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Świat nie usłyszy krzyku
zamordowanej marchewki
■ Siedzę w budynku, który urzędnicy notują jako pustostan, a dzisiaj ów pustostan zasiedlony jest przez małolaty i starsze małolaty, zwane młodzieżą. Dawniej była tu Przychodnia Zdrowia, a dziś
squatt. W tłumaczeniu z angielskiego, squatting oznacza bezprawne zajmowanie budynku albo gruntu. Squatter to po prostu dziki
lokator albo ktoś, kto przyszedł na jedną noc, ale został na stałe.
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Gazeta dostępna w sieciach
„Garmond” i „Ruch” oraz w salonikach Empiku.
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Piękni i tajni
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Dość nieoczekiwanie w wyborach prezydenckich A. D. 2020 r. katolicy mają swego potencjalnego kandydata. W 2020 r. w amerykańskich wyborach prezydenckich ścierają się
ze sobą katolik i polityk raczej bezwyznaniowy, wychowany w domu prezbiterian.
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W ciągu ostatnich 15 lat
nastąpił dynamiczny – jeden z największych na
świecie – wzrost konsumpcji alkoholu (od
6,5 litra do ok. 11 litrów). Ten wątpliwy sukces przynosi koszty zdrowotne, społeczne, tragediei rodzinne.

Mielke hołubił własną
opozycję, pozwalał jej
organizować podziemne wydawnictwa, utrzymywać kontakty z zagranicznymi dziennikarzami. Jednocześnie ten
sam Mielke rozprawiał
się ostro i bezwzględnie
z opozycją rzeczywistą.

„Piątka dla zwierząt”
stanowi zbiór niezbornych przepisów wprowadzających zwiększoną kontrolę nad hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych, upaństwowienie, a właściwie „usamorządowienie”
schronisk dla zwierząt...

Pierwszy kraj na świecie,
który
zakazał
(w 2000 r.) hodowli zwierząt futerkowych
to
Wielka
Brytania.
W Austrii w 2004 r. hodowla zwierząt na futra
została zakazana w sześciu z dziewięciu krajów
związkowych tego kraju.

Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku niemiecki wojskowy sąd polowy pod przewodem Kurta Bodego urządził parodię procesu i skazał naśmierć 58 Polaków, na
podstawie rozporządzenia o specjalnym wojennym prawie karnym.

Polska i Polacy
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Bez politycznych barw
■ Różnorodność partii politycznych siłą rzeczy zmusza nas do ich
klasyfikowania. Klasyczny podział na lewicę i prawicę jest
Albert Łyjak
już tak mocno zakorzeniony w naszej świadomości, że posługujemy się nim często wbrew rozsądkowi. Czy taki podział w Polsce nie jest w dzisiejszych czasach zbyt archaiczny?
Terminy „lewicowy” i „prawicowy” w kontekście poglądów politycznych powstały w czasach rewolucji francuskiej. Zwolennicy zniesienia monarchii zajmowali miejsca z lewej strony parlamentu, zaś
popierający dynastię Burbonów – z prawej. Wówczas o podziale decydował stosunek do kwestii równości. Lewica postulowała egalitaryzm, co było wyrazem
sprzeciwu wobec uprzywilejowanej pozycji wybranych grup społecznych. Prawica nie sprzeciwiała się modelowi społeczeństwa opartego na hierarchii, uznając ją za coś naturalnego lub wręcz pożądanego. Francuscy parlamentarzyści nie-

świadomie stworzyli więc niezwykle trwa- nicza ideologia jak faszyzm – komunizm. Oczywiście z tego bezsensowneły podział.

Po roku 1989 w Polsce podział był
bardziej uproszczony. Był obóz solidarnościowy i obóz postkomuny – nawiązywało to do wcześniejszego podziału w PRL-u na My i Oni. Później powstawały partie
polityczne, które nie mając wcześniejszej
tradycji, same się klasyfikowały i doszło
do pomieszania z poplątaniem. Do dzisiaj lewicowcy podkreślają, że faszyzm
jest skrajnym prawicowym ruchem politycznym, prawicowcy zaś przypominają,
że Adolf Hitler był narodowym socjalistą,
a na samej lewicy wyrosła równie zbrod-

Rocznica

go „dyskursu” nie wynika nic poza tym,
że obydwie strony okopały się na swoich
pozycjach co uniemożliwia podjęcie jakiegokolwiek dialogu. Uprawiana jest tylko nienawistna demagogia.

Dziś ustawa o ochronie zwierząt tzw.
„Piątka Kaczyńskiego” przez wielu
została nazwana ukłonem w stronę lewicy. Dlaczego? Trudno pojąć. Wszak
dobrostan zwierząt i wrażliwość na
ich cierpienie nie ma odcienia politycznego – to człowieczeństwo.

Wacław Leszczyński

■ Polacy świętowali 100-lecie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, które ocaliło (na 20 lat) Polskę i państwa zachodnie, a zwłaszcza Niemcy, przed komunizmem. Ta bitwa według zachodnich polityków była jedną z najważniejszych
bitew w historii Europy. Zwycięstwo nazywano też „Cudem nad Wisłą”, na co
nie zgadzali się piłsudczycy, że pomniejsza to rolę Piłsudskiego.
Nie zgadzali się też socjaliści mówiąc: „Nie było żadnego cudu. To lud
Warszawy własnymi piersiami osłonił swe miasto przed bolszewicką nawałą”. Z okazji Bitwy zabrali też głos
Niemcy. W polskojęzycznych niemieckich mediach, ukazały się doniesienia
o Polakach, którzy w nieludzki sposób
traktowali wtedy sowieckich jeńców
umierających masowo. Prawdopodobnie, spośród 80 tysięcy tych jeńców
zmarło ich 16-20 tysięcy. A te artykuły
świadczą o bezczelności niemieckich
mediów. W czasie II wojny światowej
to oni wymordowali kilka milionów żołnierzy radzieckich, którzy im się poddali. Tam, gdzie ich trzymali (bo nawet
nie w obozach), często pod gołym niebem, ci jeńcy umierali przede wszystkim z głodu. Niemcy nie dawali im nic
do jedzenia, bo według nich ci jeńcy to „ludzie niższej rasy”, więc nie
są godni, aby żyć.
W przedstawionych przez niemieckie media opisach doli jeńców sowieckich w Polsce, podkreśla się nieodpowiednie warunki bytowe i higieniczne,
złe traktowanie oraz głód. To częściowo jest zgodne z prawdą. Gdy toczyła się wojna polsko-bolszewicka, państwo polskie formalnie istniało półtora roku, cały ten czas, broniąc się
przed agresją sąsiadów ze wszystkich
stron. Kraj był zniszczony, toczącą się
na jego ziemi przez cztery lata wojną mocarstw zaborczych. Trudno więc
było stworzyć lepsze warunki wziętym
do niewoli bolszewikom, gdy polska
ludność i polscy żołnierze ich nie mieli.
Rzeczywiście jeńcy sowieccy umierali w obozach na tyfus i czerwonkę. Ale

na te choroby umierały również tysiące polskich cywili. Mogły zdarzać się
przypadki złego potraktowania jeńców
sowieckim przez ludzi, którzy widzieli
zbrodnie i ogrom okrucieństwa żołdactwa bolszewickiego, grabiącego, gwałcącego i mordującego ludność cywilną oraz torturującego wziętych do niewoli polskich żołnierzy. Gdyby autorzy wiedzieli jak krasnoarmiejscy w latach 1944-46 zachowywali się wobec
cywilnej ludności polskiej i wschodniej
części Niemiec (ale też w innych krajach, o czym pisał Milovan Dżilas, zastępca prezydenta komunistycznej Jugosławii w „Rozmowach ze Stalinem”),
to by się temu nie dziwili. Prawdopodobnie brakowało jedzenia dla jeńców
bolszewickich. Ale to Niemcy po wejściu na polskie tereny byłego zaboru rosyjskiego, ograbili je z żywności.
To w okresie okupacji niemieckiej w latach 1915-18 ludność Warszawy cierpiała głód, a racjonowana żywność
nie spełniała żadnych norm żywieniowych. A więc, moralnie odpowiedzialnymi za głodowanie jeńców sowieckich byli Niemcy.
Enuncjacje niemieckich mediów na
temat wojny 1920 r. mają pomniejszyć
ogrom tego zwycięstwa. Jakiś niedouczony historyk niemiecki, twierdził,
że Niemcy sami by się wtedy obronili przed Czerwoną Armią! A przecież rok wcześniej, z trudem się obronili przed własnymi komunistami!
Niemcom wtóruje „polska” opozycja,
np. władze Warszawy podważają sens
budowy pomnika Bitwy i nie uczestniczą w obchodach rocznicy – to nie
ich święto. Opozycja składa kwia-

ty pod pomnikami żołnierzy radzieckich i chciała wznieść pomnik w Ossowie ku czci bolszewickich najeźdźców
z 1920 r. Te obchody, to według opozycji „święto politycznej tandety, medialnego kiczu, narodowej martyrologii,
frazesów o naszej narodowej wielkości a przede wszystkim wielkie święto biskupów (bo przecież Bitwę Warszawską wygrała Maryja, nad którą władzę dzierży polski kler)”, a film
„Wojna światów” był zrobiony na zamówienie „reżimowych mediów”. „Reżimowe media” to były wtedy, gdy Polską administrowała sowiecka agentura – PZPR. To wszystko ma, w ramach
„wieczystej przyjaźni” niemiecko-rosyjskiej, osłodzić pamięć przegranej
przez bolszewików wojny. Zwłaszcza,
że według Rosji, winę za wybuch II wojny światowej ponosi nie pakt Ribbentrop-Mołotow i nie Niemcy, ale Polska.
Nasi sąsiedzi zawsze się dogadywali, czy to w sprawie rozbiorów Polski,
czy we wspomnianym pakcie i kolejnym rozbiorze Polski, czy wbrew prawu Unii Europejskiej w budowie Nord
Stream. Podobnie też postępowali wobec cywilnej j ludności. W 1795 r. Rosjanie zamordowali 20 tysięcy mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy
(rzeź Pragi). Niecałe 150 lat później,
Niemcy wymordowali w ciągu kilku
dni 40-60 tysięcy mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy (rzeź Woli), a nieco wcześniej 500 tysięcy ludzi w śródmieściu Warszawy (getto).
A sprawcy tych zbrodni ludobójstwa byli jeszcze przez swoje władze chwaleni.

„W

yraźna większość Polaków
opowiada się za zakazem
hodowli na futra” – wynika z badania przeprowadzone przez IBRiS
dla „Rz”. Jak czytamy, zakaz hodowli zwierząt na futra popiera aż
68,3 proc. badanych. Z kolei jeżeli
chodzi o ograniczenia uboju rytualnego jedynie na potrzeby krajowych
grup wyznaniowych, to opowiada się za tym 59,7 proc. badanych.
Zaś zakaz stałego trzymania zwierząt na krótkim łańcuchu i stosowaniu kolczatek popiera 88,9 proc..

S

ławomir Nowak był kreowany na
nowoczesnego menedżera, który uzdrowi system inwestycji drogowych na Ukrainie. Wychwalany
przez Donalda Tuska i Leszka Balcerowicza przybył do Kijowa i zapowiedział przyspieszenie budowy
dróg i autostrad. Dziś wiemy, że tak
naprawdę usprawnił on i sprofesjonalizował jedynie układ korupcyjny,
który polegał na praniu brudnych
pieniędzy, łapówkach i kombinacjach finansowych. Nie działał sam.

W

arszawiacy dłużej poczekają na nowe szkoły, przedszkola, ulice. Żeby ratować budżet, stołeczny ratusz zaciąga miliardowy
kredyt, wypuszcza obligacje i odsuwa w czasie kilkaset inwestycji

M

arszałek woj. podkarpackiego
Władysław Ortyl złożył wnioski o odwołanie dwojga członków
zarządu województwa, którzy reprezentują Porozumienie i Solidarną Polskę. Wnioski mają być głosowane na najbliższej sesji sejmiku,
która obędzie się za tydzień w poniedziałek – 28 września br. „Jeśli marszałek podkarpacki odwoła z zarządu tego województwa naszego przedstawiciela to wystąpimy
z klubów PiS – Zjednoczonej Prawicy w całej Polsce” — zapowiedział
z kolei sekretarz generalny Porozumienia, a zarazem wicemarszałek
podlaski Stanisław Derehajło.

Z

godnie z traktatami europejskimi wymiar sprawiedliwości
to wyłączna kompetencja państw
członkowskich. Zarówno sądy, jak
i Unia Europejska nie powinny wykraczać poza swoje kompetencje
– stwierdziła w rozmowie z Dorota Kanią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska pytana
o kwestie powiązania praworządności z wypłatą środków z funduszy
unijnych.

B

iorąc pod uwagę skład orzekający trudno było oczekiwać innego wyroku – ocenił w rozmowie
z PAP poseł PiS Przemysław Czarnek, komentując uchwałę SN ws.
emerytur b. funkcjonariuszy służb
PRL. Jego zdaniem, wyłącznie indywidualna ocena jest niemożliwa.
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Komentarze i Felietony

Świat nie usłyszy krzyku
zamordowanej marchewki
◄ str. 1 Dzikim lokatorom, czyli squatterom donikąd nie śpieszno, bo nie pracują, żyją w wolności, szkolą się w działalności rewolucyjnej i szykują się do rewolucji. Zaprawiają się w ulicznych
awanturach.
Państwo, w którym wypadło żyć squatterom, nazywają
państwem faszystowskim. Chcą
to państwo jak najprędzej rozwalić i stworzyć republikę socjalną nowego człowieka, bezpaństwowca,
bezwyznaniowca, otwartego na inżynierię społeczną. Na razie republika mieści się w pustostanie, po który wyciąga rękę śródmiejska władza. Podobnych republik jest kilka w Warszawie.
Republikanie dzielą się na
anarchistów, socjalistów, komunistów – trockistów, bolszewików
i antyrasistów. Wielu przylepiło
do swych politycznych poglądów
niektóre zasady fruterianizmu,
buddyzmu i hinduizmu. Wielu działa w Ruchu Lesbijek i Gejów, w Kampanii Przeciw Homofobii, w Komunistycznej Młodzieży, w Inicjatywie Feministycznej, w Antifie, wspieranej przez
organizację Antifaschismus.
Spośród wszystkich squattersów wyróżnia się grupa spod
znaku LGBT, oznaczająca się
znaczkami i flagami w sześciu
kolorach tęczy. Kolor różowy
oznacza seksualność, czerwony
– światło i przyszłość, pomarańczowy – ukojenie bólu i cierpienia, żółty – słońce, zielony – więź
z naturą, znak fioletowy oznacza
duchowość.
Twarze squattersów pod tęczowymi flagami na Krakowskim
Przedmieściu pokazała telewizja
publiczna. Komentarze zwracały uwagę na skrajną indoktrynację małolatów, wypchniętych na
uliczne awantury przez politycznych graczy lewicy bolszewickiej.
Negatywnym przykładem indoktrynacji miała być Greta Thunberg, siedemnastoletnia Szwedka, płacząca nad losem świata.
I raptem, jakby w filmowym
montażu „na ostro”, telewizja pokazała dwunastolatki i czternastolatki, ale w pozytywnym kontekście i z pozytywnymi komentarzami. Nastąpił zwrot o sto osiemdziesiąt stopni w obrazie małolatów. Czemuż to? Bo tym razem małolaty wystąpiły z poparciem ustawy o zaprzestaniu hodowli norek i trzymaniu psów na
uwięzi.
Czy te dzieci znają wieś?
Nie znają. Czy ten młodzieżowiec zna wieś i wie, co mówi?
Nie wie. Wystarczy manifestować wyższość nad wsią, nad rolnikami. Z tą rzekomą wyższością
ta dziewczynka z twarzą Grety Thunberg skontroluje wkrótce
szereg gospodarstw i pouczy rolników, jak mają hodować i trzymać psy.

Skąd to wywyższanie się ponad wieś? Skąd to przekonanie, że na wsi żyją ludzie drugiej
i trzeciej kategorii? W suwalskich
powiatach cudzoziemcy hodują setki tysięcy świń. To nie problem? W siedleckich powiatach
jest ponad siedemset potężnych
kurników dla milionów kurcząt.
To nie problem? To smród, smuga smrodu od Bugu pod Warszawę! Polska gminna w województwach wschodnich to nie Polska
B, to Polska Z.
Rolnicy? Co tam rolnicy! –
mówi lider prawej lewicy czy też
lewej prawicy. Wieś do roboty,
a nie do polityki! Wieś na polityce się nie zna. No i prawa lewica
czy też lewicowa prawica postanowiła sprawy wsi wziąć w swoje ręce. Czy jednak tym razem
nie oberwie po łapach?
Prawica tuli lewicę jak żmiję, a później dziwi się, że żmija
gryzie! Lewica nie zadawala się
ustawą o psach i o hodowli norek. Lewica chce zmian systemowych, dąży do rewolucji socjalnej
i światopoglądowej. A w małej
skali, w republikach squattersów,
chodzi o ochronę świnek morskich w klatkach, chodzi o mordowane kurczęta, indyki i kaczki,
chodzi o dobrostan szczurów domowych i królików, użytych do reklamy dzietności kobiet.
–
Czemu
można
trzymać w klatkach króliki, a norek nie wolno trzymać? – pytają
squattersi.
A z czego żyją, za co żyją
squattersi? Nad wieczorem chodzą na targowiska i na zaplecza marketów po żywność, która „mogłaby się tam zmarnować”. W squacie żywność się nie
marnuje. Za mieszkanie nie płacą, światło i wodę mają za darmo. Russel Kirk, konstytucjonalista amerykański, nazywał takich dzikich lokatorów, szermujących wolnością i prawdą, „gnijącym społeczeństwem”.
Tymczasem przez okno gnijącego społeczeństwa squattersów wleciał komar i krąży wokół
mojej głowy. Próbuję go odpędzić, wymachując ręką. Moi rozmówcy radzą, żebym nie był taki
agresywny wobec istoty, czyli komara. Traktuję te rady jako żarty
i nagłym klapnięciem zabijam komara na swoim policzku.
Nastaje cisza, a po chwili rozlega się wrzask.
– Zabiłeś istnienie!! – krzyczy
siedząca
obok
mnie
dziewczynka.
– Zabiłeś – wtórują mieszkańcy parteru.
Nie mogę uwierzyć, że
to wszystko dzieje się na jawie
i próbuję żartować:
– Czy to nie był czasami
Kowalski?
Moje pytanie wywołuje awanturę. Jedni squattersi chcą
mnie wyrzucić na zbity pysk na

ulicę. Drudzy opowiadają się
za pozostawieniem mnie w squacie pod warunkiem, że zostanę
oświecony, zechcę wysłuchać,
o co toczy się walka z faszyzmem, z kapitalizmem i z oportunizmem na ulicach Warszawy.
Zgadzam się być oświecony, a oświeca mnie szesnastolatka z twarzą nawiedzonej Grety Thunberg. Stuknęła mnie palcem w piersi i powiedziała, że
między odczuwającymi istotami
nie ma drugorzędnych. Wszystkie istoty żyjące na ziemi tworzą jedność życia. Nawet komar,
niewielkie stworzenie, kiedy próbował ugryźć, nie powinien być
zabity.
– A ty zabiłeś istnienie! Jesteś
niedobrym człowiekiem. Wystarczył niewielki ruch, a stworzenie
samo by odleciało.
– On, ten komar, zorientuje się, że jeśli odważy się wypić krew człowieka, to człowiek
może odebrać mu życie – zauważył chłopiec, buddysta, anarchista i ktoś tam. – Ludzkie życie
nie zajmuje specjalnie uprzywilejowanego miejsca pomiędzy innymi istotami.
Dowiaduję się, że świat nie
jest stworzony tylko dla pożytku
i przyjemności ludzi, ale także dla
pożytku i szczęścia innych istot.
Komar nie jest ani lepszy, ani gorszy od człowieka, od królika albo
od psa i norki, zabijanej na futro.
Chłopiec zapewnia, że w niektórych okolicznościach człowiek
– nawet minister, naczelnik państwa, premier – odrodzi się jako
zwierzę, a zwierzę, jako człowiek. – W buddyzmie jest ahinsa,
czyli zakaz szkodzenia i zabijania
żywych istot.
– Wszystkie istoty posiadają życie, kochają je i nie chcą
umierać.
Tymczasem anarchiści, komuniści – trockiści, antyfaszyści i antykapitaliści podnieśli temat zabijanych zwierząt na futra. Argumentują, że zwierzęta
posiadają takie samo niezbywalne prawo do korzystania z ziemi,
jak istoty ludzkie. Są oburzeni,
gdy mówię, że wedle profesora
Kirka prawa należą człowiekowi,
a zwierzęta są jedynie przedmiotem praw. Dowodzą, że zarówno człowiek, komar, norka i pies
mają te same prawa.
– Władza nareszcie się ugięła – usłyszałem. – Ugnie się jeszcze bardziej!
– To początek naszej walki o prawa wszystkich istot! Nie
mogą być mordowane kurczaki,
norki, króliki, nawet udomowione
szczury.
– A świnie?
– Świnie też nie powinny być
mordowane.
Prawa
wszystkich
istot?
To jak pogodzić prawo komara
i prawo kurczaka i prawo królika
z prawem człowieka? Usłysza-

łem, że prawa równoważą interesy ludzi i wszelkich istnień. Człowiek nie powinien zakłócać życia
innych istot. Najwyższym celem
człowieka powinna być nieustanna praca nad całkowitym ustaniem cierpienia wszystkich istot.
Spytałem, czy moi rozmówcy
byli na wsi i znają się na rolnictwie? Roześmieli się. Wieś, rolnictwo? To, zdaniem squattersow, dziewiętnasty wiek.
– A mamy dziś który wiek? –
pytają. – Holandia, Dania, kraje liberalne i lewicowe, wprowadzają swoje kraje w dwudziesty
pierwszy wiek!
Squattersi w przestrzeni politycznej są skrajną lewicą, anarchistami i bolszewikami, natomiast w sferze społecznej i życia codziennego manifestują frutarianizm, który występuje pod
kilkoma różnymi nazwami: frukt
arianizm, fruitarianie. To naprawdę ideologia, ruch społeczny, styl życia, a nie tylko sposób
odżywiania.
Frutarianie są odłamem weganów (weganizm), jednak w przypadku frutarianizmu wchodzi
jeszcze aspekt ochrony warzyw,
które podobno odczuwają ból
i cierpienie.
– Zobaczcie, co dzieje
się w ogródkach! – proponuje
ta z twarzą Grety Thunberg.
– Co dziej się?
– Dzieje się śmierć! Marchewki, rzodkiewki, buraczki umierają!
Frutarianie uważają, że nie
tylko zwierzęta są krzywdzone,
gdy są mordowane. Najbardziej
krzywdzone są warzywa. Owoce frutarianie jedzą tylko te, które same spadną.
– To niesprawiedliwość, gdy
marchewka jest okrutnie wyrywana! – powiadają frutarianie. –
Niesprawiedliwość, bo człowiek
zapanował na ziemi i nie chce
ustąpić miejsca marchewce.
Słucham i nie jestem pewien realności. Na wszelki wypadek szczypię się w pośladek.
Boli. A zatem jestem w realnym
świecie.
– Mordowane są marchewki! – mówi dziewczynka z twarzą
Grety Thunberg.
– Śmierć marchewki jest powolna i straszna – mówią weganie. – Marchewka krzyczy. To niemy krzyk, wyrażający ból, krzywdę i niesprawiedliwość.
Frutarianie
sprzeciwiają
się wyrwaniu marchewki, wykopywaniu buraka, selera, pietruszki, ziemniaka, marchwi; odcinania naci pietruszki, selera; wyrywania kapusty etc. Frutarianizm
pozwala na jedzenie owoców
pozyskanych wyłącznie w sposób niepowodujący ich śmierci i zniszczenia rośliny, na której rosną.
– Tak, zerwiemy jabłko z jabłoni, ale to nie powoduje śmierci
drzewa – mówią weganie. – Mar-
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Michał Mońko

DĊ FĆĈęĔ
chewki czy rzodkiewki już nie
zjemy.
W jadłospisie frutariańskim
dominują owoce. Frutarianie
są także witarianami, to znaczy
odrzucają gotowanie i inne formy
obróbki termicznej owoców. Witarianie stosują dietę surową, więc
produkty wchodzące w jej skład
nie są gotowane bądź pieczone,
a jedynie mielone, krojone, wyciskane lub suszone.
Większość frutarian rezygnuje z ziaren zbóż i orzechów, uważając, iż jest to nienaturalne, ponieważ człowiek prehistoryczny
nie umiał siać ani zbierać zbóż.
Kwestią bolesną dla frutarian
są zwierzęta.
–
Na
razie
walczymy
o los zwierząt futerkowych, także psów, kotów – mówi dziewczyna. – Później rozpoczniemy bezwzględną walka z mordowaniem
kurczaków, indyków, świń i krów.
Na końcu zajmiemy się marchewkami i buraczkami. Ogródki
nie mogą być miejscem zagłady
marchewki.
A koszty tej rewolucji? Państwo zapłaci za hotele dla psów,
hotele dla koni, hotele dla kotów
i za ośrodki lecznictwa zwierząt
etc. Chodzi o minimalizowanie
cierpienia istot w takim stopniu,
jak to jest możliwe.
Okrucieństwo, zabijanie, wyrywanie z ziemi, niehumanitarne
uwięzienie czy wszelkiego rodzaju złe traktowanie powinno być
prawnie zakazane, mówią squattersi. Dotyczy to także ryb,
skorupiaków i innych zwierząt
zamieszkujących jeziora, rzeki i oceany. O dobrostan wszelkich istot będą walczyć anarchiści, komuniści, trockiści, fruktarianie i weganie, czyli wolni ludzie w niewolnym kraju, czyli w Polsce.
Człowiek musi sprawiedliwe
dzielić się ziemią ze wszystkimi
istotami, a gdy będzie tego wymagać sytuacja, niektóre istoty źle zarządzane przez człowieka, weźmie pod opiekę republika
socjalna, której utworzenie zapowiadają anarchiści, bolszewicy,
antyfaszyści pod tęczowymi flagami mieszkańców squattów:
– Nie będzie milczenia,
gdy będą mordowane kurczaki, marchewki, króliki i komary!!
Gdy w kraju będą panoszyć się
faszyści, a ziemia będzie należała do kapitalistów! Śpieszmy
się działać. Bo świat nie usłyszy
krzyku mordowanej marchewki!
Śmieszne? Gdy po powrocie z emigracji Lenin z dwudziestoma sześcioma towarzyszami zapowiedział w Dumie, że bolszewicy wezmą odpowiedzialność za Rosję, posłowie Dumy wybuchli śmiechem i śmiali się, aż bolszewicy wzięli odpowiedzialność
za Rosję.
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Kornel Morawiecki
czyli niepodległość

Artur
Adamski

■ Wystąpienie Artura Adamskiego na II
Zjeździe Formacji Niepodległościowych,
17 września 2020 w Warszawie
Motto niepodległościowej działalności Kornela Morawieckiego, jak i stworzonej przez niego
Solidarności Walczącej, mogłoby brzmieć jak hasło z czasów
powstania listopadowego: „Za
naszą i waszą wolność”. Przez
całe swoje życie Kornel podkreślał wspólnotę losu wszystkich
tkwiących w tym samym sowieckim więzieniu narodów. I robił
bardzo wiele, by bolszewickie imperium zostało rozsadzone rękami nie tylko Polaków. Jego pierwszym krokiem w stronę zmagających się z sowiecką satrapią był

sprzeciw wobec inwazji wojsk
Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Natychmiast, kiedy się ona zaczęła, wraz z Wojtkiem Winciorkiem (synem żołnierza AK i działacza WiN, bratankiem zamordowanego przez UB
żołnierza powstania antykomunistycznego), wzdłuż dwudziestokilometrowego odcinka jednej
z najbardziej w Polsce uczęszczanych linii kolejowych namalował setki protestacyjnych haseł. Kolportował też wtedy ulotki, powielane jeszcze metodą fotograficzną. Klepsydry, oddające

Płoniesz Andrzej Zagdański
ma Polsko...
ś.p. Kornelowi MORAWIECKIEMU – Marszałkowi Seniorowi Sejmu
RP VIII kadencji w pierwszą rocznicę odejścia w inny lepszy świat.
“Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie
– gdzie Cię doniosę – nie wiem...”

W sercu mym płoniesz Polsko
Żarliwym wielkim płomieniem
Poniosę go zwyczajnie i swojsko
Mym mocnym żelaznym ramieniem...
Niech się nie waży ktokolwiek
Na Ciebie podnosić swą dłoń
Mocną złowieszczą – jakkolwiek
Odpowiedź ja wyślę doń:
„...Nie waż się wrogu nieznany
Podstępny szyderstwem podszyty
Zdrajcą z dawien dawna zwany
Groźnie w półcieniu skryty
Twarz swoją skrywasz w mroku
Złą twarz w grymasie złowieszczym
Lecz nie przystąpisz ni kroku
Me serce Twój koniec obwieszczy...”
Bo w sercu mym Polska płonie
Uczuciem niezmiennie żarliwym
Ochronią Ją moje dwie dłonie
Patetycznym uczuciem ckliwym !
19.08.2020 – g.21.22

cześć tragicznie zmarłemu Janowi Palachowi, wykonywał już
z użyciem matryc białkowych.
Opowiadanie się po stronie walczących z sowiecką agresją czasem spotykało się z przeciwdziałaniem także gremiów demokratycznej opozycji. Od 1979 roku
Kornel Morawiecki wydawał „Biuletyn Dolnośląski”, którego ukazywanie się było wspomagane
ze środków funduszu, znajdującego się w dyspozycji Komitetu Obrony Robotników. Z członkami KOR-u Kornel spotkał
się w mieszkaniu Jacka Kuronia zaraz po tym, kiedy sowieckie wojska wtargnęły do Afganistanu. Stwierdził tam, że polska opozycja musi zająć stanowisko wobec aktu imperialnej
agresji, przekonywał o konieczności wydania oświadczenia. Po
krótkiej wymianie zdań członkowie KOR-u o swoim stanowisku
postanowili zdecydować głosowaniem. Okazało się, że byli jednomyślni – wszyscy przeciw wydawania jakiegokolwiek oświadczenia. Na łamach „Biuletynu
Dolnośląskiego” Kornel Morawiecki zamieścił więc oświadczenie opozycyjnego kręgu, do
którego sam należał. KOR zareagował na to odcięciem funduszy dla „Biuletynu Dolnośląskiego”. Skutkiem tego wydawca zmuszony został do podniesienia ceny swego periodyku.
Równocześnie wprowadził jednak system prowizji dla kolporterów, co natychmiast przełożyło
się na wzrost wpływów ze sprzedaży i w konsekwencji – powiększenie objętości, wzrost nakładu
i zasięgu pisma. W późniejszych
latach zasada samofinansowa-

nia swej działalności okazała się
kluczem do zbudowania wydawniczej potęgi Solidarności Walczącej. Rozwijała się ona pomimo szczupłości a nawet braku jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.
Działacze Solidarności Walczącej zwykli zresztą o swojej organizacji mówić „firma”. To była
dla nich norma, że na swoją podziemną aktywność samo muszą
zdobywać pieniądze – drukując
i sprzedając swoje gazetki, książki, kalendarze, kartki pocztowe
czy znaczki.
We wrześniu 1981, w czasie
I Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ Solidarność, Kornel Morawiecki był współtwórcą Posłania
do Ludzi Pracy Europy Wschodniej. Krótko potem został aresztowany za wydawanie rosyjskojęzycznych gazetek, przeznaczonych dla żołnierzy stacjonującej w Polsce Armii Radzieckiej. Przedstawiał w nich rzeczywistą istotę toczących się w naszym kraju wydarzeń i wskazywał na wspólnotę losu wszystkich
narodów, zniewolonych przez ten
sam totalitaryzm.
Już od pierwszych numerów
„Biuletyn Dolnośląski” podejmował temat walki różnych narodów z sowieckim zniewoleniem.
Krótko po powstaniu Solidarności Walczącej organizacja Morawieckiego zaczęła wydawać
prasę w językach innych krajów bloku pojałtańskiego. Pierwszą taką gazetką były, drukowane od 1982 roku we Wrocławiu,
czeskojęzyczne „Nazory”. Przez
południową granicę przedostawały się za sprawą tak niezrównanych znawców sudeckiej topografii, jak Jurek Pietraszko „Pe-

dro” oraz licznych mieszkańców
pogranicza, na co dzień zatrudnionych w zakładach pracy Czechosłowacji. A dzięki temu, że
były nimi głównie fabryki włókiennicze, dostawcy czeskojęzycznej bibuły równocześnie sprowadzali do Polski ogromne ilości
niezbędnej do sitodruku tkaniny
szyfonowej.
Lata osiemdziesiąte były
czasem, w którym granice były
szczególnie trudne do przeniknięcia. Współpracownicy Morawieckiego przekraczali je dzięki sprzyjającym okolicznościom.
Po pierwsze matecznikiem Solidarności Walczącej był Wrocław.
W mieście tym wyjątkowo dużo
osób miało bliskich krewnych
za wschodnią granicą. Dzięki
temu wrocławianie częściej mogli
docierać nie tylko na teren Ukrainy, Białorusi czy Litwy, ale także
do Mołdawii i Gruzji. Drugą sprzyjającą okolicznością były rozległe
międzynarodowe kontakty pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, nierozpoznanych przez służby komunistycznego państwa jako członkowie
Solidarności Walczącej. A relacje
tych ludzi z naukowcami z uczelni ZSRR czy Węgier często od lat
miały charakter bliskich przyjaźni. Owocem takich kontaktów
było docieranie wydawnictw, powielanych w kilku językach, np.
do Tatarów krymskich. O pomocy, otrzymywanej od Solidarności
Walczącej, o osobistym upominaniu się Kornela Morawieckiego
o ich wolność Tatarzy Krymscy
dobrze pamiętają. Mustafa Dżemilew i inni krymtatarscy bojownicy o niepodległość ciągle powtarzają, że Solidarność Wal- ▶
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▶ cząca udzielała im wsparcia w czasach, w których zapomnieli o nich wszyscy. Niezłomna
i zdumiewająco kreatywna działalność organizacji Morawieckiego, o której dowiadywali się z zagranicznych rozgłośni radiowych,
zawsze wzbudzała ich podziw
i była źródłem nadziei.
Z bezliku aktywności, podejmowanych z myślą o innych krajach sowieckiego więzienia narodów, wymieńmy choćby wielką akcję wysyłkową. Polegała
ona na wydrukowaniu na tysiącach kopert grafiki sugerującej,
że stanowią one korespondencję Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Po ich wypełnieniu rosyjskojęzycznymi materiałami Solidarności Walczącej zostały one zaadresowane na tysiące prywatnych adresów mieszkańców ZSRS i wysłane z setek skrzynek pocztowych różnych miast Polski. Krótko potem o wydarzeniu tym donosiły działające w Związku Sowieckim przedstawicielstwa zagranicznych agencji prasowych,
BBC i inne rozgłośnie. Z informacji tych wynikało, że nadruki na kopertach skutecznie wprowadzały w błąd cenzurę korespondencji i w efekcie niezatrzymane przez nikogo docierały do
adresatów.
Niepodległość wszystkich narodów ciemiężonych przez władzę sowiecką czy prosowieckie reżimy była stałym tematem dziesiątek pism, wydawanych przez Solidarność Walczącą. Na łamach „Biuletynu Dolnośląskiego” Kornel Morawiecki publikował także całe cykle znakomitych artykułów o tragedii Tybetu, a także innych zbiorowości
i prastarych kultur, unicestwianych przez komunistyczne satrapie. Natomiast nazajutrz po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, jakie
dotknęło Armenię, podjął decyzję
o wysłaniu dla potrzeb poszkodowanych kwoty, stanowiącej wówczas prawdopodobnie całość
pieniężnych zasobów Solidarności Walczącej.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych aktywność organizacji poza granicami Polski zaczęła osiągać coraz większą skalę. W dużej mierze była to zasługa zagranicznych przedstawicieli Solidarności Walczącej, działających w kilku stolicach Europy Zachodniej, USA i Kanadzie.
Jeszcze większy rozmiar obecności organizacji poza granicami
Polski osiągany był wraz z formowaniem się Wydziału Wschodniego
Solidarności
Walczącej. W czasach nam współczesnych, w rocznicowych zjazdach
członków organizacji, uczestniczą m.in. osoby, które na początku lat dziewięćdziesiątych wchodziły w skład pierwszego po półwieczu rządu niepodległej Litwy. W czasach walki z komunizmem zostały one pełnoprawnymi członkami organizacji Solidarność Walcząca i nadal jako takie się deklarują. Warto przypomnieć, że formacja Kornela Morawieckiego nie wykluczała podjęcia zbrojnej walki o niepodległość. Bolesław Siedlecki pro-

wadził na Wybrzeżu szkolenia
oddziałów, złożonych z młodych
ludzi, rwących się do takiej walki. O uruchomieniu seryjnej produkcji broni maszynowej w oparciu o bazę Stoczni Komuny Paryskiej oraz rewelacyjnych wynikach testowania jej prototypów
opowiadają w swojej książce Andrzej Kołodziej i Roman Zwiercan. Do użycia broni w Polsce nie
doszło, ale działacze SW wzięli udział w zbrojnej walce niepodległość innego kraju, wyrywającego się z sowieckich okowów.
Jedna z najbardziej znanych fotografii, wykonanych w czasie wyzwalania Tbilisi przedstawia człowieka z kałasznikowem w dłoniach, wjeżdżającego do stolicy
Gruzji na pancerzu czołgu. Człowiekiem tym jest działacz Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, Piotr Hlebowicz.

Wspomnienie
skowe, student każdego kierunku przygotowywany jest do służby w charakterze pomocnika dowódcy pododdziału. I szkolenie
to musi być chyba dość solidne,
gdyż wszystkim hiszpańskim kolegom znana była np. bitwa pod
Somosierrą. W ramach szkolenia
jest ona analizowana jako przykład skutecznego przełamania
frontu błyskawicznym atakiem
punktowym. Hiszpańscy koledzy
z wielkim zdziwieniem przyjęli to,
że na polskich uczelniach szkolenia wojskowego już nie ma. Odpowiedziałem im na to mówiąc:
„No bo wiecie przecież, że niepodległość waszego hiszpańskiego państwa bez przerwy
znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Z jednej strony
pręży się na nie jakże agresywny Gibraltar, a z drugiej do podboju nieustannie czai się Ando-
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prezydenta RP słyszę, że jest mu
obojętne, co się wydarzy na Białorusi. Na kogoś z takim rozumkiem głos oddają miliony obywateli naszego państwa, a przecież
już odrobinka pomyślunku wystarczy by pojąć, że przesunięcie rosyjskich dywizji pancernych o paręset kilometrów na zachód to dla niepodległości Polski
olbrzymie zagrożenie a niepodległość Litwy zawisłaby wtedy
na włosku. Tylko ślepy nie potrafi też dziś dostrzec, że Unia Europejska nie tylko w coraz większym stopniu staje się zaprzeczeniem wszystkiego, czym miała być, ale coraz bardziej wynaturza się w kierunku neobolszewickiego molocha, państwa i narody
odzierającego z ich elementarnej
podmiotowości.
Wiem dobrze, co na ten temat powiedziałby dziś Kornel

Morawiecki. Gdyby tu stał zamiast mnie, to najpierw oddałby cześć wszystkim tu zgormadzonym bohaterom walki o polską niepodległość. Jednak mimo,
że wszystkie te nadzwyczaj czcigodne osoby mają za sobą dziesięciolecia wypełnione walką, dotkliwymi ciosami ze strony wrogów Polski, latami w więzieniach
i mimo tego, że ich siły już osłabły – Kornel powiedziałby jedno. To, że dla zadania nieustannej troski o niepodległość wychowywać trzeba każdy rocznik naszych następców, to rzecz oczywista. Jednak od takiego zadania, jakim jest stanie na straży
tak bezcennego skarbu, jak niepodległość, emerytury nie ma nigdy. Pilnie i aktywnie strzec jej
trzeba zawsze.
Póki żyjemy.

Kornel
Antoni
Wysocki
Niósł naszą Polskę jak żagiew, jak płomienie,
Bóg, Honor, Ojczyzna był Mu drogowskazem,
Wierzył, że przyjdzie wolności odrodzenie,
Był niezwykle skromny i dumny zarazem.
Szedł wyprostowany – jak pisał poeta,
Drogą, czy bezdrożem – zawsze w dobrą stronę,
Był wierny wartościom – to piękna zaleta,
Dążył by marzenia zostały spełnione.
Znalazł się w sztafecie wcześniejszych pokoleń,
Które wędrowały przez łagry, więzienia,
Polska wymagała wciąż nowych wyzwoleń,
Więc stworzył autorski swój Ruch Wyzwolenia.
Patrzył na Ojczyznę przez pryzmat przeszłości,
Na dolę i niedolę całych pokoleń,
Na skutki odwiedzin nieproszonych gości,
Tak wiele zaborów, tak mało wyzwoleń.
W tym samym czasie Kornel Morawiecki przemawiał na demonstracjach, domagających się wolności dla narodów Związku Sowieckiego. Tego samego żądał,
przebywając za granicą.
Jeśliby jednak duch Kornela się tu teraz zmaterializował,
to doskonale wiem, co by powiedział. Od kilku minut niemal
czuję, jak woła mi do ucha: „Nie
o mnie gadaj, gdy masz mówić
o niepodległości, nie o mnie, jeśli na tak wielki temat masz kilka minut!” Zarazem jednak by
chciał, bym to powiedział po swojemu. Stąd może takie moje małe
osobiste wspomnienie. Kilka lat
temu moimi kolegami w pracy
byli Hiszpanie. Ze zwykłej ciekawości pytałem więc, jak wygląda
życie, praca, studiowanie w ich
kraju. Dowiedziałem się wtedy
m.in., że na hiszpańskich uczelniach ciągle jest szkolenie woj-

ra. A Polska, jak świetnie wiecie, od wschodu i od zachodu
sąsiaduje z państwami od stuleci słynącymi z umiłowania pokoju i odrazy do jakiejkolwiek agresji”. Hiszpańscy koledzy dobrze
zrozumieli żart. Zdołali się już bowiem zorientować jakie etyczne
i mentalne standardy reprezentuje prezydent Komorowski i jak
dużo o bezpieczeństwie Polsce
myśli premier Tusk. Inteligentnym
ludziom niczego w tym zakresie
nie trzeba tłumaczyć. Lecz niestety oczywistości te tłumaczyć
trzeba bardzo wielu naszym rodakom. Nie granicząca z Rosją
Szwecja, w związku z coraz bardziej agresywną polityką Putina, remilitaryzuje swoje wyspy
bałtyckie, bazy jej armii wracają
m.in. na Gotlandię. Podobne kroki podejmuje Finlandia. A w czasie ostatniej kampanii wyborczej
od kolesia kandydującego na

Ojczyzna Jego to też szlaki Syberii,
To zrywy powstańcze, „Polonia” Grottgera,
To mordy nie tylko Stalina i Berii,
Czy też zbrodnie UPA a także Hitlera.
Ojczyzna Jego to Żołnierze Wyklęci,
Którzy ginęli w Ubeckich kazamatach,
Liczni patrioci spod prawa wyjęci,
Których mordowano też w późniejszych latach.
To nic, że w dniu śmierci zamknął zgasłe oczy,
Że już nie przemawia, swych ust nie otwiera,
Duchem wciąż jest z nami, pośród nas wciąż kroczy,
Bo wielkość zaprawdę, nigdy nie umiera.
Wrzesień A.D. 2020
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Katolicka fala

Paweł
Zyzak

■ Wraz ze zmianą oblicza i jakości amerykańskiej polityki postępuje cicha zmiana rdzenia światopoglądowego, w tym religijnego, amerykańskich elit. Jeszcze w latach 80. olbrzymie spory, przede wszystkim w obozie republikanów (GOP), budziło nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Dopiero w 1984 r., przy silnym, osobistym zaangażowaniu Ronalda Reagana, Jan Paweł II wyniósł Delegaturę Apostolską w USA, istniejącą dopiero od 1893 r. do rangi nuncjatury. Na
Reagana, protestanta, spadła lawina pretensji ze strony środowisk protestanckich, szczególnie południowych baptystów. Prezydent przełamywał jednocześnie silny opór polityków w zdominowanym
przez protestantów Kongresie. A działo się to w czasie, kiedy sojusz Waszyngtonu i Watykanu cementował wspólny wróg, którego Reagan, podczas przemowy wygłoszonej w 1983 r. na zjeździe National Association of Evangelicals przezwał, nie bez powodu, „Imperium Zła”.
Od piątku, 18 września,
jednym ze sworzni określających kierunki kampanii wyborczej w USA stała się śmierć liberalnej sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg. Stało się to na niespełna dwa miesiące przed wyborami, choć nikogo to nie zaskoczyło. Zmagająca się z rakiem trzustki Ginsburg często ostatnio kładła się
na szpitalnym łóżku.
Nie o stricte polityce chcemy tutaj rozprawiać, niemniej
jednak śmierć Ginsburg wytworzyła pewien polityczny ferment,
paradoksalnie większy w obozie republikanów. Choć stwarza
dla nich niepowtarzalną okazję
poszerzenia większości w Sądzie Najwyższym do 6:3, rodzi
też poważne kampanijne perturbacje i ryzyka. W 2016 r., na
dziewięć miesięcy przed wyborami, przed podobną szansą stawał Barack Obama. Jego
nominat został wówczas zablokowany przez republikański Senat. Wówczas czołowi przedstawiciele GOP powoływali się na
niepisaną zasadę obowiązującą od lat 80. XIX w., mówiącą,
iż w roku wyborów prezydenckich Sądu Najwyższego nie powinno się uzupełniać. Co poniektórzy republikanie (casus
Lindsey’a Grahama) na ochotnika domagali się, by rozliczyć
ich z tych słów w 2020 r., gdyby
pojawiła się podobna sytuacja.
To się ich teraz w mediach rozlicza... W podobnym tonie głos
zabierał, ówczesny prezydencki
kandydat, Donald Trump.
W związku z powyższym
kruszy się przewaga republikańska w Senacie, ale bynajmniej nie dlatego, że zstąpiło
na wszystkich poczucie sprawiedliwości i potrzeba zachowania twarzy. Wielu senatorów republikańskich walczy o reelekcję w stanach obecnie „swingujących”. Większość opinii publicznej, ponad 60 proc. przychyla się
do podtrzymania tradycji, o co
zresztą Ginsburg prosiła w swoim testamencie. Nadto sprawa
działa mobilizująco na elektorat
demokratyczny, przede wszystkim Sandersa, tracący, w wyniku flirtów Bidena z republikana-

mi, swą motywację do głosowania na nominata Partii Demokratycznej. Z czysto psychologicznej strony, niezwłoczne opowiedzenie się lidera republikanów w Senacie, Mitcha McConnella, za uzupełnieniem wakatu,
mówi raczej o powątpiewaniu,
aniżeli o niezachwianej wierze,
zarówno w szansie na utrzymanie fotela prezydenckiego, jak
i większości w Senacie…
Wracając do tematu jądra naszych rozważań. Kierując się informacjami zawartymi we wstępie, gotowi państwo pomyśleć,
że w takim miejscu jak Sąd Najwyższy USA muszą przeważać
protestanci. Nic podobnego. Aktualnie, nie wdając się w ocenę
intensywności indywidualnych
przeżyć
transcendentalnych,
znajdowali się oni na trzecim,
ostatnim, jeśli idzie o reprezentację, miejscu. Nie należała do nich wspomniana denatka. Ojciec Ginsburg był żydowskim emigrantem z Odessy, matka, wprawdzie urodzona w Nowym Jorku, była córką przybyszów z Krakowa. Rodzina praktykowała ortodoksyjny judaizm.
Protestanci mają swojego
przedstawiciela w osobie Neila Gorsucha, członka kościoła episkopalnego, ale wychowywanego w rodzinie… katolickiej. Jego nominację do najwyższej instancji przeforsował prezydent Trump. W Sądzie Najwyższym było dotąd pięciu katolików: przewodniczący John G.
Roberts, Samuel Alito, Clarence
Thomas, Sonia Sotomayor oraz,
także z nieco większym trudem przewalczony przez Trumpa, Brett Kavanaugh, a także
trzech sędziów pochodzenia żydowskiego, nie licząc Ginsburg:
Stephen Breyer i Elena Kagan.
W poniedziałek za to pojawiły
się kandydatury Trumpa, mające otwierać krótką listę, podobno gorliwe katoliczki: Amy Boney Barrett i Barbara Lagoa.
Katolicka dominacja w Sądzie Najwyższym utrwalała się
za prezydentury dwóch Bushów
oraz Obamy. Ten ostatni nominował Sotomayor, mocno zresztą oprotestowaną przez konserwatywne skrzydło GOP. Jed- ►
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nocześnie najbardziej konserwatywne skrzydło Sądu Najwyższego stanowią właśnie oni.
Czyli zawiadują oboma skrzydłami… Jest to zarazem, parząc
z dystansu, młoda wciąż dominacja. Weźmy bowiem pod uwagę, że w niespełna 250-letniej
historii USA w Sądzie Najwyższym zasiadało łącznie zaledwie
jedenastu katolików. Proporcje
owej dominacji mogą zaskakiwać, jeśli wziąć pod uwagę dane
z 2018 r. mówiące, że 23 proc.
populacji USA jest wyznania katolickiego. Tylko i aż. Wprawdzie
protestanci, stanowiący największą grupę religijną to za Wielką
Wodą wciąż 43 proc. katolicy
stanowią największą chrześcijańską denominację.
Katolicy to grupa, której wrażliwości, mimo jej wieloetniczności, nie wolno politykom lekceważyć i na swój sposób decyduje ona o zwycięstwie wyborczym. Zamieszkuje w dużym odsetku wszystkie swing states, no
i można ją określić mianem centro-prawicowej. Według Pew Research Center dzieląc katolików
zgodnie z ich wrażliwością światopoglądową, konserwatywnych
katolików jest 37 proc., umiarkowanych 26 proc., natomiast liberalnych 22 proc. W 2016 r. katolicy zagłosowali na Donalda
Trumpa. Tym samym przesądzili o rezultacie już trzeciej z rzędu elekcji. W 2008 r. i 2012 r. poparli bezdominacyjnego Baracka Obamę, w starciu z baptystą
McCainem i mormonem Mittem
Romney’em.
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Nie tylko w Sądzie Najwyższym występuje lekka nadreprezentacja katolików w stosunku
do protestantów, na tle populacji. Protestantów jest łącznie ok.
55 proc., najwięcej baptystów,
bo 13,5 proc. Katolików jest aktualnie 30,5 proc. (mały spadek w porównaniu do 2018 r.).
Nadreprezentowana jest również
społeczność żydowska, licząca,
biorąc pod uwagę mocno naciągane dane, 2,5 proc. Kongresmenów żydowskiego pochodzenia jest 6 proc. Więcej katolików
jest w partii demokratycznej,
co można zrzucić na karb geografii i historii: 86 demokratów
i 55 republikanów w Izbie Reprezentantów oraz 12 demokratów i 10 republikanów w Senacie. Katolicy w Kongresie znajdują się na fali, która wyraźnie
narasta od lat 70. W 91. Kongresie z lat 1969-70 zasiadało
109 katolickich przedstawicieli, w 96. Kongresie z 1979-1980
już 129, w 101. z 1989-1990
przybyło dziesięciu, w 106. z lat
1999-2000 zasiadało już 151,
zaś od 113. Kongresu z lat 20132014, liczba ta nie spada poniżej
163 osób. W tym samym czasie liczba protestantów w Kongresie spadła z 379 do 299. Katolicy cieszą się tam największym wzrostem spośród wszystkich grup religijnych.
Dość nieoczekiwanie w wyborach prezydenckich A. D. 2020
katolicy mają swego potencjalnego kandydata. Znowuż abstrahując od moralności Joe Bidena
i Donalda Trumpa, jak i ciepła

ich religijności, w 2020 r. w amerykańskich wyborach prezydenckich ścierają się ze sobą
katolik i polityk raczej bezwyznaniowy, wychowany w domu
prezbiterian. Co ciekawe Biden
był pierwszym i jedynym katolickim wiceprezydentem USA w historii tego państwa. Mike Pence, obecny wiceprezydent, owszem był w przeszłości katolikiem, dziś jest „born again evangelical Catholic”, a więc odnalazł
się w protestanckiej, acz ekumenicznej denominacji. Narodził
się również na nowo politycznie.
Jego rodzice, demokraci, należeli do grona zagorzałych zwolenników jedynego dotąd katolickiego prezydenta USA, Johna Kennedy’ego. Nie brakowało natomiast ostatnio katolickich
kandydatów na urząd wiceprezydenta. Choćby w 2016 r. naprzeciw Pence’a stawał Tim Kaine, partner wyborczy Hillary
Clinton.
Joe Biden jest dopiero
czwartym w dziejach USA katolickim
nominatem
jednej
z dwóch dużych partii, po nowojorskim gubernatorze Alu Smisie w 1928 r., wspomnianym
Kennedym w 1960 r. oraz Johnie
Kerrym w 2004 r. Wszyscy byli
demokratami. Jest nim i Biden.
Mimo, iż religijność kandydata zdaje się odgrywać drugorzędne znaczenie, zwłaszcza w obecnej debacie wyborczej, niegdyś poważnie rezonowała, szczególnie na protestanckim południu i na południowym-wschodzie.
Zarów-

7
proc. dorosłej populacji, czyli 23 proc. wyborców. Jednakże w dzisiejszych swing states, tj. New Mexico (Latynosi)
oraz New Hampshire, Wisconsin i Pensylwanii (potomkowie
Irlandczyków, Włochów, Niemców i Słowian), stanowią odsetek powyżej tego progu. Katolicy różnią się jednak zasadniczo
od innych grup religijnych, które mają swoje wyraźne preferencje. Protestanci ewangelikalni i mormoni przykładowo głosują na republikanów, bezwyznaniowi, w tym zeświecczeni protestanci z głównych denominacji
oraz żydzi i muzułmanie na demokratów. W tym sensie katolicy są grupą „sving voters”. Wewnętrznie zaś niejednorodną
i mocno zróżnicowaną.
Wedle tegorocznych danych
z lipca, 49 proc. katolików skłania się w kierunku Partii Demokratycznej, kiedy 43 proc. identyfikuje się z GOP. W pierwszej
połowie tego roku 45 proc. katolików aprobowało sprawunki Trumpa jako prezydenta, jednakże odsetek ten spadł ostatnio do 37 proc. i jest niemalże
zbieżny z tym ogólnokrajowym.
Ale 56 proc. białych katolików
identyfikuje się z GOP i 39 proc.
z demokratami, kiedy, dla kontrastu, aż 62 proc. latynoskich
katolików sprzyja demokratom.

no Smith, jak i Kennedy musieli odpierać ataki krytyków, iż, będąc już głową państwa, wybiorą lojalność wobec Watykanu,
kosztem interesów Waszyngtonu. W 1937 r. 30 proc. Amerykanów, wedle badania Gallupa,
deklarowało, iż w żadnym razie
nie zagłosuje w wyborach prezydenckich na katolika. Do końca lat 50. Liczba ta spadła, jedynie lub aż, do 25 proc. Odsetek ten radykalnie zweryfikowały już pierwsze miesiące prezydentury Kennedy’ego, bowiem swoisty strach przed katolikiem-prezydentem stopniał do
13 proc. W 1967 r. liczył już zaledwie kilka punktów procentowych. Odsetek ten utrzymał się
do na tym poziomie do 2003 r.,
gdy o nominację starał się Kerry. Zatem siłami, które podtrzymywały w społeczeństwie „antypapizm”, były, można zaryzykować stwierdzenie, kulturowe
uprzedzenia oraz pewna część
duchowych przywódców amerykańskiego protestantyzmu.
Kogo poprą amerykańscy katolicy w 2020 r.? Jest to złożone pytanie, które sztabowi stratedzy po obydwu stronach barykady rozbijają na wiele bardziej
szczegółowych pytań. Kogo poprą dorosłe katoliczki, a kogo
mężczyźni? Kogo poprą biali katolicy, kogo Latynosi, a kogo katolicy wywodzący się z Europy
Środkowej? Wreszcie kogo poprą gorliwi katolicy, a kogo katolicy tzw. umiarkowani.
Wedle sondażu exit poll
z 2016 r. katolicy stanowią 23

Nie wiemy jeszcze kogo poprą ostatecznie amerykańscy katolicy. Wydaje się jednak niemalże pewne, że poprą
zwycięzcę.

Wojna Wyborcza w USA
W ostatnich dni zaostrzyły się
mocno napięcia między zwolennikami partii demokratycznej
i republikańskiej w USA, co obrazuje mocne podziały w społeczeństwie amerykańskim. Jest
to wręcz walka o przyszłość
Stanów Zjednoczonych – postawy republikańskiej, która reprezentuje ludzi o nastawieniu wolnościowym, a społeczeństwem
„nowego ładu”. W walce o prezydencki fotel, były wiceprezydent
Biden coraz gorzej wypada,
jego gafy są widoczne i niestety ignorowane w mediach jemu
przychylnych.
Jest
oczywiste, że ostatnie wpisy na tweeterze temat Polski były pisane przez kogoś, bo sam Biden
nie miał w zwyczaju używania Tweetera. Jest to przykład
jak układać się bedą stosunki Polska – USA jeśli Biden wygra. Część Polonii już zareagowała, możemy mieć nadzieję
że większość zdaje sobie sprawę z konsekwencji głosowania
na demokratów.
Natomiast Tweeter był wykorzystywany do pogróżek dla
republikańskich senatorów po
śmierci Ruth Bader Ginsburg, sędzi Sądu Najwyższego. Napisano w nim parę dni temu, że „będą

się paliły miasta” jeśli dojdzie do
nominacji konserwatywnego sędziego w ostatnich dniach prezydentury Trumpa. Już teraz przed

prywatnymi domami wpływowych senatorów koczują demonstranci, chcąc wywrzec nacisk
na nich i ich rodziny, aby zmieni-

Agnieszka Marczak

TėĆĘĆ WĆĘğĞēČęĔē-WėĔĈőĆĜ
li zdanie. Trump i przywódca republikańskich senatorów nie dają
się jednak zastraszyć i w tym tygodniu przedstawią swojego kandydata. Jest to kluczowe w walce o głosy – prawdopodobnie będzie nominowana sędzia kobieta o pochodzeniu latynoskim, co
będzie oznaczało więcej głosów
milionowej populacji latynosów.
Ta walka o głosy jest i będzie
zaostrzana – jest widoczne,
że siły socjalistyczne już proponują „zmianę ładu społecznego”, co ogłosiła młoda lewacka kongresmenka Alexandra Occasio Cortez. Niestety część społeczenstwa wierzy w ten przekaz, zupełnie
nie zdając sobie sprawy z jego
konsekwencji. Możemy tylko mieć nadzieję że nasza
Polonia będzie tym ‘języczkiem u wagi” i przechyli szalę na rzecz Trumpa. Bo to jego
zwolennicy teraz mogą zacytować: „my chcemy żeby było
jak było”.

Opinie i Akcenty
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Jak pijany u płotu
■ Walka o trzeźwość narodu skutkuje rosnącą konsumpcją alkoholu. Wygląda to na ka- Jerzy Pawlas
pitulację władzy, tak jak jest nią – w sferze ideowej – deklaracja Forum Młodych PiS –
„nie ma sensu wojna kulturowa tu i teraz”. W tej sytuacji walka z alkoholizacją społeczeństwa wydaje się równie beznadziejna, jak opór przeciwko ideologicznej polityce klimatycznej.
Jeżeli
codziennie
sprzedaje się około 3 mln małych butelek wódki (małpek), to tyleż obywateli znajduje się na tzw. rauszu.
Czy w takim przypadku można
mówić o wolnym społeczeństwie,
skoro alkohol uzależnia?
W ciągu ostatnich 15 lat nastąpił dynamiczny – jeden z największych na świecie – wzrost
konsumpcji alkoholu (od 6,5 litra do ok. 11 litrów). Ten wątpliwy
sukces przynosi koszty zdrowotne, społeczne, tragediei rodzinne.
Obywatele
na
codziennym rauszu nawet nie zauważyli,
że po 2002 roku nastąpił przyrost
umieralności, będący konsekwencją pijaństwa. W 2002 roku rząd
SLD-PSL znacząco obniżył akcyzę na wódkę – o 30 proc. I to jedna z przyczyn lawinowego wzrostu spożycia i sprzedaży alkohol.
Tymczasem jeszcze u schyłku
lat 90. nasz kraj podawano jako
przykład zdrowego społeczeństwa. W latach 1991-2002 rejestrowano zadziwiający przyrost
zdrowia.Umieralności spadła najszybciej wśród krajów europejskich. Mniej było zachorowań (i
śmierci) z powodu chorób układu
krążenia czy wątroby. Statystyczna długość życia wzrosła u kobiet o pięć lat, u mężczyzn o cztery lata.
Obecnie szacuje się, że liczba ludzi uzależnionych od alkoholu przekracza milion, natomiast
nadużywających trunków – 4 miliony. To problem zdrowotny i społeczny, gdy ok. milion dzieci wegetuje w rodzinach z problemem
alkoholowym.
Z nauczania Kościoła katolickiego wynika, że nadużywanie
alkoholu jest grzechem ciężkim.
Człowiek wolny nie może być
uzależniony, a alkohol do tego
prowadzi. Zaś zdrowe społeczeństwo (także duchowo) musi
być trzeźwe. Tymczasem mamy
do czynienia ze społeczństwem
na rauszu.

Taniość i dostępność
Z danych Eurostatu wynika,
że w naszym kraju ceny alkoholu należą do najniższych. W ubiegłym roku było to 89,4 proc. średniej unijnej. Taniej było w Rumunii (76 proc,), (Bułgarii (79 proc.),
na Węgrzech (80 proc.), Czechach (87,2 proc.) i w Hiszpanii
(88,1 proc.). Nieco powyżej średniej w Niemczech (92,6 proc.).
Natomiast ceny wódki, wina i piwa
są najwyższe w Finlandii (191
proc. średniej unijnej), Irlandii
(182 proc.) i Szwecji (156 proc.).
Jak widać, ceny napojów alkoholowych są prawie dwukrotnie wyższe, niż w innych krajach unij-

nych, co nie pozostaje bez wpływu na wielkość konsumpcji.
Tymczasem
resort rolnictwa zamierza zwiększyć limity produkcji napojów
o mniejszej zawartości
alkoholu (wina owocowe, miody pitne, cydr,
perry) z 10 do 100 tys.
litrów rocznie. Intencją resortu jest finansowe
wspomożenie
sadowników, oraz co
istotne – zamiar zmiany struktury konsumpcji alkoholu. Czas pokaże, czy zmniejszy
się spożycie mocnych
alkohol.
Trudno
odmówić resortowi rolnictwa racjonalności, skoro nasz kraj przoduje w produkcji jabłek, łatwo więc
będzie zagospodarować nadwyżki. Poza tym, lokalna wytwórczość
napojów fermentowanych z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych, może przyczynić
się do uatrakcyjnienia regionalnego ruchu turystycznego.
Przykład Francji pokazuje, że
możliwa jest zmiana stylu konsumpcji alkoholu. W latach 70. alkoholizacja społeczeństwa miała wymiar powszechny, tak jak
obecnie w naszym kraju. Teraz –
po zmianie struktury spożycia –
ludzie przestali zapijać się tanim
alkoholem.
Im dłużej funkcjonuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości, tym więcej powstaje punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Standardy WHO przewidują jeden punkt na tysiąc mieszkańców. W naszym kraju jest ich
cztery razy więcej. Poza tym alkohol sprzedaje się wszędzie i non-stop, także na stacjach benzynowych. Samorządy – co pozostaje w ich gestii – nie ograniczają nocnej sprzedaży, ani liczby placówek handlowych.

Życie za gorzałę
Z raportu „Sto lat zdrowia w Polsce. Zatrzymanie przyrostu długości życia po 2010 roku” wynika,
że w latach 1991-2002 długość życia ludzi w naszym kraju wzrastała rocznie o 5 proc. u kobiet i 6,9
proc. u mężczyzn. Jednak w latach
2003-2012 ten wzrost zmniejszył
się (poniżej 0,5 proc.), by w latach
2013-2018 zatrzymać się. Jako
przyczynę podaje się dynamiczny wzrost konsumpcji alkoholu.
Tak więc, jak podaje GUS – przeciętna długość życia w 2018 roku
to u kobiet – 81,7 lat, u mężczyzn
– 73,8 lat.

Podczas gdy różnego rodzaju
aktywiści i zaklinacze klimatu narzekają na smog, co roku umiera
ponad 40 tys. palaczy (spośród 8
milionów), zaś z nadużywania alkoholu umiera 11 tys. ludzi. Jest
się czym przejmować. Bo przecież osoby uzależnione tyranizują swoje rodziny, które żyją w permanentnym stresie, co niewątpliwie rzutuje na długość ich życia.
Jest się czym zajmować, ale nie
dla ideologów klimatycznych.
Im więcej alkoholu, tym więcej zgonów. To niestety prawidłowość. Fundacja „Promocja zdrowia” badała przypadki śmierci, wynikające z konsumpcji alkoholu.
Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn wszystkich grup wiekowych
zanotowano wzrost współczynników umieralności.
W latach 2001-2017 przyrost umieralności, będącej konsekwencją alkoholu, to 3061 zmarłych mężczyzn i 379 kobiet. Najczęstsza przyczyna – alkoholowa choroba wątroby. Ten przyrost trwa od 2002 roku, po obniżce
cen alkoholu i przywróceniu reklamy piwa w telewizji. Nie bez znaczenia jest większa siła nabywcza
ludności przy niskiej cenie napojów alkoholowych.

Raj szczęśliwości

– choćby potop (dramaty ludzi,
kłopoty służby zdrowia). I choć
obowiązuje zakaz reklamy napojów wysokoprocentowych, to piwo
jest z niego wyłączone. Nie informuje się jednak konsumentów, że
kufel piwa to dwa kieliszki wódki.
Niewiele przesady w stwierdzeniu, że bez reklamy alkoholu rozwój sportu w naszym raju
byłby niemożliwy, a na pewno bardzo ograniczony. Napoje alkoholowe promują imprezy sportowe,
ale też – sądząc po obfitości punktów sprzedaży wokół stadionów –
nie da się ich oglądać na trzeźwo.
Kibice sportowi to wdzięczni (dla
producentów) konsumenci alkoholu. Jego dostępność sprawia, że
piją coraz młodsi. Rozpijanie nieletnich przy okazji promocji sportu to proceder, który trudno akceptować. Jednak rzadko postuluje się podniesienie wieku nabywców z 18 do 21 lat. Przecież byłby
to oczywisty zamach na wolności
obywatelskie.
Bohaterowie reklam to młodzi,
zdrowi, uśmiechnięci ludzie, którym wszystko się udaje i dobrze
się powodzi. Także w relacjach
damsko-męskich. To królowie życia. Każdy chciałby takim być.
Tak więc piwo, jako wyznacznik
pomyślności życiowej, satysfakcji osobistej, jako nieodłączny element codziennego życia i rekreacji. Taki wzorzec kulturowy musi
być atrakcyjny dla młodzieży – i na
to liczą producenci.
Jest więc o co walczyć (krociowe zyski). Jak na razie ustawa
o wychowaniu w trzeźwości nie
przewiduje zakazu reklam alkoholu w mediach. Bez niego przeciwdziałanie alkoholizacji społeczeństwa wydaje się niemożliwe.

jaństwo to element komunistycznego zniewolenia. Zresztą nawet
nie wypadało „popijać”, gdy podjęło się tak ryzykownego przedsięwzięcia, jak przeciwstawienie
się władzy ludowej, gdy uczestniczyło się w mszach świętych, śpiewało pieśni religijne
i patriotyczne. W końcu wznowienie radiowych transmisji niedzielnych mszy świętych było jednym
z 21 postulatów strajkujących.
Sierpniowa
abstynencja
była wydarzeniem symbolicznym, o którym wspominano
z rozrzewnieniem przy okazji kolejnych rocznic powstania „Solidarności”, ale na co dzień przybywało uzależnionych od alkoholu. Sierpień nie stał się powszechnym miesiącem trzeźwości, raczej eksponatem w muzeum ruchu związkowego.
Tymczasem produkcja napojów alkoholowych rozwija się nad
podziw i przynosi krociowe zyski (główne zagranicznym właścicielom, bo dzięki reformatorom
transformacyjnym przemysł spirytusowy został „sprywatyzowany”).
Producenci są oczywiście nastawieni na zysk, więc trudno oczekiwać od nich jakichś konsekwencji
za ich działalność gospodarczą.
Od czegóż jednak państwowe
programy zdrowia publicznego,
nie mówiąc o protestach związkowców przeciw rozpijaniu społeczeństwa, skoro mają już w tej
dziedzinie pewne tradycje.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wylicza ponad dwieście
chorób związanych z konsumpcją alkoholu (zaburzenia mentalne i psychiczne, nowotwory, dolegliwości kardiologiczne, ginekologiczne). Nie wspomina o przedwczesnej śmiertelności. Do konsekwencji zdrowotnych trzeba
dodać również społeczne – takie jak wzrost przestępczości,
zabójstw i samobójstw. Wszystko to jednak pozostaje poza zainteresowaniem miłośników praw
człowieka i obywatela. Nie powołano też instytucji rzecznika zdrowia publicznego.
Odwołując się do tradycji związkowych, do coraz bardziej legendarnych sierpniowych
abstynencji, nie można zapominać o roli rodziny w wychowaniu
do trzeźwości. To właśnie bezpieczeństwo i ciepło rodzinnego
domu chroni młodzież przed uzależnieniem, wejściem na drogę
przestępczości po-alkoholowej.
O tym jednak młodzieżówki partyjne nie wspominają.

Skoro co dzień konsumenci wypijają ok. 3 mln tzw. małpek, skoro
telewidzowie oglądają co roku ponad 2,5 tys. godzin reklamy napojów alkoholowych (nie mówiąc
o internecie), to perspektywy alkoholizacji społeczeństwa są jak najbardziej rozległe i przyszłościowe.
W końcu jeżeli transformacyjni reformatorzy zagwarantowali anarchiczną wolność gospodarczą,
Sierpniowa abstynencja
to można dowolnie (testując wytrzymałość konsumentów) produDlatego trzeba o tym mówić.
kować alkohol, dowolnie reklamo- Strajkujący robotnicy zakazali pi- Z konsekwencją przysłowiowewać go w mediach. A więc po nas cia alkoholu, rozumiejąc, że pi- go pijanego.
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Kornel – Samarytanin
■ Przenieśmy się w myślach na bulwar nad Odrą, na ul Grodzką, do której przylega ściana
Ossolineum i klasztor Urszulanek. W tej ścianie znajdują się dyskretne drzwi. Za nimi,
na pierwszym piętrze jest sala w której w latach sześćdziesiątych odbywały się bale, potańcówki i stołówka dla studentów należących do duszpasterstw akademickich.
Jest zimny wieczór, pada mokry
śnieg, a pod drzwiami, w śniegu
i błocie, leży człowiek, który wypił za dużo niewłaściwego płynu. Drzwi się co chwilę otwierają i do środka wchodzą głównie członkowie Klubu Inteligencji
Katolickiej, ówczesnej elity, którzy swą duszę chcą wypolerować do olśniewającego blasku,
słuchając podniosłej prelekcji.
Aby wejść do środka przekraczają z niesmakiem, a może z wahaniem leżacego w mokrym śniegu.
Zbliża się Kornel Morawiecki. Zatrzymuje się nad leżącym,
próbuje go ustawić do pionu, ale
to trudne. Wreszcie z drugą osobą podnoszą mokrego, biedne-

go człowieka. Ktoś dzwoni po pogotowie, które po jakimś czasie
przyjeżdża i zabiera delikwenta. Dokąd? do Izby Wytrzeźwień? W każdym razie pogotowie
przejmuje fachową opiekę. Kornel powiedział wtedy zastanawiające słowa, „trzeba być gotowym na śmierć”. Dziwne, bo kto
chce zwyciężyć zło, myśli raczej
o lepszej przyszłości. Widocznie wtedy Kornel rozważał ryzyko walki z komuną i zdecydował,
że żadne wahanie, zagrożenie
Go nie powstrzyma, że walka jest
konieczna.
Opisane wyżej zdarzenie jest
dokładną kopią opowieści ewangelicznej sprzed dwóch tysię-

cy lat, o Dobrym Samarytaninie.
Wtedy też, synowie narodu wybranego, ówczesnej elity przechodzili obojętnie koło, potrzebującego pomocy rannego. Pomocy udzielił mu Samarytanin, ktoś
z grupy ludzi którzy byli uważani
za gorszych od prawowitych Ludzi Księgi. Ludzie Księgi to tacy
którzy żyją według wskazań Starego Testamentu.
Pochwałę z ust Najwyższego Autorytetu uzyskali jednak
nie ci, którzy uważali się za elitę, ale Samarytanin. Drogi Kornelu, swym spontanicznym dobrym
czynem dołączyłeś do ludzi którzy cieszą się akceptacją Tego
Który Jest.

Warto zachować wypowiedzi Kornela Morawieckiego, który nie miał w sobie zacietrzewienia, uprzedzeń, a cechowała
Go wielka sprawiedliwość. W tym
celu przenieśmy się do innego punktu czasoprzestrzeni. Jesteśmy w Ligocie Pięknej, gdzie
dwa razy w roku spotykaliśmy się
z grupą przyjaciół. Śpiewaliśmy
kolędy, piosenki turystyczne, żeglarskie, narciarskie itp. Nie wszyscy się znaliśmy. Przynosiło się
jedzenie, wino, co kto mógł. Śpiewaliśmy od wczesnego popołudnia do północy: „Lato pachnące miętą”, „Rastaman”, „Mikołajki”, „Gdzie ta keja”, „Guligan”, „My
Germańca nie boimsia”, przepięk-

Michał
Mierzejewski

ną „Czeremszynę”. Magda szalała na gitarze z taką ekspresją, tak
nas podnosiła, że wydawało się,
że przebijemy sufit. Wtedy nieoczekiwanie włączył Kornel. Powiedział: – Za parę dni odbędą
się uroczystości w Oświęcimiu,
gdzie między innymi zamordowano tysiące Rosjan. Na te uroczystości powinien przecież zaproszony być Putin.
Nastrój śpiewaczego uniesienia opadł. Przez zebranych
przeleciał jakby zimny powiew. A to Kornel miał rację.
Zaproszenie, jakie proponował wynikało z Jego poczucia
sprawiedliwości.

Kornel – przyjaciel ludzi
■ Chciałem napisać „Kornel – mój przyjaciel”, ale zdaję sobie sprawę, że takich
przyjaciół jak ja mógłby liczyć w setkach…
Poznaliśmy się dzięki temu, że
Stowarzyszenie
Solidarność
Walcząca poszukiwało kogoś,
kto mógłby przejąć skład gazety
od Romka Lazarowicza. Kolega
z drukarni Norpol-Press, w której
kiedyś pracowałem polecił właśnie mnie.
To zdarzyło się kilkanaście lat temu. Pewnego dnia zadzwonił telefon i ktoś zaproponował mi pracę dla jakiejś organizacji. Wszystko brzmiało tak tajemniczo, że zastanawiałem się,
czy w ogóle w to wchodzić. Ostatecznie jednak umówiłem się na
spotkanie. Tak poznałem Kornela.
Pracowaliśmy na początku u mnie w domu. Przychodził w klapkach i flanelowej koszuli w kratkę, z torbą pełną notatek, dawnych numerów naszej
gazety i innych tytułów, z których robiliśmy przedruki. Przy pracy dużo rozmawialiśmy, wymienialiśmy poglądy. Gdy kolejny raz
zapytał mnie o zdanie na jakiś temat, zażartowałem, że napiszę
sobie w CV: „Doradzałem Kornelowi Morawieckiemu”. Nie zaśmiał się. Chyba miał już głowę
zajętą czymś ważniejszym.
Pierwszy raz w życiu spotkałem człowieka, w którym tak doskonale siła charakteru łączyła
się z łagodnością, który tak jasno
i prosto widział hierarchię wartości i zgodnie z nią postępował.
Dopiero gdy się go poznało można było zrozumieć, skąd brała się
ta szaleńcza odwaga działań Solidarności Walczącej, która w la-

Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej podczas obchodów XXXV-lecia Solidarności Walczącej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Fot. Artur Waszkielewicz.

tach osiemdziesiątych wprawiała w osłupienie MO i SB.
„Mówił z mocą, nie tak, jak
uczeni w piśmie” – tak o Jezusie
mówi Ewangelia. Może to wydać
się niestosowne, ale uważam, że
to samo można było powiedzieć
o Kornelu. Była moc w jego słowach, moc intelektualnej uczciwości. Nigdy nie używał naciąganych argumentów, zawsze szukał
prawdy. Tym mnie zafascynował.

Nie mówił nigdy tego, co wypadało mówić. Nie wyznawał „dyżurnych poglądów”. Mówił to, o czym
był przekonany. Dlatego tak długo był odsuwany na bok, niesłuchany, niedoceniany. Sam uważałem go kiedyś za oszołoma,
o czym zresztą mu powiedziałem, gdy lepiej się poznaliśmy.
Nic w tym dziwnego zważywszy,
jak pokazywały go media w latach dziewięćdziesiątych.

Doczekaliśmy się profesjonalnej redakcji, nowych komputerów
i oprogramowania. Opracowałem
nowy layout gazety, nową winietę. Po długich naradach zmieniliśmy nazwę na „Obywatelska”.
Skończyły się wieczorne nasiadówki w moim mieszkaniu. Nadal
jednak widywaliśmy się często
i prowadziliśmy dyskusje w czasie pracy i po zamknięciu numeru, już teraz w szerszym gronie.
W 2015 roku Kornel kandydował do Sejmu z list Kukiza. Z całych sił mu kibicowaliśmy i pomagaliśmy, choć wiadomo było,
że jeśli się dostanie, nie będzie
miał już tyle czasu dla nas. I tak
się stało. Nasza spokojna redakcja zamieniła się w biuro poselskie z dziesiątkami interesantów.
Gdy pojawiał się we Wrocławiu
nie miał już czasu na długie rozmowy. Z trudem znajdował czas
na napisanie wstępniaka do gazety. Ale cóż… Są sprawy ważne i ważniejsze. Jego odejście
z Kukiz 15 musiało nastąpić. Kornel nie wytrzymywał długo, mając
nad sobą szefa. Musiał iść własną drogą, nie znosił, gdy coś go
krępowało.
„Bóg jest prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział”. Te słowa
Edyty Stein, świętej Benedykty od Krzyża, wyryte w kamieniu w parku jej imienia, nadzwyczaj trafnie opisują wiarę Kornela. Był niestrudzonym poszukiwaczem prawdy. Jej był wierny
i nią się kierował. Dlatego, choć

Artur Waszkielewicz
szanował Kościół i tradycję,
nie wierzył tak samo jak większość ludzi. Śmialiśmy się nawet,
że Kornel ma własną teologię.
Bóg był w niej wielką ideą dobra,
ożywiającą w ludziach wszystko, co najlepsze, a nauka Chrystusa – najwspanialszym odkryciem ludzkości, że możemy być
dla siebie braćmi i siostrami niezależnie od wszystkich różnic.
I jeszcze jedno – nie żyjemy dla
siebie. Żyjemy po to, żeby dać
jak najwięcej innym, żeby polepszać świat dla następnych
pokoleń.
Jest wielu ludzi, którzy pięknie mówią o wartościach, o Bogu
i miłości. Kornel nie tylko mówił.
On starał się realizować to, do
czego miał przekonanie. Ta postawa była często uciążliwa dla
otoczenia. Był uparty i nie chciał
zajmować się sprawami, które
uważał za nieważne, na przykład nie dbał o zdrowie. Za mało
spał, źle się odżywiał. Nie dbał
o pozory ani o swoją reputację. Wygłaszał poglądy przeciwne do ogólnie przyjętych i łatwo
było go wyśmiać.
Był to jeden z tych wyjątkowych ludzi, którzy przybliżają niebo do ziemi, przy których wartości przestają być
abstrakcyjne,
przybierają
konkretny kształt. Patriotyzm,
szacunek dla każdego człowieka, umiłowanie prawdy –
były dla niego naturalne, proste i oczywiste.

10

Historia i Pamięć

Nr 228 • 25 września – 8 października 2020

Piękni i tajni
■ Pięknie żyli przeciw reżimowi – pięknie i tajnie. Między zabieganymi, pochłoniętymi codziennością ludźmi, wyróżniali się niezłomną postawą opozycjonistów. To było ich powołanie, służba… i chleb. Niekiedy chleb gorzki, splamiony krwią, ale zawsze pewny. Rzucony przez władzę, jak kość rzucona psu pod pański stół.
Byli „tajnymi współpracownikami rozpracowującymi”, czyli psami komunistycznej partii SED.
Pracowali jako konfidenci MfS,
czyli Ministerium für Staatssicherheit dawnej NRD.
Psy stanowiły przednią linię
służby bezpieczeństwa. Działali w tzw. środowisku wroga. Na
zapleczu wroga. W domu, w sypialni i w kuchni wroga realnego socjalizmu. Rozpracowywali środowiska, w których żyli, donosili na tych, których rzekomo
kochali.
Wrogiem partii, inwigilowanym przez konfidenta, mogła być
żona konfidenta, mógł być przyjaciel albo sąsiad konfidenta,
mógł być… każdy, kogo wskazała partia. To ona, partia komunistyczna, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, czyli Niemiecka Socjalistyczna Partia
Jedności, mówiła, kto jest, a kto
nie jest wrogiem. Kto jest swój,
a kto należy do opozycji.
–
Opozycja?
–
śmiał
się w 1990 roku, po upadku NRD,
szef Stasi, minister Erich Mielke.
– To była moja opozycja, ja tworzyłem opozycję. A między moimi ludźmi byli obcy i trzeba było
ich eliminować.
Mielke hołubił własną opozycję, pozwalał jej organizować
podziemne wydawnictwa, utrzymywać kontakty z zagranicznymi dziennikarzami. Jednocześnie ten sam Mielke rozprawiał
się ostro i bezwzględnie z opozycją rzeczywistą, która mieściła
się zaledwie w gestach, słowach
i unikach.
Ktoś opowiedział kawał polityczny. Już nie awansował.
Ktoś nie poszedł na manifestację pierwszomajową. Już wypadł
z listy oczekujących na mieszkanie. A syn został skreślony z listy wyjeżdżających na obóz pionierów. Ktoś milczał, gdy trzeba
było zabrać głos i potępić. Już
nie mógł liczyć na to, że jego córka dostanie się na studia.
Salony, kawiarnie podziwiały prześladowanych, którzy cierpieli za miliony, nierzadko musieli pędzić życie tułaczy, chroniąc swą prywatność w ustronnych daczach pod Berlinem
albo w Kloster na wyspie Hiddensee. W tym czasie rzeczywisty
przeciwnik komuny był wyrzucany z pracy, pozbawiany mieszkania, skazywany na wieloletnie więzienie.
Podwójne życie rzekomej
opozycji, niekiedy życie potrójne, a nawet poczwórne, nie
było wygodne. Oficjalnie trzeba było chodzić w siermiężnym
swetrze, w obszarpanych sztruksach, we flanelowej koszuli. I trze-

ba było jechać rowerem na koniec
miasta, by tam wreszcie wsiąść
do wygodnego samochodu i dalej jechać już jak człowiek gdzieś
do leśnego zajazdu na kolację
z alkoholem i panienkami.
Psie życie miało też swoje
uroki. Bezkarność! Pies mógł zabić. I nic. Pies mógł gardzić ulicą. I nic. Zwykli ludzie nazywani byli w raportach stonką. Literatura raportów IM pokazuje świat
nadludzi ze Stasi i świat ludzi
z ulicy, z uczelni, z fabryk.
W archiwach byłego Ministerium für Staatssicherheit DDR
jest sto osiemdziesiąt pięć kilometrów teczek, w tym osiemnaście kilometrów akt osobowych i jedenaście kilometrów teczek operacyjnych. W żelaznych
skrzynkach znajduje się 36 milionów fiszek z nazwiskami, ponad
milion kaset wideo i ponad 200
tys. taśm dźwiękowych.
Najważniejsze akta gromadził
departament dwudziesty, rozpracowujący opozycję. Tu wysyłała
dyrektywy SED. Każdy kilometr
teczek, każdy metr i centymetr
– to wielokrotnie zweryfikowane,
pewne dane. Każde nazwisko –
to człowiek sprawdzony i pewny,
jak dzień po nocy.
– To klozet! – woła salon dawnej opozycji NRD.
– Weryfikacja konfidentów?
To granat wrzucony do klozetu! –
orzekają ci, co boją się ujawnienia akt Stasi.
– Spalić, zakopać, nie grzebać w klozecie! – namawiają szacowni naukowcy, pisarze,
autorytety.
Dzisiaj aktami Stasi zawiaduje Pełnomocnik Federalny do
Spraw Akt Służby Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki
Demokratycznej (niem. Bundesbeauftragte für die Unterlagen
des
Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BstU),
niemiecka instytucja federalna,
powołana w 1990 roku.
Pierwszym pełnomocnikiem
do spraw akt byłej Stasi został
Joachim Gauk, stąd potocznie
mówi się o Instytucie Gaucka. Instytut dysponuje kartotekami ponad 6 milionów inwigilowanych.
Niedawno instytucję Gaucka odwiedziła pani kanclerz Angela Merkel. Odwiedziła po to,
by zwrócić uwagę Niemców na
przeszłość Niemiec. Pani kanclerz powiedziała, że to, co robi
Instytut, jest ważne dla przyszłości RFN. Chodzi bowiem o to, by
już nigdy władza nie opierała się
na zbrodniczej partii i na psach
partii.
Psy w roli opozycji – to pomysł praktykowany przez carską
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ochranę. Stasi była udoskonaloną wersją carskiego i sowieckiego systemu. Nad utrzymaniem
i prowadzeniem każdego IM czuwali wyspecjalizowani w ochronie i dezinformacji współpracownicy i funkcjonariusze MfS. Tworzone było image „tajnego współpracownika rozpracowującego”,
a także image jego rodziny –
żony i dzieci.
Nikt w NRD nie miał prawa być większym opozycjonistą
od IM. Nikt nie mógł być bardziej
ludzki, bardziej bezinteresowny,
bardziej radykalny i bardziej „napalony” na reżim. Nikogo też nie
dziwiło, że jedni bezkarnie opowiadają kawały polityczne, noszą jakieś zakazane gazetki, demonstrują swą niezależność.
Lothar de Maizire, czołowy działacz Ost-CDU i Kościoła Ewangelickiego, funkcjonował na wysokich piętrach polityki, społeczeństwa i państwa. Budził powszechną sympatię, szacunek i zaufanie. Był kaleką –
niedowład lewego ramienia i lewej ręki. I w ogóle wyglądał niezdrowo, ale pięknie i szlachetnie.
– Nawet komuna musi mnie
szanować – mawiał. – Kamieniami nie będę rzucał w Honeckera.
Ale mogę mu wygarnąć w oczy,
co myślę.
I któż, jak nie de Maizire,
miałby zostać pierwszym premierem wybijającej się na wolność NRD?! Skromny i szlachetny. Zawsze w ciemnym garniturze. Niewysoki, pochylony. Twarz
prowincjonalnego
buchaltera.
Blada, na nosie okulary. Wysokie czoło, łysawy. Na skroniach
– siwizna. Ręce artysty – deli-

katne, wypielęgnowane. Wieczorami grał na wiolonczeli. Najchętniej utwory religijne starych
mistrzów.
– Ten człowiek to sama dobroć – pisała Jill Smollow, amerykańska reporterka. – On nie
mówi, on słodko szczebiocze.
Przywraca wiarę w człowieka.
Poświęcił się dla innych. Niczego nie chce w zamian dla siebie.
W istocie, de Maizire IM
„Czerny” poświęcił się dla Stasi.
Jego życie – podwójne, potrójne,
a czasami poczwórne – było życiem tajnego szpicla, rozpracowującego środowiska opozycyjne, głównie w Kościele ewangelickim. Ale gdyby przed laty ktoś
powiedział, że Lothar de Maizire
jest agentem służby bezpieczeństwa – miliony ludzi krzyknęłyby:
– Brednie!
– Nikczemność!
Bo przecież de Maizire był
adwokatem i wyrozumiałym powiernikiem
antykomunistów
i oskarżycielem represyjnego reżimu. Był akuszerem wolnych Niemiec. Nie krył swej gorącej wiary w Boga. Powoływał
się na Kościół, w którym odgrywał czołową rolę.
– Bez oparcia o Kościół – mówił – moja cała praca skazana
byłaby na fiasko.
Działał w Zarządzie Głównym Ost-CDU, kierował Zespołem Zagadnień Kościelnych. Niejeden opozycjonista z otoczenia
de Maizire’a – przyciśnięty biedą albo strachem – wyłamał się
z antykomunistycznej działalności, poświęcał się zarabianiu na
chleb, robieniu kariery. Ale de
Maizire był niezmordowany, za-

wsze twardy, niepokorny, można rzec: niezłomny.
Kiedy został pierwszym premierem „odrodzonej” NRD, działała już w Stasi specjalna Operativgruppe Warschau, kierowana
po 1984 roku przez Karla Heinza
Herbricha.
Najistotniejsze akta grupy
„Warschau”, dotyczące agentury w „Solidarności”, w polskiej
opozycji, były niszczone bądź wywożone przez Rosjan już po roku
1986, kiedy było wiadomo, kto będzie kim w Polsce po tzw. „okrągłym stole” z kantami.
Wolfgang Schnur IM „Torsten”
był w mediach człowiekiem – filarem demokracji i filarem opozycji
antykomunistycznej. Był człowiekiem z pierwszych stron gazet!
To był sztandar wolności i prawdy. I któż, jak nie on, miałby zostać przywódcą Partii Demokratycznej w chwili upadku NRD?!
Któż mógłby posądzić Schnura o to, że jest tajnym współpracownikiem
rozpracowującym? Chyba tylko wariat! A przecież właśnie Schnur pracował dla
MfS. Był na pierwszej linii walki
– walki z własnym narodem. Walki z przyjaciółmi, z kolegami. Stasi zapewniało mu rozgłos, dopóki
nie spalił się jako konfident. Jego
teczka została odkryta.
Razem ze Schnurem przepadła największa we odradzających
się wschodnich Niemczech partia polityczna: Partia Demokratyczna! Jej baza – to głównie inteligencja, a program – wolność polityczna i liberalizm gospodarczy.
W
latach
osiemdziesiątych w grupie warszawskiej działał Ernst Volkmar ►
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IM
Christian,
funkcjonariusz MfS od 1962 roku. Volkmar razem z żoną Juttą bywał
już w 1980 roku i później w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. Jego
ostatni raport pochodzi z 14 listopada 1989 roku, kiedy w Warszawie rezydował od trzech miesięcy rząd nowej Polski!
W tym czasie oficerowie prowadzący Volkmara zostali nagrodzeni, awansowani i zapewnieni, że współpraca oficerów
MfS i MSW będzie „nadal trwała i zacieśniała się”. To pewne
jak w banku.
Prawdę o rzeczywistej opozycji antykomunistycznej i o opozycji organizowanej poza Stasi skrywają szare, miejscami pożółkłe, teczki w archiwach byłego
Ministerium für Staatssicherheit w Berlinie i w innych miastach
Niemiec.
Teczki przy berlińskiej Normannstrasse zajmują ponad sto
kilometrów półek! Akta okręgowe Stasi – krótsze, rozproszone w oddziałach – zajmują osiemdziesiąt kilometrów. Gdyby jedna
osoba chciała uporządkować sto
osiemdziesiąt kilometrów akt Stasi – musiałaby pracować przeszło
dwieście trzydzieści jeden lat!
System Stasi wykształcił swoją własną, oryginalną organizację, której podstawą była informacja. Stasi żywiła się informacją
i produkowała dezinformację. Jedyna sfera, nieopanowana przez
Stasi, to przypadkowe zgromadzenia i fragmenty ulicznych murów – dwa skromne, ale użyteczne media.
Ale służba bezpieczeństwa –
mając do dyspozycji – telewizję,
prasę, film, teatr, książki i propagandę szeptaną – potrafiła z dnia
na dzień wykreować odpowiednią
sytuację i odpowiedniego do sytuacji człowieka opozycji.
Nagle objawiali się oryginalni, przenikliwi pisarze, filmowcy, naukowcy, dziennikarze. Tworzyli dzieła, wskazujące na ich wrażliwość społeczną i polityczną. Ich dzieła „z trudem” przebijały się do publiczności, objawiały się w wydawnictwach, na ekranach kin, w bibliotekach, w gazetach.
Sascha Anderson został stworzony przez Stasi prawie od zera.
Funkcjonował jako… działacz literacki, kabaretowy i dziennikarski
– miał wszędzie wejścia i właśnie
to było cenne dla Stasi.
Gdy Anderson został tajnym współpracownikiem rozpracowującym – służba bezpieczeństwa postarała się, aby był dosłownie człowiekiem Renesansu. Żeby był liberalnym wydawcą i pisarzem, i ceramikiem, i scenarzystą, i animatorem kultury,
a przede wszystkim – sprawnym
agentem IMB.
Reiner Fink, IM „Heiner”, rektor Uniwersytetu Humboldta, aż
do 1989 był agentem Stasi. Kiedy w 1991 roku został zweryfikowany jako konfident Stasi,
nikt w to nie chciał uwierzyć.
Kiedy Fink został zdjęty ze stanowiska, doszło na uczelni do demonstracji. Podobnie było w Jenie, gdy Gerhard Riege, profesor prawa, został zdemaskowany

jako agent Stasi. Niedługo potem
Riege został posłem do Bundestagu z ramienia PDS (Partei des
Demokratischen Sozialismus).
Opozycja organizowana przez
Stasi – to byli różni ludzie. Między nimi byli rektorzy uniwersytetów, profesorowie teologii, pisarze, dziennikarze, dostojnicy kościelni, dyplomaci, politycy, ale
także stoczniowcy, nauczyciele,
szatniarze, elektrycy i opiekunki
domowe.
Ernest Volkmar, IM „Christian”, oficjalnie – robotnik, więzień polityczny – zaangażowany
był w działalność charytatywną.
„Opluwany” przez prasę jako wichrzyciel i antysocjalistyczny element, postrzegany był przez swe
otoczenie jako piękny i szlachetny
antykomunista. Nikt nie wiedział,
że jest on piękny i tajny.
Volkmar utrzymywał kontakty z gdańską „Solidarnością”. Kiedy jechał do Gdańska – brutalnie traktowany przez celników
i przez straż graniczną. Był aresztowany, więziony, bity. Wiadomości o tym wszystkim – przenikały
przez grube, pruskie mury katowni, trafiały na łamy wolnej prasy.
W więzieniu Volkmar traktowany był z całą godnością: mógł
pisać, czytać, oglądać telewizję
i uprawiać pomidory. Jeśli rzeczywiście siedział. Bo najczęściej,
gdy prasa pisała, że Volkmar
siedzi – on faktycznie odpoczywał w ośrodku Stasi. Grał z kumplami w tenisa, kąpał się w basenie, jadł wedle normy ustalonej
przez dietetyków, a wieczorem
bawił się i pił piwo.
System Stasi promował i pchał
do góry nawet użyteczne miernoty, jeśli te miernoty były elementami systemu. Naukowcy, pisarze,
dziennikarze – w oparciu i przy
pomocy Stasi – robili błyskotliwe kariery. Ale nawet najzdolniejsi naukowcy, pisarze, kompozytorzy, filmowcy – rzeczywiści przeciwnicy systemu – nie mieli szans
na kariery, nawet na dobrą pracę.
Można dziś spytać – ilu
zdolnych, utalentowanych ludzi wypchnięto na margines życia politycznego, nauki, literatury,
dziennikarstwa?
Stasi sięgała do mózgów, do
szpiku kości i do… żołądków.
Przeraża to i skłania do głębokiego zastanowienia nad naturą
szczególnego rodzaju konfidentów, którzy byli skrytymi wrogami swoich oficjalnych przyjaciół,
małżonków, sąsiadów, kolegów,
sióstr, współwyznawców. Najczęściej byli to ambitni nieudacznicy, których potrzeby były znacznie większe od możliwości ich
zaspokojenia.
Nikogo nie dziwiło, że dobrzy i szlachetni ludzie opozycji
– szykanowani, prześladowani,
szarpani – żyją nie tylko pięknie,
ale i dobrze. Podróżują, udzielają wywiadów zagranicznym telewizjom, piszą książki, mają czas
na teatr i na działalność społeczną. Nikt nie zastanawiał się, skąd
mają środki na utrzymanie. Co
sprawia, że gdy innym żyje się źle
i coraz gorzej – oni mają się całkiem dobrze.
Kiedy amerykański dziennikarz, John Graham, na przyję-
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ciu u Volkmara, zapytał jednego
z opozycjonistów:
– A co pan robi?
Usłyszał w odpowiedzi:
– Ja? Jestem opozycją!
– No, a z czego pan żyje?
– Ja?
Tu interweniował Volkmar:
– Jakie tam życie! Więzienna
misa nas utrzymuje!
I dziennikarz uwierzył.
W archiwum MfS przy berlińskiej Normannstrasse stoją pudła ze zdjęciami, skrzynki z nagraniami dźwięków i obrazów.
Stoją słoiki z zapachami. Każdy,
kto się wychylił poza polityczną linię, wykreśloną przez partię, był inwigilowany, fotografowany, nagrywany, obwąchiwany. Następnie oficer MfS przedstawiał mu propozycję nie do
odrzucenia.
Stasi dosłownie żerowała
na wszelkiego rodzaju psychicznych, fizycznych i charakterologicznych powikłaniach, urazach, wynaturzeniach, zboczeniach. Potrafiła po mistrzowsku
grać rekwizytami świętości, patriotyzmu, miłości, nienawiści,
zazdrości.
Oficerowie MfS byli rzeczywiście Antychrystami dwudziestego wieku. Joachim Gauck nazywał ich „ludźmi diabła”. Nie
o wszystkich jest wiedza, bo
nie wszyscy musieli podpisywać: wystarczyła współpraca
i milczenie. Nieliczni, ale ważni,
byli w szytych notesach, ukrytych w sejfach.
Tajni współpracownicy Stasi,
szczególnie zaś współpracownicy rozpracowujący IM – sprawiają dziś wrażenie ludzi głęboko
pokrzywdzonych… pomówieniami o współpracę ze Stasi. Gdyby był status pokrzywdzonego
agenta, to agenci Stasi by wystąpili o taki status. Nie czują się
odpowiedzialni za komunistyczne zbrodnie prawnie, a tym bardziej moralnie.
– Wina moralna istnieje u tych, którzy mają sumienie – pisał Karl Jaspers w eseju
o niemieckiej winie (1946). A kto
jest winny? Działacze polityczni i wykonawcy, kierownicy i pro-

pagandyści są winni – definiował
Jaspers.
– Konfidenci IM, a także oficerowie Stasi, prowadzący konfidentów, na ogół nie mają poczucia winy – mówił Joachim
Gauck. – Mają pieniądze i znowu chcą przewodzić narodowi.
Spośród wielu konfidentów
IM, ostatecznie rozpoznanych,
żaden się nie przyznał i tylko jeden, Gerhard Riege, deputowany do Bundestagu, się powiesił.
Niektórzy zapowiadali, że się powieszą, ale ich obietnice spełzły
na niczym. W landach wschodnich ukazały się nawet artykuły prasowe, nawołujące do psychicznego i materialnego wsparcia byłych funkcjonariuszy MfS,
czyli Ministerium fur Staatssicherheit dawnej NRD.
W rzeczy samej funkcjonariusze nie są całkiem bez wsparcia i nie są całkiem samotni. Mają po swojej stronie pewną część uformowanej przez komunę opinii publicznej, a w landach wschodnich mają w wielu
gminach władzę.
Gunter
Wallraff,
głośny
dziennikarz, agent Stasi, zamilkł. Wolfgang Vogel, który wykupił z NRD aż 34 tysiące więźniów i pracował od 1954 roku dla
Stasi – miał na względzie „tylko
dobro człowieka”. Lothar de Maizire wciąż grał na wiolonczeli.
Otwarcie choćby jednej szarej teczki, na którymś kilometrze akt przy Normannstrasse w Berlinie wywołuje gwałtowny sprzeciw:
– Nieprawda! – krzyczą ludzie, zwani niegdyś stonką przez
funkcjonariuszy Stasi.
– Bzdura! – wołają ci konfidenci, którzy nie musieli niczego podpisywać i dzisiaj
są poza wszelkim podejrzeniem.
– Niemożliwe! – upierają się
Niemcy, którym „tajni współpracownicy rozpracowujący” (Inoffiziellen Mitarbeiter Bearbeitung
– IM) nie pozwolili się kształcić,
zepchnęli ich do kopalni, zabrali im pół życia. Milczą ci, którym
konfidenci IM zabrali całe życie.
– A gdyby nawet byli… konfidentami – słychać głosy dzia-
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łaczy na rzecz przestrzegania
praw politycznych.
– Dość zła wyrządziliśmy ludziom swymi podejrzeniami
i lustracją.
– Dajmy spokój, nie rozdrapujmy ran. To przeszłość.
Ale dawne psiska, czyli dzisiejsze psy, nie należą do przeszłości. Chcą władzy. Są po lewej i po prawej stronie. Bo dla
nich życie bez władzy traci
sens. Chodzić do roboty ze stonką, wracać z roboty ze stonką –
to nie dla psów.
Po upadku NRD nie wszyscy
komuniści i agenci komunistów
upadli na duchu. Georg Gysi IM
„Notariusz”, adwokat współpracujący ze Stasi, został politykiem,
członkiem PDS. Rainer Rupp IM
Topaz przekazał Centrali Stasi i KGB ponad 1000 tajnych dokumentów. Był doradcą politycznym PDS, która współrządzi demokratycznymi Niemcami.
Dzieci i wnuki funkcjonariuszy SED, dzieci i wnuki zasłużonych konfidentów, prokuratorów, sędziów, generałów byłej
NRD, mają się dobrze i nawet
nie myślą o tym, żeby jakoś odkupić winy i zbrodnie swoich ojców i dziadków.
Minister
bezpieczeństwa
NRD, Erich Mielke, szef konfidentów, słynny z tego, że karcił towarzyszy z KGB za „łagodność”, powiedział w sądzie:
– Mam czyste sumienie. Pracowałem dla partii. Kocham ludzi. Żyłem i chcę żyć dla dobra
ludzi.
Pierwszą wersję tekstu „Piękni i tajni” napisałem w 1991 roku na podstawie oryginalnych dokumentów z Instytutu Gauka. Gdy pisałem tekst o konfidentach MfS dawnej NRD, myślałem o konfidentach SB niedawnej PRL.
W roku 1991 dedykowałem „Pięknych
i tajnych” milionom Polaków, którzy
obalali i nie obalili komuny PRL. Kilka lat później odmienną wersję tekstu „Piękni i tajni” dedykowałem zrywającej się do wolności Ukrainie. Dzisiaj ostatnią wersję tekstu „Piękni
i tajni” dedykuję bezimiennym bohaterom walk o wolną Białoruś.

M.M.

Siła postępu
■ Joe Biden kandydat na prezydenta USA z ramienia Demokratów odkrył właśnie, że wynalazcą żarówki nie był
żaden biały Edison, a czarnoskóry Afroamerykanin. My Małgorzata
Todd
też nie możemy być gorsi. Ogłośmy, że Kopernik nie tylko był kobietą, ale jeszcze czarnoskórą lesbijką.
W tym celu trzeba powołać odpowiednią komisję, w skład której wejdą „najwybitniejsi naukowcy i autorytety moralne”. Można też powołać oddolny, spontaniczny ruch o wdzięcznym skrócie RZDDzDM, który nie będzie
oczywiście żadną konkurencją
dla LGBT, przeciwnie oba ruchy będą ściśle współpracowały, pod warunkiem ma się rozumieć, że nowa inicjatywa otrzyma od władz Warszawy nie
mniejsze dotacje na działalność.

Temu oddolnemu, spontanicznemu ruchowi będą przewodzili włodarze dużych miast posiadający wystarczające zaplecze i poparcie Koalicji Obywatelskiej. W tan sposób knowania wrogów postępu nie powiodą
się. Na nic zda się cała akcja pt.
„Szambo 2” wymierzona w znakomitego twórcę „Nowej Solidarności” ostatnio nazywanego
przez złośliwych, nie wiadomo
dlaczego „Szambelanem”. Stanie on teraz na czele superno-

wej, oddolnej, spontanicznej akcji pod auspicjami RZDDzDM.
Przypomnijmy pełną nazwę:
Ruch Zawiedzionych Dyplomowanych Dostojników z Dużych
Miast.
Przy okazji należy zdementować fałszywą pogłoskę jakoby „Dyplomowanych Dostojników” należało zastępować
słowem „Dupki”, dzięki czemu
zbyt długa nazwa uległaby pożądanemu skrótowi.
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Trójka Conquesta, czyli
o „Piątce dla zwierząt”

Krzysztof
Brzechczyn

■ Swego czasu Robert Conquest sformułował trzy prawa polityki: 1. Każdy jest konserwatystą w sprawach, na których zna się najlepiej. 2. Każda organizacja, która wyraźnie nie zadeklaruje się jako prawicowa, wkrótce stanie się lewicową. 3. Najprostszym sposobem wyjaśnienia zachowania biurokratycznej organizacji jest przyjęcie założenia, że jest ona kontrolowana przez swoich wrogów.
Te trzy prawa warto zastosować
do przygotowywanej „Piątki dla
zwierząt”. Mój komentarz opiera
się na Poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz niektórych innych
ustaw i opinii Biura Analiz Sejmowych. Oba dokumenty są dostępne na internetowej stronie Sejmu.
Po lekturze dokumentów można dojść do wniosku, że „Piątka
dla zwierząt” stanowi zbiór niezbornych przepisów wprowadzających zwiększoną kontrolę nad
hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych, upaństwowienie,
a właściwie „usamorządowienie” schronisk dla zwierząt oraz
zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w cyrku i trzymania psów na
łańcuchu. W zasadzie ten ostatni
zakaz nie budzi zastrzeżeń, zapewne dlatego, że jest oparty na
podobnych przepisach obowiązujących na Węgrzech.
Wprowadzenie
proponowanych regulacji stwarza bowiem warunki do całkowitego
paraliżu gospodarki rolnej. I nie
chodzi tutaj tylko o zamiar likwidacji ferm zwierząt futerkowych.
Ale po kolei.

Nie matura, lecz chęć
szczera uczyni z Ciebie
kontrolera
Projekt przewiduje się, że: „na
żądanie upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej,
której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Policja lub straż gminna, zapewnia
asystę przy odbiorze zwierzęcia”. Ponadto wymienionym osobom „przysługuje prawo wejścia
na teren nieruchomości, na której
przebywa zwierzę, bez zgody lub
pomimo sprzeciwu jej właściciela”. Koszty tej interwencji ponosić
będzie właściciel.
W uzasadnieniu ustawy czytamy, że przedstawiciel organizacji społecznej ma prawo do odebrania zwierzęcia właścicielowi
„w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia”. Pytanie, na jakiej podstawie ów przedstawiciel organizacji społecznej ma
oszacować wpływ warunków hodowli na zdrowie zwierząt. Projekt ustawy nie nakłada bowiem
na „przedstawicielach organizacji
społecznych” wymogu wykształcenia z zakresu biologii, wetery-

narii czy ukończenia studiów rolniczych. O wszystkim będzie decydować zapewne wrażliwość
serca i „chęć szczera”. Jednakże w skali społecznej jest to za
mało, gdyż pojawia się naturalne pytanie, kto będzie kontrolował kontrolujących? Tym bardziej, że owe organizacje społeczne będą wyposażone w potężne uprawnienia, między innymi: prawo wytaczania powództwa w sprawach o ochronę zwierząt, uprawnienia do wszczynania i udziału w postępowaniach
administracyjnych oraz prawo
złożenia skarg do sądu administracyjnego. Państwo nie będzie sprawować żadnej merytorycznej kontroli ani nad działalnością tego typu organizacji,
ani nad sposobem rekrutacji ich
członków.
Można sobie wyobrazić zarejestrowanie organizacji, która w celach statutowych wpisze
sobie ochronę zwierząt, a upoważnieni przez nią kontrolerzy
będą mogli wkraczać – w dowolnym czasie i miejscu – na teren gospodarstw rolnych z asystą służb porządkowych bez nakazu prokuratorskiego czy decyzji sądu. Podstawą interwencji
i zaboru cudzej własności, w tym
przypadku zwierząt hodowlanych
może być donos sąsiada lub po
prostu zamiar zniszczenia konkurencji. Trzeba być bardzo naiwnym, aby nie dostrzec stosowania i nadużywania argumentów
ekologicznych w konkurencji ekonomicznej i w walce o polityczne wpływy. Bardzo często krajowe stowarzyszenia są ekspozyturą światowych organizacji ekologicznych uzależnionych od nich
finansowo i programowo. Przykładem argumentów ekologicznych stosowanej na arenie międzynarodowej może być troska
Putina o stan Bałtyku po przekopie Mierzei Wiślanej.

Spór o futra
W uzasadnieniu ustawy jej autorzy powołują się na raport
NIK, w którym stwierdza się, że
na 20 ferm sprawdzanych w województwie wielkopolskim w 15 zanotowano niedociągnięcia. Jednakże nie wszystkie ze stwierdzonych niedociągnięć odnosiły
się do dobrostanu zwierząt. Na
przykład w 48 proc. ferm dzia-

łalność hodowlaną prowadzono w nielegalnie wybudowanych
obiektach. Czy brak dopełnienia
skomplikowanych i rozbudowanych przepisów prawa budowlanego ma istotny wpływ na dobrostan zwierząt? W 87 proc. sprawdzanych ferm nie przestrzegano wymagań ochrony środowiska, co akurat wpływa na jakość
życia, ale… mieszkających w pobliżu ferm ludzi. W 35 proc. ferm
– czyli w zdecydowanej mniejszości – hodowla była prowadzona niezgodnie z przepisami weterynaryjnymi, co akurat rzutuje na
dobrostan zwierząt.
Cytowany raport NIK stwierdza, że „organy administracji rządowej nie zapewniają właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem ferm”. Jednakże likwidacja
z tego powodu całej branży hodowlanej jest stosowaniem zasady odpowiedzialności zbiorowej.
Większość hodowców spełniająca wymogi aktualnych przepisów,
ma ponieść straty z tego li tylko
powodu, że „organy administracji
państwowej” nie potrafią wyegzekwować ich stosowania od pozostałej części hodowców. W swojej opinii Biuro Analiz Sejmowych
Kancelarii Sejmu zauważa: „należy także podkreślić, że zasadniczo względy o charakterze czysto administracyjnym np. problemy z zapewnieniem właściwego
nadzoru) nie mogą zostać uznane za wystarczające uzasadnienie odstępstwa od swobód rynku wewnętrznego”. W cytowanej
opinii zaleca się wprowadzenie
przepisów poprawiających warunki hodowli zwierząt, a nie po
prostu jej likwidacji.
Tak jest w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej, w których hoduje się
zwierzęta futerkowe. Pełny zakaz – według uzasadnienia ustawy – obowiązuje jedynie w pięciu krajach: Austrii, Chorwacji,
Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Holandii, częściowy w Danii
i Niemczech, a ograniczenia hodowli – w Szwecji i we Włoszech.
Likwidacja hodowli w Polsce
nie rozwiąże problemu hodowli,
lecz spowoduje jej przeniesienie
i płynących stąd zysków do innych krajów.
W
uzasadnieniu
podano, że w Polsce działa 800
ferm, w których zatrudnia się
do 13 tys. osób. W ciągu roku

od wprowadzenia ustawy wszystkie fermy zostaną zamknięte,
a pracownicy wyrzuceni na bruk.
W projekcie ustawy nie przewiduje się odszkodowań ani dla właścicieli zamykanych ferm, a ani
dla ich pracowników, z których jakaś część na pewno ma zaciągnięte kredyty w banku. W projekcie pominięto kwestię strat poniesionych przez firmy kooperujące z fermami oraz problem utylizacji odpadów mięsnych pochodzących z uboju. Usługi te zostaną przejęte zapewne przez działające na naszym rynku firmy niemieckie, co przyczyni się do wzrostu cen przetworów mięsnych. Likwidacja, prawie z dnia na dzień
– w wyniku kaprysu ustawodawcy – całej branży hodowlanej odstraszy zagranicznych inwestorów. W ustawie deklarującej humanitaryzm wobec zwierząt wyraźnie zabrakło humanitaryzmu wobec ludzi. Trzeba sobie
zdawać sprawę, że wbrew humanitarnym złudzeniem nie da się
całkowicie wyeliminować okrucieństwa ze świata zwierzęcego
opartego na walce o przetrwanie. Koty polują na myszy i ptaki,
niezależnie od tego czy są głodny, czy najedzone. I żadna ustawa, a nawet veto prezydenta tego
nie zmieni. Dążenie przez człowieka do całkowitego wyeliminowania zła często prowadzi do
zła jeszcze gorszego. W projekcie nie określono co się stanie
z losem około 5 mln norek, które
przebywają obecnie w fermach.
Nie można ich wypuścić, ot tak
na wolność, gdyż grozi to katastrofą ekologiczną. Grozi im natychmiastowe uśmiercenie. Bardziej racjonalnym rozwiązaniem
byłoby obciążenie ferm hodowlanych dodatkowym podatkiem
ekologicznym, z którego byłyby
budowane nowe schroniska dla
zwierząt i inne działania na rzecz
środowiska naturalnego.

Niebezpieczne schroniska
Całkowicie niezrozumiała jest
część ustawy dotycząca schronisk dla zwierząt. W uzasadnieniu ustawy jest odwołanie
się do raportu NIK z 7 czerwca 2013 r. ”Wykonywanie zadań
gmin dotyczących ochrony zwierząt,” w którym negatywnie oceniono „wykonywanie przez gminy i schroniska ustawowych za-

dań dotyczących ochrony zwierząt,” a konkretnie sprawowanie
nadzoru na schroniskami. Rozwiązaniem ma być powierzenie
organom gminy obowiązku bezpośredniego prowadzenia schronisk lub przekazanie ich prowadzenia organizacjom zajmującym
się statutowo ochroną zwierząt.
W świetle ustawy prywatne podmioty nie będą mogły odtąd prowadzić schronisk. Co więcej, nadzór nad prowadzeniem schronisk
został również powierzony organizacjom tego samego typu. Załóżmy, że w gminie A schronisko
prowadzi organizacja A, a w gminie B, schronisko jest prowadzone przez organizację B. Można
sobie wyobrazić sytuację, w której schronisko w gminie A prowadzone przez organizację A kontrolowane jest przez organizację
B, a w gminie B, schronisko prowadzone przez organizację B,
kontrolowane jest przez organizację A z gminy A, czyli ręka rękę
(ekologicznie) myje.
Tymczasem, gdy uważnie
przeczyta się dostępny na stronie internetowej raport NIK,
to okaże się, że główną przyczyną złych warunków panujących w kontrolowanych 19
schroniskach na terenie 18 gmin
(miast) jest ich zbyt mała liczba w stosunku do zbyt dużej liczby przebywających w nich zwierząt. Według raportu: „Na koniec
2011 roku funkcjonowało w Polsce 150 schronisk dla zwierząt,
dysponujących tylko 34,1 tys.
miejscami dla psów i 4,3 tys. miejscami dla kotów. W schroniskach
tych przebywało 100,3 tys. psów,
to jest prawie trzykrotnie więcej
od liczby miejsc oraz 20,4 tys. kotów (o 4,7 razy więcej)”.
W raporcie NIK odróżnia się schroniska prowadzone przez organa samorządowe, w których warunki przebywania zwierząt były na ogół lepsze, niż w schroniskach prowadzonych przez prywatnych
przedsiębiorców i stowarzyszenia społeczne, w których na ogół
panowały gorsze warunki. Jednak raport NIK w żaden sposób
nie wyróżnia schronisk prywatnych, gdyż niedociągnięcia różnego typu występowały w schroniskach należących lub prowadzonych przez różne osoby
prawne i fizyczne. Projekt ustawy zakazuje „zatrudniania ►
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osób skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa których przedmiotem
było zwierzę, a także za umyślne
przestępstwo, popełnione z użyciem przemocy oraz wprowadza
się obowiązek spełnienia warunku pełnoletności oraz nieposzlakowanej opinii”.
Nie sprecyzowano, w jaki
sposób organa samorządowe
mają sprawdzać nieposzlakowaną opinię i co się nań składa:
świadectwo z parafii, czy oświadczenie lustracyjne. Niezrozumiały i szkodliwy jest zakaz zatrudniania w schroniskach – pracujących najczęściej przecież sezonowo – osób niepełnoletnich, dla
których takie zajęcie byłoby elementem edukacji ekologicznej.

Trójka Conquesta, czyli
próba wyjaśnienia
Procedowana ustawa jest przykładem obowiązywania pierwszego prawa Conquesta, gdyż jej autorzy nie uwzględniają (bądź nie
znają) nawet pełnej treści przywoływanych przez siebie raportów NIK, z których część pochodzi sprzed siedmiu lat. Regulu-

ją zatem to, na czym się do końca nie znają. Jest ona również
przykładem drugiego prawa Conquesta. Prawo i Sprawiedliwość
– wyrosłe z Porozumienia Centrum – ma tendencję do rozwiązywania specyficznych problemów społecznych aktywnością
legislacyjną, która tylko naskórkowo rozwiązuje dany problem,
a często prowadzi do skutków odwrotnych niż zamierzone. Ta legislacyjna nadaktywność decyduje o przyjęciu przez PiS i całego
obozu Zjednoczonej Prawicy na
lewo: zarówno w sferze praktyki politycznej (etatyzm), jak i również implementowanych wartości, które ten etatyzm uzasadniają. Ustawa sprzeczna jest z opartym na chrześcijaństwie prawicowym porządkiem aksjologicznym,
gdyż świat zwierzęcy stawia wyżej od człowieka: warunkiem pracy w schroniskach jest niekaralność i posiadanie nieposzlakowanej opinii, lecz tych wymogów nie
stawia się w przypadku przynależności do organizacji społecznych mających prawo do odebrania zwierząt rolnikom.
W przypadku przyjęcia ustawy w omawianym kształcie Zjed-

noczona Prawica utraci zaufanie
i głosy wiejskiego i małomiasteczkowego elektoratu. Jest to tak
oczywiste, że naturalne wydaje
się zastosowanie trzeciego prawa Conquesta: „władzę w Zjednoczonej Prawicy przejęli jej wrogowie”, które jest przykładem myślenia spiskowego charakterystycznego dla amerykańskiej kultury
politycznej.
Jednakże
wydaje
się,
że w tym przypadku lepsze jest
bardziej wyrafinowane wyjaśnienie odwołujące się do rozróżnienia pomiędzy regulacyjną aktywnością władzy podtrzymującą porządek społeczny, a wzrostem regulacji władczej, która jest wynikiem walki o wpływy wewnątrz
hierarchii władzy. Ten pierwszy
typ regulacji politycznej władzy
utrwala porządek społeczny i stąd
jest popierany przez większość
społeczeństwa. Rzecz w tym,
że w sytuacji konsensusu społecznego władza cieszy się poparciem społecznym, lecz dysponuje niewielką sferą regulacji.
Tymczasem globalnym następstwem konkurencji politycznej pomiędzy poszczególnymi frakcjami i koteriami politycznymi w hie-

rarchii władzy państwowej, niezależnie od intencji i deklaracji poszczególnych aktorów, jest poszerzanie sfery regulacji politycznej,
co prowadzi do etatyzacji porządku społecznego i w konsekwencji, spadku poparcia społecznego.
Ten rezultat konkurencji politycznej – niedostrzegalny dla zaangażowanych emocjonalnie i intelektualnie uczestników procesu politycznego – jest dla obserwatora
z zewnątrz tak oczywisty, że naturalne wydaje się zastosowanie
teorii spiskowej.
Od ostatnich wyborów parlamentarnych w obozie Zjednoczonej Prawicy doszło do rozchwiania wewnętrznej hierarchii władzy. Był to wynik dysproporcji pomiędzy poparciem społecznym
dla obu koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, a liczbą otrzymanych przez nich mandatów poselskich i wywierany wpływ polityczny. Przekładało to się na stopniowe wytracanie przez władzę państwową sterowności. Świadczy
o tym casus Gowina (przesunięcie wyborów prezydenckich) czy
Ziobry (deklaracja o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej). Przygotowywana w sierpniu „Piątka

dla zwierząt” miała być testem lojalności politycznej wobec przywództwa PiS; im bardziej absurdalne i niezgodne ze zdrowym rozsądkiem są przepisy ustawy, które trzeba poprzeć w głosowaniu,
tym lepiej, gdyż test okazał się
surowszy. Nie zdało go 15 posłów
Porozumienia, którzy się wstrzymali od głosowania oraz 15 posłów Solidarnej Polski i 14 posłów PiS, którzy wybrali lojalność wobec własnych wyborców
niż przywództwa partii. Przeprowadzone w Sejmie głosowanie
było próbą sił miedzy PiS a Porozumieniem i SP, które eskalowane może wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do przedterminowych wyborów.
Jeżeli do nich dojdzie, to wbrew
złudnym sondażom, wszystkie strony konfliktu przegrają, gdyż w wyniku wewnętrznego skłócenia i rozbicia oraz
„Piątki dla zwierząt” stracą
poparcie swojego elektoratu.
Będą wtedy miały dużo czasu
na wyjaśnienie wewnętrznych
nieporozumień.
Poznań, 20 września 2020
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Wrażliwość na cierpienie nie
ma związku z polityką

Albert Łyjak

■ Jeden z bohaterów „Greka Zorby” mówi: „Wszystko na tym świecie ma swój ukryty sens: ludzie, zwierzęta, drzewa, gwiazdy – są hieroglifami”. Otóż te „święte znaki”, mówią przede wszystkim o Bogu, ale
także o człowieku, który wobec ludzi, zwierząt, drzew i gwiazd musi ciągle zajmować jakąś postawę.
W naszej sytuacji – przede wszystkim wobec zwierząt. Agresywny stosunek do zwierząt nie tylko im
stwarza sytuację zagrożenia, ale także degraduje człowieczeństwo.
„Piątką dla zwierząt”, która
obecnie rozpala emocje; obejmuje m.in. zakaz tresury zwierząt w cyrkach, trzymania psów
na łańcuchach, oraz zakaz hodowli zwierząt na futra. O ile
pierwsze nie wzbudzają większych zastrzeżeń, to ostatni wywołał stanowczą reakcję niewielkiej, ale wpływowej grupy producentów futer.
Ten anachroniczny, barbarzyński i tak naprawdę nikomu
niepotrzebny biznes (ot, fanaberia, żeby mieć kołnierz z lisa czy
futro z norek) jest już zakazany w wielu krajach. Przepisy zakazujące hodowli zwierząt futerkowych, a także czyniące produkcję futer praktycznie nieopłacalną, funkcjonują już w wielu krajach Europy. Pierwszy kraj
na świecie, który zakazał (w
2000 r.) hodowli zwierząt futerkowych to Wielka Brytania. W Austrii w 2004 r. hodowla zwierząt
na futra została zakazana w sześciu z dziewięciu krajów związkowych tego kraju. W pozostałych wprowadzono tak rygorystyczne przepisy mające zapewnić dobrostan zwierząt, że prowadzenie ferm okazało się nieopłacalne. Jeden z największych na świecie producentów
futer z norek – Holandia, zdecydowała w 2012 r. o stopniowym
zamykaniu hodowli do marca
2021 r. Jeszcze w latach 90. zakazano hodowli lisów i szynszyli. W Chorwacji od 2017 r. obowiązuje zakaz hodowli zwierząt
na futra. W Serbii fermy przestały działać w 2019 r. Słowenia zakazała hodowania zwierząt futerkowych w 2013 r., Macedonia Północna w 2014 r., Norwegia w 2018 r., Belgia i Luksemburg w 2018, Czechy w 2019 r.
Zestawienie przygotowanego przez organizację PETA wylicza także państwa, które wprowadziły częściowy zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Tak stało
się na Węgrzech, gdzie od 2011 r.
legalna jest tylko hodowla szynszyli i królików rasy angora. Do
2023 r. ma się zakończyć hodowanie przeznaczonych na futro
lisów w Danii. W niektórych krajach europejskich formalnie nie
zakazano hodowli zwierząt na futra, ale przyjęto mające zapewnić
zwierzętom dobrostan przepisy,
które uczyniły tę działalność eko-

nomicznie nieopłacalną. Doprowadziło to do zamknięcia istniejących ferm w Szwajcarii, Szwecji, Niemczech i we Włoszech.
W Hiszpanii od 2007 r. nie wolno
otwierać nowych zakładów hodujących norki na futro.
Mój kontakt z fermami zwierząt hodowanych na futra zaczął
się dokładnie 5 kwietnia 2013 r.
Kiedy wchodziłem do sali restauracji Vega, na wrocławskim Rynku, nie miałem pojęcia o tego
typu hodowli. Konferencję prasową zorganizował Komitet Mieszkańców Gminy Żórawina i Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Trzy
godziny później uczestnicy konferencji protestowali pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. W Brześciu, koło Wrocławia
miała powstać jedna z największych w Europie, ferma norek
amerykańskich, hodowanych dla
futra – docelowo 200 tys. sztuk.
Inwestorem była firma z województwa zachodniopomorskiego, której właścicielem był Holender. Po wprowadzonych zakazach m.in. w Holandii producenci tej branży szukali dla swojego
biznesu spokojnej oazy. Znaleźli
ja w Polsce za rządów PO-PSL.
Wójt Gminy Żórawina, były poseł
z PSL-u pilotował tę inwestycję.
Wszystko odbyło się w przedziwny sposób i tylko dzięki temu, że
złamano procedury i prawo, udało się tę inwestycję zablokować.
Pisząc wtedy o tej fermie, poznałem przerażające fakty na temat
hodowli zwierząt na futra.
W takich fermach widok okaleczonych zwierząt jest normą,
a nie wyjątkiem. Trudno wyrokować, czy ich stan to efekt ataków
innych osobników czy samookaleczeń – bardzo częstych, wynikających z tzw. stereotypii, czyli
zaburzeń zachowania z powodu
niezaspokojenia potrzeb składających się na dobrostan. Bo np.
lis na wolności żyje na terytorium
o powierzchni około 3 tys. metrów kwadratowych. W ogrodzie
zoologicznym musi mieć wybieg
minimum 20 metrów kwadratowych. A w fermie futrzarskiej ma
klatkę o powierzchni około pół
metra kwadratowego. Zwierzęta bez łapy, z gołą kością wystającą z jątrzącej się rany, to częsty widok w farmach. Innym objawem choroby jest „żucie” własnego ogona, które prowadzi do

bolesnych ran, a czasem nawet
do jego odgryzienia. Właściciele
nie udzielają chorym zwierzętom
pomocy, bo się „nie opłaca”. Prokuratorzy, jeżeli mają zgłoszenie o złym traktowaniu zwierząt,
z reguły umarzają śledztwo. Dramat rozgrywa się za zamkniętymi
murami, gdzie obcych, kontrolujących się nie wpuszcza. Objawy
stereotypii występują u wszystkich zwierząt w fermach. Czy
człowiek, który sam kocha, czuje radość, strach, ból, cierpienie,
doświadcza szerokiej gamy odczuć i przeżyć, nie potrafi wczuć
się w cierpienie zwierząt? Jak
można nie pomóc? Nie wiem. Nigdy tego nie zrozumiem.
Polska to jeden z największych europejskich producentów
skór na futra. Z danych przedstawianych przez producentów futer wynika, że działa u nas ponad
700 ferm, czasem prowadzonych
przez przedsiębiorców zmuszonych do likwidacji biznesu w swoich krajach. Według szacunków
może w nich być nawet 10 mln
zwierząt, a pracuje w nich około
4 tys. osób. I właśnie o te miejsca pracy i zapaść w branży drży
środowisko hodowców, lobbujących za utrzymaniem możliwości działania ferm. To jest ich kluczowy argument. Jednak prawda
jest inna.
Branża hodowli zwierząt futerkowych dodaje do naszego
PKB ledwo 0,08 proc., a kilka tysięcy osób zatrudnionych na fermach to 0,03 proc. polskiego rynku pracy. Tak wynika z raportu opublikowanego w styczniu
2018 r. przez Zachodni Ośrodek
Badań Społecznych i Ekonomicznych. Rzeczywistą liczbę osób

zatrudnionych w przemyśle hodowli zwierząt futerkowych wskazują dość precyzyjnie dane pozyskane w 2018 roku przez Fundację Viva, a upublicznione przez
„Dziennik Gazetę Prawną”. Z tych
danych – które organizacja miała pozyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wynika, że w 2016 roku w podklasie
01.49.Z „zatrudniono nie więcej
niż… 933 osoby. W tym 699 w ramach umowy o pracę, a 160 na
umowę – zlecenie. W roku 2017
(dane do października) zatrudnionych było 986 osób (w tym 770
na umowę o pracę i 76 na umowę
zlecenie)”. Gdzie więc są te tysiące zatrudnionych?
Z dostępnych zestawień jasno
też wynika, że cierpienie zwierząt nie przynosi naszej gospodarce żadnej wartości dodanej.
Prawie wszystkie wyprodukowane u nas skóry futerkowe są eksportowane jako skóry, a nie gotowe wyroby futrzarskie, a wartość
tej wysyłki w 2018 r. wyniosła 843
mln zł, co stanowi 0,09 proc. całego eksportu z Polski.
Nie można zapomnieć też
o wpływie ferm na środowisko naturalne. Przy dużych płytach kompostowych i przy zabetonowanych drogach i pawilonach, woda z opadów spłukuje wszystkie zanieczyszczenia,
które są groźne dla człowieka,
ale też upraw, trafiają do rowów
melioracyjnych. Zanieczyszczone amoniakiem środowisko powoduje liczne choroby u ludzi:
astmę, reakcje alergiczne, choroby dróg oddechowych, choroby skóry. Amoniak jest również
jednym z głównych elementów
kwaśnych deszczy, przenoszo-

nych na znaczne odległości. Fermy nie są samotną wysepką na
bezludnym oceanie, odizolowane
od sąsiadujących terenów. Amoniak przenoszony jest na znaczne odległości.
Zagrożony jest również ekosystem. Nie ma fermy na świecie, z których norki by nie uciekły,
im większa hodowla, tym więcej
ucieczek. Norka żeruje w promieniu około 8 km², szybko się rozmnaża i czyni totalne spustoszenie w ekosystemie.
Problem z hodowlami zwierząt na futra narastał od lat. Jeżeli teraz nie powstrzyma się
ekspansji przemysłu futrzarskiego, to niedługo koszty społeczne
i ekologiczne będą dla naszego
kraju nie do udźwignięcia.
Polacy mają dużą wrażliwość
na los zwierząt. Według badań
Eurobarometru aż 86 proc. naszych rodaków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt gospodarskich jest ważną kwestią, a 72
proc. jest zdania, że zwierzęta te powinny być lepiej chronione przez prawo, niż było to do tej
pory. I nie ma znaczenia, czy ktoś
ma prawicowe czy lewicowe poglądy, bo wrażliwość na cierpienie nie ma związku z polityką.
Warto także pamiętać, że między reizmem, traktującym
zwierzę jak rzecz, a „zoopersonalizmem”, traktującym zwierzę jak człowieka, jest jeszcze
złoty środek, który trzeba znaleźć. Ale nie można pozwolić
na bezmyślne okrucieństwo,
tylko dlatego że ktoś chce nosić płaszczyk ze zwierzęcych
skór. Zachcianka nie jest życiową koniecznością.

Nr 228 • 25 września – 8 października 2020

Historia i Pamięć

15

„Rycerze” Wehrmachtu
■ „Niemieccy sąsiedzi! Sprawdźcie w pamiętnikach Waszych ojców i dziadków. Sprawdźcie, czy ktoś z nich służył w 41. pułku piechoty Wehrmachtu Gollwitzera. Sprawdźcie.
I przyjedźcie do Torzeńca, do Wyszanowa, do tysięcy polskich miejsc, jak te. Pokłońcie
się ofiarom, które dla niemieckiego wymiaru sprawiedliwości znaczyły mniej niż bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ich katów.”
Wpis premiera Mateusza Morawieckiego na FB przypomniał o zbrodniach dokonanych na Polakach w pierwszych dniach września 39 roku
przez niemiecki Wehrmacht.
Te zbrodnie powinny obalić obraz „rycerskości” niemieckiej armii już wiele lat temu. Jeżeli tak
się nie stało, było „zasługą” wielu czynników.
W
nowej
rzeczywistości w Polsce po 1989 roku, elity polityczne oraz część badaczy podjęli się trudu zasypywania okopów pomiędzy Polakami
i Niemcami. Przy okazji próbowalizasypać prawdę, pamięć i sprawiedliwość. Odwoływali się przy
tym do naszego chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego, które mówi, że nie ma większego
zwycięstwa ofiary nad oprawcą
niż przebaczenie. Kiedy prezydent Izraela Chaim Herzog podczas wizyty w RFN w 1987 roku
powiedział: „Nie przywiozłem
ze sobą przebaczenia i zapomnienia. Tylko umarli mają prawo
przebaczać, a żywym nie wolno
zapomnieć”, przekaz był jednoznaczny: „nie będziemy przebaczać wam waszych zbrodni”. Na
zakończenie zaś dodał: „Nie sądzę, żeby kiedykolwiek w przyszłości kontakty między oboma
naszymi narodami były normalne w zwykłym znaczeniu tego
słowa”. Tymczasem w Polsce
przyjęto niemiecką retorykę, by
„złych” Niemców z SS przeciwstawić „dobrymi” z Wehrmachtu, którzy przecież musieli służyć w wojsku, bowiem był to obowiązek, w odróżnieniu od Waffen SS, do której trafiali ochotnicy, przynajmniej w początkowym okresie. Ponadto, od wielu
dziesięcioleci Niemcy karmieni
są ideologią, według której Wehrmacht był środowiskiem dystansującym się nazizmu. Ten
ostatni przekaz nie ma żadnego uzasadnienia. W kręgach dowództwa wojskowego wpływy
nazistowskie miały zasadnicze
znaczenie, gdyż w warunkach
państwa totalitarnego, jakim była
III Rzesza, nie była możliwa jakakolwiek forma opozycji. Kiedy w Niemczech w 1999 roku zaprezentowano wystawę „Zbrodnie Wehrmachtu 1941-1945”,
spotkała się ona z protestami
byłych żołnierzy i części środowisk politycznych. Należy przy
tym zwrócić uwagę, że wystawa nie dotyczyła okresu wojny w 1939 roku. To kolejny mit,
jaki przez wiele lat funkcjonował,
że dopiero po ataku na Związek
Sowiecki można (jeśli oczywiście „można”) było mówić o przy-

padkach zbrodni dokonywanych
przez Wehrmacht. Typowym,
przekazem niemieckim o braku wpływu Wehrmachtu na dokonywanie zbrodni i obarczanie
jedynie Waffen SS był film „Nasze matki, nasi ojcowie” wyprodukowany w 2013 roku przez telewizję publiczną ZDF. Zafałszowany obraz, w którym „dobrzy Niemcy” przeciwstawieni są „złym” z SS i Gestapo. Do
tego Polacy, ogarnięci antysemityzmem, pielęgnujący dzikie instynkty rodem z „Malowanego
ptaka” Jerzego Kosińskiego.
Od 1 września do 25 października 1939 roku, a więc w czasie prowadzonej wojnie przeciwko Polsce oraz sprawowania
administracji wojskowej na ziemiach polskich, Wehrmacht dopuścił się ponad 700 mordów,
których ofiarami było ok. 16 tysięcy Polaków. Potwierdzone
są przypadki stosowania tortur
przed śmiercią wobec żołnierzy polskich wziętych do niewoli.
3 września w okolicach Rybnika,
niemieccy żołnierze, rozjechali czołgami, wziętych do niewoli
Polaków. Tego samego dnia zamordowano w bestialski sposób
polskiego lotnika – przed śmiercią wycięto mu uszy, język i nos.
Pod Opatowcem żołnierze 2 Dywizji Lekkiej XV Korpusu 10 Armii rozstrzelali 45 żołnierzy polskich. Następnego dnia niedaleko Świecia, niemieccy żołnierze
zamordowali 66 polskich bezbronnych jeńców. W Zambrowie w nocy z 13 na 14 września,
Niemcy wpuścili konie taborowe na zgromadzonych na placu jeńców. Kiedy Polacy próbo-

wali uciekać przed zwierzętami,
Niemcy zaczęli strzelać w tłum.
Zginęło ok. 200 polskich jeńców, ponad stu zostało rannych.
W Majdanie Wielkim k. Tomaszowa Lubelskiego, 20 września Niemcy zamordowali 42
polskich jeńców z 20 Pułku Piechoty. Następnego dnia w Ćwiklicach koło Pszczyny żołnierze
niemieccy zamordowali ponad
dwustu jeńców – niektórych zastrzelono, rannych rozjechano
czołgami.
Niemiecki Wehrmacht dopuszczał się także mordów na
cywilach. Torzeniec i Wyszanów nie były jedynymi miejscami, w których upadł mit o „rycerskości” Wehrmachtu. Obrońcom
Poczty Polskiej w Gdańsku niemiecki wojskowy sąd polowy pod
przewodem Kurta Bodego urządził parodię procesu i skazał naśmierć 58 Polaków, na podstawie rozporządzenia o specjalnym wojennym prawie karnym.
Wyrok został zatwierdzony przez
gen. Fridericha Eberhardta i gen.
Waltera von Brauchitscha. Warto przy tym dodać, że po wojnie
przewodniczący Kurt Bodo oraz
oskarżyciel Hans Giesecke przeszli pozytywnie proces denazyfikacji, dalej pracowali w niemieckim wymiarze sprawiedliwości.
W Ciepielowie żołnierze z 15
Zmotoryzowanego Pułku Piechoty zastrzelili kilkudziesięciu mieszkańców, w tym 10 letnią dziewczynkę. W Cecelówce niedaleko Kozienic żołnierze
z XIV Korpusu spalili żywcem 54
mężczyzn w odwecie za opór,
jaki stawiali w tym rejonie polscy
żołnierze.

Przed atakiem Niemców na
Związek Sowiecki gen. Wilhelm
Keitel, szef Oberkomando der
Wehrmacht (OKW) wydał rozkaz
o komisarzach. Zgodnie z dyrektywą Hitlera, wojna z Sowietami
miała być walką dwóch światopoglądów, w której należy stosować najbardziej radykalne środki. Wojskowe sądy polowe miały szerokie uprawnienia w zakresie wymierzania kar ludziom wrogo nastawionym wobec Niemców. Dotyczyło to przede wszystkim komisarzy sowieckich, oficerów politycznych, których należało niezwłocznie pod zatrzymaniu zlikwidować. W rzeczywistości niemieccy dowódcy wydali rozkaz zamordowania ok.
pół miliona oficerów i żołnierzy
sowieckich wziętych do niewoli. Niemcy wykorzystywali także
fakt, że Sowiety nie ratyfikowały konwencji genewskiej, odmawiali więc jeńcom prawa humanitarnego traktowania. Według
szacunków badaczy, śmierć poniosło ok 3,3 mln jeńców, co stanowiło 57 proc. czerwonoarmistów wziętych do niewoli. Gen.
Keitel podczas procesu norymberskiego tłumaczył, że tak duża
liczba zmarłych jeńców sowieckich (nie mówił o zamordowanych, a „zmarłych”) wynikała
z niemożności zapewnienia odpowiednich warunków w obozach jenieckich.
Trudno
dzisiaj
oszacować, jaka liczba ludności cywilnej w Związku Sowieckim została zamordowana przez oddziały Wehrmachtu. Tym bardziej,
że rozkazy dowództwa traktowały zdobyte terytoria jak wro-

Andrzej
Manasterski

gie, a więc poddane wszelkiemu „bezprawiu wojny”. Dyrektywa gen. Ericha von Mansteina z 20 listopada 1941 roku
brzmiała: „Sytuacja zaopatrzeniowa naszej ojczyzny wymaga nie tylko, aby wojsko utrzymywało się w największym stopniu z miejscowych źródeł, ale
także, by potrafiło przekazać
do kraju znaczące ilości żywności. W miastach nieprzyjacielskich większa część ludności może cierpieć głód. Mimo
to nic z tego, co z takim poświęceniem oddaje nam ojczyzna,
nie może być przekazane ludności cywilnej ani jeńcom, z wyjątkiem tych, którzy są na usługach
Wehrmachtu”.
„Wojna sama się wyżywi”,
twierdził Albrecht von Wallenstein, jeden z wodzów cesarskich
podczas wojny trzydziestoletniej 1618-1648. Dyrektywa gen.
Mansteina wpisywała się w zasady sprzed trzystu lat.
Postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze niemieccy dygnitarze, marszałek
Hermann Goering, Keitel, Karl
Doenitz, Erich Raeder, Alfred
Jodl, doczekali się wyroków
skazujących. Natomiast większość sprawców w żołnierskich mundurach o niższych
funkcjach, którzy wydawali rozkazy mordowania Polaków uniknęła kary. Zmowę
milczenia wobec zbrodniarzy
uznali alianci w zachodnich
Niemczech, by pozyskać oficerów Abwehry do tworzenia
służby wywiadowczej RFN.

Wywiad
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Samorządy: Bez wielkiej polityki, ale
z wielkimi zmianami w prawie
■ O problemach mieszkańców z samorządami, negatywnych zjawiskach i patologiach w samorządach, oraz
pilnej potrzebie zmian w ustawach samorządowych mówi Grzegorz Gorczyca, działacz społeczny, członek
fundacji Nasz Kraków w rozmowie z Małgorzatą Orczewską.
Samorządy w Polsce obchodziły 309lecie istnienia. Czy
możemy mówić o sukcesie?
Samorządność lokalna jest wielkim osiągnięciem demokratycznej transformacji Polski. W ciągu trzech dekad samorząd terytorialny ewoluował i dzisiaj obywatele wybierają swoich przedstawicieli,
których
uważają
za najlepszych.

wał chodnik, jest zupełnie czym
innym niż „dobre gospodarowanie”. Tu ważne jest, za jaką kwotę wybudował chodnik i czy uzyskał dofinansowanie, jak budowa
chodnika wpłynęła na stan majątku komunalnego i czy wzrósł
deficyt. Wyborcy w mniejszych
gminach dowiadują się o deficycie, gdy gminie grozi bankructwo.

resów wspólnoty samorządowej
przed permanentnie bezprawną działalnością organu wykonawczego. Obowiązujące przepisy nie gwarantują skuteczności
takiego rozwiązania. Przykład
z Małopolski: W 2017 roku Rada
Gminy wystąpiła o wprowadzenie zarządu komisarycznego.
Procedura została wszczęta wy-

Co sprawiło, że samorządność
jako
zasada ustrojowa sprawdziła
się w Polsce?
Samorządność jako zasada ustrojowa sprawdziła
się, ponieważ społeczeństwo było gotowe i chętne do samodzielnego rządzenia. Mieszkańcy zaczęli zrzeszać się w struktury formalne i nieformalne,
tworząc większe ruchy społeczne. Tak utworzyło się
podmiotowe społeczeństwo
obywatelskie będące partnerem struktur samorządu
lokalnego.
Jednak
samorządy
są krytykowane z powodu następujących w nich
patologii. Jak do nich
dochodzi?
Już w 2018 roku minister
Sasin powiedział: „Myślę,
że jest potrzebna większa
ingerencja państwa w to,
co robią samorządy. Dzisiaj – w zakresie ustalania opłat dla mieszkańców
– są one państwem w państwie, mogą robić, co chcą”.
Patologie w samorządach
mają najczęściej podłoże systemowe, które możemy wyeliminować przez
zmianę
ustaw.
Właściwie wszystkie przepisy regulujące sfery działania samorządu wymagają korekty. Trzeba pamiętać, że
sprawny samorząd wzmacnia państwo, również w wymiarze działań władz centralnych. Obecnie w samorządzie lokalnym występują licz- Wyborcy mają możliwość odne patologie, gdyż nie jest sku- wołania wójta w referendum.
Prawo przewiduje możliwość
tecznie kontrolowany.
odwołania wójta przed upłyWładze
samorządowe wem kadencji w drodze refesą wybierane w demokratycz- rendum. Przepisy o referendum
nych wyborach. W trakcie są tak skonstruowane, że jeśli
kampanii wyborczej kandyda- będzie ważne, to wcale nie musi
ci prezentują swoje programy być rozstrzygające.
a wyborcy podejmują decyzję.
Wójt może być odwołany takTo jest istota demokracji.
Mieszkańcy wybierają swoich że w trybie nadzorczym.
przedstawicieli. Oceniają włoda- Prawo przewiduje środek nadrza gminy w prosty sposób: „Jest zoru polegający na odwołachodnik, to znaczy jest dobry niu wybranego przez mieszkańgospodarz”. Ale taka ocena nie ców wójta. Powinien być zastosojest właściwa. Wizerunek „dobre- wany zawsze, kiedy jest konieczgo gospodarza”, który wybudo- ność zapewnienia ochrony inte-

znaczono komisarza ale nie dokończono procedury. Gmina była
sparaliżowana aż do wyborów.
Nowe przepisy powinny usprawnić ingerencję nadzorczą w celu
ochrony wspólnoty samorządowej przed bezprawną działalnością organu wykonawczego.
Kontrolę
nad
samorządami sprawuje Regionalna Izba
Obrachunkowa i Wojewoda.
Każdy z tych organów działa w zakresie swoich kompetencji. Czy nadzór budzi wątpliwości?
Organy
kontrolne
okazują
się w praktyce nieskuteczne.

Grzegorz
Gorczyca

Przepisy wymagają zmiany aby rium przedmiotowego. Akty prawusprawnić prowadzenie kontroli. ne trzeba dokumentować w sposób jednolity w całej Polsce.
Samorządy mają ustawowy
takie
nieprawidłowoobowiązek prowadzenia audy- Czy
tu wewnętrznego. Czy ta forma ści maja powszechny chasamokontroli samorządu speł- rakter, czy są to pojedyncze
przypadki?
nia swoją rolę?
Niestety nie. Najwyższa Izba To
zjawisko
jest
niestety
Kontroli
negatywnie
oceni- powszechne.
ła funkcjonowanie audytu wewnętrznego w samo- Regionalne Izby Obrachunkorządach. Zapisy prawne nie we sprawują nadzór nad finanmogą umożliwiać zatrudnie- sami Gmin. Czy ta kontrola jest
nia w samorządach osób efektywna i skuteczna?
pracujących w instytucjach Niestety i tu ocena RIO jest nekontrolujących samorządy gatywna. Działania Regionalbez względu na zajmowane nych Izb Obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania nadmierstanowisko.
nemu narastaniu długu samoJaka jest ocena wojewo- rządach są nieadekwatne i dadów sprawujących nadzór lece spóźnione. Zarzucono RIO,
nad samorządami? Czy ten że nie kontrolują gospodarki finadzór jest prawidłowy?
nansowej, nie kierują zawiadoNiestety i tu występują liczne mień o naruszeniu dyscypliny finieprawidłowości. Najwyż- nansów publicznych ani nie wniosza Izba Kontroli stwierdzi- skują o wszczęcie procedury zała, że Wojewodowie nie za- wieszenia organów gminy. Orgawsze rzetelnie wywiązywa- ny samorządu nie stosowały się
li się z obowiązku sprawo- do wniosków wynikających z rawania nadzoru nad samo- portów o stanie gospodarki finanrządami. Potwierdzono brak sowej i wystąpień pokontrolnych,
jednolitego
orzecznictwa a rzeczywiste zadłużenie ukrydla wszystkich gmin w woje- wały przed kontrolami RIO w zowództwie w identycznej sy- bowiązaniach komunalnych osób
tuacji faktycznej i prawnej. prawnych.
Orzecznictwo w trybie nadzoru musi być ujednolico- Dlaczego samorządy stają
ne wobec gmin województwa się coraz częściej miejscem
i następnie wobec wszyst- korupcji?
Zgodnie z raportem „Mapa kokich gmin w Polsce.
rupcji” co trzecia sprawa proW jaki sposób można wadzona przez CBA dotyczy łatę sytuację poprawić?
pówki wręczanej urzędnikowi saNie można zatrudniać pra- morządu lokalnego. Doniesienia
cowników organów spra- medialne o zatrzymaniach prawujących nadzór i kontro- cowników samorządów tylko polę w innych jednostkach na twierdzają dużą skalę tego zjawidanym obszarze. Zapobie- ska. Urzędnicy gminni przyjmugnie to ewentualnemu za- ją pieniądze za załatwienie sprarzutowi braku obiektywizmu wy, przyspieszenie wydania delub konfliktowi interesów. cyzji, np. budowlanej, wydawaBardzo ważne jest tez za- nie odpowiednich zezwoleń. Najgwarantowanie zmian per- większe łapówki przyjmuje się
sonalnych na kierowniczych za sporządzanie studium do gmistanowiskach organów kon- ny. To korupcja może prowadzić
trolnych. Może warto zasta- do bankructwa gminy, więc stanowić się nad „kadencyjno- nowi zagrożenie dla wszystkich
ścią” takich funkcji, analogicznie mieszkańców.
jak w przypadku włodarzy gmin?
Widmo bankructwa nie pojawia
Jakie są przyczyny różnego się nagle i niespodziewanie.
traktowania gmin przez wydzia- Najczęściej jest to wynik wielu
ły nadzoru prawnego w urzę- błędnych decyzji. Czy wybordach wojewódzkich?
cy interesują się tym, jak zaW skontrolowanych przez NIK rządza gminą wybrany przez
urzędach wojewódzkich zazwy- nich włodarz?
czaj przydzielano akty prawa Interesują się i domagają się inmiejscowego pracownikom tych formacji o działaniach władzy,
komórek do oceny w podziale na ale mają z tym poważny projednostki samorządu terytorial- blem. Ustawa o dostępie do innego, bez dokumentowania oce- formacji publicznej jest tak skonny zgodności z prawem weryfiko- struowana, że można wniosek
wanych aktów. W celu zapewnie- odrzucić. Obywatel składa skarnia jednolitości ocen, akty powin- gę do WSA, wójt składa skargę
ny być przydzielane według kryte- kasacyjną i nawet jeśli wyrok ►
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obu instancji zobowiązuje
do udzielenia informacji, obywatel nie otrzymuje informacji. Tymczasem kontrola społeczna może
skutecznie zapobiec bankructwu
gminy dzięki szybkiemu wprowadzeniu zarządu komisarycznego.

Samorządy są różnie oceniane. Czy możliwe jest przyjęcie jednolitych kryteriów ich
oceny?
Najważniejszym kryterium oceny samorządu jest skuteczność
i efektywność działań na rzecz
obywateli. Koszty utrzymania
urzędów gmin powinny być zróżnicowane w zależności od wielkości gmin. Obecnie wójt małej wiejskiej gminy i prezydent metropolii mogą pobierać wynagrodzenie
niemal identyczne, a oszczędzanie na potrzebach mieszkańców
jest dla wielu samorządów jedyną metodą utrzymania dyscypliny
budżetowej.
Sytuacja jest bardzo trudna.
Niby są organy kontrolne, ale
nieskuteczne. Są samorządy,
ale żyje się ludziom w nich coraz trudniej.
Instytucje realizujący kontrolę muszą działać na innych zasadachmieć zmienione zasady
działania. Konieczne jest powiązanie odpowiedzialności z pełnioną funkcją. Obecnie podjęcie błędnej uchwały nie wiąże
się z poniesieniem jakichkolwiek
konsekwencji. To się musi zmienić. Według danych RIO, na które powołał się resort finansów,
pod koniec grudnia 2016 r. w podmiotach niebędących bankami,
lecz działających na rynku finansowym (tzw. parabanki) zadłużonych było 38 jednostek samorządu terytorialnego. Kwota długu wynosiła 164,2 mln zł. Zaciąganie długów w parabankach jest
niezgodne z prawem, ale tolerowane przez organy kontrolne. Samorządy ustalają wysokie wynagrodzenia za pracę urzędników
i dodatkowe nagrody ze środków
publicznych, które wpływają do
gmin w formie subwencji, a jedyne oszczędności są realizowane
kosztem mieszkańców.
Czy kontrola społeczna samorządów jest wystarczająca?
Media lokalne są zazwyczaj zależne finansowo od lokalnych włodarzy, najczęściej powiązanych
z grupami wspólnymi interesami. W małych gminach media nie
są żadnym elementem kontroli
społecznej. Również organizacje
pozarządowe są finansowo powiązane z samorządem, więc realizują zadanie zgodne z linią samorządu. Nowe ustawy powinny zapewniać finansowanie z budżetu mediów niezależnych i niezależnych organizacji pozarządowych, bo tylko w ten sposób można zapewnić skuteczną kontrolę
społeczną.
Kontrole Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieskuteczność
kontroli samorządów przez wojewodów i przez Regionalne Izby
Obrachunkowe. Pozytywna ocena samorządu często chroni patologiczne mechanizmy w wielu
instytucjach samorządowych.
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Chichot historii
■ Czterdziestolecie powstania Solidarności to dobra okazja do rozważań. Ci, którzy byli zwolennikami okrągłego stołu i porozumień
z komunistami, nie mają chyba powodu do dumy.

Agnieszka
Wojciechowska
van Heukelom

Jak okiem sięgnąć, nieodrodne dzieci komunistycznego reżimu pa- z ówczesnym reżimem są w Polsce podobnie jak symbole związanoszą się w życiu publicznym. Można odnieść wrażenie, że trans- ne z hitleryzmem zakazane.
formacja podziałała na nich jak lifting. Odmłodzili się z lekka. PrzeZ informacji na stronach Wikipedii wynika, że Joanna Senyszyn
brali w nowe szatki i nadal próbują rozdawać karty
przez wiele lat była jednocześnie członkiem PZPR i NSZZ Solidarność. Taka „tolerancja” w PZPR zdarzała się w tamtych czasach
Upiorna refleksja
niezwykle rzadko. Biografia potwierdza osadzenie Joanny Senyszyn w strukturach reżimowego systemu. Dzięki łagodnej transforW tych okolicznościach ze smutkiem przypominam piosenkę, macji osoba, której działania należało wówczas solidnie zweryfikoktórą napisałam na okoliczność kampanii wyborczej 2007 roku, wać, wciąż jest obecna w życiu publicznym i zabiera głos, siejąc zagdy wszystko po raz kolejny się wymieszało. Stary komunista, Le- męt w głowach młodych ludzi.
szek Miller jako ówczesny członek Samoobrony, startował pod
Kloaczny rzecznik
szyldem Lewica PL, jego wychowanek Wojciech Olejniczak reprezentował LiD ( Lewica i Demokraci ), a obydwu łączył obecny poseł KO Dariusz Joński, który jako ówczesny sekretarz SLD w Ło- Podobnie zachowuje się piewca komunistycznego reżimu, zwany
Goebbelsem polskiej komuny, skandalista Jerzy Urban. Były rzeczdzi wspomagał sprytnie obu.
nik komunistycznych rządów w udzielonym ostatnio wywiadzie (dla
Gazety Wyborczej) w typowy dla siebie sposób, w wulgarnych słoW naszym kraju od dni wielu krążą duchy PRL
wach nawołuje tęczową i lewicową młodzież do agresji i ataków
wyglądają z każdej dziury, brudne ostrząc swe pazury.
na patriotów, katolików, narodowców. Plugawy, nienawistny język
Atmosferka nie za świeża, wszystko ku konkluzji zmierza –
musi oburzać. Szczególnie w wykonaniu osoby, która dawno powindawnych czasów te potwory powołały nowe stwory
na zniknąć z życia publicznego.
( …) Miller Miller nie masz racji,
Tymczasem Urban, Senyszyn i im podobni sporo inwestunie przechytrzysz demokracji (,,,)
ją w zatruwanie psychiki młodych, nieświadomych ludzi. Kreują ich
Tak w wyborczym jest sparingu, wpada upiór po liftingu,
wykrzykując całkiem szczerze: wierzcie we mnie, bo ja wierzę. na swoich następców, sącząc do uszu nienawiść do wszystkiego,
co tradycyjne i polskie.
To nie powód, żeby wierzyć, że się upiór może zmierzyć
z konsekwencją, uczciwością, Prawem i Sprawiedliwością
Mam nadzieję, że w Polsce nie powstanie pomnik Urbana, jedPuenty autor to historia: SOLIDARNOŚĆ I VICTORIA
nak aktywnośc publivzna tego typa wiele lat po transformaNiestety po latach trudno się oprzeć się refleksji, że upiór po li- cji musi niepokoić. Popełniliśmy błąd, przeprowadzając łagod
ftingu na dobre się rozgościł na naszej scenie politycznej. Dzięki nie zmianę systemu. Czy jeszcze mozemy ten błąd naprawić?
przebiegłym działaniom PO towarzysz Miller i jego koledzy podbijają dziś europejskie i warszawskie salony.

Epilog komuny
Minęło tyle lat od transformacji, a wierne dzieci reżimu komunistycznego nadal próbują nadawać ton dyskusji publicznej. Jako gość w Studio Polska na antenie
telewizji publicznej czasem komentuję bieżące wydarzenia. Formuła programu jest otwarta, jednak na forach widzowie alarmują, że program powoli zdominowali postkomuniści i ich następcy. Obecna opozycja
określa telewizję publiczną mianem reżimowej albo
pisowskiej, choć zapraszanie tak licznej reprezentacji lewicowych oponentów całkowicie zaprzecza tym
zarzutom.
Ograniczona do minimum w związku z COVID
19 widownia programu zdominowana jest przez środowiska lewaków i LGBT. Telewizja publiczna dba
o prezentowanie poglądów opozycji aż za bardzo.
I choć warto ich zapraszać, bo przecież z każdym kolejnym programem coraz bardziej się kompromitują, to warto zapytać, czy tyle lat po transformacji konievzne jest propagowanie poglądów piewców systemu komunistycznego? I jaki może to mieć efekt
długofalowy?

Czym skorupka za młodu …
Już teraz widać, jak łatwo młodzi, zdezorientowani ludzie ulegają ich demagogii. W Studio Polska młodzież
lewicy wygłasza poglądy, że w czasach reżimu komunistycznego byliśmy demokratycznym i niepodległym
krajem (!).
Trudno się jednak dziwić lewackiej młodzieży,
skoro szkolący ich „mentorzy” zachowują się znacznie gorzej. Joanna Senyszyn, wiceprzewodnicząca
SLD, posłanka na Sejm RP., osoba z tytułem profesora, bardziej niż z dorobku naukowego słynie z wywoływanych skandali tj, obrażania patriotów, katolików,
bohaterów narodowych w tym Żołnierzy Niezłomnych.
Pozwala sobie na publiczne stwierdzenia, że w Polsce w czasach komuny nie było reżimu. Polska parlamentarzystka podważa tym samym oficjalne stanowisko państwa polskiego, które niechlubne czasy
PRL uznało za słusznie minione a symbole związane
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Entuzjaści piwa – wrocławski
Mikrobrowar Profesja
■ Na Dolnym Śląsku odbywa się piwna rewolucja – powstają mikrobrowary, zakładane
przez ludzi pasjonujących się warzeniem piwa.
To piwo różni się od produkowanego przez wielkie międzynarodowe konglomeraty, które wykupiły (chyba wszystkie) polskie
marki piwne. Mikrobrowarnie oferują piwo, którym można się delektować i odkrywać za każdym razem nowy smak. Konsumenci chcą teraz mieć przyjemność skosztowania produktów, które nie zostały masowo wyprodukowane.
Mikrobrowar Profesja istnieje od 2015 roku. Jego założyciel
Karol Sadłowski opowiedział mi
historię powstania browaru.
– Zaczęliśmy od warzenia piwa w domu, ale niezbyt
nam to wychodziło. Spotkaliśmy
się wiec z profesjonalistą Przemysławem Leszczyńskim i postanowiliśmy otworzyć własny browar dla celów komercyjnych. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Unii Europejskiej – i do-

Agnieszka
Marczak

staliśmy fundusze. Taki był początek naszej przygody piwowarskiej. Długo myślałem o nazwie, aż w końcu uznałem że nazwa „Profesja” będzie dobrze reprezentować różne smaki i gatunki piwa, bo przecież profesji jest
kilkaset. Jest więc „Latarnik”, „Inżynie”, „Przekupka”, „Alchemik”,
„Matador”, „Młynarz”, „Bimbrownik” – lista jest długa, a każde
piwo jest warzone w innym stylu.
Pan Leszczyński jest głównym piwowarem, prowadzi też
studia podyplomowe Technologii
Piwowarstwa na Uniwerstytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu.
Początki były niełatwe, ale powoli doszli do dzisiejszych rezultatów – butelkują tygodniowo około 15 tysięcy sztuk.
Browar Profesja oferuje piwo
mocno chmielone, co w terminologii warzenia piwa oznacza górną fermentację. Dzięki nowym

Pani Agata Szymanowska opowiada o piwie produkowanym w browarze „Profesja”. Fot. Artur Waszkielewicz.

Piwowar Przemysław Leszczyński. Fot. Artur Waszkielewicz.

procesom pasteryzacji powstaje
porter i stout.
– Mamy teraz piwo o stylu
IPA, które jest świetne na lato,
z różnymi smakami owocowymi –
mówi pan Karol.
Browar produkuje też piwo,
które jest leżakowane w beczkach po whisky sprowadzonych
ze Szkocji – to Russian Imperial Stout orac Car. Współpracuje również z pasiekami, które dostarczają extrakt miodu do
piwa słodowego. Wytwórcy sprowadzając chmiel między innymi
z USA, ponieważ ma inną jakość,
a używany jest do warzenia piwa
o smakach owocowych i cytrusowych. Dumą browaru jest też
kupiona niedawno maszyna do
kapslowania butelek i przyklejania naklejek, co pozwoliło zwiększyć wydajność.
O marketingu i współpracy
z różnymi organizacjami opowiadała pani Agata Szymanowska,
która od początku uczestniczyła w powstawaniu mikrobrowaru.
Z ogromną pasją i dumą mówiła
o produkcji i warzeniu, w której
praca trwa bez przerwy. Nad procesem warzenia czuwa pan Michał Sikorski – miłośnik piwowarstwa i twórca lepszych gatunków.
Browar współpracuje z różnymi organizacjami i przedsiębiorstwami i uczestniczy w ich imprezach. Tak zaznacza swoją obecność na rynku. Na ostatnich zawodach na Partynicach, piwo
Dżokej w stylu Pale Ale, produkowane na polskim chmielu, sprzedano w ciągu pięciu dni i trzeba je

było dowozić. Na festiwalu piwa
pod Iglicą również prezentowali
swoje gatunki piwa.
W czasie Dnia Otwartego Zajezdni na Ołbinie oferowano piwo
„Maszynista” – oczywiście bezalkoholowe. Współpraca z pubem w Hali Targowej zaowocowała stworzeniem piwa „Przekupka”. Inspiracją do jego powstania był obraz w Hali Targowej, którego artystyczna wersja
świetnie się prezentuje na naklejce piwa „Przekupka”. Browar współpracuje też z restauracjami i zajazdami na Dolnym
Śląsku. Na przykład w restauracji w Świeradowie Zdroju – „Sekrety Piwowara”, podają świetne
jedzenie, oraz oczywiście piwo
„Profesja”.
Nie można nie wspomnieć
o rysunkach na naklejkach, tworzonych specjalnie przez artystę
do każdego rodzaju „Profesji”,
a nawiązujących do postaci wrocławskiego krasnala. Każda postać na naklejce jest sama w sobie dziełem sztuki.
Na pytanie, jak browar poradził
sobie pandemią i zastojem w biznesie restauracyjnym, pan Karol odpowiada, że dzięki wiernym
klientom dali sobie radę. Nie było
to łatwe, bo ciągle słyszeli o zamykanych pubach i restauracjach
i piwo wracało do producentów.
Otworzyli więc przy browarze

sklepik, w którym po ogłoszeniu
na FB hasła „nawarzyliśmy piwa,
pomóżcie nam je wypić” – wierni
klienci wrócili i nawet tworzyły się
kolejki. Dzięki klientom udało się
nie zwolnić nikogo. Są jak rodzina od początku 2015 roku.
Panią Agatę, pana Karola
i pozostałych pracowników łączy
pasja wytworzenia doskonałego produktu, który można już kupić w całej Polsce.
–
„Profesję”
sprzedajemy w sklepach z dużym wyborem
alkoholu i piwa. Parę dni temu
udało się nam zawrzeć kontrakt
z Auchan oraz Makro. Tam można już kupić nasze piwa – mówi
z dumą pani Agata. – Oczywiście polecamy też nasz sklepik
na Kwidzyńskiej – dodaje.
Mikrobrowar Profesja jest
znakomitym przykładem polskiej
przedsiębiorczości. Wszyscy miłośnicy piwa, którzy w restauracjach, sklapach i pubach zapytają o „Profesję”, na pewno się nie
zawiodą. Na stronie internetowej
twórcy browaru napisali:
„Warzymy takie piwa, po które
sami chętnie sięgamy”.
Browar Profesja
Browar Rzemieślniczy, założony
w 2015 r.
Kwidzyńska 6e, 51-416 Wrocław
http://browarprofesja.pl
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Tajemnicze NGO
■ COVID-19 jest przyczyną wielu burzliwych zdarzeń nie tylko w globalnej ekonomii i systemie zdrowia, ale również mniej lub bardziej irracjonalnych reakcjach
skierowanych przeciw oficjalnej narracji i koniecznym restrykcjom.
Od pełnej negacji epidemii do ruchu antyszczepionkowego i odmowy noszenia masek, w świetle szalejących teorii spiskowych
kryją się jak najbardziej sensowne postawy i działania.
Niedawno obiegły światowe
media obrazki i nagrania z pożaru na wyspie Lesbos, który strawił cały hot spot czyli Centrum
Przyjmowania i Weryfikacji Tożsamości nielegalnych imigrantów ubiegających się o azyl, pozwalający im na dalszą podróż
do bogatszych państw zachodniej Europy. Spalone obozowisko w Morii nie będzie odbudowywane, natomiast władze powróciły energicznie do wcześniejszego planu budowy nowego stałego obozu w innym miejscu mimo ostrych sprzeciwów
mieszkańców wyspy. Oczekiwania społeczności wyspy i uchodźców są zbieżne. Jedni chcą się
pozbyć uciążliwych przybyszów,
drudzy marzą o opuszczeniu wyspy. Pożar, jak od początku przypuszczano, nie był przypadkowy.
Rozgorzał od kilku miejscach naraz, a więc był ewidentnie skutkiem zorganizowanych podpaleń.
Aresztowano już kilku młodych
Afgańczyków. Z początku jako
powód podpalenia podano reakcję bardziej radykalnych przedstawicieli imigrantów na wprowadzone ograniczenia ze względu
na wykrycie po przeprowadzeniu
testów kilkudziesięciu osób zarażonych wirusem COVID-19. Jednak jak się można domyślić, decyzja o podpaleniu miała szerszy
– zresztą uzasadniony z punktu widzenia uchodźców – kontekst. Obecny rząd konserwatywny Mitsotakisa zgodnie ze swymi zapewnieniami zaczął, choć
z niemałymi trudnościami, rozwiązywać problem uchodźczy.
Po pierwsze skrócił okres
przyznawania azylu, a po drugie
zwiększył liczbę deportacji tych,
którzy otrzymali odmowy azylowe. Zmniejszył radykalnie napływ
nielegalnych imigrantów również drogą morską. Jednocześnie rząd za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych oznajmił że do przyszłorocznej Paschy (Świąt Wielkiej Nocy) wyspy
Lesbos, Chios, Samos i Leros
zostaną opróżnione z uchodźców.Podpalenie obozowiska miało więc jak najbardziej racjonalne przesłanki. Sprawcy zakładali, że ze względów humanitarnych Europa w obliczu nadciągającej zimy ugnie się i zacznie na
nowo ich przyjmować. Od dłuższego czasu byli poddawani drastycznej procedurze kończącej
się dla wielu deportacją.
Bieżący rok jest dla Grecji
niesprzyjający. Problem z imigrantami, który nie jest skoncen-

trowany wyłącznie na wyspach, daje o sobie znać również w samej stolicy. Plac Attycki
i plac Wiktorii w samym centrum
Aten stały się miejscami koczujących uchodźców zapełniających parki i chodniki. Grecja wraz
z innymi krajami południa Europy: Hiszpanią, Włochami, Maltą
i Cyprem stworzyły wspólny blok
naciskający na resztę Europy, by
ta w ramach tzw. solidarności europejskiej pomogła w rozwiązaniu tego nabrzmiałego problemu.
Lecz kraje te zdają sobie sprawę,
że w sytuacji gospodarczej zapaści spowodowanej pandemią, Europa w przeciwieństwie do roku
2015 będzie dużo bardziej ostrożniejsza i wstrzemięźliwa.
Innym problemem o którym
ostatnio głośno to konflikt grecko-turecki, który może wymknąć
się spod kontroli wskutek eskalowanych przez Turcję prowokacji we wschodniej części Morza Śródziemnego. Niedawno niemiecka „Die Welt” podała, że na rządowej naradzie turecki przywódca sugerował swoim wojskowym doradcom wprost,
aby zestrzelili jakiś grecki samolot lub zatopili grecki kuter. Strona
turecka oczywiście zaprzeczyła tym doniesieniom, co nie było
trudne, zważywszy na wiarygodność niemieckiej gazety. To jednak nie wyklucza przypadkowych
działań czy reakcji, które mogą
skończyć się tragicznie i nakręcić
spiralę konfliktu.
Turcja znalazła się też w rozpaczliwym położeniu gospodarczym, jej waluta lira od początku
roku straciła prawie 40 proc. wartości. Przywódca turecki twierdzi, że jest to „spisek polityczny” przeciwko Turcji. Należy zaznaczyć, że popularność Erdogana w Turcji była wynikiem gospodarczego rozwoju i stopniowej poprawy bytu materialnego
mieszkańców. Obecna recesja
połączona z katastrofą w branży turystycznej może być „gwoździem do trumny” dla dalszej kariery politycznej tego skądinąd
charyzmatycznego, ale też samowolnego polityka. Dlatego też
jego agresywna polityka zagraniczna ma na celu odwrócenie
uwagi od niepowodzeń w polityce wewnętrznej.
Do kłopotów Grecji związanych z epidemią, kryzysem uchodźczym i waśniami
z nieobliczalnym sąsiadem, doszedł w ostatnich dniach szalejący cyklon „Jason”, który w ciągu trzech dni spowodował znaczne straty materialne na wyspach jońskich (Zakinthos, Cefalonia, Itaka) oraz na Peloponezie i Grecji Centralnej.W cieniu tych wszystkich wydarzeń
bez echa przeszła również in-

Andrzej Bafalukosz
Korespondencja z Grecji

Fot. Deon.

formacja, że władze zdecydowały się przyjrzeć uważnie działającym głównie na wyspie Lesbos tzw. organizacjom pozarządowym. Temat rzecz jasna nie
jest nowy, od rozpoczęcia kryzysu imigracyjnego w 2015 r. nagle jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się na greckich wyspach różne NGO czyli Non –
Govermental Organizations mające przynajmniej w teorii charakter użyteczności społecznej
nie nastawionej na zysk opierających się w dużej mierze na ochotniczych inicjatywach. Równolegle
z napływem uchodźców nastąpił
głównie na Lesbos najazd tychże organizacji z różnych stron
świata. Działalność tych organizacji w ciągu ostatnich pięciu lat
na greckich wyspach jest niepokojąca. Na samej Mitilini i Lesbos
zagościło ponad 50 takich organizacji, zajmując bezpańsko różne działki na plażach i w pobliżu
Morii nie dopełniając często zwykłej procedury zgłoszenia do administracji samorządowej swojej
obecności i określenia celu pobytu. Zaznaczmy, że Unia Europejska w sposób trochę nieodpowiedzialny przeznaczyła w tym czasie ogromną sumę 700 mln euro
na działalność NGO pomagającym uchodźcom wyłączając jakiekolwiek pośrednictwo, również rządu. Nic dziwnego, że na
plażach wysp greckich toczyły się niemal walki o udowodnienie skuteczności działań przez
te organizacje.
Jednym ze środków były zdjęcia i filmy {często kręcone za pomocą dronów{ w otoczeniu imigrantów z koniecznie widocznym w tle logo danej organizacji.
Ponieważ większość uchodźców
to byli młodzi mężczyźni z komórkami w ręku [tak na marginesie wiele dokumentów tożsamości tonęło podczas przeprawy przez morze, ale nie komórki.
Najcenniejszymi zdjęciami to fotografie matek z dziećmi, najlepiej jeszcze będące w ciąży. Niektóre z tych organizacji ogradza-

ły swoje pola namiotowe tworząc
i strefy zamknięte.
W 2018 r. podczas przypadkowej kontroli niedaleko Mitilini stolicy Lesbos zatrzymano jeep, którego pasażerami byli 24-letni Niemiec i 23-letnia Syryjka. Okazało
się że pod prawdziwą tablicą samochodu była przykręcona fałszywa z wojskowymi numerami.
Dalsze śledztwo ujawniło iż grupa
trzydziestu osób w tym sześciu
Greków i dwudziestu czterech obcokrajowców prowadziła działalność niemal wywiadowczą, dysponując urządzeniami podsłuchowymi i przekazując nadajnikami informacje o ruchach greckich wojskowych łodzi do konkretnych odbiorców na tureckich plażach, aby umożliwić dogodne warunki i terminy do wypłynięcia.
Inna z kolei organizacja pod
nazwą Migrant Offshore Aid Station finansowana przez milionera Christofera Cutrambone prowadzącego interesy m.in. w Iraku i Afganistanie dysponowała
statkiem Topaz Responder, który ze swoimi reflektorami funkcjonował jako latarnia morska
dla wypełnionych imigrantami łodzi. Inna organizacja One Nation, nie kryjąca swej islamistycznej prowienencji i mająca siedzibę w Anglii, używała logo, na
którym widoczny był podniesiony kciuk, znak znany z flag ISIS.
Oczywiście te przypadki nie negują samej idei niesienia pomocy ludziom, którzy często przeszli
gehennę zanim dotarli do – według ich wyobrażenia – przedsionka obiecanego raju. Jednakże od dawna działalność, jej
przejrzystość i formy organizacji
pozarządowych w wielu krajach
budzą podejrzliwość. Podobnie
dzieje się i w Grecji. Już wcześniej przed kryzysem imigracyjnym zaczęły wychodzić na światło dzienne dziwne praktyki niektórych greckich NGO. A jak się
okazało, jest ich w Grecji sporo. Naliczono, że w ciągu pierwszej dziesięciolatki XXI w. działało ponad pięćset organizacji,

z których część była finansowana przez zagraniczne podmioty np. przez sławnego już Sorosa, ale większość była bezpiecznie zakotwiczona w państwowej przystani, jaką stanowią poszczególne ministerstwa przydzielające wcale niemałe środki
finansowe. Jednym z większych
skandali była odkryta przez odpowiednią komórkę policji ds. przestępstw finansowych działalność
zarejestrowanej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych organizacji pod nazwą Międzynarodowe Centrum Odminowywania skoncentrowanej na Bosnię,
Hercegowinę, Liban i Irak. Poza
nakręconym instruktażowym filmiku, na którym unieszkodliwiono atrapę ładunku wybuchowego, nie są znane inne osiągnięcia
tej organizacji zwłaszcza w ww.
krajach. Nie wchodząc w szczegóły, kierownictwo tej grupy zdołało w ciągu kilku lat działalności wyciągnąć z ministerstwa
ok.9 mln. Euro. Władze śledcze
badają również wątek korupcyjny,
gdyż jak się okazało istniały pewne więzy pokrewieństwa z urzędnikiem w ministerstwie na wysokim stanowisku. Ów skandal
zmusił organy ścigania do zajęcia się ogólnie organizacjami pozarządowymi i wyniki tych badań
okazały się w wielu przypadkach
szokujące. Niektóre z nich okazały się efemerydami,pojawiały się na krótki czas dostawały finansowanie i...znikały. Inne praktycznie przez kilka lat nie składały
oświadczeń podatkowych. Wiele organizacji nie potrafiło udowodnić swych wydatków zgodnie
z celami statutowymi.
Wyszło też na jaw, że niektórzy założyciele i członkowie są zawodowymi działaczami w kilku organizacjach utrzymującymi się wyłącznie z tzw. pracy społeczne. Greckim skrótem
od NGO jest MKO, gdzie środkowe „K” jest również początkiem
słowa „zyskowne”. Stąd często w języku.greckim organizacje te nazywane są jako nie osiągające zysku. To jednak u wielu Greków budzi niedowierzanie
i śmiech. Śmiech jak najbardziej
uzasadniony skoro np. ujawniono organizację, niby pomagającą
budować łodzie rybackie na Cejlonie (Sri Lanka), którym nadawano imiona greckich herosów. Innym przykładem jest NGO zajmująca się kulturą uprawy pomidorów w Zachodniej Afryce konkretnie na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Trzeba przyznać że wielu twórcom NGO nie brakuje pomysłów, czego niestety nie można powiedzieć o ich sponsorze,
czyli
administracji
państwowej.
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Stanisław Srokowski

Poeci Litwy
W tym szczególnym numerze prezentujemy młodą generację poetów litewskich. Kornel miał wyjątkową wrażliwość i zrozumienie dla sensu kultury w życziu człowieka i narodu. Rozumiał, jak mało kto, że od kultury zależy, jakim będziemy społeczeństwem
i narodem. Jak się będzie rozwijać nasze życie duchowe, społeczne, polityczne, ale też w każdym innym wymiarze. Dlatego też, gdy tyko mu zapronowałem kolumnę literacką, natychmiast

się zgodził, a Albert Łyjak szybko uruchomił cykl wydawniczy młodych twórców. Dzięki tym decyzjom, debiutowało u nas lub rozwijało swoje artystyczne skrzydła kilkudziesięciu znakomitych młodych poetów, prozaików i publicystów. Echa naszych działań szybko dotarły także za granicę, otworzyły
się wrota dla tłumaczy i znawców literatur wschodnich i zachodnich. Prezentowaliśmy już m. in. młode talenty ukraińskie, rosyjskie, greckie, litewskie.

MőĔĉĊ TĆđĊēęĞ
Nasi polscy twórcy, publikowani w Obywatelskiej, wyznaczają dzisiaj szlaki młodej polskiej awangardzie poetyckiej, a dwoje z nich, o. Piotr Lamprechi i Kinga Tyczyńska wchodzą na szczyty literatury awangardowej, zapoczątkowując nowy kierunek w sztuce tworzenia. Będziemy o nich
tu jeszcze pisać. Teraz prezentujemy kolejną grupę poetów litewskich, jako znak naszej otwartości dla całego bogactwa kulturowego Europy i świata. W dalszych planach przewidujemy publikacje młodych po-

Cynamon, wanilia i słońce.
Niedzielne ciche lśniące ściany.
Ciemnowłosa dziewczynka w dżinsach
pije kawę i rozprasza zakurzone nuty.

Kamilė Asadauskaitė
Gdybyście zapytali, czy aktywnie biorę udział w życiu literackim, po chwili milczenia musiałabym sprawiedliwie
odpowiedzieć – nie, nie biorę. Zapytałabym was wówczas: czy życie może być „nieliterackie“? Jesteśmy bohaterami własnych narracji, podmiotem czyichś wierszy.
Czasami dramatyzm codzienności powstaje z próby reżyserowania wybranego opowiadania, tyle, że ci nasi bohaterowie wciąż mylą nogi, zapominają słowa, uciekają
z rozdziałów życia... Po to więc piszę; wiersze są niczym
znamiona układające wydarzenia w logiczny ciąg, w kontekście życia i wyjaśniające życie.

POEZJA TO FOTOGRAFIA DUSZY
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etów angielskich, włoskich
i czeskich. Ale przede wszystkim roztaczamy opiekę nad młodą generacją pisarzy
i publicystów polskich. Imię Kornela zapisuje się w tym względzie złotymi literami.
Poniższą kolumnę przygotowałem z polską poetką mieszkającą na Litwie, Dominiką Olicką. Ona jest też tłumaczką wierszy.
Pytania poetom zadawałem również za jej
pośrednictwem. Chciałbym w tym miejscu
podziekiwać Dominice za owocną współpracę. (St. S.)

POEZJA TO NIEBANALNY JĘZYK

Czym jest dla Ciebie poezja?
Poezja to dla mnie nowy sposób rozmowy na ważne tematy, niebanalnym językiem codziennym, który czasami wię(Judita Vaičiūnaitė) zi, krępuje, ogranicza, dlatego rozszerzamy jego granice,
jakbyśmy patrzyli spod języka, albo przedzierali się przez
Ilekroć marzenia niczym słabe motyle umierają zagubioniego. Dla mnie jest to sposób na ciekawe widzenie świata,
ne w półmroku, –
zauważanie rzeczy i ludzi, których często nie dostrzegamy
jak należy, o których nie piszą kolorowe czasopisma. CzyTylekroć czuję orzeźwiające krople spadające na usta
tając i pisząc poezję, lepiej poznaję świat i sebie samą, twoZ uniesionych ku niebu w ekstazie jej palców.
rzę mocniejsze więzi ze sobą i z innymi.
(Vytautas Mačernis) Czym się charakteryzuje poezja litewska?
W tym roku czytając festiwalowy almanach „Wiosna poetycka“, pomyślałam, że poezja litewska jest różnorodna
i wielogłosowa. Próbując jednak wyróżnić cechy swoiste,
***
powiedziałabym, że popularne jest sprozaizowane mómiejcie życie
wienie – spowiedź. Jest też awangarda, bawiąca się z językiem, wieją stamtąd nowe wiatry, nie stroni się od mięja będę miała wiersze
dzydyscyplinarności. Do poezji wreszcie stopniowo przyi dla każdego inny dom
chodzą aktualne tematy społeczne (ekologia, LGBTQ+,
inne sklepienie serca –
feminizm, zdrowie psychiczne, ubóstwo).

WIERSZE

w nich przeszłość zakwitnie
włócznie straty
niczym mietlice na wybrzeżu
będą lśnić

Następny przystanek – Czerwonego Krzyża

urodziłam się w szpitalu
Czerwonego Krzyża
miałam pięć lat, kiedy przywieziono tatę
obok ganku snu
chronionego przez węża
1993
jabłko obraca się wokół własnego ogonka
w tym roku Litwę odwiedził
na północnej jego stronie noc –
papież, szliśmy do szpitala, ulice odgrodzone
od chodników
miejcie moje wiersze
ja będę miała wasze życie
ludzie przyciskali do serc
i dla każdego inną kartkę
ikony
na której je zapiszę
czekali na Jana Pawła II,
tł. Dominika Olicka
mama prowadziła mnie za rękę,
powiedziała coś policjantowi i nas puszczono

Czym jest dla Ciebie poezja?
Poezja jest peleryną, poprzez którą świeci twarz egzystencji, a my próbujemy ją opowiedzieć. Bóg wie, nic podobnego się nie udaje, jak dla trzecioklasisty rysującego mamę na lekcjach plastyki. Poezja – erotyczne zdjęcia duszy, gdzie wszystkie fakty Twojego życia przykrywają się cieniami i uwydatniają najstrojniejsze kształty w grze oświetlenia, akcentów wyrazowych i logicznych. Poezja jest chyba... ofiarowaniem Bogu, którego
imienia nie chcemy nawet znać, lecz za każdym razem
po zapisaniu dźwięczących w głowie wersów, czujemy
ulgę, niczym po spełnieniu ważnego obowiązku wobec
świata. Poezją na pewno nie jest każdy wiersz, lecz czasami w wierszach gości poezja.
Czym się charakteryzuje poezja litewska?
Czym twórczość jednego narodu różni się od twórczości
innego narodu? Symbolami, za którymi się kryje? My, Litwini, najprawdopodobniej kryjemy się za leśnymi drzewami, za chmurami, ulewami i śniegiem, nawet za przystankami autobusowymi, czasami piszemy się i kiełkujemy jak trawa w szczelinach między kafelkami, w pogniecionej pościeli, w świetle miasta, działamy w przestrzeni, a nasze wiersze to aktorzy, w skrupulatnie wybranych
scenografiach. To, gdzie stoimy, jest czasami ważniejsze
od tego, co mówimy. Widocznie w archaicznym wieszczeniu słów zawiera się wiara, że przez nie głosimy coś
majestatyczniejszego. Skromni, diagnozujemy siebie
Urodziła się w 1988 r. w Wilnie. Skończyła studia naod strony – jestem.
uczycielskie na kierunku filologii litewskiej; stopień majestem, bo byłem
gistra literatury intermedialnej uzyskała na Uniwersytebo bywa, że bywa
cie Wileńskim. W 2013 r. ukazał się zbiór jej poezji „MoA teraz nie mizdrząc się, wspominam trzech pierw- tylu, mój przyjacielu“. W 2015 – 2016 r. odbyła staż zaszych zapisanych w duszy poetów, których wersy splata- wodowy w muzeach pisarzy Italo Svevo i James’a Joyją się w litewską jedność:
ce’a w Trieście. Wiersze i przekłady poezji z języka włoskiego, eseje i recenzje książek publikowała w prasie
Jakże pięknie dźwięczały słowa:
kulturalnej. Obecnie mieszka w Wilnie, pracuje, jako koPole, łąka, droga, rzeka.
ordynatorka logistyki i tłumaczka.
(Justinas Marcinkevičius)

Ramunė Brundzaitė

kto po wypadku widział samochód taty
ten się dziwił, że kierowca żyje
po kilkunastu latach piliśmy na podwórku szpitala
Czerwonego Krzyża, obok Stowarzyszenia Pisarzy,
łącząc się w zawrotnej samotności
pijaków
po drugim zawale serca taty
każdego rana szłam do okna
sprawdzać, czy nie stoi
samochód z czerwonym krzyżem
w wigilię dnia taty, w zeszłym roku
rysowałam pocztówkę, na niej smutny rybak
łapał swoje trzecie życie
mój tato jest kotem
tato tato,
ile masz życia?
ile ci jeszcze pozostało?
tł. Dominika Olicka
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Surowcowy konflikt chińsko
– indyjski w Himalajach

Adam
Maksymowicz

■ Zaangażowane strony tego konfliktu, a także jego komentatorzy na całym świecie, przedstawiają spór
o skrawki terytorium w Himalajach, w kategoriach obrony terytorialnej, suwerenności i mocarstwowych ambicji obu tych wielkich mocarstw. Jest to popularna narracja upowszechniana przez chińskich
i hinduskich polityków oraz media obu tych krajów. Jej powtarzanie wydaje się czymś oczywistym i niewnoszącym nic do cyklicznie narastających zagrożeń militarnych w tym regionie.
To wszystko prawda, ale coraz
bardziej ambicjonalne stanowiska obu tych mocarstw wydają się czynnikami drugorzędnymi, podawanymi dla uspokojenia
światowej opinii publicznej. Pozornie walka o przesuniecie państwowej granicy, na ruchomym lodowcu jest czymś całkowicie irracjonalnym. Podobnie jak zacięte są boje o grzbiety i doliny,
gdzie nikt nie mieszka, a lodowate zimno, wysokogórski klimat
i brak podstawowej infrastruktury komunikacyjnej oraz cywilizacyjnej, w opinii Zachodu są konfliktem ten całkowicie niezrozumiałym. Rzeczywistość jest jednak całkiem inna. Dla jej dostrzeżenia wystarczy przypomnieć powiedzenie: „ jak nie wiadomo o co
chodzi, to chodzi o pieniądze”.
I to jest podstawowy powód tych
napięć dyplomatycznych i militarnych pomiędzy Chinami i Indiami. Otwarcie nikt się do tego nie
przyznaje, bo bogactwa naturalne Himalajów nie zostały jeszcze
do końca odkryte i udokumentowane. Upowszechniana przynajmniej od prawie stu lat informacja, mówi, że górski kompleks Himalajów i terenów przyległych
pod względem pozyskania użytecznych surowców jest całkowicie nieinteresujący, a ich eksploatacja jest nieopłacalna w stosunku do odkrytych i dostępnych złóż
tych minerałów na całym świecie. Ten stereotyp jest nadal w powszechnym użyciu.

Jedyny na świecie
Jednak Chiny nie na darmo powołały jedyny na świecie Uniwersytet Nauk Geologicznych z siedzibą w Pekinie i w Wuhan. Pełni on kluczową rolę w przygotowaniu kadr i badań związanych
z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz eksploatacją surowców
dla chińskiego przemysłu w kraju i na świecie. Obecnie uniwersytet może pochwalić się dziewięcioma członkami Chińskiej Akademii Nauk. Jako wielodyscyplinarny uniwersytet narodowy, jest
jednym z głównych centrów chińskiego kształcenia badaczy geologicznych i wszelkiego rodzaju
profesjonalistów. Program edukacyjny uniwersytetu równoważy prezentowane kierunki nauki, takie jak: technologia, sztuka, zarządzanie, ekonomia i prawo. Podkreśla się w nim związek
między edukacją i geologią, zasobami naturalnymi, środowiskiem

z tego rodzaju złóż. Niepokój Indii
ma swoje uzasadnienie w „korytarzowym’ połączeniu tego stanu
położonego pomiędzy Bangladeszem, Myanmar a Chinami.

Przeklęte złoto

Fot. businessinsider.com.pl

i inżynierią geologiczną. Uczelnia w Pekinie kształci na 22 wydziałach 44 500 studentów. Dodatkowo na tym uniwersytecie
4000 studentów studiuje zaocznie. W Wuhan mieści się główna
biblioteka zawierająca 820 000
książek i 10 000 czasopism dostępnych elektronicznie oraz muzeum geologiczne, które ma stałe
ekspozycje: „Skarb narodowych
okazów geologicznych”, Jednym
z absolwentów tego uniwersytetu był prezydent Chin Wen Jiabao (2002-2012), który złożył również wizytę w Polsce (2012).Od
niego pochodzi też motto uniwersytetu: „Będąc surowym i prostym, trzymaj się praktyki i działaj
na rzecz prawdy”. Uniwersytet odpowiedzialny jest też za publiczną
edukację. Wydaje co roku tysiące
broszur, prospektów, książek i publikacji z tej dziedziny nauk. Dziesiątki i setki tysięcy wykształconych tu specjalistów penetrują,
badają i oceniają przydatne dla
Chin zasoby surowcowe zarówno
na terenie własnego kraju, jak i na
całym globie.

Złoty skarb
Nadzwyczajne
osiągnięcia
Chin w wydobyciu złota i jego pozyskiwania poza granicami kraju można uznać za modelowe
dla wszystkich innych surowców.
Powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej (CHRL) w 1949 roku
towarzyszył pusty skarb. Około 1400 ton złota zabrał ze sobą
na Tajwan generalissimus Czang
Kai-szek. Do 1980 roku wydobycie złota w Chinach wahało

się w granicach 0,5-1 tony rocznie. Od tej daty notuje się 10 procentowy wzrost jego krajowego wydobycia do rekordowej wielkości 467 ton w 2016 roku. Postęp ten nie byłby możliwy, gdyby
nie bezpośrednie zaangażowanie
armii w pozyskiwanie chińskiego złota. Dochodzą do tego zakupy prywatne i firmowe oceniane na około 1000 ton złota rocznie. Zachodni specjaliści wskazują też na pozyskiwanie złota dokonywane przez chińskie firmy z pominięciem oficjalnych statystyk
przede wszystkim za pośrednictwem Singapuru i bezpośrednich
zakupów w szwajcarskich bankach. Ocenia się, że od kilku lat
zasoby chińskiego złota wzrastają o ok. 2 tys. ton rocznie i obecnie wynoszą ok. 20 tys. ton, przy
oficjalnych rezerwach 1842 tony..
Wywożenie złota z Chin jest zabronione. Od trzech lat do świata dociera więcej informacji za pośrednictwem „China Gold Congress”.
Kolejna trzecia jego edycja miała miejsce w Pekinie w dniach 2426 lipca 2018 roku. Chińska polityka dotycząca surowców przestrzega zasady Deng Xiaopinga:
"Trzeźwo obserwować rozwój,
utrzymywać naszą pozycję, spokojnie sprostać wyzwaniom, ukrywać nasze możliwości i czekać na
nasz czas... nigdy nie obejmować
przywództwa”.

Złota sensacja
Do 2018 r., informacje o eksploatacji surowców w rejonie Himalajów miały charakter marginalny w stosunku do wiadomo-

ści dotyczących globalnych centrów wydobywczych. Dopiero zakończona sukcesem chińska inicjatywa poszukiwań geologicznych w rejonie Południowego Tybetu, spowodowała zainteresowanie znajdującymi się tam bogactwami naturalnymi. Stało się
tak, kiedy Chiny ogłosiły rozpoczęcie wydobycia złota z kopalni Lhunze we wschodniej części
Himalajów, położonej na granicy z Indiami, a dokładnie ze stanem Arunachal Pradesh. Ta wiadomość stała się sensacją zarówno geologiczną, jak i polityczną. Problem polityczny polega na tym, że podczas chińsko-indyjskiej wojny w 1966 roku,
z tego właśnie rejonu ruszyła
chińska ofensywa wojskowa, która spowodowała zajęcie przez
Chiny stanu Arunachal Pradesh,
który Chińczycy nazywają Południowym Tybetem. Podawana wartość zasobów złota i pierwiastków ziem rzadkich znajdujących się w tym złożu wynosi ok.
60 mld USD. Zbudowano tu drogi dojazdowe, lotnisko oraz z małej wioski utworzono 30-tysięczne miasto. Skala inwestycji związanych z tym przedsięwzięciem
zaniepokoiła Indie, które uważają, że tworzona tu infrastruktura
ma ponownie umożliwić przyłączenie do Chin, indyjskiego obecnie stanu Arunachal Pradesh.
Przyrodnicze wystąpienia złota i innych cennych metali są niezależne od granic państwowych,
być może, że przesuniecie w tym
przypadku granicy nawet o setki tylko metrów, może decydować o miliardowych dochodach

Chiny nie czekają na kolejne restrykcje finansowe i surowcowe,
jakie mogą ich spotkać w wyniku konfliktu z USA. Z powodu panującej w tym państwie dyskrecji,
dostęp do wielu materiałów dotyczących surowców łatwiejszy
jest w USA, które monitorują postępy w gospodarce surowcowej
tego kraju. Okazuje się, że badania geologiczne i poszukiwacze
na terenie przyległego do Himalajów Tybetu trwają od chwili jego
zajęcia przez Chiny w 1950 r. Na
uwagę zasługują szczegółowe
dane o tybetańskich surowcach
podawanych przez amerykańskie
służby geologiczne, które jeszcze przed wojną handlową z USA
uczestniczyły w badaniach i poszukiwaniach złóż miedzi i złota
na tym terenie. Ze źródeł USGS
(US Geological Survey) wiadomo,
że na ym terenie odkryto liczne
porfirowe złoża rud miedzi, molibdenu i złota, które mogą być eksploatowane metodą odkrywkową.
Oszacowano istnienie średnio 39
nieodkrytych jeszcze złóż miedzi porfirowej istniejących na Płaskowyżu Tybetańskim. To prawie
czterokrotnie więcej niż znanych
już 11 odkrytych tu złóż. Przewidywane zasoby, które mogą być
związane z nie odkrytymi złożami, ocenia się na około 145 milionów ton miedzi i około 4900 ton
złota, a także produkty uboczne –
molibden i srebro. Wiarygodne raporty o zidentyfikowanych zasobach w 11 znanych złożach obejmują łącznie około 27 000 000
ton miedzi i około 800 ton złota.
Są to cyfry odpowiadające wartościom liczonym w bilionach USD.
Aktualnie zagospodarowywane
jest złoże Yulog i Qulong zawierające po 7 mln ton czystej miedzi.
O dostęp do tych bogactw kryjących się w otoczeniu Himalajów
toczy się obecny spór pomiędzy
granicznymi mocarstwami. Dalsze odkrycia mogą go tylko jeszcze bardziej zaostrzyć.
Parafrazując tytuł opowiadania Zofii Kossak o podobnych
średniowiecznych dylematach
na terenie Tarnowskich Gór,
można powiedzieć; „Przeklęte
złoto”.
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WSPOMNIENIE
O KORNELU
O Kornelu dziś wspomnienie
Który miał piękne marzenie
Aby Polska wolną była
I by wszystkich nas cieszyła...
Zawsze wszystkich inspirował
Czasu nigdy nie marnował
Słabszych wspierał oraz bronił
O północy do mnie dzwonił...
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Powołano Instytut
Rodła we Wrocławiu

Tadeusz Szczyrbak

■ Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!

Nie zawracał bzdurą głowy
Mądre były te rozmowy
I przytaczał wiele racji
O wartościach demokracji...
Byśmy wszyscy zgodnie żyli
I szczęśliwi byśmy byli
Byśmy się też szanowali
W ideałach zawsze trwali...
Długie były to rozmowy
Czas był ważny czas odnowy
By wybierać – co szlachetne
Mądre trwałe i konkretne...
By relacje dobre były
By marzenia znów ożyły
Byśmy przyszłość budowali
I wzajemnie się wspierali...
Solidaryzm zawsze głosił
O rozsądek wszystkich prosił
Stawiał twardo swe zasady
I wciąż wierzył – damy rady...
Wiele też wykazał racji
W kwestii ciągłej edukacji
Aby myśl sięgała szczytów
Bez kompleksów i bez mitów
By na świecie była zgoda
Bo na wojnę ludzi szkoda
I by pokój był wciąż w modzie
Na zachodzie i na wschodzie...
Dzielnych chwalił oraz wspierał
Słuszne drogi wciąż wybierał
Zawsze działał znakomicie
Nie zmarnował swoje życie...
Drogi bardzo nam Kornelu
Dziś wspomina Ciebie wielu
Są rozmowy są wykłady
Dobre wnioski dobre rady...
Rok już mija bez Kornela
Niech pamięta też Bruksela
I niech wiedzę także zbiera
O zasługach bohatera...
Od dawna Kornela znałem
Zawsze bardzo podziwiałem
Często nocą gadaliśmy
O wolności marzyliśmy....
Mnie zaprosił do pisania
Chwalił moje rymowania
I to zaszczyt dla mnie przecie
Pisać w Kornela Gazecie...
POSTSCRIPTUM
Zaś historia to jest długa
Wielka Kornela zasługa
Sprawa ciągle jest znacząca
To Solidarność Walcząca...
EPILOG
Twoje myśli ideały
Twe marzenia pozostały
Zostawiłeś wiele dobrego
Gazetę Morawieckiego...
Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Pięć Prawd Polaków spod Znaku
Rodła uchwalonych na Kongresie Berlińskim 6 marca 1938 r.
to wielkie dziedzictwo i skarbiec
ideowy Polaków, którzy dali
świadectwo wiary i mowy naszych przodków w trudnych czasach funkcjonowania Związku Polaków w Niemczech (1922
– 1939).
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła mają uniwersalne przesłanie. Zachowują aktualność na
każdy czas. Są wyrazem wiary, przywiązania do Pana Boga
i Kościoła, przejawem zdrowego
patriotyzmu, miłości do Ojczyzny. Powinny być często przypominane zarówno młodemu jak
i starszemu pokoleniu.
Prawdy Polaków spod Znaku
Rodła wyrastają z niezmiennych
i ponadczasowych prawd Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego godne są wsparcia ze strony wszystkich ludzi dobrej woli.
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła to niezwykle aktualny i bardzo uniwersalny, religijny
i patriotyczny program na budowanie lepszego jutra naszej Matki Ojczyzny – Polski.
W roku 2018, Roku Prawd
Polaków spod Znaku Rodła,
który ustanowił okolicznościową uchwałą Senat RP w dniu 7
grudnia 2017 r, Stowarzyszenie
Oświaty i Wychowania we Wrocławiu wraz z Rodziną Rodła –
Wrocław, pokazało w przestrzeni publicznej wspólnotowy, solidarny i ekumeniczny patriotyzm
spod Znaku Rodła, który już
od 17 lat nieprzerwanie promieniuje z Wrocławia – stolicy spod
Znaku Rodła w XXI wieku.
Warto kontynuować to dzieło również w formule Instytutu
Rodła we Wrocławiu.
Placówka
taka,
dedykowana z jednej strony tematyce Związku Polaków w Niemczech okresu międzywojennego XX wieku, a z drugiej odniesieniom do współczesności, będzie potrzebną lekcją codziennej historii, edukacji i właści-

wie rozumianego patriotyzmu.
Dzięki zainteresowaniu i wsparciu wszystkich ludzi dobrej woli
myśl spod Znaku Rodła trafi do
ogólnopolskiego kręgu odbiorców w placówkach oświatowych
oraz do wielu instytucji, organizacji i środowisk.
Pomysłodawca
Instytutu Rodła we Wrocławiu zapewnia wysoki poziom wiedzy i ciekawy przekaz tematyki spod Znaku Rodła. Dla Polaków i Polonii XXI wieku będzie to obszar
odkrywania wiedzy historycznej i chlubnie zapisanych kart
polskiej mniejszości narodowej – spraw mało znanych w powszechnym odbiorze.
Wspomniana instytucja, Instytut Rodła we Wrocławiu, z powodzeniem realizować będzie zadania historyczno – edukacyjne i krzewić nowoczesny patriotyzm spod Znaku Rodła adresowany do młodego pokolenia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej.
Co warte podkreślenia, wzorując się na tradycji i dziełach Polaków spod Znaku Rodła. Instytut Rodła we Wrocławiu stanie
się trwałym ukoronowaniem wieloletniej, społecznej działalności. Zamiast tradycyjnego pomnika, pojawia się oferta żywej i ciekawej historii, edukacji w praktyce oraz nowoczesnego patriotyzmu w wymiarze wspólnotowym
i solidarnym.
Organizatorem dzieła będzie
Tadeusz Szczyrbak Prezes Rodziny Rodła – Wrocław, rzecznik
prasowy Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania we Wrocławiu,
zaangażowany w misję spod
Znaku Rodła od roku 2003.
We
wszystkich
działaniach, tradycyjnych i nowoczesnych, warto będzie wymieniać,
przypominać i promować Prawdy Polaków spod Znaku Rodła – katechizm polskości, credo narodowe, zdania uniwersalne i ponadczasowe.
W tej sprawie zwróciłem się
do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP o przyjęcie zaprosze-

nia do Honorowego Patronatu
nad Instytutem Rodła we Wrocławiu. Poprosiłem ponadto o spotkanie poświęcone tej idei.
Zaproszenie otrzymali od niżej podpisanego także najważniejsi politycy z wszystkich stron
sceny politycznej.
Pięć Prawd Polaków, które
będą nam towarzyszyć podczas
pierwszego spotkania, jest minimum ideowym i wspólnotowym
Polaków znad Wisły i znad Odry.
To zdania wokół których będzie
nadal funkcjonowała wspólnota
narodowa w XXI wieku.
Naszym obowiązkiem jest ten
piękny skarbiec wydobyć na powierzchnię polskiej codzienności
– teraz powyborczej, niełatwej
i skomplikowanej.
Warto dziedzictwo spod Znaku
Rodła upowszechniać tak w wymiarze historycznym, współczesnym jak i perspektywie najbliższych dziesięcioleci.
Wierzę, że jest to idea
dla wszystkich potrzebna, akceptowalna i łącząca.

W długofalowej perspektywie Prawdy Polaków spod Znaku
Rodła będą spoiwem dla Narodu
Polskiego.
Ten mały dekalog polskości
był, jest i będzie obecny wśród
Polaków.
To podstawowe zadania Instytutu Rodła we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie do współpracy i wsparcia ze strony Państwa Polskiego tego projektu.
Mile widziani także wszyscy
ludzie dobrej woli – Mecenasi/
Darczyńcy na rzecz tego wyjątkowego dzieła.
Tadeusz Szczyrbak
Prezes Rodziny Rodła – Wrocław
rzecznik prasowy Stowarzyszenia
Oświaty i Wychowania we Wrocławiu
ul. Rękodzielnicza 1
54 – 135 Wrocław
tel. 604 145 481
https://www.facebook.com/tadeusz.
szczyrbak.39
e-mail: tadeusz-szczyrbak@wp.pl
www.rodzinarodla.pl
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114 bezpłatnych leków dla
kobiet w ciąży
■ Kobiety w ciąży od 1 września dostały bezpłatny dostęp do najczęściej stosowanych przez ciężarne 114 specyfików dostępnych na receptę – wynika
z pierwszego wykazu bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży, opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wraz z wrześniową listą refundacyjną.
Resort zdrowia podkreśla, że lista
ta będzie uzupełniana. Przypomina,
że wykaz zapewnia dostęp do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w ciąży – od stwierdzenia ciąży przez lekarza mającego tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, bądź położną podstawowej
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rodowym Funduszem Zdrowia oraz inny
lekarz – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną,
którzy stwierdzili ciążę.
Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży dostępna jest na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/60/
journal/6266
Oprac. red.
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opieki zdrowotnej, lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej,
jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej
dacie porodu.
Receptę na leki refundowane (oznaczone jako leki "C") będzie mógł wystawić
lekarz lub położna mający kontrakt z Na-
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Hołdy Polaków dla wrogów Polski
■ To, że niektóre wielkie postaci światowej kultury działały na szkodę Polski, nie znaczy, że nie powinniśmy czytać ich książek czy słuchać ich muzyki. Dzieła Goethego, Woltera czy Dostojewskiego należą do elementarnego kanonu humanistycznych osiągnięć ludzkości. Nie znaczy to jednak, że geniusz,
który był niestety wrogiem Polski, powinien mieć w Polsce pomniki czy ulice swojego imienia.
Jak zyskać sympatię, a jak
stracić szacunek?
Obecność w topografii miast
skwerów czy placów wyróżnionych nazwiskami bohaterów czy
twórców kultury także innych narodów jest czymś oczywistym
i służy budowaniu przyjaznych relacji z obcokrajowcami, z innymi
państwami. Miłym wspomnieniem
z Rzymu jest np. to, że zjeżdżając
z autostradowej obwodnicy przez
tereny igrzysk olimpijskich sprzed
60 lat do centrum, zbliżamy się arterią, noszącą imię marszałka Piłsudskiego. Z kolei wchodząc na
Schody Hiszpańskie, zobaczymy
z prawej strony uliczkę Via Adamo Mickiewicz. W samym środku
Paryża trafimy na Place de Varsovie, w Budapeszcie nie tylko na ulice generałów Bema i Dembińskiego, ale też Tadeusza Kościuszki. Nie jest więc regułą oddawanie
czci wyłącznie tym obcokrajowcom, którzy zasłużyli się dla danego kraju. Zwykle jest jednak regułą to, co nie jest regułą w Polsce.
Nawet największy twórca kultury,
najwybitniejszy odkrywca czy wynalazca nie ma pomników czy ulic
swojego imienia w krajach, których był wrogiem. W Polsce ta zasada często nie obowiązuje. Co
pomyśli o Polsce obcokrajowiec,
spotykający się w naszym kraju
z upamiętnieniem Polski lub czynnie przykładających się do unicestwianie polskości? Nie przypuszczam, żeby widząc w Polsce ulice
noszące imiona różnych polakożerców, ktokolwiek zinterpretował
to jako przejaw naszej dobroduszności czy tolerancji. Wielkoduszni
nie składają swoim oprawcom hołdów. Składają je upodleni, wyzbyci szacunku dla siebie i swej zbiorowości oraz zwyczajnie głupi.

Galeria antypolskich
patronów
Johann Wolfgang Goethe rzecz
jasna był literatem największego
formatu i wybór dzieł, które wyszły spod jego pióra, to niezbywalny fragment polskich programów
nauczania. Czy znaczy to jednak,
że powinniśmy mieć w Polsce ulice jego imienia (a są w wielu miastach)? Goethe publikował o naszym państwie i narodzie teksty
pełne pogardy, był autorem antypolskiej propagandy, niemało trudu poświęcił też pełnemu cynizmu uzasadnianiu rozbiorów. Autor „Fausta” piastował też ministerialne urzędy we władzach Prus,
gdzie jedną z jego aktywności
było planowanie wyrugowania Polaków z ich własności, wyeliminowanie języka polskiego, całkowite zgermanizowanie młodych generacji naszego narodu. Pisał
piękne wiersze. I trzeba je znać.

Czy jednak nadając ulicom jego
imię czy w inny sposób oddając
mu cześć, sami sobie nie plujemy w twarz?
O ulicach, noszących imię
Franklina Delano Roosevelta wielokrotnie wypowiadał się prof. Paweł Wieczorkiewicz. Prezydenta
USA, który kampanią oszczerstw
oszukał amerykańską Polonię,
złamał wszystkie złożone nam
deklaracje, naszą ojczyznę omamił, a następnie sprzedał Stalinowi, Wieczorkiewicz nazywał jedną z najbardziej złowrogich postaci całej naszej historii.
W naszej nadmorskiej metropolii jest rondo, noszące imię Wolnego Miasta Gdańska. A przecież ten powersalski potworek quasi-państwowy nie tylko był piekłem dla Polaków, ale też jednym
z agresorów, którzy napadli na Polskę 1 września 1939. Jeszcze zanim Hitler wydał (łamiący wszystkie prawa) dekret o wcieleniu Wolnego Miasta do Trzeciej Rzeszy
jego żandarmeria wymordowała polskich kolejarzy, zaatakowała polską składnicę na Westerplatte, do mieszkań naszych pocztowców, w których były rodziny
z dziećmi, wlewała fosgen i płonącą benzynę. Wszystko to jest dziełem tego zbrodniczego bytu, któremu dziś oddaje się cześć topograficzną onomastyką Gdańska.
Jak nierozsądne może być
utrwalanie w topografii miast imienia osób żyjących przekonaliśmy się na przykładzie rosyjskojęzycznej laureatki literackiego
Nobla Swietłany Aleksiejewicz.
W paru miastach jej imię nadano
skwerom, stanęła też poświęcona jej ławeczka. Pisarkę uhonorowano w Polsce Nagrodą Kapuścińskiego i Nagrodą Angelus Silesius. Krótko potem w swoim wystąpieniu w Nowym Jorku Swietłana Aleksiejewicz wykładała o rzekomych masowych mordach, dokonywanych przez Polaków na Żydach. Według szczodrze w Polsce uhonorowanej pisarki do ludobójstwa mieli w swych kazaniach
gremialnie wzywać polscy katoliccy księża. W swoich wypowiedziach na temat walk w Donbasie największy problem noblistka

też dostrzega w Polakach. Z bezliku jej wystąpień wynika, że dla niej
Polacy i katolicy to ściśle te same
osoby, za każdym razem mające
się wg niej charakteryzować permanentną żądzą mordu. Mówiąc
o nas ostrzegała więc, że „znów
zaczną mordować Ukraińców”.
O sytuacji na Białorusi też wypowiada się w ten właśnie sposób –
istotą problemu mają być katolicy
„znów pragnący wyrzynać prawosławnych i wszystkich innych, jak
to już robili na Ukrainie”. Swietłana
Aleksiejewicz jest jednym z wielu
dowodów na to, że od lat literackie Nagrody Nobla wręcza się byle
przygłupom, oby tylko byli dostatecznie lewaccy, antychrześcijańscy co często znaczy – antypolscy. Czy jednak my w Polsce nawet w przypadkach pomyleńców
tak dalece oszalałych z nienawiści
też musimy dostosowywać się do
standardów Akademii Szwedzkiej,
która swymi decyzjami już tak dawno i tak dobitnie udowodniła osiągnięcie ostatecznego dna? Żal jedynie przewracającego się w grobie fundatora, w zamiarze którego literacka nagroda jego imienia
miała zbliżać narody i budować
braterstwo w duchu humanizmu
i prawdy o tożsamych dla wszystkich, uniwersalnych, ogólnoludzkich doświadczeniach…

Antypolscy twórcy
popkultury
Oprócz nieprzyjaciół Polski, których dzieła trzeba jednak znać,
mamy też do czynienia ze znanymi z pogardy dla Polski aktorzynami, producentami rozrywki na niskim poziomie. Bojkot rozrywkowych wytworów półgłówków takich, jak np. Burt Reynolds nie tylko nikogo w niczym nie zuboży,
ale będzie korzystny dla umysłów,
którym oszczędzi się kontaktu ze śmieciami. Przed wielu laty
Reynolds zasłynął powtarzanym
później nie raz „bon motem”, według którego „polski hymn wyróżnia to, że nie da się go zanucić –
można go tylko wypierdzieć”. Pomimo wypowiedzenia pod naszym
adresem słów tak obraźliwych
od czasu, w którym one padły, róż-

ne „polskie” telewizje wiele razy
emitowały produkcje Reynoldsa,
np. z serii „Mistrz kierownicy ucieka”. Czy polscy widzowie naprawdę nie potrafią żyć bez tych wytworów, skrojonych na potrzeby
umysłów gawiedzi? Przecież właściciel praw autorskich dostrzega każdą emisję choćby w postaci wpływów na konto. Nietrudno się domyślić opinii na temat kogoś, kto pomimo grubych publicznych zniewag nadal nie tylko pragnie podziwiać swojego potwarcę,
ale nawet napychać mu kieszenie. Wiadomo, że większość działających w naszym kraju mediów
jest w dyspozycji tych, dla których
Polska to tylko teren do złupienia,
ludność do otumanienia, przedmiot do przehandlowania. Trudno
jednak o pogardę większego kalibru od tej, gdy publiczności oferuje się występy kogoś, kto dosadnie obraża nie tylko tę właśnie
publiczność, ale także jej ojców,
dziadów i najświętsze jej symbole. Uczestnictwo w takiej rozrywce
to już obniżenie swej godności poniżej poziomu kundla. Niewykluczone, że różne działające w Polsce telewizje komedyjki np. z takim Reynoldsem właśnie po to pokazują tak często, żeby przeprowadzać pomiar stopnia zbydlęcenia, uzyskiwanego ich permanentnym emitowaniem.

Zagrożenie wynikające
z akceptacji wrogich idoli
Zwalczanie jednych narodów
przez drugie nie odbywa się tylko w ramach otwartych, krwawych wojen. Od wieków polega ono na sączeniu przekonania
o czyjejś niskiej wartości. To w tym
celu w czasach zaborów wbijano
Polakom do głów opinie o Polsce
i Polakach, przez wielu bezmyślnie
powtarzane do dziś. Na tle innych
narodów Europy jak na lekarstwo
mieliśmy wojen domowych i nigdy
nie zbliżyły się one do katastrofalnych rozmiarów, jak to tyle razy
było w Niemczech, Francji czy
Anglii. Pomimo tego to my rzekomo mieliśmy się wyróżniać brakiem zgody, kłótliwością, awanturnictwem. Od początku swej hi-

Artur
Adamski

storii byliśmy mekką prześladowanych, miejscem azylu, domem
dla większości Żydów świata. Nie
przeszkadza to fałszerzom historii przyprawiać nam gęby ksenofobów, prześladowców mniejszości,
antysemitów. Sposobem agentów Stalina na zniszczenie narodowej pamięci o polskich bohaterach był program ich ośmieszania. W tym właśnie celu sowieccy politrucy wymyślili pojęcie: „bohaterszczyzna”, do dziś pokutujące w polskich szkołach. Bo zgodnie z interesem okupantów walka w obronie ojczyzny musiała
być zrzucona z cokołów, uznana
za niegodną pamięci, wyszydzona. Pedagogika wstydu, przyuczanie do wysłuchiwania połajanek, piętnowanie każdego przejawu narodowej dumy jako rzekomej
„megalomanii” – to prastara metoda wyniszczania tożsamości narodów, ich spodlenia, przysposabiania do roli ofiar cudzej dominacji, do ograbienia z własności. Służy też temu kreowanie fałszywych
bohaterów. Za cara byli nimi chodzący na ruskiej smyczy polskojęzyczni generałowie (w XIX w. jeden z ich pomników stał w sercu
Warszawy). W PRL-u „bohaterem”
takim był np. gen. Świerczewski
„Walter”, w roku 1920 zasłużony
bestialską walką w szeregach bolszewickiej hordy, niosącej zagładę
niepodległej Polsce.
Od 1989 roku na „moralne autorytety” uparcie kreowano ubeckich szpiclów, sprzedających kolegów z pracy, a bywało, że nawet własnymi ojcaów. Im gorsze
kreatury stanowią dla nas wzorzec – tym przecież dla nieprzyjaciół Polski lepiej. Być może
czasem zdarzenia takie to skutki niewiedzy lub dzieła przypadku. Dokładnie takie same operacje to też jednak elementarz wojny psychologicznej, której metodykę szczegółowo opisano w podręcznikach sposobów wyprawiania zbiorowości w drogę ku ich zatraceniu. Pierwszy etap na tej drodze to przyswajanie kłamstw na
swój własny temat, uznanie swojej niższej wartości, zastąpienie historii bohaterskiej opowieścią złożoną z rzekomych podłości własnego narodu, przyzwyczajanie
do pogardy do własnego dziedzictwa, oddawanie czci swoim własnym oprawcom.
Podstawową metodą obrony
jest elementarna wiedza, zabezpieczająca przed destrukcyjnym wpływem oszczerczych
narracji. Lecz nawet wtedy, gdy
jej nie mamy, wystarczy nie akceptować zniewag, miotanych
przez ludzi złej woli. A jeśli
oczekujemy choć odrobiny szacunku od innych, najpierw sami
okazujmy go sobie.

