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gazeta im. Kornela Morawieckiego

Świat na 
opak

Prawica niepodległościowa nie ma 
inteligentnych ludzi walki, nie ma na-
rodowej telewizji. No więc prawica przegrywa w sonda-
żach, choć ma Premiera Tysiąclecia. To skutek braku osło-
ny informacyjnej działań rządu. Skutek marnego dzienni-
karstwa politycznego mediów publicznych.

Golicyn 
a spiskowa 
teoria upadku 
komunizmu

W Europie Zachodniej 
pod wpływem pozorowanej li-
beralizacji komunizmu nastąpiłby wzrost poparcia 
dla partii komunistycznych, które w sojuszu z par-
tiami socjalistycznymi lub samodzielnie zdobyły-
by władzę w swoich krajach.

Przed-
wielkanocny 
nastrój na Kremlu

W obecnej chwili, wedle Ukraińców, 
na terenie Krymu przebywa rosyjski 
personel wojskowy w liczbie 32 700. 
Zgromadzono tam pokaźne zasoby 
bitewne: samoloty, zestawy rakiet przeciwpancer-
nych i przeciwlotniczych, w portach cumują jednost-
ki marynarki wojennej.

Rodzina Bogiem 
silna, staje się 
siłą człowieka 

i całego narodu.

Jan Paweł II

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

Zaprzaństwo 
samorządowe

Księga Bakona Noc Wypędza 
dzień

Kluczowa postać
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Niemcy i Polacy
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W sygnowanym przez siebie 
odpowiedniku Księgi Bokono-
na lider świata biznesu Gates 
przekonuje, że wystarczają-
co długo rozmawiał z licznymi 
specjalistami w dziedzinie kli-
matu, (...) aby uzyskać nie tyle 
prawo, lecz mocne wewnętrz-
ne przekonanie, iż jest kimś 
powołanym, żeby dziś propo-
nować niezbędne rozwiąza-
nia dla ludzkości.

Demokracja oficjalnie zerwa-
ła z ukrytą przed ludem tajną 
dyplomacją niedemokratycz-
nych czasów. Gdy zaś suwe-
renem został lud i nastała jaw-
na dyplomacja, nie zniknę-
ły dawne wymogi politycznej 
gry sił i interesów. W demo-
kratycznych raportach składa-
nych społeczeństwu nie mogą 
się znaleźć poufne i tajne in-
formacje (...).

Ks. Blachnicki został areszto-
wany. Nie tylko z powodu Kru-
cjaty, ale także z innych po-
wodów. Notabene uwięzio-
no go w tym samym aresz-
cie, w którym przetrzymywa-
li go w czasie wojny hitlerow-
cy. Komuniści rozwiązali Kru-
cjatę Trzeźwości, a ks. Franci-
szek skazano. Po kilku miesią-
cach pobytu w więzieniu skie-
rowano go na studia na KUL.

O niemieckich zbrodniach 
na Polakach w Niemczech 
prawie nikt nic nie wie. Te-
mat niemal nie istnie-
je w mediach, podręczni-
kach historii, programach 
nauczania. Za to w Pol-
sce mamy wysyp publikacji 
o rzekomych zbrodniach Po-
laków na Niemcach. W więk-
szości są to publikacje pod-
łe i głupie.

Ostatnio gdański magistrat 
„przytulił” Michała Tuska, któ-
ry nie sprawdził się w prywat-
nym biznesie (mimo 250 tys. 
zł tarczy antykryzysowej). 
Startując w konkursie (nowe 
stanowisko, jedyny kandydat) 
został specjalistą w Zarzą-
dzie Transportu Miejskiego. 
Tymczasem stołeczny ratusz 
finansował hejtera SokuzBu-
raka (...).

Wsparcie 
dla firm – 
Agnieszka 
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto Krzysztof 
Brzechczyn
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16. ROCZNICA 
ŚMIERCI ŚW. 
JANA PAWŁA

Drugiego kwietnia minęła 16. rocznicę śmierci św. Jana 
Pawła II. Podczas ostatniej, jak miało się okazać, piel-
grzymki do Polski, w 2002 r., papież „pożegnał się” 
z drogimi mu miejscami z młodości. Przejechał obok 
domu przy Tynieckiej, gdzie mieszkał wraz z ojcem po 
przyjeździe do Krakowa, przed kościołem św. Floriana, 
gdzie był duszpasterzem młodzieży, ponadto nawiedził 
grób rodziców, opactwo w Tyńcu i klasztor kamedułów 
na krakowskich Bielanach. Papieski helikopter przele-
ciał nad rodzinnymi Wadowicami i ukochanymi Tatrami. 
Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat.

Pontyfikat 264. następcy św. Piotra trwał 26 lat 5 
miesięcy i 16 dni i był trzecim co do długości w hi-
storii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX.



Komentarze i Felietony

Opustoszały nasze świątynie, spo-
tykamy się z atakami na na-

sze świętości, życie społeczne zosta-
ło wypełnione wulgarnością. Boga usi-
łują wyprowadzić z życia osobiste-
go, rodzinnego i narodowego. Kłam-
stwa i bluźnierstwa, chora ideolo-
gia, wyznawana przez agresywną 
mniejszość, rości sobie pretensje do 
zawładnięcia kulturą i poglądami więk-
szości! Przygnębia nas ta sytuacja. 
Pytamy trwożnie: dokąd idziesz świe-
cie, Europo, Polsko?! Dotknięci moca-
mi zła uwierzyliśmy, że nic nie może-
my zrobić, że dobro i prawda przegra-
ły! – Ks. bp Wiesław Mering, ordyna-
riusz diecezji włocławskiej.

Głęboko wierzę w to, że rację mają 
optymiści spośród lekarzy, bo oni 

się na tym najlepiej znają, i że za kil-
ka miesięcy będzie już po zarazie – po-
wiedział wicepremier i prezes PiS Ja-
rosław Kaczyński podczas wirtualne-
go spotkania Klubów „Gazety Polskiej”.

„Jeśli stawiane marszałkowi Senatu 
zarzuty są poważne, byłoby nie-

dobrze dla państwa, gdyby nie mógł 
zbadać ich sąd z powodu immunite-
tu” – napisał na łamach „Rzeczpospo-
litej” Marek Domagalski odnosząc się 
do sprawy Marszałka Tomasza Grodz-
kiego. Podkreślił, iż „ta głośna sprawa 
musi być prawnie wyjaśniona”. W jego 
ocenie, gdyby „polityczne argumen-
ty miały decydować o utrzymaniu im-
munitetu, który jest rodzajem prawne-
go przywileju, to byłoby to opowiedze-
nie się za nieodpowiedzialnością poli-
tyków. A to jest nie do pogodzenia z za-
sadami demokratycznego państwa”.

80 lat po niemieckim ataku na Gre-
cję w czasie II wojny świato-

wej rząd w Atenach ponownie wezwał 
do negocjacji w sprawie reparacji 
za zniszczenia wojenne. Tuż przed 
przypadającą rocznicą greckie MSZ 
poinformowało, że z punktu widzenia 
Grecji kwestia odszkodowań nadal jest 
otwarta, dopóki nasze żądania nie zo-
staną spełnione – powiedział niemiec-
kiej agencji prasowej rzecznik resortu 
spraw zagranicznych Alexandros Pa-
paioannou.

W ostatnim czasie jeden z super-
marketów zaproponował w sprze-

daży testy na przeciwciała. Eksper-
ci są jednak sceptyczni co do skutecz-
ności tych testów. – Zalecamy ostroż-
ność w przypadku testów antygeno-
wych z dyskontów. Mogą one dawać 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa. 
Nie wykrywają one świeżego zakaże-
nia i informują jedynie o tym, czy mie-
liśmy kontakt z koronawirusem, nieko-
niecznie jest to SARS-CoV-2 – powie-
działa prezes Krajowej Rady Diagno-
stów Laboratoryjnych Alina Niewia-
domska. W przypadku wyniku nega-
tywnego osoba taka będzie myślała, 
że jest zdrowa.

William Henry Gates III, szerzej znany 
jako Bill, mąż Melindy, przez parę ładnych 
dekad podróżował własnymi prywatnymi 
odrzutowcami, zajadał się wołowymi bur-
gerami, chłonął napoje (niekoniecznie ni-
sko, jak Muszynianka) nasycane dwutlen-
kiem węgla i w ogóle zostawiał za sobą 
nieprzyzwoicie szeroki ślad węglowy... 
Aż pewnego dnia coś się w nim przeła-
mało, coś go zaczęło uwierać, coś tam 
sobie uświadomił i odtąd nic już nie było 
takie jak dotąd. To znaczy hamburgery 
jada Bill nadal, choć może z mniejszym 
smakiem albo trochę rzadziej, na konfe-
rencję w sprawie CO2 do Paryża pole-
ciał wprawdzie samolotem z posiadanej 
floty, której używa jego nieuboga prze-
cież rodzina, ale przy każdej okazji – 
jak deklaruje w swej niedawno wydanej 
książce – zaczął rozmawiać ze specjali-
stami od zmian klimatu.

Co sprawiło, że Bill Gates zajmujący 
się początkowo tworzeniem i korygowa-
niem oprogramowania komputerowego, 
czyli w istocie tworzenia i/lub sprawdzania 
arbitralnie kształtowanego ciągu poleceń 
zrozumiałych dla maszyn zdolnych prze-
twarzać impulsy elektryczne w systemie 
binarnym (1 versus 0, czyli prąd albo brak 
prądu), owszem urządzeń o wciąż rosną-
cej mocy obliczeniowej i prędkości działa-
nia, ale przecież zasadniczo odmiennych 
od ludzkiej inteligencji, przeżył swą klima-
tyczną iluminację?

Jak to się stało, że człowiek, który już 
jako jeden ze współwłaścicieli Microso-
ftu przez długie lata zajmował się głównie 
namiętnym (i skutecznym) zarabianiem 
pieniędzy na kolejnych wersjach systemu 
operacyjnego do tzw. komputerów oso-
bistych, owszem, narzędzia niezmiernie 
pożytecznego, ale tylko narzędzia, do-
strzegł nagle, że nawet wielkie miasta 
czy stolice państw Trzeciego Świata nie 
są nocą tak oświetlone jak metropolie Eu-
ropy, Ameryki czy niektórych części Azji? 
Oto jedno z pytań, które bez tragicznych 
konsekwencji dla ludzkości może pozo-
stać i pewnie pozostanie bez odpowiedzi.

Przełom w Billu technofilu

W każdym razie Bill Gates, który przewa-
żającą część swego życia spędził w naj-
rozmaitszych bańkach – bogata i zasie-
działa rodzina w Seatle, początki rewo-
lucji informatycznej, czyli programowa-
nie, sztuczne języki i systemy operacyj-
ne, zarządzanie Microsoftem, sfera bar-
dzo bogatych ludzi – spostrzegł w pew-
nym momencie, że nie wszyscy żyją tak 
syto i wygodnie jak on. A niektóre dzie-
ci z Lagos muszą się wręcz uczyć przy 
świecach...

Z przekonaniem odmienionego Bil-
la, że każdemu człowiekowi na świecie 
przysługuje porcja energii elektrycznej 
umożliwiającej godne życie – raczej bez 
prywatnej flotylli jetów, ale przynajmniej 
szkolny laptop z systemem operacyj-
nym Windows 10 mógłby wchodzi w grę 
– koliduje wszakże rozbudzona świado-
mość klimatyczna: ślad węglowy, gazy 
cieplarniane, zeroemisyjne technologie, 

51 mld ton CO2e rocznie... Co on się na-
gadał z tymi klimatologami, fachowcami 
od burz, mórz, susz i powodzi. Począt-
kowo również nie wiedział, nie wierzył, 
nie rozumiał. Ale teraz już wie i nie po-
puści. Nam, bo swego odrzutowca raczej 
się nie pozbędzie.

Przy lekturze 300 stronic nowej książ-
ki Gatesa Jak ocalić świat od katastro-
fy klimatycznej trudno oprzeć się wraże-
niu, że sygnującego ją innowatora od Bre-
akthrough Energy dręczą w nocy jakieś 
senne koszmary. Czy to są te cząstki ga-
zów, składające się z atomów dwóch róż-
nych pierwiastków, które promieniowanie 
słoneczne płynące ku Ziemi przepusz-
czają bezboleśnie, ale w drodze powrot-
nej tak trzęsą się na ich widok, że w at-
mosferze ziemskiej robi się gorąco? Ten 
okropny dwutlenek węgla, ten straszny 
metan bezwstydnie i obrzydliwie wydzie-
lany przez krowy hodowane na burgery... 
A może te biedne aligatory, które przy 
średniej temperaturze zaledwie o 4 stop-
nie Celsjusza wyższej zawlokły się dawno 
temu aż za koło polarne? Może wreszcie 
ta kiedyś zielona, jak sama nazwa wska-
zuje, Grenlandia? W każdym razie, trochę 
żal Billa technofila.

Informatyczne młotki i obcęgi

Nie, to nie kpina, Bill w swojej najnow-
szej książce, nowocześnie skierowanej 
przede wszystkim do naukowczyń, inno-
watorek oraz aktywistek, które przeciera-
ją drogę, sam się tak przedstawia. Ma pra-
wo: choć studiów żadnych nie skończył, 
to przecież informatyczne młotki, śrubsta-
ki, laubzegi, sztamajzy czy heble to nie-
wątpliwie jego domena. Problem w tym, 
że Bill najwyraźniej uwierzył, że dzięki na-
rzędziom z tego informatycznego pudeł-
ka da się rozwiązać wszystkie problemy, 
jakie stoją przed ludzkością. Ba, nie tylko 
uwierzył, ale i z coraz większym tupetem 
się do tego zabiera.

Co gorsza, wychodzi na to, że cu-
downe recepty Billa na owe straszne ja-
koby zagrożenia: przeludnienie, fluktu-
acje klimatu czy pojawienie się dziwacz-
nego wirusa, którego pochodzenie ura-
sta do rangi tabu Trzeciego Tysiąclecia, 
akceptują i bez mrugnięcia okiem zaczy-
nają stosować podobno demokratycz-
ne, podobno suwerenne, podobno racjo-

nalne, kierujące się wskazaniami na-
uki rządy niemal wszystkich cywilizowa-
nych państw Zachodu. I to jest już nasz 
problem.

Czy jeden, nawet najbardziej utalen-
towany, ale wyspecjalizowany w konkret-
nej dziedzinie człowiek może dać wła-
ściwe odpowiedzi na wszystkie istotne 
pytania, nurtujące współcześnie ludz-
kość? Mniejsza o to, że Gates nie ma 
formalnego dyplomu uniwersyteckiego, 
idzie raczej o to, że przez całe życie zaj-
mował się konstruowaniem kodów, czy-
li sztucznych języków dla maszyn obli-
czeniowych, to jest układów złożonych, 
ale przecież w porównaniu ze stopniem 
skomplikowania procesów kosmicz-
nych, rzeczywistością naszej planety 
czy zwłaszcza fenomenu życia na Ziemi 
trywialnie zsymplifikowanych. I zwyczaj-
nie nieporównywalnych.

Toteż ujawniane w licznych wywia-
dach, książkach i deklaracjach, w ca-
łej tej nadaktywności Melindy i Billa Ga-
tesów przeświadczenie, że oni bardzo 
chcą, bo wiedzą jak, a przede wszyst-
kim – dysponując zasobami finansowy-
mi, mogą uchronić świat przed różnymi 
mniej czy bardziej mniemanymi zagro-
żeniami, trudno skomentować inaczej 
niż pewnym znanym cytatem z Gom-
browicza: Zarozumiałość moja trąci po-
ważną chorobą. Poniekąd czuję się Moj-
żeszem...

Moc obliczeniowa zamiast 
poznawczej pokory

W sygnowanym przez siebie odpowied-
niku Księgi Bokonona lider świata biz-
nesu Gates przekonuje, że wystarcza-
jąco długo rozmawiał z licznymi specja-
listami w dziedzinie klimatu, że przeczy-
tał ważne publikacje naukowców na ten 
temat, aby uzyskać nie tyle prawo, lecz 
mocne wewnętrzne przekonanie, iż jest 
kimś powołanym, żeby dziś proponować 
niezbędne rozwiązania dla zagrożonej 
zmianami klimatu ludzkości. Mniejsza już 
nawet o to, czy suma biernie przyswojo-
nych cząstkowych rozpoznań przez ko-
goś faktycznie zainteresowanego pro-
blematyką pozwala na poznawczo istot-
ny wgląd w przyczyny obecnej sytuacji 
klimatycznej Ziemi...

Księga Bokonona, czyli zgasił 
Słońce, schłodził Ziemię

 ■ Czym jest Księga Bokonona, tego czytelnikom Kociej 
kołyski Kurta Vonneguta jr. tłumaczyć nie trzeba, nato-
miast pozostałych z pewnością warto odesłać do tej lektu-
ry. Nie tylko ze względu na rojenia Billa Gatesa.

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim wyłączą 

prąd
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Golicyn. Zarys biografii

Anatolij Golicyn (1926-
2008) r. w USA od 1945 r. słu-
żył w II Zarządzie Głównym 
Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego zajmującego się 
kontrwywiadem. W latach 1952 
– 1955 przebywał na placów-
ce MBP w Wiedniu. W 1955 r. 
powrócił do Moskwy, gdzie brał 
udział w szkoleniach prowadzo-
nych przez Instytut KGB i jedno-
cześnie studiował prawo. W la-
tach 1959–1960, został przenie-
siony do I Zarządu Główne-
go KGB gdzie pracował jako 
starszy analityk w sekcji ds. 
NATO w Departamencie Infor-
macji. W 1960 r. został wysłany 
do Helsinek, gdzie po roku po-
stanowił nie wracać do Sowie-
tów i pozostać w USA.

Swoją książkę Golicyn pi-
sał w latach 1962-1968 r., 
lecz do 1981 r. dopisywał po-
szczególne rozdziały. Osta-
tecznie książka New Lies for 
Old wyszła w 1984 r. w niszo-
wym amerykańskim wydawnic-
twie. Jej fragmenty były tłuma-
czone i przedrukowywane w Pol-
sce pod koniec lat 80. XX w., 
lecz w całości w języku polskim 
pt. Nowe kłamstwa w miejsce 
starych. Komunistyczna stra-
tegia podstępu i dezinforma-
cji została opublikowana dopie-
ro w 2007 r.

Tezy Golicyna

Autor Nowych kłamstw twier-
dzi, że Związek Sowiecki od sa-
mego początku swojego istnie-
nia posługiwał się propagan-
dą w celu rozbrojenia za-
chodniej opinii publicznej. 
Przed powstaniem KGB pro-
wadzić miano akcję dezinfor-
macji według wzorca „Fasa-
da i Siła”. Model ten spraw-
dzać ma się wtedy, gdy sys-
tem przeżywa realne proble-
my, a informacje mogące za-
szkodzić systemowi są mar-
ginalizowane, a fakty korzyst-
ne – odpowiednio wyolbrzy-
miane.

Po 1956 r. KGB zaczęła 
prowadzić operacje dezin-
formacyjne według wzorca 
„Słabość i Ewolucja” pole-
gającym na tworzeniu wra-
żenia demokratyzacji so-
wieckiego systemu poli-
tycznego, braku jedności 
państw komunistycznych 
i ich słabości militarnej co 
miało osłabiać wolę obronną 
Zachodu. W ramach tej stra-
tegii miano inscenizować: spór 

sowiecko-jugosłowiański w la-
tach 1958–1960, – spór sowiec-
ko-albański, ewolucję Związku 
Sowieckiego, rozłam sowiec-
ko-chiński, rumuńską niezależ-
ność, walkę o władzę w par-
tiach komunistycznych, demo-
kratyzację w Czechosłowacji, 
powstanie i działalność ruchu 
dysydenckiego w ZSRS i euro-
komunizm.

Krytyczna analiza tak ob-
szernych wywodów autora 
przekroczyłaby znacznie ramy 
niniejszego artykułu. W tej 
części ograniczę się tylko do 
przedstawienia globalnych ce-
lów i rezultatów akcji dezinfor-
macyjnej. Golicyn przewidywał, 
że w pięcioleciu 1984–1989 
nastąpić miałoby ostateczne 
i nieodwracalne przechylenie 
szali wpływów na rzecz bloku 
sowieckiego.

W Europie Zachodniej 
pod wpływem pozorowanej li-
beralizacji komunizmu nastą-
piłby wzrost poparcia dla partii 
komunistycznych, które w so-
juszu z partiami socjalistycz-
nymi lub samodzielnie zdoby-
łyby władzę w swoich krajach. 
Nastąpiłoby również zjedno-
czenie EWG z RWPG, a rolę 
konia trojańskiego odegra-
łaby Jugosławia i Rumunia, 
które w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku dążyły 
do zacieśnienia swoich związ-
ków z EWG. Efektem końco-
wym realizowanej strategii 
dezinformacyjnej byłoby powo-
łanie światowej federacji państw 
komunistycznych, w której zani-
kłyby wszelkie rozdźwięki po-

między Związkiem Sowieckim 
a Chinami, Albanią czy Jugo-
sławią. Pisze Golicyn: „Współ-
praca polityczna, ekonomicz-
na, wojskowa, dyplomatycz-

na pomiędzy wszystkimi pań-
stwami komunistycznymi, obec-
nie częściowo skrywana, stała-
by się jawnie widoczna. Mogło-
by nawet dojść do publicznych 
potwierdzeń, że wszystkie roz-
łamy i spory były wyłącznie dłu-
goterminowymi operacjami 
dezinformacyjnymi” (Nowe 
kłamstwa w miejsce starych, 
s. 509). Po powstaniu światowej 
federacji państw komunistycz-
nych system pokazałby dopie-
ro swoje prawdziwe oblicze: na-
stąpiłaby eliminacja opozycji 
politycznej i demokracji, upań-
stwowienie środków produkcji 
oraz likwidacja prywatnej wła-
sności. W ten sposób: „niekwe-
stionowany i niekwestionowal-

ny monolit komunistyczny zdo-
minowałby cały świat” (ibidem, 
s. 510).

Stosunek do przewidywań 
Golicyna jest ambiwalentny. 
Zwolennicy autora Nowych 
kłamstw zwracają uwagę na 
to, co udało mu się przewi-
dzieć. Natomiast jego przeciw-
nicy na to, co mu się nie uda-
ło. Golicyn nie przewidział np. 
upadku Jugosławii, rozbicia 
Czechosłowacji, a w przypad-
ku Niemiec zakładał, że zjed-
noczenie doprowadzi do neu-
tralizacji zunifikowanego pań-
stwa niemieckiego, a nie przy-
łączenia NRD do RFN. Po-
nadto nie wszystkie prognozy 
są równe sobie. Światowa fe-
deracja państw komunistycz-
nych jak na razie nie powsta-
ła. Co więcej, nastąpił rozpad 
Związku Sowieckiego. W wyni-
ku transformacji ustrojowej, 
gospodarki państw komuni-

stycznych zostały poddane pro-
cesowi prywatyzacji i liberaliza-
cji. Golicyn przewidywał w okre-
sie przejściowym między osła-
bianiem Zachodu a ustanowie-

niem światowej federacji państw 
komunistycznych wprowadze-
nie socjaldemokratycznego mo-
delu gospodarczego. Tymcza-

sem po 1989 r. miraż trzeciej 
drogi stracił wiele ze swego 
na ideowego blasku na rzecz 
neoliberalnego modelu gospo-
darczego.

Źródła popularności 
Golicyna

Zastanowić się warto, co 
jest źródłem sukcesu Go-
licyna, gdyż pewne rzeczy 
udało mu się jednak prze-
widzieć. Dodajmy, nie tylko 
jemu. W 1970 r. sowiecki dy-
sydent Andriej Amalrik wydał 
książkę Czy Związek Sowiec-
ki przetrwa do 1984 roku? 
Również w naukach społecz-
nych, rzadko, bo rzadko ale 
można napotkać prognozy do-

tyczące upadku, czy to komuni-
zmu, czy to imperium sowiec-
kiego.

Wydaje się, że elemen-
ty spiskowej teorii społeczeń-
stwa obecne w jego książce ta-
kie jak: wiara w istnienie tajne-
go planu dezinformacji Zacho-
du opracowanego na przełomie 
lat 50. i 60. XX w. w KGB, tajna 
i skuteczna realizacja poszcze-
gólnych operacji planu, pełna 
kontrola przez KGB i kierownic-
two sowieckie działań podejmo-
wanymi przez różnych aktorów 
społecznych czyniły koncepcję 
Golicyna atrakcyjną i zrozumia-
łą w USA. Wpływ na to miała 
niewątpliwie kultura polityczna 
tego kraju preferująca prezenta-
cję skomplikowanych procesów 
społeczno-politycznych w nar-
racyjnej konwencji spisku. Aby 
bowiem przedstawić coś w zro-
zumiały dla przeciętnego Ame-
rykanina sposób, trzeba uczy-
nić to w konwencji spisku.

Na recepcję książki Golicy-
na zaważyła niewątpliwie sama 
osoba autora i jego praca w so-
wieckich Organach. Jej poten-

cjalny książki mógł bowiem ak-
ceptować informacje na temat 
planowanych aspektów piere-
strojki bez przyjmowania stoją-
cej za nimi spiskowej wizji świa-
ta, kładąc ją na karb KGB-wskiej 
przeszłości autora. W tym kon-
tekście warto postawić pytanie, 
na ile praca w KGB ukształtowa-
ła spiskowe widzenie rzeczywi-
stości społecznej przez Golicy-
na, a na ile była autonomiczną 
cechą jego umysłowości, nieza-
leżną od kontekstu instytucjo-
nalnego. Tak postawione pyta-
nie prowadzi do ogólniejszego 
problemu: na ile spiskowa in-
terpretacja świata społeczne-
go jest charakterystyczna dla 
funkcjonariuszy służb specjal-
nych nie tylko w ustrojach to-
talitarnych, lecz i demokratycz-
nych. Warto wspomnieć, że Go-
licyn po swojej ucieczce na za-
chód był w latach 60 i 70 dorad-
cą CIA. Rezultaty jego doradza-
nia były raczej mierne. Golicy-
nowi udało się przekonać sze-
fa kontrwywiadu CIA Jamesa 
Angletona, że w agencji wywia-
dowczej ulokowani są podwójni 
agenci współpracujący z KGB. 
Większość rzucanych przez 
Golicyna oskarżeń okazało się 
jednak nieprawdziwa, a An-
gleton, który sparaliżował pra-
cę CIA prowadzonymi docho-
dzeniami został zdymisjonowa-
ny w 1974 r.

O sukcesie Golicyna zade-
cydowała nie tyle przenikliwość 
jego przewidywań, lecz natura 
życia społecznego i przełomów 
społeczno-politycznych. Warto 
zdawać sobie sprawę, że rewo-
lucje i transformacje społecz-
ne nigdy nie oznaczają, bo nie 
mogą, całkowitego i absolut-
nego zerwania z przeszłością. 
Elementy ciągłości z sowiec-
kim porządkiem społeczno-po-
litycznym wystąpiłyby nieza-
leżnie od tego, czy pierestroj-
ka byłaby efektem zaplanowa-
nej akcji dezinformacyjnej, czy 
też całkiem spontanicznym i ży-
wiołowym wydarzeniem. W obu 
granicznie pojętych warian-
tach rozwoju społecznego za-
chodziłyby zjawiska, lecz w róż-
nych proporcjach, uporczywe-
go trwania starych układów 
i demokratycznej zmiany.

Golicyn ma rację, jak każdy, 
kto twierdzi, że: „każdy czło-
wiek, który się urodził kie-
dyś umrze”. Tyle tylko, że do-
kładnie nie wiadomo kiedy 
ta śmierć nastąpi.

Poznań 1 kwietnia 2021

Golicyn a spiskowa teoria upadku komunizmu
 ■ Spiskowe teorie społeczeństwa są trwałym elementem myślenia o materiach społecznych. 

Przykładem mogą być rozpowszechnione w XVII w. przekonania o negatywnym wpły-
wie jezuitów na europejskich monarchów, masonów – na rewolucję francuską w XVIII w. 
czy żydowskich bankierów – na kryzysy gospodarki kapitalistycznej w XIX w. W czasach 
nam współczesnych taką rolę pełnić mogą przekonania o wpływie KGB na pierestrojkę 
Gorbaczowa czy CIA – na zamach na World Trade Center.

Krzysztof 
Brzechczyn
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Polacy demonstrują wie-
le sprzecznych poglą-
dów, związanych nie 
z fikcyjnym państwem, 
ale z państwem rzeczy-
wistym o nazwie Pol-
ska. Bo, jak pisał Pił-
sudski, jest różność Po-
laków: obok patriotów 
są kolaboranci, tchórze 
i zdrajcy. Nasza historia 
jest taka, że moglibyśmy 
ustawić w Europie set-
ki tysięcy stacji męki na-
szej z hasłem: „Za Wa-
szą i Naszą Wolność”.

Ci, co zginęli w śnie-
gach Syberii, w piaskach 
Tobruku, na Gruzach 
Monte Cassino i pod 
każdą wsią w Polsce, 
mają trochę ziemi pod 
sobą i nad sobą. My, 
zwyczajni, wszędzie 
za Waszą wolność, ale 
Wy zasadniczo nigdy 
za Naszą wolność. Dla-
tego na oczach Euro-
py nas rozbierano, roz-
strzeliwano, zsyłano do 
lagrów i łagrów.

A dzisiaj Europa chce 
nas uczyć wolności, tolerancji, 
poświęcenia. Chce nas sądzić, 
bić po łapach, wsadzać do kar-
cerów, bo jesteśmy odpowie-
dzialni za wszelkie zło Euro-
py. To mi przypomina sytu-
acje znane z filmów i fotografii, 
gdy rośli Europejczycy w swo-
ich koloniach uczą tubylców 
sadzenia bulwy, posługiwa-
nia się sierpem, no i europej-
skich zachowań. Kary są po-
uczające: obcięcie nogi, zaku-
cie w dyby albo zabicie pałką.

Recenzowałem kie-
dyś, w 1972, książkę Chinua 
Achabe: „Boża strzała”. Ezeu-
lu, jeden z bohaterów powie-
ści, powiada: „Jak dzień zmu-
sza do ucieczki noc, tak bia-
ły człowiek wyprze wszystkie 
nasze obyczaje”. No właśnie, 
zbolszewizowany człowiek 
twardego jądra Europy wyprze 
(?) to wszystko, co określa Po-
laka.

Mamy zatem doświadcze-
nia własnej historii. Mamy wie-
dzę, że nawet mimo traktatów 
obronnych, nikt nas nie obronił 
i nikt nas nie wspomógł w cza-
sach zaborów i ustanowienia 
PRL. A jednak Orwellowskie 
dwójmyślenie każe nam wie-
rzyć, że ktoś wyciągnie do nas 
pomocną rękę. Tymczasem 
Europa traktuje nas, jak Angli-
cy potraktowali ojczyznę Chi-
nua Achabe.

Orwell adresuje swoje książ-
ki głównie do twardego jądra 
Europy. Ale i miękkie jadro Eu-
ropy może się czegoś nauczyć, 
czytając Orwella. „Polityka zo-
stała wymyślona po to, żeby 
kłamstwo brzmiało jak prawda” 
– powiada George Orwell.

Michael Straight, pisarz, 
agent sowiecki i autor przemó-
wień Roosevelta, pisze: „Odkąd 
dominującą cechą kultury poli-
tycznej społeczeństw demokra-
tycznych stał się przymus mó-
wienia o polityce, tłumaczenia 
publiczności celów i założeń 
polityki, politycy nie mają wybo-
ru między prawdą i kłamstwem, 
muszą kłamać jak najęci”.

Demokracja oficjalnie ze-
rwała z ukrytą przed ludem taj-
ną dyplomacją niedemokra-
tycznych czasów. Gdy zaś su-
werenem został lud i nasta-
ła jawna dyplomacja, nie znik-
nęły dawne wymogi politycz-
nej gry sił i interesów. W demo-
kratycznych raportach składa-
nych społeczeństwu nie mogą 
się znaleźć poufne i tajne in-
formacje o polityce zagranicz-
nej, o sojuszach, wojnach, skut-
kach wojen etc.

W efekcie starcia jawności 
i potrzeby dyskrecji albo wręcz 
tajemnicy – powstał system 
„zinstytucjonalizowanego kłam-
stwa”. Amerykański konser-
watysta Robert Nisbet, profe-
sor na Uniwersytecie Kalifor-

nijskim, nazwał instytucjonalne 
kłamstwo „władzą oszustwa”. 
Napisał, że wprawdzie kłam-
stwo było i jest częścią nasze-
go życia, ale we współczesnych 
demokracjach „zinstytucjonali-
zowane kłamstwo staje się czę-
ścią funkcjonowania rządów”.

Przykładem orwellowskiej 
polityki była polityka Hitle-
ra wobec Związku Sowieckie-
go. Przez całe lata przywód-
ca partii narodowosocjalistycz-
nej głosił antysowieckie sloga-
ny. I nagle zawarł pakt ze Sta-
linem. Wcześniej, bo już 5 maja 
1939 roku, minister propa-
gandy dr Józef Goebbels za-
lecił poufnie wydawcom ga-
zet w Niemczech, aby nie ata-
kowali w swych pismach bol-
szewików i Związku Sowiec-
kiego.

Po zawarciu paktu ze Stali-
nem, Hitler oświadczył w Reich-
stagu, że pakt ze Stalinem nie 
jest paktem z „żydobolszewi-
zmem” ponieważ Związek So-
wiecki nie jest już państwem 
bolszewickim, ale autorytarną 
dyktaturą wojskową, taką, jaka 
panuje w Niemczech. Po dwóch 
latach, kiedy wybuchła wojna, 
Związek Sowiecki przestał być 
autorytarną dyktaturą wojsko-
wą i znowu stał się „żydobol-
szewią”.

Ciekawą kwestią jest so-
jusz Niemiec z Japonią, kra-
jem, jak mawiał Hitler, „azjatyc-

kich podludzi”. Sojusz był po-
dyktowany względami wojsko-
wo-politycznymi i nie był zgod-
ny z oficjalną doktryną rasową. 
W tej sytuacji Hitler, aby uspo-
koić niemieckie społeczeństwo 
i towarzyszy partyjnych, na-
zwał Japończyków „honorowy-
mi Aryjczykami”. Gdyby sojusz 
z Japończykami został zerwa-
ny, bez wątpienia staliby się 
oni ponownie „azjatyckimi pod-
ludźmi”.

Najbardziej spektakular-
nym przykładem orwellowskiej 
polityki była polityka Stanów 
Zjednoczonych. Zawarcie so-
juszu ze Stalinem wymagało 
odpowiedniej propagandy, bo 
przecież jeszcze nie tak daw-
no, przed rokiem 1941, Sta-
lin był sojusznikiem Hitlera. 
Puszczona w ruch amerykań-
ska propaganda szybko zdo-
łała uzasadnić, jakże wspania-
łym człowiekiem jest Józef Sta-
lin i jak wspaniałym krajem jest 
Związek Sowiecki.

Prasa, radio, film przeko-
nały społeczeństwo do Stali-
na, który zresztą mógł wejść 
do sojuszu Sił Dobra tylko 
pod warunkiem, że sam jest 
Siłą Dobra. Został więc uzna-
ny za Siłę Dobra, walczącą 
o pokój, wolność i demokra-
cję jak inne Siły Dobra. Prezy-
dent Roosevelt na konferencji 
prasowej w czerwcu 1941 roku 
oświadczył, że w Sowietach 

konstytucja gwarantu-
je wolność religii.

Roosevelt trzykrot-
nie przyjął w Waszyng-
tonie premiera Sikorskie-
go. W czasie trzecie-
go spotkania, już po Jał-
cie, amerykański prezy-
dent był wobec Sikorskie-
go „szorstki” jak szew-
ska raszpla. Odmówił roz-
mów o powojennych lo-
sach Polski. Jednocze-
śnie Sikorski był przyjmo-
wany hucznie na polskich 
salonach. Polonia odnio-
sła wrażenie, że Amery-
ka traktuje z najwyższym 
szacunkiem swego so-
jusznika i przyjaciela.

Kilka lat po wojnie, 
gdy Związek Sowiecki był 
już w posiadaniu bomby 
atomowej, nastąpił kolej-
ny zwrot w stosunkach 
Sowiety – Ameryka. So-
wiety, niedawna Siła Do-
bra, zamieniły się w Im-
perium Zła. Zerwany so-
jusz z czasów wojny skut-
kuje podziałem świata na 
strefy wpływów, oparte 

na dominacji dwu atomowych 
supermocarstw – Związku So-
wieckiego i Stanów Zjedno-
czonych.

Winston Churchill był naj-
czystszym chyba ucieleśnie-
niem orwellowskiej polityki. Ten-
że polityk, likwidator masy upa-
dłościowej Imperium Brytyjskie-
go, oświadczył publicznie w kil-
ka lat po zdobyciu władzy przez 
NSDAP, że gdyby Anglii przy-
trafiło się takie nieszczęście, 
jak Niemcom w 1918 roku, 
to prosiłby Boga, żeby zesłał jej 
człowieka o sile woli i ducha ta-
kiej, jaką posiada Adolf Hitler.

Ale u schyłku lat trzydzie-
stych, po Monachium, w poglą-
dach Churchilla nastąpił zwrot 
o 180 stopni. Hitler okazał się 
największym monstrum, jakie 
zna historia. Po zajęciu Francji 
przez wojska niemieckie, Chur-
chill przyjął premiera Sikorskie-
go niezwykle uprzejmie, dysku-
tował z nim „sprawy europej-
skie” i zadeklarował, że „Anglia 
staje obok Polski w walce z Hi-
tlerem i Stalinem”.

Churchill przez ćwierć wie-
ku był najostrzejszym spośród 
brytyjskich polityków krytykiem 
komunizmu. Stwierdził m.in., że 
„komunizm powoduje gnicie du-
szy narodu”. Nagle, po uderze-
niu Hitlera na Rosję sowiecką, 
Churchill zawarł sojusz ze Stali-
nem. Nazywał Stalina „mą-

Noc wypędza dzień
 ■ W powieści George’a Orwella pod tytułem „Rok 1984” występuje termin „dwójmyślenie” 

(ang. doublethink), co oznacza przyjęcie i demonstrowanie wielu poglądów, sprzecznych 
pod względem logicznym. Dwójmyślenie związane jest z orwellowskim ustrojem fikcyjne-
go państwa Oceania, opisanym w antyutopii „Rok 1984”. Wiele faktów wskazuje, że dwój-
myślenie występuje także w dzisiejszych demokracjach.

Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc

▶
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drym władcą i dobrym czło-

wiekiem”. Brutalnie zmusił pol-
ski rząd w Londynie do nawią-
zania stosunków dyplomatycz-
nych z Sowietami, bez anu-
lowania z ich strony zaborów 
i bez podpisania umowy o przy-
wróceniu granicy z 1939 roku.

Po spotkaniu ze Stali-
nem w sierpniu 1942 roku w Mo-
skwie, Churchill nazywał Sta-
lina swoim „dobrym przyjacie-
lem”. Natomiast Sikorskiego na-
zywał „nieprzyjemnym człowie-
kiem, który nie wiadomo cze-
go chce od Anglii”. Oczywiście, 
taki człowiek nie był już po-
trzebny Churchillowi.

Następnego roku w Tehe-
ranie, już po śmierci „nieprzy-
jemnego człowieka”, Churchill 
nazwał Stalina Wielkim. Na-
stępnym etapem po Tehera-
nie była Jałta. Churchill oświad-
czył w Izbie Gmin, że sowieccy 
przywódcy to ludzie „godni sza-
cunku i zaufania”.

Stwierdził: „Wrażenie ja-
kie przywiozłem z Krymu 
i ze wszystkich innych kontak-
tów z marszałkiem Stalinem 
i innymi przywódcami radziec-
kimi jest takie, że chcą oni 
żyć w uczciwej przyjaźni i rów-
ności z zachodnimi demokra-
cjami. Nie znam rządu, który 
by bardziej rzetelnie dotrzymy-
wał swoich zobowiązań niż czy-
ni to rząd sowiecki”.

Można było spytać Stali-
na: O Katyń. O polskich ofice-
rów! O ludobójstwo w latach 
trzydziestych. O zagłodzonych 
Ukraińców, Polaków.

Po zakończeniu wojny Chur-
chill przyjął generała Ander-
sa. Nie przywitał się z genera-
łem. Nie poprosił, żeby boha-
ter spod Monte Cassini usiadł. 
Zostawił go pod drzwiami i po-
wiedział zza biurka: „Słyszę, że 
nie podoba się panu moja poli-
tyka. Jak się panu nie podoba, 
to zabieraj pan te swoje dywizje 
i maszeruj do Polski”.

A rok później, w Fulton, (Mis-
souri), ten sam Winston Chur-
chill tryumfalnie zdemasko-
wał perfidię i zdradę Sowie-
tów, ujawniając, że niedawny, 
jak go określała brytyjska pro-
paganda, „our gallant democra-
tic partner in the East”, stano-
wi obecnie zagrożenie dla po-
koju na świecie. Mówił również 
o „żelaznej kurtynie”, zapoży-
czając ten termin od dra Goeb-
belsa, który użył go 25 lutego 
1945 roku we wstępniaku swo-
jego pisma „Das Reich”.

Stalin nie pozostał dłuż-
ny Churchillowi. Stwierdził, że 
Churchill jest „gorszy od Hitle-
ra”. Niemiecki pisarz, a w cza-
sie wojny oficer Wehrmach-
tu, Ernst Juenger, zachowa-
nia Churchilla i Stalina nazwał 
„wielkim spektaklem demo-
kracji, tryumfem orwellowskiej 
polityki kłamstwa, oszustwa, 
fałszu”.

Roosevelt kłamał przed 
Kongresem, zatajając koncesje 
na rzecz Związku Sowieckie-
go w Europie Wschodniej (od-
danie swego sojusznika, Pol-
ski, Stalinowi). Kłamał o Da-
lekim Wschodzie, o Narodach 
Zjednoczonych. Musiał okłamy-
wać wszystkich, ponieważ ina-
czej nie mógłby prowadzić ta-
kiej polityki, jaką chciał pro-
wadzić.

„Otwarta dyplomacja”, so-
jusze, które są zawsze przy-
mierzem Sił Dobra przeciw Si-
łom Zła, „demokratyczna kon-
trola nad polityką zagranicz-
ną”, to rządy „zinstytucjonalizo-
wanego kłamstwa”, gdyż szcze-
gólnie w polityce zagranicznej 
nie kłamać można tylko, mil-
cząc. Demokracja, ponieważ 
jest czymś przeciwnym milcze-
niu, ponieważ jest nieustanną 
gadaniną, musi opierać się na 
kłamstwie.

Można powiedzieć, ze Or-
wellowska polityka jest w de-
mokracji jedyną możliwą poli-

tyką. „Przeszłość jest zmienia-
na w zależności od potrzeb. 
Wroga się kreuje i demonizu-
je” – pisze Sam Keen w książ-
ce „Faces of the Enemy: Re-
flections of the Hostile Imagi-
nation”. („Twarz wroga. Odbi-
cie wrogiej wyobraźni”.

Książka Keena zawiera ide-
alistyczne przesłanie: „Można 
zapobiec wojnie, jeśli tylko isto-
ty ludzkie zmienią swój sposób 
myślenia o wrogach i o wojnie”. 
W propagandzie wojennej istot-
ną rolę zajmuje modyfikacja ję-
zyka, stosowanie eufemizmów.

I tak, „zabijanie ludności 
cywilnej” określa się mianem 
„oczyszczania”. Inwazję, na-
jazd na inne państwo, okre-
śla się mianem „misji pokojo-
wej”, „misji ratunkowej”, „mi-
sji stabilizacyjnej” etc. Potwor-
ne wojny w Afganistanie, w Ira-
ku, w Libii, w Syrii były wojna-
mi z zewnątrz. A propagan-
da mówi o „kolorowej rewolu-
cji”, o „wiośnie irackiej”. Ow-
szem, to są rewolucje w kolorze 
krwi Talibów, Irakijczyków, Libij-
czyków.

Media skrzętnie wyczysz-
czają swoje wojenne relacje 
z opowieści o tym, że „nasi 
chłopcy” też dopuszczają się 
okrucieństw, by wygrać wojnę. 
Keen pisze, że myślenie o wro-
gu, świadomość wroga u człon-
ków społeczności usprawiedli-
wiającej wojnę, to stan patolo-
giczny, to paranoja. To pewien 
szablon, wedle którego kreowa-
ny jest obraz wroga, bez wzglę-
du na okoliczności.

Talibowie byli sojusznikami 
i przyjaciółmi Stanów Zjedno-
czonych w wojnie ze Związkiem 
Sowieckim. Stali się wrogami, 
terrorystami, gdy stali się zbęd-
ni w wojnie z Rosją. Ot, wiel-
kie mocarstwa prowadza woj-
ny gabinetowe, jak gry w sza-
chy. W krajach biednych, zależ-
nych, wojny gabinetowe stają 
się wojnami krwi i śmierci.

W nowomowie (ang. new-
speak), w sztucznym języku, 
obowiązującym w fikcyjnym, to-
talitarnym państwie, nazwanym 
Oceanią przez George’a Or-
wella, „podbój” to tyle samo, co 
„brak podboju”. Paranoja? Nie. 
To zwyczajne kłamstwo.

Baron Arthur Ponsonby, 
polityk i dyplomata, w książ-
ce „Falsehood in War-Time” 
(Fałsz w czasie wojny) pisze, 
że oficjalne dokumenty rządo-
we i parlamentarne z czasów 
pierwszej wojny światowej, tak-
że dokumenty z okresu poprze-
dzającego wojnę, były niszczo-
ne, zniekształcane, fabryko-
wane i zwyczajnie fałszowane. 
W trakcie publikacji opuszcza-
no zdania i dłuższe fragmen-
ty korespondencji dyploma-
tycznej.

Politycy kłamią nie dla sa-
mego kłamstwa, ale po to, aby 
dowodzić, że to „my” zostali-
śmy „zdradziecko zmuszeni 
do ataku”. Że to „my” jesteśmy 
„niewinni”, a wróg „winny”. Pu-
bliczność, do której się adre-
suje te niedorzeczności o spra-
wach polityki zagranicznej, nie 
jest zdolna do myślenia inny-
mi kategoriami, niż kategoriami 
prawdy.

Po odwróceniu soju-
szu, wczorajszy sojusznik, bę-
dący wcieleniem Dobra, staje 
się z dnia na dzień wcieleniem 
Zła, a nowy sojusznik, będą-
cy wczoraj wcieleniem Zła, sta-
je się z dnia na dzień wciele-
niem Dobra.

Kto dziś wie, że Churchill po-
parł marsz faszystów na Rzym. 
Piał peany na cześć Mussoli-
niego, stwierdzając nawet, że 
gdyby był Włochem, to byłby fa-
szystą. Po wejściu Włoch w so-
jusz z Niemcami nastąpił kolej-
ny zwrot o 180 stopni. Churchill 
nazwał swego byłego przyjacie-
la, Duce, „krwiożerczą bestią”. 
Czy to znaczy, że Churchill cier-
piał na paranoję?

Paranoja to zespół mecha-
nizmów psychologicznych, 
emocjonalnych i społecznych, 
które powodują, że ludzie przy-
pisują sobie prawość i czy-
stość, a wrogość i zło – swo-
im wykreowanym wrogom. Ten 
proces rozpoczyna się od roz-
dwojenia jaźni, dobro odnosi 
się do nas, utożsamiane jest 
z nami i uświęcane przez mity 
i media, a zło jest uśpione do 
czasu aż dokonamy jego pro-
jekcji na naszych wrogów.

Ostatnio – pękły gwaran-
cje mocarstw dla granic Ukra-
iny! Po stokroć zostały złama-
ne gwarancje dla granic i inte-
resów państw bałtyckich. Ale 
my jesteśmy pewni naszych 
przyjaciół. A nasi na Białorusi? 
„Możecie mi skoczyć, Polacz-
ki!!” – mówi Łukaszenka.

No i tak… Ludzie mają 
krótką pamięć, a po wojnie, 
a raczej po wojnach, przez wie-
le lat nie udostępnia się róż-
nych dokumentów historykom, 
ponieważ odsłoniłyby rażą-
cą niezgodność pomiędzy ofi-
cjalnie deklarowanymi cela-
mi i ustalonym obrazem prze-
szłości, a rzeczywistymi cela-
mi i działaniami. Trzeba pocze-
kać aż dokumenty stracą swój 
„eksplozywny” charakter. Może 
to potrwać i dwa pokolenia.

Niektóre dokumenty, odno-
szące się do Polski, a znajdu-
jące się w archiwach naszych 
przyjaciół i sojuszników z twar-
dego jądra Europy, zostały 
utajnione do połowy następne-
go stulecia! Jak myślicie, dla-
czego? To powinno pobudzić 
nasze myślenie, a nie dwójmy-
ślenie. Na razie idziemy tam, 
gdzie będziemy mogli posta-
wić kolejną stację męki naszej 
z hasłem: „Za Waszą i Naszą 
Wolność”.

A dalej to już będzie tylko 
noc i mgła.

Ustawa HR 1 oraz bezprece-
densowa liczba dekretów pre-
zydenta Bidena zmieniają rze-
czywistość Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, które są przecież 
federacją stanów, ustanawiają-
cych swoje własne prawa. Usta-
wa HR 1 tylko z nazwy odnosi-
ła się do pomocy rządu w kryzy-
sie pandemii. Pod przykrywką 
Covid 19 przegłosowano wiele 
ustaw, które naruszają integral-
ność systemu demokratyczne-
go i podziału stanowego. Rze-
komy rasizm w USA stał się 
tubą propagandową lewackich 

demokratów, którzy chcą wpro-
wadzić jak najwięcej postano-
wień umacniających ich władzę.

Zmiany wprowadzone przez 
stany Georgia i Texas, dotych-
czas republikańskie, wywoła-
ły lawinę komentarzy nie tyl-
ko w mediach, ale również w śro-
dowiskach biznesowych. Wie-
my o istniejącej od zeszłe-
go roku cenzurze w interne-
cie, stosowanej przez wiel-
kie korporacje. Ale wystąpie-
nia przewodniczących zarządu 
(CEO) linii lotniczych, organiza-
cji sportowych oraz koncernu 

Coca Cola są absolutnym pre-
cedensem – korporacje zaczy-
nają ingerować w życie obywa-
teli USA. Wskazując na rasi-
stowskie przesłanki przepro-
wadzonych zmian wyborczych, 
głosząc, że pracownicy linii lot-
niczych DELTA (stan Georgia) 
oraz American Airlines (Texas) 
będą musieli legitymować się 
dowodem osobistym. To poka-
zuje wzrost lewackich wpływów 
bogatych na prawa maluczkich.

W latach 70. Coca Cola po 
cichu podpisywała w ubogich 
stanach umowy ze szkołami, 

dając im fundusze w zamian 
za instalowanie w korytarzach 
automatów sprzedaży coli. Bar-
dzo sprytna taktyka doprowa-
dziła do uzależnienia młodych 
ludzi od coca coli. To spowodo-
wało olbrzymią otyłość wśród 
młodych Afro-Amerykanów, ale 
ich zdrowie nie interesowało 
korporacji. Dopiero kilkanaście 
lat temu zabroniono instalowa-
nia automatów sprzedających 
tego typu napoje we wszystkich 
szkołach w USA.

Obecne deklaracje korpora-
cji, już oficjalnie wykorzystują-

ce rasizm dla umocnienia swo-
ich wpływów, to pełzająca dyk-
tatura gigantów światowych na 
życie ludzi. W Polsce również 
był taki przykład – zwolnienie 
pracownika IKEI za wyraża-
nie własnych poglądów, które-
mu dopiero sąd przyznał rację. 
Musimy zdawać sobie z tego 
sprawę, bo ta hydra monopo-
lów korporacji podnosi się i już 
jest na czterech nogach.

Świadomość wpływu lewac-
kiej propagandy na nasze ży-
cie może tę hydrę unicestwić.

Globalne korporacje w polityce
 ■ W ostatnich dniach marca dwa stany w USA – Georgia i parę dni póź-

niej Texas, uchwaliły zmiany w prawie wyborczym w swoich stanach. 
Gubernatorzy tych stanów dokonali tego zgodnie ze swoimi prawami 
konstytucyjnymi, w odpowiedzi na masowe zmiany rządu federacyjne-
go z Waszyngtonu.

▶

Agnieszka Marczak
Trasa Waszyngton-

Wrocław
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Wywiad

Czy impulsem do napisa-
nia biografii ks. Francisz-
ka Blachnickiego stała się 
przypadająca 24 marca set-
na rocznica jego urodzin?

Setna rocznica urodzin to oczy-
wiście okazja, jednak impul-
sem stała się świadomość, że 
jeśli szukamy ojców takiej pol-
skiej religijności, takiego pol-
skiego modelu katolicyzmu 
jakie znamy z przełomu XX 
i XXI wieku, to tych ojców jest 
trzech albo czterech. Oczywi-
ście Jan Paweł II, później kar-
dynał Wyszyński, ks. Jerzy 
Popiełuszko i następnie, wła-
śnie ks. Franciszek Blachnic-
ki. Biografie tych trzech pierw-
szych postaci istnieją na ryn-
ku księgarskim, natomiast je-
żeli chodzi o ks. Blachnickie-
go, to wprawdzie choć zosta-
ła już wydana w tym temacie 
znakomita praca biskupa Wło-
darczyka, czy świetna publika-
cja Roberta Derewendy o hi-
storii ruchu oazowego, to obie 
publikacje są ściśle naukowe. 
Brakowało książki, która była-
by taką pełną, ale popularną 
historią tego kapłana. A prze-
cież nie da się zrozumieć ani 
historii, ani teraźniejszości Ko-
ścioła w Polsce, ani nawet hi-
storii Polski, szczególnie prze-
łomu lat 70. i 80. bez świado-
mości tego kim był ks. Franci-
szek Blachnicki.

Co przesądziło o tym, że 
ks. Blachnicki odegrał tak 
ogromną rolę w dziejach 
polskiego Kościoła i społe-
czeństwa?

Na ten problem należy spoj-
rzeć w szerszej perspekty-
wie. W roku 1945 rozpoczął 
się w Polsce komunizm. Był 
to moment w którym drastycz-
nie zmieniła się sytuacja Pol-
ski, a zaraz później, równie dra-
stycznie zmieniła się sytuacja 
Kościoła. Dlaczego? Po pierw-
sze, mieliśmy ogromne przesu-
nięcie granic. Polska ze wscho-
du przesunęła się na zachód. 
W konsekwencji tego, na daw-
ne tereny – trzeba uczciwie po-
wiedzieć, że od setek lat nie-
mieckie albo czesko-niemiec-
kie – przyjechały rzesze Pola-
ków i trzeba im było stworzyć 
Kościół. Zupełnie od nowa. Na-
tomiast te miejsca gdzie pol-
skość i Kościół były od wie-
ków, czyli np. Lwów, czy Wil-
no, przestały być polskie. Po 
drugie, jedna trzecia duchow-
nych w niektórych diecezjach 
została zamordowana przez hi-
tlerowców, a później także nie-

kiedy przez komunistów. Na 
to nałożyło się jeszcze bar-
dzo ścisłe ograniczenie dzia-
łalności Kościoła. W Polsce 
oczywiście wyglądało to lepiej 
niż w krajach sąsiednich, choć-
by w Czechosłowacji, gdzie np. 
internowano wszystkich zakon-
ników, a potem prawie zakaza-
no im działalności. Nie mniej, 
działalność duszpasterska rów-
nież w Polsce była ogranicza-
na. Zlikwidowano wszystkie 
stowarzyszenia i ruchy kato-
lickie. I teraz w tą rzeczywi-
stość wchodzi młody ksiądz 
szukający nowych metod dusz-
pasterskich. Orientuje się, że 
taką metodą jest opieka nad 
ministrantami i wypracowu-
je (to była cecha charaktery-
styczna ks. Blachnickiego, że 
jak coś zaczynał opracowy-
wać to angażował się w to ca-
łym sobą, to opracowywał pro-
gramy, teczki pracy itp.) w opar-
ciu o doświadczenia harcer-
skie, a był harcerzem bardzo 
zaangażowanym, cały mo-
del wychowania ministranckie-
go. Obejmuje on wyjazdy waka-
cyjne w czasie których realizo-
wany jest nowy model rekolek-
cji, nazwijmy to przeżyciowy, 
a nie tylko medytacyjno-modli-
tewny. I chociaż miejscowe wła-
dze komunistyczne rzucają ks. 
Blachnickiemu kłody pod nogi, 
on się nie poddaje i wciąż bar-
dzo ciężko pracuje. Zresz-
tą nie tylko władze krzyżowa-
ły wówczas jego poczynania. 
Był to okres, w którym interno-
wano kardynała Wyszyńskiego 
i czas, w którym w niektórych die-
cezjach pojawili się wika-
riusze kapitulni. Biskupi 
byli wypędzani, a wła-
dza mianowała podle-
głych sobie księży pa-
triotów na wikariuszy 
kapitulnych. Ta sytu-
acja miała miejsce rów-
nież w diecezji katowic-
kiej, czyli diecezji ks. 
Franciszka. Między nim 
a miejscowym wikariu-
szem kapitulnym do-
szło do bardzo ostre-
go konfliktu. Ks. Blach-
nicki poprosił wtedy 
o roczny urlop i zaszył 
się w Niepokalanowie. 
Przez rok zgłębiał po-
stać ojca Maksymilia-
na Kolbe, a kiedy wró-
cił zainicjował swoje 
pierwsze wielkie dzie-
ło czyli Krucjata Trzeź-
wości. W ciągu kilku lat 
działania, Krucjata ob-
jęła sto pięćdziesiąt ty-
sięcy Polaków i był je-
dyny raz w dziejach 

PRLu, gdy spadło spożycie al-
koholu w Polsce.

Domyślam się, że fakt te nie 
umknął uwadze władz pań-
stwowych.

Ks. Blachnicki został aresztowa-
ny. Nie tylko z powodu Krucjaty, 
ale także z innych powodów. No-
tabene uwięziono go w tym sa-
mym areszcie, w którym prze-
trzymywali go w czasie wojny 
hitlerowcy. Komuniści rozwią-
zali Krucjatę Trzeźwości, a ks. 
Franciszek skazano. Po kilku 
miesiącach pobytu w więzie-
niu skierowano go na studia 
naa lubelski KUL. Tam obro-
nił również doktorat i zrobił ha-
bilitację, a zaraz potem stworzył 
Ruch Światło – Życie, czyli po-
pularnie zwaną oazę. I teraz do-
chodzimy do odpowiedzi na py-
tanie dlaczego była to tak klu-
czowa postać. Otóż oaza, czy-
li ten model rekolekcyjny, któ-
ry potem został przyjęty także 
przez inne wspólnoty, przez wie-
lu księzy, duszpasterzy, a tak-
że poniekąd przez polski epi-
skopat, jako model wychowa-
nia młodzieży. Do początku lat 
80. przez oazę przewinęło się 
kilkadziesiąt tysięcy młodych lu-
dzi, niektórzy mówią, że kilka-
set, a jeszcze inni, że nawet mi-
lion. A przez nich ideały Ruchu 
Światło – Życie docierały prze-
cież jeszcze dalej, bo również 
do znajomych tych oazowiczów, 
do ich przyjaciół, do ludzi, z któ-
rymi mieli kontakt. Oaza była nie 
tylko miejscem, w którym pró-
bowano zaszczepić młodym lu-

dziom miłość do Chrystusa i po-
móc im nawiązać z Nim osobi-
stą relację, ale także formacją, 
która bardzo mocno akcento-
wała znaczenie ojczyzny i an-
tykomunizm. Często zapomina 
się jak gorliwym antykomunistą 
był ks. Blachnicki, że, przykła-
dowo wzywał do bojkotu wybo-
rów, że mówił wprost, iż komu-
nizm jest systemem szatańskim, 
demonicznym, że bardzo moc-

no odwoływał się do Fa-
timy i tamtejszych obja-
wień Maryi. To wszystko 
uformowało tych mło-
dych ludzi do później-
szego wejścia w struk-
tury opozycji. I to nie 
tylko do Niezależne-
go Zrzeszenia Studen-
tów, ale również do sa-
mej Solidarności, w któ-
rą angażowali się mło-
dzi robotnicy, czy mło-
dzi pracujący. Nie by-
łoby tak mocnego za-
angażowania młodych 
katolików w ruch soli-
darnościowy gdyby nie 
ks. Blachnicki. I wyda-
je się, że nie byłoby też 
tak masowego powrotu 
do wiary i tak wielu po-
wołań kapłańskich i za-
konnych. Ten boom po-
wołaniowy przeżywali-
śmy wtedy i za sprawą 
Jana Pawła II i za spra-
wą oazy. To był gigan-
tyczny wzrost. Nigdy tak 

nie było w historii, ani wcześniej 
ani później.

Ks. Blachnicki przewidział 
szybki upadek nie tylko ko-
munizmu, ale i Związku Ra-
dzieckiego.

On rzeczywiście bardzo ciekawie 
analizował komunizm. Okazał się 
bardzo subtelnym myślicielem. 
Analizował Hegla i Marksa, wska-
zywał w których miejscach dia-
lektycznie się mylą, wytykał sła-
be punkty zarówno systemu so-
wieckiego, jak i polskiego komu-
nizmu. Faktycznie można od-
nieść wrażenie, że w odróżnie-
niu np. od prymasa Wyszyńskie-
go czy prymasa Glempa, któ-
rzy byli przekonani, że czeka 
nas jeszcze długa droga do wol-
ności, ks. Blachnicki miał żył na-
dzieją, że jeśli dokona się rewo-
lucja w mentalności, jeśli urze-
czywistni się prawdziwe nawró-
cenie, metanoia duchowa Pola-
ków, to upadek komunizmu na-
stąpi o wiele szybciej. I chociaż 
trudno powiedzieć, żeby ta me-
tanoia objawiła się w takiej for-
mie, w jaką wierzył ksiądz Blach-
nicki, to rzeczywiście się doko-
nała się ona w jakiejś części elit. 
I rzeczywiście za sprawą ukocha-
nego przez ks. Franciszka Jana 
Pawła II, ten upadek nastąpił 
o wiele szybciej niż wielu w jego 
czasach się spodziewało.

CDN

Kluczowa postać (1)
 ■ Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, obok Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego i ks. Jerzego Po-

piełuszki to duchowny, który najsilniej naznaczył losy powojennej Polski, a w konsekwencji, poniekąd 
i świata. Z dr. Tomaszem Terlikowskim, autorem biografii założyciela Ruchu Światło-Życie, rozmawia 
Aleksandra Polewska – Wianecka.

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka
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Komentarze i Felietony

Dowództwo Wojsk Amery-
kańskich w Europie (EUCOM) 
zmieniło ostatniego dnia mar-
ca status Ukrainy na swej liście 
obszarów monitorowanych 
z kategorii „possible crisis” na 
„potential imminent crisis”, do-
bijając do końca skali, czyli do 
poziomu najwyższego zagro-
żenia. Gra Kremla na zerwanie 
zawieszenia broni może ozna-
czać dążenie do zmiany sta-
tus quo obszarów przez siebie 
okupowanych, zarówno kon-
trolowanego przez rzekomych 
separatystów Donbasu, jak 
i wcielonego do macierzy ukra-
ińskiego Krymu.

Co najmniej od 27 mar-
ca w stronę granicy suną wago-
ny wiozące rosyjską broń pan-
cerną: czołgi i inne ciężkie po-
jazdy opancerzone, ciężką ar-
tylerię, itd. Skala tej koncentra-
cji jest tak duża, że wprawi-
ła podobno w zdumienie rosyj-
skich rolników, zakłócając do-
stawy sprzętu rolniczego, m.in. 
traktorów przed wiosenny-

mi żniwami. Konwojowany jest 
sprzęt lotniczy, w tym grupy 
samolotów. Zaobserwowano 
transport sprzętu przeciwpie-
chotnego, poruszający się mo-
stem łączącym Rosję z Kry-
mem, ukończonym w 2018 r. 
Stawianym właśnie m. in. po to, 
dla celów przerzutowych. Obec-
nie wedle Ukraińców, na terenie 
Krymu przebywa rosyjski per-
sonel wojskowy w liczbie 32 
700. Zgromadzono tam pokaź-
ne zasoby bitewne: samoloty, 
zestawy rakiet przeciwpancer-
nych i przeciwlotniczych, w por-
tach cumują jednostki marynar-
ki wojennej. „Separatystycz-
ny” personel na okupowa-
nej wschodniej Ukrainie ma li-
czyć z kolei 28 tys. ludzi.

Po co ta koncentracja, któ-
ra wydaje się czymś więcej 
aniżeli tylko wpisanym w men-
talność elit Kremla teatral-
nym pokazem siły? Reżim 
od kilku miesięcy konsolidu-
je zasoby propagandowe i na-
rzędzia opresji, przygotowu-

jąc się do wrześniowej kam-
panii wyborczej do parlamen-
tu. Rezultat wyborczy powi-
nien być przytłaczająco po-
zytywny dla rządzących, na 
czym szczególnie zależy Wła-
dimirowi Putinowi. To swo-
iste zwieńczenie konsolidacji 
prawnoustrojowej reżimu. We-
dle nowej rosyjskiej konstytu-
cji jedynie parlament ma pra-
wo uchylenia immunitetu pre-
zydentowi i jego rodzinie, im-
munitetowi, dodajmy, obowią-
zującego po odejściu prezy-
denta z urzędu. Reżim brutal-
nie tłumi więc protesty, a ma-
jąc w swych rękach jedyne-
go rozpoznawalnego w Ro-
sji lidera opozycji nie marnuje 
czasu, by doprowadzić go, je-
śli nie do prędkiej utraty życia, 
to przynajmniej do utraty zmy-
słów i sił witalnych, a ściślej – 
trwałego kalectwa.

Stosując metodę faktów 
dokonanych, Kreml poszuku-
je pretekstu, by rozwiązać nie-
cierpiący zwłoki problem za-

opatrzenia anektowanego 
Półwyspu Krymskiego w pit-
ną wodę. Otóż 85 proc. tego 
surowca trafia właśnie z Ukra-
iny, z systemu rzecznego Dnie-
pru. Niewątpliwie Kreml roz-
waża scenariusz wojskowe-
go wtargnięcia do obwodu 
chersońskiego i przejęcia kon-
troli nad tamą na Kanale Pół-
nocno krymskim. W tym poten-
cjalnie celu – wiadomość po-
twierdzono 31 marca – wysy-
ła na Krym 56. Brygadę Po-
wietrznodesantową, jedną 
z najbardziej brutalnych i za-
prawionych w bojach forma-
cji. Brygada walczyła w Afga-
nistanie w latach 1979–1988 
oraz w Czeczenii, w obydwu 
czeczeńskich wojnach, z lat 
1994–1996 oraz z lat 1999–
2004, „przypieczętowując” 
zwycięstwo w tej drugiej.

Ostatnie utarczki słowne 
pomiędzy prezydentami Joe 
Bidenem i Władimirem Puti-
nem, zaliczane do kanonu „re-
toryki wojennej” przypomina-

jącej niektórym czasy zim-
nowojenne, wpisują się za-
tem w szerszy kontekst eska-
lującej sytuacji na północ-
nych brzegach Morza Czar-
nego. Kreml za pomocą sank-
cji oraz poprzez zapowiedź na-
stępnych poddawany jest nie-
ustannej presji, i sam nie mo-
gąc nań odpowiedzieć syme-
trycznie, odwołuje się do szan-
tażu i swego potencjału mili-
tarnego, budowanego i moder-
nizowanego kosztem sytuacji 
socjalno-bytowej większości 
społeczeństwa.

W zachodnich sztabach woj-
skowo-wywiadowczych pa-
nuje świadomość, że wobec 
pogarszającej się sytuacji 
epidemicznej w państwie 
oraz materialnej obywateli, 
obawiając się erupcji nieza-
dowolenia społecznego wio-
sną i latem oraz po wybo-
rach, reżim gotów jest zary-
zykować sprawdzony „sce-
nariusz czeczeński” z 1999 r.

Załóżmy roboczo, że tak 
i zastanówmy się nad kondy-
cją współczesnej nauki, któ-
ra najwyraźniej przechodzi po-
ważny kryzys metodologiczny 
i moralny. Skokowy wzrost moż-
liwości obliczeniowych w ciągu 
ostatniego półwiecza doprowa-
dził do niezbyt manifestowanej, 
ale realnej zmiany paradygma-
tu: mierzy się teraz wszystko, 
co popadnie, czy to ma sens, 
czy wręcz przeciwnie. Zwłasz-
cza w amerykańskiej prakty-
ce badawczej dominuje kultu-
ra wychwytywania korelacji:

bada się najrozmaitsze pa-
rametry i z dumą ogłasza po-
znawczy sukces, że oto coś 
z czymś współwystępuje w wiel-
kościach uchwytnych staty-
stycznie... Jakby zapomniano, 
że koincydencja wcale nie musi 
dowodzi istnienia związku przy-
czynowo-skutkowego.

Zwłaszcza w socjologii czy 
psychologii, ale przecież nie 
tylko tam, nadużywanie metod 
statystycznych święci zgubne 
triumfy: korelacji może być wie-
le, toteż można w ten sposób 
dowodzić radykalnie odmien-
nych tez, z oczywistym skut-
kiem podnoszenia zamętu po-
znawczego włącznie. Ktoś, ko-
mentując kiedyś amerykańskie 

metody badania oraz wyjaśnia-
nia przyczyn terroryzmu, za-
uważył złośliwie, że „wszystko 
już pomierzyli, ale niczego nie 
zrozumieli”.

Inną metodologiczną sła-
bością współczesnej nauki 
jest nadużywanie ekstrapola-
cji: z krótkotrwałych obserwacji 
i cząstkowych pomiarów wypro-
wadza się absolutnie nieupraw-
nione (oraz mocno przesadzo-
ne!) przewidywania dotyczą-
ce ewentualnych stanów przy-
szłych. Dlaczego tak? Bo real-
ność jest zwykle nadmiaro-
wa wobec ludzkich możliwo-
ści poznawczych, więc czynni-
ków mających wpływ na prze-
bieg danego procesu bywa wię-
cej, niż te które chcemy i może-
my uwzględnić w prowadzonym 
badaniu.

Nadużywanie metod ilościo-
wych, nieuprawnione ekstra-
polacje, rezygnacja z rozumie-
nia realnych procesów i szu-
kania faktycznych przyczyn, 
a przede wszystkim brak po-
znawczej pokory – rodzą za-
dufanie, czyli w konsekwen-
cji metodologiczną niewydol-
ność współczesnej nauki w wy-
daniu euroatlantyckim. I te grze-
chy obciążają wydaną właśnie 
przez Agorę, jakżeby inaczej, 
Księgę Bokonona od klimatu.

Sekciarze ignorują rolę 
Słońca

Wprawdzie nie wiem do koń-
ca, kto tę dziwaczną odę kon-
sekwentnie kierowaną do oso-
by płci żeńskiej napisał, bo zdu-
miewająca chwilami infantyl-
ność stylu narracji o klimatycz-
nym Armagedonie kłóci się 
z wysoce przemyślną perswa-
zyjnością przekazu, ale mniej-
sza o to. Zajmijmy się wyrywko-
wo samą materią klimatyczne-
go ostrzeżenia.

Apelując do emocji żeńskiej 
istoty, Gates podnosi decydu-
jącą rolę człowieka w tym fatal-
nym wpływie na klimat. Produkcja 
energii elektrycznej oraz stali, ce-
mentu i wołowiny na steki skutku-
je emisją gazów cieplarnianych, 
a te wznoszą nam nad głowa-
mi superszklarnię (greenhouse), 
odpowiedzialną za wzrost śred-
niej rocznej temperatury na Zie-
mi, choć ostatnio nawet wyznaw-
cy tej teorii wolą już mówić neu-
tralnie o „klimatycznej zmianie”. 
No i dobrze, bo za „ocieplenie” 
daliby im teraz mieszkańcy Tek-
sasu nieźle popalić.

W książce proroka Billa domi-
nują delikatnie podsuwane suge-
stie o możliwych przyszłych ka-
taklizmach, które może zdarzą 
się za 30 lat, a być może za 80. 

W gruncie rzeczy nic pewnego, 
ale TO właśnie – huragan, po-
wódź, utrata farmy, głód – może 
spotkać ciebie i twoją rodzinę. 
No bo z pewnością nie Billa, któ-
ry już jest największym posiada-
czem gruntów rolnych w USA, 
ani trójki jego nieźle przecież za-
bezpieczonych dzieci. I to wcale 
nie musi być duża zmiana – pe-
roruje nasz Bokonon – wystarczy 
że temperatura podniesie się o 4 
stopnie Celsjusza. Tak już kiedyś 
było, wtedy jak te aligatory pod-
pełzły prawie pod biegun...

Kiedy to było? Jeśli mimo 
zgłoszonych zastrzeżeń metodo-
logicznych wierzyć nauce, to lą-
dowe, nieptasie dinozaury wygi-
nęły pod koniec kredy, około 66 
milionów lat temu. A pierwszy 
tzw. człowiek zręczny (Homo ha-
bilis) pojawił się dopiero zaled-
wie 2,5 miliona lat temu. Albo 
i później, bo mnożą się głosy, 
żeby wykluczyć Homo habilis 
z rodzaju Homo. Problem więc, 
kto postawił ową szklarnię w cza-
sach dinozaurów. Inaczej, trze-
ba przyjąć do wiadomości, że 
poważne wahnienia temperatu-
ry (zlodowacenia i globalne od-
wilże) miały miejsce jeszcze za-
nim na Ziemi pojawił się czło-
wiek. A zwłaszcza owa słyn-
na rewolucja przemysłowa z po-
łowy XIX wieku. Może więc trze-

ba jakoś inaczej je uzasadniać? 
Ciekawe, że Homo sapiens 
od razu wiedział, skąd się bierze 
ciepło, światło i życie. Składał 
nawet za ów dar stosownie ad-
resowane podziękowania, żad-
nych zasług przecież w tej mie-
rze sobie nie uzurpując. Świad-
czą o tym dobitnie najdawniejsze 
kulty solarne, tyle że autora dru-
giej Księgi Bokonona te ustalenia 
nauki akurat jakoś nie obchodzą.

Tak, Bill Gates wydaje się zu-
pełnie nie dostrzegać sprzecz-
ności w stosowanych przez sie-
bie perswazjach. Można to tłuma-
czyć na dwa sposoby: albo mąż 
Melindy jest klimatycznym sekcia-
rzem, kimś w rodzaju wyznawcy 
kultu GG, czyli Gai (Matki Ziemi) 
i (Ala) Gore’a, który – jak to sek-
ciarze – wszelkim wątpliwościom 
daje stanowczy odpór. Albo pozo-
staje wyznawcą niejakiego Boko-
nona, głoszącego m.in., że kłam-
stwo (foma), które daje odwagę, 
dobroć, zdrowie i szczęście, jest 
dopuszczalne. Wybór wersji po-
zostawiam czytelnikom.

Internauci chyba już ten 
spór rozstrzygnęli, skoro opi-
sują Gatesa słowami: Kill Bill 
III / zgasił słońce schłodził zie-
mię / ludzkie wydało go plemię.

(7 marca 2021)

◄ str. 2

Księga Bokonona, czyli zgasił Słońce, schłodził Ziemię Waldemar 
Żyszkiewicz

Przed-wielkanocny nastrój na Kremlu
 ■ 31 marca wygasło rosyjsko-ukraińskie zawieszenie broni w Donbasie. Przedstawiciele Krem-

la, wchodzący obok Ukraińców i przedstawicieli OBWE w skład Trójstronnej Grupy Kontaktowej, 
nie zgodzili się na jego przedłużenie. Od kilku dni Kreml prowadzi kampanię propagandową, w któ-
rej oskarża rząd w Kijowie o prowokowanie granicznych potyczek zbrojnych. Służy ona m.in. neu-
tralizowaniu oskarżeń formułowanych przez owych Ukraińców, iż Kreml w ostatnim czasie gromadzi wojska 
przy ukraińskiej granicy pod pretekstem manewrów. Od tygodni rosyjska opinia publiczna przygotowywa-
na jest przez reżimowe media na ewentualność wybuchu konfliktu zbrojnego ze swym zachodnim sąsiadem.

Paweł 
Zyzak
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Opinie i Akcenty

Z tego powodu jego detronizacja 
przyjęta z aplauzem przez poli-
tyków wywodzących się z bo-
gatych kręgów biznesu, przez 
biednych ludzi zaakceptowana 
została najpierw niedowierza-
niem, potem z nieufnością, a na 
koniec ze sprzeciwem. Ponie-
waż tych biednych jest więcej 
na tym świecie, w imię demo-
kratycznych praw zaczęli się oni 
domagać powrotu swego węglo-
wego króla na tron najważniej-
szego paliwa energetycznego. 
Ponieważ demokracja działa 
za pośrednictwem swoich poli-
tycznych przedstawicieli, ci sku-
tecznie nie dopuścili tych bied-
nych do głosu. I tak wśród „ser-
decznych” przyjaciół węgla po-
litycy dokonali jego detronizacji. 
Na pocieszenie można powie-
dzieć, że XX wiek był czasem 
upadku wszelkich królów, kolo-
nii i dyktatur. Najbardziej jednak 
spektakularnym okazał upa-
dek „króla metali”, jak określano 
złoto. Pełniło ono te rolę moż-
na powiedzieć, że od prawie-
ków, aż do 15 sierpnia 1971 r, 
kiedy to prezydent USA – Ri-
chard Nixon zabronił wymia-
ny dolara na złoto po ustalo-
nym kursie (zamknięcie złote-
go okna). Złoto przestało być 
„królem finansów”, a jego rolę 
przejął „premier” jak określa-
no pieniądz papierowy nie ma-
jący już pokrycia w złotym me-
talu. Te dwa upadki węgla i zło-
ta były podobne zarówno, co do 
swoich przyczyn, jak i dokona-
ne prawie w tym samym cza-
sie. Ta analogia, jest o tyle istot-
na dla węgla, że wśród eko-
nomistów narasta coraz więk-
sze przekonanie do roli zło-
ta w światowym systemie finan-
sowym. Również podobnie od-
zywają się znaczące głosy co 
do powrotu węgla na swój utra-
cony „tron”.

Azjatycki węgiel

Według indyjskich mediów „wę-
giel prawdopodobnie pozosta-
nie królem” do 2030 r. i być może 
dużo dłużej. Powód: węgiel za-
spokaja ponad połowę krajowe-
go zapotrzebowania na ener-
gię w Indiach. Państwowa spół-
ka Coal India ogłosiła 10 mar-
ca plany rozbudowy 24 istnie-
jących kopalń węgla i budo-
wy ośmiu nowych kopalni „od 
podstaw”. Węgiel nadal stano-
wi około 56 procent całkowi-
tego zużycia energii pierwot-
nej w Indiach. Pomimo spowol-
nienia przez pandemię popy-
tu w 2020 r., oczekuje się, że zu-

życie węgla w Indiach wzrośnie 
o 3,8 proc. w 2021 r. Chiny rów-
nież planują znaczny wzrost 
inwestycji w energię węglo-
wą w ciągu najbliższych pię-
ciu lat. Według informacji chiń-
skiego rządu opublikowanego 
na początku marca, przewidu-
je się „tylko nieznacznie zwięk-
szone ambicje w zakresie od-
nawialnych źródeł energii”. 
W zeszłym roku Chiny zbudo-
wały wystarczającą liczbę elek-
trowni węglowych, aby zapew-
nić 38,4 gigawata energii elek-
trycznej, znacznie przewyższa-
jąc 8,6 GW utracone w wyni-
ku wycofania starszych elek-
trowni węglowych. Nikkei Asia 
zauważa, że wzrost ten jest 
odpowiednikiem 30 nowych 
obiektów jądrowych, co „suge-
ruje, że węgiel pozostanie kró-
lem w Chinach w dającej się 
przewidzieć przyszłości”.

Rozwój Afryki zależy od 
węgla

Caleb Dengu, prezes Rio Zim 
Energy w Zimbabwe, podzięko-
wał chińskim inwestorom za sfi-
nansowanie wartej wiele miliar-
dów dolarów elektrowni, „wkra-
czając w pomoc po ponad dwóch 
dekadach wydobywania kamie-
ni (diamentów) przez zachod-
nich finansistów” i „zwłaszcza, 
że największe banki na świecie 
są zmuszone zaprzestają finan-
sowania elektrowni węglowych 
”. A Lefoko Moagi, minister za-
sobów mineralnych, zielonych 
technologii i bezpieczeństwa 
energetycznego Botswany, po-
informował Zachód, że jego kraj 
zamierza zagospodarować 200 
miliardów ton węgla. „Wszyscy 
chcą ekologicznej dominacji 
na świecie” przyznał „ale uwa-
żamy, że nie możemy po pro-

stu zostawić w obfitości danych 
nam przez Boga zasobów na-
turalnych.” Moagi wyjaśnił, że: 
„Bardzo chcielibyśmy pracować 
z każdym, kto chce czystszych, 
zielonych technologii. Ale mówi-
my: „Jeśli nie dajesz nam alter-
natywy dla sposobu, w jaki bę-
dziemy generować naszą moc, 
czy uważasz, że musimy upaść 
jako gospodarka, ponieważ wła-
dza rządzi wszystkim? Jeśli nie 
ma prądu, kraj się zamyka”.

Bezsens zakazu spalania 
węgla

Statystyki dotyczące spala-
nia węgla na świecie wska-
zują, że zakazy jego spala-
nia w skali globalnej są pozba-
wione sensu. Pierwsza z nich 
dotyczy związanej z tym emi-
sji dwutlenku węgla. Za ok. 75 
proc. jego emisji na świecie od-
powiada 7 pastw. Na pierwszym 
miejscu są Chiny – 39 proc., po-
tem USA – 15 proc. i UE – 12 
proc. Istotnymi jego emitentami 
są jeszcze: Indie – 7 proc, Środ-
kowy Wschód – 6 proc., Rosja 
– 4 proc. Japonia 1,1 poc. Jeże-
li krajom tym zależy na popra-
wie klimatu, to właśnie one win-
ne się porozumieć w tej spra-
wie. Uchylanie się od tego tyl-
ko jednego kraju niweczy wszel-
kie inne inicjatywy, ogranicza-
nia spalania węgla. Bo co je-
den zaoszczędzi, to inny jesz-
cze więcej doda do wspólnego 
bilansu. W deklaracjach wszy-
scy są zgodni co do potrze-
by dekarbonizacji gospodar-
ki. Tyle tylko, że wszystko to za-
mierzają osiągnąć „za trzydzie-
ści parę lat” i to, jak wszystko do-
brze pójdzie. Przykładem takich 
możliwości niech będzie górnic-
two węglowe USA. Obecna po-
lityka rządu skazuje je na likwi-

dację i to w znacznie szybszym 
tempie aniżeli u nas. Rzeczywi-
stość górnictwa węglowego jest 
tam całkiem inna, aniżeli życze-
nia polityków tego kraju. Progno-
za rządowej agencji US Energy 
Information Administration (EIA) 
z 3 marca mówi o 16 proc. wzro-
ście jego wydobycia w tym 
i w następnym roku. Dzieje się 
tak, gdyż ostra zima spowodo-
wała znaczy wzrost kosztów 
gazu ziemnego, a energia uzy-
skiwana z węgla jest znacznie 
tańsza. Sytuację tę skomentował 
były minister energetyki w Wiel-
kiej Brytanii Lord Dawid Howell, 
mówiąc że „najwięksi na świe-
cie truciciele nie są w stanie lub 
nie chcą osiągnąć wyznaczo-
nych celów w zakresie redukcji 
emisji dwutlenku węgla i global-
nego ocieplenia”. Istota jego ar-
gumentacji jest prosta. Wymie-
nione wyżej mocarstwa emitu-
jące dwutlenek węgla zwiększa-
ją, a nie zmniejszają swoje in-
westycje w elektrownie węglo-
we i z uzasadnionych powo-
dów ekonomicznych oraz spo-
łecznych będą to kontynuować, 
pomimo publicznych obietnic, 
że jest wręcz przeciwnie. Uzu-
pełnieniem tego stanu jest sta-
tystyka 20 miast o najbardziej 
zanieczyszczonej atmosfe-
rze na świecie. Otóż 15 z nich 
znajduje się w Indiach. O tym 
się nie wspomina, wszak Indie 
są przeciwnikiem Chin, które już 
z tego powodu są przedmiotem 
zabiegów politycznych ze strony 
zachodnich mocarstw.

Szkodliwe oszustwo 
naukowe

Na tym tle wydaje się, że cała 
kampania dekarbonizacji jest 
jednym wielkim oszustwem na-
ukowym, które dokonuje się dla 

celów ściśle politycznych. Co 
najważniejsze nie jest to pierw-
sze tego rodzaju oszustwo 
o skali globalnej. Poprzedziło je 
pod koniec średniowiecza oszu-
stwo portugalskie. Było ono tak 
doskonale i naukowo uzasadnio-
ne, że jeszcze do dzisiaj jest ono 
pokazywane w szkolnych pod-
ręcznikach, jako dowód zacofa-
nia średniowiecznej nauki. Por-
tugalczycy pod koniec XV wieku 
dysponowali pierwszą na świe-
cie szkołą morską. Ich król Jan 
II Doskonały sprowadził do kra-
ju najwybitniejszych matematy-
ków z całej Europy. To oni wpro-
wadzili do europejskiej nawiga-
cji kompas oraz stwierdzili, że 
Ziemia jest kulista i na podsta-
wie pomiarów położenia Słońca 
i gwiazd potrafili wyznaczyć do-
kładne położenie okrętu na mo-
rzu. Wiedza ta pozwoliła im za-
łożyć liczne i dochodowe kolo-
nie w Afryce, a potem w Amery-
ce Południowej i w Indiach. Por-
tugalski król twierdził, że umie-
jętności te trzeba trzymać w ści-
słej tajemnicy, bo Portugalia jest 
małym krajem i łatwo jej wszyst-
ko odebrać. Dla tego celu rozpo-
wszechniano dezinformacyjną 
odwrotną teorię, że Ziemia jest 
płaska. Dostarczano „niezbi-
te tego dowody”. Niedowiarków 
zapraszano na „kraniec świata”, 
aby sami zobaczyli, że po zanim 
jest kosmiczna przepaść. Na 
tego rodzaju ekspedycje czeka-
ły w zasadzkach dobrze uzbro-
jone fregaty, które śmiałków 
szybko posyłały na dno oceanu. 
Brak ich powrotu do kraju tłuma-
czono właśnie tym, że wypadły 
one poza kraniec płaskiej Ziemi. 
Teoria ta ponad 100 lat pozwoli-
ła utrzymać imperium portugal-
skie. W oszustwie tym uczestni-
czyli, suto wynagradzani, najwy-
bitniejsi ówcześni uczeni. Kiedy 
jednak po latach nie udało się 
już utrzymać tej teorii, z Portuga-
lii zaczęto po całej Europie roz-
powszechniać fałszywe globu-
sy, które do dzisiaj są muzeach 
świata, jako dowody na istnienie 
niskiego poziomu ich wiedzy. Po 
prostu światowa nauka zawsze 
służyła przede wszystkim ce-
lom politycznym i tak zapewne 
jest z teorią „ocieplenia klimatu” 
i dekarbonizacją gospodarki.

Tego rodzaju oszustwo moż-
na nawet zaakceptować, 
ale pod warunkiem, że bę-
dzie ono dobrze służyło in-
teresom naszego kraju. Jed-
nak w przypadku węgla ka-
miennego, jest ono dla 
nas wielce szkodliwe.

Król węgiel i naukowe oszustwo
 ■ Przyznanie kluczowej roli węgla kamiennego w systemie energetycznym świata wyda-

je się być pojęciem przebrzmiałym, aktualnym co najwyżej jeszcze w drugiej połowie 
XX w. Jego detronizacja nastąpiła wraz z rozwojem konkurencyjnych źródeł energii ta-
kich jak ropa naftowa, gaz ziemny, energetyka jądrowa, a ostatnio odnawialne źródła 
energii. Przez blisko 300 lat węgiel nie tylko był podstawą industrializacji Europy i resz-
ty świata, ale był niezastąpionym źródłem energii dla milionów gospodarstw domowych.

Adam 
Maksymowicz
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Wywiad

Jest pani przewodniczącą Zespołu do 
spraw Rozwoju Wsparcia Przedsiębiorstw: 
czy w trudnym czasie pandemii małe i śred-
nie firmy mają dostęp do pomocy rządowej?

W okresie epidemii wywołanej koronawiru-
sem wprowadzono instrumenty, które wspiera-
ją utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach. Oprócz zwolnienia 
z obowiązku uiszczania składki na ubezpieczenie 
społeczne przez trzy miesiące, a także mikropo-
życzki na pokrycie bieżących kosztów działalno-
ści gospodarczej, przedsiębiorcy z branż najbar-
dziej poszkodowanych epidemią mogą się ubie-
gać o dodatkowe jednorazowe, dwukrotne lub 
trzykrotne świadczenie postojowe oraz świad-
czenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy. 
Tożsamym branżom przysługiwać może również 
trzykrotna dotacja na koszty bieżącej działalno-
ści gospodarczej. Mowa tu oczywiście o bran-
żach: gastronomicznej, hotelowej, transportowej, 
turystycznej, rozrywkowej. Szczegóły znajdują 
się na stronie www.biznes.gov.pl. Do tego czasu 
powstało już osiem programów wsparcia określa-
nych mianem tarczy antykryzysowej – ostatnia 
Tarcza 8.0. Instrumentów tych jest tak dużo, gdyż 
jak sami widzimy, epidemia jest nieprzewidywal-
na i w każdej chwili może doprowadzić do lock-
downu gospodarki. Nasze instrumenty wsparcia 
finansowego są więc bieżącą reakcją na sytuację 
przedsiębiorców w konkretnym czasie. Tak dłu-
go, jak będzie taka potrzeba, stale będą powsta-
wać kolejne formy wsparcia.

Pracowała pani w Stowarzyszeniu Rze-
mieślników – jak małe rzemiosło radzi sobie 
przez ostatni rok? Czy warsztaty i sklepiki 
oraz rodzinne gospodarstwa rolnicze mogą 
liczyć na wsparcie od rządu?

Tak jak koronawirus Covid-19 bywa śmiertelny 
dla ludzi, tak też jest niestety śmiertelnym zagro-
żeniem dla polskiego rzemiosła, którego głów-
nym kołem napędowym są mikro-, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa. I podobnie jak u ludzi, rów-
nież w przypadku gospodarki, konsekwencje za-
rażenia są mniej dotkliwe w skutkach dla wielkich 
i silnych organizmów dysponujących dobrze roz-
winiętym systemem odpornościowym, natomiast 
niemal całkowicie rujnują organizmy mniejsze, 
słabsze, mniej odporne. Obecnie, gdy mamy nie-
porównywalny do „jesiennego” przyrost zachoro-
wań, obawy o dalsze losy firm i pracowników za-
trudnionych w mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstwach, zrzeszonych w ponad 480 cechach 
i 180 spółdzielniach rzemieślniczych w struktu-
rach organizacyjnych Związku Rzemiosła Pol-
skiego, są w pełni uzasadnione. Dzięki finanso-
wym środkom bezzwrotnym i zwrotnym udało 
się, pomimo zamrożenia gospodarki i wyłącze-
nia z funkcjonowania wielu branż, uniknąć maso-
wych likwidacji zakładów i lawinowych zwolnień 
pracowników. Zwolnienia z opłacania składek 
ZUS, umarzane mikropożyczki dla mikroprzed-
siębiorców, subwencje finansowe w ramach 
PFR, większy zakres umorzeń w ramach tarczy 
finansowej – to m.in. te instrumenty, na które cze-
kali przedsiębiorcy. W ankiecie przeprowadzo-
nej przez Związek Rzemiosła Polskiego na pyta-
nie, czy bez pomocy rządu RP firma jest w sta-
nie przetrwać kryzys, 84.8 proc. badanych odpo-

wiedziało negatywnie. Jedynie 6 proc. przedsię-
biorców zachowało optymizm i widzi szansę dla 
swojego zakładu nawet bez wsparcia rządu RP. 
Branże rzemieślnicze nadal mogą wnioskować 
o pomoc rządową. W zależności od rodzaju da-
nej działalności są to formy wsparcia wyżej prze-
ze mnie wymienione lub skierowane do wszyst-
kich firm, które odnotowały spadek dochodów 
przez COVID-19.

Śledzimy pani posty na FB – w środę (31-go 
marca) podała pani dobre wiadomości dla 
Dolnego Śląska – listę wsparcia lokalnych sa-
morządów z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Czy jest to coroczna inicjatywa 
dla samorządów?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to pro-
gram, w ramach którego rządowe środki trafiają 
do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na in-
westycje bliskie ludziom. RFIL to program bez-
zwrotnego wsparcia dla samorządów, których 
przychody zostały uszczuplone przez pandemię. 
Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. 
To także ogromny impuls inwestycyj-
ny dla regionów. Środki przekazane 
przez rząd można wykorzystać m.in. 
na budowę żłobków, przedszkoli 
czy remont dróg – a także inne, nie-
zbędne lokalnie działania. W su-
mie Rządowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych wypłaci jednost-
kom samorządu terytorialnego 
ponad 13 mld złotych. Łącz-
nie do dolnośląskich sa-
morządów trafi aż ponad 
miliard złotych wspar-
cia rządowego. Zainte-
resowanie programem 
jest bardzo duże. Do tej 
pory w ramach wszyst-
kich naborów prowa-
dzonych w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
gminy złożyły łącznie 
21 370 wniosków. RFIL 
powstał 23 lipca 2020 r. 
na mocy uchwały Rady Mi-
nistrów. Obecnie jest to pro-
gram wsparcia związany ściśle 
z koniecznością wyrównania 
szans samorządom terytorial-
nym ze względu na kryzys go-
spodarczy wywołany pandemią 
COVID-19. Trudno jest obec-
nie powiedzieć, czy program 
ten będzie kontynuowany, jed-
nak biorąc pod uwagę fakt, że 
konsekwencje epidemii odczu-
wane przez samorządy mogą 
być długofalowe, głęboko wie-
rzę, że rząd rozważy kontynu-
ację tej formy wsparcia.

Dziękujemy za te ważne infor-
macje. Pamiętajmy, robiąc za-
kupy, że to właśnie małe lokal-
ne przedsiębiorstwa są miej-
scem zatrudnienia wielu ludzi 
z twojego regionu.

Wsparcie dla firm 
w okresie pandemii

 ■ Dolnośląska poseł Agnieszka Soin w rozmowie z Agnieszką Marczak przedsta-
wia szczegóły wsparcia rządu dla małych i średnich firm.

Agnieszka Marczak
Przedsiębiorczy
Polak
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W większości są to publikacje 
podłe i głupie. Książka Piotra 
Pytlakowskiego „Ich matki, nasi 
ojcowie. Niewygodna historia 
powojennej Polski” w pełni za-
sługuje na obydwa te określe-
nia. Pierwszym akordem łajdac-
kich opowiastek, czasem wręcz 
krańcowo bzdurnych, jest już 
sam tytuł, jakże nikczemny. Ma 
znaczyć ma ni mniej ni więcej, 
że matki Niemców to ofiary ka-
tów – naszych polskich ojców. 
Pytlakowski utkał swą książ-
kę, której podtytuł brzmi „Nie-
wygodna historia powojen-
nej Polski”, właśnie ze zbrod-
ni Polaków na Niemcach. Fak-
ty takie oczywiście się zda-
rzały. Nawet dziś się zdarzy, 
że jakiś Polak zabije Niemca. 
Czy to jednak uprawnia do na-
zwania takich przypadków „hi-
storią Polski”? To tak, jakby 
za istotę dziejów narodu przy-
jąć opisy społecznego margi-
nesu czy ekscesy zboczeńców, 
a jako główną arenę historii 
państwa wskazać cele ze stło-
czonymi w nich wykolejeńcami. 
Takimi chwytami można spo-
twarzyć absolutnie każdy na-
ród. Inne nawet łatwiej od pol-
skiego, bo na tle Europy mamy 
statystycznie niską liczbę mor-
dów, gwałtów czy rozbojów.

Moralista Pytlakowski 
stwierdza: „karać należy win-
nych”. Banał tak oczywisty, że 
aż dziw bierze, że ktoś uzna-
je go za wart wyartykułowa-
nia. Szczególnie po milio-
ny razy powtórzonym frazesie: 
„Ja tylko wykonywałem rozka-
zy”. Od 1945 roku wiemy też, 
że Niemcy to najbardziej mu-
zykalny naród świata. Bo każ-
dy Niemiec, który służył w cza-
sie wojny, grał w orkiestrze. 
A bardziej serio – nikt nie za-
przecza, że zdarzali się tak-
że niewinni Niemcy. Nie spo-
sób jednak podważyć faktu, 
że ogromna część tego naro-
du przez całe międzywojenne 
dwudziestolecie wprost kipia-
ła straszliwą nienawiścią, a lu-
dobójczy reżim, pod rozkazami 
którego jakże ochoczo ruszył 
on nieść innym ostateczną za-
gładę, cieszył się wśród Niem-
ców powszechnym, konse-
kwentnym i bardzo czynnym 
poparciem. Oczywiście chwa-
ła wszystkim Niemcom, któ-
rzy go nie udzielali, ale wszyst-
kich aktów sprzeciwu było prze-
cież żałośnie mało. Nie było 
za to w latach wojny choćby 
jednego sklepiku, warsztaciku, 

o gospodarstwach rolnych czy 
fabrykach nie wspominając, 
które nie korzystałyby z niewol-
niczej pracy więźniów Rzeszy. 
Nie było też niemieckiej rodziny, 
która nie czerpałaby korzyści 
z wojennych rabunków. Baja-
nie o wielu tysiącach Niemców 
nie mających świadomości oso-
bistego uczestnictwa w zbrod-
niach jest albo przypisywaniem 
temu narodowi poważnych defi-
cytów intelektualnych, albo ob-
rażaniem inteligencji odbiorców 
takich bredni. A jeśli nawet sku-
pimy się na rzeczywiście nie-
winnych, to trzeba zapytać, 
czego się spodziewali? Że kie-
dy wraz z frontem dotrą do nich 
ludzie mający w oczach obrazy 
pełne ludzkich popiołów, zglisz-
cza wiosek i miast, to w pierw-
szej kolejności zaopiekują się 
niewinnymi Niemcami? Licz-
ba mieszkańców Polski od roku 
1939 do 1945 spadła z 35 mi-
lionów do 23. Samosądów czy 
aktów ślepego odwetu nikt nie 
usprawiedliwia, ale czy po sze-
ściu latach rozpętanego przez 
Niemców piekła można było 
mieć pewność, że do nich nie 
dojdzie? A dochodziło wcale 
nie tak często, skoro tym naj-
bardziej eksponowanym aktem 
odwetu było wrzucenie do Wi-
sły w Nieszawie (według relacji 
niemieckich) 38 osób. Poświę-

cony im pomnik i msza eks-
piacyjna stały się wydarzenia-
mi głośnymi w całej Europie. 
Informacja, że wśród zabitych 
byli gestapowcy, na których 
sądy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego wydały wyroki śmier-
ci, już nie była tak nagłośnio-
na. Mało kto wie o bombardo-
waniach Nieszawy w 1939 roku, 
o dokonanej tam przez Luftwaf-
fe rzezi na polskich uciekinie-
rach, o straszliwym okupacyj-
nym terrorze w tym miasteczku. 
Głównym skojarzeniem z Nie-
szawą stali się Niemcy pomor-
dowani przez Polaków. W „Ich 
matkach, naszych ojcach” pada 
nawet stwierdzenie, że „Niemcy 
byli mordowani za samą naro-
dowość”. I to jest już całkowite 
odwrócenie historycznej praw-
dy. Wraz z takim postawieniem 
sprawy mamy już do czynienia 
nie z opisem aktów odwetu, ale 
z zarzutem zbrodni według kry-
terium narodowego czyli – lu-
dobójstwem. Tego kalibru czy-
ny przypisuje się już więc Pola-
kom, wyczarowując nową nar-
rację II wojny światowej.

Można się było spodziewać, 
że autor książki z taką tezą ze-
pnie przykłady mordów na 
Niemcach z mordem w Jedwab-
nem, oczywiście ujętym przez 
niego tak, jakby od początku do 
końca polskie sprawstwo naj-

bardziej oczywiste. Jako analo-
gię Pytlakowski dodaje do tego 
całą listę miejsc innych pogro-
mów, w których udział Polaków 
jest wyolbrzymiony do granic 
możliwości. Ten zabieg jest uży-
teczny i pasuje do malowanego 
przez Pytlakowskiego ogólne-
go, czyli skrajnie odrażającego 
obrazu Polski i Polaków. Książ-
ka ukazuje nas jako nację pa-
łającą żądzą mordu, więc sple-
ciona jest z obrazków przed-
stawiających rzekome dowody 
takiej naszej skłonności wzię-
te zarówno z początku, jak też 
końca wojny oraz okresu powo-
jennego. Pytlakowski zarzuca 
nawet Polakom wymordowanie 
kilkuset Cyganów. Do ich zabi-
jania nasi rodacy mieli się rzu-
cić w Aleksandrowie Kujawskim 
zaraz po opuszczeniu tej miej-
scowości przez Niemców. Au-
tor najwyraźniej liczy na to, że 
atrofia historycznej wiedzy jest 
już tak posunięta, że nikt nie 
będzie wiedział, że ta bzdu-
ra wyssana z palca przeczy 
najbardziej elementarnym fak-
tom. Takim, że nigdzie pod nie-
miecką okupacją nie mogła 
przetrwać nawet wielokrotnie 
mniejsza zbiorowość osób tej 
narodowości. Romów skaza-
no na całkowitą zagładę jesz-
cze wcześniej niż Żydów. Dla 
Niemców byli łatwiejsi do wytro-

pienia i rozpoznania, więc ginęli 
szybko, prawie bez szans oca-
lenia. Jakim cudem w ostatnich 
miesiącach wojny w tak małym 
miasteczku miałoby się ich zna-
leźć aż kilkuset?

Obawiam się jednak, że 
im więcej lat minie od wojny 
oraz im bardziej będzie się za-
niedbywać edukację historycz-
ną – tym więcej podobnych „od-
kryć” się pojawi.

Znamienne jest to, jakie 
zbrodnie są przypisywane Po-
lakom i z jakimi zbrodniarza-
mi się nas utożsamia. Jednym 
z nich jest Salomon Morel – an-
typolski oprawca, całkowicie 
przecież niepolskiej narodowo-
ści, kat patriotycznej polskiej 
młodzieży!

Dowiadujemy się też, że Po-
lacy bogacili się na rabowa-
niu Niemców. Przypadki takie 
oczywiście były – głównie wte-
dy, gdy rabunkami zajmowali 
się funkcjonariusze UB, wśród 
których byli też Polacy. Je-
śli jednak nie zaznacza się, że 
to były wyjątkowe incyden-
ty, to taka informacja staje się 
oszczerstwem wołającym o po-
mstę do Nieba. „Polacy w wyni-
ku II wojny światowej wzboga-
ceni rabunkiem na Niemcach” 
– głoszenie takich łgarstw jest 
dzisiaj możliwe. To, że część 
Niemców przed wysiedleniem 
znalazła się w obozach, jest 
prawdą dość powszechnie zna-
ną. Kiedy jednak autor stwier-
dza, że „w takich samych jak 
nazistowskie”, to należałoby do-
pytać, czy też z komorami ga-
zowymi, krematoriami, codzien-
nymi egzekucjami?

Podobne bzdury Pytla-
kowski wypisuje o rzeko-
mym utrudnianiu niemiecko-
języcznym Ślązakom kształ-
cenia się. A wystarczy zajrzeć 
do ksiąg rocznicowych wro-
cławskiej Politechniki. Tak się 
składa, że redagowałem ta-
kie na zlecenie sędziwych ab-
solwentów z pierwszej połowy 
lat pięćdziesiątych. Stąd wiem, 
jak wielka masa młodzieży o ta-
kiej tożsamości studiowała w la-
tach czterdziestych i pięćdzie-
siątych, korzystając z iden-
tycznych udogodnień w rodza-
ju roku zerowego (dawał moż-
liwość rozpoczynania studiów 
bez matury).

Jest smutną prawdą, że Ma-
zurzy, Ślązacy i nawet żyją-
cy na terytorium niemieckie-
go państwa Polacy często byli 
po wojnie potraktowani źle. 

Niemcy i Polacy 
w odwróconych rolach

 ■ O niemieckich zbrodniach na Polakach w Niemczech prawie nikt nic nie wie. Temat niemal nie istnie-
je w mediach, podręcznikach historii, programach nauczania. Za to w Polsce mamy wysyp publikacji 
o rzekomych zbrodniach Polaków na Niemcach.

Artur 
Adamski

▶

Nr 242 • 9 – 22 kwietnia 202110



Opinie i Akcenty

O tym wybitnym Polaku win-
ni przede wszystkim wiedzieć 
geolodzy, nafciarze i ludzie 
kultury, a obawiam się że nie-
wielu o nim coś wie. Sumy ja-
kie on przeznaczył na rozwija-
nie nauki i ogólnie pojętej kultu-
ry przekraczają fundusz Nobla. 
Wspierał Marię Konopnicką, 
Kazimierza Glińskiego, Oska-
ra Kolberga, Zygmunta Gloge-
ra, Marię Skłodowską – Curie. 
Kasa Mianowskiego, subsydio-
wana przez niego bardzo hoj-
nie, łożyła na rozwój nauki, lite-
ratury i miała obowiązek wyda-
wać dzieła należące do wybit-
nej ogólnoeuropejskiej literatu-
ry. Sumy, jakie Zglenicki łożył 
na Kasę Mianowskiego, prze-
kraczały jej potrzeby.

Witold Zglenicki, herbu Prus 
(II), urodził się w ziemiańskiej 
rodzinie pod Kutnem w 1850 
r. Zmarł na cukrzycę w 1904 
r. w Baku. Cukrzyca była wte-
dy nieuleczalna. Do gimnazjum 
uczęszczał w Płocku, następ-
nie studiował na wydziale mate-
matyczno-fizycznym w Warsza-
wie. Studia kontynuował w la-
tach 1870-1875 w Instytucie Gór-
niczym w Petersburgu, gdzie 
był uczniem Dymitra Mendeleje-
wa, twórcy tabeli okresowej pier-
wiastków. Na zajęciach Mende-
lejewa dowiedział się o występo-
waniu ropy naftowej w Baku, nad 
Morzem Czarnym.

Początkowo Zglenicki pra-
cował w Zakładach Górni-
czych w Suchedniowie, póź-
niej w Zakładach Hutni-
czych w Mroczkowie (1876 – 
1884). Jego prawdziwą pasją 
stała się praca w Baku, gdzie 
zabłysnął jako poszukiwacz no-
wych pól roponośnych, w czym 
osiągnął wybitne sukcesy. Wie-
le pól naftowych wyznaczył na 
lądzie. W czasie pływania na 

Morzu Czarnym zauważył bą-
ble gazu węglowodorów wydo-
bywające się z wody morskiej, 

co było dla niego sygnałem, że 
złoża roponośne są zlokalizo-
wane też pod dnem morskim. 

Zglenicki okonturował obszary, 
na których spodziewał się zna-
leźć pod dnem złoża ropy, ale też 

jako człowiek czynu zaprojekto-
wał pierwsze na świecie platfor-
my wiertnicze na morzu. Jego 
projekt wydawał się władzom car-
skim zbyt śmiały, raczej radzono, 
by aparaty wiertnicze lokalizo-
wać na sztucznie usypanych gro-
blach. W końcu jednak wykony-
wano platformy wiertnicze na pa-
lach wbijanych w dno. Zglenic-
ki wykupił wiele wyznaczonych 
przez siebie działek złożowych 
na lądzie i na morzu. Jego dzia-
łalnością zainteresowali się bra-
cia Noblowie i rodzina Rotschil-
dów. Z tymi ostatnimi, jak się oka-
zało przez następne długie lata, 
interesy nie układały się najle-
piej. Jako wybitny inżynier Zgle-
nicki opracował też sposób po-
miaru i wyznaczaniu skrzywienia 
otworu wiertniczego, co zapobie-
gło wielu katastrofom.

Witold Zglenicki stał się nie-
słychanie majętnym człowie-
kiem. Szach perski nadał mu Or-
der Lwa i Słońca, a władze car-
skie nadały mu rangę radcy ko-
legialnego, co odpowiadało puł-
kownikowi. W Baku Zglenicki za-
łożył wodociągi oraz bibliotekę, fi-
nansował budowę kościoła.

Ogromny majątek, jaki Zgle-
nicki przeznaczył na wspie-
ranie nauki w Polsce i Ro-
sji, również na rozwój kultury 
i zaopatrzenie swej rodziny, 
niestety przepadł po rewo-
lucji październikowej i wkro-
czeniu bolszewików. Po pod-
pisaniu pokoju w Rydze usi-
łowano jeszcze odzyskać za-
pisy z testamentu Zglenickie-
go na rozwój Kasy Mianow-
skiego i inne legaty wymie-
nione w jego testamencie. 
Niestety, starania te nie od-
niosły skutku, choć jeszcze 
dziś podejmuje się pewne 
próby u władz Azerbejdżanu.

Skarb Narodowy
Rzecz o Witoldzie Zglenickim, polskim Noblu

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

Michał 
Mierzejewski

Nie jest jednak prawdą to, 
że kiedykolwiek był to jakiś „te-
mat tabu”. Przez dziesięciole-
cia lekturą obowiązkową w pol-
skich szkołach była przecież 
„Plama na złotej puszczy” Bole-
sława Mrówczyńskiego – książ-
ka najściślej na ten właśnie te-
mat. Z tej książki wszyscy pol-
scy uczniowie dowiadywali się 
gorzkiej prawdy, że każda woj-
na niesie krzywdę niewinnym 
ludziom oraz że na wojnie lu-
dzie giną także od ciosów na-
wet własnych braci. Każdy kto 
za dużo nie wagarował, musiał 
mieć lekcje na ten temat.

Mamy w Polsce wolność sło-
wa, każdy ma prawo pisać, co 

mu w duszy gra. I może war-
to znać tę upiorną prawdę, że 
spreparowanie tak krańcowo 
odrażającego obrazu Polski, 
jak to zrobił Pytlakowski, jest 
możliwe. Dla mnie jedyna ko-
rzyść z tej ohydnej lektury – 
to wiedza, że podłość aż takie-
go kalibru jest możliwa. Warto 
by może jeszcze wiedzieć, w ja-
kim celu takie wytwory powsta-
ją. Zakładając, że nie zaspoka-
jają wciąż dużego zapotrzebo-
wania na jak najgorsze obra-
zy naszego kraju. Można zało-
żyć, że zamysłem autora jest to, 
by w takich majakach czytelnik 
przeglądał się jak w lustrze. Je-
śli jednak czytelnik dysponuje 

elementarną wiedzą, to dowie 
się tylko, jaki może mieć stosu-
nek do Polski ktoś piszący po 
polsku. Straszna to wiedza, że 
tacy są, no ale nie wszyscy pi-
szą „ku pokrzepieniu serc”. Nie-
którzy robią to ku ich pognę-
bieniu. Na motywację auto-
ra może rzucać światło zawar-
ta w książce wypowiedź ślą-
skiego Niemca Gerharda Bar-
todzieja, nazywającego pol-
ską tradycję walki o naszą 
i waszą wolność „dyrdymała-
mi” i kpiącego z „potwornie za-
kłamanej polskiej niepokala-
ności”. Bartodziej najpierw za-
rzuca Polakom fałszowanie hi-
storii, a zaraz potem, odwołu-

jąc się do polskiej historii Ślą-
ska, popisuje się wręcz niepo-
jętą skalą historycznej ignoran-
cji. Jego zdaniem polskość zie-
mi, z której on pochodzi to „epi-
zod trwający ledwie 70 lat”. Co 
godnego wysłuchania może 
powiedzieć osobnik zakłama-
ny w tak niesłychanym stopniu? 
Pełne złych emocji Bartodziejo-
we wyszydzanie „rzekomej pol-
skiej niewinności” ujawnia jed-
nak to, co wielu Niemców boli. 
Wielką częścią ich dziedzictwa 
jest przecież bezmiar straszli-
wej podłości i kolosalne rozmia-
ry zbrodni. Pod tym względem 
Polska należy do świata krań-
cowo innych celów, innych za-

sad, do etyki z przeciwległe-
go bieguna. Państwo niemiec-
kie niosło innym narodom to-
talną eksterminację. Państwo 
stworzone przez Polaków było 
pierwsze, które pomimo szczu-
płości swych sił, wyraziło swój 
czynny sprzeciw. Z ludobój-
czym niemieckim walcem sta-
wało do walki nie tylko we wła-
snej obronie. Prawda jest od-
wrotna do tytułu książki Pytla-
kowskiego – Polacy są dziedzi-
cami bohaterstwa, a Niemcy – 
ludobójstwa. To dlatego przy-
najmniej niektórym Niemcom 
tak bardzo potrzebne jest za-
kłamywanie, splugawienie, spo-
twarzanie polskiej historii.

▶
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A skoro mamy wojnę inteligent-
ną, to trzeba nam inteligentnych 
ludzi walki, a nie ludzi ociężałych 
umysłowo i bojaźliwych, powta-
rzających banały. Trzeba nam 
mediów rzeczywiście informa-
cyjnych, a nie mediów jarmarcz-
nych. Wreszcie trzeba nam ludzi 
o jasnej i prostej drodze życia 
i o konsekwentnej walce z ko-
muną. Nie potrzebujemy komu-
nistycznych przechrztów, którzy 
jeszcze niedawno byli twarzami 
i mózgami zbrodniczej partii ko-
munistycznej.

Prawica niepodległościo-
wa nie ma inteligentnych lu-
dzi walki, nie ma narodowej te-
lewizji. No więc prawica prze-
grywa w sondażach, choć ma 
Premiera Tysiąclecia. To sku-
tek braku osłony informacyjnej 
działań rządu. Skutek marne-
go dziennikarstwa polityczne-
go mediów publicznymi. Żało-
sne, wręcz tragiczne dzienniki! 
Marne, wręcz skandaliczne pro-
gramy, zwane publicystycznymi. 
To konstrukcje myślowe szefów 
publicystyki, którzy udowodnili, 
że w telewizji nie powinni nawet 
podawać kawy.

Problem jaki widzę w me-
diach, to bolszewicki napór na ję-
zyk. Bo ten, kto panuje nad języ-
kiem, panuje też nad pamięcią, 
nad przeszłością i nad dniem 
dzisiejszym. Język jest obra-
zem świata. „Człowiek żyje w ta-
kim świecie, jakiego świata ob-
raz zawarty jest w jego języku” 
– pisał niemiecki językoznawca, 
Wilhelm von Humboldt. A za-
tem w jakim świecie żyjemy?

Komuniści zdołali narzucić 
nam swój zakłamany, plugawy 
język. W tym języku prostytu-
cja to „praca seksualna”. God-
ność życia polega na zabijaniu 
życia. Wolność to narzucony mi-
lionom świat na opak. A świat 
na opak, to odrzucenie trady-
cji. To odrzucenie religii. To od-
rzucenie związku kobiety i męż-
czyzny. To odrzucenie warto-
ści, które są nam bliskie i drogie 
od dziecka.

Polska stała się dla wielu oj-
czyzną ideologiczną, konstruk-
cją odwróconego porządku mo-
ralnego i politycznego. Stała się 
odmianą świata na opak. Świat 
na opak? Siedzi sobie w studiu 
były sekretarz KC, no i jest dziś 
po prawicy, a nie w przytułku 
dla zadżumionych. Chodzi so-
bie działacz partii komunistycz-
nej, chodzi i uchodzi za zarząd-
cę mediów narodowych. Kli-
kam w telewizję internetową, 
z gruntu prawicową, a tam twarz 

działaczki partyjnej z cza-
sów PRL. Ona ma być dzi-
siaj twarzą prawicy. To jest 
świat odwrócony.

Kazimierz Bran-
dys w ideologicznym trak-
tacie „Człowiek nie umie-
ra” napisał: „Wszystko, co 
mam, jest partyjne. Rozum 
także dała mi partia. Duży 
on czy mały, ale partyjny”. 
Ta poezja ideologiczna była 
gwałtem na rozumie. Nie 
mniejszym gwałtem było 
przepoczwarczenie się bol-
szewickich ideologów, zwa-
nych poetami, w bohaterów 
Solidarności! Niejeden dziś 
nosi z dumą Orła Białego, 
a jak umiera, to go cho-
wają w Alei Zasłużonych. 
To również świat na opak!

A zatem myli się ten, 
kto sądzi, że w 1989 do-
konała się ostateczna roz-
prawa z pełzającym komuni-
zmem w Polsce. Trwa budo-
wa nowego człowieka za pomo-
cą ideologicznego zniewalania, 
manipulacji symbolami i ideami, 
za pomocą uporczywego prania 
mózgu. To pranie mózgu nie jest 
tym samym, co pranie brudnego 
kołnierzyka. Już ponad sto lat 
temu zauważył to profesor Lew 
S. Wygotski, ur. 1896, zm. 1934, 
twierdził:

„Znaki są narzędziami słu-
żącymi do kierowania zachowa-
niem człowieka. Kultura może 
być definiowana jako system 
znakowy, służący do kontroli za-
chowań”. Wychodząc od tego 
twierdzenia, Wiaczesław Iwa-
now, ur. 1866, zm. 1949, pisał: 
„Zachowanie zależy od wprowa-
dzonego w człowieka programu, 
który następnie kieruje człowie-
kiem automatycznie bez udzia-
łu jego świadomości”. To widać 
dzisiaj na ulicach miast. Idzie 
masa, tłum, jakby naćpany. 
A to ludzie zaprogramowani. 
Przez kogo zaprogramowani?

Kiedy funkcjonariusze 
NKWD i UB strzelali i rozstrze-
liwali, intelektualiści i ideolodzy 
komunizmu wprowadzali progra-
my, które kierowały człowiekiem 
bez udziału jego świadomości. 
Programowali nowy, realny so-
cjalizm, budowali rzeczywistość 
złożoną z jednej idei i jednego 
sposobu życia.

Ale realny socjalizm 
był w istocie nadrealny, a realizm 
socjalistyczny był najczęściej 
abstrakcjonizmem w tym sensie, 
że znak pozbawiony był realne-
go odniesienia. Na straży narzu-
conych znaczeń stała cenzura, 

służby specjalne i wprowadzo-
ny w człowieka program. Za po-
ręcznymi zestawieniami słów, 
których nie można było rozpa-
trywać jako prawdziwe albo fał-
szywe, ukrywały się niekiedy 
najprawdziwsze zbrodnie.

I znowu pomocny jest język. 
W tym języku zbrodnie stalini-
zmu – to okres błędów i wypa-
czeń. Masakra robotników w Po-
znaniu – to wydarzenia poznań-
skie, to po prostu Czerwiec. 
Zmiany na górnych piętrach 
KC partii – to odwilż, paździer-
nik, odnowa. Krwawa dyktatu-
ra – to kierownicza rola partii, 
centralizm demokratyczny. Po-
grom robotników Wybrzeża – 
to wydarzenia na Wybrzeżu.

Zryw robotników w sierpniu 
1980 roku – to Sierpień. Wojna 
przeciw narodowi w 1982 roku – 
to mniejsze zło. Zmowa komuni-
stów, sprzedawczyków i konfor-
mistów – to Magdalenka. Nie-
rozliczanie zbrodni komunistycz-
nych – to gruba kreska.

Zanim odpowiedni tekst ide-
ologicznego programu stawał 
się sterującym umysł implan-
tem, możliwy był opór przeciw-
ko światu na opak. Po wprowa-
dzeniu w człowieka odpowied-
niego programu, świat na opak 
stawał się językowym światem 
ludzkiego wyboru. Człowiek już 
nie zdawał sobie sprawy z tego, 
że podlega sterowaniu ideolo-
gicznemu i przyjmuje świat na 
opak jako świat przez siebie ak-
ceptowany.

Świat odwrócony uwodzi, 
zniewala, namawia za pomo-
cą słów i obrazów. To świat fa-
chowców od informacji, psycho-

logii, socjotechniki, marke-
tingu politycznego. W isto-
cie najważniejsze jest sło-
wo. Może być puste. Nie 
musi być reprezenta-
cją realnie istniejącej rze-
czywistości. Na straży pu-
stych słów i kłamstwa sto-
ją media. Gdy wzmocnione 
odpowiednimi substytutami 
semantycznymi, nabiera-
ją znaczeń ideologicznych, 
politycznych. To broń, która 
unicestwia.

Czy długo można kłó-
cić się z odwróconym po-
rządkiem? Czy długo moż-
na opierać się światu na 
opak ? Ludzka wytrzy-
małość jest ograniczona. 
Świat na opak ma szatań-
ską siłę zniewalania i trzy-
mania tych, którzy znaleź-
li się w tym świecie. Mamy 
dziś zaledwie enklawy od-

wróconego świata. Ale jeśli ko-
munistyczne przechrzty będą 
kierować mediami, wkrótce bę-
dziemy wszyscy w odwróconym 
świecie.

Przed laty poznałem w Augu-
stowie starszego człowieka, któ-
ry jako gimnazjalista i harcerz 
trafił w trzydziestym dziewiątym 
do syberyjskiego gułagu. Gim-
nazjalista cierpiał trzy, cztery 
lata. Później zaakceptował ży-
cie łagiernika. Nie tylko zaak-
ceptował życie w łagrze. On stał 
się wiernym łagiernikiem.

Po dwunastu latach, gdy 
chcą go zwolnić z łagru, on nie 
chce wyjść na wolność. Bo wol-
ność, w naszym rozumieniu wol-
ności, jest dla niego czymś nie-
zrozumiałym i nienormalnym. 
Świat bez drutów, bez strażni-
ków, bez rozkazów, bez psów, 
bez trupów każdego dnia, to dla 
niego porządek odwrócony.

Wyrzucony siłą za bramę 
jest pewien, że został wyrzu-
cony ze świata ułożonego, po-
rządnego, bezpiecznego. Po kil-
kuset metrach drogi przez taj-
gę, posiwiały gimnazjalista wra-
ca biegiem pod bramę guła-
gu i prosi o przyjęcie. Przyjmu-
ją go. Jest szczęśliwy. Świat na 
opak, w jego rozumieniu, zosta-
wia za bramą. Znowu był w świe-
cie normalnym, prawdziwym.

W sześćdziesiątym 
ósmym wydobywa go z guła-
gu brat. Wydobywa na siłę. Po-
siwiały gimnazjalista wraca do 
kraju i nie jest szczęśliwy. Bra-
kuje mu drutu kolczastego, 
strażników, zgniłej pryczy i świń-
skich kości na śmietniku gułagu. 
Po rozbiciu kamieniem takiej ko-

ści można było znaleźć szpik. 
To dopiero wolność!

Pojechałem pod Augustów 
z ekipą telewizyjną. Zrealizowa-
łem film o kilku wysiedlonych na 
Sybir wsiach. Ale bez człowie-
ka, który znalazł się w gułagu 
prosto z augustowskiego gim-
nazjum. To było nie do emisji. 
Okrucieństwo jakiego doświad-
czył gimnazjalista-Sybirak doko-
nało się w jego mózgu. Osiwia-
ły wychodzi przed dom i płacze. 
Brat patrzy na Sybiraka i płacze.

Sybirak nie jest wol-
ny w Polsce. Mówi, że jest znie-
wolony. Chce wolności łagierni-
ka. Tu, w Polsce, kiedy pytam 
zbolszewizowaną hołotę na uli-
cach Warszawy, czego chcą, 
słyszę odpowiedz: „Wolności!” 
„Chcemy, k…wa, wolności!” 
No więc patrzę z uwagą na wie-
lotysięczny tłum łaknący wolno-
ści i szukam w tłumie osiwiałego 
gimnazjalisty-Sybiraka. Bo on, 
zniewolony w Polsce, też łak-
nie wolności.

Sybirak był wolny w gułagu, 
a tu nie jest wolny. Sybirak nie 
ma palców u nóg. Odmarzły. Nie 
ma palców u lewej ręki. Obcię-
li. Nie ma uszu. Obcięli. Nie ma 
jednego oka. Wyjęli. Ma dziu-
ry w czaszce od uderzeń kolbą 
pistoletu. Ale mózg wciąż ma. 
A w mózgu Sybirak ma trochę 
pamięci.

Zimą umierało w guła-
gu siedmiuset z ośmiuset osa-
dzonych. Wiosną tych stu po-
zostałych przy życiu grzeba-
ło tych umarłych, zabitych, za-
katowanych. No, ale był w gu-
łagu porządek. I pewność, że 
się jest u siebie, na swojej pry-
czy. I kość świńska była. A świat 
poza gułagiem to, wedle gimna-
zjalisty-Sybiraka, świat na opak. 
Świat bez wolności, bo wolność 
jest w duszy i w mózgu.

Świat nie do przyjęcia przez 
g imna z ja l i s t ę - Syb i raka , 
to także świat nie do przy-
jęcia przez tysiące łakną-
cych wolności zbolszewi-
zowanych włóczęgów, zwa-
nych strajkiem. To ludz-
ka masa rzucona na wojnę 
o historię, o pamięć i o nasz 
świat. Oni wprawdzie mają 
palce u nóg. Mają palce. Mają 
oczy. Mają uszy. Nie mają 
dziur w swoich łbach. Mają 
mózgi, tak mi się przynaj-
mniej wydaje. Mózgi wpraw-
dzie wyprane jak białe koł-
nierzyki. I łakną wolności, jak 
łaknie wolności gimnazjali-
sta-Sybirak.

Świat na opak
 ■ Mamy wojnę o historię, o pamięć i o nasz świat. To wojna nowego typu, inteligentna, 

zwana hybrydową albo zdeprawowaną. Wojna inteligentna opiera się na działaniach asy-
metrycznych, które mogą być przeprowadzone przez niewielkie grupy dywersantów albo 
przez dywersyjne grupy manifestantów. W repertuarze takich działań są uderzenia w sys-
tem informacyjny albo w system społeczny państwa.

Michał Mońko

De Facto

Nr 242 • 9 – 22 kwietnia 202112



Komentarze i Felietony

Przysięga Hipokratesa (frag-
ment): „Będę stosował zabiegi 
lecznicze wedle mych możności 
i rozeznania ku pożytkowi cho-
rych, broniąc ich od uszczerb-
ku i krzywdy. Nikomu, nawet 
na żądanie, nie dam śmiercio-
nośnej trucizny ani nikomu nie 
będę jej doradzał, podobnie też 
nie dam nigdy niewieście środ-
ka na poronienie”.

• Warszawa, lata 1821-52, 
dr Jan Fryderyk Wilhelm 
Malcz leczy bezpłatnie ubo-
gich, wspierając ich często fi-
nansowo. W czasie epidemii 
cholery pospieszył z pomo-
cą chorym, sam zachorował 
i zmarł.

• Warszawa, 1892 r. dr Le-
onard Leszczyński z dwo-
ma dentystami technikami 
zakłada pierwszą w Króle-
stwie Lecznicę dla chorych 
na zęby i cierpienia jamy 
ustnej przy ul. Marszałkow-
skiej 108. Jednym z jej za-
dań, to pomoc dentystyczna 
dla ubogiej ludności. Pacjen-
ci płacą symboliczne kwoty 
lub nie płacą wcale.

• Warszawa 1900 r. ukazu-
je się powieść Stefana Że-
romskiego „Ludzie bezdom-
ni”, której bohater, dr Tomasz 
Judym uważa, że posłannic-
twem lekarza jest niesienie 
pomocy ludziom, zwłaszcza 
biednym i pokrzywdzonym. 
Stał się on symbolem i wzo-
rem polskiego lekarza spo-
łecznika.

Niemiecki obóz 
koncentracyjny 

Auschwitz, lata 1940-45:

• Polscy lekarze, więźniowie, 
z narażeniem życia, prze-
mycają do obozu żeńskie-
go lekarstwa, których tam 
brakowało. Jeden z nich 
złapany na tym, dostał 
za karę od Niemców – 25 
kijów.

• Niemiecki lekarz lagrowy, 
dr Josef Mengele, wszyst-
kich więźniów (i więźniar-
ki) chorych na tyfus pla-
misty, słabych, niezdol-
nych do pracy kieruje do 
komory gazowej oraz 
przeprowadza na więź-
niach, w tym na dzie-
ciach, liczne okrutne, 
zbrodnicze eksperymenty 
pseudomedyczne.

• Polskie lekarki, więźniar-
ki w rewirze niemieckim 
(szpitalu lagrowym, po-
zbawionym wszelkich 
leków) z narażeniem ży-
cia, wpisują więźniarkom 
chorym na tyfus plamisty 
jednostkę chorobową „gry-
pa”, ratując je przed śmier-
cią w komorze gazowej.

Wrocław:

• Wrocław 1955 r. Mirek S., 
student V roku medycy-
ny wybiera się na specja-
lizację z pediatrii, bo jak 
mówi: „Nie ma takich pie-
niędzy, jakich by rodzice nie 

dali za życie i zdrowie swe-
go dziecka”!

• Wrocław 1959 r. Genia po-
chodzi ze wsi na Wołyniu 
i nie ma nikogo bliskiego. 
W lipcu 1943 r. bandyci ban-

derowscy wymordowali całą 
jej rodzinę. Z powodu złego 
stanu zdrowia zostaje skie-
rowana do sławnego profe-
sora B. On mówi, że koniecz-
na jest operacja, aby ratowa-
nia życia. Ale na oficjalny za-
bieg trzeba czekać lata. Chy-
ba, że wpłaci kwotę równą jej 
trzydziestu nauczycielskich 
pensji...

• Wrocław 1960 r. prof. dr Ka-
zimierz Jabłoński przepro-
wadza skomplikowany poród 

z użyciem tzw. podwójnych 
kleszczy. Naraża się wła-
dzy PRL, odmawiając wyko-
nywania aborcji („Mam rato-
wać zdrowie i życie, a nie za-
bijać”), choć ma taki obowią-
zek, co wynika ze zbrodni-
czej ustawy z kwietnia 1956 r. 
Profesor ma duże kłopoty.

• Wrocław 1972 r. żeby pię-
cioletnia Jadzia mogła być 
operowana, jej rodzice mu-
szą dać ordynatorowi, doc. 
J. kopertę z 1000 zł (poło-
wa pensji adiunkta), kładąc ją 
na biurku („on do ręki grosza 
nie weźmie”).

• Wrocław 1972 r. dr Lew 
Koprowski, ortopeda po 
skomplikowanej operacji do-
staje kwiaty. Wyjmuje z nich 
kopertę z „rewanżem” i odda-
je ją, krzycząc, że to „go ob-
raża i poniża jego godność 
lekarza”.

• Detmold, 1983 r. chirurg 
z Poznania, po stażu zosta-
je w Niemczech. Żyje z atrak-
cyjną przełożoną pielęgnia-
rek. Zarabia 5600 marek (w 
Polsce miał równowartość 
ok. 100). Jest „troskliwym 
mężem i ojcem”, pamięta 
o rodzinie. Żonie i trojgu dzie-
ciom posyła do Polski paczki 
żywnościowe i dolary.

• Wrocław 1994 r. dr Skibiń-
ska, ortopeda, bardzo dba 
o pacjentów, dogląda ich też 
poza dyżurami. Nie ma więc 
czasu na dorabianie. Gdy ko-

ledzy mają zagraniczne auta, 
ona jeździ starym fiatem 650.

• Wrocław, od 2000 r. dr Ma-
ciej M., współwłaściciel klini-
ki laryngologicznej, powstałej 
dzięki ogromnej, wieloletniej 
pracy, bez życia osobistego, 
bezpłatnie leczy potrzebują-
cych uboższych i anonimo-
wo wspiera różne akcje cha-
rytatywne.

• Wrocław, od 2000 r. dr Jo-
lanta K. wyjątkowo gorli-
wie zajmuje się pacjentami. 
Gdy w szpitalu dla studentów 
i pracowników uczelni przy pl. 
Katedralnym (obecnie w jego 
miejscu stoi wielki hotel – 
„nieważny szpital, ważna 
działka w centrum miasta”), 
była doszło do awarii rent-
gena, sama zawiozła chore-
go na szpitalnym wózku do 
innego szpitala, żeby wyko-
nać badanie. Teraz w czasie 
pandemii przyjmuje pacjen-
tów w przychodni i odwiedza 
chorych w domu.

• Polska 2020 r. lekarze – po-
litycy opozycji krytykują co-
vidowe szpitale tymczaso-
we, nie mając ani dobrej woli, 
ani rzetelnych informacji.

• Polska 2021 r. szczyt trzeciej 
fali pandemii Covid. W sytu-
acji braku lekarzy, grupa le-
karzy rezydentów odcho-
dzi od chorych i szantażu-
je władze strajkiem choro-
bowym, domagając się wyż-
szych wynagrodzeń.

Lekarze i… też lekarze
 ■ W medycynie do dziś obowiązuje kodeks etyczny opracowany przez Hipokratesa – przysięga, którą składa-

ją wszyscy lekarze. Starożytni Grecy położyli podwaliny pod moralno-etyczny rozwój cywilizacji europejskiej.

Wacław 
Leszczyński

Wrogość między tymi nacja-
mi tliła się jednakże od począt-
ku XX wieku – jej pierwszym 
przejawem była tzw. wojna or-
miańsko-tatarska z 1905 roku. 
Jednak dopiero, gdy oba pań-
stwa ogłosiły deklarację nie-
podległości konflikt wszedł na 
nowe tory. Zarówno w Karaba-
chu jak i Zangezurze w latach 
1918-1922 dochodziło do regu-
larnych walk na tle etnicznym 
i licznych przesiedleń. Dla Aze-
rów celem było połączenie 
ich własnego terytorium z krew-
niakami z Turcji, a dla Ormian 
zachowanie historycznych oj-
czystych ziem Arcachu.

Wkroczenie Armii Czerwo-
nej na Zakaukazie w 1920 roku 

nie rozwiązało sporu odnośnie 
przynależności Karabachu. 
A następnie wraz z przyłą-
czeniem byłych republik Azer-
bejdżanu i Armenii do bolsze-
wickiej Rosji, dalej trwały tar-
cia i to nawet wewnątrz obo-
zu bolszewickiego. W związ-
ku z niemożnością porozu-
mienia się na poziomie lo-
kalnym sprawa trafiła do Mo-
skwy, gdzie komisja składa-
jąca się z Michaiła Kalinina 
i Józefa Stalina podjęła decy-
zję o przekazaniu Górskiego 
Karabachu Azerbejdżańskiej 
SRS. Dlaczego jednorodny et-
nicznie region ormiański, są-
siadujący z Armenią trafił do 
Azerbejdżanu?

Z pewnością głównymi prze-
słankami do podjęcia takiej de-
cyzji przez WKP(b) w Moskwie 
była zarówno zdecydowana 
postawa Turcji, jawnie wspie-

rająca Azerbejdżan oraz an-
tysowieckie powstanie w Ar-
menii w 1921 roku i w związ-
ku z tym wciąż utrzymujące się 
nastroje pronarodowe ormiań-

skie w Zangezurze i Karaba-
chu. Oficjalnie decyzja WKP(b) 
podyktowana była względa-
mi ekonomicznymi. Rolni-
czy region Górskiego Karaba-
chu miał zostać połączony li-
nią kolejową i szlakami trans-
portowymi z Baku. Miało się 
to przyczynić do prosperity 
tego regionu.

Dobrobytu mieszkańcy so-
wieckiego Karabachu ni-
gdy nie doczekali. A ta błęd-
na decyzja zaważyła na tra-
gicznych losach wielu po-
koleń i obecnie jest pośred-
nią przyczyną wojny, która 
to wybuchła z niespotyka-
ną w XXI wieku siłą.

Konflikt o Górski Karabach
 ■ Konflikt o Górski Karabach (Arcach) rozpoczął się formalnie w 1918 roku wraz pojawianiem 

się państw narodowych na Kaukazie Południowym.

Łukasz 
Abgarowicz
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Hasło „Chłopak dziewczyna – 
normalna rodzina” jest dla sto-
łecznego ratusza dyskrymina-
cyjne. Apeluje więc do władz 
dzielnicy Praga-Północ, by nie 
przedłużały umowy najmu dla 
Stowarzyszenia Marsz Niepod-
ległości, organizującego co-
roczne manifestacja patriotycz-
ne. Działalność Stowarzysze-
nia nosi znamiona dyskrymina-
cji – argumentuje wice – prezy-
dent Aldona Machnowska-Gó-
ra. Wynajemcy miejskich lokali 
muszą przestrzegać klauzul an-
tydyskryminacyjnych, wprowa-
dzonych przez Trzaskowskie-
go w 2020 roku. Tenże w kam-
panii wyborczej deklarował 
chęć uczestniczenia w Marszu 
Niepodległości.

Jakby nie było innych pro-
blemów, samorządy (m.in. Po-
znań, Warszawa, Częstocho-
wa) prześcigają się w fundo-
waniu niekonstytucyjnej meto-
dy in vitro, chociaż polityka pro-
rodzinna to nie ich kompeten-
cje. Nie mówiąc o dyskrymina-
cji małżeństw, nie akceptują-
cych tej metody (jest przecież 
naprotechnologia).

Politycy różnych partii za-
biegają o rzeszowską prezy-
denturę, poza miejscową spo-
łecznością, w końcu elektora-
tem. Wojewoda mazowiecki po-
nagla stołeczny magistrat w or-
ganizacji oddziału cowidowe-
go w Szpitalu Południowym, 
ale urzędnikom się nie spieszy 
(widać przewiduje długotrwałą 
pandemię), podobnie jak z za-
trudnianiem lekarzy, skierowa-
nych do tej placówki.

Tak jak PO-samorządy za-
niedbują miejską infrastruktu-
rę krytyczną (ciepłownie, go-
spodarka odpadami, komu-
nikacja, wodociągi, elektrow-
nie), zbywając ją zagranicz-
nym firmom (nierzadko za fote-
le w radach nadzorczych), tak 
nie zapominają o „swoich”, bę-
dących w układach. W Rado-
miu w miejskiej spółce zatrud-
niono takich fachowców, że dali 
się podejść oszustom „na poli-
cjanta”. Przelali na ich konta 1,8 
mln zł.

Ostatnio gdański magistrat 
„przytulił” Michała Tuska, któ-
ry nie sprawdził się w prywat-
nym biznesie (mimo 250 tys. 
zł tarczy antykryzysowej). Star-
tując w konkursie (nowe stano-
wisko, jedyny kandydat) został 
specjalistą w Zarządzie Trans-
portu Miejskiego.

Tymczasem stołecz-
ny ratusz finansował hejte-
ra SokuzBuraka, który forował 
R. Trzaskowskiego w kampa-
nii wyborczej, co sankcjonowa-
łoby fejkowanie jako skutecz-
ne narzędzie walki politycznej. 

Teraz – nie bez racji – pojawiły 
się postulaty powołania komisji 
śledczej ws. SokuzBuraka. Nie-
mniej nie od rzeczy byłaby rów-
nież komisja śledcza ws. pato-
logii samorządowej.

Jak na razie cena wywo-
zu stołecznych śmieci wzrosła 
kilkakrotnie. Nie inaczej w in-
nych wielkich miastach. Zarzą-
dzający nimi przedstawiciele PO 
oddali – jakżeby inaczej – utyli-
zację odpadów zagranicznym 
koncernom. Wzrost cen rzu-
tuje na inflację, ale PO-magi-
straty jakoś tego nie zauważy-
ły. Oburzają się więc spółdziel-

cy mieszkaniowi i zarządcy nie-
ruchomości. Nie mniej miesz-
kańcy nie postulują referen-
dum i rozpisania wyborów sa-
morządowych. Resort klimatu 
proponuje maksymalne staw-
ki (40, 91, 120 zł) w zależności 
od zużycia wody przez miesz-
kańców.

Infrastruktura

Stołeczny magistrat uspra-
wiedliwia się i dezinformuje 
– „musimy podwyższyć opła-
ty za śmieci, bo to wina nowej 
ustawy, która nie pozwala do-
płacać z budżetu”. Resort kli-
matu odpowiada – noweliza-
cja ustawy z 2011 roku (zasa-
da samo bilansowania) nastą-
piła przed 2015 rokiem. Poza 
tym rzecz w nieudolnej orga-
nizacji wywozu śmieci i bra-
ku spalarni. Miała już dawno 
powstać (dyrektywa UE o se-
gregacji śmieci). Niezależnie 
od tego istnieje przecież kra-
jowa technologia mineralizacji 
odpadów, stosowana już w wie-
lu miastach (pozwala ponad 
dwukrotnie obniżyć koszty usu-

wania odpadów). Dlaczego jej 
nie stosować, zamiast drogich 
technologii zagranicznych kon-
cernów ?

Jeżeli jednak opłaty za śmie-
ci segregowane podwyższono 
kilkakrotnie (wobec dotychcza-
sowych nie segregowanych), 
to znaczy że mieszkańcy prze-
jęli część obowiązków firm, tym 
samym zwiększając ich zyski. 
Taki to rezultat samorządowej 
gospodarki komunalnej, do któ-
rej dopłacają mieszkańcy, zaś 
zyski płyną do zagranicznych 
firm.

Warszawa stała się nie tyl-

ko jedną z najdroższych euro-
pejskich stolic, ale także naj-
bardziej „światowych”. Ener-
getykę przejęła firma niemiec-
ka, ciepłownictwo – francuska, 
część komunikacji też niemiec-
ka, tramwaje ma dostarczyć ko-
reańska (na złość polskim pro-
ducentom), zaś metro budu-
je (w nieskończoność) wło-
ska i turecka. W sytuacji, gdy 
nawet rowery wypożycza fir-
ma niemiecka, powstaje pyta-
nie – gdzie jest gospodarz, któ-
ry n.b. nie potrafi dojść do ładu 
z oczyszczalnią ścieków Czaj-
ka. Tymczasem za przykła-
dem stolicy idą inne samorzą-
dy, pozbywając się ciepłowni 
na rzecz niemieckich firm.

Oryginalnym wkładem sto-
łecznego magistratu w urbani-
stykę jest niezrozumiałe zwę-
żanie ulic (żeby korki i smog 
były jeszcze większe), rezy-
gnacja z przejść podziemnych 
na rzecz naziemnych (zagra-
żających bezpieczeństwu pie-
szych) i spowalniających ruch 
(komunikacja masowa, samo-
chody). Niezrażony tymi osią-
gnięciami prezydent R. Trza-

skowski zapowiada (mimo dziu-
ry budżetowej) metro na Go-
cław (chociaż tramwaj tańszy), 
kuriozalną (i kosztowną) kładkę 
pieszo-rowerową przez Wisłę.

Ideologia

Można podziwiać rozległość 
i intensywność neomarksistow-
skiej rewolucji, ujawniającej 
się w poczynaniach stołeczne-
go samorządu. Już to chce za-
infekować dziatwę szkolną ba-
nialukami genderowymi, choć 
edukacja to nie jego kompeten-
cje. Już to optuje za prawami 

„pracownic i pracowników sek-
sualnych”, sponsorując funda-
cję „Pozytywni w tęczy”. Co ma 
samorząd do seks-biznesu – 
mieszkańcy nie dociekają.

Za stołecznym przykła-
dem idą władze innych miast. 
W Częstochowie apelowano, 
by ograniczyć pielgrzymki na 
Jasną Górę (pandemia), ale 
nie było przeciwwskazań do 
marszów feministek. Krakow-
scy radni domagali się zmniej-
szenia liczby lekcji religii. Gdań-
scy – chcą kontynuacji progra-
mu edukacji seksualnej w szko-
łach średnich. W Poznaniu idą 
dalej – chcą upominać rodzi-
ców, przeciwnych genderowym 
deprawacjom dzieci. Podejmo-
wane przez aktywistów działa-
nia antydyskryminacyjne, przy 
aprobacie władz miejskich, 
przekraczają kompetencje tych 
ostatnich.

W raporcie „Polska samo-
rządów”, ogłoszonym przez 
Fundację Batorego, nieoce-
nioną w propagowaniu otwar-
tego społeczeństwa obywatel-
skiego, eksponuje się autono-
mię programową samorządów 

(ograniczenie religii, edukacja 
seksualna), promuje uczestnic-
two dzieci w zarządzaniu szko-
łą jako „laboratorium demokra-
cji”. Decentralizacja, regiona-
lizacja, lokalne separatyzmy 
mają służyć wzmożeniu anty-
kulturowemu, antykatolickie-
mu, antyprawicowemu. I nic to, 
że demokracja lokalna prze-
kształca się w kliki i układy, 
co widać szczególnie w PO-sa-
morządach.

Jajko z feministyczną bły-
skawicą to życzenia świąteczne 
stołecznego Teatru Powszech-
nego. Życzy sobie „równych 
praw, braku przemocy i dyskry-
minacji” (jakoś nie widać tych 
uciążliwości przy hojności sto-
łecznego magistratu), a jeszcze 
„bezpieczeństwa socjalnego 
i pracowniczego” (by skutecz-
nie bezcześcić, bluźnić, szydzić 
z tradycji i religii). Promocja an-
tykultury nie jest zadaniem sa-
morządów, ale lewicowym ak-
tywistom to nie przeszkadza, 
tym bardziej gdy znajdują po-
parcie władz miejskich. Wła-
śnie ursynowski urząd dzielni-
cowy ozdobiono feministyczny-
mi błyskawicami.

Polityka historyczna

Karykaturalna śruba nie zo-
stała wkręcona w misę fontan-
ny na placu Na Rozdrożu. Sto-
łeczny magistrat skompromito-
wał się w setną rocznicę Bitwy 
Warszawskiej. Przedłużający 
się remont Sali Kongresowej 
stalinowskiego pałacu kultury 
– zdaniem nie tylko satyryków 
– przewyższy koszty zburzenia 
tej sowieckiej pamiątki, piętnu-
jącej naszą stolicę. Tak, jak czy-
ni to pezetpeerowski skansen 
na Powązkach Wojskowych, 
dekorowanych upamiętnieniami 
zdrajców, agentów, towarzyszy. 
Cmentarz – w końcu rodzaj na-
rodowego panteonu – pozosta-
je w gestii stołecznych władz, 
fałszujących historię, prowa-
dzących grubokreskową polity-
kę funeralną. I wciąż czeka na 
dekomunizację.

Na Opolszczyźnie rządzą-
ca PO preferuje współpracę 
z mniejszością niemiecką (nie-
rzadko „przebierańcami” poda-
jącymi się za takową), byle nie 
dopuścić PiS do współrządze-
nia. W efekcie uprzywilejowana 
mniejszość niemiecka (m. in. 
dwujęzyczne napisy miejsco-
wości) protestuje przeciwko bu-
dowie pomnika Bohaterów Po-
wstań Śląskich. Chciałaby upa-
miętnić także niemieckich za-
borców. Takie kompromitujące 
pomysły właśnie dzięki wyro-
zumiałości PO dla swoich lokal-
nych koalicjantów.

Zaprzaństwo samorządowe
 ■ Zaspokajanie potrzeb wspólnoty lokalnej to zadania samorządów. Co innego jednak konsty-

tucyjne zapisy, a co innego rzeczywistość. Podobnie z prawem do referendum, dzięki któremu 
członkowie wspólnoty mogą decydować o jej sprawach, także o odwołaniu wybranych władz.

Jerzy 
Pawlas

▶
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Opinie i Akcenty

W przypadku przekroczenia li-
mitów wiernych w kościołach, 
donosić będą na księży. A nie 
pomyślą, by skontrolować nie-
mieckie supermarkety, wiec 
homoseksualistów w Gdańsku, 
czy organizowane przez neo-
nazistów burdy uliczne, gdzie 
pod hitlerowskim znakiem, 
żąda się mordowania dzieci 
nienarodzonych. Wiadomo, że 
największym wrogiem opozy-
cji jest Kościół Katolicki (nawet 
życzenia świąteczne im prze-
szkadzają !), bo mimo naci-
sków, nie chce zmienić Nauki 
Chrystusa w sprawie aborcji 
i homoseksualizmu. Ale to nie 
tylko polski Kościół jest taki. 
Pewni biskupi w USA grożą 
prezydentowi Bidenowi eksko-
muniką za popieranie aborcji. 
Są tam też księża i biskupi, od-
mawiający udzielania komunii 
osobom głoszącym „prawo ko-
biety do zabicia swego dziec-
ka”, czy popierającym organi-
zacje proaborcyjne (niektórzy 
polscy hierarchowie mogliby 
brać z nich przykład!).

Działacze opozycji doma-
gali się zamknięcia kościołów 
na Wielkanoc. Nie żądają jed-
nak, aby na czas epidemii za-
mknąć domy publiczne, no bo 
to zyskowny biznes… Wyda-
li nawet „Doświadczalnik. Jak 
pracować seksualnie w sposób 
bezpieczny, świadomy i satys-
fakcjonujący” (FemFund Po-
znań 2019, ss. 198) – poradnik 
pracy seksualnej dla osób za-
czynających pracę w tej bran-
ży i już w niej pracujących. Te-
raz jasnym jest, czemu „femi-
nistki” namawiają kobiety do 
„wyzwolenia” (i do jakiego) 
i kogo te „kobiece” organiza-
cje reprezentują. To też wyja-
śnia powody przyciągania do 
ulicznych manifestacji młodych 
dziewcząt traktowanych, jako 
narybek do tej profesji (niech 
się uczą!). Jasne też jest, 
skąd pochodzi wulgarny język 
uczestników tych burd ulicz-
nych, z bandyckimi napadami 
na kościoły i księży oraz z de-
wastowaniem symboli polsko-
ści. To jest język prostytutek, 
sutenerów i ich ochroniarzy.

Są jednak opozycyjni na-
ukowcy, którzy ten język ak-
ceptują, a nawet afirmują. Ale 
oni zakazują też używania np. 
słowa „murzyn” i „homoseksu-
alizm”. Tacy „uczeni” nie sprze-
ciwiają się także słowom poli-
tyków opozycji, że „biologicz-
ny mężczyzna rodzi dziecko”, 
a nawet twierdzą, że w jedno-
płciowych parach rodzi się wię-
cej dzieci, niż w różnopłcio-
wych. Cóż, jak widać, spadek 
poziomu wykształcenia i wie-

dzy dotyka wszystkie grupy 
społeczne, „naukowców” tak-
że… Są opozycyjni uczeni za-
chwalający kazirodztwo, są też 
tacy, co żądają „sekseduka-
cji” dzieci, będącej przygoto-
waniem ich do pedofilii, któ-
rej legalizacji domagali się „po-
stępowi uczeni”, jak np. Sar-
tre. Są też „badacze”, którzy 
świadomie fałszowali fakty, 
aby przypisać Polakom mordo-
wanie Żydów w czasie II Woj-
ny Światowej. Gdy ich fałszer-
stwa się wydały, rozgłosili na 
świecie, że są prześladowani, 
z powodu braku wolności sło-
wa w Polsce. Bo według nich, 
bezkarna ma być „wolność” do 
kłamania, fałszowania i oczer-
niania.

Politycy opozycji, z bra-
ku własnych osiągnięć, prze-
śladują tych, którzy talentem 
i ciężką pracą do czegoś do-
szli. Opluwali więc Roberta Le-
wandowskiego za to, że jest 
zamożny, że otrzymał wysokie 
odznaczenie i że czuje się Po-
lakiem. Polski „Orlen” stoi ko-
ścią w gardle koncernom zza 

miedzy, więc opozycja przypu-
ściła ohydną nagonkę na jego 
prezesa. Ale wyszła im z tego 
parodia nazwana „aferą parów-
kową”, na miarę tej z dorszem 
za 7 zł, z 2007 r. Jak kto głu-
pi i podły, dobrze mu tak ! Po-
lityk ma umieć przewidywać 
i rozumować. Politycy opozycji 
tych cech nie posiadają, więc 
obrzydliwie i głupio, krytykowa-
li (to, i szczepić się poza kolej-
ką, potrafią) tworzenie szpitali 
tymczasowych, bez których nie 
byłoby dziś gdzie kłaść cho-
rych na Covid.

Niemcy są zaniepokojo-
ne tym, że w wyniku rozmów 
Polski, Węgier i Włoch, pań-
stwa Unii Europejskiej mogą 
się uniezależnić od biurokra-
cji unijnej (niemieckiej). Dlate-
go opozycja (też na zlecenie) 
oskarża rząd polski o współ-
pracę z Rosją. To świadczy 
o tym, że ma swych zwolenni-
ków za durniów, którzy nie wie-
dzą, kto z Rosją współpraco-
wał i kto jej pomaga. To ich pre-
mier w 2010 r. był na rosyjskich 
obchodach „Katynia”, a nie na 

polskich. To oni bez powodu 
oddali Rosji „śledztwo smoleń-
skie”, w wyniku czego, do dziś 
czarne skrzynki i wrak polskie-
go samolotu tkwią w Rosji (a 
ona, jak ten szatniarz: „nie od-
dam ci twego płaszcza i co mi 
zrobisz ?”). To opozycja po-
piera rosyjski sprzeciw wobec 
przekopu Mierzei Wiślanej 
i nie protestuje przeciw budo-
wie Nord Stream 2. To opozy-
cja wydała „Poradnik” dla agen-
tów okupacyjnych „służb” PRL 
(UB, SB), jak zdobyć wysoką 
nienależną emeryturę.

Do oczerniania polity-
ków władzy i uczciwych lu-
dzi jej zwolenników (np. do 
kłamstw o dokonaniu abor-
cji), opozycja zatrudniła fir-
mę „Pomyje ze zgniłego ka-
lafiora” (czy jakoś tak), czyli 
ścieki z wychodka. Jacy poli-
tycy, taki etyczny i intelektu-
alny poziom ich działań. Ich 
idea to „Bób, Humus, Włosz-
czyzna” i kilku gwiazdek, 
serwowanych i na pogrzebie 
i w ich diecie świątecznej.

Podatki
Mali płacą za dużo, duzi płacą za mało, 
a wielcy nie płacą wcale.

Taka jest prawda o podatkach w Polsce 
i na świcie. I nie ma żadnego łamania pra-
wa. Jest „inżynieria finansowa” – skutecz-
ne jego obchodzenie.

Tak skuteczne, że internetowy gigant Fa-
cebook w 2014 roku swoje miliardowe zy-
ski opłacił w Wielkiej Brytanii daniną 
4 tys. funtów. Elektroniczny potentat Ap-
ple cały zeszłoroczny zysk w Europie opo-
datkował stawką 0,005 proc. w….Irlandii.

W praktykowaniu niebotycznych oszustw 
mają udział międzynarodowe koncerny 
i państwa. Nie trzecioświatowe raje podat-
kowe, ale państwa Unii Europejskiej. Luk-
semburg przez lata stosował takie meto-
dy wzbogacania się. W nagrodę jego pre-
mier Jean-Claude Juncker został przewod-
niczącym Komisji Europejskiej – formal-
nie przywódcą Europy.

Francuski ekonomista Thomas Piketty pi-
sze: „Pozwalamy w ten sposób na podko-
pywanie bazy podatkowej sąsiadów, nie 
ma to nic wspólnego z zasadami gospo-
darki rynkowej czy liberalizmem. To się 
nazywa kradzież”.

Zabijająca rozwój, krzycząca niespra-
wiedliwość dzieje się powszechnie 
w rozwiniętym kapitalizmie w majesta-
cie prawa.

Kwiecień 2017

Wciąż aktualne
Słowa śp. Kornela Morawieckiego

Taki poziom
 ■ W związku z Covidem, wyznaczono wyśrubowane normy liczby wiernych na 

nabożeństwach w kościołach. Działacze lewicowych partii i niemieckich me-
diów rozpełzli się po kraju, by tak, jak ich przodkowie, śledzić Polaków.

Wacław LeszczyńskiGdański samorząd też 
prowadzi swoją politykę histo-
ryczną (m.in. latami zaniedby-
wał Westerplatte). Gdy z okazji 
swego 40-lecia związek „So-
lidarność” wywiesił banery – 
„Człowiek rodzi się i żyje wol-
nym” oraz „Nie ma wolności 
bez solidarności” – miasto na-
łożyło nań karę 50 tys. zł pod 
pretekstem reklamy zakłócają-
cej krajobraz.

Drzewa staną się symbo-
lem zwycięstwa natury nad hi-
storią – odgrażają się stołeczni 
zieloni neo-barbarzyńcy. Tra-
dycyjne miasto, historyczna 
zabudowa mają zniknąć, prze-
słonięte zielonymi kurtynami. 
Zniknie też tożsamość mia-
sta, jego genius loci – cudem 
ocalałe z pożogi wojennej. Za-
miast ulic z zabytkową zabudo-
wą – rodzaj bulwarów (zieleń, 
sadzawki), oczywiście tylko dla 
pieszych.

Zasłonięcie zielenią Domu 
Braci Jabłkowskich, który cu-
dem obronił się przed tzw. 
dziką reprywatyzacją, można 
traktować jako wstyd samorzą-
du, że nie udało się zawłasz-
czyć tego obiektu. Trudniej 
zrozumieć inne ambitne pla-
ny, jak np. przebudowa ul. Mo-
kotowskiej czy placu Narutowi-
cza (zastawienie go szklanymi 
pawilonami, zwężenie ul. Gró-
jeckiej).

Niszczenie tradycyjnego 
miasta niewątpliwie współbrz-
mi z samorządowym pojmo-
waniem historii. Oto czerwo-
noarmiejcy wyzwolili stolicę 17 
stycznia 1945 roku, zaś Biuro 
Odbudowy Stolicy nie burzy-
ło wypalonych kamienic (na-
dających się do odbudowy), by 
nie pozbawić stolicy przedwo-
jennego charakteru.

Demokracja lokalna

Mimo dziury budżetowej sto-
łeczny magistrat finansuje 
szkolenia lewicowych bojówka-
rzy (tzw. taktyki miejskie, tech-
niki demonstrowania). Z dru-
giej strony – wprowadzając 
podwyżki (m.in. za usługi ko-
munalne), samorządy stymu-
lują inflację. Pod pretekstem 
pandemii, proponuje się zwol-
nienia z opłat za koncesje na 
sprzedaż alkoholu (w sytuacji, 
gdy 1 zł. zysku ze sprzedaży 
alkoholu przynosi straty 3 zł.).

Wzrost inflacji i kosztów 
utrzymania mieszkańców 
to rezultat dotychczasowych 
poczynań samorządowców. 
Ponieważ nie da się zwalić ca-
łej winy na pandemię, spół-
dzielcy mieszkaniowi i wspól-
noty mieszkaniowe protestują, 
zapowiadając podjecie kroków 
sądowych. Niewątpliwie samo-
rządy stanęły przed egzami-
nem dojrzałości. Również oby-
watele – dysponujący przecież 
orężem referendum.

Co do władz centralnych, 
to posłowie – na wniosek 
premiera – mogą odwo-
łać władze samorządowe, 
gdy naruszają ład konstytu-
cyjny i ustawodawstwo.

▶
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Wywiad

Czego najbardziej potrzebuje 
teraz Kraków?

Na pewno dużych zmian. Szcze-
gólnie dotyczy to polityki inwe-
stycyjnej i kierunków rozwoju 
miasta. Skutki polityki władz mia-
sta już teraz zagrażają utrzyma-
niu płynności finansowej, a cha-
os inwestycyjny, zakorkowane 
ulice ograniczają napływ inwe-
storów do Krakowa i negatyw-
nie wpływają na środowisko na-
turalne.

Mieszkańcy obawiają 
się rosnącego zadłużenia Kra-
kowa…

Kraków musi powstrzymać spi-
ralę zadłużenia. Obecnie zacią-
gane długi będą spłacane przez 
najbliższych kilkanaście lat. Na-
leży wdrożyć politykę oszczę-
dzania, o czym niektórzy radni 
mówią od dłuższego czasu. Jed-
nak na mówieniu o oszczędza-
niu się kończy.

Teraz mamy kryzys i uwidacz-
niają się wieloletnie błędy. Co 
można teraz zrobić, by popra-
wić tę sytuację?

Musimy wykorzystać to, co mamy 
do dyspozycji. Przede wszyst-
kim możliwości pracy zdal-
nej, w tym e-urzędu. Koszty 
utrzymania urzędu możemy 
dzięki temu redukować. Potrzeb-
ny jest rzetelny przegląd spół-
ek miejskich pod kątem zasad-
ności ich istnienia i zadłużenia. 
Potrzebny jest dialog i szukanie 
kompromisu, aby doprowadzić 
do rozwiązania problemów po-
wstałych w związku z aktualną 
sytuacją także na świecie.

Co należy zmienić już teraz, 
by ratować sytuację?

Kraków jest miejscem pracy, ży-
cia, nauki kilkuset tysięcy miesz-
kańców. Na czele miasta stoi 
prezydent, który stanowi oś po-
rozumienia lub konfliktu na linii 
mieszkańcy i władze miasta. Po-
trzebna jest refleksja nad skutka-
mi błędów z przeszłości i szuka-
nie sposobów ich naprawienia.

Powietrze w Krakowie chwilo-
wo jest lepsze, ale ruch samo-
chodowy narasta...

W trosce o lepsze warunki klima-
tyczne trzeba kontynuować pra-
cę nad rozwojem odnawialnych 
źródeł energii i redukcją emi-
sji zanieczyszczeń. Zanieczysz-
czenia spowodowane przez sa-
mochody można wyeliminować 
lub zmniejszyć ich emisję, za-
pewniając darmową komuni-
kację miejską płacącym podat-

ki w Krakowie. Tymczasem mia-
sto stanęło w połowie drogi i nie 
tylko nie zwiększa dostępności 
komunikacji, ale wręcz ją ogra-
nicza. Obcięto też dotację z bu-
dżetu miasta dla MPK. To jest 
zaprzeczenie troski o czyste po-
wietrze.

Samochodów nie wyeliminu-
jemy z miasta!

Przykładem jest osiedle na Kur-
dwanowie. Powstają tam ogrom-
ne budynki wielorodzinne, któ-
rych zmotoryzowani mieszkańcy 
stoją w długich korkach. Jest to je-
den z wielu przykładów wydawa-
nia pozwoleń na budowę osiedli 
bez infrastruktury drogowej, któ-
rej zapewnienie należy do za-
dań własnych gminy. Zgodnie 
z przepisami deweloper powinien 
otrzymywać pozwolenie na bu-
dowę inwestycji niedrogowej, do-
piero po wykonaniu odpowiedniej 
drogi od podstaw lub przez roz-
budowę już istniejącej. Powinno 
się wyeliminować dotychczaso-
wą praktykę wydawania pozwo-
leń na budowę bez wcześniej-
szej rozbudowy infrastruktury 
drogowej. Stosowana praktyka 
niweczy starania o czyste powie-
trze, gdyż dziesiątki samocho-
dów stojących w korkach produ-
kują mnóstwo spalin.

Z kolei mieszkańcy, którym 
miasto buduje pod oknami ruchli-
wą drogę, nie odczują poprawy 
stanu powietrza po likwidacji ni-
skiej emisji, skoro będą oddy-
chać spalinami z odległej o… 2 
m od ściany budynku ruchliwej 
drogi! Działania na rzecz ochro-
ny powietrza i zdrowia ludzi mu-
szą być zintegrowane z planowa-
niem i gospodarką przestrzenną.

Co należy zmienić, by wyeli-
minować te niekorzystne zja-
wiska?

Należy przywrócić realne zna-
czenie planowania przestrzen-
nego, które obecnie bardziej słu-
ży doraźnym celom inwestycyj-
nym deweloperów niż perspek-
tywicznemu planowaniu inwe-
stycji. Miasto funkcjonalne to od-
powiednie proporcje między in-
frastrukturą drogową, technicz-
ną, społeczną i terenami zielo-
nymi. Trzeba ustalić plan zago-
spodarowania i konsekwentnie 
go realizować. Rząd pamięta 
o strategicznym znaczeniu pla-
nowania przestrzennego w no-
wym ładzie gospodarczym i za-
powiedział zmiany w przepisach.

Miasto rozwijało się niepro-
porcjonalnie. Największe na-
kłady przeznaczono na ścisłe 
centrum nastawione na tury-
stykę, której teraz nie ma.

Kraków jest drugim co do wiel-
kości miastem w Polsce! Trud-
no uwierzyć, ale są tu miejsca, 
zwłaszcza na peryferiach, gdzie 
dzieci chodzą do szkoły ulica-
mi bez chodników, a szkoły nie 
mają przyłączenia do miejskiej 
kanalizacji. Chodnik przy drodze 
do szkoły to bezpieczeństwo, 
a kanalizacja sieciowa to ochro-
na środowiska – razem tworzą 
elementarne warunki bezpie-
czeństwa zdrowia i życia. To po-
winien być priorytet prezydenta 
Krakowa. Dlaczego tak nie jest? 
Kto to wie? Konieczny jest pro-
gram wyrównania różnic cywili-
zacyjnych na terenie miasta.

Ostatnio było sporo zamie-
szania w związku ze zmiana-
mi w organizacji ruchu, wyzna-
czaniem tras rowerowych 
kosztem jezdni dla samo-
chodów.

Potrzebna jest pełna transpa-
rentność przy obsadzaniu stano-
wisk w urzędach. Miastem powin-
ni zarządzać eksperci. Jeśli obu-
rzeni mieszkańcy krytykują za-
stosowane rozwiązania z zakre-
su inżynierii ruchu, to należy zwe-
ryfikować stawiane zarzuty i do-
konać zmian kadrowych. To było-
by partnerskie podejście w kon-
taktach z mieszkańcami. Widać, 
że relacje Prezydent – mieszkań-
cy są dalekie od ideału, co dopro-
wadza do protestów np. blokowa-
nia ulic. Dlatego niezbędne jest 
nowe otwarcie w relacjach sa-
morządu krakowskiego i wypra-
cowanie partnerskiego podej-
ścia w rozwiązywaniu problemów 
miasta.

Kraków nastawiony na tury-
stykę ponosi teraz koszty tej 
jednostronnej polityki?

Niestety Kraków bardzo boleśnie 
Kraków odczuwa błędy elimino-
wania rzemiosła i drobnego prze-
mysłu. Współczesne technologie 
umożliwiają prowadzenie czyste-
go przemysłu. Projekt Nowa Huta 
Przyszłości jest opieszale reali-
zowany, co w połączeniu z wyłą-
czeniem wielkiego pieca stwa-
rza realne zagrożenie wzrostem 
bezrobocia i brakiem wpływów 
do kasy miasta. Turystyka razem 
z rozwojem drobnego przemysłu 
i rzemiosła pozwoli powrócić mia-
stu na drogę rozwoju.

Nowa polityka, nowe twarze, 
nowe otwarcie?

Dotychczasowa polityka władz 
Krakowa skutkuje wzrostem po-

czucia niepewności, ogranicze-
niem zaufania do władz i prote-
stami mieszkańców wobec kon-
tynuacji dotychczasowej polityki. 
Nowa polityka to działania władz 
transparentne i stabilne, które 
zbudują zaufanie do władz. Ko-
nieczna jest nowa polityka prze-
mysłowa dla Krakowa z wyko-
rzystaniem nowoczesnych i eko-
logicznych technologii.

Nowe władze miasta muszą 
nadrobić stracony czas i zachę-
cić inwestorów do ulokowania 
inwestycji w Krakowie. Czas No-
wego Ładu jest najlepszą oka-
zją do przywrócenia Krakowo-
wi zrównoważonego rozwoju, 
a mieszkańcom szansy na ży-
cie w funkcjonalnym i dobrze za-
rządzanym mieście.

Istotne dla miasta są su-
werenne decyzje – bez wpły-
wu deweloperów i innych indy-
widualnych interesów. Działa-
nie wszystkich organów muszą 
być niezależne i zgodne z po-
siadanymi kompetencjami. Trze-
ba podnieść rangę planowania 
przestrzennego i kierunków roz-
woju miasta. Nie mogą o tym de-
cydować plany deweloperów. In-
stytucje i urzędy powinny do-
konać zmian organizacyjnych 
i kadrowych. Należy rozważyć 
zmiany w funkcjonowaniu spół-
ek miejskich i urzędu miasta. 
Zmiany są wymuszone wpro-
wadzeniem Nowego Polskiego 
Ładu w tym pracy zdalnej i in-
nych innowacji. Ważne jest przy-
wrócenie podmiotowości miesz-
kańców, dążenie do porozumie-
nia w istotnych sprawach miasta 
i prowadzenie uczciwego, a nie 
iluzorycznego dialogu.

Plan dla Krakowa!
 ■ Zmiana w zarządzaniu Krakowem to sprawa niezwykle pilna. Brak środków do spłaty zadłu-

żenia miasta zaniepokoiła Regionalną Izbę Obrachunkową. Zmiany organizacji ruchu w cen-
trum Krakowa wywołały protesty mieszkańców.

Grzegorz 
Gorczyca

TRAGEDIA SMOLEŃSKA
Krwawa ofiara na ołtarzu Ojczyzny
Z dziewięćdziesięciu sześciu istnień złożona.
Dzisiaj Polski Naród nowe liczy blizny,
Bo ziemia smoleńska polską krwią zroszona.

W podróż się wybrali do Tych, co przed laty,
Z kulą w potylicy w dołach śmierci legli;
Żeby Im hołd oddać i położyć kwiaty –
Niestety, na progu Katynia polegli.

Wszechmocny otworzył Im wrota wieczności.
Prezydenta Polski wraz z całym orszakiem,
Już nie las katyński, lecz Chrystus dziś gości
I wita przybyłych pojednania znakiem.

Doczesne Ich szczątki wróciły do kraju,
Niestety, w bezładzie i sprofanowane!
Zaprawdę sumienia ci ludzie nie mają,
Przez których to rządy były sprawowane.

Panie Prezydencie! Słyszysz!? Werble grają!
Twój Naród zastygły w zadumie, w żałobie.
Już w Polsce Twoje pomniki odsłaniają,
Bo Twoja Ojczyzna pamięta o Tobie

Kwiecień A.D. 2021

Antoni 
Wysocki
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Europa i Świat

Kaklamanakis otrzymał wspar-
cie od kilku znanych i utytu-
łowanych przedstawicieli tej 
dyscypliny, m. in. Takisa Man-
tisa, Pawlosa Kajalisa, Wasi-
lii Karachaliu i Sofii Bekatoru. 
Ta ostatnia odegrała ogrom-
ną rolę w kolejnym ciągu zda-
rzeń. W tym samym czasie 
minister sportu świeżo wybra-
nego rządu Nowej Demokracji 
złożył projekt ustawy zmniej-
szającej liczbę kadencji dzia-
łaczy sportowych na szcze-
blach zarządczych do trzech 
i ograniczając górną grani-
cę wieku sprawowania kie-
rowniczych stanowisk do 70 
lat. Oczywiście wywołało to 
protest różnych działaczy, 
którzy byli wybierani na 7-8 
kadencji i niemal dożywot-
nio zawładnęli organizacjami 
sportowymi.

Kierownictwo GZŻ skiero-
wało do sądu oskarżenie prze-
ciwko byłemu olimpijczykowi 
o oszczerstwo i zażądało 100. 
000 euro odszkodowania. 
Sprawa przybrała nieoczeki-
wany obrót w grudniu ub. r. 
gdy wspomniana Sofia Beka-
toru w wywiadzie udzielonym 
pewnemu medium społecz-
nościowemu ujawniła, że 22 
lata temu podczas pobytu na 
zawodach w Hiszpanii zosta-
ła zgwałcona przez jednego 
z działaczy. Sofija była wtedy 
młodą, 21-letnią ambitną za-
wodniczką. Ona i jej koleżan-
ka wywalczyły wtedy awans 
na Olimpiadę w Sydney. 
Ze strachu i poczucia wstydu 
przemilczała ten fakt. W in-
nych mniej drastycznych sy-
tuacjach miała okazję przeko-
nać się o wszechwładzy dzia-
łaczy sportowych i ich możli-
wościach zniszczenia kariery 
sportowej zwłaszcza młodym 
zawodnikom.

Wywiad wywołał wzbu-
rzenie nie tylko w środowi-
sku sportowym. Wskazany 
z imienia i nazwiska działacz, 
a miesiąc później cały zarząd 
Związku Żeglarskiego podda-
li się do dymisji. Do tego przy-
czyniła się też interwencja 
World Sailing (Międzynaro-
dowej Federacji Żeglarskiej). 
Grecka prokuratura zdecy-
dowała się na wysłuchanie 
zeznań sportsmenki, choć 
z prawnego punktu widzenia 
przestępstwo uległo przedaw-
nieniu. Sofija Bekatoru za-
apelowała w kolejnych wywia-
dach, aby ujawnili się inni po-

krzywdzeni. Apel był skie-
rowany głównie do młodych 
sportowców, lecz reakcja na-
stąpiła … w branży arty-
stycznej.

Młody Grek mieszkają-
cy na stałe w Szwecji opubli-
kował w mediach społeczno-
ściowych relację o tym, jak 
dziesięć lat wcześniej, gdy 
miał piętnaście lat, został 
uwiedziony i zgwałcony przez 
znanego reżysera. Dymitris 
Lignadis, ów reżyser, aktor 

i scenarzysta, jest hołubiony 
przez wszystkich ze wzglę-
du na swój niemały dorobek 
artystyczny. Otrzymał wie-
le nagród w Grecji i za gra-
nicą. Wystawiał wspaniałe 
przedstawienia oparte na sta-
rożytnych dramatach w ar-
chaicznych sceneriach Epi-
dawrosu i teatru Dionizosa 
pod Akropolem. Nic dziwne-
go, że mianowanie go przez 
Minister Kultury na dyrekto-
ra artystycznego Teatru Na-
rodowego w Atenach spotka-
ło się z powszechną aproba-
tą, również opozycji. Tajem-
nicą poliszynela jest, że Li-
gnadis od dawna deklaruje 
się jako homoseksualista po-
ligamicznym – jak to niektórzy 
określają. Oczywiście rów-
nież w Grecji homoseksu-
alizm w branży Melpomeny 
nikogo nie szokuje. Wszy-
scy wiedzieli, że aktywność 
dyrektora w tym zakresie 
nie ograniczała się wyłącz-
nie do środowiska artystycz-
nego. W Atenach podobnie 
jak w innych metropoliach 

na świecie najstarszy zawód 
świata, w myśl forsowanych 
praw mniejszości, oferuje od-
powiednie usługi. Wzdłuż jed-
nej z głównych arterii łączą-
cych Pireus z Atenami (ulica 
Andreasa Syngru) jest wiele 
miejsc z wyczekującymi mło-
dymi chłopcami. Jak dono-
szą z rzadka prasowe repor-
taże, wśród nich są emigran-
ci, często nieletni. Młodych, 
niedoświadczonych chłop-
ców „łowią” też w innych miej-

scach dojrzali „satyrowie”, za-
praszają ich do domów, czę-
stują alkoholem i narkotykami, 
spełniają ich zachcianki. Pro-
ceder ciągłego poszukiwania 
i zmiany partnerów przez do-
świadczonych, z reguły do-
brze sytuowanych ekono-
micznie homoseksualistów 
zawiera pewien element ryzy-
ka. W 2008 r. znany aktor Ni-
kos Serjanopulos został zna-
leziony zamordowany we wła-
snym domu. Sekcja wykazała 
ponad dwadzieścia uderzeń 
nożem kuchennym. Przystoj-
ny często grający rolę amanta 
aktor był określany przez kry-
tykę jako jeune premier (zen 
premier) greckiej kinemato-
grafii. Prywatnie był znanym 
homoseksualistą zawierają-
cym znajomości z przypadko-
wymi mężczyznami. Zamor-
dował go młody Gruzin, który 
przyznał się do morderstwa 
i przywłaszczenia pieniędzy. 
Uzasadnił swój czyn potrzebą 
obrony godności, gdyż ofiara 
chciała go zmusić do „biernej 
pozycji”.

Oskarżenie młodego Gre-
ka przeciw Dymitrisowi Ligna-
disowi z początku nie zapo-
wiadało medialnej burzy. Jed-
nak po kilku dniach inny ak-
tor wysunął podobny zarzut 
i nagle ruszyła lawina różnych, 
zeznań, oskarżeń, wspomnień, 
donosów i posądzeń. Atmos-
fera wokół tej sprawy się za-
gęszczała i wywołała zamie-
szanie w polityce. Opozycja, 
chcąc wykorzystać okazję, za-
żądała dymisji minister Kultury 

i oskarżyła rząd o próbę zatu-
szowania sprawy. Ostatecznie, 
gdy prokurator wniósł pozew, 
Lignadis został zmuszony do 
dymisji i niedługo potem został 
aresztowany. Pedofilski skan-
dal znanego reżysera odbił 
się rykoszetem na innych zna-
nych postaciach filmu i teatru; 
mechanizmy zawodowej zawi-
ści i rywalizacji zostały odblo-
kowane. Denuncjacje dotyczy-
ły najczęściej molestowania 
seksualnego, wykorzystywa-
nia hierarchicznej podległości, 
obiecywania ról za wiadome 
usługi, obscenicznych i wul-
garnych zachowań, kumoter-
stwa itp. Skutkiem było m. in. 
usunięcie znanego aktora ko-
mediowego z telenoweli, roz-
wiązania umowy z innym reży-
serem prowadzącym wykłady 
z adeptami sztuki filmowej, na-
piętnowanie przez związek za-
wodowy aktorów dotychcza-
sowych kolegów i ekspiacyjne 
pokazówki niektórych boha-
terów tej afery. Nie brakło też 
chwilowych protagonistów ma-
jących swoje pięć minut w me-

diach przypominających wyda-
rzenia sprzed kilkudziesięciu 
nawet lat. Jednakże po trzech 
tygodniach nagłaśniania coraz 
bardziej skandalizujących mo-
mentów temat nagle stracił po-
smak sensacji i nawet nowe 
świadectwa przeciwko prze-
bywającemu w areszcie reży-
serowi nie zdołały rozpalić za-
interesowania. Oprócz natu-
ralnego w takich przypadkach 
„zmęczenia materiału” przy-
czyną było łączenie zjawiska 
pedofilii z homoseksualizmem. 
Pojawiły się opowieści, niewąt-
pliwie szczere, przedstawia-
jące życie i młodzieńcze lata 
przyszłych homoseksualistów. 
W tych opowieściach powta-
rza się motyw inicjacji seksu-
alnej, kiedy nastoletni chłopcy 
są uwodzeni przez starszych, 
imponującym im pieniędzmi 
i pozycją społeczną mężczyzn. 
Po kilkunastu latach często się 
zdarza że historia zatacza koło 
i ofiara staje się sprawcą. Po-
dobnie jak w stosunkach he-
teroseksualnych, we współ-
czesnym zachodnim świecie 
seks przestał być tabu. Mło-
dzież rozpoczyna życie sek-
sualne bardzo wcześnie, na-
wet przed piętnastym rokiem 
życia. Lewicowe media ostro 
(co należy im uznać za zasłu-
gę) walczą z pedofilią. Stosu-
ją jednak pewną manipula-
cję – chcą oddzielić całe śro-
dowisko LGBT+ od przypad-
ków różnych patologii seksu-
alnych. Stąd też, kiedy osoby 
zasłużone dla kultury greckiej, 
znalazły się w kręgu podejrza-
nych o pedofilię, narracja stała 
się niewygodna.

Znany kompozytor Hadzi-
dzakis, pisarz Kazantzakis 
(autor „Greka Zorby”), reżyser, 
teatrolog Karolos Kun czy Ja-
nis Caruchis są trwałymi sym-
bolami współczesnej kultu-
ry greckiej. Wszyscy, nieżyją-
cy już, byli homoseksualista-
mi. Tylko jednemu z nich przy-
pisuje się po latach o stosun-
ki z młodymi chłopcami. Tego 
obawia lewicowa liberalna 
opozycja – aby nie doszło do 
utożsamienia poszczególnych 
przypadków z całą społeczno-
ścią LGBT+.

To wydaje się oczywiste 
pod warunkiem, że ci sami 
lewicowi liberałowie nie 
będą utożsamiali przypad-
ków niektórych księży z ca-
łym Kościołem.

Niewygodna prawda
 ■ Bieg wydarzeń często przebija teorie spiskowe zwrotami akcji i nie-

oczekiwanymi skutkami. Dwa lata temu nagłośniono lokalny kon-
f likt w Greckim Związku Żeglarskim. Złoty medalista z Atlanty w kla-
sie mistral Nikos Kaklamanakis zarzucił wieloletnim „dinozaurom” 
zarządzającym GZŻ korupcyjne praktyki, nieporadność i obojętność 
na potrzeby sportowców.

 Korespondencja z Grecji
Andrzej Bafalukosz
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Polska i Polacy

Zapis rosyjskiego historyka 
Mikołaja Berga można by wpi-
sać do paszportu Marii Ro-
dziewicz w rubryce „znaki 
szczególne.” Jaka była cór-
ka powstańców zesłanych na 
katorgę Sybiru? Nie wiemy, 
jak wyglądała, chociaż mo-
żemy domyślać się, co czu-
ła i myślała ta odważna kilku-
nastoletnia dziewczyna, kie-
dy wzmogły się represje car-
skie po powstaniu stycznio-
wym. Stała się wówczas waż-
nym ogniwem łączącym taj-
ne punkty dostawy polskich 
książek zza kordonu, na któ-
re było ogromne zapotrzebo-
wanie polskiej społeczności. 
Przesyłki te osobiście dostar-
czała na miejsce przeznacze-
nia za zgodą matki, Sybiracz-
ki. Maria w towarzystwie za-
ufanego Poleszuka szła pie-
chotą, obładowana zakaza-
nymi książkami, znosząc nie-
wygody przypadkowych noc-
legów po wsiach i zaścian-
kach Wileńszczyzny, ryzyku-
jąc wywózkę na Sybir. W tym 
czasie oprócz kolportażu or-
ganizowała też tajne naucza-
nie, dbając, żeby w okolicz-
nych dworkach pracowa-
ły polskie nauczycielki. Kan-
dydatki do pracy z dziećmi 
przygotowywały się do za-
wodu w „szwalni” pani Ża-
bińskiej. „Szwalnia” to oczy-
wiście kamuflaż tajnych kur-
sów pedagogicznych. Praca 
Marii to istne szaleństwo, na 
które nie łatwo było się zdo-
być, po tragicznych doświad-
czeniach rodziców ukaranych 
za sprzeciw wobec cara. Taka 
była Maria, jej bezpieczeń-
stwo nie było ważne. Wie-
działa jak wielu jej rówieśni-
ków, że aby odzyskać wła-
sne państwo, trzeba „walczyć, 
bić się, rwać pazurami, trzeba 
mieć tę wolę walki o imponde-
rabilia”.

Rodzice Marii, Henryk Ro-
dziewicz i żona Amelia, zosta-
li zesłani na syberyjską ka-
torgę za pomoc powstańcom. 
Był luty 1864 r. Ojciec szedł 
piechotą, zakuty w kajdany, 
matce w drodze łaski pozwo-
lono jechać na własny koszt. 
Dziesięć dni wcześniej uro-
dziła córeczkę, Marię. Osie-
roconym maleństwem zaopie-
kowali się dziadkowie Kurze-
nieccy. Po ich śmierci dziew-
czynkę wychowywała ciocia, 
Karolina Skirmunttowa. Po 
ośmiu latach zesłania dzię-
ki amnestii rodzice wrócili do 
kraju, do Warszawy, gdzie na-

kazano im osiąść bez prawa 
opuszczania miasta. Zamiesz-
kali na Starym Mieście, obo-
je chorzy i w wielkiej biedzie. 
Ich majątek został skonfisko-
wany. Gdy zmarł brat Henry-
ka sytuacjia bytowa Rodziewi-
czów się polepszyła. Odzie-
dziczyli po zmarłym Hruszo-
wą, w powiecie kobryńskim, 
70 km na wschód od Brześcia. 
W tym czasie został zniesiony 
zakaz opuszczania Warsza-
wy. Rodzina wróciła do domu. 
Po śmierci ojca Maria musia-
ła zająć się pracą w majątku. 
Teraz łączyła działalność kon-
spiracyjną z prowadzeniem 
dużego gospodarstwa. \Mimo 
nadmiaru obowiązków zało-
żyła tajne stowarzyszenie Ko-
biet „Unia”, zorganizowane 
na wzór Stowarzyszenia Zie-
mianek w Królestwie Polskim. 
Opracowała program, a po-
tem została łączniczką mię-
dzy kołem kobryńskim a war-
szawską centralą.

Jaka była Maria Rodziewi-
czówna? O jej cechach czy-
tamy w pamiętniku przyjaciół-
ki i krewnej, Jadwigi Skirmunt-
tówny „Pani na Hruszowej”. 
Maria całe życie zmagała się 
z chorobą, walczyła z astmą, 
często przechodziła zapa-
lenie płuc. Szczupła, ruchli-
wa, skłonna do żartów i śmie-
chu, kochała życie i ludzi. 
Była osobą otwartą i spon-
taniczną, naturalną w sto-

sunkach z innymi, bezkom-
promisową, gdy w grę wcho-
dziły jej przekonania i warto-
ści. Staranne wychowanie do-
mowe i u sióstr Niepokala-
nek w Jazłowcu, tradycja po-
wstania styczniowego, bo-
haterskie postacie z literatu-
ry polskiej, ukształtowały jej 
charakter.. Z domu wyniosła 
żywą i gorącą wiarę, umiała 
przyjąć każdą drogę prowa-
dzącą do Boga. Ta niezwykła 
kobieta s stworzyła wzorowo 
funkcjonujące gospodarstwo 
i ciepły dom, w którym przyj-
mowała licznych gości.

Podczas klęsk żywioło-
wych pomagała potrzebują-
cym i angażowała innych do 
pomocy. Organizowała punkty 
sanitarne i szpitaliki, reagowa-
ła natychmiast na każdą ludz-
ką biedę. „Miała serce peł-
ne miłosierdzia, ręce szczo-
dre, oczy otwarte na cierpie-
nie i nędzę, uśmiech skory do 
pocieszania”.

Przed zaborami Hruszo-
wa razem z całym kobryńskim 
powiatem należała do dóbr 
królewskich. Po zaborach ce-
sarzowa Katarzyna oddała 
te ziemie swoim generałom. 
Dziadkowi Rodziewiczówny, 
chorążemu Antoniemu Ro-
dziewiczowi, udało się odkupić 
tę posiadłość od Suworowa. 
Dziedzicząc Hruszową, Ma-
ria uważała, że przez wzgląd 
na pamięć królów Polski, ma 

obowiązek tę ich własność za-
chować w całości.

W pierwszych latach po 
agresji bolszewickiej wróci-
ła z Syberii liczna rodzina naj-
bliższych sąsiadów. Wróciła 
do spalonego domu, do wyja-
łowionej ziemi. Rodziewiczów-
na pomogła im finansowo przy 
budowie, chociaż jej majątek 
też był spustoszony. Ostatnie 
pieniądze przeznaczyła na po-
moc sąsiadom. Na pytanie, jaki 
procent od tej sumy wyzna-
czy, odpowiedziała „gęś na 
św. Marcina i indyk na Wiel-
kanoc”. Tej umowy święcie do 
końca dochowywano. Jadwi-
ga Skirmuntówna wspomina: 
„W ciągu roku dom stanął nie-
wielki, ubogi, ale swój, a jake-
śmy w nim radosne mieli in-
krotowiny. Po obiedzie zaczę-
liśmy wszyscy chórem śpie-
wać, a ci Sybiracy urodzeni 
i wychowani na Syberii zna-
li patriotyczne pieśni lepiej 
od nas! I tak się dźwigają w oj-
czyźnie Traugutta nasze pol-
skie dwory, pełne wiary w pol-
ską przyszłość na Kresach.”

Historia nie była łaskawa 
dla tamtych stron Polski. Przez 
ziemie kresowe od najdaw-
niejszych czasów przetacza-
ły się różne wojska, armie za-
borców, oddziały rewolucyjne, 
uciekinierzy, rabusie i przestęp-
cy. Pustoszono osiedla, dwor-
ki, wsie i kościoły, dewastowa-
no zabytki, zabijano i dręczo-

no mieszkańców, niszczono 
plony i przyrodę. Te burze nie 
ominęły Hruszowej. Kilkakrot-
nie dewastowano dwór i zabu-
dowania gospodarskie, rabo-
wano inwentarz albo rekwiro-
wano na potrzeby wojenne. Ale 
Hruszowa odradzała się jak fe-
niks z popiołów i zawsze, do-
póki tam była Polska. Ludzie 
potrafili okazać wdzięczność. 
Na jubileusz 50-lecia pracy są-
siedzi z bliższej i dalszej oko-
licy, także chłopi wręczyli Ma-
rii album z dedykacją „Sprawie-
dliwej Pani i Matce za pięćdzie-
siąt lat wspólnej pracy” . ofiaro-
wali też dzwon do hruszowskiej 
kaplicy, o którym Maria marzy-
ła od dawna.

W wielkim zapracowaniu 
znalazła czas na twórczość li-
teracką. Napisała 42 powie-
ści i wiele nowel – wszystkie 
utwory są świadectwem jej ży-
cia. Kluczem do zrozumienia 
postaw i poglądów bohaterów 
jest biografia autorki. Jej twór-
czość jest zakorzeniona w ota-
czającym ją świecie. Utwory 
ujawniają jej doskonały zmysł 
obserwacji i poczucie humoru, 
ujęła w nich wszystkie wymia-
ry ludzkiego bytu. Przedsta-
wiała zachowania godne, od-
ważne, nakierowane na spra-
wy takie jak niepodległość i Oj-
czyzna, honor i wiara. . Za Oj-
czyznę można cierpieć, ale nie 
można zadawać bólu; można 
za nią umierać, ale nie wol-

Tym artykułem rozpoczynamy cykl tekstów o wybitnych kobietach, które kształtowały los Polski, krze-
wiąc wiarę, wiedzę, sprawiedliwość i solidarność.

Maria, kobieta z Polską w sercu
 ■ „Kobieta polska, jest wiecznym, nieubłaganym i niewyleczonym spiskowcem. O! Nie żartujcie z nią. 

Ona jest prawdziwie niebezpieczna. One to głównie pobudzają odwagę mężczyzn. We wszystkich spra-
wach spotykamy się z kobietami polskimi. Jest to siła rewolucyjna, z którą musimy się liczyć”.

Sylwia Kozakowska

▶
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Polska i Polacy
no w jej imię zabijać. Cała 

jej twórczość to lekcja odpo-
wiedzialności za los narodu 
i duszę człowieka.

W roku 1913, kiedy ob-
chodziła jubileusz pracy twór-
czej, Henryk Sienkiewicz napi-
sał w liście gratulacyjnym: „ Łą-
cze się z tymi, którzy otacza-
ją Cię w dniu dzisiejszym, aby 
złożyć hołd należny Twemu ta-
lentowi i Twojej pracy. Radość, 
z jaką społeczeństwo przyję-
ło pierwszą Twą powieść, sła-
wa i uznani,e jakie ją otoczy-
ły, były dowodem, że istnie-
je ścisły, serdeczny i głębo-
ki związek między Twoją du-
szą a duszą polskiego ogółu, 
i że Ty wypowiadasz w wyso-
kiej artystycznej formie to wła-
śnie, co on myśli, co czuje, do 
czego dąży. […] Twoja wiara, 
Twoja nadzieja i Twoja miłość 
była wiarą, nadzieją i miłością 
polskiego narodu”.

W okresie międzywojen-
nym Maria Rodziewiczówna 
była najpoczytniejszą w Polsce 
autorką. Na jej prozie kształcił 
swoje gusta literackie jej rówie-
śnik, Stefan Żeromski, póź-
niej również Czesław Miłosz.

Gustaw Morcinek, Ślą-
zak wychowywany w niemiec-
kim gimnazjum, jako nastola-
tek przeczytał „Pożary i zglisz-
cza”: „Byłem tą powieścią 
olśniony, czytałem ją i prze-
żywałem jakby na jawie, dzię-
ki Rodziewiczównie uświado-
miłem sobie, że jestem Pola-
kiem, ta powieść utorowała mi 
drogę do Mickiewicza i Sło-
wackiego.”

Pracować i trwać dla Polski 
to była idea, która przyświe-
cała Marii Rodziewicz w każ-
dej pracy zarówno literackiej, 
jak i społecznej. Nie żałowa-
ła wysiłku w odbudowywa-
niu zgliszcz po wielokrotnych 

zniszczeniach najeźdźców, 
trwać, aby koła młyńskie na-
szego położenia między Rosją 
a Niemcami nas nie starły. Kie-
dy w powstańczej Warszawie 
dotarła do niej wiadomość, że 
Hruszowa została spalona, od-
powiedziała z właściwym so-
bie hartem ducha: „To nic, byle 
Polska była”. Miała wówczas 
80 lat i nadzieję, że weźmie 
się po raz kolejny do pracy nad 
odbudową. Gromadziła nawet 
sprzęty gospodarskie, wierząc, 
że będą potrzebne w dźwiga-
niu domu ze zgliszcz. Maria 
Rodziewicz odeszła na wiecz-
ną wartę 5 listopada 1944 roku. 
Ostatnie dni życia były dla niej 
golgotą. Umarła z wycieńcze-
nia, głodu i zimna, uciekając 
z płonącej Warszawy. Przy-
padkowe schronienie znala-
zła w posiadłości Żelazna pod 
Warszawą i tam zakończyła 
życie.

Jest coś symboliczne-
go w dacie jej urodzin i śmier-
ci 1864 – 1944, nawet w dacie 
pogrzebu – 11 listopada, to jak-
by przesłanie dla nas określa-
jące nasze zadania i obowiąz-
ki. Z grobu Rodziewiczówny 
na Powązkach w Warszawie 
słychać szept „nie wolno się 
poddać nigdy, nigdy”. Ona sły-
szała ten szept z grobu swo-
ich rodziców i dziadków, z mo-
gił rówieśników, którzy oddali 
życie w walce z zaborcą. Trze-
ba trwać, klęski są dla nas tyl-
ko obowiązkiem podjęcia wal-
ki na nowo, nie zawsze walki 
zbrojnej, ale cierpliwej, mrów-
czej pracy w tym czasie, któ-
ry jest nam dany, aby pol-
skość i Polacy trwali, bo „Byli 
tu i będą”.

Życiorys Marii Rodziewicz 
nie jest lukrowany. Ona na-
prawdę taka była. Taki ładunek 
prawości, szlachetności, miło-

ści do ojczystej ziemi, jaki jest 
zawarty w jej utworach, jest 
niemożliwy u człowieka, który 
nie ma gorącego serca, który 
sam nie jest szlachetny.

Tęsknimy do takich ludzi, 
zwłaszcza dzisiaj, kiedy fak-
ty codziennie odsłaniają nik-
czemność i pospolite kłam-
stwo. Kiedy we wszystkie 
sfery życia wkrada się wul-
garność, nienawiść, kiedy 
kurczą się horyzonty myślo-
we. Kiedy deptane są wszyst-
kie wartości, kiedy artyści 
trudnią się głównie produk-
cją skandali ku uciesze ga-
wiedzi.

Jan Waszkiewicz „zauroczył 
się” harcerstwem w okresie 
dzieciństwa, kiedy jego star-
szy kuzyn, a było to w latach tuz 
po wojnie, należał do drużyny, 
prowadzonej jeszcze według 
przedwojennych zasad. Czar 
harcerskiego mundurka, lilii, 
harcerskich meldunków, mar-
szów i werbli podczas przemar-
szu drużyny, działał na dziecko. 
Zainteresowanie harcerstwem 
spadło na przełomie lat 40 i 50, 
kiedy na horyzoncie pojawi-
ło się przywiezione z Sowietów 
„pionierstwo” naładowane bol-
szewicką ideologią, tak odległe 
od tradycji polskiego harcer-
stwa. W tzw okresie „paździer-
nikowej odwilży” władza komu-
nistyczna pozwoliła na ogra-
niczony powrót ruchu harcer-
skiego.

We Wrocławiu w 1956 roku 
zaczęły powstawać drużyny 
za sprawą przedwojennych har-
cerzy. Jednym z nich był Je-
rzy Masior (1924-2003), któ-
ry przed wojną był w 40 Lwow-
skiej Drużynie Harcerzy. Dru-
żynowym był Jacek Wojcie-
chowski (wówczas nazywał się 
Gurtzman), przyszły teść Jana 
Waszkiewicza. Jak na ironię, 
podczas wojny, kiedy Masior 
był już zaprzysiężonym żołnie-
rzem AK, przyjmował przysięgę 
od swego przedwojennego dru-
żynowego. Po wojnie Jerzy Ma-
sior rozpoczął studia na uczel-
ni medycznej we Wrocławiu. 
Jesienią 1956 r przy II LO na ul 
Parkowej (wówczas Rosenber-
gów), 25 Wrocławską Wodna 
Drużynę Harcerzy im. Harcer-
skiego Batalionu Szturmowego 
„Parasol”. Przywrócono trady-

cyjne symbole, mundu-
ry, komendy. Organizo-
wano wyjazdy na obo-
zy, szkolenia, organizo-
wano pomoc dla uboż-
szych. Była to drużyna 
specjalnościowa – że-
glarska. Należy w tym 
miejscu zwrócić uwa-
gę, że w przed II woj-
ną światową, w latach 
30 XX wieku, harcer-
skie drużyny specjalno-
ściowe stanowiły nowa-
torską formę działalno-
ści w ruchu skautingo-
wym. Na tym tle polscy harce-
rze wybijali się ponad przecięt-
ność. Jerzy Masior był kontynu-
atorem przedwojennego lwow-
skiego harcerstwa z jego spe-
cjalistyczną formułą. Szkołą ży-
cia, jak wspomina Jan Wasz-
kiewicz, były wyjazdy na obo-
zy do Sławy Śląskiej i Bosz-
kowa. Harcerze musieli przy-
gotować infrastrukturę obozo-
wą, w tym wykopać ziemian-
kę na magazyn. Obłożona dar-
nią z ziemią konstrukcja szkie-
letowa z gałęzi, została następ-
nie poddana próbie wytrzy-
małościowej. Tradycyjnie, tzn. 
jej wykonawcy stali pod zada-
szeniem, na którym skoki wyko-
nywał Masior. Próba wypadłą 
pomyślnie, aczkolwiek za koł-
nierzami druhów znalazło się 
sporo ziemi.

Pomysłem Jerzego Masio-
ra było wytypowanie na zastę-
powego obozu druha, z którym 
było najwięcej kłopotów, po-
wiedzmy, wychowawczych. Ten 
prosty zabieg okazał się strza-
łem w dziesiątkę – druh oka-
zał się odpowiedzialnym do 

swej funkcji i nie zawiódł. In-
nym razem Masior musiał po-
radzić sobie z młodym druhem, 
o wielkim apetycie, który robił 
zakłady o ilość zjedzonych ka-
napek. Pewnego razu doszło 
do zakładu, ile zje kromek chle-
ba z dżemem. Zakład wygrał, 
ale mina mu zrzedła kiedy oka-
zało się, że po zakończonym 
zakładzie pojawiły się pączki, 
których druh żarłok już nie nie 
mógł zjeść.

Zastępowym Jana Waszkie-
wicza był starszy o rok Jacek 
Jakubiec, dzisiaj kustosz Dwo-
ru Czarne koło Jeleniej Góry. 
Waszkiewicz wspomina o pew-
nym wydarzeniu. Otóż „kon-
kurencyjna” drużyna z techni-
kum przy ul Poznańskiej skra-
dła sztandar „wodniakom”. Był 
to dyshonor dla całej druży-
ny. Jacek Jakubiec włamał się 
do „harcówki wroga, by odbić 
skradzioną własność, ale zo-
stał schwytany. Musiał poże-
gnać się ze szkołą i drużyną. 
Z dzisiejszego „pedagogicznie 
poprawnego” punktu widzenia 
taki krok mógłby zostać okre-

ślony jako kryminogen-
ny. Wtedy był to natural-
ny odruch, nazwany ho-
norem harcerza. Jaku-
biec został ukarany, ale 
odszedł z honorem. Jan 
Waszkiewicz podkreślał 
przydatność umiejętno-
ści nabytych w okresie 
harcerskim, min.”pla-
ny alarmowe przyda-
ły się w konspiracyjnym 
okresie, a alfabet Mor-
sea – w kryminale”.

Odejście Jakub-
ca i Masiora z „dwójki” 

zbiegło się w czasie z począt-
kiem odwrotu od tradycji. Jan 
Waszkiewicz nie widział w nim 
miejsca dla siebie i także powo-
li rozstawał się z drużyną.

W konfrontacji z dzisiej-
szą „pedagogiczną poprawno-
ścią”, harcerskie przygody Jana 
Waszkiewicza mogą budzić 
grozę „mamusiek”, zapatrzo-
nych w swoich „dudusiów”. Jak 
sam Waszkiewicz to widział?

„Oczywiście coś takiego by-
łoby dzisiaj niemożliwe. To zna-
czy, nie takie rzeczy wyprawia-
ją młodzi ludzie. Chodzi mi o to, 
że cała ta eskapada była robio-
na za wiedzą i zgodą rodziców, 
drużynowego, a w tle – jeszcze 
całej harcerskiej hierarchii oraz 
szkoły. I nikt się nie przeciw-
stawił! Nikomu z dorosłych nie 
przyszło do głowy narzucać się 
nam ze swoją obecnością, tro-
skliwością, zakazami i nakaza-
mi. A przecież, za całą tę akcję 
odpowiadał 13-letni chłopiec, 
który zabrał ze sobą jeszcze 
młodszych kolegów. Były w tym 
elementy niebezpieczne (rze-
ka!) lub zagrażające otoczeniu 

(ognisko w lesie). Fakt, że wie-
działem, jak się do tego zabrać 
i radziłem sobie z tym świetnie. 
Fakt też, że nie tylko nie zapró-
szyliśmy ognia, ale nawet nie 
zostawiliśmy żadnego śmiecia. 
Niemniej – gdzie ubezpiecze-
nia? Gdzie certyfikaty? Gdzie 
zgody na piśmie? Nie, wte-
dy wszystko było zdecydowanie 
prostsze i sensowniejsze. Ze-
zwalano na ryzyko, bez którego 
jaki smak miałoby życie?”

Od kilku lat dawni harce-
rze z „dwójki” organizują spo-
tkania w szkole. Dwa lata temu, 
8 czerwca, szkołę odwiedzili 
po raz kolejny. Uczestnicy zbiór-
ki harcerskiej najpierw udali się 
na mszę świętą do kościoła Naj-
świętszej Maryi Panny Często-
chowskiej przy Alei Jana Ko-
chanowskiego, po czym prze-
szli do budynku szkoły, gdzie 
odbyła się zasadnicza cześć 
spotkania. Druhny i druhowie 
zostali przywitani przez dyrek-
tora szkoły – Michała Furman-
ka. Swoją obecnością zaszczy-
cił zgromadzonych harcerzy 
Dolnośląski Wicekurator Oświa-
ty – Janusz Wrzal. Pod tablicą 
upamiętniającą działalność dru-
żyn harcerskich oraz tej, ku pa-
mięci Wandy Rutkiewicz – czo-
łowej postaci światowego hi-
malaizmu, złożono kwiaty. Dru-
ha Jerzego Masiora – założy-
ciela i pierwszego drużynowe-
go wspominał w pięknym oko-
licznościowym przemówieniu 
prof. Jan Waszkiewicz.

W czerwcu tego roku plano-
wano kolejne spotkanie. Pro-
fesora Jana Waszkiewicza 
już na nim nie będzie.

▶

Harcerska przygoda Jana Waszkiewicza
 ■ Zmarły przed kilkoma dniami Jan Waszkiewicz miał swój udział w działalności odrodzone-

go harcerstwa po 1956 r. Chociaż przygoda z harcerstwem była zaledwie kilkuletnia, wpłynęła na 
kształtowanie młodego człowieka. „Jestem dłużnikiem i wielbicielem metody harcerskiej. Metoda 
ta kształtowała samodzielność, zaradność, odpowiedzialne zachowanie i przyjmowanie na siebie 
odpowiedzialności za innych, krótko mówiąc – uczyła przywództwa.”

Andrzej 
Manasterski
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Myśli i Kultura

KINGA M. TYCZYŃSKA to studentka wrocławskiej 
Akademii Medycznej. Już ją na tych łamach przedsta-
wialiśmy. W związku z ostatnim wygranym konkursem 
literackim ogłoszonym przez „Obywatelską” w dziedzi-
nie poezji, warto przypomnieć jej sylwetkę twórczą i fi-
lozofię poetyckiego myślenia. Przy okazji prezentacji 
nowego kierunku w poezji, czyli AKREIZMU, wymie-
nialiśmy jej nazwisko, jako przedstawicielki nowator-
skiego nurtu awangardowego. Wiem, że dla wielu mi-
łośników tradycyjnej, klasycznej poetyki wierszowa-
nia, nowy sposób obrazowania może się wydać zbyt 
trudny, a nawet niezrozumiały. Ale tak bywa w doko-
naniach intelektualnych, nie tylko literackich, ale tak-
że, powiedzmy, naukowych. Kiedy pojawiają się nowe 
odkrycia, wraz z nimi pojawiają się nowe nazwy, ter-
miny naukowe. I nowe definicje zjawisk. Nie jeste-
śmy w stanie ogarnąć całej złożoności bytów fizycz-
nych, matematycznych, chemicznych, czy biologicz-
nych, a one istnieją, choć nie rozumiemy ich. Nieco 
podobnie ma się rzecz z nowym nurtem w polskiej po-
ezji. Bywa trudny, ale bywa też przystępny, w zależno-
ści od sposobu budowania strof poetyckich i wyzna-
czania ich sensów. A także od tego, czy mamy w sobie 
gotowość do poznawania nowych odkryć.

Już wspominałem tutaj, że szeroko otworzył wro-
ta dla nowego myślenia poetyckiego po wojnie Ta-
deusz Różewicz, zasadniczo rozluźniając rygory for-
malne wiersza i znacznie zmniejszając rolę metafo-
ry w obrazie artystycznym. W ten sposób zachęcił ko-
lejne pokolenia pisarskie do tworzenie poezji bez za-
sad i norm, a więc jakby bez granic. Później chyba 
sam się przeraził swojej zachęty, ponieważ w rozmo-
wie ze mną we wrześniu 1972 r. powiedział: „Wszy-

scy piszą. Kelnerki, studenci, teściowe. Moja teścio-
wa, mój syn także coś tam robią. (…) Co się dzieje?! 
Nie ma porządnej krytyki”. Istotnie, nie ma. Od lat nie 
ma. Nie zdarzyła przez ostatnie dziesięciolecia wiel-
ka debata literacka, która by przeorała świadomość 
zbiorową i objęłaby kształt i sens polskiej literatu-
ry, w szczególności poezji. Różewicz rozpoznał poczy-
nione przez siebie spustoszenia, bo dodał w trakcie 
tamtej rozmowy: „Są tacy, co mnie naśladują. Prze-
pisywacze. (…) Pokręciło się to, poszło na ugory, coś 
szumi, nie wiadomo, co”. Piszę o tym więcej w książ-
ce „Życie wśród pisarzy, agentów i intryg”, opublikowa-
nej przez wydawnictwo „Magna Polonia”. Trzeba więc 
z tych ugorów wejść na pola uprawne. Próbują to wła-
śnie robić młodzi poeci z nurtu akreistycznego. Stara-
ją się wydobyć znaczenie metafory w poetyckim prze-
kazie i zaczynają szanować reguły i zasady twórcze. 
Uciekają przede wszystkim od nużącego gadulstwa.

Wiedzmy jednak, że literatura to ogromna dziedzi-
na ludzkiej aktywności. I w niej jawią się najprzeróż-
niejsze zjawiska. Każdy znajdzie coś dla siebie. My tu-
taj staramy się odsłaniać nowe wyzwania poetyckie. 
Przed takim wyzwaniem stoimy, czytając wiersze Kin-
gi Tyczyńskiej. Jej poezja to surowe, zdyscyplinowa-
ne strofy, nastawione na wartości intelektualne, filozo-
ficzne i estetyczne. Nieustannie poszukuje oryginalnej 
metaforyki, błyskotliwego obrazu i nośnej idei. Wpro-
wadza do poezji motywy medyczne, słowa, frazy, da-
lekie i tajemnicze asocjacje. Jej finezyjna wyobraźnia 
toczy też ostry bój z magią codzienności, krążąc mię-
dzy abstrakcją a konkretnymi, do bólu realnymi przed-
miotami, takimi jak but, popiół, ogień i wargi. Odreal-
nia rzeczywistość, by nadać jej nowy kształt, bowiem 

życie twórcze nabiera tylko w nowych 
formach wyższego sensu. Obca jej szeroka, rozlana 
fraza i rozchwiana struktura wiersza.

Rzadko spotyka się strofy tak mocno naładowane 
metaforyką opartą na paradoksie, jakby rozsadzają-
ce logikę tekstu od środka, ale kiedy dokładnie przyj-
rzymy się strukturze jej utworów, okaże się, że dzię-
ki takim zabiegom, konstrukcja języka się wzmacnia, 
a potencjał intelektualny prowadzi ku nieprawdopo-
dobnym odkryciom. Poetka potrafi zaskakiwać świe-
żym spojrzeniem na rzeczy już znane, martwe, od-
krywając w nich nowe, głębsze sensy. Wydaje się, że 
świat jej inspiracji bierze się ze zderzenia konfliktów, 
antagonizmów i sprzeczności ludzkiej natury. Poszu-
kując ładu i harmonii, natyka się na gwałt, przemoc 
i zwyrodnienie. Musi sobie z tym radzić. Jej wiersze, 
przy głębszej analizie, odwołują się do ciemniejszej 
strony ludzkiej egzystencji i stają się głosem wskazu-
jącym, o paradoksie, na znaczenie i sens takich po-
jęć jak duch ludzki, dusza, uczucie i serce. Poszukuje 
piękna w historii słów. Jej kraina rozciąga się między 
Kochanowskim, Sępem Sarzyńskim, Norwidem, Kar-
powiczem i Krystyną Miłobędzką. Wieloznaczność 
i złożoność strof poetyckich, poszukiwanie nadrzęd-
nej idei scalającej historyczne doświadczenia czło-
wieka, prowadzą ku uniwersalnym przesłaniom ludz-
kiego umysłu, a w konsekwencji ku dramatycznej ci-
szy zagubionego i rozdartego świata, który znalazł się 
nad przepaścią.

W najnowszej generacji poetyckiej Tyczyńska 
to najciekawsze zjawisko artystyczne, zapowiedź 
nowej awangardowej fali w poezji polskiej.

Kinga Maria Tyczyńska
Stanisław Srokowski

Młode Talenty

St. S.: – Minęło już kilka lat od Twego debiutu po-
etyckiego. Jak wspominasz tamten czas?

Kinga Tyczyńska: – Z sentymentem, mocno czuję 
upływ tego dobrego czasu.

Czym była, a czym jest dla Ciebie poezja?

Była i jest dla mnie formą piękna.

Czy zmieniły się Twoje upodobania i fascynacje 
poetyckie?

Nie, nadal doceniam kondensację znaczeń i nieoczy-
wiste skojarzenia.

Co Ci jest najbliższe w poezji?

Niepopularność.

Których poetów lubisz czytać?

Ponadczasowych i skrajnych.

Jak Twoje środowisko reaguje na Twoje wiersze? 
Dom? Uczelnia? Studenci?

Mam wielkie wsparcie ze strony moich bliskich, na-
prawdę wielkie. Znajomi też reagują entuzjastycznie.

Zaliczona zostałaś wraz z Piotrem Lamprechtem 
do grupy nowej awangardy, zwanej akreizmem. 
Czy masz świadomość, że proponujecie nowe 
ścieżki w poezji?

Mam za małą wiedzę na temat poezji, żeby mieć 
świadomość zachodzących w niej zmian. To niesa-
mowite usłyszeć taką rzecz, ale ja nic na ten temat 
nie wiem.

Niebawem ukaże się Twój debiutancki tomik. Czym 
on będzie dla Ciebie? Co chcesz powiedzieć czy-
telnikom przez tę książkę?

Bez względu na to, jak zostanie przyjęty, będzie moją 
osobistą, małą wygraną. Książka porusza kilka różnych 
problemów, ale najcenniejszy dla mnie jest komuni-
kat, że powinniśmy się wystrzegać w życiu publicznym 
skrajności, bo są źródłem destruktywnego absurdu.

Jakie masz plany twórcze?

Pisać dalej.

WIERSZE
***
schodzimy z twarzy światła
bledniemy z błyskiem w ręku
ziemio zanuć deszczem pokój
ludziom krwawej woli
***
nad pokoleniem mgieł z półprawdy
martwe ptaki nucą lot pokuty
rozkładem skrzydeł tną rozpacz
tak lekko że ciężko uwierzyć śmierci
rozkładem dziobów skomlą o światło
tak bezradnie że uciekasz w noc
***
tłumaczymy się z trzasku podłogi i twarzy
zanim świt przyłoży płacz do piersi
przysięgniemy na cudzą wolność
nie znając oczu własnej
***
póki noc twoją rodzi strata świateł
a ląd twój prowadzi brak fal
ubywasz
póki uznajesz tylko z otwartych ust
i ufasz całym swoim wzrokiem

ubywasz
tyle słów traci znaczenie
nadaje sobie własne
tyle ciał traci głowę
dla pomylonych znaczeń
***
pozwól gwiazdom na świt
na oczach sztormu rozbierz się do ciszy
i przepłyń oddechem za przybój strachu
zanim piana twarzy cofnie klif pamięci
o dalszych parę prawd
***
opowie o ogniu
zbudujesz ołtarz z pogorzeli
opowie o człowieku
zaczniesz czcić
jeśli wierzysz
wyciągnij ręce z pomocą
zanim złoży je modlitwa

Poezja to forma piękna
 ■ (z młodą poetką rozmawiał Stanisław Srokowski)
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Miasto i okolice

Od kilkunastu już lat wrocła-
wianie oraz goście z innych 
miast i z zagranicy zwraca-
ją uwagę na znaczną różnicę 
pomiędzy zrewaloryzowanym 
centrum miasta, a zaniedba-
nymi – w większym lub mniej-
szym stopniu – przedwojen-
nymi osiedlami poza centrum. 
Trzeba tu wymienić: Klecz-
ków, Nadodrze, Ołbin, przed-
wojenne enklawy placu Grun-
waldzkiego, Biskupin i Sępol-
no. W czasie oblężenia Wro-
cławia one zostały najmniej 
zniszczone.

Sępolno jest najciekaw-
szym przykładem osiedla spo-
łecznego okresu międzywo-
jennego. Powstało w latach 
1921-1935. Jego układ urba-
nistyczny jest wpisany do 
„Rejestru zabytków” i podle-
ga ochronie konserwator-
skiej. Jednak stan techniczny 
konstrukcji budynków jest zły 
i wciąż się pogarsza. Ponad-
to od kilkunastu lat stwierdza 
się zawilgocenia piwnic i par-
terów, niesprawną wentylację 
grawitacyjną oraz występowa-
nie grzybów pleśni. Do Powia-
towego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego wpływają liczne 
skargi mieszkańców; niektórzy 
spontanicznie podejmują pra-
ce remontowe – są one jednak 
miejscowe i nieskoordynowa-
ne z sąsiednimi wspólnotami.

W 2004 r. grupa mieszkań-
ców podjęła się – pro publico 
bono – inicjatywę rewaloryza-
cji Sępolna. Zaczęto od pod-
staw: przyjęto metodykę i kry-
teria prowadzenia badań/kon-
troli/ekspertyzy stanu budyn-
ku oraz opracowano program 
komputerowy „Serwis tech-
niczny nieruchomości”. Przy 
pomocy tego programu roz-
poczęto prowadzenie kontro-
li oraz badania tzw. syndro-
mu chorego budynku. Syn-
drom ten obejmuje: skażenie 
chemiczne, biologiczne, zawil-
gocenie oraz sprawność ukła-
du wentylacji mieszkań i całe-
go budynku, czyli warunki hi-
gieniczno-zdrowotne.

Przez czternaście lat 
członkowie zespołu prowa-
dzili ciągłe kontrole ponad 
stu domów spośród pięciu-
set. Wykonano kilkaset kon-

troli i kilkanaście eksper-
tyz po kosztach własnych. 
Przeprowadzono wie-
le rozmów z mieszkańca-
mi. Dla wspólnot miesz-
kaniowych przygotowa-
no warsztaty szkolenio-
we, dotyczące zarządza-
nia nieruchomościami. Na 
podstawie zgromadzonej 
bibliografii, archiwalnych 
fotografii, map i projek-
tów oraz informacji prze-
kazanych przez miesz-
kańców opracowano hi-
storię osiedla. Z kolei na 
podstawie historii, protokołów 
kontroli i ekspertyz oraz sta-
tystyk opracowano komplek-
sowy raport o stanie Sępol-
na. Oto główne wnioski zawar-
te w raporcie:
1. Jakość konstrukcji budyn-

ków już w czasie ich wzno-
szenia była mierna.

2. Budynki osiedla weszły w na-
turalny okres przyspieszo-
nej destrukcji. W bada-
niach stwierdza się jednak, 
że szacowany okres trwa-
łości budynków jest za-
zwyczaj krótszy niż teore-
tyczny, wynoszący 150 lat. 
Stan techniczny konstrukcji 
i stan zdrowotny większości 
budynków jest zły i ulega 
pogorszeniu. Na 70 skon-
trolowanych budynków 21 
było w dostatecznym stanie 
technicznym, 42 w złym, 
a 7 w bardzo złym.

Szacowany okres trwałości ty-
powego budynku na Sępol-
nie z 1921 r: bez przepro-
wadzenia remontów ule-
gnie skróceniu o 11 lat.

Stan budynku na Biskupinie 
z 1930 r. pogorszył się po 
przeprowadzeniu remon-
tu. Szacowany okres trwa-
łości tego budynku, skróci 
się o 28 lat. Co gorsza nie, 
można wykluczyć koniecz-
ności rozebrania tego bu-
dynku.

3. Zły stan pionów instalacyj-
nych w wielu budynkach.

4. Niewłaściwe utrzymywanie 
budynków, w tym nierze-
telne kontrole stanu tech-
nicznego oraz pomijanie 
kontroli stanu zdrowotne-
go. Wykryto dwa budyn-
ki w stanie zagrażającym 

zdrowiu i życiu miesz-
kańców.

5. Ogólny chaos estetycz-
ny i degradacja urbanistyki 
osiedla.

6. Brak ewidencji wszystkich 
budynków osiedli i rzetelne 
oceny ich stanu.

7. Doprowadzenie budyn-
ków osiedla do właściwego 
stanu technicznego, zdro-
wotnego oraz estetyczne-
go wymaga opracowania 
i realizacji programu rewa-
loryzacji (naprawczego) 
Sępolna.
Program ten już opraco-

wano i rozpoczęto jego reali-
zację.

Etap 0, czyli akcja informa-
cyjna i edukacyjna oraz prowa-
dzenie warsztatów szkolenio-
wych dotyczących zarządza-
nia ich nieruchomością, został 
częściowo zrealizowany.

Etap A, to pilne zlokalizo-
wanie, identyfikacja i zabez-
pieczenie budynków zagrożo-
nych oraz opracowanie eks-
pertyzy orzekającej czy dany 
budynek nadaje się do remon-
tu czy należy go rozebrać. Ten 
etap w części zrealizowano.

Etap B, obejmuje remon-
ty i modernizacje budynków. 
Częściowo go zrealizowano.

Etap C, to rewaloryzacja 
przestrzeni publicznej i moder-
nizacja komunikacji wewnątrz-
osiedlowej. Ten etap doty-
czy szczególnie wnętrz mię-
dzyblokowych. Ważne jest też 
utworzenie nowych parkin-
gów – jest to obowiązek mia-
sta jako właściciela terenów 
publicznych.

Etap D to rewaloryzacja ar-
chitektury i urbanistyki osiedla.

Osiedle Biskupin – stan bu-
dynków jest podobny jak na 
Sępolnie (skontrolowano stan 
11 budynków, przeprowadzo-
no wizję lokalną całego osie-
dla). Układ urbanistyczny osie-
dla jest również wpisany do 
„Rejestru zabytków” i podle-
ga ochronie konserwatorskiej. 
Rozpoczęto tu realizację eta-
pów A i B.

Osiedla: Kleczków (4 skon-
trolowane budynki, wizja lokal-
na całego osiedla), Nadodrze 
(5 skontrolowanych budyn-
ków, wizja lokalna całego osie-
dla), Ołbin (6 skontrolowanych 
budynków, wizja lokalna całe-
go osiedla) i przedwojenne en-
klawy placu Grunwaldzkiego (3 
skontrolowane budynki, wizja 
lokalna całego osiedla) – two-
rzą zwartą zabudowę śród-
miejską pochodzącą z prze-
łomu XIX i XX w. Są to wie-
lopiętrowe kamienice, w któ-
rych występują wady podob-
ne jak na Sępolnie. Niestety 
niektóre wyglądają jak w roku 
1945. Nasuwa się wniosek, 
ze władze miasta nie wiedzą 
gdzie są i ile jest przedwojen-
nych budynków zagrażających 
zdrowiu i życiu mieszkańców.

Zrealizowanie progra-
mu rewaloryzacji Sępolna, 
a w dalszej perspektywie pro-
gramów naprawczych pozo-
stałych wymienionych osie-
dli, przekracza możliwo-
ści i kompetencje inicjatyw 
prywatnych, wymaga dzia-
łań władz miasta. Na pewno 
jest to duże wyzwanie organi-
zacyjne, finansowe i społecz-
ne na lata. Wymaga aktywno-
ści i współpracy mieszkańców 
z władzami Wrocławia. Próbo-

wano zainteresować tym pro-
blemem władze miasta i media 
i przekazano materiały infor-
macyjne poprzedniemu prezy-
dentowi miasta Rafałowi Dut-
kiewiczowi i poprzedniej kon-
serwator zabytków Katarzynie 
Hawrylak-Brzezickiej. Infor-
mowano o nim kandydatów do 
Rady Miasta w czasie ostatniej 
kampanii wyborczej. Obecny 
prezydent miasta, Jacek Su-
tryk też otrzymał wszystkie in-
formacje. Starania te pozosta-
ły bez odpowiedzi.

W czasie obecnej epide-
mii dotąd niedostrzegane lub 
lekceważone skażenie miesz-
kań grzybami pleśniami nabra-
ło większego znaczenia: nie-
widoczne, unoszące się w po-
mieszczeniach zarodniki grzy-
ba wnikają do układu odde-
chowego człowieka powodu-
jąc osłabienie płuc. A to płuca 
są właśnie obiektem ataku ko-
ronawirusa.

Wypracowane przez ze-
spół instrumentarium, raport 
o stanie osiedla Sępolno, pro-
gram rewaloryzacji osiedla 
oraz doświadczenie zdoby-
te w czasie kontroli i oceny sta-
nu osiedla oraz realizacji pro-
gramu są do dyspozycji wro-
cławian.

O autorze:
Mgr inż. budownictwa lądowego Ja-
cek W. Markowicz jest absolwentem 
Politechniki Wrocławskiej. W latach 
1980 – 1985 pracował w Miejskim Biu-
rze Projektów przy rewaloryzacji blo-
ku zachodniego wrocławskiego ryn-
ku. Aktywnie działał w Solidarności. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 
zajmował się kolportażem podziemnej 
prasy (m.in. Solidarności Walczącej).

Widok budynku na Biskupinie z 1930 r. w 2017 r.

Druga twarz Wrocławia
„Niezrozumienie teraźniejszości jest konsekwencją niezna-
jomości przeszłości”.

(Marc Bloch)
„Tradycja to nie jest pielęgnowanie popiołów, tradycja to jest 
przekazywanie ognia”

(Gustav Mahler)

 ■ Zły stan techniczny i zdrowotny 
przedwojennych budynków miesz-
kalnych we Wrocławiu oraz propo-
zycja rozwiązania tego problemu na 
przykładzie osiedla Sępolno.

Jacek W. 
Markowicz
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) grecki filozof i matema-
tyk, twórca znanego twierdzenia o trój-
kącie prostokątnym; 3) nowy trener pol-
skiej reprezentacji piłki nożnej; 4) kasz-
tanka na padoku; 7) roślina uprawiana 
na paszę i nawóz zielony; 8) protopla-
sta polskiej dynastii królewskiej; 9) tak 
skromnie mówią o sobie wybitni autorzy  
tekstów piosenek; 10) miasto powiato-
we nad Wartą; 16) egzotyczny owoc po-
dobny do pomidora; 17) Górnik Łęczna 
lub Naprzód Janów; 18) np. Rezurekcyj-
na odprawiana na Wielkanoc; 19) koń-
czy rundę na ringu.

POZIOMO: 1) zwiewna, noszona na kobiecej 
(zazwyczaj) szyi; 6) ludzka bywa bezdenna; 
11) jedna z sześciu nad gryfem gitary; 12) wie-
lobarwne, wiosenne kwiaty chętnie wysiewa-
ne na rabatach; 13) miłujący piwo rodacy 
Havla i Hrabala; 14) utrudnia jazdę nie tylko 
londyńskim kierowcom; 15) naczynie w rę-
kach kelnera lub kościelnego; 20) ptak koja-
rzący się z pesymizmem; 21) zimny przykła-
dany na rozpalone gorączką czoło; 22) bitwa 
polsko-rosyjska (1609-1618), w wyniku której 
carem został polski królewicz Władysław; 23) 
stałocieplne kręgowce; 24) Muppet, kosmita 
o niebieskim ciele.

hofvanbusleyden.be
Jeżeli przed 4 lipca zwalczymy pande-
mię, warto udać się do Mechelen, mia-
sta w prowincji Antwerpia. Właśnie tam znaj-

duje się Muzeum Pałac Busleyden (Hof van 
Busleyden), gdzie JKM królowa Belgów Ma-
tylda zaszczyciła obecnością nową wystawę 
czasową pt. Dzieci renesansu. Poprzez por-
trety dzieci (autorstwa Piotra van Coninxloo, 
Mistrza Cechu św. Jerzego w Mechelen, 
Mistrza Legendy św. Marii Magdaleny i Jana 
Gossarta), rękopisy, rozprawy o edukacji, 
zabawki oraz biżuterię wystawa prezentuje 
dzieje trzech pokoleń książąt i księżniczek 
burgundzko-habsburskich, które dorasta-
ły w położonym również w Mechelen pałacu 
Kamerijk, pełniącym funkcję cesarskiej sie-
dziby. Wśród nich był późniejszy cesarz Ka-
rol V, lecz w tym gronie postaci, które wpły-
nęły na dzieje Europy, można wymienić 
znacznie więcej.

srwkl.pl
Nowa (acz odwołująca się do stowarzy-
szenia z lat 30. XX wieku) i godna uwagi 
inicjatywa środowiska szlachecko-ziemiań-
skiego w Warszawie. W lutym rozpoczęło 
działalność Stowarzyszenie Rodów Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, realizujące cele 
statutowe poprzez zbieranie dokumentacji 
i opracowywanie materiałów dotyczących 
historii zrzeszonych w nim rodzin oraz bio-

grafii wywodzących się z nich znanych oso-
bistości. Ponieważ jego działacze starają się 
odbudowywać wspólnotę kulturową i trady-
cje ziemiańskie, w planach (po COVID-19) 

mają organizowanie prelekcji i konferencji, 
koncertów, zjazdów rodzinnych, a także 
opiekę nad nekropoliami rodzinnymi. Plano-
wane jest również wsparcie badań nauko-
wych w zakresie historii, genealogii i gene-
alogii genetycznej. Życzymy wielu sukcesów.

trondheim.no
Znów namawiamy Czytelników na odwie-
dziny Północy. Trondheim to dawna stoli-
ca Norwegii i siedziba arcybiskupów. Mia-
sto wielokrotnie nękane przez pożary, wciąż 
jednak prezentujące oryginalną architekturę 
zabytkową. Tu właśnie w 1973 roku urodzi-
ła się słynna wokalistka i kompozytorka Kari 
Rueslåtten, której twórczość gorąco Pań-
stwu rekomendujemy. W Trondheim znaj-
dziemy liczne muzea, w tym jedyne w Norwe-
gii Muzeum Żydowskie, jednak największą 
uwagę przykuwa gotycka katedra Nidaros, 
miejsce koronacji i pochówku monarchów – 
dziś luterańska, niegdyś miejsce kultu św. 
Olafa, króla i męczennika.
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W KOSMOS
W kosmos znowu wyruszamy
Życia na Marsie szukamy
Tu wyrażę swe mniemanie
Że na Marsie są Marsjanie

Dynamiczniej czas przyspiesza
Fax telegram lub depesza
Czy wieczorem czy o świcie
Newsy dominują życie

SMS-ów są miliony
Pędzi towar zamówiony
W drodze ciągle są kurierzy
GPS nam trasę mierzy

Na paskach w TV sensacje
Dramatyczne informacje
Katastrofa głód lub wojna
Każda chwila niespokojna

W informacjach wiadomości
Multum wiedzy w świadomości
Mózg przetwarza wszystkie dane
Co tam w świecie znów jest grane

Jest niepokój – tak w ogóle
W stresie obie są półkule
Na zwołane szybkie sesje
Są frustracje i depresje

Zaś z praktyki też wynika
Na facebooku jest panika
Oczywiście wszyscy wiecie
Co się dzieje w Internecie

Szybciej wyżej doskonalej
Z każdą chwilą coraz dalej
Ludzie wciąż ambicje mają
Kresów świata wnet sięgają

Wciąż rakiety w kosmos lecą
Gwiazdy jakby mocniej świecą
Mars wieczorem niebo zdobi
A na Marsie ruch się robi

Już łaziki tam lądują
Różne dane przekazują
Ludzie planują na razie
By na Marsie mieszkać w bazie

I istnieje domniemanie
Że wnet będą tam Ziemianie
I niestety wciąż czerwony
Mars wnet będzie zaludniony

Głównie najpierw Mars to będzie
Jak na Marsie super wszędzie
I uroczo znakomicie
Piękne marsjańskie życie

Kosmos cały wnet zwiedzimy
Wnet na Wenus polecimy
Tam podobno bardzo ślicznie
I nadzwyczaj romantycznie

Na Merkurym jest ciekawie
Mały jest jak Księżyc prawie
I jak na małym lądzie
Blisko jest na horyzoncie

Fakt do Słońca stąd jest bliżej
I horyzont trochę niżej
Można spotkać – tak to wróżę
Małego Księcia oraz Różę...

POSTSCRIPTUM
OBCY – niech żyją jak żyli

Po co Ludzie tu przybyli
Czynić chaos niepokoje...
Toczyć o nic ciężkie boje...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Z zachowanych dokumentów 
Biura Studiów MSW wynika, że 
specjaliści od walki z podzie-
miem zakładali, że przewodni-
czący Solidarności Walczącej 
ukrywa się w wynajmowanych 
mieszkaniach oraz u osób dys-
ponujących dużymi wolnosto-
jącymi jednorodzinnymi willa-
mi. Za niemal pewne 
przyjmowano też dłu-
gotrwałe pobyty w kilku 
dużych miastach Pol-
ski, gdyż „jeśli więk-
szość czasu przeby-
wałby we Wrocławiu 
tamtejsza SB raczej 
by już go miała”. Ża-
den z tych wniosków 
nie był trafny. Z po-
nad sześćdziesięciu 
mieszkań, w których 
ukrywał się Morawiec-
ki, niemal wszystkie 
były małymi, standar-
dowymi lokalami w blo-
kach. Prawie zawsze 
dołączał do mieszka-
jących w nich rodzin. 
Zanim został areszto-
wany w listopadzie 1987 roku, 
kilkanaście razy wyjeżdżał 
z Wrocławia, za każdym razem 
na krótko i tylko kilkakrotnie 
poza granice Dolnego Śląska. 
W miastach wymienianych 
przez ekspertów z MSW nie 
ukrywał się nigdy.

W podziemiu spotykałem 
najwspanialszych 

Polaków

Po latach przewodniczący So-
lidarności Walczącej wspo-
minał: „Przez te wszystkie 
lata przyjęło mnie pod swój 
dach ponad sześćdzie-
siąt rodzin, spotkałem się z bli-
sko dwoma tysiącami działa-
czy. I wśród tych wszystkich lu-
dzi nie było ani jednego, który 
by mnie wydał”. Co przesądzi-
ło o wielkim sukcesie Kornela 
i jego organizacji oraz kompro-
mitującej klęsce komunistycz-
nego aparatu represji? Zde-
cydowanie najważniejsza była 
etyczna jakość ludzi z kon-
spiracji, w tym całych rodzin, 
udzielających schronienia. Do-
skonała okazała się też sama 
metoda. Jak się okazało, bez-
piece nie przyszło do głowy, 
że Morawiecki mógł się ukry-
wać w ciasnych, czasem wręcz 
przeludnionych mieszkaniach. 
Częste ich zmienianie było 
sposobem na zgubienie śla-
du w przypadku, gdyby go 
jednak wytropiono. Doskona-
le sprawdziła się zasada, że 

miejsce ukrywania się nie mo-
gło być miejscem jakichkolwiek 
spotkań. Służył do tego inny lo-
kal. Często w tym samym bloku. 
Całości dopełniał konspiracyj-
ny kunszt współpracowników, 
profesjonalnie prowadzony na-
słuch częstotliwości wykorzy-
stywanych przez PRL-owskie 

służby, praktykowanie przecho-
dzenia zmierzających na spo-
tkanie przez system śluz oraz 
innych zasad rzemiosła ludzi 
podziemia. Nie sposób pomi-
nąć opanowania i roztropno-
ści samego Kornela, który na-
uczył się przez całe lata funk-
cjonować w anormalnym trybie 
życia.

Familia jak z partyzanckiej 
pieśni

Rodzina Jerzmańskich nie tyl-
ko dla Kornela Morawieckie-
go była archipelagiem azylu, 
o którym można by powiedzieć: 
„Tam, gdzie my jesteśmy, tam 
jest wolna Polska”. Koniecznie 
trzeba zaznaczyć, że wielki ar-
chipelag konspiracyjnej aktyw-
ności oraz podziemnego azy-
lu był siatką doskonale zakon-
spirowaną. O jej ogniwach wie-
działy jedynie pojedyncze oso-
by z całej organizacji. Stąd 
do dziś o tej strukturze mało 
kto wie.

Przewodniczący Solidar-
ności Walczącej ukrywał się 
aż w kilkunastu mieszkaniach 
bliższych i dalszych członków 
tej rodziny. A każdy z nich był 
gotów udzielić absolutnie każ-
dej możliwej pomocy. Kornel 
najwcześniej trafił do sędzi-
wej pani Marty, następnie do 
jej wnuczki Igi oraz jej męża 
Jana. W mieszkanku przy ul. 
Kwiskiej Kornel Morawiecki no-
cował w pokoiku ich synka. Jak 

się okazało, na imię miał Mate-
usz, tak jak i syn Kornela. Ma-
teuszowi rodzice przedstawi-
li Kornela jako wujka Zdzisła-
wa. I tak, na dłuższy czas, „wu-
jek Zdzich” wtopił się w swoją 
jakby zastępczą rodzinę. „Wuj 
Zdzich” czytał więc „siostrzeń-
cowi” bajki wieczorami tak, jak 

nieco wcześniej czytywał swo-
jemu synowi. I też podobnie – 
uczył podstaw matematyki czy 
gry w szachy.

Przyjmowanie pod swój 
dach pilnie poszukiwanego 
przywódcy podziemia wyma-
gało okresowego wyłączenie 
się z konspiracji. A w tej rodzi-
nie wszyscy byli z nią zwią-
zani – chyba od pradziadków 
po wnuków. Prawdopodobnie 
najwcześniej Kornel miał kon-
takt z panią Martą Olszanow-
ską, prowadzącą przy ul. Wi-
śniowej ważny punkt kolporta-
żowy. Potem mieszkanie udo-
stępniali mu rodzice zmarłego 
przed dwoma tygodniami Jana 
Jerzmańskiego – Anna i Jerzy 
Jerzmańscy (pracownicy na-
ukowi – paleontolog i geolog). 
Także mama Igi Jerzmańskiej, 
Irena Zarzycka, jak i jej mąż 
Alojzy, żołnierz AK, też zawsze 
służyli pomocą. Pani Irena sta-
le zajmowała się m.in. przepi-
sywaniem tekstów dla wydaw-
nictw podziemia. Wielu ich bli-
skich zgodziło się przyjąć Kor-
nela i udostępniać mieszka-
nia dla różnych potrzeb kon-
spiracji. Warto by spisać za-
cierające się w pamięci adre-
sy, wśród których pojawiają 
się ulice Wapienna, Mickiewi-
cza, Wiśniowa… Było ich jed-
nak o wiele więcej, a ważniej-
sze od samych miejsc są prze-
cież ludzie zawsze gotowi się 
narażać, niosący pomoc i dzie-
lący się wszystkim, co posiada-

ją. Często deklarowali, że w ich 
domu można zostać tak dłu-
go, jak to jest potrzebne, i za-
wsze do niego wrócić. A prze-
cież nikt wtedy nie wiedział, jak 
długo ta sytuacja potrwa. Więk-
szość spodziewała się, że dłu-
gie dziesięciolecia.

Jan Jerzmański

Wśród ukrywających 
Kornela Morawieckie-
go rolę szczególną 
odegrał Jan Krzysz-
tof Jerzmański, oj-
ciec wspomniane-
go wcześniej Mate-
usza. Był prawnikiem, 
naukowcem, wysokiej 
klasy erudytą. Dysku-
sje, bazą których by-
wały gruntowne nauko-
we badania, owocowa-
ły wieloma przenikliwy-
mi i nadzwyczaj trafny-
mi analizami, publiko-
wanymi potem w pra-
sie Solidarności Wal-
czącej. To w dużej mie-

rze w czasie rozmów z Jerz-
mańskim wykuwał się też jeden 
z najważniejszych dokumentów 
Solidarności Walczącej, znany 
jako „Nasza Wizytówka”. Jan 
Jerzmański był z jednej stro-
ny człowiekiem niosącym zwy-
kłą codzienną pomoc, a z dru-
giej autorem cennych eksplika-
cji jurystycznych, politologicz-
nych czy historiozoficznych. 
Przez długi czas był też waż-
nym partnerem przewodniczą-
cego organizacji w zgłębia-
niu różnych aspektów zacho-
dzących wydarzeń.

Przedwczesna śmierć (64 
lata) jednego z najbliższych 
przyjaciół Kornela Morawiec-
kiego jest wielką niepowetowa-
ną stratą.

Bardzo możliwe, że w po-
wyższą opowieść wkradły 
się nieścisłości. Sieć kon-
spiracyjnych powiązań jest 
ciągle trudna do ogarnięcia. 
Tym bardziej, że nadal nie-
wielu cokolwiek o niej mówi. 
Niniejsze wspomnienie do-
tyka ledwie ułamka opowie-
ści, której bohaterami jest 
dużo większa liczba osób. 
Są oni twórcami przepiękne-
go wątku dziejów naszej oj-
czyzny. Liczę więc na to, że 
powyższy zaczyn tej opowie-
ści zechcą skorygować i roz-
winąć. Ten skromny artykulik 
to przecież nawet nie przy-
czynek do tej wielkiej opo-
wieści.

Konspiracyjny archipelag 
rodziny Jerzmańskich

 ■ Za udzielanie pomocy ukrywającemu się Kornelowi Morawieckiemu grozi-
ło pięć lat więzienia. Ryzyko było duże, bo już w 1982 roku był on najgorliwiej 
poszukiwanym przez PRL-owskie służby człowiekiem w Polsce. Trzy lata póź-
niej gen. Czesław Kiszczak wydał bezprecedensowy rozkaz użycia wszystkich sił 
i środków w celu aresztowania Morawieckiego oraz rozbicia jego organizacji.

Artur 
Adamski
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) grecki filozof i matema-
tyk, twórca znanego twierdzenia o trój-
kącie prostokątnym; 3) nowy trener pol-
skiej reprezentacji piłki nożnej; 4) kasz-
tanka na padoku; 7) roślina uprawiana 
na paszę i nawóz zielony; 8) protopla-
sta polskiej dynastii królewskiej; 9) tak 
skromnie mówią o sobie wybitni autorzy  
tekstów piosenek; 10) miasto powiato-
we nad Wartą; 16) egzotyczny owoc po-
dobny do pomidora; 17) Górnik Łęczna 
lub Naprzód Janów; 18) np. Rezurekcyj-
na odprawiana na Wielkanoc; 19) koń-
czy rundę na ringu.

POZIOMO: 1) zwiewna, noszona na kobiecej 
(zazwyczaj) szyi; 6) ludzka bywa bezdenna; 
11) jedna z sześciu nad gryfem gitary; 12) wie-
lobarwne, wiosenne kwiaty chętnie wysiewa-
ne na rabatach; 13) miłujący piwo rodacy 
Havla i Hrabala; 14) utrudnia jazdę nie tylko 
londyńskim kierowcom; 15) naczynie w rę-
kach kelnera lub kościelnego; 20) ptak koja-
rzący się z pesymizmem; 21) zimny przykła-
dany na rozpalone gorączką czoło; 22) bitwa 
polsko-rosyjska (1609-1618), w wyniku której 
carem został polski królewicz Władysław; 23) 
stałocieplne kręgowce; 24) Muppet, kosmita 
o niebieskim ciele.

hofvanbusleyden.be
Jeżeli przed 4 lipca zwalczymy pande-
mię, warto udać się do Mechelen, mia-
sta w prowincji Antwerpia. Właśnie tam znaj-

duje się Muzeum Pałac Busleyden (Hof van 
Busleyden), gdzie JKM królowa Belgów Ma-
tylda zaszczyciła obecnością nową wystawę 
czasową pt. Dzieci renesansu. Poprzez por-
trety dzieci (autorstwa Piotra van Coninxloo, 
Mistrza Cechu św. Jerzego w Mechelen, 
Mistrza Legendy św. Marii Magdaleny i Jana 
Gossarta), rękopisy, rozprawy o edukacji, 
zabawki oraz biżuterię wystawa prezentuje 
dzieje trzech pokoleń książąt i księżniczek 
burgundzko-habsburskich, które dorasta-
ły w położonym również w Mechelen pałacu 
Kamerijk, pełniącym funkcję cesarskiej sie-
dziby. Wśród nich był późniejszy cesarz Ka-
rol V, lecz w tym gronie postaci, które wpły-
nęły na dzieje Europy, można wymienić 
znacznie więcej.

srwkl.pl
Nowa (acz odwołująca się do stowarzy-
szenia z lat 30. XX wieku) i godna uwagi 
inicjatywa środowiska szlachecko-ziemiań-
skiego w Warszawie. W lutym rozpoczęło 
działalność Stowarzyszenie Rodów Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, realizujące cele 
statutowe poprzez zbieranie dokumentacji 
i opracowywanie materiałów dotyczących 
historii zrzeszonych w nim rodzin oraz bio-

grafii wywodzących się z nich znanych oso-
bistości. Ponieważ jego działacze starają się 
odbudowywać wspólnotę kulturową i trady-
cje ziemiańskie, w planach (po COVID-19) 

mają organizowanie prelekcji i konferencji, 
koncertów, zjazdów rodzinnych, a także 
opiekę nad nekropoliami rodzinnymi. Plano-
wane jest również wsparcie badań nauko-
wych w zakresie historii, genealogii i gene-
alogii genetycznej. Życzymy wielu sukcesów.

trondheim.no
Znów namawiamy Czytelników na odwie-
dziny Północy. Trondheim to dawna stoli-
ca Norwegii i siedziba arcybiskupów. Mia-
sto wielokrotnie nękane przez pożary, wciąż 
jednak prezentujące oryginalną architekturę 
zabytkową. Tu właśnie w 1973 roku urodzi-
ła się słynna wokalistka i kompozytorka Kari 
Rueslåtten, której twórczość gorąco Pań-
stwu rekomendujemy. W Trondheim znaj-
dziemy liczne muzea, w tym jedyne w Norwe-
gii Muzeum Żydowskie, jednak największą 
uwagę przykuwa gotycka katedra Nidaros, 
miejsce koronacji i pochówku monarchów – 
dziś luterańska, niegdyś miejsce kultu św. 
Olafa, króla i męczennika.

aan
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31 marca 2021 r. nastąpiło nieoficjalne otwarcie muralu na elewacji ściany kamie-
nicy przy ul. Legnickiej 64 we Wrocławiu. Mural, upamiętniający przyznanie przez 
Parlament Europejski Nagrody im. Sacharowa białoruskiej opozycji, przedstawia po-
stać kobiety białoruskiej, walczącej o wolność. Mural powstał według projektu artyst-
ki z Białorusi – Anny Redko, za realizację odpowiadał MUR·ALL studio.

W zamierzeniu postać białoruskiej kobiety z kwiatkiem w rękach jest wyrazem so-
lidarności Polaków z narodem białoruskim.

W otwarciu udział wzięli przedstawiciele mniejszości białoruskiej we Wrocła-
wiu oraz przedstawicielki kobiet z Solidarności Walczącej.

Mural poświęcony 
białoruskiej opozycji
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Ekonomia i Finanse

Kiedy kupujemy polskie pro-
dukty, zapewniamy utrzyma-
nie rodzimej produkcji, co ła-
godzi skutki epidemii, z jakimi 
muszą mierzyć się polscy pro-
ducenci żywności. Pamiętaj-
my o tym i zwracajmy uwagę 
na pochodzenie towarów, któ-
re kupujemy na co dzień. Mu-
simy mieć świadomość nakie-
rowaną na gospodarczy pa-
triotyzm. Nie trzeba wyjaśniać, 
jak ważne są decyzje podejmo-
wane w czasie zakupów.

Robiąc zakupy, nie za-
wsze wiemy, czy dany produkt 
został wytworzony w Polsce. 
Albo zakładając konto w ban-
ku, nie wiemy, do kogo on nale-

ży. Często nie orientujemy się 
do kogo należą określone marki. 
Dlatego ta aplikacja rozwiąże na-
sze dylematy.

Aplikacja pozwala na spraw-
dzenie kraju pochodzenia właści-
ciela marki produktowej lub usłu-
gowej. Daje informacje o stop-
niu produkcji w Polsce oraz stop-
niu w jakim kapitał producen-
ta jest polski. W aplikacji można 
sprawdzić wszystko: żywność, 
chemię, sklepy, banki, operato-
rów komórkowych, marki hostin-
gowe, suplementy diety, narzę-
dzia, okna i wiele, wiele więcej.

Aplikacja ma kilka funkcji:

SKANER KODÓW – wczytu-
jąc kod produktu, od razu pozna-
my, czy jest on wyprodukowa-
ny w Polsce, jak również otrzy-

mamy listę polskich odpowied-
ników.

KATEGORIE – opcja przeglą-
dania całych grup marek. Wy-
starczy wybrać z drzewa kate-
gorii lub wyszukać kategorię. Za-
pewni to szybką informację na te-
mat dostępnych na polskim ryn-
ku produktów.

ULUBIONE i MOJA LISTA – miej-
sce na przechowywanie marek of-
fline. Pozwalają przygotować się 
do zakupów w domu lub zachować 
kluczowe informacje na dłużej.

TO WARTO WIEDZIEĆ – zakład-
ka z newsami na tematy gospo-
darcze. Polskie wynalazki, prze-
jęcia firm, zmiany prawne i cie-
kawostki. Wszystko to, co war-
to wiedzieć.

Dlaczego warto wspierać 
polskich producentów? We-
dług wyliczeń firmy Grant Thorn-
ton średnio z każdej złotów-
ki wydanej na produkt polskiej 
firmy i wytworzony w Polsce 79 
groszy zostaje w kraju. W przy-
padku produktów wytworzonych 
za granicą przez firmy z obcym 
kapitałem jest to tylko 25 gr. Czy-
li łatwo możemy sobie wyobra-
zić, że nasze codzienne decyzje 
przekładają się na miliardy zło-
tych, które umacniają gospodar-
kę, wspierają i rozwijają polskie 
przedsiębiorstwa, przekładają 
się na wzrost wynagrodzeń pra-
cowniczych i na ogólny dobro-
byt w naszym kraju – albo robią 
to samo za granicą.

Patriotyzm gospodarczy nie 
dotyczy wyłącznie konsumen-
tów, ale także firm czy urzędów 

i jednostek samorządu teryto-
rialnego. Każdy z wymienio-
nych podmiotów może w swo-
ich decyzjach uwzględniać do-
bro Polski. Podstawowym ce-
lem owego działania jest po-
wstrzymanie odpływu kapita-
łu za granicę. Czy tego chcemy 
czy nie, żyjemy w gospodarce 
kapitalistycznej i to kapitał jest 
kluczowym elementem nasze-
go rozwoju.

Gdzie patriotyzm ekono-
miczny ma największą siłę 
oddziaływania? Oczywi-
ście w krajach najlepiej roz-
winiętych, w Japonii, krajach 
skandynawskich czy w Niem-
czech. Dobrze wziąć z nich 
przykład i swoimi decyzjami 
zacząć zmieniać Polskę na 
lepsze.

Polskie Marki 3.0
 ■ O znaczeniu rodzimej produkcji rolnej i gospodarki przekonaliśmy się na 

początku epidemii. Polscy producenci stanęli na wysokości zadania. Dzięki 
ich pracy nie musieliśmy się martwić, że zabraknie nam żywności i innych 
produktów. Jednak już teraz wiemy, że skutki COVID-19 będą jeszcze długo 
odczuwalne w polskiej gospodarce i w rolnictwie. To, czy gospodarka poradzi 
sobie z kryzysem, zależy również od nas – konsumentów.

Agnieszka Marczak
Przedsiębiorczy
Polak
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