
Jak zagłodzić Europę 
Środkową, czyli 
Niemcy wiedzą lepiej

W wywiadzie dla „Deutschlandfunk” wiceprzewodnicząca Parlamentu Europej-
skiego, Katarina Barley miała zapowiedzieć „finansowe zagłodzenie Polski i Węgier” 
za nieprzestrzeganie „europejskich wartości” i „łamanie praworządności”.
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Wszystko co sły-
szymy jest opinią, 
nie faktem. Wszyst-
ko co widzimy jest 
punktem widzenia, 
nie prawdą.

Marek Aureliusz

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 

Zmasowane 
oszczerstwa

Twórczość ku 
pognębieniu

Pakt Chiny – 
Rosja

Najważniejsza 
była Polska
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W roku 1920 i 1939 do od-
działów naszych obroń-
ców bolszewiccy agre-
sorzy przerzucali ulotki 
dowodzące, że wrogiem 
nie są najeźdźcy, ale cał-
kowicie obcy żołnierzom 
dowódcy, których we wła-
snym interesie powinni 
oni wymordować.

Już na wstępie doku-
mentu zaznaczono, że 
Rosja i Chiny wkracza-
ją w nową erę „wszech-
stronnego partnerstwa 
i współpracy”. Obejmu-
je ono zapewne rów-
nież współpracę militar-
ną, o czym w oświadcze-
niu się nie wspomina.

W sierpniu 1980 wraz 
z „Biuletynem Dolnoślą-
skim” włączył się w or-
ganizowanie strajków we 
Wrocławiu. To pismo, 
które składało się 
z 36 stron, ukazywało się 
do roku 1990 i doczekało 
się 96 wydań, nakład się-
gał 10 tys. egzemplarzy. 

Ci, którzy zaliczyli stu-
dia z wynikiem bardzo 
dobrym, są zwolnie-
ni ze zwracania pie-
niędzy wyłożonych 
na nich przez pań-
stwo. Nie ma sensu, 
by zdolni ludzie mieli 
się kłopotać sprawami 
finansowymi.

Kiedy ruskie, pruskie 
i habsburskie satrapie roz-
szarpywały Rzeczpospo-
litą, Europa przyjmowała 
to z milczącą aprobatą. Po-
lityczne elity niektórych sto-
lic, de facto będące ofiara-
mi propagandy zaborców, 
dawały wyraz swej uldze 
czy nawet entuzjazmowi.

Biało-
czerwono-
biała 
Białoruś
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Paweł 
Zyzak

Krzysztof 
Brzechczyn

Kto spiskuje
z wirusem?

W ubiegłym tygodniu zadzwonił do mnie znajomy 
dzieląc się swym podejrzeniem, iż rzekome wykry-
cie Covid-19 u prezydenta USA może być kolejnym 
jego bluffem obliczonym na ratowanie kampanii, 
a co za tym idzie, szans na reelekcję.

Fot. Artur Waszkielewicz

Pierwsza rocznica śmierci Pierwsza rocznica śmierci 
Kornela MorawieckiegoKornela Morawieckiego
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Reportaż

Dzisiaj to jest próba wprowadzania 
do edukacji nowych ideologii, na-

rzucenie nowych ideologii – ideolo-
gii LGBT przede wszystkim i tutaj pan 
profesor Czarnek będzie stanowił za-
porę i dlatego jest dzisiaj tak bardzo 
mocno przez te środowiska atakowa-
ny – one wiedzą, że będzie trudniej, że 
dzisiaj, kiedy to pan profesor Przemy-
sław Czarnek będzie ministrem, bę-
dzie dużo trudniej te próby narzucania 
ideologii w tym obszarze realizować – 
powiedział wicepremier Jacek Sasin.

Państwa, takie jak Polska i Węgry, 
trzeba finansowo zagłodzić. Dota-

cje unijne stanowią bowiem skuteczną 
dźwignię — miała powiedzieć niemiec-
ka wiceprzewodnicząca Parlamentu 
Europejskiego Katarina Barley w wy-
wiadzie dla portalu radia Deutschland-
funk. W czwartek wieczorem redak-
cja portalu poinformowała, że w pierw-
szej wersji wyolbrzymiła oświadczenie 
Barley, która miała w rzeczywistości 
mówić tylko o Węgrzech, a nie o Pol-
sce. Rozgłośnia Deutschlandfunk opu-
blikowała też krótkie przeprosiny.

Celem rekonstrukcji nie było od-
chudzenie rządu, bo oszczędno-

ści są minimalne, celem było uspraw-
nienie podejmowania decyzji – stwier-
dził w Radiu TOK FM europoseł Adam 
Bielan. Wejście Jarosława Kaczyń-
skiego do rządu uznał za „bardzo 
duże wzmocnienie” gabinetu premiera 
Morawieckiego.

Na portalu „Gazety Wyborczej” po-
jawił się tekst o wizycie prof. Łuka-

sza Szumowskiego w Narodowym In-
stytucie Kardiologii Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Aninie, gdzie pano-
wał zakaz odwiedzin, krótko przed roz-
poczęciem przez byłego ministra zdro-
wia izolacji z powodu zakażenia koro-
nawirusem. Minister Szumowski od-
powiedział na artykuł: Do instytu-
tu kardiologii chodzę dosyć regular-
nie – przypominam, że ja tam pracuję 
i w ciągu ostatnich tygodni byłem w In-
stytucie. Przygotowuję się do powrotu 
z urlopu i do kierowania kliniką, co wy-
maga wielu spotkań.

Nie wykluczam scenariusza, że po-
wiaty w strefie czerwonej będą 

odczuwać jeszcze bardziej dotkliwe 
obostrzenia, bo taka jest logika kon-
strukcji samych stref. Jednak lock-
down rozumiany jako zamknięcie to-
talne w skali całego kraju, powrót 
do sytuacji z przełomu zimy i wio-
sny, nie jest rozważany. Nie straszmy 
się lockdownem. Reagujemy w spo-
sób celowany i proporcjonalny na po-
ziomie powiatowym – powiedział dla 
„Rzeczpospolitej”.

Pewnie niejedna osoba w Koalicji 
Obywatelskiej drży przed tym, w jaki 

sposób zachowa się Sławomir Nowak 
– powiedział w niedzielę wieczorem 
poseł Lewicy Andrzej Szejna. Jak do-
dał, „w interesie polskiej sceny poli-
tycznej jest jak najszybsze osądzenie 
pana Sławomira Nowaka”.

Publikujemy fragmenty przemówienia pre-
miera Mateusza Morawieckiego i zdjęcia 
z uroczystości.

Kiedy myślę o drodze mojego ojca, 
to coraz bardziej jestem przekonany, że 
zarówno w nauce jak i w polityce, szukał 
tego, co pierwsze, tego co fundamentalne 
– dobra i prawdy. I tym wartościom pod-
porządkowywał swoje działania publicz-
ne niezależnie od okoliczności. Mawiał, 
że razem jesteśmy ważniejsi, niż każdy 
z osobna.

W latach Polski podziemnej, pytany 
przez przez młodych ludzi, co mają ro-
bić, odpowiadał: „rób to, od czego upad-
nie komuna”. To może bardzo proste, 
ale w jakimś głębszym sensie ta prosto-
ta jest ważna, bo ona pokazuje, co trzeba 
było wtedy robić.

Tutaj w tych murach zobaczyłem 
po raz pierwszy swojego ojca po sze-
ściu latach. Tutaj pierwszy raz widział się 
z Janem Olszewskim, tutaj przez te wy-
sokie mury próbował uciec pod osłoną 
świec dymnych, ale plan nie wyszedł 
i może dobrze, bo gdyby poszło coś 
nie tak, to może by nie doczekał wolnej 
Polski.

To miejsce, to święte polskie miejsce, 
to polska prawda i prawda o Polsce, któ-
ra tętni gorącym sercem historii, ale jed-
nocześnie z tego miejsca wszyscy, którzy 
tutaj byli, chcą nam powiedzieć, że nie 
ma wartości większej niż Polska, więk-
szej sprawy niż Polska, która opiera swo-
je założenia o wolność i solidarność.

Zdjęcia i opracowanie 
Artur Waszkielewicz

Uroczystości z okazji pierwszej rocznicy 
śmierci Kornela Morawieckiego 
30 września 2020 roku w Warszawie

■ Pierwsza część obchodów odbyła się rano w byłym areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie. Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powitał gości, a po nim 
przemówił premier Mateusz Morawiecki. Następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt Korne-
la Morawieckiego w tym więzieniu oraz złożono pod nią wieńce i wiązanki kwiatów. Uczestnicy obej-
rzeli wystawę plenerową poświęconą działalności Kornela Morawieckiego oraz dynamiczną prezen-
tację multimedialną złożoną z fragmentów archiwalnych nagrań telewizyjnych, wywiadów i materia-
łów Służby Bezpieczeństwa. Po południu goście udali się na mszę świętą do kościoła pw. św. Jozafata, 
a stamtąd na cmentarz Powązki Wojskowe, by oddać zmarłemu hołd przy jego grobie.
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Komentarze i Felietony

Streszczenie wywiadu z za-
powiedzią finansowego zagło-
dzenia Polski i Węgier trafiło 
na stronę internetową niemiec-
kiego radia i wywołało oburze-
nie części polskiej i węgierskiej 
opinii publicznej. Pod jej wpły-
wem za użyte sformułowania 
przeprosiła…. nie sama Bar-
ley, lecz redakcja „Deutsch-
landfunk” stwierdzając, że wy-
olbrzymiła słowa wiceprzewod-
niczącej PE, która mówiła tyl-
ko o zagłodzeniu finansowym 
Węgier. Taki tytuł wywiadu „Or-
ban finanziell aushungern” wid-
nieje wciąż na stronie interne-
towej niemieckiego radia. Fak-
tycznie, w odsłuchanym wywia-
dzie przypisywane Barley słowa 
nie padły, lecz jego streszcze-
nie oddaje dostatecznie wier-
nie jego ogólny sens, w którym 
nazwa naszego kraju wielokrot-
nie pojawia się w negatywnym 
kontekście. 

Przed opublikowaniem 
streszczenia wywiadu – na 
stronie publicznej instytucji ja-
kim jest niemieckie radio – 
jego tekst powinien być przej-
rzany przez kilka przynajmniej 
osób. W przypadku wypowie-
dzi ważnych polityków dotyczą-
cych ważnych kwestii oprócz 
dziennikarza przeprowadzają-
cego i najczęściej redagujące-
go streszczenie, jest to redak-
tor działu, korektor oraz pra-
cownik techniczny umieszczają-
cy tekst na stronie. Dodatkowo, 
streszczenie wywiadu może być 
akceptowane przez asystentów 
eurodeputowanej.

Nie wiemy jak było w przy-
padku tego konkretnego wy-
wiadu. Jeżeli pominięto ogólnie 
przyjęte procedury redakcyjne, 
to widocznie uznano kwestie do-
tyczące Polski i Węgier za mar-
ginalne. Jeżeli je zastosowa-
no i skrót wywiadu nie wzbu-
dził kontrowersji, to widocznie 
– w dobie politycznej popraw-
ności, walki z mową nienawiści, 
urabiania feminatywów od nie-
mal wszystkich zawodów i sta-
nowisk, wprowadzanie neutral-
nych płciowo zaimków i końcó-
wek – w zapowiedzi, finansowe-
go choćby, zagłodzenia całych 
narodów nie znaleziono w nim 
niczego niestosownego. 

W późniejszym wywiadzie 
dla „der Spiegel” Barley nie wy-
cofała się ze swoich słów, lecz 
oświadczyła, że „naszym celem 
jest odebranie funduszy unij-
nych skorumpowanemu sys-
temowi Orbána, a nie narodo-

wi węgierskiemu czy polskie-
mu”. Barley dość specyficz-
nie pojmuje rozdzielenie wła-
dzy wykonawczej i sądowniczej, 
gdyż oskarża o korupcję demo-
kratycznie wybraną władzę in-
nego państwa i bez wyroku są-
dowego zapowiada wprowadze-
nie wobec niego sankcji. 

Nie jest to zresztą od-
osobniony przypadek używa-
nia przez członków niemiec-
kiej klasy politycznej przemo-
cowego języka wobec Polski. 
Tak było 27 lipca 2017 r., a za-
tem w przeddzień rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskie-
go, gdy w wywiadzie dla „Frank-
furter Allgemeine Zeitung” wie-
loletni europoseł z CDU, a w la-
tach 1999-2007 przewodniczą-
cy Komisji Spraw Zagranicz-
nych PE Elmar Brok, narze-
kał: „Nie można tak po pro-
stu wjechać czołgami do Pol-
ski” (Die EU kann nicht ein-
fach mit Panzern in Polen auf-
fahren), aby powstrzymać nasz 
kraj przed reformami wymiaru 
sprawiedliwości. 

Mozna się zastanowić, jakie 
jest źródło owej postawy wyż-
szości okazywanej przez nie-
których przedstawicieli niemiec-
kiego establishmentu. Gdy-

by słowa Barley interpretować 
dosłownie i rozpatrywać jedy-
nie w wymiarze ekonomicznym, 
to jej dymisji winni domagać się 
nie europosłowie PiS, lecz nie-
mieccy wyborcy. Środki z budże-
tu Unii Europejskiej, w którym 
udział maja wpłaty pochodzą-
ce z polskiej gospodarki w lwiej 
części przeznaczane są na bu-
dowę i dofinansowywanie mo-
dernizacji autostrad, linii ko-
lejowych i lotnisk oraz budo-
wę obiektów użyteczności pu-
blicznej. Według wyliczeń Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwo-
ju w latach 2004-2019 w Pol-
sce zrealizowano około 200 ty-
sięcy inwestycji o wartości 675 
miliardów złotych. Jednakże od-
wrotną stroną członkostwa Pol-
ski w UE jest otwarcie polskie-
go rynku wewnętrznego na pro-
dukty wytwarzane w innych kra-
jach UE, przede wszystkim – 
z racji położenia geograficzne-
go – w Niemczech. Wspomnia-
ne inwestycje infrastruktural-
ne ułatwiają polsko-niemiec-
ką kooperację gospodarczą ko-
rzystną na ogół dla obu stron, 
nawet jeżeli płynące z niej zy-
ski nie rozkładają się w rów-
nomierny sposób. Postulowa-
ne zatem przez Barley finanso-

we zagłodzenie Polski, Węgier 
czy innego dowolnego środko-
wo-wschodniego kraju Unii Eu-
ropejskiej przyczyniłoby się 
(przez wzrost kosztów trans-
portu ponoszonych przez nie-
mieckie firmy) do wzrostu cen 
ich produktów i obniżenia kon-
kurencyjności. Osłabienie siły 
nabywczej polskiego i węgier-
skiego społeczeństwa zmniej-
szyłoby rynki zbytu obu krajów, 
a więc wielkość niemieckiego 
eksportu. 

Nie o kwestie ekonomiczne 
tutaj zatem chodzi, lecz o na-
rzucenie krajom Europy Środ-
kowej politycznej i ideologicz-
nej woli Berlina, nie wprost, lecz 
za pośrednictwem instytucji 
UE. Wypowiedzi Barley można 
uznać za przejaw niemieckiej 
arogancji oraz poczucia intelek-
tualnej oraz moralnej wyższości 
nad partnerami, ktłórych niem-
cu uznają za politycznie, gospo-
darczo i kulturowo słabszych. 
Obecne niemieckie besserwis-
serstwo nie ma jednak podłoża 
imperialistycznego, jak w cza-
sach Bismarcka, rasistowskie-
go jak w czasach Hitlera, lecz 
sentymentalno-moralistyczny. 
Niemiecka klasa polityczna jest 
bowiem przekonana, że naród 

niemiecki skutecznie przepra-
cował problem winy za wywo-
łanie II wojny światowej i doko-
nał tak gruntownego rozliczenia 
z faszystowską przeszłością, że 
osiągnął status moralnego im-
perium i może teraz pouczać 
innych. 

Nie należy jednak sądzić, że 
Barley i Brok oraz inni eminent-
ni przedstawiciele niemieckie-
go świata polityki i mediów wy-
powiadający się na temat Pol-
ski to ukryci kryptofaszyści ne-
gujący lekcje z przeszłości swe-
go kraju. Wręcz przeciwnie. 
Jednakże pewne koleiny poli-
tycznego myślenia, takie jak np. 
podział na katów i ofiary, swo-
ich i obcych, zwolenników po-
stępu i zacofania, cywilizacyj-
ną wyższość i niższość, kultu-
rową dojrzałość i niedojrzałość, 
itp. są tak trwałe, że wystę-
pują niezależnie od treści wy-
znawanej ideologii i poglądów 
politycznych. 

Nie są ich świadomi nawet 
ci, którzy się nimi posługują. 
Nieoczekiwanie ujawniają się 
jednak przy okazji kryzysów 
i konfliktów. 

Poznań 5 października 2020

Jak zagłodzić Europę Środkową, 
czyli Niemcy wiedzą lepiej

 ■ W wywiadzie dla „Deutschlandfunk” wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Katarina Bar-
ley miała zapowiedzieć „finansowe zagłodzenie Polski i Węgier” za nieprzestrzeganie „europejskich war-
tości” i „łamanie praworządności”. Barley od wielu lat jest w czynnej polityce. W latach 2015-2017 była 
sekretarzem generalnego SPD, w 2017-2018 pełniła urząd ministra do spraw rodziny, osób starszych, ko-
biet i młodzieży, a w latach 2018-2019 – ministra sprawiedliwości. 

Krzysztof 
Brzechczyn

Fot.: niezależna.pl
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Opinie i Akcenty

Po wybuchu rewolucji lutowej 
na Białorusi również pojawi-
ły się rewolucyjne władze. Po-
wstawały pytania o granice, 
dyplomatyczne stosunki, nie-
zależną walutę i oczywiście 
o symbole państwowe. W lutym 
1917 roku przedstawiciele bia-
łoruskiej społeczności zwrócili 
się do znanego artysty Klaudiu-
sza Duż-Duszewskiego z proś-
bą o zaprojektowanie flagi Bia-
łorusi. Powstało kilka szkiców, 
z których wybrano kolory naj-
właściwsze z punktu widze-
nia historii i tak powstała biało-
-czerwono-biała flaga. 

Po raz pierwszy biało-czer-
wono-białą flagę podniesiono 
25 marca 1917 roku w Mińsku 
na zjeździe białoruskich wspól-
not narodowych i organiza-
cji politycznych. Po zawarciu 

pokojowego rozejmu w Brze-
ściu 9 marca 1918 roku Biało-
ruska Rada ogłosiła stworze-
nie Białoruskiej Republiki Na-
rodowej na terytorium Biało-
rusi. Białoruska Republika Na-
rodowa przyjęła biało-czerwo-
no-białą flagę, jako oficjalny 
sztandar nowego suwerenne-
go państwa.

Warto dodać że „de jure” nie-
podłegłość BRN uznały: Bułga-
ria, Czechosłowacja, Łotwa, Li-
twa i też Turcja, natomiast „de 
facto” BRN – Ukraina, Finlandia 
i Estonia. W wyniku bolszewic-
kiej ofensywy w 1918 r. w Smo-
leńsku 1 stycznia 1919 r. powo-
łano Radziecką Socjalistyczną 
Republikę Białorusi. Natomiast 
Rada Białoruskiej Narodowej 
Republiki powróciła do Mińska 
dopiero w sierpniu 1919 roku. 

Od razu tuż po wkroczeniu do 
Mińska sojuszniczego Wojska 
Polskiego. Na ulicach Mińska 
znów powiewały biało-czerwo-
ne-białą flagi, oprócz nich wi-
siały także polskie flagi.

Niemałą rolę w historii Bia-
łorusi, w tym historii biało-czer-
wono-białej flagi, odegrał kon-
trowersyjny wojskowy, dowód-
ca Armii Ochotniczej w składzie 
Wojsksa Polskiego generał Sta-
nisław Bułak-Bałachowicz. Od-
dział pod jego kierownictwem 
składał się w 75 proc. z Biało-
rusinów. Posługiwali się synbo-
lami Wielkiego Księstwa Litew-
skiego na czapkach mieli herb 
„Pogoń” i biało-czerwoną-bia-
łą flagę.

Rok 1920 jest znany z nie-
zwykłych wydarzeń na polsko-
-bolszewickim froncie. Poza 

tym rozmaite stronnictwa biły 
się o władzę na Białorusi. Nale-
ży zaznaczyć, iż już od czerwca 
1920 roku oddziały Stanisława 
Bułak-Bałachowicza aktywnie 
uczestniczyly w wojnie polsko-
-bolszewickiej po stronie Polski, 
używając tej fłagi jako sztanda-
ru wojskowego. 

7 listopada 1920 r. na po-
ludniu Białorusi, w mieście Tu-
row wzniesiono biało-czerwo-
no-białą flagę, odbyła się defi-
lada i nabożeństwo za wojsko 
Bułak-Bałachowicza z udziałem 
członków Białoruskiego Komi-
tetu Politycznego oraz słynne-
go polityka tych czasów, Wikto-
ra Sawinkowa.

Faktycznie przez cały paź-
dziernik i począek grudnia na 
Białorusi rządził propolski ge-
nerał Bułak-Bałachowicz i nie-

liczni powstańcy, którzy uży-
wali biało-czerwono-białej fla-
gi jako chorągwi wojskowej. 
Wśród nich najbardziej wi-
doczni byli bojownicy ze Słuc-
ka. W listopadzie 1920 r. pol-
ska administracja wojskowa 
przekazała władzę Komitetowi 
Białoruskiemu. Podłoże słuc-
kiego powstania było anty-
sowieckie. Białoruska bryga-
da strzelecka prowadziła wal-
ki, które trwały od listopada do 
końca grudnia 1920 r. W po-
wstaniu uczestniczyli wszyscy 
mieszkańcy powiatu słuckiego 
i na początku odnosili olbrzy-
mie sukcesy. Jednak powstań-
cy walczyli w osamotnieniu, 
otrzymując niewielkie wspar-
cie jedynie ze strony oddzia-
łów Bułak-Bałachowicza. 
Przeważające siły bolsze-

Biało-czerwono-biała 
flaga w historii Białorusi

 ■ Prawie każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wie, jak wielkie zmiany zachodzą teraz na Biało-
rusi. Symbolem tych zmian jest biało-czerwono-biała f laga; natomiast nie każdy wie, co ona ozna-
cza. Tak samo niemal każdy Polak wie o wojnie domowej w Rosji w latach 1918-1921, tym bardziej, 
że Polacy brali w niej udział. Natomiast współcześni Polacy nie mogą nic powiedzieć, co w tym cza-
sie działo się na Białorusi. 

Antoni 
Czeliuskin

▶
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wików, spowodowały upa-

dek powstania. Walczący nie 
otrzymali pomocy ze strony II 
Rzeczpospolitej.

Warto przypomnieć, że bia-
ło-czerwono-biała flaga i herb 
„Pogoń” miały status oficjal-
nych symboli Republiki Białoru-
si w latach 1991-1995. Tej fla-
gi używano już podczas „pie-
restrojki”, wyraz sprzeciwuwo-
bec systemu komunistyczne-
go. Zazwyczaj posługiwał się 
nią Białoruski Front Narodo-
wy (BFN) pod kierownictwem 
Zianona Pozniaka i inne ruchy 
konserwatywne i patriotyczne. 
Oprócz nich także umiarkowa-
ny, bardzo popularny polityk, 
Stanisław Szuszkiewicz. Pełnił 

on obowiązki prezydenta Re-
publiki Białorusi w latach 1991-
1994 r. Za jego rządów na Bia-
łorusi była prowadzona „deko-
munizacja” choć realizowano 
ją dość wolno. Białoruscy żoł-
nierze z dumą nosili szewrony 
biało-czerwono-białej flagi na 
mundurze. Władza, dyploma-
ci i sportowcy też występowali 
pod tą flagą.

Warto podkreślić, że triumf 
biało-czerwono-białej fla-
gi i patriotyzmu raptownie za-
kończył się w 1995 roku, w mo-
mencie referendum ogłoszo-
nego przez nowego prezyden-
ta Republiki Białorusi – Alek-
sandra Łukaszenkę. Jednak 
zagrożenie dla narodowych ru-

chów na Białorusi pojawiło się 
już w 1994 roku. Wtedy odby-
ły się wybory na urząd prezy-
denta Białorusi. Łukaszenko 
otrzymał 44 proc. głosów, po-
konał kandydata Wiaczesława 
Kiebicza (zwolennika dziwniej 
ideologii) i konserwatywnego 
kandydata (katolika) Zianona 
Pazniaka. 

Należy przypomnieć, że Łu-
kaszenko złożył w języku bia-
łoruskim na biało-czerwono-
-białą flagę. Wkrótce prze-
prowadził reformy, dzięki któ-
rym uzyskał pozycję w rzą-
dzie. W 1995 roku podjął decy-
zję o zastąpieniu biało-czerwo-
no-białej flagi starą sowiecką 
czerwono-zieloną. 

Łukaszenko skierował polity-
kę na „integrację z Federacją Ro-
syjską”, w podręcznikach poja-
wiła się polonofobiczna retoryka 
i nazwanie armii radzieckiej „wy-
zwolicielską”, podobnie jak w Ro-
sji. Większość ówczesnej lewicy 
popierała prezydenta. 

Wraz ze wzrostem nastro-
jów patriotycznych i antyrządo-
wych biało-czerwono-biała fla-
ga stała się symbolem sprze-
ciwu. Ale w latach 1995-2015 
społeczeństwo wielokrotnie 
próbowało legitymizować uży-
cie biało-czerwono-białej fla-
gi. Dążono do nadania fladze 
statusu „niematerialnej warto-
ści kulturowej i historycznej”. 
Od 2020 roku flaga jest używa-

na podczas wystąpień przed-
stawicieli opozycji, którzy chcą 
zmienić władzę na Białorusi. 

Lewicowi opozycjoniści cza-
sami też używają flagi biało-
-czerwono-białej. Dzięki temu 
stała się ona powszechnym 
symbolem narodowych i patrio-
tycznych sił na Białorusi. 

Białorusini manifestujący 
z biało-czerwono-białą fla-
gą chcą należeć do europej-
skiej rodziny, mając na uwa-
dze europejską cywilizację 
łacińską. Prawie każdy Biało-
rusin, rozumiejący, co dzieje 
się dziś na świecie, dąży rów-
nież do zbliżenia z braterską 
Rzeczpospolitą Polską.

Upadek polskich uczelni za-
czął się po 1945 r., gdy komu-
nistyczne władze zaczęły usu-
wać z uczelni profesorów oca-
lałych z dokonanej przez Niem-
ców i Sowietów rzezi polskiej in-
teligencji. Ich miejsce zajmowa-
li niedouczeni aktywiści partyjni. 
Równocześnie, fałszowano hi-
storię i narzucano błędne teorie 
„naukowe”, uznawane przez wła-
dze za obowiązujące. Ze wzglę-
du na słabość kadr uczelni, ob-
niżył się poziom nauczania, ma-
jącego „uformować nowego so-
cjalistycznego inteligenta”. Wy-
kształcenie prócz wymiaru ide-
ologicznego i politycznego nie 
było sprawą ważną. Nie było ono 
potrzebne, aby zostać proku-
ratorem, dyrektorem, oficerem 
(„nie matura, lecz chęć szczera 
zrobi z ciebie oficera”), czy po-
słem, a zwłaszcza sekretarzem 
PPR (PZPR). To był „awans spo-
łeczny” ludzi niewykształco-
nych (nieraz półanalfabetów), 
ale „zaangażowanych politycz-
nie”. Gwarantowało to ich lojal-
ność wobec władzy. Tacy lu-
dzie, mianowani „naukowcami”, 
dobierali kadrę z osób w więk-
szości będących takimi, jak oni 
sami, dbając też, aby nie prze-
wyższali ich intelektualnie. 
Tak w wielu dyscyplinach nauko-
wych postępowała reprodukcja 
miernoty. Odziedziczyła ona po 
swoich patronach komunistycz-
ne i ateistyczne poglądy.

Zadaniem uczelni jest kształ-
cenie! Jej pracownicy zobowią-
zani są prowadzić badania na-
ukowe, co gwarantuje odpo-
wiednio wysoki poziom (zaktu-
alizowanej) edukacji oraz „jed-
ność dydaktyki i nauki”, ale nie 
jest celem samym w sobie. Trud-
no ocenić jakość kształcenia. 
Komisja Akredytacyjna dokonu-

je tego w oparciu o dane, nieko-
niecznie oddające poziom kształ-
cenia. Próbą oceny, był przepro-
wadzony na studentach polskich 
uczelni, w latach 70.XX wieku, 
test wiedzy z programu całości 
studiów (poza I rokiem). Pew-

nym miernikiem jakości są doko-
nania badawcze kadry naucza-
jącej. Zaczęto więc oceniać 
jej poziom naukowy, w oparciu 
o liczbę publikacji, zwłaszcza 
zamieszczanych w międzynaro-
dowych czasopismach. Stwier-
dzono wielki potencjał badawczy 
uczelni i zaczęto oceniać je i jej 
pracowników w oparciu o licz-
bę zdobytych punktów za publi-

kacje, dochodząc do „punkto-
zy”. Stworzono też „uczelnie ba-
dawcze”. Skutkiem takich dzia-
łań był brak zaangażowania pra-
cowników w kształcenie, trakto-
wane jako „stratę czasu”, przy 
zdobywaniu „punktów”. Osta-

teczny cios zadało nauczaniu 
szkodliwe prawo, oddzielają-
ce naukę od kształcenia. Utwo-
rzono rady naukowe dyscyplin, 
oderwane od dydaktyki. Dzieka-
ni, mianowani (jak w PRL) przez 
niepodzielnie rządzącego rek-
tora, nie mają wpływu na po-
ziom wykładowców.

Poprzednie ekipy władzy 
„umasowiły” wyższe kształce-

nie przez finansowanie uczel-
ni w oparciu o liczbę studen-
tów. Uczelnie obniżały więc wy-
magania i wymyślały „nowe kie-
runki” studiów, by zdobyć kandy-
datów. Zwiększano liczebność 
grup laboratoryjnych i semina-

ryjnych (także magisterskich!). 
To wszystko prowadziło do ob-
niżenia poziomu kształce-
nia, ilość nie przechodzi w ja-
kość. Władze wielu uczelni sta-
rają się też przypodobać stu-
dentom, zwłaszcza tym krzykli-
wym. Znaczenie ma „popraw-
ność polityczna”, tym większa, 
im niższy poziom kształcenia 
uczelni. Na niektórych uczel-

niach wprowadzono „proporcjo-
nalność płciową” przy zatrudnia-
niu. Intelektualnie słabszy kan-
dydat będzie miał większe tam 
szanse od lepszego, ze wzglę-
du na płeć. Nawet uczelnie zwa-
ne katolickimi propagują po-
tępioną przez Papieża ideolo-
gię gender. Są uczelnie, na któ-
rych do studenta nie można się 
zwracać jego imieniem, ale ta-
kim, jakie sobie wymyśli. Wła-
dze pewnych uczelni, mental-
nie tkwiące w czasach PRL, po-
pierają studentów, propagują-
cych aborcję i marksistowską 
ideologię gender i na ich żąda-
nie represjonują wykładowców 
za mówienie prawd naukowych. 
Tak też było w czasach nazizmu 
i komunizmu, gdy „ideologicz-
ni” studenci zarzucali uczonym 
„niepoprawne” wówczas poglą-
dy. Wielu studentów i absolwen-
tów nie wyniosło z uczelni wie-
dzy ani zasad etyki. Przyszli le-
karze przeciwnikom aborcji gro-
żą szkodzeniem im na zdrowiu, 
a bojówki złożone m.in. ze stu-
dentów i absolwentów uczel-
ni napadają i biją ludzi, niszczą 
mienie, profanują symbole reli-
gijne i narodowe oraz bazgrzą 
po zabytkach.

Na tle innych uczelni wyjąt-
kowa wydaje się Wyższa Szko-
ła Kultury Społecznej i Medial-
nej w Toruniu. Chciał na nią 
się dostać wysokiej rangi dzia-
łacz lewicowy. Nie został jed-
nak przyjęty ze względu na nie-
spełnianie warunków wymaga-
nych przez uczelnię. Lecz wy-
grał sprawę w sądzie i znów bę-
dzie starać się o przyjęcie na 
tę uczelnię. 

Widocznie wie o jej wyso-
kim poziomie naukowym 
i dydaktycznym.

▶

Wyższe wykształcenie
 ■ Przed II wojną światową polskie uczelnie odznaczały się bardzo wysokim poziomem nauczania, a ich 

absolwenci byli uznanymi na świecie uczonymi, inżynierami, prawnikami, lekarzami, pedagogami itd. 
Obecnie, tylko dwie polskie uczelnie znalazły się w pierwszej pięćsetce (!) uczelni światowych. Studen-
ci nie wiedzą, kim był Tadeusz Kościuszko, absolwenci podają datę Powstanie Warszawskiego na 1988 r. 
i stan wojenny na rok 1989 oraz plotą o przywiązywaniu dzieci do tarcz w bitwie pod Cedynią.

Wacław Leszczyński
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Właśnie owych dni i godzin nie 
mogą się doliczyć z kolei nieza-
leżni eksperci. Debata Trump-
-Biden odbyła się 29 wrze-
śnia, we wtorek. Trump dowie-
dział się o pozytywnym wyniku 
testu na Covid-19 w czwartek, 
przed swym występem w Fox 
News. Nie wykorzystał tej an-
teny ani żadnej innej tego dnia, 
by poinformować społeczeństwo 
o swej chorobie. Zrobił to za po-
mocą Tweetera dopiero w pią-
tek ok. godz. 13.00. Miał zabro-
nić swemu otoczeniu wzmian-
kowania komukolwiek o wyni-
kach testu. O chorobie Hope 
Hicks, doradcy prezydenta, któ-
ra prawdopodobnie go zakazi-
ła, gospodarz Białego Domu wie-

dział co najmniej od czwartko-
wych godzin rannych, a powinien 
był już w środę. Wówczas to po-
dobno wykonano u Hicks dwa te-
sty. Obydwa dały wynik pozytyw-
ny. Hicks nie odstępowała przez 
ostatnie dni prezydenta. Towarzy-
szyła mu podczas wtorkowej de-
baty z Bidenem, licznych podró-
ży samolotem, podczas kame-
ralnych spotkań. Zdjęcia dowo-
dzą, że nie nosiła maski. Zresz-
tą cała rodzina Trumpów zasia-
dła na widowni w Ohio bez ma-
sek, stwarzając kontrast z drugą 
stroną widowni. 

W piątek rano Donald Trump 
otrzymał wynik swojego dru-
giego testu. Znów pozytyw-
ny. Taki sam wyszedł u Mela-

nii, jego żony. Najpewniej w sku-
tek problemów z oddychaniem 
Trump w tenże piątek został za-
brany do szpitala. Jeszcze tego 
samego dnia całą wyżej nakre-
śloną chronologią potrząsnął 
Sean Conley, szef opieki me-
dycznej Trumpa. Stwierdził oto, 
że u prezydenta zdiagnozowano 
chorobę 72 godziny wcześniej, 
czyli… w środę. Nazajutrz Con-
ley wydał oświadczenie, iż miał 
na myśli 48 godzin. Przejęzyczył 
się w najważniejszym wystąpie-
niu swego życia… 

Niezależnie od wersji, żad-
na nie jest korzystną dla starają-
cego się o reelekcję gospodarza 
Białego Domu. Covid-19 nie tyl-
ko stał się znów wiodącym tema-

tem kampanii wyborczej, a spra-
wa wybuchu epidemii w Białym 
Domu testem na jego kompeten-
cję i odpowiedzialność. 

Właśnie dlatego chronolo-
gia ma znaczenie. Od momen-
tu, gdy Hope Hicks dowiedziała 
się o wyniku pozytywnym, Trump 
nie zaprzestał swej aktywności. 
Nie zaprzestał jej do piątku. Naj-
pewniej przez cały ten czas lek-
ceważył noszenie maseczki i za-
sadę utrzymywania dystansu wo-
bec osób napotykanych. Wziął 
udział m.in. w spotkaniu fundra-
isingowym w New Jersey i kolej-
nym, tym razem w swym klubie 
golfowym. Obydwu zorganizowa-
nych wewnątrz. Nie poddał się 
kwarantannie, nie odizolował się 

do urzędników, agentów Secret 
Service i wszystkich osób, z któ-
rymi w tym czasie się spotykał. 

Najbardziej tragicz-
nym w skutkach miała była uro-
czystość ogłoszenia prezy-
denckiej kandydatury do Sądu 
Najwyższego, przeprowadzo-
na 26 września, a więc na kilka 
dni przed debatą. Finalnie wy-
bór Trumpa padł na Amy Coney 
Barret. Na uroczystość, prócz 
Barret, przybyło ponad 150 
osób. Wydarzenie przebiega-
ło w atmosferze błogiej beztro-
ski. Najważniejsze figury w pań-
stwie solidarnie kontestowa-
ły podstawowe zasady ostroż-
ności, w konsekwencji czego 
ich znaczna nadreprezentacja 

Kto spiskuje z wirusem?
 ■ W ubiegłym tygodniu zadzwonił do mnie znajomy dzieląc się swym podejrzeniem, iż rze-

kome wykrycie Covid-19 u prezydenta USA może być kolejnym jego bluffem obliczonym 
na ratowanie kampanii, a co za tym idzie, szans na reelekcję. Tego rodzaju komentarzy w krę-
gach przeciwników prezydenta, szczególnie z obozu liberalnego pojawiło się bardzo wiele. 
W obozie zwolenników Trumpa zrodziły się również endemiczne teorie spiskowe. Mówią 
mniej więcej tak: demokraci byli niepewni swego zwycięstwa; z Trumpem do debaty z Bide-
nem było wszystko w porządku; okres inkubacji Covid-19 wynosi 2-3 dni; kilka dni po niej 
badanie na obecność wirusa dało wynik pozytywny…

Paweł 
Zyzak

Fot.: flickr.com
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znalazła się na liście zakażo-
nych, m.in. były gubernator, do-
radca Trumpa w ostatniej deba-
cie z Bidenem, Chris Christie – 
został niebawem hospitalizo-
wany przez wzgląd na swą oty-
łość i problemy z astmą – były 
doradca Kellyane Conway, se-
natorowie Mile Lee i Thom Tillis. 
Na inauguracji obecny był nad-
zwyczaj wylewny i przytulny Bill 
Bahr, sekretarz sprawiedliwości. 
Bahr odmówił później podda-
nia się kwarantannie. W piątek 
o swej chorobie poinformowała 
szefowa RNC, czyli ciała kierow-
niczego GOP, Ronna McDaniel. 
Zachorwał również szef szta-
bu wyborczego Trumpa, Bill Ste-
pien oraz rzecznik prasowy Bia-
łego Domu, Keyleigh McEnany. 

Ogrom tej katastrofy wize-
runkowej, jej skutki, o których 
za chwilę, rozbraja teorię spi-
skową numer jeden, tę mówią-
cą o chytrym planie Trumpa słu-
żącym wzbudzeniu społecz-
nej empatii. Przeczą temu ostat-

nie wydarzenia, w których ujaw-
nił brak własnej. Wpierw, posta-
nowił „wyskoczyć” z Walter Reed 
National Military Medical Cen-
ter, gdzie go przetransportowa-
no w piątek niemalże siłą, przy 
okazji wysyłając towarzyszących 
mu agentów Secret Service na 
14-dniową kwarantannę, a może 
nawet na łóżko szpitalne. Miał 
ochotę zaprezentować się w li-
muzynie swym sympatykom wie-
cującym na zewnątrz. Dnia na-
stępnego postanowił zrobić nie-
spodziankę personelowi opusto-
szałego Białego Domu... 

A wyborcze skutki? Sondażo-
wa przewaga Bidena, po wykry-
ciu w otoczeniu Trumpa siedliska 
zarazy, zaczęła radykalnie ro-
snąć. Wyniki ogólnokrajowe z 4 
października dają Bidenowi prze-
wagę od 10 do 14 proc. Urosła 
ona nieznacznie także w swing 
states, natomiast oparty na mo-
delach rozkład głosów elektor-
skich pokazuje w tej chwili, pa-
trząc przychylnie na szanse 

Trumpa, stosunek: 278 do 169, 
przy 91 wahających się. 

Chronologia zadaje rów-
nież kłam drugiej teorii spisko-
wej. Nawet jeśli weźmiemy pod 
uwagę wyłącznie historię cho-
roby Hope Hicks, która zaczę-
ła się źle czuć między wtorkiem 
a środą, to szacunkowy okres in-
kubacji wskazuje na to, że była 
zakażona już podczas debaty 
z Bidenem. Przy czym niewyklu-
czone jest, że chorzy byli wów-
czas również inni zasiadają-
cy wówczas w obozie republika-
nów widzowie. 

Wreszcie upada teoria spisko-
wa znana pod tytułem: „cudow-
ne właściwości hydroksychlo-
rochiny”. Nie tak dawno Trump 
oznajmił, że bierze prewencyjnie 
ów antymalaryczny lek przeciw 
pierwotniakom (nie mylić z wi-
rusami). Gdyby mu uwierzyć – 
lek nie zadziałał. Gdyby mu nie 
uwierzyć i uznać, że teraz wła-
śnie przyszedł czas na kurację 
za pomocą hydrokychlorochiny, 

to należy stwierdzić, że nie za-
ufał swej intuicji. Został za to pod-
dany eksperymentalnemu lecze-
niu za pomocą niespełna tuzi-
na różnych leków, w tym wyśmie-
wanego przez media mu sprzy-
jające, m. in. Fox New, antywiru-
sowego remdesviru. Na liście tej 
nie ma hydroksychlorochiny, któ-
rą reklamował słowami: „co ma-
cie do stracenia”. Swe życie wy-
cenił zatem nieco inaczej, sko-
ro wolał przyjąć nawet ryzykow-
ny, grożący poważnymi powikła-
niami, steroid dexamethasone, 
używany przy krytycznych infek-
cjach. Lekarze uznali najpewniej, 
że otyłość Trumpa i problemy 
z cukrzycą, zapewne również do-
mniemany atak serca sprzed kil-
ku miesięcy, kwalifikują go do ra-
dykalnej terapii. Poddany został 
eksperymentalnemu leczeniu 
przeciwciałami monoklonalnymi, 
nadto na liście znalazł się lek fa-
motidine, cynk, witamina D, aspi-
ryna i melatonina. Nic przeciwko 
pierwotniakom…

Prezydent Trump powrócił 
do Białego Domu nie wyzdro-
wiawszy. Nie wiadomo, jakie 
będą skutki uboczne Covid-19 
ani samych leków. Wspomnia-
ny wyżej steroid może wywo-
ływać skutki uboczne w posta-
ci dużych wahań nastroju, psy-
chozy, delirium i manii. Również 
dewastujący wpływ Covid-19 na 
układ nerwowy został nauko-
wo potwierdzony. W trakcie ku-
racji Trump oddychał za pomo-
cą respiratora. Podczas ostat-
niego nagrania w Białym 
Domu widać było, że ma pro-
blemy z oddychaniem. Zapew-
ne niebawem wróci do szpita-
la. Mimo to wciąż próbuje za-
giąć rzeczywistość, w której 
choroba, na teraz którą cierpi 
zabiła ok. 210 tys. Amerykanów.

I to ta ostatnia liczba zda-
je się robić na Ameryka-
nach większe wrażenie, aniże-
li ostatni komunikat prezyden-
ta: nie ma się co bać Covid-19. 

Polityczne konsekwencje cho-
roby każdego prezydenta USa 
mogą być olbrzymie, a zwłaszcza 
miesiąc przed wyborami. Do za-
każenia doszło w czasie prezen-
tacji kandydatki do Sądu Najwyż-
szego, Amy Barrett. Byli wtedy 
obecni czołowi politycy partii re-
publikańskiej i obecnego rządu. 
Zachorował nie tylko prezydent 
Trump i jego żona, ale też dwóch 
senatorów i prokurator general-
ny, którzy mieli znaczący wpływ 
na decyzję senatu. Kiedy ujaw-
niono wiadomość o zachorowa-
niu prezydenta stacje telewizyj-
ne oraz media społecznościowe 
dały upust nienawiści. Życzenia 
„mam nadzieję, że Trump umrze” 
nie należały do rzadkości. Ko-
mentarze telewizji CNN, ABC, 
MSNBC – czyli antytrumpow-
skiej medialnej spółki, nie dawa-
ły widzom wytchnienia – lekarze 
Białego Domu, pracownicy szpi-
tala Walter Reed – wszyscy byli 
postrzegani jako uczestnicy gry 
prowadzonej przez prezyden-
ta Trumpa, a bo według niektó-
rych komentatorów – to była tyl-
ko przedwyborcza manipulacja. 
Tak skomentowano krótką prze-
jażdżkę prezydenta, który opu-
ścił szpital, aby z samochodu po-
dziękować ludziom, którzy sta-
li przed szpitalem trzymając ba-
nery z życzeniami zdrowia. Życz-
liwa reakcja prezydenta zosta-
ła skomentowana jako najgorsze 
zachowanie.

Przeciwnik prezydenta w wy-
borach, Biden wysłał życzenia 
zdrowia dla Trumpa i jego mał-

żonki. Zrobili to również prezy-
denci innych państw w tym nasz 
prezydent Duda. Jednak ta-
kie PRZYZWOITE zachowanie 
było rzadkością.

Wybory korespondencj-
ne rozpoczęły się już w niektó-
rych stanach, a kampania zmie-
nia się codziennie w zależno-

ści od stanu zdrowia prezyden-
ta. Wiceprezydent Pence prze-
jął wizyty w miastach, a pre-
zydent Trump obiecał, że bę-
dzie w nich uczestniczyć zdalnie. 
W obecnej chwili kluczowy stan, 
czyli Floryda, pokazuje sonda-
że preferujące Bidena, choć re-
publikanie liczyli tu na poparcie 

katolickich latynosów. Może się 
to jednak zmienić bo nie tylko 
każdy dzień, ale też każda godzi-
na wyborcza przynosi nowe wia-
domości w tym bezprecedenso-
wym wyścigu. Większość społe-
czeństwa amerykańskiego jest 
już podzielona – komentarze nie-
nawiści wylewające się z me-

diów mogą wpłynąć tylko na nie-
wielki ułamek wyborców. 

Czy media w Polsce będą prze-
kraczały granice przyzwoito-
ści, biorąc przykłąd z USA? 
Wielu twierdzi, że już to robią 
– miejmy tylko nadzieję, że do-
strzegą w końcu jakąś granicę.

Trump i komentarze 
mediów w USA

 ■ Choroba prezydenta Trumpa wywołała nową falę nienawiści w amerykańskich mediach.

Agnieszka Marczak
T  W -W
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W warunkach wojennych jest 
to sposób na osłabianie woli wal-
ki, upowszechnianie w szeregach 
przeciwnika poglądu, że warto-
ści, którym jego żołnierze słu-
żą, nie są warte obrony. W cza-
sie plebiscytów i powstań ślą-
skich swymi plakatami i gazeta-
mi Niemcy przekonywali, że Pol-
ska to tylko państwo sezonowe, 
które zawali się tak, jak przedro-
zbiorowa Rzeczpospolita. Argu-
menty te były kontynuacją tego, 
co propaganda i do cna zakłama-
ne programy pruskich szkół wbi-
jały do głów całym pokoleniom 
– przekonanie, że Polacy są or-
ganicznie niezdolni do utrzyma-
nia własnej państwowości i two-
rzenia sprawnej gospodarki. Jak 
nauczano – jedyna droga ich roz-
woju i awansu to zapomnienie 

o rzekomo nic nie wartej tożsa-
mości polskiej na rzecz niemiec-
kiej, mającej oznaczać przyna-
leżność do przodującej kultu-
ry świata, do nacji powołanej do 
dominowania i przewodzenia in-
nym. W roku 1920 i 1939 do od-
działów naszych obrońców bol-
szewiccy agresorzy przerzuca-
li ulotki dowodzące, że wrogiem 
nie są najeźdźcy, ale całkowicie 
obcy żołnierzom dowódcy, któ-
rych we własnym interesie po-
winni oni wymordować. O tym, 
że Polska to byt ostatecznie na-
leżący do przeszłości, a „praw-
dą” o jej historii miała być perma-
nentna jej podległość, przyrodzo-
na niższość jej kultury – w rosyj-
skich szkołach dla Polaków prze-
konywano kolejne generacje 
przez wszystkie lata niewoli.

Media zagranicznego 
kapitału czy oręż 

nieprzyjaznej propagandy?

Koniec wojen i okupacji wca-
le nie oznacza porzucenia orę-
ża propagandowego. Przeciw-
nie – kiedy nie można przeciw-
nika niszczyć armatami rozbudo-
wuje się artylerię złożoną ze sta-
cji radiowych, telewizyjnych, ga-
zet czy internetowych porta-
li. Doskonale zdawano sobie 
z tego sprawę w II Rzeczpospo-
litej, której jednym z pilnych ce-
lów był pospieszny rozwój me-
diów elektronicznych. Wyzwa-
niem był błyskawiczny wzrost za-
sięgu radiofonii niemieckiej i so-
wieckiej na terenie Polski. Od-
powiedzią była potężna poznań-
ska stacja radiowa, umożliwia-

jąca słuchanie Polskiego Ra-
dia nie tylko w Wielkopolsce, ale 
też we Wrocławiu, Pile i Berlinie. 
W 1931 roku w Raszynie uru-
chomiono nadajnik o najwięk-
szej mocy w całej Europie. Dzię-
ki niemu polski przekaz radiowy 
sięgał wówczas dalej, niż który-
kolwiek inny. W 1938, jako jed-
na z pierwszych na świecie, Pol-
ska dysponowała własną telewi-
zją. Krótkie programy, w ramach 
których emitowano np. film „Bar-
bara Radziwiłłówna” z Jadwigą 
Smosarską, oglądano na ekra-
nach nielicznych telewizorów wy-
łącznie w stolicy. Ten pierwszy 
krok zaliczał nas jednak do gro-
na zaledwie paru krajów, posia-
dających taki środek przekazu. 
Osiągnięcia te należy zawdzię-
czać nie tylko geniuszom na-

szej myśli technicznej, ale też 
ówczesnemu państwu, zdają-
cemu sobie sprawę z politycz-
nej roli środków masowej infor-
macji. Elektryfikację w Związku 
Sowieckim kosztem potwornych 
ofiar rozbudowywano wówczas 
bowiem z tylko z jednego powo-
du. Tam, gdzie był prąd, tam mo-
gły docierać objazdowe kina z fil-
mową propagandą. Zanim kto-
kolwiek pomyślał o żarówkach, 
domy, ulice i zakłady pracy szpi-
kowano „kołchoźnikami” (kablo-
wymi odbiornikami radiowymi do 
słuchania jednej stacji) i stawia-
no maszty radiowe, zasięgiem 
emisji wykraczające poza grani-
ce „ojczyzny proletariatu”. W II 
Rzeczpospolitej rozumiano, że 
jeśli sąsiednie państwo inwestu-
je w rozpowszechnianie wła-

„Twórczość” ku 
pognębieniu serc

 ■ Przekonywanie narodu, że ma on niską jakość a przynależność do niego jest powodem do wstydu, 
to jeden z kluczowych sposobów degenerowania, dezintegrowania, niszczenia lub podporządkowywa-
nia sobie nawet wielkich zbiorowości.

Artur 
Adamski

►
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snego przekazu na terenie 

naszego to raczej robi to we wła-
snym, a nie polskim interesie. 
Zasadę tę doskonale rozumie-
ją państwa, których regulacje 
prawne kategorycznie wyklucza-
ją nawet drobny ułamek tego ku-
riozum, z jakim mamy do czynie-
nia w Polsce. Podobna przewa-
ga mediów, należących do kon-
cernów ościennego kraju jest nie 
do pomyślenia nawet w postkolo-
nialnych bantustanach. 

Antypolska 
pseudohistoria

Tak, jak za PRL-u księgarnie 
przypominały wysypiska maku-
latury z komunistyczną propa-
gandą, tak od 30 lat wlewa się 
do nich zdająca się nie mieć koń-
ca lawina produktów, udających 
prace historyczne. Wydawnictwo 
Bertelsmann uraczyło nas np. ta-
kim nakładem śmiecia pt. „Kroni-
ka II wojny światowej”, że ten nik-
czemny chłam od lat upychany 
jest za grosze w hipermarketach 
i innych handlowych przybytkach, 
nie brzydzących się tego rodza-
ju obrzydlistwami. Dla autorów 
tej wersji historii lata 1939-45 
to przede wszystkim powód do 
poszczycenia się osiągnięciami 
niemieckiej techniki. Obok opi-
sów przeróżnych typów broni po-
czesne miejsce zajmują niemiec-
cy antyfaszyści. Autorzy wymie-
niają ich tak wielu, że odnieść 
można wrażenie, iż liczebnie 
przeważali nad siłami Werh-
machtu. Są też, a jakże, i ofiary 
zbrodni. „Kronikę” bowiem otwie-
rają fotografie cywilnych Niem-
ców, we wrześniu 1939 jakoby 
mających stracić życie z rąk Po-
laków. Czytelnik od pierwszych 
stron dowiaduje się więc tego, 
czego w RFN naucza się dość 
często (w czasie prywatnej wizy-
ty w Polsce w 1985 roku zaszo-
kował takimi wypowiedziami np. 
historyk z uniwersytetu w Mona-
chium, wieloletni premier Bawarii 
i szef CSU Franz Josef Strauss), 
czyli że pierwszymi ofiarami byli 
Bogu ducha winni Niemcy. Po-
dobnymi treściami wypełnionych 
jest mnóstwo publikacji autorstwa 
nie tylko ewidentnych fałsze-
rzy historii, ale też niemieckich 
uczestników wojny, przedstawia-
jących się w najlepszym razie 
jako tragiczne jednostki, wrzu-
cone w tryby historii, częściej 
jednak jako rycerze bez skazy 
z Luftwaffe czy Werhmachtu. 

To, że Niemcy łżą na temat 
swojej przeszłości, w jakiś spo-
sób można zrozumieć. Gorzej, że 
mamy w Polsce zjawisko o dużej 
skali, którym są historycy zatrud-
nieni w polskich instytucjach, ale 
gros dochodów (a także „nauko-
wej chwały” w postaci publika-
cji, brylowania na międzynarodo-
wych konferencjach itp.) czerpią-
cy z zagranicy, głównie z RFN. 
Po wyborach, wygranych przez 
PiS w roku 2015, niektóre insty-
tuty historyczne wreszcie po pro-
stu zlikwidowano, powołując na 
ich miejsce całkowicie nowe. By-
wało bowiem, że dotychczaso-
we, działające w Polsce za pol-
skie pieniądze bez reszty służy-
ły nieprzyjaznym Polsce intere-

som. Dodajmy, że wszyscy na-
ukowcy, którym w takich okolicz-
nościach przydarzyło się utracić 
posadę, natychmiast zostali przy-
jęci do pracy w instytutach RFN. 
Żadna krzywda się więc nikomu 
nie dzieje, a przynajmniej widać 
od razu, kto komu służy i czy-
ją narrację przekazuje. W po-
wstrzymywaniu produkcji anty-
polskiej propagandy za polskie 
pieniądze nadal jest jednak jesz-
cze wiele do zrobienia.

Realizatorzy niemieckiego 
zapotrzebowania

Od początku swego istnienia 
RFN wykazuje niewyczerpy-
walne zapotrzebowanie na tre-
ści wybielające historię Niemców 
oraz przedstawiające jak naj-
gorszy obraz Polski i Polaków. 
Pierwszym obywatelem PRL-
-u, który na tych możliwościach 
zrobił ogromną karierę i zbił ma-
jątek, był pochodzący z Wło-
cławka Marcel Reich-Ranicki, 
do 1958 cenzor, komunistycz-
ny propagandysta i oficer UB. 
Po ucieczce do RFN przedsta-
wiał się jako prześladowany Żyd, 
a niemieckie media wypromo-
wały go jako wyrocznię w spra-
wach literatury. Jedynymi polski-
mi pisarzami, jakich polecał, byli 
tacy, którzy w schlebianiu Niem-
com i plugawieniu Polski też do-
strzegli gwarancję przekładów, 
olbrzymich nakładów, splendo-
rów, nagród i wielkich pieniędzy. 
Po piszącym na niemieckie za-
mówienie Andrzeju Szczypior-
skim receptę na murowaną sławę 
i pieniądze realizują kolejni. Na-
tomiast prawdziwi polscy literaci, 
o ile w ogóle za Odrą są znani, 
niemal nie wychodzą z wąskiej 
niszy. W ostatnich latach kilku 
polskojęzycznych pisarzy przy-
stąpiło do produkowania i publi-
kowania obrazów rzekomo wy-
pełnionej wyłącznie skrajną nę-
dzą przedwojennej Polski. Jeden 
z najgłośniejszych wymyślił cykl 
esejów o Warszawie, jakoby do 
1939 roku złożonej z tysięcy na-
dających się wyłącznie do wybu-
rzenia, spróchniałych, walących 
się ruder. Czytając te bzdury, 
doszedłem do wniosku, że wła-
dze RFN poważnie zaczęły się 
obawiać żądania odszkodowań 
za wojenne zniszczenia. Wypro-
dukowanie obrazów polskiej stoli-
cy jako śmietniska usianego skle-
conymi slumsami z prawdopodo-
bieństwem graniczącym z pew-
nością musiało być przecież zle-
cone przez kogoś żywotnie zain-
teresowanego obniżaniem warto-
ści miasta przemienionego przez 
Niemców w pustynię.

Walka z narodowymi 
mitami czy walka 

z Polską?

Odrażające obrazy Polski nisz-
czą wizerunek naszej ojczy-
zny za granicą. Są też toksycz-
ne dla młodego pokolenia Pola-
ków, które spotykając się z bu-
dzącymi wstręt opisami polskiej 
historii mogą dochodzić do wnio-
sku, że nie chcą mieć nic wspól-
nego ze wspólnotą, zachowującą 
się jak hordy prymitywnych sady-

stów z „Malowanego ptaka” Je-
rzego Kosińskiego czy jak tępa 
hołota z „Naszej klasy” T.ade-
usza Słobodzianka. Ten ostatni 
utwór, w którym Polacy o mental-
ności zboczonych debili dokonują 
mordu na światłych, uduchowio-
nych, subtelnych Żydach, będą-
cych istnymi wzorcami wszelkich 
cnót, jest dziś najczęściej wysta-
wianą za granicą sztuką teatral-
ną polskojęzycznego autora. An-
typolskie treści – nawet trywial-
ne, alogiczne i zwyczajnie głu-
pie – zawsze mogą liczyć na suk-
ces. Sprawcom ludobójstwa po-
magają bowiem w przerzucaniu 
odpowiedzialności na polskiego 
„winowajcę zastępczego”, wia-
rołomnym sojusznikom pomniej-
szyć rozmiar własnej zdrady, pre-
parujących roszczenia do tzw. 
„mienia bezspadkowego” wspo-
magają szerzeniem antypolskie-
go odium. Zachęt w postaci licz-
nych tłumaczeń, dużych nakła-
dów, inscenizacji i dystrybucji 
a także nagród włącznie z ber-
lińskim Srebrnym Niedźwiedziem 
a nawet Oscarem i Noblem nie 
brakuje. Wytworów w rodza-
ju „Idy”, „Pokotu”, „Obławy” czy 
„Pokłosia” zapewne więc będzie 
przybywało.

Autorzy i piewcy antypolskiej 
twórczości nieustannie twierdzą, 
że ich celem nie jest atakowanie 
polskiej historii czy tradycji, ale 
dążenie do urealnienia jej obra-
zu, przepełnionego bezkrytycz-
nymi i tym samym niewiarygod-
nymi apoteozami polskości, jaki-
mi jest klasyka polskiej literatu-
ry i historiografii. Oczywiście po-
gląd taki wygłaszać może wy-
łącznie ktoś, kto w ogóle nie zna 
najważniejszych polskich książek 
albo liczy na to, że zostały one 
już całkowicie zapomniane. Każ-
dy przecież, kto czytał Sienkie-
wicza, wie, że wielką część bo-
haterów Trylogii stanowią zbóje, 
zdrajcy czy warchoły polskiej na-
rodowości. Niewiele lepiej w Mic-
kiewiczowskim Soplicowie, które-
go mieszkańcy to też przecież nie 
zawsze uosobienia cnót, a inteli-
gencja nie należy wśród nich do 
cech, którymi wielu z nich mogło-
by się szczycić. Podobnie rzecz 
się ma ze wszystkimi najpow-
szechniej czytanymi podręczni-
kami czy esejami o polskiej histo-
rii. Ileż krytyki polskich wad i de-
ficytów, ileż mowy o polskich błę-
dach, zawinionych upadkach jest 
u Dmowskiego, Mackiewicza czy 
Jasienicy! Gdzież więc ci wszy-
scy producenci antypolskich nar-
racji spotkali się z historiografią 
czy literaturą wyłącznie Polaków 
idealizującą i ukazującą w pozy-
tywnym tylko świetle?!

Sceny, czyli królestwo 
bezwstydnych miernot

W minionym stuleciu osiągnię-
cia polskiego teatru sytuowa-
ły naszą ojczyznę w najściślej-
szej czołówce świata. Dramaty 
i nowe przestrzenie inscenizacji 
Wyspiańskiego (np. „Akropolis” 
grany na krakowskim Wawelu), 
geniusz „Redut” Juliusza Oster-
wy to kamienie milowe myśli sce-
nicznej. Potem najpierwszą mek-
ką aktorów i reżyserów stało się 

„Laboratorium”, stąd też najwięk-
szy w dziejach zjazd wielkich 
twórców tej sztuki odbył się we 
Wrocławiu, a Jerzy Grotowski 
na całym świecie uważany jest 
za największego teoretyka i prak-
tyka sceny II połowy XX w. Rów-
nocześnie działał legion innych 
gigantów: Kantor, Tomaszewski, 
Jarodzki, Swinarski, Axer… Dziś 
ich miejsce zajęli hochsztaple-
rzy w rodzaju Krystiana Lupy, któ-
rego cwanym pomysłem jest wy-
stawianie przedstawień, otwar-
cie nazywanych nieukończony-
mi. Widz ma więc podziwiać je-
dynie próby teatralne, co zara-
zem wytrąca oręż ewentualnej 
krytyce, „bo my dopiero przecież 
przygotowujemy ten spektakl”. 
O stosunku Lupy do Polski świad-
czy choćby ta z jego wypowiedzi: 
„Po marszach 11 listopada fla-
ga biało – czerwona stała się dla 
mnie straszna. Niczym nie róż-
ni się od flagi ze swastyką”. Mo-
nika Strzępka i Paweł Demir-
ski w spektaklu „Niech żyje woj-
na” walkę z bolszewicką nawałą 
ukazali jako żałosną parodię za-
razem Feliksa Dzierżyńskiego 
stawiając na piedestale jako szla-
chetnego romantycznego boha-
tera. Normą współczesnego te-
atru w naszym kraju stało się tak 
dalekie przekształcanie treści 
klasycznego dramatu, że czasem 
zostaje z niego jedynie tytuł i na-
zwisko autora. Tak jest np. z „Klą-
twą”, wystawianą w warszaw-
skim Teatrze Powszechnym, któ-
rej Wyspiański na pewno w ża-
den sposób by nie skojarzył z tek-
stem swojego autorstwa. Nie ina-
czej ze „Snem nocy letniej” Mai 
Kleczewskiej, wydarzenia dra-
matu umieszczającej w burdelu 
czy „Makbetem” Grzegorza Ja-
rzyny, który akcję przeniósł na 
front wojny irackiej. Kompromi-
tujące polską sztukę kuriozal-
ne brednie wdeptała w ziemię 
krytyka brytyjska podkreślają-
ca, że eksperymentować jak naj-
bardziej wolno, ale bezczesz-
czenie wielkiej klasyki to barba-
rzyńskie łajdactwo! Angielskie 
i inne sceny pełne są artystycz-
nego szaleństwa, ale odwracanie 
znaczeń i przerabianie na siecz-
kę wielkich narodowych kanonów 
to niestety specjalność wyłącz-
nie dewastatorów z naszego kra-
ju. Takich, jak buszujący w jakże 
zasłużonym Starym Teatrze Jan 
Klata nie odpuszczający żadnej 
okazji, by polską historię ukazać 
jako nikczemne kuriozum a z ar-
chetypów polskiego bohaterstwa 
zrobić odrażających kretynów.

Polska kultura narodowa 
i kulturopodobne 

produkty do zwalczania 
polskości

W ostatnich stuleciach powstała 
przeogromna ilość niemających 
najmniejszego związku z fakta-
mi, zohydzających Polskę publi-
kacji. Upowszechniano je w bez-
liku gatunków i form przekazu. 
Zaborcy do ich pisania zatrud-
niali zarówno pospolitych pisma-
ków, jak i autorów bestsellerów 
oraz najgłośniejsze pióra ówcze-
snego świata, włącznie z tuza-
mi filozofii i kultury. Antypolskie 

treści produkowano masowo, by 
uzasadnić dokonywane na Pol-
sce i Polakach zbrodnie, a zara-
zem by naszych ojców i dziadów 
zniechęcić do polskości. Obo-
wiązkowymi lekturami w szko-
łach wszystkich zaborów były 
książki złożone z oszczerstw 
o naszej historii. Odrobina prawa 
do prawdy i upamiętniania na-
rodowych bohaterów pojawiała 
się w okresach ograniczonej au-
tonomii małych części ziem daw-
nej Rzeczpospolitej, np. w tzw. 
Królestwie Polskim przez krótki 
czas po Kongresie Wiedeńskim 
czy w Małopolsce po reformach 
z końca lat sześćdziesiątych 
XIX w. Tzw. krakowska szkoła 
historyczna, choć niepozbawio-
na wartości, współgrała jednak 
z interesami zaborców, gdyż jako 
jedynych winnych likwidacji na-
szego państwa wskazywała sa-
mych Polaków. Cykl swych po-
wieści Sienkiewicz tworzył w in-
tencji pokrzepiania polskich serc. 
Za konieczne uznawał bowiem 
przypominanie, że nasza histo-
ria to nie zbiór haniebnych non-
sensów, o czym przekonywa-
li ówcześni głosiciele tezy, że je-
dyną szansą polskiej nienormal-
ności jest roztopienie się w naro-
dach wówczas w Europie domi-
nujących. Pisząc o międzywo-
jennym dwudziestoleciu prof. An-
drzej Zawada stwierdził, że „mię-
dzy dwiema wielkimi epokami 
niewoli Polakom było wtedy dane 
zabawić się w normalność”. Nasi 
ojcowie wypełnili ten czas prze-
ogromną erupcją arcywspania-
łej i arcypolskiej narodowej kul-
tury z wszystkich dziedzin twór-
czej aktywności. W 1939 roku 
cały ten dorobek skazano na za-
gładę, okupant zezwolił na dal-
sze wydawanie tylko najbardziej 
ogłupiających gazet, na druk wy-
łącznie debilnych książek, na po-
kazywanie jedynie podłych fil-
mów i odmóżdżających spektakli 
teatralnych. Zastanówmy się, ja-
kie decyzje w stosunku do współ-
czesnych polskich mediów, dzi-
siejszych filmów czy obecnie 
działającego w Polsce teatru 
podjąłby ten sam okupant gdy-
by, nie daj Boże, teraz powrócił. 
Nie mam wątpliwości, że wcale 
by nie zakazywał dalszego wy-
dawania wielu dzisiejszych ga-
zet i czasopism. Przeciwnie – 
uznałby, że nietknięte świetnie 
będą służyć jego interesom. Tak 
samo, jak i mnóstwo wyprodu-
kowanych po 1989 roku filmów 
czy wystawianych dziś spekta-
kli teatralnych. Po cóż zmieniać 
by też miał cokolwiek w treściach 
szeregu internetowych portali 
czy w programach niejednej sta-
cji telewizyjnej czy radiowej? Naj-
bardziej antypolski z okupantów 
nie miałby przecież wątpliwości, 
czemu służy duża część działa-
jących w naszym kraju mediów 
i niemała część tego, co uchodzi 
dziś za świat kultury i sztuki. 

Każdy potencjalny, działający 
na szkodę Polski okupant w du-
żej części mediów i tzw. twór-
czości dostrzegłby przecież 
nie przeciwnika, lecz sprzy-
mierzeńca własnych, wrogich 
Polsce celów.

▶
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Europa i Świat

Już na wstępie dokumen-
tu zaznaczono, że Rosja 
i Chiny wkraczają w nową erę 
„wszechstronnego partnerstwa 
i współpracy”. Obejmuje ono za-
pewne również współpracę mi-
litarną, o czym w oświadcze-
niu się nie wspomina tekst uka-
zał się na stronach rosyjskiego 
ministerstwa spraw zagranicz-
nych. Oto fragment dotyczący 
II wojny światowej: 

„Związek Radziecki i Chi-
ny zostały najbardziej dotknię-
te przez nazizm i militaryzm 
oraz poniosły ciężar opo-
ru wobec agresorów. Kosz-
tem ogromnych strat ludz-
kich zatrzymały, rozgromiły 
i zniszczyły okupantów, wyka-
zując w tej walce niezrównane 
poświęcenie i patriotyzm. Ro-
sja i Chiny będą wspólnie prze-
ciwstawiać się wszelkim pró-
bom fałszowania historii, glo-
ryfikacji nazistów, militarystów 
i ich wspólników oraz szargania 
zwycięzców. Nasze kraje nie po-
zwolą nikomu zrewidować wy-
ników II wojny światowej, które 

są ustalone w Karcie Narodów 
Zjednoczonych i innych doku-
mentach międzynarodowych”.

Ta uwaga odnosi się do Ja-
ponii i Niemiec, ponieważ ich 
zbrojenia i napastliwość wobec 
Chin i Rosji budzą coraz więk-
sze zaniepokojenie obu tych 
krajów. Dwa dni później rosyjski 
minister spraw zagranicznych 
Siergiej Ławrow pytany w ro-
syjskiej telewizji o ten fragment 
oświadczenia wyjaśnił:

„W zasadzie geopolitycz-
na reakcja polegała na uzna-
niu, że nasi zachodni partne-
rzy są zawodni, w tym nieste-
ty członkowie Unii Europejskiej. 
Mieliśmy wiele dalekosiężnych 
planów, są dokumenty wytycza-
jące drogę do rozwoju stosun-
ków z UE w dziedzinie energe-
tyki i wysokich technologii oraz 
zacieśnienia współpracy gospo-
darczej w ogóle. Dzielimy jedną 
przestrzeń geopolityczną. Bio-
rąc pod uwagę naszą wspólną 
lokalizację geograficzną, logi-
stykę i infrastrukturę na całym 
kontynencie euroazjatyckim, 

korzystamy ze znacznej prze-
wagi komparatywnej. Byłoby 
z pewnością poważnym błędem 
dla nas i dla Unii Europejskiej, 
a także dla innych krajów w tej 
przestrzeni, w tym SOW, EAEU 
i ASEAN, które również znajdu-
ją się w pobliżu, aby nie wyko-
rzystać naszych porównywal-
nych przewag geopolitycznych 
i geoekonomicznych w coraz 
bardziej konkurencyjnym świe-
cie. Niestety Unia Europejska 
poświęciła swoje geoekono-
miczne i strategiczne interesy 
ze względu na chwilową chęć 
dorównania Stanom Zjednoczo-
nym w tym, co nazywają „kara-
niem Rosji”. My przyzwyczaili-
śmy się do tego. Rozumiemy te-
raz, że potrzebujemy siatki bez-
pieczeństwa we wszystkich na-
szych przyszłych planach zwią-
zanych z ożywieniem pełnego 
partnerstwa z Unią Europejską. 
Oznacza to, że gdyby UE trzy-
mała się swoich negatywnych, 
destrukcyjnych stanowisk, mu-
simy postępować w taki spo-
sób, aby się uniezależnić od jej 

kaprysów i zapewnić sobie roz-
wój, współpracując z tymi, któ-
rzy są gotowi do współpracy 
z nami z szacunkiem.

Zarówno polskie, jak 
i zachodnie media zignorowa-
ły treść tego porozumienia. Jest 
to niepokojące, bo jest ono skie-
rowane nie tylko przeciwko Ja-
ponii i Niemcom, ale także prze-
ciwko państwom Unii Europej-
skiej. Zatem również przeciwko 
Polsce. Sprawa byłaby może do 
pominięcia, gdyby nie to, że wy-
nikła pandemia koronowirusa. 
Chiny już od przyszłego roku 
prawdopodobnie staną się pod 
każdym względem pierwszą go-
spodarką świata. Pod tym wzglę-
dem sojusz chińsko-rosyjski bę-
dzie układem dominującym go-
spodarczo i militarnie na na-
szym globie. Trudno w tej chwi-
li ocenić, co w tej sprawie uczy-
ni nasze MSZ, aby nie dopro-
wadzić do powtórki z września 
1939 roku. Omawiane porozu-
mienie, tym razem w skali glo-
balnej, przypomina niesławny 
pakt Ribbentrop-Mołotow. Trze-

ba więc po pierwsze zabezpie-
czyć się przed tradycyjną na 
Zachodzie postawą obojętno-
ści wobec naszego kraju w kry-
tycznej sytuacji. Po drugie nale-
ży informować opinię publiczną 
zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie o zachodzących zmianach 
na geopolitycznej szachownicy. 

Azjatyckie media ujawniają 
te zagrożenia bez owijania w ba-
wełnę. „Asia Times” (1.10.2020) 
pisze na ten temat:

„Rzeczywiście, analogia hi-
storyczna odbija się głębokim 
echem w obecnej sytuacji w Eu-
ropie i regionie Azji i Pacyfiku. 
Niemiecki rząd otwarcie oskar-
ża państwo rosyjskie o otrucie 
opozycyjnego polityka Aleksie-
ja Nawalnego i grozi Rosji sank-
cjami. Język Niemiec wobec 
Rosji uległ radykalizacji. Mówią 
tak, jakby już planowały następ-
ną kampanię wojskową prze-
ciwko Moskwie”.

Podobnych cytatów jest wię-
cej. Można się z nimi zapoznać 
na stronach internetowych.

Pakt Wang Yi – Siergiej Ławrow
 ■ Zawarty 11 września w Moskwie chińsko-rosyjski pakt o współpracy w nawiązaniu do 

aktualnej sytuacji międzynarodowej, nie bez powodów odwołuje się do wyników zakoń-
czenia II wojny światowej. 

Adam 
Maksymowicz
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Ludzie i wydarzenia

Znaczna część mieszkań-
ców Brzegu Dolnego oraz 
okolicznych wiosek praco-
wała w „Rokicie”. Ten che-
miczny moloch, pozostałość 
po niemieckim „Anorgana” 
GmbH, wchodzące w skład kon-
cernu IG Farbenindustrie, w cza-
sie wojny zajmował się produk-
cją tabunu i sarinu na potrze-
by wojska. Uruchomiony po woj-
nie w 1946 roku, rozpoczął pro-
dukcję podchlorynu sodu, wy-
korzystując zgromadzone przez 
Niemców zapasy. W następ-
nym roku, pod nazwą Zakłady 
Przemysłu Organicznego „Roki-
ta”, produkowano zarówno pod-
chloryn sodu jak i chlorek siar-
ki. W latach 70. chemiczny mo-
loch zatrudniał ok. 4 tysięcy pra-
cowników, pracujących w ru-
chu zmianowym. Były to „złote 
lata” „Rokity”, jego pracowników 
i Brzegu Dolnego. Niektórzy 
starsi mieszkańcy miasta z roz-
rzewnieniem wspominają tamte 
czasy-kolonie dla dzieci, własne 
ośrodki wypoczynkowe nad mo-
rzem i w górach, bezpłatne do-
wozy do pracy, możliwość wy-
jazdów do pracy w krajach arab-
skich itd. w porównaniu z inny-
mi miejscowościami zaopatrze-
nie w sklepach w Brzegu Dol-
nym było znacznie lepsze, okres 
prosperity okresu Gierka jesz-
cze trwał. I w takim momencie 
doszło do feralnego 23 grudnia 
1976 roku. 

Kierujący akcją gaśniczą 
Państwowej Straży Pożar-
nej we Wrocławiu, Feliks Ko-
stecki wspomina: „O godzinie 5 
nad ranem zadzwonił mój tele-
fon stojący na szafce tuż przy 
tapczanie. Dzwonił dyżurny wo-
jewódzkiego stanowiska kiero-
wania, starszy ogniomistrz Dzi-
kowski – Panie pułkowniku! Na-
stąpił wybuch w Zakładach Che-
micznych „Rokita” w Brzegu 
Dolnym”. 

Pułkownik Kostecki wysy-
ła natychmiast do akcji kompa-
nię ciężkich wozów gaśniczych 
„Jelcz” pod dowództwem kapi-
tana Jędrzejczaka, a sam uda-
je się na krótką odprawę pluto-
nów, po czym sznur samocho-
dów rusza przez ul. Obornic-
ką w kierunku Brzegu Dolne-
go. W Rościsławicach kilka kilo-
metrów od Brzegu Dolnego, wi-
dać potężną łunę rozświetlającą 
niebo. Na terenie „Rokity” trwa 
już akcja gaśnicza, prowadzona 
przez zakładową Straż Pożar-
ną kierowaną przez ppłk Edwar-
da Papciaka. Są też wozy gaśni-
cze z Wołowa. Wysłużone sa-
mochody star 25 nie dają so-
bie rady z potężnym ogniem: 
„Strumienie wody wyglądały 
jakby chłopcy siusiali”, wspomi-

na Kostecki. Do akcji potrzebny 
jest ciężki sprzęt, zamontowany 
na Jelczach, Wojewódzkiej Stra-
ży Pożarnej we Wrocławiu. 

Wybuch cysterny spowodo-
wał zniszczenia na terenie zakła-
dów chemicznych. Z okien więk-
szości domów w mieście i oko-
licznych wioskach wypadły szy-
by. Ppłk Edward Papciak do-
sadnie określił zniszczenia mia-
nem Hiroszimy. Wspominał: 
„Nie wiem, która była godzina, 
gdy głośny huk obudził mnie 
ze snu. Zerwałem się z łóżka 
i podbiegłem do okna. W pierw-
szej chwili myślałem, że to samo-
lot odrzutowy, lecąc nad zakła-
dem przekroczył barierę dźwię-
ku, stąd ten huk. Takie przypad-
ki zdarzały się dość często, gdy 
sowieccy piloci, nie przestrze-
gając zasad bezpieczeństwa, 
pozwalali sobie na takie wygłu-
py. Gdy doszedłem do okna, 
ponowny huk i podmuch rzucił 
mnie w głąb pokoju”. 

W zakładzie został zniszczo-
ny całkowicie jednokondygna-
cyjny budynek magazynu przy 
torach oraz parterowy budy-
nek techniczny. Większość po-
zostałych zabudowań została 
uszkodzona kawałkami cyster-
ny. Elektryczny zegar na remizie 
Zakładowej Straży Pożarnej za-
trzymał się na godzinie 4.50, za-
pewne była to godzina eksplo-
zji. Na jednym z torów biegną-
cych koło zniszczonego maga-
zynu, stały resztki z cysterny. 
Jej części znajdowano kilkaset 
metrów dalej. W jednym torze 
siła wybuchu wyrwała z ziemi 

kawał szyny kolejowej o długo-
ści ponad 1,8 metra. Tego frag-
mentu nie odnaleziono. Co cie-
kawe, podkłady szyny nie zo-
stały naruszone. Wspomnia-
ny pułkownik Kostecki ma swo-
ją teorię na ten temat: „Zaczy-
nam od oględzin resztek cy-
sterny. W dolnej części znajdu-
ję otwór, który świadczy o prze-
biciu płaszcza cysterny z ze-
wnątrz Krawędzie otworu skie-
rowane są do wnętrza cysterny, 
a wymiary przekroju szyny ide-
alnie pasują do wymiaru szyny 
kolejowej.” Nie odnaleziono tak-
że klapy wlewowej z otworu wle-
wowego do cysterny. Te usta-
lenia oraz brak szyny, wyrwa-
nej bez naruszenia podkła-
dów, a także klapy wlewowej 
mogły wskazywać na sabotaż. 
Tak twierdził pułkownik Kostec-
ki. Chemiczne Zakłady w Brze-
gu Dolnym podlegały szczegól-
nym procedurom postępowa-
nia w tego typu przypadkach, 
gdyż znajdował się tu wydział 
pracujący dla wojska. Oni mie-
li swoje własne przepustki do tej 
części zakładu „Opiekę” nad ich 
bezpieczeństwem sprawowała 
„wojskówka”. Tam nawet „bez-
piecznikom” z SB, którzy mie-
li „w opiece” resztę zakładu, nie 
można było wchodzić. Dlatego 
straż pożarna nie mogła robić 
zdjęć lub szkiców po wybuchu. 
Zaś wszelkie notatki zrobione 
na bieżąco, miały być przeka-
zane specjalnej grupie funkcjo-
nariuszy z MSW, którzy jeszcze 
tego samego dnia przybyli do 
Brzegu Dolnego. 

Wyjaśnienie przyczyn wybu-
chu cysterny doprowadziło do 
stwierdzenia, że awaria nastą-
piła wskutek pomyłki, tzn. zmie-
szania tlenku etylenu i amo-
niaku. Oto co można przeczy-
tać w materiałach na ten temat: 
„W tamtym czasie Rokita spro-
wadzała do potrzeb produkcyj-
nych bardzo duże ilości tlenku 
etylenu. Przychodził on głównie 
z RFN w ciśnieniowych cyster-
nach kolejowych. Na stacji gra-
nicznej jedna z cystern z tlen-
kiem etylenu została podłączona 
do przesyłki cystern z amonia-
kiem i dostarczona do zakładu 
odbierającego ten związek che-
miczny. Tam nie udało się rozła-
dować omyłkowej cysterny (wtło-
czony do niej został ciekły amo-
niak podczas prób rozładunko-
wych) i odesłano ją do właściwe-
go odbiorcy, czyli dolnobrzeskiej 
fabryki. Bomba zaczęła tykać...”. 
Powtarza się informacja, że na-
stąpił jeden, potężny wybuch, 
o sile ok. 70 ton trotylu. Tym-
czasem świadkowie tamtej nocy, 
na przykład. wspomniany ppłk 
Edward Papciak, słyszeli dwa 
a niektórzy nawet trzy wybuchy, 
z których ten trzeci (lub drugi), 
był największy. Z ustaleń komi-
sji, która badała przyczynę wy-
buchu, wynika, że polimeryzacja 
tlenku etylenu wewnątrz cyster-
ny powstała w wyniku zmiesza-
nia resztek tlenku etylenu z amo-
niakiem, w wyniku czego doszło 
do reakcji chemicznej, polega-
jącej na wytworzeniu większej 
masy cząsteczkowej. Ale gdy-
by tak było to, wraz z wytwarza-

niem polimeru, wzrastałaby tem-
peratura wewnątrz cysterny. Czy 
kolejarz, który o godz. 4. 23, czy-
li kilkadziesiąt minut przed wy-
buchem, odstawiał cysternę na 
boczny tor nie odczułby ciepła 
z cysterny? Tym bardziej, że 
temperatura na zewnątrz wyno-
siła minus 10 stopni Celsjusza? 

Jeszcze tego samego dnia 
do Zakładów Chemicznych 
przybyli przedstawiciele firmy 
austriackiej, która dostarczy-
ła cysternę z tlenkiem etylenu 
z RFN. Na podstawie dokumen-
tacji, ustalono historię transak-
cji. Na tej podstawie wiadomo, 
że pod koniec listopada „Roki-
ta” zamówiła dostawę czystego 
tlenku etylenu w Niemczech. Co 
prawda, w magazynach „Rokity” 
były zasoby tego surowca spro-
wadzone z Bułgarii i Francji, lecz 
nie były zbyt czyste. Idealny pro-
dukt posiadali Niemcy, stąd de-
cyzja zakupu, tym bardziej, że 
plany zakładu były zagrożone. 
Cysterna w Niemczech została 
specjalnie przygotowana do za-
ładunku, dodatkowo zabezpie-
czona poduszką azotową, chro-
niącą przed wytworzeniem mie-
szanki wybuchowej. 6 grudnia 
cysterna przekroczyła granicę 
polsko-czechosłowacką i „wę-
drowała”, docierając najpierw 
do Oświęcimia, potem do Płoc-
ka, a następnie do Polic koło 
Szczecina. Tam wypompowano 
około 9 ton etylenu, po czym zo-
rientowano się, że zbiornik po-
winien trafić do Brzegu Dolne-
go. Uzupełniono brak. Ale czym 
uzupełniono. Według dokumen-
tacji, uzupełniono azotem, nato-
miast badania wykazały, że za-
miast azotu wtłoczono amoniak. 
Było zatem kwestią czasu, kie-
dy dojdzie do eksplozji. Cyster-
na przyjechała do Brzegu Dol-
nego w nocy z 22 na 23 grud-
nia i odstawiona na bocznicę 
„Rokity”. 

W styczniu 1977 roku MSW 
zamknęło dochodzenie. Ustalo-
no, że przyczyną eksplozji była 
polimeryzacja. O zaniedba-
nie i pomyłkę oskarżono maj-
stra w Policach, który nie spraw-
dził, dla kogo ta cysterna zosta-
ła przeznaczona. 

W Brzegu Dolnym dzień wi-
gilijny upłynął na sprzątaniu 
i szkleniu szyb w oknach. 
Na polecenie I sekretarza 
PZPR we Wrocławiu Ludwika 
Drożdża, do miasta ściągnięto 
ekipy szklarzy wraz z potrzeb-
nym surowcem z całego wo-
jewództwa. Uczyniono wiele, 
by mieszkańcy Brzegu Dolne-
go jak najszybciej zapomnieli 
o tym wydarzeniu. Wątpliwo-
ści jednak zostały.

Diabeł „Rokita” tym razem był litościwy...
 ■ Ale czy na pewno diabłu nie pomagał człowiek? Może także opanowany przez dia-

bła? Starsi mieszkańcy Brzegu Dolnego pamiętają Wigilię w 1976 roku. A właściwie 
to, o czym wówczas się rozmawiało przy stole. Bo rozmowy toczyły się wokół wybu-
chu w Zakładach Chemicznych „Rokita”. 

Andrzej 
Manasterski
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Jerzy Jachowicz: Mija pierw-
sza rocznica śmierci śp. Kor-
nela Morawieckiego. Kilka ty-
godni po jego śmierci były ta-
kie sygnały, że to koniec ga-
zety „Obywatelskiej”, sko-
ro Kornela z nami już nie ma. 
Co się stało, że jednak zdecy-
dował się pan dalej wydawać 
gazetę?

Albert Łyjak: Wydaje mi się, 
że to wyraz pamięci o Korne-
lu, a naszym obowiązkiem jest 
podtrzymanie pamięci o nim. 
Kornel zawsze kojarzył mi się 
z gazetą. Już w 1979 roku zwią-
zał się z Biuletynem Dolnoślą-

skim wydawanym poza cenzu-
rą we Wrocławiu. W sierpniu 
1980 wraz z „Biuletynem Dol-
nośląskim” włączył się w or-
ganizowanie strajków we Wro-
cławiu. To pismo, które składa-
ło się z 36 stron, ukazywało się 
do roku 1990 i doczekało się 
96 wydań, nakład sięgał 10 tys. 
egzemplarzy. 

Później od początku sta-
nu wojennego zaczął wydawać 
„Z dnia na dzień”, pismo Solidar-
ności Dolnośląskiej Regional-
nego Komitetu Strajkowego we 
Wrocławiu. 

Na przełomie maja i czerwca 
1982 założył Solidarność Wal-

Najważniejsza była 
dla niego Polska

 ■ Kornel Morawiecki był niezwykle wrażliwy na niesprawiedli-
wość, krzywdę i niedolę ludzką. Uważał, że świat, w którym 
żyjemy, wciąż należy poprawiać, by zostawić go po sobie lep-
szym. Niemal nieustannie mówił o solidaryzmie, o wspólnocie – mówił Albert Łyjak, red. nacz. „Obywa-
telskie” – gazety im. Kornela Morawieckiego w Polskim Radiu 24 w audycji „Przekładaniec Jachowicza”.

czącą, której organem był ty-
godnik „Solidarność Walcząca” 
i setki innych tytułów. Przypo-
minam sobie pracę Szczepana 
Rudki „Wrocławskie pisma bez-
debitowe”; dokumentuje ona bli-
sko 500 tytułów ukazujących 
się w tym czasie poza zasię-
giem cenzury w samej tylko sto-
licy Dolnego Śląska. Kornel, tak 
jak śpiewał Jan Krzysztof Kelus, 
tą „papierową amunicją” próbo-
wał przestawić te swoje racje. 

Później było pismo „Dwa Dni”, 
które ukazało się po 1989 roku, 
ale długo nie wychodziło. Wresz-
cie w 2011 roku ukazał się dwu-
tygodnik gazeta „Obywatelska”, 
która ma już prawie dziesięć lat. 
Wydaliśmy 229 numerów. I rze-
czywiście po śmierci Kornela 

los gazety był niepewny. Mam 
jednak nadzieję, że rząd i na-
sza polska wspólnota rozumie-
ją, jak ważna jest repoloniza-
cja mediów i wspieranie wydaw-
nictw polskich. Świat jest liberal-
ny. Media liberalne świetnie eg-
zystują czy to w Polsce, USA, 
Francji… Mają duże nakłady, 
liczne reklamy. Natomiast media 
prawicowe są jak uboga krewna.

Mimo to jakoś daje pan so-
bie radę. Niedawno zapropo-
nował pan cykl: Wspominaj-
my Kornela. Ludzie związa-
ni z Kornelem, Solidarnością 
Walczącą, z gazetą mogą przy-
syłać do gazety swoje skrom-
ne, często, epizodyczne, ale 
niezwykle ważne wspomnie-

nia. Nadchodzą do gazety, bo 
już kilka przeczytałem?

Tak. Ten cykl, żebyśmy byli pre-
cyzyjni, zaproponował Sta-
nisław Srokowski, Znany pi-
sarz, publicysta, zajmujący 
się przede wszystkim tematy-
ką kresową, który współpracu-
je od początku z naszą gazetą. 
Stanisław Srokowski zapropono-
wał ten cykl z tą myślą, że kie-
dyś wyda te wspomnienia w for-
mie publikacji książkowej. Pani 
Magda Wysocka z wrocławskie-
go IPN-u zbiera z kolei zdję-
cia Kornela Morawieckiego 
i chce wydać album. Trafiają do 
nas ciekawe fotografie Kornela, 
jedna jest umazana farbą, którą 
malowano transparent „Uwol- ►
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nić Kornela Morawieckiego”, 

zawieszony później na budynku 
Politechniki Wrocławskiej. 

Mam nadzieję, że wyda-
my wspomnienia, które będą cie-
kawe, bo my chcemy przedsta-
wić Kornela takiego, jaki on był 
i jego „papierowa amunicja”. Kor-
nel był bardzo związany z gaze-
tą na łamach której głosił solida-
ryzm i solidarność. „Solidarność 
– to znaczy jeden i drugi oraz 
jedni drugich brzemiona noście 
– razem, we wspólnocie. A więc 
nigdy, jeden przeciw drugiemu, 
jedni przeciw drugim” – wszyscy 
pamiętają te słowa Ojca Świę-
tego Jana Pawła II wygłoszone 
podczas jego III wizyty duszpa-
sterskiej w Polsce, w 1987 r. Kor-
nel wyssał te wartości a te sło-
wa niósł przez całe swoje życie. 
Gdybym miał określić Kornela 
jednym słowem, powiedziałbym 
A drugim określeniem byłoby – 
papierowa amunicja. Te słowa 
najlepiej o nim mówią.

Czy on tylko posługiwał się 
papierową amunicją czy tak-
że w życiu postępował tak, że 
można go nazwać siewcą do-
bra ludzkiego?

Tak, zdecydowanie tak. On był 
człowiekiem niezwykle wraż-
liwym na ludzką niedolę, bie-
dę… Pamiętam taką sytuację, 
to było w 2010 roku. Siedzieli-
śmy w jakimś biurze, było tam 
sporo ludzi. W pewnym momen-
cie weszła starsza pani. Powie-
działa, że wyłączono jej prąd, bo 
zalegała z opłatami ok. 1700 zł, 
a miała bodajże 600-700 zł eme-
rytury. Kornel poprosił wszyst-
kich, żeby każdy dał, ile może 
i każdy coś tam dał. Zebrała się 
potrzebna kwota i Kornel dał pie-
niądze tej kobiecie. Taki był.

Jaki był na co dzień? Jak 
się zachowywał? Szczegól-
nie zależy mi, żeby pan opi-

sał jak z jego udziałem wyglą-
dało składanie gazety. Kiedy 
mógł, zawsze był w redakcji, 
nad wszystkim czuwał jak go-
spodarz. Jak się on wtedy za-
chowywał? Dla każdego wy-
dawcy to są godziny pełne 
napięcia.

Oczywiście napięcie jest, bo ten 
deadline jakoś tam wyznacza 
czas. Kornel zawsze był, jak wte-
dy mówił, w niedoczasie. Jednak 
był on zawsze człowiekiem nie-
zwykle spokojnym, bardzo sku-
pionym, skoncentrowanym i bar-
dzo – może czasami za bardzo – 
precyzyjnym. Bardzo lubił skra-
cać wszystkie teksty, żeby po-
zbyć się niepotrzebnych słów….

Czy swoje też?

Tak. Był wychowany na Norwi-
dzie. Wydaje mi się, że Norwid 
kształtował nie tylko jego uczu-
cia, postawę, myśli, ale również 
tę zwięzłą formę pisania. 

Na początku często redagowa-
liśmy gazetę u mnie w domu. Pra-
cowaliśmy do 2-3 godziny w nocy, 
później Kornel jechał samocho-
dem do śp. Romka Lazarowicza, 
który również pracował w domu. 
Kończyli składanie około połu-
dnia. To było wyczerpujące. Taki 
styl życia i pracy prowadził do 
2014 roku. Wtedy miał zawał ser-
ca, potem operację w Zabrzu, 
cztery bajpasy. Musieliśmy rady-
kalnie zmienić styl pracy z nocne-
go na dzienny. Wynajęliśmy biu-
ro, w którym Kornel bywał często 
od rana do nocy. Oczywiście jak 
miał czas, bo ostatnie lata spę-
dziła w większości w Warsza-
wie. W Warszawie, tam się urodzi 
i mieszkał przez siedemnaście lat 
i ostatnie cztery lata życia też spę-
dził w Warszawie.

Taki styl pracy miał Kornel. 
Pamiętam, że podczas jakie-
goś spotkania, pan Mateusz 

Morawiecki, wiedząc, że je-
stem w dobrych relacjach 
z Kornelem, podszedł do 
mnie i powiedział: Panie Jur-
ku, niech pan wpłynie na tatę, 
żeby zwolnił, niech trochę 
zwolni. Panu przychodziły do 
głowy takie myśli?

Oczywiście. Pamiętam, był sier-
pień 2014 rok. Pojechałem do 
Śląskiego Centrum Chorób Ser-
ca w Zabrzu. Po prof. Relidze 
prowadził to Centrum prof. Zęba-
la Kornel właśnie przeszedł bar-
dzo trudną operację po zawa-
le. Prosił, żebym przyjechał, bo 
gazeta musiała wyjść w termi-
nie Na oddziale operacyjnym le-
żeli pacjenci po operacji,, pielę-
gniarki próbowały zmobilizować 
tych ludzi do aktywności – pro-
szę się ogolić, proszę wstać, pro-
szę się umyć. Z reguły tacy pa-
cjenci leżą, bez ruchu. Tymcza-
sem Kornel siedział podłączo-
ny do skomplikowanej aparatu-
ry, nie zważał na szwy biegnące 
przez całą klatkę piersiową (miał 
przecięty obojczyk), tylko coś pi-
sał, obłożony gazetami. Zaczął 
mi tłumaczyć, co trzeba dać do 
gazety, co trzeba napisać, czy-
tał wyszukany gdzieś tekst, jego 
zdaniem bardzo ważny… Tak jak-
by był w zupełnie innym świecie.

Zastanawialiśmy się nad pew-
nymi cechami Kornela Mora-
wieckiego i nad tym ziarnem, 
które próbował zasiać. Czy 
pan pamięta, spotkanie Kor-
nela z młodymi twórcami? 
Wtedy mówił jak ważne są eli-
ty w państwie. Jakie miał po-
glądy na ten temat, jeżeli cho-
dzi o obecną Polskę?

Dla Kornela Polska była zawsze 
najważniejsza. Uważał, że świat 
trzeba poprawiać i robił to przez 
całe życie. Nie był rewolucjoni-
stą, myślę, że wierzył w ewolu-
cyjne zmiany. Był dzieckiem woj-

ny, pamiętał, że brakowało jedze-
nia i były okropnee warunki życia. 
Dlatego często przeliczał ilość 
ziarna przypadającego współ-
cześnie na osobę i dostrzegał 
ogromny postęp. 

Natomiast jeżeli chodzi o Pol-
skę, to cały czas mówił o wspól-
nocie i o solidaryzmie. Podkre-
ślał, że człowiek nie żyje tylko 
dla siebie, ale również dla innych, 
dla narodu. Z tego właśnie wyni-
kały idee solidaryzmu. Bo solida-
ryzm jest to pośrednia doktryna 
pomiędzy kapitalizmem, w któ-
rym najważniejsi są ludzie suk-
cesu, bogaci (pieniądz robi pie-
niądz), a socjalizmem, w którym 
miernoty próbują rządzić i wyko-
rzystać ludzi utalentowanych. So-
lidaryzm jest zrównoważeniem 
tych dwóch doktryn – najważniej-
sza jest wspólnota – ludzie za-
równo bogaci, jak i mniej zamoż-
ni są w tej wspólnocie ważni. Wy-
daje mi się, że ten rząd, z premie-
rem, który jest jego synem reali-
zują ten solidarny podział PKB, 
który wspiera naszą wspólnotę. 
Neoliberalizm zniszczył wspól-
notę. Ludzie zostali jako jednost-
ki odosobnieni, każdy dla sie-
bie. Kornel to dostrzegał i dlatego 
mocno wspierał ten rząd.

Kornel bardzo często był upar-
ty i chodził własnymi ścieżka-
mi. Ale w niektórych przypad-
kach jego upór był zadziwiają-
cy. Establishment III RP próbo-
wał go marginalizować i robił 
to skutecznie, a Kornel z god-
nym uznania uporem starał 
się o stanowisko prezydenta 
Polski. Jak to było w tamtych 
dniach postrzegane?

Kornel zawsze nosił breloczek 
z cytatem św. Augustyna: „Do-
póki walczysz, jesteś zwycięz-
cą” i wydaje mi się, że te słowa 
miał wyryte w duszy. A upór? Po-
wiedział mi kiedyś, że upór to jest 
bardzo duża zaleta. Tylko oso-

by uparte do czegoś dochodzą 
i coś realizują. On był przewodni-
czącym Solidarności Walczącej, 
która była wyjątkowa w tym sensie, 
że głośno wypowiadała postulaty 
zniszczenia komunizmu czy rozbi-
cia Związku Sowieckiego. Nie robi-
li tego wtedy ani Ronald Reagan, 
ani Margaret Thatcher, ani Jan Pa-
weł II. To było wariactwo ze stro-
ny Kornela. Jednak właśnie ten 
upór sprawił, że dla mnie i dla wie-
lu osób, które mają pojęcie o tej hi-
storii, on jest twórcą tej naszej nie-
podległości, oczywiście zmargina-
lizowanym. Ale przez ten upór, któ-
rzy niektórzy uważali już za dzi-
wactwo, nie byłoby tych ostatnich 
lat życia, które wydobyły z niepa-
mięci Solidarność Walczącą i jego. 

Chciałbym powiedzieć jeszcze 
o Kornelu jako o człowieku, 
który walczył o wolność Pol-
ski, tak samo walczył o inne 
zniewolone narody. Była jed-
nak jedna rzecz, która sta-
nowiła dla wielu zadrę – zbyt 
przyjazny stosunek do Rosji.

Było coś takiego. Myślę, że wią-
zało się to z jego poczuciem spra-
wiedliwością. Kiedyś w towarzy-
stwie powiedział (Michał Mierze-
jewski napisał to w swoich wspo-
mnieniach), że powinno się za-
prosić Putina na uroczystości wy-
zwolenia obozu w Auschwitz. Wy-
daje mi się, że nie było to prorosyj-
skie. To była ta Kornela sprawie-
dliwość – tamten naród też zapła-
cił dużą cenę w czasie wojny…

I zasługuje na wolność.

Tak i on tak pojmował tę sytuację. 
A zresztą jak można być proro-
syjskim jak walczy się z komuni-
zmem i dąży do rozpadu Związ-
ku Sowieckiego? Przecież ode-
zwy do żołnierzy radzieckich pi-
sane w 80. roku razem z Mikoła-
jem Iwanowem świadczą o tym, 
że był typowym antykomunistą.

Sługusy Moskwy w następnym 
pokoleniu stali się „Europejczy-
kami” i zrobią dla Berlina wszyst-
ko, co złe dla Polski, nawet się 
z tym nie kryjąc. Uwłaszczeni 
na majątku odebranym Polakom 
są bezkarni, zwłaszcza że popie-
rani przez destruktorów wszelkiej 
maści, dla których my, Polacy 
staliśmy się obiektem napaści.

Cudem udało się odwojo-
wać trochę niezależności w me-
diach. Front walki między nimi 
to nie tylko konfrontacja TVPol-
skiej z TVNiemiecką. Spektrum 

jest szersze i to dobrze. Gorzej, 
że nadal sądownictwo jest nie-
zależne od zdrowego rozsąd-
ku, a kultura schlebia tylko nie-
wybrednym gustom. W gospo-
darce mieliśmy najmądrzejsze-
go Ministra Rolnictwa odkąd pa-
miętam. Niestety, mądrość, to ra-
czej wada niż zaleta w naszych 
czasach, więc rekonstrukcja rzą-
du go wymiotła.

Co w takiej sytuacji może-
my robić my, szaraczkowie? 
Wspierać byłego ministra kupu-
jąc polskie produkty rolne. Każdy 

z nas może stwierdzić, czy to co 
chce kupić jest opatrzone ko-
dem 590..., czy innym. Zacznijmy 
też domagać się głośno godzi-
wej rozrywki. Współczesne pol-
skie seriale, niechlubnym wzo-
rem Zachodu, coraz częściej po-
zbawione są scenariuszy. 

Wygląda jakby reżyser przy-
chodził na plan i pozwalał ak-
torom mamrotać co popadnie, 
okraszając to sowicie mordo-
biciem i słodkimi całuskami co 
pięć minut.

Róbmy swoje
■ Świat świruje, ale to nie powód, żebyśmy mu wtó-
rowali. Komunizm w żadnym ze swych stadiów 
nie ma nic wspólnego z logiką i zawsze żeruje wy-
łącznie na emocjach. Obecnie mamy do czynienia 
z fazą żałosnych błaznów występujących w obronie proletariatu zastępczego, 
jakim stali się biedni zboczeńcy, których w Polsce jakoś nikt nie chce prześla-
dować. Brak też nam murzynów, w imieniu obrony których można by dewa-
stować wszystko, co popadnie.

Małgorzata Todd

▶

Nr 229 • 9 – 22 października 2020 13



Ekonomia i Finanse

Pierwsze komentarze na jej te-
mat w zachodnich mediach były 
pełne uznania, sygnalizowały 
nadchodzącą rewolucję energe-
tyczną, choć nie brak było też gło-
sów krytycznych. Te ostanie za-
rzucały „kradzież” brytyjskich od-
kryć wytwarzania energii elek-
trycznej przez utworzone z ra-
dioaktywnych odpadów diamen-
ty, które poddane promieniowa-
niu wytwarzały słaby prąd elek-
tryczny. Tego odkrycia dokonano 
jeszcze w 2016 r. Niemniej jednak 
zostało ono praktycznie wykorzy-
stane dopiero teraz w postaci nu-
klearno-diamentowej baterii. 

Po dwóch tygodniach od tej 
konferencji pojawiły się też ma-
teriały bardziej specjalistycz-
ne ogłoszone na łamach cza-
sopism naukowych. Ich autora-
mi są twórcy tej baterii. Ujawnia-
ją oni szczegóły teorii i prakty-
ki stworzonej przez nich bate-
rii NDB. Poza USA i Wielką Bry-
tanią temat ten w innych krajach 
nie budzi większego zaintereso-
wania. Jedną z przyczyn jest uza-
sadnione w tych krajach podejrze-
nie oszustwa na dużą skalę, któ-
rego celem ma być wyłudzenie 
milionów USD przez firmy mające 
podjąć się produkcji tego rodzaju 
baterii. Dla wielu polityków, pro-
ducentów i naukowców niewiary-
godna jest tak drastyczna zmiana 
podstawowych źródeł energii. Za-
strzeżenia te nie są obce również 
zachodnim promotorom tej bate-
rii. Mimo upływu setek lat od od-
krycia Mikołaja Kopernika i po-
wszechnego wtedy sprzeciwu dla 
jego heliocentrycznej teorii, obec-
ny sprzeciw dla baterii NDB, wy-
daje się mieć te same uzasadnie-
nia. Polskie media albo ignoru-
ją wszelkie informacje na ten te-
mat, albo podzielają raczej kry-
tyczne uwagi związane realnością 
ich zastosowania.

Antybiznesowa bateria

Media USA wskazują na charak-
ter, znaczenie i wartość towarów, 
które mają nieustanny zbyt. Naj-
lepszy jest towar, który się szybko 
konsumuje i powtórnie nabywany. 
Wtedy interes jest doskonały i ma 
zapewnione zyski. Podaje się anty 
biznesowe przykłady producentów 
z poprzednich wieków, którzy wy-
twarzali trudno zniszczalne dobra, 
działając w ten sposób na swoją 
niekorzyść. Jeden z krytyków sta-
rej produkcji trwałych dóbr wspo-
mina, że jeszcze 50 lat temu nabył 
u wędrownego handlarza, domo-
krążcy, kilka rodzajów szczotek, 
które doskonale służą mu po dzień 
dzisiejszy. Obecnie nabywane po 
dwóch latach są już zużyte i trzeba 

kupować nowe. I na tym właśnie 
ma polegać prawdziwy biznes, aby 
ludzie stale kupowali nowe rze-
czy, a nie nieustannie korzystali 
z tego samego produktu. Rozumo-
wanie to odnosi się również do sa-
mochodów elektrycznych zaopa-
trzonych w baterie NDB. Twierdzi 
się, że od strony biznesowej ba-
teria ta jest nie do zaakceptowa-
nia. To nie może być tak, że ktoś 
kupuje samochód z tego rodza-
ju baterią, z którą bez ładowania 
może on przejechać mi-
lion, albo i więcej kilome-
trów. Ten kto kupuje taki sa-
mochód, po swojej śmierci 
przekazuje go synowi, ten 
następnie wnukowi i stale 
samochód ten jest użytecz-
ny. To żaden biznes. Bran-
ża samochodowa w USA 
i w innych krajach po prosu 
do tego nie dopuści. To sta-
nowisko zapewne podziela-
ją też dotychczasowi produ-
cenci energii elektrycznej 
i jej dystrybutorzy, dla któ-
rych przyzwyczajenie staje 
się drugą naturą.

Innowacje i ich 
promotorzy

Jakby w przeciwieństwie 
do statycznego stanowi-
ska biznesu w sprawie 
zachowania swoich zy-
sków, cały świat obiega-
ją wezwania polityków 
i naukowców do innowacji, 
do nowych odkryć i wdro-
żeń najbardziej dla ludzi 
przyjaznych ich zastoso-
wań. Owszem to wszyst-
ko jest popierane, finan-
sowane i wprowadza-
ne w życie pod warunkiem 
jednak, że wszelkie zmia-
ny w gospodarce będą za-
chodzić ewolucyjnie, nie-
zauważalnie, tak aby moż-
na się było do nich dosto-
sować, nie powodując bie-
żących napięć i start finan-
sowych dotychczasowych 
liderów i monopolistów. Na 
szczęście w tym nieszczę-
ściu, że nie wszyscy ludzie 
biznesu mają identycz-
ne poglądy na ten temat. 
Dla wielu z nich sława i sa-
tysfakcja są równie ważne, 
jak i uzyskany przy tej oka-
zji kapitał i zyski. Te osta-
nie zaś, u tego rodzaju lu-
dzi nie budzą żadnych 
skrupułów, gdyż uzyskiwa-
ne są one kosztem najbo-
gatszych przedsiębiorców, 
którzy chcieliby swoje bo-
gactwo nadal powiększać 
bez żadnego wysiłku. 

Elon Musk i jego 
samochody elektryczne

Jednym z ludzi tego pokroju wy-
daje się Elon Musk i jego firma 
samochodów elektrycznych Tesla 
Motors. Napływają informacje, że 
prowadzone są z nim rozmowy na 
temat wykorzystania w jego sa-
mochodach baterii NDB. Za moż-
liwą akceptacją takiego rozwiąza-
nia przemawia jego młody wiek 
(49 lat) oraz dotychczasowe nie-

standardowe rozwiązania bizne-
sowe, które przyniosły mu zarów-
no sławę, jak i majątek. Ponie-
waż bateria NDB w komercyjnym 
kształcie nie została jeszcze za-
prezentowana, debaty na ten te-
mat są bardzo powściągliwe. Jed-
nak dzień baterii, jaki Elon Musk 
ogłosił na 22 września wskazu-
je na jego osobiste zaintereso-
wanie przejęciem produkcji ba-
terii akumulatorowych do wła-
snych samochodów. Spekuluje 

się, że produkcja akumu-
latorów litowo-jonowych 
ma zostać utrzymana, ale 
ma być ona udoskonalona 
przez wmontowane bate-
rie NDB, które na początek 
bez zasilania będą je rege-
nerować w czasie postoju 
samochodu.

Idea C-14

Źródłem prądu elektrycz-
nego mają być zuży-
te w elektrowniach jądro-
wych radioaktywne pręty 
grafitowe, z których two-
rzone są drobne diamen-
ty. Położone w polu radio-
aktywnego grafitu wytwa-
rzają one prąd elektrycz-
ny. Grafit w postaci pro-
mieniotwórczego węgla 
C-14 otoczony diamentem 
jest jednocześnie dosko-
nałym izolatorem pochła-
niającym promieniowanie, 
które w ten sposób nie wy-
dostaje się na zewnątrz 
baterii. Okres półrozpadu 
C-14 wynosi 5700 lat, czy-
li tyle ile mniej więcej trwa 
cywilizacja na Ziemi. Jed-
nocześnie bateria NDB 
produkując energię nie wy-
twarza CO2 powodujące-
go ocieplenie klimatu. Jest 
zatem najbardziej ekolo-
gicznym paliwem. Zaso-
by radioaktywnego grafi-
tu też są ogromne i aktu-
alnie na całym świecie wy-
noszą one ok. 250 000 ton, 
sprawiając znaczne kłopo-
ty i utrudnienia w ich skła-
dowaniu i utylizacji. Wadą 
baterii NDB jest wyjątko-
wo niska gęstość mocy, 
znacznie niższa, aniże-
li wszelkich innych baterii. 
Gęstość mocy nuklearne-
go akumulatora wynosi 10 
μW / cm 3 i energia wła-
ściwa 3300 mWh /g. Spe-
cjaliści oceniają, że dzie-
sięć mikrowatów na centy-
metr sześcienny to niewie-
le prądu, ale to też nie jest 
nic. Taka gęstość mocy 
nie może zasilać telefo-

nu komórkowego, nie mówiąc już 
o samochodzie. O co zatem cho-
dzi w tych entuzjastycznych pro-
gnozach? Jednak nawet kryty-
cy tej baterii uważają, że jej kon-
strukcja i zastosowanie mają 
sens techniczny i ekonomicz-
ny. Ten słaby prąd płynie jednak 
nieustannie i jak już wspomnia-
no może doładowywać istniejące 
baterie litowo jonowe, które wtedy 
działają bez potrzeby ich dołado-
wywania zewnętrznego.

Epoka diamentu

Pod takim tytułem naukowcy Uni-
wersytetu w Bristolu (W. Brytania) 
opublikowali wyniki swoich badań 
nad technologią, która wykorzy-
stuje odpady jądrowe do wytwa-
rzania energii elektrycznej w ba-
teriach o napędzie atomowym. 
Wyzwaniem dla nich była krótka 
żywotność klasycznych baterii. 
Podkreślają oni, że wszystkie do-
tychczasowe źródła energii mają 
swoje ograniczenia. Rzeczywi-
sta ilość węgla C-14 w każdej ba-
terii nie została jeszcze ustalo-
na, ale jedna bateria, zawierają-
ca 1g węgla C-14, dostarczałaby 
15 dżuli dziennie. To mniej niż ba-
teria AA. Standardowe baterie al-
kaliczne AA są przeznaczone do 
krótkotrwałego rozładowania: jed-
na bateria o wadze około 20 g ma 
zdolność magazynowania energii 
700 J / g. Gdyby bateria ta działa-
ła w sposób ciągły, wyczerpałby 
się w ciągu 24 godzin. Wykorzy-
stanie węgla C-14 zajęłoby 5730 
lat, aby osiągnąć 50% mocy, czyli 
mniej więcej tak długo, jak istnieje 
ludzka cywilizacja. Podkreśla się, 
że produkcja energii z baterii NDB 
nie wytwarza żadnych odpadów, 
natomiast korzysta z recyklingu 
materiałów promieniotwórczych, 
jest konkurencyjna w stosunku 
do wszystkich dotychczasowych 
źródeł energii. Dotyczy to również 
tych odnawialnych źródeł. Po zu-
życiu wiatrowych farm energe-
tycznych, a także paneli słonecz-
nych pozostają tysiące ton meta-
lowych konstrukcji wymagających 
składowania i recyklingu. Rów-
nież znacząco zostanie ograni-
czone zapotrzebowanie na pier-
wiastki ziem rzadkich, a także na 
linie przesyłowe i metale związa-
ne z ich budową. 

Jak twierdzą uczeni Uniwersy-
tetu w Bristolu XXI wiek otwie-
ra epokę diamentu, jako najdo-
skonalszego minerału nie tylko 
ozdobnego, ale przede wszyst-
kim uniwersalnego źródła czy-
stej, niczym nie ograniczo-
nej i powszechnie dostępnej 
energii.

Amerykańsko-brytyjska fascynacja 
nuklearno-diamentową baterią (NDB)

 ■ Po prezentacji tej baterii na konferencji prasowej, jaka odbyła się 25 sierpnia, ukazały się liczne informacje 
oparte na wiadomościach przekazanych przez jej konstruktorów. Ze zrozumiałych względów w czasie jednej 
lub dwóch godzin jej trwania, można było przekazać tylko elementarne wiadomości dotyczące tej baterii. 

Adam 
Maksymowicz
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Europa i Świat

Inżynierowie ze Szwecji pracują nad wizjonerskim 
projektem, który może zrewolucjonizować współcze-
sny transport morski i uczynić go bardziej ekologicz-
nym. Wszystko za sprawą powrotu do rozwiązań zna-
nych od około 7000 lat. Łodzie żaglowe wykorzysty-
wano od tysięcy lat, najstarsze odkrycia archeologicz-
ne wskazują, że ludzkość znała je już w piątym tysiąc-
leciu przed naszą erą. 

Supertankowce i wielkie transportowce napędzane 
paliwem mają negatywny wpływ na środowisko. Spa-
lanie paliw kopalnych w żegludze odpowiada za emisję 
do atmosfery nawet 30 procent tlenków azotu, 9 pro-
cent tlenków siarki i 3 procent dwutlenku węgla. Rosną-
ca świadomość ekologiczna sprawia, że wiele firm już 
zaczęło poszukiwać bardziej ekologicznych sposobów 
na transport towarów. Wykorzystują w tym celu najno-
wocześniejsze technologie oraz nowo powstałe mate-

riały. Być może stoimy u progu nowej ery w transpor-
cie morskim.

Szwedzka firma Wallenius Marine ogłosiła plany 
budowy nowoczesnego, napędzanego wiatrem statku 
transportowego, który mógłby przewozić jednocześnie 
nawet 7000 samochodów i ciężarówek. Statek będzie 
posiadał pięć niemal 80-metrowych, chowanych ża-
gli wykonanych z metalu i materiałów kompozytowych. 
Żagle będą mogły być opuszczane w taki sposób, aby 
ich wysokość nie przekraczała 20 metrów. Ma to umoż-
liwić przepływanie pod mostami oraz dostosowanie się 
do zmiennych warunków pogodowych.

Okręt będzie miał 200 metrów długości i 40 metrów 
szerokości. Po zakończeniu budowy będzie on zatem 
największym żaglowcem na świecie. Oceanbird ma po-
dróżować ze średnią prędkością 10 węzłów (ok. 18-20 
km/h). 

Nowy Jork: w części 
miasta zamknięte 
szkoły i firmy 
Burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio zapo-
wiedział zamknięcie mniej istotnych dla gospo-
darki miasta firm oraz szkół w dziewięciu naj-
bardziej dotkniętych przez epidemię częściach 
dzielnic Brooklyn i Queens. Odcięte od resz-
ty miasta miałyby być rejony, w których odse-
tek infekcji przekracza średnio 3 proc. i taki wy-
nik utrzymuje się tam co najmniej przez siedem 
dni. Miejscowe blokady dotknęły blisko pół mi-
liona ludzi. 

Zamkniętych ma zostać 100 szkół publicz-
nych i 200 prywatnych na Broolynie i w Qu-
eens. Burmistrz de Blasio podkreślił, że jest 
to działanie prewencyjne. Zamknięte szkoły 
mogą teoretycznie przejść na zdalne naucza-
nie na dwa lub cztery tygodnie, w zależności 
od powodzenia wysiłków zmierzających do ob-
niżenia wskaźnika zachorowań. Usługi gastro-
nomiczne w lokalach i na świeżym powietrzu 
byłyby również okresowo zawieszone; miały-
by je zastąpić zamówienia i dostawy na wynos. 
Domy modlitwy nie byłyby całkiem zamknięte, 
lecz podlegałyby ograniczeniom.

Kalifornia dalej 
płonie 
W niekończących się pożarach w Kalifornii spło-
nęło w tym roku już ponad 1,6 mln hektarów 
– dwukrotnie więcej niż w rekordowym 2018 r. 
Żywioł rozprzestrzenia się w regionie za spra-
wą wiatrów i suszy. Spalona w tym roku ziemia 
stanowi obszar większy niż stan Connecticut – 
podała kalifornijska straż pożarna Cal Fire. Po-
żary w Kalifornii odbijają się w tym roku rów-
nie mocno jak epidemia covid-19. Najludniej-
szy stan USA ucierpiał w tym roku wielokrot-
nie za sprawą pożarów wielkich obszarów le-
śnych. Aż pięć z sześciu największych poża-
rów w historii odnotowano właśnie w 2020 roku. 
Klimatolodzy wiążą je z globalnym ocieple-
niem. Ogień pochłonął w regionie co najmniej 
31 ofiar, a ok. 8,5 tysiąca domów i innych zabu-
dowań zostało zniszczonych – przekazała sta-
nowa straż pożarna. 

Nowa Kaledonia 
nie odłączy się od 
Francji 
W referendum niepodległościowym przeprowa-
dzonym w położonej na południowym Pacyfiku 
Nowej Kaledonii większość obywateli tego tery-
torium opowiedziała się przeciwko niepodległo-
ści. Nowa Kaledonia pozostanie zamorskim te-
rytorium Francji. Przeciwko niepodległości gło-
sowało 53,26 proc. mieszkańców Nowej Kale-
donii przy frekwencji wynoszącej 85,64 proc. 
Było to drugie referendum w sprawie niepod-
ległości tego terytorium. Do głosowania byłon 
uprawnionych prawie 180 tys. osób. 

Przegląd
wydarzeń

Nauka i wiedza Elżbieta 
Wiśniewska

Szwedzi budują największy żaglowiec na świecie.

Ciekawostki o Europie

• Według greckiego mitu, imię Europa pochodzi od fe-
nickiej księżniczki Europa, uwiedzionej przez Zeusa, 
kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na 
Kretę.

• W Europie jest 46 krajów, a największym krajem jest 
Rosja o powierzchni 4,5 mln km², a z częścią azjatyc-
ką 17 075 426 km².

• W Europie mówi się w ponad 200 językach.
• Największe i najmniejsze kraje w Europie i na świecie: 

Rosja i Watykan.
• Uważa się, że Morze Śródziemne było kiedyś pustynią 

i stało się morzem w ciągu 600 000 lat.
• Najczęściej odwiedzanym miejscem w Europie jest Di-

sneyland w Paryżu.

• Szwecja ma więcej McDonaldów na osobę niż jakikol-
wiek inny kraj w Europie.

• Szwajcaria zabrania spóźnionej wizyty w łazience 
i spłukiwania wody w toalecie po godzinie 22:00 w celu 
uniknięcia hałasu.

• W Niemczech rozbijanie talerzy jest bardzo znanym 
sposobem świętowania zbliżającego się małżeństwa 
pary.

• We Francji, nazwanie Napoleona świnią jest niezgod-
ne z prawem.

• Najdłuższą nazwą miasta w Europie jest Llanfair-pw-
llgwyngyll-gochgery-chwyrn-drobwll-llan-llan-tysilio-
gogogo-goch, który znajduje się w Walii.
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Opinie i Akcenty

System stypendialny

Przemyślany, korzystny dla 
studentów i dla państwa sys-
tem stypendialny wprowadziła 
niegdyś Holandia. Nie wiem, 
czy nadal tam funkcjonuje, ale 
myślę, że jest świetny. Tam na 
pierwszym roku studiów każ-
dy może dostać stypendium 
państwowe. Na drugim roku 
studiów następują zmiany. 
Pomoc finansową może do-
stać tylko taki student, który 
po zaliczeniu pierwszego roku 
uzyskał przeciętną ocenę do-
brą lub wyższą. Prawodaw-
ca doszedł do wniosku, że nie 
jest korzystne dla państwa fi-
nansowanie leni czy tępaków. 
Następna zmiana następu-
je po ostatnim roku naucza-
nia. Ci, którzy zaliczyli studia 
z wynikiem bardzo dobrym, 
są zwolnieni ze zwracania 
pieniędzy wyłożonych na nich 
przez państwo. Nie ma sensu, 
by zdolni ludzie mieli się kło-
potać sprawami finansowymi. 
Mają się skupić na rozwiązy-
waniu ważkich zagadnień. Ci 
z gorszymi wynikami muszą 
pieniądze oddać po podjęciu 
pracy zawodowej. Jest to sys-
tem prosty i zachęcający do 
poważnego podejścia do stu-
diów. Korzystny dla studiują-
cych i dla państwa.

Domy studenckie

W domach studenckich też był re-
alizowany program wychowania 
młodych ludzi. Student pierw-
szego roku spełnia funkcję po-
dobną do służącego wobec ko-
legi z ostatniego roku. W świetli-
cy akademika pierwszoroczniak 
może usiąść tylko na twardym 
krześle. Studenci, wyższych lat 
mają do dyspozycji wygodniej-
sze siedziska. Złamanie tych za-
sad skutkuje koniecznością za-
fundowania piwa wszystkim.

System angielski

Interesujące rozwiązania kwe-
stii nauczania wprowadzili Angli-
cy. Obowiązek naukowego przy-
gotowania następnych poko-
leń spoczywa na trzech uniwer-
sytetach: Oxfordzie, Cambrid-
ge i Uniwersytecie Londyńskim. 
Zastosowano tam reguły nie sto-
sowane gdzie indziej na świecie. 
W Cambridge pracownicy na-
ukowi i studenci zakwaterowa-
ni są w licznych domach i tam 
też wspólnie jadają. Zasadą jest, 
że w jednym domu mieszkają 
naukowcy o różnych specjalno-
ściach, co umożliwia przepływ 
idei. 

Każdy student ma swe-
go opiekuna, któremu co ty-
dzień sprawozdaje czego ostat-

nio się nauczył, osiągnął. Wie-
dza w ten sposób staje się 
ugruntowana, a końcowy egza-
min jest formalnością.

Na wyższych latach wcho-
dzi w życie kapitalna zasada, 
tak zwane „trzy podpory” (three 
legs). Studiujący skupia się na 
trzech przedmiotach, które łą-
czą się z jego głównym zain-
teresowaniem. To jest tajemni-
ca ogromnych sukcesów nauko-
wych uniwersytetów Cambrid-
ge i Oxfordu. Zasada skupie-
nia. Nie należy rozpraszać się 
na sprawach nieistotnych, nie-
mających wpływu na rozwiąza-
nie postawionego zagadnienia. 
Tak rodzą się nobliści. Jeśli zaj-
mujesz się biochemią, to masz 
mieć opanowane wiadomości 
z biologii, chemii i fizyki. Jeśli zaj-
mujesz się astronomią, to prócz 
astronomii musisz znać zasady 
fizyki i matematyki. To jest droga 
do sukcesu. Poza tym, powinie-
neś być członkiem społeczno-
ści, z którą możesz dyskutować 
o swoich problemach.

W Cambridge podobnie 
jak w Holandii stosuje się wycho-
wanie do przestrzegania hierar-
chii społecznej. Profesura może 
spacerować na przełaj przez 
trawniki, studenci mogą poru-
szać się tylko po ścieżkach. 
Jada się na wspólnej sali, z tym, 
że nauczyciele zasiadają przy 

stole na wysokim podium tak 
zwanym high table i mają oko 
na całą salę. Niestosowne za-
chowanie jest niemożliwe. Zna-
komitym zwyczajem stosowa-
nym w Cambridge jest zwyczaj 
publikowania przez poszczegól-
ne instytuty broszur z omówie-
niem, co osiągnęły poszczegól-
ne katedry. To wspaniały doping 
by było się czymś przed społecz-
nością naukową pochwalić. By 
udowodnić, że obecność na uni-
wersytecie jest uzasadniona.

Czy można takie rozwiązania 
zastosować w Polsce? 

Niektóre zapewne można. Ho-
lenderski system stypendialny 
z pewnością można. Skończy-
łaby się moda na zdawanie eg-
zaminów z oceną dostateczną. 
Ambicje znalazłyby wsparcie. 
Angielski system polegający na 
tym, że każdy studiujący musi 
co tydzień opowiedzieć swemu 
opiekunowi jakie poczynił postę-
py w nauce z pewnością jest ko-
rzystny, choć takie rozwiązanie 
spotka się z oporem ze strony ka-
dry naukowej, bo to dodatkowa 
praca. Należy też wspomnieć, 
że trzeba skończyć z darmowym 
kształceniem specjalistów dla in-
nych i to często bardzo bogatych 
krajów. Np. absolwenci medycy-
ny wyjeżdżają do Niemiec, Nor-

wegii i innych krajów i tam podej-
mują wysoko płatną pracę. Było-
by rzeczą słuszną by oni, a ra-
czej państwa ich zatrudniające 
zwracali pieniądze Polsce za to 
kosztowne wykształcenie. 

Wreszcie na koniec moż-
na postawić pytanie: czy moż-
na w Polsce podejmować pro-
blemy, których rozwiązanie pre-
tendowałoby do nagród noblow-
skich? Z pewnością byłoby trud-
no z powodu z niedostatków 
bazy laboratoryjnej, ale moż-
na by temat przygotować w kra-
ju, a dokumentację laboratoryjną 
przeprowadzić za granicą, wyko-
rzystując międzynarodowe po-
wiązania silnych profesorów. Są 
też problemy, które można roz-
wiązać w kraju. Myślę tu o wyko-
rzystaniu matematyki, rachunku 
prawdopodobieństwa do testo-
wania niektórych zagadnień do-
tyczących teorii ewolucji. Nurtują 
mnie na przykład pytania: „Czy 
budowa mitochondriów mogła 
powstać na drodze ewolucji?”, 
albo „Czy schemat wszechświa-
ta strun mógł powstać na dro-
dze entropii i przyspieszającej 
ekspansji?”.

Odpowiedź na takie pytania 
będzie trudna do odrzucenia 
przez ideologicznie zoriento-
waną Sztokholmską Komisję 
Noblowską.

O nauczaniu
■ Rzecz arcyważna. Jak to się dzieje, że w Cambridge, w jednym koledżu, wychowano więcej 
noblistów, niż ma ich cała Polska. Dlaczego polskie Noble to przede wszystkim nagrody za dzieła lite-
rackie? Dlaczego nasze uniwersytety nie mieszczą się w pierwszej pięćsetce uniwersytetów na świecie? 
Najwyższy czas, by tęgie głowy w ministerstwie zaczęły się nad tym zastanawiać. Nieco im podpowiem.

Michał 
Mierzejewski
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Zainteresowanie społeczeństw 
europejskich sprawą polską, 
tak żywe w okresie Wiosny Lu-
dów, wojny krymskiej czy Po-
wstania Styczniowego, spadło 
niemal do zera. W gabinetach 
ministerialnych niezwykle rzad-
ko wspominano Polskę. W latach 
1912-14 małe państewka bałkań-
skie: Serbia, Czarnogóra, Alba-
nia i Bułgaria zajmowały znacz-
nie barziej uwagę dyplomatów 
niż los 20-milionowego narodu 
polskiego”. W rezultacie w Bay-
enne werbunek wstrzymano przy 
liczbie zaledwie 200 żołnierzy.

Ostatecznie bajończycy zo-
stali wcieleni do 1 Pułku Legii 
Cudzoziemskiej, jako 2 kompa-
nia Batalionu C. Dowódcą całe-
go batalionu był mjr Gustave Al-
fred Noiré. Wśród polskich ochot-
ników był syn znanego history-
ka Józefa Szujskiego – Włady-
sław. Bajończykiem był również 
Xawery Dunikowski, który wspól-
nie z Janem Żyznowskim zapro-
jektowali sztandar kompanii, wrę-

czony Polakom 21 września 1914 
przez mera miasta Josepha Ga-
rat. Pozostałe kompanie tego ba-
talionu były złożone z Czechów, 
Belgów i Włochów. Początkowo 
kompanią bajończyków dowodził 
por. rez. Julien Maxime Stephen 
„Max” Doumic (zginął 11 listopa-
da 1914 pod Sillery w departa-
mencie Marna), a po nim kpt. Ju-
vénal Osmont d’Amilly (zginął 9 
maja 1915 pod Neuville St Wa-
ast w departamencie Nord).

Kompanię skierowano 22 paź-
dziernika 1914 na front. Bajończy-
cy walczyli przeciwko Niemcom 
na froncie zachodnim w bitwach 
toczonych w Szampanii w latach 
1914-1915. Pełnili służbę w okoli-
cach Sillery od listopada 1914 do 
kwietnia 1915. Potem zostali skie-
rowani w okolice miasta Arras, 
gdzie 9 maja uczestniczyli w na-
tarciu na wzgórze Vimy w pobli-
żu Neuville St Waast. Forsując 
zapory z drutu kolczastego pod 
zmasowanym ogniem karabi-
nów maszynowych i omyłkowym 

ostrzałem artylerzystów francu-
skich wbili się na pięć kilome-
trów w głąb niemieckich pozycji. 
Pokonano kilka linii nieprzyjaciel-
skich umocnień. Straty były ol-
brzymie i sięgały trzech czwar-
tych stanu osobowego. Pole-
gli wszyscy oficerowie. Reszt-
ki kompanii zdołały jeszcze po-
wstrzymać niemiecki kontratak.

Po tym okresie, przy życiu po-
zostało tylko ok. 50 bajończyków, 
których po odpoczynku skiero-
wano w rejon Notre-Dame-de-
-Lorette, gdzie śmierć ponieśli 
kolejni żołnierze, i dlatego latem 
1915 oddział rozwiązano. Ich bo-
haterstwo dokumentuje do dziś 
sztandar kompanii ze śladami 
34 przestrzelin, który jest prze-
chowywany w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Część 
byłych bajończyków zaciągnę-
ła się do jednostek francuskich 
lub wyjechała do Rosji, aby wal-
czyć w oddziałach polskich; więk-
sza grupa wstąpiła do organizo-
wanej od 1917 Armii Polskiej we 

Francji, zwanej Armią Błękitną. 
Pułk, do którego wstąpili, na ich 
cześć w roku 1929 został prze-
mianowany na 43 pułk piechoty 
Legionu Bajończyków.

Malarz Jan Styka poświę-
cił Bajończykom dwa swoje ob-
razy: Sen wolontariuszów pol-
skich w okopach francuskich, 
oraz Śmierć Władysława Szuj-
skiego w bitwie pod Sillery. Mnó-
stwo Polaków zginęło na od-
ległych od Polski placach boju 

I Wojny Światowej; Bajończycy 
byli w sytuacji o tyle od nich lep-
szej, iż stanowili zaczyn polskich 
sił zbrojnych. 

Wysokie odznaczenia francu-
skie, które uzyskali, ułatwiały 
później rozmowy na temat two-
rzenia polskiej Błękitnej Armii

Publikacja powstała dzięki wsparciu 
Fundacji KGHM Polska Miedź

Źródło: wdolnymslasku.com

Legion Bajończyków w walce o wolność Polski: doszło 
do protestu ambasady rosyjskiej, która obawiała się, 
że legion będzie walczył o niepodległość Polski

 ■ Już w sierpniu 1914, tuż po rozpoczęciu I Wojny Światowej, w Bayenne we Francji zaczęło się formo-
wanie jednostki wojskowej złożonej z polskich ochotników. Od tej miejscowości powstała nazwa Le-
gion Bajończyków. Niestety, dosyć prędko doszło do protestu ambasady rosyjskiej, która obawiała się, 
że legion będzie walczył o niepodległość Polski. Taki był gorzki paradoks ówczesnej sytuacji politycznej: 
dla rządu francuskiego układ sojuszniczy z Rosją stanowił absolutny priorytet przed wszelkimi sympa-
tiami dla naszej sprawy. Jak to komentuje Wojciech Roszkowski: „Problem państwowości polskiej na 
arenie międzynarodowej nie istniał.
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Radość samobójczych 
hodowców bestii

Kiedy ruskie, pruskie i habs-
burskie satrapie rozszarpywały 
Rzeczpospolitą, Europa przyjmo-
wała to z milczącą aprobatą. Po-
lityczne elity niektórych stolic, de 
facto będące ofiarami propagan-
dy zaborców, dawały wyraz swej 
uldze czy nawet entuzjazmo-
wi. Według wyobrażeń i wie-
dzy owych ptasich móżdż-
ków znikało bowiem groźne 
źródło anarchii, rzekomy roz-
sadnik ciemnoty i zacofania 
(z pierwszym w Europie sys-
temem powszechnej oświaty, 
największymi bibliotekami pu-
blicznymi kontynentu, pierw-
szą nowoczesną konstytucją 
itd. itp.). Jedynie politycy Tur-
cji potrafili zauważyć, że dzikie 
bestie pożerające Polskę roz-
rastają się właśnie do rozmia-
rów agresorów, jakich świat 
cały dotąd nie widział. Zgodnie 
z ich przewidywaniami utuczo-
ne na naszym kraju Prusy wy-
dzierały potem terytoria nie-
mal wszystkich swoich sąsia-
dów, a przeobrażone w zjed-
noczone Niemcy wciąż łaknę-
ły więcej i więcej, w następnym 
stuleciu topiąc glob w oce-
anie krwi dwóch wojen świa-
towych. Ambicje ruskiego wię-
zienia narodów nie były mniej-
sze. W połowie XIX w., w cza-
sie wojen krymskich, powstrzy-
mywać je musiała koalicja kil-
ku państw Zachodu. Rozro-
śnięte na krzywdzie sąsia-
dów i własnych mieszkańców, 
opiewane przez francuskich filo-
zofów państwo, w którym dzieć-
mi chłopów handlowano jak króli-
kami, zapragnęło swymi standar-
dami uszczęśliwić resztę ludz-
kości. A bolszewicka wersja sa-
modzierżawia znów znalazła en-
tuzjastów, teraz już na wszyst-
kich kontynentach i z licznym 
gronem kreatur, pełniących rolę 
piewców nie mniej skutecznych, 
niż wcześniej Wolter, Rousseau 
czy Diderot. 

Euforia niecierpliwego 
czekania na własną śmierć

Z wojny polsko-bolszewickiej 
mamy mnóstwo wzajemnie się 
uzupełniających świadectw, spi-
sanych zarówno przez jedną, 
jak i drugą stronę. Eugeniusz 
Małaczewski czy Zofia Kossak-
-Szczucka utrwalili szczegóło-
we opisy zagłady terenów, zaj-
mowanych przez Armię Czerwo-
ną. Mordowano na nich każde-

go, kto nie przypominał proste-
go chłopa i jeśli tylko zdążono, 
doszczętnie palono wszystko, 
co wyglądało bogaciej od wło-
ściańskiej chaty. Czerwonoar-
mista Izaak Babel niemal każ-
dy swój list zaczynał od rado-
snych słów „codziennie wyrzy-
namy szlachtę”, choć w oczach 
jego żołnierzy szlachtą był każ-

dy, kto nosił buty. Orgia maso-
wego mordu nie zawsze była do-
statecznie skoordynowana z bu-
dową podstaw nowego ustroju. 
W relacji Babla tą niespójność 
dała o sobie znać w pewnym 
miasteczku, w którym sołdaci 
tego samego bolszewickiego od-
działu na jednym z placów miej-
scowości rozpoczęli werbowanie 
Żydów do komunistycznej forma-
cji a na drugim Żydów należą-
cych do tych samych rodzin wła-
śnie wyrzynano, postrzegając 
ich jako wrogów ludu. Taki wła-
śnie walec bestialskiej zagłady 
był z entuzjazmem oczekiwany 
nie tylko przez otumanione mi-
liony Niemców, Czechów czy 
Anglików, blokujących dostawy 
amunicji dla samotnie walczącej 
Polski, ale też przez rządy wie-
lu europejskich państw, z brytyj-
skim na czele. Francja w sytuacji 
tej dostrzegła przede wszyst-
kim okazję do krociowych za-
robków. Spodziewając się, że 

mająca nóź na gardle Polska 
za dostawy amunicji zapłaci każ-
dą cenę, żądała za nie sum, ja-
kich świat nie widział. W całej 
Europie jedynymi, potrafiącymi 
pojąć, że Polska nie tylko siebie, 
ale wszystkie narody kontynen-
tu broniła przed zagładą, były 
Węgry. Cała reszta w najlep-
szym razie była obojętna. Wie-

le rządów, z brytyjskim na czele, 
czynnie opowiadała się po stro-
nie bolszewików. Tabuny polity-
ków, dziennikarzy i tzw. „auto-
rytetów” przeklinały Polskę, sta-
jącą na drodze Armii Czerwo-
nej. Niesiony przez nią komu-
nizm miał ich zdaniem przynieść 
szczęście całej ludzkości. W nie-
równym boju na śmierć i życie 
nasi ojcowie nie tylko byli wte-
dy sami. Nienawistnie złorze-
czono im wówczas z bardzo wie-
lu państw Europy. A oni wiedzie-
li swoje. I tylko i wyłącznie oni – 
mieli rację!

Zaspokajanie bestii czyli 
geniusze z europejskich 

salonów

Kiedy Hitlerowi pozwolono 
już złamać większość posta-
nowień traktatu wersalskiego 
oraz wchłonąć Austrię propa-
ganda III Rzeszy rozpętała hi-
sterię na temat rzekomych prze-

śladowań niemieckiej mniejszo-
ści, zamieszkującej Czechosło-
wację. Zaraz, gdy propagando-
wa kampania odniosła sukces, 
polegający na powszechnym na 
zachodzie Europy współczuciu 
dla ciemiężonych Niemców, Hi-
tler postawił żądania terytorial-
ne. Dla tego kroku też wkrót-
ce uzyskał przychylność dużej 

części polityków, mediów i opi-
nii publicznej zachodniej Euro-
py. Urobiona ona została w ta-
kim stopniu, że Niemcy zaczęli 
się cieszyć zrozumieniem i em-
patią, równocześnie zaszczuwa-
jąc Czechów jako prześladow-
ców, gotowych wywołać kolejną 
światową wojnę w imię dalszej 
okupacji terenów, jakoby nigdy 
im się nienależących. 

Czechosłowacja miała solid-
ny układ sojuszniczy z Francją 
i Wielką Brytanią. Berlin i Lon-
dyn oświadczyły jednak rządo-
wi w Pradze, że cofną swe gwa-
rancje, jeśli nie odda Hitlero-
wi żądanych przez niego teryto-
riów. Czechosłowacja nagle zna-
lazła się pod presją niemal ca-
łej Europy, jej sojusznicy z dnia 
na dzień stali się rzecznikami 
jej rozbioru. Warto przypomnieć, 
jak wtedy zachowała się Polska. 
Krótko przed monachijską konfe-
rencją, mającą zmusić Czecho-
słowację do przekazania dużej 

części swego obszaru III Rze-
szy, na polecenie polskiego rzą-
du ambasador Kazimierz Papee 
spotkał się z prezydentem Bene-
szem informując, że jeśli Praga 
nie ulegnie naciskom ze strony 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji i Włoch to stanie się możli-
we współdziałanie Polski i Cze-
chosłowacji w nieograniczonym 

zakresie. Znaczyłoby to, że 
obydwa państwa mogłyby ra-
zem stanąć przeciwko Hitle-
rowi. Oferta ta niestety nie zo-
stał przyjęta, nasz południo-
wy sąsiad uległ potężnym na-
ciskom większej części Euro-
py. Zaspokojenie żądań nie-
mieckiej bestii z entuzjazmem 
zostało przyjęte przez opinię 
publiczną Zachodu, brytyjski 
premier chełpił się rzekomym 
uratowaniem pokoju. Wkrótce 
okazało się, że wszystko, co 
uzyskał Chamberlain z Dala-
dierem, polegało na umożli-
wieniu Hitlerowi połknięcia ca-
łej Czechosłowacji. A to ozna-
czało dozbrojenie wermachtu 
(nasi południowi sąsiedzi mie-
li jedną z najlepiej wyposażo-
nych armii i jeden z najpotęż-
niejszych przemysłów zbroje-
niowych świata) oraz oskrzy-
dlenie Polski, co nasze poło-
żenie strategiczne czyniło po-
twornie trudnym.

Czy po serii zbrodniczej 
bezmyślności Francji i Anglii 
tamtejsze rządy, elity i opi-
nie publiczne zweryfikowa-
ły swoje poglądy? Ależ skąd! 
Kiedy wszystkie możliwe po-
myje wylano już na Czechów, 

doprowadzając do likwidacji ich 
państwo, wielu zaczęło wskazy-
wać Polskę jako szwarccharak-
ter Europy. Teraz to my mieliśmy 
być winni wybuchu wojny, nie 
chcąc ustąpić rzekomo słusz-
nym żądaniom Hitlera. We Fran-
cji mówiono o nas powszech-
nie: „Wywołali wojnę, kłócąc 
się o Gdańsk”. Jeszcze bro-
nił się Modlin i Hel, a żołnierze 
gen. Kleeberga odnosili sukce-
sy w okolicach Kocka, gdy na ła-
mach londyńskiego „Timesa” żą-
dano zapomnienia o Polsce i za-
warcia porozumienia z Hitlerem. 
Stanowczo opowiadał się za tym 
m.in. jeden z najgłośniejszych 
pisarzy, noblista Georg Bernard 
Shaw. Winston Churchill, kil-
ka miesięcy później stający na 
czele rządu, był w nim osamot-
niony jako zwolennik nieulega-
nia Hitlerowi. W elitach politycz-
nych, parlamencie, mediach nie-
zliczoną ilość razy bowiem po-
wtarzano, że na całym kon-

Zmasowane oszczerstwa czyli 
permanentny składnik dziejów Europy

 ■ Historia pełna jest stanów nikczemnego obłędu, w którym dziesiątki państw, jak jeden mąż, 
przystępowały do jakiegoś bezrozumnego podłego dzieła okraszonego argumentami wznio-
słych wartości. Nie brak też skrajnych przypadków, w których większość stolic kontynentu 
z entuzjazmem rzucała się do kopania grobu własnej cywilizacji.

Artur 
Adamski

▶
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tynencie europejskim pozo-

stały już niemal wyłącznie kraje, 
które albo zostały przez Niemcy 
pokonane, albo poszły z nimi na 
ścisłą współpracę. Zadajmy so-
bie pytanie, jak potoczyłyby się 
dzieje świata, gdyby wtedy po-
stąpiono zgodnie z wolą więk-
szości ówczesnych polityków, 
elit, mediów i opinii publicznej 
zachodniej Europy.

Zaszczuwanie narodów 
– permanentna metoda 
cyników bez wyobraźni

W latach dziewięćdziesiątych 
przewagę w parlamentach, rzą-
dach, na uczelniach i w mediach 
Zachodu osiągnęli weterani le-
wackiej rewolty z roku 1968. Mi-
łośnicy Marksa, Gramsciego, 
Mao Tse Tunga marzący o re-
wolucji kulturowej na wzór chiń-
skich hunwejbinów za najpierw-
szego z wrogów postrzegają 
chrześcijaństwo a za sojuszni-
ka w walce z nim – radykalny is-
lam. W swoich państwach szero-
ko otwarli więc bramy dla przy-
byszów ze świata arabskiego, 
postrzegając w nich skutecz-
nych dekonstruktorów cywiliza-
cji, którą pragną zmienić nie do 
poznania. W 1996 roku dostrze-
gli oni wielką szansę dla reali-
zacji swych celów – utworze-
nie w Europie pierwszego pań-
stwa islamskiego. Na terenie 
najstarszej z serbskich prowin-
cji (kolebki serbskiej państwo-
wości, będącej odpowiednikiem 
naszej Wielkopolski z Gnieznem 
i Ostrowem Lednickim) zaczę-
ła działać partyzantka, złożona 
z osiedlających się na tym tere-
nie islamskich przybyszów z Al-
banii. Zachodnioeuropejskie eli-
ty i media rozpoczęły wtedy gi-
gantyczną, skrajnie oszczerczą 
furię. Programy telewizyjne wy-
pełniono informacjami o rzeko-
mych masowych rzeziach, któ-
rych mieli dokonywać Serbowie. 
Na wyścigi wypowiadały się wa-
tahy typów w rodzaju Bronisła-
wa Geremka, płaczliwymi gło-
sami bredzących o jakichś mor-
dach i wielotysięcznych tłumach 
uchodźców, z głodu i mrozu ma-
jących ginąć gdzieś w górach. 
Metodą spreparowanej histerii, 
kolosalnej kampanii oszczerstw, 
szerzenia nienawiści do serb-
skiego narodu a w końcu na-
lotów bombowych – zmuszo-
no Serbię do rozbioru ich pań-
stwa, polegającego na wydar-
ciu im regionu, stanowiącego 
kolebkę ich państwowości. Wte-
dy okazało się, że wśród tych, 
których Serbowie mieli prześla-
dować, nie sposób znaleźć jed-
nej skrzywdzonej ofiary. Natych-
miast za to w płomieniach poża-
rów unicestwione zostały pra-
stare cerkwie i inne skarby naj-
dawniejszego serbskiego dzie-
dzictwa. Doprowadzając meto-
dą kłamstwa, krzywdy i zbrod-
ni do utworzenia sztucznej, kul-
turowo i mentalnie Europie ob-
cej państwowości, lewaccy wro-
gowie naszej cywilizacji zrobi-
li duży krok w dziele unicestwia-
nia tożsamościowej wspólnoty 
naszego kontynentu. Jak widać 
antychrześcijańska nienawiść 

neobolszewików dawno odebra-
ła im resztki rozumu. Nawet zra-
dykalizowani islamiści mają bo-
wiem czasem odrobinę respek-
tu dla chrześcijan, jako klęka-
jącego przed Bogiem, wierzą-
cego „ludu Księgi”. A jeśli sza-
tański pomysł zniszczenia zna-
nej nam Europy wespół z bojow-
nikami islamu by się powiódł – 
pierwszymi ofiarami tego dzie-
ła byliby lewacy. Ziejący niena-
wiścią do religii i wszystkiego, 
co się z nią wiąże, nihiliści za-
miast wszelkich zasad mający 
hasełko „róbta co chceta”, do 
tego na piedestale stawiający 
perwersje seksualnych dewiacji 
– w islamskiej Europie nie będą 
przecież mogli liczyć na choćby 
cień jakiejkolwiek litości. 

Przeciwskuteczne owoce 
kłamstwa

Atakowanie kłamstwem czę-
sto obraca się przeciw jego 
siewcom. Dwór Nerona szczuł 
Rzymian przeciw chrześcija-
nom, w efekcie padł pod ciosa-
mi własnoręcznie wznieconej 
burzy. W XVII w. Kozacy sta-
li się ofiarami własnej antypol-
skiej mitologii, gdy pod jej wpły-
wem wybierali związek z Ro-
sją prowadzący do ich własnej 
ostatecznej zagłady. W Drugiej 
Rzeczpospolitej przedstawicie-
le mniejszości żydowskiej każdą 
najzwyklejszą sąsiedzką awan-
turę natychmiast zgłaszali do 
Ligi Narodów jako przeprowa-
dzony przez Polaków pogrom. 
Skutkiem tego – kiedy w oku-
powanej Polsce Niemcy mordo-
wać zaczęli naprawdę – w sze-
rokim świecie dominowało już 
przekonanie o niskiej wiarygod-
ności informacji na temat losu 
narodu znanego z permanent-
nego popadania w krańcową 
przesadę.

Wiele razy w swej historii 
Polska była celem zmasowa-
nej agresji z wielkim udziałem 
nie tylko największych potęg 
politycznych, ale i postaci, po-
wszechnie uchodzących za naj-
większe autorytety całej epoki. 
Częścią naszego narodowego 
losu było poddawanie nas prze-
potężnym naciskom, ostracy-
zmowi i zaszczuwaniu. W każ-
dej z tych sytuacji pełnia mo-
ralnych racji była tylko i wyłącz-
nie naszym udziałem. Z per-
spektywy dekad i wieków w peł-
nej jaskrawości widać nikczem-
ność i głupotę stronników tego, 
co w dziejach Europy było naj-
podlejsze – pruskich Frydery-
ków, ruskiej Katarzyny, Lenina, 
Hitlera czy Stalina. Szczekanie 
z ław Europarlamentu kundel-
ków na służbie budowniczych 
Czwartej Rzeszy nie powinno 
na nas więc dziś robić żadne-
go wrażenia.

A głupkowate listy pięćdzie-
sięciu ambasadorów powin-
ny nam jedynie uświadamiać 
skalę mentalnej zapaści du-
żej części współczesnego 
świata. Stoczyć się do pozio-
mu sygnatariuszy tego rodza-
ju bredni byłoby dla naszej oj-
czyzny ogromnym upadkiem. 

We Wrocławiu odbył się VI 
Kongres Energetyczny pod 
nazwą „European Green 
Deal w Polsce”, zorganizowa-
ny przez Dolnośląski Instytut 
Studiów Energetycznych. Kon-
gresowi patronowały zarów-
no instytucje rządowe, urzę-
dy, spółki skarbu państwa, jak 
i prywatne polskie i międzyna-
rodowe firm. Wśród nich wy-
różnia się patronat honorowy 
Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego, Mini-
sterstwa Klimatu, Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
jak również Ministerswa Ener-
gii Litwy i lokalnych władz.

Jak informuje DISE, ce-
lem kongresu jest „dostar-
czanie wiedzy oraz promo-
wanie rozwiązań wspierają-
cych transformację energe-
tyczną, a także umacnianie 
pozycji Polski w gronie lide-
rów zrównoważonej i akcep-
towanej społecznie transfor-
macji energetycznej”. Orga-

nizacja ma wielu partnerów. 
Współpracuje z nimi przy roz-
wiązywaniu problemów ener-
getycznych, których wprowa-
dzanie będzie kształtowało po-
ziom i jakość życia obecnych 
nastolatków za 20 lat albo – 
jak przewidują naukowcy – 
jeszcze wcześniej. Jak wie-
my, energia i źródła jej pocho-
dzenia mają wpływ nie tylko 
na cała gospodarkę, ale i na-
sze codzienne życie. Warto 
zapoznać się z pracą kongre-
su, o której można przeczytać 
na https://dise.org.pl/kongres/
partnerzy/

21-23 października w Ja-
sionce koło Rzeszowa odbę-
dzie się 5. Kongres 590 pod 
hasłem „Polska 2030” organi-
zowany przez organizację o tej 
samej nazwie. Tematem będą 
przemiany gospodarcze w do-
bie kryzysu i pomoc polskim 
przedsiębiorstwom w radze-
niu sobie z wyzwaniami pol-
skiej i światowej gospodar-

ki. Patronem honorowym jest 
orezydent Andrzej Duda, ale 
najważniejszymi partnenra-
mi są polskie przedsiębior-
stwa, które mają szansę się 
zaprezentować w czasie kon-
gresu. Jak zostać partnerem, 
informuje strona organizacji: 
ht tps://www.kongres590.pl/
jak-zostac-partnerem

Warto uczestniczyć w tych 
wydarzeniach, ponieważ 
prezentują polskie inicja-
tywy, rozwiązania, polską 
myśl technologiczna i prze-
mysłową. Żyjemy w dyna-
micznie zmieniającym się 
świecie i każda działalność, 
która prowadzi do rozwo-
ju naszej przedsiębiorczo-
ści, jest warta naszej uwa-
gi. Patronat naszych mini-
sterstw i przedstawicieli 
państwa pokazuje, że nasz 
rząd przywiązuje ogromną 
wagę do promowania pol-
skich inicjatyw.

Jesień
Bociany swe sejmiki zwołują
I żurawie gromadzą się stadnie,
Do odlotu się ptaki szykują – 
Nim chłód przyjdzie i zima zapadnie.

Łany zbóż z pól już dawno zniknęły,
Czarna skiba na polach widnieje,
Ciepłe noce już też przeminęły,
Świat się zmienia i jakoś szarzeje.

Lecz gdy słońce na niebie zaświeci
I ogrzeje jesienne powietrze,
Babie lato się srebrzy i leci
I wędruje po polach na wietrze.

O poranku na niciach pajęczych,
Krople rosy jak perły na sznurze – 
Tak przyroda się stroi i wdzięczy,
Zanim słońce już będzie na górze.

Po chłodnej nocy mgła ziemię kryje,
Wiatr ją przegania, rwie oraz ziębi,
Jesienny deszcz mocno ziemię zmyje,
Oraz przemoczy ją aż do głębi.

Gdy deszcze miną, znów wyjrzy słońce,
Rozświetli pola, lasy i sady,
Znów będzie tętnić życie na łące,
Na kwiatach siądą jeszcze owady.

Pożółkłe liście na różnych drzewach
W promieniach słońca pięknie się złocą
A także żółte igły modrzewia
Złotej jesieni przyszły z pomocą.

Październik A.D.2020 Antoni Wysocki

Polskie Inicjatywy 
Energetyczne 
i Gospodarcze Agnieszka Marczak

▶
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Myśli i Kultura

Goda Gurinskaitė

UCHWYCIĆ TO, CO NAJBOLEŚNIEJSZE

Czym jest dla Ciebie poezja?

Poezja daje mi możliwość opisać to, czego opisać się nie 
da. Wszystkie moje teksty są próbami uchwycenia tego, 
co najszczersze i częstokroć najboleśniejsze. To wrażli-
wa obserwacja i doświadczenie świata. Widocznie jestem 
nadwrażliwa na wewnętrzne i zewnętrzne światy, na ich 
sploty, częstokroć na ich piękno, głębię, gęstość. Jednak 
słowa na tyle samo pozwalają, na ile ograniczają, dlatego 
staram się więcej czytać, ucząc się pisać, odzwierciedlać.

Czym się charakteryzuje poezja litewska?

Nie odpowiem na to pytanie. Uważam, że nie potrafię.

***

moje ciało bezustannie tańczy
próbuje odstraszyć złe duchy
każdy mięsień
kurczy się pozostawia
wszystko
co nieżywe

we mnie płynie
rzeka odzwierciedlenie
wszystkiego
czasami zniekształcone
strachem falujące
o setki brzegów
moje ciało
bezustannie tańczy
aby czuło się żywe
by zapomniało
że oddycha
choć oddycha
głęboko i rytmicznie
bo tylko po zapomnieniu wszystkiego
rzeka staje się
harmonijna i spójna
a te setki brzegów
należą do niej jednej

tł. Dominika Olicka

Ingrida Viluckytė
Skończyła studia filologii litewskiej, kontynuowała stu-
dia magisterskie, zajmując się językoznawstwem porów-
nawczym. Obecnie pracuje, jako nauczycielka. Obser-
wuje jak teksty same się w niej zapisują. Natchnieniem 
dla nich jest spokój, który znajduje poetka przede wszyst-
kim na łonie natury. Uważa, że twórczość – niczym me-
diator, mediuje między ziemskim doświadczeniem czło-
wieka, a tym, co nie ma odpowiednika w żadnym wyra-
zie, czy dźwięku, ale łączy wszystko w jedną całość.

POEZJA JEST WĄSAMI KOTA

Czym jest poezja?

Poezja jest opadaniem włosów we fryzjerni, wąsami 
kota, kostką kasjerki, niewynalezionym wehikułem czasu, 
przepaloną latarnią, poezja jest pośrednim ogniwem mię-
dzy tym, co można opisać słowem a tym, co jest w rdze-
niu wyrazu. Czasami poezja zdaje się nagle upodobniać 
do rzeki lub do nieoczekiwanego stanu rzeczy. Mogę tyl-
ko wspomnieć, a swego czasu tam mi się wydawało, że 
poezja jest sposobem wyrażania siebie, grą słów, impul-
sem. Teraz zazwyczaj nazywam ją potokiem, w którym, 
zdaje się, niczego nie rozumiesz i to wystarczy. A wiersz, 
po otrzymaniu kształtu, staje się środkiem komunikacji. 
Bardzo dobrze zapamiętały mi się słowa Romualdasa 
Granauskasa: „I cóż z tego człowiekowi, że się dowie, 
czym jest twórczość, bo przecież, kiedy się dowie, i tak 
nie będzie mógł tworzyć“. Chciałabym wtórować, parafra-
zując: cóż z tego, jeżeli będziemy wiedzieć, czym jest po-
ezja, i tak nie będziemy mogli jej tworzyć. Poezja jest nie-
wiedzą, bowiem nie wiesz, czym jest.

Czym się charakteryzuje poezja litewska?

Zagadnienie dotyczące charakterystyki współczesnej 
literatury litewskiej zostawiam literaturoznawcom, mi-
strzom klasyfikacji i osobom, którym podobają się lupy.

Mikrofon
Na placu miasta
zamiast zegara
postawiono mikrofon.
Nie wiedzieli przechodnie,
co z nim robić,
mamy trzymały dzieci za ręce,
dzieci chciały spróbować.
Nikt nie wiedział
ile już czasu
stoi mikrofon zamiast zegara
na placu miasta,
zanim najstarszy mieszkaniec,
uchwyciwszy się czarnego stojaka,
drżącym głosem
począł płakać.
Od tamtej chwili
na placu miasta
pojawił się zegar
złoty i połyskujący,
tykający i wybijający rytm,
aby przechodnie wymijając go, spieszyli się
i żaden nie musiał
odsłaniać się publicznie.

tł. Dominika Olicka

Prezentujemy kolejną grupę poetów litewskich, jako znak 
naszej otwartości dla całego bogactwa kulturowego Eu-
ropy į świata. W dalszych planach przewidujemy publika-
cje młodych poetów angielskich, włoskich į czeskich. Ale 

przede wszystkim roztaczamy opiekę nad młodą genera-
cją pisarzy į 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 tłumacz-
ką wierszy. Pytania poetom zadawałem również za jej 
pośrednictwem. Chciałbym w tym miejscu podziękiwać 
Dominice za owocną współpracę. (St. S.)

Poeci Litwy
Stanisław Srokowski

M  T
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Europa i Świat

Znani ze spokojnej natury Ho-
lendrzy poszli w nasze ślady 
i zalecają chodzenie w masecz-
kach w miejscach publicznych. 
To dobra rada, nie obowiązek, 
dlatego zapewne w wielu miej-
scach, sklepach, na ulicach wi-
dać ludzi, którzy się do tego 
nie stosują. W środkach trans-
portu publicznego maseczki 
są jednak obowiązkowe.

Podniebne reguły 

To samo dotyczy na przy-
kład królewskich linii lotni-
czych KLM. Choć można od-
nieść wrażenie, że wszyt-
ko pozbawione jest sensu. 
Przed wejściem na pokład sa-
molotu pasażerom mierzono 
temperaturę. Ale potem wszy-
scy siadali jeden przy drugim 
bez zachowania odległości. 
Widocznie ekonomia przewyż-
sza zdrowy rozsądek.

W trakcie lotu stewar-
desy i stewardzi pilnowa-
li aby wszyscy mieli prawi-
dłowo zakryte nos i usta , ale 
po jakimś czasie podali prze-
kąski i coś do picia więc każ-
dy musiał i tak zdjąć masecz-
kę a potem założył tę samą. 
Zważywszy, że mało kto nosi 
maseczki medyczne (z filtra-
mi) a większość ludzi zakry-
wa twarze zwykłym skraw-
kiem materiału, taki pomysł 
musi budzić wątpliwości.

Ponura statystyka 

Tymczasem liczba zachoro-
wań w Holandii zwiększa się 
drastyczni. Pod koniec wrze-
śnia potwierdzono 19326 za-
chorowań tygodniowo. Przete-
stowano ponad 206 tys. osób 
z czego u 7,4 procent stwier-
dzono obecność covid . To aż 
o 1,3 procenta więcej niż ty-
dzień wcześniej! Trzeba jed-
nak przyznać, że testowanie 
chorych w Holandii przebie-
ga bardzo sprawnie. Osoba, 
która zauważy u siebie obja-
wy wskazujące na covid dzwo-
ni do swojego lekarza rodzin-
nego, a ten kieruje ją do insty-
tutu medycznego w celu prze-
prowadzenia testu na covid. 
Pacjent jest umawiany na kon-
kretna datę i godzinę. Można 
też wyznaczyć badanie przez 
specjalną stronę internetową. 
Poszczególne gminy przygoto-
wały specjalnie miejsca gdzie 
pobierane są wymazy do te-
stów (z gardła i nosa). Znaj-
dują się one poza szpitala-
mi, na obrzeżach miasta. Wła-
dze tłumaczą to względami 
bezpieczeństwa.

Na miejscu w dużej hali usta-
wione, białe namioty, w których 
pobierane są próbki . Samo-

chody z pacjentami podjeżdża-
ją jeden po drugim. Dane pa-
cjentów są już wcześniej wpro-
wadzone w system i weryfiko-
wane. Zabieg trwa kilka minut. 
Na wynik trzeba jednak cze-
kać do 48 godzin. Regularnej 
analizie poddawane są także 
próbki z oczyszczalni ścieków, 
co pozwala określić procento-
wo skalę obecności wirusa.

Ìnwigilacja 

Powrót niebezpiecznego covid 
19 spowodował w Holandii ko-
lejne zaostrzenia. Przed wej-
ściem do jakiejkolwiek restau-
racji, baru należy wypelnić 
formularz z danymi. Wszy-
scy się temu poddają i nikt nie 
uważa, że to rodzaj inwigila-
cji. Już widzę, co by się dzia-
ło, gdyby w Polsce trzeba było 
zostawiać informacje, kto się 
gdzie pojawił, kiedy i w jakim 
towarzystwie.

Od października skrócono 
też czas funkcjonowania re-
stauracji do godz.22:00. Za-
mówienia można składać do 
21:00. Wszędzie obowiązu-

ją rezerwacje. W wyznaczo-
nych przez restauracje godzi-
nach można przyjść z dziećmi.

Chętnie korzystający z roz-
budowanej sieci bibliotek Ho-
lendrzy nie ograniczyli pod 
tym względem swojej aktywno-
ści. Ale i tu za każdym razem 
muszą wpisać swoje dane oraz 
podać dokładny czas wizyty.

W domach nie można się 
spotykać w gronie więmszym 
niż domownicy oraz trzy osoby.

Masowy mord norek

Ostatnio w Polsce toczyła się 
dyskusja w związku z tzw. 
„Piątką dla zwierząt” przyję-
tą przez parlament . Tymcza-
sem w Holandii zdecydowa-
no się na wybicie dużej licz-
by norek, po tym, jak w kwiet-
niu wykryto, że wiele zwierząt 
z dwóch hodowli (Milheeze 
oraz BeekanDonk w Braban-
cji) jest zarażonych coronawi-
rusem. Zakażeniu uległa wów-
czas też część pracowników.

Nie wiadomo, czy wirus 
przeniósł się drogą kropelko-
wą z człowieka na te futrzaki 

ale kolejne badania potwier-
dziły, że akurat fretki i nor-
ki są bardzo podatne na covid 
19.

Hodowla norek w Holan-
dii ma być zakazana od 1.01. 
2024 roku. Jeszcze w 2016 
istniało tu okolo 160 ferm 
produkujacych okolo 5 mln 
skór rocznie.

Holandia była trzecim co 
do wielkości producentem fu-
tra na świecie po Danii i Chi-
nach . W związku z zakaże-
niem covid 19 tylko od kwiet-
nia podano ubojowi ponad 500 
tys. norek z 13 zainfekowa-
nych firm futrzarskich. Istnie-
je bowiem obawa, że zwierzę-
ta te staną się trwałym rezer-
wuarem koronawirusa , po tym 
jak w pełni udokumentowano 
tu na skutek dalszych badań 
przenoszenie się groźnego wi-
rusa z norek na człowieka. 

Resztki rozsądku

Dbający o zdrowie i ostroż-
ni Holendrzy mimo zagroże-
nia masowo wylegają na uli-
ce miast. Chodzą po sklepach 

– choć ilość klientów jest ogra-
niczona. Na ulicach grupy wo-
lontariuszy kierują ruchem pie-
szym i pilnują aby zachowa-
na była wymagana 1,5 m od-
ległość między poszczególny-
mi osobami .

Największe zagrożenie ist-
nieje jednak w pubach i obiek-
tach sportowych. Część lu-
dzi tam przebywających ła-
two zapomina o restrykcjach 
i obostrzeniach.

Dlatego władze ograniczy-
ły już do zera udział publicz-
ności w zawodach sporto-
wych. I zapowiadają w najbliż-
szych dniach kolejne restryk-
cje w różnych obszarach

Ilość zachorowań wzra-
sta w wielu krajach. Rzą-
dy robią co mogą. Zaostrza-
nie wszelkich reguł pomaga 
ale nie wystarczy. Trzeba się 
jeszcze do nich stosować. 

To od nas i naszych zacho-
wań w dużym stopniu zale-
ży czy i w jakim stopniu zda-
my ten trudny egzamin doj-
rzałości z odpowiedzialno-
ści za siebie i innych.

Ponowna inwazja wirusa
 ■ Tak jak się należało spodziewać covid 19 powrócił jesienią i znów zbiera żniwo. 

Tym razem jednak większość krajów jest lepiej przygotowana. Agnieszka 
Wojciechowska van 

Heukelom

Fot.: poloniawholandii.com
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Polska i Polacy

POEZJA 
ŚMIECIOWA
Przyszła teraz moda nowa 
To poezja jest śmieciowa
W toaletach i na płotach
Na facebooku i na spotach 

Fanaberie knoty bzdury
Brak poziomu i kultury
Sprośne teksty i banały
Płaskie denne same hały

Coraz częściej ma uznanie
Obsceniczność wyuzdanie
I to wszystko się lansuje
Bzdet jak komu to pasuje 

W dobrym teraz bywa tonie
Obsceniczność na balkonie
Zaczyna się rzecz lansować
By organy demonstrować 

Owszem bywa zaś w zasadzie 
Czynić to na balustradzie
Taki wyuzdaniem świeci
Na co patrzą przecież dzieci

Prości ludzie i uczeni 
Są widokiem zniesmaczeni
Tu skwituję rzecz banalnie 
Bardzo to nieobyczajnie 

Bart S.... za tą bzdurą stoi 
Głupich wciąż głupotą poi 
Może jakiś doktor powie
By se leczył swoje zdrowie 

W nienawistnej dziwnej mowie
Piszą ambasadorowie
I cóż pisać o nich wiele
To nie Polski przyjaciele 

Są i w kraju sprzedawczyki 
Głoszą dziwne limeryki
Oraz rżną takie podłości 
Zdradą było to w przeszłości 

Słowem marna taka szmira
Przykład daje... Klaudia J....
Artystycznie kombinuje 
I tak marnie się lansuje

Wszakże takich wybieramy
I wybrańców takich mamy 
I jak dobrze wszyscy wiecie
Wstyd mi bywać teraz w świecie 

W socjalizmie w konspiracji
W lansowaniu swoich racji
Poziom sztuki zachowano
Wulgaryzmów nie pisano

Wszak wartość autocenzury 
Wykluczała pisać bzdury 
Tak to z minionej przeszłości 
Nie zostało nic z wartości

Z europarlamentu chórek 
Pod przywództwem Sylwii S....
Polskę ciągle pomawiają
Wszak zadanie takie mają 

Sprawy ważne podniesione
Przykładem krowy gwałcone 
Kozy świnie oraz koty
Cały obraz – tej głupoty... 

POSTSCRIPTUM
Dobrej puenty dziś nie będzie
Wszak durnotę widać wszędzie 
Bezwstydności przyszła pora
I Sodoma i Gomora...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Są tam przeważnie towary po-
trzebne w domu i produkty żyw-
nościowe. W Milwaukee są dwa 
polskie sklepy, z polskimi pro-
duktami, jest tam nawet za-
mrożony chleb z Polski, a po 
za tym woda mineralna, cukier-
ki, czekolada, alkohole, kabano-
sy, sery, kiełbasa, polska prasa, 
książki. 

Produkty polskie można rów-
nież kupić w sklepach amerykań-
skich, lecz tutaj trzeba powie-
dzieć jasno – brakuje profesjo-
nalnej promocji. Przypomnijmy 
tylko, że według analizy Grant 
Thornton aż 79 gr z każdej wy-
danej złotówki zostaje w Polsce, 
jeżeli kupimy produkt rodzimej 
firmy wyprodukowany w kraju. 
Analogicznie, jeśli kupimy pro-
dukt firmy zagranicznej wypro-
dukowany w innym kraju, z każ-
dej złotówki w Polsce zostanie 
tylko 25 gr. Tak więc jeśli kupu-
jemy polskie produkty za gra-
nicą, do polskiego budżetu tra-
fiają te same pieniądze, a na-
wet więcej, bo za oceanem li-
czymy wszystko w dolarach. Je-
śli chcemy uratować i rozwijać 
miejsca pracy w Polsce i wspie-
rać naszych bliskich, jeśli zale-
ży nam na wspieraniu budżetów 
lokalnych, jeśli chcemy, by efekt 
pandemii nie obniżył radykalnie 
naszego dotychczasowego po-
ziomu życia i rozwoju, musimy 
przestawić swoje postawy kon-
sumenckie na tory patriotyzmu 
gospodarczego. 

W trakcie trwania pandemii, 
kiedy okazało się, że większość 
kanałów dostawczych pochodzi 
z Chin, prezydent Trump zwo-
łał spotkanie największych de-
talistów w Stanach Zjednoczo-
nych i zalecił im natychmiasto-
we poszukiwanie nowych kana-
łów dostawczych z innych kra-
jów. W czasie spotkania z pre-
zydentem Trumpem wśród go-
ści byli CEO największych kor-
poracji zajmujących się han-
dlem detalicznym a mianowi-
cie szefowie Walmart i Target 
oraz wielu innych. Powstaje tu-
taj luka dla polskiego biznesu. 
Czy pamiętacie Państwo obra-
zy gnijących jabłek z ostatniej 
jesieni. Soki, które pijemy tutaj, 
za oceanem daleko odbiegają 
jakością od naszych polskich. 
Dlaczego nie możemy ich wy-
twarzać i sprzedawać do USA? 
Polskie produkty żywnościowe 
znane są w USA ze swojej ja-
kości. Czy nie warto więc za-
inwestować w kampanię rekla-
mową i razem z polskimi skle-
pami w całej Ameryce Północ-
nej zacząć promować „Produkt 
Polski”? 

Polska żywność jest 
przede wszystkim smaczna, 
zdrowa, bezpieczna i dobrej jako-
ści, a jej zakup przynosi korzyści. 
Wiemy o tym wszyscy – od an-
typodów do Alaski. Dlatego wes-
przyjmy akcję Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi i Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
„Kupuj świadomie PRODUKT 
POLSKI”. 

Celem tej akcji jest zachęca-
nie Polaków do świadomych de-
cyzji zakupowych za granicą. Po-
lonia chętnie tę kampanię po-
prze. Sądzę, że nie będzie pro-
blemów z dotarciem do mediów 
polonijnych, które mogą tę akcję 
przez dłuższy czas propagować. 

Czas na energiczne działanie!!!

Waldemar Biniecki *
Columnist of Tygodnik Solidarność

Member of Polish Journalists 
Association

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 

„Jestem Polakiem, wier-
nym synem Ojczyzny. Myśl 
o Polsce wielkiej i silnej, wol-
nej i niepodległej, była i jest 

treścią mego istnienia.” – I. J. 
Paderewski

*Waldemar Biniecki (USA) jest ini-
cjatorem i koordynatorem projek-
tu reaktywowania Kuryera Polski 
z 1880 roku, ktory był pierwszym w ję-
zyku polskim codzienną gazetą w Sta-
nach Zjednoczonych. Inne osoby biorą-
ce udział w projekcie:

Krzysztof Gajda – USA, Magenta Prin-
ting – USA, Anna Navas – USA, Kate 
Murawska – USA, Maria Byczynski – 
Wielka Brytania, Kris Trelski – USA, 
Irena Fraczek – USA, Andrzej Woznie-
wicz – USA, Piotr Winiarski – Niemcy

Cele projektu: 
Dwujęzyczny portal interneto-
wy pielęgnuje polskie trady-
cje, pomaga polskim intere-
som oraz rozpowszechnia pol-
ską historię i kulturę w Ameryce 
i innych krajach. Promuje współ-
pracę między Polską a Stana-
mi Zjednoczonymi i innymi kra-
jami, w szczególności z kraja-
mi Unii Europejskiej i inicjatywą 
Trójmorza. Buduje globalną spo-
łeczność polską i łączy jej poten-
cjał z Polakami w Polsce.

Kupuj polskie produkty – 
to pomaga polskiej gospodarce!!!

 ■ Większość Polaków mieszkających w Chicago, Nowym Jorku, Toronto, Montre-
alu, Los Angeles i wielu miast Kanady i Ameryki kupuje towary w polskich sklepach. 
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczną wartę naszego przyjaciela, 
Stanisława Łaszczyka – niezłomnego patrioty i działacza chłopskiego, 

na którego w trudnych chwilach mogliśmy niezawodnie liczyć. 
Działacz „Solidarności” Rolników Indywidualnych, 

w stanie wojennym członek „Solidarności Walczącej”, Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, 
Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”, kolporter prasy podziemnej. 

Za swą nieugiętą postawę w najtrudniejszych czasach komuny odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, 
Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem „Solidarności Walczącej”. 

1935–2020

STANISŁAW  
ŁASZCZYK 

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu „Solidarności Walczącej” Oddział Krakowski
Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”

Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników
Piotr Hlebowicz, Ewa Pietruszka, Stanisław Pietruszka, 

Kazimierz Łapczyński, Jan Bryjak
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Opinie i Akcenty

Tego jeszcze nie było. Na bu-
dynku Komisji Europejskiej 
profanacja polskich barw naro-
dowych. Polskie godło przed-
stawiono na tęczowym tle. 
Sprawca happeningu „Stop.>> 
Stref wolnych od LGBT>> w Pol-
sce” to Stowarzyszenie prze-
ciw homofonii. Bezpreceden-
sowy incydent (co na to admi-
nistracja brukselska) pozostał 
bezkarny, tak jak dowcipniś 
przykręcający tabliczki „Stre-
fa wolna do LGBT” pod nazwa-
mi miejscowości. I to oszustwo 
bierze za dobrą monetę za-
równo biurokracja brukselska, 
jak również amerykański kan-
dydat prezydenta z ramienia 
demokratów. Dla pomysłodaw-
ców tych obrzydliwych przed-
sięwzięć konsekwencje wize-
runkowe naszego państwa nie 
mają znaczenia.

Raport Komisji Europejskiej 
dotyczący praworządności też 
jakoś uchodzi, choć to kolek-
cja absurdu. Urzędnicy kryty-
kują m.in. karanie za obrazę 
uczuć religijnych i narodowych 
czy jawność przynależności 
organizacyjnej sędziów, bronią 
stronniczego (lewicowo-libe-
ralnego) rzecznika praw oby-
watelskich, praw kobiet (abor-
cja) czy rzekomo dyskrymino-
wanych elgiebetyków. Urzęd-
nicy brukselscy przekraczają 
uprawnienia traktatowe, two-
rząc definicje tzw. praworząd-
ności i strasząc łączeniem jej 
z przydziałem funduszy unij-
nych. Ostatni przykład soli-
darności brukselskiej to groź-
by Kateriny Barley, wiceprze-
wodniczącej PE, zagłodzenia 
(finansowego) Węgier i Pol-
ski. Niezrażony tym eurodepu-
towany Władysław Cimosze-
wicz porywa się na krytykowa-
nie Niemców za niezbyt sku-
teczne łączenie funduszy UE 
z tzw. praworządnością.

Tymczasem amerykańska 
ambasadorka w ramach swo-
jej misji reklamuje LGBT – „jako 
dobrą stronę historii”. Jak na 
to wpadła – nie zdradza. Na-
tomiast Gowinowska refor-
ma uczelni poszła tak daleko, 
że studenci najstarszego pol-
skiego uniwersytetu będą mo-
gli używać imion zgodnie z wy-
braną przez nich płcią kulturo-
wą. Za zgodą władz UJ – za-
miast dociekać prawdy, będą 
poszukiwali swojej orientacji 
seksualnej.

Stołeczny magistrat też nie 
próżnuje, patronując marszom 
barbarzyńców spod znaku sze-
ściokoloru, chętnie profanu-
jących przedmioty kultu reli-
gii katolickiej. Ostatnio roze-

słał pismo do dyrektorów szkół, 
przestrzegając ich przed za-
praszaniem księży na rozpo-
częcie roku szkolnego. Z kolei 
gdańska prezydentka nie tyl-
ko prowadzi antypolską polity-
ką zagraniczną, szkalującą de-
mokratycznie wybrany rząd. 
Podczas tegorocznego mar-
szu równości – co stało się już 
tradycją – prowokacyjnie obra-
żano uczucia religijne, bez re-
akcji władz miejskich. Gdańsk 
dla wszystkich, w różnorodno-
ści siła, wspólnie przeciw wy-
kluczeniom – głosiły transpa-
renty. Jak wiadomo, owe wyklu-
czenia nie dotyczą katolików.

Demokracja medialna

Nie jest tajemnicą, że Parla-
ment Europejski uaktywnia 
produkcję raportów, złożonych 
z antypolskich kłamstw czy in-
synuacji, podsuwanych przez 
totalną opozycję, właśnie 
przed wyborami lub gdy w na-
szym kraju przeprowadzane 
są systemowe reformy. Nie 
inaczej media polskojęzycz-
ne, które zdominowały krajo-
wy rynek medialny. Rezultaty 
są widoczne, bo elektorat wo-
jewództw zachodnich i północ-
nych tradycyjnie głosuje na le-
wicę (SLD) czy liberałów-afe-
rałów (PO).

I tak widocznie ma być, 
bo wspomniane media polsko-
języczne (głównie kapitał nie-
miecki i szwajcarski) nie po-
dejmują jakże istotnego tema-
tu dekoncentracji mediów. Po-
winny więc nadal okupować 
polską przestrzeń publiczną 
i świadomość społeczeństwa, 
choć takiego kuriozum nie ma 
na całym świecie. Trudno wiec 
mówić o demokracji, plurali-
zmie czy wolności słowa, gdy 
media polskojęzyczne ukie-
runkowują (formatują) poglą-
dy i nastroje społeczne, które 
przecież rzutują na preferencje 
elektoratu.

Jak się okazało, w antyko-
ścielnej nagonce biorą udział 
nie tylko agenci peerelowskich 
służb specjalnych (także du-
chowni), ale także zakłada-
ne przez nich media, ochoczo 
eksponujące rzekome przewi-
ny księży. Wiarygodność ta-
kich laurek, przygotowanych 
na setną rocznice urodzin pa-
pieża Jana Pawła II, jest więc 
żadna, ale smród wytworzo-
ny wokół Kościoła niewątpli-
wy. Podobnie jak smród wo-
kół rządzących, gdy media pol-
skojęzyczne straszyły górni-
czą demonstracją w stolicy, co 
było wierutnym kłamstwem. 

W tej sytuacji trzeba nie tyl-
ko zdekoncentrować media, 
ale także wzmocnić media pu-
bliczne, bezpardonowo zwal-
czane przez totalną opozycję.

Ideo-ekonomika

Tymczasem media polsko-
języczne nie ustają w rekla-
mowaniu patriotyzmu konsu-
menckiego. W praktyce spro-
wadza się on kupowania pol-
skich (podobno) produk-
tów w zagranicznych sieciach 
handlowych, które nb. stosu-
ją rozbudowaną optymaliza-
cję podatkową lub udają, że 
działają „na stratach”, nie pła-
cąc podatku. Inspektorzy han-
dlowi zanotowali skargi kupu-
jących – w sklepach Biedronki 
są wprowadzani w błąd co do 
kraju pochodzenia warzyw czy 
owoców. Błędy uzasadnione, 
dlatego UOKiK zarzucił tej sie-
ci handlowej naruszanie inte-
resów klientów. Jej właściciel 
nie zgadza się z zarzutami.

O skuteczności mediów 
polskojęzycznych świad-
czy rosnące poparcie dla bu-
dowy elektrowni jądrowej. 
Mieszkańcom obiecuje się 
miejsca pracy, rozwój gminy, 
a nawet tańszą elektryczność. 
We wszystkich proponowa-
nych gminach lokalizacyjnych 
poparcie przekroczyło poło-
wę ankietowanych. W dodat-
ku 67 proc. badanych sądzi, że 
nasz kraj potrzebuje elektrow-
ni jądrowej, bo obecne źródła 
energii są niewystarczające. 
Kto im to wmówił, gdy zaso-
by węgla szacuje się na kilka-
set lat, a gaz (import) nieogra-
niczony – można się domyślać.

Biurokracja brukselska nie 
ustaje w pomysłach wiąza-
nia bliżej nieokreślonej prawo-
rządności z rozdziałem fundu-
szy pomocowych, co nie ma 
traktatowego umocowania, po-
dobnie jak próby wprowadze-
nia kwot za nieprzyjmowanie 
imigrantów. Tymczasem ucho-
dzi jej uwadze fakt, że do na-
szego kraju przybyło blisko 
2 mln ukraińskich uchodź-
ców (rzeczywistych, bo ich 
kraj zaatakował rosyjski agre-
sor). To jednak nie ma dla niej 
żadnego znaczenia. Nie usta-
je w krytyce polskiego rzą-
du, w oskarżaniu go o kseno-
fobię, o brak solidarności eu-
ropejskiej, chociaż – podobnie 
jak praworządność – nie wia-
domo, co ona znaczy.

Jak na razie konsternacja, 
bo nie ma funduszy na wyba-
wienie gospodarki brukselskiej 
z korona-kryzysu i ustanowie-

nie Europejskiego Zielonego 
Ładu. Niemniej realizacji ma-
rzenia o bezemisyjnej gospo-
darce może pomóc właśnie ko-
rona-wirus (ograniczenie pro-
dukcji), bo skąpe środki z Fun-
duszu Sprawiedliwej Transfor-
macji (dla naszego kraju – 7,5 
mld euro) to tylko kropla w mo-
rzu potrzeb. Jak widać, zielo-
na ideologia ma się nijak do re-
aliów gospodarczych.

Zagłada planety

Nasza ziemia jest zagrożona 
z powodu przeludnienia i zmian 
klimatycznych – głoszą zieloni 
prorocy. Trzeba więc rozwijać 
produkcję alternatywnego mle-
ka i mięsa. Media w wielu kra-
jach już reklamują te produkty, 
traktując ich konsumpcję jako 
postępową modę. Młodzi ule-
gają tym perswazjom, nie wni-
kając, że nowy przemysł alter-
natywnej żywności to niezwy-
kle intratny biznes, nie mó-
wiąc o dodatkowych wpływach 
z planowanego przez UE po-
datku od mięsa.

Tymczasem prawem czło-
wieka jest nie tylko aborcja czy 
eutanazja, nie tylko elgiebetyc-
kie przywileje, ale także uzna-
wanie „praw zwierząt”. I wła-
śnie kawiorowa lewica zabrała 
się do walki o „prawa zwierząt”. 
Postuluje, by w każdym powie-
cie prowadzić schronisko dla 
zwierząt. Bezdomni czy bezro-
botni jej nie interesują.

Mimo gwarantowanej wol-
ności gospodarczej, coraz wię-
cej odbiorców energii prefe-
ruje prąd z OZE niż z węgla. 
Fabryki, urzędy, banki chcą 
być ekologiczne, choć bał-
tycki wiatr wieje tylko przez 
pół roku, a słońce świeci jesz-
cze krócej. Nic to, firmy będą 
dyktowały warunki producen-
tom energii, nie zważając na 
to, że energia odnawialna 
jest wciąż kilka razy droższa, 
niż tradycyjnie wytwarzana 
(z węgla). Rząd, wychodząc im 
naprzeciw, planuje zmniejszyć 
do 500 metrów odległość wia-
traka (turbiny wiatrowej) od bu-
dynków mieszkalnych.

Charakterystyczne, że „mi-
łośnicy zielonej planety” nie 
biorą pod uwagę nowocze-
snych (czystych) technologii 
spalania węgla, który zapew-
nia naszemu krajowi niezależ-
ność energetyczną. Tak, jak-
by nikt nie czytał Porozumień 
Paryskich, które nie przewidu-
ją likwidacji kopalń czy dekar-
bonizacji. Niemniej na „obro-
nie przyrody” można nieźle za-
robić, o czym świadczą zarob-

ki aktywistów ekologicznych. 
Nic więc dziwnego, że już set-
ka organizacji rolniczych apelu-
je do resortu rolnictwa o zawie-
szenie „inspekcji” aktywistów 
ekologicznych, którzy rekwiru-
ją zwierzęta w trosce o ich do-
brostan, czyniąc sobie źródło 
utrzymania z ich sprzedaży.

Od przedszkola

Sześciokolorowa edukacja 
od najmłodszych lat. Szkoły 
powinny być otwarte dla neo-
marksistowskich sekseduka-
torów w postępowym kraju. 
Jednak młodzież nie wie, jak 
działa manipulacja. Aktywi-
ści demoralizatorzy mogą li-
czyć na sukcesy. Już lewac-
cy i elgiebetyccy bojówkarze 
atakują furgonetki „Stop pe-
dofilii” i „Pro-life”. Inaugura-
cja roku akademickiego na 
Uniwersytecie Warszawskim 
pod sześciokolorowymi flaga-
mi i pod przewodnictwem Hart-
mana i „Margot”. Ktoś zezwo-
lił na oflagowanie, ktoś targnął 
się na cudzą własność (budy-
nek uczelni), stygmatyzując go 
sześciokolorem.

Już można mówić o pew-
nych osiągnięciach, bo nasz 
kraj przoduje w świecie 
pod względem laicyzacji społe-
czeństwa. Okazuje się, że tyl-
ko 69 proc. uczniów ostatnich 
klas szkół ponad gimnazjal-
nych określa się jako wierzący 
(10 lat temu było ich 83 proc.). 
Na lekcje religii uczęszcza ok. 
70 proc. uczniów (w 2010 roku 
– pond 90 proc.). W niedziel-
nej mszy św. uczestniczy 25 
proc. młodych, starszych (po-
nad 40 lat) – połowa. Tak wy-
gląda oświeceniowy postęp.

Tymczasem Katolicki Uni-
wersytet Lubelski zamie-
rza współpracować z serwi-
sem onet.pl (tak jak z innymi 
agencjami prasowymi – PAP 
czy KAI), a przecież szwajcar-
sko-niemiecki portal uważny 
jest za antypolski, proelgiebe-
tycki, także proaborcyjny i pro-
eutanazyjny. Dzięki współpra-
cy lubelska uczelnia miałaby 
propagować wartości chrze-
ścijańskie, nauczanie Jana 
Pawła II. To przechodzi wy-
obraźnię przeciętnego obywa-
tela, chyba że uczelnia zamie-
rza promować swoich „postę-
powych” wykładowców (tole-
rancja, otwarty katolicyzm).

Jak widać, pandemii agre-
sywnego lewactwa – jak 
mówi prof. Andrzej Nowak 
– towarzyszy pandemia glo-
balnego ogłupienia.

Szaleństwa manipulatorów
 ■ Unikając konfrontacji demokratycznej (wybory), jak również intelektualnej (relatywizm wy-

klucza z naukowej debaty) lewicowo-elgiebetyckiemu totalniactwu pozostają fejki, postpraw-
da, mowa nienawiści, przemysł pogardy, pedagogika wstydu, insynuacje, prowokacje, poniża-
nie przeciwników, tworzenie wyimaginowanych wrogów i ofiar.

Jerzy 
Pawlas
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