
Nr 241 • 26 marca – 8 kwietnia 2021 • Indeks 407100 www.gazetaobywatelska.pl • cena 2,40 (w tym 8% VAT)

gazeta im. Kornela Morawieckiego

Dietrich Bonhoeffer. 
O teologu 
uwikłanym 
w historię

Dietrich Bonhoeffer – wycho-
wany w liberalno-mieszczańskiej rodzinie mającej 
zarówno uniwersyteckie, jak i pastorskie tradycje – 
był dobrze zapowiadającym się teologiem.

Kot Prot 
zagrożony

Amerykańska debata publiczna zma-
ga się z wstrząsami wtórnymi istnego 
trzęsienia, jakie w pierwszych dniach marca wywo-
łała decyzja Dr Seuss Enterprise o zaprzesta-
niu wydawania sześciu książek dla dzieci.

Oko i ucho 
pana

Donos rządzi polityką, rządzi gospo-
darką, rządzi codziennością, rządzi Polską. Wszyscy chcą wie-
dzieć, co mówią wszyscy. Nie ma życia prywatnego, nie ma 
nawet życia intymnego. Powstała instytucja donosiciela.

Bo tylko gdzie 
są groby, są też 
zmartwychwstania.

Fryderyk Nietzsche

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

Nawiedzony 
Gates

Niepolskie 
interesy

Bezpieczeństwo 
żywnościowe

Konrad Skolarski
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Protesty w czasie 
pandemii
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Ujawnione właśnie na-
grania, w których pre-
mier Donald Tusk wystę-
puje jako rzecznik intere-
sów państwa rosyjskiego, 
a nie polskiego, mogłyby 
i powinny działać wstrzą-
sająco, gdyby nie były ko-
lejnym z ciągu permanent-
nych, analogicznych zacho-
wań politycznych władców 
Republiki Okrągłego Stołu.

Podczas gdy marnuje się 
1/3 produkowanej żywno-
ści (wg raportów ONZ – 20 
proc., ok. 900 mln ton), biu-
rokracja brukselska chce 
zezwolić na import latyno-
skiej żywności o jakości nie-
możliwej do sprawdzenia. 
Czy urzędnicy nie zauważy-
li, że brukselski rynek żyw-
nościowy jest już dawno na-
sycony?

Jeden z czołowych piani-
stów świata. O fenomenie 
muzycznym rewelacyjnego, 
młodego pianisty wypowia-
dali się najgenialniejsi ar-
tyści świata. Bardzo rzad-
ko można spotkać pianistę, 
który jest w stanie wydo-
być z fortepianu tak soczy-
sty, śpiewny i pełen odcie-
ni dźwięk. Jest muzykiem 
światowego formatu.

W Grecji od Świąt Bożego 
Narodzenia otwarte są tyl-
ko sklepy spożywcze i apte-
ki. Obowiązuje godzina poli-
cyjna. Jedną z przyczyn pro-
testów przede wszystkim stu-
dentów stał się uchwalony 
ostatecznie przez parlament 
projekt ustawy minister edu-
kacji i szkolnictwa wyższego, 
Niki Kerameos ograniczający 
tzw. azyl uniwersytecki.

Niby głos ludu odzwiercie-
dla głos Boga, ale od daw-
na już nie ma jednego ludu. 
Społeczności w dawnych 
państwach nawet jednoli-
tych etnicznie, kulturowo 
czy religijnie (światopoglą-
dowo) zostały teraz facho-
wo zatomizowane, sfrak-
cjonowane, poszatkowa-
ne pod każdym możli-
wym względem.

Sprawa Ziętary
– wspomina 
Krzysztof M. 
Kaźmierczak
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto Krzysztof 
Brzechczyn

str. 9 ►

Mając na uwadze tajemnicę 
Wielkiej Nocy – wiarę 
w niepojęty sens istnienia. 
Składamy wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia – 
radości i pokoju płynących 
z rodzinnej, podniosłej atmosfery 
tych wyjątkowych dni.

Redakcja



Polska i Polacy

Kiełbaski sprzedawane na stacjach 
Orlenu wywołały prawdziwą poli-

tyczną burzę. Z ust posłów opozycji 
i sympatyzujących z nimi dziennika-
rzy padają mocne zarzuty, ale całość, 
bardziej niż polityczny thriller, przy-
pomina scenariusz jednej z komedii 
mistrza Stanisława Barei. Piotr Kraś-
ko z TVN pyta, skąd biorą się parów-
ki na Orlenie? Dostarczają je polskie 
firmy, które wygrały przetarg: Ani-
mex, Wędzonka z Myślenic, Zakłady 
Mięsne Silesia i Zakłady Mięsne Sta-
nisławów. A dokładniej parówki bio-
rą się z tego, że najpierw jest świnia, 
świnia jedzie do rzeźni, potem do ma-
sarni itd.

Jest wniosek Prokuratury Regio-
nalnej w Szczecinie o wyrażenie 

zgody na pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnej marszałka Sena-
tu Tomasza Grodzkiego. Jak infor-
muje Prokuratura Krajowa, wniosek, 
który przekazano do Senatu RP, do-
tyczy podejrzenia przyjęcia korzyści 
majątkowych od pacjentów lub ich bli-
skich w czasie, gdy Tomasz Grodz-
ki był dyrektorem szpitala specjali-
stycznego w Szczecinie i ordynato-
rem tamtejszego Oddziału Chirurgii 
Klatki Piersiowej.

Wiceszefowa Klubu Parlamentar-
nego Lewicy, Monika Pawłow-

ska dołączyła do partii Porozumie-
nie Jarosława Gowina. I rozpętała się 
burza. Na lewicy. „To przede wszyst-
kim zdrada wszystkich kobiet” – na-
pisała posłanka Lewicy Marcelina 
Zawisza. Kolejna posłanka – z tego 
samego klubu – kazała Pawłow-
skiej wypier....ć. Tolerancja pełną 
gębą.

Pierwszego dnia obowiązywania 
nowych ograniczeń zwalczają-

cych pandemię policjanci nałożyli po-
nad 2,4 tys. mandatów i sporządzili 
prawie 670 wniosków do sądu o uka-
ranie w związku z nieprzestrzega-
niem nakazu zakrywania ust i nosa 
maseczką – poinformował rzecz-
nik Komendanta Głównego Policji 
insp. Mariusz Ciarka. Aby ograniczyć 
transmisję wirusa, policjanci kontrolu-
ją, czy przestrzegane są wprowadzo-
ne zasady. Nakazy, zakazy i ograni-
czenia reguluje ustawa z 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.

– Trudno słuchać tych kłamstw, 
które w Parlamencie Euro-

pejskim padały z ust polskich przed-
stawicieli. Na przykład Robert Bie-
droń mówił, że polska policja zacho-
wuje się jak białoruski OMON. Jak 
można porównywać polskich poli-
cjantów z tym, co robi się ludziom 
na Białorusi? Kiedyś za szkalowanie 
swojej ojczyzny skazywało się na ba-
nicję – Przemysław Czarnek, minister 
edukacji i nauki.

Ale to dawne czasy. Współ-
cześnie polityka wygląda 
nieco inaczej. Chociaż wciąż 
niektórzy uważają, że ludzie 
dysponujący władzą poli-
tyczną powinni pracować 
dla dobra wspólnego (jest 
takich wielu) to zbyt często 
zdarzają się przypadki, że 
naprawdę zależy im jedynie 
na swoich własnych intere-
sach, swoim dobru i korzy-
ściach. Tacy osobnicy za-
wsze będą usiłowali przy-
kleić się do władzy. Jed-
nak dzisiaj w przeciwień-
stwie do czasów starożyt-
nych, kiedy władcy pocho-
dzili wyłącznie z rodów kró-
lewskich, które były „z nada-
nia Boga” – ludzi rządzą-
cych wybierają zwyczajni obywatele. 
To MY ich wybieramy. I dobrze jest, 
gdy wybierzemy takich, którzy dla do-
bra wspólnego między innymi:

• Solidarnie dadzą 500 plus dla każ-
dego dziecka do 18 roku życia,

• Znajdą pieniądze na 13 i 14 emery-
turę,

• Wybudują Centralny Port Komuni-
kacyjny,

• Zbudują Via Carpatię – międzyna-
rodowy szlak transportowy prze-
biegający przez Litwę, Polskę, Sło-
wację, Węgry, Rumunię, Bułgarię 
i Grecję,

• Przekopią kanał żeglugowy Nowy 
Świat na Mierzei Wiślanej, który 
skróci dotychczasową drogę przez 
Cieśninę Piławską (przez terytorium 
Rosji) na Morze Bałtyckie o ok. 100 
km,

• Zrealizują Baltic Pipe strategiczny 
projekt infrastrukturalny mający na 
celu utworzenie nowego korytarza 
dostaw gazu na rynku europejskim. 
Inwestycja umożliwi transport gazu 
z Norwegii na rynki duński i polski, 
a także do użytkowników końco-
wych w sąsiednich krajach. Równo-
cześnie Baltic Pipe pozwoli na prze-
syłanie gazu z Polski do Danii.

• Usprawnią połączenie komunikacyj-
ne pomiędzy wyspami Uznam i Wo-

lin w Świnoujściu – budowa 
tunelu pod Świną.

Gorzej będzie, 
gdy wybierzemy takich, 
dla których dobro wspól-
ne i rozwój kraju jest po-
jęciem obcym. Takich któ-
rzy, cytując już klasyka by-
łego ministra finansów Jac-
ka Rostowskiego, powiedzą, 
że na to wszystko „ni ma 
i nie będzie pieniędzy”. Ta-
kich, dla których zarządza-
nie państwem to wyprze-
daż wszystkiego, co tylko 
można, a demokracja i to-
lerancja to świat, w którym 
nie wolno mówić: męż-
czyzna, kobieta, chłopiec, 
dziewczyna, matka, ojciec, 

syn, w którym nie można manifestować 
chrześcijańskich symboli religijnych, 
nie można wypowiadać się wbrew tzw. 
poprawności politycznej – tyko dlate-
go, że chce tego centrala mieszczą-
ca się poza granicami naszego kraju. 
Czyli polityków, dla których obce, na-
rzucone wzorce są ważniejsze od wła-
snych, wspólnotowych, narodowych.

Czy zatem wszelkie ułomności i pa-
tologie polityki – czyli politycy przyzwo-
ici, a obok nich interesowne, egoistycz-
ne, zepsute kanalie – to nie czasem na-
sza wina? Czy nie jest to społeczna 
kalka, kopia niektórych?

Dlatego stworzyłem sobie taką wła-
sną zasadę: Powiedz mi na kogo 
głosujesz a ja ci powiem kim jesteś.

Słowo
Po wszystkim jest Słowo…. I Słowo jest nad wszyst-
kim. Ono przerosło rodziców – ludzi. Odkrywa 
i tworzy nowe materialne i duchowe światy, na-
daje sens życiu i przemijaniu, daje siłę i nadzie-
ję. Przez Nie wszystko staje się co się staje. Do-
bro i zło. Czy będzie wciąż naszym niepojętym 
Bogiem? Co Słowo gubi, co kończy, co zaczyna? 
Gdzie nas prowadzi?

Kwiecień 2017 rok

Wciąż aktualne
Słowa śp. Kornela Morawieckiego

Powiedz mi, na kogo głosujesz, 
a ja ci powiem kim jesteś

 ■ Arystoteles należy do najbardziej znanych filozofów starożyt-
nych. Mimo upływu ponad dwóch tysięcy lat od czasów, w których żył i two-
rzył, jego filozofia nadal stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń. Zgodnie 
z jedną z jego teorii, polityka to po prostu sztuka rządzenia państwem, która 
powinna mieć na uwadze wyłącznie dobro wspólne.

Albert Łyjak
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Komentarze i Felietony

Owym panem jest najczęściej 
handlujący donosem szantaży-
sta, przeciwnik polityczny, ga-
wiedź, medium telewizji albo 
medium gazety. Urobek z pod-
słuchów, z obserwacji, ze sta-
rych gazet jest w politycznej ce-
nie. Szantażysta skleja ścin-
ki newsów sprzed lat i straszy, 
żąda, szantażuje i żąda. Nie-
które redakcje płacą więcej, 
niż płaci szantażowany polityk, 
prawnik, biznesmen.

Proceder kwitnie, a dono-
sy przeżerają państwo, jak rdza 
przeżera dno okrętu. I, co cie-
kawe, donos nie ma barwy poli-
tycznej. Jest ceniony i wykorzy-
stywany zarówno przez lewicę, 
przez centrum i przez prawicę. 
A przecież już Konstantyn Wiel-
ki w roku 312 zakazał donosów, 
stwierdzając, że jest to proce-
der gorszący i grzeszny.

Dzisiaj, kto ma władzę nad 
mediami, ten aplikuje politycz-
nej władzy terapię wstrzą-
sową w postaci donosów. 
A wówczas władza musi odło-
żyć na bok walkę z moro-
wym powietrzem, musi odło-
żyć wiele spraw wagi państwo-
wej, żeby rozmawiać o dono-
sach, o szantażach i szan-
tażystach, którzy w przebra-
niu dziennikarzy jakoby walczą 
o prawdę i o wolne słowo, za-
mawiając i kupując donosy.

Niektórzy szantaży-
ści prasowi, telewizyjni, 
a nade wszystko internetowi, 
przestali informować. Oni dono-
szą. Nie mają wiedzy, ale dono-
szą. Niedouczeni, ale pouczają. 
Zakłamani, ale krzyczą o wol-
ności i prawdzie. Donoszą na 
przeciwników.

Stopień sprostytuowania się 
liberalnego czy też lewackie-
go dziennikarstwa był zawsze 
spory. Ale dzisiaj ten stopień 
zeszmacenia jest zastraszają-
cy. Media chętnie mówią o są-
dach i sędziach. A co z dzien-
nikarstwem? Wszak co szósty 
był w PRL-u donosicielem! Co 
czwarty, a w niektórych redak-
cjach co drugi, był donosicielem 
bez karty donosiciela. Bo nale-
żał do partii.

Właściwe jest słowo „skun-
dlenie” na oznaczenie dzienni-
karstwa donosów, kłamstwa, 
opluwania i niszczenia po-
rządnych ludzi. Słowo „kun-
del” pochodzi od staronordyc-
kiego słowa „kurry”, co ozna-
cza „narzekać”, „warczeć”. Kun-
del nie należy do żadnej rasy. 
To pies wielorasowy, miesza-
niec. Pochodzi z nieupilnowa-
nia. Tym różni się od psa raso-

wego, że jest wielką niewiado-
mą. Ma nieprzewidywalne pre-
dyspozycje i charakter. Po pro-
stu skundlonego dziennikarza 
trzeba pilnować.

Notowane synonimy dzien-
nikarskiego kundla, to arcyłotr, 
bydlak, gadzina, glista, gnój, 
kanalia, kawał drania, kreatu-
ra, łachudra, łotr spod ciemnej 
gwiazdy, nędznik, szubrawiec, 
skunks, niegodziwiec, diabli 
syn, łachmyta, swołocz, ścier-
wo, żmija.

Kundle bez pańskiej smy-
czy, bez uwięzi, bez partyjnej 
dyrektywy, łączy się z dzien-
nikarską watahą. A wtedy ata-
kuje stado kundli, stado, któ-
re ma jednak hierarchię. Naj-
częściej wataha jest rodzi-
ną w jakimś medium. Może 
to być wehikuł prawdy. Wystę-
pują wówczas osobniki o naj-
wyższym statusie i najniższym.

Przywódca stada, naczelny, 
ma absolutną władzę nad wata-
hą. Prowadzi polowania, reagu-
je na pojawienie się ofiary, daje 
znak do ataku, do zagryzienia 
albo do obrzucenia przeciwnika 
donosami, pomówieniami i od-
chodami.

Dzisiaj donos kundla psu-
je państwo, rozwala państwo, 
demoralizuje ludzi. Przodu-
ją w urobku donosów media 
z amerykańskim kapitałem: 
Fort TVN i Gazeta Wyborcza. 
Patrzę, a z tych mediów cieknie 
piana o nierozpoznanej barwie. 
Pies sąsiada, jak się wściekł, 
to też ciekło mu z pyska i za-
gryzł dziecko.

Donosy w politycznych bru-
kowcach rażą niczym gra-
nat wrzucony do szamba. Epi-
centrum wybuchu znajduje 
się wszędzie tam, gdzie leży ga-
zeta, zwana wehikułem prawdy 

i gdzie stoi telewizor. Natomiast 
cisza jest tam, gdzie zapadają 
decyzje o tym, kto albo co ma 
być na antenie, kto ma iść do 
nieba, a kto do piekła.

Ludzie na ogół mają świa-
domość, że ten, kto ma w swo-
ich rękach informacyjne szam-
bo, ma rzeczywistą władzę.

„Pierwszą linią frontu propa-
gandy jest informacja – twier-
dził w pięćdziesiątym siód-
mym roku dyrektor programo-
wy TVP, Stanisław Bębenek. 

– Drugą linią jest zaangażo-
wana politycznie publicystyka. 
A wsparciem obydwu tych linii 
musi być niewyszukana, prze-
znaczona dla mas, rozrywka”.

Dzisiaj finanse i polityka de-
cydują o kreowaniu rzeczywi-
stości w umysłach milionów. 
Kłamstwa przekazywane na 
antenie w równym stopniu do-
tyczą proszku do prania, syna 
pani premier, finansów preze-
sa Orlenu. Manipulacja narzu-
ca skrycie fałszywy obrazu rze-
czywistości. Redukuje wielora-
ką rzeczywistość do fałszywej 
i poręcznej jedności.

Skuteczność manipulacji 
zależy od rozmiarów społecz-
nej chwiejności, od stopnia roz-
regulowania więzi rodzinnych 
i grupowych. Po co to wszyst-
ko? Dla władzy i dla pieniędzy. 
Manipulacja uderza w najde-
likatniejsze miejsca ludzkich 
konstrukcji, uderza w zasa-
dy, reguły, normy, przykazania. 
W pewnym zakresie, manipu-
lacja jest dywersją w systemie 
znaczeń, wartości i zachowań.

Istnieje ścisły związek mię-
dzy tym, co telewizja mówi, 
co pokazuje na ekranie, 
a tym, o czym mówią, jak my-
ślą i co robią ludzie na ulicy 
i w domu. Przekaz emocjonalny 

silniej wpływa na postawy i za-
chowania niż przekaz racjonal-
ny, czyli słowa, fakty, cyfry.

Statystyka jest odrzuca-
na w konfrontacji z żywymi, 
ikonicznymi wiadomościami. 
Szczególnie w sytuacjach wzru-
szenia, rozchwiania i wzburze-
nia – ludzie trzymają się tego, 
co widzą na ekranie.

Nie jest odległy czas, kie-
dy wydawało się, że telewi-
zja będzie doskonałym prze-
kaźnikiem prawdziwych zda-
rzeń. Pamiętam dzień, kie-
dy zobaczyłem na Uniwersyte-
cie Warszawskim stoiska z wol-
ną literaturą, drukowaną prze-
ważnie w podziemiu. To było 
4 września 1988 roku, aku-
rat wróciłem ze strajku w kopal-
ni Manifest Lipcowy.

Opuszczałem Uniwersytet 
do głębi wzruszony i przeświad-
czony o nadejściu wolnej Polski. 
W domu powiedziałem do żony: 
„Będzie można odkłamać Pol-
skę. Piękne czasy nadchodzą”. 
Nie nadeszły. Polska, wymy-
ślona w krzakach Magdalen-
ki, pozostała krajem zakłama-
nym, w którym przez trzydzieści 
lat byli opluwani i publicznie za-
bijani ci, którzy walczyli o Pol-
skę wolna i sprawiedliwą.

Lata nowej Polski pokaza-
ły, że mniemanie o odkłamaniu 
Polski było błędne. Media zna-
lazły się w rękach funkcjonariu-
szy partyjnych i ludzi służb spe-
cjalnych. Jak na ironię rozwój 
telewizji sprzyjał i dzisiaj sprzy-
ja nie tyle przekazywaniu, co 
kreowaniu wydarzeń i fałszy-
wych postaci. Sprzyja dzienni-
karskim kundlom, które specja-
lizują się w donosach.

Donos, jeśli dotyczy znanej 
postaci politycznej, błyszczy jak 
słońce. Jest stokrotnie powtó-
rzony w telewizji i w radiu. Ska-
cze do góry oglądalność i słu-
chalność, skacze do góry na-
kład, sypną się reklamy i pienią-
dze, pieniądze! Ale donos, jeśli 
dotyczy kogoś mniej znanego, 
po prostu zabija. W ciszy, w od-
osobnieniu, zwyczajnie.

Telewizja podstępnie oszu-
kuje opinię publiczną, porząd-
kując wydarzenia na swój wła-
sny sposób. Nawet tzw. trans-
misje „na żywo” mogą dawać 
zupełnie fałszywy obraz rze-
czywistości. Kamery wybierają 
bowiem zdarzenia najbardziej 
spektakularne, podkreślające 
dramatyzm sytuacji. Ginie to, 
co nie jest widowiskowe, choć 
prawdziwe i ważne. Nie ma 
przecież reportażu, nie ma rela-
cji z Polski.

Programy informacyjne ży-
wią się wyłącznie newsowy-
mi wydarzeniami, choć już 
dawno nie widziałem w telewi-
zji i nie słyszałem w radiu do-
brze zrobionego newsa. Tylko 
naiwni mogą myśleć, że skan-
dale polityczne mogą wywoły-
wać barmani, sprzątaczki i kel-
nerzy. O skandalach politycz-
nych decydują mafijne sztaby 
polityczne i biznesowe.

Wystarczy trochę praw-
dy, trochę fikcji, by zadowo-
lić zjadaczy chleba. Bo lu-
dzie w swym codziennym ży-
ciu już nie są pewni, kiedy do-
świadczają prawdziwej rze-
czywistości, a kiedy fikcji. Ob-
cują z substytutami rzeczy-
wistości, przyjmując wykre-
owany obraz za stan rzeczy. 
Ta rzeczywistość jest kluczem 
do zrozumienia współczesnej 
sytuacji człowieka, żyjące-
go w świecie mediów i wyso-
kich technologii.

Kiedy ekran telewizora nie 
jest zbrukany lawą wulkanów 
albo krwią zabitych, niektó-
rzy mówią: „Jakie te wiadomo-
ści dzisiaj nudne”. Oczekiwa-
nia na ekscytujące wydarze-
nia, na zajmujące opowieści 
przekraczają granice zdrowe-
go rozsądku i umiarkowania.

Donos polityczny w tygo-
dniku, rozkrzyczany w telewi-
zji przez lewą i prawą stronę 
polityki, zastępuje lawę, może 
nawet zastąpić krew. Zasta-
nawia, komu służy to medial-
ne rozkręcanie donosów na 
syna pani premier i na rodzinę 
prezesa Orlenu?

To się mówi: łżą jak psy! 
I wystarczy. Ani słowa więcej! 
Żadnego odwołania do CBA, 
do prokuratury, do sądu. Wy-
starczy zlekceważyć kłamców. 
Chyba że chcemy tworzyć po-
pyt na iluzję. Ale pamiętajmy, 
że w tym ekstrawaganckim ja-
zgocie przepada prawda. Po 
kilku dniach obrony preze-
sa Orlenu jak Częstochowy 
przed Szwedami, przychodzi 
do mnie sąsiad i powiada:

– No ja już nie wiem…
„Te nasze ekstrawaganc-

kie oczekiwania na coś nowe-
go tworzą popyt na iluzję, któ-
rą sami się oszukujemy i przy 
pomocy której oszukują nas 
inni” – pisze Daniel J. Boor-
stin, zdobywca nagrody Pulit-
zera. Ale medium, które przy-
wykło do jarmarcznej zabawy, 
nie potrafi powiedzieć: łżą jak 
psy.

Powiedzieć i zamilknąć.

Oko i ucho pana
 ■ Donos rządzi polityką, rządzi gospodarką, rządzi codziennością, rządzi Polską. Wszy-

scy chcą wiedzieć, co mówią wszyscy. Nie ma życia prywatnego, nie ma nawet życia in-
tymnego. Powstała instytucja donosiciela. To sygnalizator, donosiciel obywatelski. Zno-
wu, jak za babilońskich królów i za komunistycznych sekretarzy, stają się użyteczni lu-
dzie, zwani „okiem i uchem pana”.

Michał Mońko

De Facto
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Istotą transformacji ustrojowej, 
szumnie, a w niewielkim stop-
niu prawdziwie zwanej „obale-
niem komunizmu”, było zabez-
pieczenie interesów kast w la-
tach PRL-u najbardziej uprzy-
wilejowanych. Od 1944 roku 
oddane one były służbie nie 
Polsce, lecz sowieckiemu (czy 
też rosyjskiemu) imperializmo-
wi. Przeobrażenia, do jakich 
doszło na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesią-
tych, nie wiązały się tu z abso-
lutnie żadnym „kadrowym prze-
łomem”. Wręcz przeciwnie – po-
legały jedynie na dołączaniu do 
elit komunistycznych wyselek-
cjonowanej części elit solidar-
nościowych. I nie było przypad-
kiem, że owa wyselekcjonowa-
na przez komunistów część elit 
solidarnościowych w wielkiej 
części wywodziła się z partyj-
nych towarzyszy, którzy kiedyś 
popadli w niełaskę u moskiew-
skich namiestników. Żadnym 
przypadkiem też nie było to, że 
to właśnie w gronie opozycjoni-
stów, przystępujących do budo-
wania tzw. III RP wespół z post-
komunistami, roiło się od agen-
tów bezpieki. Znamiennym 
tego przykładem była sytu-
acja w Sejmie i Senacie w roku 
1992, kiedy to okazało się, że 
ze wszystkich parlamentarnych 
partii „posolidarnościowych” je-
dyną, w której nie było esbec-
kich szpicli, było orędujące 
za lustracją (czyli zerwaniem 
prosowieckich uzależnień) Po-
rozumienie Centrum.

Kontrolowany rozpad 
imperium planującego 

przyszłą jego odbudowę?

Trudno nie odnieść wraże-
nia, że właśnie drogą poprze-
stania jedynie na naskórko-
wych zmianach w kadrach 
państwa realizowany był plan, 
ujawniony przez zbiegłego 
na Zachód majora KGB Ana-
tolija Golicyna. W wydanej 
już w 1984 roku książce „Nowe 
kłamstwa w miejsce starych” 
opisał on moskiewskie prze-
widywania na wypadek for-
malnego uniezależniania się 
krajów obozu socjalistycz-
nego. Według Golicyna na-
wet w przypadku pozbycia się 
przez nie sowieckich baz woj-
skowych i dokonania zasadni-
czych zmian ustrojowych i go-
spodarczych Rosja będzie dys-
ponować niejawnymi możliwo-
ściami zabezpieczania swo-

ich wpływów. Służyć temu mia-
ła nie tylko bardzo liczna agen-
tura, ulokowana nawet w miej-
scach najbardziej strategicz-
nych. Znacząca rola miała być 
powierzona ośrodkom sterowa-
nia opinią publiczną. I jak wia-
domo – media po roku 1989 
pozostały w niemal dokładnie 
tych samych rękach, w jakich 
znajdowały się od roku 1944. 
Kontynuacji rosyjskich wpły-
wów w Polsce miała też sprzy-
jać analogiczna aktywność in-
nych zewnętrznych potęg, któ-
rym nasza podmiotowość tak 
samo nie jest na rękę.

Perspektywą przerażającą 
zarówno dla Moskwy, jak Berli-
na (czy Brukseli), jest zbliżenie 
i mówienie wspólnym głosem 
kilku, a może nawet kilkunastu 
krajów Międzymorza. Zworni-
kiem tego potencjalnego pod-
miotu politycznego jest właśnie 
Polska. W tym więc fakcie na-
leży szukać głównej przyczy-
ny nieustannych działań, ma-
jących na celu kompromitację 
Polski na arenie międzynaro-
dowej. Nasze państwo ma być 
„brzydką starą panną bez po-
sagu”, „współsprawcą Holokau-
stu”, „kolaborantem Hitlera”, za-
ściankowym skansenem, za-
padłą prowincją bez znacze-
nia. Postkomunistyczne „au-
torytety” i takaż propagan-
da od 1989 roku robią wszyst-
ko, by tak też właśnie o so-
bie myśleli sami Polacy. Jeśli 
bowiem dasz się przekonać, 
że jesteś zerem, to napraw-
dę niczym więcej nie będziesz 
tak długo, jak długo tkwić bę-

dziesz w tym właśnie przeko-
naniu. A naród doprowadzony 
do takiego skundlenia sam bę-
dzie wpisywał się w narracje, 
narzucone mu przez jego wro-
gów. Takich, w interesie któ-
rych Polska ma być znana 
jako kraj, którego niepoważ-
ny prezydent wraz z zapijaczo-
ną świtą generałów roztrza-
skuje się samolotem sterowa-
nym przez pijanych pilotów, po 
czym ta groteskowa państwo-
wość nie potrafi nawet zająć 
się elementarnym śledztwem. 
Kiedy więc w normalnych kra-
jach po najbanalniejszym na-
wet wypadku drogowym teren 
zdarzenia odpowiednie służby 
otaczają specjalnymi taśmami 
na czas tak długi, aż wszystkie 
okoliczności zostaną zbadane, 
kuriozalne władze tego godne-
go politowania kraiku niczego 
takiego nie robią nawet wtedy, 
gdy śmierć ponosi ich prezy-
dent. Wszystko, co potem jest 
dla Polaków dalszym ciągiem 
tragedii, czyli pokorne wysłu-
chiwanie przez swych przed-
stawicieli kolejnych niszczą-
cych polską podmiotowość ka-
lumnii, dla przeciwników Polski 
jest wypiekaniem dwóch pie-
czeni na jednym ogniu. Jed-
ną jest eliminowanie nasze-
go kraju z kręgu państw god-
nych poważnego traktowania. 
Drugą jest pomyślne testowa-
nie swoich usłużnych mario-
netek. Pamiętać bowiem trze-
ba, że wielcy tego świata mają 
permanentne zapotrzebowa-
nie na stuprocentowo stero-
walnych chłystków z teoretycz-

nie znaczącą przeszłością po-
lityczną. Na przeróżnych ma-
lowanych szefów rozmaitych 
międzynarodowych gremiów 
nie kreuje się przecież prawdzi-
wych osobowości. Po co Sta-
nom Zjednoczonym, Chinom 
czy Rosji jakiś poważny czło-
wiek na stanowisku np. se-
kretarza generalnego ONZ? 
Żeby miał swoje zdanie, bro-
nił jakichś zasad? Jakże czę-
sto są one przecież sprzecz-
ne z interesami największych! 
Na takie i podobne stanowi-
ska stawia się kolesiów w ro-
dzaju Kurta Waldheima, zna-
nych jako np. właśnie wielolet-
ni prezydent Austrii. Można ta-
kiemu dać nawet różne szklane 
paciorki, w rodzaju pokojowe-
go Nobla czy wszystkich możli-
wych europejskich tytułów oraz 
niemieckich medali. Kiedy tyl-
ko jednak którykolwiek z takich 
Waldheimów spróbuje cokol-
wiek zrobić nie po myśli swo-
ich mocodawców, to natych-
miast ktoś zaczyna sobie przy-
pominać, że (jak Waldheim) był 
kiedyś nazistą lub ma za usza-
mi coś podobnego rodzaju. 
Tak jak wszyscy pozostali pro-
tegowani, wyselekcjonowa-
ni według tego samego kryte-
rium. A w przypadku kogoś, kto 
od dnia katastrofy smoleńskiej 
zachowywał się tak, jak Tusk, 
takie „zabezpieczenia” w ogó-
le nie wydają się potrzebne. Je-
śli przecież ktoś, będąc pre-
mierem tak walnie przyczy-
nił się do wylewania pomyj na 
swój własny kraj, to czy można 
sobie wyobrazić kogokolwiek 

o lepszych kwalifikacjach do 
odgrywania roli marionetki stu-
procentowo sterowalnej?

Z obcymi przeciw swoim

Jedną z zasadniczych przyczyn 
likwidacji naszego państwa, 
do jakiej doszło w XVIII w., 
było pozyskiwanie mocodaw-
ców zewnętrznych do rozgry-
wania wewnątrzpolskich spo-
rów. W ostatnich dziesięciole-
ciach dochodzi u nas nawet do 
sytuacji, w których w reakcji na 
całkowicie marginalną wypo-
wiedź Jarosława Kaczyńskie-
go o Angeli Merkel kilku by-
łych polskich ministrów spraw 
zagranicznych wydaje oświad-
czenie solidaryzujące się 
z… kanclerzem Niemiec! Nie-
możliwe do wyobrażenia w ja-
kimkolwiek niepodległym pań-
stwie oświadczenie oczywiście 
jest wręcz manifestacją mak-
symalnego otwarcia nasze-
go kraju na inspirowane z ze-
wnątrz podziały i manipulacje. 
Takie są skutki oddania MSZ
-u w ręce funkcjonariuszy ko-
munistycznego reżimu, jego 
agentów i innych indywiduów 
niezdolnych do myślenia kate-
goriami polskiego państwa.

Jak najdalszy od wszystkie-
go co „pisowskie” amerykanista 
– politolog prof. Zbigniew Le-
wicki w czasach rządu Donal-
da Tuska stwierdził: „żaden byt 
taki, jak polska polityka zagra-
niczna, nie istnieje”. Za PRL-u 
i nas, i cały świat przyzwycza-
jono do tego, że rola każdego 
„naszego” ministra spraw za-
granicznych ograniczała się do 
potakiwania temu, co powiedzą 
Sowieci. Od 1989 roku postko-
munistyczna propaganda prze-
konuje, że miarą jakości stosun-
ków międzynarodowych jest 
liczba uśmiechów, poklepywa-
nia po plecach, fikcyjnych urzę-
dów czy przyznanych w Niem-
czech medali. Zupełnie tak, jak-
by RFN dawał Polakom meda-
le za ich troskę o polskie inte-
resy. A prawda jest taka, że nie 
ma w relacjach międzynarodo-
wych monety równie bezwarto-
ściowej, jak tego rodzaju puste 
gesty. Tymczasem za taką wła-
śnie najbardziej bezwartościo-
wą monetę rządzący Polską 
sprzedawali najbardziej rze-
czywiste polskie interesy. Iluż 
też tych rzekomych luminarzy 
dyplomacji szczyciło się tym, 
że „Polska przestała być pro-
blemem” dla Rosji czy dla 

Polscy rzecznicy 
niepolskich interesów

 ■ Ujawnione właśnie nagrania, w których premier Donald Tusk występuje jako rzecznik interesów pań-
stwa rosyjskiego, a nie polskiego, mogłyby i powinny działać wstrząsająco, gdyby nie były kolejnym 
z ciągu permanentnych, analogicznych zachowań politycznych władców Republiki Okrągłego Stołu.

Artur 
Adamski

▶
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ko tak o tym mówił: „Państwo, 
które przestaje być proble-
mem, przestaje także istnieć 
politycznie. Wszystkie znaczą-
ce kraje są dla kogoś proble-
mem: Niemcy dla Francji, Chi-
ny dla Rosji, a Rosja i Amery-
ka są problemem dla wszyst-
kich. Jako kraj bezproblemo-
wy przestajemy być czynni-
kiem, który należy brać pod 
uwagę w tworzonych przez in-
nych strategiach międzynaro-
dowych. Nie stawiając oporu, 
stajemy się ozdobną paprot-
ką, o której od czasu do cza-
su powie się parę ciepłych 
słów, jako miłym elemencie 
otoczenia, ale która jest pomi-
jana w bilansowaniu sił”. Przez 
całe pokolenia, rządzona 
przez różne wcielenia Donal-
dów Tusków, Polska utrwalała 
swoją rolę jako takiej właśnie 
„paprotki”. Wielu więc obec-
nie, z Komisją Europejską na 
czele, ciągle nie może wyjść 
ze zdumienia, że „polska pa-
protka” zaczęła mówić w swo-
im imieniu! Przez dziesięciole-
cia milczała, cokolwiek by się 
z nią nie robiło. A teraz nie tyl-
ko nie daje już się przestawiać 
na co raz to niższe półki, ale 
artykułuje jakieś poglądy i cze-
goś chce! I taka jest przyczy-
na wielkiego wsparcia, udzie-
lanego totalnej opozycji czy 
mediom realizującym w Pol-
sce niepolskie interesy. Cho-
dzi o to, by Polska powróciła 
do roli niemej paprotki.

Bo komu z potężnych pod-
miotów współczesnego świata 
potrzebna jest silna, poważnie 
traktowana, podmiotowa Pol-
ska? Na zachód od nas nikt ta-
kiej nie potrzebuje. Po co komu 
kraj upominający się o swo-
je interesy, aspirujący, w przy-
szłości mogący zagrozić swoją 
konkurencją? Po co silna Pol-
ska Rosji, marzącej o odbudo-
wie swego supermocarstwo-
wego statusu? Po co strze-
gąca swych praw Polska tym, 
którzy dążą do jej ograbie-
nia? Poważna pozycja Polski 
może leżeć w interesie mo-
carstw znajdujących się albo 
po drugiej stronie oceanu albo 
na drugim krańcu Eurazji. Nie-
wykluczone jest sprzyjanie jej 
przez wzrastające dopiero po-
tęgi takie, jak np. turecka. One 
mogą widzieć w Polsce zwornik 
obszaru, z którym w przyszło-
ści można by realizować wspól-
ne, duże interesy.

Na wschód i na zachód 
od nas taka perspektywa 
działa jednak jak płachta 
na byka. Zawsze więc wte-
dy, kiedy Polska stała bę-
dzie przed taką perspekty-
wą i ilekroć Polską rządzić 
będą prawdziwi polscy pań-
stwowcy – kraj nasz będzie 
na arenie międzynarodo-
wej celem nieustannej fu-
rii ataków. A w samej Pol-
sce zawsze wtedy będzie-
my mieć do czynienia z nie-
ustanną histerią wewnętrz-
nych rzeczników zewnętrz-
nych interesów.

▶

Książki Geisela wydawa-
ne są na całym świecie, tak-
że w Polsce. Kojarzymy je, 
lub kojarzą je nasze dzieci, 
z postacią Kota Prota. Ponie-
waż nie to są bajki anonimo-
we dla świata, mogli się z nimi 
zetknąć Chińczycy, zarówno 
ci z ChRL, jak i ci z Tajwanu, 
Singapuru, Malezji, lecz rów-
nież Amerykanie po-
chodzenia chińskiego. 
To Chińczyków wszak-
że zaniepokoiły treści 
zawarte w publikacjach 
autorstwa „Dra Seus-
sa”. Jakie to gorszą-
ce słowa? Mowa np. 
o niepoprawnym dziś 
za Oceanem, uważa-
nym tam za obraźli-
we, jeśli padło w stronę 
skośnookiego obywa-
tela, określeniu „Chiń-
czyk” („Chinaman”) 
lub „chiński chłopiec” 
(„China boy”) oraz 
o rysunkach przed-
stawiających stereo-
typowy obraz tychże: 
ubranych w tradycyj-
ne mandaryńskie stro-
je, z charakterystycz-
nym kucykiem, przy-
garbionych, skośno-
okich, z miską ryżu i pałeczka-
mi. Otóż bajki Geisela nie obu-
rzyły Xi Jingpinge, nie skut-
kowały zatem groźbą sankcji 
ze strony komunistycznej po-
tęgi. Zaniepokoiły owszem le-
wicowych, ale amerykańskich 
aktywistów.

W ten oto sposób wypeł-
nia się kolejny rozdział histo-
rii postępu tzw. politycznej po-
prawności lub, jak kto woli, hi-
storii „wojen kulturowych” czy 
precyzyjniej pisząc, wojny 
przeciwko kulturze rozumia-
nej w kategoriach spuścizny. 
Wojna, której końca i granic 
nie widać, że zaczerpnę z po-
jęć, których Amerykanie uży-
wają na określania swej obec-
ności w Afganistanie i Iraku. 
Bo im głębiej będziemy się-
gać w przeszłość, posługując 
się współczesną miarą, lekce-
ważąc ówczesne różnorakie 
konteksty i ignorując wszyst-
kie te aspekty, którymi zajmuje 
się np. epistemologia, zwana 
też teorią poznania, tym wię-
cej znajdzie się powodów do 
ekspiacji i publicznej samokry-
tyki. Wspomniani aktywiści, 
proponujący wsteczną analizę 

dziejów, nie mają często pod-
stawowej wiedzy na temat tego 
chronologicznego, czyli deter-
minowanego wielkością fizycz-
ną o nazwie czas, rozwoju cy-
wilizacji człowieka.

Jest w tym zapale usuwa-
nia treści „rasistowskich”, bo 
za takie uznano wyżej przyto-
czone określenia, pewna nie-

konsekwencja. Jeśli bowiem 
są rasistowskie, czyż pier-
wej ich autor, w tym wypadku 
Theodor Geisel, nie powinien 
być zdemaskowany jako rasi-
sta? Wszak to jego ręka, któ-
rą wprawił w ruch świadomy 
umysł popełniła te – napięt-
nowane współcześnie – beze-
ceństwa? Czyż firma nie po-
winna zmienić nazwy? Czy 
nie wszystkie, a nie tylko 
sześć jego książek, powinno 
się wycofać z druku?

Załóżmy, że aktywistom, 
czy szerzej prądowi „politycz-
nej poprawności” lub jak woli 
prawica amerykańska, zja-
wisku „cancel culture” („kul-
tura wykluczania”) chodzi 
o uchronienie dzieci przed wul-
garnymi i rasistowskimi tre-
ściami. Moglibyśmy pójść na 
łatwiznę i zapytać po prostu, 
czy potrafimy realnie w sta-
nie uchronić nasze pociechy 
przed podobnymi treściami, 
albo wyzłośliwić się i zapy-
tać, czy zwolennicy postę-
pu „politycznej poprawności” 
są w związku z tym przeciwni-
kami postępu technologiczne-
go, który ułatwia dostęp do ata-

kujących dziecięcą niewinność 
treści? Zapytajmy inaczej. Za-
pytajmy, ile swego czasu owi 
aktywiści poświęcają na wal-
kę z wulgaryzmami i określe-
niami rasistowskimi w amery-
kańskim tzw. show businessie, 
np. z analogicznymi do owe-
go „Chinamana” określeniami, 
czyli „negro” i „nigger”, nad-

używanych szczególnie w śro-
dowisku czarnoskórych mu-
zyków.

Nadwrażliwość raso-
wa w USA ma naturalnie swo-
je uwarunkowania historycz-
ne. Zatem podejmując się 
oceny tego zjawiska, nie wol-
no patrzeć wyłącznie przez 
pryzmat rodzimych doświad-
czeń. Jednakże zarówno Po-
lacy, Amerykanie – i ci bia-
łoskórzy, i ci czarnoskórzy – 
oraz Chińczycy, każdy indywi-
dualnie, w życiu codziennym 
kierują się przecież tzw. zdro-
wym rozsądkiem, mówiąc ina-
czej – rozumem. Czy jeśli oso-
ba „A” nazwie w Polsce osobę 
„B” „Żydem”, natychmiast po-
winniśmy tę pierwszą uznać 
za Niemca i antysemitę? Naj-
częściej osoba „A”, odwołu-
jąc się do pewnych stereotypo-
wych wyobrażeń, będzie chcia-
ła przezwać osobę „B” po pro-
stu „skąpcem”, „dusigroszem”, 
„chytrusem”, „centusiem”, itd., 
a nie premierem Izraela albo 
miliarderem-filantropem. „Ofia-
rami” tego stereotypu padają 
zresztą i inne grupy narodowo-
ściowo-etniczne oraz etnogra-

ficzne, dla przykładu Szkoci – 
i nie tylko w Polsce – oraz Po-
znaniacy i Krakowianie. Dosta-
je się również góralom podha-
lańskim.

Przez swój śniady ko-
lor skóry i skośnawe oczy lub 
też powiedzmy ogólnie – ory-
ginalny wygląd, byłem prze-
zywany przez kolegów: Cy-

ganem, Wietnamczy-
kiem, Żydem czy Ru-
munem. Jedyny miły 
epizod jaki pamiętam, 
to gdy ktoś, nie pa-
mięta kto, za dziecia-
ka przezywał mnie Er-
nie, na cześć bohate-
ra serialu telewizyjne-
go „Sidekicks” emito-
wanego w TVP. Najbli-
żej celu byli ci od „Ru-
muna”, a to ze względu 
na wołoskie pochodze-
nie polskich górali. Do 
głowy mi nie przyszło, 
ani wówczas, ani obec-
nie, że moi „dręczy-
ciele” są zwolennika-
mi holocaustu i innych 
„porządków” etnicz-
nych czy ksenofobami. 
Po prostu, albo chcie-
li sprawić, bym to ja się 
źle poczuł, a oni sobie 

ewentualnie ulżyli, albo też, 
zupełnie neutralnie, chcieli się 
podroczyć. Tak to już jest, że 
ludzi bardziej bawią negatyw-
ne stereotypy, a nie walory cia-
ła i umysłu. Dlatego nigdy nie 
byłem Włochem i Hiszpanem, 
z wyjątkiem wspomnianego 
Erniego – Amerykanina filipiń-
skiego pochodzenia…

Wracając na moment do 
poważnej „wojny kulturowej”. 
Rychło wysypał się worek pu-
blicznych ekspiacji. Idąc w śla-
dy Dr Seuss Enterprise, Disney 
postanowił usunąć ze swej 
platformy DISNEY+ kilka kul-
towych bajek, jakoby promu-
jących rasistowskie stereoty-
py, m.in. „Dumbo”, „Arysto-
kratów” i „Piotrusia Pana”. Nie 
przypominam sobie, bym oglą-
dając ten ostatni tytuł – ucząc 
się go prawie na pamięć, bo 
była to jedna z dwóch bajek 
na jedynej kasecie VHS do-
stępnej na świetlicy szkolnej – 
i widząc postać wodza indiań-
skiego na tle wigwamów, uległ 
przeświadczeniu, że wszyscy 
Indianie są otyli, a współcze-
sna Ameryka to świat rodem 
z amerykańskich westernów.

Kot Prot zagrożony
 ■ Amerykańska debata publiczna zmaga się z wstrząsami wtórnymi istnego 

trzęsienia, jakie w pierwszych dniach marca wywołała decyzja Dr Seuss En-
terprise o zaprzestaniu wydawania sześciu książek dla dzieci. Szalenie popu-
larną serię stworzył Theodor Geisel, który tworzył ją w czasach administracji Roosevel-
ta. Na swoje nieszczęście nie sięgał wyobraźnią w XXI w. Wówczas obcując z „poczu-
ciem dobrego smaku” pokolenia swoich wnuków, których zresztą w latach 30. XX w. na 
planecie Ziemia jeszcze nie było, wiedziałby, jakich słów nie należy dobierać.

Paweł 
Zyzak
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Bardzo nieliczne przypad-
ki, w których przed kimś gra-
nice naszego kraju zamykano 
czy kogoś z Polski wypędzano, 
stanowią wyjątki potwierdza-
jące regułę. Przez długie wie-
ki nasza ojczyzna była szeroko 
otwarta dla absolutnie wszyst-
kich, którzy szukali w niej schro-
nienia czy lepszej przyszłości. 
Przyjmowaliśmy do siebie tak-
że tych, których przez całe stu-
lecia nie chciano widzieć nie-
mal nigdzie. Już w średniowie-
czu znana była zasada, wg któ-
rej każdy prześladowany z po-
wodu myśli lub wiary, którego 
stopa dotknęła polskiej ziemi, 
automatycznie znajdował się 
pod opieką polskiego państwa.

Działo się tak mimo tego, 
że już w czasach piastowskich 
za ten nadmiar gościnności 
przychodziło Polsce słono pła-
cić. W XIII w. mieliśmy do czy-
nienia z kolosalnych rozmia-
rów osadnictwem niemieckim. 
W znacznej mierze to jemu za-
wdzięczaliśmy rozwój naszych 
miast, ale też doprowadziło ono 
do tego, że większość nasze-
go mieszczaństwa przez całe 
stulecia była niemieckojęzycz-
na. W Krakowie, Warszawie 
czy Poznaniu po długim czasie, 
często dopiero w piątym czy 
szóstym pokoleniu, niemieccy 
przybysze bez reszty się po-
lonizowali. Z nie jednego rodu 
o niemieckich korzeniach wyro-
sło nawet wielu naszych cał-
kowicie oddanych Polsce na-
rodowych bohaterów. Na Ślą-
sku i Pomorzu było jednak ina-
czej. Dochodziło tam do konflik-
tów na tle językowym i narodo-
wościowym. Śląskie rody rycer-
skie, w których często zawiera-
no związki małżeńskie z przy-
byszami i przybyszkami z Nie-
miec, zatracały swoją polską 
tożsamość. Ród Świnków, je-
den z wielkich i zasłużonych 
dla Polski, pamiątką po którym 
są ruiny wielkiego zamku Świny 
i z którego wywodził się ogrom-
nie w naszych narodowych 
dziejach zasłużony arcybiskup 
Jakub Świnka, w XV w. zmie-
nił nazwisko na von Schweiner. 
Podobnie potoczyła się histo-
ria śląskich i pomorskich Pia-
stów. Wg niektórych badaczy 
bitwy pod Grunwaldem miało 
to jednak i swoje dodatnie stro-
ny. Prawda jest bowiem taka, 
że część śląskich i pomorskich 
Piastów w Wielkiej Wojnie z lat 
1409 – 1411 stanęła po stro-
nie krzyżaków. W walnej bi-
twie mieli oni jednak należeć do 
jednych z pierwszych, którzy 

się w niej poddali, co przyczyni-
ło się do polskiego zwycięstwa.

Zniemczenie śląskich ksią-
żąt, szlachty i miejskiego pa-
trycjatu pociągnęło za sobą 
zmianę charakteru regionu dla 
polskiego państwa nadzwy-
czaj ważnego. Otwarło to dro-
gę do stopniowego odrywa-
nia się od Polski tych cennych 
ziem, we wcześniejszych wie-
kach tylekroć mężnie bronio-
nych, z których wywodzili się 
pierwsi luminarze polskiej na-
uki, jak Witelon czy Benedykt 
Polak i gdzie dojrzewało pol-
skie piśmiennictwo (pierwsze 
zdanie w języku polskim zapi-
sano w podwrocławskim Hen-
rykowie w roku 1270).

Powszechnie znane są kon-
sekwencje sprowadzenia przez 
Konrada Mazowieckiego 
do Polski krzyżaków. Żyje-
my dziś w czasach opartej na 
kłamstwach wielkiej rehabilita-
cji tego niemieckiego zakonu, 
stąd warto przypomnieć wyda-
rzenie dzięki wytaczanym 
przez Kazimierza Wielkiego 
i trwającym przez dziesięciole-
cia procesom solidnie udoku-
mentowane. W roku 1308 krzy-
żacy dokonali najprawdziwsze-
go ludobójstwa na mieszkań-
cach Gdańska i Ziemi Pomor-
skiej. Posunęli się nie tylko do 
bandyckiego zaboru, maso-
wych zbrodni i zagarnięcia czę-
ści terytorium naszego pań-
stwa, którego odzyskiwanie za-

jęło naszym ojcom półtora wie-
ku. Krzyżacy dokonali też wiel-
kiej operacji zmiany narodowe-
go charakteru Pomorza, na któ-
rym w miejsce wymordowanych 
Polaków sprowadzali osadni-
ków z krajów niemieckich.

Gościnność o cechach ma-
jących znamiona utraty rozsąd-
ku Polska i Polacy przez licz-
ne stulecia okazywali tym, któ-
rzy znienawidzeni byli absolut-
nie wszędzie. We wszystkich 
krajach Europy Żydzi, o ile nie 
zostali jeszcze wymordowani, 
liczyć się musieli z pogroma-
mi, rabunkami, śmiercią na sto-
sach. Polska nie tylko ich przy-
jęła, ale nadała im przywileje 
nieznane zdecydowanej więk-
szości rodowitych Polaków. Je-
den z nich polegał na tym, że 
każdy Żyd, który zdecydował 
się ochrzcić, natychmiast przyj-
mowany był do stanu szlachec-
kiego. Ta bezprecedensowa za-
sada była czymś nie mogącym 
się pomieścić w głowach, więc 
której nie był w stanie dać wia-
ry żaden Europejczyk, który 
sam osobiście czegoś tak nie-
prawdopodobnego nie zoba-
czył. Żydzi jednak rzadko ko-
rzystali z takiej możliwości, 
gdyż trwanie przy swojej wła-
snej religii wiązało się w Polsce 
z mnóstwem innych równie nie-
zwyczajnych przywilejów. Je-
den z nich polegał na stworze-
niu dla Żydó ich własnego od-
rębnego prawa, sądownictwa, 

parlamentarnego systemu rów-
noległego do demokracji szla-
checkiej a nawet nietykalno-
ści polegającej na objęciu każ-
dego Żyda bezpośrednią opie-
ką polskiego króla. Nawet po-
datki Żydzi płacili do odrębne-
go fiskusa, co skutkowało ich 
szybkim bogaceniem się. Nie-
tykalni, zamożni, nie zobowią-
zani do obrony często najeż-
dżanego kraju stali się trwają-
cą przez stulecia „permanent-
ną bombą demograficzną”. Ży-
dowskimi stały się całe polskie 
miasteczka i miasta, w których 
żyć można było tak, jakby ze-
wnętrznego świata nie było. 
Można nie było znać żadnego 
poza żydowskim języka i przez 
pokolenia czuć się stokroć le-
piej, niż w starożytnej Palesty-
nie, poddawanej opresji kolej-
nych najeźdźców. Analizy de-
mograficznego rozwoju naro-
du żydowskiego, przeprowa-
dzone przez prof. Iwo Pogo-
nowskiego, nie pozostawia-
ją cienia wątpliwości, że swo-
je narodowe istnienie Żydzi za-
wdzięczają azylowi otrzymane-
mu w Polsce. Bez jego nadzwy-
czajnych warunków licząca co 
najwyżej setki tysięcy diaspo-
ra nie tylko by się nie pomnaża-
ła, ale ulegałaby stałemu zani-
kowi. Nie tylko nie byłoby mowy 
o rozwinięciu się do rozmiarów 
zbiorowości wielomilionowej, 
zdolnej do utworzenia własne-
go państwa, ale zawęziłaby się 

ona do garstki stanowiącej co 
najwyżej turystyczną atrakcję 
bez szans bycia jakimkolwiek 
politycznym podmiotem

Stworzenie dla obcej gru-
py narodowościowej warunków 
pod wieloma względami lep-
szych od oferowanych rodowi-
tym Polakom i zapewnienie jej 
przywileju własnej jurysdyk-
cji administracyjnej, prawnej, 
fiskalnej nie tylko nie spotka-
ło się z choć szczątkowym od-
wzajemnieniem w postaci ele-
mentarnej lojalności, ale stało 
się źródłem problemów. Można 
by się spodziewać, że państwu 
tak bezprecedensowych dobro-
czyńców ocaleńcy jakoś się od-
wdzięczą, kiedy to ono znaj-
dzie się w tarapatach. Okaza-
ło się jednak, że w okresie za-
bijania polskiej niepodległości 
oddział Berka Joselewicza (za 
co należy się mu pomnik w każ-
dym polskim mieście) był wyjąt-
kiem potwierdzającym regułę. 
W czasie Powstania Listopado-
wego Joachim Lelewel widząc, 
że Żydzi niemal wcale nie opo-
wiadają się po polskiej stro-
nie (a często wręcz przeciw-
nie) wystosował do nich apel 
zawierający nutę groźby. 
Ten wielki Polak niemieckiego 
pochodzenia stwierdził bowiem 
dobitnie, że jeśli Polska w koń-
cu wywalczy swoją niepodle-
głość to będzie pamiętała, kto 
się do jej odzyskania przyczy-
nił a kto był w tej sprawie obo-
jętny. We wdzięcznej pamię-
ci powinniśmy mieć tych, któ-
rzy po polskiej stronie stanę-
li. W zmasakrowanej przez Ro-
sjan niepodległościowej mani-
festacji w Warszawie z kwietnia 
1861 chwytając krzyż wypa-
dający z rąk właśnie zranione-
go demonstranta od następnej 
salwy zginął żydowski gimna-
zjalista Michał Lady. Podobnie, 
jak żydowscy konspiratorzy i le-
gioniści były to jednak przypad-
ki mniej liczne od antypolskich 
demonstracji w Białymstoku, 
otwarcie sprzeciwiających się 
odbudowie polskiego państwa. 
Ledwie jednak zaczęło ono po-
wstawać na jednej z pierw-
szych sesji pierwszej kadencji 
sejmu postawione zostało żą-
danie wykrojenia z terytorium 
polskiego państwa żydowskich 
terytoriów autonomicznych.

Trwające przez wieki uprzy-
wilejowanie mniejszości spra-
wiło, że w okresie formowania 
się nowoczesnego społeczeń-
stwa fundamentalną dla funk-
cjonowania klasę średnią sta-
nowiły osoby nie polskiej 

Samobójczy nadmiar 
gościnności

 ■ Dawna Polska była najbardziej otwartym i najbardziej przyjaznym przybyszom państwem Europy. 
Miało to liczne dobre, ale też i gorsze strony.

Artur 
Adamski

▶

Nr 241 • 26 marca – 8 kwietnia 20216



Komentarze i Felietony

Po teoretycznie odzyska-
nej suwerenności pozosta-
ły w Polsce „produkty od-
padkowe” okupacji w posta-
ci tychże „elit”, ich potomstwa 
i otoczenia. Dla nich aktual-
ny jest Pakt Ribbentrop-Moło-
tow. Dlatego za Leninem-Sta-
linem i Hitlerem, pod komuni-
styczną czerwoną flagą i na-
zistowskim znakiem, żąda-
ją mordowania polskich nie-
narodzonych dzieci i walczą 
przeciw Kościołowi i Polsce.

Ich poprzednicy mordowa-
li kapłanów i biskupów w obo-
zach koncentracyjnych i gu-
łagach, niszczyli świątynie i za-
mieniali je na magazyny. Komu-
niści, by nie święcić niedzie-
li, wprowadzili w ZSRR tydzień 
pięciodniowy, różny dla różnych 
grup pracowników i konstytu-
cyjne prawo propagandy anty-
religijnej. Naziści wprowadza-
li w Niemczech pogańskie wie-
rzenia Germanów. W PRL uczy-
niono przymus z cywilnych 
ślubów, wcześniej poza by-
łym zaborem pruskim, niezna-
nych. Usunięto ze szkół na-
uczanie religii i symbole religij-
ne – krzyże. W miejsce obcho-
dów Bożego Narodzenia or-
ganizowano „akcje noworocz-
ne”, w których zamiast święte-
go Mikołaja występował sowiec-
ki Dziadek Mróz.

„Odpadkowe elyty”, tworzą-
ce opozycję polityczną, idą śla-
dem swych poprzedników. Na-
padają na księży, oczerniają ich, 

dewastują kościoły oraz niszczą 
i bezczeszczą święte obrazy, fi-
gury i kapliczki, w tym zabytkowe 
dzieła sztuki. Jesienią 2018 r. or-
gan powołanego w 1983 r. przez 
służby PRL związku zawodowe-
go, nazwanego Związkiem Na-
uczycielstwa Polskiego, zale-
cał nauczycielom ześwieccze-
nie obchodów Bożego Narodze-
nia w szkołach. Że nie należy 
dekorować klas motywami reli-
gijnymi (bez szopek i choinek !), 
tradycyjny opłatek zastąpić za-
bawami pogańskich Słowian czy 
Afroamerykanów, a w miejsce 
jasełek urządzać przedstawie-
nia związane z Nowym Rokiem. 
Ta opozycja, pogrobowiec PRL, 
domaga się zerwania z Kościo-
łem (za potępienie gender przez 
Papieża Franciszka I, za zakaz 
aborcji i za ostatni sprzeciw Wa-
tykanu przeciw ślubom homo-
seksualistów) i usunięcia religii 
ze szkół (a w jej miejsce wpro-

wadzenie pedofilskiej „sek-
sedukacji”). Ostatnio projek-
tuje też uroczystości świec-
kie nadania dziecku imienia 
(w miejsce chrztu) i zamiast 
I Komunii postrzyżyny, wzięte 
z tradycji pogańskich Słowian 
(a może przywrócić obchody 
przejścia pionierów do Kom-
somołu?).

Opozycja, śladem swych 
poprzedników, walczy też 
przeciw polskiemu państwu. 
Stara się w oczach opinii spo-
łecznej zdyskredytować każ-
dego, kto działa dla dobra Pol-
ski i jej rozwoju. Stosuje przy 

tym metodę nazistowskiego mi-
nistra Goebbelsa i komunistycz-
nych propagandzistów – kłam-
stwa i oczernianie. Wiedzą, że 
ludzie prymitywni są żądni pie-
niędzy, więc opowiadają baj-
ki o bogactwach Kościoła i du-
chownych. Plotą bzdury w swych 
polskojęzycznych, zagranicz-
nych mediach, o milionach jakie 
ojciec Tadeusz Rydzyk otrzy-
mał jakoby od państwa i o tym, 
że jeździ autem wartym 1,5 mi-
liona złotych i że kupił helikopter. 
Przestali już kłamać o „aferze 
Srebrnej”, w jaką miał być PiS 
zamieszany, gdy wyszło na jaw, 
że przestępstw dokonywali opo-
zycyjni miejscy urzędnicy. Bez 
skutku atakowali prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego i premie-
ra. Teraz przypuścili zmasowany 
atak na prezesa Orlenu. Czynią 
to na zlecenie (duże!) obcych sił, 
dla których Orlen stał się groź-

nym konkurentem, bo połączył 
się z Lotosem, który poprzed-
nia władza miała sprzedać kon-
cernowi rosyjskiemu. W swych 
gadzinówkach oczerniają więc 
prezesa Orlenu, sugerując, że 
jest on zamieszany w różne afe-
ry finansowe. Bo też politycy 
opozycji, do niedawna pełnią-
cy wysokie stanowiska rządo-
we, nie mogą sobie wyobrazić, 
sądząc po sobie, że mając wła-
dzę (i okazję), można nie kraść 
i oszukiwać. Przecież u podstaw 
systemu komunistycznego, któ-
remu są wierni, obok morderstw, 
leżały rabunek, kradzież, oszu-
stwo i kłamstwo. Więc boha-
terem ich, jest Che Guevara, 
marksistowski zbrodniarz, a nie 
jak większości Polaków rotmistrz 
Pilecki i hrabia Esterhazy.

Opozycja wzywała Niemcy, 
by rządzili Europą. I oni to wła-
śnie czynią! Rezolucjami Eu-
roparlamentu poddają ją cywi-
lizacji śmierci (aborcji, eutana-
zji) i ideologii homoseksualistów, 
udzielając im ślubów w swym 
Kościele synodalnym. Zabra-
niają użycia słów „ojciec”, „mat-
ka”, „on”, „ona” i „normalność”. 
„Odpadkowa opozycja” popiera 
te działania i oprócz likwidacji li-
teratury (Sienkiewicz) też chce 
psuć język polski. Jej „naukow-
cy” zakazują użycia słów „Mu-
rzyn”, czy „imigrant ekonomicz-
ny” i stosowania gramatyki.

Czy zmanipulowani zwolenni-
cy opozycji też tego chcą?

narodowości. Problem ten 
nie miałby skali dla przyszło-
ści państwa niebezpiecznej, 
gdyby ta ogromna część spo-
łeczeństwa w dostatecznym 
stopniu była z nim zintegrowa-
na. O tym, z jaką relacją mieli-
śmy tu do czynienia, można się 
było przekonać choćby ogląda-
jąc emitowane przez TVP Kul-
tura międzywojenne filmy w ję-
zyku jidysz. Światowym cen-
trum ich produkcji była War-
szawa i choć akcja wszyst-
kich toczyła się w polskiej stoli-
cy i na polskiej prowincji, próż-
no w nich szukać choćby w naj-
dalszym tle jakichś Polaków 
czy jakichkolwiek polskich 
akcentów. Dla zdecydowa-
nej większości i twórców i od-
biorców tych dzieł Polska naj-
wyraźniej była więc jakby by-
tem zbędnym. Czy można bu-
dować państwo wespół z kimś, 
kto ma do niego taki stosunek?

Tym większy z naszej stro-
ny szacunek należy się tym, 
którzy wobec Polski wykaza-
li się lojalnością a nawet po-
nieśli dla niej najwyższe ofiary. 
Nie wszyscy Żydzi zdezertero-
wali z armii gen. Andersa, byli 
i tacy, którzy w walce o naszą 
niepodległość polegli na sto-
kach Monte Cassino. Swój los 
z Polską związały też mniej-
szości, które pomimo zdawa-
łoby się przepastnych różnic 
kulturowych potrafiły nasz kraj 
traktować jako dom, któremu 
należna jest wierność. Tak za-
pisali się w naszej historii pol-
scy Tatarzy czy Ormianie.

Otwarcie i gościnność 
to cechy piękne i są one czę-
ścią polskiej tradycji, która po-
winna być kontynuowana. Tak 
jak w każdym innym przypadku 
popadanie w przesadę może 
jednak okazać się szkodli-
we. Czyż nie są nią współcze-
sne nam deklaracje prezyden-
ta Wrocławia, który gdy led-
wie zaczęli się pojawiać w mie-
ście Ukraińcy już ogłosił pro-
gram otwierania publicznych 
przedszkoli i szkół z ukraiń-
skim językiem i takimż progra-
mem? A przecież duża część 
z nich ma jakieś polskie korze-
nie i czy nie powinna najpierw 
choć odrobinkę poznać język 
i kulturę kraju, do którego przy-
jechała? Czy na pewno cokol-
wiek dobrego wyrosnąć może 
na ofercie de facto tak skrajnie 
anty – asymilacyjnej? W auto-
busach i tramwajach wielu pol-
skich miast już od lat mamy 
ukraińskojęzyczne tabliczki 
ze słowami w rodzaju „otwie-
ranie drzwi”, „stop”, „miejsce 
dla matki z dzieckiem”. Było-
by zrozumiałe, gdyby chodzi-
ło o istotne a bardziej skom-
plikowane instrukcje. Czy jed-
nak od kogoś, kto zamierza 
żyć w Polsce nie można ocze-
kiwać nawet tego, żeby znał kil-
ka tak elementarnych słów, jak 
„drzwi”, „stop” czy „siedzenie”?

W tym przypadku gościn-
ność zaczyna być już nie 
zaletą, lecz groteską. Oby 
nie weszła w stadium na-
prawdę szkodliwej patologii.

▶

Produkty odpadkowe
 ■ Pięćdziesiąt lat (1939-89) okupacji pozostawiło w Polsce 

trwałe ślady. I Niemcy, i Rosjanie niszczyli i rabowali Polskę. Jeszcze większe straty 
poniósł naród polski w sferze duchowej. Okupanci wymordowali polskie elity inte-
lektualne, a ich namiestnicy stworzyli własne „elity” z nizin marginesu społecznego.

Wacław Leszczyński

POSŁANIE KOBIET SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ
DO KOBIET BIAŁORUSI

Od wielu miesięcy społeczeństwo białoruskie demonstruje swój sprzeciw wobec dyktatorskich rządów Aleksandra Łukaszenki. Pokojowe protesty 
na Białorusi przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 r. mają twarz Kobiety. Aresztowania masowe i represje wobec 
mężczyzn spowodowały wyjście na ulice miast i miasteczek kobiet – żon, sióstr, matek, babć. Doceńmy to.
My, polskie kobiety, walczące w latach 80. XX wieku w szeregach Solidarności Walczącej, wyrażamy solidarność z Wami – kobietami białoruskiego 
protestu. Jesteśmy pełne podziwu dla Was. Wiemy, jak trudno kobietom angażować się w walkę, narażać na pobicia, zatrzymania, mandaty, 
szykany. Wasi wrogowie, funkcjonariusze zbrodniczego reżimu, twierdzą, że walka nie jest sprawą kobiety, że miejsce kobiet jest w kuchni – 
jak wielokrotnie mówił Łukaszenko. Nie wierzcie im!
Nie ma na świecie nic piękniejszego od walki o godność człowieka, o prawdę, o wolność słowa, sumienia i demokrację. Walki o to, by „ludzmi 
zwacca” (zwać się ludźmi) – jak powiedział wasz wieszcz narodowy, Janka Kupała. Popieramy Waszą walkę. Zrobimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby Wam pomóc. Nie lękajcie się, bądźcie twarde, wytrwałe, roztropne, a będziecie skuteczne. Nie jesteście same. Cały cywilizowany 
świat Was popiera. Wasze zwycięstwo jest pewne.

Żywie Białoruś!
24 marca 2021 r.
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Ludzie i wydarzenia

Urodziła się w patologicz-
nej rodzinie, w małym domku 
na łódzkich Bałutach. Z dzieciń-
stwa pamięta niewiele dobrego. 
Babcia zaglądała do kieliszka. 
Lubiła towarzystwo. Gdy dzie-
ci jej przeszkadzały, biła. Mamy 
często nie było, a ojciec gdzieś 
przepadł. Gdy dziewczynkę po-
gryzł szczur, pisały o niej ga-
zety. Ubogi domek, pozbawio-
ny wygód, był w strasznym sta-
nie. Bez wody, ogrzewania i ka-
nalizacji. Pewna kobieta, zna-
joma rodziny, widząc tragicz-
ne warunki, zabrała pięcioletnią 
dziewczynkę do siebie. Wkrót-
ce uzyskała status rodziny za-
stępczej.

Brama piekła

Tych kilka lat spędzonych u Cio-
ci Bożeny (jak ją do dziś na-
zywa) pozwoliło Patrycji zła-
pać oddech. Ale gdy wkro-
czyła w wiek dojrzewania (12 
lat), zaczęła sprawiać proble-
my. Coraz częściej wymyka-
ła się z domu. Lubiła przesia-
dywać u koleżanek, mieszkają-
cych w pełnych rodzinach. Bun-
towała się na każdym kroku. 
Ta sytuacja przerosła możliwo-
ści starszej już wtedy kobiety, 
dlatego postanowiła oddać Pa-
trycję do domu dziecka. Dziew-
czyna znalazła się w łódzkiej 
placówce przy Małachowskie-
go. Ta zmiana nie wyszła jej na 
dobre. Wciąż uciekała. Przy-
znaje, że była okropna dla sie-
bie samej i dla innych. Mając 15 
lat, zaszła w ciążę. I ten fakt ją 
odmienił.

Maria Magdalena

Mimo młodego wieku poczu-
ła się odpowiedzialna za dziec-
ko. Zapragnęła okazać mu 
to wszystko, czego sama nie 
doznała. Zrozumiała, co to jest 
miłość bezwarunkowa. Ojciec 
dziecka nie poczuwał się do ni-
czego. Patrycja urodziła ślicz-
ną, zdrową córeczkę, która sta-
ła się całym jej światem. Po raz 
pierwszy była szczęśliwa. Mia-
ła wreszcie kogoś, kto ją ko-
chał i był tylko dla niej. W pla-
cówce, do której trafiła, dosta-
ła wsparcie, bo ośrodek prowa-
dził oddział dla nieletnich mam. 
Dzielnie zajmowała się córecz-
ką, kontynuując naukę, a po-
tem podejmując też pracę. Ro-
biła wszystko, aby córeczka nie 
odczuła ciężaru całej sytuacji. 
Marzyła, aby stworzyć jej praw-
dziwy dom.

Droga przez mękę

Kiedy skończyła 18 lat, zwró-
ciła się do Urzędu Miasta Ło-
dzi z prośbą o przyznanie małe-

go lokalu z zasobów gminy. Zło-
żyła wszystkie stosowne doku-
menty i czekała. Niestety łódzcy 
urzędnicy przez dwa i pół roku 
nie odpowiedzieli w ogóle na 
jej podanie, choć przydzieleni 
lokali osobom opuszczającym 
pieczę zastępczą jest ustawo-
wym obowiązkiem gminy. Znie-
cierpliwiona młoda mama za-
częła ponownie prosić.

Zaproponowano jej 17 
m2 bez ogrzewania i ubika-
cji, ze starym piecem, w rude-
rze nadającej się do wyburze-
nia. Najgorsze wspomnienia 
z dzieciństwa wróciły. Patry-
cja odmówiła przyjęcia lokalu, 
co nie spodobało się urzędni-
kom. W następnym mieszkaniu 
ubikacja już była. Dziewczyna 
przyjęła je bez wahania. Miasto 
obiecało odświeżenie pomiesz-
czeń. Patrycja nie mogła się do-
czeka

przeprowadzki. Tuląc córecz-
kę, snuła plany na przyszłość. 
Takie zwyczajne, o normalnym 
życiu. W pracy nikt nie wiedział, 
że mieszka z nią w domu dziec-
ka. Niestety po upływie kolej-
nego roku Zarząd Lokali Miej-
skich w Łodzi poinformował sa-
motną mamę, że wycofuje się 
ze wskazania przyjętego przez 
nią mieszkania, gdyż: „Jego od-
świeżenie jest nieuzasadnione 
ekonomicznie”. Skrajna niekom-
petencja i bezduszność urzęd-
ników zaważyły na jej życiu.

Chodzi o pieniądze

Kobiety sprawujące rzą-
dy w mieście – Hanna Zdanow-
ska (PO), Joanna Skrzydlew-
ska (PO) Małgorzata Moskwa-
Wodnicka (SLD) – nie wykaza-
ły nawet odrobiny empatii dla 
młodej mamy. Dyrektor Domu 
Dziecka nr 5 w Łodzi, pani Kra-
marz, też nie robiła nic, aby po-
móc. W ciągu sześciu lat wysła-
ła do urzędu tylko jedno pi-
smo w sprawie. Jak się póź-
niej okazało, na pobyt Patrycji 
i jej córeczki w placówce miasto 
przekazywało jej 11 tys. zł mie-
sięcznie. Przez ostatnie sześć 
lat z kieszeni podatnika wypły-
nęło do placówki 792 tys. Moż-
na było kupić kilka mieszkań, 
a wyremontować wiele. Ale 
nikt się nie spieszył z rozwiąza-
niem problemu samotnej mamy, 
bo wszystkim było tak wygod-
nie. Kiedy po wielu kolejnych 
miesiącach Patrycja otrzyma-
ła następną propozycję loka-
lu, znów w ruderze, ze wspólną 
ubikacją w korytarzu, zrozumia-
ła, że nie może liczyć na urzęd-
ników i postanowiła szukać po-
mocy na własną rękę. Zgłosiła 
się do mnie, bo słyszała, że po-
magam ludziom w trudnych sy-
tuacjach.

Pomocna dłoń

W ciągu kilku miesięcy wymie-
niłam z Urzędem Miasta Łodzi 
kilkadziesiąt pism. Przy oka-
zji na jaw wyszły liczne nie-
prawidłowości, np. gigantycz-
ne i nierówne kwoty przele-
wane przez miasto do placó-
wek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Jedne domy dziecka do-
stają 3 tys. zł na wychowanka, 
a inne 9 tys. Z każdym kolejnym 
dniem odkrywałam, że skala 
problemu jest ogromna, a kil-
kuset już dorosłych wychowan-
ków domów dziecka nie ma się 
gdzie podziać. Urzędnicy zby-
wają ich albo celowo wskazu-
ją im rudery, w których strach 
zamieszkać. Prezydent Zda-
nowska przechwala się rewita-
lizacją kolejnych budynków, ale 
dla takich osób jak Patrycja, nie 
ma w nich miejsca. Z zebranych 
dokumentów wynika, że miesz-
kania w zrewitalizowanych ka-
mienicach rozchodzą się w nie-
wyjaśniony sposób.

Ludzie dobrej woli

Po ujawnieniu przeze mnie spra-
wy niezawodni dziennikarze za-
częli działać. O sytuacji Patry-
cji informowały kolorowe pisma, 
prasa, rozgłośnie, a także presti-
żowe programy telewizyjne. Za-
skoczeni tym urzędnicy w pierw-
szej chwili zaczęli odpierać ataki. 
Zastępca prezydent miasta od-
powiedzialna za miejskie lokale 
– Joanna Skrzydlewska – butnie 

odpowiedziała przed kamerą, 
że dla pani Patrycji nie znajdzie 
już żadnego mieszkania. Jej 
zdaniem młoda mama powin-
na przyjąć jakąś klitkę w rude-
rze bez wygód, bo widocznie nie 
zasługuje na lepszy los. Spra-
wą zainteresował się też Rzecz-
nik Praw Dziecka, zaintrygowa-
ny losem małej Amelki niesłusz-
nie skazanej na kilkuletni pobyt 
z mamą w placówce (w tym roku 
Amelka poszła do szkoły). Sena-
tor Lidia Staroń po programie za-
dzwoniła z interwencją do swojej 
dawnej koleżanki klubowej, Jo-
anny Skrzydlewskiej (PO).

Znieczulica

Lokalne media konsekwent-
nie relacjonowały sprawę. 
Urzędnicy reagowali coraz bar-
dziej nerwowo. Opiekunka usa-
modzielnienia Patrycji (pracow-
nica domu dziecka) zrezygno-
wała z tej funkcji tuż przed spra-
wą sądową o przywrócenie sa-
motnej mamie pełni praw nad 
córeczką. Te prawa musiały być 
ograniczone skoro obie miesz-
kały w placówce. A bez ich przy-
wrócenia nie mogłyby się wypro-
wadzić. Zgodziłam się przy-
jąć rolę takiego opiekuna. Pod 
presją opinii publicznej urzęd-
nicy wskazali wreszcie małe 
mieszkanko na poddaszu (1 po-
kój), ale z bieżącą wodą, cen-
tralnym ogrzewaniem, łazienką. 
Uboga klitka – ściany w łazience 
bez kafelków, zamiast posadz-
ki – gumoleum, zlew i bateria le-

żące na podłodze. W tym cza-
sie w okolicy szkoły, do której 
chodzi Amelka, oddano do użyt-
ku trzy zrewitalizowane budyn-
ki, gotowe do natychmiastowe-
go zamieszkania. Mają łazien-
ki wyłożone kaflami po sam su-
fit, zamontowane kuchnie i sani-
tariaty. Ale Joanna Skrzydlew-
ska, odpowiedzialna za lokale, 
najwyraźniej uznała, że w żad-
nym z nich nie ma miejsca dla 
przetrzymywanej w domu dziec-
ka samotnej mamy i jej córeczki.

Kropelka szczęścia

Poruszeni bezmiarem 
krzywd wyrządzonych młodej 
kobiecie ludzie zaczęli zgłaszać 
chęć pomocy. W mediach spo-
łecznościowych odezwali się 
hydraulik i elektryk. Ceramika 
Paradyż ofiarowała kafelki. Ale 
problemem był brak podstawo-
wych sprzętów umożliwiają-
cych mieszkanie. Postanowi-
łam skontaktować się z lokal-
nym przedsiębiorcą, byłym po-
słem Piotrem Misztalem. Gdy 
usłyszał, o co chodzi, popro-
sił, żebym wysłała listę najbar-
dziej potrzebnych do mieszka-
nia rzeczy. Dwa dni później za-
pytałam, czy już zdecydował, 
co może sfinansować, a on od-
parł, że wszystko z listy. Zna-
lazł czas, aby osobiście podje-
chać z nami do sklepu i zakupić 
kosztowne sprzęty: meble ku-
chenne, szafę, lodówkę, pralkę, 
płytę indukcyjną, piekarnik, od-
kurzacz. Wprost ze sklepu po-
jechaliśmy do pustego miesz-
kania. Uważnie się rozglądał, 
udzielał rad dotyczących zmia-
ny instalacji. Widać było, że 
szczerze chce pomóc.

Miej serce i patrz w serce

Patrycja bardzo się wzruszyła, 
że obcy ludzie okazali jej wię-
cej serca niż ci, którzy powinni 
o nią zadbać. Wprawdzie urzęd-
nicy pozbawili ją i jej córecz-
kę posiłków w Domu Dziecka 
(mogą jedynie tam przebywać 
do czasu wyprowadzki), ale ja-
koś wytrzyma te niedogodności. 
Dzięki szczodrości wrażliwe-
go przedsiębiorcy oraz pomo-
cy innych osób, stworzy wresz-
cie dobry dom, którego sama ni-
gdy nie miała. Ludzie wyciąga-
jąc pomocną dłoń, dali jej nowe 
życie. Pokazali, co znaczy „mieć 
serce i patrzeć w serce”. DZIĘ-
KUJĘ WSZYSTKIM, którzy oka-
zali je Patrycji i przekonali ją, że 
oprócz zła istnieje też dobro.

Korzystając z okazji życzę 
Państwu wspaniałych Świąt 
Wielkanocnych i przeżycia 
prawdziwej radości Zmar-
twychwstania. ALLELUJA!

Dary losu
 ■ Historię pani Patrycji z Łodzi – samotnej mamy, która wychowała się w domu dziecka zna już 

cała Polska. Dziewczyna od początku nie miała szczęścia.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Historia i Pamięć

Rodzina Bonhoefferów

Dietrich Bonhoeffer urodził się 
4 lutego 1906 r. w niemiec-
kim Breslau, czyli w dzisiejszym 
Wrocławiu, jako szóste dziec-
ko w rodzinie. Miał trzech braci: 
Karla-Friedricha i Waltera uro-
dzonych w 1899 r., Klausa (ur. 
1901) oraz cztery siostry: Urszulę 
(1902), Krystynę (1903), siostrę 
bliźniaczkę Sabinę (1906) oraz 
Zuzannę (1909). Ojciec Dietri-
cha, Karl Bonhoeffer był profeso-
rem psychiatrii, zaś matka, Pau-
la, z domu von Hase, pochodzi-
ła z rodziny zamieszkałej w Pru-
sach. Jej ojciec był przez pewien 
czas nadwornym kapelanem ce-
sarza, pastorem w kościele lute-
rańskim i profesorem teologii.

W 1912 r. rodzina Bonhoef-
ferów przeniosła się do Berlina 
gdzie ojciec Dietricha objął ka-
tedrę Psychiatrii i Neurologii na 
Uniwersytecie Cesarza Wilhel-
ma. W 1917 r. do wojska dobro-
wolnie wstąpili dwaj starsi bracia 
Dietricha: Friedrich i Walter; ten 
ostatni umarł z powodu odnie-
sionych ran na froncie 28 kwiet-
nia 1917 r.

Nudne życie teologa

W 1923 r. Dietrich podjął studia 
teologiczne w Tybindze i Berlinie 
zakończone obroną doktoratu pt. 
Sanctorum Communio (Komu-
nia świętych) w 1927 r. W następ-
nym roku zdał egzamin na pasto-
ra i odbył roczny wikariat w Bar-
celonie. W 1930 r. po zdobyciu 
stopnia doktora habilitowane-
go na podstawie rozprawy Akt 
und Sein (Bycie i Akt) wyjechał 
na roczne stypendium naukowe 
do Union Theological Semina-
ry w Nowym Jorku. Po powrocie 
z USA w 1931 r. rozpoczął pra-
cę wykładowcy w katedrze teolo-
gii systematycznej na Uniwersy-
tecie Berlińskim i jednocześnie 
prowadził działalność duszpa-
sterską wśród młodzieży akade-
mickiej i robotniczej.

Po latach jego ojciec napisał 
do syna: „Kiedy wybrałeś teolo-
gię, myślałem sobie po cichu, że 
spokojny i stabilny byt duchow-
nego (…) byłby dla ciebie tro-
chę ze stratą. Jeśli chodzi o spo-
kój, to pomyliłem się całkowicie”. 
(E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer. 
Świadek Ewangelii w trudnych 
czasach. Bielsko-Biała 2003, 

s. 16). Bonhoeffer był krytycz-
nie nastawiony wobec tzw. nie-
mieckich chrześcijan (Deustsche 
Christen) rosnącej we wpływy 
grupy zwolenników Hitlera, któ-
rzy na grunt kościoła luterańskie-
go przenosili znaną w NSDAP 
zasadę wodzostwa, akceptowa-
li tzw. paragraf aryjski i zamie-
rzali „odjudaizować” chrześcijań-
stwo usuwając z biblijnego kano-
nu księgi Starego Testamentu.

W 1933 r. Bonhoeffer zrezy-
gnował z pracy akademickiej, po-
zostając pastorem w niemiec-
kim zborze luterańskim w Lon-
dynie. Jednocześnie angażował 
się w działalność ekumeniczną. 
W 1934 roku przystał do zało-
żonego przez opozycyjnie na-
stawionych teologów i pasto-
rów protestanckich Kościo-
ła Wyznającego, który jako 
jeden z nielicznych niemiec-
kich wyznań chrześcijań-
skich potępił ustawy norym-
berskie i protestował prze-
ciw istnieniu obozów koncen-
tracyjnych. W 1935 r. Bonho-
effer wrócił z Londynu by w Fin-
kenwalde (dzisiaj dzielnica w ob-
rębie Szczecina) kierować niele-
galnym seminarium zamkniętym 
przez Gestapo 1937 r. W drugiej 
połowie lat 30. Bonhoeffer prze-
żył osobiste nawrócenie. W li-
ście do swojego brata pisał: „Być 
może pod pewnymi względa-
mi muszę wyglądać na fanaty-
ka i wariata. Ale gdybym chciał 
być rozsądniejszy. Musiałbym 
po prostu powiesić na kołku całą 
moją teologię […] Chyba wsze-
dłem na właściwy trop, pierw-
szy raz w życiu. Wierzę i wiem, 
że mogę osiągnąć jakąś ja-
sność wewnętrzną i być napraw-
dę uczciwy, tylko gdy wezmę na 
serio Kazanie na Górze. […] Są 
bowiem czasem rzeczy, dla któ-
rych warto być całkiem bezkom-

promisowym. Wydaje mi się, że 
czymś takim jest pokój i spra-
wiedliwość społeczna czy wła-
śnie Chrystus” [A. Napiórkowski 
OSPPE, Wstęp, w: D Bonhoef-
fer, Życie wspólne. Kraków 2001, 
s. 11].

W antyhitlerowskim ruchu 
oporu

W 1938 r. Bonhoeffer przyłączył 
się do antyfaszystowskiej konspi-
racji planującej zamach na Hitle-
ra. W czerwcu 1939 r. wyjechał 
do USA, by po miesiącu powró-
cić do Niemiec. Dzięki formal-
nemu zatrudnieniu w Abweh-
rze (jako agent wywiadu) unik-
nął służby wojskowej i wyjeż-
dżał – w celu podtrzymywa-
nia kontaktów ekumenicznych – 
do Szwajcarii, Norwegii i Szwe-
cji. W 1941 r. Bonhoeffer – jako 
agent Abwehry – pomógł grupie 
Żydów przedostać się do Szwaj-
carii. W listopadzie 1942 r. zarę-
czył się z Marią von Wedemay-
er i kontynuował pisanie książki 
o etyce, której nie było mu jednak 
dane dokończyć.

5 kwietnia 1943 został 
aresztowany przez Gestapo. 
Ponieważ początkowo jego 
udział i rola w spisku prze-
ciwko Hitlerowi nie był zna-
ny, umieszczono go w więzie-
niu w Tegel, gdzie panowały 
dość znośne warunki. Mógł za-
tem kontynuować pracę intelek-
tualną, a jej efektem były wyda-
ne pośmiertnie Listy i notatki 
z więzienia. Dopiero po nieuda-
nym zamachu na Hitlera doko-
nanym 20 lipca 1944 w Kętrzy-
nie, wyszło na jaw zaangażowa-
nie Bonhoeffera w konspiracyjną 
działalność. 7 lutego 1945 r. zo-
stał przewieziony do obozu kon-
centracyjnego w Buchenwaldzie, 
a 9 kwietnia 1945 r. powieszo-

ny w obozie we Flossenburgu. 
W chwili śmierci miał 39 lat.

Teolog czasu sekularyzacji

Bonhoeffer nie był twórcą zwar-
tego systemu teologicznego. 
Wyrażone w pozostawionych 
przez niego pismach i notatkach 
stwierdzenia – na ile opinię taką 
może wyrazić laik – przyciągają 
uwagę przede wszystkim swoją 
metaforycznością, paradoksal-
nością i lapidarnością, co spra-
wiało, że mogły stać się póź-
niej przedmiotem rozmaitych 
interpretacji i eksplikacji. Taki-
mi szczególnie często dys-
kutowanymi stwierdzenia-
mi było rozróżnienie na tanią 
i drogą łaskę, rozpoznawanie 
Jezusa w bliźnim i koncepcja 
dorosłego świata.

Bonhoeffer inspirowany teo-
logią Lutra, pod pojęciem ta-
niej łaski rozumiał przyjęcie 
przebaczenia grzechów przez 
Chrystusa bez żalu i skru-
chy za popełnione przez sie-
bie grzechy oraz bez posta-
nowienia poprawy. Pisze Bon-
hoeffer: „Łaska tania, usprawie-
dliwiająca grzech, ale nie bę-
dąca usprawiedliwieniem skru-
szonego grzesznika. Tania ła-
ska to łaska, której udzielamy 
sami sobie, to łaska bez pójścia 
za Chrystusem, łaska bez krzy-
ża, łaska bez żywego Jezusa 
Chrystusa, który stał się czło-
wiekiem” (Bonhoeffer, Naślado-
wanie, Warszawa 1997, s. 10). 
Osobiste uświadomienie so-
bie, że Chrystus umarł za moje 
grzechy prowadziło do nawróce-
nia i przyjęcia drogiej łaski ma-
nifestującej się w zmianie stylu 
życia i postępowaniu zgodnym 
z Bożymi nakazami. Tylko wte-
dy, argumentował Bonhoeffer, 
chrześcijanie będą mogli prze-
mieniać świat niczym sól smak 
potrawy, a nie do tego świata się 
bezwiednie upodabniać.

Bonhoeffer dokonał również 
swoistej antropologizacji wia-
ry w Jezusa i pojmowania Ko-
ścioła. Zabieg ten nie był jed-
nak pogłębieniem – obecnej 
już w teologii liberalnej – in-
dywidualizacji doświadcze-
nia wiary, lecz odkrycia na 
nowo jej społecznego wymia-
ru. Według niego doświadcza-
nie Boga jest to: „[...] odwró-
cenie całego ludzkiego bytu, 

gdyż Jezus <<jest tylko dla in-
nych>>. To <<egzystowanie dla 
innych>> Jezusa jest doświad-
czeniem transcendencji! Wła-
śnie z wolności od siebie same-
go, z <<bycia dla innych>> aż 
po śmierć, wywodzi się wszech-
moc, wszechwiedza, wszech-
obecność. Wiara jest współ-
udziałem w tym bycie Jezusa. 
[...] Nasz stosunek do Boga jest 
nowym życiem, polegającym na 
<<byciu dla innych>>, na współ-
udziale w bycie Jezusa! Nie ja-
kieś nieskończone, nieosiągalne 
zadania są transcendencją, lecz 
dany w tej właśnie chwili i osią-
galny bliźni. Bóg w ludzkiej po-
staci” (Bonhoeffer, Wybór pism, 
Warszawa 1970, s. 272). Z tego 
powodu Bonhoeffer krytycz-
nie oceniał postawę kościołów 
chrześcijańskich w faszystow-
skich Niemczech podkreślając, 
że Kościół dopiero wtedy wypeł-
ni swą misję, gdy będzie otwar-
ty na innych.

Jedną z najbardziej dysku-
towanych myśli Bonhoeffera 
jest teza o dorosłym świecie, 
która prowadzi do paradok-
salnej – dla chrześcijan – dy-
rektywy działania w taki spo-
sób, jakby Boga nie było. Nie-
miecki teolog pisał: „Człowiek 
nauczył się we wszystkich waż-
nych sprawach dawać sobie radę 
sam, bez odwoływania się do hi-
potezy roboczej: Bóg. W zagad-
nieniach naukowych, artystycz-
nych, a także etycznych stało 
się to oczywistością, której nikt 
prawie nie śmie już podważać; 
od mniej więcej stu lat jednak 
dotyczyć to zaczyna, we wzra-
stającej mierze, również za-
gadnień religijnych; okazuje się, 
że wszystko funkcjonuje także 
bez Boga, i to równie dobrze, jak 
przedtem” (Bonhoeffer, Wybór 
pism, s. 239).

Bonhoeffer dziś

Warto znać przesłanie Bonhoef-
fera również i dziś. W dobie po-
stępującej sekularyzacji i ateiza-
cji oraz kryzysu Kościoła myśl 
niemieckiego teologa wycho-
dząca poza teologiczne i deno-
minacyjne schematy zachęca 
do powrotu do źródeł – zaufa-
nia Jezusowi Chrystusowi i Jego 
Ewangelii.

Poznań, 21 marca 2021

Dietrich Bonhoeffer. O teologu 
uwikłanym w historię

 ■ Dietrich Bonhoeffer – wychowany w liberalno-mieszczańskiej rodzinie mającej zarówno uniwersytec-
kie, jak i pastorskie tradycje – był dobrze zapowiadającym się teologiem. Jednakże to nie treść jego dok-
toratu i habilitacji, lecz świadectwo życia – udział w oporze przeciwko faszystowskiemu totalitaryzmo-
wi zadecydowało o światowym oddziaływaniu myśli Bonhoeffera i jej popularności w krajach Euro-
py Środkowej, a w tym w kręgach polskiej katolickiej i postrewizjonistycznej inteligencji zmagającej się 
z komunistycznym totalitaryzmem.

Krzysztof 
Brzechczyn
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Podobnie w naszym kraju, 
gdzie marnuje się tyle żywności 
(wg szacunków ok. 9 mln ton), 
że można by żywić Warszawę 
przez dziesięć lat. Z kolei Fede-
racja Polskich Banków Żywno-
ści ocenia, że nawet 5-6 mln lu-
dzi w naszym kraju potrzebuje 
pomocy żywnościowej. Co wię-
cej, 1,6 mln z nich żyje w skraj-
nym ubóstwie. Caritas groma-
dzi i przekazuje potrzebującym 
żywność z krótkim terminem 
przydatności (w 2019 roku po-
nad 5 tys. ton). Dzięki temu ok. 
50 tys. ludzi systematycznie do-
staje paczki i posiłki.

Chociaż na tym świecie – 
jak wiadomo – nie ma nic pew-
nego, to ekologiści już przewi-
dują, że lansowane przez media 
zmiany klimatyczne będą zagra-
żały ludzkości bardziej niż pan-
demia. Na dodatek są one nie-
uniknione i zaatakują wszystkie 
dziedziny działalności gospo-
darczej człowieka.

Nie inaczej dzie4je się w poli-
tyce rolnej, w której trwają zma-
gania, czy popierać lokalnych 
producentów rolnych (gospo-
darstwa rodzinne – konstytu-
cyjna gwarancja ustroju rolne-
go państwa) czy przemysło-
we korporacje produkcji żyw-
ności marketowej. Niezależnie 
od tego tradycyjne rolnictwo jest 
coraz bardziej zagrożone eks-
pansją wegeprzemysłu, wspo-
maganą agresywną reklamą, 
nie bez ideologicznego popar-
cia parlamentarzystów bruk-
selskich.

Ideologia i koszty

Tymczasem ludzie chcieliby 
mieć choć trochę pewności, 
gdy fundamentaliści ekologi-
zmu postawiwszy na OZE (i zli-
kwidowawszy tradycyjną i jądro-
wą energetykę) nie przewidzieli, 
że pory roku jeszcze występują, 
a zima w szczególności. Oka-
zało się, że państwo nie może 
zapewnić obywatelom-podat-
nikom bezpieczeństwa energe-
tycznego. Tego jeszcze nie było, 
ale ekologiści niezrażeni tą cy-
wilizacyjną zapaścią, obwiniają 
o wszystko zmiany klimatyczne

W ogóle ludzkość czuje się 
coraz mniej bezpieczna, gdy 
biurokracja brukselska zagląda 
jej do talerza, a parlamentarzy-

ści postulują rewolucję żywie-
niową – zamiast mięsa czy na-
biału – produkty podobne do 
żywności. W rezultacie 30 proc. 
brukselskiego terytorium pozo-
stanie pod ochroną, a więc roz-
wój gospodarczy, infrastruktura 
– nieważne.

Ambitne zmiany przewidu-
ją także zalesienie 300 tys. ha 
(co tam uprawa roli i hodowla). 
Przynajmniej ¼ rolnictwa musi 
być ekologiczna (nie bacząc na 
koszty żywności) – licytują eko-
logiści, konsekwentnie zmierza-
jący do realizacji swych zielo-
nych urojeń.

Pozostaje mieć nadzie-
ję, że bezpieczeństwo żywno-
ściowe nie będzie okupione ta-
kim kosztem jak bezpieczeń-
stwo energetyczne. Szwedz-
kie doświadczenia pokazały ilu-
zoryczność przyjęcia domina-
cji OZE. Gdy przyszła tradycyj-
na zima (podawana jako przy-
kład zmian klimatycznych) – 
trzeba było sięgnąć po „brudną” 
energię z węgla i gazu. W Tek-
sasie wszystkie środki inwesto-
wano w OZE (przepłacane i ka-
pryśne), zaniedbując tradycyj-
ną energetykę. Gdy zrobiło się 
zimno, przyszedł kryzys ener-
getyczny.

Tradycja i duma

Odkąd zagraniczne sieci han-
dlowe zmajoryzowały dystrybu-
cję taniej (i najczęściej byle ja-
kiej) żywności, wyrosły poko-
lenia nieznające smaku (i za-
pachu) nieprzemysłowego po-
żywienia i nie mające zwy-
czaju zakupu świeżej żywno-
ści w lokalnych sklepach. Wy-
starczy porównać pieczywo 
z tradycyjnej piekarni (na na-
turalnym zakwasie) z wypieka-
mi marketowymi z mrożonego 
ciasta (z tzw. ulepszaczami). 
Walory smakowe i wartości ży-
wieniowe przemawiają za tra-
dycyjnym chlebem, ale – jak 
na razie – nie widać ogólnokra-
jowej kampanii reklamowej ani 
małych piekarni, ani lokalnych 
sklepów.

Jednak jak wynika z raportu 
Polskiego Monitora Opinii, po-
nad 2/3 respondentów zapła-
ciłoby więcej za krajową żyw-
ność ekologiczną, a 1/3 przy 
zakupie kieruje się polskim po-
chodzeniem produktu. I cho-
ciaż o zakupie decyduje cena 
(58 proc. badanych), to także 
jakość (38 proc.) oraz patrio-
tyzm konsumencki (30 proc.). 
Co więcej, dla większości kon-

sumentów (94 proc.) krajowe 
produkty to dobry smak, bez-
pieczeństwo konsumenta (84 
proc.), jak również wartości od-
żywcze (81 proc.).

Jak widać, praktycznie rozu-
miane bezpieczeństwo żywno-
ściowe to nie tyle powszech-
na dostępność do pożywie-
nia, ale także zapewnienie jej 
odpowiedniej jakości. Tym-
czasem w naszym kraju sta-
tystyczny obywatel wydaje na 
żywność ekologiczną 4 euro 
(w Niemczech – 100 euro), 
zaś wartość rynku tej żywności 
szacuje się na 1 mld zł. Dane 
GUS wskazują zaledwie na 0,3 
procentowy udział w rynku spo-
żywczym (średnie UE – 4 proc.) 
żywności ekologicznej. O za-
potrzebowaniu na nią świad-
czy wzrost importu (w latach 
2013-2018 trzykrotny). Tymcza-
sem nie jest tajemnicą, że przy 
zakupie towarów rodzimej pro-
dukcji 75 groszy zostaje w kraju 
(przy imporcie tylko 25 groszy).

Zielone widmo

Kiedyś nad Europą krąży-
ło widmo komunizmu, teraz 
straszy widmo zielonych uro-
jeń ekoterrorystów. Właśnie 

namolna ideologia ekologizmu 
kwestionuje zdolność racjonal-
nego myślenia. Aktywiści do-
wodzą, że rolnictwo niszczy 
klimat. Trzeba więc je ograni-
czać, także hodowlę zwierząt. 
Co więcej, uprawianie gleby 
niszczy przyrodę. Perspekty-
wą jest powszechna unijna die-
ta wegańska (z wyjątkiem mię-
sa sztucznie produkowanego).

Takie absurdalne fantasma-
gorie wydają się nierealne, ale 
nie można ich lekceważyć, bo 
Komisja Europejska ma już 
osiągnięcia, jak choćby likwidu-
jąc bałtyckie dorsze na korzyść 
fok, zarażonych pasożytami, 
zaś ekoterroryści – obroniw-
szy kornika – zniszczyli Pusz-
czę Białowieską, a broniąc cho-
re żubry przed odstrzałem sa-
nitarnym, doprowadzili do ko-
nieczności eliminacji 40 zara-
żonych osobników. Z kolei mi-
łośnicy OZE umożliwili de-
gradację polskiego krajobra-
zu przez wiatraki, nie mówiąc 
o uciążliwości dla okolicznych 
mieszkańców.

Jeżeli „prawa zwierząt” (wpi-
sywane do kodeksów karnych, 
a nawet gwarantowane konsty-
tucyjnie, jak w Niemczech czy 
Szwajcarii) znalazły się w ka-
talogu tzw. wartości bruksel-
skich, to rewolucja talerzowa 
(gastronomiczna) może wyda-
wać się nieunikniona. Tym bar-
dziej, że przebąkuje się też 
o „prawach roślin”, więc na-
wet weganie musieliby przejść 
na sztuczne pożywienie. Cze-
góż się jednak nie robi, by rato-
wać planetę przed zagładą 
ze strony tradycyjnych konsu-
mentów, nawet za cenę dehu-
manizacji człowieka na rzecz 
humanizacji przyrody.

Chociaż rolnictwo kra-
jów brukselskich jest najbar-
dziej rozwinięte na świecie, 
to importuje się żywność. Wdro-
żenie brukselskiego zielone-
go ładu jeszcze pogorszy sytu-
ację, gdyż przewiduje się prze-
znaczenie 10 proc. użytków rol-
nych dla dzikich zwierząt. Rol-
nicy nie uprawiający roli, będą 
dotowani. Deficyt żywnościowy 
się powiększył. Przyczyni się 
też do niego ograniczenie uży-
cia środków ochrony roślin (o 
połowę) i nawozów sztucznych 
(o 20 proc.).

Bezpieczeństwo 
żywnościowe

 ■ Podczas gdy marnuje się 1/3 produkowanej żywności (wg raportów ONZ – 20 proc., ok. 900 mln ton), 
biurokracja brukselska chce zezwolić na import latynoskiej żywności o jakości niemożliwej do sprawdze-
nia. Urzędnicy nie zauważyli, że brukselski rynek żywnościowy jest już dawno nasycony, a rozwój połu-
dniowoamerykańskiego przemysłu rolno-spożywczego zagraża środowisku naturalnemu, na którego do-
brostan tak wrażliwi są eurokraci.

Jerzy 
Pawlas

▶
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Republikański system rządów 
zalicza się do najbardziej wyma-
gających. Zasada, że „władza 
należy do całego narodu”, czyli 
do wszystkich obywateli, którzy 
sprawują rządy poprzez wybie-
ranych przedstawicieli sprawia, 
iż społeczeństwo winno cha-
rakteryzować się pewnymi cno-
tami obywatelskimi, takimi jak 
odpowiednie przygotowanie do 
pełnienia funkcji publicznych, 
uczciwością, pracowitością 
i poczuciem sprawiedliwości.

„Trudno było utracone pań-
stwo odzyskać, lecz jeszcze 
trudniej odzyskanie utrzymać, 
utrwalić i zapewnić mu mo-
carstwowe stanowisko. Uczy-
nić to mogą tylko światli i pra-
cowici obywatele, bo tylko „na-
uką i pracą ludzie siebie i kraj 
bogacą”. Tak napisał Józef 
Stemler we Wstępie do Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wydanej przez Wydaw-
nictwo Polskiej Macierzy Szkol-
nej w 1924 roku.

Niewielka broszura liczą-
ca 47 stron została pomyślana 
jako swoiste kompendium wie-
dzy przeznaczone dla uczniów 
szkół powszechnych oraz sa-
mouczek dla osób chcących 
poznać wiedzę z zakresu ustro-
ju państwa polskiego. Dlatego 
oprócz przedstawienia zasad-
niczych ustaw, dodano słow-
niczek trudniejszych wyrazów 
i określeń pomocnych w zrozu-
mieniu pojęć zawartych w Kon-
stytucji. Wydanie miało okre-
ślony cel: „Pośród innych waż-
nych gałęzi wiedzy obywatel 
polski winien poznać i rozumieć 
podstawowe prawo: konstytu-
cję własnego państwa, winien 

znać swoje obowiązki i swo-
je prawa, musi rozumieć, za co 
odpowiada i jak postępować 
powinien, ażeby państwo pol-
skie stało się wzorem dla in-
nych państw sąsiednich, jak 
to było dawniej”. Odrodzona 
Polska w ustawie zasadniczej 
zawarła credo – każdy oby-
watel jest cząstką państwa, 
tym samym bierze za nie od-
powiedzialność. Aby należy-
cie wypełniać to trudne zada-
nie, przygotowanie należy reali-
zować od wieku szkolnego. 
I tym zajęła się Polska Macierz 
Szkolna, wydając wzmiankowa-
ną publikację. Bo Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej tra-
fiała do uczniów jako nagroda.

Egzemplarz, który kupi-
łem wiele lat temu we wrocław-
skim antykwariacie „Pod Szer-

mierzem”, zawiera kilka cieka-
wych wpisów. Broszurę wrę-
czono uczennicy „Władysła-
wie Szychowskiej, na pamiąt-
kę pobytu i ukończenia 7-kla-
sowej Szkoły Powszechnej 
Nr 85 w Łodzi, 27 czerwca 
1925 roku.” Potem następowa-
ły własnoręczne podpisy człon-
ków Rady Pedagogicznej. Na 
kolejnej stronie dołączono druk 
o następującej treści:

„Na Pamiątkę ukończenia 
publicznej 7-klasowej szko-
ły powszechnej w roku szkol-
nym 1924 – 1925, a VI od wpro-
wadzenia przymusu szkolne-
go w Łodzi.

Przewodniczący Wydzia-
łu Oświaty i Kultury – Zygmunt 
Hajkowski

Prezydent m. Łodzi – Marian 
Cynarski”.

Oba podpisy były własno-
ręczne, co zwiększa wrtość 
pamiątki. Każdy absolwent 
szkoły powszechnej po otrzy-
maniu egzemplarza konstytu-
cji przyczyniał się do jej upo-
wszechniania. Rola szko-
ły powszechnej w II RP nie 
ograniczała się do „realizacji 
podstawy programowej”, któ-
ra obecnie stanowi świętość, 
przynajmniej w niektórych 
placówkach.

Polska młodzież, wycho-
wana i wykształcona w takich 
szkołach, zdała egzamin doj-
rzałości z patriotyzmu pod-
czas II wojny światowej i po 
jej zakończeniu, kiedy narzu-
cono nam system komuni-
styczny.

Od siebie dodam, że pre-
zydent Marian Cynarski 

był członkiem Obozu Wiel-
kiej Polski oraz działaczem 
Związku Ludowo-Narodo-
wego, został zamordowany 
14 kwietnia 1927 roku. Zyg-
munt Hajkowski był nauczy-
cielem, znanym w Łodzi bi-
bliofilem, w 1940 roku zo-
stał wysiedlony do Warsza-
wy, a następnie aresztowany 
przez Gestapo i wywieziony 
do obozu Auschwitz-Birkenau 
gdzie został zamordowany 21 
marca 1942 roku.

Być może żyje rodzina Wła-
dysławy Szychowskiej, na 
pewno warto poznać dal-
sze losy absolwentki Szko-
ły Powszechnej nr 85 w Ło-
dzi. Może ktoś z Czytelni-
ków mógłby podzielić się 
swoją wiedzą?

Takie nagrody wręczano uczniom onegdaj
 ■ Sto lat temu, 17 marca 1921 roku została uchwalona przez Sejm Ustawodawczy Konstytucja, 

nazwana później Marcową. Polska weszła do grupy państw o ustroju republikańskim, stąd 
przyjęta została przedrozbiorowa nazwa Rzeczpospolita. Konstytucja z 1921 roku była za-
liczana do najbardziej demokratycznych ustaw zasadniczych na świecie.

Andrzej 
Manasterski

Rodzinne vs. 
przemysłowe

Zastanawiające, że ekoterro-
ryści nie przykuwają się do gi-
gantycznych kurników, obór czy 
chlewni, degradujących śro-
dowisko smrodem i gnojowi-
cą. Straszą natomiast tradycyj-
nych rolników, za to że podwór-
kowe psy mają krótkie łańcuchy. 
Nie ulega jednak wątpliwości, 
że niewielkie obszarowo gospo-
darstwa rodzinne łatwiej znajdą 
się w programowanym zielonym 
ładzie brukselskim.

Od dawna przecież dostar-
czają konsumentom żywność 
zdrową i tanią, bez chemii i kon-
serwantów. Szkoda, że tak wol-
no rozwija się bardziej przyja-
zne środowisku rolnictwo ekolo-
giczne – wielka szansa małych 
i średnich gospodarstw rodzin-
nych. Tym bardziej, że dysponu-
ją istotnym atutem – łatwiej od-

powiadają na potrzeby rynku niż 
przemysłowi producenci żyw-
ności.

Mogłoby się wydawać, że 
masowy konsument jest skaza-
ny na przemysłową żywność, ale 
powinien wiedzieć, co kupuje, 
powinien mieć możność wyboru. 
Nie jest przecież bez znaczenia, 
czy zwierzętom podawano natu-
ralne pożywienie, czy „polepsza-
ne” antybiotykami i GMO. Cho-
ciaż w naszym kraju nie można 
uprawiać roślin GMO, to można 
importować przemysłowe pasze 
GMO (co roku ponad 3 mln ton 
soi i kukurydzy GMO).

Z raportu NIK „Nadzór nad 
stosowaniem dodatków do żyw-
ności” wynika, że może ich być 
nawet 300, z czego 200 limi-
towanych (mogą być szkodli-
we dla zdrowia po przedawko-
waniu). Gdyby zważyć ich rocz-
ne spożycie, będzie ok. 2 kg. Są 
to substancje słodzące, barwią-

ce, wzmacniające smak, konser-
wujące, spulchniające, polep-
szacze. Niestety system kontroli 
stosowanych dodatków nie gwa-
rantuje pełnego bezpieczeństwa 
żywności. Mnogość dodatków 
i ich wpływ na żywność i zdro-
wie konsumentów (szczególnie 
dzieci) pozostaje w domysłach. 
Nie pozostaje nic innego, jak ku-
pować żywność z małych go-
spodarstw na lokalnych rynkach.

Razem dla siebie

Władza ludowa zdołała wymu-
sić na rolnikach założenie ok. 
10 tys. kołchozo-spółdzieloni. 
Natychmiast po 1956 roku roz-
wiązano 9 tys. z nich. W Pol-
skiej Rzeczpospolitej Grubokre-
skowej spółdzielnie zdegrado-
wały się, nierzadko opanowane 
przez nomenklaturę i agenturę. 
Władze oderwały się od zrze-
szonych członków, a oni traci-

li wpływ i dywidendy. Skutecz-
na w warunkach zaborowych 
spółdzielczość (rolnicza, po-
życzkowa, handlowa) zosta-
ła zdeprecjonowana, w czym – 
nie bez racji – upatruje się nie-
chęć rolników do zrzeszania się.

Okupujące nasz kraj zagra-
niczne sieci handlowe poczyna-
ją sobie jak w koloniach. Do nie-
dawna – za aprobatą KE – nie 
płaciły nawet podatków. Dyk-
tują ceny dostawcom, zwleka-
ją z płatnościami. W tej sytu-
acji pojedynczy producent żyw-
ności ma niewiele do powiedze-
nia. Co innego organizacja pro-
ducencka, zrzeszenie rolników. 
Dostarczając duże partie towa-
ru, mogą negocjować ceny. Dys-
ponując większymi środkami, 
mogą wynajmować kancelarie 
prawne.

Podczas gdy z bezpie-
czeństwem żywnościowym 
nie ma problemów (rezerwy 

państwowe przechowuje Ele-
warr), to samoorganizacja rol-
ników (spółdzielnie, grupy pro-
ducenckie) jest wciąż niewy-
starczająca. W krajach zachod-
nioeuropejskich ponad 90 proc. 
producentów rolnych korzy-
sta z dobrodziejstwa spółdziel-
czości (większe zyski, ułatwie-
nia w zakupie maszyn, nawo-
zów), gdy w naszym kraju zale-
dwie ok. 15 proc..

Tymczasem struktura wła-
snościowa polskiego rolnic-
twa (tylko 30 proc. gospo-
darstw przekracza 50 ha) 
jest istotnym argumen-
tem do zrzeszania się drob-
nych producentów. Innym 
– rozwój lokalnych rynków, 
zamiast wyzysku sieci han-
dlowych. Właśnie te rynki 
i drobne gospodarstwa do-
brze sobie radzą w kryzysie 
pandemicznym.

▶
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Sprawa Ziętary tak wiele lat 
była lekceważona przez or-
gany ścigania, że przylgnę-
ło do niej stwierdzenie, że 
jest niewyjaśniona, zagadko-
wa. Tymczasem raczej do-
kładnie wiadomo co, dlaczego 
i jak się stało. Jarosław Zięta-
ra przez ostatni rok życia pro-
wadził w tajemnicy dziennikar-
skie śledztwo. Wytropił zorga-
nizowaną grupę przestępczą 
o charakterze mafijnym, któ-
ra na ogromną skalę popełnia-
ła przestępstwa gospodarcze, 
zarabiała krocie na przemy-
cie, oszustwach podatkowych. 
W przestępstwa zamieszane 
były także osoby z instytucji 
państwowych. Zyski czerpa-
li ludzie należący już wtedy do 
najbogatszych Polaków. Kiedy 
Jarek chciał opublikować wyni-
ki swoich ustaleń próbowano 
go najpierw przekupić, potem 
zastraszyć. Dwukrotnie go po-
bito, napadnięto w mieszkaniu. 
A gdy mimo to nie rezygno-
wał z publikacji zapadła decy-
zja o jego porwaniu i zamor-
dowaniu. Brali w tym udział 
ludzie związany z nieistnieją-
cym już holdingiem Elektro-
mis, na bazie którego powsta-
ły potem popularne sieci han-
dlowe. W zbrodni mieli także 
brać udział rosyjskojęzyczni 
obcokrajowcy, którzy widywa-
ni byli wraz ze wówczas naj-
bogatszym Polakiem, Alek-
sandrem G. Prawdopodob-
nie wywodzili się z sowiec-
kich służb specjalnych. To je-
den z nich miał zadać Jarkowi 
śmiertelny cios. Stało się to po 
trzech dnia tortur, które miały 
na celu ustalenie, co dzienni-
karza wie, przejęcie zgroma-
dzonych przez niego dowodów 
przestępstw i usunięcie ich. 
Zbrodnia był doskonale zapla-
nowana i zrealizowana. Żeby 
utrudnić jej wyjaśnienie zwłoki 
Ziętary rozpuszczono w kwa-
sie, a szczątki kości rozrzuco-
no w różnych miejscach…

Były senator i biznesmen 
Aleksander G. jest głównym 
oskarżonym w sprawie. Jaki 
jest jego stosunek do posta-
wionych mu zarzutów?

Były senator (ja z ostrożno-
ści procesowej nie używam 
jego nazwiska) oskarżony jest 
o podżeganie do zabójstwa 

Jarosława Ziętary. Twierdzi, 
że jest niewinny.

Wiadomo, że śledz-
two w sprawie Jarosława 
Ziętary umarzano i wzna-
wiano kilkakrotnie. Ogrom-
ną rolę w wyjaśnieniu oko-
liczności jego zniknięcia ode-
grał Pan i poznańscy dzienni-
karze. Nie pozwoliliście Pań-
stwo na odłożenie tej sprawy 
ad acta. Skąd Wasza determi-
nacja? Czy była ona podykto-
wana wyłącznie sympatią dla 
Jarka?

Ja akurat znałem Jarka 
tylko pobieżnie, pracowałem 
z nim razem ledwie pół roku. 
A starania o rzetelne śledz-
two wspierali też ludzie, w tym 
dziennikarze, którzy nigdy 
z nim się nie zetknęli. Łączyła 
nas wszystkich przede wszyst-
kim niezgoda na to żeby spraw-
cy zbrodni pozostali bezkarni. 
Niezgoda na to, że państwo 
nie wywiązało się ze swoje-

go obowiązku. Tym bar-
dziej, że w tym wypad-
ku mamy do czynienia 
z jedynym w powojen-
nej historii Polski zabój-
stwem dziennikarza na 
zlecenie.

Jak prowadziliście 
Państwo swoje dzien-
nikarskie śledztwo? 
Jak znajdowaliście na 
to czas?

To była długa droga. Po-
trzeba było aż 19 lat żeby 
skłonić organy państwa 
do podjęcia i przeprowa-
dzenia pierwszego rze-
telnego śledztwa. Oczy-
wiście tyle lat nie trwa-
ło samo śledztwo dzien-
nikarskie. Prowadzo-
ne było ono w dwóch 
etapach. Pierwszy miał 
miejsce bezpośred-
nio po porwaniu Zięta-

ry. Początkowo brała w tym 
udział większa grupie dzien-
nikarzy z różnych, w tym kon-
kurencyjnych mediów. Z cza-
sem grono to jednak wykru-
szało się, na co wpływ mia-
ła m.in. trudność pogodzenia 
naszych nieformalnych dzia-
łań z obowiązkami zawodo-
wymi i osobistymi oraz utrata 
motywacji większości uczest-
ników. Drugi etap, decydują-
cy dla wznowienia sprawy, był 
dłuższy, trudniejszy, bardziej 
angażujący. To były lata 2008-
2011. To śledztwo przez dłuż-
szy czas prowadziłem sam, 
potem dołączył Piotr Talaga. 
To była wyczerpująca, żmud-
na praca, w znacznej mie-
rze w czasie nominalnie wol-
nym. Analiza dokumentów, 
docieranie do ludzi, szukanie 
sposobów na uzyskiwanie in-
formacji, zmaganie się z róż-
nym przeciwnościami, w tym 
utrudnieniami ze strony orga-
nów ścigania, dużo stresu.

Powstał też Komitet Spo-
łeczny im. Jarosława Zię-
tary.

Wiedziałem, że sam mogę zo-
stać zlekceważony przez in-
stytucje państwowe, tak jak 
lekceważony był ojciec Jar-
ka Ziętary. Komitet społecz-
ny to był mój pomysł, po-

wstał w celu wspoma-
gania starań o doprowa-
dzenie do wznowienia 
i rzetelnego przeprowa-
dzenia śledztwa. Wów-
czas miał w nazwie sło-
wa „Wyjaśnić śmierć Ja-
rosława Ziętary”. Gdy ten 
cel udało się osiągnąć 
komitet uległ przekształ-
ceniu, skupił się na sta-
raniach o upamiętnienie 
Jarosława Ziętary jako 
ofiary zbrodni i wspiera-
niu działań służących do-
prowadzeniu do osądze-
nia jej sprawców.

Kiedy według Pana mo-
żemy spodziewać się 
finału sprawy?

Szybkość, jak wiemy, nie 
jest atutem polskich są-
dów. Proces eks sena-
tora trwa już pięć lat, 
a jego tempo raczej zwal-
nia. Proces w drugim wąt-

ku, w którym sądzeni są byli 
ochroniarze Elektromisu oskar-
żeniu o udział w zbrodni nie 
jest nawet na półmetku. Spra-
wy te zapewne nie skończą się 
na pierwszej instancji, na pra-
womocne, ostateczne werdykty 
trzeba będzie pewnie poczekać 
jeszcze przynajmniej kilka lat.

O ile wiem, finału sprawy nie 
doczekają rodzice Jarosła-
wa, oboje nie żyją.

Rodzice zamordowanego 
dziennikarza nie dożyli wzno-
wienia śledztwa. Rodziców wie-
le kosztowała strata syna, odbi-
jała się na ich zdrowiu, żyli w po-
czuciu bezsilności… Przez wie-
le lat miałem stały kontakt z oj-
cem Jarka. Niemal od począt-
ku był przekonany, że jego syna 
zamordowano. Przez długi 
czas nie ustawał w staraniach 
o skłonienie organów państwa 
do wywiązania się ze swoje-
go obowiązku, ścigania spraw-
ców zbrodni. Zapadła mi w pa-
mięć jego determinacja i zara-
zem rozgoryczenie. W istotnej 
mierze to motywowało mnie 
do tego, żeby nie rezygnować 
ze starań o doprowadzenie 
do wyjaśnienia zbrodni i pocią-
gnięcia jej sprawców do odpo-
wiedzialności.

fot. Sławomir Seidler

Jarosław Ziętara był rzetelnym, a przy tym niezwykle ambitnym dziennikarzem – wspomina Krzysztof M. Kaźmierczak walczący od niemal 
trzydziestu lat o wyjaśnienie zagadki jego zaginięcia, autor książki „Sprawa Ziętary”. – Wzbudzał sympatię, był człowiekiem, z którym z przy-
jemnością się rozmawiało. Niewiele jednak mówił o swoich sprawach prywatnych i ani słowem nigdy nie wspomniał o prowadzonym przez 
siebie śledztwie dziennikarskim.

Sprawa Ziętary
 ■ Do porwania Jarosława Ziętary doszło 1 września 1992 roku w Poznaniu. Kilkanaście godzin wcze-

śniej, w podwarszawskim Aninie, zamordowano małżeństwo Jaroszewiczów. Wiele osób tkwi w prze-
konaniu, że obie te sprawy do dziś pozostają niewyjaśnione. Tymczasem, przez ostatnie lata, w sprawie 
Ziętary wiele się zmieniło…

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka
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Jarek Ziętara poznał Beatę Sau-
er w poznańskim akademiku 
„Zbyszek”. Wiosną 1991 roku 
zostaliśmy parą. Jarek podobał 
się dziewczynom. Był bardzo in-
teligentny, dowcipny, pomoc-
ny i do tego przystojny. I jesz-
cze szalony. Kiedy trzeba było 
studiować, uczyć się, zdawać 
egzaminy, dotrzymywać termi-
nów oddania artykułów – robił 
to. Ale potrafił się też świet-
nie bawić. Wyluzować – uśmie-
cha się Beata Sauer. Na zdję-
ciach z czasów studenckich 
oboje są roześmiani, szczęśli-
wi. Sporo ich wspólnych foto-
grafii zrobiono w górach, które 
obok dziennikarstwa były jego 
drugą wielką pasją. Nie bardzo 
pamiętam, o czym były jego au-
dycje, ale do dziś przechowuję 
kasetę magnetofonową ze swo-
istą audycją, którą nagrał kiedyś 
specjalnie dla mnie. To było wio-
sną 1992 roku, kiedy studiowa-
łam przez pewien czas we Fran-
cji. Jarek nie pisał do mnie li-
stów, lecz nagrywał „mówione 
listy” na kasety, które zamiast 
kartek wkładał do kopert i wysy-
łał. Zarejestrowany na taśmie 
głos Jarka mówi, że kiedy tęsk-
ni za Beatą wyobraża sobie, że 
jest blisko niej i po chwili czuje 
się tak, jakby rzeczywiście był. 
W tle słychać balladę w wyko-
naniu Stanisława Sojki, który 
śpiewa: „Kiedy jesteś taka bli-
ska, czasu nie ma, ciebie nie 
ma, mnie nie ma.” Gdy studio-
wałam we Francji Jarek wyna-
jął mieszkanie w kamienicy przy 
ul. Kolejowej 49. Wprowadziłam 
się do niego po powrocie do Po-

znania. Mieliśmy wspólne pla-
ny na przyszłość. Rozmawiali-
śmy o tym, jakie kupimy meble, 
jak będzie wyglądał nasz dom. 
Nie świętowałam z nim obrony 
jego pracy magisterskiej, bo by-
łam jeszcze za granicą. Jednak 
pamiętam, że tematem tej ma-
gisterki była kampania wybor-
cza Tadeusza Mazowieckiego. 
Kiedy o artykułach Jarka zaczę-
ło robić się głośno, a dotyczy-
ły tzw. śliskich tematów z po-
granicza polityki i biznesu, nie 
czułam niepokoju, nie obawia-
łam się, że może się mu coś 
stać. W którymś momencie jed-
nak Jarek zaczął mieć kłopoty 
z bohaterem jednego ze swo-
ich tekstów, w konsekwencji 
których odszedł z redakcji 
„Wprost”, w której wówczas miał 
etat. Odszedł i przyjechał do 
mnie, do Francji. Moja francuska 
przyjaciółka zapytała go, czy 
nie może zająć się innymi tema-

tami, bezpieczniejszymi. 
Tłumaczyła, że przecież 
interesujące są nie tylko 
afery polityczne i gospo-
darcze. Odpowiedział 
jej wtedy, że mógłby, że 
będzie pisał o czymś in-
nym, że obiecuje. Ale 
nie dotrzymał słowa. 
W każdym razie nie zdą-
żył dotrzymać. Rankiem 
1 września 1992 roku, 
zrobiłam śniadanie. Zje-
dliśmy je razem, a póź-
niej Jarek sięgnął po tor-
bę, z którą chodził do 
pracy, pożegnał się i po-
wiedział „do zobaczenia 
popołudniu”. Była 8.40, 
a w redakcji miał być 
o 9.00. Kiedy wyszedł 
na ulicę, jeszcze przez 
chwilę obserwowa-
łam, jak zmierzał w kie-
runku Parku Wilsona, 
przez który zwykle cho-
dził do siedziby „Gaze-
ty Poznańskiej”. Dziwne, 
bo nigdy wcześniej tego 
nie robiłam. Nigdy wcze-
śniej nie odprowadza-
łam go wzrokiem. Kie-
dy popołudniu wróciłam 
z pracy, jego nie było w domu. 
Bardzo bolała mnie głowa, więc 

położyłam się i zasnęłam. Kie-
dy się obudziłam, był wcze-

sny ranek. A Jarka nadal nie 
było. Zaniepokojona chwyci-
łam za telefon i wybrałam nu-
mer redakcji „Poznańskiej”. Po-
wiedziano mi, że właśnie ktoś 
miał do nas jechać, by zapytać, 
czemu Jarka nie ma w pracy 
i dlaczego nie było go także dnia 
poprzedniego. Wkrótce razem 
z przyjaciółmi i znajomymi Jar-
ka nabrałam przeświadcze-
nia, że stało mu się coś złe-
go i że miało to związek z jego 
pracą. Niestety miałam rację. 
Przez pierwsze dni po zniknię-
ciu ukochanego Beatę trzyma-
ła przy zdrowych zmysłach ad-
renalina. Całą swą energię 
i siły wkładała w jego poszuki-
wania. Przez cały czas wspie-
rali ją również przyjaciele Jar-
ka, w tym dziennikarze. Żyła na-
dzieją, że Jarek wkrótce się od-
najdzie. Dopiero, gdy zostałam 
z tym sama, wróciłam do moje-
go domu rodzinnego, dotarło do 
mnie co się dzieje. Zamknęłam 
za sobą drzwi i pękłam. Przez 
kilka godzin nie mogłam opano-
wać płaczu – wspomina. Twier-
dzi, że policja w czasie przesłu-
chań traktowała ją „jak wariatkę”. 
Mówiłam, że Jarkowi ktoś mu-
siał zrobić coś złego, podczas 
gdy oni rozważali możliwość, że 
on pojechał sobie w góry. Od-
nosiłam wtedy wrażenie, że ani 
policji, ani prokuraturze nie za-
leży na wyjaśnieniu tej sprawy.

Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, po prostu lubiliśmy się, przyjaźniliśmy – wspomina Beata Sauer, była partnerka Jarosława Ziętary. 
– Słuchałam jego audycji w Uniwersyteckim Centrum Radiowym. Z czasem stawaliśmy się sobie coraz bliżsi.

Mówiłam, że Jarkowi ktoś 
musiał zrobić coś złego

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka
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Mimo, że został Pan uznany 
przez wielkie autorytety sztu-
ki za wirtuoza światowego 
formatu, w Polsce nie wszy-
scy Pana znają. Taki bywa 
los rodzimych artystów. Te-
lewizja Pana nie pokazu-
je. Dla radia Pan nie istnie-
je. Proszę przypomnieć, jakie 
były Pana początki? Gdzie 
Pan studiował? Kto był Pana 
mistrzem?

Urodziłem się w rodzinie mu-
zyków. Moi rodzice byli dzien-
nikarzami muzycznymi. Oj-
ciec współtworzył legendar-
ny w latach 60-tych zespół Klan 
oraz VOX. Pisał teksty piose-
nek, również dla innych pol-
skich wokalistów. Dedykował 
mi piosenkę „Szczęśliwej dro-
gi, już czas”. Naukę gry na for-
tepianie rozpocząłem w wieku 4 
lat pod kierunkiem prof. Marka 
Mizery. W późniejszym okresie 
byłem uczniem Janusza Olejni-
czaka i Olgi Rusiny. Pobierałem 
też lekcje u Vladimira Kraineva, 
ucznia Henryka Neuhausa. Naj-
większy wpływ wywarli na mnie 
dwaj mistrzowie: Paweł Giliłow 
oraz Peter Feuchtwanger, pod 
którego kierunkiem pracowa-
li pianiści tej miary, co Martha 
Argerich, Nelson Freire, Shura 
Cherkassky i inni tytani klawia-
tury. Studia formalnie ukończy-
łem w 2007 roku, jednak zde-
cydowałem się kontynuować 
naukę, najpierw na dwuletnich 
studiach podyplomowych w mi-
strzowskiej klasie Pawła Gililo-
va w Kolonii, następnie 6 lat pod 
kierunkiem Petera Feuchtwan-
gera w Londynie. Niestety Pe-
ter zmarł w 2016 roku. Miałem 
szczęście pracować z piani-
stą ukształtowanym przez wiel-
kich mistrzów pierwszej połowy 
XX w., takich jak Horowitz, Gie-
seking, Fischer i Haskil. Feuch-
twanger to mentor najwięk-
szych pianistów drugiej połowy 
XX wieku. Byłem jednym z jego 
ostatnich uczniów.

Gdzie Pan koncertował? 
W jakich krajach? Z jakimi 
światowej sławy dyrygenta-
mi, pianistami, artystami się 
Pan spotykał?

Miałem szczęście grać kon-
cert z Michaiłem Jurowskim. 
Ten wielki dyrygent znał Szo-
stakowicza, grał ze Światosła-
wem Richterem, Emilem Gilel-
sem, był w młodości asysten-
tem Giennadija Rozdestven-
skiego. Kopalnia wiedzy. Bar-
dzo dużo wyniosłem z naszej 
krótkiej współpracy. Do dziś je-
steśmy w kontakcie, często roz-
mawiamy. Innym wielkim dy-
rygentem jest JoAnn Fallet-
ta, zdobywczyni nagród Gram-
my Award, która już drugi raz 
zaprosiła mnie na koncerty do 
Buffalo. W 2017 roku wykona-
liśmy koncert f-moll F. Chopi-
na. Moje wykonanie tak spodo-
bało się JoAnn, że zdecydo-
wała się nagrać nasz występ 
i umieścić nagranie na płycie 
promującej orkiestrę Buffalo 
Philharmonic Orchestra. Rów-
no rok temu zagraliśmy ponow-
nie, tym razem słynny II kon-
cert S. Rachmaninowa. Był 
to ostatni koncert przed pan-
demią. W Polsce szczególnie 
miło wspominam koncerty z Łu-
kaszem Borowiczem oraz Anią 
Duczmal. Świetnie się rozumie-
my. Innym ciekawym wydarze-
niem były koncerty z Camerata 
Jerusalem, znakomitym zespo-
łem z Izraela. Graliśmy II kon-
cert Ludwiga van Beethovena. 
To wspaniali ludzie! Rzadko kie-
dy można spotkać zespół, któ-
ry emanuje tak wielką radością 
i energią gry.

Czym jest dla Pana muzyka? 
Jakich kompozytorów Pan 
szczególnie ceni?

Dla mnie muzyka jest tajemni-
cą, spotkaniem. Opowiada o ży-
ciu, o sprawach duchowych, być 
może porusza strunę w czyjejś 
duszy, ogrzewa serce. W moim 
domu rozbrzmiewało wiele ga-
tunków muzyki. W muzyce po-
ważnej uwielbiam barok. Ale 
nie tylko Bacha. Uwielbiam mu-
zykę baroku francuskiego, wło-
skiego. Kluczem do zrozumie-
nia różnic pomiędzy tymi szko-
łami jest melodia języka, w któ-
rym mówił kompozytor. Okazu-
je się, że w muzyce Rameau, 
Zipolliego, Loiellet jest wię-

Człowiek kultury

Konrad Skolarski
O fenomenie muzycznym rewelacyjnego, młodego pianisty wypowiadali się najgenialniejsi artyści świata. Krzysztof Penderecki: „Wielki wirtuoz fortepia-
nu”. Prof. Peter Feuchtwanger: „Kiedy słucham gry Konrada Skolarskiego, przypomina mi się złoty wiek pianistyki”. Prof. Pavel Gililov: „Bardzo rzadko 
można spotkać pianistę, który jest w stanie wydobyć z fortepianu tak soczysty, śpiewny i pełen odcieni dźwięk”(…). JoAnn Falletta, Music Director, Buffa-
lo Philharmonic Orchestra: „Jest muzykiem światowego formatu, jego grę cechują charakterystyczny styl wykonawczy, zadziwiająca łatwość techniczna, 
piękny dźwięk oraz charyzmatyczna osobowość; (…) jeden z czołowych pianistów świata”. (St. S.)

Doznawać piękno w czystej postaci
(z wybitnym artystą, Konradem Skolarskim, rozmawia Stanisław Srokowski)

Stanisław 
Srokowski

▶
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W trudnych sytuacjach zwykle są to 
empatia, solidarność i współpraca. 
O ile początki epidemii wymusiły 
czy to na wskutek strachu czy bez-
radności zachowania wstrzemięźli-
we, o tyle z upływem czasu powró-
cono do dawnych nawyków i konflik-
tów. Jak zwykle głównymi aktorami 
są politycy z których wielu z dużym 
powodzeniem odgrywają role ko-
miczne, nic dziwnego więc, że dra-
mat zamienia się w farsę. W ostat-
nich miesiącach również w Gre-
cji powaga pierwszych miesięcy 
ustąpiła miejsca ostrym konfliktom 
między rządem a opozycją. Spory 
z inspiracji opozycji, głównie Syri-
zy przeniosły się na ulice. Oficjalne 
dane mówią o ponad 120 demon-
stracjach. głównie w Atenach a tak-
że Salonikach i Patrze. Uczestni-
czyło w nich od kilkudziesięciu do 
kilkuset demonstrantów, głównie 
ludzi młodych. W takich skupiskach 
przestrzeganie obostrzeń staje się 
oczywiście fikcją. Strona rządowa 
obarcza opozycję odpowiedzialno-
ścią za utrzymywanie się wysokiej 
liczby zachorowań mimo narzuco-
nego (w porównaniu z innymi kraja-
mi europejskimi) twardego rozsze-
rzonego lockdownu.

W Grecji od Świąt Bożego Na-
rodzenia otwarte są tylko sklepy 
spożywcze i apteki Obowiązuje go-
dzina policyjna od 21.00, w week-
endy od 19.00.

Jedną z przyczyn protestów 
przede wszystkim studentów stał 
się uchwalony ostatecznie przez 
parlament projekt ustawy minister 
edukacji i szkolnictwa wyższego, 
Niki Kerameos ograniczający tzw. 
azyl uniwersytecki. Ów azyl prze-
forsowany w latach 70. po obaleniu 
junty wojskowej, miał w założeniu 
zapewnić bezpieczeństwo i swo-
bodę głoszenia poglądów przez 
społeczność akademicką. Studen-
ci mieli zagwarantowaną swobodę 
zrzeszania się, a na terenie wyż-
szych uczelni nie mogła przeby-
wać policja. Szlachetne inten-
cje wykorzystały bardzo szybko le-
wicowe i lewackie stowarzyszenia, 
często przeradzające się w bojów-
ki terroryzując raczej bierną więk-
szość społeczności studenckiej 
oraz kadry nauczycielskiej. Docho-
dziło często do zastraszania, a na-
wet pobić, w tym również wykła-
dowców. Choć policja nie mia-
ła wstępu, to na terenie uczel-
ni funkcjonowały grupy przestęp-
cze handlujące m.in. narkotyka-
mi. Dochodziło często do bezpod-
stawnych strajków, w których czę-
sto brali udział grupy anarchistów 
niebędących studentami, okupują-
cych czasami przez długie okresy 
uczelniane budynki.

Obecny rząd chce wyrugować 
panującą na uczelniach anarchię 
i siłowy szantaż lewackich bojó-

wek, umożliwiając policji interwen-
cję, gdy dochodzi do przestępstw. 
Azyl uniwersytecki ma się spro-
wadzać do wolnej wymiany idei 
a nie ideologicznego terroru.

Co ciekawe druga przyczyna 
ostatnich, gwałtownych demon-
stracji ma również związek z ter-
rorem i to sensu stricte. A wszyst-
ko zaczęło się dwa miesiące temu 
od głodowego strajku skazanego 
na dożywocie Dimitrisa Kufodina-
sa. Poza granicami Grecji osoba 
z nikim znaczącym niekojarzona, 
choć dobrze znana CIA i Scotland 
Yardowi, które wspomagały grec-
kie służby w ujęciu jego i towarzy-
szy. Kufodinas był jednym z naj-
ważniejszym członków greckiej or-
ganizacji terrorystycznej 17 Listo-
pada. Była to dobrze zakonspiro-
wana grupa i nie szukała współpra-
cy z innymi zachodnioeuropejski-
mi lewackimi grupami. Nie korzy-
stała też z pomocy i „opieki” wia-
domych centrów terrorystycznych 
szkoleń na Bliskim Wschodzie 
lub w krajach tzw. demokracji lu-
dowej. Ta świadoma separacja po-
zwoliła tej organizacji na funkcjono-
wanie prawie 27 lat do 2002 roku. 
W tymże roku ujęto i skazano kilka-
naście osób, w tym kilku z nich na 
dożywocie, które z czasem zamie-
niono na kary 25 lat więzienia. Or-
ganizacja ma na swoim koncie 23 
ofiary śmiertelne i wielu rannych, 
dokonała co najmniej kilkanaście 
zamachów bombowych oraz na-
padów rabunkowych. Oprócz Di-
mitrisa Kufodinasa najbardziej ak-
tywni byli: jej założyciel Aleksan-
drów Jotopulos, oraz trzej bracia 
Ksirosowie. Co ciekawe, ojcem 
braci był ortodoksyjny pop. Orga-
nizacja 17 Listopada została skre-
ślona przez Amerykanów z listy or-
ganizacji terrorystycznych dopie-
ro w 2015 r. Za najbardziej nieprze-
jednanego i pozbawionego skru-
pułów jest uważany właśnie Dimi-
tris Kufodinas,skazany trzynasto-
krotnie na dożywocie, odpowie-
dzialny m.in. za jedenaście mor-
derstw, w tym zabójstwo rezydenta 
CIA Richarda Wellsa, brytyjskiego 
oficera Steve’a Sondersa, dwóch 
dyplomatów tureckich i greckiego 
polityka konserwatywnego Paw-
losa Bakojanisa. Rząd Syrizy zła-
godził procedury odsiadywania 
kar pozbawienia wolności. Dimi-
tris Kufodinas został przeniesiony 
do tzw. więzienia wiejskiego o ła-
godniejszym rygorze, gdzie zwy-
kle odbywają kary skazani na ni-
skie wyroki W ubiegłym roku obec-
ny rząd Nowej Demokracji przy-
wrócił wcześniejsze przepisy do-
tyczące odbywania kary. Kufodi-
nasa przewieziono więc do inne-
go więzienia. Sprzeciwił się temu 
i rozpoczął głodówkę protestacyj-
ną, która wywołała poważne rozru-

chy w Atenach. Tzw. skrajna lewica 
uznała sprzeciw Kufodinasa za do-
bry pretekst do uznania go za boha-
tera i oskarżenia władzy o brak hu-
manitaryzmu, łamanie praw czło-
wieka itp. Zarzuciła rządowi dąże-
nie do zemsty i obciążyła odpowie-
dzialnością za ewentualną śmierć. 
Codzienne uliczne rozruchy sta-
nowią dobre podłoże dla różnych 
prowokacji. I tak pewnego dnia po-
licja otrzymała anonimowy telefon, 
że na placu w jednej z ateńskich 
dzielnic zebrał się duży tłum nie-
przestrzegający obowiązujących 
norm związanych z pandemią. 
Przybyło czterech policjantów, któ-
rzy zaczęli apelować o zachowa-
nie dystansu. W pewnym momen-
cie pewien anarchista zaczął ob-
rażać policjantów w bardzo wul-
garny sposób. Policjanci próbo-
wali go zatrzymać, któryś uderzył 
go pałką. I ten właśnie fakt nagra-
ła „przypadkowo” będąca w pobli-
żu radna Syrizy, a film w krótkim 
czasie ukazał się w mediach spo-
łecznościowych .Oczywiście spo-
wodowało to powszechne obu-
rzenie i na wzór amerykańskiego 
Black Lives Matter za dwa dni zwo-
łany został duży protest, który za-
kończył się uliczną bitwą. Niewie-
le brakowało by doszło do trage-
dii. W pewnym momencie zaata-
kowano grupę policjantów na mo-
torach. Jednego z nich ściągnięto 
z tylnego siedzenia i zaczęto ko-
pać. Trwało to kilka minut, zanim 
inni policjanci zdołali odbić swoje-
go kolegę. Skatowany policjant zo-
stał przewieziony do szpitala z wie-
loma obrażeniami. Wszystkie siły 
polityczne potępiły rzecz jasna 
te działania, ale opozycja upie-
ra się że rząd jest winny tej sytu-
acji, bo nie uległ żądaniom terrory-
sty. Jednocześnie przewodniczą-
cy Syrizy Alexis Cipras zapropo-
nował, aby rząd przywrócił ustawę 
o szkolnictwie wyższym i powstrzy-
mał się równocześnie z uchwala-
niem innych projektów prawnych 
bez uprzedniej akceptacji najwięk-
szej partii opozycyjnej. Inny polity-
ka Syrizy wprost zapowiada coty-
godniowe manifestacje, jeśli rząd 
będzie się upierał przy reformie 
edukacyjnej. Rząd oczywiście od-
rzucił to ultimatum, wzmocniony 
ciągle utrzymującymi się dobrymi 
sondażami . Podobnie jak w Pol-
sce, ale też w innych krajach euro-
pejskich, opozycja głównie lewico-
wo-liberalna zachowuje się często 
bezwzględnie i egoistycznie pod-
ważając nawet fundamentalne po-
zapartyjne interesy państwowe.

Nie jest to pozbawione logiki. 
Hierarchia celów opozycji jest 
często sprzeczna z tradycyj-
nymi wartościami, jak rodzina, 
naród, honor i wiara.

Grecja – protesty 
w czasie pandemii

 ■ Pandemia jak sama nazwa sugeruje (pan gr. pisow-
nia παν oznacza wszystko, absolut, wszech-) musiała 
z czasem wpłynąć na wszystkie dziedziny życia spo-
łecznego, również na system zdrowotny. I jak łatwo za-
obserwować, negatywne skutki tego działania znacz-
nie przeważają nad pozytywnymi.

 Korespondencja 
z Grecji

Andrzej 
Bafalukosz

cej płynności, iluzji lega-
to, niż w muzyce Bacha. Wszak 
„Guten Tag” brzmi zgoła od-
miennie niż „Bonjour”. To także 
paradoks Chopina. Chociaż był 
Polakiem i żaden inny kompo-
zytor nie namalował dźwiękami 
„pejzażu” polskiej duszy w tak 
piękny sposób jak on, to jed-
nak jego język muzyczny wyda-
je się być związany bardziej 
z językiem francuskim. Cho-
dzi mi o melodię języka, płyn-
ność, potoczystość. Chopin jest 
mi szczególnie bliski. Jego mu-
zyczny język wymaga sponta-
niczności, ryzyka, zawiera ele-
ment improwizacji. Ten idiom 
nie wszystkim jest bliski. Dlate-
go twierdzę, że wielcy chopini-
ści, będący nierzadko ucznia-
mi uczniów Chopina, jak Alfred 
Cortot, Mieczysław Horszow-
ski, ale też Ignaz Friedman, czy 
obaj Neuhausowie, nie zaist-
nieliby dziś na konkursie chopi-
nowskim. Bo dziś premiuje się 
grę równą, mechaniczną, bole-
śnie skalkulowaną, pozbawio-
ną improwizacyjności, intym-
ności. A przecież nikt z nas nie 
oddycha równo, nie chodzi, nie 
mówi w ten sposób. Kocham 
też Beethovena. Jego sonaty 
to symfonie na fortepian. Stu-
dium dialektyki i woli. Szcze-
gólne miejsce w mojej działal-
ności zajmuje muzyka rosyjska 
– Rachmaninow, Skriabin, Pro-
kofiew. Pociąga mnie mrok pe-
łen odcieni, zupełnie jak w ob-
razach Climta, Renoira. Harmo-
nia, witalizm, potęga, nostalgia, 
ból istnienia, liryzm, tragizm. 
By zrozumieć pewne sprzecz-
ności zawarte w idiomie muzy-
ki rosyjskiej, wystarczy przyj-
rzeć się historii Rosji, tak nielo-
gicznej, niejednoznacznej, tra-
gicznej. W kraju Puszkina, Go-
gola, Dostojewskiego, Czajkow-
skiego, Rachmaninowa, Proko-
fiewa, w kraju cerkwi, w której 
śpiewa się jak nigdzie indziej na 
świecie, możliwy był stalinizm, 
gułag, Kołyma, Workuta. A więc 
oprócz lektury Puszkina warto 
sięgnąć do Ewgenii Ginzburg, 
Szałamowa, Sołżenicyna, Wie-
nedikta Jerofiejewa. Wówczas 
zrozumiemy pewien kod epoki, 
odnajdziemy klucz do twórczo-
ści Prokofiewa i Szostakowicza.

Mówi się o Panu, że stwo-
rzył Pan własny styl gry? Po-
wiedzmy coś o tym więcej.

Staram się analizować tekst nu-
towy i słuchać prawdy. Prawdy 
się nie interpretuje. Słuchanie 
prawdy, to rozumienie utworu 
na poziomie duchowym, nie tyl-
ko emocjonalnym, uczuciowym. 
To również rozumienie reżyse-
rii spektaklu; mamy wskazów-
ki reżysera, kompozytora, jed-
nak musimy zrozumieć o czym 
gramy, o czym opowiada utwór. 
Pisał o tym w swoich dziełach 
Konstanty Stanisławski. Wspa-
niałe wykonanie, to takie, kie-
dy wykonawca i publiczność za-
pominają o instrumencie, do-
znajemy piękna w czystej po-
staci. Takie wykonanie możemy 
tylko DOPUŚCIĆ, nigdy wykre-
ować. Wielu artystów dąży do 

perfekcji, zapominając, że 
piękno jest sumą niedosko-
nałości. Element spontanicz-
nego ryzyka stanowi o auten-
tyczności. Oto dlaczego wyko-
nania wielkich mistrzów zło-
tej ery pianistyki fascynują do 
dziś. Nie sposób zaplanować 
momentu, kiedy łza spadnie 
na ziemię, gdy dojrzałe jabłko 
spadnie z drzewa. Tutaj dzia-
ła Bóg. Słucham prawdy i sta-
ram się słuchać odpowiedzi in-
strumentu, który potrzebuje na 
nią czasu, czegoś, co opisuje-
my, jako Zeitklang, czyli czaso-
dźwięk.

Pracuje Pan ze studenta-
mi Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina. Pana 
uczniowie są laureatami lub 
półfinalistami międzynaro-
dowych konkursów piani-
stycznych, takich jak War-
szawski Konkurs Chopinow-
ski, San Marino, Hanowerski 
Konkurs Chopinowski czy 
Stypendium Yamaha. Jak 
się pracuje z młodym poko-
leniem?

Staram się przede wszystkim 
poznać naturę swoich studen-
tów. Zawód muzyka to najdłuż-
sze studia na świecie, zaczy-
nają się, kiedy adept ma 7 lat. 
Do uczelni zdają ludzie prowa-
dzeni wcześniej w różny spo-
sób. Przykro, kiedy odkrywa 
się, że dwudziestoparoletni 
pianiści kończący studia, nigdy 
nie słyszeli nazwisk Richter, 
Gilels, Neuhaus. Wyposażam 
uczniów w kompetencje, dzięki 
którym będą mogli rozwijać się 
po studiach samodzielnie. Do-
tyczy to zwłaszcza umiejętno-
ści czytania tekstu nutowego. 
Wielką inspiracją jest dla mnie 
postać Wojciecha Gersona, mi-
strza Józefa Chełmońskiego. 
W tamtych latach kanonem stu-
diów było malowanie martwej 
natury. Jednak Gerson wysy-
łał swoich uczniów za rogat-
ki miasta, by obserwowali fa-
lowanie kłosów zbóż na wie-
trze, wędrówkę chmur, ruch 
spódnicy biegnących kobiet. 
Uczniowie próbowali uchwy-
cić ruch malując te sceny. Sta-
ram się otwierać uczniów, in-
spirować, zachęcam do stu-
diowania poezji, malarstwa, ar-
chitektury, filozofii, psycholo-
gii, rzeźby, tańca. Analizujemy 
styl bel canto, którego główne 
zasady, by tak rzec, przenosi-
my do literatury fortepianowej. 
Uczę ich obserwowania świa-
ta, przyrody, poruszeń ducho-
wych. Słuchając ich gry, chcę 
słyszeć, że wiedzą i czują DLA-
CZEGO w danym miejscu wid-
nieje konkretne oznaczenie. 
Bez rozwijania tej wrażliwo-
ści, wyobraźni nie ma mowy 
o zrozumieniu retoryki muzycz-
nej, mowy dźwięków. Pracuje-
my nad intonacją. Termin kom-
pletnie nieużywany przez pia-
nistów, za to kluczowy w sztu-
ce wokalnej. Co więcej; jeśli 
przeanalizujemy mowę ludzką, 
okaże się że prawdę od fałszu 
odróżnia jedynie intonacja i in-
tencja.

▶
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Utworzone w roku 2005 połącze-
nie linkowni z możliwością two-
rzenia ad hoc rankingów (chy-
ba) popularności i (może) zna-
czenia informacji sygnalizowa-
nych linkami przez ponad 170 mi-
lionów rejestrowanych użytkowni-
ków, jest jeszcze jedną formą za-
istnienia metaserwisu czy raczej 
struktury społecznościowej w sie-
ci, która żywi się treściami pod-
rzucanymi przez swych userów.

Czy utworzony w Sta-
nach rodzaj newsowej giełdy in-
ternetowej ma większe znacze-
nie niż wschodnioazjatyckie por-
tale dla młodych, które lansu-
ją idoli tamtego popkulturowego 
(pod względem liczbowym im-
ponującego) rynku, w katego-
riach najseksowniejszy mężczy-
zna, dominujący zespół itp., trud-
no powiedzieć, skoro i tu, i tam je-
dynym kryterium zajmowanej po-
zycji, czyli oceny pozostaje licz-
ba kliknięć bez względu na rodzaj 
motywujących je kryteriów.

Vox populi czy zamysły 
serc wielu?

Niby głos ludu odzwierciedla 
głos Boga, ale od dawna już nie 
ma jednego ludu. Społeczno-
ści w dawnych państwach na-
wet jednolitych etnicznie, kultu-
rowo czy religijnie (światopoglą-
dowo) zostały teraz fachowo za-
tomizowane, sfrakcjonowane, po-
szatkowane pod każdym możli-
wym względem, więc rozgrywa-
nie rozmaitych i mnożących się 
partii i partyjek, nie tylko w sen-
sie politycznym, dla fachowców 
od zarządzania human resources 
(zasobami ludzkimi, siłą żywą) 
jest czymś w rodzaju pajdy świe-
żego chleba z masłem na śnia-
danie.

Wprawdzie sto lat temu (data 
umowna) ogromne wielonarodo-
we struktury państwowe w Euro-
pie poddano konsekwentnej rewo-
lucyjnej bądź wojennej dekon-
strukcji, ale zrobiono to z cał-
kiem innych względów. Imperium 
Habsburgów przeszkadzało wca-
le nie z powodu etnicznej mie-
szanki ludów i narodów, zdolnej 
niemal zaspokoić nawet wybred-
ne gusta wizjonerów metysa-
żu w rodzaju hrabiego Richar-
da Coudenhovego-Kalergi, lecz 
z powodu katolickości panują-
cej tam dynastii. Przeszkadza-
ły w ogóle rody dynastyczne 
o długiej tradycji, do których am-
bitni arywiści postępu nie mie-
li raczej startu. A to przecież oni 
chcieli być nową arystokracją, 
czyli uosabiać nowy Parnas po-
lityczno-kulturalny, przeznaczony 

do zarządzania przekształconym 
ideowo światem.

Wydawało się, że najprościej 
to zrobić, parcelując wielonaro-
dowe struktury quasi-imperialne 
na niewielkie państwa narodo-
we. I tak się w dużej mierze sta-
ło, choć przywracanej na mapy 
Europy Polsce, mimo że w znacz-
nym stopniu terytorialnie okrojo-
nej, nie oszczędzono jednak na-
rodowościowej mozaiki. Ale prze-
cież (jak to wyrywało się nieraz 
geopolitycznym strategom z ust) 
Rzeczpospolita miała być tylko 
państwem sezonowym. I rzeczy-
wiście przez dwie dekady była, 
natomiast już po drugiej wojnie 
niedopracowany projekt wersalski 
„poprawiono”, przywracając Pol-
sce całkowitą terytorialną skrom-
ność oraz narodową jednolitość.

Że monoetniczność nie-
wielkich państw narodowych 
dla wizjonerów Jasnej Przyszło-
ści była tylko etapem przejścio-
wym widać nie tylko z ewolucji 
projektu tzw. Zjednoczonej Euro-
py (w istocie raczej Stanów Zjed-
noczonych E.), lecz również z nie-
odległego w czasie ponowne-
go zasysania znacznych kontyn-
gentów ludności etnicznie, raso-
wo, kulturowo oraz religijnie ob-
cej. Temu procesowi globalnej in-
żynierii społecznej, mającemu na 
celu produkcję wymieszanej ge-
netycznie, rasowo i behawioral-
nie masy ludzkiej, niewymagają-
cej oraz podatnej na sterowanie, 
liderzy projektu na Starym Kon-
tynencie nadali, dziś nieco skom-
promitowaną nazwę Willkom-
menskultur.

Zaorać: Państwo – 
Uniwersytet – Kościół

Zwarte ośrodki władzy, wiedzy 
oraz przekonań metafizycznych, 
oparte na długiej tradycji, zhierar-
chizowane i scentralizowane są, 
jak wiadomo, największą prze-
szkodą w narzucaniu rewolucyj-
nych (nie)porządków, w tym także 
Nowego (nie)Porządku Świata. 
Może najpierw spróbujmy okre-
ślić dokładniej to, co nadciąga... 
Z wielu znaków na Niebie i Zie-
mi, a zwłaszcza w ogólnoświato-
wej sieci wynika, że niejawna gru-
pa trzymająca globalną władzę 
(GTGW) szykuje ludzkości a) peł-
ną destrukcję struktur ukształto-
wanych ewolucyjnie podczas dłu-
giego, w miarę naturalnego pro-
cesu rozwoju, takich jak rodzina, 
naród czy narodowe państwo; b) 
eliminację z ludzkich zachowań 
jednostkowych oraz wspólnoto-
wych wszelkich działań racjonal-
nych, opartych na rozumie, logi-

ce i zdrowym rozsądku; c) świa-
domie podkręcaną i bez wątpie-
nia centralnie sterowaną zawieru-
chę aksjologiczną. Miłość, Praw-
da, Dobro i Piękno mają zostać 
niniejszym skazane na banicję 
z ludzkiego świata...

Nic dziwnego, że na przeszko-
dzie tak formułowanym planom 
stoją przede wszystkim spraw-
ne agendy państw zdolnych spra-
wować politykę w interesie swych 
narodów lub społeczeństw oby-
watelskich, czyli suwerena, któ-
rym w demokracji nominalnie 
pozostaje elektorat powierzają-
cy mandat władzy w ręce przed-
stawicieli wybieranych podczas 
pięcioprzymiotnikowych wybo-
rów. Z kolei ogólny poziom wie-
dzy oraz zdolność do krytycz-
nej oceny rezultatów poznania 
jest warunkiem intelektualnej au-
tonomii, do której usprawniały do-
tąd ośrodki uniwersyteckie. Nato-
miast Kościół katolicki jako jedyny 
depozytariusz prawd wiary, pra-
wideł moralnych oraz aksjologicz-
nego uniwersum, wskazywał dro-
gę ku duchowej wewnątrzsterow-
ności, chroniąc osobę przed for-
mami zniewolenia. Tymi wszystki-
mi, które dziś w mediach są zwy-
kle ometkowane jako Prawdziwa 
Wolność.

Kościołem katolickim 
oraz walką sił po(d)stępu ze Sto-
licą Apostolską jako istotną prze-
szkodą przy modelowaniu No-
wego Człowieka zajmę się in-
nym razem. Dziś spróbujemy się 
przyjrzeć się sytuacji państwa 
oraz uniwersytetu na obecnym 
etapie walki o rząd dusz i zarzą-
dzanie masą upadłościową cy-
wilizacji łacińskiej. Państw fak-
tycznie zdolnych do prowadzenia 
polityki suwerennościowej i do-
brze zarządzanych wciąż ubywa. 
W istocie jest ich niewiele, a jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
dość dobrze rozpoznane już zja-
wisko podmiany wybitnych posta-
ci, zwanych dawniej mężami sta-
nu przez zwyczajną, łatwo zastę-
powalną drobnicę polityczną. Te-
raz już nie mówi się nawet o poli-
tykach, lecz o tzw. klasie politycz-
nej, w której – jak w każdej zwy-
kłej klasie – można znaleźć pry-
musów bez polotu, lizusów, cwa-
niaków i cwaniaczków, skarżypy-
tów, uśmiechniętych spryciarzy 
oraz zwykłych chuliganów, a nie-
kiedy nawet politycznych ban-
dytów.

Słuchać hegemona, 
ignorować suwerena?

Inną barierę uniemożliwiającą 
status poważnego, czyli poważa-

nego państwa stanowi zewnętrz-
na presja polityczna, wywiera-
na przez inne podmioty poli-
tyczne, od nieprzychylnych są-
siadów począwszy, przez hege-
monów bliższych czy dalszych, 
a nawet przez hegemonów po-
zornych, tzn. coraz częściej 
przez podmioty ponadpaństwo-
we i/lub międzypaństwowe, któ-
re do roli regionalnych lub global-
nych hegemonów z różnym skut-
kiem starają się pretendować. 
Ciekawy zwłaszcza wydaje się 
fenomen tzw. hegemona na do-
czepkę, gdy do roli rozdające-
go karty aspiruje podmiot po-
zbawiony istotnych atutów, poza 
możliwością uzyskania wsparcia 
od przerośniętego kolegi, który 
na podwórku bije się najskutecz-
niej. Tchórzliwość władz pań-
stwa wobec faktorów podmiotu, 
który jest właśnie hegemonem 
na doczepkę wydaje się szcze-
gólnie przykra i upokarzająca 
dla obywateli takiego nieszczę-
snego państwa.

W państwie faktycznie, a nie 
tylko nominalnie demokratycz-
nym rządzący mają realizo-
wać wolę suwerena lub (je-
śli to niemożliwe) przynajmniej 
starać się działać w jego najle-
piej pojętym interesie. Jeśli jed-
nak zamiast takich działań wła-
dze państwowe potulnie wyko-
nują polecenia nieujawnionego 
hegemona/hegemonów, to zna-
czy, że suweren przestał już być 
suwerenem, a demokracja nie 
jest żadną demokracją. Mówiąc 
inaczej, kategorie stosowane do-
tychczas do opisu realnych spo-
sobów uprawiania polityki, po-
zostają czysto teoretyczne i nie 
mają nic wspólnego z politycz-
ną rzeczywistością.

Wbrew pozorom, intelektual-
ne fikołki Billa Gatesa nie są na-
prawdę groźne. Znacznie bar-
dziej niebezpieczne są dwa 
inne procesy, niestety o rosną-
cym wciąż natężeniu. Pierw-
szy z nich, to niezrozumiała ab-
dykacja rozumu i racjonalno-
ści w działaniach władz za-
chodniej cywilizacji w odniesie-
niu do fenomenu, który można 
by nazwać desperackim ekolo-
gizmem, a także w postaci irra-
cjonalnej oraz przesadnej (wręcz 
alergicznej!) reakcji na pojawie-
nie się dziwnego konstru-wiru-
sa. Dlaczego wiążę te dwa zja-
wiska? Bo już wstępny ogląd sy-
tuacji, wskazuje na tożsamość 
promotorów obu tych alertów: 
ekologicznego i sanitarnego. 
Alertów tyleż globalnych w skali, 
co i z naukowego punktu widze-
nia drastycznie, bo chyba intere-

sownie przesterowanych. Z Ga-
tesem jako „frontmanem” obu 
tych kampanii w roli głównej.

Grupa trzymająca globalną 
władzę

Owszem, rewolucja przemysło-
wa, a jeszcze bardziej rozbu-
chany ponad miarę konsump-
cjonizm stwarzają realną groź-
bę zaśmiecenia i przechemi-
zowania środowiska naturalne-
go, ale rzecz przecież nie (pro-
szę wybaczyć cytowane za Ga-
tesem słowa) w „pierdzących 
krowach” czy w używaniu tra-
dycyjnych paliw: węgla, drew-
na, ropy czy gazu. Ciekawe, że 
nikt nie zastanawia się nad za-
kazem lub choćby ogranicze-
niem eksperymentów nauko-
wych w zakresie naprawdę groź-
nych dziedzin, takich jak inży-
nieria genetyczna, klonowanie, 
transhumanizm, geoinżynieria 
czy choćby wciąż kontynuowa-
ne prace nad bronią biologicz-
ną, które nałożyły nieusuwalne 
dotąd tabu na refleksję, skąd na-
gle o takiej porze, w tym miejscu 
i w takim kształcie pojawiła się 
mocno nienaturalna hybryda na-
zwana SARS-CoV-2.

Skłonność części mode-
lek do ekshibicjonizmu, ow-
szem wykorzystano przy kam-
paniach na rzecz sztucznych fu-
ter czy do ataków na Kościoły 
katolicki i prawosławny, ale już 
skali jadowitych skażeń środo-
wiska przy produkcji futer synte-
tycznych jakoś się nie eksponu-
je. Dlaczego? Pytanie retorycz-
ne... Wracając do nawiedzonego 
Gatesa. Aż dziw, iż nie włącza-
ją się mu ostrzegawcze świateł-
ka przy konstatacji, że już znacz-
nie większe wahnięcia średniej 
temperatury ziemskiego globu 
znakomicie obywały się bez czło-
wieka. Ale cóż, sądząc z jakości 
publicznych wystąpień Gatesa 
i życzliwie ten fakt interpretując, 
można sądzić, że jest on ofiarą 
swego przeświadczenia o peł-
nieniu misji zbawczej, więc nie 
dostrzega, iż w skali kosmicz-
nej to nie gatunek homo sapiens, 
lecz centralna gwiazda układu 
słonecznego ma realny i przesą-
dzający wpływ na to, co się dzie-
je na naszej planecie.

Figlarz Gates i inni

Fakt, że plutokrata Gates nie do-
strzega sprzeczności między gło-
szonym przez siebie postulatem 
globalnego przejścia na OZE (od-
nawialne źródła energii), wśród 
których istotną rolę odgry-

Nawiedzony Gates i inni, 
naprawdę groźni

 ■ Chcemy być otwarci na szalone pomysły – oświadczył oligarcha i latyfundysta Bill Gates w sieciowym 
serwisie internetowym Reddit podczas wystąpienia skierowanego do młodych ludzi, dla których pozo-
staje kimś w rodzaju influencera, idola albo wręcz sekciarskiego kaznodziei.

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim 

wyłączą prąd
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Pod pewnymi względami ta hi-
storia przypomina w poprzed-
niej kadencji nieudane przed-
sięwzięcia Mariusza O. – wice-
ministra, głównego geologa 
kraju oraz pełnomocnika rządu 
ds. polityki surowcowej pełnią-
cego wszystkie te urzędy jed-
nocześnie. Mariusz O., dys-
ponując dużą władzą politycz-
ną i administracyjną, miał nie-
zliczone pomysły reformy tego 
sektora gospodarki. Były one 
często szalone i podejmowane 
na ogół arbitralnie i jednooso-
bowo. Ten trochę dyktatorski 
styl przysparzał mu całe rzesze 
zawodowych przeciwników, 
którzy nie zostawiali „suchej 
nitki” na jego propozycjach. 
Pan Mariusz O. przy dużym za-
interesowaniu mediów odpłacał 
im pięknym za nadobne. Ponie-
waż trwało to nieustannie przez 
bite cztery lata, zaczynało pod-
kopywać autorytet rządu, zo-
stał zdymisjonowany.

Mariuszu O., nie ma cię, 
gdy jesteś potrzebny

O ile za czasów Mariusza O. to-
czyła się żywa, często zacięta 
debata na temat przyszłej poli-
tyki surowcowej, to po jego od-
wołaniu nagle zniknęło zainte-
resowanie tematem. W rezulta-
cie okazało się, że spór o polską 
politykę surowcową był sztucz-
nie wywołany i drugorzędny, 
bo naprawdę chodziło o ze-
branie argumentów uzasadnia-
jących tylko usunięcie Mariu-
sza O. To, że on sam dawał ku 
temu wszelkie powody, to już 
całkiem inna sprawa. Na tym 
można by zakończyć tę histo-
rię, gdyby nie wspomniana 
analogia do napisów na bry-
tyjskim parlamencie. Parafra-
zując jego treść, moglibyśmy 
napisać „Mariuszu O. – nie 
ma cię, gdy jesteś potrzebny.” 
Chodzi o to, że za jego kaden-
cji toczyła się dwutorowa de-
bata na temat polityki surow-
cowej państwa. Jedna oficjal-
na organizowana przez Mariu-
sza O. i druga medialna była 
jakby krytycznym uzupełnie-
niem tej pierwszej. Oczekiwa-
no, że rząd wynikające z tej 
dyskusji wnioski zestawi w for-
mie jakiegoś dokumentu, któ-
ry następnie będzie realizowa-
ny w praktyce. Było to tym bar-
dziej uzasadnione, że debatę 
tę zapoczątkował sam premier 
RP, który jeszcze jako wice-
premier sporządził dokument 
pod nazwą „Surowce dla prze-
mysłu” (2016). Tymczasem nic 
z tego nie wyszło. O sprawie 

zapomniano. Problem surow-
cowy okazał się dla rządu ła-
twym rozwiązaniem. Po pro-
stu wszystkie potrzebne surow-
ce oparto na ich imporcie. Było 
to rozwiązanie niezwykle sku-
teczne. Zrezygnowano z wszel-
kich szkód górniczych związa-
nych z ich wydobywaniem, Do-
szło do tego, że nawet węgiel 
kamienny, w którego wydoby-
ciu jesteśmy europejskim lide-
rem, zaczęto na dużą skalę im-
portować z Rosji. Rozwiązanie 
to nadal cieszy się popularno-
ścią, szczególnie wśród eko-
logów i środowisk związanych 
z ochroną środowiska. Likwida-
cja polskiego górnictwa węglo-
wego spełniała ich postulaty.

Nie trzeba dodawać, że po-
wołane z tej okazji Ministerstwo 
Klimatu realizowało i akcepto-
wało tę politykę. I tak znaleźli-
śmy się w sytuacji dawnych ko-
lonii, gdzie na miejscu była woda 
i piasek budowlany, a reszta była 
importowana. Wyjątkiem okaza-
ło się tyko wydobycie rud miedzi, 
które stale przynosiło dochody 
skarbowi państwa, bez jego żad-
nych nakładów. Uznano, że nie 
można zarzynać kury, która znosi 
złote i srebrne jaja.

Reforma Państwowego 
instytutu Geologicznego

W natłoku sporów o główne 
przedsięwzięcia kształtowanej 
przez Mariusza O. polityki su-
rowcowej, koncentrowano się na 
jej negatywach. Było ich niema-
ło, stąd też ginęły inne jego po-
mysły, do których warto powró-
cić. Jednym z nich była reforma 
Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego (PIG) w Warszawie. 
Mijało właśnie 100 lat od jego 
powstania i blisko już pół wie-
ku od jego wielkich dni chwa-
ły i sukcesów. Były one na ska-
lę europejską, a nawet świa-
tową. Od tego czasu PIG jak-
by zaprzestał poszukiwań su-
rowców na terenie kraju. Coraz 
bardziej oddawał się studiom 
naukowym, rozprawom teore-
tycznym i byciem zapleczem 
dla krajowych uczelni uniwer-
syteckich. Instytut stawał się 
gronem zawodowych eksper-
tów, których coraz mniej pyta-
no o radę w jakiejkolwiek spra-
wie. Mariusz O. chciał to zmie-
nić, wydzielając z jego struk-
tury część, która miała bezpo-
średnio zająć się poszukiwa-
niem i dokumentowaniem kra-
jowych złóż surowcowych. Kry-
tycy tego pomysłu słusznie 
twierdzili, że nie trzeba rozbi-
jać istniejącej struktury tego in-

stytutu, gdyż wystarczy tylko 
jego wewnętrzna przebudowa, 
aby wypełniać te obowiązki.

Również słusznie wskazy-
wano, że urzędnicy winni wyko-
nywać założenia i postanowie-
nia polityki surowcowej, a nie je 
tworzyć. Te cele zaś właśnie PIG 
i inne ośrodki naukowe powinny 
kształtować oraz określać zada-
nia tejże polityki. To w rezultacie 
nie Mariusz O., ale PIG miał być 
autorem polityki surowcowej pań-
stwa. Było to logiczne i organiza-
cyjnie uzasadnione stanowisko 
tej instytucji. Na tym skończono, 
bo Mariusz O. został odwołany 
ze swego stanowiska i przestał 
zagrażać reformie PIG.

Dwa lata później

Mija dwa lata od kiedy Mariusz 
O., został odwołany ze swe-
go stanowiska. Jego odejście 
miało otworzyć drogę do dal-
szego rozwoju PIG. Teraz miał 
być on twórcą nowej polity-
ki surowcowej państwa, a za-
razem jej realizatorem przynaj-
mniej w skali poszukiwawczej, 
dokumentacyjnej i miał przed-
kładać krajowemu górnictwu 
nowe propozycje eksploatacyj-
ne. Oczywiście, jest to zadanie 
nie na dwa lata, ale na znacz-
nie więcej. Jednak po dwóch la-
tach powinny być sformułowa-
ne przynajmniej jakieś organi-
zacyjne i praktyczne propozy-
cje. O tym w sferze informacyj-
nej panuje znaczące milczenie. 
Sytuacja PIG wraca więc do sy-
tuacji sprzed reformy Mariu-
sza O. Instytut ponownie sku-
pia się na naukowych osią-
gnięciach w zakresie teorii, od-
dalając się od wprowadzenia 
ich w życie. Tu trzeba przypo-
mnieć, że PIG jeszcze za cza-
sów II RP, a także w PRL peł-
nił główną rolę w poszukiwaniu 
i udostępnianiu najbardziej po-
szukiwanych surowców. Teraz 
cel ten, jakby umknął jego uwa-
dze. Może się usprawiedliwiać, 
że nie dostaje na ten cel odpo-
wiednich funduszy i zleceń, co 
jest zgodne z prawdą. Jednak 
prawdą jest też, że nie domaga 
się ich na określone i jasno za-
rysowane zadania. Koło się za-
myka.

Tego rodzaju polityka PIG jest 
łatwa i przyjemna. Za nic nie musi 
odpowiadać, spokojnie realizując 
swoją naukową misję. Być może, 
ta sytuacja będzie trwać jesz-
cze jakiś czas. Ten czas się kur-
czy, bo jest rzeczą nieuchron-
ną, że wkrótce przyjdzie ktoś na 
miejsce Mariusza O., ktoś o po-
dobnym potencjale politycznym 

i organizacyjnym. Wtedy może 
się okazać, że dni PIG w obec-
nej ich formie są policzone. Dru-
ga reforma tej instytucji może do-
prowadzić do jej całkowitej likwi-
dacji, jako zbędnej instytucji na-
ukowej, gdyż nauka równie do-
brze rozwija się na uniwersyte-
tach, politechnikach i wyższych 
szkołach oraz akademiach gór-
niczych.

Geolog jest „bogiem 
górnictwa”

W dziedzinie poszukiwań su-
rowcowych praktyka jest spraw-
dzianem poprawności wszel-
kich teorii naukowych. Na ogół 
jest ona związana z konkretny-
mi pracami terenowymi i szere-
giem nowoczesnych badań po-
wierzchniowych, których koń-
cowym efektem są wiercenia 
potwierdzające dotychczaso-
we prognozy. Legendarny od-
krywca największych świato-
wych złóż miedzi, Robert Frie-
dland, który z zawodu jest po-
litologiem, mającym „szósty 
zmysł” do angażowania na swo-
je usługi najlepszych geologów 
świata, twierdzi, że geolog „jest 
bogiem górnictwa”. Przekłada 
się to na stwierdzenie, że bez 
odkryć geologicznych górnic-
two nie może istnieć. Dotyczy 
to również polskiego górnic-
twa. Jednak od blisko 40 lat po-
wołana do tego celu instytucja 
nie odkryła żadnego znaczące-
go złoża, które następnie zosta-
łoby górniczo zagospodarowa-
ne. Brak odpowiednich zleceń 
i funduszy nie może być wystar-
czającym usprawiedliwieniem. 
Uczeni na całym świecie nie 
czekają na zainteresowanie, ale 
sami składają odpowiednie pro-
pozycje rządom, wzbudzając 
zainteresowanie ich propozy-
cjami. Czy PIG nie mógłby sko-
rzystać z tego rodzaju formuły? 
To pytanie retoryczne.

Jej dobrym przykładem jest 
przestarzała już koncepcja po-
lityki surowcowej sporządzona 
przez samoorganizowany zespół 
pod kierunkiem prof. Jerzego 
Hausnera (2015) „Polityka surow-
cowa Polski – rzecz o tym, cze-
go nie ma, a być powinno”. Takich 
opracowań potrzeba nam więcej. 
Niestety, nikt już nie jest nimi za-
interesowany, choć to zadanie 
powinno być dla PIG pierwszo-
planowe.

PIG musi być przekonany do 
tego, czym żyli jego sławni po-
przednicy, że potrzebujemy 
nowych odkryć surowcowych, 
aby zachować niepodległość.

Gdzie jesteś, Mariuszu O.?
 ■ Sytuacja polskiej polityki surowcowej, przypomina stan kryzysowy w bry-

tyjskim parlamencie. To w tym czasie, na jego murach pojawiają się napisy: 
„Guy Fawkens, nie ma cię, gdy jesteś potrzebny”. Jest to nawiązanie do an-
gielskiego spiskowca, który w 1605 r. chciał wysadzić parlament i wszystko 
już przygotował, aby tego dokonać. Ujęty tuż przed realizacją zamachu zo-
stał osadzony i skazany na śmierć.

Adam 
Maksymowicz

wa fotowoltaika, a zamiarem 
„przysłonienia” Słońca przez roz-
pylenie w stratosferze sproszko-
wanych substancji chemicznych, 
to jego osobisty defekt osobo-
wościowy oraz swoista ułom-
ność poznawcza. Znacznie gor-
sze jest to, że miliony młodych 
ludzi w świecie – za sprawą de-
kompozycji systemu edukacyjne-
go – pozbawionych umiejętności 
krytycznego myślenia wsłuchuje 
się w te ekologiczne kazania Billa 
i powtarza je niczym jakąś zbaw-
czą mantrę.

Głosy dystansujące się 
od ekologicznych „szaleństw” 
Gatesa nie pochodzą wyłącz-
nie ze środowisk sceptycz-
nych wobec ekologizmu. Naj-
nowszy koncept użycia chemicz-
nej kurtyny, aby uniknąć prze-
grzania Ziemi, zaniepokoił na-
wet znanego obrońcę środowi-
ska Billa McKibbena. Amerykań-
ski aktywista, w tekście dla New 
Yorkera, przedrukowanym tak-
że w Szwecji, z troską napisał 
o zamiarach „zhakowania niebo-
skłonu” przez wspieranych finan-
sowo przez Gatesa badaczy-ek-
sperymentatorów, co zdaniem 
McKibbena, oznacza ponad-
standardowe ryzyko o trudnych 
do przewidzenia skutkach, z któ-
rych najmniej dolegliwym może 
być fakt, że zamiast błękitu nieba 
będziemy na stałe mieli nad gło-
wami szaro-bury sufit.

Cytując innych geofizyków 
i specjalistów od klimatu, Ame-
rykanin pisze, że tak desperac-
kie działania można by ewentu-
alnie dopuścić w chwili realne-
go, a nie tylko prognozowane-
go z sufitu skoku średniej tem-
peratury na Ziemi, bo są to dzia-
łania ratunkowe typu: weź mło-
tek i zbij szybkę, o nieprzewi-
dywalnych dziś, za to poten-
cjalnie bardzo groźnych kon-
sekwencjach. I przytacza kata-
strofalne w lutym br. skutki po-
stawienia na OZE w Teksasie, 
ciepłym przecież, słonecznym 
stanie, gdzie unieruchomione 
przez lód wiatraki oraz zasypa-
ne śniegiem panele fotowolta-
iczne przyczyniły się do śmier-
ci wielu osób.

Najgorsze jednak jest to, że 
podobno demokratyczne rządy 
państw podobno racjonalnego, 
bo opartego na wiedzy i tech-
nologii Zachodu, przyjmują gło-
szone przez Gatesa dyrekty-
wy klimatyczne, ale także sani-
tarne i proszczepionkowe jako 
obowiązującą doktrynę, czy-
niąc je niekwestionowaną pod-
stawą swego funkcjonowania. 
Ignorując przy tym, zdrowy roz-
sądek własnych społeczeństw 
oraz ustalenia licznych epide-
miologów, wirusologów, mikro-
biologów, klinicystów i lekarzy 
praktyków, którzy od roku wska-
zują na wielostronną szkodli-
wość przyjętego sposobu wal-
ki z tym dziwnym wirusem oraz 
dzielą się wypraktykowanymi 
sposobami leczenia wywołanej 
przezeń infekcji. Kiedyś wszyst-
kie te pytania zostaną postawio-
ne publicznie i trzeba będzie na 
nie odpowiedzieć.

(21 marca 2021)
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Wspomnienie

Teresa Zajdel urodzi-
ła się w 1933 roku na Woły-
niu. Później mieszkała w Gdy-
ni. W czasie stanu wojenne-
go udzielała gościny ukrywa-
jącym się działaczom „Solidar-
ności Walczącej” i udostępniała 
swoje mieszkanie do nadawa-
nia audycji Radia Solidarność 
Walcząca. Prowadziła punkt 
kontaktowy. Aktywnie uczestni-
czyła w organizowaniu manife-
stacji patriotycznych. Angażo-
wała się w działalność duszpa-
sterską i pomoc represjonowa-
nym. Współpracowała z Komi-
sją Interwencji i Praworządno-
ści NSZZ Solidarność prowa-
dzoną przez Zofię i Zbigniewa 
Romaszewskich. Odznaczo-
na Krzyżem Solidarności Wal-
czącej, Złotym Krzyżem Za-
sługi, Medalem 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości, Krzy-
żem Wolności i Solidarności 
oraz odznaką Bohaterom Sierp-
nia 80 nadawaną przez prezy-
denta Gdyni i Fundację Po-
morska Inicjatywa Historycz-
na. Teresa Zajdel, podobnie jak 
zmarła w styczniu Zofia Paw-
łowska, była znana głównie 
ze swej działalności w antyko-
munistycznej opozycji, tymcza-

sem już w dzieciństwie historia 
silnie naznaczyła jej życie. Kil-
ka miesięcy temu opowiedziała 
mi niezwykłą opowieść o II woj-
nie światowej na Kresach. Poni-
żej przedstawiam jej fragment.

Urodziłam się na Wołyniu.

W Łucku nad rzeką Styr, w ro-
dzinie katolickiej – zaczęła swą 
opowieść Teresa Zajdel. – Moje 
nazwisko panieńskie brzmi 
Weiss. Mama przed ślubem 
nosiła nazwisko Zielińska, a jej 
mama, a moja babcia, nazywa-
ła się z domu Dąbrowska. Jed-
na z moich ciotek twierdziła, 
że nasi przodkowie, Dąbrow-
scy, byli spokrewnieni z ge-
nerałem Dąbrowskim. Mój oj-
ciec, Edmund Weiss, praco-
wał jako urzędnik w wojewódz-
kiej Izbie Skarbowej. Ja jestem 
jedynaczką. Kamienica w któ-
rej mieszkaliśmy w Łucku, była 
żydowska. Stała przy głów-
nej ulicy, Jagiellońskiej. Jako 

dziewczynka bawiłam się na 
podwórku z żydowskim chłop-
cem. Łuck był miastem woje-
wódzkim.

W czasie wojny Niemcy 
utworzyli w Łucku getto 

dla Żydów

Z początku nie było ono za-
mknięte i można było się do nie-
go dostać z ulicy Królowej Ja-
dwigi. Mieściło się w dzielni-
cy, w której wcześniej miesz-
kali ludzie różnej narodowości; 
ta dzielnica miała taki, rzec by 
można, międzynarodowy cha-
rakter. Mieszkali tam i Rosja-
nie, i Niemcy. A propos Niem-
ców z Łucka, to słyszałam, że 
po wybuchu II wojny, rozkładali 
na ziemi duże, białe prześciera-
dła, które były widoczne dla lot-
ników niemieckich bombowców. 
Nocą zaś, palili ogniska. Robili 
to, by dać znak, że są Niemca-
mi i żeby Luftwaffe nie bombar-
dowało oznaczonych przez nich 

miejsc. Ale wracając do getta, 
byłam tam kilkakrotnie z mamą. 
Zanosiłyśmy tam żywność 
i leki. Żydzi z getta dopytywa-
li się ciągle o kuropatwy. Znali 
jakąś przepowiednię, która mó-
wiła, że kiedy zaczną wymie-
rać kuropatwy, to naród żydow-
ski też zginie. Raz wyprowadzi-
łyśmy z getta żydowską dziew-
czynkę. Wtedy nie było to jesz-
cze trudne, wystarczyło trochę 
sprytu. Ja i ta dziewczynka, 
skakałyśmy razem, biegałyśmy, 
bawiłyśmy się. Kiedy wycho-
dziłyśmy we trzy z getta, spra-
wiałyśmy wrażenie, że jeste-
śmy rodziną, że do getta przy-
szłyśmy razem. Nie budziły-
śmy podejrzeń. Ta dziewczyn-
ka była w moim wieku. Przez 
jakiś czas mieszkała z nami. 
Później jednak, jej rodzice do-
szli do wniosku, że chcą ją mieć 
przy sobie i odprowadziłyśmy ją 
z mamą z powrotem.

Mój ojciec przed wojną le-
czył się u żydowskiego leka-
rza o nazwisku Arnold. Kie-
dy rodzina Arnoldów trafiła do 
getta w Łucku, tata jakimś cu-
dem wszystkich stamtąd wycią-
gnął. Ukrył ich później na wsi, 
ale nie mogli być razem. Dla 
bezpieczeństwa, doktor Ar-
nold ukrywał się osobno, a jego 
żona z dziećmi osobno. Które-
goś dnia doktor Arnold szedł 
przez las i spotkał Ukraińca. 
Ukrainiec go rozpoznał i za-
strzelił. Pani Arnold z dziećmi 
przetrwała wojnę i ostatecznie 
zamieszkała w Anglii. Rodzice 
pomagali też osobom, które nie 
były Żydami. Któregoś razu na 
przykład, w naszym domu skry-
li się mężczyźni, którzy ucie-
kli z transportu do Niemiec. 
To był transport wywożący ludzi 
na roboty przymusowe. Ci pa-
nowie przebywali jednak u nas 
krótko, bo ojciec szybko znalazł 
im inne kryjówki.

22 czerwca 1941 roku 
przypadał w niedzielę.

Świeciło słońce, była piękna 
pogoda. Usłyszeliśmy wybu-
chy, strzały i od razu wiedzieli-
śmy, że Niemcy ruszyli na So-
wietów. W tym miejscu cofnę 
się trochę i wspomnę, że kie-
dy w 1939 roku do Łucka weszli 
Sowieci, to zabrali nam jeden 
pokój i umieścili w nim jakiegoś 
swojego wojskowego. Tamtej 
czerwcowej niedzieli postano-
wiliśmy wyjechać z miasta, tak 
jak we wrześniu 1939 roku, 

To dziecko jest 
mądrzejsze od was!

 ■ 14 marca odeszła do Pana Teresa Zajdel, kolporterka niezależnej prasy i książek. Łączniczka podziem-
nych struktur „Solidarności Walczącej” w Trójmieście i jej zaprzysiężona członkini.

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

▶

Nr 241 • 26 marca – 8 kwietnia 202118
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ale przy okazji też wysie-

dlić z mieszkania tego nasze-
go przymusowego radziec-
kiego „sublokatora”. Nie było 
to łatwe, bo kiedy tłumaczyli-
śmy mu, że słychać wybuchy, 
że idzie front niemiecki, to on 
mówił, że to nie żaden front, tyl-
ko burza nadciąga. Później, kie-
dy było pewne, że to nie burza 
nadciąga, stwierdził, że pew-
nie odbywają się w pobliżu ja-
kieś manewry i koniec koń-
ców, nie wyszedł. Tymczasem 
ja i moi rodzice ruszyliśmy na 
przedmieścia gdzie mieszka-
li nasi znajomi. Nim tam do-
tarliśmy rozpoczęło się bom-
bardowanie. Ojciec uznał wte-
dy, że musi jeszcze wrócić do 
biura. Wracając z biura zaha-
czył o nasze mieszkanie i wziął 
ze sobą kilka dodatkowych rze-
czy. W nocy przedostaliśmy się 
na wieś, to była wieś ukraińska. 
Gospodyni, do której rodzice 
zwrócili się o pomoc, odmówi-
ła jej nam. Było bardzo niebez-
piecznie. Bomba trafiła w skład 
amunicji, uskoczyliśmy wte-
dy w lej czy wykrot, pociski la-
tały nam nad głowami. Rodzice 
zdecydowali, że musimy wrócić 
do domu. Kiedy jednak dotarli-
śmy na miejsce, okazało się, że 
jest ono ogołocone, bo dozor-
czyni, Ukrainka, zwyczajnie nas 
okradła.

Rodzice byli w Armii 
Krajowej

Ojciec należał do oddziału 
Łuna, nosił pseudonim Żbik. 
Mama też pomagała, jak mo-
gła. W konspiracji był taki zwy-
czaj, że do wykonania jakie-
goś trudnego, niebezpieczne-
go zadania wyznaczono ko-
goś przez losowanie. Raz padło 
na ojca. Obok domu przy któ-
rym stał niemiecki strażnik, pod 
płytą, ukryta była broń. Ojciec 
miał ją wyciągnąć. Przebrał się 
za żebraka i nie wzbudzając 
podejrzeń, wypełnił powierzo-
ne zadanie. Ojciec załatwiał też 
fałszywe dokumenty dla zna-
jomych, którzy chcieli przekro-
czyć granicę. W czasie okupa-
cji pracował w tej, wspomnia-
nej przeze mnie wcześniej, dru-
karni ukraińskiej jako magazy-
nier i zaopatrzeniowiec. Mama 
nie pracowała, zajmowała się 
domem. Jakiś czas przed tym, 
jak Niemcy zaczęli się wycofy-
wać przed Armią Czerwoną, ja-
cyś oficerowie przyszli do dru-
karni, szukając dwóch męż-
czyzn, których chcieli areszto-
wać. Ktoś z pracowników dru-
karni zauważył, że jedno z na-
zwisk poszukiwanych to We-
iss, i ostrzegł ojca, a on natych-
miast uciekł do lasu, do party-
zantki. To było zimą. Kiedy wró-
cił już z tego lasu, był bardzo 
chory, miał bronchit.  W świę-
to Matki Bożej Gromnicznej, 2 
lutego 1944 roku, Armia Czer-
wona podeszła pod Łuck. Na-
sze podwórko było przejściowe, 
bo kamienica stała przy głów-
nej ulicy, Jagiellońskiej, a ofi-
cyna przy ulicy Traugutta, czy-
li nastepnej, więc Niemcy prze-
biegali tędy na skos. Armia nie-

miecka podpaliła mosty na Sty-
rze, żeby Sowieci nie mogli do-
stać się do miasta. Słysza-
łam o Żydach, którzy nakłada-
li opaski i wołali w stronę So-
wietów: „Nasi wyzwoliciele!”. 
W trakcie ofensywy schronili-
śmy się w katakumbach łuckiej 
katedry. Ojciec był już bardzo 
chory, miał galopujące sucho-
ty. Proboszcz przyniósł mu le-
żak, by mógł się wygodniej uło-
żyć, ale tata nie chciał leżaka, 
chciał wracać do domu, mówił, 
że nie przetrzyma w tych kata-
kumbach. Wciąż trwały bom-
bardowania, bo na obrzeżach 
miasta ciągle byli Niemcy. Tata 
zmarł 9 marca 1944 roku. Na 
prośbę mamy, proboszcz, z któ-
rym ojciec pozostawał w bardzo 
dobrych stosunkach, wydał ma-
mie takie specjalne zaświad-
czenie z pieczątką i podpisem. 
Wynikało z niego, że chociaż 
nosimy niemiecko brzmiące na-
zwisko, jesteśmy Polakami i ka-
tolikami. Mama poprosiła o taki 
dokument, bo bała się, że So-
wieci wezmą nas za Niemki 
i to się źle dla nas skończy. Ten 
proboszcz nazywał się Włady-
sław Bukowiński i w 2017 roku 
został beatyfikowany. To także 
on udzielił mi I Komunii świętej.

Rok 1944 zbliżał się ku 
końcowi.

Mama mówiła, że ktoś z do-
niósł władzom sowieckim, że 
ona jest w Armii Krajowej, 
a ojciec popełnił samobój-
stwo ze strachu przed zbliża-
jącymi się Sowietami. To ostat-
nie było naturalnie nieprawdą. 
Nadszeł grudzień 1944 roku, 
zbliżały się święta. Pamiętam, 
że w domu była praczka, robiła 
przedświąteczne pranie. Wte-
dy przyszła do mieszkania mi-
licja, tak zwana kontrazwietka. 
Urządzili nam rewizję, ale nie 
znaleźli niczego, co by ich za-
interesowało. Postanowili więc 
zarekwirować biżuterię, chwy-
cili ją, ale mama im ją wyrwała 
i rzuciła mnie. Wtedy ją aresz-
towali, zabrali. Towarzyszy-
łam jej w drodze do aresztu. Po 
drodze mijaliśmy piekarnię, był 
tam taki pan, którego mama po-
prosiła, żeby zaglądał wieczo-
rem, jeśli będzie mógł, do na-
szego domu. Bo Sowieci cho-
dzili po mieszkaniach i kradli. 
Zdarzyło się, że jeden z nich 
z pistoletem podszedł pod na-
sze drzwi, kazał otwierać, ale 
myśmy nie otworzyły. Wte-
dy on odciął klamkę szablą. 
Mamę zabrali do jednej z wil-
li oficerskich, bo te wille Sowie-
ci pozajmowali. Wiedziałam za-
tem, gdzie mama jest. Następ-
nego dnia poszłam tam więc – 
sama, samiuteńka – zanieść jej 
jedzenie. Miałam wtedy 11 lat. 
Znałam rosyjski, więc wpuści-
li mnie do mamy. Mama wzię-
ła mnie na kolana i coś do mnie 
mówiła. A obok nas, stał sołdat 
z pepeszą. Dopiero po chwi-
li zorientowałam się, że ona 
chce mi coś przekazać. Raz 
po polsku, raz po rosyjsku po-
wtarzała, że chce mi wsunąć 
gdzieś jakąś karteczkę. I wsu-

nęła. Do rękawiczki, do palców. 
Wkrótce się z nią pożegnałam, 
nie chciała, abym jej przynosi-
ła coś więcej. Widziałam, że 
jest bardzo przejęta. Wycho-
dzę, a tu przede mną wyrasta 
lejtnant, Żyd i wrzeszczy, że jak 
to możliwe, że do więźnia po-
litycznego wpuszczono kogoś 
na widzenie. Jakiś sowiecki żoł-
nierz zaczął mu tłumaczyć, że 
ja jestem dzieckiem i nie sta-
nowię żadnego zagrożenia. 
A on krzyknął: „To dziecko jest 
mądrzejsze od was!”. I zabra-
li mnie na rewizję. Mamę zresz-
tą też, tylko w osobnym po-
mieszczeniu. Nic nie znaleźli 
i powiedzieli, że mogę iść. Led-
wie wybiegłam z budynku, usły-
szałem, że mnie znów woła-

ją. Pamiętam, że wtedy zasta-
nawiałam się, czy tej kartecz-
ki, tego grypsu, nie wyrzucić. 
Bo przecież, gdyby ją znaleźli, 
to koniec. Ale nie wyrzuciłam. 
Tymczasem oni zorientowali się, 
że miałam ze sobą książeczkę. 
To była książeczka do nabo-
żeństwa, od I Komunii. Podej-
rzewali, że w niej mogę wyno-
sić jakiś gryps. Przetrząsnę-
li ją więc, ale nic nie znaleź-
li. I tak oto ten gryps wynio-
słam w rękawiczce. W domu 
przeczytałam jego treść. Mama 
pisała w nim, żeby wykreślić 
niektóre nazwiska i zniszczyć 
pewne zdjęcia. Zwracała się do 
babci, by ta wzięła mnie do sie-
bie. Mama obawiała się, że jeśli 
będę mieszkać sama, to Sowie-

ci mnie jeszcze gdzieś wywio-
zą i że potem się nie odnajdzie-
my. Wkrótce przewieźli mamę 
do więzienia do Lwowa, a my 
z babcią zaczęłyśmy przygoto-
wywać się do wyjazdu na za-
chód. Miałyśmy już wszyst-
ko spakowane, ale za pierw-
szym razem do naszego wyjaz-
du nie doszło. Potem okaza-
ło się to szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności, bo mamę zwol-
nili i kiedy wróciła do Łucka, 
to jeszcze nas zastała. Poje-
chałyśmy drugim transportem. 
Byłyśmy przekonane, że wyjeż-
dżamy z Wołynia na krótko. Mó-
wiło się, że państwa zachodnie 
nie oddadzą Polski pod skrzy-
dła Moskwy, że ruszą na So-
wietów i nas odbiją.

Tajne spotkanie Biedroń – Trzaskowski,
Lecz są przecieki co tam się działo,
Krążą po mieście liczne pogłoski,
Że chcą zespolić się w jedno ciało.

Że to spotkanie było marzeniem,
Obydwie strony bardzo dążyły,
Chociaż obydwaj z serc swoich drżeniem,
Pragną by więzy ich połączyły.

Biedroń w wiosennym przybył nastroju,
Wszak swoją „Wiosnę” reprezentuje,
Rafał go przyjął w swoim pokoju,
Wita serdecznie, drinkiem częstuje.

Z razu umizgi i zagajenia,
I zanim przejdą do sedna sprawy,
Dla atmosfery tam rozluźnienia,
Muszą prócz drinka, napić się kawy.

Biedroń uśmiechy śle Rafałowi,
Rafał garnitur zębów odsłania
I jednocześnie mocno się głowi,
Jak zacząć proces spenetrowania.

Z czym przybył Biedroń, jakie ma plany,
Czy całkowicie dziś się obnaży?
Nie musi przecież być skrępowany,
Rafał go wielką estymą darzy.

Obydwaj karty swe odsłaniają,
Już z tajemnicy każdy odarty,
Wszak wspólne cele im przyświecają,
Utworzyć związek silny i zwarty.

Do późnych godzin trwało spotkanie,
Nastrój spotkania wręcz idylliczny,
W najbliższym czasie mają w swym planie,
Utworzyć wspólny „Ruch Polityczny”.

Marzec A.D. 2021 Antoni Wysocki

23.02.2021 r. wieczorem, odbyło się tajne spotkanie Rafała 
Trzaskowsiego z Robertem Biedroniem.

Tajne spotkanie
Antoni 

Wysocki

▶
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Myśli i Kultura

HELENA 
MOŚCIBRODZKA

Lekcja prof. Blandyny Rosół-Niemirow-
skiej na długo pozostanie w mojej pa-
mięci. Wstyd przyznać, ale przed zaję-
ciami nie wiedziałam, co oznaczają po-
jęcia „poezja lingwistyczna” i „estetyka” 
ani tym bardziej, że coś takiego istnie-
je. Nie spotkałam się z nimi na wcze-
śniejszych etapach kształcenia i szcze-
rze dziwię się, że nauczyciele w szko-
le podstawowej czy gimnazjum o niej 
nie wspominają.

W moim odczuciu jest to poezja, któ-
ra ma zapobiec swoistemu kryzysowi ję-
zyka.

Kiedy słownictwo zaczyna wpa-
dać w schematyzm i konwencjonalność, 
przestaje spełniać wymagania jednost-
ki dotyczące wyrażania doświadczeń. 
W skrajnych przypadkach język może 
uchodzić nawet za źródło zniewolenia, 
ponieważ przez jego „naturalną sklero-
zę” zastyga on w pewnych schematach, 
przez co ludziom trudno jest wyrażać 
swoje emocje i tym samym zdefiniować 
siebie.

Bardzo mi się spodobało określenie 
kultury, nie tylko jako literatury i sztuki, 
ale jako wszystkiego, co jest w człowie-
ku i jest człowiekiem. Kultura jest wszyst-
kim. Jest estetyką, pięknem, światłem, 
ale również brzydotą, ponieważ brzy-
dota również jest ludzka. Zbigniew Her-
bert pisał, że „nie należy zaniedbywać 
nauki o pięknie”, a więc także o kultu-
rze. Jest ona zjawiskiem, które pobudza 
ludzką wyobraźnię, język i osobowość. 

Język zajmuje się rzeczywistością, więc 
sam w sobie również tworzy rzeczywi-
stość, bo dzięki niemu poznajemy nasz 
świat.

Wydaje mi się, że poezja lingwi-
styczna podchodzi do języka z pew-
ną wewnętrzną nieufnością. Podkreśla 
ona nieprecyzyjność znaczenia słów. 
W pewien sposób testuje możliwości ję-
zyka i często kompromituje jego mecha-
nizmy.

Bardzo podobał mi się wiersz „Roz-
kład jazdy” Tymoteusza Karpowicza.

ROZKŁAD JAZDY
rozłożono jazdę na konie i ludzi
potem na konie i siodła
potem na ludzi i hełmy
potem na pęciny chrapy i piszczele
rozłożono wszystko bardzo szczegółowo
to był dobrze pomyślany rozkład
bardzo długo rozkładano ręce
teraz jazda taka stąd zabiera
spory kawał czasu i łąki
wszystko od tej jazdy się zabrało
rozłożystą nieruchomością

Na początku wydaje się, że w wier-
szu chodzi o rozkład odjazdów autobu-
sów. Utwór ten ma jednak drugie, a na-
wet i trzecie dno. Może w nim bowiem 
chodzić o rozkład zwłok jazdy konnej, 
ale może również chodzić o rozkład my-
śli człowieka i o podkreślanie jego bez-
silności w życiu. Właśnie ta uniwersal-
ność najbardziej mi się podoba w poezji 
lingwistycznej. Podkreśla ona w pewien 
sposób wieloznaczność ludzkiej egzy-
stencji.

Równie mocno urzekł mnie wiersz 
„Pętla”, którego autorem jest Stani-
sław Srokowski.

Pętla
to ostatnia rzecz
co tak się ściśle wyraża
krótko i węzłowato
aż język kołkiem staje
jest wykrętem przed sobą
choć do nieba prosto mierzy
sięga tylko szubienicy
z wyglądu koło ratunkowe nad głową
przywiązuje się do człowieka jak nikt dotąd

Spodobały mi się porównania i środ-
ki zastosowane w utworze tj. „wyraża 
się krótko i węzłowato”, „przywiązuje 
się do człowieka jak nikt dotąd”. W mo-
jej opinii porównania są bardzo dosad-
ne i wzbudzają u czytelnika mocne sko-
jarzenia.

ALICJA MARTYNOGA

Chciałabym się podzielić moimi wra-
żeniami związanymi z omawianym te-
matem.

Poezja lingwistyczna w samym zało-
żeniu to poezja zajmująca się językiem. 
Jest ona narzędziem do rozpoznawa-
nia i kształtowania rzeczywistości, która 
może być względnie uznawana za praw-
dę bądź fałsz. Za pomocą języka można 
oddać wieloznaczność rzeczy, przed-
miotów, pojęć. I to właśnie najbardziej 
mnie urzekło. Koncepcja, w której na 
pozór prosty i jednoznaczny tekst bądź 
słowo nagle nabiera głębi, przełamu-
je schematy i odkrywa rąbek nowego 
znaczeniowego świata, jest wyrazem 
niebywałego kunsztu i precyzji. Utwo-
ry lingwistyczne to swoiste rozkłady me-
tafor na wielkie i małe, których ważny-
mi punktami są uniwersalizm i unikal-
ność. Wzbudzają one skrajne emocje, 
pobudzają myśli, zastanawiają nad po-
jęciami piękna i brzydoty i są przyczy-
ną refleksji.

Podczas zajęć lekcyjnych moją 
szczególną uwagę zwróciły dwa wier-
sze. Pierwszy z nich to „Sen ołówka” 
Tymoteusza Karpowicza.

SEN OŁÓWKA
gdy ołówek rozbiera się do snu
twardo postanawia
spać sztywno
i czarno
pomaga mu w tym

wrodzona nieugiętość
wszystkich rdzeni świata
rdzeń pacierzowy ołówka
pęknie a nie da się zgiąć
nigdy nie przyśnią mu się
fale albo włosy
tylko żołnierze stojący na baczność
albo trumny
to co w nim się układa
jest proste
co poza nim krzywe
dobranoc

Jest to utwór filozoficzno-polityczny 
zawierający w sobie piękną metaforę, 
porównującą człowieka do ołówka, któ-
ry może się złamać pod naciskiem od-
powiednio dużej siły, ale powinien mieć 
sztywny kręgosłup moralny. Człowiek 
nie jest elastyczny, nie ugnie się pod 
naporem innych i powinien trzymać się 
prostych, zdrowych zasad etycznych. 
To obrazuje niesamowity uniwersalizm 
utworu, przedstawiony za pomocą jed-
nego, niepozornego przedmiotu.

Drugim utworem, który przykuł moją 
uwagę, jest wiersz Stanisława Srokow-
skiego pt. „Wódka”.

Wódka
lubi
zawracać głowę
że jest czysta
lubi
mylić nogi
zwykłą drogą
z nią
nieprzelewki
to
gardłowa sprawa

Bardzo krótki tekst pomimo swojej 
zwięzłości, zawiera wieloznaczną esen-
cję, opisującą ten tytułowy, wysokopro-
centowy trunek. Przedstawione słowa, 
na pozór proste i przedstawiające zwy-
kłą rzeczywistość, nabierają głębi i pod 
lekkim płaszczykiem humoru zmuszają 
do zastanowienia się nad otaczającym 
nas światem.

Po przeprowadzonych w szkole za-
jęciach z poezji lingwistycznej, zaczę-
łam coraz bardziej zagłębiać się w me-
andry języka polskiego. Jest on pełen 
niespodzianek, unikalności i witalności. 
Może przybierać wiele twarzy (dobre 
bądź złe), odgrywać pierwsze skrzyp-
ce w komunikacji, stać się najrzetelniej-
szym aparatem budującym świat wokół 
nas. Jest wieloznaczny, nieoczywisty 
i podchwytliwy. Dzięki tym lekcjom za-
częłam bardziej doceniać piękno nasze-
go rodzimego języka.

Jak licealiści patrzą na 
polską poezję awangardową

 ■ W poprzednim numerze „Obywatelskiej” uczniowie I LO z Oławy, których znakomitą polonistką jest 
Blandyna Rosół-Niemirowska, opowiadali, w jaki sposób interpretują wiersze najtrudniejszego nurtu 
polskiej powojennej awangardy, zwanej nurtem poezji lingwistycznej. To, co prezentują licealiści z Oła-
wy może stać się dobrym wzorem dla całego młodego pokolenia uczniów, którzy nie boją się trudnej, 
skomplikowanej literatury współczesnej. Sięgają po nią z odwagą i mierzą się z nią z dużą wyobraźnią 
i wrażliwością. (St. S.)

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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Polska i Polacy

Duch dmie, kędy chce. W po-
przednim numerze Obywatel-
skiej wspominaliśmy o arysto-
kracie, dziś tekst poświęcony 
jest synowi zamożnego chło-
pa, Piotrowi Wawrzyniakowi, 
urodzonemu w Wyrzece, nie-
daleko Śremu, w religijnej, pa-
triotycznej rodzinie.

Jego matka, doświadczo-
na śmiercią swych poprzed-
nich dzieci, ślubowała Mat-
ce Boskiej w Górce Ducho-
wej koło Gostynia, że jeśli Piotr 
przeżyje, to przeznaczy go do 
kapłaństwa. Tak się też sta-
ło. Był uważany za tytana pra-
cy, króla czynu. Dziś, meda-
lion z jego podobizną oraz bio-
gram jest umieszczony w gale-
rii wybitnych absolwentów gim-
nazjum w Śremie, między ta-
kimi tuzami, jak prof. dr Antoni 
Kalina, slawista, rektor Uniwer-
sytetu we Lwowie, dr Ludwik 
Mycielski poseł do parlamen-
tu Rzeszy, działacz społecz-
ny i gospodarczy, prof. dr He-
liodor Święcicki, lekarz, pierw-
szy rektor Uniwersytetu Po-
znańskiego, prof. dr Eugen Mit-
twoch, rabin, orientalista, prof. 
Uniwersytetu w Berlinie i Gre-
iswaldzie, doradca w Brytyj-
skim Ministerstwie Informa-
cji, prof. dr Kazimierz Idaszew-
ski, wykładowca i dziekan Po-
litechniki Lwowskiej, następ-
nie Politechniki Wrocławskiej, 
twórca maszyn elektrycznych.

Piotr Wawrzyniak, po na-
uce w gimnazjum w Śre-
mie, wstąpił do seminarium w Po-
znaniu, potem w Gnieźnie gdzie, 
został wyświęcony. Studia uzu-
pełnił w Munster w Niemczech. 
Został tam wysłany w nagrodę 
przez abpa Mieczysława Ledó-
chowskiego.

Po powrocie do Śremu za-
jął się pracą duszpasterską. 
Ludzi zdobywał nie złotousty-
mi przemowami, ale zaangażo-
waniem w pracę duszpasterską 
i pobożnością. Największą sła-
wę i sukcesy zdobył przez swe 
działanie na polu spółdzielczo-
ści i bankowości. Trzeba sobie 
uzmysłowić, że ksiądz Waw-
rzyniak działał w czasie osła-
wionego Kulturkampfu, kie-
dy to pruska Komisja Koloni-
zacyjna dotowana przez pań-
stwo miała na celu wykupywa-
nie ziemi z rąk polskich i prze-
kazywania jej osadnikom nie-
mieckim. Ks Piotr Wawrzyniak 
odpowiedział na to reorganiza-
cją i unowocześnieniem Ban-
ku Ludowego w Śremie. Bank 
udzielał pożyczek na niski pro-
cent, co umożliwiło Polakom 
konkurować z gospodarką nie-
miecką i stało się przedmiotem 
siły i chluby. Spółdzielczość 
ks. Wawrzyniaka stała się po-
tęgą. Po latach działania Po-
lacy wygrali z Komisją Koloni-
zacyjną i już w drugiej połowie 
lat 90. XIX wieku Polacy kupo-

wali od Niemców więcej ziemi 
niż Komisja od Polaków. Jeden 
z niemieckich członków rzą-

du pruskiego stwierdził, że ks. 
Piotr Wawrzyniak jest takim ge-
niuszem finansów, że dobrze 

by było mieć go jako ministra 
skarbu.

Idee ruchu spółdzielcze-
go ks. Wawrzynak rozszerzył 
na Śląsk, środowiska polonij-
ne w Niemczech oraz w Sta-
nach Zjednoczonych. Swojej 
działalności nie ograniczał by-
najmniej do spółdzielczości 
i bankowości. Po przybyciu 
do Śremu uczył historii, przy-
rodoznawstwa, geografii, 
dbał o czystość języka, pro-
pagował czytelnictwo. Zało-
żył szkoły dla rzemieślników, 
dla dziewcząt, czytelnię, to-
warzystwo śpiewu kościelne-
go. Był inicjatorem wystaw, 
propagował w kółkach rolni-
czych nowoczesne gospoda-
rowanie. Jego wielką zasługą 
było wyrwanie rolników wielko-
polskich z rąk lichwiarzy. Dzię-
ki temu rolnictwo wielkopolskie, 
mimo lichych ziem należy do 
czołowych wytwórców żywno-
ści w Polsce.

W ostatnich latach swe-
go życia został probosz-
czem w Mogilnie, gdzie zmarł 
i został pochowany – na po-
grzeb, najpierw w Poznaniu, 
później w Mogilnie – przyby-
ły tłumy. Uroczystość prze-
rodziła się w wielką manife-
stację patriotyczną. Ks. Piotr 
Wawrzyniak jest bezsprzecz-
nie wielkim skarbem naro-
dowym.

Skarb Narodowy
Rzecz o ks. Piotrze Wawrzyniaku

 ■ Skarbem narodowym nazywamy ludzi, z których możemy być dumni i których należy ochraniać, 
a pamięć o nich kultywować.

Michał 
Mierzejewski

Ostatnie trzydzieści lat gospo-
darczej historii naszego kraju 
dobitnie udowodniło, że wła-
śnie powszechna aktywność 
Polaków w największym stop-
niu zdecydowała o większości 
tego, co można wskazać jako 
przykłady narodowego sukce-
su. To małe i średnie przed-
siębiorstwa (MSP) na całym 
świecie odgrywają kluczo-
wą rolę w budowaniu wzrostu 
gospodarczego i innowacyjno-
ści we wszystkich branżach. 
Zrównoważony rozwój sektora 
MSP ma kluczowe znaczenie 
dla rozwoju gospodarki każde-
go państwa. Deprecjonowa-
ne w czasach PRL-u, jeszcze 

kilka lat temu stereotypowo 
uważane za mało wiarygod-
ne i mało profesjonalne, dziś 
przeżywają swój renesans,

Czym jest małe i śred-
nie przedsiębiorstwo? W Pol-
sce wyodrębnia się następują-
ce kategorie przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwa 
– zatrudnia mniej niż dzie-
sięciu pracowników (nie li-
cząc właścicieli i współwłaści-
cieli) oraz wykazujące roczny 
obrót netto w wysokości niż-
szej niż równowartość 2 milio-
nów euro.

Małe przedsiębior-
stwo – zatrudnia nie więcej 
niż 49 pracowników (nie li-

cząc właścicieli i współwłaści-
cieli) oraz wykazujące roczny 
obrót netto w wysokości niż-
szej niż równowartość 10 mi-
lionów euro,

Średnie przedsiębior-
stwo – zatrudnia od 50 do 
249 pracowników (nie li-
cząc właścicieli i współwłaści-
cieli) oraz wykazujące roczny 
obrót netto w wysokości niż-
szej niż równowartość 50 mi-
lionów euro.

Duże przedsiębior-
stwo – zatrudnia co naj-
mniej 250 pracowników (nie li-
cząc właścicieli i współwłaści-
cieli) oraz wykazujące roczny 
obrót netto w wysokości wyż-

szej niż równowartość 50 mi-
lionów euro lub sumę bilanso-
wą przekraczającą równowar-
tość 43 miliona euro

Małe i średnie przedsię-
biorstwa wytwarzają w Pol-
sce ponad 60 proc. krajowe-
go PKB i zatrudniają 70 proc. 
spośród ogólnej liczby pracu-
jących. MSP są jednak bardzo 
podatne na negatywne wpły-
wy otoczenia gospodarczego 
i politycznego. Według osób 
prowadzących działalność go-
spodarczą największe barie-
ry hamujące rozwój tego sek-
tora to: brak możliwości ko-
rzystania ze środków finan-
sowych, wysokie obciążenia 

podatkowe, uwarunkowania 
prawne, ograniczony dostęp 
do informacji gospodarczej, 
brak wykwalifikowanej kadry 
na rynku pracy, brak możli-
wości stabilnych form zatrud-
nienia, skomplikowane i nie-
jasne procedury administra-
cyjne, konkurencja ze stro-
ny przedsiębiorców działają-
cych w szarej strefie.

Dlatego bardzo ważny jest 
nieustanny dialog rządzą-
cych z przedsiębiorcami 
w celu wytworzenia najlep-
szych warunków ich rozwo-
ju, bo korzyści są dla całej 
gospodarki i wspólnoty.

Przedsiębiorcy – sól ziemi
 ■ Przyszłość Polski w najwyższym stopniu zależy od tego, czy uruchomiony zostanie do-

statecznie duży potencjał przedsiębiorczości naszych obywateli. Szczególnie w tak trud-
nych czasach, kiedy pandemia spowolniła wszystkie światowe gospodarki.

Agnieszka 
Marczak
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Z sieci
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) antonim chudzielca; 3) 
„Kto się nie leni, robi… z kamieni”; 4) 
tak zwał się Baltazar, animowany smok 
z bajki; 7) niezbędne w zdrowej, zbilan-
sowanej diecie; 8) mailowy musi być 
z małpą; 9) komedia Aleksandra Fredy 
z lichwiarzem Łatką; 10) zmarły niedaw-
no podróżnik, jako pierwszy w historii 
samotnie opłynął kajakiem Ocean Atlan-
tycki; 16) to nie sen, to się dzieje na-
prawdę; 17) Sn w tablicy Mendelejewa; 
18) coraz rzadziej bywa zabita deskami; 
19) kasta, klika, kamaryla, koteria, ród.

POZIOMO: 1) upiór ze słowiańskich wierzeń 
ludowych; 6) poruszają się po jezdni; 11) jed-
nostka ładunku elektrycznego, amperosekun-
da; 12)  opaska zakładana psu na szyję; 13) 
zasiada na trybunach stadionu (chyba że trwa 
pandemia, to wtedy zasiada przed ekranem 
telewizora); 14) nimfa zakochana bez wzajem-
ności w Narcyzie; 15) kojarzy się z mądrością 
i restauracją, w której trzeba ważyć słowa; 20) 
marka fińskich telefonów komórkowych; 21) 
płowa kocica na sawannie; 22) kartę tytułową 
zdobi; 23) Tadeusz, śpiewał o klawym żuciu 
cysorza; 24) zespół dziewięciu muzyków.

lamortdunemoderniste.blogspot.
com

Po Wielkim Poście będziemy spragnieni roz-
rywki i muzyki. Już teraz w poszukiwaniu 
starego punk rocka z Norwegii trafiliśmy na 
skrajnie lewicowy blog z (m.in.) muzyką lat 
80. i 90., acz oczywiście nie brakuje tu nutek 
całkiem współczesnych. Najbardziej rozba-

wiła nas buńczuczna deklaracja: We don’t 
tolerate homophobia, sexism, racism, capi-
talism, imperalism, authoritarianism, fas-
cism, nazism and other sources of discrimi-
nation. Any comment or suggestion promot-
ing these acts will be automatically deleted. 
Zdaje się, że o tym, kto jest „nazistą”, decy-
dują autorzy strony, niemniej jednak warto 
poszukać wśród setek rekomendowanych 
tu kapel takich dźwięków, które nie pozwolą 
Czytelnikom „GO” popaść w wiosenne osła-
bienie.

post-punk-monk.blogspot.com
Zatrzymajmy się na dłużej przy dźwiękach 
z Północy, bo oto otworzył się przed nami se-
zam z artystami, o których twórczości nie mie-

liśmy pojęcia. Ich dorobek został w ramach 
strony skatalogowany wedle kategorii: Am-
bient, Avant Post Punk, Avant-garde Jazz, 
Denmark, Experimental, Finland, Garage, 
Goth, Iceland, Industrial, Minimal Synth, 
Mixtape, New Romantic, No Wave, Noise 
Rock, Norway, Poetry, Pop, Post Punk, Prog, 
Psych, Punk, Sweden, Synth, Text-Sound 
compositions. Dominuje muzyka z lat 80., 
opatrzona zwięzłymi komentarzami. Prób-
ka? Proszę: Don’t know much about Bullshot 
Babies. At some point they were located in 
Lund, Sweden, and were led by singer-gui-
tarist Michael Seldevall. Apart from this cas-
sette they also released a self-released mini-
LP. After Bullshot Babies Seldevall moved 
to Stockholm and played in Hedda Gambler. 
This is raw, dark punk. Posłuchamy?

filumenista.blogspot.com
Produkcja zapałek w Polsce dobiegła końca, 
ale zostali (podobno już nieliczni?) zbieracze 

miniaturowych dzieł sztuki użytkowej, czyli 
etykiet umieszczonych na pudełkach z za-
pałkami. Ich zbiory obejmują nabytki z ca-
łego świata, o czym można przekonać się, 
przeglądając cyfrowe reprodukcje pod wska-
zanym adresem. Wśród nich – trudno się nie 
uśmiechnąć – jest np. seria z samochodami 
pt. Legendy PRL-u. Natomiast seria 750 lat 
lokacji miasta Krakowa ma taką stylistykę, 
jakby Kraków leżał na Dalekim Wschodzie. 
Piękne hobby.

aan

O TANDECIE

Jak Kochani do-
brze wiecie
Czas pomówić o tandecie
Tu i ówdzie trwa miernota
Krytykować aż ochota...

Komunizm obaliliśmy
Magistrów wykształciliśmy
Mądrych mamy i uczonych
I mądrali nawiedzonych

Tu wyrażę skromne zdanie
Dziś zwyczajne jest wkręcanie
I nie tylko zdanie moje
Że królują paranoje...

To nie kłamstwo i nie bzdura
To zachodu jest kultura
Eutanazje i aborcje
Takie prawa są proporcje

Co nas cieszy a co złości
Jakie mamy dziś wartości
Każdy mądrala już to wie
Co szlachetne co badziewie

Ludzi dziwnie ogłupiają
Którzy się ogłupiać dają
Staś i Nel – ocenzurować
I murzynów zlikwidować

Świat absurdów się wnet ziści
Idzie mowa nienawiści
Chamstwo bluzgi obsceniczność
Taka przyszła rzeczywistość
Już nie będzie słowa – synek
Nie ma chłopców i dziewczynek
Bo świat ma być teraz taki
Bez rodzajów – więc nijaki
Niby postęp – 5G mamy
Kosmos ciągle zdobywamy
I o Polskę wciąż jest troska
Był Kopernik i Skłodowska
Są triumfy bardzo duże
Owszem też w literaturze
Nagród wiele bez przegięcia
Mamy wielkie osiągnięcia

I Reymonta Sienkiewicza
Słowackiego Mickiewicza
Enigmę też odkryliśmy
Mount Everest zdobyliśmy

Berlin nasz był z aliantami
Wzięty szturmem armatami
Irak jest demokratyczny
W czym nasz udział był fak-
tyczny

Będzie ludu taka wola
Uczyć seksu od przedszkola
Wykłady będą więc liczne
Nie tylko teoretyczne

Idzie nowe nowoczesne
Edukacje będą wczesne
I najwyższa to już pora
Z dziećmi bawić się w doktora

Broniąc edukatorów racji
Bronić trza cywilizacji
Czyniąc dzieciom ful radości
Ucząc wnet seksualności

POSTSCRIPTUM
Przyjdzie szariat wszystko zmieni
Świat się szybko nam odmieni
Krótkotrwałe są radości
Z niszczenia naszych wartości...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Każdy z nas ma możliwość ogra-
niczyć swój negatywny wpływ 
na naszą planetę. Emisje gazów 
cieplarnianych, uwalnianych 
do atmosfery w czasie produk-
cji węgla z kopalin zanieczysz-
czają powietrze i przyczyniają 
się do zmian klimatu. Naukowcy 
apelują, że od końca XIX wieku 
średnia temperatura na całym 
świecie wzrosła o 1 stopień Cel-
sjusza. Jest to bardzo istotna 
i dynamiczna zmiana w porów-
naniu do podobnych procesów, 
które zachodziły w przeszłości. 
W całości spowodowana jest 
przez działalność człowieka, 
podczas gdy wszelkie inne do-
tychczas obserwowane anoma-
lie klimatyczne działy się z przy-
czyn naturalnych. Bezrefleksyj-
ne korzystanie z urządzeń elek-
tronicznych w wymierny spo-
sób przyczynia się do powsta-
wania tych procesów. Tymcza-
sem zrównoważone użycie prą-
du może przynieść wiele dobre-
go nie tylko dla środowiska na-
turalnego, lecz również dla na-
szego portfela.

Oto 6 najlepszych sposobów 
na mniejsze rachunki za prąd:

1. Używaj żarówek LED – 
oświetlenie może stano-
wić aż 18 procent kosz-
tów rachunku za energię. 
Najlepszym rozwiązaniem na 
ograniczenie zużycia energii 
świetlnej jest wybór żarówek 
LED. Żarówki te są aż dzie-
sięć razy bardziej wydajne 

od tradycyjnych, a przy tym 
zużywają od 60-70 proc. prą-
du mniej w porównaniu do 
tradycyjnych źródeł światła. 
Czy wiesz, że klasyczne ża-
rówki wytwarzają w rzeczy-
wistości 90 procent ciepła, 
przy jedynie 10-procentowej 
produkcji światła?

2. Odłącz źródła zasilania 
urządzeń – ładowarki po-
zostawione w gniazdkach, 
mimo iż nie ładują bezpo-
średnio urządzeń, nadal po-
bierają prąd. Podobnie dzie-
je się w przypadku pozosta-
wienia telefonu do ładowania 
na noc – mimo pełnej ener-
gii wciąż pobierany jest prąd 
do urządzenia. Poprzez ich 
odłączenie od źródeł zasi-
lania, przyczyniasz się do 
mniejszego zużycia energii 
elektrycznej w Twoim domu.

3. Korzystaj z programów 
ECO – większość obec-
nych urządzeń RTV i AGD 
posiada wbudowane pro-
gramy oszczędności ener-
gii, oznaczone symbolem 
EKO. W przypadku zmywa-
rek oraz pralek, dzięki dłuż-
szym cyklom mycia, woda 
nie musi być podgrzewana 
tak szybko, jak w przypadku 
krótkich programów, przez 
co zmniejszony jest pobór 
energii w porównaniu do in-
tensywniejszych progra-
mów. Do tego dochodzi rów-
nież oszczędność wody.

4. Wymień stary sprzęt na 
nowy – stare urządze-
nia RTV i AGD produkowa-
ne bez odpowiedniej dbało-
ści o koszty zużycia energii 
mogą być prawdziwą stud-
nią poboru prądu. Zwłasz-

cza wymiana starej lodów-
ka jest istotna w poszuki-
waniu domowych oszczęd-
ności, gdyż jest jedynym 
urządzeniem pobierającym 
prąd w sposób stały. Po-
przez wymianę starej lodów-
ki na nową jesteśmy w sta-
nie zmniejszyć pobór prą-
du aż o 40 procent. Istotne 
jest również miejsce usta-
wienia lodówki – powinno 
być chłodne i umożliwiające 
swobodny przepływ powie-
trza, dzięki czemu urządze-
nie zużyje mniej energii na 
chłodzenie.

5. Używaj listw zasilających 
– w ten sposób możesz jed-
nym przyciskiem odłączyć 
od zasilania kilka różnych 
urządzeń, a przy tym za-
dbasz o estetykę i porzą-
dek w kablach.

6. Gotuj tyle wody, ile potrze-
bujesz – gotowanie całego 
czajnika wody, w momencie 
gdy potrzebujemy mniejsze 
jej ilości to dodatkowy pobór 
energii, który zostaje marno-
trawiony poprzez codzienne 
nawyki. Jeśli chcesz zadbać 
o domowe oszczędności, go-
tuj tyle wody, ile rzeczywiście 
potrzebujesz w danej chwili.

Wprowadź już dziś w życie kil-
ka prostych nawyków, a w re-
alny sposób przyczynisz się 
do oszczędności w domowym 
budżecie. Oszczędzenie jesz-
cze nigdy nie było tak proste!

6 sposobów na mniejsze rachunki za prąd
 ■ Czy jesteśmy w stanie realnie obniżyć zużycie prądu poprzez zmianę codziennych nawyków? Ro-

snące ceny energii nie napawają optymizmem nikogo z nas, a masowa produkcja prądu z paliw ko-
palnianych to ogromne obciążenie dla środowiska. Wiele osób zdecydowało się na własne nieza-
leżne źródło prądu poprzez instalację bezemisyjnej fotowoltaiki. Jeśli jednak nie mamy możliwo-
ści wymiany źródła energii, warto wprowadzić w życie kilka prostych nawyków, dzięki czemu je-
steśmy w stanie obniżyć rachunki za prąd nawet o 300 zł w skali roku!
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Jedną z takich organizacji jest Polska Agen-
cja Rozwoju Przemysłu, która pomaga 
branży badawczej i innowacyjnej małych 
i średnich przedsiębiorstw na rynku krajo-
wym, wspiera rozwój exportu oraz wyko-
rzystanie nowych technologii w gospodar-
ce. Agencja ma wiedzę o programach Ko-
misji Europejskiej oraz inicjatywach pol-
skiego rządu, co pozwala na uzyskanie po-
mocy finansowej dla firm wdrażających in-
nowacyjne rozwiązania w wielu branżach 
gospodarki. PARP oferuje wiele profesjo-
nalnych szkoleń i porad zarówno dla po-
czątkujących startupów, jak i rozwijających 
się przedsiębiorstw.

Jak pokazuje strona PARP, w ze-
szłym roku agencja przekazała dwudzie-
stu sześciu małym i średnim firmom 
ze wschodniej Polski ponad 192 mln 
zł w ramach konkursu na Wdrażanie In-
nowacji przez MŚP. Była to jedna z wie-
lu inicjatyw tej agencji, z której działal-
nością możemy się zapoznać na stro-
nie www.parp.gov.pl.

Inna organizacją wspierającą dzia-
łalność rodzimych przedsiębiorstw 
są regionalne izby gospodarcze. Dolno-
śląska Izba Gospodarcza, jedna z naj-
dłużej działających w Polsce, zrzesza 
300 dolnośląskich przedsiębiorstw. 

Izba wspiera nie tylko inicjatywy przed-
siębiorców na rynku krajowym i zagra-
nicznym. Ważnym aspektem działalno-
ści jest integrowanie się przedsiębior-
ców, wymiana kontaktów, wiedzy i ini-
cjatyw oraz lobbowanie na rzecz człon-
ków DIG, a także udzielanie porad biz-
nesowych dotyczących zarządzania fir-
mą w dobie koronawirusa. Działalność 
DIG można sprawdzić na stronie www.
dig.wroc.pl

PARP i DIG są organizacjami, któ-
re pomagają polskim przedsiębior-
com, zwłaszcza z sektora mikro, ma-
łych i średnich firm. To właśnie takie fir-

my, a nie multimilionowe giganty są ko-
łem napędowym gospodarki. Zakładają 
je nasi sąsiedzi, znajomi, przeciętni na 
pozór ludzie, którzy mają odwagę i siłę 
podjąć ryzyko własnej działalności i bio-
rą odpowiedzialność nie tylko za siebie 
i własne rodziny, ale też za swoich pra-
cowników. Dlatego warto polecić im każ-
dą organizację, która wesprze ich wysi-
łek w przetrwaniu pandemii i w dal-
szym rozwoju.

Ta niewidzialna na co dzień siła po-
parcia może stać się szansą na ich 
sukces.

Wsparcie dla polskiej przedsiębiorczości
 ■ Wzrost polskiej przedsiębiorczości w kraju to przede wszystkim inicjatywy ludzi, przekona-

nych o powodzeniu biznesu, który zakładają. Wzrost małych firm zależy nie tylko od ciężkiej 
pracy założycieli, ale od niewidzialnego czynnika warunkującego sukces. Czasem jest to szczę-
ście albo przypadek, ale może to być działalność organizacji wspierających rozwój.
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 241 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
44. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 240 POZIOMO: Celsius, Obajtek, wiosna, Gortat, niebo, Kali, Koga, 
mięso, ziele, zawieja, Żmuda, wywar PIONOWO: Epitafium, sushi, ułanie, Jarek, ewangelia, 
kret, doza, kawa, piec, Ezaw : Gdzie cierpienie tam i nadzieja.
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) antonim chudzielca; 3) 
„Kto się nie leni, robi… z kamieni”; 4) 
tak zwał się Baltazar, animowany smok 
z bajki; 7) niezbędne w zdrowej, zbilan-
sowanej diecie; 8) mailowy musi być 
z małpą; 9) komedia Aleksandra Fredy 
z lichwiarzem Łatką; 10) zmarły niedaw-
no podróżnik, jako pierwszy w historii 
samotnie opłynął kajakiem Ocean Atlan-
tycki; 16) to nie sen, to się dzieje na-
prawdę; 17) Sn w tablicy Mendelejewa; 
18) coraz rzadziej bywa zabita deskami; 
19) kasta, klika, kamaryla, koteria, ród.

POZIOMO: 1) upiór ze słowiańskich wierzeń 
ludowych; 6) poruszają się po jezdni; 11) jed-
nostka ładunku elektrycznego, amperosekun-
da; 12)  opaska zakładana psu na szyję; 13) 
zasiada na trybunach stadionu (chyba że trwa 
pandemia, to wtedy zasiada przed ekranem 
telewizora); 14) nimfa zakochana bez wzajem-
ności w Narcyzie; 15) kojarzy się z mądrością 
i restauracją, w której trzeba ważyć słowa; 20) 
marka fińskich telefonów komórkowych; 21) 
płowa kocica na sawannie; 22) kartę tytułową 
zdobi; 23) Tadeusz, śpiewał o klawym żuciu 
cysorza; 24) zespół dziewięciu muzyków.

lamortdunemoderniste.blogspot.
com

Po Wielkim Poście będziemy spragnieni roz-
rywki i muzyki. Już teraz w poszukiwaniu 
starego punk rocka z Norwegii trafiliśmy na 
skrajnie lewicowy blog z (m.in.) muzyką lat 
80. i 90., acz oczywiście nie brakuje tu nutek 
całkiem współczesnych. Najbardziej rozba-

wiła nas buńczuczna deklaracja: We don’t 
tolerate homophobia, sexism, racism, capi-
talism, imperalism, authoritarianism, fas-
cism, nazism and other sources of discrimi-
nation. Any comment or suggestion promot-
ing these acts will be automatically deleted. 
Zdaje się, że o tym, kto jest „nazistą”, decy-
dują autorzy strony, niemniej jednak warto 
poszukać wśród setek rekomendowanych 
tu kapel takich dźwięków, które nie pozwolą 
Czytelnikom „GO” popaść w wiosenne osła-
bienie.

post-punk-monk.blogspot.com
Zatrzymajmy się na dłużej przy dźwiękach 
z Północy, bo oto otworzył się przed nami se-
zam z artystami, o których twórczości nie mie-

liśmy pojęcia. Ich dorobek został w ramach 
strony skatalogowany wedle kategorii: Am-
bient, Avant Post Punk, Avant-garde Jazz, 
Denmark, Experimental, Finland, Garage, 
Goth, Iceland, Industrial, Minimal Synth, 
Mixtape, New Romantic, No Wave, Noise 
Rock, Norway, Poetry, Pop, Post Punk, Prog, 
Psych, Punk, Sweden, Synth, Text-Sound 
compositions. Dominuje muzyka z lat 80., 
opatrzona zwięzłymi komentarzami. Prób-
ka? Proszę: Don’t know much about Bullshot 
Babies. At some point they were located in 
Lund, Sweden, and were led by singer-gui-
tarist Michael Seldevall. Apart from this cas-
sette they also released a self-released mini-
LP. After Bullshot Babies Seldevall moved 
to Stockholm and played in Hedda Gambler. 
This is raw, dark punk. Posłuchamy?

filumenista.blogspot.com
Produkcja zapałek w Polsce dobiegła końca, 
ale zostali (podobno już nieliczni?) zbieracze 

miniaturowych dzieł sztuki użytkowej, czyli 
etykiet umieszczonych na pudełkach z za-
pałkami. Ich zbiory obejmują nabytki z ca-
łego świata, o czym można przekonać się, 
przeglądając cyfrowe reprodukcje pod wska-
zanym adresem. Wśród nich – trudno się nie 
uśmiechnąć – jest np. seria z samochodami 
pt. Legendy PRL-u. Natomiast seria 750 lat 
lokacji miasta Krakowa ma taką stylistykę, 
jakby Kraków leżał na Dalekim Wschodzie. 
Piękne hobby.

aan
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Historia i Pamięć

Nie będę pisać o samym po-
stępowaniu sądowym, bo 
o tym napisano już wiele, skupię 
się wyłącznie na zachowanych 
do dziś, niemych świadkach pro-
cesu Jezusa z Nazaretu. Oby-
dwa zostały poddane badaniom 
naukowym w minionych dwóch 
dekadach.

Tablica z krzyża – czyli 
odpis wyroku

W 1999 roku niemiecki histo-
ryk dr Michael Hesseman opisał 
badania naukowe i ich rezulta-
ty przeprowadzone na za-
chowanej połowie relikwii 
zwanej Titulus Crucis, czyli 
tablicy wiszącej na krzyżu 
Jezusa, na której widniał 
napis w językach: łaciń-
skim, hebrajskim i greckim. 
(W powszechnej świado-
mości na tablicy widnie-
ją tylko cztery litery: INRI, 
pamiętajmy jednak, że 
to skrót używany przez 
artystów malujących 
czy rzeźbiących ukrzyżo-
wanego Chrystusa.) Tabli-
ca z krzyżem została od-
naleziona w IV wieku przez 
cesarzową Helenę i prze-
połowiona. Jej prawa po-
łowa zachowała się w Rzy-
mie (lewa, przechowywa-
na do VII wieku w Jerozo-
limie zaginęła w czasie na-
jazdów muzułmańskich), 
a badania paleograficzne po-
twierdziły, iż pochodzi z I wieku. 
Titulus damnationis – tablica po-
tępienia, bo tak określało owe ta-
blice prawo rzymskie – były do-
kumentami sądowymi, będący-
mi odpisami wyroków skazują-
cych. Umieszczano na nich in-
formację o tym, jak nazywał się 
skazany i za jakie przestępstwo 
został stracony, a następnie wie-
szano na krzyżu z nim, by prze-
chodnie wiedzieli, dlaczego ów 
człowiek zasłużył na śmierć. Ti-
tulusy występowały w formie per-

gaminowej i drewnianej. Na reli-
kwii opisanej przez Heseman-
na widnieje napis „Jezus Naza-
rejczyk” – wyryty w orzechowej 
desce w trzech wspomnianych 
językach. Tablica ta jest dziś nie 
tylko kolejnym, pozabiblijnym do-
wodem historyczności Chrystu-
sa, ale także dokumentem ści-
śle związanym z Jego procesem 
i skazaniem na śmierć krzyżową.

Certyfikat śmierci Jezusa

Bardzo się cieszę, że szero-
ko rozumiane dzieje Kościoła, za-

czynają badać młode, atrakcyjne 
blondynki o pięknych umysłach. 
(Dlaczego? Bo to uwidacznia, że 
ludzie Kościoła są piękni i błysko-
tliwi!) Jedną z nich jest dr Barbara 
Frale z Uniwersytetu w Wenecji, 
która od kilku lat bada czeluście 
tajnych archiwów watykańskich. 
Powiemy jeszcze o niej spo-
ro w kontekście odnalezionych 
przez nią dokumentów ze słyn-
nego procesu templariuszy, dziś 
jednak skupimy się na jej odkry-
ciu dotyczącym tajemniczych li-
ter widocznych na Całunie Tu-

ryńskim. O tym, że na „mat-
ce wszystkich relikwii” utrwa-
liły się znaki łacińskie, greckie 
i aramejskie było wiadomo już 
od 1978 roku, czyli od chwili kie-
dy to STURP – międzynarodo-
wa grupa ekspertów – zosta-
ła dopuszczona do interdyscy-
plinarnych badań Całunu. Zna-
ki stały się widoczne dla uczo-
nych dzięki serii fotografii flu-
orescencyjnych, które ujaw-
niły to, czego się nie da zoba-
czyć na tkaninie gołym okiem. 
Tajemnicze litery ogromnie za-
intrygowały naukowców, jed-

nakże kiedy w 1988 roku 
po badaniu włókien pobra-
nych z brzegów Całunu me-
todą radiowęglową, oka-
zało się, że włókna są śre-
dniowieczne, skarb Turynu 
uznano za falsyfikat, a ucze-
ni straciwszy nim zaintereso-
wanie, zaniechali dalszych 
analiz. Dopiero w ostatnich 
latach, gdy datowanie włó-
kien pobranych ze środka 
tkaniny (brzegi płótna 
były reperowane w średnio-
wieczu współczesnymi nić-
mi) potwierdziło, iż Całun 
powstał w I wieku n.e. ba-
dania wznowiono. I wte-
dy właśnie, włoska historyk 
dr Frale zajęła się tajemni-
czymi literami. Napisy zre-
konstruowano. Okazało się, 
że powstały w zetknięciu 

ze schnącym atramentem. Atra-
ment odbił się na Całunie i 2000 
lat później, dzięki temu odbiciu 
i dzięki fotografii fluorescencyjnej 
dowiedzieliśmy się czegoś nie-
zwykłego. Otóż okazało się, że 
Jezus, tak jak wszyscy skazańcy 
pod rzymską okupacją, miał pier-
wotnie zostać pochowany w mo-
gile zbiorowej. Taki sposób grze-
bania miał dodatkowo upokorzyć 
skazańców po śmierci. Ciała 
skazańców składano do wspól-
nego grobu na rok. Po roku cia-
ła ekshumowano i krewni mo-
gli je odebrać i pochować indy-
widualnie. W celu późniejszej 
identyfikacji zwłok wystawiano 
tzw. certyfikaty pogrzebowe za-
wierające dane osobowe ska-
zańca i informację, że ma być 
pochowany w zbiorowym gro-

bie, a po roku wydany najbliż-
szym. Taki certyfikat wystawio-
no również Chrystusowi i przy-
mocowano do Jego ciała. Per-
gaminy i tkaninę z danymi przy-
klejano zwykle klejem do skó-
ry. Drewniane listwy połączo-
ne w kształt litery „U”, układa-
no wokół twarzy. Certyfikat Je-
zusa był zrobiony właśnie z ta-
kich listewek. Litery umieszczo-
no na tkaninie relikwii wła-
śnie w okolicach twarzy. Atra-
ment na nich musiał być jesz-
cze mokry, kiedy dotknęło ich 
płótno Całunu. Ciało Jezusa 
nie zostało jednak pochowa-

ne w zbiorowej mogile. Jak mówi 
Ewangelia uczniowie uzyskali 
zgodę Piłata na wydanie im cia-
ła Mistrza, a Całun potwierdza 
słowa ewangelistów. Napis, któ-
ry zrekonstruowano w 2009 roku 
jest dziś niezwykłym dowo-
dem i pamiątką procesu, męki 
i śmierci Chrystusa, a głosi on: 
„W 16. roku panowania cesarza 
Tyberiusza Jezus Nazarejczyk, 
stracony wieczorem po skazaniu 
na śmierć przez rzymskiego sę-
dziego, gdyż władze hebrajskie 
uznały go za winnego, niniej-
szym jest wysłany do pochów-
ku z obowiązkiem oddania rodzi-
nie dopiero po upływie pełne-
go roku. Podpisano przez”. Przez 
kogo? Nie wiemy. Odpowiedzi na 
to pytanie nie udało się niestety 
zrekonstruować.

Rozprzestrzenia się łatwo 
i szybko. Człowiek zainfekowa-
ny w pierwszej chwili nie czu-
je osłabienia ani łamania w ko-
ściach jak przy grypie, nie drę-
czą go kaszel czy duszności, nie 
ma gorączki. Wręcz przeciwnie: 
czuje się dziarsko i wybornie, 
nawet lepiej niż do tej pory. Poja-
wiające się z czasem pewne po-
czucie wewnętrznego dyskom-
fortu chory stara się od siebie 
jak najszybciej oddalić – nie wie-
dząc, że ów dyskomfort jest wła-
śnie oznaką zdrowia, reakcją 
obronną organizmu. Nie tylko or-
ganizmu, ale też duszy w holi-
stycznym ujęciu zdrowia.

Patogen często mutuje, dając 
szereg lokalnych odmian infekcji, 
jednak badania pozwoliły wyod-

rębnić pewne cechy wspólne. Wie-
my, że atakuje zmysły, w pierwszej 
kolejności uszkadzając wzrok. Za-
węża pole widzenia, pozosta-
wiając tzw. „martwą strefę”, która 
z czasem się powiększa.

Wirus niszczy też połączenia 
neuronowe, tak że z czasem cho-
ry odbiera wyłącznie te bodźce, 
które są związane z nim samym. 
Tylko z nim samym. Inni nie istnie-
ją. Towarzyszy temu (być może 
kompensacyjne) narastające 
przesadne przekonanie o wyjąt-
kowości własnej osoby, która sta-
je się centrum wszechświata, a jej 
komfort nienaruszalnym dobrem. 
„ja”, „mój”, „dla mnie”, „należy mi 
się”, „nikt mi nie będzie…”, „ja też 
mam duże zasługi”– to typowe 
zwroty nadużywane przez pacjen-

ta, wyznaczające jego horyzont 
myślowy.

Wirus szerzy się w stałym tem-
pie, drogą kontaktów społecznych, 
przenosi się falami radiowymi, te-
lewizyjnymi, pozostaje na gaze-
tach. Może inkubować bardzo dłu-
go, czekając na warunki odpo-
wiednie do rozwoju (np. na spo-
łeczny awans nosiciela). Zauwa-
żono również, że niektóre jednost-
ki wykazują większą odporność 
i po prostu nie poddają się zaka-
żeniu, choć odporność ta nie jest 
niezmienna.

Do tej pory nie wynalezio-
no skutecznej szczepion-
ki na tego wirusa i nikogo nie 
szczepią.

a.ł.

Dokumenty z procesu Jezusa
 ■ Do dziś zachowały się nie tylko pozabiblijne źródła świadczące o historyczności procesu Je-

zusa z Nazaretu, ale również przedmioty, będące dowodami rzeczowymi owego postępowa-
nia. Jeden z nich jest zaliczany do najbardziej tajemniczych rzeczy na świecie. Niektórzy mó-
wią wręcz, że najbardziej tajemniczych z tajemniczych…

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

Wirus
 ■ Nie wiadomo, kto był pacjentem zero. Nie wiemy dokład-

nie, gdzie i kiedy wirus pojawił się po raz pierwszy. W każ-
dym razie było to dawno, zdarzyło się po roku 1989.

Dr Barbara Frale
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