwyżek cen na produkty 
żywnościowe. Władza odpowie-
działa,,ścieżkami zdrowia”, na któ-
rych wielu robotników zostało do-
tkliwie pobitych, poturbowanych, 
pokaleczonych, a także pozbawio-
nych pracy, wielu wytoczono pro-
cesy sądowe.

Wtedy po raz pierwszy nawią-
zała się nić porozumienia inteli-
gencji z robotnikami – powstał Ko-
mitet Obrony Robotników (KOR).

Jesienią 1976 r. mój sąsiad 
dr matematyki Ryszard Nowa-
kowski zaprosił mnie na spotka-
nie. Na spotkaniu oprócz gospo-
darzy, Krystyny i Ryszarda Nowa-
kowskich byli również Kornel Mo-
rawiecki, prof. Bolesław Gleichge-
wicht i Hanna Łukowska-Karniej. 
Rozmawialiśmy o sytuacji w Pol-
sce po czerwcowych i lipcowych 
strajkach w ponad 90 dużych za-
kładach. Zastanawialiśmy się też 
nad potrzebami i możliwościami 
udzielenia pomocy poszkodowa-
nym, przez siły bezpieczeństwa 
PRL.

Ponieważ pracowałem blisko 
dużych zakładów pracy w dzielni-
cy Wrocław-Fabryczna, mogłem 
poznać nastroje panujące w śro-
dowisku robotniczym, a także za-
pytać o ewentualne potrzeby.

Kornel przyniósł na to spotka-
nie sporo druków wychodzących 
bez cenzury w Polsce i za grani-
cą. To od tego czasu oprócz Ra-
dia Wolna Europa miałem dostęp 
do wolnego słowa.

Takich spotkań było jeszcze do 
1980 r. kilka, w różnym składzie, 
ale literatura tzw. bezdebitowa cią-
gle do mnie docierała.

Po ogłoszeniu stanu wojen-
nego wiedziałem, że Kornel jest 
na wolności, bo kilka osób zwróci-
ło się do mnie o odzież dla pewnej 
ukrywającej się osoby. Odzież była 
potrzebna, żeby osoby ukrywające 
się mogły się przebrać i utrudnić 
tajnym służbą rozpoznanie. W tych 
mrocznych czasach spotykałem 
się wielokrotnie z dr Rysiem Nowa-
kowskim. Odbierał ode mnie ryzy 
papieru, które wynosiłem z pra-
cy. Po latach na jednym ze spo-
tkań w muzeum Zajezdnia dowie-
działem się od Hanny Łukowskiej-
-Karniej że Rysio miał w domu dru-
karnię Solidarności Walczącej.

W lutym 1982 r. ludzie z pod-
ziemnej Solidarności zapytali mnie, 
czy mógłbym zorganizować tajne 
spotkanie władz regionu. Zgodzi-
łem się i podałem jako miejsce spo-
tkania dom na Biskupinie, w któ-
rym mieszkaliśmy. Spotkanie odby-
ło się w marcu 

W pierwotnie ustalonym termi-
nie spotkanie nie doszło do skutku 
i wyznaczono następny termin na 
marzec 1982 r. (niestety dokładnej 
daty nie pamiętam). Spotkanie od-
było się w marcu. Zebrało się oko-
ło trzydziestu działaczy zdelega-

lizowanej Solidarności. W czasie 
spotkania część z nich wychodziła 
i przychodzili też nowi. Mnie przy-
padła rola gospodarza i uczestnika 
tego spotkania na prawach gościa. 
Spotkanie trwało od dziewiątej rano 
do wieczora. Napisał o nim Igor 
Janke w swojej książce „Twierdza”.

To na tym spotkaniu doszło do 
poważnych różnic w ocenie sy-
tuacji i proponowanych dróg dal-
szych działań. Władysław Frasy-
niuk uważał, że władza ludowa po-
zwoli znów na legalną działalność 
Solidarności, a Kornel Morawiecki 
był zdania, że nie po to został wpro-
wadzony stan wojenny, aby władza 
komunistyczna miała się cofnąć. 
Porozumienie zaś zostało podpi-
sane po to, aby zyskać na czasie 
i przygotować siły do rozprawienia 
się z Solidarnością. Władza komu-
nistyczna nigdy nie dotrzymywa-
ła żadnych zobowiązań, a ustęp-
stwa mogły być tylko na niej wy-
muszane. Przekonywał także, że 
należy przygotować bardziej ra-
dykalny plan działania, aby przy-
musić komunistów do żądanych 
przez Polaków ustępstw i koniecz-
nych swobód tym bardziej, że sys-
tem jest niewydolny i słabnie za-
równo w wymiarze politycznym, 
ekonomicznym, społecznym, jak 
i międzynarodowym.

Kornelowi chodziło nie tylko 
o wznowienie działalności związ-

kowej, ale o takie długofalowe dzia-
łania, które miały przynieść Polsce 
niepodległość i suwerenność. Kro-
kiem w tym kierunku było przyjęcie 
przesłania uczestników ostatniego 
Zjazdu Solidarności w Gdańsku, 
skierowanego do ludzi pracy w Eu-
ropie Wschodniej i ZSRR. To dlate-
go reakcja władz bloku sowieckie-
go była tak gwałtowna. Nie można 
było mieć nadziei, że władza komu-
nistyczna w Polsce sama z siebie 
cofnie się i przywróci działalność 
związkową w duchu porozumień 
z sierpnia 1980 r.

Takie stanowisko Kornela na 
tym tajnym spotkaniu poparłem tyl-
ko ja i chyba Piotr Bednarz, a po-
zostali albo milczeli, albo popierali 
Frasyniuka, w tym obecny tam Pi-
nior, który miał znaczny posłuch, 
bo dysponował pieniędzmi Solidar-
ności podjętymi w ostatniej chwi-
li z banku.

Czas pokazał, że to Kornel 
miał rację. Za wygłoszone poglą-
dy przez długie lata płacił wysoką 
cenę. Jako przykład może posłu-
żyć jedna z sytuacji na sesji Rady 
Miejskiej Wrocławia pierwszej ka-
dencji. Zgłosiłem formalny wnio-
sek, aby w uznaniu wielkich za-
sług, które poczynił Kornel Mora-
wiecki dla tego miasta, zaprosić go 
na członka jednej z komisji Rady 
Miejskiej, spoza listy radnych, na 
co pozwalały przepisy o samorzą-
dzie. Trudno wręcz opisać, jaka 
podniosła się wtedy wrzawa i ata-
ki na ten wniosek i samego Korne-
la, od Frasyniuka poczynając, a na 
Zdrojewskim kończąc. Mam na-
dzieje, że zachowały się zapisy na 
taśmach magnetofonowych z prze-
biegu tych obrad, a urzędnicza au-
tocenzura nie wykonała,,stosow-
nych” poleceń.

Wiosną 2014 roku odwiedziłem 
Kornela w siedzibie Stowarzysze-
nia Solidarności Walczącej przy 
zbiegu ulic Barlickiego i Nowowiej-
skiej. Powiedziałem o ludziach, 

którzy zasłużyli się dla Polski 
i Solidarności, w tym dla Solidar-
ności Walczącej ale ich nazwiska 
są na ogół nieznane. Opowiedzia-
łem mu o starym człowieku nie-
obecnemu w mediach ale zasłużo-
nemu. Nazywał się Rudolf Szydeł-
ko. Po bardzo uważnym wysłucha-
niu Kornel poprosił mnie abym na-
pisał o nim do Gazety Obywatel-
skiej. Potem poprosiłem też o zor-
ganizowanie spotkania z panem 
Rudolfem.

Wszystko to potoczyło się bar-
dzo szybko i zawiozłem Kornela 

na umówione spotkanie. Obłożnie 
chory, ale całkowicie przytomny 93 
letni pan Rudolf był bardzo wzru-
szony. Kornel osobiście odznaczył 
go,,Srebrnym Krzyżem Solidarno-
ści Walczącej”. Uhonorowany miał 
łzy w oczach – w swoim mniema-
niu nie zasłużył na wyróżnienie. 
Później opowiedział o swoich prze-
życiach z czasów II wojny świato-
wej, a także o działalności w Soli-
darności i w podziemnych struktu-
rach Solidarności Walczącej.

Kiedy kilka miesięcy po 
tym wyróżnieniu Pan Rudolf Szy-
dełko znalazł się w Zakładzie Opie-
kuńczym Sióstr Zakonnych Boro-
meuszek w dawnym szpitalu przy 
ul. Rydygiera, Kornel zawsze pa-
miętał o Nim i pytał o stan Jego 
zdrowia i czy czegoś mu nie braku-
je, pozdrawiając przy tym serdecz-
nie. Od 2014 r przez trzy lata regu-
larnie odwiedzałem Pana Rudzia 
i zaopatrywałem Go w Gazetę 
Obywatelską i inne potrzebne rze-
czy, których sobie życzył do końca 
Jego dni.

Kiedy nasz Pan Jezus Chry-
stus powołał Śp. Rudzia Szydełkę 
na wieczną wartę, udałem się do 
Marszałka Seniora z zapytaniem 
(wiedząc, że sam ma poważne 
problemy zdrowotne i jest obciążo-
ny licznymi obowiązkami), czy ze-
chciałby uczestniczyć w pożegna-
niu Śp. Rudolfa Szydełki? Nie było 

z Jego strony żadnego wahania 
i zastanawiania się mimo że mu-
siał w tym celu specjalnie w tym 
dniu przyjechać a potem powrócić 
do Warszawy.

4 czerwca 2017 r. na wrocław-
skim cmentarzu Św. Rodziny zgro-
madziło się wielu żałobników (mimo 
tego, że zmarły nie miał żadnej ro-
dziny), aby uczestniczyć w uroczy-
stościach pogrzebowych Śp. Ru-
dolfa Szydełki – członka Solidar-

ności Walczącej. Udział Marszał-
ka Seniora Kornela Morawieckiego 
spowodował, że nasz kombatant 
został niezwykle godnie pożegna-
ny. Marszałek Senior nawiązując 
do krótkiej notki biograficznej na-
pisanej przeze mnie i opublikowa-
nej w Gazecie Obywatelskiej nr 67 
z dn. 25 VII – 7 VIII 2014 pt.,,Rudolf 
Szydełko Żołnierz drugiego szere-
gu” podwyższył rangę Jego osobi-
stego udziału w zasługach dla Pol-
ski mówiąc,,Rudolfie, Ty nie byłeś 
żołnierzem drugiego szeregu – by-
łeś żołnierzem pierwszego szere-
gu, idąc na śmiertelny bój w mar-
szu na Berlin”.

Po wręczeniu Krzyża Solidar-
ności Walczącej Rudolfowi, zapro-
siłem Kornela do domu na kawę, 
chociaż było już dość późno. Kor-
nel zapytał mnie, co słychać w służ-
bie zdrowia. Pamiętał o tym, że by-
łem związany z przemysłową służ-
bą zdrowia. Opowiedziałem mu ja-
kie panują nastroje oraz jakie rezul-
taty przyniosła tzw. reforma służ-
by zdrowia w wykonaniu wrocław-
skich władz. Odpowiedzialnym 
za ten stan rzeczy był wtedy dr 
Władysław Sidorowicz, który peł-
nił funkcję dyrektora Miejskiego 
Wydziału Zdrowia. Wzmiankowa-
na reforma sprowadziła się głów-
nie do likwidacji Zespołów Opie-
ki Zdrowotnej, jako przestarzałych 
struktur. Sidorowiczowi szcze-

Moje wspomnienie o Kornelu Morawieckim
 ■ Miałem szczęście i wielki zaszczyt spotkać na mojej drodze życia Wielkiego Czło-

wieka – Kornela Morawieckiego. Tadeusz 
Bielawski

►

Zdjęcie z 30 lipca 2014. Dzień uhonorowania Srebrnym Krzyżem Solidarności Walczącej Rudolfa Szydełki przez Kornela Morawieckiego. Od lewej Pani mgr 
Wiesława Łuczków, Kornel Morawiecki, Rudolf Szydełko i po prawej Tadeusz Bielawski.
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Historia i Pamięć

Dezinformacja stała się najsku-
teczniejszą bronią twórców mark-
sistowskiej ideologii uzasadnia-
jących konieczność wymordo-
wania 60 milionów dla oczysz-
czenia z przeciwników „marksi-
stowskiej wspólnoty wolnych lu-
dzi”. W Polsce okupowanej przez 
Rosję od 17 września 1939 roku 
NKWD zajęło się „specjalizacją” 
tysięcy oprawców, którzy oczysz-
czali z Polaków z „wrogów ludu”, 
mordując, zsyłając na Sybir, ska-
zując na banicję i niepamięć mi-
liony polskiej inteligencji różnych 
stanów. Polacy zostali skaza-
ni nie tylko na niepamięć, skaza-
no ich na ohydne zniesławienie, 
z czym dzisiaj, po 80 latach wal-
czą naukowcy.

A historię człowieka i oddzia-
łu cały czas do pewnego momen-
tu pisali ludzie bezpieki, ludzie re-
sortu. To oni ustanowili pewne ka-
nony, według których miano oce-
niać, wyrażać się i pisać. Mó-
wił o tym dr Kazimierz Krajew-
ski podczas debaty nad biogra-
fią kpt. Romualda Adama Rajsa 
„Burego”. Nawet materiały śledz-
twa pisane przez funkcjonariuszy 
urzędu bezpieczeństwa świad-
czą, iż było ono prowadzone pod 
tezę propagandową.

Rzesze agentów różnej naro-
dowości w XXI wieku w różnych 
branżach (media, kultura, polity-
ka, turystyka, nauka..) wciąż tak 
samo szkalują Polskę. Czynią 
to też nasi sąsiedzi Ukraińcy, któ-
rych 2 miliony doskonale daje so-
bie radę w Polsce.

W Hucie Pieniackiej, w miej-
scu bestialskiego mordu 800 Po-
laków, dzieci, kobiet, starców do-
konanego przez Ukraińców z 4. 
Pułku Policji SS oraz Ukraińców 
z jednostki UPA, na odsłoniętej 
przez „Swobodę” płycie znalazło 
się m.in. sformułowanie: „bandy-
ci z AK”. Napis jest w trzech ję-
zykach. Dezinformacją posługu-
je się rzesza ludzi antypolskie-
go resortu z polskiej mniejszości 
ukraińskiej, w tym ukraińska ga-
zeta „Kurier Galicyjski. Już sama 
nazwa gazety określa przynależ-
ność narodowościową jej twór-
ców i ich „przywiązanie” do Pol-
ski. Mniejszość ukraińska usta-
nawia pewne kanony w jakich 
mamy oceniać, w jakich mamy 
pisać o historii Polski, zgod-
nie z Uchwałą Krajową Prowo-
du OUN z 22 czerwca 1990 roku 
(Wiktor Poliszczuk).

Przykładem jest choćby ste-
reotyp myślowy Katarzyny Łozy, 

która w artykule pt.„11 lipca 
– wspólny ból Ukraińców i Pola-
ków”, opublikowanym w Kurierze 
galicyjskim pisze: „Nie mam wąt-
pliwości, że wszystkich wymie-
nionych represji naród ukraiń-
ski doświadczył ze strony władz 
II RP. Musimy o tym rozmawiać. 
Powinniśmy za to przepraszać”.

Kurier Galicyjski promuje pro-
gram Centrum Kultury Polskiej 

i Dialogu Europejskiego (spon-
sorowany przez polskie MEN 
i przemyski Caritas) „Muzy Gali-
cji”: integrację młodzieży polskiej 
i ukraińskiej, łamanie stereoty-
pów, poznawanie kultury i tradycji 
sąsiednich krajów, a także odkry-
wanie wspólnych śladów i dzie-
dzictwa historycznego, religijne-
go i kulturowego na terenach po-
granicza dawnej Galicji.

Czy haniebny napis Swobo-
dy na tablicy w Hucie Pie-
niackiej to jeden z punktów 
programu łamiący stereo-
typ o prawdziwym ukraiń-
skim, nierozliczonym ludo-
bójstwie na 200 000 Polaków 
i zagrabieniu polskiego ma-
jątku od wieków gromadzo-
nego przez Polaków na tym 
terenie?

Czy pozwolimy fabrykować 
naszą historię wrogom?

 ■ DEZINFORMACJA JEST JAK KOKAINA – zwykł mawiać szef KGB Jurij Andro-
pow. Gdy spróbujesz raz lub dwa razy, być może nie zmieni twojego życia. Ale jeśli 
używasz jej codziennie, uzależnisz się i staniesz się innym człowiekiem. Stalin utwo-
rzył SMIERSZ – wydział wywiadu, w którym bandyci specjalizowali się w przypi-
sywaniu ludziom kolaboracji z „niemieckimi nazistami”.

Bożena 
Ratter

Sowiecka „pomoc”

„Braterska pomoc” przyszła ze Wschodu,
Sowiecki bagnet utkwił nam w plecach.
Dla waszego polskiego narodu
Idzie wolność! – Mówili na wiecach.

Zerwane burżuazyjne pęta!
Jesteście wolni, czas się pakować.
Czeka już na was ziemia przeklęta,
Więc na eszelon rozkaz ładować.

Pojechali w bydlęcych wagonach,
Ach jaki komfort – bo szersze tory,
Coraz po drodze ktoś z ludzi kona
A Sybir czeka polskiej diaspory.

Dwaj dyktatorzy Hitler i Stalin
Rozdarli polską ziemię na poły,
Z dwóch stron Ojczyznę zmasakrowali,
W katyńskim lesie czekają doły.

Stalin już rozkaz ważny podpisał,
Wiodą do lasu polskich żołnierzy.
Ileż to strzałów las ten usłyszał!?
Każdy oficer już w dole leży.

Długo ta „pomoc braterska” trwała – 
Łagry, więzienia, strzał w potylicę.
Ale Ojczyzna nasza przetrwała – 
Choć krzywd doznanych się nie doliczę.

Wrzesień A.D. 2020

Antoni Wysocki 

gólnie nie podobała medycy-
na pracy. Twierdził, że po transfor-
macji ustrojowej robotnicy nie od-
grywają znaczącej roli. Odpowie-
działem na to stwierdzenie, że bez 
udziału i wkładu robotników tzw. 
socjalizm w Polsce by nie upadł 
i że robotnikom za ten wkład na-
leży się szczególna ochrona zdro-
wia Za wyrażanie tej opinii spotka-
ły mnie ze strony dr Sidorowicza 
szykany. Rozwiązano mój ZOZ 
i zwolniono mnie z pracy. Niestety 
nie była to jednorazowa szykana.

Kornel był zdumiony, że były 
członek komitetu politycznego So-
lidarności Walczącej w stanie wo-
jennym mógł tak postąpić. Zawsze 
cenił wkład robotników w powsta-
nie Solidarności., podobnie jak ja 
był rozczarowany postawami nie-
których działaczy Solidarności 
i ich szkodzeniem polskiej spra-
wie, a tym samym polskiej racji 
stanu. Miał na myśli nie tylko,,o-
krągły stół”, którego był przeciw-
nikiem, ale wiele zachowań i przy-
jętych rozwiązań systemowych. 
Przekonywał mnie do programu 
Polski Solidarnej, z którego mia-
ły wynikać inne rozwiązania po-
działu wypracowanych dóbr. Wte-
dy nie byłem do nich całkiem prze-
konany, ale dziś, patrząc na sze-
rzące się w świecie niepokoje wi-
dzę, jak dalekowzroczne były prze-
widywania Kornela.

W 2015 r. zbierałem podpi-
sy popierające jego kandydatu-
rę w wyborach. Byłem zaskoczony, 
jak trudno było te podpisy uzyskać 
nawet od ludzi, którzy znali Korne-
la z czasów działalności w okresie 
stanu wojennego. Kiedy powstał 
Ruch Kukiz 15 jako nowa inicjaty-
wa polityczna, ponownie spotka-
łem się z Kornelem i podjąłem się 
zbierania podpisów. Wtedy zapytał 
mnie, czy nie zdecydował bym się 
kandydować do sejmu. Nie chcia-
łem, byłem rozczarowany tzw. kla-
są polityczną. Według mojej oce-
ny większość to kandydaci własne-
go politycznego interesu, a nie re-
prezentanci woli narodu. Najlepszy 
dowód, że dr Kornel Morawiecki, 
człowiek bardzo zasłużony nie zy-
skał poparcie przez tyle lat.

Wiosną 2019 roku wstąpiłem 
do redakcji Gazety Obywatelskiej 
po nowy numer jej wydania, Wte-
dy tez spotkałem Kornela, który 
zaprosił mnie na rozmowę. Wrę-
czył mi statut partii Wolni i Soli-
darni (WiS) zachęcając do zapisa-
nia się Powiedział: „Przecież dzia-
łałeś w Solidarności Walczącej”. 
Statut przyjąłem ale nie poczyni-
łem dalszych kroków.

Na wieść o śmierci Kornela, 
poczułem, że odszedł ktoś bardzo 
mi bliski. Trudno mi było opano-
wać wzruszenie. Podobne odczu-
cia miałem wtedy, kiedy odszedł 
od nas św. Jan Paweł II. Żegna-
jąc Kornela wpisałem się do księgi 
pamiątkowej wystawionej we wro-
cławskim ratuszu. Jestem pewien, 
że Polska utraciła kogoś ważnego, 
chociaż w tym czasie jeszcze nie 
dość docenianego i że w polskiej 
polityce zabraknie głosu patrioty, 
noszącego ojczyznę w sercu, bo-
hatera, wizjonera, a nade wszyst-
ko wielkiego, uczciwego i mądrego 
człowieka.

Wrocław 6 wrzesień 2020 r

►
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Reportaż

Składanym rowerkiem jadę do Bos-
mańskiej i dalej do Nasypowej. Po drodze 
spotykam znajomą dozorczynię ze szkoły 
podstawowej na Obłużu. Pytam, czy wie, 
gdzie może być otwarty kiosk z gazetami. 

Dozorczyni pokazuje nieodległy budy-
nek na górce. 

– A za tym blokiem, gdzie mieszka ten, 
co to nie strajkuje. 

– Stoczniowiec i nie strajkuje? – dziwię 
się. 

– Ach, panie, taki wstyd! 
– Może chory?
– Gdzie tam, panie, chory! Chyba na 

duszę! Podobno sekretarz partii tak nim 
pokierował. Tak, panie. Gorsze te sekreta-
rze od Antychrysta! 

Nie dość, że pada, to jeszcze zrobiło 
się chłodno. W strajkujących zakładach lu-
dzie siedzą pod plandekami, pod kawałka-
mi folii. Ci, co mają reumatyzm – a jest ta-
kich wielu – mają powody do narzekania.

Radio nadaje komunikat o rozmowach 
przedstawicieli komisji rządowej pod prze-
wodnictwem członka KC, wicepremiera Ta-
deusza Pyki z komitetami strajkowymi za-
kładów, które nie przystąpiły do MKS-
-u w Stoczni Gdańskiej. Rozmowy trwa-
ją w gmachu Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21. 

Tadeusz Pyka przyjmuje do realiza-
cji wszelkie postulaty, oprócz tych, które 

nazywa politycznymi, podrzucanymi przez 
„elementy wrogie Polsce Ludowej”. 

O dziewiątej członkowie komi-
sji rządowej i przedstawiciele komite-
tów strajkowych, zebrani w Sali Herbowej 
WRN w Gdańsku, podpisują porozumie-
nie w sprawie realizacji postulatów strajku-
jących załóg. 

Kiedy podpisy składają ministrowie, 
sekretarze partii, dyrektorzy i przedsta-
wiciele komitetów strajkowych, na parte-
rze WRN rozrzucany jest krótki wierszyk 
– agitka:

Szkoda słów i naszych łez,
władzy waszej nadszedł kres! 
Pyka, Pyka odejdź stąd! 
Po dziesiątej piętnaście umowa mię-

dzy Komisją Pyki, a stroną strajkową, zo-
staje wysłana do KC PZPR w Warszawie. 
Wicepremier Pyka i wojewoda Kołodziej-
ski są pewni, że Sekretariat KC i Biuro Po-
lityczne zaakceptują porozumienie i nie do-
puszczą do przejęcia inicjatywy strajkowej 
przez MKS w Stoczni Gdańskiej. 

Wybiegam z gmachu WRN i rowerkiem, 
pustymi ulicami, pędzę do kolejki, żeby 
zdążyć do Gdyni. 

Na rannym posiedzeniu komitetu straj-
kowego w Stoczni Gdyńskiej, Tadeusz Pła-
wiński, inżynier z TE, szef służby informa-
cyjnej i, w zastępstwie Andrzeja Kołodzie-

ja, przewodniczący Komitetu Strajkowe-
go Stoczni, mówi, że dochodzi do narusza-
nia dyscypliny strajkowej, a nawet do łama-
nia regulaminu strajku: 

– Stoczniowiec z K3 rozmawiał z sekre-
tarzem partii KZ, Litzbarskim. Jest świadek 
tej rozmowy, delegat K3. To złamanie re-
gulaminu strajku! Proszę wezwać Stocz-
niowca, o którym mówimy, jest za drzwia-
mi. Wezwać.

Marian Tyszka z W5 wprowadza do pa-
wilonu stoczniowca, który rozmawiał z se-
kretarzem Litzbarskim.

– Rozmawiałeś? – pyta Tadeusz 
Pławiński.

– A czy to była rozmowa? – zastanawia 
się obwiniony. – Mnie się zdaje, że nie do-
szło do rozmowy.

– Nie doszło do rozmowy, powiadasz?
– Bo to było tak… – wyjaśnia stocznio-

wiec. – Wyszedłem na plac. Nagle, jak dia-
beł spod ziemi, pojawił się sekretarz Lit-
zbarski. I pyta mnie, jak się mieszka na 
strajku. A ja do niego, że dobrze się miesz-
ka. To on, że pogoda nienajlepsza. To ja, 
że pogoda na strajk w sam raz... To była 
cała rozmowa. 

– Co robimy? – pyta Pławiński.
– Dać mu ostrzeżenie.
– Wystarczy upomnieć.
– Dobrze – zgadza się Pławiński. – Upo-

minam kolegę, że z sekretarzami nie wol-
no rozmawiać. Po prostu stoczniowcowi 

nie przystoi rozmowa z komuchem. Kolega 
przyjmuje upomnienie?

– Przyjmuję. 
– A co zrobimy z sekretarzem Litzbar-

skim? – pyta Leszek Krauze z K3. – Se-
kretarz samowolnie wyszedł z „Akwarium” 
i samowolnie łaził po stoczni.

„Akwarium” to kilkupiętrowy budynek 
stoczniowej administracji i partii. Zgodnie 
z regulaminem strajku, sekretarzom i dy-
rektorom nie wolno opuszczać „Akwarium” 
bez zgody Komitetu Strajkowego. 

– Sekretarz dostanie ostrzeżenie na 
piśmie – mówi Pławiński. – Jeśli jesz-
cze raz wyjdzie z ‘Akwarium’ bez naszej 
zgody, to zostanie wyrzucony za bramę.

– Jeszcze kopa powinien dostać!
– Ja tak w ogóle to chromolę sekretarzy 

– odzywa się upomniany. – Mogę teraz iść 
do niego i mu dokopać.

– Panowie! – upomina Pławiński. – Nie 
będziemy kopać sekretarzy! 

– Na razie.
– I potem nie będziemy kopać – powia-

da Pławiński – Wystarczy, że wyrzucimy 
ich za bramę. 

Głosy zza stołu:
– Na pysk!
– Kopniesz gówno, a on będzie krzy-

czał, że kopnąłeś człowieka! 
Wybuch śmiechu.
– Dosyć panowie!
Głos zza stołu:

Na strajku dobrze się mieszka
 ■ Na osiedlu stoczniowców, Obłuże w Gdyni wychodzę przed budynek numer 10 przy Stolar-

skiej, gdzie nocowałem. Jest środa, 20 sierpnia 1980, siódmy dzień strajku na Wybrzeżu Gdań-
skim. Dzień zaczyna się deszczowo, mgliście. Z ulicy Stolarskiej ledwo widać bramownicę Stocz-
ni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej.

Michał 
Mońko

►
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Reportaż
– A jednak trzeba będzie chyba ko-

muś dokopać, bo ci z „Akwarium” za nic 
mają regulamin strajkowy. Dzisiaj wyszedł 
z ‘Akwarium’ nie sekretarz, a dyrektor Fan-
drey. Żeby tylko wyszedł! On wyszedł i jed-
nemu z AG podał rękę, a ten z AG rękę 
Fandreya uścisnął! 

– No to ładnie! – mówi Pławiński. – 
Ładnie… Dyscyplina strajkowa rozłazi się, 
jak stare prześcieradło… Nie zdziwię się, 
jak zaczniemy zapraszać sekretarzy i dy-
rektorów na kawę. Czy się mylę? 

– Nie jest tak źle – powiada Zdzisław 
Ślesarow z AG. – Przypadek… Dyrektor 
Willy Fandrey szedł służbowo do Andrze-
ja Kołodzieja, ale go jeszcze nie zastał. No 
i wracał do ‘Akwarium’. Spotkał ludzi i wy-
ciągnął na przywitanie rękę. No i jeden się 
zapomniał… Podał dyrektorowi rękę. Ale 
nie uścisnął. 

Odezwały się głosy:
– No, dobrze, że tylko jeden!
– O jednego za dużo!
– Jak zobaczył Fandreya, to się zapo-

mniał! Dobre! 
Pławiński uśmiecha się.
– Jeśli tylko się zapomniał… 
Głos zza stołu:
– Supełek niech sobie wiążę. To się nie 

zapomni. 
– Słuchajcie – mówi Pławiński. – Musi-

my popracować nad sobą. Ja też mógłbym 
się zapomnieć. Tu była dyktatura partii 
i dyrekcji. Na widok sekretarza albo dyrek-
tora wszyscy kicali. Niektórzy, jak wiecie, 
chcieli nieraz całować sekretarza w rękę… 

Wybuch śmiechu. 
– Nie śmiejcie się. Baryczko, jak dostał 

ze stoczni wybrakowany tapczan, to poca-
łował sekretarza Mendalkę w rękę. 

– A gdzie tam! Ledwo nosem do-
tknął ręki majstra, znaczy sekretarza. 
A wyglądało jakby całował. 

– Słyszałem o niejednym takim, co ca-
łował majstra jak nie za tapczan, to za fotel 
albo za krzesła – ciągnie Pławiński. – Tak 
było, ale nie może być. Nikogo w rękę ca-
łować nie będziemy. A rękę podajemy tyl-
ko temu, kogo szanujemy. Kto nie jest świ-
nią. Szacunek należy się i spawaczowi, 
i majstrowi, i inżynierowi. Jeśli na to któ-
ryś zasługuje. A nie dlatego, że jest partyj-
ny, że ma funkcję w ORMO i tak dalej. Par-
tyjnym nie podajemy ręki. A teraz dziesięć 
minut przerwy i przewietrzcie pokój”. 

Tymczasem rządowe limuzyny zatrzy-
mują się pod główną bramą Stoczni Gdyń-
skiej. W dobrym nastroju I sekretarz KW, 
Fiszbach i minister Jedynak zamierzają 
odwiedzić dwa najbardziej radykalne straj-
ki na Wybrzeżu Gdańskim, strajk w Stocz-
ni Gdyńskiej i w Zarządzie Portu Gdynia. 

Komitet Strajkowy nie jest jednomyśl-
ny, gdy przychodzi podejmować decy-
zję: czy wpuścić do Stoczni sekretarza Fi-
szbacha i ministra Jedynaka? Pławiński 
jest zdecydowanie przeciw. Popierają go 
dwaj inni inżynierowie, członkowie Komite-
tu Strajkowego: Kozicki i Onuszko. 

Przeważa w końcu decyzja Kołodzie-
ja, który wyjątkowo 20 sierpnia 1980 przy-
bywa z Gdańska do Stoczni i deklaruje, że 
powita i oprowadzi gości po stoczni. 

– No to można się zabić! – komen-
tuje sytuację Pławiński. – To się nazy-
wa nie mieć poglądów i nie wiedzieć, co 
to komuna!

– Trzeba rozmawiać – tłumaczy 
Kołodziej. 

– Z kim chcesz rozmawiać? – pyta 
Andrzej Kozicki. – Z komunistami się 
nie rozmawia. 

Sekretarz Fiszbach przedstawia się 
jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady 
Narodowej i w tej roli chce wejść za bra-
mę. Minister Jedynak podaje się za repre-
zentanta rządu premiera Babiucha. Oby-

dwaj – sekretarz i minister – stoją pokornie 
i czekają na wpuszczenie za bramę. 

Za zgodą Kołodzieja, sekretarz Fi-
szbach i minister Jedynak mogą wejść do 
Stoczni. Przybyłych witają: Andrzej Ko-
łodziej, wiceprzewodniczący MKS; Willi 
Fandrey, dyrektor Stoczni; Kazimierz Lit-
zbarski, I sekretarz KZ; Zbigniew Macie-
jewski drugi dyrektor Stoczni. 

Przy bramie minister i sekretarz sta-
rają się nie zauważyć narysowanej bia-
łą kreda na asfalcie kratownicy. Każda 
kratka oznacza jakiś wydział: K1, K2, K3, 
K4… W1, W2, W3, W4, W5… itd. Jedna 
obszerna kratka, podzielona na dwie czę-
ści, przeznaczona jest dla mieszkańców 
„Akwarium”, czyli dla Dyrekcji Stoczni i Ko-
mitetu Zakładowego PZPR. 

We wszystkich kratkach, oprócz krat-
ki „Akwarium”, leżą paczki żywnościo-
we od rodzin i instytucji, zabierane co ja-
kiś czas prze łączników wydziałowych. 
W kratce „Akwarium” leży miotła, tzw. dra-
paka, i wypisane są nazwiska adresatów 
miotły. To są nazwiska stoczniowych se-
kretarzy, dyrektorów i działaczy partii. 

Na asfalcie, w kratkach „Akwa-
rium”, wypisane są tytuły i nazwiska: prze-
wodniczący ZZ ZSMP, Pankiewicz; prze-
wodniczący Rady Zakładowej ZZM, Fry-
zowski; poseł na Sejm, delegat W5 na 
Konferencję Wojewódzką PZPR, Men-
dalka; I sekretarz KW, delegat K2 na VIII 
Zjazd partii, Fiszbach; członek Biura Po-
litycznego, delegat K2 na VIII Zjazd par-
tii, Kania; I sekretarz KZ, delegat K2 na 
Wojewódzką Konferencję PZPR w Gdań-
sku, Litzbarski; delegat na VIII Zjazd partii, 
Urbanek, monter rurociągów na K2. 

Spotkanie I sekretarza KW, Fiszba-
cha i ministra Jedynaka z przedstawicie-
lami strajkującej załogi odbywa się nie-
opodal bramy głównej w pawilonie zajmo-
wanym przez Komitet Strajkowy Stoczni 
Gdyńskiej. 

Po lewej stronie stołu (patrząc od wej-
ścia) zasiadają stoczniowcy – członko-
wie Komitetu Strajkowego: Andrzej Ko-
zicki, Piotr Onuszko, Andrzej Kołodziej, 
Zbigniew Mrozowski, Zdzisław Ślesarow, 
Piotr Mikołajczyk, Tadeusz Pławiński, Wła-
dysław Pawelec, Henryk Woźniak; w dru-
gim rzędzie Marian Tyszka, Leszek Krau-
ze, Henryk Mierzejewski. Mnie nie widać, 
bo robię zdjęcia. 

Po prawej stronie stołu zasiadają: I se-
kretarz KW, Tadeusz Fiszbach; minister 
przemysłu ciężkiego Andrzej Jedynak; dy-
rektor Stoczni Gdyńskiej, Willi Fandrey; 
I sekretarz KZ, Kazimierz Litzbarski; dy-
rektor ds. produkcji Zbigniew Maciejewski 
i osoby towarzyszące I sekretarzowi KW. 

Andrzej Kołodziej oświadcza sekreta-
rzowi i ministrowi, że Komitet Strajkowy 
może zaznajomić ich z sytuacją w stocz-
ni. Minister Jedynak prosi o zezwolenie 
na wejście na W2, a sekretarz Fiszbach 
chce odwiedzić K2, gdzie jest członkiem 
POP. 

Pławiński, nie oglądają się na Koło-
dzieja, mówi zdecydowanie: 

– To niemożliwe. Na wydziały nie ma-
cie wstępu. U nas stoczniowcy nie roz-
mawiają z funkcjonariuszami partyjnymi. 
A wy jesteście funkcjonariuszami. 

Przewodniczący Kołodziej, wbrew opi-
nii Pławińskiego i Kozickiego, zezwala 
funkcjonariuszom na wejście i oprowadza 
ich po Stoczni. Fiszbach pyta stoczniow-
ców o jedzenie, o zdrowie. 

– Czy starcza, czy brakuje? 
– Najadamy się – odpowiada Broni-

sław Suchański z K2, członek KS. 
– A może potrzebne leki? 
– Na chorobę nam leki? – mówi Mie-

czysław Grzegorczyk, mąż zaufania 
na w2. 

– Nie chorujemy – Bogdan Bojko, czło-
nek KS. 

Minister pyta o porządek, o sprawność 
urządzeń portowych. 

– Dbamy – odpowiada Andrzej Kozic-
ki, inżynier z TK, członek Komitetu Straj-
kowego. – Wszystko jest w należytym 
porządku.

– Ciężko wam? – pyta sekretarz 
Fiszbach. 

–Radzimy sobie – powiada Tadeusz 
Pławiński, inżynier z TE, p.o. przewodni-
czącego KS. – Wam też pewnie nielekko. 
Załatwicie nasze postulaty, będzie wam 
lżej. 

Kiedy delegacja partyjno – rządowa 
opuszcza stocznię, Fiszbach podcho-
dzi nagle do mnie, podaje rękę. Znamy 
się od połowy lat siedemdziesiątych. Za-
wsze, kiedy byłem na jakiejś konferencji 
czy spotkaniu w Domu Technika w Gdań-
sku, I sekretarz KW przychodził do pokoju 
304 na III piętrze, gdzie przebywali dzien-
nikarze. Witał się, rozmawiał, opowiadał 
jakieś dowcipy. 

– A czemu was nie widzę w KW? – 
pyta. – Kolegów pańskich z „Kultury”, Ko-
zickiego i Kapuścińskiego, widzę codzien-
nie... Widzę Giełżyńskiego z „Polityki”, ile 
to kaw z nim wypiłem?! Pewnie razem 
mieszkacie w „Monopolu”, serdecznie za-
praszam na obiad, na kawę do mnie. 

Wyjaśniam, że Kapuściński, rzeczy-
wiście, mieszka w gdańskim „Monopo-
lu”, natomiast Kozicki ma pokój w gdyń-
skim „Bałtyku”. Ja znowu przemieszku-
ję w Stoczni Gdyńskiej albo w Stocz-
ni Gdańskie, czasami w Zarządzie Portu 
Gdynia. 

– Doprawdy? – dziwi się Fiszbach. 
Minister Jedynak przypomina sobie, 

że nie tak dawno byłem u niego w War-
szawie. Tej scenie przypatrują się z zain-
teresowaniem stoczniowcy. Widzę, że ich 
zaufanie do mnie przechodzi próbę. Po-
stanawiam rzucić na szalę swoją bezpar-
tyjność. Ale jak to zrobić, żeby nie wyglą-
dało to na demonstrację? 

Mówię o życiu strajkowym. O nocach 
i dniach w stoczni. Że rozmawiamy na-
wet nocami. Śpiewamy, modlimy się. Fi-
szbach uśmiecha się, mówi, że on też ma 
potrzebę rozmowy z ludzi. No i ma dobrą 
kawę. 

– Kawa u mnie naprawdę doskonała… 
Osobiście zapraszam. Nad wieczorem 
zbiera się u mnie cały salon dziennikarski...

–Nie jestem partyjny – mówię wresz-
cie i robi mi się lżej, a na twarzach stocz-
niowców widzę odprężenie. – Nigdy nie 
byłem w KW. 

Fiszbach zapewnia, że w sytuacji, jak 
powstała, jest tylko jedna partia. 

– To Polska. To partia wszystkich 
Polaków. 

Sekretarz Fiszbach żegna kierownic-
two Stoczni i kieruje się do bramy Zarządu 
Portu Gdynia. Przed bramą stoi w obsta-
wie portowców Henryk Tarasiewicz, prze-
wodniczący Komitetu Strajkowego Zarzą-
du Portu. Za plecami Tarasiewicza widzę 
Klemensa Piernickiego z Goręczyna, ojca 
zabitego w 1970 roku Zbigniewa, pracow-
nika Stoczni Gdyńskiej. 

– Panowie! – mówi Tarasiewicz. – 
Nie wejdziecie! 

Sekretarz nagle czerwienieje na twa-
rzy, minister dostaje nerwowych tików 
policzka. 

– Chcemy tylko porozmawiać – wyja-
śnia zaskoczony minister Jedynak. 

– Chcecie rozmawiać, to jedźcie do 
Stoczni Gdańskiej. Tam jest MKS. Oni 
czekają na rozmowy z władzą. 

Fiszbach tłumi drżenie rąk. Z trudem 
próbuje mówić spokojnie. 

– Podobno jesteście za demokracją, 
za wolnością – mówi. – Ale ja tu widzę, że 
oszczędnie gospodarujecie wolnością. 

Tarasiewicz patrzy wyzywająco w oczy 
Fiszbacha i rzuca mu w twarz słowa z na-
szych nocnych rozmów o wolności, o praw-
dzie, o dyktaturze:

– Nie ma wolności dla przeciwni-
ków wolności! Nie wiecie o tym wy, komuni-
ści, zwolennicy cenzury i obozów dla prze-
ciwników politycznych! Uczyli was dyktatu-
ry sowieccy nauczyciele! A my dyktatorów 
nie dopuszczamy do głosu. U nas nie mają 
głosu sekretarze partii. U nas agitacja an-
tystrajkowa surowo zabroniona! 

Sekretarz z ministrem bez słowa od-
chodzą spod bramy. Tarasiewicz uśmie-
cha się i powiada do Piernickiego: 

– Chcieli się dogadać… Ale tylko 
pogadali. 

Piernicki ściska mocno Tarasiewicza i, 
ze łzami w oczach, szepcze: 

– Pięknie im powiedziałeś, pięknie. Mój 
syn tam w niebie to słyszał i gdzieś tam 
się cieszy! Tam mu lżej będzie od dzisiaj 
i mnie lżej. Niech cię Bóg nagradza! 

Koło pawilonu Komitetu Strajkowego 
Zarządu Portu Gdynia, jak zwykle, małe 
zgromadzenie portowców. Rozmawiają 
o tym i owym, śmieją się, dowcipkują. 

– Cwane komunisty!
– Chytre!
– Mam znajomego na lotnisku – odzy-

wa się młody portowiec, ten, co przywo-
zi kwiaty na portowy ołtarz przy bramie. – 
Mój znajomy, on dużo wie o polityce, no 
i on powiada, że władza na górze musi się 
dogadać sama ze sobą... 

– A to ciekawostka! – śmieje się Nikiel-
ski. – On się troszczy o władzę!

– Nie troszczy się, on pies na komu-
nę… Opowiada, że Kania raz po raz przy-
latuje z Warszawy. I, co ciekawe, z lotniska 
jeździ prosto do Komendy Wojewódzkiej, 
a nie do Komitetu Wojewódzkiego. 

– Ten twój znajomy to dużo wie… A jak-
by Kania jeździł prosto do KW a nie do KW 
to by było lepiej? 

– Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Cho-
dzi o to, że Kania podobno nie znosi Fi-
szbacha i nie znosi Pyki.

– Temu Pyce to na lotnisku Kania ręki 
nie podał! – włącza się do rozmowy ten, co 
ma teściową na lotnisku w Rębiechowie.

– No, panowie, nie podać ręki!? 
To źle wróży Gierkowi. Bo Pyka jest czło-
wiekiem Gierka. 

Tymczasem w dużej Sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej aktorzy Teatru Wybrzeża, 
prowadzeni przez Macieja Prusa, recytu-
ją wiersze Miłosza, Słowackiego, Norwi-
da. Zapadnie mi w pamięć wiersz adreso-
wany do tyranów świata: 

Drżyjcie, tyrany świata,
Lud podniósł sądny głos,
Drżyjcie, tyrany świata…
W dużej sali BHP siedzą delegaci kil-

kuset strajkujących zakładów, a przed 
nimi występują aktorzy, piosenkarze i po-
eci. W sąsiedniej małej Sali BHP siedzą 
przywódcy strajku, siedzi Prezydium MKS. 
To sala władzy. Widzę, jak Mazowiec-
ki, późniejszy premier RP, wyrzuca z ma-
łej Sali profesora Kurowskiego. Bo dorad-
cami MKS mogą być tylko ludzie unurza-
ni w PRL. 

Niewielu zauważy, że gdy w dużej Sali 
słychać poezję, modlitwy, nabożne śpiewy 
i szlachetne deklaracje, to w małej Sali ki-
pią ambicje, toczy się uporczywa, niekie-
dy zażarta walka o przywództwo w strajku 
i o miejsce w historii Polaków. 

Tekst „Na strajku dobrze się mieszka” jest frag-
mentem niepublikowanej książki „Krew i Rdza”.

►
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Ludzie i wydarzenia

UZASADNIENIE

Na polsko-niemieckim mar-
szu równości doszło do profana-
cji kopii cudownego obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Na 
jej wizerunku umieszczono tęczę 
LGBT i podpis: „GAYCHURCH 
BERLIN”. Niesiono także baner 
z napisem: „Holy Trinity is Diver-
sity”, czym ewidentnie złamano 
art. 196 Kodeksu Karnego (Dz. 
U. 1997 Nr 88 poz. 553, Ustawa 
z dnia 6 czerwca 1997 r.

„Kto obraża uczucia religij-
ne innych osób, znieważając pu-
blicznie przedmiot czci religijnej 
lub miejsce przeznaczone do pu-
blicznego wykonywania obrzę-
dów religijnych, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności 
do lat 2.”

Matka Boska Częstochow-
ska jest bliska sercu każdego 
Polaka. W czasie komunistycz-
nego zniewolenia jej wizeru-
nek przyciągał miliony rodaków. 
W 1966 roku w 1000-lecie Chrztu 
Polski i początków naszej pań-
stwowości, komunistyczne wła-
dze „aresztowały” obraz i prze-
trzymywały go do 1972 roku. 
W spektakularnej akcji uczestni-
czyło 50 funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej, użyto nawet heli-
koptera. Przez sześć lat po Pol-
sce jeździły... puste ramy. Rzecz 
jakże znamienna i symbolicz-
na – pierwszą świątynią, do któ-
rej później trafił obraz był ko-
ściół pod wezwaniem świętego 
Stanisława Kostki na warszaw-
skim Żoliborzu, w którym spra-
wował posługę męczennik ko-
munizmu, błogosławiony ksiądz 
Jerzy Popiełuszko.

Zachowanie demonstran-
tów wyczerpuje więc również 
znamiona kolejnego czynu 
zabronionego:

Art. 49. § 1. Kto w miejscu 
publicznym demonstracyjnie 
okazuje lekceważenie Narodo-
wi Polskiemu, Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jej konstytucyjnym 
organom, podlega karze aresztu 
albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, 
kto narusza przepisy o godle, 
barwach i hymnie Rzeczypospo-
litej Polskiej.

***

Uczestniczyłem w korowodzie 
modlitewno-śpiewnym w Słu-
bicach. Mieszkańcy Gorzowa 

Wlkp. i okolicznych wiosek (Ró-
żanki, Santocko) przyjecha-
li specjalnie wynajętym auto-
karem i samochodami. Naszy-
mi duchowymi „przywódcami” 
byli ksiądz Henryk Grządko, 
pomagający bezdomnym die-
cezjalny duszpasterz trzeźwo-
ści oraz Augustyn Wiernicki, 
założyciel Stowarzyszenia Po-

mocy Bliźniemu im. Brata Kry-
styna i pomysłodawca rychłe-
go wybudowania nad jeziorem 
Długie w Gminie Dobiegniew 
Domu Kombatanta im. Kornela 
Morawieckiego. Represjonowa-
ny w stanie wojennym – wyrzu-
cony z pracy, bestialsko eksmi-
towany na bruk z żoną i kilku-
miesięcznym synem.

Do naszej grupy ochoczo 
dołączali się mieszkańcy, tury-
ści z całej Polski, a nawet star-
szy pan... Niemiec, który robił 
zdjęcia.

– Jest Pan chrześcijani-
nem? – spytałem po angielsku

– Tak, jestem.
To dziennikarz. Odebrałem 

od niego maila w języku polskim:

„Dobry wieczór,
bardzo dziękuję za ciepłe 

przyjęcie w Słubicach dzisiaj. 
Przesyłam tutaj kilka zdjęć.

Jezus Chrystus błogosławi 
ciebie i twoją pracę.

Ralf Loock”.

Uczestnicy Marszu Rów-
ności, niektórzy półnadzy, 
byli wobec nas bardzo agre-
sywni. Kierowano w naszą stro-
nę obelgi w językach polskim, 
niemieckim i angielskim. Naszą 
jedyną bronią były krzyże, ró-
żańce, książeczki do nabożeń-
stwa, modlitwy, patriotyczne 
koszulki oraz pieśni kościel-
ne i narodowe. Szczelnie chro-
nieni przez polską Policję czu-
liśmy się bezpiecznie. Funkcjo-
nariusze zachowali się wzoro-
wo. Dowódca sektora zalecił, 
by ze względów bezpieczeń-
stwa zbytnio się nie rozpraszać. 
Obawialiśmy się ataków Anti-
fy i innych lewackich bojówek, 
nie zdecydowaliśmy się więc 
na przejście mostem na stro-
nę niemiecką. Gdy Marsz Rów-
ności znalazł się za Odrą, my 
jeszcze długo trwaliśmy w mo-
dlitwie i śpiewach. Policjanci 
nie oddalali się. Cierpliwie cze-
kali, aż bezpiecznie wsiądzie-
my do pojazdów.

5 września z placu Bohaterów w Słubicach w woj. lu-
buskim wyruszył marsz LGBT, w którym wzięli udział 
Polacy i Niemcy. Uczestnicy nieśli obraz Matki Bożej 
z tęczową aureolą. 

Pod sztandarem z obrazem umieścili ponadto tę-
czę – symbol homoseksualnego ruchu politycznego – 

na której widniał napis „gaychurch Berlin”, co można 
przetłumaczyć „berliński kościół gejowski”.

Środowiska LGBT po raz kolejny udowodniły, że 
doniosłe słowa o szacunku, dialogu i tolerancji są dla 
nich jedynie pustym frazesem używanym wyłącznie 
do obrony własnych interesów i lansowania swojej ide-

ologii. Jak długo będą bezkarnie profanować katolic-
kie symbole? Poniżej publikujemy zgłoszenie do pro-
kuratury uczestnika kontrmanifestacji obrońców war-
tości chrześcijańskich Sławomira Wieczorka z Soli-
darności Walczącej. 

Red.

Profanacja obrazu Matki Bożej na marszu LGBT w Słubicach

Sławomir Wieczorek

 ■ Uprzejmie zawiadamiam o domniemaniu popełnienia przestępstwa przez organizatorów i uczestni-
ków marszu równości, który 5 września 2020 roku przeszedł ulicami Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

Szacunek dla Matki...
„Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek” C. K. Norwid

Serca inne też tęsknić potrafią niezmiernie
Za tym co nie wróci – czasem już odległym
Los choć był przewrotny – serce było wierne
Mimo że anarchia „dbała” być podległym...

Na bagnetach wschodnich chaos do nas przybył
Polska prawość przemykała polnymi drogami
Partyjną karierą jednostki za słabe rusyczył
Czy paszportem, mamoną, przywilejem mamił...

Można mundur nosić zdobny medalami
Czy on granatowy, zielony czy szary
Lecz serce co pod nim nie da się omamić
Ziemi swej bronić będzie, Narodu i Wiary...

On to z upodlenia wyszedł głowę wznosząc
Posiwiałą wprawdzie ale dumną nadal
Modlitwą serdeczną Przedwiecznego prosząc
By odmienił –„Tej ziemi – Los” – i cierpień nie wkładał...

Wykrzyczał ku Niebiosom, że „Dość mamy tego”
Tego, co prasuje Umysł nadzwyczajny?
By z sąsiadem zbyt Lewym popychać do złego
Aby Naród miał nadal los swój gorzki, marny...

Niemoc oddychania gdy powietrze gęste
Zmienić można przecież na brukselskie lepsze
i Ojczyzny odwiedzin – aby nie za częste
Nie planować... – By nie psuć – truć sobą powietrze

Na sztandarach ojców – Bóg, Honor, Ojczyzna
i Szacunek Bratu to JEST obowiązek
Czy to nowa jakość – Europejszczyzna?
Potrzebna – Lecz jako Ojczyzn naszych związek !

Wreszcie się ziściły marzenia, nadzieje
Co nadzieję ojcom dawały do życia
Już nie muszą od wrogów uciekać aż w knieje
Mając miejsce swe własne godne do wyżycia

Wszelkie zatem czekanie na wolności słowa
Tam gdzie miłość, równość na sztandarze wisi
Czy Polskę trza zatem budować od nowa – 
Co nadziei „PO-Trzaskiem” ma się dla Nich ziścić?

Więc nie pytaj Co Polska ma zrobić dla Ciebie
Ale oczy przetrzyj – rozejrzyj się wokoło
Twój zaś Obowiązek – choć dziś o tym nie wiesz
Jest Ją wspierać, szanować i pochylać czoło !!!

15.05.2020

„Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla 
swojego kraju” – JFKennedy

Andrzej Zagdański
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Pożegnanie

Razem z Władzią stanowili wspa-
niałą parę patriotów gotowych 
służyć Polsce. Pamiętam mój 
pierwszy wyjazd do Wrocławia 
początkiem 1983 roku na kon-
takt z „Solidarnością Walczą-
cą”. Wysiadłem z pociągu i uda-
łem się tramwajem na umówio-
ne miejsce spotkania w centrum 
miasta. Stałem z gazetą w ręku 
(znak rozpoznawczy) i czekałem. 
Podszedł szczupły starszy męż-
czyzna i rzucił ustalone hasło. 
Odpowiedziałem prawidłowym 
odzewem. Spytał, czy nie miałem 
„ogona” w drodze z dworca kole-
jowego. Na wszelki wypadek za-
decydował, że mam iść ulicą po-
tem gdzieś skręcić – a on pój-
dzie w pewnej odległości za mną 
i będzie obserwował, czy nikt 
mnie nie śledzi. Potem zaprowa-
dził mnie do mieszkania kontak-
towego w którym czekałem na 
spotkanie przedstawiciela „So-
lidarności Walczącej”. Tak po-
znałem Stefana Morawieckie-
go. Po 1945 roku był członkiem 

WiN, za co przypłacił paroma la-
tami w ubeckim więzieniu.

Cechowała go bezpośred-
niość, od razu zaproponował 
abym mówił u po imieniu, co mnie 
z początku nieco onieśmielało – 
sam miałem dwadzieścia lat. 
Miał specyficzne poczucie humo-
ru, lubił cięte żarty. Nie wszyscy 
je rozumieli, czasami nawet się 
obrażali. 

Do Wrocławia jeździ-
łem zazwyczaj raz w mie-
siącu. Przyjaznymi przy-
staniami, gdzie zazwy-
czaj się zatrzymywałem, 
były mieszkania Wła-
dzi i Stefana Morawiec-
kich, oraz Gosi (Aure-
lii) i Jurka Lemańskich. 
Gosia jest córką Stefa-
na. Nasze relacje były 
przyjazne, niemalże ro-
dzinne, czułem się u jed-
nych i drugich jak u sie-
bie w domu. Pomaga-
li mi w wymianie pra-
sy podziemnej(z Krako-

wa przywoziłem prasę podziem-
ną wydawaną w całej Małopol-
sce, wracałem z prasą dolnoślą-
ską) oraz w kontaktach z ukrywa-
jącym się Kornelem Morawiec-
kim z Wojtkiem Myśleckim, Piotr-
kiem Medoniem i innymi działa-
czami. Czekając na kontakty i za-
łatwienie wszystkich spraw, spe-
dzałem we Wrocławiu nieraz 2-3 
dni. 

Gdy na początku 1985 zało-
żyliśmy w Krakowie i Nowej Hu-
cie swój Oddział Krakowski „So-
lidarności Walczącej”, ranga kon-
taktów z centralą „SW” we Wro-
cławiu automatycznie wzro-
sła. I relacje były już innego for-
matu. Wtedy poznałem Jan-
ka Morawieckiego, syna Stefa-
na, który wraz z Romkiem La-
zarowiczem i Piotrem Bielaw-
skim współtworzyli Agencję In-
formacyjną SW oraz Serwis In-
formacyjny SW. Wydrukowany na 
drukarce igłowej i papierze kom-
puterowym, Serwis (opasłe tomi-
sko) rozsyłano do wszystkich od-
działów „Solidarności Walczą-
cej” w Polsce, do przedstawicie-
li zagranicznych SW na Zacho-
dzie, oraz do ambasad państw 
nam przyjaznych. Jeśli dobrze 
pamiętam, Serwis „SW” pojawiał 
się raz w miesiącu. Redakcje 
pism SW chętnie z niego korzy-
stały, same zaś „pocztą zwrot-
ną” nadsyłały informacje i teksty 
ze swego terenu do twórców Ser-

wisu. I tak się to kręciło. 
Warto, by jakiś historyk 
zainteresował się tymi 
sprawami i zrobił profe-
sjonalne opracowanie 
historyczne. 

Stefan – oprócz dzia-
łalności w „Solidarności 
Walczącej” (której był 
zaprzysiężonym człon-
kiem – zresztą jego żona 
Władzia także) – udzie-
lał się także w środowi-
sku kombatanckim żoł-
nierzy AK, WiN i NSZ. 
Był włączony w pra-
ce redakcyjne konspi-
racyjnego pisma „Po-
budka”, które od niego 
otrzymywałem. W tym 

celu jeździł do Gdańska i innych 
miast, gdzie spotykał się ze swo-
imi akowcami. Efektem tych spo-
tkań było utworzenie organiza-
cji pod nazwą „Solidarność Pol-
skich Kombatantów”. Bodajże 
już po 1989 organizacja ustano-
wiła Krzyż Semper Fidelis So-
lidarności Polskich Kombatan-
tów – miałem zaszczyt otrzymać 
to honorowe odznaczenie z rąk 
Stefana, członka (a później, jeśli 
mnie pamięć nie myli, przewod-
niczącego) kapituły Krzyża Sem-
per Fidelis. Było to, chyba w po-
łowie lat 80. gdy Stefan przeczu-
wając nieprzyjemności ze stro-
ny SB „urwał się” z domu na ja-
kiś czas. Przyjechał do naszego 
domu w Zagórzanach (dziś po-
wiat wielicki), by zatrzeć po so-
bie ślady. Dom w Zagórzanach 
był miejscem nieco newralgicz-
nym ze względu na lokalizację 
podziemnej drukarni, w której od-
bywał się druk wielu gazet i ulo-
tek. Dlatego też postanowiliśmy 
po parunastu dniach przerzu-

cić Stefana do zaprzyjaźnione-
go księdza proboszcza, Kazimie-
rza Puchały w nieodległym Gru-
szowie. Ksiądz Kazimierz kie-
rował parafialną cegielnią, więc 
Stefan został zaszeregowany, 
jako... pomocnik palacza i otrzy-
mał do swej dyspozycji nieduży 
pokoik na plebanii. Jako że bez-
czynności nie lubił, malowanym 
palaczem nie był, faktycznie po-
magał utrzymywać ogień w pie-
cu cegielni. Miał nawet nocne 
dyżury. Po paru tygodniach był 
już specjalistą w tej dziedzinie! 
Nikt się Stefanem nie intereso-
wał i nie pytał, kto zacz. Czuł się 
bezpiecznie pod kuratelą księdza 
Puchały. W wolnych chwilach od-
wiedzał w Gruszowie działaczy 
Krakowskiego Oddziału „SW”, 
Ewę i Stasia Pietruszków – w ra-
zie zagrożenia miał tam pewne 
schronienie. Dom Pietruszków 
z patriotycznymi tradycjami, był 
zawsze gościnny i otwarty dla 
przyjaciół, którzy chcieli otwarcie 
i przyjemnie porozmawiać, posi-
lić się i przenocować.

Stefan bardzo dużo pa-
lił. I to mocne papierosy. Wyja-
śniał – „przecież na coś czło-
wiek umrzeć musi”. Po ukończe-
niu siedemdziesiątki Stefan rzu-
cił palenie i już do śmierci nie się-
gnął po papierosy. Podziwiałem 
go za determinację i siłę woli. 

11 grudnia 2010 roku we Wro-
cławiu Kornel odznaczył wie-
lu zasłużonych działaczy „Soli-
darności Walczącej”, w ich gro-
nie znalazł się także Stefan Mo-
rawiecki. Data została wybra-
na nieprzypadkowo – przygoto-
wywano się do uczczenia smut-
nej rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego w dniu 13 grudnia 
1981 r.

Pamięci Stefana 
Morawieckiego (1929-2020)

 ■ Jeszcze kilkanaście tygodni do mnie dzwonił, rozmawialiśmy o sprawach bieżących, wspominaliśmy sta-
re czasy. Pytał, kiedy do niego zaglądnę. Ostatni raz odwiedziłem Stefana w zeszłym roku, słabo już cho-
dził, przemieszczał się po mieszkaniu z pomocą „balkonika”. Umówiliśmy się, że przyjadę znów do Wrocła-
wia w 2020, najpewniej wiosną. Plany te zrujnował wirus – a wczoraj dowiedziałem się, że Stefan nie żyje. 

Piotr 
Hlebowicz

Nr 227 • 11 – 24 września 2020 21



Historia i Pamięć

MASONERIA

To nie mit nie fanaberia 
Światem rządzi masoneria
Jak wiadomo – rządzą oni
Sekta co się zwie – MASONI 

Dowody są na to liczne
Wcale nie iluzoryczne
I jak dobrze mądrzy sądzą 
Od początku światem rządzą 

Idąc wątkiem ku krytyce
Rzecz w Europie w Ameryce
W każdym miejscu wszędzie w świecie
W Azji Mniejszej i w Tybecie

Nie pokażą tego w kinach
Co w Kambodży jest i w Chinach 
Mitu o Arce Noego
Właśnie wszystkiego takiego

Wydarzenia nadzwyczajne 
Masoneria bractwo tajne
Od zarania po dziś dzień
Tajemniczy rzuca cień

Na początek wstęp i teza 
W mrokach dziejów jest geneza 
Spis przykładów bywa liczny 
I ten wywód też mistyczny 

Wszystko u nich w tajemnicy 
Gdzieś zbierają się w kaplicy 
Tajemnicze plany mają
I misteria ustalają...

Wielki wybuch i się stało
Tak to wszystko zaś powstało 
Najważniejszym to jest wątkiem
Wybuch który był początkiem

Zaś z kosmosu tu przybyli 
Pierwszą lożę założyli
Rządzą jak im to pasuje
I tak real się kreuje

Był da Vinci oraz Einstein 
Kolumb Chopin i Rubinstein 
Onych cały jest panteon
Był Kopernik Napoleon

Kto więc biblię czytać umie
I jej głębię wnet zrozumie 
Ten odkryje tajemnice 
I przyszłości przyszłe szkice 

Cóż w Betlejem się zdarzyło
I co potem później było
Różne cuda objawienia 
Aż do świata wybawienia 

Cenną misę mają złotą
Święty Graal jest tą istotą 
Od Edenu aż do teraz
Znaki czasu były nieraz 

Konkludując konkluduję 
Na logikę rozumuję
Tu wyrażę moje zdanie 
Błędne bywa wciąż mniemanie 

Covid teraz wymyślili 
Wielu ważnych tym zmylili 
Temat szybko ogarniają 
Ludziom wszczepiać chipy mają

POSTSCRIPTUM
Czy to humor czy satyra
Czy to wierszyk prowodyra
Czy to zwykła prowokacja
Czy to najprawdziwsza racja...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Józef Poznański przywędrował 
do Wrocławia z pięknej karkono-
skiej miejscowości Wysoka Łąka, 
gdzie po zawirowaniach wojen-
nych mieszkał z rodzicami i z ro-
dzeństwem. Pokonując przeciw-
ności tamtego czasu – czynna 
służba wojskowa, zdobycie ma-
tury, zaliczenie dwóch lat war-
szawskiej SGPiS – zamiesz-
kał we Wrocławiu w 1969 roku. 
Założył rodzinę. Pracował aż 
do emerytury w kilku zakładach 
pracy, pełniąc obowiązki eta-
towego ekonomisty. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego 13 
grudnia 1981 roku, zaangażował 
się niezwłocznie w działalność 
podziemną RKS. W Jego miesz-
kaniu przy ul. Kwiskiej pojawiały 
się różne osoby z podziemia so-
lidarnościowego. Piwnica stała 
się magazynem sprzętu drukar-
skiego, prasy, znaczków i ksią-
żek drugiego obiegu. W czerwcu 
1982 roku odbywały się tu tajne 
spotkania działaczy Solidarno-
ści Walczącej z Kornelem, Mora-

wieckim. Trwały one z prze-
rwami do 1989 roku. Po-
twierdza to Hanna Łukow-
ska-Karniej, członek Rady 
Solidarności Walczącej 
i uzupełnia:

– W tym domu ukrywali 
się różni działacze od pierw-
szych dni stanu wojennego, 
np. ścigany listem gończym 
Marek Dubiłowicz, ps. Artur. 
Tutaj był też pierwszy kontakt 
na Gdynię – Gdańsk. Żona 
Józefa, Maria, była aniołem 
stróżem działalności konspi-
racyjnej w ich mieszkaniu, 
sąsiadującym, jak się potem 
okazało, z domem Barbary 
Labudy. Była jeszcze druga 
płaszczyzna działalności Jó-
zefa. Rozwoził „maluchem” 
prasę podziemną, przewo-
ził z miejsca na miejsce oso-
by zakonspirowane, organizował 
paliwo dla innych kierowców ob-
sługujących podziemie, dowo-
ził je w umówione miejsce i cią-
gle wymieniał puste kanistry na 

pełne. Punktem wymiany kani-
strów była pracownia rzeźbiar-
ska jego siostry, Alfredy Poznań-
skiej przy ul. Łukasiewicza 13. 
Współpracował przede wszyst-

kim nierozłącznie ze swoim 
bratem Andrzejem. Obaj ro-
bili to samo i nie mieli przed 
sobą tajemnic, ale siostrom 
nigdy nie wspominał, czym 
się zajmuje.

Pracował rzetelnie i ofiar-
nie. Można go było wzywać 
do akcji o każdej porze dnia 
i nocy.. Mieli oboje z żoną 
dużo szczęścia. SB nigdy ich 
nie przyłapała., dlatego w IPN 
nie ma o nich żadnych nota-
tek. W działalności konspi-
racyjnej posługiwała się ulu-
bionym pseudonimem ZIZIA 
(jak w dzieciństwie nazwał go 
młodszy brat), miał też drugi 
pseudonim „Krystyna”. Z wie-
loma osobami z konspiracji 
pozostał w przyjaźni do końca 
życia. W czerwcu 2017 roku 
Józef Poznański został uho-

norowany przez Kornela Mora-
wieckiego Krzyżem Solidarności 
Walczącej. Zdrowie już mu nie 
dopisywało Krzyż w jego imieniu 
odebrała żona Maria.

Uroczystość nadania nazwy 
skwerowi u zbiegu ulic Środ-
kowej i Szczepińskiej imie-
nia Kornela Morawieckie-
go odbyła się we Wrocła-
wiu w dniu 28 sierpnia. Obec-

ny na uroczystości prezes 
Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki powiedział:

– Dziękuję wszystkim, któ-
rzy tutaj na tym kawałku prze-
strzeni publicznej w mieście, 

z którym związał swoje życie 
mój ojciec, upamiętnili jego 
życie. Ta spuścizna, dziedzic-
two Solidarności Walczącej 
jest tak bogate i tak głębokie. 
Wiele z tego, co się dzieje do-

brego w Polsce zawdzięcza-
my wytrwałości ojca, uporo-
wi i walce o Polskę wolną i so-
lidarną, dlatego trzeba jego 
dzieło upamiętniać.

Oprac. red.

Skwer im. Kornela Morawieckiego

Józef Poznański 1936 – 2020r.
 ■ Po długiej chorobie, 9 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 84 lat Józef Poznański, oddany działacz 

podziemnej Solidarności Walczącej. Pożegnaliśmy Go modlitwą w kościele parafialnym św. Je-
rzego u ojców Oblatów we Wrocławiu przy ulicy Wejherowskiej, potem odprowadziliśmy na 
cmentarz na Skowroniej Górze.
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Od 1 tys. do nawet 30 tys. 
zł może zapłacić pracodawca, 
który nie wyda pracowniko-
wi w terminie świadectwa pra-
cy. Dzisiaj taka kara grzywny 
grozi za niewydanie świadec-
twa pracy. Wydłużone zosta-
ną natomiast terminy związa-

ne z prostowaniem świadec-
twa pracy na wniosek pracow-
nika – z 7 do 14 dni.

Do Kodeksu pracy wpro-
wadzone zostaną także nowe 
przepisy dotyczące sytu-
acji, w których pracodawca 
nie wyda pracownikowi świa-

dectwa pracy. Pracownik bę-
dzie miał prawo wystąpienia 
do sądu pracy z żądaniem 
zobowiązania pracodawcy 
do wydania świadectwa pracy.

Jeżeli pracodawca nie ist-
nieje albo z innych przy-
czyn wytoczenie przeciwko 

niemu powództwa jest nie-
możliwe − pracownikowi bę-
dzie przysługiwało prawo wy-
stąpienia do sądu pracy z żą-
daniem ustalenia uprawnie-
nia do otrzymania świa-
dectwa pracy. Co to ozna-
cza w praktyce? 

To sąd będzie określał treść 
świadectwa pracy, a prawo-
mocny wyrok albo postano-
wienie zobowiązujący praco-
dawcę do wydania świadec-
twa pracy będzie zastępował 
to świadectwo.

Oprac. red.

Pracodawca spóźnia się 
z wydaniem świadectwa pracy? 
Zapłaci
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Opinie i Akcenty

Dogadali się jak Polak z Pola-
kiem – idzie legenda przez po-
kolenia. Dogadał się bezpiecz-
niacki agent z partyjnym aparat-
czykiem. I nie był to przejaw do-
brej woli rządzących, bo zosta-
li zmuszeni do podpisania po-
rozumień. Jednak tylko w hucie 
„Katowice” strajkujący żądali wy-
prowadzenia komitetów partyj-
nych z zakładów pracy. W końcu 
to wymuszone ustępstwo gdań-
skie było rozgrywką taktyczną, 
bo rozwiązanie problemu mia-
ło przynieść wprowadzenie sta-
nu wojennego.

Do legendy przeszła zmia-
na ustroju bez rozlewu krwi, bo 
nie liczy się ofiar stanu wojenne-
go. Mówi się o demokratycznych 
przemianach, a w 1989 roku 
nie było wolnych wyborów sej-
mowych. Jakie znaczenie dla 
przyszłości może mieć prze-
szłość, która jest legendą – pyta-
nie retoryczne.

To my stoimy po dobrej stro-
nie – deklaruje senacki mar-
szałek Tomasz Grodzki (zarzu-
ty korupcyjne, jego ojciec legity-
muje się dokumentacją w IPN), 
a lider był tylko jeden – wskazu-
jąc na Lecha Wałęsę podczas 
40 rocznicy powstania „Solidar-
ności” pod skradzionymi tabli-
cami z 21 postulatami strajkują-
cych w 1980 roku. 

Z kolei noblista utrzymuje, że 
„pokonani zostali przyjaciółmi”, 
zgodnie z filozofią okrągłostoło-
wą. Co więcej, to NSZZ zawłasz-
czył nazwę „Solidarność”. Dlate-
go trzeba „Nowej Solidarności-
”(nie będzie uznawała TW „Bol-
ka”). Tylko kto będzie zawłasz-
czycielem? Europejskie Cen-
trum Solidarności pokazało, jak 
można pozyskiwać historię do 
politycznych celów. PO poka-
zała, jak można uwłaszczać się 
na rocznicach. 

Europejskie Centrum Solidar-
ności przywłaszczyło sobie ta-
blice z 21 postulatami strajku-
jących, które przecież powin-
ny znajdować się w historycz-
nej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, 
tak jak tzw. ludzie kultury przeję-
li placówki kulturalne, w których 
nie ma nic poza lewicowo-libe-
ralną, antypolska propagandą. 
Nie inaczej w popkulturze, w me-
diach elektronicznych.

Nawet w polskich podręczni-
kach można spotkać tak pirami-
dalne bzdury, jak porównanie Jo-
anny D’Arc z Gretą Thunberg. 
Młodzież ma docenić współ-
czesne możliwości propagowa-
nia postępowej ideologii klima-
tycznej, w kontekście manipula-
cji średniowiecznymi uwarunko-

waniami religijnymi. Tak więc, co 
tam realia historyczne, gdy moż-
na podburzać dzieci przeciw do-
rosłym, gdy można wdrażać biz-
nes ekologiczny. 

Prawicowo-konserwatyw-
na większość stała się polem re-
wolucyjnej inżynierii społecznej. 
Trzeba ją „wyzwolić” z opresyj-
nej, patriarchalnej kultury, bazu-
jącej na wartościach chrześci-
jańskich. Prawda, dobro, pięk-
no to kaganiec dla nowoczesne-
go, postępowego obywatela eu-
ropejskiego. I spora część mło-
dzieży już w to uwierzyła.

Tymczasem elgiebetyc-
ka ideologia wpycha się do 
szkół, w przestrzeni publicznej 
dominują legendy (kłamstwa), 
a nie prawda historyczna. Trwa 
lewicowo-liberalna, ahistorycz-
na okupacja świadomości spo-
łecznej. Agresywna mniejszość 
narzuca swe patologiczne po-
glądy milczącej większości, któ-
ra w końcu powinna przemówić.

Jak na razie ataki na duchow-
nych, figury świętych, profana-
cja świątyń mają zredefiniować 
tradycyjną rolę religii w społe-
czeństwie, ośmieszyć i wyklu-
czyć wiarę z przestrzeni publicz-
nej. Nowa inżynieria społecz-
na wymazuje z pamięci społe-
czeństwa chrześcijański etos cy-
wilizacyjny. Ludzie bez tożsamo-
ści, bez dziedzictwa kulturowego 
to ideał postępu. Można nimi do-
wolnie manipulować.

Samorządowe dziejopisy

Opozycja świętuje porozumie-
nie z władzą ludową, a prze-
cież ważniejszy był protest, orga-
nizowanie się społeczeństwa. Po 
stoczni gdańskiej (zwanej koleb-
ką „Solidarności”) pozostała tyl-
ko brama, ale to wystarczająca 
sceneria dla gdańskiego samo-
rządu, by zaświadczać, że straj-
kujący walczyli o prawa elgiebe-
tyckie. Tylko patrzeć, jak przypi-
sze się im winę za zniszczenie 
stoczni, by mogli na tym miejscu 
z czystym sumieniem grasować 
deweloperzy, przy współpracy 
z gdańskim magistratem.

Jeszcze nie pogrzebali żoł-
nierzy, a już zapuścili teren We-
sterplatte (krzaki jako toale-
ty), śmiecili, piknikowali, popi-
jając piwo. Na półwyspie Niem-
cy założyli filię obozu koncen-
tracyjnego Stutthof, ale to też 
nie miało znaczenia, zresztą 
na tablicach informacyjnych 
(ustawionych w 2009 roku) nie 
ma o tym wzmianki. Jest na-
tomiast o niemieckim kurorcie 
Westerplatte.

Podczas uroczystości roczni-
cowych, organizowanych przez 
gdański samorząd, mówiono 
o „wojnie”, ale nie wiadomo, kto 
był agresorem, bo o Niemcach 
nie wspomina w tych wystąpie-
niach. I przez cały czas atrakcyj-
ny teren półwyspu był przedmio-
tem zabiegów deweloperów. Re-
stauracje, kluby nocne, marina, 
apartamentowce miały zmienić 
historię tego miejsca.

Gdy Muzeum Historyczne m. 
st. Warszawy przestało być in-
stytucją eksponującą dzieje sto-
licy o określonym profilu edu-
kacyjnym, a stało się lamusem 
chaotycznie zebranych pamią-
tek, stołeczni obywatele nie pro-
testowali przeciwko takiej de-
gradacji placówki, która wypar-
ła się historii miasta. Nie wspo-
mina się o zwycięskiej Bitwie 
Warszawskiej, zapomina się 
o rocznicach wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Teraz pro-
ponuje się „promowanie stołecz-
nych artystów i artystki”, jakby 
mało było miejsc z prezentacją 
ich twórczości.

Tymczasem stołeczne le-
wactwo (za pieniądze magi-
stratu) publikuje agitkę – „Szko-
ła wobec faszyzmu”. To począ-
tek ofensywy ideologicznej na 
młodzież, którą mają przepro-
wadzić nauczyciele. W tym am-
bitnym przedsięwzięciu war-
tości narodowe, patriotyczne 
są przedstawiane jako faszy-
stowskie, zresztą wszystko, co 
nie jest lewicowe, jest właśnie 
takie, a patriotyzm szczególnie. 
Stołeczny magistrat nie dość, że 
zabawia się w resort edukacji, 
nie dość, że zakłamuje historię, 
to jeszcze straszy, że nasz kraj 
jest zagrożony faszyzmem.

Dyplomatyczna 
historiozofia

Oparta na wielowiekowym do-
świadczeniu „polska wrażli-
wość” w kwestii niemieckiej ma 
zostać przełamana przez amba-
sadora, syna wehrmachtowca. 
Czy to zmieni historyczny sto-
sunek Polaków do Niemców – 
nie wiadomo, tym bardziej, gdy 
państwo niemieckie nie uzna-
je mniejszości polskiej, nie wy-
płaciło reparacji, nie oddało za-
grabionych dzieł sztuki. W każ-
dym razie eksperyment trwa, tak 
jak niemiecko-rosyjskie podcho-
dy pod rurę bałtycką.

Polski ambasador zwrócił się 
do lokalnych władz ukraińskich 
o wyjaśnienie kolejnego hanieb-
nego incydentu przy upamięt-
nieniu w Hucie Pieniackiej, gdzie 

28 lutego 1941 roku ukraiński 
oddział SS Galizien zamordo-
wał ok. 850 Polaków. Wzniesio-
ny tam monument był wysadza-
ny w powietrze, dewastowany. 
Teraz umieszczono na nim pły-
tę z napisem – „bandyci z AK”. 
I tak trwa zakłamywanie Ludo-
bójstwa Wołyńskiego w sytuacji, 
gdy strona ukraińska nie godzi 
się na przeprowadzenie ekshu-
macji i katolickich pochówków 
ofiar, także żołnierzy z I i II woj-
ny światowej. Polska była pierw-
szym państwem, które uznało 
niepodległość Ukrainy po rozpa-
dzie Związku Sowieckiego.

Na budynku dawnej siedzi-
by NKWD w Twerze (miejsce 
mordu polskich „jeńców” z obo-
zu w Ostaszkowie) były tabli-
ce informujące o tej zbrodni so-
wieckiej (rosyjskiej). Teraz zo-
stały usunięte. Taka to polity-
ka historyczna, bo faktów nie 
da się usunąć z pamięci. Pro-
dukcja białych plam nie zmie-
ni rzeczywistości.

Nadbudowa nie próżnuje

Funkcjonariusze komunistycz-
nych służb specjalnych nie mogą 
pełnić funkcji kierowniczych na 
uczelniach, ale mogą wykładać 
i do woli indoktrynować, demo-
ralizować, uwodzić niedouczoną 
młodzież. Za przykładem rzecz-
nika praw obywatelskich podwa-
żają zasady demokracji, uniwer-
salizują historię w duchu poli-
tycznej poprawności. 

Młodzież odkrywa, że pro-
blem wszelkich mniejszości po-
jawił się w 2015 roku (tak jak 
praworządność czy ekologia), 
że przemoc może być narzę-
dziem polityki. Zaś tolerancja 
jest zarezerwowana dla „swo-
ich”, czego przejawem są chuli-
gańskie wybryki aktywistów el-
giebetyckich. Zresztą przykład 
idzie z góry. Gdy na gdańskim 
placu Solidarności związkowcy 
składają kwiaty pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców, z po-
bliskiego Europejskiego Cen-
trum Solidarności rozlegają się 
okrzyki – faszyści.

Do reedukacji młodzieży 
skwapliwie włączyła się postko-
munistyczna lewica. Komunizm 
nie był zły, złe były wypaczenia. 
W końcu błędy można popra-
wiać, tak jak podręczniki historii. 
W stulecie Bitwy Warszawskiej 
lewicowi posłowie proponują, by 
patronem 2021 roku była Róża 
Luksemburg (150 rocznica uro-
dzin), nie bacząc, że propago-
wanie komunizmu są sprzeczne 
z konstytucją.

Tymczasem to płeć ma być 
zasadniczym kryterium w polity-
ce kadrowej Uniwersytetu War-
szawskiego. Co tam poszuki-
wanie prawdy, gdy ważniejsze 
są „zagadnienia równościowe”, 
„pozytywne postawy wobec róż-
norodności”, „zrównoważona re-
prezentacja płci”. Nic, tylko stu-
diować w takich uczelniach, tym 
bardziej, że szkoła daje odpo-
wiednie przygotowanie. Nie 
kształtuje świadomego człowie-
ka, nie przekazuje poczucia toż-
samości narodowej, przynależ-
ności do chrześcijańskiej cywi-
lizacji europejskiej. Poza tym 
uczniowie nie są dostatecz-
nie osadzeni w tradycji kultury 
polskiej.

Po uniwersyteckiej tresurze 
mózgów mentalność młodego 
pokolenia będzie uczulona na 
„humanizm”, czyli prawa zwie-
rząt, prawa kobiet, równoupraw-
nienie płci, walkę z przemo-
cą domową. I jeszcze ekologia, 
by w miastach było czyste po-
wietrze. I zakaz hodowli zwierząt 
futerkowych, trzymania psów 
na łańcuchach. Nic o wspólno-
cie narodowej, o polityce jako 
poszukiwania wspólnego do-
bra, o agresji antykultury. Je-
żeli tak właśnie myślą członko-
wie Forum Młodych PiS, to przy-
szłość kraju jest zagrożona.

Bogdan Lis, wypowiadają-
cy się w „zaprzyjaźnionej te-
lewizji” przy okazji 40. rocz-
nicy powstania Solidarności, 
nie wspomina nazwisk przy-
wódców strajkowych (nawet Le-
cha Wałęsy), choć w Sali BHP 
siedział bok Andrzeja Gwiaz-
dy. W innych mediach wymienia 
się Henrykę Krzywonos, cza-
sem Annę Walentynowicz, gdy 
kobiet powstrzymujących stocz-
niowców od zakończenia straj-
ku, było więcej (Ewa Ossow-
ska, Alina Pieńkowska, Mary-
la Płońska). Tak więc, oprócz 
anihilującego zjawiska okupa-
cji pamięci, mamy do czynienia 
z samookupacją.

Przodują w tym media lewi-
cowo-liberalne (nawet w cza-
sie zaborów rozwijała się nie-
zależna myśl i kultura). Sprzy-
ja ukształtowana mental-
ność społeczna (np. wolny ry-
nek ważniejszy od patrioty-
zmu gospodarczego, sank-
cjonowanie postkomunistycz-
nych układów, grup nacisku). 
Rokowania jak najgorsze, bo 
zawłaszczona przez lewac-
kich ideologów młodzież, 
przejawia nienawiść do wła-
snego państwa.

Okupacja pamięci
 ■ Zamach na cywilizację chrześcijańską trwa sobie w najlepsze, nie mówiąc o ambitnych planach dekon-

strukcji tożsamości kulturowej obywateli, gdy opina publiczna alarmowana jest wyznaniami poseł K. 
Jachiry (PO), która z tęczowymi skrzydłami jedzie właśnie na katowicki marsz równości, czy żądania-
mi realizacji wydumanych praw dla osób nieheteronormatywnych, artykułowanymi przez elgiebetyc-
kiego bojówkarza, zresztą chuligana, anarchisty i pasożyta.

Jerzy 
Pawlas
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