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Jeśli posłuchasz głosu 
Boga i zgodzisz się 
pełnić Jego wolę, 
możesz być pewny, że 
wygrasz swe życie.

Ks. Stanisław 
Orzechowski
(1939-2021)

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

Wojciech BartnikAntykobiety Dywersanci 
pozarządowi

Samobójstwo 
energetyczne
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A wrony krzyczą

str. 6 ► str. 16 ►str. 2 ►
Aberracje umysło-
we, w tym językowe, 
związane z feminizmem 
i wszystkimi pozostały-
mi ruchami antyhuma-
nitarnymi, w tym anty-
religijnymi, mają oczy-
wiście długą tradycję, 
przeto gleba, na któ-
rej rodzą się antykobie-
ty, jest żyzna, nie za-
nosi się na to, by szyb-
ko wyjałowiała.

Trzaskowski, zaniedbu-
jąc swe stołeczne obo-
wiązki, podróżuje so-
bie po kraju, korzystając 
z dobrodziejstw Funda-
cji Roberta Schumana 
i Fundacji Konrada Ade-
nauera. Montuje „ruch 
społeczny” wśród mło-
dzieży, ogłupiałej przez 
niemieckie media pol-
skojęzyczne.

Jedna z najlepszych 
amerykańskich gazet, 
jaką jest „Boston Re-
viev” wzywa cywilizowa-
ne narody do ogranicze-
nia korzystania z ener-
gii elektrycznej. Autor za-
proponował naśladowa-
nie pod tym względem 
Zimbabwe i Portoryko, 
gdzie wyłączanie ener-
gii elektrycznej jest dość 
częstą praktyką.

Minęło siedemdzie-
siąt sześć lat od woj-
ny, ale we w Kąkolewnicy 
nie ma ciszy, nie ma spo-
koju tam, gdzie sowie-
ci i sowieccy Polacy trzy-
mali i mordowali żołnierzy 
AK, WiN, NZW i tych, któ-
rzy pomagali partyzantom. 
Nad budynkami sterczą 
gniazda wron, które krzy-
czą przerażająco, rozpacz-
liwie, a nawet lamentują

Wojciech Bartnik – był za-
wodnikiem Gwardii Wrocław. 
W 1990 został zwycięzcą 
Turnieju im. Feliksa Stam-
ma, który wygrał pięć razy. 
Trzykrotnie wystąpił na let-
nich igrzyskach olimpijskich. 
W 1992 w Barcelonie zdo-
był brązowy medal w wa-
dze półciężkiej, wygrywa-
jąc trzy walki. Jest to ostat-
ni medal olimpijski polskich 
pięściarzy.

Ojczyzna 
zamiast 
małżonka
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Orzechu, będziesz niezapomniany
czytaj na str. 21.

Pangermania
Znany polityk i praktyk sztuki wojennej, gen. Carl von 
Clausewitz, pisał: „Cała egzystencja Polaków jest jak-
by związana i trzymana razem przez rozdarty sznur 
i szmaty… Czyż istotnie można było Polskę uważać 
za państwo europejskie, za jednolitą cząstkę europej-
skiej Rzeczypospolitej? Nie”.

Jacy są 
Amerykańscy Żydzi?

Liczby te robią na pierwszy rzut okaz wrażenie, lecz jest to za-
sługa braku szerszego kontekstu. Od wyborów w 1968 r., których 
zwycięzcą był Richard Nixon, co cztery lata, średnio 71% żydow-
skich wyborców wybiera demokratę, zaś 25 proc. republikanina.
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto
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Andrzej Duda ratyfikował decyzję 
o zasobach własnych Unii Europej-

skiej. – Decyzja była poprzedzona ana-
lizą. (…) Eksperci wskazywali, że ten 
plan powinien zostać przyjęty, że Pol-
ska powinna go zaakceptować. Sugero-
wali mi akceptację dla tego rozwiązania, 
bo to najlepsze rozwiązanie, jakiego 
Polska może dokonać. (…) Muszę po-
wiedzieć, że jestem usatysfakcjonowa-
ny, że przez parlament przetoczyła się 
dyskusja. To bardzo dobrze, że dysku-
towano w Sejmie, Senacie i w mediach, 
że były różne zdania polityków prezen-
towane. Temat zasługiwał na rzetelną 
debatę. (…) – powiedział prezydent.

Większość Polaków nie zna odpo-
wiedzi na pytanie, kto mógłby za-

stąpić prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego w jego roli. Twierdzi tak niemal 
62 proc. ankietowanych w nowym ba-
daniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Je-
śli Polacy wskazują kogoś, kto mógłby 
być następcą Kaczyńskiego, to najczę-
ściej wymieniany jest premier Mateusz 
Morawiecki.

Paweł Kukiz i jego współpracow-
nicy podpisali z PiS umowę pro-

gramową, dotyczącą konkretnych ob-
szarów; my do współpracy progra-
mowej zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcą wokół określonych progra-
mów, ustaw z nami współpracować – 
powiedział rzecznik rządu, poseł PiS 
Piotr Müller. W Polskim Ładzie jest kilka 
punktów, które są wpisane bezpośred-
nio na wniosek Pawła Kukiza.

Co dalej z opozycją? Czy Rafał 
Trzaskowski zastąpi Borysa Bud-

kę w roli lidera PO? Nawet z wewnętrz-
nych badań Platformy wynika, że obec-
ny przewodniczący partii nie jest jej atu-
tem. A może prezydent Warszawy my-
śli o budowie własnego ruchu, który 
ma go wynieść do władzy? Warto do-
dać, że nie można też wykluczyć sce-
nariusza, w którym Platforma – dyspo-
nująca kadrami i zasobami, oraz Polska 
2050 – dysponująca wyborcami, połą-
czą się w jedno ugrupowanie. Są tacy, 
którzy przekonują, że to kwestia czasu.

Miażdżąca dla Najwyższej Izby Kon-
troli opinia wybitnych naukow-

ców ws. rzekomego braku podstaw 
prawnych do działania premiera ws. 
przygotowania prezydenckich wyborów 
10 maja 2020 roku. Zdaniem prawni-
ków wniosek Mariana Banasia jest cał-
kowicie bezpodstawny. Według autorów 
opinii, decyzje premiera miały na celu 
przeciwdziałanie COVID-19, a prze-
prowadzenie głosowania korespon-
dencyjnego „było niewątpliwie skutecz-
nym instrumentem zapobiegania roz-
przestrzeniania się wirusa powodują-
cego chorobę COVID-19”. Jak wskaza-
no, dzięki takiemu rozwiązaniu można – 
przynajmniej w określonym zakresie – 
uniknąć gromadzenia ludzi w większych 
skupiskach i na małej przestrzeni.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższe-
go postanowiła w poniedziałek usu-

nąć z zawodu wrocławskiego prokura-
tora Tomasza F, który przed laty oskar-
żał Tomasza Komendę. W 2019 r. śled-
czy został zatrzymany za jazdę po pi-
janemu. Orzeczenie jest nieprawo-
mocne.

Antykobiety groźne, niebezpieczne po-
jawiły się w przestrzeni publicznej Pol-
ski, ojczyzny św. Jana Pawła II, na je-
sieni 2020 roku, z wiadomych powo-
dów, od pierwszego tzw. Ogólnopol-
skiego Strajku Kobiet. Zaskoczyła wów-
czas, nie tylko mnie, masowość wystą-
pień, liczba uczestniczek i ich czy-
ny, czyny niegodne, jak na antykobiety 
przystało. Listę owych czynów-wyczy-
nów, ich szczegółowe opisy zgromadzi-
ła i nadal – bo aktywność owych pań (?) 
nie wygasa – gromadzi zapewne policja. 
W prasie codziennej i tygodnikach od-
notowywane są tylko większe ekscesy 
owych „człowiekiń”. Użyłem tu osobliwe-
go słowa, ponieważ kojarzenie antyko-
biety z człowiekiem sprawia mi poważ-
ną trudność językową, semantyczną; 
takich kłopotów językowych nie mają, 
jak wiadomo, panie (?), które już doko-
nały głębokiej reformy języka polskiego, 
profesoryni Płatek, profesoryni Graczyk 
i wiele innych, wspierane przez radykal-
nie poprawną lingwistycznie, słowotwór-
czo prasę, zwłaszcza tygodniki (tytułów 
nie będę podawał, żeby ich nie reklamo-
wać). Pojawienie się w języku mówio-
nym i pisanym takich tworów, jak pro-
fesoryni czy (dość już dawno) naukow-
czyni, skrajnie antyeufoniczna chirurż-
ka itp., to nic innego niż demolka polsz-
czyzny. Logicznie biorąc, i ta demolka, 
i ten szokujący ruch antykobiet mieści 
się w jednym wielkim, przybierającym 
na sile nurcie dehumanizacji, w tym de-
chrystianizacji, życia w Polsce.

Nie tylko zresztą w Polsce. Aberra-
cje umysłowe, w tym językowe, związa-

ne z feminizmem i wszystkimi pozostały-
mi ruchami antyhumanitarnymi, w tym an-
tyreligijnymi, mają oczywiście długą tra-
dycję, przeto gleba, na której rodzą się 
antykobiety, jest żyzna, nie zanosi się 
na to, by szybko wyjałowiała. W jednym 
z mądrych polskich czasopism znalazłem 
(dawno, w 2003 r.) informację, o pewnej 
popularnej aktorce amerykańskiej, któ-
ra oświadczyła, na spotkaniu z organiza-
cjami ekologicznymi, iż jest bardzo dum-
na z tego, że nie ma dzieci i że traktuje ten 
fakt jako jej osobisty wkład w ochronę śro-
dowiska. Zaiste, środowisko bez człowie-
ka – oto ideał. Rozumiem, że bez człowie-
ka, ale nie bez człowiekiń – oto absurd.

Wracając do polskich antykobiet, 
być może też półantykobiet, kobiet nie 
do końca zdecydowanych, kim są, nie 
umiejących się określić, ustalić swojej 
tożsamości biologicznej. Zastanawia-
łem się nad jakąś klasyfikacją uczest-
niczek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 
(notabene, te z tytułami profesorski-
mi to uczestniczynie!). Są wśród nich 
na pewno i palące, i niepalące, i piją-
ce, i niepijące, ale nie nieprzeklinają-
ce; podczas wszystkich przecież swo-
ich zgromadzeń antykobiety przekli-
nają, programowo, profesjonalnie. 
Są wśród strajkowczyń zarówno bez-
dzietne, jak i „dzieciate”. Są też takie, 
które zabierają swoje niepełnoletnie 
dzieci ze sobą na owe straszne zgro-
madzenia (by nie powiedzieć: saba-
ty), razem z nimi wykrzykują na prze-
mian z przekleństwami swoje potwor-
ne hasła przeciwko życiu. Podkreśli-
łem te słowa, bo ta właśnie okoliczność 
boli mnie szczególnie – udział dzieci, 
czyli ich deprawacja, demoralizacja, 
dehumanizacja, dokonywana przez 
ich własne matki, matki-gorszycielki. 
To są przecież kode kso wo czyny ka-
ralne. Na ten aspekt wydarzeń wytrwa-
le generowanych przez ruch antyko-
biet (ruch! niektóre z nich po najbliż-
szych wyborach zasiądą w sejmie i se-
nacie!) nie zwraca się jakoś uwagi, nie 
dostrzega go.

Od naszego aktualnego wymia-
ru sprawiedliwości, nawet gdyby 
ktoś wystąpił z odnośnym prote-
stem, nie oczekuję niczego...

(www.nfjp.pl)

Antykobiety
 ■ Istnieją od dawna, „od zawsze”, z niektórymi z nich zetknąłem się już jako na-

stolatek, czyli sześćdziesiąt lat temu, kiedy to moja matka wpoiła mi taką elemen-
tarną prawdę: kobiety nie palą, nie piją, nie przeklinają. Kobieta palaczka to ko-
bieta cuchnąca – czy do takiej, do takiego symbolu miłości, macierzyństwa, do-
bra można się przytulić? Niektóre palące, z tych spotkanych przeze mnie, zanim 
zostałem emerytem, umarły na raka płuc; naliczyłem ich pięć, wszystkie były se-
kretarkami, emerytury nie doczekały. Te znajome palaczki z wieloletnim „sta-
żem” nikotyczek, które nadal spotykam, mają głosy grube, skrzeczące, dudniące 
– dźwięczność, miękkość, kobiecość ich artykulacji jest tylko moim bardzo odle-
głym wspomnieniem.

Jan 
Wawrzyńczyk
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Ludzie i wydarzenia

Wrocław, dnia 26.04.2021 r.

Rada Miejska Wrocławia
50-107 Wrocław
Sukiennice 9

My, kobiety Solidarności Walczącej z oburzeniem przyjęłyśmy 
Uchwałę Rady Miasta Wrocławia przyznającą Nagrodę Wrocła-
wia Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet. Uważamy, że nagrody 
przysługują osobom i instytucjom, które wniosły znaczący pozy-
tywny wkład w życie naszego miasta. Strajk Kobiet, z Martą Lem-
part na czele, jest ruchem wrogim Państwu Polskiemu oraz lu-
dziom, którzy wyznają wartości tradycyjne, patriotyczne i chrze-
ścijańskie. Hasła, cele i metody Strajku Kobiet pełne wulgary-
zmów są zaprzeczeniem elementarnej kultury, kobiecości i sza-
cunku dla człowieka.

Działania strajkujących zmierzają do burzenia porządku i ładu 
społecznego poprzez nawoływanie do agresji i łamania prawa. 
Marta Lempart jest osobą z szeregiem zarzutów prokuratorskich. 
W czasie nielegalnych zgromadzeń narażała uczestników na de-
moralizację i utratę zdrowia. Prowokowała zachowania podwa-
żające autorytet i nietykalność reprezentantów Państwa Polskie-
go w osobach funkcjonariuszy Policji. Zachęcała do napaści na 
świątynie, nie stroniła od agresji wobec duchownych i demolowa-
nia pomników.

Podjęcie wspomnianej Uchwały przez Radę Miasta Wrocławia 
jest w naszym najgłębszym przekonaniu wielkim wstydem i hań-
bą dla miasta i jego mieszkańców. Uhonorowanie takiego ruchu 
tożsame z jego promowaniem prowadzi społeczeństwo do barba-
rzyństwa.

W imieniu kobiet Solidarności Walczącej
Janina Podlejska

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
Ul. Barlickiego 28
50-324 Wrocław

Kontakt mailowy: janka.podlejska@gmail.com

Do wiadomości: Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski

Kobiety Solidarności Walczącej skierowały też 
apel do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława 
Obremskiego o stwierdzenie nieważności 
uchwały RM Wrocławia ws. nagrody dla OSK.

Red.

Przeciw nominacji było tak-
że część radnych z rządzące-
go klubu Forum Jacka Sutryka. 
Nagroda ma zostać wręczo-
na paradoksalnie 24 czerwca, 
czyli w święto Jana Chrzcicie-
la patrona miasta.

Nagroda Wrocławia to co-
roczne wyróżnienie, które 
przyznaje się osobom i in-
stytucjom za całokształt ich 
pracy na rzecz miasta. 
W tym roku do tej nagrody 
zgłoszonych zostało 17 kan-
dydatur. Komisja nominacyj-
na spośród nich wybrała 5 
następujących:

• Anna Kraucz-Miękus – 
szefowa fundacji „Opieka 
i Troska”

• Tadeusz Pawłowski – 
piłkarz i trener Śląska 
Wrocław

• Kinga Preis – wrocławska 
aktorka filmowa i teatralna

• Fundacja „Promyk Słoń-
ca” – od 30 lat wspierają-
ca dzieci niepełnosprawne 
i ich rodziny

• Ogólnopolski Strajk Kobiet

Trzech radnych z Nowej 
Lewicy Bartłomiej Ciążyń-
ski, Dominik Kłosowski i Cze-
sław Curyl z klubu Forum Jac-
ka Sutryka złożyło wniosek 
o uhonorowanie Ogólnopol-

skiego Strajku Kobiet. Komi-
sja Nominacyjna Rady Miej-
skiej do Nagrody Wrocławia 
udzieliła już rekomendacji dla 
przyznania nagrody dla tej or-
ganizacji. Do tej pory nie zda-
rzyło się, aby radni zagłoso-
wali wbrew niej.

– „Uważamy, że zasłużyły-
ście na Pokojową Nagrodę No-
bla, ale mamy nadzieje, że wro-
cławskie wyróżnienie przyzna-
wane przez Radę Miejską też 
sprawi Wam przyjemność” – 
pisał pod koniec marca Cią-
żyński.

– „Dokonania OSK są zna-
ne. To najliczniejszy ruch ko-
biet w historii Polski, któ-
ry narodził się we Wrocła-
wiu w 2016 r. od „czarnego po-
niedziałku”, a fundacja strajku 
ma tu też swoją siedzibę” – do-
dał Ciążyński.

Wszystkie nominacje po-
parły kluby Forum Jacka Sutry-
ka, Nowoczesna i Współczesny 
Wrocław. PiS nie zajęło formal-
nego stanowiska, jednak człon-
kowie tej formacji podczas sesji 
ostro sprzeciwiali się przyzna-
niu nagrody Ogólnopolskiemu 

Strajkowi Kobiet.
– „To środowisko stric-

te polityczne, które nie ukry-
wa swojej wrogości do pań-
stwa polskiego i sporej czę-
ści polskiego społeczeń-
stwa, w tym do wrocławian, 
którzy podzielają wartości 
tradycyjne, patriotyczne, na-
rodowe, są katolikami czy 
zwyczajnie chrześcijanami” 
– przekonywał radny Robert 
Pieńkowski.

Andrzej Kilijanek przy-
pominał z kolei, że pod-
czas wrocławskich Straj-
ków Kobiet z października 
ubiegłego roku dochodzi-

ło do niszczenia wrocławskich 
pomników, elewacji budynków 
czy miejskiej infrastruktury. – 
To były bardzo wulgarne i agre-
sywne demonstracje, co się 
przełożyło na drastyczne obni-
żenie poziomu debaty publicz-
nej – tłumaczył i przekonywał, 
że takie zachowania nie powin-
ny być nagradzane. – Ta propo-
zycja, która została przed chwi-
lą omówiona, to jest wyraźna 
prowokacja – uznał z kolei Piotr 
Maryński.

Red.

Kompromitacja
 ■ Radni miejscy we Wrocławiu zadecydowali o przyznaniu Nagro-

dy Wrocławia dla Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Politycy opozycji 
nazwali tą nominację „policzkiem dla części wrocławian”.
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Na biurku Angeli Merkel, 
zwanej cesarzową Europy, 

stoi podobizna cesarzowej Ro-
sji, Katarzyny II Wielkiej, Niem-
ki z dynastii anhalckiej, Sophie 
Friderike Auguste von Anhalt 
– Zerbst, która poprzez swych 
ambasadorów w Warszawie 
faktycznie rządziła Rzeczypo-
spolita. Poprzednik cesarzo-
wej Merkel, kanclerz Helmut 
Kohl, miał w gabinecie podobi-
znę Fryderyka Wielkiego, kró-
la Prus.

Trwa sprzeczka, czy to my-
śląca po niemiecku caryca Ka-
tarzyna II Wielka namówiła Fry-
deryka Wielkiego do rozbiorów 
Polski, czy może było odwrot-
nie, prusak Fryderyk Wielki na-
mówił Katarzynę II.

W roku 1772 Fryderyk był 
głównym wnioskodawcą trakta-
tu rozbiorowego. Caryca Kata-
rzyna II popierała politykę Fry-
deryka wobec Polski. Ten zaj-
mował nieprzejednane sta-
nowisko wobec prób napra-
wy Rzeczypospolitej. Przy-
pomnijmy, że nasi sąsiedzi, 
Niemcy i Rosja, czterokrot-
nie brali udział w rozbiorach 
Polski. A niemieccy generało-
wie w służbie rosyjskiej wielo-
krotnie tłumili nasze powstania 
narodowe.

Od czasów konfederacji bar-
skiej działania rosyjskie i nie-
mieckie (pruskie) zmierzały nie 
tylko do zniszczenia państwo-
wości polskiej, ale także znisz-
czenia narodu polskiego, po-
czynając od warstwy kierowni-
czej. Polskę miał zamieszkiwać 
prosty, niewykształcony lud, 
zdolny do wykonywania pro-
stych robót za niewielkie wyna-
grodzenie.

Powstanie, zwane konfe-
deracją barską, tłumił w latach 
1768-72 generał Iwan Drewicz, 
Niemiec w służbie Katarzyny II. 
Stoczył on w Polsce 22 bitwy 
z powstańcami, a 15 stycznia 
1771 szturmował Jasna Górę 
i spalił Częstochowę. Po upad-
ku konfederacji, pierwszy roz-
biór Polski, na zlecenie Kata-
rzyny II i Fryderyka Wielkiego, 
przeprowadził Otto Magnus 
von Stackelberg, Niemiec, dy-
plomata Katarzyny II w War-
szawie.

W bitwie pod Maciejowi-
cami wojskami rosyjskimi do-
wodził gen. Iwan Fersen, Nie-
miec. On też prowadził szturm 
Warszawy i przyjął kapitula-
cje ostatnich oddziałów pol-
skich, walczących w tzw. In-
surekcji Kościuszkowskiej. 
W tłumieniu późniejszych po-
wstań polskich brało udział kil-
kudziesięciu Niemców w służ-
bie rosyjskiej.

Najbardziej znani, to Fiodor 
Berg, czyli Wilhelm von Berg, 
Niemiec w rosyjskiej służ-
bie, w 1831 prowadził szturm 
na Woli. Generał Grigorij Ro-
sen, czyli Greorg von Ro-
sen, walczył z powstańcami 
na Litwie i w Polsce. Iwan Dy-
bicz, faktycznie Anton von Di-
bitsch, Niemiec, głównodo-
wodzący wojskami rosyjski-
mi w czasie powstania listopa-
dowego. Po jego śmierci, głów-
nodowodzącym został gen. 
Iwan Paskiewicz, z pochodze-
nia Niemiec.

Polska była przez Niemców 
i Rosjan najeżdżana, roz-

bierana, niszczona gospodar-
czo, politycznie i moralnie. Za-
równo Niemcy, jak i Rosjanie 
od setek lat przedstawiali Pol-
skę jako kraj marny i upadły.

Znany polityk i praktyk sztu-
ki wojennej, gen. Carl von Clau-
sewitz, pisał: „Cała egzystencja 
Polaków jest jakby związana 
i trzymana razem przez rozdar-
ty sznur i szmaty… Czyż istot-
nie można było Polskę uwa-
żać za państwo europejskie, 
za jednolitą cząstkę europej-
skiej Rzeczypospolitej? Nie”.

Niespełna półtora roku 
po wejściu w życie Traktatu 
Pokojowego, zwanego Trak-
tatem Wersalskim, kończące-
go pierwszą wojnę aliantów 
z Niemcami, świadek podpisy-
wania Traktatu, generał Joha-
nes Friedrich Leopold von Se-
eckt, szef Sztabu Generalne-
go w latach 1920-26, twórca 
Reichswehry, pisał 11 września 
1922 do szefa MSZ Republiki 
Weimarskiej:

„Egzystencja Polski jest 
nie do pogodzenia z warun-
kami życiowymi Niemiec. Pol-
ska musi zniknąć i zniknie 
przez własną słabość i przez 
Rosję, z niemiecką pomo-
cą”. To przekonanie pruskie-
go generała podzielali w mię-
dzywojniu pruscy oficerowie 
i politycy. Polak w Niemczech 

to był obywatel drugiej katego-
rii, robotnik fabryczny w West-
falii, robotnik sezonowy w ma-
jątkach w Prusach Wschod-
nich. Polska widziana z Mo-
skwy to państwo sezonowe.

W roku 1929 na Kon-
gresie Historyków Niemiec-
kich w Godesbergu, gdy była 
mowa o jakiejś formie federa-
cji europejskiej, w której Pol-
ska byłaby rezerwuarem taniej 
siły roboczej, głos zabrał profe-
sor Hubert Reimann, który po-
wiedział: „Stworzenie federacji 
europejskiej z nienawrócony-
mi i niepoprawnymi Niemcami 
byłoby pierwszym krokiem do 
powstania nie Paneuropy, ale 
Pangermanii”.

Wypowiedź prof. Reiman-
na niezmiernie zgorszyła nie-
mieckich historyków. Siedem-
naście lat po wypowiedzi prof. 
Reimanna, rok po wojnie, któ-
ra zaczęła się w Polsce, gaze-
ta „Neue Zürcher Zeitung” z 27 
października 1946 roku, za-
mieściła artykuł Friedricha Fo-
erstera: Warnung vor Illusio-
nen in der deutschen Frage” 
(Ostrzeżenie przed złudzenia-
mi w sprawie niemieckiej). Czy-
tamy w tym artykule:

„Niemcy niczego się nie na-
uczyli i z niczego nie zrezygno-
wali, ale w dalszym ciągu dążą 
do urzeczywistnienia swych 
celów, choć innymi sposobami 
i z innymi sprzymierzeńcami… 
Ideę denazyfikacji przygotowali 
emigranci niemieccy, którzy za-
szczepili wyobrażenie, że na-
ród niemiecki został zgwałco-
ny przez mniejszość zbrodnia-
rzy. Ale przecież zbrodniarze 
ci byli wytworem niemieckiego 
ducha”.

Johannes von Seeckt do-
czekał się po stu latach na-
stępców w głoszeniu, że Pol-
ski nie powinno być miedzy Ro-
sją i Niemcami. Następcą von 
Seeckta jest rosyjski profesor 
. Aleksandr Dugin, ideolog im-
perializmu, wieloletni nieofi-
cjalny doradca prezydenta Pu-

tina, wykładowca w rosyjskich 
szkołach wojskowych.

Dugin proponuje utworze-
nie Paneurazji, wielkie-

go imperium, obejmującego 
Rosję i Niemcy. To, jego zda-
niem, lepsza nazwa od Pan-
germanii. W swojej głośnej 
książce „Podstawy geopoli-
tyki”, wydanej przy wsparciu 
Sztabu Generalnego Federa-
cji Rosyjskiej, Dugin stwier-
dza, że w eurazjatyckim impe-
rium nie ma miejsca dla samo-
dzielnej Polski:

„Rosja w swoim geopolitycz-
nym oraz sakralno-geograficz-
nym rozwoju nie jest zaintere-
sowana istnieniem niepodległe-
go państwa polskiego w żadnej 
postaci. Nie jest też zaintereso-
wana istnieniem Ukrainy. Nie 
dlatego, że nie lubimy Polaków 
czy Ukraińców, ale dlatego, że 
takie są prawa geografii sakral-
nej i geopolityki”.

Geopolityka Dugina zakła-
da, że Rosja i Niemcy mogą 
i powinni stworzyć nowoczesne 
imperium. Już nie Paneuropę, 
nie Pangermanię, ale Paneura-
zję. Najpierw Rosja musi znisz-
czyć „kordon sanitarny, utwo-
rzony z małych, gniewnych 
i historycznie nieodpowiedzial-
nych narodów i państw, z ma-
niakalnymi roszczeniami”.

Kordon sanitarny, o którym 
pisze prof. Dugin, to Polska, 
Ukraina, Litwa, Łotwa i Esto-
nia. W artykule „Wybawić Euro-
pę Zachodnią od Wschodniej”, 
Dugin powtarza: „My, Rosjanie 
i Niemcy, nie jesteśmy zaintere-
sowani istnieniem niepodległe-
go państwa polskiego w żadnej 
formie”.

To, co mówi Dugin, to jak-
by cytat z wypowiedzi generała 
Johanesa von Seeckta do sze-
fa MSZ Republiki Weimarskiej. 
Seeckt już w 1922 roku twier-
dził, że „Polska musi zniknąć 
i zniknie … przez Rosję, z nie-
miecką pomocą”. Dugin przy-

wołuje i chwali czwarte rozbio-
ry Polski:

„Był pakt Ribbentrop-Mo-
łotow, który miał ten sam cel. 
Wspaniały pakt! Gdyby sprawy 
potoczyły się inaczej, razem 
z Niemcami pokonalibyśmy An-
glosasów… W wielkim starciu 
cywilizacji atlantyckiej i kultury 
eurazjatyckiej to wszystko, co 
znajduje się między nami – Pol-
ska, Ukraina, Europa Środkowa 
– musi zniknąć, zostać wchło-
nięte”.

Polska i kraje bałtyc-
kie w koncepcji Dugina, to klin, 
który jak nóż wbity jest w pro-
jekt Paneurazji:

„Proces przywrócenia impe-
rium musi od początku skupić 
się na odległym celu… Trzeba 
demolować katolicyzm od środ-
ka, wzmacniać polską fermen-
ty, popierać rozkładowe ruchy 
świeckie, promować chrześci-
jaństwo antypapieskie. Katoli-
cyzm nie może być wchłonię-
ty przez naszą tradycję pra-
wosławna, chyba że zosta-
nie radykalnie przeorientowa-
ny w kierunku nacjonalistycz-
nym i antypapieskim”.

To, co prof. Aleksander Du-
gin zaleca, by zniszczyć Polskę, 
jest skrupulatnie wykonywane. 
Uderzenia kierowane są w Ko-
ściół, w katolicyzm, w trady-
cje narodowe, w rodzinę. Pol-
ska jest pokazywana w Euro-
pie jako kraj, gdzie nie są prze-
strzegane prawa człowieka, 
gdzie panuje bezprawie. Ta pro-
paganda, realizowana w Rosji 
i w Niemczech, niewiele różni 
się od propagandy, która przez 
sowiecką Rosję i III Rzeszę 
była prowadzona przeciw Pol-
sce w międzywojniu.

Uderzeniem w Polskę i Po-
laków był niemiecki film „Na-
sze matki, nasi ojcowie”, zre-
alizowany przez niemiecką te-
lewizję publiczną! Zdaje się, 
że Polacy, ale nie tylko Polacy, 
nie dostrzegają tej propagandy. 
Nie widzieli też Fryderyka Wiel-
kiego w gabinecie kanclerza 
Kohla, a Katarzyny II na biurku 
kanclerz Merkel.

Friedrich Foerster w swo-
im artykule z 1946 roku ostrze-
gał przed „złudzeniami w spra-
wie niemieckiej”, a także cyto-
wał poetę Jeana Paula: „Jeśli 
nie będziecie używać waszych 
oczu po to, żeby widzieć, bę-
dziecie używać oczu po to, 
żeby płakać”. Czy zatem bę-
dziemy płakać czy w grobach 
będziemy szukać guzików, któ-
rych nie chcieliśmy oddać.

Pangermania
Michał Mońko

De Facto
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Liczby te robią na pierw-
szy rzut okaz wrażenie, lecz 
jest to zasługa braku szer-
szego kontekstu. Od wybo-
rów w 1968 r., których zwy-
cięzcą był Richard Nixon, co 
cztery lata, średnio 71% ży-
dowskich wyborców wybiera 
demokratę, zaś 25 proc. repu-
blikanina. Najbardziej, ale 
zarazem najmniej popular-
nym demokratą w ostatnim 
czasie był Barack Obama. 
W 2008 r. zebrał aż 78 proc. 
głosów „American Jews”, zaś 
cztery lata później „zaledwie” 
69 proc.. Zaważyła na tym m. 
in. jego polityka bliskowschod-
nia, czyli pośrednie wspar-
cie dla tzw. Arabskiej Wio-
sny w 2011 r., która przekształ-
ciła się m. in. w erupcję nie-
kontrolowanego radykalizmu, 
oraz personalny konflikt z sze-
fem rządu Izraela, Benjami-
nem Netanjahu. Z kolei głosy 
społeczności polskiej w Ame-
ryce, również mniej więcej 
od wyborów w 1968 r., z nie-
dużymi odchyleniami w lewą 
bądź prawą stronę, rozkła-
dają się połowicznie. Wcze-
śniej nasi rodacy, wyjąwszy 
przypadek Dwighta Eisenho-
wera, głosowali na demokra-
tów i to zdecydowanie. Wyni-
ka to, w pewnym uproszcze-
niu, z faktu, iż Partia Demo-
kratyczna była zawsze i pozo-
staje partią imigrantów, partią 
mniejszości, zaś Partia Re-
publikańska posiadała ety-
kietę elitarnej, sprzyjającej 
zamożnym częściom społe-
czeństwa.

Żydzi amerykańscy są spo-
łeczną wielkomiejską, zasi-
lającą górne warstwy społe-
czeństwa amerykańskiego, 
jeżeli idzie o majątek i pozy-
cję społeczną. Prowincja ak-
tualnie wspiera republikanów, 
czyli prawicę. To najprost-
sze wytłumaczenie dla powyż-
szego zjawiska. Przyjrzyjmy 
się jednak skrupulatniej men-
talności i preferencjom świato-
poglądowym „Jews in Ameri-
ca”. Pomogą nam w tym wyni-
ki badań, dopiero co, czyli 11 
maja, opublikowanych przez 
Pew Research Center pod ty-

tułem Jewish Americans in 
2020. Są to pierwsze badania 
przeprowadzone z takim roz-
machem od fundamentalnych 
dla dyskusji o amerykańskich 
Żydach badań zrealizowa-
nych w 2013 r.

W Ameryce żyje zaled-
wie ok. 7,5 mln Żydów – 2,5 
proc. całej populacji Amery-
ki – z czego 4,2 mln uważa 
się za osoby wierzące. W ba-
daniu z 2013 r. podano licz-
bę 6,7 mln Żydów, zatem spo-
łeczność ta się wyraźnie po-
większyła. Zatem w Amery-
ce żyje więcej Żydów, ani-
żeli w Izraelu, gdzie jest ich 
to ok. 6,9 mln. Większość, 
bo dwie trzecie „American 
Jews”, stanowią Żydzi aszke-
nazyjscy, mający swe korze-
nie przede wszystkim w na-
szej części Europy oraz w Ro-
sji. Zaledwie 3 proc. identyfi-
kuje się z grupą sefardyjską, 
a więc pochodzącą z Półwy-
spu Iberyjskiego, lub prakty-
kuje jej zwyczaje, a jedynie 
1 proc. to Żydzi mizrahijscy, 
czyli posiadające swe korze-
nie w świecie bliskowschod-
nim i północnoafrykańskim.

Amerykańscy Żydzi są nie 
tylko zróżnicowani, ale różno-
rodność ta posiada tenden-
cję wzrostową. Wzrasta rów-
nież odsetek świeckich, rzecz 

jasna w stronę sekularyzacji. 
Są Żydzi, na tle reszty Ame-
ryki, dobrze wykształceni, no 
i oczywiście bardzo liberal-
ni. Większość młodych Żydów 
żeni się lub wychodzi za mąż 
za nie-Żydów, ale wciąż duży 
odsetek wychowuje swo-
je dzieci w kulturze żydow-
skiej. Wśród starszych osób 
odsetek religijnych Żydów 
jest wysoki – 69 proc. wyznaje 
konserwatywne lub reformo-
wane denominacje, lecz wśród 
młodych, poniżej 30 roku ży-
cia, dość niski. Jedynie 8 
proc. młodych Żydów uważa 
się za konserwatywnych, aż 
41 proc. twierdzi, że nie przy-
należy do żadnej denomina-
cji. Ok. 92 proc. ogółu amery-
kańskich Żydów to biali Ame-
rykanie, ale wskutek wzrasta-
jącej liczby małżeństw młod-
szych generacji poza własną 
grupą etniczną czy kulturową, 
odsetek ten wśród osób poni-
żej 30 roku życia maleje do 85 
proc.

Żydzi są bardzo zamożni. 
Większość dorosłych posia-
dana przychód roczny gospo-
darstwa wyższy niż $100 tys., 
kiedy tylko 19 proc. wszyst-
kich Amerykanów może 
się takim pochwalić. Z dru-
giej wszakże strony Żydzi or-
todoksyjni, najbardziej dla 

szarego przechodni charak-
terystyczni, są znacznie bied-
niejsi oraz borykają się wręcz 
z problemami finansowy-
mi. Aż 45 proc. z nich mia-
ło trudności m. in. w płace-
niu rachunków, w odniesieniu 
do 26 proc. ogółu.

W badaniu z 2013 r. 80 
proc „American Jews” twier-
dziło, że przejmuje się losem 
Izraela, prawie połowa od-
wiedziła Palestynę. W bada-
niu zeszłorocznym ok. 60 
proc., w różnych stopniu, 
ale utożsamia się z Żyda-
mi w Izraelu oraz samym Izra-
elem. 40 proc. dobrze lub bar-
dzo dobrze ocenia przywódz-
two Netanjahu, i, co ciekawe, 
tylko 34% silnie sprzeciwia 
się anty-izraelskiemu rucho-
wi BDS. 32 proc. amerykań-
skich Żydów uważa, że Bóg 
dał Żydom ziemię, którą aktu-
alnie zamieszkują Izraelczy-
cy. Procenty te naturalnie róż-
nią się w poszczególnych gru-
pach wiekowych, wzrastając 
znacznie w tych młodszych. 
Większość amerykańskich 
Żydów uważa, że w ostatnich 
latach nastąpił wzrost antyse-
mityzmu, i co równie cieka-
we, 51 proc. w ostatnim cza-
sie doświadczyło antysemity-
zmu. Warto pamiętać tę cyfrę 
analizując raporty publikowa-

ne przez Departament Stanu 
na temat poziomu antysemity-
zmu m. in. w Polsce...

Wreszcie, o czym pamię-
tać powinny nasze elity, 76 
proc. badanych Żydów uważa, 
że pamięć o Holokauście jest 
zasadniczą częścią tożsa-
mości żydowskiej. Wśród or-
todoksyjnych Żydów odsetek 
ten maleje niejako na korzyść 
„prawa żydowskiego”. Wyso-
ki utrzymuje się wśród ogółu 
młodych ludzi, bo na poziomie 
61%. Wytłumaczeniem tego 
zjawiska jest niewątpliwie fakt, 
iż większość amerykańskich 
Żydów wywodzi się z Euro-
py Środkowo-Wschodniej, 
gdzie wydarzyła się owa, do-
konana przez Niemców, tra-
gedia, a więc posiada w ro-
dzie czy wśród dalszych krew-
nych ofiary hekatomby lub na-
wet naocznych świadków tej-
że. Niewielki odsetek wyemi-
grował do USA z Palestyny, 
przed i po 1948 r. Kierunek 
emigracji był i jest odwrotny. 
W 2020 r. do Izraela wyemi-
growało łącznie 20 tys. Ży-
dów, i USA są czwartym źró-
dłem współczesnej alii, po Ro-
sji, Ukrainie i Francji. Zbudo-
wany przez syjonistów przed-
wojennych Izrael jest obec-
nie miejscem poszukiwania 
narodowej lub religijnej toż-
samości, ale groby bliskich 
leżą w Polsce, w Republice 
Czeskiej, Rosji czy w Niem-
czech. I po prawdzie, tu też 
były ostatnie ojczyzny, rodzi-
ców, dziadków i pradziad-
ków większości amerykań-
skich Żydów.

Kluczowym elementem po-
lityki historycznej państwa 
polskiego oraz jego tzw. dy-
plomacji historycznej po-
winna być permanentna ak-
tywność na polu badania, 
opisu i wyjaśniania Holo-
kaustu. W przeciwnym razie 
nie dziwmy się, że „wyja-
śniać” będą za nas inni, 
i oni też kształtować będą 
świadomość tej niezwy-
kle wpływowej, choć nie-
dużej liczebnie, grupy spo-
łecznej w USA .

Jacy są Amerykańscy Żydzi?
 ■ Amerykańscy Żydzi są społecznością niezwykle zróżnicowaną. My Polacy uważamy się za na-

ród kłótliwy, nie potrafiący się jednoczyć w czasach pokoju. Wśród Żydów tymczasem panu-
je przekonanie, że nie potrafią się łączyć nawet w czasie wojny, czego dowodem były wojny to-
czone przez Izrael z państwami ościennymi, jak i z „wrogiem wewnętrznym” w Palestynie, od lat 40. 
XX w. Kłótliwością amerykańscy Żydzi również nas podobno przewyższają. Percepcję naszą, jak i na-
szych rodaków za Oceanem, względem społeczności “American Jews” kształtuje mechanizm nabytych 
opinii i indywidualnych doświadczeń. Obydwie społeczności za Oceanem, nasza i żydowska, żyją tym-
czasem w osobnych światach, które miejscami i momentami na siebie nachodzą. Bo czy jesteśmy w sta-
nie, za pomocą prostych konstrukcji myślowych, wytłumaczyć, dlaczego w ostatnich wyborach 76% 
Amerykańskich Żydów zagłosowało na kandydata partii demokratycznej, a zaledwie 22% na najbardziej 
proizraelskiego prezydenta w dziejach Ameryki?

Paweł 
Zyzak
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Rafał Trzaskowski, zaniedbu-
jąc swe stołeczne obowiąz-
ki, podróżuje sobie po kraju, 
korzystając z dobrodziejstw 
Fundacji Roberta Schumana 
i Fundacji Konrada Adenau-
era. Montuje „ruch społecz-
ny” wśród młodzieży, ogłupia-
nej przez niemieckie media 
polskojęzyczne. Cokolwiek by 
mówić, nawiązuje do tradycji, 
którą w Polskiej Rzeczpospoli-
tej Grubokreskowej zapocząt-
kował Donald Tusk.

Progresywne stowarzysze-
nia przekonują o nieuchron-
ności wprowadzenie eduka-
cji seksualnej do przedszko-
li, podpierając się autorytetem 
UNICEF, który ogłosił, że nie 
ma dowodów na szkodliwość 
pornografii dla dzieci. Co wię-
cej, ograniczanie dostępu do 
niej to ograniczanie praw czło-
wieka. Podobnie argumentu-
ją feministki w sprawie aborcji 
czy lewicowi aktywiści o do-
stępie do „rekreacyjnej” mari-
huany.

Ponoć lewicową kandydat-
kę na Rzecznika Praw Obywa-
telskich poparło tysiąc organi-
zacji pozarządowych. Ta licz-
ba, mająca świadczyć o nie-
zwykłej popularności kandy-
datki, mogła przekonać tyl-
ko tych, którzy nie mieli świa-
domości, że takich organiza-
cji naliczono już chyba sto ty-
sięcy. Z drugiej strony, jeże-
li ta mnogość nie przekłada 
się na powszechną świado-
mość, to skutki takiej aktywno-
ści społecznej będą raczej ża-
łosne. Można się więc zasta-
nawiać, czemu faktycznie słu-
ży działalność takich organi-
zacji – zaspokajaniu indywidu-
alnych ambicji, zarabianiu na 
utrzymanie, niesieniu pomo-
cy innym, zwierzętom, przy-
rodzie?

Samozwańcza przywód-
czyni feministek, która spro-
wadziła debatę publicz-
ną do rynsztokowego cham-
stwa, wyżaliła się w mediach, 
że znajduje się w fatalnej sy-
tuacji finansowej. Brzmi to nie-
wiarygodnie, zważywszy hoj-
ność ofiarodawców (1,5 mln 
zł ze zbiórki) oraz jej pomy-
słowość w antydemokratycz-
nych poczynaniach ulicznych. 
Tym bardziej, że w antyrządo-
wych przedsięwzięciach łatwo 
znaleźć sponsora – krajowego 
bądź zagranicznego.

Niemiecki św. Mikołaj

Trzeba przyznać, że Ra-
fał Trzaskowski metodycznie 
przygotowywał się do zorgani-
zowania swego ruchu młodzie-
żowego. Poprzedziły go spo-

tkania z politykami niemiec-
kiej chadecji (jak ustaliła „Ga-
zeta Polska”), przedstawicie-
lami młodzieżówki tej orienta-
cji politycznej, a także Funda-
cji Adenauera – pod czujnym 
okiem niemieckiego ambasa-
dora w naszym kraju (b. wice-
dyrektora BND).

Fundacja Adenauera nie 
pierwszy raz sprzyja przed-
sięwzięciom stołecznego 
prezydenta. Czyniła to już 
przed wyborami samorządo-
wymi w 2018 roku. Finanso-
wana z niemieckiego budże-
tu, mogła mieć wpływ na kam-
panię wyborczą, tak jak nie-
miecka prasa polskojęzyczna 
kształtowała latami elektorat 
na Ziemiach Odzyskanych.

Tak więc, nie dość, że nie-
mieckie fundusze kształtują 
polski ruch młodzieżowy, for-
sowany przez Rafała Trza-
skowskiego, to jeszcze na sto-
łecznych obywatelach zara-
biają niemieckie firmy. Dopie-
ro po wypadkach miejskich 
autobusów okazało się, że fir-
ma Arriva jest własnością nie-
mieckich kolei państwowych, 
a tymi zarządzają byli nie-
mieccy politycy koalicji rzą-
dzącej.

Podczas ulewnych desz-
czów Warszawa jest zale-
wana i podtapiana za 60 mln 
zł niemiecka firma ma uspraw-
nić system kanalizacyjny . Jak 
na razie nie widać rezultatów.

W ten sposób niemiec-
ki kapitał i politycy hodują so-
bie w naszym kraju następców 
Donalda Tuska (i jego par-
tii KLD), przy obojętności pol-
skich służb, elektoratu i podat-
ników. Organizowane przez 
Rafała Trzaskowskiego olsz-
tyńskie spotkania młodzieży 
przewidują siedmio-dniowe 
szkolenia możliwości działań 
antyrządowych. Antydemo-
kratyczna partyzantka może 
liczyć nie tylko na niemieckie 
pieniądze, ale także między-
narodowe (International Repu-
blican Institute).

Hojność i sprawiedliwość

Cokolwiek by mówić o bada-
niach opinii publicznej, ponad 
połowa respondentów ufa or-
ganizacjom pozarządowym 
(tzw. ngo-sy). Ponoć skutecz-
niej pomagają potrzebują-
cym niż instytucje państwo-
we. Ngo-sy jako organizacje 
pożytku publicznego (funda-
cje, stowarzyszenia) nie dzia-
łają dla zysku, jeżeli nie mie-
rzyć go działaniami indoktry-
nacyjnymi, wpływami politycz-
nymi czy promocją neomark-
sistowskiej rewolucji obycza-

jowej. Ich ambitna działalność 
ma rozwijać współpracę mię-
dzy pokoleniami, sprzyjać ak-
tywności obywatelskiej, bro-
nić praw człowieka, jak rów-
nież wpierać osoby niepełno-
sprawne, inicjatywy lokalne, 
kulturę regionalną czy eduka-
cję antydyskryminacyjną.

Tak więc, nic tylko wspierać 
ngo-sy, tym bardziej, gdy orga-
nizują sąsiedzkie kręgi wspar-
cia lub oddziałują na rady 
miejskie. Poza tym skupia-
ją ludzi godnych pomocne-
go gestu – bezrobotnych, lite-
ratów-filozofów, sportowców, 
miłośników przyrody, pacjen-
tów, filantropów, lokalnych de-
mokratów, różne mniejszości. 
I nic to, że bronią praw czło-
wieka, a nie bronią prześlado-
wanych katolików, że bronią 
praw dziecka, ale nie chronią 
go przed seksualizacją. Spo-
śród ok. 17 tys. fundacji i ok. 
86 tys. stowarzyszeń, najwię-
cej zajmuje się sportem i tu-
rystyką, rekreacją i hobby (34 
proc.).

Każdy ngo-s może uzyskać 
1 proc. podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. Z tego 
przywileju korzysta 23 proc. 
ngo-sów (np. w 2019 roku było 
to ponad 900 mln zł dla 14,8 
tys. organizacji). Jednak naj-
więcej ngo-ów (60 proc.) uzy-
skuje dotacje samorządów 
i administracji centralnej. Nie-
zależnie od tego 18 proc. ngo-
sów wykorzystuje zagranicz-
ne środki. Ich publiczny rejestr 
ma ujawnić dobrodziejstwo 
zagranicznych sponsorów, bo 
o ich wykluczeniu (możliwość 
zewnętrznego oddziaływania 
na sytuacje w kraju) dopiero 
się dyskutuje.

Dotychczas rządowe środ-
ki przyznawano ngo-som 
po resortowym uważaniu. Sy-
tuację zmienił radykalnie rząd 
PiS powołując Narodowy In-

stytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego. To on ogłasza 
konkursy na projekty i przy-
dziela dotacje (w latach 2018-
2020 ponad 422 mln zł), prze-
strzegając zasad transparent-
ności. Niemniej organizacje 
o profilu lewicowo-liberalnym, 
niegdyś uprzywilejowane, nie 
ustają w narzekaniach, choć 
korzystają przecież z dotacji.

Lewacka ideologizacja 
antydemokratyczna

Po wyborach 2015 roku na-
mnożyło się samozwańczych 
strażników, a nawet obroń-
ców demokracji, występują-
cych pod szyldem zatroska-
nych organizacji pożytku pu-
blicznego, choć jak wiadomo 
demokracji pilnuje elektorat 
przy urnach. Reakcja podob-
na do sędziowskiej obstrukcji 
przy reformie wymiaru spra-
wiedliwości, gdy stowarzysze-
nia sędziowskie zabawiały się 
działalnością antypaństwową.

Chociaż aborcja eugenicz-
na jest niekonstytucyjna, co 
zresztą potwierdziło orzecze-
nie Trybunału Konstytucyj-
nego, zaprotestowali przed-
stawiciele Fundacji Batorego 
i „Krytyki Politycznej”, jak rów-
nież przeciwnicy antysemi-
tyzmu i homofobii oraz ulicz-
ni obrońcy demokracji – jak-
by inne zdanie w tej kwestii 
było w ogóle możliwe. Ich so-
lidaryzowanie się z protestują-
cymi feministkami skutkowa-
ło płomiennymi apelami do za-
granicznych instytucji, zajmu-
jących się prawami obywatel-
skimi. Nie zauważyli, że pra-
wo do aborcji nie jest prawem 
człowieka.

Wśród protestujących zna-
lazło się stowarzyszenie Sieć 
Obywatelska Watchdog Pol-
ska, które już w 2018 roku 

dało znać o sobie w proteście 
przeciw nowelizacji ustawy 
o IPN (przewidywała odpowie-
dzialność karną za fałszowa-
nie historii, np. „polskie obozy 
śmierci”). Protestujący przypi-
sali ustawodawcom chęć ukry-
cia „polskiego udziału w holo-
kauście”.

Watchdog Polska, zaata-
kowała Fundację Lux Veri-
tatis, właściciela ogólnopol-
skich mediów katolickich, do-
magając się ujawnienia finan-
sów, które nie są tajemnicą, 
a więc skierowanie sprawy 
do sądu ma skutkować bloko-
waniem działalności tych me-
diów. Lewicowo-liberalny mo-
nopol w eterze ma być zacho-
wany.

Watchdog Polska funkcjo-
nuje dzięki wsparciu nieoce-
nionego stowarzyszenia tzw. 
społeczeństwa otwartego, 
funduszy brukselskich i nor-
weskich, fundacji niemieckich. 
Jednak na Węgrzech zlikwido-
wano dobrodziejstwa G. Soro-
sa – i świat się nie zawalił.

Odbierzemy wam wasze 
dzieci

Lewacka rewolucja zaczyna 
się od zmian w języku. Wszel-
kie wulgaryzmy uprawnione, 
tak jak zamiana znaczeń w tra-
dycyjnych pojęciach. W kon-
sekwencji dochodzi do negacji 
zdrowego rozsądku – ale wła-
śnie o to chodzi. Trzeba zre-
woltować szkolnictwo, bo mło-
dzież to najłatwiejszy materiał 
do manipulacji.

Pod pretekstem walki 
z przemocą, wprowadza się 
lewackie ideologie.. Nauczy-
ciele też chcą być postępo-
wi, więc przychylnie odnoszą 
się do elgiebetyckiego gen-
derowania, wpuszczając do 
szkół seksedukatorów.

Mnogość ngo-sów, ataku-
jących szkoły wszelkimi spo-
sobami, by indoktrynować 
już od przedszkola, świadczy 
o powadze sytuacji. Tym bar-
dziej, że trzeba zrewidować 
także podręczniki (szczegól-
nie do języka polskiego i histo-
rii), nasycone treściami ahisto-
rycznymi, kwestionujące tra-
dycję i dziedzictwo kulturowe.

Genderowa propaganda 
nie może zastępować edu-
kacji, ale brukselski przykład 
(eurodeputowani forsują unij-
ną strefę wolności osób lgbt) 
pokazuje, że nie jest to takie 
oczywiste.

Zielony biznes

Warszawscy miłośnicy przyro-
dy (żeby nie powiedzieć – 

Dywersanci pozarządowi
 ■ Można cieszyć się z rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ale nie wtedy, gdy przybiera 

ono formy patologiczne, gdy organizacje pozarządowe (zresztą często za rządowe pienią-
dze) stają się antyrządowymi.

Jerzy 
Pawlas

▶
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Sprawy i Życie

Atutem przyciągającym wszyst-
kich są nie tylko przepięk-
ne, odrestaurowane uzdrowi-
ska, pensjonaty i sanatoria – 
ale znakomite wody źródlane, 
słynące z leczniczych właści-
wości. Górskie wody Kotliny 
Kłodzkiej posiadają naturalne 
składniki które poprawiają stan 
zdrowia w wielu schorzeniach. 
Każda z miejscowości ma pijal-
nie wód, które posiadają odręb-
ne minerały i surowce, wpływa-
jące pozytywnie na organizm 
człowieka w każdym wieku.

Domy zdrojowe znajdują się 
często w przebudowanych hi-
storycznych zameczkach i pa-
łacach zbudowanych wśród ma-
lowniczych parków i ogrodów. 
U podnóża Góry Parkowej w Ku-
dowie Zdroju pierwsze źródła 
odkryto już w 18-tym wieku, któ-
re udostępniono budując Pijal-
nię w środku parku. We wnętrzu 
pijalni znajduje się też coś do 
podziwiania – freski z początku 
20-go wieku namalowane przez 
A. Molnara. Kudowa Zdrój orga-
nizuje co roku Festiwal Moniusz-
kowski w Teatrze Zdrojowym im. 
Moniuszki.

Każda z tych miejscowości 
oferuje wiele atrakcji dla każde-
go, zarówno dla rodzin z dzieć-
mi jak i singli w każdym wie-
ku. Często siedząc w mieście 
możemy sobie tylko pomarzyć 
o wyjeździe, wzdychając kiedy 
to będą wakacje. Ale wcale nie 
musimy czekać na urlop, żeby 
zacząć dzisiaj korzystać z naj-
większego atutu jaki posiada 
Kotlina Kłodzka– wody źródla-
ne. Wodę pijemy pod różnymi 

postaciami, używamy do her-
baty, kawy i soków, ale również 
często kupujemy ją w butelkach 
– gazowaną, lekko gazowaną – 
do wyboru. Warto zwrócić uwa-
gę na właściwości wody mine-
ralnej – Staropolanki, Cyranki 
i wielu innych, które są na pół-
kach w sklepach. Każda z nich 
oferuje wiele składników zdro-
wotnych, potrzebnych dla or-
ganizmu, a nadchodzące let-
nie upały będą nas skłaniały 

do uzupełniania wody w organi-
zmie. Pamiętajmy jednak, że ku-
pując wodę mineralną, powin-
niśmy nie tylko zwracać uwa-
gę na jej składniki – ale również 
na opakowanie. Plastikowe bu-
telki zawierają w sobie zazwy-
czaj niezdrowe czynniki che-
miczne (PCB), a po wypiciu bu-
telkę wyrzucamy je na śmieci. 
Czyli mamy podwójny efekt – 
potencjalnie dla organizmu i na 
pewno dla środowiska.

Jest wiele firm dowo-
żących wodę mineral-
ną w szklanych butelkach 
skrzynkami na Dolnym Śląsku 
i zapewne w innych miastach 
na terenie całej Polski. War-
to sprawdzić jaką wodę oferu-
ją i w zaciszu swojego domu 
otworzyć butelkę orzeźwiającej, 
chłodnej wody i napić się wprost 
ze źródła Doliny Kłodzkiej. 
A pustą butelkę po wodzie mi-
neralnej odstawimy do skrzynki, 
która zostanie zabrana przy na-
stępnej dostawie i wykorzysta-
na jeszcze raz.

Nasze środowisko odetchnie, 
tak samo jak i nasz organizm.

– Twórczość Ogorzelec ma 
siłę otwierania umysłów 
i serc, ponieważ zawiera du-
cha wolności, ducha swobody 
(…), w swojej sztuce odwołuje 
się do wrażliwości pierwszej, 
która nie jest zdeterminowana 
przez kulturę, a dotyczy uni-
wersalnego przeżywania prze-
strzeni przez wrażliwych ludzi 
niezależnie od geograficznego 
położenia, tak laureatka Na-
grody im. Prezydenta Lecha 
Laczyńskiego została przed-
stawiona w laudacji.

Nagroda przyznawana jest 
twórcom, którzy sami lub ich 
prace prowadzą do „lepszego 
zrozumienia historii i tradycji 
Polski oraz stanowią cenną in-
spirację na przyszłość”. W po-
przednich latach, nagrodę im. 
Lecha Kaczyńskiego odebra-
li min. Jerzy Kalina, Antoni Li-

bera, Andrzej Nowak, Michał 
Lorenc i Jarosław Marek Rym-
kiewicz.

Premier Mateusz Mora-
wiecki i prezes PIS Jarosław 
Kaczyński wyrażali wdzięcz-
ność artystce za niezwykłe 
łączenie sztuki tradycyjnej 
i współczesnej. – To jest coś, 
co niezmiernie rzadko się zda-
rza i wymaga naprawdę wiel-
kiego talentu, ale także siły, 
charakteru i przekonań – mó-
wił prezes PiS. Z kolei premier 
dodał, że w działach Ludwi-
ki Ogorzelec widać ład, które-
go, my w Polsce potrzebuje-
my, ład narodu, który oddycha 
pełną piersią.

Jarosław Kaczyński za-
chwycony twórczością Ar-
tystki nawiązał do działal-
ności w podziemiu we Wro-
cławiu.

Nieczęsto się zdarza, że 
ktoś, kto jest artystą, w peł-
nym tego słowa znaczeniu, arty-
stą o znaczeniu międzynarodo-
wym, ma też w swoim życiory-

sie piękny fragment walki o wol-
ną Polskę, a pani właśnie ma 
taką część młodzieńczego jesz-
cze życiorysu jako działaczka 
najbardziej radykalnej spośród 

szerzej znanych grup podzie-
mia, czyli Solidarności Walczą-
cej. Chciałem i za tę działalność 
pani serdecznie podziękować. 
To naprawdę niezwykłe, że oso-
ba wydawałoby się i – ponieważ 
troszkę znam środowiska pla-
styczne – skoncentrowana na 
zupełnie innych sprawach, pod-
jęła się tej trudnej, niełatwej wte-
dy, ryzykownej walki.

Po otrzymaniu Nagrody, Ar-
tystka w licznych wywiadach 
dla radia i telewizji podkreśla-
ła jak bardzo jest zaszczyco-
na wyróżnieniem „tym bar-
dziej, że szanuje pamięć pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, 
ale też zaskoczona, bo jest 
to jej pierwsza tak ważna na-
groda w życiu”.

(wdolnymslasku.pl)

Prezes Jarosław Kaczyński wręczył Nagrodę 
im. Lecha Kaczyńskiego Ludwice Ogorzelec

 ■ Zakończyła się XI edycja kongresu „Polska Wielki Projekt” na którym została wręczona Nagroda im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego rzeźbiarce, Ludwice Ogorzelec, mieszkającej od 1985 roku we Francji.

Małgorzata 
Pawelec

terroryści-ekologiści) chcą 
przekształcić miasto w zielo-
ną europejską stolicę. Wyru-
gować samochody, zlikwido-
wać przejścia podziemne, by 
zalesić ulice i uczynić je aleja-
mi spacerowymi, co najwyżej 
z towarzyszącymi im ścieżka-
mi rowerowymi.

Z drugiej strony, wyda-
je się, że ekologiści traktu-
ją przyrodę jako kartę prze-
targową w protestach prze-
ciw planowanym inwestycjom. 
W końcu i tak jakoś ustępu-
ją biznesmenom, dewelope-
rom czy politykom. Stołeczna 
obwodnica nie może się do-
mknąć, bo w Wesołej pojawi-
li się obrońcy sosnowego la-
sku. Zaś w Dolinie Służewiec-
kiej ratusz planuje jakąś małą 
architekturę, wbrew miesz-
kańcom, a ku obojętności eko-
logistów, którzy – jak widać – 
nie widzą w tym interesu dla 
siebie.

Ekologiści przeszkadza-
li w ratowaniu Puszczy Biało-
wieskiej – nie ponieśli jednak 
żadnej odpowiedzialności. 
Nikt też nie dochodzi źródeł 
ich finansowania, gdy krążą 
legendy o zarobkach miłośni-
ków przyrody. Przecież ktoś 
im płaci, by blokowali polskie 
inwestycje. Centrum Informa-
cji Rządu podaje, że powsta-
je projekt ustawy o sprawoz-
dawczości organizacji poza-
rządowych.

Jednak – czy same informa-
cje o dotacjach czy gran-
tach – są wystarczające? 
Czy nie można wprowadzić 
zakazu finansowanie ngo-
sów z zagranicy, tym bar-
dziej, gdy szkodzą polskim 
interesom?

▶

Woda ze źródła
 ■ Kotlina Kłodzka jest przepięknym miejscem na Dolnym 

Śląsku, słynącym z wielu uroczych miejscowości uzdrowi-
skowych leczących ludzi w sanatoriach od ponad stu lat. Lą-
dek Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój – to tylko kilka 
miejscowości do których zjeżdżają się tłumnie zarówno pa-
cjenci wysyłani przez lekarzy, jak i kuracjusze, którzy chcą nabrać siły i wypocząć.

Agnieszka Marczak

Nr 246 • 4 – 17 czerwca 2021 7



Europa i Świat

Popularnym krytykiem niemiec-
kiej polityki klimatycznej jest jej 
dawny propagator, naukowiec, 
chemik i polityk dr Fritz Vah-
renholt. W 2012 roku Vahren-
holt wraz z geologiem Seba-
stianem Lüningiem opublikowa-
li Die kalte Sonne: warum die 
Klimakatastrophe nicht stattfin-
det (The Cold Sun: Why the Cli-
mate Crisis Is Not Happening), 
książkę, w której stwierdzono, 
że zmiany klimatu są napędzane 
zmianami aktywności słonecz-
nej. Polskie wydanie ukazało 
się w 2014 r. pod tytułem „Zim-
ne Słońce. Dlaczego katastro-
fa klimatyczna nie nadchodzi”. 
O popularności poglądów tego 
naukowca świadczy wywiad, 
jakiego udzielił amerykańskie-
mu dwutygodnikowi „Forbes” 
„Czy Zachodowi uda się pla-
nowane samobójstwo ener-
getyczne ? (The West Intends 
Energy Suicide: Will It Succe-
ed? – 10.10.2020). W wielu kra-
jach, w indywidualnym wymia-
rze samobójstwo postrzega-
ne jest jako przestępstwo. Kie-
dy jednak całe społeczeństwa 
lub ich przywódcy usiłują je po-
pełnić, to ocenia się je w katego-
riach, złego rządzenia.

Wezwanie do samobójstwa

Jedna z najlepszych amery-
kańskich gazet, „Boston Re-
viev” w dziale „Nauka i Natu-
ra” wzywa cywilizowane narody 
i państwa do ograniczenia ko-
rzystania z energii elektrycznej. 
(To Save the Climate Give Up 
the Demand for Constans Elec-
tricty, 5.10.2020). Autor tego tek-
stu antropolog David McDermott 
Hughes zaproponował naślado-
wanie pod tym względem Zim-
babwe i Portoryko, gdzie wyłą-
czanie energii elektrycznej jest 
dość częstą praktyką, co umow-
nie proponuje nazwać „prze-
rwą energetyczną”. Okazuje się, 
że nieświadomi skutków ocie-
plenia klimatu, na skutek uży-
wania w energetyce paliw ko-
palnych, mieszkańcy obu tych 
państw nie chcą zaakceptować 
„przerw energetycznych”. Na-
tomiast państwa Zachodu mają 
chętnie to uczynić, zbliżając się 
do nich poziomem dobrobytu. 
Swój pogląd profesor uzasadnił 
tym, że Zachód stworzył ogrom-
ną infrastrukturę do wytwarzania 
i zużycia energii elektrycznej 24 
godziny na dobę, przez wszyst-
kie dni w roku. Ponieważ opie-
ra się to na „niszczących pla-
netę paliwach kopalnych i ener-
gii jądrowej”, musimy naślado-
wać wspomniane biedne kra-
je i ratować klimat, rezygnując 
z zapotrzebowania na ciągłe do-
stawy energii elektrycznej.

Sowieckie centralne 
planowanie

Dzień przed publikacją artyku-
łu „Boston Review” w wywiadzie 
dla niemieckiej telewizji prof. Vah-
renholt powiedział bez ogródek, 
że klimatologia była „upolitycz-
niona”, „przesadzona” i wypeł-
niona „fantazją” oraz „baśnia-
mi”. Oświadczył, że „Porozumie-
nie paryskie” już nie żyje. Putin 
mówi, że to nonsens. […] Ame-
rykanów nie ma. Chińczycy nie 
muszą nic robić. Wszystko sku-
pia się na kilku krajach europej-
skich. Komisja Europejska tylko 
tym się tym zajmuje. Przewidu-
ję, że osiągną oni swoje cele tyl-
ko wtedy, gdy zniszczą europej-
ski przemysł ”. Potępił Niemcy 
jako kraj „zaprzeczający szerszej 
globalnej debacie na temat nauk 
o klimacie”. Następnie porówny-
wał Europę dążącą do jeszcze 
bardziej rygorystycznej redukcji 
emisji, z szaleństwem sowieckie-
go centralnego planowania, które 
jest skazane na porażkę.

Kalifornia – najbogatszy 
stan USA

Według inżyniera Ronalda Steina 
„kierunek i działania zielonej kru-
cjaty Kalifornii zwiększają kosz-
ty energii elektrycznej i paliw, co 
gwarantuje wzrost liczby bezdom-
nych, ubóstwa i opieki społecz-
nej, a ponadto kryzys dostępno-
ści paliwa i mieszkań”. Kalifornia, 
piąta co do wielkości gospodarka 
świata, importuje obecnie więk-
szość ropy naftowej z zagranicy 
(ponieważ wydobycie jej dużych 
lokalnych zasobów ropy jest za-
bronione) i prawie jedną trzecią 
energii elektrycznej z sąsiednich 

stanów (ponieważ elektrownie 
na paliwo są stopniowo wyłącza-
ne na mocy przepisów). W latach 
2011-2017 ceny energii elektrycz-
nej w Kalifornii rosły pięć razy 
szybciej niż w kraju, a obec-
nie Kalifornijczycy płacą śred-
nio o 60 proc. więcej niż resz-
ta kraju za energię elektryczną 
do użytku domowego, komer-
cyjnego i przemysłowego. Wraz 
z ciągłymi przerwami w dosta-
wie prądu Kalifornia przyzna-
ła sobie status trzeciego świa-
ta. Rzeczywiście wydaje się, że 
państwo przewidziało rady udzie-
lone przez wybitnego profesora 
antropologii z Uniwersytetu Rut-
gersa. W niezwykłym momen-
cie szczerości gubernator Ga-
vin Newsom powiedział w poło-
wie sierpnia, że   odejście stanu 
od paliw kopalnych jest czynni-
kiem przyczyniającym się do cią-
głych awarii w dostawach ener-
gii. Eliminacja paliw kopalnych 
i przejście na energię słonecz-
ną, wiatraki i inne formy zielonej 
energii doprowadziły do   tego, co 
Newsom nazwał „lukami” w nie-
zawodności sieci energetycznej. 
Jakby tego było mało, gubernator 
podpisał 23 września dekret za-
kazujący sprzedaży nowych po-
jazdów benzynowych w ciągu 15 
lat, aby ograniczyć zanieczysz-
czenie powietrza i osiągnąć cele 
stanu w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Agencja 
Ochrony Środowiska (EPA) sko-
mentowała ten zdroworozsądko-
wy werdykt gubernatora Newso-
ma: „Kalifornijski rekord ciągłych 
awarii zasilania – bezpreceden-
sowy pod względem wielkości 
i zakresu – w połączeniu z nie-
dawnymi wnioskami do sąsied-
nich stanów o zasilanie nasuwa 

pytanie, w jaki sposób spodzie-
wasz się obsługi floty samocho-
dów elektrycznych, która nastą-
pi wraz ze znacznym wzrostem 
zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, kiedy nie możesz 
dziś nawet zapalić światła ?”.

Cena energii

Analiza 126 krajów na podsta-
wie danych skorygowanych o siłę 
nabywczą pokazuje, ze Niem-
cy zajmują 16. miejsce w mię-
dzynarodowym rankingu (naj-
wyższym w Europie) pod wzglę-
dem cen energii elektrycznej dla 
gospodarstw domowych. Więk-
szość krajów z jeszcze wyższy-
mi cenami to kraje rozwijające 
się pogrążone w kryzysie, takie 
jak Rwanda, Sierra Leone i Burki-
na Faso, gdzie wielu ludzi w ogó-
le nie stać na energię elektrycz-
ną, lub w odizolowanych kra-
jach wyspiarskich, takich jak Va-
nuatu, Wyspy Cooka i Tonga. We-
dług danych za marzec 2020 r, 
cena energii elektrycznej dla go-
spodarstw domowych w Niem-
czech wynosiła 0,38 USD za kilo-
watogodzinę (kWh), w porówna-
niu z 0,15 USD dla gospodarstw 
domowych w USA i w Polsce, 
0,17 USD dla Szwecji, 0,21 USD 
dla Francji i 0,26 USD w Wielkiej 
Brytanii. Niemcy wycięły tysią-
ce akrów dawnych lasów krzy-
żackich i zagrażają zagrożo-
nym gatunkom ptaków i nieto-
perzy, budując tysiące wiatra-
ków z łopatkami wykonanymi 
z żywic epoksydowych lub po-
liestrowych wzmocnionych włók-
nem szklanym na bazie ropy 
naftowej i wykonanych w pie-
cach zasilanych gazem ziem-
nym, jego silniki wykorzystu-

jące metale ziem rzadkich, ta-
kie jak dysproz, neodym i praze-
odym, są wydobywane przy uży-
ciu paliw kopalnych. Wiatraki bu-
duje się na tysiącach ton żelbeto-
wych wież z cementu i stali pro-
dukowanych w fabrykach wyko-
rzystujących paliwa kopalne. Naj-
bardziej niepokojące jest to, że 
czołowy niemiecki magazyn in-
formacyjny Der Spiegel ustali-
li, że w 2014 r. 17 proc. wszyst-
kich niemieckich gospodarstw 
domowych żyje w ubóstwie z po-
wodu „eksplozji kosztów energii”. 
Od tego czasu, w pośpiechu na-
pędzanym przez Green, zmie-
rzającym do wyłączenia reakto-
rów jądrowych, elektrowni na gaz 
ziemny i elektrowni węglowych, 
średnie ceny energii elektrycznej 
dla trzyosobowego gospodar-
stwa domowego wzrosły w ciągu 
ostatnich 15 lat o prawie 68 proc.

Chcesz przegrać wybory – 
bądź antywęglowy

Nie ma nic teoretycznego w tym, 
że niepowstrzymana siła pani-
karstwa klimatycznego spoty-
ka się z nieruchomym przedmio-
tem naturalnego przywiązania lu-
dzi do ich zwyczajowych mate-
rialnych standardów życia. Ta-
kie rezolucje pojawiają się w cza-
sie rzeczywistym w różnych czę-
ściach świata i mogą być najważ-
niejszymi wskaźnikami tego, czy 
samobójstwo ekonomiczne jest 
perspektywą dla Europy, a może 
dla USA po Trumpie. Być może 
jeden z bardziej uderzających 
przykładów rozwiązania zdarzył 
się w Australii w czasie wyborów 
krajowych w 2019 r., kiedy to cen-
troprawicowa koalicja pod przy-
wództwem liberałów Scotta Mor-
risona zachowała władzę pomi-
mo wszystkich sondaży przewi-
dujących łatwe zwycięstwo Par-
tii Pracy. Strategia wyborcza 
opozycyjnej Partii Pracy, zgod-
nie z którą alarmizm klimatycz-
ny i ustawodawstwo przeciwwę-
glowe stały się kluczową kwestią, 
przyniosły odwrotny skutek w tak 
zwanych „wyborach klimatycz-
nych”. Jeden z australijskich ko-
mentatorów zauważył: „Jak prze-
grać nierozłączne wybory: bądź 
antywęglowy”.

Niepokój związany z wybo-
rami w USA w 2016 roku rów-
nież wykazuje pewne podo-
bieństwa. Kampania ubiega-
jącej się o prezydenturę Hil-
lary Clinton, nie powiodła się. 
Jej największą porażką było 
utożsamianie się z „woj-
ną z węglem” byłego prezy-
denta Obamy i hasło kam-
panii, że „wyrzuci z bizne-
su wielu górników i wiele spół-
ek węglowych”.

Samobójstwo energetyczne
 ■ Niemiecka krytyka teorii ocieplenia klimatu, nie jest ani powszechna, ani nie ma dla niej 

miejsca na szczeblach rządowych. Jednak przebija się ona w kluczowych mediach i z tego po-
wodu staje się przedmiotem szerszej debaty.

Adam 
Maksymowicz
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Amerykanie kosztem życia ty-
sięcy Indian zbudowali impe-
rium. Anglicy mordowali kato-
lików nie gorzej od współcze-
snych nam islamistów. O tym, jak 
traktowali Anglicy Irlandczyków, 
pisał w XIX wieku Coogan, po-
dając że trzy miliony irlandzkich 
chłopów w Irlandii żyje w wa-
runkach, w których, „żaden tro-
skliwy właściciel nie trzymał-
by psa.” Jakby tego było mało, 
to Anglicy jako pierwsi w dzie-
jach zbudowali obozy koncen-
tracyjne, by osadzać w nieludz-
kich warunkach tysiące Afry-
kanów. A kiedy klęska Nie-
miec podczas II wojny świato-
wej była jedynie kwestią czasu, 
lotnictwo amerykańskie i brytyj-
skie w lutym 1945 roku, w cią-
gu dwóch dni dokonało dywa-
nowych nalotów na bezbron-
ne Drezno, zabijając ponad 25 
tys. ludności cywilnej. Sami 
zaś Amerykanie zrzucili w mar-
cu 1945 roku bomby na To-
kio, wywołując burzę ognio-
wą która spowodowała śmierć 
ok 130 tys. mieszkańców. Jak-
by tego było mało, w sierpniu 
1945 roku zrzucili na Hiroszimę 
i Nagasaki bomby atomowe, by 
zaprezentować swoje osiągnię-
cia w dziedzinie zbrojeniowej. 
No bo jaki był sens zrzucania 
bomb na bezbronne miasta?

Francuzi w czasie rewolucji 
francuskiej wymordowali ponad 
połowę mieszkańców Wandei, 
którzy przeciwstawili się no-
wej władzy. A podczas II wojny 
światowej niegorzej od Niem-
ców przyczynili się do „rozwią-
zywania kwestii żydowskiej”.

Niemcy w swoich dziejach 
parli na wschód, niczym kilka-
set lat wcześniej w przeciwnym 
kierunku podążali barbarzyńcy, 
którzy łupili rzymskie prowincje. 
To niemieckim rycerzom słu-
żącym w zakonie Najświętszej 
Marii Panny Domu Niemiec-
kiego wystarczyło pięćdziesiąt 
lat w XIII wieku, by pokonać ple-
miona Prusów, które przez pra-
wie dwa wieki opierały się pol-
skim książętom piastowskim. 
O masowych zbrodniach, które 
były dokonywane przez ten na-
ród w ciągu wieków, a w szcze-
gólności podczas ostatniej woj-
ny, Niemcy nie chcą dzisiaj mó-
wić. Oczyszczają się stwierdze-
niami w rodzaju: to nie my, to Hi-
tler, to naziści, to także kolabo-
ranci, którzy współpracowali 
z Hitlerem. Coraz częściej sto-
sują metodę „odwracania kota 
ogonem”, twierdząc, że „to lud-
ność niemiecka stała się ofiarą 

i została skrzywdzona”, zarów-
no przez Hitlera, jak i inne na-
rody, w tym Polaków, bowiem 
„spokojni Niemcy” zostali zmu-
szeni do porzucenia swoich do-
mów i ziem.

Rosjanie budowali swoje im-
perium wybijając całe narody, 
najpierw wokół Moskwy, póź-
niej narody kaukaskie i syberyj-
skie. W końcu sięgnęli po Ukra-
inę, której znaczne połacie zo-
stały oddane przez Rzeczpo-
spolitą w XVII wieku. Ich rządy 
spowodowały wynarodowienie 
Ukraińców w tej części. Rzecz 
znamienna – im bliżej grani-
cy z Polską, tym więcej Ukraiń-
ców. Przypadek? Nie. Jeśli Po-
lacy polonizowali na Wscho-
dzie, nie robili tego za pomo-
cą miecza, a poprzez budowa-
nie miast, osad, targów, świątyń 
itp. Tolerancja i poszanowanie 
tradycji miejscowej ludności, ję-
zyka, praw, kultury znamiono-
wały polskie rządy na Wscho-
dzie. Tylko w taki sposób moż-
na było zbudować unię Polski 
z Litwą, która przetrwała cztery-
sta lat. Marszałek Józef Piłsud-
ski, któremu na sercu i w umy-
śle była kwestia budowy federa-
cji z państwami na Wschodzie 
po I wojnie światowej, pisał: 
„Obcą jest nam wszelka niena-
wiść plemienna i narodowościo-
wa. Bojownicy wolności wszyst-
kich narodów są naszymi brać-
mi. Umiemy hołd oddać wszel-
kiej wielkiej myśli, w jakimkol-
wiek języku się zrodziła, umie-
my uczcić wszelkiego poetę 
i myśliciela, jakikolwiek naród 
go wydał”. I dalej: „Przyniesie-
nie wolności ludom z nami są-
siadującym będzie chlubą mego 
życia, jako męża stanu i żoł-
nierza. Znam więzy historycz-
ne, które je z nami łączą, wiem, 
że więzy te zacieśniły się nieraz 
po rozbiorze Polski. Oswaba-
dzając tych uciśnionych, chcę 
tym samym zatrzeć ostatnie 
ślady rozbioru. Przywiązywać 
ich do Polski przemocą – ni-
gdy w życiu! Byłoby to odpowia-
dać nowymi gwałtami na gwałty 
popełnione w przeszłości”.

W ciągu wieków, niko-
mu w Europie nie udało się wcią-
gnąć Polaków, by czynić zło in-
nym. Kiedy Hitler kusił Polaków 
mirażem zdobyczy na Wscho-
dzie w zamian za przystąpie-
nie do paktu antykominternow-
skiego, otrzymał stanowczą od-
powiedź odmowną. Nie może-
my wstydzić się przeszłości. 
Więcej, powinniśmy stale pod-
kreślać jej wyjątkowość wśród 

innych, przypominać i eduko-
wać. Tym bardziej, że ta wyjąt-
kowość narodu polskiego wśród 
innych narodów Europy, powo-
dowała permanentny stan wro-
gości wobec Polski i Polaków. 
Niemiecki dominikanin, Jan 
Falkenberg na soborze w Kon-
stancji w 1415 roku, reprezentu-
jąc stronę Krzyżaków, tak oce-
niał Polaków: Polacy – psy bez-
wstydne. Biskupów polskich na-
leży wieszać dla dobra chrze-
ścijaństwa”.

„Wielcy tego świata”, kory-
feusze europejskiej myśli spo-
łecznej i politycznej Europy 
XVIII i XIX wieku, a za takich 
uznaje się Voltaire, Metternicha 
i Bismarcka, nawoływali do „wy-
cięcia wrzodu na ciele Europy, 
jakim jest Polska”.

Róża Luksemburg, orędow-
niczka walki o wolność ludów 
na świecie, ostro sprzeciwia-
ła się powstaniu wolnej i nie-
podległej Polski, która miała 
być „śmierdzącym trupem Eu-
ropy”. Zaś powstanie stycznio-
we zostało wywołane, według 
Luksemburg, aby … zacho-
wać pańszczyznę wśród chło-
pów. Czym jej umysł zo-
stał skażony, aby takie bred-
nie rozpowszechniać, niw wia-
domo. Może to ideologia, jedy-
nie słuszna, do której była nie-
wolniczo przywiązana? Wszak 
jej poprzednik – Engels w li-
ście do Marksa w 1851 roku pi-
sał: Polacy są narodem skaza-
nym na zagładę (…) Nie zapi-
sali się nigdy w historii niczym 
prócz walecznych bijatyk. Nie 
można przytoczyć ani jedne-
go wypadku, w którym Polska 
dokonała czegoś o historycz-
nym znaczeniu”.

Lloyd George, premier Wiel-
kiej Brytanii, mówił o Polsce 
jako „defekcie Europy.” Podob-
nie Mołotow, sowiecki minister 
spraw zagranicznych dla które-
go Polska była „bękartem trak-
tatu wersalskiego”. Niemiecki 
propagandysta Goebbels scha-
rakteryzował Polaków słowami: 
„bardziej zwierzęta niż osoby 
ludzkie, kompletnie prymitywni 
i bezkształtni”.

Negatywne oceny Pol-
ski i Polaków płynęły (i płyną) 
od przedstawicieli tych nacji, 
którzy swoją wielkość zawdzię-
czały wartościom odmiennym, 
niż te którym przez wieki hołdo-
wali Polacy.

Znowu sięgam po Pił-
sudskiego: Polska jest sta-
le oskarżana w innych pań-
stwach. Jest w tym wyraźna 

i niedwuznaczna chęć posiada-
nia w środku Europy państwa, 
którego kosztem można byłoby 
załatwić wszystkie porachun-
ki europejskie. Podziwu godne 
jest stałe zjawisko, że te pro-
jekty międzynarodowe znajdują 
tak chętnie ucho, no i języki, nie 
gdzie indziej jak w Polsce.

Oto zdrajca, magnat Szczę-
sny Potocki, marszałek targo-
wicy, który po uchwaleniu Kon-
stytucji 3 Maja udał się po „po-
moc” do carycy Katarzyny II, 
twierdził, że „kto chce w Pol-
sce być wolny, musi przestać 
być Polakiem”. Sam zaś, trzy-
mając w żelaznych ryzach 
pańszczyźnianych chłopów, 
szukał wolności u despot-
ki rosyjskiej.

To jeden z wielu, którzy sta-
rając się być correct wobec 
przeciwników Polski, stali się 
ambasadorami ich interesów.

Dawne państwo polskie po-
dobnie jak wszystkie inne pań-
stwa na świecie – było dykta-
turą wyzyskiwaczy nad wyzy-
skiwanymi. Głównym wyzyski-
waczem była u nas przez oko-
ło 900 lat szlachta, bogacąca 
się z pracy chłopów pańszczyź-
nianych. […] Dawny szlachcic 
bogacący się z pracy chłopów 
pańszczyźnianych, przekształ-
cił się w obszarnika, wyzysku-
jącego ordynariuszy i parob-
ków, a wspólnikami jego w wy-
zysku mas pracujących stali się 
fabrykant, bankier, kupiec i wiej-
ski kułak”.

I jeszcze jeden fragment:
Myślę, że trzeba będzie 

stanąć z własną historią twa-
rzą w twarz i spróbować napi-
sać ją trochę od nowa, nie ukry-
wając tych wszystkich strasz-
nych rzeczy, które robiliśmy 
jako kolonizatorzy, większość 
narodowa, która tłumiła mniej-
szość, jako właściciele niewol-
ników czy mordercy Żydów”.

Pierwszy fragment po-
chodzi z broszury wyda-
nej w 1951 r „Jak walczyli i zwy-
ciężyli robotnicy i chłopi w Pol-
sce”, przeznaczonej do szkole-
nia partyjnego na wsi. Autorką 
drugiego, jest noblistka, Olga 
Tokarczuk. Chyba nie trzeba 
komentarza.

I jeszcze Gombrowicz, któ-
ry w „Transatlantyku” pisał, 
że naród polski to „stwór św. 
Ciemny, co od wieków zdycha, 
a zdechnąć nie może”. No, ale 
Gombrowicz prowadził, jak za-
znaczał, „walkę z mitami naro-
dowymi”. Czasem mu to wycho-
dziło, czasem nie.

Wobec takich sądów, szcze-
gólnie cenne są głosy przychyl-
ne Polsce, płynące od osób po-
wszechnie cenionych. Gilbert 
Keith Chesterona, angielski pi-
sarz mówi: Moja sympatia do 
Polski zrodziła się pod wpły-
wem oskarżeń miotanych prze-
ciw Polsce. Wyrobiłem sobie 
sąd o Polsce na podstawie jej 
nieprzyjaciół. Mianowicie do-
szedłem do wniosku, że nie-
przyjaciele Polski są prawie za-
wsze nieprzyjaciółmi wielko-
duszności i męstwa. Na Polskę 
plują osobniki o niewolniczej 
duszy, uprawiający kult lichwy 
i terroru, zawsze byli to mate-
rialiści.

Historyk Norman Davies pi-
sał o Polsce, jako „sercu i zło-
tym ogniwie Europy”. Henryk 
Sienkiewicz, który zawsze pod-
kreślał swoje przywiązanie do 
Polski i poświęcił swoje dzieła 
sprawie Polski. Olga Tokarczuk 
stara się jego dzieła dyskredy-
tować, nazywając polskość bo-
gactwem ducha i słabością czy-
nu. Bo, jak każdy naród, Pola-
cy mają swoje słabości i swoje 
błędy, ale czym są one, w po-
równaniu z czynami innych na-
rodów?

Kiedy na soborze w Kon-
stancji rektor Akademii Krakow-
skiej Paweł Włodkowic w swo-
im wystąpieniu „O władzy cesa-
rza i papieża” mówił o szacun-
ku wobec ludów innych wyznań, 
także pogan, słuchający onie-
mieli. Dla ówczesnych był 
to nowy całkiem nowy kieru-
nek myśli europejskiej. Do-
dajmy – chrześcijańskiej my-
śli europejskiej. Potem już po-
szło – państwo bez stosów 
i konfederacja warszawska 
z 1573 roku gwarantująca swo-
body wyznaniowe. W tym sa-
mym czasie w całej Europie, 
szczególnie w Anglii, Francji 
i w Niemczech, więzienia były 
pełne, a stosy z wiernymi róż-
nych wyznań palono szczegól-
nie ochoczo.

Kiedy w 1980 roku powstała 
„Solidarność” wydawało się, 
że był dobry moment, aby 
na fali „polskiej rewolucji” 
przypomnieć światu o na-
szych dokonaniach. Nieste-
ty, stan wojenny przekreślił 
te nadzieję. Komuniści świa-
domie uwypuklali słabości 
Polaków. Ale nawet oni nie 
poszli tak daleko w opluwa-
niu narodu i państwa polskie-
go, jak czyniły to „elyty” w III 
RP.

„Na Polskę plują osobniki 
o niewolniczej duszy...”

 ■ Tyrania, niewolnictwo, rasizm i ludobójstwo, to zło, które w dziejach wielu narodów i państw było mo-
torem napędowym rozwoju.

Andrzej 
Manasterski
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Pożegnanie

Jerzy Grzebieluch najbardziej 
był znany jako jeden z liderów 
NSZZ Solidarność Rolników 
Indywidualnych. Antykomuni-
styczną działalność zaczął jed-
nak znacznie wcześniej. Pocho-
dził z Górnego Śląska, gdzie 
już w 1976 roku był prawdo-
podobnie najważniejszym kol-
porterem wydawnictw drugie-
go obiegu. Początkowo współ-
pracował z Komitetem Obrony 
Robotników, od którego szyb-
ko jednak się zdystansował, 
dochodząc do przekonania, 
że krąg ten w zbyt dużej mie-
rze wywodził się wprost z elit 
nomenklaturowych. A jemu nie 
chodziło o reformę komunizmu, 
lecz jego całkowite obalenie. 
Zbliżył się więc do środowisk, 
z których wyrosła Konfederacja 
Polski Niepodległej, współpra-
cowników znalazł wśród księ-
ży Kościoła katolickiego, i za-
czął współdziałać z Wolnymi 
Związkami Zawodowymi, orga-
nizowanymi przez Kazimierza 
Świtonia. Reżim komunistyczny 
zaliczył go do opozycjonistów – 

polemistów, proponujących je-
dynie korekty ustroju, lecz do 
jego najgroźniejszych wrogów. 
Pasmo prześladowań zosta-
ło przerwane dopiero po zwy-
cięstwie Sierpnia 1980. Od po-
nad roku był już wtedy wydaw-
cą niezależnego pisma rolni-
ków „Placówka” i największą 
część swego czasu i zdrowia 
poświęcał walce o prawa pol-
skich chłopów. Z wykształcenia 
był inżynierem rolnikiem, pra-
cował na uczelniach, miał wie-
lu przyjaciół prawników. Sta-
nowiło to potencjał ogromnie 
potrzebny wiejskiej Solidarno-
ści, której komunistyczny reżim 
przez niemal rok odmawiał pra-
wa do istnienia. Angażował się 
też w mnóstwo innych aktyw-
ności. Nie odmawiał wsparcia 
żadnej niezależnej inicjatywie, 
a uważał, że Polska stoi przed 
historyczną szansą. W liście 
napisanym na jego pogrzeb 
i odczytanym w kościele w Za-
wierciu 29 maja br. premier Ma-
teusz Morawiecki mówił o tym 
tak: Współdziałał z bardzo wie-

loma organizacjami i środowi-
skami, kolportował wydawnic-
twa bardzo różnych organiza-
cji politycznych. Swoją działal-
nością nie budował więc żad-
nej własnej politycznej przy-
szłości. Chodziło mu bo-
wiem wyłącznie o przyszłość 
Polski a o sobie samym my-
ślał najmniej. On w każdym, kto 
zmagał się z prosowieckim reżi-
mem, widział sprzymierzeń-
ca, któremu należy pomagać. 
Pamiętajmy o ludziach takiej 
postawy, o ludziach tak rozu-
miejących swą służbę ojczyź-
nie. Szczególnie warto o takich 
pamiętać w czasach, w któ-
rych ambicje indywidualne czy 
środowiskowe generują wie-
le szkodzących Polsce sporów 
i podziałów.

W stanie wojennym był in-
ternowanych łącznie przez po-
nad rok. W czasie buntu więź-
niów w Uhercach został cięż-
ko pobity. Wyszedł na wol-
ność z dużym uszczerbkiem 
na zdrowiu, ciągle trafiał do 
szpitali. Wraz z zaprzyjaźnio-

nymi księżmi zaczął organizo-
wać cykliczne msze św. za oj-
czyznę, które stały się tradycją, 
kontynuowaną przez dziesię-
ciolecia. SB na chwilę nie da-
wała mu spokoju często po-
sługując się prowokacjami. 
Jedną z nich było oskarżenie 
o sabotaż, to znaczy wytru-
cie krów w jednym z PGR-ów. 
Zatrzymania, rewizje, aresz-
towania, napaści „nieznanych 
sprawców” były codziennością 
jego życia aż do roku 1989. Po-
mimo przełomu współdziałał 
z opozycją antykomunistycz-
ną i niepodległościową, zaan-
gażował się w działalność Soli-
darności Walczącej. Na przeło-
mie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych robił wszystko, 
by dokonujące się zmiany ozna-
czały prawdziwy historyczny 
przełom, a nie ustrojową trans-
formację według definicji To-
masso de Lampedusy: „Wiele 
trzeba czasem zmienić tylko po 
to, żeby tak naprawdę wszystko 
zostało po staremu”. Należał do 
demaskatorów fikcyjnych prze-

mian, więc w pookrągłostołowej 
Polsce politycznego i medialne-
go quasi monopolu znalazł się 
na marginesie życia społeczne-
go. Po trwającym ćwierć wie-
ku skutecznym skazaniu na za-
pomnienie przypomniano so-
bie o nim dopiero w ostatnich 
latach. Badania i kolejne publi-
kacje IPN-u dowodziły jego ty-
tanicznej działalności, ogrom-
nych zasług, całkowitej bezin-
teresowności, a także wysokiej 
ceny, jaką zapłacił za swą po-
stawę.

W swoim liście Mateusz 
Morawiecki stwierdził m.in., 
śp. Jerzy Grzebieluch mógł-
by być wzorem wierności praw-
dziwym wartościom, bezintere-
sownego oddania Polsce i jej 
obywatelom.

Czyż to nie charaktery-
styczne, że to właśnie lu-
dzie o takich przymiotach nie 
mieli szans publicznego za-
istnienia w realiach ustano-
wionych układem okrągłego 
stołu?

Odszedł śp. Jerzy 
Grzebieluch

 ■ W wieku 90 lat zmarł jeden z najważniejszych ludzi opozycji ostatnich dekad PRL-u.

Artur Adamski
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Polska i Polacy

Wiele było dywagacji, jakim po-
parciem cieszy się ta idea w spo-
łeczeństwie, tylko nie było niko-
go, kto mógłby sfinansować ta-
kie badania. Wszystko sprowa-
dzało się do intuicyjnych ocen. 
Zapytany kiedyś o skalę takiego 
poparcia, też intuicyjnie, osza-
cowałem je na ok. 15%. To był-
by dobry wynik, gdyby okazał 
się rzeczywistością.

Postanowiliśmy więc spraw-
dzić poparcie dla monar-
chii w praktyce w wyborach sa-
morządowych 2014 roku. Po-
wołaliśmy do życia KWW Mo-
narchiści, który wystawił kandy-
datów do Rady Miejskiej Wro-
cławia we wszystkich 7 okrę-
gach wyborczych miasta. Mo-
gliśmy nawet wystawić własne-
go kandydata na prezydenta 
miasta i takie kandydatury po-
jawiły się. Rzeczywistość dla 
Komitetu Monarchistów okaza-
ła się jednak brutalna. Nasi pre-
tendenci do prezydentury mu-
sieli się poddać w przedbie-
gach. Dlaczego? Okazało się, 
iż udział w wyborach poważ-
nie wpłynąłby na ich pracę za-
wodową. Somo życie. Gdzie? 
W demokracji.

Spodziewaliśmy się rezulta-
tu gdzieś na poziomie 3%. Ko-
lejna przykra niespodzianka, na 
Komitet Monarchistów nie od-
dano aż tak wielu głosów – zdo-
byliśmy 0,37%. Z całą pewno-
ścią posiadając własnego kan-
dydata na prezydenta ten wynik 
byłby korzystniejszy.

Dlaczego tak się stało wyja-
śnia w dużej mierze sondaż 
przeprowadzony przez portal 
„wPolityce”. Redakcja portalu 
zleciła badanie opinii publicznej 
pracowni Social Changes, aby 
ta zadała respondentom nastę-
pujące pytanie:

„Czy chciałaby Pani/chciał-
by Pan, żeby w Polsce obowią-
zywała monarchia parlamentar-
na taka, jak w Wielkiej Brytanii?
Na „tak” odpowiedziało – 14%
Na „nie” odpowiedziało – 57%
Trudno powiedzieć   – 29%

Zbadano również jakie jest 
poparcie dla monarchii w gronie 
elektoratów największych par-
tii, szkoda, że tylko tych. Sza-
lenie ciekawy byłby wynik po-
parcia w obozie wyborczym le-
wicy. No cóż nie my zleciliśmy 
sondaż.
Wyborcy – PiS    – 18%
Wyborcy – KO    – 11%
Wyborcy – Polska 2050 – 12%

W naszym toku rozumowa-
nia przed wyborami 2014 roku 
nie wzięliśmy pod uwagę tego, 
że zwolennicy monarchii podej-
dą do sprawy pragmatycznie, 
nie ideowo i zagłosują na real-
na siłę polityczną. Głosujących 
na KWW Monarchiści, w tych 
okolicznościach, można okre-
ślić mianem desperatów.

Redakcja portalu, której je-
steśmy bardzo wdzięczni za tę 
inicjatywę, skomentowała wyni-
ki sondażu następująco: „W su-
mie można więc stwierdzić, 
że Polacy cenią monarchię, ale 
tę istniejącą w Wielkiej Bryta-
nii. Na własnym podwórku wolą 
system prezydencki.”

Nie do końca należy zgo-
dzić się z opinią, iż Polacy wolą 
system prezydencki. Jest im po 
prostu tylko taki znany. Nieste-
ty nie rozumieją tego, że mo-
narchia nie jest zaprzeczeniem 
potocznie pojętej demokra-
cji, a w debacie publicznej czę-
sto powiela się taką tezę. De-
bat na tematy ustrojowe nie po-
dejmuje się w Polsce żadnych, 
nawet wtedy gdy na wokandzie 
staje kwestia nowej Konstytucji.

We wstępie do lakoniczne-
go omówienia sondażu portal 
„wPolityce” zadał pytanie: „Czy 
gdyby I Rzeczpospolita prze-
trwała, gdyby nie doszło do roz-
biorów, to być może nasze pań-
stwo byłoby dziś monarchią 
konstytucyjną, jak to zakładała 
Konstytucja 3 maja? Nie można 
tego wykluczyć. I kto wie, czy 
nie byłaby to instytucja otoczo-
na podobną estymą jak monar-
chia brytyjska?”.

Nie tylko przetrwanie 
I Rzeczpospolitej determinowa-
ło istnienie monarchii konsty-
tucyjnej. Po upadku rozbioro-
wym Polska odrodziła się wła-
śnie jako monarchia. 11 listo-
pada, w dniu którym obcho-
dzimy Święto Niepodległo-
ści, w 1918 roku w tym dniu 
nasz kraj był Królestwem Pol-
skim, a nie Rzeczpospolitą. 
Podobnie zresztą jak w dniu 
3 maja 1791 roku stał się mo-
narchią, na co słusznie zwra-
ca uwagę Redakcja portalu. 
Dwóch Polskich największych 
świąt narodowych nie można 
odseparować od monarchii.

Wnioski:
1. Optymistyczny dla monar-

chistów. Poparcie dla idei 
monarchii na poziomie 
14% to bardzo duży poten-
cjał wyborczy. Doskona-
ła baza dla stworzenia or-
ganizacji/partii politycznej 
gwarantującej sobie miej-
sce w polskim parlamencie.

2. Pesymistyczny dla republi-
kanów. Obowiązujący ustrój 
polityczny, który cieszy się 
poparciem tylko 57% spo-
łeczeństwa, to wynik nie tyl-
ko mierny, to prawie dez-
aprobata. Tym bardziej, iż 
te 57% jest poparciem do-
mniemanym.

3. Społeczeństwo nie jest za-
dowolone z obecnego ustro-
ju, ale innego nie zna. To tłu-
maczy niechęć polskich ma-
smediów do wszystkiego co 
kojarzy się z monarchią.

4. Nie jest prawdą, że sprawy 
związane z monarchią nie 
interesują polskiego spo-
łeczeństwa. Jest to jedy-
nie wymówka – unik – róż-
nego rodzaju mediów, w tym 
też publicznych, które swoją 
niechęć do idei monarchicz-
nej tłumaczą brakiem spo-
łecznego zainteresowania.

5. Skoro 29% ankietowanych 
nie ma zdania, to znak, że 
nie popiera tego co zna 
– republiki. Duży odse-
tek wyborców do zagospo-
darowania.

6. Tylko 33% respondentów 
odpowiedziało zdecydowa-
nie „nie”. Tylu jest praktycz-
nie w chwili obecnej w Pol-
sce przeciwników monarchii.

7. Należałoby pokusić się o ta-
kie badanie, w którym zapy-
tano by pytanie: Jakie ustrój 
Pan/i by wybrał/a – monar-
chię czy republikę?

8. Oferta monarchistycznego 
bloku politycznego, chcą-

cego wykorzystać drzemią-
cy w społeczeństwie poten-
cjał, musi być na tyle po-
ważna – merytorycznie 
i organizacyjnie, aby prze-
konać wyborców, iż oddany 
nań głos nie będzie głosem 
straconym.

Informacja portalu „wPolity-
ce.pl”:

Badanie zostało zrealizo-
wane metodą CAWI (Computer 
Assisted Web Interview) na pa-
nelu internetowym. Badanie zo-
stało przeprowadzone na ogól-
nopolskiej, reprezentatyw-
nej (pod względem: płci, wie-
ku, wielkości miejsca zamiesz-
kania) próbie Polaków N=1067 
osób w dniach od 23 do 26 
kwietnia 2021 roku.

Sondaż na temat monarchii
 ■ Portal „w Polityce.pl” z okazji święta 3 Maja zrobił duży prezent monarchistom w Polsce, 

przeprowadzając profesjonalne badanie opinii publicznej na temat poparcia dla monarchii.

Nasza Klasa
Otwarcie Muzeum Solidarności 
Walczącej

Co się dzieje z Naszą Klasą,
Już tak wielu z nas ubyło,
Byliśmy tak wielką masą,
Co raz pustki nam przybyło.

Oni są już w klasie w niebie,
Wraz z innymi działaczami,
Więc się czują jak u siebie,
Ale duchem są wciąż z nami.

Aż tu nagłe „cud” się dzieje,
Gdy Muzeum się otwiera,
Jakiś wiatr przedziwny wieje,
Na Muzeum tłum napiera.

Ten co kiedyś się ujawniał,
Sypał wszystkich po kolei,
Dziś się wpraszał i namawiał,
By go do Muzeum wzięli.

Inny co w ołtarza cieniu,
Krył się niemal całkowicie;
Kumpel jego był w więzieniu
A on miał się znakomicie.

On też teraz się pojawił,
Opisuje swe zasługi,
Że on za Ojczyznę krwawił –
Biogram swój napisał długi.

Inny co to z SB – kami,
Wiedzą swą się chętnie dzielił,
Dzisiaj również chce być z nami,
Akces zgłosić się ośmielił.

Piszą dziś o swojej walce,
Że to oni szli na czele,
Wznosząc w górę swoje palce,
Że swych zasług mają wiele.

Wystawiają pierś do przodu,
By medale im przypięli,
Zapomnieli, że za młodu,
Wziąć ulotki w dłoń nie chcieli.

Czerwiec A.D. 2021

Antoni Wysocki

Jan Lech Skowera
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Komentarze i Felietony

A wrony krzyczą
 ■ Krzyk wron roznosi się nad ruiną ceglanego dworku – rządówki, gdzie jesienią 1944 roku 

zainstalował się sztab II Armii Wojska Polskiego, Sąd Polowy WP i Informacja Wojskowa 
II AWP. Sztab i służby polskie i sowieckie stacjonowały w Kąkolewnicy pięć i pół miesią-
ca. A kiedy na początku lutego 1945 roku wojsko odeszło ze wsi, na ścianach i na podło-
gach rządówki i spichlerza dworskiego została krew i roztrzaskane kości pomordowanych.

Krew dawno obeschła, wsiąk-
nęła w ściany, w podłogi i w zie-
mię. Zabliźniły się rany w ludz-
kich duszach. W resztkach za-
krzaczonego parku już nie ma 
dołów, zapadlisk. Zasypa-
li, splantowali. Minęło siedem-
dziesiąt sześć lat od wojny, 
ale we w Kąkolewnicy nie ma ci-
szy, nie ma spokoju tam, gdzie 
sowieci i sowieccy Polacy trzy-
mali i mordowali żołnierzy AK, 
WiN, NZW i tych, którzy poma-
gali partyzantom i szkodzili so-
wieckiej władzy.

Nad dworskimi budynka-
mi sterczą gniazda wron, któ-
re krzyczą przerażająco, roz-
paczliwie, a nawet lamentują. 
To miejsce jakby przeklęte i na-
wiedzone. Dawniej piękne staj-
nie, dziś opuszczone, zrujno-
wane. Piękne drzewa i krzewy, 
ozdoba wsi, dziś ścinane. Staw, 
dawniej romantyczny, dziś za-
rośnięty chwastami. Ilu tam żoł-
nierzy AK utopili enkawudzi-
ści i czekiści z Informacji Woj-
skowej? Nie ma odpowiedzi na 
to pytanie. Nie ma pełnej odpo-
wiedzi na żadne pytanie, doty-
czące wojennych wydarzeń.

Kąkolewnica leży między 
Radzyniem Podlaskim a Mię-

dzyrzecem Podlaskim. Na po-
czątku sierpnia 1944 roku zja-
wili się we wsi funkcjonariusze 
NKWD. Zajęli dworek – rządów-
kę, stajnie, spichlerz i znaczną 
część budynków wiejskich. Po 
kilku tygodniach zjeżdżali się 
do dworu oficerowie sztabowi, 
sędziowie, prokuratorzy i funk-
cjonariusze służb. Wieś została 
po części wysiedlona, ogrodzo-
na i pilnowana.

W pobliżu zainstalowała się 
placówka GRU (wywiad woj-
skowy), a także obóz NKWD 
i zakamuflowana placówka 
Smierszy, zatrudniająca wie-
lu konfidentów cywilnych i woj-
skowych. Od rana do wieczo-
ra samochody zwoziły areszto-
wanych, nocą wywoziły do lasu 
zakatowanych w czasie prze-
słuchań, zwanych filtracją.

W parku dworskim i poza 
parkiem więźniowie kopa-
li areszty polowe. Doły miały 
cztery metry głębokości i dwa 
metry na dwa metry szeroko-
ści. Stało w takim dole sześciu, 
a nawet ośmiu. Woda do kolan 
i więcej. Granat rzucony do dołu 
czynił z dołu grób. No więc jed-
ni szli do ziemi, a drudzy brali 
ziemię z reformy, robionej przez 

sowietów. W szkole dzieci uczy-
ły się na piętrze, a na parterze 
były rozprawy sądu polowego.

Żołnierze WiN i NZW, tropieni 
przez NKWD/UB/Informa-

cję, utrzymywali się w okolicz-
nych wsiach i lasach, korzysta-
jąc z pomocy miejscowej ludno-
ści. Ta pomoc była trudna. Każ-
dego dnia i każdej nocy, na-
wet w Święta Bożego Narodze-
nia, wojska wewnętrzne sowiec-
kie i polskie dokonywały pacyfi-
kacji wsi. A było tak, jak mówi 
fragment raportu z 28 grud-
nia 1946 roku płk. Tadeusza 
Paszty, szefa WUBP w War-
szawie i płk. Leona Rubinste-
ina vel Rubinsztejna, dowódcy 
WBW woj. warszawskiego:

W dniach od 24-27 XII 
1946 roku grupa nr 1 przepro-
wadziła operacje we wsiach 
Dzierzby, Sewerynówka, Buja-
ły, Korczew, Józefin, Księżopo-
le-Budki, Paczuski-Duże, Tosie 
Krupy, Rytele Świeckie i Gar-
nek. Grupa nr 2 we wsiach Ob-
ryte, Pełchy i Wojtkowice-Glin-
ne. Przepuszczono przez „filtr” 
ponad 250 osób, konfiskując 
jednocześnie inwentarz żywy 
u rodzin bandyckich lub udzie-

lających pomocy bandytom. 
We wsi Wojtkowice-Glinne na 
19 istniejących gospodarstw 14 
gospodarstw okazało się ban-
dyckich.

U wszystkich 14-tu rodzin 
inwentarz żywy został skon-
fiskowany, u 5-ciu rodzin nie-
związanych z bandami – po-
zostawiono… W dniu 24 XII 
1946 roku we wsi Kamieńczyk 
został publicznie rozstrzela-
ny Florczak Aleksander za sys-
tematyczne przetrzymywanie 
bandy „Młota” i udzielanie jej 
pomocy przez przeprowadza-
nie wywiadu na rzecz bandy… 
Ludność powiatu sokołowskie-
go jest bardzo przestraszona, 
na widok i odgłos samocho-
du, wszyscy uciekają ze wsi.

Wielu ludzi, cichych boha-
terów, którzy pomagali party-
zantom, zapłaciło za to najwyż-
szą cenę. Setki, jeśli nie tysią-
ce, rodzin przeżyło aresztowa-
nia, szykany i lata pełne cier-
pień i upokorzeń. Żyli w mil-
czeniu i zapomnieniu, z poko-
rą znosząc swój los, bojąc się 
mówić o przeszłości nawet wła-
snym dzieciom.

Dość wcześnie, bo już 26 lip-
ca 1944 roku, zostało podpisa-

ne porozumienie między PKWN 
a rządem sowieckim, w którym 
sowieccy Polacy oddali we wła-
danie NKWD i Smierszy obsza-
ry przyfrontowe. Powstawały 
obozy NKWD dla żołnierzy pod-
ziemia niepodle głościowego: na 
Majdanku, w Nowinach, w Krze-
ślinie i w Skrobowie.

Podstawę prawną funk-
cjonowania sądów doraź-
nych czy polowych był Dekret 
PKWN z 31 sierpnia 1944 roku: 
„O wymiarze kary dla faszy-
stowskich zbrodniarzy winnych 
zabójstw i znęcania się nad lud-
nością cywilna oraz dla zdraj-
ców Narodu”.

Dekret ten służył nie tyl-
ko do skazywania party-
zantów, ale także, a może 
przede wszystkim, do wyeli-
minowania przywódczej war-
stwy polskiego narodu. Oficero-
wie wojsk wewnętrznych, tacy, 
jak płk. Leon Rubinstein albo 
jego zastępca płk Jakub Jonas, 
osobiście rozstrzeliwali ziemian. 
Podejrzani o współpracę z pod-
ziemiem dostawali się do obo-
zu na Majdanku albo do więzie-
nia w Zamku Lubelskim. Zamek 
aż do 1947 roku był więzieniem 
sowieckim. Obsadę stanowi- ►

Michał Mońko
Prawdę 
mówiąc
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Komentarze i Felietony
ło 100 Rosjan i 28 Polaków. 

Miejscami kaźni Polaków były 
też PUBP rozsiane na Podlasiu.

W październiku 1944 roku 
na Podlasiu znalazła się Zbior-
cza Dywizja Wojsk Wewnętrz-
nych NKWD pod dowództwem 
gen. Borysa Sieriebriakowa, li-
cząca 9754 żołnierzy. W skład 
dywizji wchodził 18 pułk, sta-
cjonujący w Siedlcach i w Świ-
drach. Zorganizowany terror ko-
munistyczny zszedł do małych 
miasteczek i do wsi. Urzędy 
bezpieczeństwa miały charak-
ter robotniczo-chłopski: w roku 
1945 pochodzenie chłopskie 
(fornale i służba dworska) de-
klarowało 66 proc. funkcjona-
riuszy, pochodzenie robotnicze 
(niepracująca hołota) deklaro-
wało 23,7 procent.

Terror zastraszał i parali-
żował społeczeństwo, niejed-
nego zniewalał do współpra-
cy z NKWD. Służby sowieckie 
i polskie byłyby ślepe w swych 
działaniach, gdyby nie po-
moc miejscowych konfiden-
tów, rekrutujących się głów-
nie ze skomunizowanych dołów 
społecznych. Znali oni dobrze 
swych sąsiadów w miastecz-
kach i na wsi. Między konfiden-
tami Smierszy wielu było wcze-
śniej konfidentami gestapo.

Trzydzieści pięć lat temu, 
po raz pierwszy zetknąłem 

się z historią Kąkolewnicy. Zimą 
1995 roku, gdy zrealizowałem 
film telewizyjny „Platerówki”, 
umówiła się ze mną na kawę 
kobieta – oficer II AWP, Sybi-
raczka, córka osadnika wojsko-
wego na Kresach. Przy kawie 
Na Rozdrożu pochwaliła się, 
że pracowała w Sztabie II Ar-
mii WP w Kąkolewnicy. Była sę-
dzią w kilku rozprawach tamtej-
szego Sądu Polowego. Uspra-
wiedliwiała ówczesną walkę 
z „bandytyzmem” i konieczność 
utrwalenia władzy ludowej.

Kilka tygodni po spo-
tkaniu z oficerem II AWP, 
już w 1996 roku, pojecha-
łem do Kąkolewnicy na do-
kumentację filmową. Doku-
mentacja była nieudana, bo 
mieszkańcy nie bardzo chcie-
li mówić o tym, co się działo 
się we wsi między wrześniem 
1944, a lutym 1945 rokiem. 
A jeśli mówili o NKWD, to pro-
sili, żebym nie wymieniał ich 
nazwisk.

Nauczycielka opowiedziała 
mi historię królewskiej wsi Ką-
kolewnica, poczynając od sie-
demnastego wieku. I ani sło-
wa o sądzie polowym. Ostatnim 
dzierżawcą majątku i miesz-
kańcem rządówki był Czesław 
Łapiński. W czasie wojny za-
stąpił go niemiecki Treuhänder. 
W roku 1944, gdy we wsi funk-
cjonował Sztab II AWP i sąd po-
lowy, majątek został rozparce-
lowany między fornali i mało-
rolnych.

Budynki dworskie zajęły róż-
ne przedsiębiorstwa. Ostatnim 
była Spółdzielnia Produkcyj-
na, po której zostały ruiny, 
brud i gnijące papiery. W dwor-
ku – rządówce mieściła się 
przez jakiś czas izba porodo-

wa. Obecnie zrujnowany budy-
nek stoi pusty.

W historii Kąkolewnicy jest 
biała plama, skrywająca czer-
woną plamę, kości i czaszki po-
mordowanych: to czas funkcjo-
nowania Sztabu II AWP i sądu 
polowego w zabudowaniach 
dworskich i w szkole podstawo-
wej. Przesłuchiwania, wymu-
szania zeznań, torturowanie, 
podtapianie i topienie, wie-
szanie na łańcuchach, łama-
nie i obcinanie części ciała od-
bywało się w budynkach dwor-
skich. Rozprawy sądu polo-
wego odbywały się w szkolnej 
izbie numer 8.

Pewnego razu sądzony był 
młody żołnierz WP, Jan Ne-
sler. Prokurator wojskowy, na 
podstawie donosu konfidenta 
S., oskarżył Neslera o dezercję 
i współpracę z „faszystowsko–
hitlerowską bandą”. A dezercja 
były wówczas problemem za-
równo w II AWP, jak i w I AWP. 
Przykładowo, z 31 pułku 1 DP 
zdezerterowało jednej nocy 
1000 żołnierzy!

Konfident, odpowiedzialny 
za śmierć Neslera, był w cza-
sach PRL scenarzystą, filmow-
cem, a w środowisku artystycz-
nym uchodził za „fajnego go-
ścia”. Syn konfidenta jest dziś 
sędzią, naukowcem i też ucho-
dzi za „fajnego gościa”.

W roku 1996 dostałem 
do rąk teczkę konfidenta S. Do-
kumenty były pisane po rosyj-
sku i po polsku. Było tam na-
zwisko brata Neslera. Odszuka-
łem go w Krakowie. Zadzwoni-
łem. Odezwał się starszy czło-
wiek. Gdy mu powiedziałem, że 
chcę zrealizować film o śmier-
ci jego brata – żołnierza, sądzo-
nego w Kąkolewnicy i rozstrze-
lanego pod Kąkolewnicą, usły-
szałem: „Nie, nie trzeba”. A ten 
konfident? – spytałem. „On ma 
syna. To na pewno porządny 
człowiek ten syn”.

Syn konfidenta? Mój Boże… 
Syn konfidenta jest dziś więcej 
niż konfidentem. Donosi na Pol-
skę. A gdyby żył wcześniej, za-
pewne by pracował dla Smier-
szy. Ma charakter czekisty. Czy 
czekista był w Kąkolewnicy, 
gdzie sądzili Neslera? Nie był. 
Powinien dziś pracować w szpi-
talu zakaźnym, w hospicjum, 
a może jako czyściciel wychod-
ków. Powinien, ale pracuje na 
eksponowanym stanowisku 
i ma spokojne sny.

Czas przeszły w Kąkolewni-
cy nie jest całkiem wymazany 
z pamięci. Ktoś jednak przypo-
mniał ostatnio, że widział ska-
zanego na śmierć Neslera, gdy 
został wyprowadzony ze szkol-
nej sali 8. Tuż pod szkołą był 
bity przez enkawudzistę i konfi-
denta Smierszy w polskim mun-
durze.

Opodal zrujnowanego dwor-
ku – rządówki stoi nowo-

czesna szkoła podstawowa 
i nowoczesne gimnazjum. Tro-
chę dalej jest zabytkowy kościół 
pod wezwaniem św. Filipa Neri. 
Dalej jest nowy budynek urzę-
du gminnego. Po obydwu stro-
nach pryncypalnej ulicy widać 

dostatek, nawet zamożność. 
Ale wokół dworku, gdzie spoj-
rzeć, rzuca się w oczy zanie-
dbanie, rozpad, rozpadające się 
budynki, porzucone urządze-
nia. Pachnie zgnilizną, a w gó-
rze wciąż krzyczą wrony.

Czemu to tak? – pytam 
i słyszę odpowiedź: „Tu nikt 
nie wejdzie, żeby mieszkać – 
powiada starszy mężczyzna. – 
A nocą to nawet strach tu prze-
chodzić. Matka opowiada, że 
jak tu był ten sztab, wezwa-
li ją. Nie w te drzwi weszła. 
A tam rzeźnia. No, pa-
nie, rzeźnia! No i matka widzia-
ła”. Co widziała? „No, widziała... 
Nie wie pan, co mogła widzieć? 
Oni zabijali bez sądu, zwy-
czajnie”.

Kiedy wojsko się wyniosło 
z Kąkolewnicy, krwi nie dało się 
zmyć, zeskrobać. Na ścianach, 
na podłodze była krew. Zabijali 
lud, żeby była demokracja ludo-
wa. Miała być i była praworząd-
ność socjalistyczna. Miała być 
i była władza ludowa. Żeby była 
demokracja, praworządność 
i władza ludowa, szczerzy de-
mokraci z naganem u pasa za-
bijali na mocy wyroku sądowe-
go i bez wyroku.

Na głębokości jednego, 
dwu szpadli w lesie odnajdu-
ją dziś kości, rozłupane czasz-
ki. Stu czterdziestu ośmiu roz-
strzelali z wyroku sądu polo-
wego i zakopali na uroczysku 
„Baran” w lesie. Setki zabi-
li bez wyroku w katowniach 
i w czasie obław. To miej-
sce w lesie zwane jest przez 
ludność Małym Katyniem.

Ilu zostało rozstrzelanych 
z wyroku? Szacunki mówią 
o liczbach 1300-1800. W dwor-
skich budynkach, w stajniach, 
magazynach, chlewniach służ-
by polskie i sowieckie przetrzy-
mywały blisko 2800 więźniów. 
Żołnierze podziemia byli trak-
towani w szczególnie brutalny 
sposób.

Wykopane doły – cztery me-
try głębokości, dwa metry na 
dwa szerokości były polowy-
mi aresztami. W zalanych do-
lach stali noc i dzień więźnio-
wie. W śledztwie byli głodze-
ni, bici i zabijani. Oskarżali pro-
kuratorzy sowieccy. Sąd polo-
wy reprezentowali sędziowie 
sowieccy w polskich mundu-
rach. Ale już na początku 1945 
niektóre rozprawy w sądach 
polowych prowadzili sowieccy 
Polacy po kilkutygodniowych 
kursach.

Więźniowie byli zabija-
ni w dołach ziemnych, w budyn-
kach gospodarczych, na po-
lach, w lesie. Byli wieszani, to-
pieni w rzece, w studniach, w sta-
wie. Miejsca egzekucji nie były 
oznaczane. Zwłoki rozstrzela-
nych, zakatowanych w aresz-
tach, były zakopywane nie-
głęboko i maskowane mchem 
i młodymi sadzonkami. Po kilku 
latach deszcze wypłukiwały ko-
ści i czaszki.

Lata mijały i była cisza. Na-
wet wrony nie krzyczały. Nie 

było wolno mówić, nie było wol-
no krzyczeć. W latach sześć-

dziesiątych ten i ów widział 
nocą błąkające się po wsi zja-
wy żołnierzy we krwi. Nie-
którzy mówili, że to żołnierze 
z 1920 roku, gdy podczas wojny 
polsko–bolszewickiej rozegrała 
się pod wsią bitwa ułanów ma-
jora Feliksa Jaworskiego z od-
działami bolszewickimi.

W 1980 roku mieszkań-
cy Kąkolewnicy wykona-
li symboliczną mogiłę, a do-
piero w 1990 została przepro-
wadzona częściowa ekshuma-
cję w obrębie istniejącej w le-
sie mogiły. Pod kościołem sta-
nęła tablica z orłem. Na tablicy 
jest mowa o zbrodniach NKWD. 
W maju 1993 roku na polanie 
„Baran” w lesie stanął żeliwny 
krzyż, potężny głaz i trzy tabli-
ce. Pomnik ten zastąpił symbo-
liczną mogiłę z 1980 roku.

Ale czemu nad dwor-
kiem w Kąkolewnicy nadal krzy-
czą wrony? Założyły gniazda 
i przeraźliwie krzyczą i krzy-

czą. Może przypominają już nie 
tylko o zakatowanych, utopio-
nych, rozstrzelanych. Przypo-
minają o bezimiennych bohate-
rach, o rodzinach, które wspo-
magały partyzantów, żywiły ich, 
przechowywały, cierpiały i nie 
zaznały dotąd uznania i nagro-
dy. Czas przeszły w Kąkolewni-
cy nie jest czasem zapomnia-
nym, wymazanym z pamięci.

Podlaskie rodziny przez dłu-
gie lata rządów komunistycz-
nych niosły nie tylko krzyż 
cierpienia po stracie bliskich 
– mężów, synów, ojców, braci. 
Niosły też piętno rodzin ban-
dyckich, co w praktyce wiąza-
ło się z szykanami, utrudnia-
jącymi życie i powodującymi 
deklasację. W cierpieniu, któ-
rego doświadczały rodziny 
partyzantów, była samotność 
i milczenie. Dzisiaj też milcze-
nie i tylko wrony krzyczą, aż 
serce się rozrywa.

▶
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Polska i Polacy

Potrzebę zaistnienia takie-
go święta postulowałem w ar-
tykule w numerze 208 „Gaze-
ty Obywatelskiej” z 20 grudnia 
2019 r.

Pierwsze, skromne z powo-
du panujących obostrzeń pan-
demicznych, obchody Święta 
Pracy, oparte na chrześcijań-
skim i polskim etosie pracy, od-
były się 1 maja 2021 r. w kate-
drze wawelskiej, na moją proś-
bę skierowaną do abp. Mar-
ka Jędraszewskiego. Kościół 
akcentując godność i zna-
czenie pracy, obchodzi w tym 
dniu wspomnienie św. Józefa 
Rzemieślnika. Inicjatorem jest 
klub historyczny Bractwo Ko-
packie z olkuskiego PTTK, któ-
rego jestem prezesem, kulty-
wujący tradycję Bractwa po-
wstałego w 1446 r. pod patro-
natem kard. Zbigniewa Oleśnic-
kiego (spoczywającego w pre-
zbiterium katedry), skupiają-
cego kopaczy, czyli górników 

kopiących pod ziemią. Epita-
fium Zbigniewa Oleśnickie-
go znajduje się obok sarkofa-
gu króla Kazimierza Wielkie-
go. Wspólne nasze narodo-
we tradycje dobrej pracy chce-
my świętować, aby praca była 
traktowana jako wartość i ele-

ment naszej tożsamości naro-
dowej. Uroczystość w obec-
ności przewodniczącego sej-
miku województwa Małopol-
skiego prof. Jana Dudy, roz-
poczęła się od złożenia kwia-
tów pod pomnikiem św. Jana 
Pawła II na dziedzińcu kate-
dry, potem odbyła się msza 
święta odprawiona w kate-
drze przez biskupa ordyna-
riusza gliwickiego Jana Kop-
ca przy Ołtarzu Ojczyzny. 
 Inicjatywa nasza była po-
wodem zgłoszenia deklaracji 
przez prof. Jana Dudę, i przy-
jęcia jej przez Sejmik Woje-
wództwa Małopolskiego z lute-
go br. „O obchodach Narodo-
wego Święta Pracy w Małopol-
sce 1 maja 2021 r.”.

List do uczestników uroczy-
stości od Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, odczytał mini-
ster Wojciech Kolarski.

Warszawa, 1 maja 2021 roku

Uczestnicy uroczystej 
pierwszomajowej mszy świętej 
w katedrze wawelskiej

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie! Czcigodni Kapłani!
Szanowni Przedstawiciele Władz Lokalnych!
Szanowni Członkowie Organizacji i Środowisk Społecznych 
kultywujący chrześcijański i polski etos pracy!
Drodzy Państwo!

Święty Jan Paweł II, dawny metropolita krakowski i gospo-
darz wyjątkowego miejsca, w którym się Państwo zebrali, gło-
sił, że praca stanowi jeden z najważniejszych przejawów spo-
łecznej i twórczej natury ludzkiej; że nosi na sobie szczegól-
ne znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działa-
jącej we wspólnocie osób. W tej perspektywie każdy uczciwy 
trud, którego celem jest zapewnienie sobie i swojej rodzinie god-
nych warunków życia i ekonomicznej niezależności, każda dzia-
łalność zarobkowa, której owoce przyczyniają się do pokoju, do-
brobytu i rozwoju całego społeczeństwa – w sposób oczywisty 
zasługuje na szacunek i uznanie.

Poprzedzona wiekami ustroju niewolniczego idea godności 
i wolności człowieka jako osoby utrzymującej się z własnej pra-
cy dojrzewała stopniowo, szczególnie w obrębie świata chrze-
ścijańskiego. Pośród świadectw tej ewolucji wskazać można sta-
tus górników w dawnej Polsce. Swoją stanową odrębność i przy-
wileje wolni gwarkowie podkreślali organizując się w zrzesze-
nia takie, jak np. religijno-zawodowe Bractwo Kopackie – zało-
żone 575 lat temu przy klasztorze augustianów w Olkuszu, a za-
twierdzone i objęte patronatem przez spoczywającego w kate-
drze wawelskiej arcybiskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Przy tym 
sama ta świątynia, wzniesiona i przez wieki odnawiana stara-
niem znakomitych rzemieślników, może być uznana za wspania-
ły pomnik ludzkiej pracy – dobrowolnego, wspólnego, sprawiedli-
wie nagradzanego wysiłku, dzięki któremu dokonują się rzeczy 
niezwykłe, piękne i trwałe.

Przemiany społeczne i gospodarcze gwałtownie przyspieszy-
ła XIX-wieczna rewolucja przemysłowa. Przyniosła ona bezpre-
cedensowy postęp techniczny, naukowy, ekonomiczny, a w ślad 
za nim istotną poprawę przeciętnych warunków życia. Zara-
zem jednak zwiększyło się rozwarstwienie społeczne i związa-
ne z nim napięcia. Tak powstały warunki do narodzin i popular-
ności ideologii marksistowskiej, z jej wizją społeczeństwa roz-
dzieranego walką klas – niszczycielskim dla naszej cywilizacji 
permanentnym konfliktem, który miał podsycać chciwość i cy-
nizm posiadających, a z drugiej strony desperację i zawiść nie-
zamożnych. Koncepcji tej przeciwstawiano między innymi chrze-
ścijański solidaryzm, jak również zakorzenione w europejskiej 
tożsamości tradycje zawodowych samorządów, cechów i sta-
nów, słusznie chlubiących się wkładem, jakie wniosły w życie 
społeczne i gospodarcze.

Warto odwołać się do tych historycznych faktów, aby na 
nowo przemyśleć współczesną treść i przesłanie Święta Pra-
cy. Choć jego początki wiążą się z działalnością IX-wiecznej le-
wicy – której postulaty są już dzisiaj w większości spełnione – 
obecnie Pierwszy Maja jednoczy wszystkich, którzy, bez wzglę-
du na wyznawany światopogląd, chcą uczcić codzienny trud pra-
cowników różnych profesji i specjalności. Ów wspólnotowy i sku-
piony na godności pracy charakter dzisiejszego święta jest bar-
dzo cenną wartością. Na szczęście ten dzień nie jest już oka-
zją do wyreżyserowanych manifestacji poparcia dla komunizmu 
– czyli dla ideologii i ustroju, który skazywał pracujących na fak-
tyczne zniewolenie, zindustrializowany wyzysk i ciągły niedo-
statek.

Jednak trzeba dołożyć starań, aby dzisiaj i w przyszłości 
to ważne święto nie zostało zdominowane przez idee rozłamu 
i negacji naturalnych więzi społecznych. Jego sens nie może od-
dalić się od realiów świata pracy. Niech ten dzień będzie świę-
tem solidarności wszystkich, którzy swoją pracą chcą budować 
dobrą przyszłość naszego narodu i państwa.

Dziękują za inicjatywę propagujące właśnie takie pojmowa-
nie Święta Pracy, życzę Państwu wytrwałości oraz skuteczności 
podejmowanych przez Państwa działań. Serdecznie wszystkich 
Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Święto Pracy oparte na 
chrześcijańskim i polskim 
etosie pracy

 ■ Święto Pracy jest potrzebne. Powinno mieć jednak tradycję i charakter 
narodowy tak, żeby dziś pracujący mieli jasne punkty odniesienia, żeby 
świętując własną pracą, mogli się uczyć szacunku dla pracy innych i przez 
to nabywali umiejętności współpracy z innymi pracującymi.

Franciszek Rozmus
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Ci z Czytelników którzy ze-
chcieli czytać cykl tek-
stów o skarbach narodo-
wych zapewne zauważyli, że 
są tu wspominani ludzie o któ-
rych nie napisano w podręcz-
nikach ani w historii. Nie są to 
też ludzie, którzy z obowiązko-
wo rozpiętą teatralnie koszu-
lą biegną bez broni na bagne-
ty wroga. Ani nie są to też lu-
dzie którzy efektownie wysa-
dzają się w powietrze. To są 
zresztą fikcje literackie, jak np. 
to o Ordonie, który nie był tak 
głupim by zginąć na reducie 
swego imienia, ale umarł wie-
le lat później we Włoszech. Po 
co więc w polskiej literaturze 
i historii są nagłaśniane takie 
szkodliwe "wzorce"? Tego się 
tylko możemy domyślać.

W cyklu skarby narodo-
we wspomina się ludzi o nie-
podważalnych zasługach dla 
naszej Ojczyzny, jak Zamoj-
ski, Zglenicki, Chłapowski, 
Zwierzycki. Dziś o dr Karo-
lu Marcinkowskim urodzone-
mu w Poznaniu, 23. czerwca 
1800r w prostej rodzinie wła-
ściciela spedycyjnej konnej fir-
my, w której zatrudniano fur-
manów rozwożącej towary po 
Poznaniu.

Karol zdał maturę w wie-
ku 17 lat, w gimnazjum św. 
Marii Magdaleny w Pozna-
niu. Studia medycyny odbył 
i ukończył w Berlinie, prze-
rwane od 1822 do 1823 poby-
tem w więzieniu, za przynależ-
ność do konspiracji „Polonia”. 
Studia zakończył z tytułem dok-

tora medycyny. Praco-
wał w szpitalu miej-
skim w Poznaniu, oraz 
miał też praktykę pry-
watną. Specjalizował 
się w chirurgii i gine-
kologii. Był bardzo ce-
nionym. Jako jeden 
z pierwszych wpro-
wadził osłuchiwanie 
chorych.

W 1830 dołączył do 
Powstania Listopado-
wego jako lekarz i ad-
iutant generała Dezy-
derego Chłapowskie-
go. W czasie wyprawy 
na Litwę został miano-
wany oficerem i wyróż-
niony Krzyżem Vir-
tuti Militari. Po upad-
ku powstania zwal-
czał cholerę w Kłaj-
pedzie. W 1833r zo-
stał nagrodzony przez 
Francuską Akade-
mię Nauk złotym me-
dalem za opublikowa-
ną rozprawę o chole-
rze. Jako wysłannik 
Hotelu Lambert księ-
cia Adama Czartory-
skigo i jego obozu, zo-
stał wysłany do Pozna-
nia w 1834r i tam aresz-
towany przez Prusa-
ków. Został zwolniony 
z więzienia na prośbę 
społeczności zarów-
no polskiej jak i nie-
mieckiej, które doma-
gały się że ten wybit-
ny lekarz powinien da-
lej służyć ludności.

Z grupą aktywnych ludzi 
Marcinkowski powołał do ży-
cia słynny "Bazar" inkuba-
tor przedsiębiorczości, w któ-
rym tętniło życie rzemieślni-
cze, ale też naukowe i towa-
rzyskie. Między innymi tutaj 
Hipolit Cegielski, który pisał 
prace o gramatyce języka pol-
skiego, założył swój pierw-
szy warsztat naprawy na-
rzędzi rolniczych, który póź-
niej rozrósł się w wielką fabry-
kę, gdzie nawet produkuje się 
silniki okrętowe. To z balkonu 
Bazaru Ignacy Paderewski dał 
impuls swą przemową do Po-
wstania Wielkopolskiego na 
początku Drugiej Rzeczpo-
spolitej.

Wraz z Karolem Libeltem 
Karol Marcinkowski założy-
li Towarzystwo Naukowej Po-
mocy dla Młodzieży Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. Ce-
lem statutu tej organizacji było 
"wydobyć z mas ludu zdat-
ną młodzież, a. . . . jej talenta 
obrócić na pożytek kraju, da-
jąc pomoc i stosowny kieru-
nek jej wykształceniu". Towa-
rzystwo zapewniało stypen-
dystom utrzymanie, iterna-
ty, odzież, książki. Stympen-
dyści trafiali do szkół śred-
nich, ale też i na un iwersyte-
ty w Berlinie, Wrocławiu i Fre-
ibergu. Towarzystwo działa-
ło wbrew głosom pesymistów 
aż do 1939r!. Dzięki Towarzy-
stwu odbudowano warstwę in-
teligencji wielkopolskiej prze-
trzebioną w czasie zaborów. 
Stympendystą Towarzystwa 

był też prof Józef Zwierzyc-
ki mój mistrz, dzięki któremu 
odkryto złoża miedzi na Dol-
nym Śląsku i dzięki któremu 
Ziemie Zachodnie są częścią 
obecnej Polski, o czym wspo-
mniano na tych łamach w ar-
tykule o tym Profesorze.

Wiele czasu Marcinkowski 
poświęcał leczeniu ubogich 
chorych, co czynił za darmo, 
a nawet kupując dla nich le-
karstwa. Dla chorych był na 
każde zawołanie. Wyczerpa-
ny, chory nasz Bohater leczył 
się w sanatorium w Cieplicach 
śląskich. Niestety, zmarł na 
gruźlicę w 1846 r w Dąbrów-
ce Ludomskiej koło Obornik. 
Jego pogrzeb zgromadził oko-
ło 20 000 ludzi.

Nazwiskiem Marcinkow-
skiego uhonorowano Aka-
demię Medyczną w Pozna-
niu i dziesiątki szkół średnich, 
ulic i placów. Z opisu H. Ce-
gielskiego wynika że Mar-
cinkowski był silną osobowo-
ścią, i wyjątkowym autoryte-
tem który swym nienagannym 
przykładem był w stanie po-
ciągnąć za sobą rzesze ludzi. 
Wraz z gen. Dezyderem Chła-
powskim, Hipolitem Cegiel-
skim, Karol Marcinkowski jest 
symbolem pracy organicznej, 
polegającej na podniesieniu 
poziomu umysłowego, zdro-
wotnego i materialnego ludno-
ści Wielkopolski czego efek-
ty widzimy i dzisiaj.

Karol Marcinkowski ma dziś 
150 potomków!

Skarb Narodowy
Rzecz o dr Karolu Marcinkowskim

 ■ Skarbem Narodowym nazywam ludzi, z których możemy być dumni, a pamięć o nich 
powinniśmy kultywować.

Michał 
Mierzejewski
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Jesteś ostatnim polskim me-
dalistą olimpijskim, wielo-
krotnym mistrzem Polski, 
pięć razy wygrywałeś presti-
żowy Międzynarodowy Tur-
niej im. Feliksa Stamma. Ka-
rierę sportową zakończyłeś 
późno…

Oj tak, w wieku 44 lat, tak dłu-
go boksowałem może, dlatego 
że późno zacząłem.

Zdalne nauczanie czy pra-
ca zdalna spowodowały, że 
zaniedbujemy aktywność fi-
zyczną. Odbija się to na zdro-
wiu. Jakbyś nakłonił ludzi do 
aktywności sportowej?

Jeżeli kiedykolwiek trenowali, 
to wiedzą, co robić.

A ci, którzy nie chodzili na 
treningi?

Tutaj gdzie teraz jesteśmy (sta-
wy oleśnickie) zdobywałem 
pierwszą formę przed olimpia-
dą. Wtedy nie było tu tak ład-
nie. Było błoto, krzaki, pokrzy-

wy sięgały do pasa. Dzisiaj jest 
to wspaniałe miejsce do aktyw-
ności fizycznej, do rekreacji. 
Kiedyś biegało tu zaledwie kil-
ka osób, dzisiaj biegają pra-
wie wszyscy z Oleśnicy. I wła-
śnie bieganie na świeżym po-
wietrzu jest najprostszą formą 
aktywności fizycznej.

No tak, ale nie każdy może 
biegać. Stawy, kolana, stany 
zwyrodnieniowe…

To może spacerować. Chodzić 
na palcach, na piętach, na kra-
wędzi zewnętrznej i wewnętrz-
nej stopy. Robić przysiady, 
pompki. Potem rozgrzewać 
stawy kolanowe, następnie bio-
dra i na końcu barki. Wszystko 
to można robić w formie zaba-
wy. Mnóstwo jest takich pro-
stych ćwiczeń. Nie każdy lubi 
i może biegać.

Lubisz biegać?

Nie biegam, bo nie lubię, cho-
ciaż musiałem, bo byłem 
przez jedenaście lat w repre-

zentacji Polski. Na zgrupowa-
niach w Zakopanem, co dru-
gi dzień były wyprawy góry, 
na Giewont, Morskie Oko, non 
stop. Miałem już przesyt 
tego, ale musiałem, żeby 
zrobić wagę. Wokół sta-
wów oleśnickich, nie wiem, 
ile razy przebiegłem – może 
tysiąc razy? Dzisiaj już nie 
biegam. Uprawiam bardziej 
dynamiczne dyscypliny spo-
ru albo gram w badmintona, 
do którego trzeba mieć nie-
złą kondycję, refleks i umie-
jętność przewidywania. Lu-
bię też chodzić na bardzo 
długie spacery. Staram się 
chodzić dwa razy w tygo-
dniu. Od pewnego czasu 
odwiedzam też salę bokser-
ską. Próbuje znaleźć czas 
przynajmniej raz w tygodniu, 
żeby potrenować z młodzie-
żą. Kiedyś byłem prezesem 

klubu, trenerem, a teraz moje 
priorytety się zmieniły. Ale za-
wsze znajduję czas, żeby po-
trenować kolegów. Nie ćwiczę 

codziennie, bo też nie mam 
na to czasu. Ale czuję jakieś 
ADHD pomimo moich prawie 
54 lat.

Dlaczego aktywność fi-
zyczna jest ważna?

Żebyśmy byli zdrowi, że-
byśmy mieli dobre krąże-
nie krwi i większą odpor-
ność. Szczególnie teraz jest 
to ważne – w dobie pande-
mii. Sam jestem po korona-
wirusie, którego przesze-
dłem bardzo ciężko. Choro-
ba zwaliła mnie z nóg. Dzie-
więć dni spędziłem w izolat-
ce, w swoim pokoju na gó-
rze mieszkania. Przez ten 
czas niemal nic nie jadłem, 
tylko piłem. Temperatura do-
chodziła do ponad 39 stop-
ni, miałem bóle rąk, nóg, gło-
wy i oczu. Do tego kaszel. 

Zestaw ćwiczeń 
Wojciecha Bartnika

 ■ Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna? Żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy mieli dobre krążenie krwi 
i większą odporność. Szczególnie teraz jest to ważne, w dobie pandemii – mówi Wojciech Bartnik w roz-
mowie z Magdaleną Szymerowską.

►

Wojciech Bartnik był zawodnikiem 
Gwardii Wrocław. W 1990 został zwy-
cięzcą Turnieju im. Feliksa Stamma, któ-
ry wygrał pięć razy. Trzykrotnie wystą-
pił na letnich igrzyskach olimpijskich. 
W 1992 w Barcelonie zdobył brązowy 
medal w wadze półciężkiej, wygrywając 
trzy walki. Jest to ostatni medal olim-
pijski polskich pięściarzy. W kolejnych 
olimpiadach w Atlancie (1996) i Syd-

ney (2000) startował w wadze ciężkiej. 
Dziesięciokrotnie zdobywał mistrzo-
stwo Polski, dziewięciokrotnie w latach 
90. wystartował w meczach międzypań-
stwowych. Trzykrotny ćwierćfinalista 
mistrzostw świata (1993, 1995, 1997), 
także trzykrotnie uczestniczył w mi-
strzostwach Europy (1993, 1996, 1998) 
– w drugim ze startów (w Vejle) zdobył 
brązowy medal.

W 2001 przeszedł na zawodowstwo, zwią-
zał się z Hammer KnockOut Promotions. 
Do 2010 stoczył 31 walk, odnosząc 26 
zwycięstw (w tym 10 nokautów), 4 poraż-
ki i 1 remis. W 2014 zadebiutował jako za-
wodnik MMA.

W 2010 uzyskał mandat radnego Rady 
Miejskiej w Oleśnicy, kandydując z ramie-
nia lokalnego komitetu. Otrzymywał go 
także w 2014 i 2018.

Magdalena 
Szymerowska
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Wywiad
Przez 15 dni korzystałem 

z aparatury z tlenem, bo byłoby 
ze mną kiepsko. Miałem bardzo 
niską saturację, ale jak widać, 
Bóg czuwa nade mną.

Czy dojście do formy po ko-
ronawirusie jest trudne?

Po chorobie miałem kłopoty 
z oddychaniem. Zaczynałem 
od niedługich spacerów, powo-
lutku chodziłem. Siły wystar-
czało mi na 15 minut. Trzeba 
też ćwiczyć oddech – wdech 
nosem, wydech ustami przy 
prawidłowym ruchu przepo-
ny. Bardzo dobrym ćwiczeniem 
oddechowym jest również 
dmuchanie przez rurkę zanu-
rzoną w szklance z wodą. Czy-
li trzy najważniejsze ćwicze-
nia: spacery, oddechy i dmu-
chanie przez rurkę do szklan-
ki z wodą.

Jaki zestaw ćwiczeń Woj-
ciech Bartnik poleci 
dla wszystkich?

Kiedy osiem godzin pracujemy 
przy komputerze, warto zrobić 
dwie – trzy 10-minutowe prze-
rwy na ćwiczenia. Proponuje 
pięć prostych ćwiczeń:

1. Ćwiczenie wzmacniające 
mięśnie brzucha. Siedzimy 

na krześle, ręce splatamy 
mocno za plecami i wypro-
stowanymi nogami wykonu-
jemy nożyce pionowe, na-
stępnie poziome. Miarowo 
oddychamy i wykonujemy 
kilka serii dopasowanych do 
swoich możliwości.

2. Ćwiczenie rozluźniające 
nadgarstki. Opieramy dło-
nie na ścianie i napiera-
my nimi mocno na jej po-
wierzchnie. Rozluźnia-
my, robiąc dłońmi młynek 
i ponownie napieramy na 
ścianę. Robimy kilka serii 
tych ćwiczeń.

3. Ćwiczenie na uda. Sto-
jąc w wykroku przy ścianie 
(jedna noga wyprostowa-
na, a druga zgięta w kola-
nie) i opierając na niej dło-
nie, napieramy na ścianę. 
Zmieniamy nogi i powta-
rzamy kilka razy.

4. Ćwiczenie na ukrwienie 
stóp i kolan. Chodzimy na 
zewnętrznych krawędziach 
stopy, potem na wewnętrz-
nych, na piętach, na pal-
cach. Podczas ćwiczenia 
kolana mamy lekko zgięte, 
a ręce pracują jak podczas 
marszu.

5. Ćwiczenie wzmacniają-
ce obręcz barkową i klatkę 
piersiową. Pompki z pod-
parciem na kolanach. Klę-
kamy na kolanach i wyko-
nujemy pompki. Ten rodzaj 
pompek, w przeciwieństwie 
do klasycznych, jest moż-
liwy do wykonania przez 
każdego.

Projekt wykonano dzięki partnerstwu 
z Fundacją LOTTO im. Haliny Kono-
packiej.

Bieganie ma wpływ na apa-
rat ruchu, czyli układ szkie-
letowo-mięśniowy. Za-
pewnia elastyczność sta-
wom, wiązadłom i ścię-
gnom, zmniejsza bóle krę-
gosłupa i przede wszyst-
kim wzmacnia kości, za-
pewniając im odpowiednią 
gęstość. Jest też korzystne 
dla układu krwionośnego, 
czyli serca i systemu na-
czyń krwionośnych. Biega-
nie poprawia spoczynkową 
i wysiłkową wydolność ser-
ca. Wpływa również na sys-
tem nerwowy, czyli na zło-
żoną nie do końca pozna-
ną strukturę, którą stano-
wi ośrodek koordynujący 
procesy zachodzące w na-
szym organizmie. Bieganie 
łagodzi napięcie nerwowe 
i osłabia skutki stresu.

Bieganie nie jest spor-
tem wyłącznie dla osób 
sprawnych fizycznie. Nie 
trzeba od razu przebiegać 
całych maratonów, wystar-
czy marsz w wygodnym 
obuwiu przez dwadzieścia 
minut dziennie. Stopniowo mo-
żemy i zwiększa i wkrótce bę-
dziemy mogli z marszu przejść 
do nawet godzinnego biegania.

Ludziom starszym bądź 
nie w pełni sprawnym świet-
nie pomogą kijki do chodzenia. 
Ta forma rekreacji (nordic wal-
king) została wymyślona w Fin-
landii w latach 20 jako całorocz-
ny trening dla narciarzy biego-
wych. W porównaniu do zwy-
kłego marszu „marsz z kijkami” 
angażuje więcej partii mięśni. 

Mięśnie (m.in. klatki piersiowej, 
tricepsy, bicepsy, ramion i brzu-
cha) są również inaczej stymu-
lowane niż w zwykłym marszu. 
To prowadzi do ich większe-
go wzmocnienia niż przy zwy-
czajnym chodzeniu czy jog-
gingu. Kijki trzeba dobrać do 
swojego wzrostu, tzn. upewnić 
się że, gdy trzymamy kijek, że 
kąt w stawie łokciowym wyno-
si 90 stopni. Oczywiście są też 
specjalne obliczenia, jak dobrać 
kijki, ale na pewno sprzedaw-
ca w sklepie sportowym udzie-

li nam profesjonalnej rady. Nor-
dic walking można uprawiać 
przez cały rok – bez wzglę-
du na wiek, kondycję czy tu-
szę, nad morzem, w lesie, par-
ku i w górach.

Bieganie z kijkami czy 
bez trzeba odpowiednio za-
planować: wybrać ile cza-
su w tygodniu możemy poświę-
cić, czy wolimy biegać rano 
czy wieczorem.

Po ustaleniu pory 
dnia wyznaczamy czas, na 
przykład trzydzieści minut bie-

gu be przerwy. Gdy mamy plan, 
możemy włożyć wygodny strój, 
sportowe buty, po czym zabrać 
się do treningu.

Przykładowe rozplano-
wanie tych trzydziestu minut 
może wyglądać tak:
• W pierwszym tygodniu moż-

na naprzemiennie pół minu-
ty biegać i cztery i pół minu-
ty maszerować.

• W drugim tygodniu należy 
zwiększyć czas na bieganie. 
Biegniemy jedną minutę i je-

dynie cztery minuty poświę-
camy na marsz.

• W trzecim tygodniu 
zwiększamy intensywność 
treningu, tym razem biega-
my dwie minuty, a trzy ma-
szerujemy.

• W ostatnim tygodniu mie-
siąca należy biec przez trzy 
minuty i jedynie dwie ma-
szerować.

• W piątym tygodniu zno-
wu zwiększamy czas bie-
gu do czterech minut, a ma-
szerujemy jedynie przez mi-
nutę.

• W ostatnim tygodniu 
przed naszym celem (30 
minut samego biegu) 4,5 
minuty biegniemy, a masze-
rujemy jedynie pół minuty.

• W siódmym tygodniu sta-
ramy się tylko biec przez 
30 minut. Po osiągnię-
ciu tego celu zwiększamy 
czas wysiłku, aż będziemy 

gotowi przebiec nawet ma-
raton.

Przygotowanie do biegania 
jest bardzo ważne, bo dzię-
ki temu wyniesiemy z niego 
odpowiednie korzyści dla na-
szego zdrowia i unikniemy 
zniechęcenia a może nawet 
kontuzji.

Projekt wykonano dzięki partnerstwu 
z Fundacją LOTTO im. Haliny Kono-
packiej.

Bieganie
 ■ Sport dobrze wpływa na nasze codzienne życie, a każda dyscyplina nas w pewien sposób 

kształtuje. Warto wiedzieć jakie znaczenie dla organizmu ma bieganie.

Emilia Kaba

▶
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Historia i Pamięć

Jej droga życiowa nie była ła-
twa. Urodziła się 19 marca 
1909 r. w Toruniu, wówczas pod 
zaborem pruskim. Ojciec, Wła-
dysław to, były podoficer armii 
pruskiej. Matka, Marianna z d. 
Nowak, zajmowała się prowa-
dzeniem domu i wychowywa-
niem dzieci. Było ich dziewięcio-
ro. W atmosferze strachu i napię-
cia wszyscy rozmawiali wyłącz-
nie po niemiecku. Rodzina była 
inwigilowana i usiłowano ją zger-
manizować, ale bez skutku. Ta-
kie miała dzieciństwo przyszła 
cichociemna. Uczyła się rów-
nież w niemieckiej szkole.

Po I wojnie świato-
wej, w 1920 r. Toruń został 
przyłączony do Polski. Jede-
nastoletnia Ela widziała wkra-
czającą do miasta armię Józefa 
Hallera. Zapamiętała ten dzień 
do końca życia. W wolnej Pol-
sce rodzice natychmiast zapi-
sali dzieci do polskich szkół. 
Nie było to łatwe, bo żadne nie 
znało języka ojczystego. Dzię-
ki ogromnej chęci i wytrwałości 
pokonała tę przeszkodę.

W 1926 r. zdała matu-
rę i po roku pracy na poczcie, 
odłożyła pieniądze na studia. 
Kontynuowała naukę na Wy-
dziale Matematyczno-Przyrod-
niczym Uniwersytetu Poznań-
skiego. Tu poznała paramilitar-
ną organizację Przysposobie-
nia Wojskowego Kobiet (PWK). 
Ta struktura powstała pod-
czas I wojny światowej. Kobie-
ty zaczęto angażować do pra-
cy w armii, np. w służbie sani-
tarnej, kurierskiej, jeździe kon-
nej, a nawet w grupach bojo-
wych. Na IV roku studiów zosta-
ła członkiem armii, a po ukoń-
czeniu dwuletniego kursu – in-
struktorem PWK.

Po studiach pracowała jako 
nauczycielka w szkole podsta-
wowej, a po zdobyciu tytułu ma-
gistra filozofii w zakresie mate-
matyki uczyła w szkołach śred-
nich i tam organizowała druży-
ny i hufce dziewcząt PWK.

Przekazywała nie tylko wie-
dzę, ale uczyła też patriotyzmu 
przede wszystkim poprzez swo-
ją postawę. W 1932 r. Elżbieta 
Zawadzka pełniła funkcję adiu-
tantki, a wkrótce została komen-
dantem. W Pniewach w szkole 
kierowanej przez matkę Urszu-
lę Ledóchowską założyła hufiec 
PWK. Dzisiaj jest tam klasztor 
ss. urszulanek.

Do 1939 r. los rzucał Za-
wadzką w różne regiony Pol-
ski, na Pomorze, Śląsk i do 
Wielkopolski. Wszędzie dawa-
ła wzór patriotycznej postawy. 
Jej praca zaowocowała w cza-

sie II wojny światowej. Pozna-
ła wiele kobiet, z którymi się za-
przyjaźniła i na które mogła li-
czyć w każdej sytuacji.

W pierwszych dniach wrze-
śnia 19039 r. Zawadzka otrzy-
mała rozkaz przedostania się 
do Lwowa i zameldowania u na-
czelnej komendantki PWK, Ma-
rii Wittek. Jednak 22 września 
Sowieci opanowali Lwów, więc 
musiała wrócić do Torunia. 
W tym czasie Niemcy rozpo-
częli eksterminację polskiej 
ludności na Pomorzu. Star-
szy brat Elżbiety został wywie-
ziony do Auschwitz, gdzie zgi-
nął w 1943 r. Reszta rodzi-
ny uratowała życie, podpisując 
volkslistę, ale jednocześnie za-
angażowali się w konspirację.

W listopadzie Zawadzka zło-
żyła przysięgę w Służbie Zwy-
cięstwu Polski. Pod pseudo-
nimem „Zelma” pojechała na 
Śląsk. Tam, dorabiając na życie 
szyciem butów, organizowała 
punkty kontaktowe i angażowa-
ła coraz więcej kobiet do walki 
z okupantem. W tym czasie zo-
stała też kurierem i jeździła po 
całej Polsce: do Częstochowy, 
Krakowa, Opola, Wrocławia, 
Kielc i Warszawy. Przekazy-
wała dowództwu raporty o pra-
cy wywiadowczej. Miała też po-
lecenie nawiązania kontaktu 
z szefem Wydziału Łączności 
Zagranicznej kryp. „Zagroda”. 
Zlecono jej również zorgani-
zowanie łączności ze sztabem 
Naczelnego Wodza w Paryżu, 
a później w Londynie. Cieszyła 
się więc bezgranicznym zaufa-
niem dowództwa. Jej ogrom-

nym atutem była świetna znajo-
mość niemieckiego. Umiała do-
chować tajemnicy, zachowywa-
ła odpowiedni dystans w kon-
taktach, wyróżniała się odwagą 
i pogodą ducha.

Potrafiła znaleźć bezpieczne 
drogi kurierskie, by przekazy-
wać informacje o sytuacji w kra-
ju. Organizowała trasy i punk-
ty przerzutowe. W tym czasie 
przyjęła pseudonim „Zo”. Two-
rzyła też punkty kontaktowe 
na terenie Rzeszy Niemieckiej. 
Jeździła do Berlina po pienią-
dze dla polskiego podziemia.

Towarzyszyło jej ogrom-
ne napięcie, przecież w każdej 
chwili mogła być aresztowana. 
W swojej misji ponad 100 razy 
przekroczyła granice w różnych 
częściach Europy. Tylko cudem 
udawało jej się uniknąć aresz-
towania przez gestapo. Były 
miesiące, w których dla bezpie-
czeństwa musiała przejść przez 
„kwarantannę”. Często zmie-
niała tożsamość. W 1942 r. po 
przymusowej przerwie w dzia-
łalności konspiracyjnej pojecha-
ła z misją do Sztabu Naczelne-
go Wodza w Londynie. Dopie-
ro za trzecim razem z tożsamo-
ścią Angielki dotarła do Wiel-
kiej Brytanii. Miała spotkać się 
z gen. W. Sikorskim, by zdać 
mu relację z kraju i uświado-
mić, że kobiety są pełnowarto-
ściowymi żołnierzami. Chodzi-
ło o ustalenie praw wojskowych 
dla płci pięknej. Niestety gene-
rał nie miał czasu wysłuchać 
dokładnie relacji „Zo”. Śpieszył 
się na Bliski Wschód. W dro-
dze powrotnej zginął w Gibral-

tarze 4 lipca 1943 r. „Zo” chcia-
ła wrócić do kraju, by dalej dzia-
łać w podziemiu. W tym czasie 
jedyną dla niej drogą powrotu 
był zrzut. Przeszła więc w Glas-
gow skrócony kurs spadochro-
nowy. Wszelkie umiejętności 
teoretyczne i praktyczne już 
posiadała. Sama szkoliła przy-
szłych cichociemnych.

W 1943 r. powróciła do kraju 
i zameldowała się w Komendzie 
Głównej Armii Krajowej. Nie-
stety gestapo ją śledziło i mu-
siała ponownie zaliczyć kwa-
rantannę. Schronienia udzie-
lił jej klasztor ss. Niepokala-
nek w Szymanowie.

Jednak dzięki staraniom Elż-
biety Zawadzkiej udało się ure-
gulować sytuację prawną ko-
biet w wojsku. W październi-
ku 1943 r. prezydent Włady-
sław Raczkiewicz wydał Dekret 
o Ochotniczej Służbie Kobiet.

Po krótkiej przerwie wróci-
ła znowu do pracy w konspira-
cji. Tymczasem w jej otocze-
niu rozpoczęły się liczne aresz-
towania. Zastępca Komendanta 
„Zagrody” pseudonim „Jarach” 
okazał się agentem gestapo. 
Aresztowano rodziców i siostrę 
Elżbiety. Dowództwo wysła-
ło „Zo” na kolejną kwarantan-
nę. Wspomniana „wsypa” była 
największą w historii Wydziału 
Łączności Zagranicznej.

1 sierpnia w Warsza-
wie wybuchło Powstanie. Bę-
dąc oficerem kwatery głów-
nej Armii Krajowej pierwotnie 
udzielała się jako sanitariusz-
ka, zajmowała się poleconym 
przez kierownictwo sprawa-

mi, przyjmowała ludzi wycho-
dzących z kanałów, dokonywa-
ła inspekcji punktów medycz-
ny, przenosiła granaty tzw. fili-
pinki. Ostatnim powstańczym 
zadaniem było wydostanie się 
z Warszawy i oddawanie „Za-
grody” w Krakowie. Nie było 
to łatwe. Musiała przedostać 
się kanałami, by ostatecznie 3 
października wyjść z Warsza-
wy z ludnością cywilną. Mia-
ła ze sobą specjalny rozkaz Ta-
deusza „Bora” Komorowskiego, 
który nakazywał placówkom AK 
udzielania jej wszelkiej pomocy.

Znowu szukała nowych kon-
taktów i trasowała szlaki na Za-
chód. Między innymi wytyczy-
ła drogę Zdzisławowi Jeziorań-
skiemu i jego żonie. Tak wspo-
minał Nowak – Jeziorański spo-
tkanie z „Zo”: Była surowa, po-
ważna, trochę szorstka i bar-
dzo rzeczowa... w czasie rozmo-
wy nie padło nic, co nie wiązało 
się ze służbowym tematem”.

Swoją ostatnią wypra-
wę kurierską odbyła w stycz-
niu 1945 r. do Szwajcarii. Stam-
tąd przez Wiedeń do Krako-
wa, w którym zastała już so-
wietów. W Krakowie spotka-
ła się z ppłk. Marią Wittek, któ-
ra przeniosła ją do cywila. Za-
wadzka czuła się jednak wciąż 
żołnierzem, składała przecież 
przysięgę. W Toruniu przekona-
ła się, że rodzice i siostra Adela 
żyją i zgłosiła się do Warszawy 
po rozkazy. Jej kolejnym zada-
niem było zorganizowanie łącz-
ności i kolportażu obszaru za-
chodniego Polski. Chciała dzia-
łać na tzw. Ziemiach Odzyska-
nych. Od 1946 r. praca konspira-
cyjna wydawała się jej coraz bar-
dziej bezcelowa. Nawet nie wie-
działa, że jej organizację Dele-
gaturę Sił Zbrojnych przekształ-
cono na Zrzeszenie Wolność 
i Niezawisłość. Wykonała jesz-
cze kilka zdań związanych z od-
nowieniem kontaktów na Zacho-
dzie. Wkrótce jednak wycofa-
ła się z działalności konspiracyj-
nej. Włączyła się w odbudowę 
zniszczonego przez wojnę kra-
ju. Jednocześnie podjęła pracę 
na rzecz PWK, która jednak zo-
stała wcielona przez komunistów 
do tzw. „Służby Polskie”. Ta pra-
ca dla Zawadzkiej stała się nie 
do przyjęcia. Nie chciała prze-
kazywać treści szkalujących 
zarówno władze przedwojen-
ne jak i konspiracyjne. W stycz-
niu 1948 r. ostatecznie zrezy-
gnowała. Zaczęła pracować 
jako referent naukowy w Pol-
skim Instytucie Służby Społecz-
nej w Łodzi i jednocześnie jako 
asystentka – wolontariusz-

Ojczyzna zamiast małżonka
 ■ W nocy z 9 na 10 września 1943 r., w okolicy majątku Osowiec k/Grodziska Mazowieckiego dokonano 

zrzutu cichociemnych. Mieli oni w Polsce kontynuować działalność konspiracyjną. Gdy oczekujący zo-
baczyli na ziemi pierwszy spadochron, podbiegli i jakież było ich zdziwienie, gdy w stroju skoczka roz-
poznali kobietę. Wśród 316 cichociemnych była tylko jedyna kobieta, Elżbieta Zawadzka „Zo”.

Katarzyna 
Błażewicz-

Brzechowska

▶

Nr 246 • 4 – 17 czerwca 202118



Historia i Pamięć
ka w Katedrze Pedagogiki 

Społecznej Uniwersytetu Łódz-
kiego. Kierownik tej katedry 
prof. Radlińska zaproponowa-
ła Zawadzkiej, by zrobiła dokto-
rat. By mieć z czego się utrzy-
mać uczyła w Liceach dla Do-
rosłych w Łodzi, Toruniu, a na-
stępnie w Olsztynie. Całym ser-
cem oddała się pracy pedago-
gicznej i wychowawczej. Anga-
żowała młodzież do pracy spo-
łecznej i organizowała wyciecz-
ki krajoznawcze. Była zobowią-
zana zdać egzamin z filozofii. 
Nie zdała, ponieważ jej rozumie-
nie przedmiotu nie było zgodne 
z linią wytyczoną przez partię. 
W 1951 r. zaczęła być obserwo-
wana przez Urząd Bezpieczeń-
stwa. 5 września tego roku do jej 
skromnego mieszkania w Olsz-
tynie wtargnęli funkcjonariusze 

UB. Po szczegółowej rewizji za-
wieźli ją do aresztu śledczego, 
a następnego dnia do Warsza-
wy przy ul. Koszykowej i póź-
niej na Rakowiecką. Zarzucono 
Zawadzkiej, że współpracowała 
z siatką szpiegowską. Przesłu-
chania były okrutne. Wielokrot-
nie wznawiano rozprawy rewi-
zyjne za każdym razem zwięk-
szając wymiar kary. Ostatecz-
nie sąd skazał „Zo” na dziesięć 
lat więzienia oraz utratę wszel-
kich praw.

Ojciec Władysław Zawadzki 
kilkakrotnie zwracał się do Naj-
wyższego Sądu Wojskowego, 
a także do Bieruta o zwolnienie 
z więzienia lub darowanie kary 
ale bezskutecznie. Dopiero 25 
lutego 1955 r. po rozpatrze-
niu wniosku rewizyjnego zmie-
niono wyrok na pięć lat. Elżbie-

ta Zawadzka została zwolnio-
na. Wróciła do Torunia do pra-
cy nauczycielskiej i naukowej. 
W 1965 r. uzyskała tytuł doktora 
nauk humanistycznych na Uni-
wersytecie M. Kopernika w To-
runiu, a w 1972 r. stopień dok-
tora habilitowanego w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krako-
wie. W 1978 r. przeszła na eme-
ryturę, ale dalej kontynuowała 
pracę naukową. W dalszym cią-
gu z pasją zajmowała się dzia-
łalnością społeczną. Wszystko 
dla ukochanej Ojczyzny.

Chciała zachować i upa-
miętnić to, co po wojnie zosta-
ło okryte tajemnicą i co sama 
przeżyła. W 1987 r. utworzy-
ła w Toruniu Klub Historycz-
ny. Rok później współtworzyła 
Muzeum i Archiwum Żołnierzy 
AK. W 1990 r. dzięki jej stara-

niom powstała Fundacja Archi-
wum Pomorskiego AK, które-
mu przekazała zbiory i relacje 
oraz pamiątki byłych żołnierzy 
AK. Fundacja istnieje do dzi-
siaj i prowadzi działalność ar-
chiwalną, edukacyjną, muzeal-
na i popularyzatorską. Od mar-
ca 2009 r. nosi nazwę Funda-
cji generał Elżbiety Zawadzkiej. 
W 1996 r. uzyskała tytuł profe-
sora zwyczajnego, a w 2008 r. 
skończyła pracę „Słownik ko-
biet odznaczonych Orderem 
Wojennym Virtuti Militari”.

Generał Elżbieta Zawadz-
ka odeszła na wiecz-
ną wartę w Toruniu 10 stycz-
nia 2009 r.

Tak się poświęciła dla dzia-
łalności patriotycznej i spo-

łecznej, że nie założyła rodzi-
ny i jak sama mówiła nigdy 
tego nie żałowała. W polskich 
domach mieszkają te, które 
przejęły sztafetę.

Została odznaczona:

• w 1943 r. Srebrnym Krzyżem 
Orderu Wojennego Virtuti Mi-
litari;

• 1944 r. Orderem Wojennym 
Virtuti Militari;

• 1995 r. Orderem Orła Bia-
łego.

• W 2002 r. otrzymała tytuł Ku-
stosza Pamięci Narodowej. 
W 2006 r. awansowana do 
stopnia generała brygady.

▶

Dzieciństwo to czas, do któ-
rego często będziemy wra-
cać myślami w życiu dorosłym. 
Może się kojarzyć z miłymi 
i przyjemnymi chwilami, któ-
re w dużej mierze nasze dzieci 
zawdzięczać będą nam rodzi-
com. To właśnie rozmowa i spę-
dzanie czasu z dziećmi pomo-
że nam zbliżyć się do naszych 
pociech, lepiej zrozumieć ich 
potrzeby i wzbudzić wzajem-
ne zaufanie w rodzinie. Nie po-
zwól, aby ten okres był wspo-
minany jako niewystarczają-
co wykorzystany do zaangażo-
wania się wychowanie synów 
i córek.

Oto 10 pomysłów na nawią-
zanie komunikacji z dziećmi:

1. Poszperaj na strychu – 
na strychu, w zakurzonych 
kartonach lub pomieszcze-
niach gospodarczych czę-
sto trzymamy rzeczy, któ-
re są już nam niepotrzebne, 
lecz przywołują miłe wspo-
mnienia z dawnych lat. Sta-
re płyty, kasety, filmy, dy-
plomy, medale, zdjęcia, 
a może pamiątki z podróży. 
Spróbuj wspólnie z dzieć-
mi na nowo przywołać daw-
ne lata swojego dzieciń-
stwa. Możesz podzielić się 
opowieścią jak za Twoich 
czasów wyglądało dorasta-
nie oraz co najbardziej lu-
biłeś robić. Być może zain-
spirujesz swoje pociechy do 
podjęcia dawnych aktyw-
ności, a przy okazji dodasz 
nowy pretekst do rozmowy.

2. Zrób niespodziankę – 
dzieci kochają niespodzian-
ki. Nie chodzi wyłącznie 
o uwielbiane przez nich pre-
zenty, ale również zapla-
nowanie dnia na wyciecz-
kę, odwiedzenie ciekawe-
go miejsca lub spróbowa-
nie nowych wyzwań. Po-
mysłów jest wiele, a ogra-
nicza nas jedynie wyobraź-
nia. Zabierz syna do zam-
ku, pojedźcie razem na tre-
ning wioślarski lub tenisa, 
zdobądźcie szczyt. Zabierz 
córkę do ogrodu botanicz-
nego, na koncert, wybierz-
cie się na rodzinny obiad 
do restauracji, odwiedź-

cie rodzinę w dalszych 
stronach.

3. Wspólne aktywności – go-
towanie, naprawy, remonty 
czy zmiana aranżacji poko-
ju. Jest wiele czynności, któ-
re wykonywane razem pomo-
gą Wam nauczyć się nowych 
umiejętności, a przy okazji 
podzielić się wiedzą i powy-
mieniać wspólne uśmiechy.

4. Naucz się czegoś od dzie-
ci – podobnie jak i my jeste-
śmy studnią wiedzy, umie-
jętności i doświadczeń dla 
naszych dzieci, tak i one 
są dla nas skarbnicą wie-

dzy. Nie chodzi tu wyłącz-
nie o sztuczki, strategie ulu-
bionej gry czy talentów mu-
zycznych, ale również wie-
dzy jak myśli otaczający ich 
świat. To bardzo ważne, aby 
poznać wartości, którymi 
kierują się nasi potomni i le-
piej zrozumieć podejmowa-
ne przez nich decyzje.

5. Obejrzyjcie film – to pro-
sty, ale często sprawdzo-
ny sposób na wolne popołu-
dnie czy weekend, a przed-
stawione w filmie wartości 
i decyzje bohaterów skłonić 
mogą do rozmowy na istot-
ne tematy życiowe.

6. Zagrajcie w planszówki – 
obecne czasy to istny renesans 
planszówek. Pięknie wyda-
ne, wciągające, intrygujące, 
edukacyjne i kreatywne.

7. Celebruj ważne dla Was 
chwile – urodziny, imieniny, 
a może ważne święta religij-
ne jak rocznica chrztu. Nie 
pozwól, by święta rodzinne 
skończyły się na życzeniach 
i tanim prezencie. Upiecz 
ciasto lub zamów tort, za-
proś rodzinę lub znajomych, 
udekoruj mieszkanie. Z pew-
nością to okazja do powie-
dzenia swoim dzieciom: „Jak 
dobrze, że jesteś!”

8. Zorganizuj tematycz-
ną imprezę – dzień włoski, 
dzień grecki czy bal prze-
bierańców. To świetny mo-
ment na zaangażowanie ca-
łej rodziny w przygotowa-
nia do wspólnego święto-
wania waszych rodzinnych 
chwil.

9. Wybierzcie się do teatru, 
do opery lub do filharmo-
nii – to niebywała okazja, 
aby wspólnie w rodzinnym 
gronie pozachwycać się 
pięknem sztuki.

10. Pójdźcie na spacer, po 
prostu – czasami najprost-
sze rozwiązania są najlep-
sze. Las wycisza, pozwa-
la się dotlenić, odejść nieco 
na bok od tego co nas ota-
cza i porozmyślać o nowych 
sprawach.

10 pomysłów na wsparcie 
relacji z dzieckiem

 ■ Praca, kariera, obowiązki domowe – wszystko to powoduje, że jeśli realnie zastanowimy się ile czasu poświęcamy na nawiązanie relacji 
z naszymi dziećmi, jest go w rzeczywistości bardzo niewiele. Czas upływa, nasi synowie i córki dorastają, a nam ucieka okazja do wypeł-
nienia swojej najważniejszej roli w życiu – bycia rodzicem. Pomocne w podtrzymaniu relacji ojcowskich i macierzyńskich może się okazać 
kilka prostych pomysłów na zagospodarowanie naszej rodzinnej przestrzeni. Oto one!

Mieczysław 
Maj
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Myśli i Kultura

Kiedy pojawiły się twoje teksty literackie?

To bardzo dobre pytanie, gdyż sam nie potrafię wyzna-
czyć momentu, kiedy ciągi słów przekształciły się w ja-
kiekolwiek teksty literackie.

Dlaczego piszesz?

Dlaczego piszę? Trudno to wyjaśnić, może to jakaś for-
ma ratunku przed zwątpieniem, że coś jeszcze potra-
fię. To taki moment, gdy spalam w sobie wszystkie złe 
emocje, które buzują w moim sercu, kiedy ścieram się 
z ludźmi. To bardzo ciekawe doświadczenie, wywleka-
nie tego syfu, który mocno ciąży i gotuje się w wątro-
bie. Jest to swego rodzaju ucieczka od społeczeństwa.

Jakich poetów, prozaików cenisz?
Pierwszymi poetami, którzy przychodzą mi na myśl 
są: Charles Bukowski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 

Julian Tuwim i Zbigniew Herbert. Natomiast z proza-
ików bardzo cenię Franza Kafkę, wyżej wymienionego 
Bukowskiego, Johna Fante oraz J.K Rowling.

Jak przyjmują Twoje utwory najbliżsi, rodzina, 
przyjaciele, koledzy?

Rodzina ma to do siebie, że podchodzi z dystan-
sem do wszystkiego. Przyjaciele najpierw zareago-
wali z lekkim uśmiechem, ale do dziś pamiętam 
dzień, w którym przyjaciółka przyznała, że zrobiła na 
niej wrażenie moja determinacja w dążeniu do celu, ja-
kim początkowo był tomik.

Jakie masz plany twórcze?

Planuję w tym roku wydać cykl opowiadań i tomik wier-
szy, ale zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja w na-
szym kraju. Jestem dobrej myśli.

Jakub Fornagiel
Ratunek przed zwątpieniem

 ■ Z laureatem konkursu literackiego „Obywatelskiej” rozmawia Stanisław Srokowski.

Stanisław Srokowski
Młode Talenty

WIERSZE
***

Nieustannie wylewam wewnętrzne obawy
Sprawy co drzemią pod gębą,

W którą przybrali mnie naoczni.
Nie odróżniam już form, naszywki

CIĄŻĄ, ideały z pupy, wstępując do nawy,
Wystawione na chwałę niebom,

Bez zbędnej populistycznej otoczki.
Nowe maski, znaczki, ksywki.

Wolni bez światła,
Osaczeni w obłędzie,

A może obłęd w osaczeniu.
Kolejna łatka

Utwierdza w błędzie
Roli w otoczeniu.

Jestem Sobą.
To znaczy kim?

Osobą
Pośród łydki,

Która daje łączność,
A może rozłączność.

***
Znowu zacząłem pisać wiersz
Cholera…
Wena bywa suką…
Która ciągnie mnie za sobą
Bawi się mną
A ja
Jestem na każde jej skinienie palcem
Oddałem jej chyba duszę
A ona
Opętała moją wolę i zmysły
Wszystko zmierza do niej
Jest moją alfą i omegą
A ja
Jestem jej kochankiem
Jednym z miliona
Choć zapewnia mnie o mojej wyjątkowości
Wiem że pewnego dnia
Werdykt śmierci
Będzie jednoznaczny
Koniec…
A ona
Pożegna mnie obojętnie
Zastawiając sidła
Na kolejną
Duszę

Przygasiłem ogień stertą liter, których 
poukładać już nie potrafię

Stoję przed drzwiami.
Przez oddechu parę
Widzę lata beztroski,
Gdy udawaliśmy, że to dym papierosowy.
Przez zamarznięte okno
Widzę światło w pokoju,
A ścianę zdobią cienie.
Nie mam klucza,
A na drzwiach nie ma kołatki,
By uderzyć gniewnie
Albo choć z ostatnią nadzieją,
Która spadła z płatkiem śniegu,
Szkląc frustrację pod stopami,
zabierając mi równowa—
gę…
Ech, obiłem sobie d… i nabiłem guza.
Podnoszę się z trudem,
Otrzepując ze śniegu,
Gdy światło w oknie gaśnie.
Stoję i marznę,
I czekam,
Zapominając
O poetyckiej depresji
I stosach kartek pożartych przez płomień.
Stoję
I marzę
O cieple wnętrza,
Wspominając chwile płomiennych spojrzeń,
Gorących nocy,
Wrzących rozstań,
Piekielnych kłótni,
Nim je straciłem,
Gasząc blask w twoich oczach.

Powracam, choć nie mam do czego

Zasiadam przy barze i proszę o piwo.
Stolik już dawno opustoszał…

Życie wyszarpało część duszy.
Pociągam łyk, skrobię piórem, o dziwo…

Szerszy mam wybór tuszy.
Życie dobiera zbyt jaskrawe kolory, drażniące me oczy…

To stąd łzy.
Próbuję odnaleźć najlepszego siebie. Tracę nadzieję.

Nie, nie… chwieję się przez zmęczenie;
Dobrze, dobrze… to tylko chwilowe zwątpienie;

Skąd czerpać wiarę
W świat,

W ludzi,
W siebie?

Świat powoli, krok po kroczku, odbiera mi mnie;

Zamyka w puszce zwanej zwątpieniem.
Pandoro, wołam do Ciebie;

Otwórz! Nim się wyleje
Moja Dusza

J

Odruchy bezwarunkowe

Mam poczucie wyobcowania,
Może dlatego wróciłem po maszynę,
Którą porzuciłem w Zakazanym Lesie.
Zapomniałem do skrzyni hasła,
A kłódka zardzewiała.
Boję się otwierać ją na siłę,
Bo jest delikatna.
Zaznaczył ją czas zębem.
Pękła plomba...
Wyciągnąłem ją ze zgliszczy.
Czas nie był łaskawy...
Zmieniło się wokół wszystko,
Pozostała ona,
Jako relikt
Minionych dni
Na Placu pełnym życia.
Dziś przychodzę tu sam.
Siadam tam, gdzie zawsze
I piszę...
I chyba to

Ostatek z Placu Broni

Zabawa perspektywą

Powiedz mi, jak Ty widzisz świat,
Pokaż mi barwy,

Które przeplatają Twój krajobraz.
Jak się zmieniał na przełomie lat.

Ukaż kolor Twej szarfy,
Przedstaw mi Swój drogowskaz.

Powiedz mi Swe lęki i obawy,
Twych porażek smutne dni,

Twych zwycięstw chwile chwały,
Niespełnione sny.

Powiedz mi, gdzie wracasz myślami
W momentach przesyconych goryczą.

Jakimi tętni dziś Twa głowa pomysłami.
Czy tęskno Ci za minionych dni słodyczą?

Usiądź wygodnie, daj wolność słowu,
Rozsmakuj się w mowie ze spokojem.

Dopiero po takiej wymianie monologów
Możemy zająć się dialogiem.
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Wspomnienie

Wielkopolanin 
i Dolnoślązak

Ksiądz Stanisław Orzechowski 
był mi bliski m.in. „topograficz-
nie”. Pochodził z tego samego 
zakątka południowej Wielkopol-
ski, z której wywodzi się rodzi-
na mojej mamy. Przyszedł na 
świat w Kobylinie w pierwszych 
tygodniach niemieckiej okupa-
cji. Niedaleko jego rodzinne-
go domu w grudniu 1918 roku 
powstańcy wielkopolscy star-
li się z Niemcami. Moja pra-
babcia pokazywała mi to miej-
sce wiele razy, gdyż właśnie 
tam zginął wtedy jej ukocha-
ny brat. Zarówno krewni „Orze-
cha”, jak i moi byli wtedy żołnie-
rzami sformowanej w Kobylinie 
kompanii ochotniczej, która bra-
ła udział w walkach pod Zduna-
mi, Miejską Górką i Rawiczem. 
Wszędzie tam Niemcy góro-
wali uzbrojeniem, dlatego pol-
skie straty były duże. Kilkadzie-
siąt lat później w Morzęcinie, de 
facto stanowiącym jedną całość 
z Obornikami Śląskimi, w któ-
rych się urodziłem i mieszka-
łem, ks. Orzechowski założył fi-
lię swojego duszpasterstwa, bę-
dącą zarazem miejscem spo-
tkań i rolniczo-ogrodniczym go-
spodarstwem.

Po ukończeniu wrocław-
skiego Seminarium Duchowne-
go w 1964 roku przyjął święce-
nia kapłańskie z rąk arcybisku-
pa Bolesława Kominka i swą po-
sługę kapłańską zaczął w para-
fii św. Barbary w Nowej Rudzie. 
Trzy lata później trafił do powsta-
jącej od niewiele ponad roku pa-
rafii św. Wawrzyńca przy ul. Buj-
wida we Wrocławiu. Świątynią 
parafii była wtedy kaplica.

Starania o uzyskane zgo-
dy na jej rozbudowę trwały po-
nad dziesięć lat. W końcu ko-
muniści pozwolili ją poszerzyć 
o określoną liczbę metrów. Pro-
boszcz wraz z wikarymi oczy-
wiście postanowili wykorzystać 
tę zgodę jako okazję do budo-
wy prawdziwego, dużego ko-
ścioła. Ks. Orzechowski, wpa-
trując się w dokument władz, 
zauważył, brak ogonka w wyra-
zie „wieżę”. Najpewniej skutkiem 
drobnego błędu osoby piszą-
cej na maszynie zamiast licz-
by pojedynczej pojawiła się licz-
ba mnoga, czyli że komuniści 
zgadzają się nie na jedną wie-
żę, ale – wiele wież. Może to był 
pomysł „Orzecha”, a może któ-
regoś z jego kolegów, w każ-
dym razie zapadła decyzja: „No 
to budujemy cały szereg wież!” 
Upierając się potem, że „prze-
cież mają zgodę na wiele wież”, 
twórcy świątyni powiększyli ją 
także o część „wielowieżową”. 
Umożliwia ona pomieszcze-

nie nieco większej liczby wier-
nych, a od zewnątrz bryle ko-
ścioła nadaje kształt nieco przy-
pominający elewatory zbożowe. 
Ten <<elewatorowy>> kawałek 
kościoła zawdzięczamy braku-
jącemu ogonkowi w literze!” – 
żartowali potem kapłani i para-
fianie.

„Brakującemu haczykowi li-
tery przez komunistów błędnie 
napisanej ten „elewatorowy” ka-
wałek kościoła zawdzięczamy!” 
– żartowali potem kapłani i pa-
rafianie.

W 1967 roku ks. Orze-
chowski utworzył Duszpaster-
stwo Akademickie „Wawrzy-
ny”. A sam też nadal był studen-
tem, kończącym kolejne kierun-
ki na KUL-u. Jego wykładowcą 
był m.in. ksiądz biskup i profesor 
Karol Wojtyła. „Orzech” szybko 
zasłynął jako genialny kazno-
dzieja, obdarzony darem prze-
konywania i poruszania serc. Lu-
dzie chcieli go słuchać, a że był 
też mądrym słuchaczem, otwie-
rali się przed nim jako rozmów-
cą, doradcą a przede wszystkim 
spowiednikiem. W tym, co mó-
wił, był bardzo wiarygodny, bo 
i sam żył według zaleceń, któ-
re głosił. Mówił o trudzie, któ-
ry w całym ludzkim życiu jest 
oczywistością, któremu trzeba 
stawiać czoła i sam był tytanem 
pracy. Ośrodek w Morzęcinie był 
jednym z wielu jej owoców. Mó-
wił o konieczności szacunku dla 
darów Bożych i kto poznawał go 
lepiej widział, że w jego gospo-
darstwie nawet woda z ugoto-
wanych ziemniaków służy do 
podlewania roślin, bo wszystko 
musi być spożytkowane najle-
piej, jak się da.

Duszpasterz Kolejarzy, 
Studentów, Robotników

Kiedy w sierpniu 1980 maso-
we strajki ogarnęły także Dolny 
Śląsk, a ich głównym ośrodkiem 
stała się zajezdnia MPK przy ul. 
Grabiszyńskiej, to ks. Stanisław 
Orzechowski odprawił na jej te-
renie mszę św. Wcześniej funk-
cję konfesjonałów zaczęły pełnić 
unieruchomione autobusy. Zanim 
zabrzmiały otwierające liturgię 
dzwonki okazało się, że oprócz 
strajkujących na mszę przyszły 
też dziesiątki tysięcy wrocławian. 
W kazaniu „Orzech” nawiązał do 
symboliki, wytworzonej w czasie 
tak licznego zgromadzenia. Zwró-
cił uwagę, że część jest po jednej, 
a część po drugiej stronie ota-
czającego zajezdnię płotu, lecz 
ani narzucone, ani też oczywiste 
i naturalne przegrody nic nie zna-
czą wobec istoty tego, co wszyst-
kich gromadzi i czyni jednością. 
Równie niezapomniane msze 
święte odprawiał potem dla wal-
czących o swoje prawa studen-
tów i robotników wielu zakładów. 
Arcybiskup Henryk Gulbinowicz 
powierzył mu funkcję diecezjal-
nego duszpasterza świata pracy.

Jesienią 1980 ks. Orzechow-
ski dołączył do kolejarzy prowa-
dzących protest głodowy w Lo-
komotywowni Wrocław Główny. 
Najtrudniejszy czas zaczął się 
po wprowadzeniu stanu wojen-
nego. Już w pierwszym jego ty-
godniu w każdy czwartek o godz. 
20 odprawiał msze św. zwane 
dwudziestkami w intencji ojczy-
zny. Zawsze ciągnęły na nie wiel-
kie tłumy, mimo że koncentro-
wane wtedy w rejonie ul. Bujwi-
da oddziały ZOMO zatrzymywa-

ły wiernych pod zarzutem udzia-
łu w nielegalnym zgromadze-
niu. Wiele razy tłum wychodzący 
z kościoła był atakowany armat-
kami wodnymi, gazem i szarża-
mi szpalerów pałujących każde-
go, kto się . znalazł w pobliżu. Ks. 
Orzechowski stał się wtedy jed-
nym z najintensywniej inwigilo-
wanych kapłanów, nękanych nie-
kończącymi się szykanami. Kata-
logiem kierowanych przeciw nie-
mu represji, gróźb, metod zastra-
szania wypełnić by można cały 
szereg artykułów. Niezłomny ka-
płan nigdy jednak nie zaprzestał 
nauczania o konieczności stania 
po stronie prawdy i trwania w wie-
rze w zwycięstwo słusznej spra-
wy. Jak zawsze skupiał też uwa-
gę na tym, co arcyważne w każ-
dych czasach – na budowaniu sil-
nych rodzin, na formowaniu za-
sad i charakterów wychowywa-
nych w nich dzieci. Nieustannie 
udzielał też pomocy represjo-
nowanym, wspomagał material-
nie rodziny uwięzionych i zwolnio-
nych z pracy. Wspierał też działal-
ność konspiracji.

Pierwszy Pielgrzym 
Dolnego Śląska

Przez 35 lat reżim konsekwentnie 
zakazywał organizowania piel-
grzymek z Wrocławia do Czę-
stochowy. W ciągu całych dzie-
sięcioleci grupa wrocławska jeź-
dziła do stolicy, by tam dołączać 
do warszawskich pielgrzymów. 
Przełom nastąpił w roku 1981, 
kiedy władze ugięły się pod naci-
skiem wielkiego ruchu Solidarno-
ści. Od tego czasu „Orzech” był 
Głównym Przewodnikiem Pie-
szej Pielgrzymki Wrocławskiej 

na Jasną Górę. Na nim spoczy-
wała zawsze większość prac or-
ganizacyjnych i aż do końca lat 
osiemdziesiątych on był też głów-
nym celem niezliczonych pod-
stępów i prowokacji, jakimi PRL– 
owskie służby nieustannie stara-
ły się zakłócić dolnośląski ruch 
pielgrzymkowy. To, że na dwa 
dni przed wyruszeniem w dro-
gę dziesiątek tysięcy Dolnoślą-
zaków władze nadal wstrzymy-
wały się z wydaniem zgody na 
zgromadzenie się i wyjście z mia-
sta, było standardem tamtych 
czasów. „Modlitwę w drodze” ks. 
Orzechowski uważał za nadzwy-
czaj ważne, formacyjne przeży-
cie. Co roku organizował więc 
także październikowe pielgrzym-
ki do trzebnickiego grobu św. Ja-
dwigi.

Wymagać i przebaczać

Bez wątpienia gorzkim zawodem 
musiało być dla „Orzecha” od-
wrócenie się od Kościoła i od nie-
go samego niemałej liczby dzia-
łaczy opozycji, którzy zaraz po 
przełomie z roku 1989 dołączy-
li do postkomunistów, u boku któ-
rych zaczęli robić kariery politycz-
ne, biznesowe, medialne, arty-
styczne. Najboleśniejsze musiało 
być to, że po wielu latach korzy-
stania z udzielanego przez Ko-
ściół i samego „Orzecha” azylu, 
a także znaczącej stałej pomocy 
materialnej, nagle stali się zacie-
kłymi wrogami chrześcijaństwa, 
na wyścigi z tygodnikami w ro-
dzaju „Nie” rzucającymi kalumnie 
na księży. Pytany o to odpowia-
dał, że wcześniej przychodzili do 
niego, prosząc o pomoc. Nigdy 
nie żałował, że im jej udzielał, bo 
grzechem jest jej odmawiać. I ca-
łym swoim życiem udowadniał, 
że zawsze trzeba pomagać, po-
mimo największego nawet ryzy-
ka, że będzie się oszukanym.

Póki mógł chodzić, cią-
gle uczestniczył w pielgrzym-
kach. Jako wspaniały kaznodzie-
ja odwiedzał dziesiątki kościo-
łów, w których wygłaszał nieza-
pomniane homilie.

W maju tego roku jego zdro-
wie gwałtownie zaczęło się po-
garszać. Kiedy po kilku dniach 
pobytu w szpitalu przyszła wiado-
mość o jego śmierci, wielu prze-
żyło wielki wstrząs. Bo dla wielu 
był on jedną z najważniejszych 
twarzy Wrocławia, niewyczerpa-
nym źródłem mądrych rad, for-
macyjnych inspiracji, opoką do-
brej mocy.

Każdy jednak, w kim choćby tli 
się dobra wola, a kto się z nim 
zetknął, kto słuchał jego ka-
zań, będzie nosił w sobie przy-
kład jego życia i drogowskaz 
głoszonych przez niego słów.

Orzechu, będziesz niezapomniany
 ■ Odszedł jeden z najwspanialszych kapłanów naszych czasów. Jako mądry duszpasterz zasłużył 

się zarówno formowaniem młodych ludzi budujących swoje szczęśliwe rodziny, jak i umacnia-
niem wiary w Boga i sens trwania w trudzie walki o wolność ojczyzny.

Artur 
Adamski
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Sprawy i Życie
O LUDZKA 
NAIWNOŚCI

O naiwna naiwności
Bliski koniec już polskości
Wnet nas Unia zdominuje
I powoli zlikwiduje

Wciąż Bruksela atakuje
USA z Rosją paktuje
Dziwne dziś układy mamy
I w Brukseli przegrywamy

Czesi skrycie lawirują
Nieźle naszych oszukują
I cóż pisać o tym wiele
Marni Oni przyjaciele

Niemcy już podjęli kroki
TSUE pisze znów wyroki

Czas wolności poza nami
I tak gnębią wyrokami

Jak to mówią renegaci
Zdrada kraju się opłaci
Za profity i medale
Zbywać kraj zapamiętale

I się znowu nic nie zmieni
Znów jesteśmy otoczeni
Przez krętaczy obłudników
I brukselskich urzędników

Niemcy znowu palcem grożą
Znów toksyczne śmieci zwożą
Czesi brzydko kombinują

Turów Polsce likwidują

Wszak tu u nas ludzie tacy
Tacy są antypolacy
Sprzedać zdradzić i oszukać
I splendorów w Belgii szukać

Oj nam znowu teraz biada
Z Rosją każdy się układa
Tylko my flankę zbroimy
I na Niemców dziś liczymy

Wszędzie zmowa i układy
Wielu chętnych jest do zdrady
Wie to prostak i uczony
Że świat stał się wyliczony

Wszyscy wokół wciąż spiskują
Przeciw nam wciąż kombinują
Zapisano dawno, w niebie
Że trza liczyć wciąż na siebie

Hej Polacy – o wolności
Macie skutki naiwności
Narzucono już nam lenność
Czas pożegnać suwerenność

Pewnie Polski wnet nie będzie
Skoro zdrajców mamy wszędzie
Sprzedawczyków i zaprzańców
– Kto wybiera tych wybrańców...

Renegatów mamy wiele
To nie Polski przyjaciele
Za profity i mamonę
Zdradzać kraj matkę i żonę

I tak powiem jednym słowem
Blinken znowu wraz z Ławrowem
W Reykjaviku się spotkali
Przyjaźń przypieczętowali...

Może przyjdą u nas mody
Że dojdziemy znów do zgody
I się z Rosją pogodzimy
I relacje poprawimy...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Lata 90. transformacji ustro-
jowej w Polsce były dramatycz-
ne dla przemysłu cukrownicze-
go. Znane nam są fakty wyprze-
dawania za grosze cukrowni, 
zamykania największych prze-
twórni i pozostawienia na pa-
stwę losu rolników produkują-
cych buraki cukrowe. Przemia-
ny Balcerowicza doprowadzi-
ły do sprzedaży 49 wielkich cu-
krowni; w polskich rękach po-
zostało 25, a dzisiaj jest 18.

Jednak w 2001 roku w wyni-
ku decyzji sejmu z 21 czerwca, 
powstała ustawa regulu-
jąca rynek cukru. Na tej 
podstawie połączono nie-
sprywatyzowane spół-
ki cukrowe w jedną Kra-
jową Spółkę Cukrową 
„Polski Cukier”. Jej zada-
niem było odparcie za-
chodnich konkurentów 
i ujednolicenie produktu 
jako polskiego producen-
ta. Od 2009 opracowano 
nowe logo, które umiesz-
cza się na wyrobach cu-
kru pudru, cukru w kost-
kach i cukru w opakowa-
niach 1 kg.

Spółka zajmu-
je się produkcją i han-
dlem wyrobami, które po-
wstają w czasie produk-
cji cukru, czyli mela-
sy, wysłodków, sprzeda-
żą nasion, nawozów oraz 
szeroko pojętym zarzą-
dzaniem. Dzisiaj cukrow-
nie te działają na terenie 
pięciu województw i prze-
rabiają rocznie około 6 
milionów ton buraków do-
starczanych przez 15 ty-
sięcy firm, a uprawianych 
na ponad 100 000 hekta-
rach. Spółka zarejestro-
wana jest w Toruniu, a jej 
największym udziałow-
cem jest Skarb Państwa, 
pozostawiając ponad 20 
proc. akcji dla plantatorów 
buraka cukrowego i pra-
cowników.

Oto kilka faktów z histo-
rii cukru. W 1575 roku francu-
ski agronom, Olivier de Ser-
res, odkrył dużą zawartość cu-
kru w burakach. Ponad 150 
lat później, pruski alchemik, 
Andreas Marggraf z Akade-
mii Berlińskiej, wyodrębnił cu-
kier w roślinach okopowych, 
a jego uczeń Franz Carl Ar-
chard w 1786 roku opracował 
przemysłową procedurę pro-
dukcji i rafinowania cukru. Król 
Fryderyk Wilhelm III zaintereso-
wał się tym i sfinansował pierw-

szy zakład cukierniczy, który po-
wstał w 1801 roku na terenie obec-
nego Śląska, w miejscowości 
Konary. Jak wiele razy w historii 
XVIII-wiecznej Europy, Napole-
on przyczynił się do zmian: dzię-
ki jego dekretowi w 1811 roku we 
Francji przeznaczono 32 000 
hektarów pod uprawę buraków 
cukrowych. Ponad sto lat póź-
niej produkcja cukru w Euro-
pie osiągnęła 11 mln ton, któ-
ry powstał w 50 proc. z bura-
ka cukrowego. Warto wiedzieć, 
że dopiero około roku 1900 cu-

kier stał się powszechnie uży-
wanym produktem.

A dzisiaj? Wiek XXI to roz-
wój polskiego exportu cukru. 
Przed pandemią, w 2018 roku 
z Polski eksportowano 782 
tys. ton cukru, o 21 proc. wię-
cej niż w 2017 roku. Jak po-
daje Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa (KOWR), wpły-
wy były niższe z powodu spad-
ku cen na rynku światowym 
i wyniosły 279 mln euro. Pande-
mia w roku 2019 obniżyła export 
o ponad 21 proc. na przełomie 

2019/2020 do 313 tysięcy ton, 
a wpływy osiągnęły tylko kwo-
tę 119 mln euro. Na rynku UE 
głównym odbiorcą były Niemcy 
(16 proc. – 51 tysięcy ton) i Ru-
munia (11 proc. – 34 tys. ton). 
Poza UE eksportujemy do Izra-
ela, Egiptu, Arabii Saudyjskiej 
i Kuwejtu. Nawet Szwajcaria 
sprowadza ponad 8 tys. ton. 
Niestety, zwiększył się również 
import cukru do Polski aż o 40 
proc. w tym samym przełomo-
wym sezonie 2019/2020 roku.

Na polskim rynku Krajowa 

Spółka Cukrownicza SA dyspo-
nuje siedmioma własnymi cu-
krowniami, terminalem cukro-
wym w Gdańsku, zarządza za-
kładem produkującym przetwo-
ry owocowo-warzywne „Polskie 
Przetwory” we Włocławku, za-
kładem „Nadruk Papieru” w Ja-
nikowie oraz zakładem „Archi-
wum” w Płocku. KSC SA po-
siada również znaczące udzia-
ły w pięciu firmach: Fabryka Cu-
kierków „Pszczółka”, Przedsię-
biorstwo Zbożowo-Młynarskie 
„PZZ” w Stoisławiu S.A., Przed-

siębiorstwo Przemysłu Ziem-
niaczanego „Trzemeszno”, KSC 
Bioenrgetyka oraz w Mołdawii 
C.S. Mołdowa Zahar.

Dywersyfikacja i zarządza-
nie tyloma podmiotami jest suk-
cesem tej spółki skarbu pań-
stwa, rozwijającej się pomimo 
przeszkód w tej branży – jedną 
z nich, ponad 8 lat temu, była 
próba prywatyzacji. Dopiero 
zarządzeniem Ministra Skarbu 
Państwa z 26-kwietnia 2013-
go roku, zamknięto proces 
prywatyzacji, podając jako je-

den z powodów „brak za-
bezpieczenia przed kup-
nem akcji spółki przez nie-
uprawnione osoby” oraz 
możliwość wystąpienia 
takiego ryzyka w przy-
szłości.

Dzisiaj marka Pol-
ski Cukier jest widocz-
na na wszystkich pół-
kach sklepowych i mo-
żemy być pewni, że jest 
on wyrobem w pełni pol-
skiej cukrowni. A firma 
„Pszczółka”, jako część 
tego konglomeratu, umoż-
liwi nam „strzelenie do 
kosza”, bowiem 20 maja 
br. roku w hotelu w Lubli-
nie podpisano list inten-
cyjny Fabryki Cukierków 
Pszczółka” przyznający 
sponsoring koszykarskie-
mu Klubowi Sportowemu 
Start Lublin. Prezes klubu, 
Arkadiusz Pelczar, dzię-
kując za sponsoring, po-
wiedział: umożliwi to klu-
bowi również pracę z mło-
dzieżą, którą chcemy od-
ciągać od używek, po-
kazywać, że przez sport 
mogą zajść wysoko i cie-
kawie spędzić czas.

Stare powiedzenie – 
pracowity jak pszczół-
ka – sprawdzi się rów-
nież w przypadku dzia-
łania na polu cukrowym.

Czy Pani słodzi?
 ■ Większość z nas nie wyobraża sobie porannej kawy bez 

dodawania cukru, trudno też przygotować deser bez tego 
składnika. Dzisiaj kupujemy cukier, zastanawiając się, czy 
ma być rafinowany czy ciemny, w saszetkach czy torebce. Bo-
gaty wybór gatunków cukru w sklepach nie odzwierciedla 
przemian, jakie nastąpiły w tej branży przez ostatnie 30 lat.

Agnieszka Marczak
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 246 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
26. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 245 POZIOMO: Ksawery, jejmość, koliba, Ismaił, lidyt, oczy, tors, 
Łysek, Teide, rędzina, pięta, śliwa PIONOWO: storczyki, wpisy, Roald, elita, mamut, Świera-
dów, cuda, ikra, Edda, świr, Staś : Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) choroba neurologiczna po-
legająca na wykonywaniu nieskoordynowa-
nych ruchów przypominających taniec; 3) 
mąż Medei, dowodził w wyprawie po zło-
te runo; 4) mała… wielki pożar wznieci; 7) 
miasto z zakładami Łucznika; 8) egzemplarz 
pisma; 9) pyszna, nieduża rybka morska; 10) 
skaza na honorze; 16) wielki port francuski 
nad kanałem La Manche; 17) przedmioty wie-
szane na ołtarzu w intencji dziękczynnej; 19) 
technika skoku wzwyż; 19) miasto w Holandii 
znane z sera.

POZIOMO: 1) wyraz nieodmienny łączący 
części zdania; 6) szlifowanie formy przez 
sportowców; 11) zjedzony w tłusty czwartek 
nie tuczy ; 12) imię jednego z braci Kara-
mazow; 13) Sylwester Stallone jako wete-
ran wojny wietnamskiej; 14) rzymski bóg pól 
i lasów, opiekun pasterzy; 15) roślina ozdob-
na i lecznicza, używana dawniej na wesel-
ne wianki; 20) oględziny w miejscu prze-
stępstwa; 21) pierwszy orzeł Górskiego; 22) 
narząd wydzielający żółć; 23) indyjski asceta 
odporny na ból; 24) księga liturgii katolickiej.

egeskov.dk
JW księżniczka Alexandra zu Sayn-Wittgen-
stein-Berleburg otworzyła w zamku Egeskov 
pierwsze w Europie Muzeum Kempingów. 

Wcześniej na terenie posiadłości powstały 
muzea przedsiębiorstwa Falck i dawnych 
pojazdów. Obiekt jest czynny od 1 maja. 
W nowej placówce turyści mogą zapoznać 
się z historią lokalnych zwyczajów związa-
nych z odpoczynkiem na świeżym powie-
trzu. Z wystawy można dowiedzieć się, jak 
niegdyś wyglądały wakacje Duńczyków i ja-
kie są ich wyobrażenia na temat wypoczyn-
ku w przyszłości. Zamek znajduje się w po-
bliżu Kværndrup na Fionii, jest najlepiej za-
chowanym renesansowym zamkiem oto-
czonym wodą. Zwiedzającym udostępniono 
m.in. galerię obrazów, zbiory zabytkowych 
samochodów i motocykli, kolekcję pojaz-
dów ratowniczych i wystawę poświęconą hi-
storii rolnictwa.

bambrzy.poznan.pl
Towarzystwo Bambrów Poznańskich, które 
powstało w 1996 r., zrzesza mieszkańców 
Poznania będących potomkami osadni-
ków z Frankonii. Ich przodkowie – w liczbie 
około sześciuset – osiedlali się w Wielko-
polsce już w pierwszym dwudziestoleciu 

XVIII w. Jak zauważył prof. Przemysław Ma-
tusik: Dawne bamberskie wsie, przekształco-

ne w przedmieścia, włączono do Poznania 
na początku ubiegłego wieku, a ich miesz-
kańcy zaczęli wrastać w miejską społecz-
ność. Dziś słowo bamber jest też synonimem 
dobrego, zamożnego gospodarza. Siedzibą 
TBP jest Muzeum Bambrów Poznańskich, 
które w zbiorach zgromadziło ok. 1500 eks-
ponatów. Celem członków jest zachowywa-
nie wszelkich zabytków i śladów obecności 
Frankończyków nad Wartą.

joydiv.org
Prosto skonstruowana, istniejąca od 1998 r. 
strona dla fanów Joy Division, którzy wspo-
minają śmierć Iana Curtisa (18 V 1980), 
szukając bootlegów legendarnego zespo-
łu. O ile bowiem ten skład nagrał tylko dwa 
„regularne” longplaye, o tyle rozmaitych box 
setów, specjalnych wydań, kompilacji i wła-
śnie bootlegów jest po prostu zatrzęsienie. 
Znajdziemy tu nawet poradnik dla początku-
jących: co kupić jako pierwszą płytę Joy Di-
vision (w zależności o indywidualnych ocze-
kiwań)? Poradnik zaś się przyda, bo wybór 
tytułów jest taki, że chyba przez pół roku ża-
den z nich w odtwarzaczu może się nie po-
wtórzyć. YouTube: proszę wpisać do wyszu-
kiwarki nazwę kanału German L González A. 
Naprawdę warto.

aan
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Przejście dla pieszych

Według nowych przepisów piesi mają 
pierwszeństwo także przed wejściem na 
pasy. „Kierujący pojazdem, zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, jest obowiązany 
zachować szczególną ostrożność, zmniej-
szyć prędkość tak, aby nie narazić na nie-
bezpieczeństwo pieszego znajdującego się 
na tym przejściu albo na nie wchodzącego 
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdu-
jącemu się na tym przejściu albo wchodzą-
cemu na to przejście" – napisano w ustawie.

Podczas wchodzenia czy prze-
chodzenia przez jezdnię lub torowi-
sko, w tym również na pasach, pieszy 
nie może korzystać z telefonu lub inne-
go urządzenia elektronicznego „w spo-
sób, który prowadzi do ograniczenia 
możliwości obserwacji sytuacji na jezd-
ni, torowisku lub przejściu dla pieszych".

Jazda na zderzaku

Zmiany wprowadzają także zakaz jaz-
dy zbyt blisko poprzedzającego sa-

mochodu na autostradach i drogach 
ekspresowych, popularnie nazywa-
nej jazdą na zderzaku. Odstęp mię-
dzy pojazdami ma być nie mniejszy 
niż połowa prędkości, z jaką porusza 
się dany pojazd. Oznacza to, że kie-
rowca jadący z prędkością 100 km/h 
powinien jechać w odległości 50 me-
trów za pojazdem przed nim.

„Kierujący pojazdem podczas 
przejazdu autostradą i drogą ekspre-
sową jest obowiązany zachować mi-
nimalny odstęp między pojazdem, 

którym kieruje, a pojazdem jadącym 
przed nim na tym samym pasie ruchu. 
Odstęp ten wyrażony w metrach okre-
śla się jako nie mniejszy niż połowa 
liczby określającej prędkość pojazdu, 
którym porusza się kierujący, wyrażo-
nej w kilometrach na godzinę" – czy-
tamy w ustawie.

Wyjątkiem ma być manewr wyprze-
dzania.

Oprac. red.

Nowe przepisy
 ■ Pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju, 

zakaz tak zwanej jazdy na zderzak. To efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe prze-
pisy zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku.
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Reportaż

Na rozległym placu przed ko-
ściołem pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Nowej Hucie po-
jawiają się działacze związkowej 
Solidarności, organizatorzy straj-
ków i demonstracji w Kombina-
cie, członkowie NZS, KPN, FMW 
oraz Solidarności Walczącej. 
Wszyscy doskonale się znają. Na 
co dzień współpracują w dziele 
upamiętniania wydarzeń sprzed 
niemal 40 laty. Wszyscy moc-
no wspierają i dbają szczegól-
nie o tych, których los cięż-
ko doświadczył. Niestety z roku 
na rok uszczupla się grono dru-
karzy podziemia. Obok na parka-
nie widzimy baner ze wspomnie-
niem niedawno zmarłego 50-let-
niego Marka Dyki, twórcy struk-
tur Federacji Młodzieży Walczą-
cej w Nowej Hucie. Za niego 
oraz wszystkich innych, którzy 
odeszli do Niebieskiej Ojczyzny 

modlimy się słowami: Wieczny 
Odpoczynek racz im dać Panie. 
Pod pomnikiem składamy kwia-
ty. Nieco bliżej kościoła, z coko-
łu błogosławi nam święty okresu 
stanu wojennego, bestialsko za-
mordowany ksiądz Jerzy Popie-
łuszko.

Bezpośrednio po uroczy-
stości spotykamy się w restau-
racji. Korzystając ze złagodze-
nia rygorów pandemicznych, sia-
damy przy wspólnym stole. At-
mosfera niesłychanie serdecz-
na. Poznajemy bliżej wielu zasłu-
żonych działaczy, wśród mnich 
Kazimierza Łapczyńskiego, któ-
ry 30 kwietnia 1982 roku popro-
wadził tysiące hutników na mani-
festację przeciwko reżimowi Ja-
ruzela. Skromność, pogodę i nie-
ustraszoność do dziś widać na 
jego twarzy. Tacy są ludzie z So-
lidarności i SW z Nowej Huty!

Dzień Drukarza
 ■ W każdy ostatni piątek maja nieprzerwanie od 2007 r. pod krakowskim pomnikiem Prasy podziemnej, 

spotykają się buli drukarze, aby oddać hołd Niezłomnym w Słowie redaktorom, drukarzom i kolporterom 
konspiracyjnych wydawnictw działających za komuny. Nie mogliśmy nie pojechać. Nie mogliśmy nie sko-
rzystać z zaproszenia przyjaciół z krakowskiej SW – Leszka Jaranowskiego i Grzegorza Gorczycy.

Marta 
Morawiecka

fot. © L.Jaranowski
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