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Uważali się 
za wolnych, a nikt 
nie będzie wolny, 
jak długo będą 
istniały zarazy.

Albert Camus, 
Dżuma

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

Krzysztof 
Gulbinowicz

Akcja 
Manipulacja

Zasłużyć na 
średnią

Czy samorząd 
wspiera protesty?
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Wywiad 
z Salem Solo
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W drugim tygodniu 
protestów już jest ja-
sne, że bunt wie-
lu młodych dziew-
cząt w obronie rzeko-
mo zagrożonej wol-
ności i praw kobiet 
został sprytnie za-
aranżowany.

Polskojęzyczne me-
dia wszystko rozpo-
wszechnią, a gazety wyda-
ją darmowe dodatki pra-
sowe, reklamujące prote-
sty feministek. Można roz-
wijać „ekspresję artystycz-
ną” dewastując świątynie 
i pomniki, bazgrząc na za-
bytkowych murach.

Od rozpoczęcia „pro-
testów” mieszkań-
cy Krakowa chodzą 
po zaśmieconych uli-
cach, oglądają wul-
garne napisy i wysłu-
chują agresywnych 
okrzyków pod adre-
sem wybranych.

Dostrzegłem, że je-
steście niezwykłym 
narodem, macie nad-
zwyczajne – niespo-
tykane nigdzie indziej 
– poczucie tożsamo-
ści narodowej. Czuło 
się w was takiego du-
cha walki, energię.

Krzysztof nie odbierał 
moich telefonów. Paro-
krotnie bezskutecznie 
dobijałem się do jego 
drzwi. Początkowo nie 
byłem tym bardzo za-
niepokojony, gdyż mie-
siąc wcześniej, nic o tym 
nie mówiąc, przepadł na 
dwa tygodnie.

Wywiad z wice-
marszałkiem 
Marcinem 
Krzyżanowskim.
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Paweł 
Zyzak

Krzysztof 
Brzechczyn

Dzień sądu 
wyborczego

Spór o aborcję, czyli jak 
rywalizacją frakcyjna 
doprowadziła do wojny 
kulturowej

czytaj na str. 9.
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Wywiad

Według sondażu, zrealizowanego 
przez Instytut Badań Pollster dla 

„Super Expressu”, protestów w samych 
kościołach i wiążącego się z tym zakłó-
cenia Mszy nie popiera przytłaczają-
ca większość – łącznie 72 proc. bada-
nych. 44 proc. badanych powiedziało, że 
manifestacje są niedopuszczalne i pod 
świątyniami i w trakcie Mszy; 28 proc. 
odparło, że manifestacje są dopusz-
czalne pod świątyniami, ale nie w trak-
cie Mszy; 19 proc. uznało, że manife-
stacje są dopuszczalne pod świątynia-
mi i w trakcie Mszy. 9 proc. odparło, że 
nie wie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go w sprawie aborcji nie został do-

tąd opublikowany w Dzienniku Ustaw. 
Według ustawy, opublikowanie orzecze-
nia TK powinno nastąpić „niezwłocz-
nie”. Najpóźniejszy termin na jego publi-
kację przypadał na 2 listopada. Jadwi-
ga Emilewicz powiedziała w rozmowie 
z Polsat NEWS, że wyrok nie powinien 
być publikowany aż do momentu przyję-
cia przez Sejm projektu prezydenta An-
drzeja Dudy.

Jeżeli potwierdzi się, że niektó-
rzy nauczyciele namawiali uczniów 

do udziału w protestach lub sami bra-
li w nich udział, m.in. powodując zagro-
żenie w czasie epidemii, będą wycią-
gnięte konsekwencje przewidziane pra-
wem – przekazała w komunikacie rzecz-
niczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

Lewica i Koalicja Obywatelska, nie 
biorąc udziału w spotkaniu z premie-

rem Mateuszem Morawieckim dotyczą-
cym sytuacji epidemicznej, zachowują 
się w sposób przypominający złe zwy-
czaje opozycyjne; odmówili ze wzglę-
dów czysto politycznych – ocenił rzecz-
nik rządu Piotr Müller.

Strajk Kobiet ogłosił wstępny skład 
tak zwanej Rady Konsultacyjnej; 

są w nim m.in. prof. Monika Płatek, były 
minister administracji i cyfryzacji w rzą-
dzie PO-PSL Michał Boni, lider Związ-
kowej Alternatywy Piotr Szumlewicz. 
Wśród postulatów oprócz kwestii doty-
czącej aborcji znalazły się prawa spo-
łeczności LGBT, wprowadzenie świec-
kiego państwa i przeznaczenie 10 proc. 
PKB na wsparcie ochrony zdrowia. 
Do sprawy na antenie Polskiego Ra-
dia odniósł się minister Mariusz Błasz-
czak. Szef MON podkreślił, że działania 
Strajku Kobiet to „powtórka z komuny”, 
a stawiane tezy mają charakter marksi-
stowski.

– Powstało coś takiego, to jest 
ośmieszające. Ze względu 

chociażby na wiek ludzi, którzy weszli 
do Rady Konsultacyjnej i ze względu 
na wiek protestujących. To jest olbrzy-
mia różnica. Ci, którzy weszli do Rady 
Konsultacyjnej mogą być dziadkami 
tych, którzy protestują. Trudno brać ich 
za ludzi, którzy reprezentują protestu-
jących.

Rząd robi wszystko, żeby unik-
nąć wprowadzenia twardego lock-

downu w Polsce – powiedział we wtorek 
szef KPRM Michał Dworczyk. Przyznał 
przy tym, że taki scenariusz nie jest jed-
nak wykluczony, a wprowadzanie kolej-
nych ograniczeń będzie zależało od dy-
namiki zachorowań.

Szukając definicji patriotyzmu go-
spodarczego, natkniemy się na od-
wołania do codziennych konsumenc-
kich wyborów. Czym jest patriotyzm 
gospodarczy? 

Przede wszystkim należy rozróżnić zjawi-
sko patriotyzmu gospodarczego z punk-
tu widzenia państwa i samorządów oraz 
z perspektywy obywatela-konsumen-
ta. Na poziomie państwa jest to szero-
ko rozumiane wsparcie zarówno ma-
łych, średnich jak i dużych przedsię-
biorstw. To wsparcie powinno być reali-
zowane przez odpowiedzialną i pragma-
tyczną politykę państwa i samorządu, do-
stosowaną do otaczającej rzeczywisto-
ści. Instrumentami takiej polityki wobec 
przedsiębiorców są między innymi udzie-
lane dotacje, pożyczki, zwolnienia, czy 
uproszczenie przepisów prawa. Z punk-
tu widzenia obywatela, patriotyzm go-
spodarczy to z całą pewnością świado-
my wybór produktów i usług pochodzą-
cych od krajowych czy lokalnych produ-
centów.

Patriotyzm gospodarczy może się rów-
nież przejawiać w prowadzeniu od-
powiedniej polityki gospodarczej. 
Poszczególne decyzje podejmowa-
ne w skali samorządowej mają sil-
ny bezpośredni wpływ na gospodar-
kę. Jakie działania podejmuje samo-
rząd województwa, żeby promować pa-
triotyzm gospodarczy?

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców 
to jedno z kluczowych zadań samorzą-
du województwa. Targi branżowe, misje 
gospodarcze i szeroka akcja informacyjna 
to działania zaplanowane w ramach pro-
jektu promocji oferty gospodarczej regio-
nu na rynkach krajowych i międzyna-
rodowych. Projekt był realizowany rów-
nież w ubiegłych latach, a jego celem 
jest wzmocnienie rozpoznawalności dol-
nośląskich przedsiębiorstw na rynku mię-
dzynarodowym oraz ułatwienie nawiązy-
wania kontaktów handlowych za granicą. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w obecnej 
sytuacji naszym priorytetem jest pomoc 
przedsiębiorcom w walce z gospodarczy-

mi skutkami wywołanymi pandemią koro-
nawirusa.

W dobie globalizacji zacierają się gra-
nice pomiędzy rynkami narodowy-
mi. Następuje unifikacja i coraz wię-
cej światowych przedsiębiorstw wpro-
wadza swoje produkty lub inwestu-
je w Polsce. W takiej sytuacji trudno 
odróżnić, którzy producenci mogą być 
uważani za rodzimych.

Z całą pewnością daleko idący postęp 
sprawił, że gospodarki poszczególnych 
państw coraz bardziej scalają się w je-
den globalny rynek. Z jednej strony, jest 
to wspomniane przez panią zagroże-
nie w postaci konkurencji zagranicznych 
firm. Z drugiej strony natomiast jest 
to wielka szansa dla polskich przedsię-
biorców. W dzisiejszych czasach, szcze-
gólnie w obrębie Unii Europejskiej mamy 
swobodny przepływ towarów czy świad-
czenia usług, co zdecydowanie uła-
twia wejście na rynek międzynarodowy. 
Co do problemu z rozróżnianiem pocho-
dzenia produktów – państwo powinno da-
lej wprowadzać oraz udoskonalać kryte-
ria, dotyczące informowania o krajowym 
pochodzeniu produktu. Dobrym przykła-
dem takich działań jest wprowadzony 
znak „Produkt polski”.

Czy teraz w dobie pandemii patrio-
tyzm gospodarczy ma większe zna-
czenie?

Zdecydowanie, w dobie pandemii patrio-
tyzm gospodarczy ma kluczowe znacze-
nie. Prowadzenie biznesu w tych trud-
nych czasach, a tym samym zapewnienie 
miejsc pracy, wymaga od nas wsparcia 
lokalnych przedsiębiorców. To wsparcie 
musi być realizowane zarówno ze strony 
obywateli jak i z punktu widzenia syste-
mowego, tj. państwa i samorządu.

Przykładem może być tutaj Dolnoślą-
ski Pakiet Gospodarczy, czyli przygoto-
wany przez samorząd województwa dol-
nośląskiego system pomocy przeznaczo-
ny dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorców. Działania w zakresie tego pakie-
tu to m.in. dopłaty do wynagrodzeń, po-
życzki, poręczenia i specjalistyczne do-
radztwo. Pieniądze pochodzą z funduszy 
unijnych oraz środków samorządu woje-
wództwa. Wartość różnorodnych dzia-
łań w zakresie tego pakietu wynosi mi-
liard złotych.

Pomoc finansową otrzymała również 
dla branża turystyczna. W ramach kon-
kursu przeznaczono w sumie ponad 60 
mln złotych dla przedsiębiorców zajmu-
jących się działalnością sportową, rekre-
acyjną, twórczą związaną z kulturą i roz-
rywką, a także z prowadzeniem muzeów, 
bibliotek czy archiwów. Projekt jest reali-
zowany dzięki funduszom Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W dobie pandemii patriotyzm 
gospodarczy ma kluczowe znaczenie

 ■ Wsparcie lokalnych przedsiębiorców to jedno z kluczowych zadań sa-
morządu województwa – mówi wicemarszałek województwa dolnoślą-
skiego Marcin Krzyżanowski w rozmowie z Magdaleną Szymerowską.

Magdalena 
Szymerowska
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Komentarze i Felietony

Co o tym świadczy? Jesienią 
2016 r. w wyścigu o urząd pre-
zydencki starło się ze sobą dwo-
je najmniej popularnych kandyda-
tów prezydenckich w najnowszej 
historii. Sztab Clintonów od po-
czątku swojej kampanii „grał” na 
Trumpa, który jako jedyny spo-
śród wszystkich 16 kandyda-
tów GOP (Partii Republikańskiej), 
przegrywał z byłą Sekretarz Sta-
nu we wczesnych sondażach 
i dawał jej pewne, jak się zdawa-
ło, szanse na zwycięstwo. Trump 
ostatecznie wygrał. Zmęczone 
ośmioma laty rządów demokra-
tów oraz klinczem między repu-
blikańskim Kongresem i demo-
kratycznym Białym Domem spo-
łeczeństwo, dalej rosnące nie-
zadowolenie z sytuacji społecz-
no-gospodarczej oraz nieudol-
ność rządu na arenie międzynaro-
dowej, wreszcie niechęć do osoby 
pierwszej potencjalnej Pani Pre-
zydent, nawet w rdzennym elekto-
racie demokratycznym – wszyst-
ko to i jeszcze więcej sprawiło, że 
czarnym koniem wyborów okazał 
magnat deweloperski, „celebrity”, 
nie zaś zawodowy polityk.

System

By zrozumieć co dzieje się obec-
nie w USA, należy brać pod uwa-
gę to, co faktycznie było źró-
dłem, odpowiednio, poraż-
ki Clinton i zwycięstwa Trumpa. 
W 2016 r. kandydat GOP wygrał 
dzięki przejęciu głosów elektor-
ski w trzech kluczowych, także 
dla obecnej kampanii wyborczej, 
„swing states”: Michigan, Pensyl-
wanii i Wisconsin. W Michigan 
Trump wygrał różnicą 10,704 gło-
sów czyli 0,2%, w Pensylwanii 
46 765, zaś w Wisconsin 22 177. 
Nie wchodząc na razie w szcze-
góły, jeśli Trump myśli o reelekcji 
– a ewidentnie jeszcze na nią li-
czy – musi i tym razem wszystkie 
je przechwycić. Jeśli Biden zapa-
li niebieską lampkę tylko w jednym 
z nich, Trumpowi zapalą się lamp-
ki układające się w napis „game 
over”. Ba, Biden nie musi w owej 
trójce zwyciężyć. Przy sprzyjają-
cych wiatrach na Florydzie, Geo-
rgii, Północnej Karolinie i Arizo-
nie, gdzie obecnie w stanowych 
sondażach prowadzi, z łatwością 
przebije sufit 270 głosów elek-
torskich.

Przyłóżmy teraz lupę do intere-
sujących nas stanów „wahających 
się”. Jak i w Polsce, w USA prze-
grany kandydat na prezydenta za-
wsze znajdzie sposób, by ogło-
sić się zwycięzcą, czytaj, osłodzić 
sobie i wyborcom gorycz porażki. 
Każdy przecież zwycięża w jakiejś 
grupie wiekowej czy zawodowej, 
prawda? Demokraci od dwóch 
dekad powołują się na zwycię-

stwa w łącznej liczbie głosów, tzw. 
„popular votes”, republikanie ogła-
szają się zwycięzcami w łącznej 
liczbie hrabstw. Oczywiście jed-
na i druga strona doskonale zdaje 
sobie sprawę, jakie są reguły i cel 
gry, z tego, że w systemie wybor-
czym USA chodzi o nic innego, 
tylko stanowe głosy elektorskie. 
No więc, w każdym „wahającym 
się” stanie znajduje się określona 
liczba „wahających się” hrabstw. 
I tak jak niektóre stany z biegiem 
lat stają się tymi „wahającymi się”, 
inne przestają nimi być, o czym 
decyduje przepływ ludności mię-
dzy hrabstwami, stanami, mia-
stem i prowincją, zmiany genera-
cyjne, branżowe, technologiczne, 
kulturowe, w zamożności, itd. 

Przykładając lupę jeszcze bli-
żej, dostrzegamy pewną stałą, 
a mianowicie wyborców prowin-
cji i wsi, tzw. przedmieść i miast. 
Tych z przedmieść określilibyśmy 
mianem „wahających się”. Śred-
nie i duża miast głosują powta-
rzalnie na demokratów, wieś i pro-
wincja na republikanów, stąd czę-
sto na mapie administracyjno-wy-
borczej stanu dostrzec możemy 
małe, niebieskie wysepki pływa-
jące po czerwonym, republikań-
skim morzu. Walka wyborcza po-
lega zarówno na mobilizacji swo-
jej bazy w „lojalnych” hrabstwach, 
jak i uzyskaniu przewagi w hrab-
stwach „wahających się”. Przy-
kładamy lupę do przedmieść i do-
strzegamy „wahającą się” grupę. 
Są to białe kobiety, które w odróż-
nieniu od białych mężczyzn, de-
cydują na kogo owe przedmieścia 
pójdą i ostatecznie zagłosują. 

Właśnie owe białe kobie-
ty w 2016 r. zadecydowały o wybo-
rze Donalda Trumpa.

Różnice 

Ogólnokrajowe sondaże w przy-
padku USA bywają w ostatnich 
dekada wyjątkowo zwodnicze. 
Nawet tak duża przewaga, jaką 
Biden obecnie utrzymuje od lata 
nad Trumpem – 54% do 43% – nie 
gwarantuje mu niczego. O rezulta-
cie wyborczym nie decydują prze-
cie „popular votes”. Hillary Clin-
ton wygrała z Trumpem 3 mln. gło-
sów. Podobnież wyniki badań za-
ufania społecznego stanowią za-
ledwie pewną informację. 51% ba-
danych zdradza życzliwy stosunek 
do Bidena, kiedy 47% negatywny. 
W przypadku Trumpa, 59% bada-
nych ocenia go źle, w tym aż 48% 
skrajnie negatywnie, za to tylko 
39% ma doń pozytywny stosunek. 
Czy to przekłada się na ich szan-
se? Minimalnie. W tym miejscu 
musimy odczytać pierwszą wyraź-
ną różnicę między 2020 r. a 2016 r. 
Wówczas Trump i Clinton solidar-
nie cieszyli się, przekraczającym 

połowę, podobnym odsetkiem 
ocen negatywnych.

Kolejna różnica. Republika-
nie w rzeczywistości dawno już 
stracili swą przewagę wśród ludno-
ści z przedmieść. W 2016 r. wyno-
siła ona jeszcze 1,2 mln. O tym, 
iż była kluczowa, rozprawialiśmy. 
W 2018 r. demokraci mieli już 2 
mln. przewagę. Zatem nie dość, 
że odrobili straty, uzyskali sporą 
„górkę”. Właśnie wówczas, pod-
czas „midterm elections”, gdy de-
mokraci odzyskali Izbę Repre-
zentantów, objawiło się, że znaj-
dują się na fali wznoszącej, któ-
ra niesie aż do dziś. Zatem za-
wczasu rozbrójmy mit, iż pande-
mia przeszkodziła w nieuniknio-
nym zwycięstwie Trumpa jesie-
nią 2020 r. Ale to nie wszystko. 
W związku z tym, że czoło owej 
fali wcale nie maleje, i demokra-
ci przejmują dzielnice przedmieść 
Houston, Dallas, Atlanty czy In-
dianapolis, mają dziś sporą dużą 
szansę przejąć i Senat. Republi-
kanie, inaczej niż w 2018 r., bronią 
tym razem 20 miejsc, zaś poważ-
nie zagrożonych jest… 12. Ich ak-
tualny stan posiadania w Senacie 
to 53 fotele.

W 2016 r. większość ko-
mentatorów zgubiło lekceważe-
nie wyrównanych wyścigów w po-
szczególnych stanach wahających 
się. Upajano się ogólnokrajowym 
prowadzeniem Clinton i delekto-
wano kolejnymi wpadkami szta-
bu Trumpa. Biden może aktual-
nie pochwalić się stabilną prze-
wagą w Pensylwanii, Wisconsin 
i Michigan. W stanach, o które to-
czy się gra. W innych „wahających 
się” prowadzi z mniejszą przewa-
gą lub minimalnie przegrywa, ale 
to Trump musi wygrać we wszyst-
kich. W najbardziej dla tego ostat-
niego optymistycznym scena-
riuszu powtórzy swój wynik 
z 2016 r., w najgorszym od-
niesienie najgorszą przegraną 
dla republikańskiego kandydata 
od Thomasa Dewey’a, kandyda-
ta GOP w 1944 r., a więc w okre-
sie II wojny światowej. Przy aktual-
nych sondażach Biden otrzymał-
by ok. 330 głosów, Trump ok. 200. 

Zmieniły się również prioryte-
ty zwłaszcza dla elektoratu repu-
blikańskiego. O ile jednym z pierw-
szych przed czterema laty była 
kwestia uzupełnienia składu Sądu 
Najwyższego, aktualnie jedy-
nie 3% przywiązuje doń central-
ne znaczenie. Jeśli idzie o sztan-
dar wyborczy Trumpa – kwestię 
imigracji – jedynie 2%. Rzecz, na 
której Trump próbował odbudo-
wać swoją pozycję w tym roku, 
gdy poniósł porażkę w zarządza-
niu kryzysem pandemicznym – 
prawo i porządek publiczny – 7%. 
W jednej tylko wiodącej dla repu-
blikanów kategorii Trump utrzymał 

przewagę nad Bidenem, w podej-
ściu do spraw gospodarczych. Wy-
nosi ona 53% do 47%, Trump acz-
kolwiek przegrywa w kwestii za-
sadniczej teraz dla ogółu, zwłasz-
cza dla osób powyżej 65 roku ży-
cia, a więc tradycyjnej bazy repu-
blikańskiej, 59% do 41%. Do tej 
grupy elektoratu Trump niezmien-
nie wysyła mało atrakcyjny prze-
kaz: „po trupach dla ratowania go-
spodarki”. A to właśnie seniorzy, 
obok białych kobiet, zadecydowa-
li w 2016 r. o jego zwycięstwie nad 
Clinton. Biden prowadzi wśród se-
niorów w przededniu wyborczym 
52% do 46%, utrzymując gigan-
tyczną przewagę wśród wyborców 
poniżej 35 roku życia rzędu 56% 
do 37%.

Zwolennicy sprawy Trumpa 
powołują się często na tzw. „si-
lent majority”, która w dniu wybo-
rów pójdzie i masowo zagłosu-
je na swojego przedstawiciela. 
Mają to być ci, którzy nie przyzna-
ją się w sondażach, iż chcą nań 
głosować. Wstydzą się lub boją. 
Nawet liberalne media wydają się 
poddawać hipnotycznemu uroko-
wi tej hipotezy, mając w pamięci 
nauczkę z 2016 r. Jest to wszak-
że hipoteza ryzykowna. Rekordo-
wa frekwencja pokazuje, że zmo-
bilizowały się przede wszystkim 
masy elektoratu demokratyczne-
go oraz wyborcy, którzy wcześniej 
nie głosowali. Według sondażu 
USC pośród „wcześniej głosują-
cych, zarówno tych osobiście, jak 
i korespondencyjnie, Biden prowa-
dzi 64% do 32%.

Odsetek wyborców niezde-
cydowanych na ostatniej pro-
stej, dzięki wysokiej polaryzacji, 
był tym razem mniejszy niż zwy-
kle. Nie warto natomiast lekcewa-
żyć irredenty w elektoracie zareje-
strowanych republikanów, zwłasz-
cza wśród wspominanych kobiet, 
którzy wstydzą się lub boją przy-
znawać, że głosować będą na Bi-
dena… 

Powyborcze 
rozstrzygnięcia

Trump miał szansę zostać Geor-
gem Bushem zagrożenia pande-
micznego. Odwrócić najgroźniej-
sze dlań trendy. Pandemia całko-
wicie usunęła z debaty publicz-
nej sprawę impeachmentu i innych 
skandali, w tym mało obyczajne-
go prowadzenia się w przeszłości 
oraz związków z Epsteinem i Ma-
xwell, dzięki którym na ustach wie-
lu języków stał się współczesnym 
Billem Clintonem. Już teraz wie-
my, że nie dość, że jako urzędu-
jącemu prezydentowi, nie dość, że 
nie udało mu się niczego zatrzy-
mać, przez 4 lata nie wyrósł poza 
żelazny republikański elektorat na-
wet na zauważalną dla oka chwilę. 

W noc wyborczą dynami-
ka zmian rezultatów jest trud-
na do przewidzenia. W zależno-
ści od stref czasowych czy syste-
mu liczenia głosów w poszczegól-
nych stanach, ich tempa, ale i ko-
lejności liczenia głosów, będą one 
przechodzić z rąk do rąk. Przykła-
dowo na Florydzie, gdzie zlicza 
się wpierw głosy koresponden-
cyjne, potem zaś osobiste, z po-
czątku zdecydowanie prowadził 
będzie kandydat demokratów, po 
czym jego przewaga będzie ma-
leć. Ostatecznych wyników nie po-
znamy nawet, jak bywało to zwy-
kle, rankiem następnego dnia. 
W niektórych stanach, jak w Pen-
sylwanii zliczanie może potrwać 
nawet do 6 listopada. Wreszcie 
pamiętajmy, że wiążące dla sys-
temu głosowanie, czyli elektor-
skie odbędzie się dopiero 20 grud-
nia, a i tegoż rezultatu, w razie nie-
wielkiej różnicy w tychże głosach, 
pewnym być nie można. 

Co jest niemal pewne? Po-
nieważ Trump poinformował 
swoich wyborców, że de fac-
to uzna tylko zwycięski dla sie-
bie wynik wyborczy, stany przygo-
towują się ogólnokrajowych pro-
testów, a Biały Dom… na oblęże-
nie. W ostatnich dniach otoczo-
no go dodatkową warstwą ogro-
dzenia. W Michigan, Pensylwa-
nii i Wisconsin, a może i na Flory-
dzie, i w innych „wahających się” 
stanach, Trump pójdzie do są-
dów, co okrasi narracją o fałszer-
stwie wyborczym. W 2016 r. nie 
pozwolił Clinton nacieszyć się 
nawet 3-milionowym zwycię-
stwem w „popular votes”, oskarża-
jąc o kradzież tegoż nielegalnych 
imigrantów. 

Motywuje go do tych działań 
zarówno bogate w procesy port-
folio, obfitujące w ponad 4 tys. 
spraw sądowych, służących zwy-
kle obstrukcji czy unikaniu płace-
nia wierzytelności, jak i rysują-
ca się przed nim raczej niełatwa 
sytuacja prawna w chwili wyga-
śnięcia immunitetu. Nie znajdzie 
się w sytuacji ustępującego Nixo-
na, skazanego na łaskę następ-
cy z tego samego obozu politycz-
nego. A owa imponująca wieloty-
sięczna liczba spraw sądowych 
została w czasie jego prezyden-
tury uzupełniona o kolejne, m. in. 
dotyczące związków jego sztabu 
z Kremlem, malwersacji środków 
kampanijnych, pieniędzy za mil-
czenie dla gwiazdy porno, ponad 
20. oskarżeń o molestowanie, itd., 
zaś przez najbliższe kilka lat musi 
oddać prywatnym wierzycielom 
jakieś ponad $400 mln., natomiast 
państwu, najpewniej zwrócić po-
nad $70 niesłusznie odpisanych 
sobie podatków. 

Zapowiada się gorąca zima.

Dzień sądu wyborczego
 ■ Pośród komentatorów tegorocznej elekcji prezydenckiej w USA pojawiają się głosy, że rezultat wyborczy może się 

okazać życzliwy dla urzędującego prezydenta, bowiem wybory przypominają te z 2016 r. W rzeczywistości tegorocz-
ne wybory w niczym niemalże nie przypominają tych sprzed czterech lat. Po pierwsze, tym razem wybory są swo-
istym referendum w sprawie Donalda Trumpa. Po drugie, Donald Trump stał się dzisiejszą Hillary Clinton. 

Paweł 
Zyzak

Nr 231 • 6 – 19 listopada 2020 3



Opinie i Akcenty

Cztery nogi Trzeciej 
Rzeczypospolitej 

Można zaryzykować tezę ustrój 
polityczny III RP opiera się na 
czterech kompromisach politycz-
nych zawartych ponad politycz-
nymi i światopoglądowymi po-
działami. Są to w kolejności ich 
zawierania: 
– ustawa o planowaniu rodzi-

ny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży uchwalo-
na przez Sejm RP z 7 stycz-
nia 1993 r. popularnie zwana 
„kompromisem aborcyjnym”,

– konstytucja RP. uchwalona 2 
kwietnia 1997 roku, 

– wejście Polski do NATO (12 
marca 1999),

– wejście Polski Unii Europej-
skiej (1 maja 2004).
Dwa ze wspomnianych kom-

promisów potwierdzone były 
przez ogólnokrajowe referen-
da. W pierwszym, które odby-
ło 23 maja 1997 r. wzięło udział 
około 12 mln osób, co stano-
wiło frekwencję w wysokości 
43%. Ponad 6 mln osób, czy-
li 53% głosujących opowiedzia-
ło się wtedy za przyjęciem kon-
stytucji. W drugim referendum, 
zorganizowanym w dniach 7-8 
czerwca 2003 r., brało udział 17,5 
mln osób (blisko 59% uprawnio-
nych do głosowania). Spośród 
głosujących 13,5 mln osób, czy-
li 77,45% biorących udział, opo-
wiedziało się za wejściem Polski 
do struktur UE, zaś prawie 4 mln 
osób było przeciw. 

Z kolei była ustawa z 1993 r., 
poprzedzona była długotrwałą 
dyskusją, w której brali udział ety-
cy, filozofowie, teolodzy, medycy 
i politycy. Ustawa dopuszczała 
przerywanie ciąży w trzech przy-
padkach: zagrożenia zdrowia lub 
życiu kobiety, powstania jej w wy-
niku czynu przestępczego (gwał-
tu lub kazirodztwa) oraz gdy 
przesłanki medyczne wskazują 
na ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenia płodu lub istnienie nie-
uleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu. Kompromis jak każdy 
kompromis nie zadowalał w pełni 
żadnej ze stron konfliktu: ani ka-
tolicko-prawicowej, ani lewicowo-
liberalnej, lecz trwał dwadzieścia 
siedem lat. 

Między etyką 
zasad a etyką 

odpowiedzialności 

Działalność polityczna rozgry-
wa się, jak powiadał Max We-
ber między etyką przekonań 

a etyką odpowiedzialności. Ety-
ka przekonań wymaga respek-
towania uniwersalnych norm 
etycznych typu: „nadstaw dru-
gi policzek” w każdych warun-
kach, niezależnie od okoliczno-
ści i społecznych następstw ta-
kiego postępowania. Klasycz-
nym przykładem takiej posta-
wy etycznej jest odpowiedź Lu-
tra, który gdy żądano od nie-
go odwołania głoszonych przez 
niego poglądów, miał odpowie-
dzieć: „Przy tym stoję i inaczej 
nie mogę”. Tymczasem w poli-
tyce, zdaniem Webera, obowią-
zywać ma zasada wręcz prze-
ciwna: „powinieneś przeciwsta-
wić się złu przy użyciu siły, ina-
czej – będziesz odpowiedzial-
ny za sytuację, w której zło weź-
mie górę”. Najważniejszym dyle-
matem etyki odpowiedzialności, 
powiada Weber, jest zatem pro-
blem uświęcania środków przez 
cel, który chcemy osiągnąć. 

Rocznie w Polsce na około 
350 tys. narodzin dokonuje się 
około 1 tys. aborcji z tzw. przy-
czyn eugenicznych: są to stwier-
dzone w badaniach prenatal-
nych wady letalne płodu oraz tri-
somia 21 zwane popularnie ze-
społem Downa. Orzeczenie Try-
bunału Konstytucyjnego dotyczy 
zatem 0,3% przypadków wszyst-
kich ciąż. Ponadto trzeba zda-
wać sobie sprawę, że prawny za-
kaz podejmowania jakiegoś typu 
działań nie prowadzi automa-
tycznie do eliminacji z przestrze-
ni społecznej niepożądanych 
działań. Przykładowo kradzież 
jest zabroniona w kodeksie kar-
nym, lecz pomimo to przypadki 
kradzieży się zdarzają. 

Pytanie jakie należy po-
stawić w tym kontekście, to, 
czy w ramach istniejącego usta-
wodawstwa uczyniono wszyst-
ko by otoczyć odpowiednią opie-
ką rodziców decydujących się 
mieć wychowywać dzieci z ze-
społem Downa? Czy stworzo-
no specjalną i wydolną ścież-
kę opieki zdrowotnej oraz odpo-
wiedniej wysokości system zasił-
ków i wsparcia dla opiekujących 
się rodziców? Czy osoby z ze-
społem Downa mają zapewnio-
ną opiekę po śmierci ich natural-
nych opiekunów jakimi są rodzi-
ce. Czy oswojono wreszcie spo-
łeczeństwo z obecnością osób 
chorych na trisomię 21 w prze-
strzeni publicznej poprzez pre-
zentacje udział osób niepełno-
sprawnych umysłowo i fizycz-
nie w mediach, telenowelach, 
programach edukacyjnych i roz-
rywkowych. 

Wydaje się, że te przykładowe 
działania instytucji państwa w po-
łączeniu z mądrą i odpowiedzial-
ną kampanią na rzecz życia pro-
wadzoną przez organizacje pro-
liferskie, perswazją duszpaster-
ską kościoła katolickiego i innych 
związków wyznaniowych przy-
niosłyby więcej efektów w ochro-
nie życia niż wydawanie przez 
Trybunał Konstytucyjny orze-
czeń, które łatwo obejść, choćby 
przez wykonanie zabiegu aborcji 
zagranicą. 

Wady letalne 
a wady w postępowaniu 

Trybunału 

Informacje o wadach letal-
nych płodu można łatwo zna-
leźć w internecie (np. portal me-
donet). Najcięższą nich jest bez-
mózgowie (inaczej anencefa-
lia) występujące w jednym przy-
padku na 5 tysięcy urodzonych 
dzieci. Jest ono nieuleczalne. 
W przypadku bezmózgowia cał-
kowitego, dzieci – jeżeli wcze-
śniej nie dojdzie do naturalne-
go poronienia – zazwyczaj rodzą 
się martwe. W przypadku bez-
mózgowia częściowego, dziec-
ko umiera zwykle po kilku godzi-
nach lub po kilku dniach od przyj-
ścia na świat.

Wady letalne dziecka są trau-
matycznym doświadczeniem, 
z którym muszą się zmierzyć 
przede wszystkim jego rodzi-
ce niezależnie od wyznawane-
go przez nich światopoglądu: na-
turalistycznego czy teistyczne-
go. Jak dotąd bowiem ani nauka, 
ani teologia nie potrafi satysfak-
cjonująco wyjaśnić przyczyn ani 
określić sensu bezmózgowia (i 
innych wad) wśród dzieci. W dys-
kursie naukowym można wska-
zać jedynie na czynniki sprzyja-
jące powstawaniu określonych 
typów wad rozwojowych. Pozo-
stając na gruncie dyskursu teo-
logicznego jeszcze trudniej zro-
zumieć dlaczego Bóg, który 
jest wszechmogący i dobry do-
puszcza do poczęcia dzieci, któ-
re – przed swoim urodzeniem 
lub wkrótce po nim – umrą.

Ta okoliczność wymagałaby 
pokory zarówno od sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego, jak i po-
lityków w regulowaniu spraw, któ-
rych natura pozostaje poza sfe-
rą zarówno ich wiedzy, władzy, 
jak i osobistego doświadczenia. 
Optymalnym rozwiązaniem by-
łoby – w istniejących warunkach 
polityczno-kulturowych – pozo-
stawienie decyzji w sprawie kon-
tynuacji ciąży dziecka z wada-

mi letalnymi w gestii jego rodzi-
ców, a instytucje opieki zdrowot-
nej, decyzje te winny wspierać 
i respektować. 

Takiego zdania był na przy-
kład marszałek-senior Kornel 
Morawiecki, który 2018 r. za-
uważył, że „najlepiej pozostawić 
obowiązujący od wielu lat kom-
promis w sprawie aborcji i obec-
nie nie ruszać tego tematu. Pra-
ca nad ewentualnymi zmiana-
mi w ustawie wymagałaby deba-
ty publicznej, wypowiedzi zwy-
kłych ludzi i opinii ekspertów 
np. etyków, filozofów”. W innej 
swojej wypowiedzi dodawał, że 
obecnie w Polsce nie ma atmos-
fery do dyskutowania i rozwiązy-
wania problemów i porozumień 
ponad politycznymi podziałami. 

Trybunał Konstytucyjny po-
słuchał rady Kornela Morawiec-
kiego podczas poprzedniej ka-
dencji Sejmu. Wtedy również 
grupa posłów wniosła zapytanie 
o zgodność aborcji eugenicznej 
z konstytucją. Wniosek przele-
żał nierozpoznany do końca VIII 
kadencji Sejmu. W listopadzie 
2019 r. wniosek podpisany przez 
niektórych posłów PiS i Konfede-
racji został złożony na nowo.

Jednakże w 2020 r. atmosfera 
sporu politycznego jeszcze bar-
dziej się pogorszyła, a społecz-
ną frustrację napędza druga fala 
pandemii. Pomimo, że warunki 
na rozwiązywanie tak złożonych 
i delikatnych kwestii pogorszy-
ły się, to Trybunał Konstytucyj-
ny wybrał najgorsze rozwiąza-
nie z możliwych. Wątpliwości bu-
dzi już sam wybór momentu po-
siedzenia – 22 X 2020 – w mo-
mencie rozpędzającej się pande-
mii. Rodzić to mogło wśród elek-
toratu anty-PiS-u uzasadnione 
podejrzenie, że pandemia ma je-
dynie odwrócić uwagę opinii pu-
blicznej od treści orzeczenia Try-
bunału. Podziałało to mobilizu-
jąco na zwolenników całkowitej 
aborcji. Ponadto Trybunał orze-
kając niezgodność z konstytucją 
aborcji eugenicznej mógł wyzna-
czyć termin – obejmujący zwy-
kle osiemnaście miesięcy – do-
stosowania obowiązującego 
ustawodawstwa do nowej inter-
pretacji normy konstytucyjnej. 
Tego nie zrobiono i orzeczenie 
ma wejść z dniem jego wydruko-
wania, co do dzisiaj nie nastąpiło. 
Był to dodatkowy czynnik moty-
wujący do demonstracji. Wresz-
cie, Trybunał w swoim orzecze-
niu mógł – zasięgnąwszy opinii 
ekspertów – odróżnić wady letal-
ne od wad wrodzonych, typu ze-
spół Downa. Tego Trybunał też 

nie zrobił, a pod wpływem kry-
tyki wydanego orzeczenia, pra-
wie nazajutrz od jego ogłosze-
nia, zaczęli się od niej dystanso-
wać nawet ci, którzy podpisywa-
li poselski wniosek. Poseł Artur 
Dziambor na swoim profilu face-
bookowym stwierdził: „Całkowity 
zakaz aborcji i zmuszanie kobiet 
do rodzenia np. dzieci bez mó-
zgu nie może mieć miejsca w cy-
wilizowanym kraju. Takie sytu-
acje postrzegam jako nieludz-
kie”. Wiceszef komisji zdrowia 
Bolesław Piecha zadeklarował 
potrzebę wyjścia z impasu i po-
szukiwanie kompromisu w posta-
ci zdefiniowania wady letalnej. 
W podobnym duchu wypowia-
dał się w imieniu swojego Poro-
zumienia Jarosław Gowin, a pre-
zydent Andrzej Duda zapowie-
dział wystąpienie z inicjatywą 
ustawodawczą. 

Jak rywalizacja 
frakcyjna napędza wojnę 

kulturową?

W efekcie demonstracje pod ha-
słem całkowitego zniesienia za-
kazu aborcji rozlały się na cały 
kraj. Szybko pojawiły się hasła 
dymisji rządu i rozwiązania sej-
mu (tak chyba należy rozumieć 
hasło „wy… ć” i „je…ć: PiS”). Or-
ganizowane są w małych miej-
scowościach i regionach, które 
dotąd są (były) tradycyjnym ma-
tecznikiem Prawa i Sprawiedli-
wości. W sondażach nastąpiło 
tąpniecie notowań PiS o 6-7%. 
O ile wcześniej, główne partie 
opozycyjne: Platforma Obywa-
telska, byłe SLD i PSL były zwo-
lennikami kompromisu aborcyj-
nego i raczej skutecznie pacyfi-
kowały w swoich szeregach zwo-
lenników aborcji na życzenie, 
to obecnie żadne z tych ugrupo-
wań w obronie kompromisu abor-
cyjnego już nie występuje. Moż-
na domniemywać, że gdy PiS 
straci władzę w wyborach parla-
mentarnych, to utrzymanie kom-
promisu aborcyjnego będzie już 
niemożliwe. Nikt zatem nie przy-
czynił się bardziej do populary-
zacji aborcji na życzenie w prze-
strzeni publicznej jak działa-
nia posła Bartłomieja Wróblew-
skiego.

Wydaje się, że wszczyna-
nie zewnętrznego (kulturowe-
go) konfliktu nie było machiawe-
licznym zagraniem Kaczyńskie-
go, lecz niezamierzonym rezul-
tatem wewnętrznej rywaliza-
cji frakcji w obozie Zjednoczo-
nej Prawicy. Rysy w obozie Zjed-
noczonej Prawicy pojawiły 

Spór o aborcję, czyli jak rywalizacją frakcyjna 
doprowadziła do wojny kulturowej

 ■ Od ponad tygodnia przez Polskę z hasłem „To jest wojna” popieranym między innymi przez … wiceprzewod-
niczącą niemieckiego Bundestagu Claudię Roth, przetacza się fala protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego. W stylu amerykańskiego Black Lives Matters, dewastowane są pomniki i budynki kościelne. 
Przypadki publicznego bicia, upokarzania i wygrażania duchownym przez grupki młodocianych hunwejbinów przypominają 
podobne praktyki stosowane podczas rewolucji kulturalnej w Chinach w okresie panowania Mao. Akty wrogości kierują się na-
wet przeciwko osobom niepełnosprawnym, a zakłócanie mszy w kościołach katolickich zostało poparte przez Światowy Zakon 
Szatana. Zapytać należy jak do tego doszło i czy można było kulturowej konfrontacji w naszym kraju uniknąć? 

Krzysztof 
Brzechczyn

►
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się podczas próby zorgani-

zowania w maju wyborów pre-
zydenckich. Elementem dyscy-
plinowania Porozumienia i So-
lidarnej Piątki była zapropono-
wana „piątka dla zwierząt” i ko-
lejna rekonstrukcja rządu. Za-
powiedź ustawy „pro-zwierzę-
cej” wywołała jednak zrozumia-
łe protesty zarówno wśród po-
słów PiS, jak i niezrozumienie 
elektoratu Zjednoczonej Prawi-
cy. Trudno było bowiem wytłu-
maczyć prawicowemu wybor-
cy to nagłe przechylenie na 
lewo: „Jak to, Jarosław Kaczyń-
ski troszczy się o los zwierząt, 
a obojętny jest mu los nienaro-
dzonych dzieci”? 

O włączeniu do umowy koali-
cyjnej (formalnie bądź nie) wer-
dyktu Trybunału Konstytucyj-
nego zadecydował wpływ lob-
bystycznych organizacji typu 
Ordo Iuris czy Fundacji Życie 
i Rodzina dążących do całko-
witego zakazu aborcji niezależ-
nie od skutków politycznych ta-
kich decyzji: spadku poparcia 
społecznego i w konsekwencji 
utraty władzy w kolejnych wybo-
rach parlamentarnych. Można 
zaryzykować tezę, że specyfi-
ką działania wszelkich organi-
zacji lobbystycznych, niezależ-
nie od tego czy są one lewico-
we, czy prawicowe jest tzw. my-
ślenie, a właściwe działanie tu-
nelowe. Efekt tunelowy w rywa-
lizacji wewnątrzfrakcyjnej pole-
ga na realizacji za wszelką cenę 
zakładanego celu. Za wszel-
ką cenę, czyli bez należytego 
zbadania jego długodystanso-
wych następstw i reakcji szer-
szego (nie tylko członków wła-
snego klubu poselskiego) oto-
czenia społecznego oraz rezy-
gnacji z rozpatrzenia alternatyw-
nych metod i środków prowa-
dzących do realizacji zakłada-
nego celu w dłuższej perspekty-
wie czasowej.

Myślenie tunelowe i opar-
te na nim działanie pozbawio-
ne jest zatem szerszej wyobraź-
ni społecznej, gdyż główne-
go przeciwnika upatruje się 
nie w konkurencyjnej partii, 
lecz we konkurencyjnej frak-
cji własnej partii, którą za wszel-
ką cenę chce się ograć. Efekt tu-
nelowy wzmacniany jest w przy-
padku organizacji lobbystycz-
nych finansowanych z zewnątrz. 
Lobbysta bowiem w przeciwień-
stwie do posła – z efektów swo-
ich działań – nie jest rozliczany 
przez wyborcę, lecz przez spon-
sora z zewnątrz, któremu zależy 
na widocznych z zewnątrz, efek-
tach własnej działalności.

Wyżej wymienione zjawiska 
na tyle osłabiły sterowność 
przywództwa Zjednoczonej 
Prawicy, że przestano zdawać 
sobie sprawę, że orzeczenie 
Trybunału rozmija się z zarów-
no poglądami szeregowych (i 
nie tylko) posłów, jak i elek-
toratu zjednoczonej prawi-
cy oraz wywoła tak radykalne 
i szeroko zakrojone protesty 
społeczne. Zrobiono dwa kro-
ki wprzód aby teraz zastana-
wiać się, jak zrobić krok w tył. 
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Demonstracje trwające od kil-
ku dni w Polsce pod pretekstem 
obrony praw kobiet i ich rze-
komo zagrożonej wolności nie 
mają w rzeczywistości nic wspól-
nego z obroną naszych praw. 
Prawa kobiet nie mieszczą się 
jedynie w prawie do aborcji. Ko-
bieta, jak każdy ma wiele innych 
praw. Moje rodzinne miasto, 
Łódź, bywa nazywane Miastem 
Kobiet. Tymczasem te krzyczą-
ce na ulicach lewaczki nie bro-
nią na co dzień praw kobiet. 
Nie reagują, gdy kobiety w róż-
nym wieku są brutalnie nęka-
ne przez czyścicieli kamienic. 
Nie interweniują, gdy łodzian-
kom lecą na głowy cegły albo 
gdy walą się ich domy. Milczą, 
gdy kobiety samotnie wychowu-
jące dzieci czekają na mieszka-
nia po kilkanaście, kilkadziesiąt 
lat i nie mają się gdzie podziać.

Radne i posłanki lewicy te-
raz uczestniczące w protestach 
nie robią dla tych kobiet nic, po-
dobnie jak prezydent miasta 
Hanna Zdanowska. Teraz dekla-
ruje obronę godności i praw ko-
biet, choć tysiące łodzianek wła-
śnie z powodu jej zaniedbań 
żyje w warunkach urągających 
godności człowieka, bez wody, 
ogrzewania, toalet.

Nie mój protest

Moja wolność kończy się tam, 
gdzie zaczyna się wolność in-
nych. Podstawowym prawem 
każdego człowieka jest prawo 
do życia. Nie jest prawem kobie-
ty zabijanie kogokolwiek. Ofia-
rami aborcji są również małe 
kobiety. Pytam zatem, co z ich 
prawami? Nie można poważnie 
traktować kogoś, kto boleje nad 
losem karpia niesionego w re-
klamówce (z czym się zgadzam, 
bo jestem przeciwna dręcze-
niu zwierząt), a nie ma żadnych 
skrupułów gdy dzieci wyrywa 
się brutalnie z łona matki. Prze-
konują, że oto w brzuchu dzi-
ka są małe dziki, ale w brzuchu 
kobiety nie znajduje się mały 
człowiek.

Głupie treści w jeszcze 
głupszej formie

Przekaz tych, które wyszły na 
polskie ulice, obraża mnie jako 
kobietę. Nie chodzi tu tylko 
o skandaliczną, prostacką for-
mę ale i treść. Dziewczyny krzy-
czące „moja macica – moje cia-
ło”, sprowadzają nas do roli li 
tylko ciała albo reproduktorek. 
A przecież znaczymy znacz-
nie więcej. Mamy rozum i duszę. 
Możemy się nimi kierować.

W XXI wieku, w dobie inter-
netu i powszechnego dostępu do 
opieki medycznej można świado-
mie sterować prokreacją. Aborcja 
na życzenie nie może być spo-
sobem pozbywania się niechcia-
nych czy nieplanowanych ciąż 
i regulacji urodzeń. W cywilizowa-
nym świecie ochrona życia ludz-
kiego jest miarą postępu i najważ-
niejszym osiągnięciem.

Przekaz feministek jest pro-
sty: robię z dzieckiem nienaro-
dzonym, co chcę, sama decy-
duje o swoim ciele. Ale przecież 
taki pogląd przeczy nauce. Dziec-
ko ma wszak oddzielne DNA. 
Ma w sobie geny obojga rodzi-
ców, zatem ojciec dziecka też 
mógłby chcieć decydować, czy 
dziecko ma się urodzić, czy nie. 
A przecież z faktu przekazania 
genów nie wynika prawo własno-
ści, a tym bardziej prawo do decy-
dowania o czyimś życiu.

Fałszywi prorocy

Walczące rzekomo w obronie 
praw, a de facto naruszające 
godność kobiet zdążyły już udo-
wodnić, że nie chodzi im wcale 
o wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go. To był tylko pretekst do wywo-
łania totalnego ataku lewicowych 
anarchistów. I to jak widać, ataku 
przygotowanego. Od pierwszych 
chwil organizatorki otrzymu-
ją wsparcie od polityków Lewicy 
i Koalicji Obywatelskiej. Posłanka 
Joanna Scheuring-Wielgus, wtar-
gnęła do kościoła zakłócając na-
bożeństwo i obrażając uczu-
cia religijne wiernych. Grozi za to 
kara pozbawienia wolności do lat 
trzech. Nie można pozwalać, aby 
ci, co prawo stanowią, sami je ła-
mali. Popełniając te przestęp-
stwo, posłanka rzekomo robi-
ła to dla nas, kobiet. Uzurpowa-
nie sobie prawa do występowa-
nia w naszym imieniu jest oczywi-
stym nadużyciem funkcji. Złoży-
łam wniosek do Prokuratury Kra-
jowej o ściganie Joanny Scheu-
ring-Wielgus. I mam nadzieję, że 
prokuratura stanie na wysokości 
zadania. Przykładne ukaranie po-
słanki w tym wypadku leży w in-
teresie społecznym. Scheuring-
Wielgus jest osobą publiczną, na 
której inni mogą się przecież wzo-
rować.

Prezydent Hanna Zdanow-
ska w Łodzi zachęca demonstru-
jące kobiety: „Dziewczyny jestem 
z Wami”. Wyprowadzaniem kilku-
nastoletnich dziewcząt na łódzkie 
ulicę zajął się poseł Lewicy, daw-
ny rzecznik klubu SLD, Dariusz 
Joński. A tęczowy przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Łodzi każde-
go dnia pląsa po ulicach w towa-

rzystwie nieletnich panienek. De-
monstrantom asystuje też inny to-
warzysz, Trela Próbuje powstrzy-
mać działania policjantów naiw-
nymi pytaniami, na jakiej podsta-
wie legitymują? Licealistki dosta-
ją esemesy z zachętą do udzia-
łu w proteście w zamian za uspra-
wiedliwienie nieobecności w szko-
le! Szkoły i puby są pozamykane, 
nie mają co robić, więc korzystają 
z zaproszenia.

Animatorzy za parawanem

W drugim tygodniu protestów 
już jest jasne, że bunt wielu mło-
dych dziewcząt w obronie rzeko-
mo zagrożonej wolności i praw 
kobiet został sprytnie zaaran-
żowany. Dawni funkcjonariusze 
aparatu PRL pozbawieni przez 
obecny rząd licznych przywile-
jów i wysokich apanaży, posta-
nowili wykorzystać iskrę zapal-
ną, jaką stało się orzeczenie TK. 
Gdyby nie było tej okazji zna-
leźliby inną. Demonstrujące pa-
nienki są tylko mięsem armat-
nim w tej wojnie, w której najmniej 
chodzi o kobiety! Chodzi o do-
konanie siłowego przejęcia wła-
dzy skoro nie udało się przy po-
mocy kartki wyborczej. Opubliko-
wany w mediach wspólny list pod-
pisany przez dwustu generałów 
Wojska Polskiego, Policji, Stra-
ży Granicznej, Służb Specjalnych 
(WSI, SB, UB), głownie emery-
towanych zapowiadający moż-
liwy rozlew krwi na polskich uli-
cach zabrzmiał groźnie. Jedno-
cześnie kierownictwo tzw. strajku 
kobiet powołało Radę Konsulta-
cyjną w tak osobliwym, składzie, 
że równie dobrze mogłaby się na-
zywać grupą rekonstrukcyjną III 
RP. Oprócz agentów służby bez-
pieczeństwa ( Michał Boni) weszli 
do niej Paweł Kasprzak (Oby-
watele RP) czy molestująca nie-
jakiego Margot pisarka Sucha-
now. Protestujące oczekują speł-
nienia postulatów z demonstra-
cji. To akurat zabawne, bo najczę-
ściej widywanym na protestach 
hasłem jest „j...ć PiS”. Resortowe 
dziecko, kojarzone z dziką repry-
watyzacją i aferami deweloperski-
mi, przywódczyni strajku kobiet 
Marta Lempart żąda natychmia-
stowej dymisji rządu, wypowiada-
jąc to samo słowo „wy.........ać“.

Szpitalna rzeczywistość

Z perspektywy szpitalnego łóżka 
cała ta sprawa wygląda jeszcze 
inaczej. Służby medyczne apelu-
ją o stosowanie się do obostrzeń, 
ale rozbujana ulica żyje swoim ży-
ciem. Tymczasem biały personel 
jest już u kresu wytrzymałości. 

Wielu lekarzy w obliczu pandemii 
złożyło wypowiedzenia albo prze-
bywa na zwolnieniach chorobo-
wych. Niektórzy boją się niezna-
nej choroby, też mają rodziny. Inni 
zdążyli sami się zakazić.

Brak personelu powoduje, że 
pomoc nie zawsze dociera na 
czas. Z powodu pandemii w szpi-
talach niecovidowych obowiązu-
ją specjalne reguły. W izbie przy-
jęć ze względów bezpieczeństwa 
może przebywać jeden pacjent. 
Jeśli przyjdzie ktoś z koronawi-
rusem, pracę się przerywa i de-
zynfekuje się pomieszczenie. Na-
ukowcy zwracają uwagę, że za-
każenia nie mają już charakte-
ru ogniskowego, tylko poziomy. 
To oznacza, że zarażamy wszy-
scy siebie nawzajem. W tej sytu-
acji organizowanie zgromadzeń 
przez kogokolwiek ,w jakiejkol-
wiek nawet najbardziej słusznej 
sprawie jest działaniem skrajnie 
nieodpowiedzialnym i bezdusz-
nym, Nie ma nic bardziej antyspo-
łecznego niż występowanie prze-
ciwko zdrowiu i życiu zbiorowości.

Mimo to myślący wyłącznie 
o własnych profitach politycy opo-
zycji zdają się tego nie dostrze-
gać. Marta Lempart ma teraz 
swoje pięć minut. W ciągu kilku 
dni trwających protestów zebrała 
na prywatnym koncie prawie mi-
lion złotych.

Wróg nie śpi

Okręt zwany Polską został roz-
bujany na wzburzonych falach 
i otwartym morzu. Destabiliza-
cja Polski leży w interesie wielu. 
Skłócony i podzielony naród staje 
się łatwym łupem. Przewalająca 
się po ulicach agresywna tłuszcza 
to w dużej części banda pożytecz-
nych idiotów. Tym razem więk-
szość z nich to dziewczęta, czę-
sto małoletnie, które nie mają 
jeszcze praw wyborczych .

Właśnie udowadniają, że MA-
NIPULACJA JEST KOBIETĄ! 
GLUPOTA TEŻ!

P.S.
Tuż przed oddaniem tego tek-

stu do druku świat obiegła infor-
macja o atakach terrorystycz-
nych w Wiedniu. Trudna walka 
z pandemią w wielu miejscach 
Europy odwróciła uwagę od in-
nych spraw. A to rozzuchwala is-
lamskich terrorystów. Przyczaili 
się na moment, by teraz zadziałać 
z zaskoczenia. Młodzież wypro-
wadzana na ulic z hasłami walki 
z Kościołem, nie ma pojęcia, co 
oznacza terror religijny.

Oby nie musieli doświad-
czyć na własnej skórze, na czym 
on polega!

Akcja 
manipulacja

 ■ Jako kobieta kategorycznie odcinam się od formy, 
treści oraz przestępczych działań strajku kobiet.
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Komentarze i Felietony

Można żądać prawa do zabija-
nia nienarodzonych (jako pra-
wa człowieka). Można postulo-
wać prawa do zakażenia wiru-
sem (jako prawa do demonstra-
cji). Można domagać się dymi-
sji rządu („Wyp…lać!) jako prawa 
do krytyki władzy. Można propo-
nować pluralizm polityczny („Jeb-
…ć PiS!) jako prawo do szerokiej 
debaty publicznej. Można baga-
telizować rozporządzenia rządo-
we jako prawo „strajkujących ko-
biet”. W ten sposób protestujący 
proaborcjoniści, zresztą antyrzą-
dowcy i anty-PiS-owcy, korzysta-
ją pełnymi garściami z praw i wol-
ności obywatelskich, jakie wywal-
czyli działacze opozycji antyko-
munistycznej.

Niefrasobliwi reformato-
rzy transformacyjni tak przebie-
gle sprywatyzowali (wyprzeda-
li za grosze) gospodarkę, że naj-
starsza w kraju fabryka czekola-
dy docenia potrzebę pracowni-
ków protestowania przeciw orze-
czeniu TK. Tzw. prawa kobiet po-
piera też piąty co do wielkości 
bank bazujący na kapitale nie-
mieckim. Niezależnie od zakresu 
spodziewanego bojkotu konsu-
menckiego, protestujące kobiety 
mają poparcie kawiarni, restau-
racji, firm odzieżowych, produ-
centów klapek i oprogramowa-
nia. Jedna z cukierni proponuje 

ciastko z błyskawicą, a dochód 
ze sprzedaży zamierza przeka-
zać feministkom-proaborterkom. 

Wolność gospodarczą tym 
„zaangażowanym” biznesme-
nom zapewniła właśnie opozy-
cja antykomunistyczna, promu-
jąc społeczną gospodarkę rynko-
wą, wrażliwą na człowieka i pra-
cownika. Co więcej, z opiekuń-
czości państwa mogą korzystać 
zarówno handlarze przy cmen-
tarzach otrzymają rekompensaty 
za utracone zyski, jak i sportowcy 
(2 mln zł na „zimę tenisową” dla 
120 sportowców). 

Można do woli przeklinać, 
bluźnić, prześcigać się w języku 
nienawiści, bo jest przecież wol-
ność słowa. Ścieki w Wiśle, ście-
ki nowomowy na ulicach stolicy. 
Polskojęzyczne media wszyst-
ko rozpowszechnią, a gaze-
ty wydają darmowe dodatki pra-
sowe, reklamujące protesty fe-
ministek. Można rozwijać „eks-
presję artystyczną” dewastując 
świątynie i pomniki, bazgrząc 
na zabytkowych murach. Miasta 
są nasze – deklamują barbarzyń-
cy. Można też zawłaszczać i pro-
fanować historyczne symbole 
(czcionka „solidaryca” w hasłach 
– „Wyp…ć!, Jeb…ć!), przedrzeź-
niać tragiczne wydarzenia (gdyń-
ski pochód z zabitym stoczniow-
cem w 1970 roku).

Wolność ponad wszystko – do 
anarchii, nihilizmu, antydemokra-
cji, totalniactwa – bez odpowie-
dzialności. Trudno o okrutniejszą 
parodię niegdysiejszych starań 
działaczy opozycji antykomuni-
stycznej o podmiotową godność 
obywatela, o „wolne, niezależne 
słowo”, gdy ich działania kwestio-
nują także rektorzy uczelni, opa-
nowanych przez postkomunistów 
(15 uczelni poparło femino-le-
wacki protest, zwalniając studen-
tów z zajęć na demonstracje, co 
groziło im zarażeniem wirusem). 
Jakby tego mało, przebąkuje się 
o karach za „znieważanie” elgie-
betyków, co skutkuje kneblowa-
niem krytyki genderyzmu.

Spacery barbarzyńców

Robert Biedroń, kandydujący na 
prezydenta, zebrał ponad 400 
tys. głosów i na podobną liczbę 
szacowano protestujących ca-
łym kraju w kulminacyjnym dniu 
strajku kobiet. Wynika z tego, 
że „korona-parady” poparło nie-
co ponad 1 proc. społeczeństwa. 
I nie byłoby o czym mówić, gdy-
by nie fakt, że większość prote-
stujących stanowi młodzież. Dla 
lewactwa dzieciaki stały się kla-
są uciskaną. Trzeba ją wyzwo-
lić od opresyjnego państwa Pi-
S-owskiego, od przemoco-

wych rodziców. Potem mogą być 
użytecznym narzędziem do reali-
zacji celów politycznych („dymi-
sja rządu”). 

Skompromitowanej lewicy 
udaje się już tylko zbajerować 
małolaty, zresztą narażając ich 
i ich rodziny na zakażenie wiru-
sem. Niech sobie dzieciaki po-
spacerują, pokrzyczą, bluzgając 
i złorzecząc. Przy okazji nauczą 
się, jak dehumanizować prze-
ciwników politycznych, jak kre-
atywnie stosować język niena-
wiści, czy przekleństwa, odda-
jące „specyficzny styl ekspresji 
młodzieży”. Poznają swych wro-
gów – represyjne państwo PiS-
owskie. Także Kościół katolicki 
jest instytucją opresyjną, ogra-
niczającą wolność bez granic 
– więc trzeba go zwalczać nie-
cenzuralnym słowem i barba-
rzyńskim czynem.

Podczas gdy działacze anty-
komunistyczni zabiegali o wol-
ność „do” (nowego ładu społecz-
nego, gospodarczego, wolnego 
obiegu opinii), to zmanipulowa-
na dziatwa chce wolności „od” 
(tradycyjnej rodziny, historii reli-
gii, odpowiedzialności, powin-
ności ludzkich i obywatelskich). 
Chce wolności bez granic i odpo-
wiedzialności za siebie i innych, 
anarchistycznej, nihilistycznej, 
aspołecznej, akulturalnej, ahisto-

rycznej (chyba, że jest to błyska-
wica na stalinowskim pałacu kul-
tury).

Tak zaprogramowane dzie-
ciaki mają zapewnioną przy-
szłość. Utrzymanie zapewnią 
im hojne fundacje, a aktywistów 
przeszkolą samorządy. Wojna 
antycywilizacyjna trwa, rewo-
lucja musi postępować. Zresz-
tą przykład dali już zlewicowa-
ni i zinfantylizowani nauczyciele 
podczas ubiegłorocznego straj-
ku. Przykład dają media i tzw. 
ludzie kultury. Zamiast zdrowe-
go rozsądku, podmiana znaczeń 
tradycyjnych pojęć, język gende-
rowy (tzw. feminatywy), politycz-
na poprawność i rewolucyjna lo-
gika (atakujący kościoły słusznie 
protestują, zaś ci, którzy je bro-
nią, są bojówkarzami i używają 
przemocy).

Ludzie bez właściwości, bez 
tożsamości – to cel rewolucji 
kulturowej. Potem będzie moż-
na do woli produkować „nowego 
człowieka”. Już pojawili się tacy 
na stołecznych ulicach w dzień 
Wszystkich Świętych – moto-
cykliści na ryczących motorach 
z proporcami z feministyczną 
błyskawicą, samochody szcze-
kaczki nawołujące: – Agata, za-
bierz głos. Zresztą co tam akty 
przemocy lewackich bojówka-
rzy, gdy trzeba kreować or-

Zasłużyć na średnią
 ■ Zamiast godnej emerytury – świadczenie wyrównawcze do kwoty 2400 zł (brutto). Tylko na 

taki symboliczny gest wobec byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjono-
wanych z przyczyn politycznych zdobyli się beneficjenci ich walki, poświecenia i pauperyzacji.

Jerzy 
Pawlas

►
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Komentarze i Felietony
wellowską rzeczywistość. 

To karykatura tej, o jaką walczy-
li działacze opozycji antykomuni-
stycznej.

Grubokreskowe koleiny

Byli więzieni, internowani, wyrzu-
cani z pracy, szykanowani. Opo-
zycyjną działalność opłacili zła-
manym życiem, zablokowaną 
karierą, utratą zdrowia, nierzad-
ko rozpadem rodziny. Pozosta-
jąc bez pracy (wilcze bilety), nie 
mogąc jej znaleźć – nie opłaca-
li składek ubezpieczeniowych, 
nie uzyskiwali odpowiednie-
go stażu do świadczeń. Dlatego 
mają głodowe emerytury lub ren-
ty. I wegetują na obrzeżu społe-
czeństwa w poczucie dojmującej 
krzywdy, przegranego życia, nie-
docenienia. 

Próżno więc powoływać się na 
konstytucyjne zapisy – „Rzecz-
pospolita Polska specjalną opie-
ką otacza weteranów walk o nie-
podległość” (art. 19), bo w Pol-
skiej Rzeczpospolitej Grubokre-
skowej nikt – jak to się mówi – nie 
miał głowy do godnego uhonoro-
wania działaczy opozycji antyko-
munistycznej. Co najwyżej wspo-
minano o nich przy okazji roczni-
cowych uroczystości.

Wreszcie ustawa z 2015 
roku wprowadzała 400 zł dodat-
ku do świadczenia emerytalne-
go dla najgorzej sytuowanych. 
Tak symboliczny, że aż poniża-
jący, zważywszy ogrom niedo-
godności życiowych, będących 
konsekwencją działalności opo-
zycyjnej, nie mówiąc o emery-
turach ich esbeckich oprawców. 
W końcu rozszerzono ów doda-
tek na wszystkich działaczy an-
tykomunistycznych, ale przecież 
nie było to rozwiązanie satysfak-
cjonujące.

Nie jest nim także tzw. świad-
czenie wyrównawcze do 2400 
zł brutto (przy minimalnej pen-
sji krajowej – 2600 zł brutto), bo 
obejmuje tylko część działaczy. 
Wielu z nich, zanim „zajęła się” 
nimi władza ludowa, dobrze za-
rabiała (fachowcy, zarządzają-
cy). Teraz spauperyzowani, za-
dłużeni, schorowani, ledwo wią-
żą koniec z końcem, Nierzad-
ko wegetują w substandardo-
wych mieszkaniach, wstydząc 
się swego ubóstwa. 

W końcu trudno o tym mó-
wić, ale pozostało im już nie-
wiele lat życia. Czy nie mogliby 
przeżyć ich w lepszych, godniej-
szych warunkach. Stąd postu-
lat, by ich świadczenia zostały 
podniesione do wysokości śred-
niej płacy krajowej. Chyba stać 
na to podatników, korzystających 
z dobrodziejstw wolności poli-
tycznej i gospodarczej.

Próba bilansu

Status materialny i bezpie-
czeństwo socjalne działaczy 
i ich rodzin drastycznie odbiega 
od tego, jakimi dysponują esbe-
cy i ich rodziny. Nie wiadomo, czy 
kiedykolwiek zniwelują się te róż-
nice, więc choćby to świadcze-
nie w wysokości średniej płacy 
dla działaczy byłoby jak najbar-
dziej na miejscu.

Przeciwnicy takiego roz-
wiązania mieliby rację, gdyby 
przyjąć, że działacze zgotowa-
li nam rzeczywistość, w której 
trudno żyć. Bo w istocie – obec-
ny kapitalizm nie wszystkim słu-
ży, nie mówiąc o lewackiej eks-
pansji ideologicznej. A rzecznik 
praw obywatelskich zamartwia 
się barbarzyńcami przeklinają-
cymi katolików, dewastującymi 
świątynie, bo to „ważna grupa 
i trzeba jej słuchać”. Niemniej 
owi barbarzyńcy to nierzadko 
zawodowi aktywiści, nieźle so-
bie żyjący na fundacjach i spon-
soringach. Jeżeli tak, to działa-
cze nie zasługiwaliby na postu-
lowaną średnią krajową płacę, 
gdyż umożliwili powstanie kary-
katuralnej rzeczywistości.

Na co dzień większość za-
kładów gastronomicznych świe-
ci pustkami – ożywiają się tyl-
ko w weekendy. Czemu jed-
nak nie mieliby korzystać z tar-
czy antykryzysowej, skoro moż-
na się podłączyć. Nie inaczej 
przedsiębiorcy. Chomikują na 
kontach 250 mld zł, ale tar-
czę też wykorzystują. Podobnie 
przycmentarni handlarze skwa-
pliwie uchwycili się pretekstu 
zamknięcia cmentarzy, by uzy-
skać rekompensaty. Mogłoby 
się wydawać, że budżet wiele 
zniesie.

Tylko 13 tys. osób ma status 
działacza opozycji antykomuni-
stycznej lub osoby represjono-
wanej z przyczyn politycznych 
(jak widać – tak wielu – całe spo-
łeczeństwo, wszyscy podatnicy – 
zawdzięczają tak niewielu). Na-
tomiast prawa emerytalne uzy-
skało 9,5 tys. osób (5,5 tys. ma 
emerytury lub renty poniżej 2400 
zł brutto). Jeżeli więc emeryci za-
służyliby wreszcie na świadcze-
nie w wysokości średniej pła-
cy krajowej (ok. 5 tys. zł brutto), 
to miesięcznie trzeba by wypła-
cić 47,5 mln zł brutto, czyli rocz-
nie – 570 mln zł brutto. Czy jest 
to kwota, która rozbiłaby budżet 
(ok. 500 mld zł) – pytanie reto-
ryczne. Tym bardziej, gdy han-
dlarze przycmentarni inkasu-
ją w pierwszej fazie 180 mln zł, 
a tarcza antykryzysowa przekro-
czyła 100 mld zł. Czy jest to od-
powiednia pora, by postulować 
takie rozwiązanie? Od dziesię-
cioleci żadna pora nie była odpo-
wiednia, co wcale nie oznacza, 
że nie można tego zmienić. 

Naszym wielkim obowiązkiem 
jest zapewnić godne warun-
ki życia ludziom walczą-
cym w latach 1956-1989 o na-
szą wolność i niepodległość – 
napisał premier Mateusz Mora-
wiecki.

▶

„Non possumus”

STOP lewactwu! Precz z swołoczą!
„Non possumus” – wykrzyknijmy;
Gdy do świątyń drzwi łomocą,
Wejście doń im z głów wybijmy.

Nie dopuśćmy w świątyń progi,
By nie było profanacji;
Dziś nie czas na spokój błogi,
Brońmy dziś cywilizacji.

Brońmy naszych Ojców wiary
I symbolu wiary krzyża;
Niechaj czuje groźbę kary,
Ten kto wiernym dziś ubliża.

Bądźmy czujni, wznośmy modły,
Nie pozwólmy na zgorszenie,
By element wielce podły,
Wchodził w święte nam przestrzenie.

Lecz i za tych co zbłądzili,
Wznośmy modły dziś do Boga,
By się kiedyś nawrócili,
Nim ich dotknie wielka trwoga.

Listopad A.D. 2020

„Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem,
Polska jest Polską a Polak Polakiem”.

Karol Baliński

Antoni 
Wysocki

STANOWISKO
Konfederacji Spiskiej

w sprawie strajku kobiet

Nie ma w Polsce kary śmierci dla morderców, zwyrodnialców 
gwałcących niemowlęta i dzieci, kobiety, znęcających się psychicznie 
i fizycznie nad innymi. Nie ma. I nikt nie walczy o to żeby była. Bo 
to nie jest humanitarne!

Wielu za to walczy o życie zwierząt potrąconych przez samocho-
dy, maltretowanych przez właścicieli, o ratunek dla szczeniąt, kociąt, 
innych stworzeń – jest to piękne.

I te same osoby walczą teraz w sposób trudny do zrozumienia, za-
akceptowania, często wulgarny, depcząc to, co dla innych jest świę-
tością, walczą o co? – o karę śmierci dla dzieci, które nie ponoszą 
żadnej winy za to, że urodzą się chore.

Zostały powołane do życia z udziałem tych, którzy teraz chcą je 
zabić.

Podziwiamy i chylimy czoła przed tymi Rodzicami, którzy z mi-
łością przyjęli swoje chore potomstwo i czynią ich życie pięknym, 
a kiedy przyjdzie czas pożegnania będą je nadal kochać i za nimi tę-
sknić.

Nie rozumiemy kobiet, które mając własne dzieci, walczą o śmierć 
dla innych, niewinnych niczemu, nieznanych sobie. Za kogo się uwa-
żają, aby decydować o życiu i śmierci?

Wrocław, 30 października 2020 r.
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Wspomnienie

Przyszły szef kontrwywiadu So-
lidarności Walczącej urodził 
się w 1945 roku w Stanisławowie. 
Rok później podzielił los większo-
ści jego mieszkańców, przez wła-
dze sowieckie ograbionych z ziem 
ojczystych i ekspatriowanych na 
zachód od granicy wykreślonej 
przez Stalina najpierw wraz z Hi-
tlerem, a potem wespół z Roose-
veltem i Churchillem. We Wrocła-
wiu ukończył fizykę i został na-
uczycielem akademickim na Poli-
technice. W latach siedemdziesią-
tych zaczął współpracować z Kor-
nelem Morawieckim, przyczynia-
jąc się do rozwoju bazy poligra-
ficznej i sieci kolportażu wydaw-
nictw drugiego obiegu. Miał zna-
czący udział w powstawaniu i suk-
cesie „Biuletynu Dolnośląskiego” 
– najważniejszego niezależne-
go periodyku Polski południowo-
zachodniej. W 1980 został człon-
kiem NSZZ Solidarność. Jego 
związkowa aktywność była cha-
rakterystyczna dla sposobu, w jaki 
funkcjonował przez całe swoje ży-
cie. Unikając pojawiania się w ro-
lach pierwszoplanowych czy ofi-
cjalnych – wykonywał mrówczą 
pracę jako pozostający w cieniu 
organizator zaplecza. Niewielu 
znało charakter jego działalności, 
stąd tylko nieliczni potrafili ją do-
cenić. A rzeczywista ranga jego 
niepodległościowej pracy stano-
wiła o istnieniu wielu form walki 
z komunistycznym reżimem. 

Konspiracja 
z prawdziwego zdarzenia

W chwili wprowadzenia sta-
nu wojennego nikt nie był przygo-
towany do działalności w warun-
kach otwartej konfrontacji z ko-
munistami w stopniu porównywal-
nym z kręgiem działaczy, skupio-
nych wokół Kornela Morawieckie-
go. Dla wszystkich, którzy do niego 
należeli, było jasne, że przeciwnik 
dysponuje najbardziej wyspecja-
lizowanymi i najdoskonalej wypo-
sażonymi formacjami, przezna-
czonymi do zwalczania społecz-
nego oporu. Rodowodem SB czy 
WSW były sowieckie służby, któ-
re jak żadne inne w dziejach świa-
ta, w realiach największego z im-
periów, potrafiły kontrolować każ-
dy detal życia setek milionów lu-
dzi. Dla tworzących prawdziwą 
konspirację było więc oczywiste, 
że szansę działania będzie ona 
miała tylko wtedy, gdy siepaczom 
strzegącym sowieckich intere-
sów przeciwstawi ona równie pro-
fesjonalny oręż własnych jedno-

stek, działających na rzecz bez-
pieczeństwa ludzi podziemia. Na 
dowody tego, czym kończy się 
niefrasobliwa „zabawa w konspi-
rację” nie trzeba było długo cze-
kać. Do jesieni 1982 w ramach 
kolejnych operacji SB dokony-
wała setek aresztowań. Z ocala-
łych dokumentów, znajdujących 
się dziś w dyspozycji IPN wynika, 
że wielka część środowisk opo-
zycji została nasycona agentu-
rą w stopniu umożliwiającym nie 
tylko ich kontrolowanie, ale nawet 
sterowanie ich działaniami. Licząc 
się z takimi zagrożeniami, kiero-
wana przez Kornela Morawieckie-
go struktura wydawniczo-kolpor-
tażowa RKS NSZZ Solidarność 
Dolny Śląsk już w pierwszych 
dniach stanu wojennego urucho-
miła pierwsze ogniwa podziemnej 
siatki, mającej na celu obserwo-
wanie tajnych działań przeciwni-
ka. W tej walce, której stawką było 
„być albo nie być podziemia”, naj-
większą rolę odgrywał Jan Paw-
łowski.

SB na permanentnym 
podsłuchu

W pierwszym tygodniu sta-
nu wojennego nasłuch często-
tliwości radiowych, wykorzysty-
wanych przez SB, milicję i woj-
sko, prowadzony był za pomocą 
sprzętu krótkofalarskiego i prze-
strojonych radiostacji wymonto-
wanych z wycofanych z użycia ka-
retek pogotowia. Już wtedy Paw-
łowski zauważył, że liczba pod-
słuchiwanych rozmów, mogą-
cych mieć znaczenie dla podzie-
mia, są ogromne. Konieczne więc 
było zaangażowanie kolejnych 
osób oraz rozbudowanie infra-
struktury technicznej. Jednym 
z rozwiązań było przystosowywa-
nie domowych odbiorników radio-
wych do słuchania częstotliwo-
ści, wykorzystywanych przez ko-
munistyczne służby. W dużej mie-
rze za sprawą Pawłowskiego 
z możliwości takich zaczęły ko-
rzystać dziesiątki konspiratorów. 
Problemem było jednak wykorzy-
stywanie przez SB wielu podza-
kresów. Możliwość wprowadze-
nia funkcji wyszukiwania podza-
kresów, w których pojawiał się sy-
gnał, miały radioodbiorniki mar-
ki Julia. Na ich zakup Kornel Mo-
rawiecki przeznaczył dużą część 
znajdujących się w jego dyspo-
zycji środków. Kilka egzempla-
rzy Julii, działających jak profe-
sjonalny skaner radiowy, otrzy-
mali działacze Solidarności z krę-

gu Władysława Frasyniuka. Ich 
specjalna funkcja uruchamiana 
była po równoczesnym wciśnięciu 
dwóch klawiszy. Celem pilnego 
strzeżenia tej tajemnicy wszyst-
kich użytkowników zobowiązywa-
no do wyciskania owych klawiszy 
zawsze, gdy w domu miał się po-
jawić ktokolwiek spoza konspira-
cji. Czyli np. wtedy, gdy ktoś pu-
kaniem czy dzwonieniem pro-
sił o otwarcie drzwi mieszka-
nia. Wyciśnięcie klawiszy powo-
dowało, że Julia odbierała wte-
dy zwykły program radiowy. Nie-
stety, jedna z działaczek RKS-u 
otworzyła drzwi swego mieszka-
nia nie wyciskając klawiszy. Skut-
kiem tego w czasie rewizji funkcjo-
nariusze SB usłyszeli nagle trans-

mitowane rozmowy swych prze-
łożonych. Bezpieka dowiedziała 
się więc o tym, że jest podsłuchi-
wana na dużą skalę, co oczywi-
ście uwzględniła w swych działa-
niach. Zaczęła się np. posługiwać 
komunikatami złożonymi z szy-
frów. Ten tajny języka SB nazywa-
ła „Fosą”. Pawłowski niezwłocznie 
przystąpił do jego rozszyfrowy-
wania. Jednym ze sposobów było 
angażowanie osób, będących 
przedmiotem obserwacji. Szcze-
góły ich wyglądu, zachowania 
i przemieszczania się, zestawione 
z przechwytywanymi radiowymi 
informacjami esbeków, umożliwiło 
sporządzenie kompletnego tajne-
go słownika funkcjonariuszy SB.

System ostrzegania 
konspiratorów

We współpracy z innymi działa-
czami Solidarności Walczącej, 
głównie naukowcami Politechni-
ki Wrocławskiej, Pawłowski skon-
struował system, zapewniają-
cy podsłuch wszystkich kontak-
tów radiowych wszystkich służb 
na terenie Wrocławia i okolic. 
Działał on od roku 1982 do po-

czątku lat dziewięćdziesiątych 
bez przerwy, przez całą dobę. 
Rozmiar zadania wiązał się z ko-
niecznością zaangażowania osób 
prowadzących nasłuch, nadzoru-
jących i rozbudowujących urzą-
dzenia elektroniczne, deszyfru-
jących nieustannie nagrywa-
ne materiały z podsłuchu. Owo-
cem tej mrówczej pracy było co-
dzienne sporządzanie listy obiek-
tów i osób, znajdujących się pod 
obserwacją. Nie wszystkie śle-
dzone przez SB osoby udawało 
się zidentyfikować i natychmiast 
ostrzec. Dlatego informacje, za-
wierające przechwycone z nasłu-
chu rysopisy oraz godziny i miej-
sca przemieszczania się śledzo-
nych, drukowane były w gazet-
kach, przeznaczonych dla dzia-
łaczy podziemia. To z tych cią-
gle powielanych tajnych karte-
czek niezliczoną ilość razy wielu 
konspiratorów dowiadywało się, 
że jest „na oku SB”. Korzystając 
z tego ostrzeżenia unikano wytro-
pienia lokali i współpracowników 
oraz rozpoznania konspiracyjnych 
powiązań. Szczególną uwagę lu-
dzie Pawłowskiego przywiązywa-
li do ruchów SB w dniach spotkań 
gremiów przywódczych Solidar-
ności Walczącej oraz Kornela Mo-
rawieckiego z innymi działacza-
mi opozycji. W ciągu sześciu lat 
operacji służb, mających na celu 
schwytanie Morawieckiego, odby-
ło się około dwóch tysięcy takich 
spotkań i z każdym wiązało się 
pilne obserwowanie ruchów ko-
munistycznych służb. W przypad-
ku rozpoznania ryzyka – do spo-
tkania nie dochodziło. Co najmniej 
kilka razy, dzięki nasłuchowi radio-
wemu, w osobach mających spo-
tkać się z przewodniczącym So-
lidarności Walczącej rozpoznano 
agentów SB. Dzięki dokumentom, 
znajdującym się dziś w IPN wia-
domo też o przypadku, w którym 
agent działający w rozpracowanej 
przez SB rzeszowskiej struktu-
rze Solidarności dotarł na spotka-
nie z Morawieckim. Było to moż-
liwe, bo przemieszczającemu się 
agentowi nie towarzyszyli funkcjo-
nariusze SB, którzy też nie prowa-
dzili w związku z jego działaniem 
łączności radiowej. Skutkiem tego 
doszło do rozmowy z Morawiec-
kim, ale agent nie potrafił nic po-
wiedzieć ani o jej miejscu, ani o lu-
dziach, towarzyszących mu w dro-
dze na to spotkanie. Z jego zacho-
wanej w IPN relacji dowiedzieć się 
natomiast można o metodach, ja-
kimi Solidarność Walcząca za-
pewniała bezpieczeństwo spo-

tkań swojego przewodniczącego. 
Człowiek, który potem został roz-
poznany jako agent SB opowiadał, 
że z dworca został zabrany samo-
chodem. Po przewiezieniu do nie-
znanej mu części miasta opiekę 
nad nim przejęli kolejni nieznani 
mu ludzie, znów wiozący go kolej-
nym pojazdem. Mimo, że operacja 
taka został powtórzona parokrot-
nie, przesiadanie się do kolejnych 
samochodów zawsze zorganizo-
wane było w sposób uniemożli-
wiający mu spojrzenie na tabli-
ce rejestracyjne. Do miejsca spo-
tkania z Morawieckim wprowa-
dzany był natomiast podwórkiem 
i bramą, pozbawionymi numerów, 
nazw ulicy i jakichkolwiek innych 
elementów, umożliwiających roz-
poznanie miejsca. Agent potra-
fił potem jedynie powiedzieć, że 
miejscem spotkania było miesz-
kanie w najbardziej typowym blo-
kowisku i zapewne musiało to być 
daleko od dworca, gdyż po spo-
tkaniu ludzie z organizacji Mora-
wieckiego wieźli go na ten dwo-
rzec wieloma ulicami przez po-
nad pół godziny. W rzeczywistości 
spotkanie miało miejsce w miesz-
kaniu Marianny Żabińskiej przy ul. 
Komandorskiej, czyli rzut beretem 
od dworca.

Konspiracja o charakterze 
ofensywnym

Permanentne kontrolowanie łącz-
ności radiowej służb wraz z roz-
poznawaniem ich funkcjonariu-
szy, agentów, informacjami po-
chodzącymi od współpracowni-
ków SW działających np. w sze-
regach wrocławskiej SB sprawiło, 
że Solidarność Walcząca okaza-
ła się częścią opozycji najbardziej 
odporną na wszelkiego rodza-
ju działania operacyjne. Równo-
cześnie, jak wynika ze sprawoz-
dania z zawieszenia działań ope-
racyjnych przeciw Solidarności 
Walczącej, sporządzonego przez 
MSW w kwietniu 1990, organiza-
cja Kornela Morawieckiego nie 
tylko nie została osłabiona repre-
sjami czy infiltracją. Pomimo ska-
li działań, jakich nie podjęto prze-
ciw żadnej innej organizacji, SB 
nie znała nawet składu przywód-
czych jej gremiów. Kilkudziesię-
ciostronicowy raport, sporządzo-
ny m.in. przez najbardziej elitar-
ne jednostki PRL-owskich służb, 
czyli Biuro Studiów MSW i Inspek-
torat II (powołany do zwalczania 
najpierwszych przeciwników reżi-
mu) zawiera natomiast mnóstwo 
ustaleń błędnych i jest dowo-

Strażnik bezpieczeństwa 
ludzi podziemia

 ■ Wspominając swych współpracowników z czasów konspiracji, Kornel Morawiecki podkreślał, że wielkim honorem 
było dla niego współdziałanie z ludźmi nadzwyczaj szlachetnymi, wyjątkowymi, będącymi też często umysłami naj-
większego formatu. Do tych, o których mówił, że ich przyjaźń była zaszczytem, należał Jan Pawłowski.

Artur 
Adamski

►

Nr 231 • 6 – 19 listopada 20208



Komentarze i Felietony
dem na to, że ogromne ob-

szary organizacji do końca pozo-
stawały białymi plamami dla jej 
tropicieli. 

W roku 1985 kierujący wszyst-
kimi PRL-owskimi służbami gen. 
Czesław Kiszczak stwierdził, że 
brak sukcesów w zwalczaniu or-
ganizacji musi być wynikiem zin-
filtrowania wrocławskiej Służ-
by Bezpieczeństwa przez So-
lidarność Walczącą. W wyniku 
zarządzonej przez niego czyst-
ki wydalono ze służby kilkudzie-
sięciu funkcjonariuszy, wśród któ-
rych nie było jednak nikogo z wty-
czek SW. Kolejnymi decyzjami 
Kiszczaka było bezprecedenso-
we zarządzenie „użycia wszyst-
kich sił i środków” przeciw Soli-
darności Walczącej oraz zwróce-
nie się do służb specjalnych NRD. 
W jego następstwie Stasi otrzy-

mało nieograniczoną zgodę na 
prowadzenie działalności opera-
cyjnej na terenie zachodniej Pol-
ski. W roku 1986 z Warszawy do 
Wrocławia skierowany został spe-
cjalny oddział MSW, mający za-
kaz kontaktowania się z dolno-
śląską SB. Jego pojawienie się 
kierowany przez Pawłowskie-
go Kontrwywiad odkrył natych-
miast. Główną siedzibą specjal-
nej jednostki Kiszczaka były dwa 
piętra jednego z hoteli. Pawłow-
ski wraz ze swymi ludźmi ustalił, 
że zasadniczą metodą jej działa-
nia jest permanentna obserwacja 
dużej ilości obiektów, podejrzewa-
nych jako miejsca, w których po-
jawić się może Kornel Morawiec-
ki. W ocenie Kontrwywiadu ska-
la operacji była olbrzymia. W rze-
czywistości – była jeszcze więk-
sza. Znając bowiem skutecz-

ność i skalę prowadzonego na-
słuchu specjalna jednostka Kisz-
czaka radykalnie ograniczyła po-
sługiwanie się kontaktem radio-
wym. Od czasów walki z oddzia-
łami żołnierzy niezłomnych ana-
logicznej skali działań ani podob-
nych środków reżim komunistycz-
ny nie podejmował przeciw żad-
nemu ze swoich przeciwników. 
Żadnego z nich nie zdefiniował 
też tak, jak Solidarność Walczą-
cą, którą określił jako konspirację 
o charakterze ofensywnym.

Duża część sukcesu organi-
zacji była zasługą jej kontrwywia-
du, potrafiącego na bieżąco roz-
poznawać wielką część ruchów 
przeciwnika. Jeśli niepodległa 
Polska chciałaby mieć w naj-
wyższym stopniu profesjonalne, 
propaństwowe, doświadczone 
i kreatywne służby specjalne – 

do ich budowy powinna zaanga-
żować przede wszystkim Jana 
Pawłowskiego i jego współpra-
cowników. Ułomna państwo-
wość, w 1989 roku wypoczwa-
rzająca się z PRL-u uważała jed-
nak inaczej. Swój Urząd Ochro-
ny Państwa okrągłostołowe rzą-
dy wolały formować z funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa, 
jakże zasłużonej w krzywdzeniu 
obywateli i zwalczaniu polskiej 
niepodległości. Poza fikcją rze-
komych weryfikacji do osobników 
ze starej bezpieki dodano nieco 
ludzi wywodzących się z kręgów 
demokratycznej opozycji. Kręgów 
nie mających żadnego doświad-
czenia walki podziemnej i moc-
no zinfiltrowanych agenturą. Z po-
tencjału ludzi takich, jak Jan Paw-
łowski, zdecydował się skorzystać 
dopiero rząd Jana Olszewskiego. 

Szybki powrót do władzy postko-
munistów sprawił, że owa próba 
nadanie w latach dziewięćdziesią-
tych służbom charakteru godne-
go polskiego państwa okazała się 
epizodycznym wyjątkiem potwier-
dzającym regułę.

Przedwcześnie zmarły w roku 
2005 Jan Pawłowski powi-
nien być w Polsce pamięta-
ny jako niezmordowany i nie-
zwykle skuteczny bohater nie-
podległościowej konspiracji. 
W wielkiej mierze to jemu za-
wdzięczamy to, że zamiast ko-
lejnych setek więźniów poli-
tycznych mieliśmy w Polsce 
setki tytułów podziemnej pra-
sy, wraz z mnóstwem innych 
podziemnych aktywności roz-
sadzających monolit totalitar-
nego zniewolenia.

▶

Skąd zatem protesty wobec 
działań zgodnych z prawem? 

Od rozpoczęcia „protestów” 
mieszkańcy Krakowa chodzą po 
zaśmieconych ulicach, ogląda-
ją wulgarne napisy i wysłuchu-
ją agresywnych okrzyków pod 
adresem wybranych polityków 
lub konkretnych partii politycz-
nej. Grupy mieszkańców sprzą-
tają bałagan na chodnikach, a in-
stytucje miejskie naprawiają zde-
wastowane pomniki. W niedo-
puszczalnym akcie wandalizmu, 
zniszczono wystawę plenerową 
z okazji 100-lecia urodzin Jana 
Pawła II prezentowaną na kra-
kowskich Plantach. Są to wyda-
rzenia w historii Krakowa dotych-
czas nieznane. Jak na te wyda-
rzenia reagują władze Krakowa? 
Czy prezydent Jacek Majchrow-
ski przyczynił się do skali tego 
zjawiska? 

Chaos w Krakowie zainicjowa-
ny wystąpieniem prezydenta 
Majchrowskiego?

Czy wystąpienie w mediach spo-
łecznościowych prezydenta Kra-
kowa dało jasny przekaz za-
pewnienia bezkarności dla tego 
typu wulgarnych i agresywnych 
zachowań? „Muszą Państwo wie-
dzieć, że zakazałem komendan-
towi straży miejskiej wykonywa-
nia zadań, które nie wiążą się 
bezpośrednio z zagrożeniem epi-
demicznym. Krakowscy strażnicy 
mają zakaz ochraniania na pole-
cenie policji obiektów, także tych 
będących siedzibami partii czy 
urzędów, obiektów sakralnych 
oraz uczestniczenia w ochrania-
niu demonstracji, jeżeli ich tema-
tyka nie jest bezpośrednio zwią-
zana z pandemią” – napisał pre-
zydent Jacek Majchrowski. Pre-
zydent dużego miasta wyjmuje 

spod ochrony niszczone obiekty 
sakralne i publicznie to ogłasza? 

Ataki na obiekty sakralne 
są motywowane religijnie?

Stanowisko Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka, stanowi, że 
przestępstwa motywowane reli-
gijnymi uprzedzeniami wymaga-
ją od organów państwa, zwłasz-
cza policji, stanowczej reakcji 
i determinacji w ich wykrywaniu 
i ściganiu. „Brak właściwej reakcji 
na poważne akty łamania prawa 
ułatwia ekstremistom sianie nie-
nawiści i przemocy, może wywo-
ływać wśród nich przeświad-
czenie o milczącym popar-
ciu ze strony władz, a w społe-
czeństwie wzbudzić uzasadnio-
ne wątpliwości, czy takiego po-
parcia rzeczywiście nie ma”.

Czy wydanie przez prezydenta 
Krakowa zakazu reakcji stra-
ży miejskiej na sytuacje nie-
związane z działaniami epi-
demicznymi, zapewnia bez-
karność w niszczeniu i atako-
waniu obiektów kultu religij-
nego? Wszak niszczenie cu-
dzej własności nie ma związ-
ku z epidemią, zatem te dzia-
łania mogą być bezkarne?

Prezydent ma prawny obo-
wiązek zapewnić bezpieczeń-
stwo wszystkim mieszkańcom 
Krakowa. Dysponuje strażą miej-
ską, która ma dbać o spokój i po-
rządek w miejscach publicznych, 
a także ochraniać obiekty komu-
nalne i użyteczności publicznej. 
Funkcjonariusz straży miejskiej 
ma obowiązek interweniować 
każdorazowo, gdyż brak reak-

cji w sytuacji zagrożenia będzie 
naruszeniem prawa. Dlatego 
Jacka Majchrowski powinien się 
zastanowić, czy swoim oświad-
czeniem nie łamie prawa.

Protesty w czasie epidemii 
sprzeczne z prawem!

Protesty w obecnej sytuacji epi-
demicznej są oczywiście nie-
zgodne z prawem i stanowią za-
grożenie życia i zdrowia. Czy 
prezydent Krakowa, akcentując 
„determinację i mobilizację” pro-
testujących, popiera te demon-
stracje?

„Nie jest tak, że nie sły-
szę i nie widzę tego, co dzieje 
się od kilku dni w naszym kraju 
i w naszym mieście. Już dawno 
nie widziałem takiej determinacji 
i mobilizacji protestujących” – pi-

sze prezydent. Wszyscy, którzy 
organizują, popierają uczestnic-
two i ci, którzy w nich uczestni-
czą, dopuszczają się przestęp-
stwa sprowadzania zagrożenia. 
Prezydent Krakowa nie przeciw-
stawił się termu i pozwolił na na-
rażenie zdrowia mieszkańców. 

Krakowskie kościoły bez-
pieczne dzięki wicepremie-
rowi?

Wicepremier przypomina miesz-
kańcom i działaczom o obowiąz-
ku ochrony świątyń i obrony war-
tości. Zgodnie z apelem wicepre-
miera pojawiły się grupy miesz-
kańców broniących kościoły. Po 
tym apelu zmniejszyła się licz-
ba ataków na kościoły, kaplicz-
ki i pomniki.

Akty dewastacji, oplakato-
wane samochody z wulgarny-
mi hasłami, niewybredne słowa 
skandowane przez „spacerują-
ce” osoby, budzą już zniecierpli-
wienie krakowian. Piszą w me-
diach społecznościowych: „Ko-
lejny dzień planują blokadę mia-
sta. Mamy tego dość. Chcemy 
bez problemów poruszać się po 
mieście”.

Każdy z nas ma prawo mieć 
odmienne zdanie, o ile nie go-
dzi w godność drugiego człowie-
ka. Uczestnicy protestów zapo-
mnieli, że ich prawo, kończy się 
tam, gdzie zaczyna się prawo in-
nego człowieka. Tylko szanując 
się wzajemnie, możemy dysku-
tować i rozwiązywać najtrudniej-
sze problemy. Wyrok TK nie ma 
żadnego związku z aktami agre-
sji, profanacji kościołów i znie-
ważania ludzi.

Na takie działanie nie może 
być żadnego przyzwolenia, 
szczególnie ze strony władz 
samorządowych.

Czy samorząd wspiera protesty?
 ■ Kraków – miasto wyjątkowe i pełne zabytkowych obiektów. Obecnie odbywają się w nim 

akcje protestacyjne przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego nie-
zgodność z Konstytucją jednego z zapisów ustawy dotyczącej aborcji. Orzeczenie Trybuna-
łu Konstytucyjnego jest zgodne z prawem – co potwierdza wpisem III zastępca prezydenta.

Grzegorz 
Gorczyca
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Opinie i Akcenty

Państwa komunistyczne były ob-
szarami otoczonymi zasiekami, 
kolczastym drutem, wokół któ-
rego chodziły uzbrojone stra-
że. Zwykłym ludziom nie wolno 
było wyjeżdżać za granicę. Na ja-
kąkolwiek inicjatywę mogli sobie 
pozwolić tylko ludzie partii prze-
strzegający doktryny komuni-
stycznej. Te państwa były w rze-
czywistości wielkimi obozami. 
Stacje radiowe zagraniczne były 
zagłuszane specjalnymi nadajni-
kami tzw. szczekaczkami. Wszel-
kie słowo drukowane było podda-
ne cenzurze. Ojcowie rodzin za-
rabiali mało, żony i matki musia-
ły chodzić do pracy, często zu-
pełnie niepotrzebnej Chodzi-
ło o to, by uniemożliwić wycho-
wanie dzieci przez rodziców. 
Dzieci miały być wychowywa-
ne w państwowych przedszko-
lach i szkołach. Na uniwersy-
tetach studenci prawie co roku 
zdawali egzamin z marksizmu-le-
ninizmu. We wschodnich Niem-
czech (NRD) „Kapitał” Marksa, 
mimo, że miał niemiecki oryginał, 
był wydawany drukiem w tłuma-
czeniu z rosyjskiego.

Po wojnie, po 1945 r. kraj ob-
jechały ciężarówki z materiała-
mi wybuchowymi i saperami, któ-
rzy wysadzali cegielnie. Ludzie 
nie mieli mieszkać w murowanych 
ceglanych domach, ale w beto-
nowych wielkich wielopiętrowych 
blokach, w których w każdej klat-
ce schodowej mieszkał obser-
wator – donosiciel. Na uczel-
niach wyższych co dziesiąty stu-
dent był konfidentem, w NRD na-
wet co czwarty. W Rosji ludzie mu-
sieli śpiewać: „Ja drugoj takoj stra-
ny nie znaju gdzie tak wolno dyszy 
czeławiek”, co po polsku znaczy: 
„swobodnie oddycha”. W skle-
pach ciągle brakowało mięsa, sta-
ło się po nie w długich kolejkach, 
co sprzyjało życiu towarzyskiemu. 
Pierwszy sekretarz partii komuni-
stycznej, Władysław Gomułka za-
pytany przez dziennikarkę czy nie 
można zwiększyć hodowli zwie-
rząt odpowiedział „Co sobie myśli-
cie, wiecie jak trudno rządzić Po-
lakami? Co by się stało gdyby się 
najedli mięsa”. Na pierwszym roku 
studiów jadłem chleb polany ole-
jem, ewentualnie posypany cu-
krem. Chleba było pod dostat-
kiem. Współpracownicy komuni-
stów, tak zwana nomenklatura, 
zaopatrywali się w produkty spo-
żywcze i inne w sklepach za „żół-
tymi firankami”. W Rosji – ZSSR, 
aby móc wytrzymać, ludzie maso-
wo się upijali. W Polsce wypijano 
12 litrów alkoholu na głowę.

Ktoś może zapytać, po co usta-
nowiono taki potworny system. 
Chodziło o to, by całą energię znie-
wolonych narodów skierować do 
budowy ogromnej armii, która mia-
ła zapewnić podbój całego świa-
ta. Najzdolniejsi ludzie pracowali 
dla armii. Rosyjski czołg T 34 był 
najlepszym czołgiem na świecie. 
Rosyjskie łodzie podwodne i tor-
pedy, w których zastosowano naj-
nowsze osiągnięcia fizyki nagro-
dzone Noblem, były najszybszymi 
łodziami na świecie. 

Dla ludności państw znie-
wolonych po II wojnie światowej 
przez Armię Czerwoną, warun-
ki egzystencji były trudne do znie-
sienia. W czerwcu 1956 r. za-
strajkowali robotnicy Cegielskie-
go w Poznaniu. Bunt został stłu-
miony przez wojsko. Polała się 
krew. 

W 1956 roku w październi-
ku wybuchło powstanie zbrojne na 
Węgrzech, stłumione czołgami so-
wieckimi. Na lotnisku w Budapesz-
cie sowieci rozbijali kolbami pojem-
niki z krwią, które Polacy wysyłali 
na Węgry, by ratować rannych po-
wstańców. Po krwawym stłumie-
niu powstania, Bruno Krajski, pre-
zydent Austrii stwierdził : „ Walka 
o duszę klasy robotniczej na świe-
cie została wygrana”. 

Podobny wydźwięk miały straj-
ki na Wybrzeżu w 1971r w Polsce. 
Komuniści wezwali stoczniowców 
do powrotu do pracy. Gdy oni wra-
cali przywitały ich strzały. Wielu 
zginęło .Nie można już było mó-
wić, że komuniści działają dla do-
bra proletariatu. Lewica musia-
ła znaleźć inne grupy społecz-
ne, by ich popierały. Do lewicowe-
go rydwanu zaprzęgnięto pede-
rastów i feministki. Kto trzyma lej-
ce w dłoni nie wiadomo. To raczej 
niemożliwe, by ponad 80 letni sta-
rzec Soros mógł kierować ogrom-
nym ruchem w całej Europie. Za-
dziwiające, że ten rydwan wspiera-
ją ludzie o wysokim statusie spo-
łecznym, sędziowie, dziennika-
rze, dyrektorzy teatrów, niektó-
rzy profesorowie wyższych uczel-
ni. Symptomatyczne, że unika-
ją oni merytorycznej dyskusji, za-
miast argumentów uciekają się oni 
do wyzwisk.

W 1961 r. Rosjanie wystrze-
lili satelitę Ziemi z Gagarinem na 
pokładzie. Był to wielki triumf pań-
stwa komunistycznego, ale zara-
zem początek jego końca. Sateli-
ty Ziemi oznaczały koniec mono-
polu informatycznego. Na sateli-
tach umieszczano nadawcze sta-
cje radiowe, które wysyłały audy-
cje dla Rosjan i tych audycji nie 

można było zagłuszyć. Zaczęła 
się w eterze wojna o świadomość 
Rosjan. Walkę o świadomość lud-
ności państw podbitych komuniści 
przegrali. Ale mieli jeszcze jeden 
argument – złoto. W Rosji wydoby-
wano 200 ton złota rocznie. Z tego 
połowę przeznaczano na wywiad, 
przekupstwo i lewicowe organiza-
cje na Zachodzie. Symptomatycz-
ny był proces przywódców Komu-
nistycznej Partii USA. Podsądnym 
dano do wyboru: albo wyjedziecie 
do ZSSR albo pójdziecie w USA 
do więzienia. Wybrali więzienie. 
Kiedy Ronald Raegan objął urząd 
prezydenta USA to okazało się, 
że wielu w Jego nowym otocze-
niu było opłacanych rosyjskim zło-
tem. Zamienili hasło zapisane na 
każdym dolarze „In God we thrust 
na In gold we thrus”t. Na szczę-
ście Reagan się zorientował i do-
brał sobie trzech ludzi którym mógł 
ufać.

W tym czasie rosyjscy i inni ko-
muniści odczuli, że nastroje spo-
łeczne się zmieniają. Generali-
cja sowiecka doszła do wniosku, 
że już najwyższy czas by pod-
bić Europę, bo wkrótce może być 
za późno. Na rok 1984 planowa-
no generalną ofensywę, która mia-
ła przejść przez Polskę i dotrzeć 
do Atlantyku. Tę ofensywę Armii 
Czerwonej na terenie Polski miało 
zatrzymać 400 – 600 amerykań-
skich bomb atomowych, co znisz-
czyłoby nie tylko Armię Czerwo-
ną ale i też Polskę. To było wiado-
me też naszemu Sztabowi Gene-
ralnemu. Postanowił temu zara-
dzić pułkownik Ryszard Kukliński, 
niewątpliwie nasz wielkiej klasy bo-
hater narodowy. Przekazał Amery-
kanom lokalizację rosyjskich punk-
tów dowodzenia z ich generalicją. 
Dzięki tej wiedzy Prezydent Re-
gan zapowiedział Rosjanom, że 
pół godziny po rozpoczęciu przez 
nich ofensywy Amerykanie wypalą 
do dna rosyjskie punkty dowodze-
nia. Generalicja zginie. Do ofensy-
wy nie doszło. 

Co więcej, Papież Jan Pa-
weł II wypełnił wreszcie proś-
bę Matki Boskiej wypowiedzia-
ną w Fatimie i powierzył Rosję Naj-
świętszej Marii Pannie. 13 maja 
1984 r, w 67 rocznicę objawienia 
Maryi w Fatimie została zniszczo-
na sowiecka flota północna w Se-
wieromorsku, ogromne magazyny 
amunicji wyleciały w powietrze. 

Jadwiga Staniszkis w mie-
sięczniku Solidarność opublikowa-
ła wiadomość, że generalicja rosyj-
ska przeprowadziła grę wojenną, 
z której wynikało, że aby Rosjanie 
mogli prowadzić politykę ekspan-

sywną, muszą zmienić swój ko-
munistyczny system gospodarczy, 
bo jest on niewydolny. Próbę zmia-
ny tego systemu postanowiono też 
przeprowadzić w Polsce. W ZSRR 
i na Zachodzie ukazała się książ-
ka Sołżenicyna „Archipelag Gu-
łag” o tym, że życie w Rosji to de 
facto piekło na ziemi. Zezwole-
nie na druk wydał Chruszczow, bo 
książka obciążała Stalina, które-
go Chruszczow nienawidził. Książ-
ka zachwiała przekonaniami lewi-
cowych intelektualistów Zachodu, 
między innymi we Francji Alberta 
Camusa autora „Dżumy”. Wstrzą-
śnięta towarzyszka życia pisarza 
powiedziała: „Przez lata służyliśmy 
złej sprawie”. 

Amerykanie pracowali nad 
zdemoralizowaniem czołówki wła-
dzy w Rosji. Na przykład uzależni-
li pomoc ekonomiczną od kolpor-
tażu w ZSSR Playboya. Z drugiej 
strony, z degrengoladą ludzi wła-
dzy w Rosji walczył Andropow. 
Jeździł ze swymi prokuratorami 
po różnych republikach i przepro-
wadzał rewizje u pierwszych se-
kretarzy. Gdy znaleziono w ich 
domach zasoby złota, dolarów 
czy wartościowe obrazy skra-
dzione z muzeów, takiego sekre-
tarza niezwłocznie rozstrzeliwa-
no. Andropow popełnił jednak nie-
wybaczalny błąd. Zaczął rewido-
wać zastępców Biura Polityczne-
go w Moskwie. Potem nagle znik-
nął, a po trzech dniach wystawio-
no go w trumnie i zarządzono trzy-
dniową żałobę narodową.

Takiego błędu nie popełnił Mi-
chaił Gorbaczow, kolejny pierwszy 
sekretarz KP ZSSR. Gorbaczow, 
znakomity taktyk, wyjechał z ele-
gancką i mądrą żoną Raisą (wy-
kładała filozofię) na krótką wizy-
tę na zachód Europy. Żonę zaopa-
trzył w niebagatelną ilość dolarów, 
za które Raisa robiła zakupy w na-
jelegantszych sklepach odzieżo-
wych i jubilerskich. Proszę so-
bie wyobrazić, co się działo w Mo-
skwie, gdy Raisa wróciła do domu, 
i pokazała się przed siermięż-
nymi towarzyszkami ze szczy-
tów władzy.

Drugi krok Michaiła Gorbaczo-
wa dowodzi mistrzowskiego opa-
nowania socjotechniki. Wyczekał 
momentu gdy w ZSSR pojawiły się 
trudności aprowizacyjne czy też 
inne. Zaproponował w czasie nara-
dy w Biurze Politycznym, by wziąć 
pożyczkę od państw zachodnich 
i dokonać tam zakupów interwen-
cyjnych. Członkowie Biura wyra-
zili opinię, że już nikt im pożycz-
ki nie udzieli. Na to Gorbaczow 
odpowiedział, że otrzyma w za-

mian za umożliwienie obywatelom 
ZSRR wyjazdu na Zachód. Człon-
kowie Biura Politycznego kolej-
no wyrażali zgodę. To był ogrom-
ny przełom. Zapewne niektórzy 
z Czytelników „Obywatelskiej” pa-
miętają jak przez Wrocław prze-
jeżdżały na Zachód rosyjskie au-
tobusy z ludźmi władzy. Pasażero-
wie autobusów wieźli ze sobą wali-
zy wypchane rublami, które w ban-
kach zachodnich mogli wymieniać 
na dolary po niewiarygodnie ko-
rzystnym kursie, trudno w to uwie-
rzyć, ale podobno 1:1. Po wyciecz-
ce na Zachód do tych ludzi tych 
dotarło w jakich warunkach 
żyli w swej ojczyźnie, mimo że na-
leżeli do warstwy uprzywilejowa-
nej. Wkrótce w Rosji zaczęła się 
prywatyzacja majątku narodowe-
go. Tego procesu nie da się krót-
ko opisać. Zainteresowanych od-
syłam do książki Igora Bunicza 
(1997) „ Złoto dla Partii, ucieczka 
z łupem” Oto krótki fragment:

„ Wielkie mocarstwo jądro-
we ZSSR atakowane przez do-
lara rozpadło się z hukiem. Naj-
większa w świecie armia, tysią-
ce rakiet, dziesiątki tysięcy super-
nowoczesnych czołgów, samolo-
tów, łodzi podwodnych nie mogły 
zapobiec katastrofie. USA bez jed-
nego wystrzału wygrały III-cią woj-
nę światową. Gdy nomenklatu-
ra pozbyła się starej komunistycz-
nej skóry, poczuła przypływ no-
wych sił nie przyćmionych mar-
kisistowsko-leninowskimi zaklę-
ciami. W Rosji zaczęła się nowa 
era. Czytelnicy znają uwarunko-
wania polskie, oszustwa Okrągłe-
go Stołu, przejęcie majątku na-
rodowego przez krajową nomen-
klaturę. Autorowi zależało aby ter 
procesy w Polsce ukazać na szer-
szym tle. Międzynarodowa Lewi-
ca jednak nie odpuściła. Nie uda-
ło się jej zapanować nad Rosją ani 
światem. Obecnie celem jej ata-
ków są chrześcijańskie pozosta-
łości w Europie, a specjalnie Ko-
ściół katolicki w Polsce. Katoli-
cyzm zapewnia Polakom system 
niepodważalnych wartości, które 
dają im odporność na zniewole-
nie. To budzi wściekłość tych, któ-
rzy by chcieli nad wszystkimi za-
panować. Optymizmem napełnia 
to, że tym razem atak lewicy po-
lega na wzbudzaniu emocji u mło-
dych ludzi, którzy wkrótce dojdą 
do wniosku, że byli manipulowa-
ni. Katolicy zaś nauczyli się bronić 
swych kościołów. 

Jeśli w 1984 r mieliśmy do-
wód na interwencję Najwyższą 
to i teraz możemy Mu ufać.

Rozmontowywanie 
komunizmu

 ■ Długie życie ma zalety. Można z dużego dystansu kojarzyć najważniejsze fakty i ich znaczenie. Młodzi ludzie 
nie wiedzą, tym bardziej nie rozumieją czym był komunizm, o co jego twórcom chodziło. Starzy ludzie niekiedy 
dostrzegają, że wspaniałe idee służą jako przykrywka niecnych celów.

Michał 
Mierzejewski
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Historia i Pamięć

Jeszcze przed wojną Pietrzy-
kowski trenował boks zdobywa-
jąc liczne tytuły i był pretenden-
tem do reprezentowania Polski 
na niedoszłej do skutku Olimpia-
dzie w Helsinkach w 1940 r.

Po wybuchu II wojny świato-
wej służył jaki podchorąży w Cen-

trum Wyszkoleń Kawalerii w Gru-
dziądzu w obronie Warszawy. Po 
kapitulacji wyruszył do Francji, 
gdzie formowało się wojsko pol-
skie, aby do niego dołączyć. Zo-
stał jednak ujęty na Węgrzech 
i przekazany Niemcom. Trafił ko-
lejno do Muszyny, Nowego Są-

cza oraz Tarnowa, gdzie pod-
czas przesłuchań był poddawa-
ny brutalnym torturom. Następ-
nie w pierwszym transporcie zo-
stał przewieziony do obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu 
z numerem 77.

Obozowa rzeczywistości oka-
zała się zatrważająca. Dzien-
ne racje żywnościowe składają-
ce się z ćwierć bochenka chleba 
oraz wodnistej zupy w ciągu kil-
ku miesięcy spowodowały u Pie-
trzykowskiego utratę wagi z 60 
do niewiele ponad 40 kg. Zaan-

gażowany do pracy przy bu-
dowie ośrodka wypoczyn-
kowego w Międzybrodziu 
Bialskim zdawał sobie spra-
wę, iż nie podoła katorżni-
czej pracy polegającej m. 
in. na noszeniu 50-kilogra-
mowych worków cementu. 
Upozorował wypadek zrzu-
cając sobie na nogę drew-
nianą belkę, co pozwoliło 
mu wrócić do obozu.

Historia jego pierw-
szej walki, która otworzyła 
mu drogę do obozowej sła-
wy i uznania mogłaby po-
służyć za hollywoodzki sce-
nariusz. Oto wychudzony, 
niespełna 40 kg Polak przy-
odziany w żałośnie wyglą-
dające łapawice stanął 
przeciwko owianemu wyjąt-
kowo złą sławą kapo, Wal-
terowi Dunningowi. Były 
zawodowy mistrz Niemiec 
oprócz nieporównywal-
nie większej tężyzny fizycz-
nej dysponował profesjonal-
nym sprzętem bokserskim. 
W tym starciu Dawida z Go-
liatem okazało się, że zwy-
cięzca może być tylko jeden 
i zakrwawiony Dunning sam 
skapitulował. To wydarze-
nie zapoczątkowało karie-
rę Pietrzykowskiego, który 
podczas pobytu w obozach 
stoczył ok. 60 walk ulegając 
tylko raz.

Sukcesy na ringu po-
zwoliły Pietrzykowskie-
mu zdobyć uznanie Niem-
ców, wśród których czuł się 
dość pewnie i pozwalał so-
bie na stosunkowo dużo. 
Będąc świadkiem znęcania 
się kapo Vorabeitera nad 
jednym z więźniów. Ośmie-
lony przez Niemców, pod-
szedł do oprawcy i zapy-
tał za co go bije swoją ofia-
rę. Ten odburknął mu ka-
rząc „Zamknąć pysk”. Wte-
dy Pietrzykowski wymie-
rzył mu cios, kolejny powa-
lił Niemca. Sam Pierzykow-
ski wspominał, iż nie wie 
jakby ta sytuacja skończy-
ła się, gdyby nie interwen-
cja więźnia, którego zaata-
kował Vorabeiter. Złapał 

on Pietrzykowskiego za rękę i za-
czął błagać „Nie bij synu, bracie, 
nie bij!”. Więźniem tym okazał się 
być św. Maksymilian Kolbe. Kil-
ka dni później, gdy zakonniko-
wi ukradziono bochenek chle-
ba, który otrzymał od Pietrzykow-
skiego, niezłomny bokser po raz 
kolejny zaczął wymierzać spra-
wiedliwość na własną rękę. Na 
co ojciec Kolbe zareagował po-
dobnie jak w pierwszym przy-
padku. Pietrzykowski był tak-
że świadkiem apelu, na którym 
św. Maksymilian Kolbe uratował 
przed śmiercią Franciszka Ga-
jowniczka, a sam stracił życie. 
Poruszony spokojem ducha, po-
korą i cierpliwością był pod wiel-
kim wrażeniem człowieka, któ-
rego zasady moralne nijak nie 
mieściły się w regułach panują-
cych w Oświęcimiu.

Obozowe losy Pietrzykowskie-
go przecinają się również z losa-
mi innego wielkiego Polaka, któ-
ry do Auschwitz trafił jako ochot-
nik i zorganizował w nim konspi-
rację, czyli Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego. Teddy został zaangażo-
wany do drugiej tzw. piątki (sys-
tem organizacji grup konspiracyj-
nych w obozie stworzony przez 
Pileckiego), był zatem jednym 
z najbliższych współpracowników 
Witolda. Rotmistrz okazał się dla 
Pietrzykowskiego wybawicielem, 
kiedy Biała Mgła zaczął tracić 
uznanie Niemców, którym coraz 
mniej podobało się, że „Polak bije 
ich jak chce”. Pod pozorem poda-
nia witamin, Teddy został zarażo-
ny tyfusem. Przed planowanym 
unicestwieniem chorych więźniów 
Pietrzykowskiego uratował Pilec-
ki, który wyniósł go z obozowego 
szpitalamdo baraku.

Pietrzykowski do cza-
su wyzwolenia przez Brytyjczy-
ków 15 kwietnia 1945 r. przeby-
wał w kilku obozach. Po opusz-
czeniu ostatniego w Bergen-Bel-
sen wstąpił do 1. Dywizji Pancer-
nej gen. Maczka.

Po wojnie skończył AWF i pra-
cował jako nauczyciel wycho-
wania fizycznego. Bohater fil-
mu „Mistrz”, który niebawem 
ma wejść na ekrany kin.

Źródło: www.wdolnymslasku.com

Niewygodna historia polskiego 
boksera w Oświęcimiu: pierwszy pojedynek 
stoczył z owianym złą sławą kapo

 ■ Tadeusz Pietrzykowski ps. Teddy, Biała Mgła, urodzony 8 kwietnia 1917  r. w Warszawie, zmarł 18 
kwietnia 1991  r. w Bielsku-Bialej. Polski bokser, nauczyciel wychowania fizycznego, żołnierz Wojska 
Polskiego, więzień obozu w Oświęcimiu.

Karolina 
Brzemkowska
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Wywiad

Polska zajmuje szczegól-
ne miejsce w twoim sercu 
i w twoich wspomnieniach. 
Dlaczego?

Przyjechałem do Polski z ze-
społem Classix Nouveaux wio-
sną 1983 roku…

Wtrącę, że wtedy obowiązy-
wał wciąż jeszcze stan wojen-
ny i wasze przybycie do Pol-
ski zaskoczyło fanów.

Nie wiem, dlaczego władze ko-
munistycznej Polski zaprosiły 
na koncerty właśnie nas. Do-
myślam się jedynie, że nasz 
przyjazd mógł nieco wyci-
szyć zbuntowaną polską mło-
dzież, być może władze chcia-
ły pokazać jakie są wobec mło-
dych Polaków wspaniałomyśl-
ne? Nie wiem. W tamtym cza-
sie byliśmy w Polsce ogromnie 
popularni. Kiedy tu lecieliśmy, 
nie zdawaliśmy sobie z tego 
sprawy. Na warszawskim lotni-
sku zobaczyliśmy młodych lu-
dzi skandujących głośno, ma-
chających komuś na powita-
nie. Trzymali w dłoniach plaka-
ty i gazety z jakimiś zdjęciami. 
W pierwszej chwili myśleliśmy, 
ze razem z nami przyleciała ja-
kaś mega znana gwiazda i że 
to ją tak witają. Nagle dotarło do 
nas, że to my jesteśmy tą mega 
gwiazdą! Ci młodzi ludzie mieli 
plakaty Classix Nouveaux i ga-
zety z naszymi zdjęciami. Kie-
dy ruszyliśmy samochodem 
do hotelu, wielu fanów jecha-
ło za nami. To było cudowne. 
W tamtym czasie nie zależało 
nam na zarabianiu na trasach 
zagranicznych, tylko na pozna-
niu innych krajów. W tym rów-
nież tych mniej zamożnych. 
Kiedy przylatywaliśmy do jakie-
goś państwa, nikt nas nie witał, 
nikt nie zwracał na nas więk-
szej uwagi. Dopiero, kiedy za-
graliśmy parę koncertów, poka-
zano nas w telewizji, powiedzia-
no o nas w radiu, wtedy robiło 
się głośno i stawaliśmy się roz-
poznawalni pod koniec nasze-
go pobytu. A w Polsce? Czuli-
śmy się jak The Beatles w dobie 
największego triumfu! Natych-
miast odwzajemniliśmy waszą 
miłość. Wszyscy. Natomiast na-
wet ja, nie podejrzewałem, że 
spotkanie z Polakami zmieni 
całe moje życie. Wszystko.

Opowiedz o tym.

Zacznę od tego, że jako Sal 
Solo, lider Classix Nouveaux, 
żyłem jak król życia. Uwielbia-
łem być gwiazdą! Dziwiło mnie 
tylko to, że choć miałem wszyst-
ko, o czym młody mężczy-
zna mógłby marzyć, wca-
le nie czułem się szczęśliwy. 
Ale przechodziłem nad tą my-
ślą do porządku dziennego i ja-
koś to było. W 1982 roku poje-
chaliśmy na koncerty do Indii 
i tam po raz pierwszy dowie-
działem się, co to znaczy bieda. 
Na waszym lotnisku było wie-
lu fanów, gdy przylecieliśmy, 
na lotnisku w Indiach było mnó-
stwo żebraków, którzy wyciąga-
li ręce, prosząc o parę groszy. 
Wśród nich było wiele dzieci. 
Widok tych biedaków, właści-
wie nędzarzy na ulicach wpra-
wiał mnie w osłupienie. Z lotni-
ska zawieziono nas wtedy do 
bogatej dzielnicy z piękny-
mi hotelami. W jednym z hote-
li, w foyer, wystawiono nawet 
gabloty z diamentami. A obok 
te rzesze nędzarzy, rozumiesz. 
Wtedy po raz pierwszy dotar-
ło do mnie, że życie nie pole-
ga na byciu gwiazdą. Nie wie-
działem jak można tym bieda-
kom pomóc, bo były ich tysią-
ce i wciąż pojawiali się nowi. 
I nawet gdybym oddał wszyst-
ko, co mam, niewiele bym im 
pomógł. Indie sprawiły, że za-
cząłem inaczej myśleć o życiu. 
Zacząłem szukać jego sensu. 
Gdy wróciłem do Anglii napisa-
łem piosenkę „Unloved”, „Nie-
kochani”. Zamieściłem w niej 
słowa: „dla ciebie i dla mnie 
bieda to czarno-biały telewi-
zor”. My w Anglii, tak postrze-
galiśmy ubóstwo. A w porów-
naniu do tych Hindusów to żyli-
śmy jak krezusi. Ludzie strajko-
wali bo chcieli więcej zarabiać, 
a nie dlatego, że żyli w nędzy. 
Jeśli ktoś był naprawdę w trud-
nej sytuacji materialnej, mógł 
liczyć na pomoc rządu. Jeśli 
był bezdomny, tak samo. Zo-
baczyłem wówczas, że kom-
pletnie nie doceniamy tego, 
co mamy. Kilka miesięcy póź-
niej wylądowaliśmy w War-
szawie. W komunistycznej, na 
pierwszy rzut oka, bardzo po-
nurej i smutnej Polsce. Patrzy-
liśmy na kolejki przed sklepa-
mi. Nawet po chleb stała ja-
kaś bardzo długa kolejka. Ktoś 
powiedział nam, że są tu skle-
py dla bogatych Polaków i „do-
brych komunistów”, i że w tych 

sklepach, za zachodnią walu-
tę, mogą kupić pralkę. Albo lo-
dówkę. Wydało mi się to bar-
dzo niesprawiedliwe. Wymieni-
liśmy funty na złotówki i posta-
nowiliśmy z chłopakami pójść 
na zakupy w „normalnych” skle-
pach. Takich dla zwykłych ludzi. 
Szybko odkryliśmy, że w tych 
sklepach nie mamy co kupić. 
Przywiozłem wówczas z polski 
kolekcję ręcznie wykonanych 
czapek. W jednej z nich wystą-
piłem chyba nawet w teledy-
sku „San Damiano”. W hotelach 
musieliśmy zamawiać z du-
żym wyprzedzeniem dania na 
obiad. Kucharze musieli mieć 
czas, by zdobyć gdzieś odpo-
wiednie produkty. Pamiętam, 
że były problemy z mięsem, że 
często jedliśmy barszcz, bo nie 
było steków albo były bardzo 
małe. Barszcz nam jednak bar-
dzo smakował! Wiesz co jesz-
cze zapamiętałem? Że obsłu-
ga w hotelu i hotelowych restau-
racjach poruszała się bardzo 
niemrawo. Jakby ich praca nie 
miała sensu. To były bardzo 

przygnębiające obrazki. Nie 
mniej, Polacy mnie oczarowali. 
Na nasze koncerty przychodzi-
li i młodzi i dorośli, i co nas bar-
dzo dziwiło – wielu seminarzy-
stów i księży! Dostrzegłem, że 
jesteście niezwykłym narodem, 
macie nadzwyczajne – niespo-
tykane nigdzie indziej – poczu-
cie tożsamości narodowej. Czu-
ło się w was takiego ducha wal-
ki, energię. Nie mogłem pojąć, 
jak to możliwe, że naród o takiej 
osobowości jest zniewolony ko-
munizmem, ale czułem w głębi 
serca, że przyjdzie czas, kiedy 
będziecie wolni. 

To wtedy napisałeś piosenkę 
„Poland”? 

Tak. Napisałem: „Polsko, twój 
duch nie umrze nigdy. Przyj-
dzie dzień, kiedy staniemy wol-
ni ramię w ramię!”. Stworzy-
łem ją jako przesłanie nadziei 
dla Polaków, zwłaszcza mło-
dych, by nigdy nie rezygno-
wali z wolności i z wiary. Kie-
sy piszę teksty piosenek, dość 

szybko zapominam ich słowa. 
Ale w 1989 roku, kiedy dowie-
działem się, że upadł w Pol-
sce komunizm, nagle, te sło-
wa rozbrzmiały w moim sercu! 
Wszystkie mi się przypomniały! 
„Polsko, twój duch nie umrze ni-
gdy!” Zrozumiałem, że to swo-
iste proroctwo z piosenki wła-
śnie się wypełniło.

„Poland” to piosenka z two-
jej pierwszej solowej płyty 
„Heart & Soul”, która ukaza-
ła się w 1985 roku. Czy wiesz, 
że o twoim utworze dla Pola-
ków przez bardzo długi czas 
prawie nikt nie słyszał? 

Dlatego, że zapowiadała wol-
ność dla Polski? 

Tak. W mediach pojawiła się 
informacja, że bardzo polu-
biłeś Polaków i dlatego po-
stanowiłeś nagrać w Warsza-
wie teledysk do „San Damia-
no” i zamieścić na okładce 
„Heart & Soul” obraz przed-
stawiający obronę Jasnej 

Polsko, twój duch 
nigdy nie umrze!

 ■ Z Salem Solo, byłym liderem Classix Nouveaux, a dziś dyrektorem chóru kościelnego na Florydzie 
i muzykiem chrześcijańskim – o jego niezwykłej przygodzie z Polską, rozmawia Aleksandra Polew-
ska-Wianecka.

►

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka
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Wywiad
Góry. Ale o piosence „Po-
land” nikt nie słyszał.

Ale Polacy, którzy kupili płytę, 
musieli wiedzieć.

Owszem, ale „Heart & Soul” 
można było kupić wyłącznie 
na Zachodzie, a jak wiesz, 
mieliśmy zamknięte granice. 
Szczęśliwców, którzy zdoby-
li tę płytę przed 1989 rokiem, 
było niewielu. Ale zmieńmy 
temat Sal. Do Polski przyje-
chałeś jako ateista, prawda?

Urodziłem się w rodzinie kato-
lickiej, ale kiedy dorastałem, do-
szedłem do wniosku, że Boga 
nie ma i już. Bardzo mnie zasta-
nawiał widok kościołów w Pol-
sce, pełnych rozmodlonych lu-
dzi, którzy nie wstydzili się, że 
są katolikami, (na Zachodzie ta-
kie postawy były już mocno pas-
sé), ale wręcz byli z tego dumni, 
manifestowali swoją wiarę. Po 
koncercie we Wrocławiu wróci-
łem do pokoju hotelowego i po-
wiedziałem do Boga: „Jeśli rze-
czywiście Jesteś, chcę to wie-
dzieć.” Bardzo chciałem, by dał 
mi znak, jeśli Jest. Wyjeżdża-
łem z Polski odmieniony, choć 
jeszcze nie jako wierzący. Bóg 
dał mi łaskę wiary w październi-
ku w San Damiano. 

Przypomnijmy, że San Damia-
no to malutka wioseczka pod 
Asyżem. Tam św. Franciszek 
usłyszał z ust Chrystusa sło-
wa: „odbuduj mój Kościół”. 
Jak znalazłeś się w San Da-
miano?

Pojechałem tam z Nickiem Beg-
gsem z Kajagoogoo. Z Nickiem 
zbliżyło nas to, że obaj w tym 
samym czasie poszukiwaliśmy 
Boga. W San Damiano Bóg 
odpowiedział na moją modli-
twę, dał mi łaskę wiary. Kie-
dy już ją otrzymałem, zastana-
wiałem się nawet nad wstąpie-
niem do zakonu, ale wtedy je-
den młody Portugalczyk prze-
konał mnie, żebym pozostał 
tym, kim jestem. Powiedział, że 

będąc osobą tak rozpoznawal-
ną i lubianą, będę mógł dotrzeć 
z moim doświadczeniem wiary 
do ogromnej liczby osób szu-
kających sensu życia i Boga. 
To mnie przekonało. 

Wkrótce potem wróciłeś do 
Polski, by nagrać teledysk do 
piosenki „San Damiano”.

Ale również po to, by dać kilka 
koncertów. Po koncertach, nie-
zależnie od tego, w jakim mie-
ście byłem, chodziłem na Msze 
święte do tamtejszych kościo-
łów. Przysłuchiwałem się śpie-
wom wiernych. słyszałem w ich 
głosach, zwłaszcza w głosach 
starszych kobiet, wiele bólu, 
smutku. Sądziłem, że ten ból 
sprawia im codzienne, ciężkie 
życie w Polsce. 

Na okładce płyty „Heart & 
Soul” zamieściłeś obraz 
przedstawiający obronę Ja-
snej Góry. Dlaczego?

Historia obrony tego miejsca, 
i to, że cudowny obraz Czar-
nej Madonny przetrwał tak wie-
le zagrożeń, tsprawiły, że po-
czułem się dumny jako katolik. 
Ten obraz był dla mnie symbo-
lem tej dumy.

Czy wiedziałeś wtedy, że Pa-
łac Kultury i Sztuki, w którym 
nagrałeś teledysk do „San Da-
miano” był pomnikiem komu-
nizmu? Naród polski otrzy-
mał go w darze od Związku 
Radzieckiego. Ludzie żarto-
wali, że w „świątyni” komu-
nizmu gwiazda z Zachodu 
chwali Boga z błogosławień-
stwem władz.

Naprawdę? Nie wiedziałem! 
Miejsce na teledysk, chór 
i całą resztę organizował wte-
dy reżyser teledysku, ja tyl-
ko przyjechałem na umówio-
ne miejsce, zaśpiewałem i tyle. 
Zdecydowałem tylko o tym, 
żeby teledysk nagrać w Polsce, 
a nie w Anglii. Wszystko przez 
ten szczególny związek z Pol-

ską, a także łączącą nas wspól-
ną katolicką wiarę.

Twierdzisz, że Polska odmie-
niła Twoje życie.

Dzięki spotkaniu z waszą wiarą, 
sam spotkałem Boga. To spo-
tkanie odmieniło wszystko. Od-
szedłem z Classix Nouveaux 
i postanowiłem śpiewać i grać 
odtąd na chwałę Chrystusa, gło-
sić moją muzyką Jego miłość. 
Wyprowadziłem się z Anglii do 
Stanów, bo w Ameryce miesz-
ka o wiele, więcej katolików. 
To tak w największym skrócie. 
Nawiasem mówiąc, przez wie-
le lat mieszkałem w części Lon-

dynu zwanej Kilburn, zamiesz-
kałej przez irlandzkich imigran-
tów. Kiedy Polska wstąpiła do 
UE, do Kilburn zaczęli napły-
wać Polacy. A kiedy przenio-
słem się do Chicago, odkryłem, 
że mieszka tu prawie tylu Po-
laków co w Warszawie! Przez 
lata, polscy fani dziękowali mi 
za muzykę, za to, że przyjeż-
dżam do Polski. Nadszedł czas, 
żebym to ja powiedział: „Dzię-
kuję Ci, Polsko!”

Jak to jest być tzw. muzykiem 
chrześcijańskim?

Celem gwiazdy rocka czy mu-
zyki pop jest wywyższenie sa-

mego siebie. Można po-
wiedzieć, że taka gwiaz-
da jest trochę jak bóg. By-
cie gwiazdą wygląda ku-
sząco z zewnątrz, tymcza-
sem wiele gwiazd to bar-
dzo nieszczęśliwi ludzie. 
To, co proponują swo-
im fanom, też nie popra-
wia ich sytuacji. Celem ar-
tysty chrześcijańskiego 
jest wywyższenie Chrystu-
sa. Jeśli słuchacze przyj-
mą Chrystusa, ich życie 
zmieni się na lepsze pod 
każdym względem na za-
wsze! Mój pierwszy album 
chrześcijański nosił tytuł 
„Look at Christ” [„Patrz na 
Chrystusa” – przyp. autor-
ki]. Nie chciałem, żeby ci, 
którzy słuchają mojej mu-
zyki, skupiali się na mnie. 
Chciałem wskazać im naj-
lepszy wzór do naślado-
wania – Chrystusa. Tego, 
który przyszedł ich zba-
wić. Od ponad 30 lat mam 
zaszczyt wskazywać ty-

siącom ludzi na świecie Chry-
stusa. 

Jestem pewien, że każdy 
szuka sensu w swoim życiu. 
Odpowiedzi na pytanie: dlacze-
go tu jestem? To ważne pyta-
nie, z którym prawie każdy musi 
się zmierzyć. Ludzie często nie 
znają odpowiedzi, nie wiedzą, 
po co żyją, nic ich nie zajmuje, 
nie cieszy. By nie stawiać czo-
ła rzeczywistości, uciec przed 
nią, otępiają umysły narkotyka-
mi, piciem lub seksem. Obec-
nie wielu młodych ludzi w Ame-
ryce buntuje się, podpala bu-
dynki, atakuje innych. Oni po-
trzebują konstruktywnego kie-
runku w swoim życiu, ale jak 
można się domyślać, dotąd go 
nie znaleźli. Modlę się więc, by 
odnaleźli swojego Stwórcę, swe 
powołanie i nieśli światu dobro 
zamiast zniszczenia.

Jesteś szczęśliwy?

Jestem dyrektorem chóru w ko-
ściele katolickim na Florydzie. 
W każdą niedzielę, kiedy kieruję 
swoim chórem i gram moje pio-
senki, słyszę od ludzi, że to ich 
podnosi na duchu, i że czują się 
dzięki mojej pracy bliżej Boga. 
Jestem zadowolony, że robię 
to, co zaplanował dla mnie mój 
Stwórca. Wiele lat temu miałem 
tysiące fanów i wciąż chcia-
łem więcej. Dziś gram w ko-
ściele dla kilkuset osób i – tak 
– jestem szczęśliwy. Ogrom-
nie cieszę się, że moim Zba-
wicielem jest Jezus Chrystus, 
że mam z Nim relację i staram 
się żyć tak, jak Bóg chciał. Nie 
znam większej satysfakcji.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

▶
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Komentarze i Felietony

Co do tego, że tenże dwutlenek 
powoduje katastrofalne w skut-
kach ocieplenie klimatu, istnieje 
także globalna zgoda. Naszym 
jedynym problemem związanym 
z węglem brunatnym wydaje się 
być jego dalsza egzystencja tyl-
ko z tego powodu, że do krajo-
wej sieci dostarcza on ok. jednej 
czwartej energii, której w chwili 
obecnej nie ma jeszcze czym za-
stąpić. Dlatego, chcąc nie chcąc, 
z tak nie lubianego węgla brunat-
nego musimy korzystać. Do jego 
kolejnych wad należy, dewasta-
cja okolicznych terenów związa-
nych z odkrywkową eksploata-
cją, która z reguły prowadzona 
jest w dużej skali przemysłowej. 
Dochodzi do tego odwodnienie 
kopalń i osuszanie okolicznych 
terenów rolniczych. Nic więc 
dziwnego, że jakakolwiek propo-
zycja nowej odkrywki tego surow-
ca wywołuje protesty zarówno 
środowisk ekologów, jak i miej-
scowej ludności. Tej ostatniej 
można się najmniej dziwić, gdyż 
na ogół poza hałasem wywoła-
nym pracą gigantycznych ma-
szyn, zatłoczeniem dróg i napły-
wem nowych pracowników ni-
czego nie zyskuje. Gmina Klesz-
czów na terenie której znajduje 
się kopalnia „Bełchatów” od wie-
lu lat jest notowana, jako najbo-
gatsza w kraju. Przywileje jakie 
z tego tytułu posiadają jej miesz-
kańcy powodują, że nie protestu-
ją oni przeciwko istnieniu na ich 
terenie tejże kopalni i elektrowni.

Niszczy zdrowie

Client Earth zaprezentowa-
ło w 2019 r. materiały, z któ-
rych wynika, że emisje ołowiu, 
chromu, arsenu czy niklu wzro-
sły niemal o 60%. Wdychanie po-
wietrza zawierającego te meta-
le ciężkie może przyczynić się 
do rozwoju nowotworów – naj-
częściej płuca i pęcherza mo-
czowego. Rosną także „klasycz-
ne” emisje spalania materii orga-
nicznej, czyli tlenków siarki i azo-
tu. Wdychanie tych substancji 
szkodzi w zasadzie całemu orga-
nizmowi – wdychane pyły prze-
dostają się z płuc do układu krą-
żenia i roznoszone są po ca-
łym ciele. Nadciśnienie, proble-
my z krążeniem, nowotwory, pro-
blemy na tle układu nerwowego, 
spadek rozrodczości – to wszyst-
ko są nie płacone przez koncer-
ny energetyczne koszty zdrowot-
ne spalania węgla brunatnego. 
Te „grzechy” węgla brunatnego 
można by wybaczyć, gdyby były 

one jednorazowe, ale są to nie-
odłączne cechy tej branży, tak 
że ich ominięcie jest praktycznie 
niemożliwe. Jak wiadomo, na-
wet największy zbrodniarz ma ja-
kieś cechy pozytywne, które ad-
wokaci prezentują przed skazują-
cymi ich trybunałami. Tak też jest 
i z węglem brunatnym.

Najtańsze paliwo

Jak informuje magazyn Globe-
nergia+ nadal najtańszym źró-
dłem energii jest węgiel brunat-
ny, potem kamienny i gaz ziemny. 
Konkurencyjnym jest OZE, ale tyl-
ko w lądowych elektrowniach wia-
trowych. Dzieje się to jednak tyl-
ko wtedy kiedy jest wietrzna po-
goda, co nie zawsze ma miej-
sce. Niskie koszta węgla bru-
natnego spowodowane są orga-
nizacyjną synchronizacją kopal-
ni i elektrowni, które stanowią je-
den ciąg produkcyjny. Taśmocią-
gi wprost z odkrywki dostarcza-
ją węgiel do pobliskiej elektrowni. 
Krajowe jego wydobycie wynosi 
ok. 60 mln ton i od wielu lat utrzy-
muje się na tym poziomie. Ener-
getyka oparta na węglu brunat-
nym jest dochodowa. Kopalnie 
i elektrownie nie są zadłużone. 
To tylko jeden aspekt tej sprawy. 
Drugi jest taki, że wzrost energii 
ze źródeł OZE częściowo tylko 
pokrywa rosnące zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną, którą 
i tak w coraz większych ilościach 
musimy importować. Pod wzglę-
dem gospodarczym sytuacja jest 
„podbramkowa”. Z jednej stro-
ny należałoby natychmiast za-
mknąć kopalnie węgla brunatne-
go, a z drugiej nie ma skąd po-
kryć spowodowanego tym ubyt-
ku energii. Ci, którzy tego żąda-
ją, zapewne pierwsi zaprotestu-
ją przeciwko okresowym prze-
rwom w dostawach energii elek-

trycznej. Rząd, który jest właści-
cielem tych kopalń, kluczy w tej 
sprawie. Zezwala na ich dalszą 
eksploatację, ale dla uspokojenia 
ekologów nie wydaje już nowych 
koncesji na jego wydobycie. Ist-
nieje pokusa aby kiedyś jeszcze 
sięgnąć do zasobów tego węgla, 
którego ustalone zasoby wyno-
szą ok. 14 mld ton, a orientacyj-
ne 60 mld ton, co przy aktual-
nym wydobyciu starczyłoby od-
powiednio na ok. 250 i 1000 lat. 
Odnośnie niszczenia krajobrazu, 
osiągnięto wysoki poziom rekul-
tywacji, który powoduje, że tere-
ny pokopalniane są ekonomicz-
nie i gospodarczo bardziej atrak-
cyjne, aniżeli przed budową ko-
palni. Jest to najbardziej widocz-
ne w aktualnie likwidowanym ko-
nińskim zagłębiu węgla brunat-
nego. Ograniczenie zapylenia 
powietrza to kwestia wyegzekwo-
wania odpowiednich filtrów, któ-
re nie dopuszczą do szkodliwe-
go zanieczyszczenia atmosfery. 
To nawet nie kwestia ekonomicz-
na, ale odpowiednich norm, ich 
przestrzegania i egzekwowania.

Sierota

Nie broniąc górnictwa węgla bru-
natnego stronniczo i za wszel-
ką cenę trzeba z umiarem uka-
zywać zarówno pozytywne, jaki 
negatywne strony tego prze-
mysłu energetycznego. Postu-
lat ten wydaje się niemożliwy 
już do wprowadzenia w życie. 
Obie strony sporu, czyli ekolodzy 
i kopalnie prowadzą jednostronny 
monolog, nie słuchając argumen-
tów drugiej strony. Co tam nie 
słuchając? Zamiast szukać poro-
zumienia wzajemnie się ignorują. 
Sytuacja ta powoduje, że organi-
zacje związane z ochroną środo-
wiska uzyskują szeroką aproba-
tę społeczną. Media oraz lokalni 

politycy chętnie im sprzyjają uzy-
skując lokalne i krajowe poparcie 
skierowane przeciwko utrzyma-
niu energetyki opartej na węglu 
brunatnym. Ten brak oporu węgla 
brunatnego wobec zmasowane-
go ataku, wynika również z jego 
nikłego pracowniczego potencja-
łu i rozproszenia tych kopalń na 
terenie kraju. Łączne zatrudnie-
nie w tej branży waha się w gra-
nicach ok. 20 tys., ludzi. To za-
ledwie jedna czwarta zatrudnio-
nych górników na Górnym Ślą-
sku. Z tak małym potencjałem, 
politycy nie chcą się wiązać, ani 
go wspierać, bo w takim przy-
padku przegrana jest pewna. 
I odwrotnie każdy kto pośrednio 
i bezpośrednio występuje prze-
ciwko kopalniom węgla brunat-
nego może liczyć na poparcie 
i uznanie. Zgodnie ze znanym 
powiedzeniem porażka tej bran-
ży ma wszelkie znamiona sieroty 
pozostawionej własnemu losowi.

Zapowiedź strajku

Górnicy węgla brunatnego 
są oburzeni deklaracją Polskiej 
Grupy Energetycznej (PGE), 
do której należą dwie najwięk-
sze kopalnie węgla brunatne-
go KWB Bełchatów i KWB Tu-
rów. Polska Grupa Energetyczna 
nie zamierza inwestować w bu-
dowę nowych kopalń i elektrow-
ni związanych z węglem bru-
natnym. Koncern zamierza sku-
pić się na energetyce odna-
wialnej, transformacji ciepłow-
nictwa i infrastrukturze siecio-
wej. Spółka na inwestycje planu-
je przeznaczyć 75 miliardów zło-
tych. Wydzielenie kopalni i elek-
trowni z koncernu ma nastąpić 
do końca 2021 roku. Węgla bru-
natnego w Bełchatowie wystar-
czy jeszcze tylko na 10 lat. Komi-
tet Protestacyjno Strajkowy Gru-

py Kapitałowej PGE (19.10) wydał 
oświadczenie, w którym stwier-
dza, że przedstawiciele rządu 
i zarządu PGE zaproszeni do 
negocjacji odmówili przybycia. 
W tej sytuacji związkowcy zwra-
cają się do Prezydenta Andrze-
ja Dudy o pomoc w rozmowach 
z rządem. Padają zapowiedzi, że 
jeżeli nic się nie zmieni to, w ter-
minie 1 – 2 tygodnie dojdzie do 
dwugodzinnego strajku ostrze-
gawczego, a potem do strajku 
okupacyjnego. Węgiel brunatny 
dostarcza do sieci ok. 25 % kra-
jowej energii. Nie można go im-
portować ze względu półpłynną 
koegzystencję, która pozwala na 
jego dostarczanie taśmociągiem 
z odkrywki do paleniska w elek-
trowni. Zapowiadane wstrzyma-
nie dostaw tego paliwa jest sto-
sunkowo łatwe. Kopalnie eksplo-
atują węgiel brunatny przy po-
mocy kilku gigantycznych zauto-
matyzowanych koparek obsługi-
wanych przez jednego operato-
ra. Wystarczy, że tych kilkunastu 
operatorów odmówi pracy, cała 
kopalnia, a wraz z nią elektrow-
nia przestaje pracować. Podob-
nie działa system taśmociągów 
dostarczających węgiel do elek-
trowni. Strajk paraliżujący pracę 
kopalni i elektrowni jest w tej sy-
tuacji stosunkowo prosty w sku-
tecznej jego realizacji. Rząd jak-
by przewidywał ów konflikt, bo 
z roku na rok zwiększał dostawy 
z importu, jednocześnie stale ob-
niżając pobór energii z elektrow-
ni na węglu brunatnym. Import tej 
energii wynosi obecnie ok. 10 % 
i o tyle mniej więcej w ostatnich 
latach obniżono jej pobór z węgla 
brunatnego. Nie trzeba doda-
wać, że za importowaną energię 
płacimy znacznie więcej aniże-
li za tę z węgla brunatnego. Sła-
bą stroną importu jest brak sieci 
przesyłowych, aby aktualnie po-
brać owe 25% energii, której za-
braknie w wyniku strajku. Podję-
to już decyzje, że ubytek ener-
gii z węgla brunatnego zostanie 
zastąpiony energią jądrową. Jak 
dobrze pójdzie to za 13 lat owe 
6-9 GW otrzymamy, co wyrówna 
straty poniesione na węglu bru-
natnym. Istotne jest jednak to, że 
to już dzisiaj owe 6 – 9 GW będzie 
nam brakować, akurat w zimie.

Meteorolodzy pocieszają, że 
nie będzie tak źle, gdyż zima 
ma być łagodna. Dlatego okre-
sowe wyłączenia energii nie 
będą tak dokuczliwe. I na razie 
jest to najpomyślniejsza wia-
domość w tej sprawie.

Od nienawiści do 
strajku w węglu brunatnym

 ■ Powszechna zgoda panuje, co do tego, że węgiel brunatny jest największym „trucicielem” i z wszyst-
kich paliw kopalnych wydziela najwięcej dwutlenku węgla do atmosfery. To jednak chyba najmniej istot-
ny problem związany z jego dalszym wykorzystaniem dla celów energetycznych.

Adam 
Maksymowicz
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Wspomnienie

Wolność droższa niż życie

Był skrajnym przypadkiem oso-
by chodzącej swoimi własnymi 
ścieżkami. Po ukończeniu pod-
stawówki dostał się do najbar-
dziej wówczas prestiżowego 
i obleganego, przez wielu wyma-
rzonego technikum samochodo-
wego. Odszedł z niego po kilku 
dniach. Jednym z bezwzględ-
nych wymogów było w nim bo-
wiem chodzenie w garniturach. 
Stanowiły wówczas obowiązko-
wy mundurek wielu szkół śred-
nich a dla Krzyśka było to nie 
do zniesienia. Po jakimś czasie, 
dość przypadkowo, trafił do za-
wodowej szkoły drukarskiej, po 
ukończeniu której krótko pra-
cował w zakładach poligraficz-
nych. Aby uniknąć służby woj-
skowej, postanowił zostać stra-
żakiem. Gaszeniem pożarów 
zajmował się do czerwca 1976. 
Wraz z wybuchem robotniczych 
protestów (we Wrocławiu straj-
kował m.in. Pilmet, a w Wałbrzy-
chu górnicy) pojawiły się infor-
macje, wg których straż pożarna 
mogła być skierowana do walki 
z demonstrantami. Perspekty-
wa stanięcia przeciw walczącym 
z komunizmem była dla Krzyś-
ka tak odrażająca, że natych-
miast porzucił służbę i postano-
wił zaszyć się w Bieszczadach. 
Od lat związany był z ruchem hi-
pisowskim, bywał w lasach pod 
Tarnicą i Chryszczatą. Wśród 
ciągnących tam ludzi, preferu-
jących życie z dala od cywiliza-
cji, słynął jako zdolny budowni-
czy domków, w których możliwe 
było przetrwanie wielu miesięcy. 
Często jednak budowle te pada-
ły ofiarą milicji, nękającej biesz-
czadzkich hipisów prostą meto-
dą: wyprowadzenie z leśnego 
domku, który następnie zostawał 
oblany butelką nafty i podpalo-
ny, po 48 godzinach nie było do-
kąd wracać. Krzysiek należał do 
tych, dzięki którym wracać było 
dokąd. Ciągle budował nowe 
domki, często ukryte i zama-
skowane. Zdobywał środki da-
jące szanse przeżycia, pracując 
przy wypalaniu węgla drzewne-
go, pomagając przy pracach rol-
nych i leśnych. Od najmłodszych 
lat uwielbiał książki, w Bieszcza-
dach przeczytał wszystko, co 
dało się znaleźć w wiejskich bi-
bliotekach.

Drugi obieg – impuls 
nowego życia

Przełomem w życiu Krzyśka 
było pojawienie się niezależ-
nych wydawnictw. W ich działal-
ność zaangażował się jego brat 
i kilkoro przyjaciół. Wrócił więc 

do Wrocławia, gdzie jego dru-
karskie kwalifikacje okazały się 
bezcenne. Powielanie gazetek, 
ukazujących się poza zasięgiem 
cenzury, stało się jego pasją 
i powołaniem. Drukował dniami 
i nocami, nie dbając o to, czy ma 
gdzie spać i co jeść. W najmniej-
szym stopniu nie zniechęcało go 
to, że czasem co kilka dni za-
trzymywała go milicja albo SB. 
Natychmiast po wyjściu z aresz-
tu znów brał się za odtwarzanie 
drukarskiego warsztatu i nowe 
gazetki powielał rękami jeszcze 
sinymi od milicyjnych pałek. 

W 1979 roku poznał się z Kor-
nelem Morawieckim, który jasno 
oświadczył, że chce drukowania 
na wielką skalę, dobrze zorgani-
zowanego i tym samym odporne-
go na działania Służby Bezpie-
czeństwa. Proponowane rygo-
ry były dla Krzyśka czymś orga-
nicznie obcym. Być może jed-
nak po raz pierwszy w życiu do-
szedł wtedy do wniosku, że spo-
tyka się z człowiekiem, które-
mu warto się podporządkować. 
Uznał bowiem narzucone przez 
Morawieckiego reguły za szan-
sę budowy ruchu wydawnicze-
go na skalę, o której sam ma-
rzył. Wraz z regularnym dru-
kiem „Biuletynu Dolnośląskiego” 
porządek zagościł też w życiu 
Krzysztofa. Zarazem w Kornelu 
znalazł bliskiego sobie rozmów-
cę. Dyskutowali o filozofii, histo-
rii, literaturze, polityce. Pewne-
go razu Morawiecki powiedział: 
„Napisz o tym”. Wkrótce na ła-
mach „Biuletynu Dolnośląskie-
go” zaczęły się pojawiać artyku-
ły podpisywane pseudonimami 
„Pytia”, „Młody Robotnik”, „Józef 
Ziuk”. Wraz z powstaniem Soli-
darności Krzysztof zaangażo-
wał się w tworzenie związkowej 
poligrafii. Organizował szkolenia 
drukarskie dla struktur zakłado-
wych, powielał gazetki Zarządu 
Regionu, pisał już nie tylko arty-
kuły, ale i opowiadania.

„Tanki i banki”

Ojciec Krzysztofa pochodził 
z północno-wschodnich Kre-
sów. Należał do tych, którzy cu-
dem uszli machinie sowieckie-
go ludobójstwa. Część rodzi-
ny została wymordowana, jed-
nym ze wspomnień była głodo-
wa śmierć na Syberii wszystkich 
siostrzeńców i siostrzenic. 
W 1981 roku Krzysiek zapy-
tał ojca, co myśli o zachodzą-
cych w Polsce wydarzeniach. 
Po chwili usłyszał odpowiedź: 
„Jeśli komuniści pozwalają na 
to, co się dzieje, to znaczy, że 
mają pewność swojego pano-
wania nad tą sytuacją. Ale je-

śli dojdą do wniosku, że prze-
stają ją kontrolować, po pro-
stu będą zabijać. I nie zawa-
hają się zabić każdego, kto się 
im nie podporządkuje”. Wpro-
wadzenie stanu wojennego nie 
było więc dla Krzysztofa zasko-
czeniem, nie miał też wątpliwo-
ści, co ono oznacza. Wiedział, 
gdzie może się przydać najbar-
dziej – na wiele miesięcy jedna 
z podziemnych drukarni stał się 
jego jedynym domem. Pisał arty-
kuły dla „Z Dnia na Dzień”, „So-
lidarności Dolnośląskiej”, „Wia-
domości Bieżących” i innych 
pism. Po utworzeniu Solidarno-
ści Walczącej natychmiast zna-
lazł się w jej szeregach. Szu-
kając nowych form działalno-
ści włączył się m.in. w tworze-
nie Agencji Fotograficznej SW. 
Należał do tych, którym z powo-
du zaangażowania w konspira-
cję zalecano unikanie uczestnic-
twa w demonstracjach. Po roku 
tkwienia w głębokim podzie-
miu nie potrafił sobie jednak od-
mówić wykrzyczenia swych po-
glądów wprost na ulicy. Zacho-
wywał się wtedy jednak ina-
czej, niż większość demonstran-
tów. W czasie ataku zmasowa-
nych oddziałów ZOMO więk-
szość uciekała. Krzysiek nato-
miast uważał, że jest Polakiem 
żyjącym w swoim kraju i nie po-
winien umykać przed funkcjona-
riuszami okupanta. Bo to prze-
cież on jest tu u siebie a oni – 
są obcy. Padał pod ciosami pa-
łek i milicyjnych buciorów, ocie-
kał krwią, gdy był wleczony do 
milicyjnej budy i trafiał do aresz-
tu. Po wyjściu na wolność – znów 
drukował, pisał dla podziemnej 
prasy, demonstrował. W „Biu-
letynie Dolnośląskim” zamiesz-
czał coraz więcej opowiadań. 
Zawsze były zapisem znamien-
nych, historycznych wydarzeń. 
Pisarski styl Krzysztofa polegał 
na wielkiej oszczędności słowa. 
Podejmował temat komunistycz-
nych zbrodni, zsyłek na Syberię, 
ale nie wyrażał emocji. Uważał, 
że powinny się pojawiać wyłącz-
nie jako osobiste doświadczenie 
czytelnika. Jeden z jego poglą-
dów na literaturę to: „W utworze 
nie powinno być ani jednego sło-
wa za dużo”. 

Przed drugą pielgrzymką 
ojca świętego Jana Pawła II do 
ojczyzny wyjaśniła się zbieżność 
nazwisk Krzyśka i kardynała 
Henryka Gulbinowicza. Spotka-
nie z metropolitą wrocławskim 
miało na celu przekazanie daru 
dla papieża od dolnośląskiej 
Solidarności. Tym darem tym 
była rzeźba w węglu, wykonana 
przez brata Krzysztofa. Arcybi-
skup zapytał wtedy o pochodze-

nie przodków po mieczu. Okaza-
ło się, że zarówno pradziadko-
wie konspiratorów, jak i duchow-
nego pochodzą z tych samych 
okolic i zapewne mają wspól-
nych przodków.

W 1986 roku po raz nie wia-
domo który został zatrzymany 
przez SB. Wydarzenie to miało 
jednak charakter na tyle odmien-
ny od wcześniejszych, że utrwa-
lił je w jednym ze swoich opowia-
dań. Został wtedy doprowadzo-
ny do gabinetu jednego z wyż-
szych oficerów SB. Okazało się, 
że zamiast przesłuchiwać, to on 
chce, żeby Krzysztof go wysłu-
chał. Oficer wyraził przypusz-
czenie, że jakiś czas po wyjściu 
z aresztu Krzysiek spotka się 
z Kornelem Morawieckim. Za-
sugerował, aby przekazał prze-
wodniczącemu Solidarności 
Walczącej poglądu, że realia się 
zmieniają i niewykluczone, że 
już w najbliższych latach owo-
cem porozumienia obecnych 
przeciwników będzie mogła być 
Polska z dużym zakresem praw 
obywatelskich, w tym nawet le-
galnym działaniem organiza-
cji zdeklarowanych jako opozy-
cyjne. Esbek wyrażał przekona-
nie, że na określonych warun-
kach większość przeciwników 
ustroju weźmie udział we wspól-
nym budowaniu tego nowe-
go ładu. I od decyzji Solidarno-
ści Walczącej zależy, czy w tej 
przyszłej Polsce też będzie mia-
ła ona swoje miejsce. Krzysztof 
odpowiedział wtedy, że są war-
tości, których nie wolno poświę-
cić dla żadnego polityczne-
go celu. Oficer odpowiedział na 
to uśmiechem i słowami, z któ-
rych dwa najbardziej znamien-
ne posłużyły potem Krzysztofo-
wi jako tytuł jednego z jego naj-
bardziej znanych opowiadań: 
„Na tym świecie o wszystkim 
decydują tanki i banki. O dniu 
dzisiejszym przesądziły tanki, 
a o jutrze rozstrzygnąć mogą – 
banki”. Ku zdumieniu Krzyszto-
fa, spodziewającego się śledz-
twa, miesięcy uwięzienia i sta-
nięcia przed sądem – natych-
miast po wysłuchaniu wypowie-
dzi esbeka został uwolniony. Po 
tak zaskakującym obrocie spra-
wy przypuszczał, że uwolnienie 
po niezwykłej opowieści oficera 
SB mogło być rodzajem politycz-
nej propozycji, adresowanej do 
Solidarności Walczącej.

Stracona szansa polskiej 
literatury

Ostatnie lata życia Krzysztofa 
są jak dowód na to, że wszyst-
ko w ludzkiej egzystencji ma 
swoją cenę. Skrajnie niezdrowy 

tryb życia, permanentne zagro-
żenie aresztowaniem, kolejnym 
pobiciem, nadużywanie alko-
holu doprowadziły jego zdrowie 
do ruiny. Równocześnie dzię-
ki pomocy przyjaciół odzyskiwał 
podstawy stabilizacji. Każda roz-
mowa z nim ujawniała ogrom-
ne oczytanie i wiedzę z prze-
różnych dziedzin, np. gruntowną 
znajomość historii filozofii. Jego 
zasługi w walce o niepodległość 
docenił prezydent Lech Kaczyń-
ski, przyznając mu Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Krzysztof pisał coraz więcej, 
a jego kolejne opowiadania były 
utworami gatunkowo wyjątkowy-
mi. Stanowiły nieznany w naszej 
literaturze przykład prozy beha-
wiorystycznej. Jej przykładem 
jest tom „Pamiątki z Workuty”, 
dla którego próżno szukać geno-
logicznego odpowiednika. Przy-
gotowywał kolejne tomy opowia-
dań, których problematyką mia-
ły być wspomnienia bieszczadz-
kie i Solidarność Walcząca. Były 
tematem naszej ostatniej roz-
mowy w listopadzie 2009 roku. 
Od dawna czuł się kiepsko, ale 
opinia lekarza, do którego krót-
ko wcześniej przywieźliśmy 
Krzyśka wraz ze Zbyszkiem Ja-
giełłą, nie zapowiadała najgor-
szego. W czasie tej ostatniej roz-
mowy Krzysiek mówił, że już wie, 
co powinien napisać, wyśpi się 
i weźmie do roboty. Nigdy nie 
zapomnę zdań, które zakończy-
ły naszą ostatnią rozmowę. Na-
gle odszedł wtedy od planów 
na najbliższe dni i powiedział: 
„Wiesz, Polska to jest coś nie-
zwykłego. Polska jest czymś 
niesamowitym, absolutnie nad-
zwyczajnym”.

W kolejnych dniach Krzysztof 
nie odbierał moich telefonów. Pa-
rokrotnie bezskutecznie dobija-
łem się do jego drzwi. Początko-
wo nie byłem tym bardzo zaniepo-
kojony, gdyż miesiąc wcześniej, 
nic o tym nie mówiąc, przepadł na 
dwa tygodnie. Okazało się wtedy, 
że był u przyjaciół w milickich la-
sach, poza zasięgiem sieci ko-
mórkowej. W końcu jednak od-
szukałem gospodarza domu, pe-
łen najgorszych przeczuć zde-
cydowałem się wezwać policję, 
mieszkanie otwarliśmy dzięki dra-
binie straży pożarnej. Krzysiek nie 
żył od kilku dni.

Jak wielu ludzi podziemia od-
szedł nagle, mając za sobą ży-
cie stanowczo zbyt krótkie, 
pełne zmagań i napięć. Znając 
skalę i niepowtarzalność jego 
talentu, ledwie domyślać się 
możemy, jakimi skarbami by 
nas ubogacił, gdyby dane mu 
było żyć choć trochę dłużej.

Polska to coś absolutnie nadzwyczajnego
Wspomnienie o Krzysztofie Gulbinowiczu

 ■ Ponad 30 lat temu, przedstawiając mi Krzyśka, Kornel Morawiecki powiedział: „ to wielki erudyta i całkowity samouk!” 
Krzysztof Gulbinowicz urodził się w 1956 roku we Wrocławiu. Dużą część dzieciństwa spędził w domu przy ul. 
Drukarskiej (przed wojną Gutenberga), co w jego przypadku okazało się swoistą przepowiednią. 
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Wspomnienie

W „Okruchach pęknięte-
go dzbana” (Ogniwo, Wro-
cław 1989) Gulbinowicz pi-
sał: „Ileż radości miał lud, któ-
ry potrafił stworzyć te dzieła! Ile 
okrucieństwa ci, którzy pozba-
wili to wszystko życia!”. O zawi-
rowaniach i okrucieństwie tam-
tych lat, Gulbinowicz słyszy 
od Witii w niewielkiej osadzie 
Lutowiska. Witia wytacza się 
z knajpy: „Podnosi w górę dłoń 
i śpiewa.... pieśń o wolnej Ukra-
inie, śpiewa i tańczy. W końcu 
zatacza się i pada. – Nie wierz 
nikomu, że to myśmy tylko mor-
dowali. To nie było tak, to było 
inaczej. Oni też nie byli lep-
si. Po czym następuje opis tra-
gedii ukraińskiej rodziny – za-
strzelenie ojca pod stodołą, 
który nie chciał oddać swojej 
harmoszki, potem zgwałcenie 
matki i żony Witii. 

Droga Gulbinowi-
cza w Bieszczady wiodła przez 
Lubiąż. W tej niewielkiej miej-
scowości leżącej niedaleko 
Wrocławia, mieści się „psychia-
tryk”. W latach 70. był jednym 
z nielicznych ośrodków, w któ-
rym leczono narkomanów. Od-
działem kierował dr Zbigniew 
Thille, którego nowatorskie me-
tody, przywiezione z zagranicz-
nych (przede wszystkim z ho-
lenderskich) ośrodków, były no-
vum w PRL. Thille rozumiał, 
że wśród tych zagubionych lu-
dzi, są osoby wartościowe, któ-
rych warto ratować. Jego me-
toda, nazwana free clinic, po-
legała na zastąpieniu chemicz-
nych medykamentów syste-
mem nagród za wytrwałość i fi-
zyczną pracę. Do Lubiąża za-
praszano aktorów, piosenka-
rzy, pokazywano uzależnio-
nym, że potrzebny jest wysi-
łek, aby później zbierać owoce 
swojej wytrwałości. Do narko-
manów mogli przyjeżdżać ich 
krewni i znajomi. Miało to także 
złe strony – przyjezdni czasa-
mi przywozili „kompot”, którym 
szprycowali się inni, także miej-
scowa młodzież. Wkrótce oko-
lice Lubiąża, Brzegu Dolnego 
i Wołowa stały się „zagłębiem 
narkomanów”. Miejscowa wła-
dza informowała o tym „górę”, 
a ta wykorzystywała te infor-
macje jako pretekst do usunię-
cia doktora.. Jego metody za-
częły „przeszkadzać” czynni-
kom rządzącym, więc awanso-
wały doktora do ministerstwa. 

Tylko w ten sposób można było 
oderwać go od swoich pacjen-
tów. Tam, wśród niekończą-
cych się walk koteryjnych, tracił 
siły. Spalał się z dnia na dzień, 
aż w końcu znaleziono go mar-
twego. Nie jest do końca pew-
ne, czy śmierć była spowodo-
wana zawałem serca, jak po-
dano oficjalnie, czy został „uci-
szony” przez esbecję, jak twier-
dziła jego gospodyni. 

Schedę po dr Thille w Lu-
biążu przejął psycholog Wie-
sław Fiszer. Jego częstym go-
ściem był Wieńczysław Nowac-
ki, który od 1973 roku przeby-
wał w Bieszczadach. Wcze-
śniej, zanim tam trafił miesz-
kał w Zawiści na Opolszczyź-
nie. Prowadził tam otwarty 
dom dla narkomanów, a także 
dla ludzi, którzy szukali swo-
jej życiowej drogi. Nowacki po-
znał w Bieszczadach Dmysze-
wicza, wrocławskiego plasty-
ka, który na początku lat 70. 
trafił w Bieszczady i zatrzy-
mał się na Przysłupie Caryń-
skim. Prowadził budowę schro-
niska warszawskiej „polibu-
dy”. Jemu także zależało na 
odmienieniu losów uzależnio-
nych. Kiedy na Caryńskie przy-
bywało coraz więcej długowło-
sych, niedomytych młodych lu-
dzi, rozeszła się wieść o hipi-
sowskiej komunie. By zarobić 
na utrzymanie, Nowacki najął 
się do wypasu owiec. Założył 
Wolne Stowarzyszenie Zbie-
raczy Runa Leśnego, aby mili-
cja nie mogła mu zarzucić, że 
nigdzie nie pracuje. W tej hi-
pisowskiej komunie przez pe-
wien czas mieszkała Kora, 
jeszcze przed powstaniem ze-
społu „Manam”. W 1980 roku 
Nowacki włączył się w działa-
nia Solidarności. Był jednym 
z organizatorów strajku chłop-
skiego zakończonego podpisa-
niem porozumień w Rzeszowie 
i Ustrzykach. 

Krzysztof Gulbinowicz kon-
taktował się z wrocławskimi hi-
pisami, interesowały go także 
metody dr Thille’a. Spodobał 
mu się klimat panujący w lecz-
nicy, postanowił pomagać uza-
leżnionym. Wraz z innymi, poje-
chał w Bieszczady. Opisał losy 
ludzi, którzy trafili tu, by szukać 
swojej wolności. 

„Jestem już starym człowie-
kiem, nie pamiętam więc do-
kładnie dat, faktów i ludzi, któ-

rzy wpłynęli na koleje mego 
losu. Faktem jest, że mając 50 
lat wyszedłem pewnego dnia 
do pracy, poszedłem na dwo-
rzec, kupiłem bilet kolejowy i ni-
komu nic nie mówiąc, wyjecha-
łem do Przemyśla. 

Nie marnowałem życia. 
Uszczelniłem chatkę po smola-
rzach, w której od tej pory mo-
głem mieszkać nawet zimą. Na-
uczyłem się łowić ryby, zbierać 
grzyby, jagody, brusznicę. Nie-
bawem też uznano mnie w oko-
licy za najlepszego zbieracza 
jelenich rogów. Po latach twór-
czych poszukiwań, odkry-
łem w sobie duszę i osobowość 
artysty”.

Zdzisław Rados, nazywany 
był „Jagodowym Królem Gór”. 
W Bieszczady przyjechał z Mi-
lanówka, gdzie skończył mu się 
pomysł na życie. Rodzina po-
czątkowo go szukała, póź-
niej zrezygnowała. Dopiero po 
dziesięciu latach odnalazła go 
córka. 

Kiedy Rados zbudował 
z drewna brzozowego szałas, 
milicjanci go spalili a jego sa-
mego oskarżyli o pasożytniczy 
tryb życia, Rados tak odpisał 
na wyrok kolegium ds wykro-
czeń: „Mam 55 lat, walczy-
łem w II wojnie światowej, prze-
szedłem dwa obozy koncentra-
cyjne, byłem na robotach. Do-
wodu nie posiadam, o rentę nie 
staram się, karany nie byłem. 
Jeśli piję, to na swój koszt i ni-
komu nie wadzę. Źródłem mo-
jego utrzymania jest rzeźbie-
nie i zbiór runa leśnego. To na-
prawdę dziwne, że te zajęcia 
zostały uznane za pasożyt-
nictwo”. 

Rados chętnie rozmawiał 
z przyjezdnymi i opowiadał 
czasami niestworzone historie. 
Szczególnie, gdy na stole poja-
wiała się butelka czegoś moc-
niejszego, najlepiej wytraw-
nego wina. Nie przywiązy-
wał wagi do swego ubioru. Bro-
daty, w kapeluszu, gumowcach 
z nieodłącznym kosturem, zwa-
nym „radosówką”. Przypomi-
nał wędrownego dziada, któ-
ry szuka okazji do wypicia. Po 
stracie szałasu zajął drewnia-
ną połemkowską chałupę w Ci-
snej. Mieszkał tam z psem, Za-
kapiorem. Spał, jak sam mó-
wił, w metalowym łóżku nale-
żącym do Aleksandra hr. Fre-
dry. Czasami wraz z nim po-

mieszkiwali inni „bieszczadz-
cy zakapiorzy”. Jeden z nich, 
Janusz Zubow, potężny chłop, 
który nadużywał alkoholu, zo-
stał przez Radosa z chałupy 
„wyproszony”, gdyż stawał się 
agresywny, gdy sobie popił. Po-
wiedział wtedy: „Muszę zerwać 
z alkoholizmem, bo znudził 
mnie banał codziennego bu-
dzenia się w rowie”. Pomiesz-
kiwał to tu to tam, w końcu tra-
fił do parku konnego w Ma-
jadanie, gdzie zmarł 10 listo-
pada 2000 roku. Przeżył Ra-
dosa o cztery lata. Po Rado-
sie pozostały rzeźbione la-
ski wędrowne, zwane „rado-
skami”. Teraz wiele takich „ra-
dosek” sprzedaje się przyjezd-
nym w Bieszczadzie, chociaż 
to tylko podróbki tamtych, ory-
ginalnych, stworzonych rękami 
Zdzicha. 

Kompanem Radosa był tak-
że Johan von Cudzich. Gulbi-
nowicz tak ich wspomina: „Ra-
zem ze Starym Zdzichem two-
rzą barwną i nieodłączną parę. 
Miłość ta, mimo wielu wstrzą-
sów i urazów, przetrwała wie-
le lat i jeszcze więcej drama-
tycznych prób. Nieskończo-
ną ilość razy Johan wpusz-
czał Starego Zdzicha w maliny, 
okradał go i upadlał. Nieskoń-
czoną ilość razy Stary przekli-
nał dzień, w którym spotkał Cu-
dzicha i tyleż samo, a może 
i więcej razy wzdychał za nim, 
jak wzdycha się nad własnym 
losem: z odrobiną odrazy 
i przywiązania zarazem”. 

„Schronisko Łopiennik sta-
ło na szczycie góry o tej samej 
nazwie. Nie było tam elektrycz-
nego światła, a wodę dowożo-
no beczkowozami. Swoje smut-
ne ballady grywał na Łopienni-

ku Jan Krzysztof Kelus, plebej-
skie songi wyśpiewywał Jacek 
Kleyff. I tylko niekiedy jak szpak 
pod płotem chodził wokół domu 
tajniak”.

Na początku lat 70. pojawi-
ła się myśl, by ochronić Biesz-
czady przed zalewem turystów, 
a jednocześnie przywrócić do 
życia zabytki, niszczone i de-
wastowane przez lokalna wła-
dzę. W 1972 roku w Tygodniku 
Studenckim „Politechnik” po-
jawiły się artykuły, by obszar 
od Komańczy po Terkę uznać 
za ścisły rezerwat, z wyłącze-
niem uprawiania turystyki pie-
szej i konnej. Po opublikowaniu 
tych materiałów esbecja w Rze-
szowie założyła sprawę o kryp-
tonimie „Marzyciele”. Jednym 
z owych „marzycieli” był Ol-
gierd Łotoczko, historyk sztu-
ki, który kierował schroniskiem, 
a raczej studencką kolibą na 
Łopienniku. Za własne pienią-
dze remontował stare cerkwie, 
chciał też założyć skansen 
na wolnym powietrzu w Łopien-
niku. Uzyskał akceptację władz 
centralnych, ale lokalne wła-
dze ostro się temu sprzeciwi-
ły. Esbecja szukała haków, blo-
kowała w różny sposób realiza-
cję projektu. Oficjalnie wyraża-
no obawy przed odrodzeniem 
się nacjonalizmu ukraińskie-
go na tym terenie. W 1974 roku 
schronisko na Łopienniku zo-
stało zamknięte przez sanepid 
z powodu braku wody. 

We wrześniu 1976 roku Ło-
toczko wybrał się w Hindukusz 
i tam zginął podczas przeprawy 
przez rzekę Kunhar. Inna była 
historia schroniska na Otry-
cie: „Na stanowisko kierownika 
schroniska wyniosła Bila jego 
osobowość. Miał duszę sien-

Bieszczady w twórczości 
Krzysztofa Gulbinowicza

 ■ Krzysztof Gulbinowicz trafił w Bieszczady trafił pod koniec lat 70. Wówczas, w końcowej dekadzie 
Gierka, ten region był azylem dla ludzi, których socjalizm „rosnący w siłę”, mocno uwierał. Zresztą, 
ten region od zawsze przyciągał wszelkiej maści „grzeszników”. A kiedy II wojna światowa i okres powo-
jenny przyniosły zakaz osiedlania się mieszkającej tu od wieków polsko-rusińsko-żydowskiej społecz-
ności, zniknął ten barwny świat. 

Andrzej 
Manasterski

►
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kiewiczowskiego szlachciu-
ry – sarmaty, co to dobrze 

pić i zjeść lubi. Bila wyłoniły 
lata 70., skasowały lata 80”.

Projekt „Chaty Socjologa” 
na Otrycie wyłonił się wśród 
studentów socjologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego na począt-
ku lat 70. Początkowo ton nada-
wali studenci o określonej, sko-
munizowanej orientacji politycz-
nej. Po pewnym czasie >>czer-
wony Otryt<< przyjmował oso-
by o innych poglądach. Przy-
jeżdżali tu Ludwik Dorn, Jadwi-
ga Staniszkis, Jerzy Strzelec-

ki. Dom pracy twórczej, jak na-
zywano Otryt, gościł także kon-
templujących studentów z NRD. 
Jednym z nich był Wolfgang 
Templin. Na ile te „kontempla-
cje” gości z NRD były rzeczy-
wiste, a na ile byli to informa-
torzy Stasi, to już inna sprawa. 
Esbecja miejscowa także szu-
kała możliwości dotarcia do lu-
dzi, którzy zasiedlili Otryt. Je-
den z nich, posługujący się 
kryptonimem J-20 informo-
wał o rozkładzie pomieszczeń 
schroniska, jego wymiarach, 
no i o osobach tam przebywa-

jących. O Bilu-Ptaszniku Gul-
binowicz pisał: „Jest społecz-
nym opiekunem przyrody. Pod 
jego rządami chata zapełniła 
się dziełami sztuki, wychodzą-
cymi zarówno spod jego ręki, 
jak i innych domorosłych ar-
tystów, których Otryt zawsze 
przyciągał – rzeźbami w pia-
skowcu, drewnie, rysunkami, 
obrazami, wyrobami kowalski-
mi”. Ptasznik był wielkim ory-
ginałem – jeździł konno, ho-
dował kozy i króliki, przygar-
niał bezpańskie zwierzęta, swe-
go osła nazwał Hermaszewski. 

Nieopodal Trohańca miał ukry-
tego mausera, z którego cza-
sami kłusował. Naboje kupo-
wał od … milicjantów z miej-
scowego posterunku. W sta-
nie wojennym ktoś doniósł na 
niego, że ma broń. Przesiedział 
kilka lat w więzieniu. Po wyjściu 
na wolność stracił swoją dawną 
osobowość. „Bil bez Otrytu stał 
się jednym z milionów facetów 
zapełniających knajpy PRL-u”.

Bieszczadzki wątek ży-
cia Krzysztofa Gulbinowicza 
był szczęśliwszy niż inne okre-
sy w jego życiu:

„I jeżeli później zbieranie 
jagód stało się walką o ży-
cie, jeżeli też ta walka zmie-
niła nas bezpowrotnie, bo 
przecież trudno być tym sa-
mym człowiekiem, gdy spa-
lą ci dom, wtrącą do wię-
zienia, biją, kopią w brzuch, 
ciągną za włosy – tak prze-
poczwarzyliśmy się mimo-
chodem z pasterzy w anty-
komunistów, to przecież nie 
zmienia to faktu, że tam czu-
łem się człowiekiem... I tyl-
ko tam...”

▶

Mam dość słuchania, że ktoś 
inspiruje protesty, że scena-
riusz jest gdzieś napisany i te-
raz realizowany punkt po punk-
cie. Podobno działają tu ja-
kieś obce wywiady… Takie my-
ślenie to przepis na klęskę, 
bo to nieprawda. To jest to, 
co chcemy słyszeć, a nie rze-
czywistość. Prawda jest taka, 
że wielu ludzi nie identyfikuje 
się z naszym systemem warto-
ści. Próbujemy się jakoś bronić 
i zamykamy się mentalnie w ob-
lężonej twierdzy tradycji, religii 
i naszych słusznych wartości. 
Wierzymy, że uratują nas zmia-
ny w systemie edukacji. To też 
nie do końca prawda, bo dzie-
ci podlegają innym, o wiele po-
tężniejszym wpływom, od któ-
rych we współczesnym świecie 
ich nie odetniemy.

Najważniejszym czynni-
kiem wpływającym na taki 
stan rzeczy jest liberalizm. Li-
beralizm w sferze gospodar-
czej powoduje, że dla zwie-
lokrotnienia zysku hołubi 
się wszelkie, najdziwniejsze 
potrzeby, a nawet się je wytwa-
rza. W konsekwencji, w sfe-
rze wartości w liberalnym świe-
cie wszelkie poglądy są do-
puszczalne pod warunkiem, że 
same dopuszczają istnienie in-
nych. I jeszcze jedno – bar-
dzo ważne – to wszystko do-
tyczy potencjalnych konsu-
mentów. Jeśli nie jesteś konsu-
mentem – jesteś poza liberal-
nym rynkiem, nie masz praw. 
Z tego punktu widzenia kobie-
ta będzie zawsze ważniejsza 
od „płodu”.

Kiedy to się zaczęło? Bardzo 
dawno. Pamiętam jak w cza-
sach końca PRL byliśmy zjed-
noczeni. Praktycznie wszy-
scy, nawet partyjni, w prywat-
nych rozmowach narzekali na 
komunę i nie wierzyli w żaden 
marksizm-leninizm. Wydawało 
się wtedy, że wszystkim chodzi 
o to samo.

Na początku lat 90 wszyst-
ko zaczęło się szybko zmie-
niać. Złudzenie jedności pry-
snęło jak bańka mydlana. Lu-
dzie, którzy jeszcze niedawno 
chronili się pod skrzydłami Ko-
ścioła zaczęli okazywać mniej 
lub bardziej skrywaną pogar-
dę i nienawiść do wiary i księ-
ży. Modne były żarty na ten te-
mat, a w dobrym towarzystwie 
nie wypadało przyznawać się 
do wiary i Kościoła. Pisem-

ka w rodzaju urbanowskiego 
„Nie” rozchodziły się jak świe-
że bułeczki.

Okazało się, że lu-
dzie różnie pojmują swoją wol-
ność i dla niektórych jest to wol-
ność od wszelkich ograniczeń. 
Również od Kościoła i przy-
kazań, a dla niektórych na-
wet od moralności i uczciwo-
ści. To były objawy zachłyśnię-
cia się liberalizmem mylonym 
z wolnością.

Dziś na ulicach naszych 
miast obserwujemy tłumy 
młodzieży skandującej wul-
garne hasła. Marta Lempart 
nie wyciągnęła ich siłą z do-
mów. Sami przyszli.

Okazało się, że ruszenie 
sprawy aborcji stało się kataliza-
torem wybuchu przede wszyst-
kim niechęci do PiS. Jest duża 

grupa ludzi, którzy nie mają 
za grosz zaufania do tego rzą-
du, choć obiektywnie jest on być 
może najbardziej prospołecz-
ny i wiarygodny ze wszyst-
kich rządów III RP. Jak wiado-
mo, gdy w grę wchodzą emo-
cje, fakty nie mają znaczenia.

Może dobrze, że to zobaczy-
liśmy. Teraz trzeba wycią-
gnąć wnioski. Oburzenie na 
deptanie naszych wartości 
przez protestujących jest 
uzasadnione, ale nie można 
się na nim zatrzymać. Prze-
cież o to im chodzi, żebyśmy 
zamarli w przerażeniu. Trze-
ba wypracować mądrą i sku-
teczną odpowiedź opartą 
na uczciwej analizie faktów 
i mającą na celu dobro pań-
stwa i spokój społeczny

Oburzenie i co dalej
 ■ Czy mamy jakąś pozytywną propozycję dla protestujących młodych ludzi, czy umie-

my się tylko słusznie oburzać?
Artur 

Waszkielewicz
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Poznański kościół św. Marcina 
to najstarsza katolicka świątynia 
– i parafia, rzecz jasna – na le-
wobrzeżnych terenach miasta. 
Nie wiemy niestety, kiedy dokład-
nie została erygowana, wiemy 
natomiast, że do 1135 roku była 
jedyną parafią na lewym brzegu 
Warty i, że w 1162 roku z jej tery-
torium wydzielono obszar dla no-
wopowstającej parafii św. Marii 
Magdaleny i parafię św. Gotarda 
(dziś to parafia św. Wojciecha).

Ulica Święty Marcin

W XII stuleciu wokół – prawdo-
podobnie drewnianego wów-
czas, ale może już murowanego 
– kościółka św. Marcina, wyro-
sła osada nazywana od patrona 
parafii przedmieściem św. Mar-
cina lub po prostu Świętym Mar-
cinem. Po raz pierwszy o uli-
cy Święty Marcin wspomina do-
kument wystawiony 24 kwietnia 
1252 roku, na mocy którego po-
znańska kapituła katedralna od-
stąpiła księciu Przemysławowi 
I region parafii św. Marcina i św. 
Gotarda, na lokację nowego, le-
wobrzeżnego Poznania. Przed-
mieście z ul. Św. Marcin zosta-
ło włączone w granice miasta 

dopiero przez pruskiego zabor-
cę w 1797 roku. I odtąd ul. Św. 
Marcin nazywała się Sankt Mar-
tin Strasse.

Doktor Marcin

Trzy lata później, 23 czerw-
ca 1800 roku, przy ul. Św. Woj-
ciech – a więc na pierwotnym te-
renie parafii św. Marcina – przy-
szedł na świat Karol Marcin-
kowski. W 1817 roku zdał matu-
rę w legendarnym dziś Gim-
nazjum Św. Marii Magdaleny 
– czyli również na obszarze 
pierwotnie położonym w gra-
nicach parafii Św. Marcin – po 
czym wyjechał do Berlina stu-
diować medycynę. Karol Mar-
cinkowski jest jedną z najwy-
bitniejszych postaci z dziejów 
Poznania. Był nie tylko leka-
rzem, o którym dziś mówiliby-
śmy „z powołania”, ale i dok-
torem medycyny, społeczni-
kiem, filantropem, patriotą, ini-
cjatorem budowy Hotelu Ba-
zar w Poznaniu oraz – uwa-
ga! – mimowolnym, niezamie-
rzonym spirytus movens tra-
dycji wypiekania Rogali Świę-
tomarcińskich. Kiedy w po-
szukiwaniu początków tego 

smakowitego zwyczaju, werto-
wałam w bibliotekach poznań-
skich roczniki polskojęzycznych 
miejscowych gazet z przełomu 
XIX i XX wieku, natknęłam się 
na taką oto relację. Karol Marcin-
kowski, podobnie jak doktor Ju-
dym z późniejszych „Ludzi bez-
domnych” Stefana Żeromskiego, 
pragnął nie tylko leczyć choroby, 
ale również walczyć z ich spo-
łecznymi przyczynami tj. niespra-
wiedliwością społeczną i nędzą. 

W 1837 roku, kiedy w Pozna-
niu wybuchła epidemia cholery, 
Marcinkowski nie tylko leczył za-
każonych bezpłatnie, ale i za wła-
sne pieniądze kupował im leki. 
O barwnym i szlachetnym ży-
ciu Karola Marcinkowskiego mo-
głabym pisać tu długo – ot choć-
by jak walczył w Powstaniu Li-
stopadowym, jak otrzymał Złoty 
Krzyż Orderu Virtuti Militari, czy 
jego czynnym udziale w zwal-
czaniu cholery w trakcie inter-

nowania w Kłajpedzie – jednak-
że z uwagi na słodki temat niniej-
szego tekstu, skupię się wyłącz-
nie na tym, najmniej chyba dziś 
znanym, wątku jego biografii. 
W 1841 roku doktor Marcinkow-
ski – nazywany przez poznania-
ków Doktorem Marcinem lub Na-
szym Doktorem – założył i stanął 
na czele Poznańskiego Towa-
rzystwa Pomocy Naukowej, któ-
rego misją było pogłębianie pol-
skiego dorobku naukowego i po-

moc w edukacji ubogiej mło-
dzieży w myśl jego słów: „Wy-
chowanie nasze jest to dług 
zaciągniony u ogółu, z cze-
go się w swoim czasie wypła-
cać winniśmy.” W ciągu ko-
lejnych stu lat z pomocy To-
warzystwa skorzystało po-
nad 6000 stypendystów, z któ-
rych uformowały się później 
szeregi nie tylko poznańskiej, 
ale i wielkopolskiej inteligencji. 
Marcinkowski walczył także 
o poprawę sytuacji materialnej 
i zdrowotnej biedoty miejskiej. 
I pewnej jesieni – najprawdo-
podobniej w pierwszej połowie 
lat 40. XIX wieku – w ramach 
tej walki, zaapelował do człon-
ków parafii św. Marcina o od-
pustową pomoc.

Historia pewnego rogala
 ■ Ech, gdyby poznański kościół św. Marcina mógł mówić!... Opowiedziałby nam nie tylko o historii 

lewobrzeżnego Poznania, ale i ze szczegółami zrelacjonował, jak to było z Rogalami Świętomarcińskimi.

►

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka
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Odpust św. Marcina

Odpust św. Marcina przypadał 
i przypada 11 listopada. Dziś li-
stopad to miesiąc znacząco cie-
plejszy niż listopady XIX stulecia. 
W tamtych czasach często padał 
śnieg – a kiedy padał akurat 11 li-
stopada, mawiało się, że Święty 
Marcin na białym koniu przybywa 
– zaczynały się pierwsze mrozy, 
a miejscowi biedacy, zwłaszcza 
ci bezdomni, zaczynali swoją zi-
mową drogę przez mękę. Z ini-
cjatywy Marcinkowskiego, krót-
ko przed jednym z odpustów św. 
Marcina, ówczesny proboszcz 
parafii poprosił wiernych by z oka-
zji święta patrona kościoła, przy-
gotowali dla najbiedniejszych coś 
pożywnego do jedzenia i przynie-
śli do świątyni. Nie było powie-
dziane co konkretnie miałoby być 
owym czymś pożywnym. Tak pro-
boszcz jak i doktor Marcinkowski 
zdali się na pomysłowość i moż-
liwości parafian. I wtedy właśnie 
pojawił się rogal. Istnieje prze-
kaz, że wymyślił go piekarz, który 
zapragnął by jego spożywczy dar 
nawiązywał w jakiś sposób do hi-
storii św. Marcina. Święty podró-
żował konno, a koń, wiadomo, 
miał podkowy. Podkowa przypo-
mina kształtem rogal – więc jego 
twórcy wszystko się ładnie skła-
dało. Rogal jednak miałbyć jesz-
cze pożywny, a żeby był, pie-
karz postanowił nafaszerować 

go makiem, suszonymi owocami 
i orzechami. W tym miejscu wtrą-
cę, że Rogale Świętomarciń-
skie występują w dwóch posta-
ciach: z czarnym makiem i z bia-
łym makiem. Jeśli chodzi o tzw. 
biały mak, to nie jest on niczym 
innym jak migdałową mączką. Po 
sumie odpustowej rogale z ma-
kiem i bakaliami zrobiły taką fu-
rorę, że ponoć od nastepne-
go roku ponoć zaczęły wyraźnie 
dominować wśród spożywczych 
i pozywnych odpustowych da-
rów dla biednych. I odtąd wypie-
kał je już nie tylko ów anonimowy 
piekarz, ale zwyczajne, poznań-
skie gospodynie domowe. W Wi-
kipedii czytamy, że: „W Pozna-
niu tradycja wypieku rogali świę-
tomarcińskich na 11 listopada ist-
niała już na pewno w 1860 roku, 
kiedy to opublikowano w Dzieni-
ku Poznańskim najstarszą dziś 
znaną reklamę tego rogala.” Na 
tej samej stronie Wikipedii czy-
tamy też, że: „Tradycja wypieka-
nia rogala w obecnym kształcie 
narodziła się w 1891 roku. Gdy 
zbliżał się dzień św. Marcina, pro-
boszcz poznańskiej parafii św. 
Marcina ks. Jan Lewicki zaape-
lował do wiernych, by wzorem 
patrona zrobili coś dla biednych. 
Obecny na Mszy cukiernik Józef 
Melzer, który pracował w pobli-
skiej cukierni, namówił swojego 
szefa, by wskrzesić starą trady-
cję.” A co było tą tradycją? „Bo-

gatsi poznaniacy kupowali ja-
kiś smakołyk, a biedni otrzymy-
wali go za darmo.” W 1901 roku 
zwyczaj wypieku rogali przejęło 
Stowarzyszenie Cukierników. Po 
I wojnie światowej tradycję Roga-
li Świętomarcińskich przywrócił 

Franciszek Raczyński, a po dru-
giej nie pozwolił o niej zapomnieć 
Zygmunt Wasiński. Dziś w cią-
gu roku, w poznańskich cukier-
niach i piekarniach można ku-
pić Rogala Marcińskiego. Roga-
la Świętomarcińskiego natomiast 

kupujemy 11 listopada i najbliż-
szych mu dniach. A ul. Św. Mar-
cin w swojej bardzo długiej histo-
rii zmieniła nazwę w roku 1939 
i 1945. W tym pierwszym prze-
mianowano ją naa Schlossfre-
iheit czyli Wolę Zamkową, a po 
zakończeniu wojny na ul. Armii 
Czerwonej. Rogalowych legend 
jest w Poznaniu więcej. Naj-
mniej prawdopodobna wydaje 
się ta, która źródeł tradycji wypie-
ku rogali świętomarcińskich szu-
ka w głębokich czasach pogań-
skich. Zgodnie z nią w czasie je-
siennego święta składano bo-
gom ofiary z wołów lub w zastęp-
stwie wołów w postaci ciasta zwi-
janego w bawole rogi. Zwyczaj ten 
miał przyjąć Kościół łaciński wią-
żąc go z jesiennym świętem św. 
Marcina i … podkowy, którą miał 
zgubić jego koń. A jak wiado-
mo rogal ma kształt podkowy. 
I koło się zamyka. A wracając do 
Karola Marcinkowskiego, który 
zmarł w 1846 roku, to dziś jego 
imię nosi najsłynniejsze poznań-
skie Liceum Ogólnokształcące 
(w skrócie „Marcinek”), miejsco-
wy Uniwersytet Medyczny i uli-
ca w centrum miasta. Zaś pozna-
nianka, Anna Jantar, oczekując 
na narodziny dziecka poinformo-
wała dziennikarzy, że jeśli uro-
dzi chłopca, da mu imię Marcin, 
bo to imię jest bardzo popular-
ne w Poznaniu. Ale urodziła się 
Natalia.

▶
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Stanisław 
Srokowski

Szanowny Panie Ministrze,
zapadły mi w pamięci słowa, które wypowie-

dział Pan przy okazji otwarcia Instytutu Literatury: 
– „ (…) powołujemy tę instytucję, aby wzmocnić 
bardzo wartościowych pisarzy i poetów (…)”. 
Dyrektor zaś, Józef M. Ruszar mówił: „ (…) celem 
placówki (….) jest bezpośrednie wsparcie au-
torów (…)”. Postanowiłem się przekonać, jak to „ 
bezpośrednie wsparcie autorów” wygląda w prakty-
ce. Upewniłem się wcześniej, że autor po wysłaniu 
oferty, otrzymuje odpowiedź po miesiącu. I wysła-
łem 16 lipca 2020 r. tomik poezji pt. „Polska du-
sza”. Cierpliwie czekałem na werdykt. Kiedy odpo-
wiedź nie nadchodziła, 27. sierpnia. 20 r. przypo-
mniałem się. Bez rezultatu. Dlatego zwróciłem się 
31. sierpnia 20 r. do samego dyrektora, Ruszara: 
„(…) Mija (…) półtora miesiąca (…) i nie otrzyma-
łem odpowiedzi. Może Pan dyrektor będzie ła-
skaw? (…)”. Nie był łaskaw. Zareagowała za to p. 
kierownik, Justyna Pyzia, i napisała: „(…) Proszę 
o cierpliwość (…) muszę poznać opinię redak-
cji. No, to czekałem. Minęło kolejnych dziesięć dni. 
10. września 20 r. znowu napisałem: „ (…) Nieba-
wem miną dwa miesiące” (…). Tym razem odpo-
wiedź przyszła: „(…) nie mogę z nikim podysku-
tować na temat nadesłanego zgłoszenia”. I jak-
by niechcący p. kierownik dodała: „Pański tomik 
nie został niestety włączony do naszego pla-
nu wydawniczego”.

Biedna pani pełnomocnik?! Przez niemal dwa 
miesiące nie miała „z kim podyskutować”. A to-
mik odrzuciła. Co za dramat!? Nikt tam nie pracu-
je?! Żywej duszy nie widać. Pan Dyrektor Ruszar 
też nie odpowiada. Instytut w paraliżu! Ale w tym 
paraliżu Instytut tomik odrzuca. Bez słowa uza-
sadnienia. Instytut Literatury poetę upokarza. Wi-
dzimy bezgraniczną niekompetencję i arogan-
cję. A miało być „bezpośrednie wsparcie au-
torów”.

Widzi Pan Minister, jak wygląda to wspar-
cie. Ale to nie koniec. 10. września 20 r. proszę 
o „(…) przesłanie dwu recenzji (…), zgodnie (…) 
z procedurą przyjmowania książek w poważ-
nych wydawnictwach”. Pani pełnomocnik pozba-
wia mnie jednak złudzeń. I pisze 10.09.20, że udaje 
się na urlop.. Co tam autor?! Znowu minie kilkana-
ście dni. W innym piśmie dodaje: „W pilnych spra-
wach proszę kontaktować się z moją asystent-
ką, Zuzanną Salą (…) ”. Wobec tego zwracam się 
11.09.20 r. do asystentki: „ (…) proszę o przysła-
nie mi dwu recenzji” (…). I nagle pojawia się świa-
tełko w tunelu. Asystentka powiadamia: „(…) Wkrót-
ce prześlę Panu recenzje (…). Więc recenzje są! 
Wreszcie poznam geniuszy krytyki literackiej. Ktoś 
jednak czytał książkę. Nie było więc tam totalnego 
paraliżu. I znowu czekam. Obiecane recenzje jed-
nak nie nadchodzą. Wobec tego 29.09.20 zażąda-
łem już kategorycznie: (…) „Jak długo będę jesz-
cze czekał?”

Tym razem reaguje sam dyrektor Ruszar i pi-
sze: (…) Taka sytuacja nie powinna była się przy-
darzyć(…). Ma poczucie winy. Ale co z tego? Ani 
nie przesyła zapowiadanych recenzji, ani nie 
uzasadnia odrzucenia książki. Słowem, nadal 
tkwi w bałaganie i niekompetencji. Zgroza! Insty-
tut Literatury już wcześniej zniechęcał sporą gru-
pę twórców. Wielu znakomitych poetów, prozaików 
i krytyków literackich wystąpiło ze Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, ponieważ nawiązał on współpra-

cę z tym Instytutem. Dochodziły mnie też głosy, że 
odrzucane są książki nie ze względów merytorycz-
nych, a z powodów ideologicznych i politycznych.

Panie Ministrze, powinien Pan natychmiast 
zrobić tam porządek. Pora najwyższa powie-
dzieć arogancji, niekompetencji i bałaganowi 
dosyć! Dosyć upokarzania i lekceważenia pisa-
rzy. Do dymisji Ruszar i cała jego rozleniwiona, 
bałaganiarska kamaryla! Czas skończyć z po-
gardą, nieodpowiedzialnością i prostactwem. 
Niech wreszcie znikną z naszego życia nieudol-
ni urzędnicy. Bo szkodzą tylko polskiej kulturze 
i tworzą wokół niej złą atmosferę.

Po odrzuceniu przez IL moich strof, postano-
wiłem raz jeszcze sprawdzić, jak one odbierane 
są przez czytelników. Pytałem, czy warto tę książkę 
publikować. Uzyskałem setki odpowiedzi. Oto nie-
które tylko fragmentaryczne opinie: Małgosia Zych: 
„Bardzo dobre, przejmujące wiersze”. Dorota 
Gościńska: „Jestem pod wielkim wrażeniem”. He-
lena Masło: „Nic tak nie wyrazi bólu jak poezja”. 
Marysia Olech: „Bardzo bolesna, zmuszająca 
do refleksji”. Joanna Mencel: „Moja dusza krzy-
czy”. Remigiusz Górski: „Literacki pomnik”. Ma-
sław Mazowiecki: „Błagam, proszę tę poezję zło-
żyć do druku”. Daniel Obrzut: „Chwytają za ser-
ce”. Piotr Góra: „Jestem pełen podziwu i uzna-
nia”. Katarzyna Róg: „Ciarki mi chodzą po ple-
cach. Udostępniać”. Miłosz Kuziemka: „Pan jest 
mistrzem trafnych metafor”. Jan Strządała: “(…) 
poruszające głęboko, piękne wiersze”. Mariusz 
Tkaczyk: “Wiersze piękne”. Lilla Czernatowicz: 
„wiersze,mną wstrząsneły”. Jolanta Grzesiuk Ho-
dara: “Pięknie opisana tragiczna historia”. Zofia 
Kolska: “Przejmujące”. Maria Mankiewicz: “ Przej-
mująca, piękna aż do bólu poezja”. Dorota Poli-
towska: „Serce mi ścisnęło po przeczytaniu”. Lu-
cyna Kulińska: „Genialne!”. Na koniec zdanie pro-
fesora polonistyki X, (który prosi o nieujawnianie 
nazwiska): „ Nowe (…) wiersze Stanisława Sro-
kowskiego przypominają jego szczytowe osią-
gnięcia artystyczne w poezji (…) XX w.”. Ale 
co tam zdania wrażliwych czytelników, nauczycie-
li, analityków, pisarzy, poetów, profesorów huma-
nistów. Dyrektor Ruszał wie lepiej. Nie prezentuję 
tych wypowiedzi tutaj przez próżność i pychę, tylko 
dlatego, by pokazać, jak czytelnicy z różnych śro-
dowisk na tę poezję reagują. I nie o mnie tu cho-
dzi, a o to, jak się w IL traktuje polskiego pisa-
rza. Pisarza, dodam, wiekowego. A głównym wąt-
kiem tych wierszy jest dramat Kresów, tragedia 
ludobójstwa, ludzkie cierpienie, narodowy ból. 
Czyżby się tego zląkł dyr. Ruszar?! Czyżby się bał 
prawdy wyrażonej w poezji?

To czysta cenzura, Panie Ministrze. Terro-
ryzm ideologiczny! Czas z tym skończyć. A dyr. 
Ruszarowi dedykuję balladę K. I. Gałczyń-
skiego:

Gdy wieje wiatr historii,
Ludziom jak pięknym ptakom
Rosną skrzydła, natomiast
Trzęsą się portki pętakom.

Stanisław Srokowski

A OTO TE STRASZNE 
NIECENZURALNE WIERSZE, 
KTÓRYCH SIĘ PRZERAZIŁ 
DYR. RUSZAR I TCHÓRZLIWY 
INSTYTUT LITERATURY:

DUCHY
Dziadek Ignacy
z podciętymi skrzydłami
osuwał się na skraj milczenia.
Dziadek Piotr zgięty w łuk
krył się w westchnieniach.
Ojciec wpatrywał się w sine
ciałko świtu i drżał.
Dwie babki, spłoszone sroki,
zanurzały się w dziupli pacierza.
Matka popadła w obłęd
i mówiła, że jest lustrem
które odbija milczenie świata.
A mój strach zerwał się
z łańcucha i skomlił
pod płotami.
Tylko wielkie oczy pustki
świeciły z psiej budy.
Zbiegły się duchy z całej wsi,
by mnie stamtąd
wydobyć.

MATKA POCHYLONA
Zgarbiony wieczór przygniatał matkę do ziemi,
jej głowa zwisała nad stołem jak zgaszona lampa.
Zastygły głosy ptaków, a spomiędzy gałęzi wyzierały
zimne ręce wiatru.
Pustynia słońca zasypiała w głębokich wiadrach.
Zagubiona notatka księżyca szeleściła
za oknem, a moja dłoń jak zbłąkany pielgrzym,
na oślep szukała mówiącej drogi.
Słyszałem cichy płacz duszy, chwiało się lato,
a śmierć stąpała pod płotami na palcach jak cień.
Czerwona kolonia snów wije się do dzisiaj

LIST OTWARTY DO MIN. PIOTRA GLIŃSKIEGO

Barbarzyńcy 
w Instytucie Literatury

►
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jak kręta ścieżka po moich nocach.
Z tamtej rany mroku sączy się cichy
szept historii.

LWÓW ŚPIEWA
Lwów to nieuleczona rana,
urwany nagle gest, okaleczone usta,
wołanie placów i zamków, żywy ślad
historii, która nie chce umrzeć.
Dusza miasta żyje w pasażach,
starych ruinach i fontannach,
w altanach, mostkach i pawilonach.
I w strofach umarłych poetów.
Idziemy po drogach wygnania,
jak szli przed nami
nasi ojcowie i bracia,
lecz głosy i cienie towarzyszą nam wiernie,
jak rzeki, strumyki, lasy i pola.
Granice i obce ziemie przesuwają nas
z miejsca na miejsce
Modlą się nasze ręce, kolana i stopy.
Migocze przestrzeń i zapalają się świece
chmur.
Niesiemy pismo i żagwie, moc truchleje,
a wieczność wyciąga szyję.
Lwów śpiewa w naszej krwi.

DUCHY KRESÓW
(poświęcam wszystkim zamordowanym rodakom)

Na tych fotografiach nie ma nikogo,
żywego człowieka, zwierzęcia, pszczoły,
tylko puste zagrody,
zgliszcza, pogorzeliska, popiół i cisza.
Krzyczy nieistnienie, wyje niebyt.
Do was mówię, duchy Kresów, niewidzialny
świecie, żyły pamięci, milcząca duszo.
Nie widać waszego początku,
jesteście końcem niczego?
Co za krach światła, sama ciemność, ruiny słońca.
Wloką się za mną wasze głosy, cienie, szepty, usta,
zapachy, twarze, barwy.
Pamięć nieistnienia
zakopana w dołach śmierci, milcząca poświata
oddechu w szczelinach skał,
umiera ostatnia bryza jasności.
Co za ogromne jamy ciszy!
Światło gasło w płucach,
a w ustach tlił się niemy płomyk języka.

▶

Bo w rzeczywistości za wszystkimi tymi demonstracja-
mi stała i stoi zagraniczna agentura (bo nie Polacy!!). 
Wykazują to obecne awantury, wszczynane pod pretek-
stem sprzeciwu wobec orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego. Właściwie opozycja nie jest do tego potrzebna, 
choć ona sama z głupoty usiłuje się jeszcze pod te ma-
nifestacje „podwiesić”. Te protesty zostały zawczasu 
dobrze przygotowane (transparenty, farby, hasła, nazi-
stowskie symbole) przez odpowiednie grupy, z dużym 
nakładem środków zagranicznych. Kierują nimi oprócz 
zawodowych agentów, pozostałości po PRL i jej służ-
bach specjalnych, ich rodziny oraz inni „pełniący obo-
wiązki” Polaków.

W tych protestach wcale nie chodzi o orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego, ale wprowadzenie w Pol-
sce chaosu. Do tego celu wykorzystywane są nierozum-
ne, niedokształcone w okresie rządów opozycji, dzieci. 
One nie rozumieją, o co chodzi, ale tworzą masę, czę-
sto przekształcającą się w motłoch i „mięso armatnie”. 
Awanturując się w okresie nasilenia epidemii, zarażają 
covidem siebie i swoje rodziny. I o to chodzi agenturze. 
Z jednej strony, aby przysporzyć problemów p[olskiej 
służbie zdrowia, a z drugiej, aby spowodować śmierć 
Polaków. Im więcej ich umrze tym dla wrogów Polski 
lepiej.

Głupi i nieodpowiedzialni przywódcy opozycji po-
pierają protesty i podżegają (a to przestępstwo!) do 
ich nasilania, a nawet do przemocy! Mądrzy, w tym 
dwaj byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, dostrze-
gają wielkie niebezpieczeństwo i potępiają te protesty 
oraz ich oficjalne powody. Ale ich głos mnie dochodzi 
do tłumów rozwydrzonej młodzieży. A oni sami mają 
na sumieniu wcześniejsze protesty, które doprowadzi-
ły w efekcie do obecnej sytuacji.

Te demonstracje nie są za czymś – hasło „abor-
cja bez granic” jest tylko przykrywką. One są przeciw 
– przeciw Polsce i jej tradycjom patriotycznym. Dlate-
go tłum bezcześci symbole i pomniki Polski Walczącej, 
miejsca Powstania Warszawskiego uświęcone krwią 
Polaków (kościół św. Krzyża), symbole Grudnia 1970 r. 

(Zbigniew Godlewski – Janek Wiśniewski). Ta otumanio-
na młodzież wcale nie wie, do czego nawiązują te sym-
bole – przecież nie do aborcji. Tak się edukuje w marksi-
stowskich szkołach. Widzą o tym dobrze ci, którzy stali 
za tymi zbrodniami i dlatego przeciw pomnikom i kościo-
łom kierują ogłupiałe tłumy. 

To nic, że Kościół nie ma nic wspólnego z obecną 
sytuacją. Agentury walczą od lat z Kościołem, który tak 
jak w czasie rozbiorów i okupacji, stoi na straży tożsa-
mości narodowej oraz wolności człowieka, wywodzą-
cych się z prawa Bożego, czy jak chcą inni z prawa na-
turalnego. Młodzież, zostawiona przez swoich niedo-
kształconych rodziców i złych wychowawców, utraciła 
pojęcie dobra i zła, porzuciła (dobrowolne) lekcje religii. 
A wraża, gadzinowa, polskojęzyczna prasa drukuje for-
mularze apostazji z Kościoła!

Władze państwowe powinny wyciągnąć konse-
kwencje wobec łamiących prawo, w tym do podżega-
jących do jego łamania. Nie pomogą żadne kompro-
misy, bo agenturze nie o to chodzi. Należy też zmobi-
lizować i wesprzeć młodzieżowe środowiska katolickie 
i patriotyczne do obrony kościołów (do tego potrzebna 
jest też pomoc finansowa). Zdaje się, że część pewne-
go pokolenia młodzieży, wychowana przez marksistów 
oraz wcale nie wychowana, jest może dla Polski stra-
cona. Trzeba przeprowadzić głęboką reformę systemu 
edukacji na wszystkich szczeblach. Trzeba powrócić do 
modelu centralnie sterowanego i nareszcie zacząć mło-
dzież, nie tylko kształcić (i to nie na tak niskim poziomie, 
jak dotąd), ale przede wszystkim wychowywać, zwłasz-
cza patriotycznie. Polscy chłopi półanalfabeci bardziej 
troszczyli się o ojczyznę w czasie bolszewickiego na-
jazdu w 1920 r., niż obecna młodzież kształcona za pie-
niądze polskich podatników w szkołach i na wyższych 
(?) uczelniach. 

Może te, o pomstę do nieba wołające, akty zapla-
nowanego wandalizmu otworzą oczy tym, któ-
rzy wciąż tkwią w przeszłości PRL i III RP i popiera-
ją opozycję i „protesty”!

Maski
 ■ Maski opadły! Przez pięć lat, nadęta pychą opozycja, której się zda-

wało, że coś znaczy, firmowała kolejne „protesty” i „manifestacje” 
mające na celu osłabić państwo polskie. Nie zdawała sobie sprawy 
z tego, że jest ona tylko narzędziem w ręku silniejszych graczy. 

Wacław Leszczyński
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 231 jest hasło (sentencja Piotra Skargi) utworzone z liter ozna-
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Grzegorz Prigan, adwokat

Prawo, czy bezPrawie? 
grzegorz.prigan@laurifer.pl

PIONOWO: 2) Józef, pierwszy marsza-
łek II Rzeczypospolitej; 3) biblijna góra, 
miejsce przemienienia Jezusa; 4) tropi-
kalny owoc podobny do dyni; 7) książę na 
Rusi i Litwie; 8) ozdobny kwiat rabatowy, 
jakobinka; 9) miejscowość związana z bł. 
księdzem Jerzym Popiełuszko; 10) kom-
pot z suszonych owoców; 16) rycerze 
z „Gwiezdnych wojen”; 17) czczony w Te-
bach; 18) ozdoba twarzy Józefa Piłsud-
skiego; 19) chrzęści w alejce.

POZIOMO 1) niewybredne wyzwiska; 6) do-
chodzi do nich często podczas manifestacji; 
11) jeszcze nie przedszkole; 12) imię Pade-
rewskiego, jednego z premierów Odrodzonej 
Ojczyzny; 13) od Baraniej Góry do Bałtyku; 
14) król Puszczy Białowieskiej; 15) chorobliwa 
agresja, atak szału; 20) szkice literacko-nauko-
we; 21) Wincenty, trzykrotny premier II Rzeczy-
pospolitej; 22) Roman, jeden z Ojców Polskiej 
Niepodległości; 23) niezliczone na twarzy Pippi 
Langstrump; 24) Maciej, marszałek sejmu II RP.

ngprague.cz
Nielegalnie wyrzucona z pracy w Muzeum 
Śląskim pani Alicja Knast powróciła w wiel-
kim stylu, wygrywając konkurs na dyrektora 

Galerii Narodowej w Pradze. Gratulujemy. 
Początki Galerii sięgają lutego 1796 r., kiedy 
z inicjatywy arystokracji i mieszczan powstał 
jej zalążek – zbiór obrazów. Kolejna ważna 
data to rok 1902: fundacja cesarza i króla 
Franciszka Józefa I, który stworzył Galerię 
Sztuki Nowoczesnej Królestwa Czeskiego. 
Obecnie instytucja ma 10 oddziałów. Znaj-
dziemy w nich dzieła sztuki średniowiecznej 
i barokowej, czeskie pejzaże namalowane 
między XVII a XIX wiekiem, dokonania cze-
skiego kubizmu, ale za największy uchodzi 
międzynarodowy zbiór sztuki powstającej 
od XIX do XXI stulecia (m.in. Pissarro, Mo-
net, Van Gogh, Rodin, Gauguin, Cézanne, 
Renoir, Schiele, Munch, Miró, Klimt, Repin).

villalafleur.com
Portal Legitymistyczny doniósł, że Nagro-
dę „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszech-
nianie” im. Feliksa Jasieńskiego za 2019 r. 
otrzymało prywatne muzeum sztuki Villa la 
Fleur w Konstancinie-Jeziornie – powołane 
przez p. Marka Roeflera. (...) prezentowa-

na na trzech kondygnacjach kolekcja obej-
muje: malarstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę. 
Na wystawie stałej eksponowane są dzieła 

takich artystów jak: Mojżesz Kisling, Euge-
niusz Zak, Henryk Hayden, Henryk Epstein, 
Mela Muter, Maurycy Mędrzycki, Szymon 
Mondzain, Władysław Ślewiński, Józef Pan-
kiewicz, Louis Marcoussis, Alicja Halicka 
czy Tamara de Łempicka. W muzeum wy-
stawiane są ponadto rzeźby autorstwa Jana 
Lamberta-Ruckiego, Józefa Csaky’ego, Bo-
lesława Biegasa, Xawerego Dunikowskiego 
oraz Augusta Zamoyskiego. Oby było więcej 
podobnych inicjatyw!

stromholm.com
Christer Strömholm (1918–2002), słynny 
szwedzki fotograf, był autorem m.in. szoku-
jących obrazów nocnego Paryża z lat 50., 
gdzie w blasku „czerwonych latarni” utrwa-
lał wizerunki mężczyzn przebierających się 
za kobiety oraz cór Koryntu. Nie można go 
jednak zredukować do tego wycinka rzeczy-
wistości zanurzonej w grzechu – na stronie 
upamiętniającej jego twórczość znajdzie-
my ślady Paryża bardziej przemawiające 
do wrażliwego odbiorcy. Codzienne życie, 
zwykli paryżanie, zaskakujące zestawienia, 
zbliżenia na drobiazgi, psy – to właśnie ukła-
da się w pasjonującą historię.

aan

GAUDEAMUS
Radujmy się więc... dziś młodzi
Wygłupić się – nam nie szkodzi 
Kwarantanna obostrzenia
Czas zabawy hultajenia...

Brawurowo ku przyszłości
Czas beztroski czas radości 
„Panny młódki i dziewice 
Idźmy tłumnie na ulice”

Fakt to skrajna fanaberia 
Jest protestów cała seria
By tu wojnę wywoływać
Na ulice wszystkich wzywać

Rewolucję eskalować
I się skutkiem nie przejmować
„Strajk też kobiet ogłaszamy
I na protest was wzywamy”

Obśmiać zniszczyć sponiewierać 
I na strajki się wybierać
Dzisiaj hasło jest ulicy
Stek inwektyw siać z mównicy 

Można naćpać się i upić 
I naiwną młodzież kupić
Skakać tańczyć podskakiwać
I wulgarnie wciąż wyzywać

Covid młodych nie wybiera
A kto stary niech umiera
Zaś kostnice w szwach pękają 
Tak seniorzy dzisiaj mają 

Czas na wojnę i rozróby
Nadszedł okres wielkiej próby 
Czas budować nowe mity 
Nowe tworzyć znów elity... 

Czas na nowe znów wartości 
Na beztroski i radości
Bez hamulców bez pamięci
Głupia wolność niech się święci

Kobiety dalej do przodu 
Dziś kultura jest zachodu
Mamy ważną wielką sprawę
Czas na zgrywę i zabawę 

Młody wiek się wytłumaczy
Mądrość starych im wybaczy
Brak rozsądku i za psotę
I wybaczą tę głupotę...

Czas euforii i ekstazy
„Wypierdalać” – bez urazy 
Awantury są i krzyki
Tak jak zwykle brak logiki

Najpierw hasło „Konstytucja”
Teraz frazes „Rewolucja”
Dla naiwnych strajkowanie
I dziecinne ogłupianie...

A na koniec zaś – niestety
W trwodze są autorytety
Mądrzy ludzie pamiętają
Jak narody przegrywają... 

POSTSCRIPTUM
Dobrej puenty dziś nie będzie
Młodzi są niestety w błędzie 
Smutne wnioski i kreacje 
Dla rozsądnych nie te racje... 

EPILOG
Gaudeamus igitur...
Lansowanie wielkich bzdur
Nie wymyślił tego kokiet 
„dość – już – dyktatury kobiet”

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Przywódca opozycji niechcą-
cy oskarżył własną formację po-
lityczną wołając w Sejmie, że ci, 
co w okresie pandemii wypro-
wadzili ludzi na ulicę, „mają krew 
na rękach”. Bo rzeczywiście, po 
ulicach miast biegają bojówki 
osobników z marginesu społecz-
nego, co można poznać po ich 
agresji oraz ordynarnym i wulgar-
nym zachowaniu. Wraz z nimi lata-
ją bandy rozhisteryzowanych na-
stolatek i rozwydrzonych wyrost-
ków (bo szkoły są zamknięte!). 
Nie wiedzą o co chodzi, ale bawi 
ich „rozróba”. Wspólnie, zapewne 
pod wpływem narkotyków, awan-
turują się, wrzeszczą, napada-
ją na kościoły i ciężko pobiły kil-
ku ludzi broniących kościoła przez 
dewastacją przez tych wandali. 
I to się dzieje w 10 lat po zamordo-
waniu Marka Rosiaka, przez dzia-
łacza opozycji! Opozycja za pod-
żeganie do przemocy ma krew 
na rękach! Bojówki i ich organiza-
torzy noszą nazistowskie odzna-
ki. A władze Gdańska chwalą rzą-
dy nazistów w tym mieście, zaś je-
den Niemiec wezwał Gdańszczan 
„do oderwania się od Warszawy”. 
Na pomoc opozycji wybierają się 
też z Niemiec nazistowskie bojów-
ki Antify. Fakty te i ataki na Pol-
skę w mediach niemieckich ujaw-
niają źródło inspiracji i pieniędzy 
na zamieszki w Polsce.

Formalnie, powodem do nich 
stało się orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego o prawie do życia 
każdego człowieka, również cho-
rego dziecka. Ale to był tylko pre-
tekst. Od początku rządów Pra-
wicy, opozycja wywołuje protesty 
pod różnymi pretekstami. Jesz-
cze rząd w 2015 r. nie był uformo-
wany, a już różne KOD-y protesto-
wały przeciw demokracji (że to nie 
oni wygrali wybory). Potem były 
protesty przeciw Trybunałowi Kon-
stytucyjnemu, reformie sądownic-
twa, w obronie specjalnych eme-
rytur dla funkcjonariuszy zbrod-
niczych „służb” PRL (bo „oni nas 
bronili”, jak krzyczał przywódca 
opozycji!), w obronie dzieci niepeł-
nosprawnych (a teraz chcą je mor-
dować!), przeciw konstytucyjnemu 
terminowi wyborów, za specjalny-
mi prawami dla środowisk lgbt…. 
Tylko po to, by wprowadzić w Pol-
sce chaos.

W jednej sprawie, interesy Nie-
miec i opozycji są identyczne – od-
sunąć Prawicę od władzy. Niem-
cy boją się, że nieprzekupne rzą-
dy Prawicy zażądają od Niemiec 
należnych Polsce odszkodowań 
za dokonane grabieże i zniszcze-
nia w czasie II Wojny Światowej. 
Za zagrabioną własność i wygna-
nie około miliona Polaków z te-
renów w 1939 r. włączonych do 
Rzeszy. Za zrabowane kosztow-

ności, dzieła sztuki, urządzenia 
fabryczne i miliony różnych przed-
miotów z całej Polski. Za pra-
cę niewolniczą w przemyśle i rol-
nictwie niemieckim około 2 milio-
nów Polaków. Za obrabowanie 
polskich rolników „kontygentami”. 
Za zniszczenie Warszawy, Wielu-
nia, za spalone wsie. Za mord na 
blisko 6 milionach polskich oby-
wateli. Potęga gospodarcza Nie-
miec w dużej mierze opiera się 
na tym, co Niemcy ukradli Pol-
sce. Czas więc jest, aby to od-
dali (nawet bez oprocentowania 
za minione 75 lat)! Popierana 
przez Niemcy opozycja paniczne 
boi się rządów Prawicy, bo mogą 
zostać przez nie ujawnione afery 
korupcyjne, gospodarcze i zwykłe 
złodziejstwa, w których tkwi część 
polityków opozycji. Każde zatrzy-
manie takiego polityka uwikłane-
go w mafijne afery, potęguje ata-
ki na władze.

Szczególna nienawiść Nie-
miec i opozycji skierowana jest 
przeciw Kościołowi Polskiemu, 
bo to On zawsze stoi na stra-
ży praw człowieka i polskości. 
Tak więc i tym razem, bandyckie 
hordy z symbolami nazistowski-
mi i gromady małolatów wrzesz-
cząc wulgaryzmy napadają na ko-
ścioły. A to przecież nie Kościół 
układał Konstytucję RP w 1997 r., 
tylko rządząca wówczas Lewica. 

A Trybunał Konstytucyjny, po-
twierdzający prawo człowieka do 
życia, nie podlega Kościołowi. 
Ale gadzinowe media zachęcają 
bandy wandali do czynienia burd, 
a z zagranicy płyną na to środki. 
Posłanka opozycji żądała w Sej-
mie aborcji bez granic i takie ha-
sła niosą protestujący. Co za hipo-
kryzja! Być przeciw karze śmier-
ci nawet dla najgorszego zbrod-
niarza, ale chcieć mordować dzie-
ci, przy rozczulaniu się nad cho-
rym psem… Niemieccy zbrod-
niarze z SS też kochali psy! Ale 
tu im chodzi o zapanowanie nad 
umysłami młodzieży, zwłaszcza 
dziewcząt. O zerwanie ich z reli-
gią, rodzicami i „tradycyjnym ste-
reotypem rodziny”! Tak jak mó-
wił sekretarz PZPR w latach 70. 
„jak dziewczyna zrobi jedną, dwie 
skrobanki, to już jest nasza!”. Tak. 
Bo przechodzi na „ciemną stronę 
historii”, na ich stronę, stronę cy-
wilizacji śmierci…

Kiedyś popierający opozycję 
zrozumieją, że ona zrobi wszyst-
ko by zaszkodzić Polsce, choć-
by obciąć jej dotacje unijne? 
Że zwiąże się z każdym, kto jej 
obieca władzę. Że gdyby rzą-
dziła, to by nie zrobiła nic, cze-
go jej nie każą obcy. Bo ona ma 
na względzie tylko osobiste in-
teresy swoich polityków.

Barbarzyństwo
 ■ Korzystając z epidemii koronowirusa, opozycja stara się wprowadzić chaos w Polsce. Jej posłowie za-

kłócali obrady Sejmu, a niektórzy z nich, zapewne pod wpływem alkoholu, lub narkotyków, wrzeszcze-
li i rozbijali się po sali sejmowej. Równocześnie, opozycja organizuje zamieszki w wielu miastach Polski.

Popiersie gen. Ryszarda Kuklińskiego w Auli 
Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wacław Leszczyński
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podobnych inicjatyw!

stromholm.com
Christer Strömholm (1918–2002), słynny 
szwedzki fotograf, był autorem m.in. szoku-
jących obrazów nocnego Paryża z lat 50., 
gdzie w blasku „czerwonych latarni” utrwa-
lał wizerunki mężczyzn przebierających się 
za kobiety oraz cór Koryntu. Nie można go 
jednak zredukować do tego wycinka rzeczy-
wistości zanurzonej w grzechu – na stronie 
upamiętniającej jego twórczość znajdzie-
my ślady Paryża bardziej przemawiające 
do wrażliwego odbiorcy. Codzienne życie, 
zwykli paryżanie, zaskakujące zestawienia, 
zbliżenia na drobiazgi, psy – to właśnie ukła-
da się w pasjonującą historię.
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Według przepisów obowiązujących w czasie pandemii 
koronawirusa, zakaz zgromadzeń większych niż pięć 
osób oznacza, że nie można się spotkać w większym 
gronie. Tak jest napisane w rządowym rozporządze-
niu w punkcie dotyczącym zgromadzeń.

Wspomniany przepis dotyczy prawa o zgromadze-
niach i odnosi się na przykład do ulicznych demonstra-
cji i manifestacji wcześniej zgłoszonych władzom gmi-
ny lub wojewodzie. Obecnie ich liczebność nie może 
przekroczyć pięć osób. Jeśli chcemy legalnie prze-
ciw czemuś zaprotestować lub coś poprzeć, możemy 
to więc zrobić w bardzo niewielkim gronie.

Czy demonstracje przetaczające się obec-
nie przez całą Polskę są nielegalne? Tak, 
te demonstracje według prawa są nielegalne 
i narażają naszą wspólnotę na ogromne nie-
bezpieczeństwo rozprzestrzeniania się pan-
demii. 

Nawet zgromadzenia spontaniczne, z jaki-
mi mamy obecnie do czynienia, są zakaza-
ne. Jak bardzo martwy jest to przepis, po-
kazują ostatnie wydarzenia i bezkarność 
ich uczestników.

Oprac red.

Zakaz spotkań powyżej 5 osób.
Co to oznacza w praktyce?

 ■ Wiele osób się zastanawia, szczególnie teraz, kiedy na ulicach polskich miast protestują skrajnie lewi-
cowe organizacje, czy zakazu zgromadzeń powyżej pięciu osób obowiązuje czy nie?
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Opinie i Akcenty

Szatan, gen samozagłady 
albo bakcyl dżumy

Od wieków najwięksi mędr-
cy wszystkich kultur powtarza-
li pogląd, wedługg którego „do-
świadczenie dziesiątek pokoleń 
zawsze ma wartość większą, 
niż najbardziej nawet olśnie-
wająca myśl najpierwszego 
z geniuszy”. Tak osoby odpo-
wiedzialne, zdolne do głębo-
kiego namysłu i trzeźwej ana-
lizy reagowały na permanent-
ne pojawianie się opętańców, 
zdolnych wielkie zbiorowo-
ści poprowadzić ku zatraceniu. 
Nasz gatunek ma niestety w so-
bie coś w rodzaju genu samo-
zagłady. Albert Camus nazywał 
to bakcylem dżumy. Zalecał, 
aby go pilnowa, bo ma on ten-
dencję do odradzania się w po-
staci ziejących nienawiścią ide-
ologii, których wspólnym dąże-
niem jest zniszczenie zastane-
go świata. Mao Tse Tung naka-
zał spalenie wszystkich klasz-
torów, Pol Pot wydał wyrok 
śmierci na każdego potrafią-
cego czytać. Wychodził bo-
wiem z założenia, że ktoś taki 
zna treść świętych ksiąg, a dą-
żył do zbudowania świata bez 
jakiejkolwiek religii. Hitler mor-
dował księży, dążąc do za-
stąpienia chrześcijaństwa kul-
tem własnej osoby oraz bogów 
Germanii. Stalin w samej Mo-
skwie w ciągu miesiąca wysa-
dził w powietrze siedemset cer-
kwi. Udający Polaków komuni-
ści przywiezieni na pancerzach 
sowieckich tanków budowali 
Nową Hutę jako wzorcowe wiel-
kie miasto bez ani jednej świą-
tyni. Ludne wrocławskie Przed-
mieście Mikołajskie, w którym 
do 1945 roku było osiem ko-
ściołów, przez 35 lat upilno-
wali tak, że nie zbudowano na 
nim ani jednego. W latach pięć-
dziesiątych zlikwidowali w na-
szym kraju dziesiątki klaszto-
rów, tysiące sióstr zakonnych 
zamykając w obozach koncen-
tracyjnych. Skrytobójczy siepa-
cze mordowali księży jeszcze 
po wyborach w czerwcu 1989. 
Zdawało się nam, że ten bol-
szewicki koszmar nie może po-
wrócić już nigdy. Myliliśmy się.

Pranie mózgów na sposób 
postkomunistyczny

Wspomniany Albert Camus za-
lecał, by pamiętać o przyczy-

nach zarazy. Wiedza o źró-
dłach zagrożenia – może przed 
nim uchronić. Środowiska, któ-
re dorwały się do władzy w roku 
1989, w ogromnej części wywo-
dziły się nie z tradycji polskiej, 
lecz – komunistycznej. Roiło 
się w niej od dzieci funkcjona-
riuszy KPP, KPZU, PPR. KBW, 
UB i takie było uformowanie 
tych ludzi, taka ideologia i toż-
samość. Każda z wymienio-
nych formacji była wroga Pol-
sce i cywilizacji, do której Pol-
ska od ponad tysiąca lat przy-
należy. Towarzystwo, w któ-
rym tak wielu pół życia spędzi-
ło w organach prosowieckiej 
nomenklatury, w której za rodzi-
ców, braci, wujków ma się ko-
munistycznych oprawców, nie 
było skłonne upowszechniać 
prawdziwej wiedzy o historii, 
szczególnie najnowszej. Zbyt 
ona była dla niewygodna dla 
łże-elit III RP, więc była rugowa-
na z polskich szkół. Dominować 
miał wyimaginowany przekaz 
z zakłamanymi faktami i spre-
parowanymi bohaterami. Dys-
ponenci medialnego quasi-mo-
nopolu posuwali się nawet do 
tego, by w rocznicę Powstania 
Warszawskiego insynuować, 
że jego celem było mordowanie 
Żydów, a warszawskie kapliczki 
czasu okupacji miały wyrażać 
podziękę za ich zagładę. Pro-
gramy nauczania historii zosta-
ły tak skonstruowane, że więk-
szość z blisko trzydziestu rocz-
ników polskiej młodzieży nie 
dowiedziała się, czym był ko-
munizm. Skutkiem tego na uli-
cach polskich miast możliwe 
jest dzisiaj podnoszenie bolsze-
wickich haseł, a celem niena-
wistnej histerii stały się kościoły 
– odwieczne ostoje najważniej-
szych wartości, skarbnice na-
rodowych tradycji, najpierwsze 
źródła humanizmu. Wychowan-
kowie postkomunistycznych 
szkół, uformowani przez aparat 
propagandy Ubekistanu arty-
kułują cały swój program paro-
ma hasłami złożonymi ze skraj-
nie wulgarnych słów. A wiedzy 
brak im choćby elementarnej. 
Bo nie trzeba jej wiele, by roz-
poznać historyczne analogie 
początków niegdysiejszego 
koszmaru z tym, w czym sami 
dziś tak ochoczo uczestniczą. 
„Kto nie zna historii, ten ska-
zany jest na jej powtarzanie” – 
mówił George Santayana. Uży-
wający dziś runicznych sym-

boli, jakże wyeksploatowanych 
przez nazistów, nie znają histo-
rii nawet tyle, by wiedzieć, do 
kogo są tak łudząco podobni.

Oprócz świątyń celem ata-
ków stały się pomniki. Nie tyl-
ko te przedstawiające Jezusa, 
ale np. Pomnik Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, oddający 
cześć bohaterom walki z na-
jeźdźcami i okupantami, męż-
nie stającym na drodze pocho-
dów niemieckiego i sowieckie-
go ludobójstwa. Czy dlatego le-
waccy demonstranci niszczą 
takie pomnik, bo poświęcone 
są one Polakom w latach woj-
ny i w dziesięcioleciach powo-
jennych mordowanym przez ko-
munistów, grzebanym przez 
UB w bezimiennych grobach? 
Zdewastowano też fasadę PA-
ST-y, jednego z najważniej-
szych symboli heroizmu war-
szawskich powstańców, pol-
skiej walki o niepodległość. Naj-
wyraźniej polskość drażni tych 

ludzi, wzbudza agresję i chęć 
niszczenia. A ciągle nie bra-
kuje przecież w naszym kra-
ju miejsc pamięci, ulic, placów 
oddających cześć komunistom. 
Hordy maszerowały alejami Ar-
mii Ludowej, Nowym Światem 
i Świętokrzyską, gdzie stoją po-
mniki i gdzie są tablice pamiąt-
kowe poświęcone prosowiec-
kiej Gwardii Ludowej. Nazwy 
i tablice memoratywne oddają-
cy cześć formacjom niosącym 
Polsce sowieckie zniewolenie 
dla lewackiej tłuszczy są jednak 
nietykalne. Chęć niszczenia bu-
dzą w nich symbole walki o nie-
podległość Polski. Równocze-
śnie oddawanie czci formacjom 
antypolskiego zniewolenia zda-
je się dla nich pożądane.

Wojna wypowiedziana 
zasadzie personalizmu

Nie tak dawno Magdalena 
Środa zaproponowała nada-

nie praw obywatelskich zwie-
rzętom. Tymczasem isto-
tą chrześcijańskiej koncepcji 
człowieka jest personalizm, 
czyli przekonanie, że w ca-
łym świecie osobami są jedy-
nie Bóg i człowiek. Tak poj-
mowany ład oznacza, że isto-
ta ludzka to wartość niemożli-
wa do przecenienia, że należ-
na mu jest godność dziecka 
Bożego. Watahy, które wyle-
gły na ulice polskich miast 
głoszą coś przeciwnego. Po-
suwają się nawet do tego, co 
przez psychologów, socjolo-
gów, historyków gruntownie 
zostało opisane jako animali-
zacja. W czasie wojny Niem-
com, przekonanym że np. Po-
lacy to nie ludzie, ale pod – lu-
dzie, służyła ona do mordo-
wania m.in. naszego narodu 
bez odruchów sumienia, na 
skalę przemysłową. Bolsze-
wicy i hitlerowcy w swej pro-
pagandzie wrogów przedsta-
wiali jako zwierzęta – insekty, 
szczury albo potworne mon-
stra, które wręcz odruchowo 
trzeba unicestwić. Czy jeden 
ze znanych pisarzy, nazywa-
jący dziś Kościół bestią zda-
je sobie sprawę z tego, w jaką 
tradycję jakże ściśle się wpi-
suje? Szwadrony śmierci hun-
wejbinów przekonywane były: 
„to nie człowiek, to bydlę – 
nie wahaj się, zabijaj!”

Każdy porządek fundowa-
ny na marksistowskich mia-
zmatach skazany jest na upa-
dek, gdyż opiera się na an-
tropologicznie błędnej defi-
nicji człowieka. Każda próba 
depersonalizacji osoby ludz-
kiej to wielkie ryzyko prze-
istoczenia świata w krwawe 
piekło pogardy. Eksperyment 
z minionego stulecia trwał kil-
kadziesiąt lat i, zanim runął, 
przyniósł śmierć stu milionom 
ludzi. Eksperyment ten jest 
skrajnie niebezpieczny w każ-
dym swoim wariancie i na-
wet w najbardziej wstępnej, 
próbnej fazie jego realizacji – 
szybko staje się piekłem. 

Kiedy bowiem otwarcie de-
personalizuje się człowie-
ka i szczuje się przeciw in-
nym, nazywając człowieka 
bestią – nie jesteśmy daleko 
od jakże znanego z niedaw-
nej historii „nie wahaj się, 
to nie człowiek, to bydlę!”

Powrót bolszewickiego 
zbydlęcenia

 ■ Dewastowanie świątyń, atakowanie ceremonii religijnych, hasła już na poziomie języka będące dąże-
niem do wypierania prawdziwych wartości ściekiem rynsztoka. Zdawało się, że po katastrofach rewolu-
cji Lenina, Hitlera czy Mao Tse Tunga przynajmniej narody ofiar obłąkańczych projektów nowego świa-
ta i człowieka zawsze będą już świadome ceny każdego podobnego eksperymentu.

Artur 
Adamski
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