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gazeta im. Kornela Morawieckiego

Anatomia 
„trumpizmu”

W 2015 r. senator Lindsey Graham, rywal Donalda Trumpa w re-
publikańskich prawyborach, zamieścił na Tweeterze wpis: „Je-
śli Trump zostanie naszym kandydatem, czeka nas zagłada… 

Honor w czasach 
zarazy

Szlachcic, arystokrata? Nie, to syn fornala. A ten sygnet herbowy? 
Dziedzic sam zdjął z palca i dał, żeby palca nie stracić. Ojciec? Zaraz 
po wojnie parcelował majątek w Babinie.

Tam, gdzie chodzi 
o to, co sprawiedliwe, 
piękne i dobre, nie 
powinniśmy troszczyć 
się o opinie ogółu.

Sokrates

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

Wanda 
Rutkowska

Skąd się wzięli? Wzloty i upadki 
dogmatów

Naturalne 
monopole
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Korzenie 
Kościoła
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Organy postkomunistycz-
nej propagandy, kurio-
zalnie nazywane „media-
mi głównego nurtu” nie-
zliczoną ilość razy publi-
kowały łzawe opowiastki 
o przedwojennych komu-
nistach, przedstawianych 
jako romantyczni ideali-
ści, rzekomo pragnący lep-
szej Polski i lepszego świa-
ta. Oszczerstwa te nie mają 
grama związku z prawdą.

Nauki biologiczne, w tym 
badania biologii moleku-
larnej w ciągu ostatnich 
15 lat, rozwijają się tak dy-
namicznie, że prawie każ-
dego miesiąca w czaso-
pismach naukowych znaj-
dziemy coś nowego. 
Można zapytać: dlacze-
go pomimo kolejnych od-
kryć w nauce nadal bazu-
jemy na wiedzy, którą zdo-
byliśmy jeszcze w szkole?

Właściciele największych 
mediów społecznościo-
wych blokują Donaldowi 
Trumpowi konta na porta-
lach. Banowanie urzędują-
cego prezydenta to wyda-
rzenie bez preceden-
su, wbrew amerykańskiej 
konstytucji (1 poprawka 
– wolność słowa), wbrew 
deklarowanej „wolności in-
ternetu”. Następuje mono-
polizacja sieci.

Sylwester to dzień pożegna-
nia mijającego roku i powi-
tania roku następującego. 
Mało kto wie, że 31 grudnia 
335 roku zmarł papież Syl-
wester. To jego imieniem na-
zwano ostatni dzień roku. 
Nie na tym koniec. Sylwe-
ster wprowadził do kalenda-
rza dzień Pański. Wypada 
on w siódmym dniu tygodnia. 
To niedziela, dzień wolny, 
zatwierdzony przez cesarza 
Konstantyna Wielkiego.

Wanda wychowała się 
w domu dość niezwykłym. 
Jej ojciec był wybitnym in-
żynierem, autorem całej li-
sty wynalazków i paten-
tów. Poza tym dbał o swoją 
sprawność fizyczną co za-
pewne przekazał dzieciom. 
Matka Wandy była zafa-
scynowana hinduizmem, 
czytała literaturę z tego za-
kresu, a w jej domu spoty-
kali się czciciele ognia.

Wywiad
Minister 
edukacji i nauki 
Przemysław 
Czarnek str. 13 ►
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto

Sens
Jest rdzeniem ludzkiej eg-
zystencji. Życie potrzebuje 
chęci życia.
Życie wzbogacone świado-
mością dodatkowo potrzebu-
je racji swego istnienia nazy-
wanej sensem.
Ludzie i pokolenia od wiek 
wieków powielają i powięk-
szają nowe pokolenia. Nasza 
cywilizacja uruchomiła nie-
bywałe siły duchowego i ma-
terialnego tworzenia. Do nie-
wyobrażalnych granic roz-
szerzyliśmy horyzonty cza-
su i przestrzeni. Wnikamy w 
zagadki myśli i wiedzy, bytu 

i nicości. Mamy już bronie 
straszące samozagładą.
Chrześcijaństwo, które dało 
podwaliny temu procesowi, 
nie nadążą za jego dynami-
ką. Osobowy Bóg, obietnica 
życia po śmierci przestają za-
spokajać głód wiary.
Gdzie szukać nowego, wyż-
szego wyobrażenia Boga? 
Stojącego ponad indywidu-
alnym i zbiorowym losem, a 
nawet ponad naszymi katego-
riami stałości, liczby, wszech-
mocy, istnienia i nieistnienia.

Bo przecież wszelkie pozna-
wane i nazywane przez ludzi 
relacje są za małe do ujęcia 
tej przeogromnej Tajemni-
cy, która daje sens naszemu 
trwaniu i przemijaniu. Lecz 
pod żadnym pozorem nie 
możemy godzić się na bez-
sens. Taka zgoda nieuchron-
nie wtrąca w przepaść nie-
bytu. Natomiast Bóg jak bu-
merang zawsze powraca do 
tych, co są i będą.

Czerwiec 2016

Wciąż aktualne
Słowa śp. Kornela Morawieckiego

Co się dzieje 
w Ameryce?

czytaj na str. 6.



Sprawy i Życie

„Zaczęło się od zablokowania kont 
prezydenta Donalda Trumpa oraz 

jego najbliższych współpracowników. 
Przedsmak tego, co nas może czekać. 
Jeżeli można zablokować prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, to można za-
blokować każdego. Mark Zuckerberg 
i jemu podobni będą sprawować rzą-
dy dusz i z wielu względów nikt im nie 
przeszkodzi” — powiedział w rozmo-
wie z portalem wPolityce.pl dr Rafał 
Brzeski, specjalista w dziedzinie wojny 
informacyjnej, służb specjalnych i ter-
roryzmu.

Protestujący, którzy atakowali ko-
ścioły w ostatnich tygodniach de-

monstrując przeciw rodzącemu się 
życiu też świętowali Boże Narodze-
nie. Nawet pojawiły się opłatki z pio-
runem, banery reklamowe z choinką 
z piorunów. – Tam się liczy rozgłos, 
szum, mącenie, półprawda. Trwa wal-
ka na ulicach o prawo do zabijania nie-
winnych istot ludzkich. To przecież jaw-
na kpina z wartości Ewangelii życia – 
mówił w homilii podczas mszy smoleń-
skiej ks. prałat Bogdan Bartołd.

Narodowy Fundusz Zdrowia demen-
tuje nieprawdziwe informacje, ja-

koby Fundusz miał sugerować szcze-
pienie poza kolejnością osób ze świa-
ta kultury – napisał w niedzielę na Twit-
terze NFZ. Także Agencja Rezerw Ma-
teriałowych na Twitterze zdementowa-
ła informacje w sprawie puli dodatko-
wych szczepionek dla WUM.

Prezydent Czech Milosz Ze-
man powiedział w opublikowa-

nym w niedzielę wywiadzie, że wysłał 
list do prezydenta Izraela Reuwena 
Riwlina z prośbą o pomoc w organiza-
cji szczepień przeciw Covid-19. Podob-
ny list do swojego odpowiednika w Izra-
elu wysłał premier Andrej Babisz.

Niemcy, Anglicy, Amerykanie, jakie 
to ma znaczenie? Rynek mediów 

oceniają czytelnicy i wyborcy. Dlatego 
on się utrzymuje na rynku, bądź nie. 
Najgorsza rzecz jest wtedy, gdy rynek 
mediów zaczyna być rynkiem partyj-
nym, w dyspozycji partyjnych urzędni-
ków i taką osobą jest pan prezes Obaj-
tek. I dlatego nierówność i nieobiekty-
wizm wyjdzie za chwilę. Dlatego apelu-
jemy o to, by nie było żadnej repoloni-
zacji mediów – Piotr Borys z Platformy 
Obywatelskiej krytykująć decyzję pre-
zesa Obajtka o wykupieniu od niemiec-
kiej firmy części mediów lokalnych.

Nie do wiary! Michał Szczerba napi-
sał na Twitterze, że Polska powin-

na złamać unijne ustalenia i kupować 
szczepionki pomimo tego, że Brukse-
la zabrania indywidualnych negocja-
cji z koncernami. Poseł przekonuje, że 
skoro mogły to zrobić Niemcy i nie spo-
tkała ich za to żadna kara, Polska po-
winna postąpić tak samo. Szkoda, że 
poseł nie był tak odważny w przeciw-
stawianiu się Unii, gdy trzeba było opo-
wiedzieć się przeciwko mechanizmowi 
praworządności.

Coraz więcej Niemców opuszcza 
swój kraj. W 2020 roku wyjecha-

ło 270 tys. obywateli, w większości byli 
to ludzie z wyższym wykształceniem.

Wzajemność
Solidarność między ludźmi i narodami ma być wza-
jemna. Z liturgii Kościoła: „Gdzie miłość wzajemna 
i dobroć, tam znajdziesz Boga Żywego”.
Nie ma solidarności bez wzajemności. Zbiorowa, in-

stytucjonalna pomoc bogatych dla bied-
nych, silnych dla słabych to konieczny, ale 
niewystarczający warunek solidarności. 
Wdzięczność to również za mało. Ze stro-
ny przyjmujących pomoc potrzebne jest 
odpowiedzialne poczucie wspólnoty, po-
czucie obowiązku działań na rzecz popra-
wy kondycji nie tylko własnej, ale poprawy 
dobrostanu i losu całości.
Taka wzajemność w dobroci i szlachet-
ności to nasza szeroka droga do nieba. A 
po prawdzie, na długą metę, to droga do 

trwania i rozwoju ludów, narodów i cywilizacji na 
ziemi. Zbaczając z niej, będziemy jak: „Miedź brzę-
cząca – albo jak cymbał brzmiący”.

Lipiec 2017r.

Panie ministrze, czy aktualizacja sta-
wek (widełek ustawowych) w podat-
kach lokalnych jest obowiązkiem wyni-
kającym z ustawy?

Coroczna waloryzacja maksymalnych sta-
wek podatków i opłat lokalnych jest doko-
nywana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych. Zmiana wysokości sta-
wek podatków i opłat lokalnych jest po-
wiązana ze wskaźnikiem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w okresie pierw-
szego półrocza roku, w którym stawki ule-
gają zmianie, w stosunku do analogiczne-
go okresu roku poprzedniego. Wskaźnik 
ten ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-

go ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” w terminie 20 dni po upływie pierw-
szego półrocza.

Czy Rada Gminy decyduje o konkretnej 
stawce w podatku od środków trans-
portowych?

Wysokość stawek podatku od środ-
ków transportowych określa rada gmi-
ny. Uprawnienie to wynika z art. 10 ust. 1 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Stawki podatku określa się odrębnie dla 
poszczególnych rodzajów środków trans-
portowych. Stawki uchwalone przez radę 
gminy nie mogą być wyższe niż staw-
ki maksymalne. Dla niektórych środ-

ków transportowych muszą również zo-
stać uwzględnione ustawowe stawki mi-
nimalne.

Kto decyduje o wzroście stawki po-
datku od nieruchomości, np. we Wro-
cławiu?

Tak jak w podatku od środków transpor-
towych, również w podatku od nierucho-
mości wysokość stawek podatku okre-
śla rada gminy zgodnie ze swoją właści-
wością terytorialną. Upoważnienie dla 
tego działania zawiera art. 5 ust. 1 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki 
podatku muszą się mieścić w ramach sta-
wek maksymalnych.

Pytania zadał Albert Łyjak

Wciąż aktualne
Słowa śp. Kornela Morawieckiego

Trzy pytania – Trzy odpowiedzi

Stawki w podatkach 
lokalnych

Odpowiada minister finansów, funduszy 
i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński.
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Komentarze i Felietony

Czy przekazywana informacja, 
która tworzy określoną narra-
cję, jest czymś nowym? Absolut-
nie nie. Są to współczesne syno-
nimy dyskusji i monologu. W ta-
kim samym sensie, w jakim uży-
wano ich nawet w starożytno-
ści. Różnica tkwi w nowych me-
diach, które te dwa aspekty ko-
munikacji społecznej mocno 
zmieniają. Dzisiaj kanały dystry-
bucji informacji są ogólnodostęp-
ne, szybkie i często anonimowe. 
Brak odpowiedzialności za sło-
wo, kłamstwa, krętactwa, prze-
wartościowania pojęć są na po-
rządku dziennym i przerażają-
ce jest to, że taką narrację czę-
sto tworzą redakcje największych 
mediów w Polsce. Ot, chociażby 
przykład zaszczepienia na co-
vid-19 po znajomości nieupraw-
nionych osób.

W TVP można było usłyszeć: 
„Pierwszą grupą, która miała być 
szczepiona, byli pracownicy me-
dyczni, ale 18 spośród 450 szcze-
pionek na Warszawskim Uniwer-
sytecie Medycznym zostało po-
danych ludziom ze świata kul-
tury, włączając aktorkę, piosen-
karza i prezentera TV”. Cytowa-
ne są też słowa premiera Mate-
usza Morawieckiego, według któ-
rego ujawniony na WUM proce-
der jest „prawdziwym skanda-
lem”, a „przestrzeganie kolejno-
ści szczepień wyrazem szacun-

ku dla zasad solidarności spo-
łecznej”.

Zgoła inna relacja 
jest w TVN: „O kontrowersje 
związane ze szczepieniami na 
WUM pytany był w prezes Na-
czelnej Rady Lekarskiej profe-
sor Andrzej Matyja. Jak przy-
znał, gdy dowiedział się o sy-
tuacji, „nie pomyślał nic zdroż-
nego”. – W różnych pań-
stwach różnie to bywa, jeżeli 
chodzi o promocję szczepień. 
Na całym świecie najpierw 
szczepimy personel medycz-
ny, ale nie tylko. Dla pokazania 
i rozwiania wszelkich wątpli-
wości, w USA jednym z pierw-
szych zaszczepionych był pre-
zydent elekt Joe Biden – rela-
cjonowano w TVN.

Kolejna relacja jest typo-
wym zmanipulowanym prze-
kazem. Prezydent Poznania, Ja-
cek Jaśkowiak napisał w me-
diach społecznościowych: „Na-
ród powinien dbać o swoje elity”, 
opatrując swój komentarz wspól-
nym zdjęciem z Krystyną Jan-
dą. Oczywiście pominął fakt, 
że razem z artystami został za-
szczepiony wraz z małżonką były 
kapitan Służby Bezpieczeństwa 
i były zastępca ówczesnego Ko-
mendanta Głównego Policji gen. 
Marka Papały – Roman Kurnik. 
Jak widać, jaki człowiek – takie 
ma elity.

Każdy obywatel ma obowią-
zek umrzeć za ojczyznę, nikt nie 
ma obowiązku kłamać dla niej – 
pisał Monteskiusz. Elity politycz-
ne od lat okłamują własny naród, 
pozwalają na to, by niedoinfor-
mowany, zmanipulowany doko-
nywał fałszywych wyborów. Ale 
jak ma ich dokonywać, skoro nie 
zna prawdy?

„Kłamaliśmy rano, w południe 
i wieczorem, w dzień i w nocy, 
miesiącami, latami, wszystkich 
oszukaliśmy i przez fałsz dorwa-
liśmy się do władzy...” Kto pamię-

ta te nagrane po kryjomu sło-
wa byłego węgierskiego premie-
ra Ferenca Gyurcsany’ego, ten 
nie może mieć złudzeń. Polity-
cy kłamią i wtedy, gdy coś obie-
cują i wówczas, gdy za cokol-
wiek przepraszają, bo czy efek-
tem złych intencji mogą być do-
bre czyny? Czy z hańby, zdra-
dy i ludzkiego upadku da się 
zbudować pozytywny obrazu? 
Jak widać można zbudować po-
zytywną narrację i jeszcze ją głę-
boko utrwalić, bo kłamstwo po-
wtórzone tysiąc razy staje się 

prawdą – jak mawiał Joseph 
Goebbels, zbrodniarz wojen-
ny, niemiecki polityk, mini-
ster propagandy w rządzie 
Adolfa Hitlera.

W powieści George’a Or-
wella „Rok 1984” Ministerstwo 
Prawdy kontroluje ogromną 
machinę propagandy i fałszu-
je wszystkie informacje za-
miast rozpowszechniać praw-
dę. Ogół ludzi w tym pań-
stwie kłamie i zmusza innych 
do życia w ich rozpropagowa-
nym oszustwie. Media ukie-
runkowują myślenie ludzi na 
każdy pogląd. Ludzie, którzy 
są tego świadomi, mają tego 
dosyć i są już tym fałszer-
stwem zmęczeni – tak jak my. 
 To, co zdarzyło się w powie-
ści, nigdy nie powinno zdarzyć 
się w rzeczywistości. Prawda 

może być ignorowana i niedoce-
niana, ale kłamstwo jej nie zmie-
ni. Musimy cenić wartość praw-
dy i przestać podważać jej wiel-
ką wagę. Niektórzy usiłują uciec 
od niej, zacierając granicę mię-
dzy tym, co prawdziwe, a tym, co 
nieprawdziwe.

Nasz świat tak bardzo stał się 
światem „pozacieranych” gra-
nic, że wielu ludzi nie uświa-
damia już sobie, że rzeczywi-
stość wcale nie jest względna 
i dwuznaczna.

Świat pozacieranych granic
 ■ Informacja jest powszechna w naszym życiu, stykamy się z nią codziennie. przeglądając wia-

domości, internet lub czytając gazetę. Jest też nieodłącznym elementem gry politycznej. Polity-
cy, sterując rozpowszechnianiem odpowiednio dobranej treści, starają się wpłynąć na zachowa-
nie społeczeństwa – elektoratu, który może zapewnić im dojście do władzy. Osiągają w ten spo-
sób swoje jawne lub głęboko ukryte cele.

Albert 
Łyjak

 ■ Prawie 25 tysięcy prac nadesłano do tej pory na mło-
dzieżowy konkurs pro-life. Wśród nich obraz dwoj-
ga nastolatków, który ocalił prawdziwe dziecko. Czym 
tym razem zaskoczą nas młodzi pro-lajferzy? XVII edy-
cja Konkursu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż oca-
lić życie bezbronnemu” już trwa. Organizatorzy czekają 
na prace do 25 marca 2021 r.
– Maria i Nataniel namalowali kobietę w ciąży i wysłali obraz na nasz konkurs. Tata 
Marysi spotykał w czasie spacerów z psem dziewczynę, której ojciec jest alkoholi-
kiem, a matka jest współuzależniona od niego. Zaczął z nią rozmawiać. Okazało się, 
że związała się ona z chłopakiem podobnym do swojego ojca. Była w ciąży. Miała 
depresję i inne problemy. Rozważała aborcję. Nie chciała, żeby dziecko miało nie-
zaangażowanego, nieczułego ojca. Nie chciała też, żeby nie było ono dowodem jej 
porażki życiowej – opowiada Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor projektów eduka-
cyjnych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Tata Marysi wysłał 
dziewczynie esemesem obraz swojej córki i jej kolegi. „Podaj mi choć jeden powód, 
dlaczego mam je urodzić” – powiedziała dziewczyna. Nikt na ziemi nie będzie cię ko-
chać tak jak to dziecko” – odpowiedział tata. Kilka miesięcy później urodził się malu-
szek – kończy swą opowieść organizatorka konkursu. To nie pierwsza taka historia.

Osoba do kontaktu:
Marcin Nowak
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
tel. 664 951 686

Obraz, który uratował dziecko
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Opinie i Akcenty

Ludzie honoru należeli zawsze do 
zbioru ludzi wyróżnionych, czy-
li do elity.

Wybrany zbiór ludzi, elita naro-
du, elita kraju musiała mieć wyróż-
niające przymioty, które społecz-
ność mogła uznać za wartościo-
we (fr. Elite – wybór). Najczę-
ściej wyróżniane są elity moral-
ne, intelektualne, artystyczne, po-
lityczne, organizatorskie.

Gdy mowa o wyróżnionych 
czy też wybranych, to musi być 
ktoś, kto wybiera i decyduje o za-
sadach wyboru. W życiu społecz-
nym na każdym kroku wyróżnia-
my jakichś ludzi, jakąś grupę. Za-
wsze ktoś wybiera i ktoś decyduje 
o zasadach wyboru. Bez wyboru, 
bez selekcji, nie ma ludzi wyróż-
nionych, nie ma elity.

Złudne jest przeświadcze-
nie, że o wyróżnieniu nielicz-
nych decydują dziś zasługi, de-
cydują walory umysłu albo du-
szy. O wyróżnieniu decydują ukła-
dy towarzyskie i mafijne, wierność 
i służalczość. Nie ma tam miejsca 
na walory umysłu, na przymioty 
duszy. Jest to miejsce dla ludzi, 

którzy przebierają się za ludzi ho-
noru z sygnetem na palcu.

Szlachcic, arystokrata? Nie, 
to syn fornala. A ten sygnet her-
bowy? Dziedzic sam zdjął z pal-
ca i dał, żeby palca nie stracić. 
Ojciec? Zaraz po wojnie parce-
lował majątek w Babinie. Zie-
mię rozdawał, utrwalał władzę 
ludową. Rozkułaczał. Sekreta-
rzował. Na koniec rozpił się. Źle 
zniósł odwilż październikową. Za-
łamał się, kiedy za Gierka odebra-
li mu rewolwer.

Ludzie honoru i godności 
z międzywojnia zostali po woj-
nie zepchnięci na margines życia 
społecznego i politycznego. Stra-
cili swoją pozycję wzorca w sfe-
rze moralności. Stali się częścią 
niezorganizowanego tłumu, daw-
nego residuum, regulowanego 
za pomocą prawa i przemocy. 
Tę sytuację nazywa się odwróce-
niem drabiny społecznej.

Mamy elity samozwańcze, 
łże-elity, elity chamów, bogac-
twa, władzy i

dostojeństwa. Zdaje się, że 
chodzą dwadzieścia, może trzy-

dzieści centymetrów nad ziemią. 
Nie widzą ludzi. Nie widzą tych, 
co ciężko pracują. Nie znają wsty-
du. Kierują się strachem i przymu-
sem. Zejście na poziom przymu-
su i strachu oznacza regres kultu-
rowy.

Elity nowej Polski, łże-elity 
kraju, pełnią wobec mas funkcje 
ideologiczne, a nie

organizatorskie. Są niezdolne 
do tego, by organizować i subli-
mować masy.

Tych, o których można powie-
dzieć, że są ludźmi honoru, moż-
na dziś spotkać na

średnich i niskich szczeblach 
drabiny społecznej. Ludzie ci, roz-
proszeni, zniszczeni udrękami co-
dziennego bytu, próbują jako jed-
nostki, a nie grupa społeczna, za-
istnieć w zwyczajnym życiu, ale 
już nie w kulturze, nie w polityce.

Ludzie honoru tradycyj-
nie wyróżniali się wrażliwością na 
konwencjonalne oznaki

szacunku bądź obrazy. Ludzie 
ci przywiązywali wielką wagę do 
danego słowa. „Dać słowo honoru” 
znaczyło dawniej tyle, co ręczyć 

godnością, dawać jako rękojmię 
swoje dobre imię. Stracić dobre 
imię, znaczyło dawniej, ale nie 
dzisiaj, odejść w nicość.

Dzisiaj ludzie elity dają sło-
wo honoru, ręczą godnością i nie 
mają zamiaru

dotrzymywać słowa. Wiedzą 
bowiem, że niedotrzymanie słowa 
nie jest równoznaczne z utratą do-
brego imienia.

Odwaga, szlachetność, po-
święcenie dla dobra wspólnego – 
to cechy ludzi honoru, ludzi, któ-
rzy stanowili warstwę kierowniczą 
narodu. To oni, jak pisał Juliusz 
Słowacki, z imienia Polski zrobi-
li „pacierz, co płacze i piorun, co 
błyska”.

Pewne ludzkie postępki mo-
gły być zgodne z prawem, ale śro-
dowisko ludzi honoru określało je 
jako niemoralne. „Legal but immo-
ral”. Kwestie sporne rozstrzyga-
ły sądy honorowe bądź koleżeń-
skie, zgodnie z normami wstydu 
i honoru.

Honor związany jest bowiem 
z odczuwaniem i przeżywaniem, 
a nie z rozumieniem. Odczuwa-

nie i rozumienie stanowią dwa 
bieguny naszego doświadczenia 
i odpowiadają dwu przeciwstaw-
nym trybom postrzegania i ozna-
czania. Za pomocą rozumu i logi-
ki oznaczamy świat; poprzez za-
chowanie się honorowe oznacza-
my samych siebie.

Ludzie honoru byli i są trady-
cyjnie strażnikami tych wartości, 
które w ich odczuciu były waż-
ne dla tożsamości Polaków. Od-
waga, szlachetność, poświęcenie 
dla dobra wspólnego – to cechy 
ludzi honoru, ludzi, którzy stano-
wili warstwę kierowniczą narodu.

Oni szli z ziemi włoskiej i z zie-
mi ruskiej do Polski, strzegli trady-
cji narodowej,

wyróżniali się poziomem wie-
dzy i umiejętności. Ludzie hono-
ru stawiali normy moralne i wstyd 
przed zewnętrznymi normami 
prawa i przymusu.

Zawsze chodziło o prawdę, 
o godność, o wolność. Nie bez 
podziwu pisał o polskich zrywach 
narodowych rosyjski historyk Mi-
kołaj Wasyliewicz Berg: „Polską 
pod rosyjskim zaborem trzę-

Honor w czasach zarazy
 ■ Honor w czasach zarazy, mój ty Boże. Pojęcia o honorze są konwencjonalne, należą do sfe-

ry imponderabiliów, czyli rzeczy niedających się dokładnie określić, zważyć, logicznie usta-
lić. Honor osadzony jest na prawdzie i poza prawdą nie występuje. „Honor – pojęcie w swej 
genealogii szlacheckie – wykluczało wszelką nieuczciwość, a nawet małostkowość” – pisa-
ła prof. Anna Pawełczyńska.

Michał Mońko

De Facto

▶

Nr 236 • 15 – 28 stycznia 20214



Opinie i Akcenty
sie chroniczna febra powstań, 

na kształt nieuleczalnej choroby... 
Febra powstań powtarza się co lat 
szesnaście, mniej więcej, to jest, 
gdy podrośnie pokolenie, któ-
re nie znało na sobie wszystkich 
nieszczęść powstania”. („Zapiski 
o powstaniu polskim 1863-64”).

Wyniszczenie warstwy kierow-
niczej narodu polskiego miało po-
łożyć kres wszelkim powstaniom. 
Gubernator Hans Frank stwier-
dził w 1940 roku: „Führer wypo-
wiedział się w ten sposób: to, 
co teraz uznaliśmy za kierowni-
czą warstwę w Polsce, należy zli-
kwidować, to, co wyrośnie na jej 
zmianę, trzeba unieszkodliwić 
i w odpowiednim czasie ponownie 
usunąć”.

A jednak, mimo dokonane-
go na Polakach ludobójstwa w la-
grach i łagrach, mimo wyniszcze-
nia polskiej inteligencji przez Niem-
ców i przez Rosjan, Polacy ocali-
li swą godność, nie dali rozerwać 
swego systemu wartości, walcząc 
o wolność w kraju i na wszystkich 
frontach wojny światowej.

Porządek oparty na honorze 
i służbie dla dobra wspólnego zo-
stał odwrócony dopiero w mrocz-
nych czasach PRL. Komuniści 
unicestwili albo wykluczyli z ak-
tywnego życia tych, których nie 
zabiła zmowa Niemców i Ro-
sjan w czasie okupacji Polski. Ho-
nor żołnierza, nauczyciela, urzęd-
nika, lekarza i dziennikarza został 
zastąpiony przez przymus, nakaz, 
służalstwo, spryt, układ towarzy-
ski etc.

Atrybutami inteligenta stała 
się teczka, pióro w lewej kieszon-
ce marynarki i pogarda dla ludzi 
ciężkiej pracy, dla robotników i rol-
ników. „Nową elitę systemu komu-
nistycznego konstruowali funkcjo-
nariusze bezpieki, działacze PPR, 
PZPR i ZMP. Elita ta rekrutowała 
się z takich Polaków, dla których 
poczucie przynależności narodo-
wej straciło znaczenie”. – mówiła 
prof. Anna Pawełczyńska.

Należy spytać, czy w cza-
sach reżimu komunistycznego 
były możliwe zachowania nace-
chowane godnością? Znamy na-
zwiska wyrzuconych z wyższych 
uczelni wybitnych uczonych: Wła-
dysława Tatarkiewicza, Jana By-
stronia, Romana Ingardena, Ta-
deusza Sinko, Stanisława Ossow-
skiego, Tadeusza Kotarbińskie-
go, Władysława Konopczyńskie-
go i innych.

Nie znamy nazwisk tysię-
cy prowincjonalnych nauczycie-
li, urzędników, animatorów kultu-
ry, organizatorów pracy, których 
komuniści wyrzucili z pracy i nie 
dopuścili ich dzieci do kształcenia 
się w szkołach średnich.

Ludzi wykształconych, ludzi 
honoru, zastępowali ludzie par-
tii, członkowie PPR, UB, PZPR, 
SB, ZSL, SD. Między ludźmi partii 
bywali pisarze, aktorzy, naukow-
cy i zarządcy, a także wracający 
z Rosji janczarowie Stalina. Nik-
czemną rolę pełnili w życiu pu-
blicznym tzw. liberałowie partyj-
ni, którzy działając w partii, robili 
oko do bezpartyjnych. Udawali, że 
trochę są w partii i trochę w par-
tii nie są.

Każdy, kto w PRL nie nale-
żał do PZPR, nie był funkcjona-

riuszem służb specjalnych, trak-
towany był jako człowiek drugiej 
kategorii. Na prowincji, szczegól-
nie na Podlasiu, gdzie żołnierze 
Polski Podziemnej walczyli do 
1956 roku, selekcja ludzi na pra-
womyślnych i nieprawomyślnych 
była niezwykle ostra.

Nieprawomyślny żył krót-
ko i nieszczęśliwie. Dzieci 
z tzw. reakcyjnych rodzin nie mo-
gły uczyć się w szkołach śred-
nich. Były skazane na deklasa-
cję. Na uczelniach łatwą i szyb-
ką ścieżkę miały dzieci funkcjo-
nariuszy, sekretarzy partii, sę-
dziów, ambasadorów, prokura-
torów, ministrów, no i dzieci uro-
dzone w chałupach fornali.

No wiec, mając 14 lat życia, 
zaczynałem start życiowy w ko-
palni Mieszko I w

Wałbrzychu. Po kilku miesią-
cach pobierałem naukę w Zasad-
niczej Szkole Górniczej im. Di-
mitrowa. To były rachunki, język 
polski i wiedza o Polsce przez 
cztery godziny w sobotę i pięć dni 
pracy w kopalni.

Zagnieździły się w naszym 
kraju elity wyhodowane na kar-
kach zgarbionego narodu. Eli-
ty jedną noga w Polsce, drugą 
nogą w Hiszpanii, we Włoszech, 
w Szwajcarii i na Florydzie. Elity 
synów i córek z korzenia peere-
lowskich sekretarzy partii, gene-
rałów, sędziów, prokuratorów.

Elita subtelna, wypasiona na 
zrabowanych przez tatusiów do-
brach, elita filmu,

literatury, dziennikarstwa, 
muzealnictwa etc. Najczęściej 
uplasowana po prawej stronie, 
choć willa w Zakopanem, rezy-
dencja w Juracie i na Florydzie 
pochodzi z lewej strony.

Te elity, łże-elity, zamiast 
iść do narodowej Kanossy, za-
miast biczować się i sypać so-
bie na głowę popiół, krzyczą, że 
za mało dostają milionów na pry-
watne teatry, na filmy, najczęściej 
antypolskie.

Ani w głowie tej elicie, dzie-
ciom Alei Przyjaciół, Alei Róż 
i Koszykowej, jakaś

zaduma nad winami, nad 
zbrodniami ojców, matek, teścio-
wych. Ani w głowie jakaś pró-
ba zadośćuczynienia ofiarom 
zbrodni, szykan. Łże-elity bez-
czelnie rozpychają się, pouczają, 
chłoszczą słowem i obrazem. Bo 
mają władzę nad umysłami, nad 
duszami i definiują honor, definiu-
ją godność i prawdę.

Honor ma dzisiaj wartość in-
strumentalną, służebną wobec 
polityki, stosunków

społecznych i biznesu. Jest 
kreacją, fikcją. Chcesz praco-
wać? No to zamknij pysk. Bo fa-
bryka, bo supersam, bo teatr na-
leży do synka czerwonego kata, 
synka sekretarza, funkcjonariu-
sza etc.

Nowoczesne media kreu-
ją, a nawet fabrykują ludzi ho-
noru. Ludzie ci, obdarzeni przez 
propagandę winoroślą zaufania 
i reputacji, zstępują z ekranów, 
ze szpalt gazet w rzeczywisty, 
ludzki świat codziennego życia 
i odgrywają swoje fikcyjne role 
mężów opatrzności, mądrych 
i szlachetnych polityków, fundato-
rów przytułków, władców, którzy 

biorą odpowiedzialność za naród 
i za Polskę.

To wszystko – wzniosła fra-
zeologia, deklaracje bez pokry-
cia, to mydlana bańka fikcji. O fik-
cji, która rządzi, pisał Gogol, zaś 
o czasach Gogola napisał Łot-
man: „Fikcja panuje nad ży-
ciem, rządzi nim”. I nagle ta my-
dlana bańka honoru pęka i uka-
zują się oszuści, udający tajnych 
ambasadorów szczepień przeciw 
epidemii.

Ukazują się nazwiska z gór-
nej półki teatrów, mediów i poli-
tyki. Nazwiska znane z ulicznych 
awantur o sądy, o konstytucję 
i o honor. To oni chodzą nad zie-
mią i w życiu publicznym odgry-
wają wyuczone role ludzi honoru, 
dobra i prawdy.

No i widzimy, że w nowej Pol-
sce nie nastąpiło nic takiego, co 
by można było nazwać powro-
tem do ładu społecznego. Lu-
dzie honoru, dzieci i wnuki tych 
ludzi, nie odzyskali nawet małej 
części swej dawnej pozycji mo-
ralnej i materialnej. Ludzie komu-
ny, dzieci i wnuki tych ludzi, na-
dal zajmują wysokie, a nawet naj-

wyższe stanowiska. Oni wiedzą, 
że nadal są obywatelami pierw-
szej kategorii, a reszta to robo-
le, wyrobnicy.

Jest tak od czasów Bie-
ruta i Bermana. Porewolu-
cyjne porządki zaczynały się 
od radykalnej selekcji i wyboru 
ludzi wedle rewolucyjnych zasług 
i rewolucyjnego udziału we wła-
dzy. Przykładem rewolucyjnych 
zmian, polegających na odwró-
ceniu drabiny hierarchii, jest Pol-
ska Ludowa.

„W wyniku komunistycz-
nej rewolucji i pod wpływem 
tej rewolucji dokonana zosta-
ła w Polsce zagłada warstw ma-
jących za sobą wielowiekowe tra-
dycje kulturowe i obyczajowe” – 
pisze prof. Anna Pawełczyńska.

Nie ma już strachu przed wsty-
dem, jest prawo strachu. I tak po 
latach życia w nowej Polsce ob-
serwujemy deficyt wstydu, nie-
dobór etyki, niezrozumienie pra-
wa. Poseł mówi dzisiaj językiem 
chama, językiem lumpa i zacho-
wuje się jak lump. Honor jest dla 
niego czymś śmiesznym. Jest fa-
naberią, grymasem, słabością. 

Argumentem w dyskusji jest in-
wektywa, pięść, mordobicie: 
„Dam w mordę i będzie po twojej 
inteligencji!”.

Nowe elity starają się dziś od-
różnić od residuum nie tylko spo-
sobem bycia i formami zacho-
wania, ale także życiem towa-
rzyskim, znajomościami, bywa-
niem w miejscach, które neofi-
tę nobilitują i uszlachetniają. Ten 
i ów neofita liberał, a nawet czło-
wiek prawicy, dawniej komunista, 
antyklerykał, delegat na zjazd 
partii, dzisiaj siedzi po właści-
wej stronie na obrotowym sto-
łu. Raz jest w prawo, raz w lewo, 
a zawsze jest paputczikiem, czło-
wiekiem drogi do posiadania 
i do władzy.

– No i jak będzie? – pyta-
łem w 1989 roku Jacka Ku-
ronia. Odpowiedział: – Bę-
dzie tak samo, jak było. Tylko 
śmieszniej – I tak dokonuje 
się dziś ostatni akt rewolucji 
społecznej w Polsce, która za-
częła się krwawo w 1945 roku 
i kończy się komedią w roku 
2021.

Janda rzekła: bez wątpienia
Czas się udać do szczepienia,
Więc przybyła do lecznicy,
Gdzie na zaszczepienie liczy.
Pielęgniarka pełna trwogi,
Wzięła za pas swoje nogi,
Pędzi prędko do lekarza,
Spostrzeżenia swe wyraża:
Janda przyszła do Doktora,
Pewnie jest dość mocno chora,
Widzę, że się bokiem śmieje,
Głową trzepie, coś się dzieje,
Coś zapewne jej doskwiera –
W towarzystwie jest Millera.
Doktor na to: co ja słyszę,
Janda przyszła z towarzyszem?
Proszę ich poinformować –
Wkrótce będę już przyjmować.
Krótka chwila i po chwili,
Doktor pyta: z czym przybyli,
W czym wasz problem się zawiera,
Jeśli COVID wam doskwiera,
To na Stadion Narodowy,
Bo już szpital jest gotowy.
W odpowiedzi – zapewnienia,
Iż są zdrowi bez wątpienia
A wizyta stąd wynika,
Że nas wielka chęć przenika,
Być już wreszcie zaszczepionym,
Przed COVID – em być chronionym.
Wszak nie mogą celebryci
Czekać aż ich wirus chwyci,

Choć są różne zarządzenia,
Domagamy się szczepienia.
Dziś już Janda zaszczepiona,
Wielce jest zadowolona,
Bokiem szczerze się uśmiecha,
Głową trzepie, jest uciecha.

Styczeń A.D. 2021

Janda u doktora

Antoni 
Wysocki
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Komentarze i Felietony

W 2015 r. senator Lindsey Gra-
ham, rywal Donalda Trum-
pa w republikańskich prawy-
borach, zamieścił na Tweete-
rze wpis: „Jeśli Trump zostanie 
naszym kandydatem, czeka nas 
zagłada… i będziemy na nią za-
sługiwali”. „Nie rozumiem, jak 
ktoś w mojej partii może sądzić, 
że ten klaun nadaje się na prezy-
denta” – dziwił się kolejny rywal 
Trumpa senator Rand Paul, za-
deklarowany libertarianin. Za-
szokowany wydawał się również 
senator Marco Rubio: „Jesteśmy 
o krok od przejęcia ruchu kon-
serwatywnego i partii republi-
kańskiej przez oszusta”. Z ko-
lei Ted Cruz, który najdalej z po-
zostałych zaszedł w wyścigu po 
nominację, perorował: „On nie 
zna różnicy między prawdą 
i kłamstwem. Praktycznie każ-
de słowo, które wychodzi z jego 
ust jest kłamstwem”. Wszyscy 
poczuli wówczas na sobie cię-
żar obelg i insynuacji ze strony 
późniejszego prezydenta, wszy-
scy dołączyli później do grona 
jego obrońców i zwolenników. 
Dziś ich osobiste doświadczenia 
z „trumpizmem” wróciły do punk-
tu wyjścia.

W trakcie kampanii wspo-
mniani senatorowie na własnej 
skórze przekonali się, jak groź-
nym przeciwnikiem jest Trump, 
lecz nie w sensie politycznej 
zręczności czy oratorskich ta-
lentu, ale za sprawą niszczyciel-
skiej siły, którą za sobą wlecze 
i którą w praktyce posługuje się 
bezkarnie. Niszczycielskiej tak-
że w sensie fizycznym. W trak-
cie co najmniej kilku swych wie-
ców wyborczych Trump nama-
wiał zgromadzony tłum do si-
łowego rozprawienia się z na-
przykrzającym się krzykaczem. 
Wówczas, ale również pod-
czas wieców prezydenckich, 
Trump używał języka walki, języ-
ka przemocy, języka okraszone-
go grubą warstwą wulgaryzmów 
i kolokwializmów, kierując jego 
ostrze względem oponentów tak 
z lewa, jak i prawa. W trakcie 
kampanii, niczym zepsuty nasto-
latek zmagający się z samooce-
ną, wyszydzał swych kontrkan-
dydatów, wytykając im wzrost, 
nadmierne pocenie się, fryzurę 
czy sposób i prędkość mówie-
nia. Nie oszczędzał kobiet. Wy-
śmiewał urodę swej kontrkan-
dydatki Carly Fioriny oraz żony 
Teda Cruze’a, zestawiając zdję-
cie tej ostatniej ze zdjęciem wła-

snej żony, Melanii, sypiającej, 
jak pokazały dzieje jego prezy-
dentury… w oddzielnej sypialni.

W chwili, gdy stał się liderem 
partii republikańskiej, zaczęła 
ona z wolna przypominać dys-
funkcyjną rodzinę, żyjącą w mat-
ni strachu i w cieniu oprawcy. 
Republikanie z przerażeniem 
obserwowali wzrost popularno-
ści Trumpa w prawicowym elek-
toracie, bijący historyczne rekor-
dy. W trakcie jednej, zwycięskiej 
kampanii wyborczej, Trump zdo-
łał podważyć święte zasady po-
prawnego dyskursu polityczne-
go, skutecznie zanegował orto-
doksję fiskalnego i konstytucyj-
nego konserwatyzmu oraz repu-
blikańskie cele w polityce zagra-
nicznej, a teraz odbierał partii 
Lincolna jej tożsamość wraz z jej 
bogatą złożonością. Na koniec 
swej prezydentury Trump zane-
guje nawet fundament, na jakim 
powstawała GOP. Symbolem te-
goż zjawiska będą flagi konfe-
derackie na Kapitolu powiewa-
jące w sąsiedztwie tych o neo-
pogoańskiej konotacji (bóstwo 
Kek), przypominających okulty-
styczne symbole III Rzeszy, flag 
quasi-kultu Quanon opartego na 
zlepku teorii spiskowych, wresz-
cie izolacjonistycznego hasła 
America First, oraz zwinięte i za-
deptywane na ziemi przez tłusz-
czę flagi współczesnej Ameryki.

Ruch konserwatywny w tym 
czasie zachorował na gorączkę 
„trumpizmu”, objawiającą się za-
leżnością od chaotycznej i nie-
spójnej „narracji” kontrolowa-
nej przez jedną, niestabilną oso-
bę. Objawiającą się radykaliza-
cją nastrojów oraz marginaliza-
cją tradycyjnych konserwatyw-
nych wartości i haseł. Gros kon-
serwatywnych dziennikarzy, ko-
mentatorów i publicystów zaczął 
dokonywać zdumiewającej ekwi-
librystyki w tłumaczeniu kon-
trowersyjnych słów i zachowań 
Trumpa lub też je zwyczajnie za-
milczał i przykrywał wielce nie-
pokojącymi relacjami ze świata 
skrajnie lewicowego marginesu.

Na środowiska opiniotwór-
cze piorunująco z kolei podzia-
łał przykład dziennikarki Fox 
News Megan Kelly, walczącej 
jeszcze w 2016 r. o palmę pierw-
szeństwa w kategorii: najchęt-
niej oglądany segment na ka-
nale, z samym Billem O’Reil-
lym. W trakcie jednej z debat 
przedwyborczych Kelly zmu-
siła Trumpa, by odniósł się do 

swych wcześniejszych inwek-
tyw względem kobiet. Po deba-
cie Trump wpadł w furię. W se-
rii ataków w mediach społeczno-
ściowych i na wiecach podwa-
żał obiektywizm Kelly m.in. su-
gerując, iż tego dnia dziennikar-
ka… miesiączkowała. Kelly star-
ła się natychmiast z ową nisz-
czącą siłą. Jej tropem podąży-
li zwolennicy Trumpa. Dosłow-
nie. Zmuszona była, wraz z mę-
żem i dziećmi, wyprowadzić się 
z domu i zamieszkać w pokoju 
hotelowym. Otrzymała policyj-
ną ochronę. Do Trumpa dzwo-
nił sam Ruprecht Murdoch pro-
sząc go, by zdjął z Kelly „fa-
twę”. Utarto kompromis. Pojed-
nanie wyglądało jak jeden z epi-
zodów historii Salmana Rushdie-
go. Kelly wprawdzie nie przyję-
ła (jak Rushdie islamu) „trumpi-
zmu”, ale przeprowadziła eks-
piacyjny wywiad z kandydatem 
na prezydenta w głównym cza-
sie antenowym…

Przez kolejne lata liderzy repu-
blikańscy byli świadkami rekor-
dowego odpływu partyjnego ak-
tywu. Na polityczną emeryturę 
przeszła potężna grupa kongres-
menów. Wielu związanych z par-
tią ludzi rzucało pod różnymi pre-
tekstami partyjną legitymację, 
czyli wyrejestrowujących swą 
afiliację przy GOP. Trump tym-
czasem nie zaprzestał stosowa-
nia języka przemocy w mediach 
społecznościowych, na swoich 
prywatnych kontach, dzięki któ-
rym – jak przyznawał – jest tu, 
gdzie jest. Republikanie obser-
wowali z przerażeniem, iż Trump 
za pomocą jednego tylko narzę-
dzia może, gdy przyjdzie do elek-
cji, wykoleić karierę polityczną 
każdego z nich. Jeśli nawet nie 
zaatakuje w trakcie starań o no-
minację, to anihiluje szanse deli-
kwenta w walce o mandat w trak-
cie wyborów, w rywalizacji z de-
mokratami, zwyczajnie demoty-
wując elektorat GOP.

W tym zjawisku, zasadzają-
cym się na politycznej kalkulacji, 
ale również na ludzkiej bojaźliwo-
ści i zwykłym ambicjonerstwie, 
tkwi tajemnica, dlaczego aż do 6 
stycznia, czyli dnia, w którym do-
szło do zamieszek, liderzy GOP 
tolerowali postępowanie radyka-
lizującego się Trumpa. W listopa-
dzie 2020 r. znaleźli się w pułap-
ce szansy na zachowanie więk-
szości w Senacie. Gdyby straci-
li ją już wtedy, zapewne kampa-
nia dezinformacyjna Trumpa, słu-
żąca podważaniu wyników i za-
ufania w system wyborczy, nie 
cieszyłaby się taką bezkarno-
ścią, a nawet dopingiem ze stro-
ny niektórych kongresmanów. 
Ostatecznie Trump wystarcza-
jąco zdemotywował swą bazę 
oraz umiarkowanych wyborców 
GOP, by Georgia po raz pierw-
szy od dekad miała demokra-
tycznych senatorów.

Chyba najbliżej, najwcze-
śniejszej i zwięzłej diagno-
zy „trumpizmu” był Rick Perry, 
były republikański gubernator 
i sekretarz energii w administracji 
Trumpa. W owym 2016 r. mówił: 
„Kandydatura Donalda Trumpa 
jest rakiem na konserwatyzmie 
i musi zostać wyraźnie zdiagno-
zowana, wycięta i odrzucona”. 
Rick Wilson, autor godnej pole-
cenia książki: Everything Trump 
Touches Dies: A Republican 
Strategist Gets Real About the 
Worst President Ever, przyrównał 
„trumpizm” do wirusa, który wnik-
nął w organizm GOP i, tak jak „hi-
tleryzm” w Niemczech przedwo-
jennych rozszedł się na całą pra-
wicę i centrum, ruchu konser-
watywno-prawicowego. Podob-
nego porównania użył Garri Ka-
sparow, nazywając „trumpizm” 
drugim obok Covid-19 wirusem, 
z którym Ameryka musi się upo-
rać, przed ewentualnym nadej-
ściem mądrzejszego, młodsze-
go i mniej nieobliczalnego „Trum-
pa”. Wilson stwierdził, że „trum-
pizm” prowadzi do odrzucenia 
norm kulturowych i rzeczywisto-
ści. Skoro wirus ten atakuje nor-
my upośledza również ośrodek 
strzegący naszej moralności.

„Trumpizm”, jak pisałem w po-
przednim materiale, podszywa 
się pod różne konstrukty świa-
topoglądowe. Może imitować 
ideologie, ruchy i polityki. Wła-
śnie w warstwie programowej 
„trampizm” stanowił, podlegają-
cy ciągłej ewolucji, stop przeróż-
nych idei i koncepcji: pale-

Anatomia „trumpizmu”
 ■ […] Neron jest jedynym cesarzem rzymskim, którego większość ludzi wciąż pamięta. Dlaczego? Ponie-

waż porzucił swój naród w czasach kryzysu. I dwa tysiące lat później wciąż nie możemy mu wybaczyć. 
Reakcja Donalda Trumpa na te zamieszki, które trwają, jest szczególnym testem jego prezydentury”  – 
mówił swego czasu Tucker Carlson. Nie chodziło mu naturalnie o obecny, spektakularny finał prezydentury Do-
nald Trumpa, ale o zeszłoroczne zamieszki związane z Black Lives Matter. To do nich przyrównał Wielki Pożar 
Rzymu z 64 r. po Chrystusie, choć pożar objął również część pałacu Nerona i aż się prosi o malowniczą analogię 
jednak do najświeższego szturmu „rewolucjonistów” na Kapitol. Burzą ten obraz wszakże zamiary tych ostat-
nich. Nie szukali oni Nerona, ale jego zastępcy i to Mike’a Pence’a zamierzali powiesić.

Paweł 
Zyzak
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Niemcy zrobili wszystko, co 
było w ich mocy, żeby w ogó-
le nie dopuścić do startu pol-
skich skoczków. Decyzja RFN-
owskiego odpowiednika nasze-
go SANEPID-u od początku do 
końca stanowiła istne kuriozum. 
Tę historię, w której na podstawie 
jednorazowego, w najwyższym 
stopniu wątpliwego wyniku testu, 
eliminuje się z całej sztafety za-
wodów całą narodową drużynę 
– powinniśmy na zawsze zacho-
wać w swojej pamięci. I to wraz 
z katalogiem wszystkich póź-
niejszych krętactw, butnym od-
rzucaniem najbardziej oczywi-
stych argumentów, że przy przy-
jętych przez Niemców kryte-
riach – stokroć więcej przema-
wia za wyeliminowaniem np. ca-
łej drużyny gospodarzy Turnie-
ju. Po raz nie wiadomo który było 
nam dane się przekonać, że nasi 
zachodni sąsiedzi nie wstydzą 
się wyszukiwania źdźbła w oku 
swojego rywala, kiedy sami pa-
radują z wielkimi belkami w oby-
dwu własnych oczach.

Kilka pokoleń temu mawiało 
się w Niemczech, że były pań-
stwem prawa. Znający prakty-
kę choćby rugów pruskich za-
wsze widzieli, że „Niemcy – pań-
stwo prawa” to klasyczny oksy-
moron, po lwowsku mówiąc „buj-
da na resorach”. Czasem jed-
nak ten i ów prosty poddany kaj-
zera miewał powody do stwier-
dzenia z satysfakcją, że „są 
jeszcze sądy w Berlinie”. Ja-
kie są standardy prawa w Niem-
czech widzimy dziś na forum 
Unii Europejskiej, gdzie wszyscy 
mają się stosować do wyższo-
ści prawa unijnego, tylko nie oni. 
A także w niemieckiej codzien-
ności, w której w zgodzie z tym, 
co w RFN uchodzi za „prawo” 
– „prawomocnie” można zaka-
zać nawet rozmawiania z dziec-
kiem po polsku. Dziś koktajl 
z niemieckiej buty, praktyki po-
dwójnych standardów i wrodzo-
nej skłonności do krętactwa ma 
służyć także eliminowaniu kon-
kurentów ze sportowych aren. 
Trudno przy takiej okazji nie 
przypomnieć sobie oszołamia-
jących olimpijskich triumfów na 
kolejnych igrzyskach odnoszo-
nych przez wschodnioniemiec-
kich lekkoatletów. Z wyglądu ci 
zawodnicy często przypomina-
li jakieś monstra, co po latach 
znalazło wyjaśnienie w środ-
kach chemicznych, które im apli-
kowano przez lata poprzedzają-
ce start w zawodach. Podziwiać 
nam wtedy przyszło nie osiąga-
ne rezultaty, ale to, że zawodni-

cy ci w ogóle przeżyli podawa-
ne im dawki potwornych prepa-
ratów. Jeszcze większe zdumie-
nie wzbudziła kreatywność au-
torów sukcesu wschodnionie-
mieckiego sportu, wykorzystują-
cych np. nadzwyczajne zdolności 
mobilizacyjne organizmu kobie-
ty, osiągające swój szczyt w bo-
daj dwudziestym siódmym dniu 
ciąży. Najzwyczajniej w świecie 
działacze sportowi zza Odry robi-
li wszystko, by odpowiednią ilość 
dni przed startem np. na sprinter-
skiej bieżni – młodziutkie często 
zawodniczki zostały – zapłodnio-
ne. A na udekorowane olimpijski-
mi medalami czekali już w swych 
gabinetach specjaliści od wyko-
nywania skrobanek…

NRD-owskie pomysły skoń-
czyły się, gdy tragedie, któ-
re wstrząsnęły światem spor-
tu, przyniosły nowe realia wal-
ki z dopingiem. Równocześnie, 
pomimo rozsławiających polską 
naukę teorii prof. Płatek o wyso-
kiej rozrodczości par jednopłcio-
wych, prawdopodobnie nadal nie 
ma jednak możliwości zapładnia-
nia niemieckich skoczków nar-
ciarskich. W niemieckich rękach 
pozostały więc te metody, ja-
kie praktykują niemieckie sfe-
ry polityczne. Czyli trzypunkto-
we „zasady Kalego”, tyle że wyż-
szej generacji. Te niepisane „za-
sady” mogłyby brzmieć następu-
jąco: Punkt pierwszy: co jest do-
bre dla Niemiec – jest zgodne 
z prawem. Punkt drugi: wszyst-
ko, co może być dla Niemiec nie-
korzystne – jest łamaniem prawa. 
I punkt trzeci: w przypadku zaist-
nienia czegokolwiek, co byłoby 
niekorzystne dla Niemiec, a za-
razem zgodne z prawem – patrz 
punkt pierwszy.

Mieliśmy okazję poznać sku-
teczność powyższej istoty nie-
mieckiej praworządności wie-
le razy. Do bólu znamy np. „zasa-
dę”, według której polskie stocz-
nie nie mogą dostać pomocy pu-
blicznej i muszą być zlikwidowa-
ne, podczas gdy równocześnie, 
i to w o wiele większym wymia-
rze, jak najbardziej otrzymać ją 
mogą stocznie niemieckie. Liczą-
ca 147 tys. mniejszość niemiec-
ka w Polsce ma prawo do kata-
logu bezprecedensowych przy-
wilejów i nie muszą nawet prze-
kraczać wyborczego progu po-
słami w każdej kadencji Sejmu, 
podczas gdy paromilionowa pol-
ska zbiorowość w Niemczech 
jest bytem „z mocy niemieckiego 
prawa” w ogóle nieistniejącym. 
Podobnymi przykładami moż-
na by zapełnić okazałą książkę. 

Lepiej więc w tym miejscu odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, co jest 
istotą skuteczności „standardów 
niemieckiego prawa” czy może 
po prostu realizacji niemieckich 
interesów – na terenie państwa 
polskiego. Odpowiedź jest prosta 
i zna ją każdy, kto choć trochę śle-
dzi naszą scenę polityczną i dzia-
łające u nas media, kiedy Niem-
cy podjęły cyniczną próbę wyeli-
minowania polskich zawodników 
z całego szeregu zawodów Pu-
charu Świata w Skokach Narciar-
skich. Gazety, i to wcale nie tylko 
te będące wprost niemiecką wła-
snością, od razu zaroiły się prze-
cież stwierdzeniami, w rodzaju 
„ciężkie prawo, ale prawo”, „cóż 
zrobić – siła wyższa” itd. itp. Na-
tychmiast też po stronie sprzyja-
jącej Niemcom decyzji opowie-
działy się postacie z polskiej sce-
ny politycznej. Pewien wrocław-
ski senator błyskawicznie pospie-
szył ze stwierdzeniem, że „To nie 
Niemcy eliminują polską repre-
zentację, lecz wirus!” Zawtórowa-
li mu kolejni. Poszukując w tam-
tych dniach jakiegokolwiek pro-
myczka optymizmu pomyśla-
łem wówczas, że jeśli tak w sto-
sunku do Niemiec usłużne elity 
przez ćwierć wieku rządziły Pol-
ską to Bogu należy dziękować, 
że na przekór temu cokolwiek 
jeszcze w naszym kraju pozosta-
ło nie w niemieckich rękach…

Nie dziwmy się więc anty-
polskiej furii, wzniecanej przez 
Niemcy nie tylko na arenie Unii 
Europejskiej. Po dziesięciole-
ciach sprawowania władzy w Pol-
sce przez ludzi, na wyścigi zga-
dzających się z wszystkim, cze-
go tylko zażyczą sobie Niem-
cy, nasi zachodni sąsiedzi ciągle 
nie mogą przecież wyjść z cięż-
kiego szoku. Nadal trudno im 
się przyzwyczaić do nieznanej 
im sytuacji, w której w Warsza-
wie mogą rządzić ludzie potrafią-
cy im powiedzieć „nie” i reprezen-
tować nieznane wcześniej zjawi-
sko – „interes Polski i Polaków”. 
Jeszcze im się to w główkach nie 
mieści, ale doszli u nas do gło-
su ludzie potrafiący się posta-
wić na szczeblu federacji spor-
towej, ministerstwa i nie waha-
jący się stanąć ławą przy pre-
mierze, kiedy trzeba walnąć pię-
ścią w stół w czasie rozmowy 
z kanclerzem RFN.

Nie tylko dla siebie samych, 
ale i dla zdrowotności niemiec-
kich pomyślunków postarajmy 
się utrwalić ten stan i przyzwy-
czaić do niego naszych part-
nerów zza Odry.

Rzecznicy niemieckiego interesu 
w ławach polskiego parlamentu

 ■ Polacy zdominowali zarówno Turniej Czterech Skoczni, jak i kon-
kurs w Titisee-Neustadt. Jednak mimo, że mamy najlepszą na świe-
cie drużynę skoczków narciarskich – z tego sukcesu moglibyśmy 
nic nie mieć. Dające nam tak wiele radości sportowe triumfy oczy-
wiście są zasługą genialnych i pracowitych zawodników, świetnych trenerów i in-
nych członków naszej doskonałej ekipy. Nie byłoby nam jednak dane cieszyć się 
pięciokrotnym graniem „Mazurka Dąbrowskiego” i ciągłą obecnością naszych na 
szczytach stawki, gdyby Polską rządził dziś ktoś inny.

Artur 
Adamski

konserwatyzmu, społeczne-
go konserwatyzmu, alternatyw-
nej prawicy i natywizmu, z do-
mieszką osobistych przekonań 
twórcy, pochodnych jego cech 
osobowości i rozmaitych uwi-
kłań. Liberalne media amery-
kańskie określają „trumpizm” 
mianem ideologii, czasami dają 
się ponieść fantazji i niemalże 
za ostatnim stadium konserwaty-
zmu. Warto przytoczyć tu zdanie 
Russella Kirka, nestora amery-
kańskiego konserwatyzmu, któ-
ry nazwał „konserwatyzm nega-
cją ideologii”. Ideolog porozumie-
wa się z odbiorcą językiem emo-
cji i odpowiednio sformatowane-
go dogmatyzmu. Konserwatysta 
opiera swój przekaz na rozumie 
i logice. Analizuje rzeczywistość 
przez pryzmat wartości, ale war-
tości idą w zgodzie poznawczej 
z powyższymi. „Trumpizm” – raz 
jeszcze – jest wirusem, pasoży-
tem, w treści pustym, w formie 
przybierającym twarz „trumpisty”.

„Trumpizm”, jeśli brać pod 
uwagę jego relację z dużą czę-
ścią elektoratu GOP, spełniał kry-
teria kultu, a ruch trumpistowski – 
sekty. Korzystając z mediów spo-
łecznościowych oraz silnej pola-
ryzacji społecznej skutkującej po-
wstawaniem plemiennych baniek 
informacyjnych, Trump stłamsił 
myślenie krytyczne swych zwo-
lenników, wypełniając lukę po 
nim codzienną, bezpośrednią ko-
munikacją, pozwalającą na pro-
jekcję alternatywnej rzeczywisto-
ści. W grupach składających na 
ów elektorat, należy pamiętać, 
zachodziły zjawiska i mikropro-
cesy psychologiczne.

Wymienić można choćby tzw. 
eksperyment Ascha, powtarzany 
przez wiele dekad, a dotyczący 
problemu konformizmu. Uczest-
nicy eksperymentu otrzymali za-
danie zlustrowania trzech róż-
nej długości linii i zadecydowa-
nia, do której najbardziej podob-
ny jest osobny odcinek. Jeśli po-
dejmowali decyzję samodziel-
nie, odpowiadali na ogół popraw-
nie. Jeśli odpowiadali grupowo, 
siedząc obok podstawionych 
uczestników, którzy odpowiadali 
mylnie, czując niewidzialną pre-
sję, zaczynali odpowiadać tak jak 
oni, błędnie, zaprzeczając logice 
i zmysłom. W ten oto sposób na 
nieporównywalną skalę miliony 
podłączonych do konta tweetero-
wego Trumpa jego zwolenników 
mogły uwierzyć w blef o „maso-
wym fałszerstwie”, wbrew na-
wet temu, iż jego sztab przegrał 
ponad 60 procesów sądowych 
i nie wykazał oraz nie pokazał 
żadnego. Lub też uwierzyło nie-
dawno w to, m. in. za sprawą pro-
trumpowych rozgłośni, że szere-
gi „rewolucjonistów” zostały zin-
filtrowane przez Antifę, mimo za-
przeczeń ekspertów w badanej 
dziedzinie – FBI, że nie ma na 
to dowodów.

Posługując się badaniami na-
ukowymi – jeśli ktoś nie ufa swe-
mu zmysłowi obserwacji – moż-
na było również przewidzieć, 
że manipulacja i dezinformacja 
sztabu Trumpa, opierająca się 
na języku wojennym, zmateriali-
zuje się wcześniej lub później po 
prostu w formie aktów przemocy. 

Realizując kontrolowany ekspe-
ryment we współpracy z Face-
bookiem, polegający na zakła-
daniu fałszywych kont sączą-
cych teorie spiskowe, naukow-
cy ocenili, że informacje i hasła 
nasączone negatywnym języ-
kiem, „podrasowane” kontrower-
sją, rozprzestrzeniają się z pręd-
kością reakcji łańcuchowej na tle 
„normalnych”, informacji opar-
tych na faktach. W tym miej-
scu warto polecić pozycję: Like-
War. The Weponization of So-
cial Media, wyjaśniającą feno-
mena od rodziny Kardashianów 
i Taylor Swift po ISIS oraz rosyj-
ską wojnę informacyjną.

Finalnie Donald Trump, pró-
bując ratować własną skó-
rę, porzuci swych wyznawców 
oraz współpracujących z nim 
jeszcze oportunistów. Prób-
kę lojalności dał podczas wie-
cu tuż przed próbą puczu, kie-
dy wezwał rozogniony tłum do 
marszu na Kapitol. Obiecał otóż, 
że doń dołączy, po czym wsiadł 
do limuzyny, pojechał do Białe-
go Domu i zasiadł przed telewi-
zorem. Z kolei za skóry akolitów 
bierze się twarda jak mur rze-
czywistość. Giulianiemu grożą 
zarzuty prokuratorskie za sło-
wa wzywające do „bitwy” pod-
czas owego wiecu, zarzuty FBI 
o kontakty agenturalne z Krem-
lem oraz utrata togi adwokackiej, 
m. in. za hucpę o „masowym fał-
szerstwie”. Inni prawnicy Trum-
pa odbierają pozwy od Dominion 
Voting, osławionej firmy od ma-
szyn do głosowania, rzekomo 
fałszującej głosy poza granica-
mi USA. Od „rewolucjonistów”, 
którzy posłuchali Trumpa, ten 
zdążył się już odciąć. Jemu bo-
wiem również grozi proces kry-
minalny.

„Trumpizm” ma w sobie ce-
chy autorytarne, bo „trumpi-
sta” odczuwa brak legitymacji 
swej racji, pozycji i władzy. Ne-
guje zatem otaczającą go rze-
czywistość. Innymi słowy „sta-
wia ją na głowie”. W amerykań-
skiej rzeczywistości musi, kie-
dy przekroczy pewne granice, 
zetrzeć się w końcu z ową ścia-
ną, ale reżimów totalitarnych 
nic nie ogranicza. Jedną z przy-
czyn, dla których Trump au-
tentycznie boi się oddania wła-
dzy, jest m. in. niespodziewa-
ne zachowanie jednego z nie-
przewidywalnych aktorów, choć-
by władz Iranu. A te zaprzysięgły 
mu zemstę i śmierć, czyli rzuci-
ły nań współczesną „fatwę”. Za-
tem czy w niniejszych tych sło-
wach prezydent Iranu Hasana 
Rouhaniego jest ziarno prawdy, 
czy on również postawił świat 
na głowie? A może odwrócił go 
z powrotem na nogi?

„To co widzieliśmy w Stanach 
Zjednoczonych (środa 6 stycz-
nia) wieczorem i dzisiaj poka-
zuje ponad wszystko jak słaba 
jest zachodnia demokracja. 
Widzieliśmy niestety, jak ży-
zna jest tam gleba pod popu-
lizm, pomimo postępów w na-
uce i przemyśle. Populista do-
szedł do władzy i doprowadził 
swój kraj przez cztery lata do 
katastrofy”.

▶
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Przypomnijmy 
o elementarnych faktach

Organy postkomunistycznej pro-
pagandy, kuriozalnie nazywane 
„mediami głównego nurtu” niezli-
czoną ilość razy publikowały łza-
we opowiastki o przedwojennych 
komunistach, przedstawianych 
jako romantyczni idealiści, rzeko-
mo pragnący lepszej Polski i lep-
szego świata. W tych opowiast-
kach nie ma ani źdźbła praw-
dy. Komunistyczna Partia Pol-
ski (podobnie jak Komunistyczna 
Partia Zachodniej Ukrainy i inne 
podobne im bandy) w swym pro-
gramie miała rozbiór Rzeczpo-
spolitej. De facto – unicestwie-
nie naszej państwowości. Więk-
szość jej członków wywodziła 
się z mniejszości narodowych, 
pozostali rekrutowali się z szu-
mowin kierujących się wyłącznie 
interesem osobistym. A zarzą-
dzana z Moskwy KPP była przez 
Sowietów finansowana bardzo 
hojnie, każdy członek tej bolsze-
wickiej sitwy z tytułu uczestnic-
twa nie mógł żyć na dobrym po-
ziomie. Był też przekonany prze-
konany, że jeśli za sprawą Armii 
Czerwonej program KPP zosta-
nie zrealizowany, osobista przy-
szłość będzie miała standardy 
książęce.

Perspektywy te zachwia-
ły się po opublikowaniu książ-
ki Jana Alfreda Reguły „Historia 
KPP”. Ukrywający się pod pseu-
donimem autor bez wątpienia był 
oficerem polskich służb specjal-
nych, rozpoznającym od środ-
ka działalność KPP. Moskiewscy 
szefowie polskich komunistów, 
po przeczytaniu książki Reguły, 
doszli do wniosku, że ich agen-
turalna partia w Polsce jest cał-
kowicie rozpracowana przez pol-
skie władze i w ogromnym stop-
niu składa się z funkcjonariuszy 
polskiego kontrwywiadu. Zapew-
ne w dużej mierze była to praw-
da. Zdaniem prof. Pawła Wie-
czorkiewicza polskim agentem 
był np. jeden z liderów KPP Ma-
rian Buczek, który we wrześniu 
1939 zginął bardzo nietypową 
dla komunistów śmiercią – po 
zwolnieniu z więzienia stanął 
do walki z najeźdźcami i poległ 
pod Ożarowem.

Komintern (czyli po pro-
stu – Stalin) uznał za koniecz-
ne rozwiązanie KPP. A w języ-
ku bolszewików rozwiązanie – 
oznaczało zarazem rozstrzela-
nie wszystkich członków. Tak się 
też stało z wszystkimi członkami 
KPP, którzy przyjęli od Komin-
ternu zaproszenie i przyjecha-
li do Moskwy. Przeżyli członko-

wie partii mający mniej zaufania 
do swych szefów oraz ci, którzy 
za działalność, mającą na celu li-
kwidację państwa polskiego, sie-
dzieli w polskich więzieniach.

Nowa rekrutacja 
komunistów

Dekretem prezydenta Mo-
ścickiego z 2 września 1939 
z więzień i aresztów śled-
czych wyszło na wolność po-
nad 80 tys. więźniów, w tym wie-
le tysięcy bardzo groźnych prze-
stępców. Wielka ich część na-
tychmiast powróciła do swojego 
bandyckiego rzemiosła, do cze-
go w okupacyjnych realiach mie-
li idealne warunki. Niesłusznie 
zapomnianym faktem jest dziś 
to, że do najważniejszych celów 
utworzonej w 1939 roku Narodo-
wej Organizacji Wojskowej, tak 
jak formowanych od 1940 Ba-
talionów Chłopskich należała 
ochrona polskiej ludności nie tyl-
ko przed okupantami, ale i przed 
bandami. Wypuszczonych z wię-
zień kryminalistów, poza polską 
konspiracją niepodległościową, 
nie ścigał bowiem nikt.

To z nich rekrutowała 
się większość szmalcowników 
oraz gangi codziennie napada-
jące na mieszkańców Warszawy 
i wszystkich innych miast. Bandy 
kryminalistów były największym 
zagrożeniem na terenach wiej-
skich, sąsiadujących z większy-
mi kompleksami leśnymi. Banda 
braci Bielskich stworzyła sobie 
istne Eldorado w Puszczy Nali-

bockiej. Nie wchodziła w drogę 
Niemcom, więc w żaden sposób 
przez nich nienękana żyła luk-
susowo, dokonując w wioskach 
na wielką skalę mordów, rabun-
ków i masowych gwałtów do roku 
1944. Miliony polskich rodzin 
przez lata okupacji żyły w zagro-
żeniu nie tylko ze strony Niem-
ców, ale i bandytów. Co najmniej 
do roku 1942 najważniejszym 
zadaniem, realizowanym przez 
Bataliony Chłopskie, wcale nie 
była walka z Niemcami. Podej-
mowano ją tylko w ostateczno-
ści, gdyż odwetem było najczę-
ściej mordowanie całych miej-
scowości, włącznie z kobieta-
mi i dziećmi. W pierwszych la-
tach okupacji Bechowcy zajmo-
wali się przede wszystkim pil-
nowaniem bezpieczeństwa wio-
sek. Wiele tysięcy Polaków za-
wdzięcza im ocalenie od śmier-
ci, gwałtu i rabunku.

Nowy etap w historii ruchu 
komunistycznego w Polsce roz-
począł się po wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej. Głównym 
celem Stalina po pokonaniu Hi-
tlera było całkowite podporząd-
kowanie sobie Polski. Niezbędne 
było do tego sformowanie na te-
renie okupowanego kraju jedno-
stek, mających dokładnie „oczy-
ścić” teren ze struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego i wszel-
kiego rodzaju konspiracyjnych 
sił zbrojnych, polskich patrio-
tów i państwowców. W tym celu 
do polskich lasów sowieckie sa-
moloty zrzucały spadochronia-
rzy, mających przede wszyst-

kim wykonać jedno zasadnicze 
zadanie. Było nim dotarcie do 
hersztów band leśnych i złoże-
nie propozycji nie do odrzucenia. 
Przywódców band informowano, 
że wkrótce Polska zostanie za-
jęta przez Armię Czerwoną, któ-
ra dokona eksterminacji wszyst-
kich, którzy się jej nie podpo-
rządkują. Zarazem podporząd-
kowanie się jej już w okresie oku-
pacji niemieckiej i wykonywanie 
jej poleceń oznaczało będzie nie 
tylko brak kary i zachowanie łu-
pów z wszystkich zbrodni, ale 
też gwarancję uprzywilejowa-
nej pozycji i kariery w „wyzwolo-
nej” Polsce. Tym sposobem ban-
dy kryminalistów zaczęły prze-
obrażać się w Polską Partię Ro-
botniczą i związane z nią forma-
cje zbrojne. Ich rzeczywistym 
celem nie była walka z Niemca-
mi, ale wyrządzenie maksymal-
nych szkód Armii Krajowej. Jed-
ną z metod było wysyłanie do-
nosów na Gestapo. A z powo-
du ogromnej ilości wysyłanych 
donosów dochodziło do pomy-
łek. Omyłkowe zadenuncjowa-
nie lokalu PPR zamiast AK (ad-
resy były podobne) doprowadzi-
ło do porachunków w łonie sa-
mego PPR-u (bracia Mołojcowie 
zamordowali wtedy sekretarza 
PPR Nowotkę).

Typowym przykładem prze-
kształcania band leśnych w ko-
munistyczne szwadrony śmier-
ci jest działalność sowieckiego 
agenta Stefana Kilanowicza, któ-
ry już w PRL-u, jako Grzegorz 
Korczyński, jeden z paru najwyż-

szych rangą generałów Ludowe-
go Wojska Polskiego, był głów-
nodowodzącym masakrą robot-
ników Wybrzeża. W roku 1942 
został przerzucony do okupowa-
nej Polski, zjednoczył pod swo-
ją komendą kilka band i do koń-
ca wojny prowadził wieloraką 
działalność. Walkę z AK i pacyfi-
kowanie sprzyjających jej wiosek 
łączył z tropieniem, rabowaniem 
i mordowaniem ukrywających 
się zamożnych Żydów. W związ-
ku ze skalą podporządkowanych 
sobie, uzbrojonych sowiecki-
mi zrzutami oddziałów, wchodził 
też jednak w zbrojne konfronta-
cje z Niemcami. Starcia te, odpo-
wiednio wyolbrzymione, do dziś 
są eksploatowane przez komuni-
styczną propagandę.

Dwie frakcje właścicieli 
Polski Ludowej

Związek Sowiecki, od 1944 roku 
konstruujący niby państwowy, 
całkowicie od siebie uzależnio-
ny byt, zwany Polską Ludową, 
mógł pozyskiwać jego zarząd-
ców głównie z dwóch zasobów. 
Pierwszym był społeczny margi-
nes polskiej narodowości, nizi-
ny złożone z podatnych na pro-
pagandę, pragnących wzboga-
cenia się i awansu analfabetów 
i półanalfabetów. Z nich została 
sformowana ta część partii ko-
munistycznej, którą przez dzie-
sięciolecia po cichu nazywano 
„chamami”. Drugi zasób sformo-
wany był z mniejszości narodo-
wych, w większości przywiezio-
nych ze Związku Sowieckiego, 
Polskę postrzegających jako byt 
całkowicie obcy. Ponieważ tym 
komunistom nasz kraj kojarzył 
się z niegdysiejszą (czyli – tak-
że potencjalną) potęgą, z bastio-
nem chrześcijaństwa i zatrzymu-
jącym ich pochód zwycięstwem 
nad bolszewikami w roku 1920 – 
często odczuwali do Polski i Po-
laków głęboką nienawiść. Z po-
wodu przeważającego składu et-
nicznego tę frakcję powszechnie 
nazywano „żydami”.

Jako główne narzędzie 
swej władzy w Polsce w roku 
1944 Sowieci wybrali komuni-
styczną frakcję „żydów”. Po-
wszechne nazywanie ich rzą-
dów „żydokomuną” było trafne 
i uzasadnione. To w tej części 
PPR – u (a potem PZPR-u) było 
niewspółmiernie więcej ludzi 
o umysłowym potencjale, umoż-
liwiającym sformowanie komu-
nistycznego aparatu propagan-
dy i służb dyplomatycznych, 
skomunizowanie polskich szkół 
i uczelni czy ośrodków kul-

Skąd oni się wzięli?
 ■ Realia, w których żyjemy od kilkudziesięciu lat, są w ogromnej mierze anormalne. Jak to jest 

możliwe, że za elity państwa mogą uchodzić kręgi konsekwentnie działające na jego szkodę? 
Jak możliwe było to, że środowiska stanowiące antypolski margines polskiego społeczeństwa 
mogły przez pół wieku sprawować władzę i do dziś nie utracić uprzywilejowanej pozycji?

Artur 
Adamski

▶
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tury. Nade wszystko jednak 

Sowieci uznali, że powierzenie 
głównego steru rządów ludziom 
Polakom narodowo obcym, a na-
wet Polsce wrogim, dawało im 
namiestników najbardziej po-
słusznych, a zarazem w stosun-
ku do narodu polskiego skrajnie 
bezwzględnych. Nie oznaczało 
to krzywdy zepchniętej do dru-
giego szeregu frakcji „chamów”, 
z której rekrutowało się wielu 
mniej ważnych ministrów, woje-
wodów, dygnitarzy partyjnego 
aparatu.

Porażka frakcji 
„żydów” i narodziny 

postkomunistycznych 
dysydentów

W rywalizacji o rządzenie „cha-
my” permanentnie ścierały się 
z „żydami”. Do jednego z więk-
szych starć doszło w kryzyso-
wym roku 1956. Porażka „ży-
dów” wydarzyła się dekadę póź-
niej. Kiedy Związek Sowiecki 
ostatecznie przekonał się o przej-
ściu Izraela na stronę państw 
świata zachodniego, w całym 
obozie socjalistycznym dygnita-
rze narodowości żydowskiej po-

padli w niełaskę. Po dwudziestu 
latach sowieccy nadzorcy mie-
li też już alternatywę – frakcje 
„chamów” dorobiły się już kadr, 
jakimi można było zastąpić „ży-
dów”. Sygnałem do wewnątrz-
partyjnej rozprawy była wojna 
sześciodniowa z 1967 roku. Wie-
lu polskich komunistów żydow-
skiego pochodzenia zachowa-
ło jednak stanowiska. Część nie 
chciała żyć w Polsce po utracie 
przywilejów. Często wyjeżdżali 
jednak wraz z towarowymi wago-
nami pełnymi cennych rucho-
mości. Część pozostała w kra-
ju, licząc na powrót koniunktu-
ry, która znów przyniesie przy-
wileje ich środowiskom i wynie-
sie je do władzy. Wielu ludzi, któ-
rzy z aparatem władzy rozsta-
li się w okolicach roku 1967, za-
częli formować dysydenckie śro-
dowiska, zwane „lewicą laic-
ką”. W roku 1980 włączyły się 
one w ruch Solidarności. Kręgi, 
nawet jeśli miały za sobą prze-
szłość opozycyjną, ale wywo-
dziły się z komunistycznej no-
menklatury, były ruchowi Soli-
darności organicznie obce. Kli-
mat panujący w polskim spo-
łeczeństwie po triumfie Sierp-

nia sprawił jednak, że niegdy-
siejszych stalinowskich funda-
mentalistów czy funkcjonariu-
szy wysokiego szczebla, odtrą-
conych przez swych partyjnych 
towarzyszy – Solidarność przyj-
mowała z otwartymi ramionami. 
Powszechnie uważano, że „nie-
ważne, że kiedyś służyli intere-
som sowieckim – dziś są po na-
szej stronie!” Ich pozyskiwanie 
Solidarność poczytywała sobie 
za przejaw własnego sukcesu, 
historycznego przełomu, owoc 
narodowego pojednania. Zapra-
wionym we frakcyjnych rozgryw-
kach, przebiegłym aparatczy-
kom taka dobroduszność umoż-
liwiła zdobycie dość znaczącej 
pozycji w rodzącym się niezależ-
nym ruchu społecznym. A komu-
nistyczna propaganda kreowa-
ła swych niedawnych komuni-
stycznych towarzyszy na rze-
komych radykałów. To oczywi-
ście zwielokrotniało sympatię dla 
„solidarnościowców z odzysku” 
i umacniało ich pozycję w związ-
ku. W rzeczywistości byli to lu-
dzie często rodzinnie i towarzy-
sko bardzo blisko związani z oso-
bami ciągle sprawującymi wła-
dzę z sowieckiego nadania. Kie-

dy więc pozostająca przy wła-
dzy konkurencyjna frakcja ko-
munistów doszła do wniosku, że 
nie jest w stanie zapobiec osta-
tecznej katastrofie gospodarki – 
partnerów do porozumienia zna-
lazła przede wszystkim w swoich 
niegdysiejszych towarzyszach. 
Dzielącym się władzą zapewni-
ło to bezpieczeństwo przed od-
powiedzialnością za niezliczone 
zbrodnie, przywilej uwłaszcze-
nia się na narodowym majątku, 
a także perspektywę powrotu do 
pełni władzy już z mandatem de-
mokratycznego wyboru.

To co najważniejsze 
zostało po staremu

Porozumienie swoich ze swo-
imi, dzięki przytłaczającej prze-
wadze medialnej wykreowane 
na rzekomy historyczny przełom, 
pozostawiło nietkniętymi najbar-
dziej strategiczne obszary życia 
państwa i społeczeństwa. Finan-
sową elitą kraju stali się komuni-
styczni funkcjonariusze. Bezkar-
ność zbrodniarzy i grabieżców 
narodowego majątku zagwaran-
towały sądy od czasów komuni-
stycznych nie muśnięte choćby 

śladową zmianą. Nietknięty lu-
stracją i dekomunizacją pozostał 
świat mediów, kultury, wyższych 
uczelni. Nawet w służbach, „za-
służonych” tylko i wyłącznie ter-
roryzowaniem narodu, przez kil-
kanaście lat, poza nazwą, nie 
zmieniło się prawie nic.

Eksterminacja prawdziwych 
polskich elit w latach czterdzie-
stych i pięćdziesiątych oraz kil-
kadziesiąt lat propagandy nie po-
zostały bez skutków w świado-
mości milionów Polaków. Od za-
instalowania w Polsce obcego 
jej reżimu minęły pokolenia, ale 
kolejne generacje właścicie-
li Polski Ludowej miały przecież 
następców, dziedziczących ma-
jątki, wpływy, miejsce w sitwie 
gwarantującej przywileje. Dzie-
ci i wnuki odziedziczyły nie tylko 
zasoby, ale też mentalność ka-
sty, do której przynależą.

Dzisiejszą sytuację politycz-
ną definiuje się często jako 
„walkę trzeciego pokolenia 
UB z trzecim pokoleniem AK”. 
Rzadko jakieś uproszcze-
nie tak trafnie oddaje praw-
dę, równie dokładnie definiuje 
istotę rzeczywistości.

Spotkania
„Spotkali się w święto o piątej przed kinem
Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem”
Czytamy we wierszu znanego poety,
Lecz spotkań podobnych jest więcej niestety.
Bo pod patronatem wszechwładnej Angeli,
Dziś słynna kretynka z idiotą w Brukseli
Odbyła przyjazne, robocze spotkanie,
Idiota obiecał swoje wsparcie dla niej.
Uprzednio spotkała niejedną kretynkę,
Bo trudno jej było działać w pojedynkę
A gdy już spotkała się kretynek masa,
Ta tłuszcza z jazgotem po Warszawie hasa.
Przeraźliwy klangor wszędzie się roznosi
Kiedy herszt kretynka swe mądrości głosi.
Przystał do kretynek stołeczny idiota –
Ot pętak uliczny ze zbioru hołota.
Idiota zarówno jest chyba kretynką,
Bo często oświadcza, że jest on dziewczynką.
Raz wszedł do łazienki a pewna kretynka,
Będąc przeświadczoną, że jest tam dziewczynka,
Weszła bez pardonu, jęła się rozbierać
A lęk przeogromny jął w idiocie wzbierać.
Wyskoczył z łazienki – krzycząc: protestuję,
Leciwa kretynka mnie tu molestuje.
Spotkanie kretynki z idiotą niestety
Nie mogło wywołać w idiocie podniety,
Jeżeli sam twierdzi, że jest on dziewczynką
Nie morze zachwycić się jakąś kretynką.
Twórcą rockowiska jest znany idiota,

Zjeżdża tam się bawić przeróżna hołota,
Idiota przedstawia przyjezdnej hołocie,
Że wielką atrakcją jest tarzać się w błocie.
Za jego sugestią kretynka z idiotą
Odbywa spotkanie gdy legną już w błoto.
Raz pewna idiotka w swym mieście portowym
Odbyła spotkanie z kretynem miejscowym,
Spytała kretyna wspomniana idiotka
Jakie liczby skreślić teraz w Totolotka?
Choć wygrane kiedyś miałem bardzo liczne,
Zanikły już we mnie cechy profetyczne.
I znów opowiadał jak to płot przeskoczył
I czynem swym dzielnym ludzi zauroczył,
To mu otworzyło drogę do kariery
I później w swym życiu dzierżył ważne stery.
Ona o tramwaju opowieść swą snuła,
Że tramwaj wstrzymała, czy nawet zepsuła
I choć wielu dzisiaj ma ich za szalbierzy,
Niejedna kretynka z idiotą w to wierzy.

Styczeń A.D. 20201

Antoni Wysocki

Julian Tuwim
13.09.1894 – 27.12.1953
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Nauka

Nauki biologiczne, w tym ba-
dania biologii molekularnej w cią-
gu ostatnich 15 lat, rozwijają się 
tak dynamicznie, że prawie każ-
dego miesiąca w czasopismach 
naukowych znajdziemy coś no-
wego. Można zapytać: dlaczego 
pomimo kolejnych odkryć w na-
uce nadal bazujemy na wiedzy, 
którą zdobyliśmy jeszcze w szko-
le? Jeżeli nie śledzimy uważnie, 
jak od czasu zakończenia naszej 
edukacji zmieniło się rozumienie 
podstawowych procesów biolo-
gicznych, to trudno nam uświado-
mić sobie, że wiedza, którą dys-
ponujemy, jest już nieaktualna.

Wiara w paradygmaty na-
ukowe, którą wynieśliśmy 
ze szkoły, towarzyszy nam aż 

do czasu, kiedy społeczność 
uczonych nie zaakceptuje no-
wego punktu widzenia. Przy-
pomnijmy sobie geocentrycz-
ny model Ptolemeusza. Był nie-
podważalnym dogmatem przez 
trzynaście wieków, aż w końcu 
pomimo gorących i zajadłych 
polemik, dyskusji i obrzucania 
zwolenników za i przeciw obe-
lgami, doszło do zaakceptowa-
nia heliocentrycznego mode-
lu i uznania go za kolejny do-
gmat naukowy. Jest to historia 
dobrze znana, choć przyjmowa-
na ze szczyptą refleksji, że tak 
było kiedyś, ale współczesne 
dogmaty naukowe są niepod-
ważalne. Chciałbym tutaj przed-
stawić czytelnikowi mniej zna-

ne, lecz bardzo wymowne zda-
rzenie z historii nauki.

Początki flogistonowej teo-
rii spalania sięgają 1669 roku, 
kiedy to Johann Joachim Be-
cher, prekursor chemii i wykła-
dowca uniwersytecki, przedsta-
wił pogląd, że ciała stałe skła-
dają się z trzech rodzajów „zie-
mi”. Ten rodzaj, który miał po-
wodować zjawisko spalania, 
nazwał „ziemią tłustą”. Pogląd 
Bechera rozwinął niemiecki 
chemik i fizyk Georg E. Stahl. 
To on nazwał czynnik odpo-
wiedzialny za spalanie flogisto-
nem. Tak powstała niekwestio-
nowana teoria flogistonu, któ-
ra obowiązywała ponad sto lat, 
aż… została obalona przez Mi-

chaiła Łomonosowa i Antoineʼa 
Lavoisiera.

Wraz z odkryciem tlenu sta-
wało się oczywiste, że to ten 
pierwiastek gwałtownie utlenia 
związki węgla (ogień) i mniej 
gwałtownie powoduje korozję 
metalu. Obalenie teorii flogisto-
nu nie odbyło się z dnia na dzień. 
Jej zwolennicy teorii tak szyb-
ko nie skapitulowali. Teoria Stah-
la była uznawana prawie przez 
cały wiek XVIII, mimo oczywi-
stych niekonsekwencji; zgodnie 
z nią przy spalaniu i rdzewieniu 
metali powinna następować utra-
ta flogistonu, a tymczasem ruda 
(uboższa we flogiston) jest cięż-
sza niż uzyskany z niej metal (bo-
gatszy we flogiston).

Wybitnym i cenionym chemi-
kom nie przeszkadzało, że wnio-
ski wypływające z tej teorii oka-
zywały się jaskrawo sprzeczne 
z obserwacją naukową. Odrzu-
cenie teorii flogistonu było nie do 
przyjęcia, bo przecież miała ona 
ponad 100 lat, a tak długa ży-
wotność jest asumptem na rzecz 
prawdziwości teorii. Inny argu-
ment, który chciałbym podkre-
ślić, to emocjonalne zaangażo-
wanie zwolenników teorii. Ich 
praca, eksperymenty i kariera 
naukowa były poświęcone teo-
rii flogistonu. Jakże mogliby za-
przeczyć swojej karierze i swoje-
mu rozumieniu koncepcji spala-
nia. Było to dla nich coś w rodza-
ju końca świata, który osta-

Wzloty i upadki 
dogmatów naukowych

Nauka nie zawsze pomaga nam w zrozumieniu – jak jest, ale w zorientowaniu się – jak być nie może.

 ■ Chcę Czytelnika zainteresować tematem wzlotów i upadków dogmatów naukowych. Jak to się dzieje, 
że opierając się na wiedzy pochodzącej z dziedziny nauk biologicznych, naukowcy ogłaszają dogmat na-
ukowy, który jest zrozumiały i akceptowany, a potem okazuje się fałszywy. Niekiedy czujemy się zawie-
dzeni, ale czasami nasza wiara w dogmat jest tak wielka, że negujemy każdy naukowy kontrargument, 
który podważa ową wiarę w pogląd powszechnie przyjęty.

Andrzej 
Myc
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Nauka
tecznie nastąpił. Przyszło 

nowe pokolenie ‒ lepiej od nich 
obeznane z ideą gwałtownego 
utleniania ‒ które mogło zacząć 
nowe życie naukowe, czerpiąc 
tlen pełną piersią.

Wiele lat później krótko i do-
sadnie na pytanie, jak zmienia-
ją się paradygmaty w nauce, od-
powiedział Max Planck: „Nowa 
prawda naukowa nie zwycię-
ża przez przekonanie oponen-
tów, aby zobaczyli światło praw-
dy, ale raczej po jakimś czasie 
oponenci wymrą, a nowe poko-
lenie w tym czasie będzie już 
dobrze obeznane z nową praw-
dą naukową”.

Niezależnie od tego, w jakim 
okresie historii nauki jesteśmy, 
mamy złudzenie pełnego pozna-
nia i zrozumienia świata (cho-
ciaż filozofowie nauki – episte-
molodzy podkreślają, że nasze 
informacje odnośnie otaczające-
go świata są hipotetyczne). Dzi-
siaj obraz świata z perspekty-
wy nauki wydaje się spójny i zro-
zumiały, aż… przyjdą nowe po-
kolenia, nowi naukowcy i to, co 
obecnie w nauce jest dogmatem, 
może okazać się mitem i zabo-
bonem.

Biologia jest tutaj szczególną 
dyscypliną naukową i warto po-
święcić jej więcej uwagi. To na-
uka o życiu, a więc bardzo nam 
bliska. Chcemy nie tylko wie-
dzieć, czym jest życie, jak je de-
finiować, ale i skąd pochodzi. 
Jednym z przełomowych badań 
tego zagadnienia stało się nie 
tyle odkrycie cząsteczki DNA – 
bo była znana na długo przed 
1953 rokiem – ale odkrycie 
struktury DNA i zrozumienie roli, 
jaką odgrywa w komórce. Wcze-
śniej, z punktu widzenia naukow-
ców, cząsteczka DNA była nie-
ciekawa, a jej chemiczna budo-
wa – nudna jak flaki z olejem. 
Cztery nukleotydy występujące 
na przemian w nieznośnie dłu-
gim łańcuchu. Jaką funkcję mia-
łaby pełnić taka wielka cząstecz-
ka w komórce?

Dopiero badania krystalogra-
ficzne Jamesa Watsona i Franci-
sa Cricka wykazały, że moleku-
ła DNA składa się z dwóch łań-
cuchów przylegających do sie-
bie komplementarnie w taki spo-
sób, że jeden łańcuch jest od-
wzorowaniem drugiego, na za-
sadzie negatywu i pozytywu. 
Taka wiedza była wystarczająca, 
aby pobudzić nie tylko wyobraź-
nię, ale podjąć dalsze wysiłki na-
ukowe w tym zakresie. Dopro-
wadziło to do kolejnych epoko-
wych odkryć. Cząsteczka DNA 
dzięki swoistym enzymom mo-
gła się samopowielać i tak sta-
ła się „celebrytką” naukowego 
świata XX wieku.

Wkrótce sekwencja nukle-
otydów została ogłoszona jako 
kod informacyjny budowy białek. 
W późniejszym czasie złama-
no kod złożony z nukleotydów 
(triplet), w którym zapisany był 
każdy z 21 aminokwasów obec-
nych w białku. Okazało się, że 
sposób kodowania białka przez 
DNA w świecie istot żywych jest 
uniwersalny i występuje z mały-
mi wyjątkami w każdej żywej ko-
mórce.

Trzy lata później Francis Crick 
na spotkaniu Towarzystwa Biolo-
gii Eksperymentalnej ogłosił do-
gmat naukowy. Przepływ infor-
macji genetycznej jest jednokie-
runkowy od DNA poprzez RNA 
do białka5. Tak powstał central-
ny dogmat biologii molekular-
nej. W tamtym czasie, w oparciu 
o wiedzę, którą naukowcy dyspo-
nowali, wydawało się niemożliwe 
podważyć ów dogmat, a każdy 
kto usiłowałby to zrobić, zostałby 
nazwany szaleńcem.

Budowa i właściwości każ-
dego białka w komórce opierają 
się na pewnej instrukcji, a tą in-
strukcją jest jego gen w genomie. 
Przed opublikowaniem całkowi-
tej sekwencji genomu człowieka 
doliczono się, że człowiek może 
mieć około 100 tysięcy białek, 
a więc w oparciu o centralny do-
gmat biologii molekularnej spo-
dziewano się, że w genomie znaj-
dziemy tyle samo genów. Genom 
człowieka składa się z sekwencji 
3 miliardów par nukleotydów i na 
odszyfrowanie ułożenia nukleoty-
dów trzeba było poczekać aż 15 
lat. Pracowały nad tym rzesze na-
ukowców z różnych ośrodków ba-
dawczych, ale dwie osoby pełniły 
kierowniczą rolę – Francis Collins 
i Craig Venter.

Kiedy powoli zbliżano się do 
końca sekwencjonowania ludz-
kiego genomu, miny zwolenni-
ków centralnego dogmatu biolo-
gii molekularnej zaczynały rzed-
nąć. Naukowcy ze zdziwieniem 
zauważyli, że liczba genów czło-
wieka może być znacznie mniej-
sza niż liczba białek w organizmie 
– najpierw szacowali, że wyno-
si ona około 40 tysięcy, a potem 
ta liczba genów topniała prawie 
z dnia na dzień.

Za prezydentury Billa Clinto-
na, 25 czerwca 2000 roku ogło-
szono z wielką pompą w Białym 
Domu całą sekwencję ludzkiego 
DNA. Ku niezadowoleniu wielu 
naukowców okazało się, że czło-
wiek ma od 20 tysięcy do 25 ty-
sięcy genów10. A więc genów 
tych jest niewiele więcej niż u pry-
mitywnego nicienia ‒ Caenorhab-
ditis elegans (20 470).

Bardziej szczegółowe bada-
nia porównawcze genomu czło-
wieka i nicienia doprowadziły do 
coraz większego zakłopotania 
środowiska naukowego. Okaza-
ło się, że około 35 proc. genów 
nicienia i człowieka jest homolo-
gicznych. Co więcej, można było 
zastąpić wiele genów nicienia ho-
mologicznymi genami człowieka 
i wykazać, że pomimo tej zamia-
ny genów nicień nadal żyje. A jaka 
jest różnica między człowiekiem 
a robaczkiem, każdy widzi.

Dwadzieścia tysięcy genów 
to tylko 1proc. z trzech miliardów 
par nukleotydów genomu czło-
wieka. Skoro tak, to ‒ zastana-
wiano się ‒ po co mamy pozosta-
łe 99 proc. DNA? Jakie jest zna-
czenie filogenetyczne takiego ba-
lastu DNA. W oparciu o central-
ny dogmat biologii molekularnej 
ewolucjoniści zbliżyli się do dość 
karkołomnej konkluzji… Pozosta-
ła ilość DNA (99 proc.) jest zby-
teczna i powstawała w proce-
sie ewolucji w wyniku przypadko-
wych zmian materiału genetycz-

nego przez miliony lat. Ewolucjo-
niści określili tę część jako DNA 
bezużyteczne czy nawet „śmie-
ciowe”.

Większość naukowców przy-
jęła tę informację jako pewnik. 
Ale nie wszyscy. Niektórym cie-
kawsze wydawały się dalsze ba-
dania DNA niż poprzestanie na 
ideologicznym założeniu ewolu-
cjonistów. Przy okazji warto za-
uważyć, że w nauce lepiej pielę-
gnować ciekawość, bo to zmusza 
do badań, niż konstatować bez-
refleksyjnie, że zaobserwowane 
zjawisko nie wymaga już dalsze-
go poznania.

Stanowisko niektórych bada-
czy, że warto ten fenomen DNA 
dokładniej przebadać, spotka-
ło się z krytyką i zostało potępio-
ne już nie tylko przez naukow-
ców, ale i ewolucyjnych doktry-
nerów. Ta dyskusja w środowisku 
naukowym dotarła do administra-
cji Narodowego Instytutu Zdro-
wia (National Institutes of Health, 
NIH), która zaczęła się zastana-
wiać, czy warto inwestować milio-
ny dolarów, aby dalej badać coś, 
co może być wątpliwym przed-
sięwzięciem. Który z inwestorów, 
będąc w takiej sytuacji, zdecydo-
wałby się włożyć w niepewny inte-
res choć złotówkę?

Nie wiem, czy w tym momen-
cie urzędnikom administracji do-
pomogła intuicja, czy opierali 
się na wiedzy, ale podjęli ryzyko 
i zainwestowali spore pieniądze 
podatników na dalsze badania 
„śmieciowego” DNA. Dwanaście 
lat temu powstały dwa konsorcja 
Encyclopedia of DNA Elements 
(Encode) i Roadmap Eigenomics. 
W sumie na tę współpracę wyło-
żono około 700 milionów dola-
rów. Czy ta inwestycja przynie-
sie dalekosiężne świadectwa na-
ukowe i stanie się punktem zwrot-
nym, będzie impulsem do opraco-
wania nowego dogmatu w biologii 
molekularnej, czy raczej przyczy-
ni się do niewielkiej zmiany ide-
ologii ewolucyjnej, nie wiadomo. 
Odkrycia naukowe udokumento-
wały jednak, że znakomita część 
„śmieciowego” DNA pełni okre-
śloną funkcję i bez niego życie ko-
mórki byłoby niemożliwe.

Krótko mówiąc – kamień od-
rzucony przez budujących stał 
się kamieniem węgielnym. Bez-
użyteczny genom skurczył się 
z 99 do 18,5 proc.; udokumen-
towano, że 80,5 proc. DNA peł-
ni biologiczną funkcję. Opisa-
no dwa rodzaje domen DNA. Je-
den rodzaj jest odpowiedzialny 
za obróbkę genów w DNA, jakie 
geny, kiedy i w jakiej ilości będą 
poddane regulacji transkryp-
cyjnej. Do tego rodzaju zalicza-
ją się takie fragmenty DNA, jak 
operatory, wzmacniacze, wyci-
szacze, promotory czy izolato-
ry genów występujące w różnych 
miejscach genomu. Drugi rodzaj 
„śmieciowego” DNA dotyczy pro-
cesu posttranskrypcyjnego i mo-
dyfikuje tak matrycowy RNA, aby 
otrzymać w wyniku biosynte-
zy specyficzne białko potrzeb-
ne w danej chwili komórce.

Aby uprościć to, co opisałem 
powyżej, cały proces porównam 
do budowy sensownego zda-
nia w języku polskim. Wyobraź-

my sobie taki przypadek: mamy 
szereg genów kodujących biał-
ka, które w danej chwili powinny 
być obecne w komórce. Porównu-
jąc do języka polskiego, spójrzmy 
na zdanie: „Jan zabił wilka”. A te-
raz zamieńmy to zdanie na inne, 
ale zostawmy sekwencje liter pra-
wie niezmienione: Jana zabił wilk. 
Widzimy minimalną różnicę przez 
przeniesienie litery „a”, które jed-
nak zupełnie zmieniło sens wypo-
wiedzi. W tych dwóch zdaniach 
jest aż 83,3 proc. podobieństwa, 
ale ich sens jest różny. Podob-
ną rolę przy zmianie „sensu” bio-
syntetyzowanych białek odgry-
wają w komórce czynniki trans-
krypcyjne, promotory, wycisza-
cze czy wzmacniacze regulacji 
genów. Dzięki nim komórka może 
zmienić kompozycję genów ko-
dujących białka przy minimalnym 
„wysiłku” tak, aby powstała kom-
binacja białek potrzebna w danej 
chwili komórce.

Drugi rodzaj funkcjonalnych 
elementów DNA to modyfikatory 
już powstałych cząsteczek matry-
cowego RNA, które są wzorcem 
dla biosyntezy białek w komór-
ce. Można zaobserwować zjawi-
sko nakładania się genów kodują-
cych na dwa inne białka, jak rów-
nież przesunięcie ramki odczy-
tu białka wewnątrz genu. Zmia-
nę ramki odczytu genu białka mo-
żemy znów porównać do zmia-
ny sekwencji liter i ułożenia wyra-
zów w taki sposób, że zmie-
ni to nie tylko wyrazy, ale i sens 
zdania. Na przykład zdanie: „Po-
czątkowo danie smakuje”. Jednak 
po zmianie ramki odczytu genu 
otrzymamy: „Początko Woda nie 
smakuje”. Istotę zmiany ramki od-
czytu można też wyrazić w spo-
sób bardziej zabawny: „Ja jako 
były, zamienić na: Jaja kobyły”.

Wyżej wymienione procesy 
umożliwiające biosyntezę biał-
ka na kilka różnych sposobów ‒ 
nie wyczerpują całej gamy zmian, 
które regulują w komórce bardziej 
subtelne różnice w powstających 
białkach. Struktura wielu genów 
zbudowana jest z dwóch różnią-
cych się funkcjonalnie części – in-
tronów i eksonów. Introny to frag-
menty genów, które nie zawierają 
żadnej informacji o białku (tak jak 
znaki interpunkcyjne w zdaniach), 
a między nimi występują eksony, 
które kodują białko. Innymi słowy, 
określone łączenie eksonów pro-
wadzi do powstania matrycowych 
RNA i w rezultacie wielu różnych 
białek z jednego genu, coś jak 
układanie różnych struktur z tych 
samych klocków Lego.

Znakomitym przykładem mo-
dyfikacji biosyntezy białek jest 
składanie różnych cząsteczek 
białkowych DSCAM20 u musz-
ki owocowej Drosophila melano-
gaster21. Opisano takie przeta-
sowanie eksonów, że z czterech 
klastrów eksonów można otrzy-
mać aż 38 016 różnych rodzajów 
białek. Przetasowanie nie dzie-
je się przypadkowo; żeby taki 
skomplikowany proces biologicz-
ny nastąpił, potrzebne są spli-
ceosomy22, czyli wysoce zor-
ganizowane kompleksy, któ-
re oprócz jądrowych cząsteczek 
RNA są połączone z osiemdzie-
sięcioma rodzajami białek23. Aby 
ten mechanizm lepiej zrozumieć, 
porównam go (znów) do budo-
wy zdania w języku polskim. Wy-
obraźmy sobie zdanie: „Ala nie 
ma kota”. Jeżeli przy powstawa-
niu tego białka ekson nie zosta-
nie usunięty, to otrzymamy zda-
nie „Ala ma kota”, czyli białko o in-
nej swoistości.

Trudno jest wymienić i opi-
sać wszystkie czynniki, które w ta-
kich procesach pełnią biologicz-
ną funkcję, ograniczę się tylko do 
tych najlepiej poznanych. Małe ją-
drowe RNA (Small nuclear RNA), 
małe jąderkowe24 RNA (Small 
nucleolar RNA), mRNA spoje-
nie trans (SmY RNA), nukleoty-
dowa modyfikacja cząsteczek 
RNA (Small Cajal body-specific 
RNA), nukleotydowa modyfika-
cja mRNA (Guide RNA), rybonu-
kleaza P (Ribonuclease P), rybo-
nukleaza dojrzewającego ryboso-
mu podczas replikacji DNA (Ribo-
nuclease MRP), RNA wspoma-
gające replikację (DNA Y RNA), 
synteza telomeru (Telomera-
se RNA Component), spojenie 
transobróbki RNA (Spliced Le-
ader RNA).

To, co chcę Czytelnikowi 
przedstawić, to fakt, że cała 
transkrypcja i regulacja DNA, 
a co za tym idzie również eks-
presja i regulacja określonych 
białek, pomimo nieznacznych 
zmian ekspresji genów, zmie-
nia „biologiczny sens” kaska-
dy białek w komórce, nie tyl-
ko ilościowo, jakościowo, prze-
strzennie, ale i temporalnie. 
Zdaję sobie sprawę, że odda-
lam się znacznie od biologicz-
nych badań, bo antropomor-
ficznie przywołuję określenie 
„biologiczny sens”, a to już nie 
jest stricte nauka, tylko filozo-
ficzne implikacje.

Ann Arbor, MI, 5 grudnia 2020

Mówią Liczby
ZASZCZEPIONE OSOBY – POLSKA
Ogółem: 198 787
WYKONANE TESTY – POLSKA
Ogółem: 7 598 884
POTWIERDZONE PRZYPADKI
Polska: 1 376 389 Świat: 89 437 802
WYZDROWIAŁO
Polska: 1 113 738 Świat: 64 097 525
OFIARY ŚMIERTELNE
Polska: 31 011 Świat: 1 923 896
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Komentarze i Felietony

Właściciele największych me-
diów społecznościowych bloku-
ją Donaldowi Trumpowi konta na 
portalach. Banowanie urzędują-
cego prezydenta to wydarzenie 
bez precedensu, wbrew amery-
kańskiej konstytucji (1. poprawka 
– wolność słowa), wbrew dekla-
rowanej „wolności internetu”. Tłu-
maczenie właścicieli koncernów, 
że nie są wydawcami – a więc 
nie obowiązuje ich prawo praso-
we (czyli mogą cenzurować prze-
kazywane treści) – nie przekonu-
je. Wskazuje natomiast na zagro-
żenia związane z monopolizacją 
sieci.

Koncerny internetowe za-
kwestionowały stawianą 
za wzór amerykańską demokra-
cję, a wyłonioną przez elekto-
rat władzę wykonawczą pozba-
wiły możliwości komunikowa-
nia się ze społeczeństwem. Wła-
dza przegrywa zapasy z mediami 
społecznościowymi, monopolizu-
jącymi infosferę.

Tak, jak producenci nie po-
zbywają się sieci dystrybucji 
swych wyrobów, tak samorządy 
terytorialne nie rezygnują ze swo-
ich firm, obsługujących miejską 
infrastrukturę. Tylko krajowi refor-
matorzy transformacyjni byli tak 
niefrasobliwi i nieodpowiedzialni, 
że wyprzedali sieci, a samorzą-
dy miejskie spółki. Takiej patolo-
gii nie spotyka się w cywilizowa-
nych państwach.

Niemieccy dziennikarze na-
rzekają na poczynania Orlenu 
– apelują do KE, by zaintereso-
wała się polskim rynkiem praso-
wym i to w ramach kontroli pra-
worządności, związanej z fundu-
szami unijnymi. Gdy polska pra-
sa regionalna była zdominowa-
na przez niemieckich wydawców 
– nie było problemów, bo mogli 
prowadzić indoktrynację politycz-
ną, dbając o niemiecką rację sta-
nu i politykę historyczną.

Protestuje też opozycja, bo 
niemieckie media polskojęzyczne 
kształtowały jej elektorat. Co wię-
cej, niemiecka własność w me-
diach gwarantowała „istnienie 
demokratycznego państwa praw-
nego”. Niemiecki kapitał zapew-
niał też wolność słowa i niezależ-
ne dziennikarstwo.

Tymczasem nie jest tajem-
nicą, że niemiecki rząd pro-
wadzi systematyczne spotka-
nia z przedstawicielami me-
diów. W rezultacie przedsta-
wiają one odbiorcom jednolity 
przekaz, wynikający z niemiec-
kiej racji stanu oraz rządowego 
interesu. Następuje daleko posu-
nięta merytoryczna monopoliza-
cja treści przekazu.

Prezes UOKiK sprzeciwił się 
przejęcia Eurozetu (m.in. Ra-
dio Zet, Meloradio, Antyradio) 
przez Agorę (m.in. Tok FM, Ra-
dio Złote Przeboje, Radio Pogo-

da), gdyż powstały podmiot mo-
nopolizowałby rynek, marginali-
zując innych nadawców. Tow. Le-
szek Miller wystąpił z protestem, 
bo UOKiK „przeciwstawia się 
utworzeniu nadawcy niezależne-
go od rządu”.

Tymczasem przeprowadzo-
na przez Agorę koncentracja do-
prowadziłaby do sytuacji, w któ-
rej (razem z RMF FM) przejęła-
by ona 70 proc. krajowego ryn-
ku radiowego, nie wspominając 
o reklamach. Tak więc, lewico-
wo-liberalna dominacja jest jak 
najbardziej na miejscu, tym bar-
dziej gdy przeciwstawia się rzą-
dowi.

Co jest polskie

Kupuj polskie – wzywają pol-
skojęzyczne media, gdy maso-
wy handel detaliczny znajdu-
je się w rękach zagranicznych. 
W dodatku sieci latami unikały 
opodatkowania, nie bez pomocy 
Komisji Europejskiej. Gdy wresz-
cie wprowadzono podatek, KE 
powinna chyba wypłacić stosow-
ne odszkodowanie za wieloletnią 
zwłokę. Jednak sieci handlowe 
nadal dyktują ceny produktów, 
dostarczanych przez rolników.

Tymczasem „polskie towa-
ry” w marketach to często im-
portowana żywność z krajów UE 
i spoza Unii. W tej sytuacji patrio-
tyzm konsumencki sprowadza 
się do popierania zagranicznych 
producentów warzyw czy owo-
ców. Z badań przeprowadzonych 
przez Inspekcję Handlową na zle-
cenie UOKiK wynika, że niepra-
widłowości wystąpiły w ponad 37 
proc. kontrolowanych supermar-
ketach. Błędne informacje o kra-
ju pochodzenia towarów wpływa-
ły na decyzje konsumentów, któ-
rym wydawało się, że popiera-
ją polskich rolników, sadowników 
czy plantatorów.

Za bezmyślną prywatyza-
cję (oddawanie rynków zby-
tu) właściwie nikt nie odpowiada. 
Z 8,5 tys. krajowych firm, pozo-
stało zaledwie ponad 850. Nie-
które osiągnięcia prywatyzacyj-
ne, m.in. CIECH czy „Rzeczpo-
spolita” wciąż bada prokuratu-
ra. W efekcie trudno znaleźć pol-
ską wódkę czy piwo, nie mówiąc 
o żywności czy innych produk-
tach przemysłowych.

Gdy kraj znalazł się właściwie 
pod zagraniczną okupacją eko-
nomiczną, trudno mówić o wol-
ności gospodarczej czy patrio-
tyzmie konsumenckim. Mimo 
to świadoma decyzja konsumen-
ta, choćby większe zakupy pol-
skich towarów i usług o 10 proc. 
to według szacunków dodatkowe 
66 mld zł rocznie dla krajowej go-
spodarki.

Na przykładzie przemysłu rol-
no-spożywczego widać karygod-

ny brak wyobraźni reformato-
rów transformacyjnych. Zakła-
dy przetwórcze zostały przejęte 
prze zagraniczne firmy. W rezul-
tacie to one dyktują ceny sku-
pu, warunkując opłacalność pro-
dukcji. Zaś polski rolnik może do-
starczać surowce (mięso, warzy-
wa, owoce) do przerobu dobrej 
jakości, co nie przekłada się na 
cenę i walory odżywczo-smako-
we produktów spożywczych.

Nie inaczej dzieje się z krajo-
wym nasiennictwem. Wykończy-
li je transformacyjni reformato-
rzy. Hodowla roślin została więc 
uzależniona od globalnych firm 
nasiennych. Kupując więc „pol-
ską żywność”, konsumenci czu-
ją w niej smak przemysłowej 
żywności supermarketowej. Uza-
leżnienie od globalnych firm skut-
kuje również – oprócz skazania 
na zagraniczną ofertę – podwyż-
ką cen nasion, i w konsekwencji 
hodowanych roślin.

W końcu w efekcie nieodpo-
wiedzialnych poczynań transfor-
macyjnych sprywatyzowano (mo-
nopolizacja) krajowy rynek śmie-
ciowy (szacowana roczna war-
tość – 1,2 mld zł). Niemiecki kapi-
tał rozdaje karty, przy bezradno-
ści samorządów terytorialnych. 
Dotychczas nie badano, czy ule-
głość wobec monopolisty nie ma 
podłoża korupcyjnego. W każ-
dym razie, pozwalać aby zagra-
niczni biznesmeni zarabiali na 
krajowych śmieciach – to para-
doks przekraczający racjonalne 
myślenie.

Sami sobie

Transformacyjna gospodarność 
samorządowa nie jest przedmio-
tem wnikliwej analizy organów 
ścigania ani kontroli społecznej 
mieszkańców. A byłyby do tego 
powody. Nikt bowiem przy zdro-
wym umyśle i rozsądku ekono-
micznym nie pozbywa się przed-
siębiorstw komunalnych, obsłu-
gujących (sieci przesyłowe, ko-
munikacja) infrastrukturę miej-
ską. To naturalne monopole. 
Powinny działać ku pożytkowi 
mieszkańców, kierując się mini-

malnym zyskiem (jeżeli nie non 
profit).

Tymczasem można mnożyć 
przykłady niefrasobliwości sa-
morządowców. Gdańsk sprze-
dał miejską kanalizację niemiec-
kiej spółce komunalnej. Prezy-
dent miasta zasiadł w radzie nad-
zorczej nowego podmiotu, któ-
ry wylawszy ścieki do morza – 
jakoś nie poniósł konsekwencji, 
co wiele tłumaczy, tak jak brak in-
westycji i transfer zysków za gra-
nicę. Warszawa pozbyła się cie-
płownictwa (największa sieć w UE 
– za 1,44 mld zł) francuskiej fir-
mie, która stroniąc od inwestycji 
z powodu licznych awarii, wypła-
ca zyski (w 2018 roku – 77 mln zł) 
zagranicznym akcjonariuszom. 
Szczecin poszedł jeszcze dalej. 
Sprzedawszy swoje ciepłownic-
two niemieckiej firmie, zamierza 
także do niej dopłacać.

Z drugiej strony – władze mia-
sta przy niedostatecznej kontroli 
mieszkańców, którzy rzadko ko-
rzystają z instytucji referendum – 
mogą sobie poczynać dyktator-
sko, monopolistycznie – właśnie. 
Stołeczny prezydent wynajmuje, 
nie wiedzieć dlaczego, – niemiec-
ką firmę autobusową, kupuje ko-
reańskie tramwaje, jakby nie było 
polskich, korzysta z jednej fir-
my reklamowej, monopolizującej 
stołeczny rynek ogłoszeń. Łódzki 
magistrat wykłada 900 tys. zł na 
propagandę prezydentki Hanny 
Zdanowskiej.

Monopolistyczne poczyna-
nia samorządów manifestu-
ją się również – a jakże – w sfe-
rze ideologii. Już to proklamują 
jakieś programy LGBT, już to fi-
nansują in vitro. Łódź funduje ca-
łodobowy gabinet ginekologicz-
ny bez klauzuli sumienia (moż-
liwość aborcji na życzenie). Sa-
morządy prześcigają się w pro-
mowaniu przemarszów dumy ge-
jowskiej, zwanych paradami rów-
ności. Aspirują też do prowadze-
nia polityki historycznej. W stoli-
cy zamiast dekomunizacji prze-
strzeni miejskiej, następuje dehi-
storyzacja (zacieranie tradycyjnej 
zabudowy, sadzenie drzew przed 
zabytkowymi budowlami) i dezur-

banizacja (zwężanie ulic, zmiana 
charakteru tradycyjnych traktów, 
likwidacja przejść podziemnych 
dla pieszych).

Jednym głosem

Przygotowywana od lat ustawa 
o dekoncentracji rynku medial-
nego budzi wielkie zainteresowa-
nie, tym bardziej że wciąż czeka 
na lepsze czasy do jej uchwale-
nia. Na razie krajowy rynek me-
dialny nie przypomina cywilizo-
wanego. Z jednej strony profiten-
ci afery FOZZ, esbecy i towarzy-
sze, a z drugiej kapitał zagranicz-
ny. Na marginesie pozostają me-
dia publiczne i niezależne. Do-
minuje opcja lewicowo-liberalna 
i przekaz obcych interesów poli-
tycznych, ekonomicznych czy hi-
storycznych.

Świadomość egzystowa-
nia w kolonii medialnej nie jest 
jednak powszechna, bo zagra-
niczni nadawcy czy wydaw-
cy chętnie używają przymiot-
nika „polski”. Natomiast nie-
miecki obywatel nie mógłby so-
bie nawet wyobrazić, żeby me-
dia były w obcych rękach. W in-
nych krajach udział zagraniczne-
go kapitału jest ściśle określony 
(np. we Francji – 10 proc., w Hisz-
panii – 50 proc.).

Dotychczas niewiele mówiło 
się o patologii, gdy polski odbior-
ca medialny patrzy na rzeczy-
wistość swego kraju przez pry-
zmat obcego nadawcy. Co wię-
cej opozycja występuje przeciw-
ko dekoncentracji mediów, jakby 
nie znała europejskich realiów. 
Nie przeszkadza jej, że obcy ka-
pitał może mieć wpływ na decy-
zje elektoratu, bo z takiego wpły-
wu korzysta. Dla niej koniunkcja 
suwerenność mediów – suwe-
renność państwa nie ma żadne-
go znaczenia.

Repolonizacja mediów przez 
dekoncentrację kapitału dopiero 
zaczyna się i miejmy nadzieję bę-
dzie kontynuowana, bo jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Na wol-
nym rynku medialnym powinny 
istnieć warunki do uczciwej kon-
kurencji. Nie będzie to łatwe, 
gdyż tworzeniu zapisów praw-
nych, sprzyjających polskiemu 
kapitałowi przeciwstawiłaby się 
biurokracja brukselska. W tej sy-
tuacji może bardziej funkcjonal-
ne byłyby przepisy prawa anty-
monopolowego czy konsumenc-
kiego.

To będzie trudny proces, gdy 
np. próba ukarania TVN spo-
tyka się z ostrą reakcją ame-
rykańską, a dla niemiec-
kich wydawców, popierają-
cych ruch autonomii Śląska, 
Polska to „rynek numer je-
den” – ale nie można go za-
niechać.

Naturalne monopole
 ■ Skupienie władzy czy funkcji w jednym ręku może prowadzić do patologii – gdy wymyka się 

spod demokratycznej czy racjonalnej kontroli – ale może też mieć znaczenie praktyczne
Jerzy 

Pawlas

Nr 236 • 15 – 28 stycznia 202112



Wywiad

Od objęcia przez Pana teki Mi-
nistra Edukacji i Nauki minęło 
kilka miesięcy. To wystarczy, 
aby zdiagnozować problemy?

Nie patrzę na oświatę i na-
ukę przez pryzmat problemów, 
ale wyzwań. Moją rolą jest zna-
lezienie rozwiązań, które ulepszą 
konkretne działania. Wiele zro-
bili moi poprzednicy w ostatnich 
latach. Pewne rzeczy trzeba po-
prawić, udoskonalić. Nie planuję 
żadnej rewolucji, ale raczej ewo-
lucję.

Co na ten moment wydaje się 
najważniejsze?

Wolność i autonomia uczelni. 
To rzecz absolutnie najpilniejsza. 
Nie ma autonomii uczelni bez au-
tonomii profesorów. A autonomia 
profesorów uczelni jest wprost 
uzależniona od tego, czy mają 
oni wolność wyrażania swoich 
argumentów, tez popartych ar-

gumentami, czy mają wolność 
przedstawiania swojego punk-
tu widzenia, do czego uprawnia 
ich wprost konstytucja. Każdy ma 
prawo do prezentowania swoje-
go światopoglądu filozoficzne-
go, religijnego, także w życiu pu-
blicznym. Tego niekiedy braku-
je na naszych uczelniach. Moż-
na organizować konferencje le-
wicowo-liberalne, lewackie, ale 
zdarza się, że władze uczelni nie 
zgadzają się – bo są protesty – 
na konferencje konserwatywne, 
chrześcijańskie. Niejednokrotnie 
słyszymy też o postępowaniach 
dyscyplinarnych tylko wobec 
profesorów, którzy wyraża-
ją światopogląd konserwatyw-
ny czy chrześcijański. Pracuje-
my nad Pakietem Wolności Aka-
demickiej, który będzie gwaran-
cją wolności nauczania, wolno-
ści słowa i wolność badań nauko-
wych. Pakiet jest urzeczywistnie-
niem w praktyce akademickiej 
konstytucyjnego prawa do wyra-

żania przekonań światopoglądo-
wych, religijnych i filozoficznych.

Jakie jeszcze kwestie wydają 
się najważniejsze?

W oświacie potrzebne jest wpro-
wadzenie klarownej sytuacji do-
tyczącej finansowania. Musimy 
jasno określić, za co odpowiada 
organ prowadzący, a za co pań-
stwo. Z jakich środków są wypła-
cane wynagrodzenia nauczycieli. 
I tutaj pojawia się druga kwestia 
– zarobki nauczycieli, one muszą 
być wyższe. Przy czym wzrost 
zarobków, to nie jedyny sposób 
na podniesienie prestiżu zawodu 
nauczyciela. Przez lata nauczy-
ciel był autorytetem, którego słu-
chali uczniowie czy rodzice. W tej 
chwili zauważamy, że to podej-
ście zmieniło się. Słusznie uczy-
my o prawach, ale trzeba pamię-
tać także o obowiązkach. Uczy-
my i mówimy o wolności, ale bar-
dzo często zapominamy o odpo-

wiedzialności. Widzimy niejed-
nokrotnie postawy roszczenio-
we rodziców wobec nauczycie-
li spowodowane tylko tym, że na-
uczyciel wymaga. Tutaj potrzeb-
ne jest pokazanie autorytetu za-
wodu nauczyciela. Ponadto mu-
simy przyjrzeć się systemowi 
kształcenia i doskonalenia na-
uczycieli. Przeglądamy podstawy 
programowe, widzimy, że w pew-
nych obszarach wymagają one 
korekty. Zleciłem te zadania eks-
pertom, oni to analizują.

Połączenie dwóch resortów 
Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z Minister-
stwem Edukacji Narodowej 
to duże wyzwanie.

Lubię wyzwania. Podkreślę, że 
to, co robię i będę robił, nie bę-
dzie żadną rewolucją. Jestem 
konserwatystą, a nie rewolucjo-
nistą. Wszystkie moje działa-
nia realizuję dla dobra szkoły, do-
bra przede wszystkim uczniów, 
by szkoła uczyła ich lepiej.

Brak ścisłej współpracy edu-
kacji powszechnej i uniwer-
sytetów, wynikający natural-
nie z umieszczenia tych dzia-
łów w różnych ministerstwach, 
spowodował, że niektóre kwe-
stie można i trzeba będzie zro-
bić inaczej, lepiej. Działy, które 
zostaną, mogą być obsługiwane 
przez jedno ministerstwo, bo – 
tak, jak już wspomniałem – obej-
mują pełny cykl edukacji czło-
wieka: od szkoły podstawowej 
do studiów wyższych. Z kolei na-
uka czy ściślej badania naukowe 
są wyraźnie powiązane z uniwer-
sytetami. Moim zdaniem prze-
kazanie tych działów pod nad-
zór jednego ministra było kro-
kiem w dobrym kierunku.

Wygląda na to, że czeka Pana 
Ministra pracowity rok.

Obejmując tekę mini-
stra, wiedziałem, jakie zada-
nia stoją przede mną. Mam 
też wspaniały zespół współpra-
cowników, więc razem podoła-
my wyzwaniom.

APEL
Wrocław, dnia 18.12.2020 r.

Rada Miejska Wrocławia
50-107 Wrocław
Sukiennice 9

My, kobiety Solidarności Walczącej, popieramy wszystkich, którzy 
stają w obronie dobrego imienia największego syna polskiej ziemi, 
św. Jana Pawła II. Jego słowa wypowiedziane w czasie pierwszej 
pielgrzymki do Polski w 1979 r. na placu Zwycięstwa w Warszawie, 
a także w Częstochowie i Krakowie uruchomiły lawinę, która zmio-
tła komunistyczne imperium i wyzwoliła narody. My, Polacy, odzy-
skaliśmy godność, uwierzyliśmy w swoją siłę, a także zobaczyliśmy, 
ilu nas jest. Jako naród powstaliśmy z kolan. Z inspiracji i modlitwy 
Papieża Polaka powstał wielki ruch „Solidarność”. I odmieniło się 
oblicze tej i nie tylko tej ziemi.

Tych zasług nikt nie ma prawa odbierać naszemu Wielkiemu Roda-
kowi. Nikt nie ma prawa ich podważać.

Święty Jan Paweł II jest także przewodnikiem w drodze do Nasze-
go Zbawiciela. Apelował: Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystuso-
wi. Człowieka nie da się zrozumieć bez Chrystusa. Odchodząc do 
Domu Ojca Karol Wojtyła pozostawił nam w testamencie wskaza-
nie, aby bronić polskiej tożsamości, wiary, Kościoła i rodziny.

Dlatego przeciwstawiamy się wszelkim atakom na osobę i spuści-
znę Wielkiego Polaka i prosimy o poszanowanie wartości, które 
uważamy za święte.

W imieniu kobiet Solidarności Walczącej
Janina Podlejska

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
Ul. Barlickiego 28
50-324 Wrocław
Kontakt mailowy: janka.podlejska@gmail.com

Na oświatę i naukę patrzę 
przez pryzmat wyzwań

Wywiad z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Opinie i Akcenty

Podobne protesty, jakie się dzia-
ły ok. 40 lat temu w Polsce mia-
ły również na względzie niedo-
puszczenie PRL do broni jądro-
wej. Teraz decyzja o budowie 
u nas takiej elektrowni budzi po-
wszechny entuzjazm. Nareszcie 
mamy szansę spokojnego wej-
ścia do klubu atomowego. Jest 
to możliwe, choćby tylko dlate-
go, że sprzyja nam amerykań-
ska oferta budowy takiej elek-
trowni w naszym kraju. Tu, jakby 
na marginesie tej sprawy, można 
zauważyć, że kraje, które posia-
dają najwięcej tego rodzaju elek-
trowni, równocześnie dysponują 
największymi składami broni ją-
drowej. Jeżeli przyjąć to założe-
nie, to stanowi ono niejako dru-
gie dno decyzji o polskiej budo-
wie elektrowni jądrowej. Od stro-
ny politycznej i zaczepno-obron-
nej ma to swoje uzasadnienie. 
Jest nim odstraszanie potencjal-
nego agresora, jakim ma być Ro-
sja, Tym odstraszaniem jesteśmy 
tak samo zainteresowani, jak 
i nasz strategiczny sojusznik ma-
jący nam zbudować tę elektrow-
nię. Tego rodzaju decyzje budo-
wy elektrowni jądrowych w sytu-
acji, kiedy na rynku energetycz-
nym mogą już wkrótce pojawić 
się znacznie bezpieczniejsze, 
tańsze i bardziej niezawodne 
technologie termojądrowe (pla-
zmowe), budzą wątpliwości, co 
do swojego uzasadnienia.

Reaktor jądrowy czy 
termojądrowy?

Reaktory jądrowe i termojądro-
we to całkiem dwie różne tech-
nologie pozyskiwania ener-
gii elektrycznej. Pierwsza elek-
trownia jądrowa powstała w po-
łowie XX w. Jej rozwój trwa, aż 
po dzień dzisiejszy. Reaktory ją-
drowe są coraz sprawniejsze, 
tańsze i wydajne. Jak wszyst-
kie technologie po ok. pół wie-
ku dość powszechnych zastoso-
wań wyczerpują one swoje moż-
liwości usunięcia najważniej-
szych wad, które stają się coraz 
bardziej uciążliwe dla współcze-
snej cywilizacji. W tym przypadku 
należy do nich zawsze istnieją-
ce ryzyko takiej katastrofy, do ja-
kiej doszło w 1986 r, w Czarnoby-
lu, oraz w 2011 r. w Fukushimie. 
Niebezpieczne jest składowa-
nie powstałych w tych elektrow-
niach odpadów promieniotwór-

czych, których pomimo ich recy-
klingu, nie udaje się unieszkodli-
wić w 100 proc. Technologia ta, 
jak każda inna po ok. 100 latach, 
staje się przestarzała i niebez-
pieczna. Z tych samych powodów 
musimy pożegnać się z węglem 
kamiennym i brunatnym Ich 
miejsce zajmują nowe odkrycia 
znacznie lepszych, wydajniej-
szych i bezpieczniejszych 
źródeł energii. Istnieje ryzy-
ko, że tuż po oddaniu do 
użytku nowej polskiej elek-
trowni jądrowej, trzeba bę-
dzie opracowywać plany jej 
likwidacji. Pomimo podję-
tych już decyzji i zawarciu 
umów o jej budowie, war-
to się zastanowić, czy nie 
jest to już rozwiązanie prze-
starzałe. Na taki stan rze-
czy wskazuje prowadzona 
u nas debata i dyskusja na 
ten temat, która trwa już bli-
sko 40 lat i to bez żadnych 
efektów. Tymczasem nauka 
na świecie nie stoi w miej-
scu. Są już propozycje uzyskiwa-
nia znacznie tańszej, bezpiecz-
niejszej i niezawodnej energii 
z wykorzystaniem innych rozwią-
zań jej wytwarzania.

Synteza jądrowa 
niewyczerpalne źródło 

energii

Ostatnio prawie równocześnie 
dwa uniwersytety ogłosiły wyni-
ki swoich badan nad otrzymy-
waniem energii powstałej pod-
czas syntezy jądrowej. Prace na 
ten temat opublikowały Massa-
chusetts Institute of Technology 
(MIT) z USA oraz Curtin Univer-
sity z Zachodniej Australii. Sam 
proces syntezy jądrowej i utwo-
rzenia plazmy, w której zacho-
dzą reakcje termojądrowe podob-
nej do tej na Słońcu, znany jest 
już od wielu dziesięcioleci. Prak-
tyczne ich wykorzystanie dla po-
trzeb energetycznych było dotąd 
nieosiągalne. Problem polegał 
na tym, że plazma ta emituje taką 
energię, która niszczy wszystko, 
co się wokół niej znajduje. Utrzy-
manie jej w stanie kontrolowa-
nym wymagało pola magnetycz-
nego, którego wytworzenie po-
chłaniało znacznie więcej ener-
gii, aniżeli otrzymywano jej z ter-
mojądrowych reakcji zachodzą-
cych w utworzonej plazmie. Te-
raz naukowcy postanowili od-

wrócić ten proces, aby otrzy-
mać pod kontrolą plazmę w taki 
sposób, aby zaangażować mniej 
energii na jej powstanie, aniże-
li ona sama wytwarza. Badania 
poszły w tym kierunku, aby do 
minimum zmniejszyć krytyczną 
ilość plazmy, tak aby dla jej kon-
troli wytwarzać znacznie słab-
sze pole magnetyczne. Prowa-

dzone prace na obu wspomnia-
nych uniwersytetach zakończy-
ły się sukcesem. Nie jest on toż-
samy i całkiem inny w każdym 
z tych naukowych eksperymen-
tów. Jednak ich wyniki zmierzają 
do tego samego celu umożliwie-
nia wykorzystania syntezy jądro-
wej do wytwarzania energii elek-
trycznej. Reasumując ten wstęp-
ny cykl zarówno teoretycznych, 
jak i praktycznych eksperymen-
tów, to uzyskany bilans energe-
tyczny ma być ok. 50 proc. więk-
szy od dodanej energii krytycznej 
dla powstania tej plazmy.

Nieograniczone źródło 
energii

Podstawową przesłanką syntezy 
jądrowej jest stworzenie wystar-
czającej ilości kontrolowa-
nych reakcji syntezy jądrowej, tak 
aby proces stał się samopodtrzy-
mujący dzięki ciepłu samej reak-
cji, a nie wkładowi dodatkowej 
energii. Reakcja fuzji termojądro-
wej wykorzystuje izotopy wodo-
ru, które w przyrodzie występu-
ją w dużych ilościach, na przy-
kład w wodzie morskiej. Szacu-
je się, że reaktor termojądrowy 
mógłby wytworzyć równowartość 
18 tys. ton węgla przy wykorzy-
staniu zaledwie ok. 5,5 kg wodo-
ru. To nadzwyczaj czysta energia. 
Nie wydziela CO2. Nie wytwarza 

odpadów, ani nie zanieczyszcza 
powietrza. Jest najbardziej wia-
rygodna. Nie jest zależna od sta-
nów pogodowych. Na dodatek 
ma być to energia wielokrotnie 
tańsza od uzyskiwanej ze źródeł 
kopalnych (węgiel, gaz i ropa naf-
towa), a także od energetyki ją-
drowej i opartej na OZE. Słoń-
ce i wiatr należą do nieciągłych 

źródeł energii, która dla jej 
magazynowania wymaga 
dużych ilości baterii. Nato-
miast synteza jądrowa za-
pewniłaby, stałą moc, na 
każdą porę dnia i roku.

Reaktor kompaktowy

Naukowcy z MIT są aktu-
alnie w trakcie przygoto-
wań do budowy termoreak-
tora o nazwie Sparc, który 
jest oparty na wytwarzaniu 
energii w procesie termo-
jądrowej syntezy. Na jesie-
ni 2020 r. zespół naukowy 
pracujący nad tym zagad-

nieniem opublikował siedem tek-
stów uzasadniających teoretycz-
ne i praktyczne możliwości ta-
kiego reaktora. Jego budowa ma 
być rozpoczęta w bieżącym roku 
i ma potrwać 3-4 lata. Uczeni za-
pewniają, że w latach 30. nasze-
go wieku, energia z tego źródła 
ma być już powszechnie dostęp-
na. Uważają oni, że jest to ko-
nieczne, gdyż szacuje się, że do 
2050 r., globalne zużycie ener-
gii wzrośnie o prawie 50 proc., 
a wraz z nim wzrosną globalne 
temperatury. Obecnie opieramy 
się głównie na paliwach kopal-
nych: 85 proc. światowej ener-
gii w 2018 r., pochodziło z ropy 
naftowej, gazu i węgla – w porów-
naniu do zaledwie 4 proc. z odna-
wialnych źródeł energii i tradycyj-
nej energii jądrowej .

Promieniotwórczość 
i fuzja

Jak wspomniano, reaktor kom-
paktowy (termojądrowy) mimo 
podobnej terminologii, nie ma 
nic wspólnego z reaktorem ją-
drowym. Z tego ostatniego źró-
dła pochodzi obecnie ponad 10 
proc. światowej energii elektrycz-
nej. Powstaje ona na skutek zja-
wiska promieniotwórczości i roz-
szczepiania ciężkich atomów, ta-
kich jak uran, w przeciwieństwie 
do fuzji, która polega na połą-

czeniu dwóch atomów wodoru 
i wytworzenia podczas tego pro-
cesu ogromnej ilości energii. Fu-
zja jest znacznie wydajniejsza 
– reaktor termojądrowy tej sa-
mej wielkości wytwarzałby czte-
ry razy więcej energii niż reak-
tor rozszczepialny.

Francuski reaktor 
termojądrowy

Francja to kraj który zamie-
rza w przyszłości odejść już 
od elektrowni jądrowych, Dzie-
je się tak, pomimo, że jest 
on po USA drugim największym 
ich użytkownikiem. W połowie 
tego roku we francuskim mie-
ście Cadarache zainaugurowano 
uroczyście budowę termojądro-
wego reaktora tokamaka ITER. 
Jego konstrukcja typu tokama-
ka pozwala na przeprowadzenie 
kontrolowanej reakcji termojądro-
wej. Według informacji PAP w re-
alizację projektu ITER zaangażo-
wani są również naukowcy z Ka-
tedry Mikroelektroniki i Technik 
Informatycznych Politechniki 
Łódzkiej. Opracowują oni pod-
systemy oprzyrządowania i ste-
rowania IC (Instrumentation and 
Control), zapewniające stabil-
ne sterowanie tokamakiem, gwa-
rantujące bezpieczeństwo pracy, 
diagnostykę plazmy oraz pozwa-
lające na przeprowadzanie ba-
dań fizycznych.

Polska energetyka 
jądrowa czy 

termojądrowa?

Udział polskich naukow-
ców we francuskim programie 
termojądrowym to dobra wiado-
mość. To również sygnał dla po-
lityków, aby nie wprowadzać do 
krajowych systemów energetycz-
nych przestarzałych i niebez-
piecznych, rozwiązań jądrowych, 
których jedynym sensownym 
uzasadnieniem może być pro-
dukcja własnej broni atomowej.

Do retorycznych należą py-
tania, czy broń taka jest 
nam w ogóle potrzebna? Czy 
nie wystarczy, że posiada-
ją ją wielkie mocarstwa? Czy 
potrzebna nam jest elektrow-
nia jądrowa, w sytuacji, kie-
dy świat zamierza odchodzić 
od tego rodzaju technologii 
energetycznych?

Elektrownia jądrowa, 
czy termojądrowa?

 ■ Powszechnie znany jest sprzeciw międzynarodowej opinii publicznej wobec budowy elektrowni jądro-
wej w Iranie. Elektrownia taka jako jeden ze swoich produktów wytwarza pluton, który jest kluczowym 
materiałem służącym do budowy bomby atomowej. Jej posiadanie mogłoby zagrozić państwom Bliskie-
go Wschodu, szczególnie tym, którzy tę broń już posiadają.

Adam 
Maksymowicz

Nr 236 • 15 – 28 stycznia 202114



Europa i Świat

Ale przecież 74 mln Amerykanów 
poparło prezydenturę Trumpa. 
Zgromadzenie wielu tysięcy ludzi 
na National Mall, miejscu gdzie 
tradycyjnie odbywają się wszyst-
kie protesty, było wyrazem głę-
bokiego zniechęcenia elekto-
ratu Trumpa do olbrzymiej cen-
zury mediów w ostatnich tygo-
dniach i godzinach kampanii pre-
zydenckiej. Większość demon-
strujących przybyła z daleka, au-
tobusami, samochodami aby po-
przeć Trumpa w czasie POKO-
JOWEJ MANIFESTACJI. Czy 
prezydent Trump wzywał tych lu-
dzi do szturmowania Kapitolu?

Wszyscy ci, którzy ogląda-
li na żywo przemówienie prezy-
denta, zaprzeczają. Nie bronię 
zachowania Trumpa w ostatnich 
dniach, ale chciałabym przyj-
rzeć się faktom, a nie propagan-
dzie lewicowych mediów. Prezy-
dent Trump wysłał tweeta do ma-
nifestantów, apelując o pokojo-
we rozejście się. Ten wpis został 
bardzo szybko usunięty w celu 
dalszego dezawuowania wszyst-
kiego, co głosił Biały Dom. Czy 
Trump powinien był wypowie-
dzieć się natychmiast właśnie 
ze swojego Owal Office i potę-
pić wdzierających się na Kapi-
tol? Na pewno, i ta wymowa mia-
łaby inny wydźwięk, ale elity za-
rządzające mediami tak bardzo 
nienawidzą Trumpa, że zmanipu-
lowały albo zablokowały każdą 
jego wypowiedź. Tak się już dzia-
ło nie raz w znanych stacjach te-
lewizyjnych.

Natomiast ludzie chcący 
„zdobywać” siłą budynek Kapi-
tolu w czasie obrad, będą odpo-
wiadać karnie za to pogwałce-
nie demokracji. Wszyscy na ca-
łym świecie podzielają taką opi-
nię, bez względu na przynależ-
ność partyjną. Powrót kongresu 
do obrad i zatwierdzenie wybo-
rów głosowania na nowego pre-
zydenta w ciągu kilku godzin po 
usunięciu szturmujących, to po-
twierdzenie, że jednak system 
demokracji jakoś przetrwał. Nale-
ży przy tym odnieść się z uzna-
niem do zachowania wiceprezy-
denta Mike Penca, który pomimo 
presji Trumpa o odrzucenie gło-
sów elektorskich, jednak się nie 
ugiął. Oznajmił, że jego przysię-
ga na konstytucję Stanów Zjed-
noczonych jest najważniejsza – 
czyli zachował się jak trzeba.

Inną sprawą jest kompletna 
bierność policji na Kapitolu. Trze-
ba wyjaśnić, że siły policyjne od-
powiadające za bezpieczeństwo 
na Kapitolu, są niezależną jed-
nostką i podlegają wyłącznie 
przewodniczącemu kongresu, 
którą jest od kilku kadencji de-

mokratka Nancy Pelosi. Informa-
cje dotyczące policji, tzn. wydat-
ki, organizacja, budżet, działania, 
są utajnione. Wiadomo tylko, że 
Zarówno szczegóły budżetu tej 
policji, wydatki, organizacja, czy-
li wszelkie działania, są utajnione 

i nie są upubliczniane. Wiadomo 
tylko, że budżet w wysokości 464 
mln dolarów i liczba 1879 funkcjo-
nariuszy są porównywalne do bu-
dżetu policji przeciętnego miasta 
o populacji około 800 tys. Policja 
Kapitolu ochrania trzy budynki 
kongresu, dwa senatu, bibliotekę 
Kongresową, sam olbrzymi budy-
nek Kapitolu z podziemiami i uli-
ce dookoła całego wzgórza. Jest 
to miasteczko w mieście, ale nie 
cała aglomeracja miejska.

Byłam dziesiątki razy w kon-
gresie i senacie, organizowałam 
tam wiele spotkań – bezpieczeń-
stwo było zawsze gwarantowa-
ne. Wejście do każdego budynku 
jest takie jak na lotnisku – wszyst-
kie torby, płaszcze wchodzą-
cych przechodzą przez skaner. 
Aby wejść do podziemnego tu-
nelu z małą kolejką łączącą bu-
dynki kongresu i senatu, trzeba 
mieć specjalne pozwolenie. Ni-
gdy nie doszło tu do naruszenia 
tych zasad.

Znalezieniem prawdziwych 
sprawców zamieszek w tym miej-
scu zajmuje się FBI we współpra-
cy z lokalną policją. Aresztowa-
no już 25 osób, którym postawio-
no zarzut wewnętrznego terrory-
zmu. Dochodzeniem i doprowa-
dzeniem do ujawnienia wszelkich 
decyzji kongresowej policji zaj-
muje się komitet kongresu, który 

zatwierdzał policyjny budżet. Nie 
chcę tworzyć teorii spiskowych, 
ale jestem przekonana, że bę-
dzie wiele niespodzianek.

Era prezydenta Trumpa koń-
czy się za kilka dni i chociaż bę-
dzie najbardziej pamiętana z za-

mieszek i kontestowania wyni-
ków wyborczych, należy przy-
pomnieć kilka osiągnięć jego ka-
dencji przed pandemią:

Nielegalna imigracja. W USA 
jest ponad 10 milionów nielegal-
nych imigrantów, w przeważają-
cej większości z Meksyku i Ame-
ryki Łacińskiej. Trump postawił 
olbrzymie płoty ciągnące się kil-
kaset kilometrów przez kilka sta-
nów południowych, aby unie-
możliwić masową migrację or-
ganizowaną głównie przez gan-
gi narkotykowe i zorganizowa-
ne mafie. Dla porównania: ad-
ministracja Obamy pozwoliła 
na wjazd około 97 tysięcy dzie-
ci w wieku od około 9 do 15 lat, 
których nielegalne przekrocze-
nia granicy na pociągach, cięża-
rówkach i na piechotę przez pu-
stynię w Arizonie były pokazywa-
ne przez media. Ta masowa mi-
gracja była zorganizowana głów-
nie przez mafie meksykańskie. 
Dzieci te były w obozach, gdzie 
szukano dla nich rodzin zastęp-
czych, po czym pozwalano rodzi-
com na wjazd. Niektóre dzieci 
przechodziły tą drogę kilka razy, 
za co rodzice dostawali pienią-
dze. Ponad 3 tysiące dzieci za-
ginęło bez śladu – najprawdopo-
dobniej oddane dla nielegalnych 
domów publicznych. Trump jest 
za imigracją, ale legalną.

Bezrobocie – najniższe 
w historii wśród Afro-Ameryka-
nów oraz Latynosów, jak również 
w całej populacji. Trump kładł 
nacisk aby mniejszości mogły 
otwierać biznesy i rozwijać się 
gospodarczo.

Wzrost PKB – bezpreceden-
sowo najszybsze wyjście z po-
przednich kryzysów i rozwinię-
cie gospodarki dzięki cięciom po-
datkowym. Gospodarka za Oba-
my rozwijała się w ślimaczym 
tempie.

Nakłady finansowe na uczel-
nie dla AfroAmerykanów. Po raz 
pierwszy prezydent dał zagwa-
rantowane pożyczki i dotacje fe-
deralne na 10 lat dla takich uni-
wersytetów. Podniesienie po-
ziomu edukacji dla mniejszo-
ści było dla Trumpa bardzo waż-
ne, wiele razy przyjmował w Bia-
łym Domu grupy AfroAmeyrka-
nów, dając im duże nagłośnie-
nie i poparcie. Prezydent Oba-
ma, pomimo swojej retoryki, nie 
zrobił wiele dla AfroAmeryka-
nów. Nie dał im żadnej nadziei 
ani zmian w mentalności, które 
mogłyby doprowadzić do zmniej-
szenia gett w wielkich aglome-
racjach.

Zmiana porozumienia NAF-
TA. Prezydent Clinton stworzył 
porozumienie pomiędzy Mek-
sykiem, USA oraz Kanadą, po-
zwalające na przepływ towarów 
i usług. Wykorzystały to natych-
miast olbrzymie koncerny, za-
mykając na przykład fabryki For-
da w Detroit i przenosząc je do 
Meksyku ze względu na tanią 
siłę roboczą. Nowe porozumie-

nie Trumpa przywróciło fabryki 
samochodowe oraz pracę dla lu-
dzi w stanie Michigan, likwidując 
olbrzymie bezrobocie. Obama 
nie wstrzymywał korporacji przed 
zamykaniem fabryk i jednocze-
snym otwieraniem ich w krajach 
o niskiej płacy, wliczając Chiny.

Zmiana relacji USA w stosun-
ku do Chin; Trump kładł olbrzy-
mi nacisk na zakończenie im-
portu chińskich towarów i prze-
niesienie fabryk z powrotem do 
USA, wprowadzając odpowied-
nie regulacje prawne.

Reakcja na Covid 19. Rok 
temu Trump natychmiast wstrzy-
mał loty do i z Chin po otrzyma-
niu wiadomości o wybuchu pan-
demii. Zostało to skrytykowa-
ne przez Bidena jako ksenofo-
bia. W marcu Trump zorganizo-
wał akcję „wharp speed”, co moż-
na przetłumaczyć jako prędkość 
kosmiczną, dla jak najszybsze-
go wyprodukowania bezpiecznej 
szczepionki w USA.

Relacje z UE – Trump 
od razu wprowadził sankcje go-
spodarcze dla producentów 
Nord Stream II. Doskonale rozu-
miał wyłączność i monopol ener-
getyczny pomiędzy Niemcami 
i Rosją.

Olbrzymie poparcie dla inicja-
tywy Trójmorza i roli polskiej dy-
plomacji w tej sprawie.

Prezydentura Trumpa była 
dla Polski pozytywna. Kilka przy-
kładów to przeniesienie amery-
kańskich oddziałów wojsk NATO 
z Niemiec do Polski, porozu-
mienie w sprawie dostaw LNG 
– i oczywiście zniesienie wiz do 
USA.

Odejście Trumpa jako poli-
tyka w tak negatywnym świetle 
jest nie tylko przykre, ale świad-
czy też o olbrzymiej wręcz nie-
nawiści obozu demokratycznego 
do jego osoby. Trump mógł się 
zachować inaczej, nie podważa-
jąc wyników wyborczych i po pro-
stu odejść sobie do historii, ale 
zarówno jego poplecznicy jaki 
i jego własny „nowojorski” tem-
perament na to jemu nie pozwolił.

Wraz z prezydenturą Trum-
pa skończyła się pewna epo-
ka w dziejach społeczeństw kul-
tury zachodniej – Europy i Sta-
nów Zjednoczonych. Monopoli-
zowanie mediów społecznościo-
wych zaczęło się wiele lat temu, 
ale dopiero teraz mogliśmy się 
przekonać, że zwyczaj CENZU-
ROWANIA naszych myśli i prze-
kazów został ostatecznie za-
twierdzony przez lewicowych gi-
gantów komunikacji.

Czy mamy powrócić do tele-
grafu?

Koniec Ery Trumpa
 ■ Cały światy był zaszokowany, oglądając gwałtowne zamieszki na Kapitolu 6 stycz-

nia. Ameryka, taki bastion demokracji – i takie pogwałcenie tej wartości w ataku 
na jej symbol – słynny budynek Kapitolu? To wszystko wina Trumpa, to przez nie-
go – trzeba go odsunąć od władzy teraz, zaraz!

Agnieszka Marczak
Trasa 

Waszyngton-
Wrocław
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Sylwester to dzień pożegnania 
mijającego roku i powitania roku 
następującego. Mało kto wie, że 
31 grudnia 335 roku zmarł pa-
pież Sylwester. To jego imieniem 
nazwano ostatni dzień roku. Nie 
na tym koniec. Sylwester wpro-
wadził do kalendarza dzień 
Pański. Wypada on w siód-
mym dniu tygodnia. To niedzie-
la, dzień wolny, zatwierdzo-
ny przez cesarza Konstantyna 
Wielkiego.

Papież Sylwester wstąpił na 
tron św. Piotra w 314 roku, nie-
spełna rok po wydaniu edyk-
tu mediolańskiego, który usta-
nawiał w Cesarstwie Rzym-
skim wolność religijną. Wcze-
śniej chrześcijanie, ścigani 
i mordowani przez kolejnych ce-
sarzy Rzymu – przez Nerona, 
Domicjana, Trojana, Marka Au-
reliusza, Decjusza i Dioklecjana 

– spotykali się w podziemiach, 
ukrywali siebie i swoją wiarę.

W pierwszych wiekach Eu-
charystia była sprawowa-
na w podziemnych grotach albo 
katakumbach. Chrześcijanie 
byli wszędzie tam, gdzie jeszcze 
dzisiaj można odnaleźć modli-
tewne groty albo katakumby z cy-
tatami wiary wygryzmolonymi na 
ścianach.

Korzenie chrześcijaństwa 
tkwią w Palestynie, Egipcie, Sy-
rii, Mezopotamii, czyli w dzi-
siejszym Iraku, i w Anatolii, któ-
rą Rzymianie zwali Azją, a dzi-
siaj jest tam Turcja. W pierwszym 
i drugim wieku było w Anatolii, 
a zatem w dzisiejszej Turcji, dzie-
sięć wspólnot chrześcijańskich. 
W tym samym czasie w Palesty-
nie było sześć wspólnot, w Grecji 
pięć, w Rzymie jedna, w Aleksan-
drii jedna wspólnota.

A gdzie i kiedy stanął 
pierwszy kościół chrześcijań-
ski, w którym były odprawiane 
msze święte?

W miejscowości Rihab, 43 
kilometry od Ammanu, niedaw-
no została odkryta grota pierw-
szych chrześcijan, datowana na 
lata 33-70. W tym czasie Mat-
ka Boża (tur. Meryem Ana Evi) 
mieszkała w ukryciu na wzgórzu 
Coressus opodal Efezu, 7 km 
od dzisiejszego miasta Selçuk. 
Opodal Efezu został pochowa-
ny św. Jan, autor Ewangelii na-
pisanej w Efezie. Jan stwier-
dził w Ewangelii, że Jezus po-
wierzył mu opiekę nad Maryją.

Katakumby zastępowały ko-
ścioły aż do początków czwarte-
go wieku. Niekiedy chrześcijanie 
urządzali świątynie w domach 
prywatnych, zwanych „domami 
kościoła” (domus ecclesiae).

Turcy twierdzą, że najstar-
szą świątynią chrześcijań-
ską w Cesarstwie Rzymskim jest 
grota w Antiochii (tur. Antakya), 
gdzie znajdowała się druga po 
Jerozolimie wspólnota chrześci-
jańska. Podobno w Antiochii na-
uczali: św. Piotr, św. Barnaba, 
św. Marek, św. Paweł i św. Jan. 
Wszyscy oni w latach sześćdzie-
siątych pierwszego wieku zginę-
li męczeńską śmiercią na krzyżu 
albo poprzez ukamienowanie.

W roku 303 cesarz Diokle-
cjan wydał edykt przeciw chrze-
ścijanom, nakazujący niszcze-
nie ich rzeźb, ksiąg, miejsc kultu, 
a nawet karanie śmiercią. Ale już 
10 lat później, w 313 roku, dwaj 
cesarze rzymscy – Konstan-
tyn i Licyniusz – ogłosili edykt 
mediolański, proklamujący wol-
ność religijną. „A mianowicie – 
stwierdzili cesarze – chrześcija-

nom i wszystkim [postanowiliśmy] 
dać zupełną wolność wyznawa-
nia religii”.

Cesarska „wolność wyznania” 
nie od razu pozwalała chrześci-
janom na opuszczenie katakumb, 
grot i innych świątyń podziem-
nych. Chrześcijaństwo aż do Sy-
nodu w Nicei w 325 roku było reli-
gią, można rzec, podziemną.

Sławny św. Mikołaj (Sanctus 
Nicolaus), biskup Myry (tur. Dam-
re), urodzony w 270 roku w mie-
ście Patara, stolicy Licji, dopie-
ro po Soborze Nicejskim w 325 
doczekał się możliwości odpra-
wiania mszy świętej na ziemi, 
a nie pod ziemią. Zmarł 6 grud-
nia 345 roku w pałacu bisku-
pim w Myrze, stad 6 grudnia każ-
dego roku wypadają Mikołajki, 
obdarowywanie się drobiazgami, 
co też uwielbiał św. Mikołaj, bi-
skup Myry.

Korzenie Kościoła
 ■ Chrześcijaństwo zaczęło się w Palestynie, Egipcie, Syrii, Mezopotamii, czyli w dzisiejszym 

Iraku, i w Anatolii, którą Rzymianie zwali Azją, a dzisiaj jest tam Turcja.

Kościół/Muzeum Hagia Irene/Aya Irini w Stambule

Michał Mońko

▶
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Nawet edykty Teodozju-
sza, wydane w 380 i 392, wywyż-
szające chrześcijan i zakazują-
ce czczenia pogańskich bogów, 
nie były dla chrześcijan przeło-
mem. W niewielkim Bizancjum 
nad Bosforem, późniejszym 
Konstantynopolu, świątynia Ar-
temidy, Afrodyty i Apollo istnia-
ła aż do roku 337, kiedy została 
przebudowana na kościół Hagia 
Irene, (dzisiaj tur. Aya Ĭrini).

Legenda opowiada, że na 
przebudowę świątyni mia-
ło wpływ niezwykłe zdarze-
nie. Oto w Bizancjum zjawia się 
około 337 roku młoda kobie-
ta o imieniu Penelopa. Kobie-
ta próbuje nawracać Greków na 
chrześcijaństwo. Ale oni czczą 
Artemidę, Afrodytę i Apolla.

Penelopa zostaje wrzuco-
na do studni pełnej węży. Nie 
umiera. Jest kamienowana. Nie 
umiera. Jest przywiązana do 
koni i wleczony po Bizancjum. 
Nie umiera. To wszystko prze-
konuje pogan, że kobietę chroni 
jej Bóg. Stają się chrześcijana-
mi. Kiedy o tym wydarzeniu do-
wiaduje się cesarz Konstantyn, 
każe przebudować przedchrze-
ścijańska świątynię na świąty-
nię Hagia Irene, zwany też Ha-
gia Eirene.

Czy można zatem mówić, że 
Hagia Irene była pierwszym ko-
ściołem chrześcijańskim w Kon-
stantynopolu? Z pewnością tak. 
Bizantyński kościół Hagia Ire-
ne, co znaczy Święty Pokój albo 
Boski Pokój, to pierwszy i naj-
większy kościół chrześcijański 
Konstantynopola, a dziś mu-
zeum w Stambule. Można też 
przyjąć, że był to kościół pierw-
szy, a może jeden z pierw-
szych w Cesarstwie Rzymskim.

Niekiedy Kościół Hagia Ire-
ne, tur. Aya Ĭrini, bywa błęd-
nie przedstawiany, szczegól-
nie w języku angielskim, jako 
St Irene, kościół Świętej Ireny. 
W czasach Bizancjum kościół 
Hagia Irene był w Konstanty-
nopolu jednym z trzech sanktu-
ariów, obok świątyń Hagia So-

phia (Kościół Bożej Madrości) 
i Hagia Dynamis (Kościół Bożej 
Mocy), które to sanktuaria cesa-
rze rzymscy poświęcili atrybu-
tom Boga.

Hagia Irene wyjątkowo nie 
jest dziś meczetem. Stoi na 
pierwszym dziedzińcu Pałacu 
Topkapi. Gdy idziemy od przy-
stanku tramwajowego Gülha-
ne w stronę Bramy Cesarskiej 
(Bâb ɪ – Hümâyûn), za którą jest 
Pałac Topkapi, kościół mamy po 
lewej stronie.

Opodal świątyni Hagia Ire-
ne, już za murem, znajduje się 
brama (Bâb ı Ali), dawniej pro-
wadząca do urzędu Wielkiego 
Wezyra i do rządu cesarskiego 
(Divan – ı Hümâyûn). Dzisiaj jest 
to siedziba Gubernatora Stam-
bułu.

Gdy cesarz Konstantyn 
przenosił stolicę Cesarstwa na 
Wschód, konieczna była rozbu-
dowa Bizancjum. Prace rozpo-
częły się w 324. Pierwszą rze-
czą, jaką cesarz zrobił, była bu-
dowa Wielkiego Pałacu, przebu-
dowa świątyni Artemidy, Afrody-
ty i Apollo na kościół Hagia Ire-
ne, budowa Forum Konstanty-
na i budowa kościoła Świętych 
Apostołów.

W roku 330 roku nowa stoli-
ca Cesarstwa Rzymskiego zo-
stała uroczyście otwarta. Ale 
nadal trwała budowa pałaców 
i kościołów. Świątynia Hagia Ire-
ne, otwarta w ostatnim roku pa-
nowania Konstantyna, była kon-
strukcją drewnianą. Została spa-
lona w 532 roku w czasie rozru-
chów, gdy cesarz Justynian za-
kazał wiary politeistycznej.

Zbuntowany tłum podpalał 
i burzył chrześcijańskie świąty-
nie, sam chroniąc się w świąty-
ni… Zeusa. Spłonęła wówczas 
nie tylko Hagia Irene, ale tak-
że Hagia Sophia. Justynian od-
budował świątynie w 548 roku. 
Ale wkrótce, w 564, Hagia Irene 
ponownie spłonęła. I ponownie 
została odbudowana.

Po dwóch pożarach do-
szło w 740 roku do trzęsie-

nia ziemi. I znowu, po raz trze-
ci, już za panowania Konstanty-
na V, świątynia została odbudo-
wana z kamieni cegły w kształ-
cie, który przetrwał do naszych 
czasów.

Kościół w formie rzymskiej 
bazyliki, to jedyny w Konstan-
tynopolu kościół z atrium. Co 
to jest atrium? To dziedziniec 
otoczony portykami. Bazylika 
służyła jako kościół nieuznawa-
nego przez Rzym Patriarcha-
tu, zanim w 360 roku, za Kon-
stancjusza II, została ukończo-
na częściowo drewniana Hagia 
Sophia.

W świątyni znajduje się ory-
ginalny synthronon, schodko-
wa ława dla kapłanów. W pół-
kuli nad głównym narteksem 
z okresu ikonoklastycznego, 
gdy wszystkie figuratywne ob-
razy były zabronione, widać 
prosty, dużych rozmiarów krzyż, 
zwany Krzyżem Golgoty, utrwa-
lony czarnymi tesserami (tech-
nika mozaikowa) na złotym tle 
półkuli.

Hagia Irene nabrała zna-
czenia, gdy w 381 roku odbył 
się w nim drugi Sobór Biskupów 
Chrześcijańskich. W roku 382 
papież Damazy I ogłosił, że bi-
skup Rzymu sprawuje jurysdyk-
cję nad wiernymi Cesarstwa. 
Po roku 404 roku, gdy świątynia 
Hagia Sophia została spalona,   
Hagia Irene ponownie stała się 
głównym kościołem Konstanty-
nopola na 11 lat. W roku 498, 
jakby w odpowiedzi na edykt pa-
pieża Damazego z 382 roku, zo-
staje ustanowiony Powszechny 
Patriarchat w Konstantynopolu.

Gdy w czasach Dioklecjana 
po raz pierwszy doszło do po-
działu Cesarstwa na Zachod-
nie i Wschodnie, także w chrze-
ścijaństwie zarysowały się i za-
częły pogłębiać się podziały na 
Kościoły obrządku koptyjskie-
go, syryjskiego, ormiańskie-
go, etiopskiego, bizantyńskie-
go, asyryjskiego, erytrejskiego. 
Schizma w 1054 dokonała osta-
tecznego podziału chrześcijań-

stwa na Kościoły Wschodnie 
i Kościoły Zachodnie.

Kiedy jestem w Stambule, 
odwiedzam trzy kościoły kato-
lickie: kościół Piotra i Pawła na 
Karaköy przy Galacie (tur. Sa-
int Peter ve Saint Paul Kilisesi), 
otwarty w 1535 roku, od 1841 
przy Kulesi Sokak; kościół NMP 
Draperis przy Ĭstiklal Cadde-
si (tur. Meryem Ana Draperis), 
istniejący od 1584; kościół św. 
Antoniego przy Ĭstiklal Cadde-
si (tur.Antuan Katolik Bazilika), 
drewniany w połowie osiemna-
stego wieku, opisany w diariu-
szach polskich legacji do Stam-
bułu, murowany obecnej formie 
od 1912 roku.

Po podboju Konstantynopo-
la przez Turków w 1453 roku, 
Mehmed II nakazał zastąpić 
krzyż na szczycie kopuły sym-
bolem islamu, półksiężycem. 
Ale pozwolił zostawić krzyż 
symbolizujący Jezusa wewnątrz 
kościoła na półkuli absydy. Zbu-
dowany mur wokół pałacu Top-
kapi spowodował zamknięcie 
kościoła na dziedzińcu Topkapi, 
pozostawiając świątynię Hagia 
Sophia poza murem.

Hagia Irene krótko była świą-
tynią chrześcijan pracujących 
na dworze Mehmeta II. A po-
nieważ znajdowała się na w po-
bliżu koszar janczarów, zaczę-
ła funkcjonować po 1726 roku 
jako Zbrojownia (Dar-ül Esli-
ha – Dom Broni). Janczarzy 
przez sto lat, aż do 1826, uży-
wali kościoła jako arsenału (Çe-
behane). Był on również użyt-
kowany jako magazyn uzbroje-
nia i repozytorium trofeów bro-
ni wojskowej.

W roku 1846 marszałek ce-
sarskiego arsenału, Ahmed 
Fethi Paşa, przekształcił ko-
ściół w Wojskowe Muzeum Sta-
rożytności. Była tam Kolekcja 
Starożytności oraz Kolekcja 
Starej Broni. W 1869 roku Ha-
gia Ĭrini została przemianowana 
na Muzeum Cesarskie. Następ-
nie powstało Muzeum Archeolo-
giczne. W roku 1908 w świąty-

ni powstało Muzeum Wojskowe 
Hagia Ĭrini.

Po likwidacji Muzeum Wojsko-
wego w 1978 roku, kościół został 
przejęty przez Ministerstwo Kul-
tury, które powołało Muzeum Ha-
gia Ĭrini (Aya Ĭrini Kilisesi Müzesi). 
Obecnie Hagia Ĭrini, dzięki swo-
im wyjątkowym walorom prze-
strzennym i akustycznym, służy 
jako sala wystawiennicza i sala 
koncertowa dla wykonań muzyki 
klasycznej.

Od roku 2000 wiele koncer-
tów Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzycznego w Stambule od-
bywa się w Muzeum Hagia Ĭrini. 
W roku 2000 turecki projektant 
Faruk Saraç przygotował specjal-
ny pokaz szat 36 sułtanów, po-
cząwszy od Osmana Gaziego, 
założyciela Imperium Osmań-
skiego, po ostatniego sułtana, 
Mehmeda VI. Pokazowi towa-
rzyszyła muzyka turecka, poka-
zy tańca z czasów osmańskich 
i opowieść o życiu sułtanów.

Pokaz w Muzeum Hagia 
Ĭrini zaszczyciła swą obecno-
ścią księżniczka Imperium Ot-
tomańskiego Neslişah Sultan 
Osmanoğlu, zwana oficjalnie De-
vletlu Îsmetlu Fatma Neslişah 
Sultan Aliyyetü'ş-Şân Hazretle-
ri. Po śmierci kuzyna Ertuğrula 
Osmanoğlu w 2009 roku, księż-
niczka Neslişah została najstar-
szym żyjącym przedstawicie-
lem rodu Osmanów.

Księżniczkę widywałem opo-
dal meczetu Büyük Meci-
diye Camii w Ortaköy, nieopo-
dal przystani Kabataş. Ne-
slişah zmarła w 2012 roku, 
była wnuczką Abdülmeci-
da II, następcy tronu i kalifa 
ze strony ojca, a ze strony mat-
ki wnuczką sułtana Mehme-
da VI Vahidettina, ostatniego 
sułtana Porty Ottomańskiej. 
Powrót Neslişah z wygnania 
oznaczał powrót do Turcji sza-
cunku dla tradycji wypędzo-
nych w 1924 roku Osmanów.

Zdjęcia autora

Pomnik Jana XXIII przed Kościołem św. Antoniego w Stambule. Kościół NMP Draperis w Stambule. Wejście do kościoła/muzeum Hagia Irene/ Aya Irini.

▶
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Wspomnienie

Do takich skarbów należy 
bez wątpienia Wanda de domo 
Błaszkiewicz, primo voto Rutkie-
wicz. Warto opowiedzieć o niej. 
ale nie wymieniać na jakie szczy-
ty górskie się wspięła, ale kim 
była.

Wanda wychowała się w nie-
zwykłym domu. Jej ojciec był wy-
bitnym inżynierem, autorem licz-
nych wynalazków i patentów. 
Poza tym dbał o swoją sprawność 
fizyczną, co zapewne przekazał 
dzieciom. Matka była zafascyno-
wana hinduizmem, wiele o nim 
czytała, a w jej domu spotyka-
li się czciciele ognia (Agni Yogii, 
w sanskrycie agnis to ogień). 
Kult ognia przeniknął do jedne-
go z działów hinduizmu zapewne 
od dawnych wyznawców Zaratu-
stry, czyli z Persji, bo u podnóży 
Kaukazu były i są znane ognie 
zasilane naturalnym palnym ga-
zem z ziemi. Dla autora tych słów 
(geologa) nie ma w tym nic dziw-
nego, bo palny gaz metan wystę-
puje ponad złożami ropy nafto-
wej, które są w tamtym regionie. 
Dla starożytnych ludzi musiał być 
czymś nadzwyczajnym i stąd kult 
ognia. Jednakowoż prof. J. Sak-
se (Katedra Hinduistyki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego) uważa 
że cześć dla ognia i słońca jest 
znacznie starsza, a Zaratustra 
tylko ten kult odnowił.

Wanda miała dwóch braci 
i siostrę. Starszy brat był nadzie-
ją ojca. Niestety, zginął po wybu-
chu pocisku, który wrzucił do 
ogniska. To była wielka trage-
dia w rodzinie Błaszkiewiczów. 
Jednocześnie to zdarzenie było 
początkiem wielkości Wandy. 
Wanda bowiem uwielbiała swe-
go ojca. To uczucie zostało prze-
kute w konkretne czyny. Godzinę 
przed wyjściem do szkoły, uda-
wała się do Parku Szczytnickie-
go i uprawiała gimnastykę i lek-
koatletykę. To prędko dało rezul-
taty. Nie tylko była bardzo spraw-
na fizycznie, ale emanowa-
ła z niej energia. Wśród koleża-
nek wyróżniała się świetną kon-
dycją. Należała do najlepszych 
uczniów w szkole, a później do 
najlepszych studentów na poli-
technice.

Była bardzo piękna, spraw-
na fizycznie, a przy tym inteli-
gentna, dobrze wychowana, kul-
turalna, musiała prędzej czy póź-
niej odnieść życiowy sukces. 
Szansa się pojawiła, gdy pozna-
ła Bogdana Jankowskiego, elek-
tronika, radiowca, a dodatko-
wo instruktora taternictwa. Dzię-
ki niemu Wanda zafascynowała 
się wspinaczką skalną koło Ja-
nowic Wielkich w Górach Soko-
lich a potem w Tatrach. Taternicy 

to bardzo specyficzne towarzy-
stwo, w większości młodzi ludzie. 
Wokół Wandy pojawili się adora-
torzy. Jeden z warszawskich ta-
terników, a przy tym dobry pia-
nista, przez parę dni wycho-
dził na stację PKP i czekał na 
pociągi z Wrocławia w nadziei, 
że tam spotka Wandę. Nieste-
ty zginął tragicznie, gdy razem 
z Wandą wspinał się na Mni-
cha w Tatrach.

Promieniującą energią Wandę 
miałem szczęście poznać w pry-
watnym mieszkaniu na Bisku-
pinie we Wrocławiu. Siedzieli-
śmy w większym towarzystwie 
bardzo znudzeni. Gdy weszła 
Wanda, nastrój natychmiast się 
zmienił, rozmowa się ożywiła 
i szybko umówiliśmy się na po-
ciąg do Trzcińska, o szóstej rano 
(stacja przed Jelenią Górą), aby 
udać się w skałki w Góry Sokole 
na wspinaczkę.

Wysoki poziom energii to za-
leta, ale jednocześnie pułapka. 
Wanda nie pasowała do zwykłe-
go rodzinnego życia. Odwiedza-
ła koleżanki, które miały rodziny, 
ale to nie było dla niej.

Wyszła za mąż za Wojcie-
cha Rutkiewicza. Ich ślub odbył 
się w Domku Myśliwskim pod Sa-
motnią w Karkonoszach. Po ce-
remonii ślubnej w sukni wspięła 
się na dach domku. Wspinaczka, 
Alpy, Himalaje umożliwiały spo-
żytkowanie energii na zdobywa-
nie kolejnych celów. Życie rodzin-
ne tego nie umożliwiało. Opo-
wiadanie bajek dzieciom to nie 
było w jej stylu. Nie pasowała do 
zwykłego życia i było to dla niej 
bolesne.

Po Tatrach przyszła ko-
lej na wyprawy w Alpach i Nor-
wegii, gdzie są trudne, piono-

we skalne drogi w ścianach nad 
fiordami. W Alpach poznaje 
Niemców i Francuzów. W Niem-
czech i Francji wygłasza odczyty 
o przygodach wspinaczkowych. 
Zgromadzone fundusze pozwa-
lają jej na zakup nowoczesnego 
sprzętu, między innymi wspania-
łe, wytrzymałe, lekkie raki, pry-
musy gazowe itp. Co Czytelni-
ka zdziwi, okazuje się, że najlep-
sze, lekkie tytanowe butle gazo-
we, tak przydatne w wspinacz-
ce w Himalajach, produkują Ro-
sjanie.

Poznani Niemcy proponu-
ją Wandzie wyjazd w Himala-
je w roli szerpy. Ma wnieść wyso-
ko na zbocze Everestu butlę z tle-
nem, tam ją zostawić, by mogli 
ją użyć schodząc po zdobyciu 
szczytu. Na szczyt miało się udać 
dwóch Niemców i jedna Niem-
ka. Wanda wniosła butlę z tle-
nem na umówione miejsce i uda-
ła się dalej w górę, na szczyt. 
Pobrała ze szczytu okaz skalny, 
który wręczyła Papieżowi Jano-
wi Pawłowi II w czasie słynnego 
spotkania.

Wejście na szczyt Everestu 
pierwszej Europejki to był ogrom-
ny sukces. Miał on jeszcze jedno, 
mało znane znaczenie. W czasie 
Roku Kobiet „siła przewodnia”, 
czyli PZPR wytypowała swo-
ją wybrankę do opłynięcia jach-
tem ziemi. Wybranka opłynęła 
ziemię, ale cały efekt propagan-
dowy przygasł, bo wszyscy mó-
wili o zdobyciu Everestu, a o rej-
sie nikt nie wspominał.

Wanda miała jeszcze dwie 
ambicje. Jedną był zdobycie 
szczytów w Himalajach przez 
grupę kobiet z Polski. Tego do-
tychczas w Himalajach nie było. 
Cel i osiągnięcia tej grupy były 

szczytne, ale Wanda spotkała 
się z krytyką. Gazeta Wrocław-
ska zarzucała Wandzie, że jako 
kierownik tej grupy była twarda 
i bardzo wymagająca. Czy jed-
nak można osiągać wielkie cele 
bez stawiania wymagań sobie 
i współuczestnikom w zespole? 
O osobowości Wandy mówi wie-
le pewne zdarzenie. W Himala-
jach zginęła jej bliska przyjaciół-
ka. Pochowano ją wysoko w gó-
rach w lodowcowej dolinie, pod 
pryzmą kamieni. Po roku Wan-
da doszła do wniosku, że miejsce 
jest nieodpowiednie, bo ruchy lo-
dowca mogą zniszczyć mogiłę. 
Sama odkopała więc ciało przy-
jaciółki i przeniosła je na plecach 
pod ścianę, w bezpieczne miej-
sce, i usypała mogiłę. Nie każdy 
by się na to zdobył.

Drugą ambicją Wandy było 
zdobycie korony Himalajów, czy-
li wejście na wszystkie szczy-
ty powyżej 8000 m.n.p.m. Uby-
tek sił i aklimatyzacja sprawiały 
jej trudności. Aby wygrać z cza-
sem, Wanda postanowiła w ogó-
le nie wyjeżdżać z Himalajów, by 
zdobytą aklimatyzację wykorzy-
stać na zdobywanie kolejnych 
ośmiotysięczników. Miała ich 
już osiem. Następnym była fe-
ralna Kanczendzonga, na którą 
się wybrała z Hiszpanem. Hisz-
pan wszedł na szczyt, gdy scho-
dził spotkał Wandę, która bar-
dzo powoli posuwała się w głębo-
kim śniegu w górę, 200 m poniżej 
szczytu. Dzień już się chylił. Hisz-
pan sugerował, by zeszła w dół. 
Wanda chciała zdobyć szczyt na-
stępnego dnia, a noc zakopać 
się w śniegu. Nie miała jednak 
śpiwora, nie miała kuchenki ga-
zowej ani żywności, ani namio-
tu, ani butli z tlenem. Poprosiła 

Hiszpana o pożyczenie śpiworu. 
Hiszpan odmówił i zszedł w dół. 
Tu należy się Czytelnikowi wyja-
śnienie. W rzadkim w tlen powie-
trzu, powyżej określonej wysoko-
ści, mózg ludzki nie działa spraw-
nie, nie działa racjonalnie. Wy-
poczynek jest bardzo utrudnio-
ny albo zgoła niemożliwy. Wan-
da była silnie zmotywowana, do 
korony Himalajów brakło jej jesz-
cze sześciu ośmiotysięczników, 
dlatego została pod Kanczeng-
dzongą. Czy Wanda świado-
mie wybrała zakończenie swej 
kariery tam wysoko w górze? 
Chyba nie, gdyby tam chciała zo-
stać, toby nie prosiła Hiszpana 
o pozostawienie jej śpiwora. Ona 
chciała zdobyć szczyt następne-
go dnia i zbliżyć się do osiągnię-
cia korony Himalajów.

Piramidy – grobowce fara-
onów mają około 100 m. Grobo-
wiec Wandy ma ponad 8 000 m.

We Wrocławiu, w ratuszu na 
parterze, znajduje się tablica pa-
miątkowa z płaskorzeźbą podo-
bizny Wandy Haliny Błaszkiewi-
cz-Rutkiewicz. 12 maja w rocz-
nicę dnia, kiedy po raz ostat-
ni widziano Wandę, składa-
my tam kwiaty. Pierwszego li-
stopada, w skałkach Sokolich 
Gór nad Trzcińskiem, o zmro-
ku ksiądz z Karpacza odprawia 
Mszę świętą, za tych, którym 
skała wyślizgnęła się spod buta 
lub nie mogli znaleźć dobrego, 
bezpiecznego chwytu. Pamiętaj-
my o nich.

Tym, którzy chcą się dowie-
dzieć więcej o Wandzie, po-
lecam świetną książkę Anny 
Kamińskiej z 2017 roku „Wan-
da, opowieść o sile życia 
i śmierci”.

Skarb Narodowy, rzecz 
o Wandzie Błaszkiewicz

 ■ Skarbami narodowymi nazywam ludzi, z których możemy być dumni i których należy ochraniać, 
a pamięć o nich kultywować.

Michał 
Mierzejewski
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Wspomnienie

Kim był Martin Luther 
King?

Martin Luther King urodził się 
15 stycznia 1929 r. w Atlancie 
(stan Georgia), jako drugie dziec-
ko w rodzinie baptystycznego pa-
stora. W wieku pięciu lat w trakcie 
ewangelizacyjnego nabożeństwa 
nawróciła się jego starsza siostra. 
Nie chcąc być gorszy – jak wspo-
minał – również podniósł rękę na 
znak wiary w Jezusa Chrystusa.

Do końca lat 60. ubiegłe-
go wieku w stanach południo-
wych USA obowiązywała segre-
gacja rasowa: czarni i biali uczy-
li się w odrębnych szkołach, robi-
li zakupy w odrębnych sklepach, 
modlili się w odrębnych kościo-
łach, spacerowali po odrębnych 
parkach, siadali w wyznaczonych 
miejscach w autobusach itd. Je-
dynym miejscem wspólnym były 
dworce i porty lotnicze. King już 
jako dziecko doświadczył segre-
gacji rasowej. Przez trzy lata bawił 
się z białym rówieśnikiem, ale kie-
dy w wieku sześciu lat obaj poszli 
do odrębnych szkół, ojciec białe-
go kolegi zabronił mu bawić się 
z Martinem.

Początkowo King chciał zo-
stać lekarzem, lecz w trakcie na-
uki w koledżu odkrył w sobie po-
wołanie duchowne. W jego rodzi-
nie pastorem był ojciec oraz dzia-
dek ze strony matki. W latach 
1948-1951 Martin uczył się w Cro-
zer Theological Seminary w Pen-
sylwanii a później odbył studia 
doktoranckie w Boston Universi-
ty’s School of Theology, zakoń-
czone obroną doktoratu 5 czerw-
ca 1955 r. Po zakończeniu eduka-
cji został pastorem w zborze bap-
tystycznym w Montgomery na po-
łudniu USA. Parafia Kinga liczy-
ła 300 wiernych, a w ówczesnym 
Montgomery mieszkało 130 tys. 
mieszkańców: ok. 70 tys. białych 
i 60 tys. czarnych.

W grudniu 1955 roku wraca-
jąca z pracy Rosa Parks odmó-
wiła ustąpienia w autobusie miej-
sca przeznaczonego dla białych. 
Ponieważ złamała stanowe pra-
wo, została aresztowana. Wy-
wołało to wzburzenie społecz-
ności murzyńskiej, która ogło-
siła bojkot miejskiej komunika-
cji Na przywódcę powołanego 
ad hoc stowarzyszenia kierujące-
go protestem wybrano niespełna 
dwudziestosześcioletniego Kin-
ga. Po trwającym prawie rok boj-
kocie, Sąd Najwyższy USA 13 li-
stopada 1956 r. uznał, że system 
segregacji w miejskich autobu-
sach w Montgomery jest niezgod-
ny z konstytucją.

Po tak spektakularnym 
sukcesie King stanął na cze-
le założonej 14 lutego 1957 r. 
Konferencji Chrześcijańskich 
Przywódców Południa (So-
uth Christian Leadership Con-
ference, dalej SCLS,) – ko-
mitetu zrzeszającego organi-
zacje walczące o obywatel-
skie równouprawnienie Mu-
rzynów. Konferencja organi-
zowała i kierowała różnorod-
nymi formami oporu bez sto-
sowania przemocy. W 1960 r. 
protest w formie siedzą-
cych demonstracji wymusił 
zniesienie segregacji w ba-
rach i kantynach w 150 mia-
stach Południa. W 1961 r. 
tzw. rajdy wolności dopro-
wadziły do zakończenia se-
gregacji w międzystanowych 
autobusach. Protesty w Bir-
mingham w 1963 r. zlikwido-
wały segregację w handlu, usłu-
gach i instytucjach kulturalnych. 
W sierpniu 1963 r. King wziął 
udział w marszu na Waszyng-
ton, w którym uczestniczyło ćwierć 
miliona osób; wygłosił wtedy pa-
miętne przemówienie I have a dre-
am. Rok później działalność Kinga 
została nagrodzona przyznaniem 
mu Pokojowej Nagrody Nobla. 
Protesty w Selmie w 1965 r. wymu-
siły ustawę o prawach wyborczych 
ułatwiającej ludności murzyńskiej 
udział w wyborach.

Anatomia protestów bez 
stosowania przemocy

Zdaniem Kinga w warunkach ame-
rykańskich niestosowanie prze-
mocy było najskuteczniejszą me-
todą realizacji celów politycznych, 
gdyż powodowało niewielką licz-
bę ofiar w stosunku do wymuszo-
nych tą drogą zmian społecznych 
oraz przyczyniało się do rozbudze-
nia wśród ludności murzyńskiej 
poczucia własnej godności. Wy-
rzekający się przemocy, podwa-
żając stereotypowe wyobrażenia 
czarnego, zyskiwali poparcie białej 
opinii publicznej.

Przygotowanie każdej akcji 
składało się z trzech faz: zbierania 
i weryfikacji danych o przypadkach 
segregacji, prowadzenia negocja-
cji w celu pokojowego rozwiąza-
nia problemu, a w razie niepowo-
dzenia rokowań – pracy nad sobą 
i przygotowywania się do bierne-
go oporu. Przed protestem wszy-
scy ochotnicy musieli podpisać 
Kartę Zobowiązania następują-
cej treści: Będę przestrzegał na-
stępujących dziesięciu przykazań: 
1) Rozmyślaj codziennie nad na-
uką i życiem Jezusa. 2) Zawsze 

pamiętaj, że ruch biernego oporu 
[...] dąży do sprawiedliwości i zgo-
dy, a nie do zwycięstwa. 3) Bądź 
pełen miłości, ponieważ Bóg jest 
miłością. 4) Módl się codziennie, 
aby Bóg posłużył się tobą dla do-
bra wolności wszystkich. 5) Rezy-
gnuj z własnych potrzeb, aby wszy-
scy byli wolni. 6) Przestrzegaj zwy-
kłych zasad grzeczności wobec 
przyjaciół i wrogów. 7) Staraj się 
systematycznie oddawać przysłu-
gi innym i światu. 8) Unikaj gwał-
tu w czynach, mowie i w sercu. 9) 
Staraj się być zdrowy na ciele i du-
chu. 10) Postępuj według wska-
zówek ruchu i przywódcy demon-
stracji. Podpisuję to zobowiązanie 
po głębokim namyśle, z przekona-
niem i wolą wytrwania (cyt. za: M. 
L. King, Dlaczego nie możemy cze-
kać. Warszawa 1967, s. 65).

Jeżeli demonstracja nie odno-
siła skutku, decydowano się na na-
ruszenie prawa: zamawiano jedze-
nie w restauracjach, żądano ob-
sługi w sklepach, spacerowano po 
parkach przeznaczonych tylko dla 
białych itd. Prowadziło to do aresz-
towania osób naruszających se-
gregacyjne przepisy, czemu aresz-
towani poddawali się bez protestu.

Gospodarka silna rodziną

Po zdobyciu równouprawnie-
nia w korzystaniu z praw wybor-
czych, King w drugiej połowie 
lat 60. Zaangażował się w walkę 
z dużo trudniejszą do zwalczenia, 
bo niejawną i bezosobową, ekono-
miczną dyskryminacją Murzynów. 
W tym celu w styczniu 1966 r. wraz 
z rodziną przeprowadził się do 
Chicago, gdzie na pół roku za-
mieszkał w czynszowej kamieni-
cy. King w swoich przemówieniach 
i wystąpieniach przedstawiał trafną 

diagnozę sytuacji. Według niego 
jedną z przyczyn ekonomicznego 
niedostatku czarnej ludności USA 
jest słabość i brak spoistości czar-
nych rodzin. W murzyńskich rodzi-
nach na ogół kobiety znajdowa-
ły stałe zatrudnienie jako szwacz-
ki czy pomoc domowa. Ich mężo-
wie mieli trudności w znalezieniu 
stałej pracy i musieli podejmować 
doraźne zajęcia. Najczęściej też 
padali ofiarą bezrobocia. Sprawia-
ło to, że to czarne kobiety były je-
dynymi żywicielami rodziny, a oj-
cowie przestawali być autoryteta-
mi dla swoich dzieci, które poszu-
kiwały wzorców osobowych wśród 
hersztów gangów młodzieżowych, 
popadając w narkomanię i alkoho-
lizm. Czarnym rodzinom nie poma-
gał również system zasiłków spo-
łecznych, gdyż warunkiem otrzy-
mania zapomogi było wychowy-
wanie dzieci w niepełnej rodzinie. 
Przy niskich dochodach rodzin 
zasiłek był znaczącym wspar-
ciem, lecz warunkiem jego otrzy-
mania była samotna opieka nad 
potomstwem, co prowadziło 
do rozbicia rodzin. Czarna mło-
dzież wychowywała się ten spo-
sób w pozbawionych ojców rodzi-
nach, co rzutowało na niepowo-
dzenia w edukacji oraz gorszy start 
życiowy.

Postawiona przez Kinga dia-
gnoza pozbawiona była długofa-
lowego programu naprawczego. 
Zamiast tego King, aby uzyskać 
szybkie efekty prowadzonej kam-
panii – wysunął postulaty nowej 
polityki mieszkaniowej, która uła-
twiałaby czarnym rodzinom zakup 
domów i mieszkań poza obszara-
mi slumsów oraz budowę miesz-
kań komunalnych dla czarnej lud-
ności w innych dzielnicach miasta. 
Ponadto King domagał się wpro-

wadzenia gwarantowanej pła-
cy minimalnej. W celu uzyska-
nia poparcia dla swoich pro-
pozycji 10 lipca 1966 r. zorga-
nizował demonstrację czarnej 
ludności Chicago, podczas 
których doszło do rozruchów 
i aktów przemocy. Rozlały się 
one w innych miastach USA. 
Protest przyniósł połowicz-
ne rezultaty, gdyż władze Chi-
cago zgodziły się na otwar-
tą politykę mieszkaniową, od-
mawiając realizacji pozosta-
łych postulatów. O ile walka 
o prawa obywatelskie i równo-
uprawnienie czarnej ludności 
USA doprowadziła do realiza-
cji założonych celów, to w wal-
ce o poprawę ekonomicznego 
bytu czarnej ludności Amery-
ki Martin Luther King pono-
sił na razie porażki. Nie było 
mu dane ich przezwyciężyć, 

gdyż zginął od kuli zamachowca 4 
kwietnia 1968 r.

Trudne dziedzictwo 
Martina Luthera Kinga

Przy całej swojej niekonsekwen-
cji, perturbacji w życiu osobistym 
i małżeńskim (FBI do 2027 r. 
przesunęło ujawnienie stenogra-
mów z podsłuchiwanych rozmów 
telefonicznych Kinga) oraz rywali-
zacji o wpływy z radykalniejszymi 
odeń działaczami i organizacjami 
murzyńskimi, głoszony przez Kin-
ga, oparty na solidaryzmie spo-
łecznym, ideał beloved commu-
nity (ukochanej wspólnoty), jawi 
się jako naiwna utopia, realizacją 
której nikt nie jest zainteresowa-
ny i na dodatek – w nią nie wie-
rzy. Procesy globalizacyjne pro-
wadzące w XXI w. do wyłaniania 
się nowych elit społecznych, któ-
re z jednej strony posługują się 
pseudo-emancypacyjną retory-
ką, a z drugiej – przejmują kon-
trolę nad przepływem informa-
cji i kapitału podkopują zasadę 
demokracji przedstawicielskiej 
i suwerenności ludu. Trudno bo-
wiem we współczesnej Ameryce 
uznać za kontynuatorów idei Kin-
ga ruch Black Lives Matters ma-
jący co najmniej indyferentny sto-
sunek do kwestii nie-stosowania 
przemocy, czy Partię Demokra-
tyczną podejrzliwie podchodzącą 
do tradycyjnej rodziny i społecz-
nych ról kobiety i mężczyzny. Po-
mimo całej swojej niekonsekwen-
cji i słabości, postać Martina Lu-
thera Kinga pozostanie inspirację 
dla tych, co odważą się walczyć 
o wolność i sprawiedliwość.

Poznań, 11 stycznia 2021

Martin Luther King. Między 
liberalizmem a populizmem

 ■ Każdego roku w Stanach Zjednoczonych w trzeci poniedziałek stycznia obchodzony jest dzień pa-
stora Martina Luthera Kinga, zwolennika niestosowania przemocy i bojownika o prawa obywatelskie czarnej 
ludności USA. To federalne święto zostało wprowadzone podczas prezydentury Ronalda Reagana w 1983 r. 
W drugiej połowie XX wieku King był sztandarową postacią amerykańskiej lewicy i postępowych liberałów. 
Paradoksalnie dzisiaj, głoszone przez Kinga poglądy kwalifikowałyby go jako populistę i raczej lokowałyby go 
po konserwatywnej stronie amerykańskiej sceny politycznej.

Krzysztof 
Brzechczyn
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Myśli i Kultura

Nadzieja
Ciemność. Widzę tylko ją. Urodziłam się i widziałam 

tylko ciemność. W zasadzie nie wiem, co widzę. Nic. Jed-
nak to brzmi tak okropnie, jakby ktoś zabrał ci cząstkę 
ciebie, wydarł ją i wiesz, że nigdy ci się jej nie uda odzy-
skać. Słowo ciemność jest lżejsze. Mówiąc to, mam na-
dzieje, że kiedyś zobaczę coś poza nią. Na razie tylko 
musze czekać. Innej opcji przecież nie mam. Zabić się? 
To by nic nie dało. Nikt nie wie, co jest po śmierci. Co, jak 
jest, tylko ciemność i nic poza tym. Co by to dało w ta-
kim razie? Tylko zmieniłabym stan. Nie żyłabym i tyle. 
Może jednak coś widzę, jestem w stanie dostrzec, ale 
o tym nie wiem i żyję z świadomością, że nie mogę, że 
nie umiem, że nie dam rady. Nie wiem tego. Niewiedza 
ta mnie dołuje, przytłacza, krępuje, nie poddam się. Wie-
rze w to, że kiedyś zobaczę, przejrzę na oczy, dostrze-
gę to wszystko, co mnie otacza. Dlatego mam tę nadzie-
je. Życie dla mnie nie było proste. To, że nie widzę nie 
było nigdy dla mnie problemem. Przyzwyczaiłam się do 
tego. Nauczyłam się z tym żyć. Gorsze dla mnie było to, 
że nie znałam swoich rodziców. W sensie – miałam ich, 
ale to nie do końca tak. Oni byli. I tyle. Nie starali się 
mnie poznać, ani otworzyć. Traktowali mnie, jak zbędny 
ciężar. Nie wiem, czy czuli coś do mnie, czy jedyną rze-
czą, która mnie z nimi wiązała, było to, że kobieta, na 
którą przez całe życie mówiłam „Mama”, mnie urodzi-
ła. Jednak chyba tak było. Uczucie odrzucenia przez naj-
bliższe ci osoby jest okropne. To, że mają cię za gorszą, 
że popełnili błąd, decydując się na dziecko, mówiąc ci 
to prosto w twarz jest koszmarne. Słysząc to, czułam się, 
jakby ktoś igiełka po igiełce dźgał mnie w serce, następ-
nie wyrywał je całe ze mnie, deptał i rozrywał na małe 
kawałeczki. Do tego nie da się przyzwyczaić, jedyne dro-
gi, aby się z tym uporać to albo pozbycie się wszystkich 
emocji, albo zaakceptowanie to i myśle, że juro będzie le-
piej. Co da nam pierwsza opcja? W skrócie, nic. Nie da się 
pozbyć emocji, one zawsze będą. Ludzie naprawdę się ich 
nie pozbywają. One zawsze będą gdzieś się tlić i wydoby-
wać. To co robią, to przyjmują postawę obronną i zakry-
wają je czymś. Przeważnie jest to smutek, strach czy od-
rzucanie wszystkiego, co się tylko da.

Jest też druga opcja, pozytywne nastawienie. Tak, te-
raz jest źle. Czy zawsze będzie? Nie. Zaakceptowanie sy-
tuacji, pogodzenie się z nią i myślenie, że nadejdą dobre 
dni, jest trudne. Łatwiej się w końcu poddać. Czy pozby-
cie się emocji jest równoznaczne z poddaniem się? Po czę-
ści tak. Odrzucając je, symbolizujesz, że nie dasz rady się 
przeciwstawić złym uczuciom. Zakładasz maskę. Boisz się 
dobrych rzeczy, bo gdzieś głęboko z tyłu głowy masz myśl: 
zawsze jak jest dobrze, to się dzieje coś, przez co jest źle. 
To tak jakby powiedzieć, że zawsze po słońcu przychodzi 

burza. Tak to prawda, jednak stwierdzenie tego, przyjęcie 
postawy obronnej świadczy o strachu. Strachu przed tym, 
że się nie da rady. To tak, jak z uzależnieniami. Lek przed 
tym, że nie poradzę sobie na trzeźwo. Konfrontacja z rze-
czywistością jest ciężka, ale konieczna. Ja wybrałam opcję 
cięższą. Nie poddałam się, stwierdziłam, że jestem silniej-
sza, niż to co mnie krzywdzi. Osoby takie jak moja matka 
nie były mnie warte. Może ona też przeżyła coś ciężkiego. 
Coś z czym nie umiała sobie poradzić, dlatego wybrała ła-
twiejszą drogę. Może się po prostu wyżywała na mnie, bo 
nie radziła sobie z samą sobą. Nie wiem tego, ale nie czu-
je potrzeby, żeby się dowiedzieć. Czy ja postąpiłam słusz-
nie wybierając trudniejszy sposób wyjścia z sytuacji? Było 
to ciężkie. Bolało bardzo, ale może dzięki temu jestem 
tu gdzie teraz jestem. Może gdybym się poddała, zobaczy-
łabym czy po śmierci jest tylko ciemność, czy nadzieja na 
ujrzenie kiedyś świata miała sens. Nie wiem, raczej też się 
o tym nie przekonam, ale w sumie nie chcę. Jest mi dobrze 
tak jak jest, więc po co to zmieniać.

Moje życie nie było tylko serią cierpienia i czekania na 
lepsze jutro. To, że moi rodzice byli tacy, jacy byli, nie spra-
wiało, że siedziałam wiecznie smutna. Jak już mówiłam, 
nie poddałam się. Doświadczyłam wiele. Latem 1978  r. 
zakochałam się. Uczucie te było dla mnie nowe, nie zna-
łam go przedtem. Ludzie mówią na to motylki w brzuchu, 
brzmi to pięknie, jednak chyba tylko brzmi. Dla mnie był 
to raczej skręt kiszek. Miłość, miłość, miłość, każdy do 
tego dąży, szuka swojej drugiej połówki, kogoś z kim spę-
dzi swoją przyszłość. Ja szukać nie musiałam. Ona przyszła 
sama. Adam, to była moja druga połówka. Dzień, w któ-
rym go poznałam, wspominam do dziś. Nie wiem jaka 
była pogoda, nie wiem nawet jak wtedy wyglądał, ale dla 
mnie się to nie liczy. Najważniejsze dla mnie było to, że 
mnie zaakceptował. Jednak nasza bajka taka piękna nie 
jest. Jeśli by ktoś mnie zapytał, czy nasza relacja jest zdro-
wa, bez wahania bym powiedziała – nie. Mimo wszyst-
kiego, każdej kłótni, awantury, tego że kilka razy nawet 
mnie uderzył, nie byłam na tyle silna, aby od niego odejść. 
W tym wypadku się poddałam. Wiedziałam, że Adam 
mnie niszczy, ale bałam się. On jako jedyny przez całe ży-
cie mnie zaakceptował taką, jaką jestem.

Wiedziałam o wszystkim. Mój z czasem małżonek do 
grzecznych nie należał. Na szczęście do inteligentnych 
też. Często mnie bawił. Lubiłam zadawać mu trudne py-
tania, na które byłam pewna, że nie będzie potrafił odpo-
wiedzieć. Kiedy starał się z siebie wykrztusić byle co, było 
dla mnie tak komiczne, że wybuchałam śmiechem. To, 
co robiłam, obniżało go. Jednak musiałam to robić. Mu-
siałam się zemścić w jakiś sposób za to, co on mi robił. 
Zdrady. To chyba był ulubiony sport mojego męża. Myślał, 
że jak będzie uprawiał sex w pokoju obok tego, w którym 
ja byłam, to się niczego nie domyślę. Otóż domyślałam 
się. Dodatkowo zapominał o jednej rzeczy. Mam świetny 

słuch. Słyszałam każde pisknięcie, jaki on bądź jego ko-
chanka wydawali.

Adaś nie zamykał się na jedną płeć i mówił: „dziura 
to dziura”. Wybuchałam złością. Dla niego był to niewin-
ny żarcik, dla mnie nie. Słowa te były bardzo uwłaczają-
ce. Za każdym razem uchodziło mu to na sucho, w koń-
cu jestem słabsza, z łatwością można mnie zakrzyczeć. 
Ale nie tylko to było dla niego łatwe. Używał mnie jako 
koła ratunkowego. Ilekroć podpadł komuś, krzyczał, że 
ma niewidomą żonę i musi się mną opiekować. Kiedyś, sex 
homoseksualny nie był tak tolerowany jak dziś. Kiedy ktoś 
mu zarzucał takie rzeczy, mówił, że ma żonę i nigdy by 
mnie nie zdradził.

Ja zawsze mu wybaczałam. W końcu to mój mąż, któ-
rego kocham. Wiem, że mimo wielu błędów, jakie popeł-
niał, coś do mnie czuł. Wiedziałam o tym. Serce mi mó-
wiło. Popełniał głupstwa, ale mnie kochał i to się tylko li-
czyło.

Adasiu, piszę to dla ciebie. Leżę właśnie na łożu śmier-
ci. Lekarze dają mi już tylko trzy godziny. Wiem, że za-
leży ci na mnie. Wiem też, że odejdę sama. Jako mój mąż 
powinieneś być przy mnie. To, że cię nigdy nie widziałam, 
niczego nie zmienia. Kocham cię i chcę, abyś to wiedział. 
Nic ci nie zarzucam, gdyby nie ty, moje życie byłoby praw-
dopodobnie smutne. Myślę, że mnie teraz zdradzasz, ale 
nie mam ci tego za złe. Wiem, że masz z tym problem. Ro-
zumiem to, nie osądzam cię. Proszę tylko o dwie rzeczy. 
Chciałabym, byś się zapisał na terapię. Mamy rok 2020, więc 
to nic wstydliwego. Wiesz, że sobie z tym nie radzisz. Ja też 
to wiem. W końcu leżę sama, nie ma cię przy mnie. Lepsze 
jutro nadejdzie, musisz tylko chcieć się uporać w tym pro-
blemem. Proszę cię też, abyś spalił wszystko, co związane 
jest ze mną, a moje ciało skremował i popiół wysypał do 
morza. Każde zdjęcie, każdy dokument, na którym wid-
nieje moje imię i nazwisko, wszystkie moje ciuchy. Nie 
potrzebuję sztucznego celebrowania pamięci, wystarczy 
mi, że ty będziesz szczęśliwy i czasami ci się przypomni 
coś radosnego związanego ze mną. Czytając to, możesz się 
przejąć. Znów popaść w alkoholizm, z którym się boryka-
łeś po śmierci naszej córki. Jednak pamiętaj, zapomina-
nie o problemie, to nie jego rozwiązanie. Pewnie cię za-
stanawia, dlaczego nie wspomniałam nic o naszej córce. 
Już śpieszę z wyjaśnieniem. Wystarczająco wycierpieli-
śmy po jej stracie. Wracanie do niej i opisywanie tego jesz-
cze raz byłoby dla mnie zbyt bolesne, więc ominęłam jej 
temat. Czeka cię w życiu wiele rzeczy, z którymi będziesz 
musiał sobie poradzić. Pamiętaj tylko, aby się nie podda-
wać. Śmierć bliskich jest okropna. Wiem, co czułeś dzie-
sięć lat temu, teraz znowu to poczujesz. Jednak nie martw 
się. Będę w lepszym miejscu. Kto wie, może w końcu coś 
zobaczę. Taką mam nadzieję. Trzymaj się. Twoja zawsze 
kochająca Monica. 06.01.20, 18:36, szpital Henry’ego For-
da Meksyk.

Jan Gotowicki
Laureat III nagrody w konkursie literackim „Gazety Obywatelskiej”.

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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Opinie i Akcenty

Samorząd wojewódzki, 
powiatowy, gminny…

Województwo, powiat, gmina – 
jeden region, różne kompeten-
cje. Przez trzydzieści lat istnienia 
samorządu w Polsce, nie uda-
ło się doprowadzić do skutecz-
nego współdziałania, zwłasz-
cza w zakresie realizacji poli-
tyki rozwoju. Postawmy pyta-
nie: czy potrzebujemy tak wie-
lu przedstawicieli na tylu różnych 
szczeblach?

Samorządy lokalne bez rozli-
czania, bez odpowiedzialności?

W teorii, samorząd lokalny 
umożliwia mieszkańcom realiza-
cję prawa do zarządzania spra-
wami publicznymi o znaczeniu 
lokalnym na własną odpowie-
dzialność i we własnym intere-
sie, prowadząc do poprawy ja-
kości życia. W tym celu miesz-
kańcy wybierają reprezentantów 
do organów gmin. W praktyce po 
oddaniu głosu na konkretną oso-
bę, kończy się możliwość spo-
łecznej kontroli nad działaniami 
samorządu. Odwołanie włodarza 
gminy jest bardzo trudne, a rad-
ni po objęciu swoich funkcji, czę-
sto przenikają do lokalnych ukła-
dów, które już teraz tworzą nie-
mal równoległą część funkcjono-
wania samorządów. Często za-
padają decyzje sprzeczne z po-
trzebami mieszkańców, niekon-
sultowane z nimi i za które nikt 
z organów gminy nie ponosi od-
powiedzialności. Zaniepokojeni 
mieszkańcy są bezradni, gdy ich 
przedstawiciele w Radzie Gmi-
ny bezrefleksyjnie zatwierdzają 
kwestionowane przez mieszkań-
ców decyzje.

Duże miasto w wojewódz-
twie małopolskim, przygotowało 
budżet z rekordowym deficytem 
i bardzo ryzykownym poziomem 
zadłużenia. Regionalna Izba Ob-
rachunkowa zaakceptowała ten 
budżet.

Jeszcze radny czy już 
zawodowy polityk?

Radni to quasi-zawodowa grupa 
tworząca prawo miejscowe i ko-
ordynująca strategiczny rozwój 
danej jednostki. Raz w miesią-
cu radny bierze udział w komisji, 
która trwa trzy godziny oraz w se-
sji Rady. Każdego miesiąca „pra-
cuje” około sześciu godzin. Za-
rabia około 150 zł za godzinę! 
Sołtyso-radni oczywiście odpo-
wiednio więcej, przecież biorą 
podwójnie diety. Na takie stawki 

mogą liczyć specjali-
ści z branży IT, spe-
cjaliści od bezpie-
czeństwa cyfrowego, 
adwokaci, oraz radni 
gminni. W praktyce, 
bardzo często miej-
sce w radzie gminy 
stanowi punkt wyjścia 
do uzyskania innych 
stanowiska w admini-
stracji samorządowej 
lub w spółkach podle-
głych. W pewnym mo-
mencie okazuje się, 
że niemal wszystkie 
źródła dochodu nie-
których radnych po-
chodzą z miejsc kon-
trolowanych przez sa-
morząd. Czy to jesz-
cze radny reprezentu-
jący potrzeby wybor-
ców, czy już zawo-
dowy polityk zajmu-
jący się bardziej swo-
ją karierą niż repre-
zentowaniem miesz-
kańców?

Rada Gminy 
czy grupa 

zawodowych 
polityków?

Rada Gmi-
ny w założeniu ma 
być organem kontrol-
nym wobec organu wykonawcze-
go. Jeśli Rada nie wypełnia tej 
funkcji, wtedy organ wykonaw-
czy ma pełną swobodę. Bezkry-
tycznie zatwierdzanie pomysłów 
organu wykonawczego w zakre-
sie gospodarki finansowej może 
doprowadzić do tragicznych dla 
gminy konsekwencji. Przecięt-
ny mieszkaniec nie wie o lawino-
wym narastaniu deficytu budże-
towego i zadłużeniu gminy. Radni 
to widzą.. Dlaczego dopuszczają 
do zadłużenia i zagrożenia bytu 
gminy?

Własna odpowiedzialność 
samorządu, czyli czyja?

Samorządy działają na własną 
odpowiedzialność. Kto, przed kim 
i w jakim trybie ponosi odpowie-
dzialność za patologiczne sytu-
acje, czyli nadmierne zadłużanie, 
straty czy nieracjonalne wydatki? 
Tego nikt nie wie.

Mała, wiejska gmina w Mało-
polsce była jedną z najbardziej 
zadłużonych gmin w Polsce, po 
tym, jak ówczesna wójt podję-
ła wątpliwą decyzję o budowie 

ogromnego gimnazjum wyłącz-
nie ze środków własnych gmi-
ny. Efektem była konieczność ze-
rwania umowy z wykonawcą, za-
płacenie kary umownej z powodu 
braku właściwej kontroli ze stro-
ny Rady Gminy, źródeł finanso-
wania inwestycji zaproponowa-
nej przez wójta.

Władza stanowiąca, 
niezależna od 
wykonawczej?

Oprócz licznych przykładów pa-
tologii w samorządach są i po-
zytywne przykłady. W niektórych 
gminach większość radnych dba 
o interesy mieszkańców i wypeł-
nia swoje obowiązki, rzetelnie 
i uczciwie. Niezależna od orga-
nu wykonawczego i kompetentna 
grupa radnych może wprowadzić 
gminę na drogę zrównoważone-
go rozwoju i zapobiec bankruc-
twu gminy. Jednak władza wyko-
nawcza, mając do swojej dys-
pozycji wszystkich urzędników 
i radców prawnych, może sku-
tecznie utrudniać pracę niezależ-
nym radnym. Część gmin w Ma-

łopolsce zawierała 
umowy kredytowe 
z prywatną firmą gru-
py kapitałowej Lesz-
ka Czarneckiego.

Władza 
stanowiąca 
zależna od 

wykonawczej?

Gdy włodarz gminy 
ma większość w ra-
dzie, wtedy najczę-
ściej propozycje or-
ganu wykonawcze-
go stają automatycz-
nie obowiązującym 
prawem. Taki samo-
rząd może przypo-
minać teatr z rozpi-
sanymi rolami. Podej-
mowane przez Radę 
Gminy decyzje nie 
uwzględniają intere-
su wszystkich miesz-
kańców i nie dba-
ją o dobro wspólno-
ty. Obecnie braku-
je ustawowych za-
bezpieczeń przed 
nadużyciem wła-
dzy. W sytuacji kon-
fliktu między organa-
mi i gdy mieszkań-
cy wskazują wady po-
dejmowanych dzia-
łań, obligatoryjnie po-

winno się wyznaczyć komisarza 
do czasu wyjaśnienia problemu.

Wyborcy coraz częściej 
włączają samorządom 

„tryb sprawdzam”?

Mieszkańcy uczestniczą w spra-
wowaniu władzy pośrednio, są bo-
wiem reprezentowani jako wybor-
cy przez swych radnych. Czę-
sto świadomi negatywnych skut-
ków podejmowanych działań 
przez władze gminy, starają się 
uzyskać rzetelną informację pu-
bliczną. Niestety, coraz częściej 
nie mają dostępu do informacji 
publicznej, gwarantującej jaw-
ność działań samorządu w każ-
dym wymiarze.

Majątek komunalny, 
polityka kadrowa 

w polskim samorządzie?

Gospodarowanie majątkiem 
komunalnym i polityka kadro-
wa w samorządach należą do 
najbardziej patologicznych. Ła-
pownictwo i fikcja nadzoru nad 
spółkami Jednostek Samorzą-

du Terytorialnego dopełniają ob-
raz funkcjonowania większo-
ści samorządów. Wyborcy rzad-
ko rozliczają samorządowców 
ze zmian w majątku komunalnym.

Nowa limuzyna dla 
prezydenta, ograniczenia 

w komunikacji dla 
mieszkańców?

Od początku pandemii samorzą-
dy otrzymywały rządowe wspar-
cie do walki z pandemią. De-
cyzje były uzasadnione i sku-
tecznie wspierały samorządy. 
W ramach tej pomocy uelastycz-
niono reguły finansowe, zawie-
szono „Janosikowe” i , przekie-
rowano fundusz alkoholowy. Jed-
nak największe znaczenie mia-
ło powołanie Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 
Dzięki działaniom Rządu popły-
nęły do samorządów rządowe 
pieniądze dla inwestycji lokal-
nych, które mogły być zagrożone 
ze względu na dziury budżetowe. 
Rząd widział potrzebę wsparcia 
samorządów w czasie kryzysu, 
ale samorządy nie widzą potrze-
by oszczędzania.

Radni z Krakowa już w kwiet-
niu apelowali do prezydenta 
o wprowadzenie oszczędniejsze-
go gospodarowania środkami 
na utrzymanie urzędu miasta. 
W odpowiedzi, koszt utrzyma-
nia urzędu wzrósł w budżecie na 
2021 rok o… 29 milionów i wypła-
cono urzędnikom z kadry kierow-
niczej łącznie ponad 18 mln. na-
gród i zakupiono limuzynę służ-
bową dla prezydenta zaciągając 
kolejny kredyt.

Oszczędności podejmowa-
ne przez prezydenta to próby li-
kwidacji Młodzieżowych Domów 
Kultury, wyłączanie oświetlenia 
ulicznego nocą i znaczne ogra-
niczenia w komunikacji miejskiej.

Równocześnie władze Krako-
wa występują do rządu o dodat-
kowe wsparcie w związku z trud-
ną sytuacją finansową miasta! 
Czy tak zarządzanemu samorzą-
dowi należy dawać dodatkowe 
pieniądze?

Zmiany przepisów regulują-
cych działania samorządów 
i wprowadzenie efektywnego 
nadzoru nad samorządami po-
winny być przedmiotem nowej 
umowy społecznej w sprawie 
ustroju samorządów w Polsce. 
Usprawni ona współpracę sa-
morządu lokalnego, władz cen-
tralnych oraz społeczeństwa.

Blaski i cienie Polski 
Samorządowej

 ■ Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców zamieszkująca określone terytorium, a władza samorządowa to najbliższy obywatelowi po-
ziom władzy. Sprawnie działający samorząd, powinien dbać o rozwój i zaspokajanie potrzeb społecznych. Niestety mieszkańcy odczuwają negatyw-
ne skutki działań samorządów, którym wolno więcej niż władzy centralnej i nie podlegają żadnej kontroli. Sytuacja staje się coraz trudniejsza, gdyż 
część sceny politycznej zdaje się nie słyszeć negatywnych opinii o funkcjonowaniu samorządów. Czy pozytywna ocena wygłaszana w przestrzeni pu-
blicznej, ma chronić patologiczne mechanizmy w instytucjach samorządowych?

Grzegorz 
Gorczyca
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) uczestniczka konkursu cho-
pinowskiego; 3) w niej urok starych fotogra-
fii; 4) gdy kiepski  – nawet złote ramy nie 
pomogą; 7) księżniczka z dramatu Gom-
browicza; 8) matka cesarza Tyberiusza; 
9) „skarb narodowy” mający (podobno) 
szczególne prawa ; 10) nieczyste zagranie, 
zdarza się nie tylko na meczu piłkarskim; 
16) niezwykłe naczynie na zwykłą zupę; 
17) kojarzy się z mądrością i (ostatnio) 
z podsłuchami; 18) nóż do frezarki; 19) od-
cinek większego wyścigu. 

POZIOMO: 1) był nim każdy z dwunastu 
uczniów Chrystusa; 6) biblijny Święty Gra-
al; 11) był tym z trzech króli, który ofiarował 
Nowonarodzonemu Chrystusowi kadzidło;  
12) autor wizjonerskiej książki „Rok 1984”; 
13) student seminarium duchownego;  
14) miasto na Białorusi, niegdyś w granicach 
II RP; 15) biała szata liturgiczna; 20) moral-
ność w postępowaniu; 21) brytyjski przeciw-
nik wiga; 22) wichura ze śniegiem; 23) kot-
ka wierzbowa; 24) bałkańska potrawa ryżo-
wo-mięsna.

rogalowemuzeum.pl
Kiedy ze wzruszeniem obchodzimy dzień 
św. Marcina, dajemy sobie przy tym prawo 
do szczególnych rozkoszy kulinarnych: ro-

gali świętomarcińskich. Czy jednak wiemy, 
że świąteczny nastrój możemy przedłużać 
niemal w nieskończoność, odwiedzając 
Rogalowe Muzeum Poznania, od kilku lat 
znajdujące się przy Starym Rynku? Właśnie 
tam poznamy sekret skarbu Wielkopolski. 
To miejsce dla wszystkich którzy chcą po-
znać lepiej Poznań, jego specyfikę, język 
oraz symbole (...). W kameralnej, swobodnej 
atmosferze pokazów na żywo. Jest też coś 
dla ducha: placówka mieści się w zabytko-
wej, 500-letniej kamienicy (...). Wystrój po-
chodzi ze złotej epoki dla miasta, czyli Rene-
sansu. W środku możecie tu podziwiać m.in. 
oryginalny drewniany strop z polichromią, 
malowidła naścienne, gotyckie ściany i łuki.

muzeumobwarzanka.com
Kraków nie jest gorszy i od trzech lat ma 
Żywe Muzeum Obwarzanka na Kleparzu: 

Nie jesteśmy typowym muzeum z ekspo-
natami i kustoszem pilnującym ciszy. U nas 
poza lekcją historii, wybrudzisz swoje ręce 
ciastem i samodzielnie wykonasz obwa-

rzanka. My na miejscu go upieczemy. (...) 
Prowadzący opowiada o historii i tradycji wy-
pieku obwarzanków krakowskich, a następ-
nie każdy z uczestników dostaje kęs ciasta, 
z którego robi własnego obwarzanka. Warto 
przy tym wiedzieć, że Historia obwarzanka 
krakowskiego sięga czasów średniowiecz-
nych, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą 
z 1394 roku. Jego nazwa związana jest 
z procesem produkcji, a dokładniej z obwa-
rzaniem, czyli zanurzeniem we wrzącej wo-
dzie.

skansenchabowka.pl
To wiejskie muzeum otwarto w 1993 r. Od-
dajmy głos twórcom: Skansen Taboru Kolejo-
wego, który powstał na terenie dawnej paro-
wozowni w Chabówce słynie z najliczniejszej 

i jednej z najciekawszych kolekcji ekspo-
natów związanych z historią kolejnictwa na 
ziemiach polskich. Na kilku torach urządzono 
ekspozycję wycofanych z ruchu parowozów, 
lokomotyw elektrycznych i spalinowych, wa-
gonów, pługów, żurawi, i innego taboru spe-
cjalnego. Do obsługi czynnych parowozów, 
prowadzących pociągi retro pozostawiono 
urządzenia umożliwiające zaopatrzenie 
ich w węgiel i wodę oraz oczyszczenie pa-
leniska. Po zwiedzaniu zaplanujmy podróż 
pociągiem Małopolskimi Szlakami Turystyki 
Kolejowej.

aan

Z INTELEKTEM 
NA MINUSIE
Z intelektem tak to bywa
Że wciąż spada ludziom krzywa
Człek raz ma go w dużym plusie
Innym razem na minusie...

Sinusoida wciąż zawodzi
Wiedzą starzy wiedzą młodzi
I się toczą ciągle boje
O bezsens i paranoje...

Na logikę brak logiki
Słychać często głośne krzyki
Udzielające wciąż rady
By odstąpić od zasady

Nowe idą obyczaje
Wszak to w modzie się już staje
I tak wielu postępuje
Że się starszych nie szanuje

I niestety fakt prawdziwy
Dziwne gremia głoszą dziwy
Że ich bardzo wszystko złości
W kwestii tej – w sensie wartości

Wielu ciągle o coś rości
Czyniąc sobie wciąż przykrości
A logicznie – nie pasuje
Że się dobro ludziom psuje

Tak na oko ma wciąż wielu
Czyniąc chaos w jakimś celu
Pewnie też tu nie przesadzę
Chcą obalić każdą władzę

Więc wygłoszę Wam orędzie
Kto dziś jest jutro nie będzie
Ludy kiedyś przecież żyły
Dziś już tylko zabrzmi – były

Dziś medialny na świeczniku
Ustawiony na pomniku
W blasku fleszy blasku lamp
Dobry przykład Donald Trump

W Kapitolu awantura
Na facebooku jest cenzura
Demokracji tak pasuje
Prezydenta cenzuruje

Jeszcze wczoraj hołubiony
Dzisiaj bardzo potępiony
Tu skwituję temat z góry
Takie życia są reguły...

Bywa piękny czas rozkwitu
Czas euforii i czas mitu
Tak wygląda cała ziemia
Jest dziś człowiek – jutro nie ma

Od pradziejów zawsze było
Ważny czas póki się żyło
Radość euforia czasem stres
Aż nadchodzi życia kres

Różne gremia kiedyś żyły
Każdy będzie kiedyś – były
Były wójt burmistrz prezydent
Były poseł i rezydent...

POSTSCRIPTUM
Wielka szkoda każdej chwili
Wszyscy kiedyś będą – byli
Tak więc szanuj dzisiaj życie
I żyj pięknie przyzwoicie...

EPILOG
Dynamiczniej czas poleci
Będą wiersze i poeci
Przetrwa czas wartości
Czas poetów i miłości...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Utworzona w 1243 roku die-
cezja warmińska obejmo-
wała m.in. Braniewo, From-
bork, Pieniężno, Orne-
tę, Dobre Miasto, Lidzbark 
Warmiński, Olsztyn, Bisku-
pie, Bisztynek, Jeziorany, 
Reszel. W wyniku napływu 
ludności z terenów Polski 
i Litwy nastąpiła asymilacja 
z miejscową ludnością pru-
ską, podbijaną przez Krzy-
żaków w XIII wieku. Wśród 
przybyszów największą gru-
pę stanowili Polacy, stąd ję-
zyk polski dominował na tym 
obszarze. W następstwie 
aktu inkorporacyjnego Prus 
do Polski w 1454 roku wybu-
chła wojna trzynastoletnia, 
zakończona drugim poko-
jem toruńskim i wcieleniem 
Warmii do Korony.

Rozpoczął się trzystu-
letni, najbardziej owocny w dzie-
jach regionu okres przynależno-
ści do Rzeczpospolitej. Central-
nym punktem był Lidzbark War-
miński, siedziba biskupów. Bi-
skupami warmińskimi były zna-
mienite postacie, zasłużone 
dla regionu i dla państwa: Łukasz 
Watzenrode, Stanisław Hozjusz, 
Jan Dantyszek, Marcin Kromer, 
Ignacy Krasicki. Wiara katolicka 
stanowiła istotny czynnik integru-
jący społeczność Warmii. Pro-
testanci stanowili zdecydowaną 
mniejszość aż do czasów pano-
wania pruskiego, czyli pierwsze-
go rozbioru w 1772 roku. Wte-
dy, aby zneutralizować niechęt-
ne, wręcz wrogie nastawienie 
ludności Warmii do rządów pru-
skich, zaczęto osadzać niemiec-
kich protestantów sprowadza-
nych z głębi Rzeszy. Mimo to, do 
końca XIX wieku ludność prote-
stancka, utożsamiana z Niem-
cami, stanowiła jedynie 10 proc. 
ogółu mieszkańców. Tym różni-
li się Warmiacy od swych sąsia-
dów – Mazurów, wśród których 
polski ruch narodowy kreowany 
był przez Polaków wyznania pro-
testanckiego.

Prusacy na Warmii prze-
nieśli centrum administracyj-
ne z Lidzbarka Warmińskiego 
do Olsztyna, powierzając jed-
nocześnie niemieckim prote-
stantom funkcje administracyj-
ne. Miało to pozbawić Polaków 
i katolików wpływów w regionie. 
W odpowiedzi, polski ruch naro-
dowy w XIX wieku zaczął sku-
piać się wokół pism wydawanych 
przez osoby prywatne, wśród 
których naczelne miejsce zajmo-
wała Gazeta Olsztyńska, wyda-
wana od 1886 roku przez Jana 
Liszewskiego, Andrzeja Samu-

lowskiego, Franciszka Szcze-
pańskiego. Od 1891 roku wydaw-
cami Gazety była rodzina Pie-
niężnych. Gazeta broniła obec-
ności języka polskiego na War-
mii, pisała o represjach niemiec-
kich wobec polskiej ludności, 
stając się narodowym szermie-
rzem, walczącym o zachowanie 
polskości ziemi.

Odbudowa niepodległej Pol-
ski w 1918 roku rodziła nadzie-
ję wśród Polaków na Warmii, 
że region zostanie włączony do 
Polski. Przemawiały za tym ar-
gumenty historyczne – przy-
należność do Rzeczypospoli-
tej przed pierwszym rozbiorem. 
Co więcej, region spełniał przy-
jętą przez traktat wersalski zasa-
dę narodowościową – na Warmii 
zdecydowana większość miej-
scowej ludności posługiwała się 
na co dzień lokalnym wariantem 
odmiany języka polskiego. Oba-
wa Wielkiej Brytanii przed nad-
miernym osłabieniem Niemiec 
i wzrostem znaczenia Francji na 
kontynencie sprawiła, że prze-
forsowano postulat o przepro-
wadzeniu plebiscytu na Warmii, 
Mazurach i Powiślu, jako tere-
nach spornych pomiędzy Polską 
i Niemcami. Do Polski włączo-
no jedynie część powiatu nidzic-
kiego z Działdowem, przez który 
przebiegała linia kolejowa War-
szawa – Gdańsk.

Przeprowadzony plebiscyt 
w lipcu 1920 roku przebiegał 
w dramatycznych momentach 
państwa polskiego. Ofensywa 
bolszewicka na wschodzie par-
ła na Warszawę. Los państwa 
polskiego w tej sytuacji był nie-
pewny, dodatkowo Niemcy celo-
wo podsycali tę niepewność na 
terenach plebiscytowych. Niem-
cy przewozili osoby urodzone 

przed 1905 rokiem na tych te-
renach, które później wyjecha-
ły, przeważnie do Zagłębia Ruh-
ry. Na nic się zdawały działania 
Warmińskiego Komitetu Plebi-
scytowego, który prowadził ak-
cje propagandowe na Powiślu 
i Warmii. Stefan Żeromski, Jan 
Kasprowicz oraz prof. Uniwersy-
tetu Lwowskiego historyk sztuki 
Władysław Kozicki, brali czynny 
udział w akcji plebiscytowej. Wy-
brali się do Prus Wschodnich, by 
agitować za przyłączeniem re-
gionu do Polski. Tam zobaczyli, 
jak Niemcy bezpardonowo, do-
puszczając się gwałtów na pol-
skich działaczach, prowadzą ak-
cję agitacyjną. Żeromski próbo-
wał zainteresować Piłsudskiego 
działaniami, spotkał się jednak 
z kategoryczną, by nie rzec, bru-
talną, odmową. Czy był to wyraz 
braku zainteresowania Marszał-
ka polskimi Kresami Zachodni-
mi, jak pisze większość autorów? 
Niekoniecznie. Raczej był to wy-
nik realizmu politycznego Piłsud-
skiego, który starał się jak naj-
więcej wygrać na Wschodzie, wi-
dząc z tej strony większe niebez-
pieczeństwo dla odrodzonej Pol-
ski. Strona polska nie mogła rów-
nać się z potencjałem niemiec-
kim, jaki został zaangażowany 
do działań plebiscytowych, tak 
więc zdaniem Marszałka nale-
żało szukać korzyści tam, gdzie 
było to możliwe.

Głosowanie było klęską 
– w okręgu olsztyńskim i kwi-
dzyńskim za przynależnością 
do Polski głosowało 3,4 proc. 
uprawnionych. Do Polski przy-
łączono jedynie skrawki ziem 
na Powiślu. Koncepcja tworze-
nia państw narodowych po I woj-
nie światowej, odnosiła się do 
nowo powstałych państw w Eu-

ropie Środkowej i Wschod-
niej i wynikała z przeświad-
czenia, że głównym powo-
dem konfliktów na tych te-
renach stanowią antagoni-
zmy narodowościowe. Bry-
tyjski geograf John Halford 
Mackinder postulował, by 
po I wojnie światowej doko-
nać wymiany ludności pol-
skiej i niemieckiej dla zacho-
wania jednolitego składu et-
nicznego na danym obsza-
rze. Stosunki narodowościo-
we na Warmii uległy radyka-
lizacji w okresie rządów Hi-
tlera. W ramach totalizacji 
życia społecznego, Niem-
cy dokonywali systematycz-
nego niszczenia wszelkich 
przejawów mniejszości na-
rodowych. Wielu polskich 
działaczy na Warmii zosta-
ło aresztowanych, osadza-

nych w obozach koncentracyj-
nych i mordowanych. Min. w obo-
zie w austriackim Hartheim 17 
czerwca 1942 roku zginął w ko-
morze gazowej ks. Antoni Ludwi-
czak, działacz społeczny na War-
mii, przewodniczący Warmiń-
skiego Komitetu Plebiscytowe-
go. Dlatego trzeba ocalić od za-
pomnienia ludzi, którzy w skraj-
nych warunkach starali się za-
chować pamięć o polskości zie-
mi. Jak Gustaw Kodrąb, rolnik 
z Bukowca koło Matyt, nazywa-
ny „Jeziorakowym Kajką”, poeta 
chłopski, zmarły w 1941 roku. 
Spod jego pióra wyszedł wiersz 
„Złota Rękawica” o olbrzymim 
ładunku emocjonalnym: Jezio-
ro moje, w gładkiej toni / widzia-
łem kiedyś dziecka twarz. / Jakiż 
to wiatr te fale gonił, / co odebra-
ły oczom blask? / Jezioro moje, 
z twojej toni/ już nie wyciągnę 
sieci znów, / zabrakło siły w star-
czej dłoni. / I wiary brak, nadziei, 
słów. / Jezioro moje, twoje toni 
/ obcym imieniem mówi czas, / 
na mojej pieśni łańcuch dzwoni / 
niewoli, usta ciśnie głaz. / Jezioro 
moje, w twoje tonie / z ojczystych 
słów oddaję śpiew. / Jak kamień 
krzywdy wiersz zatonie./ Czy kie-
dyś zabrzmi jękiem mew? / Oj-
czyzno moja, ponad tonią / żu-
rawi zwątpień krzyk jesieni. / Do 
starych gniazd dostępu bronią / 
trzcin szable. Aż się los odmie-
ni. / I znowu polski rycerz dumnie 
/ podejmie złotą rękawicę. / Wi-
działem ją w blaszanej trumnie, 
/ gdzie wróg rozbitą miał przyłbi-
cę. / I wy wrócicie tu łabędziem 
/ w łopocie żagli białych skrzydeł, 
/ mój grób z brzozowym krzyżem 
będzie / jak z Grottgerowych ma-
lowideł. / Zarzućcie w tonie noc-
ne sieci / po pieśni sen ukry-

Warmiacy
 ■ Ksiądz Robert Bilitewski (1859-1935) w czasie plebiscytu na War-

mii w lipcu 1920 roku, napisał słowa na melodię hymnu Mazurka 
Dąbrowskiego: „Jeszcze Warmia nie zginęła, póki my żyjemy. / Jeszcze wiara nie 
zniknęła, bo ją wyznajemy, / Śpiewajcie wszędzie: Warmia polską będzie. / Pod 
Bożym przewodem – złączym się z narodem / ….”

Andrzej 
Manasterski

▶
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 236 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
32. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 235 POZIOMO: Osterwa, adopcja, Olczak, szopka, arbuz, herc, 
ansa, stado, Turyn, sadysta, Krzyk, żużel PIONOWO: sylwester, erzac, wokal, dysza, psota, 
Jakuszyce, Gobi, wosk, gody, post, staż: Dobrego Nowego roku życzy redakcja.
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) uczestniczka konkursu cho-
pinowskiego; 3) w niej urok starych fotogra-
fii; 4) gdy kiepski  – nawet złote ramy nie 
pomogą; 7) księżniczka z dramatu Gom-
browicza; 8) matka cesarza Tyberiusza; 
9) „skarb narodowy” mający (podobno) 
szczególne prawa ; 10) nieczyste zagranie, 
zdarza się nie tylko na meczu piłkarskim; 
16) niezwykłe naczynie na zwykłą zupę; 
17) kojarzy się z mądrością i (ostatnio) 
z podsłuchami; 18) nóż do frezarki; 19) od-
cinek większego wyścigu. 

POZIOMO: 1) był nim każdy z dwunastu 
uczniów Chrystusa; 6) biblijny Święty Gra-
al; 11) był tym z trzech króli, który ofiarował 
Nowonarodzonemu Chrystusowi kadzidło;  
12) autor wizjonerskiej książki „Rok 1984”; 
13) student seminarium duchownego;  
14) miasto na Białorusi, niegdyś w granicach 
II RP; 15) biała szata liturgiczna; 20) moral-
ność w postępowaniu; 21) brytyjski przeciw-
nik wiga; 22) wichura ze śniegiem; 23) kot-
ka wierzbowa; 24) bałkańska potrawa ryżo-
wo-mięsna.

rogalowemuzeum.pl
Kiedy ze wzruszeniem obchodzimy dzień 
św. Marcina, dajemy sobie przy tym prawo 
do szczególnych rozkoszy kulinarnych: ro-

gali świętomarcińskich. Czy jednak wiemy, 
że świąteczny nastrój możemy przedłużać 
niemal w nieskończoność, odwiedzając 
Rogalowe Muzeum Poznania, od kilku lat 
znajdujące się przy Starym Rynku? Właśnie 
tam poznamy sekret skarbu Wielkopolski. 
To miejsce dla wszystkich którzy chcą po-
znać lepiej Poznań, jego specyfikę, język 
oraz symbole (...). W kameralnej, swobodnej 
atmosferze pokazów na żywo. Jest też coś 
dla ducha: placówka mieści się w zabytko-
wej, 500-letniej kamienicy (...). Wystrój po-
chodzi ze złotej epoki dla miasta, czyli Rene-
sansu. W środku możecie tu podziwiać m.in. 
oryginalny drewniany strop z polichromią, 
malowidła naścienne, gotyckie ściany i łuki.

muzeumobwarzanka.com
Kraków nie jest gorszy i od trzech lat ma 
Żywe Muzeum Obwarzanka na Kleparzu: 

Nie jesteśmy typowym muzeum z ekspo-
natami i kustoszem pilnującym ciszy. U nas 
poza lekcją historii, wybrudzisz swoje ręce 
ciastem i samodzielnie wykonasz obwa-

rzanka. My na miejscu go upieczemy. (...) 
Prowadzący opowiada o historii i tradycji wy-
pieku obwarzanków krakowskich, a następ-
nie każdy z uczestników dostaje kęs ciasta, 
z którego robi własnego obwarzanka. Warto 
przy tym wiedzieć, że Historia obwarzanka 
krakowskiego sięga czasów średniowiecz-
nych, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą 
z 1394 roku. Jego nazwa związana jest 
z procesem produkcji, a dokładniej z obwa-
rzaniem, czyli zanurzeniem we wrzącej wo-
dzie.

skansenchabowka.pl
To wiejskie muzeum otwarto w 1993 r. Od-
dajmy głos twórcom: Skansen Taboru Kolejo-
wego, który powstał na terenie dawnej paro-
wozowni w Chabówce słynie z najliczniejszej 

i jednej z najciekawszych kolekcji ekspo-
natów związanych z historią kolejnictwa na 
ziemiach polskich. Na kilku torach urządzono 
ekspozycję wycofanych z ruchu parowozów, 
lokomotyw elektrycznych i spalinowych, wa-
gonów, pługów, żurawi, i innego taboru spe-
cjalnego. Do obsługi czynnych parowozów, 
prowadzących pociągi retro pozostawiono 
urządzenia umożliwiające zaopatrzenie 
ich w węgiel i wodę oraz oczyszczenie pa-
leniska. Po zwiedzaniu zaplanujmy podróż 
pociągiem Małopolskimi Szlakami Turystyki 
Kolejowej.
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ty w fali. / A jeśli grobu nie 
znajdziecie, / zechciejcie cho-
ciaż wiersz ocalić.”

Ten rycerz, to jeden z najem-
ników krzyżackich, który miał 
w zwyczaju rzucać pod nogi złotą 
rękawicą przeciwnikowi, gdy wy-
zywał go na pojedynek. Z reguły 
wygrywał je, ale w końcu trafił na 
jednego z polskich rycerzy i zgi-
nął. Został pochowany z prze-
pychem, a kiedy odkryto grobo-
wiec i znaleziono rozbitą czasz-
kę, co stanowiło świadectwo jego 
przegranej w walce z polskim ry-
cerzem, czym prędzej sprawio-
no ponownie skromy pogrzeb, 
by wieść o klęsce z Polakiem 
nie rozniosła się. Gustaw Kodrąb 
pracował przy odkryciu grobow-
ca, widział szczątki rycerza i zło-
tą rękawicę. I postanowił utrwa-
lić ten obraz, niosący symbol klę-
ski niemieckiego panowania na 
Warmii.

Represje wobec Warmia-
ków nie ustały niestety tak-
że po wojnie. Sowieci w mar-
szu na Berlin traktowali ich jak 
Niemców, postępowanie żołnie-
rzy Armii Czerwonej było wyni-
kiem zaleceń Biura Polityczne-
go, które nakazywało wręcz, by 
„ludność niemiecką”, a więc za-
mieszkującą tereny Rzeszy, trak-
tować z niezwykłą brutalnością. 
To miał być odwet za traktowa-
nie ludności na Wschodzie przez 
Niemców. W ramach tych czy-
stek ofiarami padali Polacy, któ-
rych przodkowie od wieków żyli 
na Warmii. Ksiądz Joachim Zie-
metzki, proboszcz w Barczew-
ku, przed wojną represjonowa-
ny przez Niemców za głosze-
nie kazań po polsku, w stycz-
niu 1946 roku został rozstrzela-
ny przez żołnierzy sowieckich. 
Ksiądz Bernard Klement, pro-
boszcz parafii św. Józefa w Olsz-

tynie, w czasie wojny był opie-
kunem polskich jeńców wojen-
nych, został także zabity przez 
Sowietów. Ksiądz Wacław Osiń-
ski, działacz plebiscytowy, wielo-
krotnie więziony przez Niemców, 
zginął w styczniu 1945 roku, gdy 
uciekał razem z ludnością cywil-
ną przed Sowietami. Ksiądz Ka-
rol Langwald, działacz plebiscy-
towy, proboszcz w Kochanów-
ce, w 1945 r został deportowany 
do Czelabińska, gdzie zmarł po 
kilku miesiącach z wycieńczenia. 
Ksiądz Robert Pruszkowski, pro-
boszcz w Węgoju koło Biskup-
ca Reszelskiego, w 1940 r zo-
stał aresztowany przez Niemców 
za prowadzenie duszpaster-
stwa w języku polskim, przeżył 
obóz w Dachau. W obawie o swój 
los, nie wrócił w rodzinne stro-
ny, pozostał w Niemczech, gdzie 
nadal pracował wśród Warmia-
ków aż do śmierci w 1983 roku. 

Ksiądz Wojciech Zink, urodzo-
ny w Bydgoszczy, we wspomnie-
niach Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego: „ Tylko pies i Niemiec 
mnie bronili”, był jedynym hierar-
chą Kościoła katolickiego (wika-
riusz kapitulny dla diecezji war-
mińskiej) w Polsce, który odmó-
wił podpisania i głoszenia dekla-
racji Episkopatu Polski, wydanej 
po aresztowaniu w październi-
ku 1953 roku Prymasa. Władze 
komunistyczne aresztowały ks. 
Zinka, który przesiedział w wie-
zieniu do 1956 roku. Władze ko-
munistyczne od początku swo-
ich rządów prowadziły represyj-
ną politykę wobec Warmiaków 
i Mazurów. W 1948 r ukazał się 
dekret pozbawiający miejsco-
wą ludność własności prywat-
nej, a prawo do zwrotu majątku 
lub zwrotu ekwiwalentu przyzna-
no osobom, które zasłużyły się 
dla polskiego ruchu narodowego. 

W praktyce postępowania odwo-
ławcze trwały latami, co zniechę-
cało do podejmowania prób od-
zyskania swojej własności. Po 
1956 roku wzmogły się tendencje 
emigracyjne, jak na ironię prze-
śladowani przez Niemców War-
miacy emigrowali do Niemiec Za-
chodnich. Rozgoryczenie auto-
chtonów polityką władz komuni-
stycznych było tak wielkie, że za-
niepokoiło lokalne władze.

W raporcie do władz centra-
li w 1960 roku, pisano: „Prze-
konuje się ich o tym, że 
są Polakami, a oni przedkła-
dają dokumenty, ze pozbawio-
no ich własności dlatego, że 
są Niemcami”. Ponad sto lat 
polityki germanizacyjnej nie 
spowodowały takiego odej-
ścia od polskości Warmiaków, 
jak rządy władz komunistycz-
nych Polski Ludowej.

▶
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Reklama

Prawda
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. (J 14,6) Jezus 
głosił Prawdę w tamtym czasie, tamtym języku.
Czy to była, jest wieczna, absolutna prawda? Czy 
ta chrześcijańska, albo jakaś inna religijna praw-
da jest naszą prawdą? Nie. Czy może nie ma żadnej 
prawdy, każda kultura, a nawet każdy z nas ma swo-
ją? Nonsens.
Prawda wymaga wysiłku myślowego, wymaga porów-
nań, weryfikacji. Dowolność ją zabija.
Próbowali to określić i stosować starożytni Grecy, 
ale dopiero nowożytna Europa zmieniła stosunek do 

prawdy, co stało się głównym źródłem jej olbrzymiej 
przewagi nad pozostałymi obszarami świata. Nasi pra-
ojcowie stworzyli nowoczesną naukę. Na czym polega-
ła ta wyjątkowa, wiekopomna transformacja i dlacze-
go była możliwa?
Europejczycy otworzyli horyzont prawdy. W każ-
dej wierze prawda jest podana do wierzenia i w sa-
mym rdzeniu jest niewzruszalna. Bóg stworzył świat – 
będziesz tę prawdę kwestionował? Wykluczą cię z gro-
na wiernych, ze społeczeństwa i wątpliwość ci się nie 
opłaci.
Chrześcijaństwo w przesłaniu zawierało czynnik, który 
chronił przed wykluczeniem. Była to miłość. Nie chro-
niła ona w pełni, niektórzy płonęli na stosie, ale przy-
kazanie miłości obowiązujące wobec każdego pozwa-
lało na szerszą swobodę myśli niż w innych religiach.
I tak drogocenna dociekliwość prawdy z elit, najpierw 
związanych z Kościołem, potem także świeckich, stała 
się istotą europejskiego etosu. Następnie poprzez po-
wszechną edukację wiedza i jej pragnienie zstąpiły pod 
strzechy.
Jak rozumieć otwarcie horyzontu prawdy?
Dla wykształconego Europejczyka prawda nie jest do 
posiadania. Nikt i nic nie może twierdzić, że ją w pełni 
zna, że ją ma. To nie oznacza jej lekceważenia ani tym 
bardziej negowania. My z uporem dążymy do coraz 
to pełniejszej, ale jak zauważamy, coraz dalej stojącej 
prawdy. Idziemy, lecz nigdy nie dojdziemy. Ten euro-
pejski fenomen, poprzez wiedzę i naukę darowany ca-
łemu światu nazywam otwartym horyzontem prawdy.

Jest w tym coś jeszcze wcześniej niespodziewanego, 
a niesłychanie ważnego. To nie jest tylko odkrywanie 
prawdy, to jest jej kreacja, jej budowanie. Nowe poję-
cia, nowe poszerzone rozumowanie prowadzące do na-
szych ustaleń i technologii – wszystko to też staje się 
naszą prawdą, z pomocą której dążymy do coraz wyż-
szej, coraz doskonalszej jej formy. Ale zamknięcie tego 
olbrzymiego, wspaniałego procesu się nie godzimy 
i nigdy się nie zgodzimy.
Poeta woła:

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg…
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!

Dążenie, poszukiwanie prawdy nie tylko otwiera ho-
ryzonty. Wpisuje się w najgłębsze ludzkie pragnie-
nie wiary i sensu. Bez nich kultury upadają jak kamie-
nie bez podpórki. Dlatego poszukiwanie coraz więk-
szego Boga, na miarę odpowiadającą coraz pełniejsze-
mu rozumieniu prawdy, jest i będzie naszym ludzkim 
losem.
Pamiętajmy jednak przestrogę poety:

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze świeży ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży
I wy winniście im cześć!

Czerwiec 2019 r.

Wciąż aktualne
Słowa śp. Kornela Morawieckiego
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