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Krytyka jest czymś, 
czego możemy 
łatwo uniknąć nie 
mówiąc nic, nie 
robiąc nic i będąc 
nikim.

Arystoteles

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

Łuskanie cebuliKultura, głupcze! Nieludzkie 
pożegnanie

Turcja bliżej

str. 12 ► str. 14 ►

Surowce 
krytyczne

str. 8 ► str. 15 ►str. 6 ►
Z pewną przesadą można 
powiedzieć, że nasi eksper-
ci od gospodarki i pieniądza 
już nawet nie dwu panom 
służą, tylko jednemu, ale 
za to drogiemu, czyli bogac-
twu, traktując je, jako naj-
ważniejszy czynnik rozwo-
ju społecznego i ludzkiego 
życia. W każdym razie nie 
dają żadnego dowodu na to, 
że poza bogactwem widzą 
coś wartościowego.

W pierwszym tygodniu li-
stopada niespodziewanie 
przyjechał do Wrocławia ks. 
kard. Kazimierz Nycz. Kiedy 
zbliżał się do łóżka, w któ-
rym w ciężkim stanie leżał 
ks. kard. Henryk Gulbino-
wicz widzące to siostry za-
konne były przekonane, że 
powodem odwiedzin jest 
zamiar podniesienia na du-
chu sędziwego przyjaciela. 
Cel wizyty był inny.

Republikańska Tur-
cja rodziła przed stu laty, 
akurat w czasach, gdy 
także Polska walczyła 
o swoje istnienie i o gra-
nice. Wolność nie była 
dana Turkom, ale zdoby-
ta w krwawej walce z pań-
stwami zaborczymi, które 
podzieliły upadające pań-
stwo Osmanów miedzy 
Anglię, Grecję, Armenię, 
Francję i Włochy.

UE odniosła się do pol-
skich problemów su-
rowcowych związanych 
z procesem transforma-
cji górnictwa węglowe-
go. Specjalny nacisk ma 
być tu położony na zaan-
gażowanie doświadczo-
nej kadry górniczej w po-
szukiwanie i eksploatację 
krytycznych surowców 
na terenie państw UE.

W USA już przed rokiem 
uczciwi lekarze alarmowali 
o państwowym systemie ko-
rupcji w tym zakresie: za zgło-
szenie każdej śmierci, byle 
stowarzyszonej z obecno-
ścią modnego wirusa, szpi-
tale otrzymywały potrójną do-
tację. Gdzie indziej płacono 
mniej szczodrze, ale zwykle 
co najmniej sowicie, więc... 
trudno przypuszczać, żeby 
personel medyczny zaniżał 
dane na własną szkodę.

Wywiad 
z Tadeuszem 
Mytnikiem

str. 16 ►

Białoruś dalej
Kiedy w 1940 wywieźli na Syberię moją rodzinę, na jej miej-
sce przyszli Białorusini. Na całym Podlasiu zostały wprowa-
dzone dwa języki: rosyjski i białoruski. Nawet tam, gdzie nie 
było choćby jednego Białorusina, obowiązywał język biało-
ruski. Nauczyciele, oficerowie, leśniczowie jechali na Sybe-
rię albo szli do piachu.

Rząd nowego 
rozdziału

Rząd USA stał się swoistym żyrantem nowej koalicji rządowej, 
tzw. rządu jedności, złożonego z partii rozpościerających się 
od lewicy, przez centrum i prawicę, od świeckich, przez ortodok-
syjną, po… islamistyczną partię Ra’am. str. 10 ►str. 4 ►

Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto

Turcja bliżej
czytaj na str. 12-13



Komentarze i Felietony

Do Czech poleci polska delegacja 
złożona z kilku ministrów kon-

stytucyjnych, aby ustalić ostatecz-
ne szczegóły umowy w sprawie ko-
palni w Turowie i przyspieszyć cykl 
negocjacji – poinformował rzecz-
nik rządu Piotr Müller. Republi-
ka Czeska wysłała do Polski pro-
jekt umowy międzyrządowej w spra-
wie kopalni węgla brunatnego Turów. 
Projekt zawiera warunki, których 
spełnienia przed wycofaniem pozwu 
z Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) i po jego wyco-
faniu domagają się Czesi. Szczegó-
łów wysłanego do Warszawy projek-
tu nie ujawniono.

Zwolennicy partii rządzącej uwa-
żają, że jeśli ze Zjednoczonej 

Prawicy odeszłyby ugrupowania Zbi-
gniewa Ziobry i Jarosława Gowina, 
partia Jarosława Kaczyńskiego po-
winna rządzić samodzielnie; wybor-
cy PiS nie chcą innych koalicjantów 
– wynika z sondażu Instytutu Poll-
ster dla „Super Expressu”.

Wybory na prezydenta Rzeszo-
wa wygrał już w pierwszej tu-

rze Konrad Fijołek, kandydat popie-
rany przez KO, PSL, Lewicę i Polskę 
2050 Szymona Hołowni, zdobywa-
jąc 56,51 proc. głosów. Druga Ewa 
Leniart w PiS uzyskała 23,62 proc. 
głosów, a dalej uplasowali się Mar-
cin Warchoł (10,72 proc.) i Grzegorz 
Braun (9,15 proc.).

Rafał Trzaskowski kolejny raz 
udzielił patronatu prezydenta 

Paradzie Równości w Warszawie. 
Prezydent stolicy, który nie ma cza-
su na zajmowanie się miastem, któ-
rego jest włodarzem, bo woli jeździć 
po Polsce promując własną inicjaty-
wę polityczną, nie szczędzi publicz-
nych środków na dotowanie środowi-
ska LGBT. Jak informują organiza-
torzy przywita oficjalnie uczestnicz-
ki wydarzenia i weźmie udział w prze-
marszu.

Prokuratura Okręgowa w Warsza-
wie 10 czerwca 2021 r. skiero-

wała do Sądu Rejonowego dla War-
szawy Śródmieścia w Warszawie 
akt oskarżenia przeciwko Michało-
wi S., ps. „Margot” któremu zarzuca 
się popełnienie czynu chuligańskie-
go polegającego na udziale w zbie-
gowisku, brutalnym zaatakowaniu 
działacza fundacji pro life oraz nisz-
czeniu mienia należącego do Funda-
cji pro-life.

„Pojawia się realna szansa 
na wprowadzenie postula-

tów, o których realizację walczę co 
najmniej od 2015 roku w polityce, 
a wcześniej również jako obywatel. 
Dlatego takich słów użyłem, proste” 
– mówi w rozmowie z portalem wPo-
lityce.pl Paweł Kukiz, odnosząc się 
do swoich słów z konferencji z Jaro-
sławem Kaczyńskim, że „to jest je-
den z ważniejszych dni w jego życiu”.

W imieniu władzy ma 
się kto wypowiadać, 
pozostaje więc stro-
na obywatelska, którą 
pani Cichanouska zda-
je się nie rozumieć i nie 
dostrzegać, dlatego po-
zwoliłem sobie na tak 
drastyczny tytuł.

Już ładnych kilka lat 
trwają nasze intensyw-
ne kontakty ze stroną 
białoruską reprezento-
waną przez zamieszka-
łych tam Polaków, jak 
i Białorusinów. Miesz-
czą się w tym poję-
ciu również instytucje 
publiczne, których nie 
będę wymieniał, aby 
nie narażać nikogo na 
przykrości. Na łamach 
„Obywatelskiej” można 
było przeczytać o nie-
których aspektach na-
szej wzajemnej współ-
pracy.

Przytoczony poniżej tekst sms-a 
możemy zaliczyć do tych z ostatniej 
chwili. „Zwracam się do was z proś-
ba o pomoc w zdobyciu lekarstwa, 
które ja przyjmuję na zlecenie leka-
rza po przejściu covida. Ja przyjmu-
ję to lekarstwo już półtora miesią-
ca i myślałem, że na tym będzie ko-
niec. Ale wczoraj dowiedziałem się, 
że z uwagi na ryzyko (pomijam deta-
le choroby, przyp. JLS), powinienem 
przyjmować ten lek jeszcze przez trzy 
miesiące. Jest to bardzo drogi prepa-
rat i nie mogę sobie pozwolić na dal-
szą kurację. Koszt leczenia na mie-
siąc wynosi 280 euro, za trzy miesią-
ce 840 euro. To bardzo duża suma, 
nie stać mnie na to. …”

Z nieukrywaną satysfakcją mogę 
stwierdzić, iż w tydzień po otrzymaniu 
tej prośby pożądane lekarstwa dotar-
ły z Wrocławia do Mohylewa. Nie by-
łoby w tym nic nadzwyczajnego, gdy-
by chodziło o lek powszechnie do-
stępny, a nie wydawany na receptę, 
a odbiorcą byłby ktoś w Londynie czy 
Madrycie. Stało się to możliwe dzię-
ki ludzkiej solidarności i pomocy wielu 
osób, z pominięciem formalnych pro-
cedur, ale cel, pomoc choremu, został 
zrealizowany.

Czy pani Cichanouska jest aby do-
brze zorientowana jacy Polacy są go-
towi przyjść Białorusinom z pomo-
cą w ich trudnych chwilach? Jeśli Pani 
postawa jest wskazaniem na nieogra-
niczoną wręcz otwartość to, niniej-
szym pragnę Panią zaprosić na ob-
chody 15-lecia powstania stowarzy-
szenia polskich monarchistów Kon-
federacja Spiska. Uroczystości odbę-
dą się w drugiej połowie września br. 
Pani obecność będzie sposobnością 
do złożenia przeprosin za ten tytuł.

Nie wszyscy Polacy tęsknią do rzą-
dów jakie są sprawowane na Białorusi. 
A pragnę zwrócić Pani uwagę na fakt, 
iż kandydat na prezydenta Rafał Trza-
skowski w trakcie kampanii publicznie 
„obiecywał” pracownikom różnych in-
stytucji w Polsce, iż stracą pracę, jak 
on wygra wybory prezydenckie. Czym 
są takie obietnice?

Konstytucja III RP, choć ułom-
na, ale nie daje takich uprawnień 
Prezydentowi. W jaki sposób mógł-
by to zrealizować? Czy nie nasuwa 
to Pani na myśl pewnych skojarzeń? 
A może z własnym krajem? O co więc 
Pani walczy? Kogo popiera? Na czyje 
poparcie Pani liczy?

Projekt pana Trzaskowskiego 
„Campus Polska Przyszłości”, w któ-
rym planuje Pani udział ma charakter 
ideologiczny. Ideologia ta nie znajdu-
je najmniejszego poparcia w polskich 
społeczeństwie, chociaż wielu nie ma 
odwagi mówić o tym otwarcie. Dlacze-
go? W obawie o pracę i bezpieczeń-
stwo osobiste. Ale niestety tam gdzie 
są pieniądze to znajdują się i chęt-
ni. Ci, na których solidarność naród 
i Białoruś może liczyć nie chcą takiej 
„przyszłości”, jaką chce Polsce zgoto-
wać Rafał Trzaskowski. Te dwie spra-
wy nie idą w parze.

Z Pani licznych, gorzkich, wypo-
wiedzi na temat solidarności Euro-
py z Białorusią wynika, iż nie ma Pani 
złudzeń. Autor tych słów podziela Pani 
pogląd w tej materii. Dlaczego więc 
stara się Pani postępować nieroz-
sądnie? Chociaż oczywiście ma Pani 
do tego pełne prawo. Długotermino-
wa strategia „Panu Bogu świeczkę 
i diabłu ogarek” nie rokuje nadziei. Na 
polu walki liczy się jedynie sojusznik 
i wróg, o reszcie należy zapomnieć.

Ta reszta o sobie przypomni i za-
cznie mocno krzyczeć, jak przyj-
dzie czas na dzielenie łupów.

Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska była gościem Campusu Polska Przyszłość Rafała Trzaskow-
skiego. Marszałek Ryszard Terlecki napisała o tym na Tweeterze: „Jeżeli Cichanouska chce reklamować antyde-
mokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Rafała Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Mo-
skwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników”.

Red.

Cichanouska 
rżnie głupa

 ■ Intencją moją nie jest obrażanie pani Cichanouskiej, a ni broń Boże naro-
du białoruskiego, który z wszystkich naszych sąsiadów jest nam najbardziej 
życzliwy. Polacy starają się odwzajemnić tę życzliwość na ile jest to możli-
we w tych konkretnych, a nie łatwych, warunkach. W równym stopniu odno-
si się to do władz państwowych, jak i zwykłych obywateli.

Jan Lech 
Skowera
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Ludzie i wydarzenia

Wielkopolanie organizowali 
powstania niepodległościowe 
i sami brali w nich udział. W listo-
padzie 1806 r., po klęsce wojsk 
pruskich w wojnie z bona-
partowską Francją, w Wiel-
kopolsce wybuchło powsta-
nie wyzwalające ten region 
spod panowania Prus. W pierw-
szej połowie 1848 r. Poznań-
skie było terenem walk zbroj-
nych w ogólnoeuropejskiej Wio-
śnie Ludów. Wielkopolanie bra-
li udział w powstaniu listopado-
wym i styczniowym. Uosobie-
niem postawy łączącej pozy-
tywistyczny pragmatyzm i nie-
podległościowy romantyzm był 
Karol Libelt (1807-1875), uczeń 
Hegla, uczestnik powstania li-
stopadowego, wielkopolskiej 
konspiracji lat 40. XIX w. i ska-
zany na dwadzieścia lat wię-
zienia w procesie berlińskim 
za przygotowanie trójzaboro-
wego powstania, a po 1848 r. 
poseł do Parlamentu Prus, za-
łożyciel Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, au-
tor eseju O miłości ojczyzny. 
W XX w. ważnym elemen-
tem walki o granice państwa 
polskiego było zwycięskie po-
wstanie wielkopolskie, które 
trwało od 28 grudnia 1918 do 
14 lutego 1919. Wielkopolanie 
brali udział w wojnie polsko-so-
wieckiej 1920 r. oraz wspoma-
gali powstania śląskie.

W II Rzeczypospolitej Wiel-
kopolska (a właściwie jej część 
należąca do zaboru pruskie-
go) była jednym z bogat-
szych regionów Polski. W Po-
znaniu w okresie międzywo-
jennym wykształciły się formy 
działalności związkowej i orga-
nizacji legalnych robotniczych 
protestów w postaci strajków 
i demonstracji. Pracownicy Za-
kładów Przemysłu Metalowego 
H. Cegielski należeli przed woj-
ną do lepiej sytuowanych ma-
terialnie obywateli miasta.

Wielkopolski etos 
pracy, a komunistyczna 
gospodarka (pozornie) 

planowana

Podczas II wojny światowej ży-
cie straciło ponad 14 tys. po-
znaniaków, a 55 proc. budyn-
ków miasta uległo zniszczeniu. 
Ta poważna, choć w porów-

naniu z Warszawą wyraźnie 
mniejsza, skala strat sprawia-
ła, że to podniesienie z gruzów 
stolicy stało się symbolem po-
wojennej odbudowy kraju. Szły 
za tym makroekonomiczne de-
cyzje kierujące środki inwesty-
cyjne do innych, mniej rozwi-
niętych części kraju, z wyraź-
nym upośledzeniem Poznania 
i Wielkopolski.

Przeprowadzona w Wielko-
polsce reforma rolna nie do-
prowadziła do bezwarunko-
wego poparcia komunistycz-
nej władzy. Zgodnie z bowiem 
dekretem PKWN parcelacją 
miały zostać objęte majątki 
o powierzchni powyżej 50 ha 
(w Wielkopolsce powyżej 100 
ha), a nowo utworzone gospo-
darstwa, które mogli otrzymać 
małorolni chłopi, robotnicy rol-
ni i ludność bezrolna mieszka-
jąca na wsi, nie powinny prze-
kraczać 5 ha. Wysokie do-
chody oraz prestiż społecz-
ny robotników rolnych zamiesz-
kujących zachodnią i central-
ną Wielkopolskę sprawiły jed-
nak, że nie byli oni skłonni zo-
stać właścicielami tak małych 
gospodarstw. Masowe zwraca-
nie nadanej własności zmusi-
ło władze do tworzenia na tere-
nie Wielkopolski gospodarstw 
siedmiohektarowych, a nie 
jak w pozostałej Polsce – pię-
ciohektarowych.

W planie sześcioletnim 
uchwalonym na lata 1950–
1955 potencjalne środki prze-
znaczone na rozwój gospodar-
czy Poznania i okolic były kie-
rowane w inne części kraju. 
Z tego względu od 1953 r. stop-
niowo obniżała się jakość życia 
mieszkańców stolicy Wielko-
polski i całego regionu, na co 
miały wpływ: spadek płac real-
nych pracowników przemysłu, 
obniżanie premii i podwyższa-
nie norm pracy. Średnia nomi-
nalna płaca w Poznaniu była 
niższa o 8 proc. od średniej no-
minalnej płacy krajowej. Kolek-
tywizacja rolnictwa i upaństwo-
wienie przemysłu oraz drob-
nej wytwórczości powodowały 
trudności w zaopatrzeniu skle-
pów w produkty żywnościowe 
i przemysłowe. Odczuwalnym 
problemem był brak mieszkań.

Ponadto, po 1945 r. wielko-
polski etos pracy zderzył się 

z komunistyczną „gospodarką 
planową”, dodatkowo doprowa-
dzając do frustracji i braku sa-
tysfakcji z dobrze wykonywa-
nej pracy.

Stanisław Matyja, jeden 
z uczestników poznańskiego 
protestu tak wspomina swoją 
pracę w zakładzie: „Kiedy zbli-
żał się koniec kwartału, zapo-
wiedziano nam, że będziemy 
pracować w niedziele i świę-
ta, a także po południu, aby 
tylko wykonać kwartalny plan. 
[…] Było nawet kiedyś, że pra-
cowałem 64 godziny bez prze-
rwy, nie wychodząc z zakładu 
pracy” (S. Matyja, Działaliśmy 
jawnie i głośno, w: J. Macie-
jewski, Z. Trojanowicza (red.), 
Poznański czerwiec 1956, Po-
znań 1990, s. 233). Elemen-
tem dyscyplinowania pra-
cowników – według Kazimie-
rza Kaniewskiego, był system 
przydziału mieszkań: „W tym 
czasie nie było jeszcze spół-
dzielni mieszkaniowych, na-
tomiast zakłady budowały 
mieszkania dla swoich pra-
cowników. Pracownik miesz-
kanie otrzymywał na zasadzie 
przydziału. Zwykle dostawały 
je osoby mające poparcie. Jak 
nie miał poparcia partii, dyrek-
tora, nie był dobrym znajomym 
kadrowca czy bytowca, któ-
ry prowadził sprawy bytowo-
mieszkaniowe, to na miesz-
kanie nie mógł liczyć” (K. Ka-
niewski, Ludzie stali dwie go-
dziny i nikt nie wyszedł, w: J. 
Maciejewski, Z. Trojanowicza 
(red.), Poznański czerwiec 
1956, Poznań 1990, s. 247-
248). O złej organizacji pra-
cy świadczy przebieg jedne-
go ze spotkań z załogą Zakła-
dów Przemysłu Metalowego 
im. Józefa Stalina w Pozna-
niu (ZISPO). Pracownicy zgło-
sili wtedy aż 4704 wnioski do-
tyczące poprawy organizacji 
pracy i zarządzania.

Droga do buntu

Sytuacja materialna pracow-
ników ZISPO zaczęła się po-
garszać co najmniej od lip-
ca 1953 r., gdy normy produk-
cyjne zostały podwyższo-
ne o 25 proc. W listopadzie 
1955 r. robotnicy dowiedzie-
li się, że od trzech lat w nie-

prawidłowy i niekorzystny dla 
nich sposób naliczany był po-
datek od wynagrodzeń. Z tego 
powodu 5074 pracowników 
zakładów straciło ponad 11 
mln zł; najbardziej poszkodo-
wanymi byli pracownicy Wy-
działu W-3. Ponadto zgod-
nie z pierwszym planem pię-
cioletnim w 1956 r. w Cegiel-
skim (do 1949 r. zakłady no-
siły imię Hipolita Cegielskie-
go) w porównaniu z rokiem 
poprzednim miał nastą-
pić wzrost produkcji globalnej 
o 4,4 proc., a wydajności pra-
cy o 9,5 proc. W pierwszej po-
łowie 1956 r. realizacja planu 
doprowadziła do spadku płac 
o ok. 3–9 proc. Przyczyniło 
się to do wzrostu niezadowo-
lenia robotników i spontanicz-
nych krótkich przerw w pracy, 
co było odnotowywane w ra-
portach UB. Podobne pogor-
szenie nastrojów nastąpi-
ło wśród pracowników innych 
zakładów Poznania: Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego i Zakładów Na-
prawczych Taboru Kolejo-
wego.

Początkowo robotni-
cy wykorzystywali legal-
ne możliwości obrony swo-
ich interesów, zgłaszając po-
stulaty oficjalnym struktu-
rom działającym w zakła-
dzie: związkom zawodowym 
na szczeblu wydziałów i za-
kładu czy dyrekcji przedsię-
biorstwa. Szczególnie aktyw-
na w tym zakresie była wybra-
na w 1954 r. nowa Rada Za-
kładowa Wydziału W-3, której 
przewodniczącym został Ed-
mund Taszer, zaś Stanisław 
Matyja został wybrany delega-
tem wydziału. W październiku 
1955 i w marcu 1956 r. delega-
ci Rady Zakładowej W-3 wraz 
z oficjalnymi przedstawiciela-
mi przedsiębiorstwa prowa-
dzili rozmowy w Warszawie 
z kierownictwem Ministerstwa 
Przemysłu Maszynowego 
i Zarządem Głównym Związ-
ku Zawodowego Metalow-
ców. Przedmiotem negocjacji 
był nie tylko zwrot niesłusznie 
naliczonego podatku, ale tak-
że kwestia zawyżonych norm 
produkcyjnych, co wiązało się 
z ograniczaniem godzin nad-
liczbowych – ważnego źródła 

dodatkowych dochodów. Pod-
czas rozmów z domagano się 
też poprawy warunków bez-
pieczeństwa pracy i zwiększe-
nia płac.

Ostatnia tura rozmów 
odbyła się 26 czerwca 
1956 r. w Warszawie. Z Roma-
nem Fidelskim, ówczesnym 
ministrem przemysłu maszy-
nowego i Wiktorem Kłosie-
wiczem, przewodniczącym 
CRZZ rozmawiała wybra-
na przez pracowników zakła-
dów delegacja wraz z Józe-
fem Trzcionką, dyrektorem 
naczelnym ZISPO, Fran-
ciszkiem Schmidtem, dyrek-
torem ekonomicznym, Ja-
nem Majchrzyckim, sekre-
tarzem Komitetu Zakłado-
wego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej i Kazimie-
rzem Kosmowskim, Przewod-
niczący Rady Przedsiębior-
stwa. Minister zgodził się na 
zwrot w ciągu trzech miesię-
cy niesłusznie pobieranego 
podatku i przystał na korzyst-
ną dla pracowników zmianę 
systemu wynagrodzeń. Z po-
wodu szczegółowości pozo-
stałych postulatów, rozmo-
wy miały być kontynuowa-
ne następnego dnia w Pozna-
niu. Minister wprawdzie osobi-
ście przybył następnego dnia 
do Poznania, lecz podczas 
spotkania z pracownikami ZI-
SPO wycofał się ze złożo-
nych dzień wcześniej obietnic. 
Ponadto negocjacje prowa-
dził w siedzibie KZ PZPR, kon-
sultując się z władzami miej-
skimi i Komitetem Wojewódz-
kim PZPR, ignorując udział 
delegatów pracowniczych. 
Wywołało to oburzenie robot-
ników „Ceglorza” i innych za-
kładów pracy, do których do-
cierały informacje o sytu-
acji w największym przedsię-
biorstwie Poznania. Tego sa-
mego dnia (27 VI) pracownicy 
ZNTK podjęli strajk, wieczo-
rem rozeszła się wiadomość 
o aresztowaniu w Szamotu-
łach Rutkowskiego, aktywne-
go uczestnika strajku w ZNTK.

Rankiem następnego 
dnia robotnicy Cegielskie-
go wyszli na ulice. Roz-
począł się Poznański 
Czerwiec…

Patriotyczne tradycje Wielkopolski

Poznański Czerwiec 1956: 
geneza, przebieg i następstwa, cz. 1

 ■ W Wielkopolsce w okresie zaborów wykształciła się swoista odmiana patriotyzmu, łącząca w sobie 
etos pracy z gotowością – w sprzyjającym momencie – podjęcia walki zbrojnej w celu odzyskania nie-
podległości. Wielkopolski etos pracy oznaczał także cechy, jak solidność, gospodarność, terminowość, 
oraz powiązane z nimi solidaryzm ekonomiczny, legalizm, pragmatyzm i racjonalne planowanie dzia-
łań, a także przywiązanie do katolicyzmu.

Krzysztof 
Brzechczyn
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Tam, za Bugiem, najważniejsze 
jest Biała Ruś. Z narodowością, 
z językiem, z kulturą jest różnie, 
nie jest rożnie z prawosławiem. 
To widać także na polskiej Bia-
łorusi, w Hajnówce, Grabarce 
i Czyżach, gdzie Cerkiew i brac-
twa cerkiewne wykonują robotę 
narodową. Gdy po wojnie trzeba 
było występować o przyłącze-
nie Podlasia do sowieckiej Ro-
sji, występowały z takimi prośba-
mi parafie prawosławne.

Parafie prawosławne wiejskie 
i miejskie, pospołu z komiteta-
mi PPR, wysyłały do Mińska i do 
Moskwy „usilne” prośby o przy-
łączenie ówczesnej Białostoc-
czyzny i części Lubelszczyzny 
do sowieckiej Białorusi. Miesz-
kańcy wsi Zbucz w parafii prawo-
sławnej Zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Czyżach już 21 
sierpnia 1946 roku wysłali pety-
cję do Patriarchy Moskiewskiego 
o przyłączenie Podlasia do Rosji.

Powiem od razu, że ko-
cham różność narodo-
wą, religijną, kulturową. To ja zna-
lazłem w 1972 roku u prof. 
Ossowskiego pojęcie „małych 
ojczyzn” i zacząłem opisy-
wać i filmować wszelkie mniej-
szości w Polsce. Zauważyłem, 
że w czasach rozbiorów, na-
jazdów i wojen zasadniczo tyl-
ko Kaszubi stali twardo przy 
Polsce. Podlascy Białorusi-
ni w 1939 roku, w czasie sowiec-
kiej okupacji Podlasia, stawali po 
stronie tzw. Zachodniej Białorusi.

W polowym więzieniu biało-
ruskiego NKWD w Boguszach 
koło Grajewa w jednym tylko 
dole głębokości czterech me-
trów i szerokości dwa na dwa 

metry, siedział mój ojciec Stani-
sław, wujek Sokołowski, wujek 
Kochalski, wujek Cybulski, wujek 
Jeremiejew i znajomy wujków 
Świderski. Sokołowski i Jeremie-
jew zostali rozstrzelani pod Mińs-
skiem, przeżył rozstrzelanie Je-
remiejew.

Kiedy w 1940 wywieźli na Sy-
berię moją rodzinę, na jej miej-
sce przyszli Białorusini. Na ca-
łym Podlasiu zostały wprowa-
dzone dwa języki: rosyjski i biało-
ruski. Nawet tam, gdzie nie było 
choćby jednego Białorusina, 
obowiązywał język białoruski. 
Nauczyciele, oficerowie, leśni-
czowie jechali na Syberię albo 
szli do piachu.

Po wojnie wielu mieszkańców 
białoruskich wsi, oślepionych an-
typolską propagandą, pracowa-
ło w milicji, w UB, w KBW, w są-
dach, w więziennictwie. Kiedy 
przychodzili aresztować kogoś 
z mojej rodziny, mówili po białoru-
sku i po rosyjsku. Na procesach 
moich wujków oskarżał łamaną 
polszczyzną Białorusin, a krzy-
czał po białorusku albo po rosyj-
sku sędzia. Kiedy odwiedza-
łem w więzieniu wujka Wacława, 
byłego prezesa PSL w Ełku, sły-
szałem język białoruski.

A dzisiaj spotykam niesły-
chane zbrodnie, zdrady, hań-
bę, ale sprawców nie ma, zbrod-
nie są bezimienne. Za to imien-
ne są pretensje do polskich od-
działów podziemia niepodległo-
ściowego, że tępiły funkcjona-
riuszy UB, konfidentów i aktywi-
stów partyjnych.

Nie mam nic przeciw Rosja-
nom i Białorusinom. Mój wujek 
i zarazem ojciec chrzestny był 

dońskim Kozakiem, białym ofi-
cerem w służbie Piłsudskiego. 
Moja siostra wyszła na Syberii 
za mąż za Rosjanina, syna doń-
skiego Kozaka. Moja babcia, gdy 
zdenerwowała się, przechodziła 
na rosyjski, a modliła się po litew-
sku. No więc powtórzę, że ko-
cham różność. Ale jeszcze bar-
dziej kocham lojalność.

Podlasie było Białorusią aż 
do stycznia 1971 roku. W lutym 
1971 roku Edward Redliński opi-
sał w tygodniku „Kultura” białoru-
skie rządy na Podlasiu. Miesiąc 
później, na spotkaniu Edwarda 
Gierka z dziennikarzami, repor-
taż Redlińskiego został ostro 
skrytykowany przez Stefana Ol-
szowskiego, członka Biura Poli-
tycznego, dziś mieszkańca East-
port na Long Island w USA.

Olszowski powiedział: „Re-
portaż Redlińskiego zawie-
ra ostrą, choć zakamuflowa-
ną krytykę Komitetu Woje-
wódzkiego w Białymstoku”. Po 
tej wypowiedzi, Redliński stracił 
etat w „Kulturze”, ale sprawa bia-
łoruskich rządów na Podlasiu nie 
ucichła. Na rekonesans po Pod-
lasiu wybrał się Zdzisław Kurow-
ski z funkcjonariuszami KC. To-
warzysze z Warszawy trafili do 
komitetów partyjnych w Białym-
stoku, w Hajnówce, w Orli i w Du-
biczach.

Jakież zdziwienie pojawi-
ło się na twarzy Zdzisława Ku-
rowskiego, gdy na posiedze-
niu KW w Białymstoku ni-
czego nie rozumiał, bo języ-
kiem posiedzenia był białoru-
ski! Także w Hajnówce, w Orli 
i w Dubiczach towarzysze roz-
mawiali po białorusku. Stanowi-

ska w mediach, w szkołach, w urzę-
dach, w milicji, w SB, w więzien-
nictwie otrzymywali ludzie nie-
kompetentni, jeśli tylko byli naro-
dowości białoruskiej.

Zareagował Edward Gierek 
i całe KC. W styczniu 1972 roku 
Kurowski zastąpił Arkadiusza 
Łaszewicza, dawniej działacza 
Komunistycznej Partii Zachod-
niej Białorusi, a w latach sześć-
dziesiątych i na początku lat sie-
demdziesiątych I sekretarza 
KW w Białymstoku. Odtąd posie-
dzenia KW i KM na Podlasiu od-
bywały się już po polsku.

Dzisiaj na Podlasiu akcen-
towane są kwestie wyznanio-
we. W roku 1995 sfilmowa-
łem niszczenie cmentarzy unic-
kich, wykopywanie krzyży unic-
kich, niszczenie polskich, biało-
ruskich i ukraińskich napisów na 
krzyżach. Zastępowanie napi-
sów białoruskich napisami rosyj-
skimi. Zrobiłem z tego dokumen-
tację filmową i fotograficzną. Ko-
pie przedstawiłem w Episkopa-
cie, oryginały zachowałem.

Proporcje wyznaniowe w Haj-
nówce – dwa skromnie kościo-
ły i pięć cerkwi, w tym maje-
statyczny sobór Świętej Trój-
cy z dwiema galeriami dla 5 ty-
sięcy wiernych – nie odzwiercie-
dlają przewagi żywiołu białoru-
skiego, wspartego przez Telewi-
zję Biełsat, przez białoruskie sta-
cje radiowe, przez białoruski In-
ternet i przez białoruskie gazety 
i aktywną działalność ludzi zwią-
zanych z Cerkwią.

Dziwi to, że Białorusini tak 
bardzo zruszczali, że mówią 
głównie po rosyjsku. Mieszkają-
ca w Mińsku białoruska pisarka 

Swiatłana Aleksijewicz, laureat-
ka Nagrody Nobla, mówi i pisze 
po rosyjsku. Nie zna białoruskie-
go. Czy rzeczywiście jest Biało-
rusinką? To zależy od miejsca 
i pogody. Czasami jest Białoru-
sinką, czasami Rosjanką, cza-
sami Ukrainką. Tam, za Bugiem, 
najważniejsza jest wolna, spra-
wiedliwa Biała Ruś.

Wolna Białoruś najważniej-
sza jest dla Swiatłany Ciecha-
nouskiej, liderki opozycji, prze-
bywającej na uchodźstwie na Li-
twie. Co to znaczy: wolna Biało-
ruś? Tę wolność miała Białoru-
si przybliżyć Rosja Putina! Alek-
sander Łukaszenka od 1994 roku 
z prezydenckiego fotela też opo-
wiada się za wolną Białorusią. 
A zatem jest problem treści, zna-
czenia, bo wszyscy po wszyst-
kich stronach chcą, żeby było 
dobrze, sprawiedliwie, po ludzku. 
Ale co znaczy dobro w ustach 
Łukaszenki, a co w ustach Cie-
chanouskiej?

Założyciel Konserwatywno – 
Chrześcijańskiej Partii BNF, Zia-
non Paźniak, niegdyś deputowa-
ny do Rady Najwyższej BSRS, 
krytyczny wobec Łukaszenki, 
ale też krytyczny ostatnio wobec 
Polski. Rozmawiałem z nim dwu-
krotnie w latach dziewięćdzie-
siątych. Mówił, że Polska jest 
dla Białorusi jak latarnia. Zmienił 
zdanie. „Honor Polski ratują dziś 
Obywatele RP” – powiada i z da-
lekiej Ameryki protestuje przeciw 
budowie w Kuropatach Pomnika 
Polskich Oficerów, zamordowa-
nych przez białoruskie NKWD.

Białoruś już nie jest zapatrzo-
na w Polskę jak w latarnię. „Tam, 
na Zachodzie, nie jest nasze 

Białoruś dalej
 ■ Białoruś jest dla znawców Wschodu, nie dla miłośników Białorusi. Doświadczyła tego 

ostatnio rządząca prawica. Ale bielmo z oczu zeszło nielicznym.

Michał Mońko

De Facto

►
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Dla nich wszystko, co powie 
czy zrobi opozycja, jest do-
bre – czy to będzie podnie-
sienie wieku emerytalnego, 
czy zniesienie 500+, czy han-
del w niedziele, czy prywaty-
zacja szpitali, czy blokowanie 
dotacji dla Polski. Bo opozy-
cja, blokując Fundusz, chcia-
ła, żeby Polska nie otrzymała 
należnych jej kwot. Już wcze-
śniej domagała odebrania Pol-
sce dotacji Unii Europejskiej. 
Protektorom opozycji chodzi-
ło o to, aby inne państwa po-
strzegały Polskę, jako hamu-
lec w Unii, jako kraj łamiący so-
lidarność, obojętny wobec kra-
jów południowej Europy, po-
trzebujących pieniędzy z Fun-
duszu, dla odbudowania go-
spodarki. A światowa opinia 
publiczna nie odróżnia, któ-
ra partia blokuje Fundusz i ob-
winia Polskę jako całość. Gdy 
już inne kraje ratyfikowały Fun-
dusz, opozycja, na otrzymany 
sygnał (bo to są pieniądze!), 

zatwierdziła ustawę ratyfika-
cyjną bez poprawek. To jest 
dialektyka (marksistowska)! Są 
„za, a nawet przeciw”, jak ma-
wiał ich idol.

Opozycja nie zmienia, w an-
typolskiej polityki. Sprzeciwia 
się odbudowie Pałacu Saskie-
go, dawnej z wizytówki i sym-
bolu Warszawy. Ale ma swo-
ją , wizytówkę stolicy – Pa-
łac Kultury im. Stalina, symbol 
okupacji sowieckiej. W Polsce 
Niepodległej, podobny sym-
bol rosyjskiego panowania, 
sobór na placu Saskim, zo-
stał rozebrany. W Berlinie, Pa-
łac Republiki, symbol NRD 
zburzono i w jego miejscu od-
budowano pałac królewski. 
A w Polsce, podobne rozwią-
zanie blokowały obecne „ely-
ty”. I PeKiN nadal stoi – „mały 
ale gustowny”, „w stylu galicyj-
skim” (bo nie polskim), „z któ-
rego Warszawa jest najładniej-
sza” (bo go nie widać). Wpisa-
no go nawet na listę zabytków.

Opozycja nie chce by 
na wystawie II wojny świato-
wej były informacje o rotmi-
strzu Pileckim. Zamordowali 
go komuniści, więc ich następ-
cy próbują go zniesławić. Nie 
chce też dokumentów o rodzi-
nie Ulmów i Irenie Sendlero-
wej, ratujących Żydów, był-
by to dowód przeciw wywo-
dom pseudonaukowaców ja-
koby Żydów mordowali Pola-
cy. Nie można również przypo-
mnieć św. Maksymiliana Kol-
bego i Polakach zamordowa-
nych w Dachau, bo było wśród 
nich wielu księży, a według ko-
munistów Kościół współpra-
cował z Hitlerem. Nawet Po-
wstanie Warszawskie nie na-
daje się na wystawę, bo było 
kierowane przez legalne wła-
dze polskie, a nie władzę ludo-
wą, która Powstańców więziła 
i mordowała.

Opozycja chce zlikwido-
wać IPN, bo przeszkadza 
im w fałszowaniu historii. Żąda 

też ograniczenia nauczania hi-
storii, co obniży poziom edu-
kacji szkolnej. A już i tak jej 
stan jest katastrofalny, o czym 
świadczą wypowiedzi polity-
ków opozycji: „Powstanie War-
szawskie było w 1988 r.”, „bio-
logiczny mężczyzna może 
urodzić dziecko”. Oni walczą 
o przywileje emerytalne dla 
byłych agentów służb specjal-
nych PRL argumentują: „Oni 
nas bronili!”. Przed kim? Przed 
Żołnierzami Wyklętymi, któ-
rych opluwają i blokując budo-
wę pomnika na ich cześć we 
Wrocławiu. Próbują wybielić 
SB, głosząc, że Stanisław Py-
jas sam się zabił po pijanemu 
(bez udziału SB!). Wkrótce na-
piszą, że Grzegorza Przemy-
ka zabili pielęgniarze i lekarze 
(tak, jak twierdzili komuniści po 
jego śmierci), a bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko przypadkiem uto-
nął, kąpiąc się w Wiśle.

O kim opozycja dobrze 
się wyraża? O Niemcach. Do-
brze, że Polska była 123 lata 
pod zaborem pruskim. Kto 
by tam wspominał lata – Kul-

turkampf, hakatę, rugi pru-
skie, bicie dzieci we Wrześni 
(mija 120 rocznica), wóz Drzy-
mały, przymusowe wywłasz-
czanie z ziemi, czy spalenie 
Kalisza i obrabowanie zaję-
tych w 1915 r. ziem z żywno-
ści, wyposażenia przemysłu, 
transportu itd. … A tymcza-
sem w Gdańsku i innych mia-
stach rządzonych przez opozy-
cję nawiązuje się do niemiec-
kich tradycji, w tym nazistow-
skich. Według opozycji, to Pola-
cy (nie Niemcy) wywołali II woj-
nę światową „przez złe słowo” 
i mordowali Żydów w polskich 
obozach zagłady. Za niesłusz-
ne uważa żądanie odszkodo-
wań za zbrodnie i zniszcze-
nia dokonane przez Niemców. 
Ta postawa się opłaca. Niemcy 
odwdzięczają się jej dotacjami 
z różnych fundacji, a to na ma-
nifestację, a to na jakiś cam-
pus. „Lepiej brać od nich niż 
z Narodowego Funduszu Kul-
tury” – rzekł polityk opozycji.

Bo też z kulturą to nie ma 
nic wspólnego.

miejsce” – powiada Ciecha-
nouska. A gdzie miejsce Bia-
łorusi? Aleksijewicz odcina się 
od Ciechanouskiej, ale zgadza 
się, że Zachód nie jest dla Bia-
łorusi. Twierdzi, że „Białoruś nie 
jest Europą, lecz zdeformowaną 
przestrzenią. Realnym i strate-
gicznym wyborem dla Białorusi 
jest Federacja Rosyjską”.

Paźniak jest przeciw Aleksije-
wicz, przeciw Łukaszence, prze-
ciw Ciechanouskiej, nawet prze-
ciw Polsce, ale nie jest zdecydo-
wanie przeciw Rosji. Bo Rosja 
to fundament prawosławia, na 
którym jak na opoce trwa Biała 
Ruś. Zagrożeniem dla prawosła-
wia, zdaniem Aleksijewicz, jest 
katolicyzm, czyli Polacy. To rap-
tem kilka procent spychanych na 
boczny tor obywateli Białorusi.

W języku białoruskim słowo 
„katolik” stygmatyzuje Polaków, 
którzy są coraz częściej ata-
kowani przez media publiczne 
i przez znane postacie literatu-
ry, filmu i polityki. Jest to zgodne 
z polityką władz Białorusi i władz 
Rosji. Podwaliny pod dzisiejszą 
politykę wobec katolików – Po-
laków ukształtowali w XIX wieku 
gubernatorzy Królestwa Polskie-
go i Kraju Północno – Zachod-
niego.

„Duchowieństwo katolic-
kie wydaje się być jedynym nie-
bezpiecznym wrogiem Rosji – 
pisał Josif Władimirowicz Hur-
ko, generał – gubernator Króle-
stwa Polskiego. – Wszystkie po-

zostałe elementy w Polsce, nie-
zadowolone z rosyjskiego pano-
wania, niczym poważnym zagro-
zić nie mogą”.

Swiatłana Aleksieje-
wicz, występując w rosyjskiej 
Telewizji Dożdż, w programie 
Priamaja linija, powiedziała, że 
mieszkający na Białorusi kato-
licy „mają potencjał do zbrojne-
go ataku na prawosławnych… 
Dajcie na Białoruś czołgi, daj-
cie tu broń, a katolicy będą zabi-
jać prawosławnych czy kogo tam 
jeszcze”.

A cóż to za Białorusinka 
ta Aleksijewicz? Dawniej marna 
dziennikarka gazety rejonowego 
komitetu partii komunistycznej 
”Prypiackaja Prauda” (pol. Pry-
pecka Prawda) w Narowli, na-
stępnie kierownik działu w ga-
zecie rejonowego komitetu par-
tii „Majak Kommunizma” (pol. La-
tarnia Komunizmu) w Berezie, 
Aleksijewicz, została w 1995 roku 
członkinią Rady Obserwacyjnej 
Białoruskiego Komitetu Helsiń-
skiego. To umożliwiło jej wyrwa-
nie się z Białorusi na Zachów; 
od roku 2013 mieszka w Mińsku.

W związku z wypowiedzią 
Swietłany Aleksijewicz, zabrał 
głos zwierzchnik białoruskich ka-
tolików, ks. abp Tadeusz Kondru-
siewicz. Wezwał on noblistkę do 
brania większej odpowiedzialno-
ści za swoje słowa: „Warto pa-
miętać, że zranić i zabić mogą 
nie tylko czołgi i broń, ale i słowa 
– powiedział ksiądz arcybiskup. 

– Będąc osobą publiczną, watro 
pamiętać o odpowiedzialności 
za swoje słowa”.

No i rozpętała się burza. 
Aleksijewicz oświadczyła, że 
nie jest „człowiekiem Kościo-
ła… Religijny fanatyzm dzisiaj 
jest ucieczką od rzeczywistości. 
Nie jestem cerkiewnym człowie-
kiem”. Na to arcybiskup Kondru-
siewicz: „Mam nadzieję, że nie-
zależnie od pani niekościelno-
ści, będzie pani szanowała pra-
wa człowieka do wolności religij-
nej, którą to wolność gwarantu-
je konstytucja Republiki Biało-
ruskiej”.

Ataki na Polskę nie za-
kończyły się na pomówie-
niach katolików fanatyzm 
i o zamiar wymordowania pra-
wosławnych. Podczas spo-
tkania w bibliotece publicz-
nej w nowojorskim Brooklynie, 
12 czerwca 2016 roku, powie-
działa, że Polacy mordowali Ży-
dów, a nawoływali do tego księ-
ża katoliccy podczas mszy.

„Powiem więcej, nie tylko na 
Litwie i Łotwie niszczono Ży-
dów, jeszcze zanim przyszli tam 
Niemcy. To miało miejsce rów-
nież na Ukrainie. A najgorzej od-
nosili się do Żydów Polacy. By-
wało, że księża wprost na kaza-
niach mówili: Zabij Żyda!”

Wypowiedz o mordowa-
niu Żydów skomentowało pol-
ski MSZ: „Tego rodzaju stwier-
dzenia nie mają pokrycia w fak-
tach i są wybitnie niesprawie-

dliwe oraz krzywdzące dla Na-
rodu Polskiego. Podczas II woj-
ny światowej karą wymierza-
ną przez okupacyjne władze 
niemieckie dla tysięcy Pola-
ków, w tym wielu polskich boha-
terskich duchownych ratujących 
Żydów, była kara śmierci”.

Wypowiedzi Aleksijewicz, 
a także jej drukowane referaty 
polityczne, uznawane za literatu-
rę, zyskały liczne nagrody i od-
znaczenia: Nagrodę Leninow-
skiego Komsomołu (1986), Na-
grodę Literacką Związku Pisa-
rzy ZSRS (Moskwa, 1984), Na-
grodę Literacką Związku Pisa-
rzy ZSRR (Moskwa, 1985), Na-
grodę Leninowskiego Komso-
mołu (Moskwa, 1986), Nagrodę 
„Triumf” (Moskwa, 1997), Nagro-
da Fundacji Głasnost’: „Najbar-
dziej Szczery Człowiek Roku” 
(Moskwa, 1998); Nagrodę No-
bla w dziedzinie literatury.

Aleksijewicz krytykuje opo-
zycję polityczną, zarzucając jej 
oczekiwanie na pomoc ze stro-
ny najpierw Zachodu, Federacji 
Rosyjskiej, a także sąsiadów: Li-
twy, Polski i Ukrainy. „To wynik 
poczucia bezsilności”. Ta dzia-
łaczka w laurach sowieckich, le-
ninowskich i komsomolskich na-
gród „chytrze gra dziennikarkę 
opozycyjną wobec reżimu Łu-
kaszenki”, jednocześnie wspie-
ra jego politykę – powiada Zia-
non Paźniak. – Doskonale wie 
co i gdzie powiedzieć, żeby zy-
skać poklask na Zachodzie.

Nie bardzo wie, co i gdzie 
powiedzieć Swiatłana Ciecha-
nouska, przyjmowana ostat-
nio w Polsce z wielką atencją 
nawet przez premiera Mateusza 
Morawieckiego i przez prezy-
denta Andrzeja Dudę. I raptem 
Ciechanouska spotkała się z to-
talną opozycją, gdzie podzieliła 
pogląd, że prawica nie jest de-
mokratyczna. Przyjęła zapro-
szenie na antyrządowy Cam-
pus Polska Przyszłość, organi-
zowany przez Rafała Trzaskow-
skiego.

W toczącym się w Polsce 
sporze stanęła po jednej stro-
nie sporu. Zwrócono jej uwa-
gę, że chce reklamować anty-
demokratyczną opozycję w Pol-
sce. Na to odparła, wskazując 
prawicę, że „ nie warto manipu-
lować tą sytuacją, która obec-
nie ma miejsce na Białorusi”. No 
i tu miarka się przebrała.

Minister Dworczyk skomento-
wał: „Mieszanie opozycji bia-
łoruskiej do wewnętrznego 
polskiego sporu jest nieetycz-
ne”. Na to Ciechanouska wal-
nęła: „Nie wolno wykorzy-
stywać bólu konkretnych 
osób w celach politycznych!”. 
Kropkę w tej dyspucie po-
stawił w końcu wicemarsza-
łek Ryszard Terlecki, stwier-
dzając: „Jeżeli Cichanouska 
chce reklamować antydemo-
kratyczną opozycję, to niech 
szuka pomocy w Moskwie”.

Obrotowa opozycja
 ■ Opozycja uchodząca za proeuropejską przez długi czas blo-

kowała ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy. Bu-
dziło to ogólne zdumienie większości Polaków, poza zwolenni-
kami opozycji. Ci, czerpiąc swą wiedzę z opozycyjnych polsko-
języcznych mediów, zindoktrynowani i zmanipulowani poda-
waną tam propagandą, nie potrafią samodzielnie myśleć.

Wacław Leszczyński

▶
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Komentarze i Felietony

Zaraz wyjaśnię, co mam na 
myśli. Przypomnę tylko, czym 
był ów słynny złoty cielec. Naj-
prościej powiedzieć, że był 
to złoty posąg bóstwa, czczo-
nego przez Izraelitów, które-
go zażyczyli sobie podczas 
nieobecności Mojżesza. Do-
kładny opis tego wydarzenia 
spotykamy w Księdze Wyj-
ścia. W czasie bowiem, kie-
dy Mojżesz znajdował się 
przez czterdzieści dni na Gó-
rze Synaj, by przyjąć Dekalog, 
jego rodacy, bojąc się, że zo-
stawił ich na zawsze, poprosi-
li Aarona o wyrzeźbienie wize-
runku Stwórcy, który wskazy-
wałby im drogę wyjścia z egip-
skiej niewoli. Mieliby też mo-
dlić się do tego cielca, jako 
do swego wybawiciela, któ-
ry poprowadzi ich przez pu-
stynię. Stwórca uznał jednak, 
że lud Izraela sprzeniewierzył 
Mu się, a Mojżesz po powrocie 
z Syjonu, kazał za karę zgła-
dzić tysiące opętanych kultem 
złotego cielca rodaków, posąg 
zaś zniszczył. Co oznacza-
ło, że bogactwo (złoto) szczę-
ścia nie daje i nie można słu-
żyć naraz dwu panom, Bogu 
i mamonie.

Z pewną przesadą można 
powiedzieć, że nasi eksperci 
od gospodarki i pieniądza już 
nawet nie dwu panom służą, 
tylko jednemu, ale za to dro-
giemu, czyli bogactwu, trak-
tując je, jako najważniejszy 
czynnik rozwoju społeczne-
go i ludzkiego życia. W każ-
dym razie nie dają żadnego 
dowodu na to, że poza bogac-
twem widzą jeszcze równie 
coś wartościowego i cennego. 
Nie manifestują wiary w to, że 
trzeba i należy cenić jeszcze 
coś, co ma taką samą, a na-
wet wyższą wartość niż kapitał 
i gospodarka. I że to coś osta-
tecznie staje się sensem ludz-
kiego życia.

Wiem, że w tym miejscu 
może rozgorzeć spór o war-
tości. Jedni powiedzą, że tyl-
ko bogaci ludzie i bogate pań-
stwa stają się rękojmią po-
wszechnego szczęścia, a inni 
gwałtownie zaprzeczą i po-
wiedzą, że nie kapitał i gospo-
darka czynią ludzi szczęśliwy-
mi, tylko platońskie idee, praw-
da, dobro i piękno. A z tego 
się rodzi dopiero gospodar-
ka i pieniądz. I ja się po stro-
nie Platona opowiadam. Jak-
że tak? – zakrzyknie zapew-
ne czytelnik. – Jakże może się 
pan radować prawdą, dobrem 
i pięknem, jak będzie pan bez 
majątku i pieniędzy. Otóż nie 
zgadzam się z taką postawą 
i z takim rozumowaniem. Moż-

na być biednym i szczęśliwym. 
I bogatym i nieszczęśliwym.

Ale nie o to tu chodzi. Nie 
o same idee, ale o pragmatykę 
polityczną ekspertów i gospo-
darzy naszego państwa. A do-
kładniej mówiąc o to, jak pu-
blicznie rozkłada

wśród wartości akcenty. 
Co wynoszą na szczyt nasi 
eksperci i przywódcy w swoich 
programach i planach. O czym 
i jak najczęściej mówią. Naj-
częściej mówią o gospodarce, 
ekonomii, bogaceniu się, pie-

niądzach. I mówią w taki spo-
sób, jakby to był lek na wszyst-
kie nasze choroby. A nie jest 
to lek na nasze wszystkie cho-
roby i nigdy nie będzie. Ci, co 
tak mówią, sądzą, że właśnie 
złoty cielec gospodarki wypro-
wadzi nas, Polaków, używając 
metaforyki biblijnej, z pusty-
ni biedy i zaniedbania ku raj-
skim ogrodom. Otóż, głębo-
ko się mylą. Samą gospodar-
ką nie ruszymy do przodu. Ow-
szem, mogłoby się tak stać, 
gdyby ta gospodarka posia-
dała za sobą, pod sobą, wokół 
siebie i w sobie potężne zaso-
by kulturowe, mentalne, mo-
ralne i intelektualne. A nie ma. 
Musiałaby się opierać na po-
tężnych podwalinach eduka-
cji, etyki, nauki i – powtórzmy 

to– kultury, a więc i literatury 
i sztuki.

Bo żeby rozwijać się cywili-
zacyjnie, a wiec i gospodarczo, 
potrzebujemy twórczej myśli, 
ogromnej wyobraźni, fanta-
zji, życiowej pasji, silnych cha-
rakterów, niezłomnych postaw, 
dużej wrażliwości, szerokich, 
głębokich i otwartych umysłów, 
dużej wiedzy o nas samych, 
czyli o naszej historii i tradycji, 
i o współczesnym świecie oraz 
o mechanizmach i procesach, 
jakie w nim zachodzą. A tego 

się nie da osiągnąć o tak so-
bie nagle, przy pomocy haseł 
i sloganów, bez szeroko rozu-
mianej kultury. Mówiąc w wiel-
kim skrócie, najpierw musi być 
postawiona na nogi, na sil-
nym fundamencie aksjologicz-
nym i merytorycznym, eduka-
cja narodowa. A w tej eduka-
cji nie tylko wiedza oparta na 
prawdzie, ale i silnie zakorze-
niona w tradycji – pedagogi-
ka. Niestety, od lat likwiduje 
się pojęcie wychowania. Na-
wet już kuratoria szkolne „wy-
zwoliły się” w swoich nazwach 
od wychowania. Niegdyś ist-
niały, o ile pamiętam, kura-
toria oświaty i wychowania. 
Spróbujcie jednak teraz klik-
nąć w goglach na takie hasło, 
a nie zobaczycie już wycho-

wania. Wychowanie wyparo-
wało z systemu edukacji na-
rodowej. Przynajmniej wypa-
rowało z nazewnictwa. A jak 
z nazewnictwa to i z prakty-
ki oświatowej. Oczywiście, nie 
da się wyrzucić z programów 
nauczania przedmiotów, w któ-
rych z natury rzeczy znajdzie 
się pierwiastek pedagogiczny. 
Ale jaki diabeł podkusił pań-
stwową edukację, by się po-
zbyła w nazewnictwie wycho-
wania? A bez wychowania 
nie da się ukształtować sil-

nej, mądrej i twórczej osobo-
wości. A tylko takie osobowo-
ści mogą zapewnić nam lep-
szą przyszłość. Więc dobra 
edukacja, mądre, patriotycz-
ne wychowanie, szeroki do-
stęp do kultury, umiejętność 
krytycznego myślenia, pa-
sja w poznawaniu świata, 
to fundamentalne przesłan-
ki do sensownego budowa-
nia zasobów gospodarczych 
i sukcesów cywilizacyjnych. 
Trzeba wreszcie stworzyć 
nowe, światłe, niezależne 
uniwersytety, bo skomuni-
zowane wyższe uczelnie nie 
zapewnią nam przyszłości. 
Przeciwnie, hamują jej roz-
wój. Potrzebne są mądre eli-
tarne szkoły średnie, wyła-
pujące najbardziej uzdolnio-

ne młode umysły w różnych 
dziedzinach życia. Niezbęd-
ny jest etos odważnego, my-
ślącego, twórczego i patrio-
tycznie nastawionego do 
polskiej rzeczywistości oby-
watela. Należy na wszystkich 
polach ludzkiej aktywności 
kształtować mocne kręgosłupy 
moralne, bowiem bez nich kraj 
będzie nadal kulał. A więc go-
spodarka, drodzy panowie 
eksperci, dopiero w takim 
otoczeniu może nabrać wagi 
i znaczenia.

Żeby nie było, że ja się 
tu samotnie wymądrzam i ide-
alizuję poprzez kulturę bru-
talny świat realny, przywołam 
trochę istotnych w tym wzglę-
dzie cytatów wybitnych po-
staci z różnych opcji i konty-
nentów, ze świata nauki, lite-
ratury i stuki, więc nie jestem 
sam w takim, jakby ktoś po-
wiedział, idealistycznym poj-
mowaniu rzeczywistości. Oto 
oni. Pierwszy nasz polski An-
drzej Sapkowski: „Możemy 
nosić chińskie ciuchy, jeź-
dzić czeskimi autami, pa-
trzeć w japońskie telewizo-
ry, gotować w niemieckich 
garnkach hiszpańskie pomi-
dory i norweskie łososie. Co 
do kultury, to jednak wypa-
dałoby mieć własną”. Umber-
to Eco: „Kultura wyzwa-
la ciało od zniewolenia pra-
cą i usposabia go do kon-
templacji”. Władysław Kopa-
liński: „Człowieka nie nale-
ży wychowywać tylko do za-
wodu, ale także do twórcze-
go wypoczynku. Jest to bo-
wiem jedyna forma wyko-
rzystywania wolnego czasu, 
jaka człowieka odbudowu-
je wewnętrznie i czyni z nie-
go istotę usatysfakcjonowa-
ną i zdrową”. Zbigniew Her-
bert: „Istnieje także stare po-
jęcie – humanista, dla mnie 
drogie i znaczące dla innych 
ośmieszone i niemodne. Dla 
tych ostatnich jest to star-
szy pan czytający klasy-
ków, ale zgubiony we współ-
czesnym świecie, nieporad-
ny relikt przeszłości. A prze-
cież humanista to ten, który 
stara się asymilować, przy-
swajać i oswajać jak najszer-
sze obszary rzeczywistości. 
Tworzyć świat, a przynaj-
mniej obraz świata, na mia-
rę człowieka – jego zdolno-
ści rozumienia i wrażliwo-
ści”. Karolina Lanckorońska: 
„Im więcej jest wśród nas 
ludzi wyzutych z własnej 
przeszłości, tym groźniej-
szy jest zanik tradycji, kon-
tynuacji duchowej, po pro-
stu – kultury”. Ryszard Ka-

Kultura, głupcze!
 ■ Znamy ten słynny slogan „Gospodarka, głupcze” z kampanii wyborczej Billa Clintona 

z 1992 roku. Wsłuchuję się też w głosy polskich ekspertów od finansów i gospodarki, i także nie-
ustannie słyszę i widzę kult złotego cielca.

Stanisław 
Srokowski

►

Rafael Santi – Złoty cielec
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Sprawy i Życie

Gracze zaczynają jako rów-
ni sobie. O zdobyciu przewa-
gi nad konkurentami decydu-
je szczęście i strategiczne my-
ślenie. O zwycięstwie decydują 
zdobyta fortuna i nieruchomo-
ści. Tymczasem mało kto wie, 
że Monopoly powstała z powo-
du zamiłowania pewnej osoby 
do społecznej i ekonomicznej 
sprawiedliwości.

Pod koniec XIX wieku ojciec 
młodej kobiety, Lizzy pokazał 
jej dzieła amerykańskiego pu-
blicysty i ekonomisty Henry’e-
go George’a. Elizabeth Magie 
(1866–1948), tak się nazywała, 
zajęła się studiowaniem „Postę-
pu i nędzy” (ang. Progress and 
Poverty) i innych prac George’a, 
a lektura ta wywarła na niej tak 
duże wrażenie, że od tej chwili 
postanowiła, tłumaczyć ekono-
mię polityczną innym.

Henry George (1839-1897) 
żył w czasach gwałtowne-
go rozwoju technologiczne-
go i urbanizacji. Zauważył, że 
mimo postępu wciąż przybywa 
biednych. Doszedł do wniosku, 
że jest tak, ponieważ zdecydo-
waną część korzyści, jakie wol-
ny rynek przynosi społeczeń-
stwu, przechwytują i konsumu-
ją właściciele ziemscy.

Rozwój miast wpływał 
na wzrost wartości ziemi. Geo-
rge nazwał to nieusprawie-

dliwioną „rentą ekonomicz-
ną”. W książce Postęp i nę-
dza skrytykował system, w któ-
rym największe korzyści odno-
si się przez ograniczanie do-
stępu większej części społe-
czeństwa do surowców natural-
nych i ziemi, podczas gdy dzia-
łalność produkcyjna obciążona 
jest wysokimi podatkami.

George nie proponował jed-
nak nacjonalizacji ziemi, zwra-
cał tylko uwagę, że jej war-
tość wynika również z działań 
czynników zewnętrznych, ta-
kich jak np. rozwój infrastruktu-
ry czy usług wokół działki. Sko-
ro czynniki te są wynikiem ak-
tywności całego społeczeń-
stwa, to etycznie i ekonomicz-
nie pożądane byłoby, by wła-
ściciel zwracał społeczeństwu 
część jej wartości. W taki spo-
sób narodził się pomysł podat-
ku od wartości ziemi (ang. LVT 
– Land Value Tax).

Elizabeth Magie razem 
z przyjaciółmi stworzyła ideę gry 
The Landlord’s Game (dra posia-
dacza ziemskiego). W 1903 roku 
pracowała już nad jej projek-
tem graficznym, który w najlep-
szy sposób wyjaśniłaby, jak sys-
tem ekonomii politycznej Hen-
ry’ego George’a funkcjonował-
by w prawdziwym życiu. Następ-
nie wystąpiła o patent i uzyskała 
go 5 stycznia 1904 roku.

Gra, jak tłumaczyła, „mia-
ła być praktyczną demonstracją 
aktualnego systemu przejmowa-
nia ziemi, z jego wszystkimi ty-
powymi scenariuszami i konse-
kwencjami”. Powstały dwie wer-
sje: antymonopolistyczna, w któ-
rej wszyscy byli nagradzani, kie-
dy graczom udało się doprowa-
dzić do bogactwa, oraz mono-
polistyczna, w której celem gra-
czy było stworzenie monopoli 
i zniszczenie przeciwników.

To dualistyczne podejście 
miało pokazać, które zasady gry 
mają wyższość moralną. Lan-
dlord’s game cieszył się popular-
nością głównie w środowiskach 
lewicowych, w kręgach akade-
mickich i wśród zagorzałych 
zwolenników Henry’ego Geor-
ge’a. Gracze często modyfiko-
wali zasady i dodawali do sce-
nariusza gry elementy związane 
ze stanem lub miastem, w któ-

rym mieszkali – nazwy ulic, pla-
ców i nieruchomości.

W 1906 roku Elizabeth prze-
prowadziła się do Chicago, w Il-
linois. Razem z innymi zwolen-
nikami George’a założyła spół-
kę The Economic Game Com-
pany, która wypuściła grę 
na rynek. Magie traktowała swo-
ją grę wyłącznie jako narzędzie 
edukacyjne i nie dostrzegała, jak 
bardzo skomplikowane są zasa-
dy gry dla przeciętnego gracza. 
A ludzie nie chcieli wieczorami 
się uczyć, tylko bawić…

Na przełomie wieków gry 
planszowe stawały się w Ame-
ryce coraz popularniejszą roz-
rywką wśród rodzin z do kla-
sy średniej. Ludzie pracowa-
li krócej i mieli więcej czasu na 
odpoczynek. W wielu domach 
było już elektryczne oświetlenie, 
a więc można było grać wieczo-
rami dłużej.

To, że ludzie szukają w grach 
planszowych rozrywki, rozu-
miał Charles Darrow – bankru-
tujący handlarz sprzętem cie-
płowniczym z Atlantic City, któ-
rego w 1934 roku do gry w Lan-
dlord’s Game zaprosił znajomy. 
Darrow uprościł zasady i usunął 
nachalną agitację polityczną. 
Stworzył nowy projekt graficzny 
i zaczął sprzedawać grę pod na-
zwą Monopoly.

Firma Parker Brothers, wiel-
ki producent gier planszowych, 
kupiła od Charlesa Darrow li-
cencję dopiero, kiedy ten zaczął 
odnosić sukcesy. Chcąc zabez-
pieczyć się przed zarzutami pla-
giatu, skontaktowała się także 
z Lizzy Magie i odkupiła od niej 
patent na grę Landlord’s Game 
– za jedyne 500 dolarów!

Monopoly była hitem. 
W pierwszym roku sprze-
dało się 278 000 egzempla-
rzy, w następnym 1 750 000. 
Gra zatraciła jednak związek 
z Magie i jej ideą krytykowa-
nia amerykańskiej chciwości. 
W rzeczywistości stała się 
przeciwieństwem jej dążeń – 
gracze cieszą się, kiedy prze-
ciwnik bankrutuje. A Eliza-
beth Magie? Osiem lat przed 
śmiercią w rubryce „przy-
chody” wpisała „0, a w rubry-
ce „zawód” – „twórca gier”.

Krótka opowieść o długiej historii Monopoly
 ■ To historia początków jednej z najpopularniejszych gier planszowych – amerykańskie-

go klasyka, Monopoly, w którą od ponad 80 lat uczą się grać wciąż nowe pokolenia, a star-
sze chętnie im w tym pomagają.

puściński: „Uczestnicze-
nie w świecie wielokulturo-
wym wymaga silnego i doj-
rzałego poczucia tożsamo-
ści”. Christian Jacq: „Wszyst-
kie dzieci [...] muszą ode-
brać staranne wykształ-
cenie czy mają objąć rzą-
dy, czy nie. Od tego zależy 
trwanie państwa. Rasa bez 
kultury jest skazana na po-
grążenie się w chaosie i woj-
nie”. Aleksandre Sołżenicyn: 
„Jeśli nie uratujemy kultu-
ry, nie uratujemy narodu”. 
Antoni Kępiński: „ Cywiliza-
cja – to władza nad światem, 
kultura – to miłość do świa-
ta”. George Orwell: „Narody 
o rozwiniętej kulturze nie lu-
bią, gdy rządzą nimi obcy” 
I jeszcze raz Ryszard Kapu-
ściński: „Człowiek tworzy 
kulturę, mieszka w niej, nosi 
ją w sobie. Człowiek jest kul-
turą”. Zhu Song: „Chińczycy 
nie mają nawet cienia wąt-
pliwości – i nigdy nie mieli – 
– że stoją na straży najwspa-
nialszej i najbardziej rozwi-
niętej „wen hua” („kultura”) 
na świecie”. Renee Engeln: 
„Osoby żyjące w chorej kul-
turze siłą rzeczy chorują”.

Właśnie, osoby żyją-
ce w chorej kulturze, siłą rze-
czy chorują. Kornel Morawiec-

ki znakomicie to rozumiał. 
I dlatego nieustannie powo-
ływał się w swoich publicz-
nych wystąpieniach na war-
tości kulturowe, często cy-
tując ważne teksty, choć-
by w słynnym wystąpieniu sej-
mowym, kiedy wygłaszał fra-
zy: „Niosę Ciebie Polsko, jak 
żagiew, jak płomienie, gdzie 
cię doniosę, nie wiem”. Tak-
że w tej redakcji dbał, by 
się zakorzeniały w niej nie-
mal w każdym numerze 
młode talenty twórcze. Mo-
żemy się szczycić, iż to wła-
śnie u nas stawiali pierw-
sze kroki dziś najwybitniej-
si poeci młodego pokole-
nia, Piotr Lamprecht i Kinga 
Tyczyńska. Postawa Korne-
la to godna postawa do na-
śladowania. Tak więc, kul-
tura! Przede wszystkim kul-
tura! Proponuję, eksper-
ci od gospodarki i panują-
cy premierzy i prezyden-
ci wywiesili nad swoimi biu-
rami w widocznym miej-
scu hasła: „GOSPODRKA, 
GŁUPCZE! TYLKO PRZEZ 
KULTURĘ”. Albo: „KULTU-
RA, GŁUPCZE, CZYNI GO-
SPODARKĘ!”. Bo tylko tak 
można iść do przodu.

Zapraszam do dyskusji.

Tak piszą wybitni znawcy literatury, krytycy i pro-
fesorowie wyższych uczelni o wierszach z no-
wego tomu poezji naszego kolegi redakcyjnego, 
Stanisława Srokowskiego „Ciszo milcz! Bólu 
mów!”. Prof. Eugeniusz Wilkowski: „Z wyjątko-
wą siłą odczytuje autor ducha narodu. Bez 
tych wierszy trudno zrozumieć istotę na-
szego dziedzictwa”; prof. Dorota Hec z Uni-
wersytetu Wrocławskiego „Nowe wiersze Sta-
nisława Srokowskiego przypominają jego 
szczytowe osiągnięcia artystyczne w po-
ezji(…). To poezja XXI”; dr Sławomira Lisew-
ska z PWSZ w Głogowie: „Wiersze… wstrzą-
sające.... A ten „Do współczesnych po-
etów” – oderwać oczu nie można”; prof. Jan 
Wawrzyńczyk: „Poruszające, bardzo osobi-
ste wiersze, wiele wyrażeń, figur głęboko 
zapada w serce, trafia prawdą o współcze-
sności (…)”. Prof. Leszek Jazownik z Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego: „Bardzo przenikliwa 
i wstrząsająca poezja”. Także inni czytelni-
cy wyrazili swoje opinie po przeczytaniu wybra-
nych wierszy Srokowskiego. Oto ich zdanie: Do-
rota Gościńska: „Jestem pod wielkim wraże-
niem”. Marysia Olech: „Bardzo bolesna po-
ezja”. Joanna Mencel: „Moja dusza krzyczy”. 
Daniel Obrzut: „Chwyta za serce”. Blandy-
na Niemirowska: Bezcenne źródło prawdy 
i wiedzy”. Zofia Kolska: „Poezja wspaniała”. 
Jan Strządała: „Poruszające głęboko wier-
sze, piękne”. Zapraszamy naszych Czytelni-

ków do lektury tej książki. Poezja ta tematycznie 
związana jest z problematyką kresową, ale ma 
też wymiar uniwersalny. Można jeszcze książ-
kę nabyć w księgarni internetowej pod adresem: 
https://sklep.magnapolonia.org/.../ciszo-milcz-
bolu-mow.../

Redakcja

Wstrząsające 
i… piękne

▶

Magdalena 
Janina 

Rakowska
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Europa i Świat

Pomimo protestów i głośno 
stawianych w tej sprawie py-
tań – uzasadnienia bezprece-
densowych represji nie ma. 
De iure i de facto – absolutnie 
żadnego.

Odwiedziny, jakich nie 
życzylibyśmy nikomu

W pierwszym tygodniu listopa-
da niespodziewanie przyjechał 
do Wrocławia ks. kard. Kazi-
mierz Nycz. Kiedy zbliżał się 
do łóżka, na którym w ciężkim 
stanie leżał ks. kard. Henryk 
Gulbinowicz, obecne tam sio-
stry zakonne myślały, że po-
wodem odwiedzin jest zamiar 
podniesienia na duchu sędzi-
wego przyjaciela. Okazało się 
jednak, że celem wizyty było 
odczytanie informacji, według 
której schorowanego arcybi-
skupa seniora Stolica Apostol-
ska miała pozbawiać przywi-
lejów, wynikających ze świę-
ceń biskupich, w tym mszy po-
grzebowej i pochowania w ka-
tedrze. 6 listopada media po-
dały informację, że tę decy-
zję, mającą wynikać z orze-
czeń władz watykańskich, 
ma ogłosić warszawska Nun-
cjatura Apostolska. Jak do-
tąd wszystkie apele o wyja-
śnienie przyczyn bezprece-
densowego wydarzenia, w tym 
petycje weteranów solidarno-
ściowego podziemia, pozo-
stają bez odpowiedzi. Jedy-
nym dokumentem, pokazywa-
nym w mediach, jest kopia bar-
dzo lakonicznego komunikatu, 
który miał wyjść z Nuncjatu-
ry, ale nie jest jasne, czy przez 
kogokolwiek został on podpi-
sany.

Wydarzenia te były trud-
nym przeżyciem dla wiernych 
Kościoła, a wśród jego wro-
gów uruchomiły istną orgię 
ataków. Henryk kardynał Gul-
binowicz umarł 20 listopada, 
gdy furia wymierzona prze-
ciw jego osobie i jego Kościo-
łowi sięgała zenitu. Tuż przed 
jego śmiercią lewica, mają-
ca przewagę we wrocławskiej 
Radzie Miejskiej, przeforso-
wała odebranie kardynałowi 
tytułu honorowego obywate-
la miasta Wrocławia. Rodzina 
zmarłego odebrała jego zwło-
ki pod osłoną nocy, obawiając 
się kontaktu z wrogimi media-
mi i wszelkiej maści nieprzy-
jaciółmi chrześcijaństwa, dla 
których wypadki te stanowiły 
niepowtarzalną okazję do na-

pastliwych demonstracji. Po 
przewiezieniu na drugi koniec 
Polski i ceremonii z udziałem 
kilku wtajemniczonych wro-
cławskich księży, miejscem 
pochówku stał się grób rodziny 
ks. kardynała. Bliscy zmarłe-
go, z obawy przed aktami de-
wastacji, postanowili pozosta-
wić mogiłę bez żadnego napi-
su, wskazującego na to, czyje 
doczesne szczątki od niedaw-
na ona kryje.

Co zarzucano księdzu 
kardynałowi?

Pod rządami komunistów obo-
wiązywała żelazna zasa-
da, według której przeciw każ-
demu, kto rozpoczynał stu-
dia w seminarium duchow-
nym, Urząd Bezpieczeństwa 
(od 1956 roku Służba Bez-
pieczeństwa) natychmiast za-
kładał tzw. SOR, czyli Spra-
wę Operacyjnego Rozpraco-
wania. W swej istocie jej pro-
wadzenie polegało na zdo-
byciu (bardzo często drogą 
permanentnego organizowa-
nia w tym celu atrakcyjnych 
okazji) materiałów mogących 
ofiarę operacji skompromito-
wać, umożliwiając jej szanta-
żowanie, zmuszenie do uległo-
ści i współpracy. Henryk Gul-
binowicz przyjmował święce-
nia kapłańskie w roku 1950, 
czyli w okresie dla takich prak-
tyk kulminacyjnym. Z materia-
łów na temat księdza, a po-
tem hierarchy, sporządzanych 
przez UB i SB, zachowało się 
stosunkowo dużo. Jak w przy-
padku wszystkich kapłanów, 
szukający słabych stron swo-
jej ofiary działali według klu-
cza, który sami określali jako 
„korek, worek i rozporek”. Zna-
czyło to, że ze wszystkich 
sił starali się zdobyć dowody 
skłonności alkoholowych, nad-
użyć finansowych oraz naj-
bardziej przydatnych do ich 
celów słabości seksualnych. 
Z dokumentów, znajdujących 
się w dyspozycji IPN wynika, 
że przez 40 lat, często zakro-
jonych na wyjątkowo dużą ska-
lę działań operacyjnych, ko-
munistyczne służby nie zdoła-
ły uzyskać literalnie nic. Jedy-
nie jeden z działających prze-
ciw późniejszemu kardynało-
wi ubeków w jednej, sporzą-
dzonej w latach sześćdzie-
siątych notatce, wyraził przy-
puszczenie, że obserwowa-
ny może mieć skłonności ho-

moseksualne. Domysłu swe-
go nie podparł jednak żadnym 
faktem. W praktyce ubeckich 
oprawców trop takiego rodza-
ju zawsze oznaczał sygnał do 
zdobywania dowodów prze-
widywanego rodzaju. Wszyst-
ko jednak wskazuje na to, że 
przez kolejne ćwierć wieku ob-
serwacji, ubekom nie udało się 
kompletnie nic zdobyć.

Jedyną osobą, która za-
rzuciła kardynałowi nieprzy-
zwoite czyny, jest Karol Chum, 
bardzo aktywny w mediach 
społecznościowych m.in. 
jako „zdeklarowany gej” i au-
tor licznych wierszy. Mimo, że 
od 2011 roku „twórczością” 
tą wypełnia własną stronę in-
ternetową, to nikt dotąd nie 
zdecydował się jej wydać. Wy-
jaśnijmy przy okazji, że wiersz 
to nie żaden gatunek literac-
ki, lecz jedynie proces ekwi-
walencji wersów. Każde więc 
dwa słowa w dwóch wersach 
– to już wiersz, ale niekoniecz-
nie poezja. Pomimo usilnych 
starań nie sposób tym mianem 
nazwać kleconych pod często-
chowskie rymy kocopałów ma-
rzącego o sławie Chuma. Przy-
niósł mu ją dopiero wywiad, 
udzielony „Gazecie Wybor-
czej”. Kardynała Gulbinowicza 
nazwał w nim „swoim katem”, 
przywołując zdarzenie, jakie 
miało mieć miejsce w pierw-
szych dniach roku 1990. Twier-
dzi, że miał wtedy lat 15 (co nie 
jest prawdą – miał skończone 
16) i jako uczeń niższego semi-
narium duchownego w Legnicy 
miał nocować w pokoju gościn-
nym wrocławskiego Pałacu Ar-
cybiskupiego. Nocować, mimo 
że jego rodzice mieszkali tuż 
obok we Wrocławiu,. Twier-
dzi jednak, że w czasie owe-
go nocowania w Pałacu miał 
przyjść do niego ksiądz kardy-
nał. Zaprzeczają temu bardzo 
liczni świadkowie, pamiętają-
cy wszystkich korzystających 
z pokoju gościnnego. Nocle-
gi w nim zdarzały się niezmier-
nie rzadko. Przez całe dzie-
sięciolecia w tym pokoju jedy-
nie raz nocował kard. Antonio 
Grassi i kilkakrotnie członko-
wie rodziny wrocławskiego me-
tropolity. W niedawno wydanej 
książce pt. „Polowanie na kar-
dynała” Peter Raina natomiast 
stwierdza: „Jak wynika z dzien-
nikarskiego śledztwa, opubli-
kowanego na stronie Polskie-
go Radia Wrocław, Chuma ob-
ciążają liczne wyroki skazują-

ce za oszustwa, wyłudzenia 
i posiadanie pornografii dzie-
cięcej”.

Równocześnie z nagłaśnia-
niem sprawy bezprecedenso-
wych kar, nałożonych na umie-
rającego kardynała, media po-
dawały informacje o przygo-
towywanej do druku książ-
ce, mającej być owocem ba-
dań prowadzonych przez prze-
trząsających archiwa naukow-
ców z IPN. Żadna dotąd publi-
kacja Instytutu nie miała po-
równywalnej reklamy, a zapo-
wiadana była jako zbiór sen-
sacji. Okazało się jednak, że 
pomimo „podkręcających” za-
biegów autora, Rafała Łatki, 
dzieło to nie zawiera nicze-
go, co mogłoby kardynała uka-
zać w niekorzystnym świetle. 
Przeciwnie – zbiory esbeckich 
notatek informują o staraniach 
arcybiskupa o uzyskanie zgo-
dy na budowanie świątyń i per-
manentne odmowy jakiejkol-
wiek formy współpracy. Do-
wiedzieć się też można, że abp 
Henryk Gulbinowicz, inicjator 
Wrocławskich Tygodni Kultury 
Chrześcijańskiej, pomimo du-
żych nacisków ze strony SB, 
nigdy nie zgodził się na wstrzy-
manie zaproszeń dla prelegen-
tów związanych z opozycją. 
Przeciwnie – ze swoimi wykła-
dami pojawiali się także na „Ty-
godniach” w kolejnych latach. 
Wzięty z esbeckich decyzji ty-
tuł IPN-owskiego tomu „Dialog 
należy kontynuować…” rozu-
mieć więc należy jako przejaw 
uporu komunistycznych wro-
gów Kościoła, który okazał się 
całkowicie bezowocny.

Zbrodnia braku lustracji

Podjęta po roku 1989 decy-
zja o niedokonywaniu lustra-
cji księży i hierarchów była 
zbrodnią przeciw Kościołowi. 
Z tytanicznych prac, wykona-
nych w archiwach IPN-u przez 
ks. Tadeusza Isakowicza-Zale-
skiego wynika, że pomimo ska-
li podejmowanych przez bez-
piekę działań, jakich nie pro-
wadzono przeciw żadnej innej 
grupie, prawdopodobnie zdo-
łała ona pozyskać do współ-
pracy nie więcej, niż 10 proc. 
księży i 15 proc. biskupów. 
Jest to odsetek kilkakrotnie 
niższy, niż wśród np. profesu-
ry wyższych uczelni i zupeł-
nie nieporównywalny choćby 
z PRL-owskim światem dzien-
nikarskim. Przy czym bardzo 

często nawet ci księża, któ-
rych bezpiece udało się pozy-
skać do współpracy, stawia-
li jej opór a wielka ich część 
po zamordowaniu ks. Jerzego 
Popiełuszki w roku 1984 swym 
oficerom prowadzącym rzuci-
ła w twarz: „Z tym, co na mnie 
macie, róbcie, co chcecie, 
to już między nami najosta-
teczniej ostatnia rozmowa”. Nie 
ulega najmniejszych wątpliwo-
ści, że absolutnie wszyscy ka-
płani mający problem z pano-
waniem nad swoim namiętno-
ściami czy mający skłonności 
pedofilskie lub homoseksual-
ne, zaliczali się do tych pozy-
skanych do współpracy z SB. 
Lustracja nie tylko wydaliła-
by więc z kościołów agentów, 
ale też od ponad trzydziestu 
lat nawet w postaci śladowej 
nie istniałby problem jakichkol-
wiek księży o jakichś niezdro-
wych skłonnościach.

Źródła krzywdy

Peter Raina, próbujący dociec 
powodów krzywdy, wyrządzo-
nej kard. Henrykowi Gulbino-
wiczowi przypuszcza, że ope-
racja ta może być próbą uczy-
nienia z umierającego hierar-
chy kozła ofiarnego, na któ-
rym skupiłby się gros zarzu-
tów, związanych z przypadka-
mi pedofilii. Historyk ten wyra-
ża również przypuszczenie, że 
powodem może być pośmiert-
na zemsta na Janie Pawle II. 
W tym wariancie mielibyśmy 
tu mieć do czynienia z mecha-
nizmem, według którego, je-
śli trudno jest zaatakować „po-
stać nr 1” (w tym wypadku – nr 
1 w Kościele i w procesie de-
montażu sowieckiego impe-
rium), to atakuje się „postać nr 
2, 3 lub 4”.

Trudno wykluczyć jesz-
cze jeden wariant. Wiado-
mo bowiem, że kard. Henryk 
Gulbinowicz odegrał kluczo-
wą rolę w zdemaskowaniu To-
masza Turowskiego – najgroź-
niejszego ze wszystkich agen-
tów prosowieckich służb, ja-
kich dotąd udało się rozpo-
znać w elitach Watykanu.

Wszyscy doskonale i jak-
że boleśnie znamy sowiec-
ką praktykę zemsty, która 
trwa nawet po śmierci ofia-
ry. Wspomniany już brak lu-
stracji mógł pozostawić do 
dyspozycji narzędzia do ta-
kiej operacji.

Nieludzkie pożegnanie 
kardynała Gulbinowicza

 ■ Na metropolitę, stojącego w latach 1976-2004 o na czele Archidiecezji Wrocławskiej, a następnie przez 
szesnaście lat arcybiskupa seniora, w ostatnich dniach życia spadły kary, z jakimi, poza okresami naro-
dowej niewoli, nigdy się nie spotkał żaden hierarcha polskiego Kościoła.

Artur 
Adamski
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Opinie i Akcenty

Ksiądz Henryk Gulbinowicz 
przyjmując święcenia kapłań-
skie w pełni poddał się jurys-
dykcji Kościoła. Kościół pod-
jął w stosunku do Kardynała 
„decyzje dyscyplinarne”, do ja-
kich miał prawo, szkoda jedy-
nie, że nie zostały podane przy-
czyny tych sankcji. Rzecz nie-
bagatelna, ponieważ nie doty-
czy anonimowego prowincjo-
nalnego duchownego, lecz czo-
łowej postaci życia społeczno-
politycznego, jednego z naj-
burzliwszych okresów w dzie-
jach polskiej państwowości. 
Taki, bez uzasadnienia, nega-
tywny przekaz Kościoła stał się 
pożywką dla różnej maści pi-
smaków i wojujących jego prze-
ciwników.

Skoro Kościół może to my 
też – pomyśleli przeciwnicy Ko-
ścioła. A wcale nie jest to praw-
dą. Kościół jako instytucja auto-
nomiczna w stosunku do pań-
stwa ma własne prawa. Ksiądz 
Kardynał, jak każdy inny oby-
watel podlegał również jurys-
dykcji świeckiej. Jak każdy inny 
obywatel miał prawo uczestni-
czyć w życiu publicznym i wca-
le się od tego nie uchylał. Był 
przykładem patrioty, człowie-
ka wrażliwego i współczujące-
go. Świadomego swojej pozy-

cji, autorytetu i możliwości. My 
świeccy mamy jedynie prawo 
odniesienia się do tej sfery Jego 
życia i działalności. A było ono 
chwalebne i znaczące.

Jego Eminencję Księdza 
Kardynała Henryka Gulbinowi-
cza miałem przyjemność po-
znać, gdy szukaliśmy wsparcia 
dla sprawy pewnej Polki z Ka-
zachstanu. We Wrocławiu stu-
diował jej syn, ale z uwagi na 
przewlekłą chorobę potrzebo-
wał stałej opieki matki. Ona mo-
głaby otrzymać zgodę na po-
byt w Polsce pod warunkiem, 
że będzie miała pracę, a Urząd 
Wojewódzki takiej zgody nie 
chciał wydać. Byt to począ-
tek lat dwutysięcznych, warun-
ki zgoła odmienne od tych dzi-
siejszych.

Postanowiliśmy wystąpić do 
Urzędu w tej sprawie jako sto-
warzyszenie Klub Polski Koro-
na, prosząc jednocześnie Me-
tropolitę Wrocławskiego kard. 
Gulbinowicza o wsparcie. Kar-
dynał nie tylko nas poparł, ale 
żywo zainteresował się spra-
wą. Prosił nas o regularne in-
formowanie go o naszych suk-
cesach lub porażkach. Niestety 
postawa Urzędu była niewzru-
szona. Na jednym ze spotkań 
Kardynał zaproponował nastę-

pujący fortel. Polecił nam zna-
leźć firmę, która zatrudni jed-
ną osobę z Urzędu Pracy w za-
mian za zgodę. Wziąłem to za-
dania na siebie i zaoferowałem 
zatrudnienie dwóch inżynierów 
z „pośredniaka”, z gwarancją 
pracy na dwa lata.

W odpowiedzi w Urzędzie 
Wojewódzkim usłyszeliśmy 
ostrzeżenie, że zgłaszamy pro-
pozycje niezgodne z prawem, 
a do osoby Kardynała Gulbino-
wicza padł następujący komen-
tarz: „Dziwię się księdzu kardy-
nałowi, że angażuje się w takie 
sprawy”. Przytoczony przykład 

był bardzo charakterystyczny 
dla postawy Księdza Kardyna-
ła, z tego był znany, za to był lu-
biany i szanowany.

Takim pozostanie w pamię-
ci wiernych na długie lata, je-
stem przekonany, że na za-
wsze. A jeśli dopuścił się czy-
nów karalnych, to należało 
za życia postawić mu zarzuty. 
Dzisiaj nikt nie ma takiego pra-
wa ponieważ Kardynał nie żyje. 
Przez długie lata pozostaw 
do dyspozycji wszelkiej maści 
oskarżycieli.

Powoływanie się dzisiaj na 
jakieś ubeckie zapiski dotyczą-

ce jego osoby jest działalnością 
moralnie odrażającą. To „etos” 
ubeka ma być kryterium Jego 
oceny? Czego one dotyczą? In-
tymnej sfery człowieka, Jego 
preferencji seksualnych. Każdy 
z nas jakieś ma i to jest to każ-
dego z nas prywatną sprawą, 
której nikt nie ma prawa doty-
kać. Skoro Pan Bóg stworzył 
człowieka takimi, jakimi jest, nie 
może to być grzechem. To cze-
go nie ujawniły służby PRL, zro-
biły służy III RP!

Czym jest zarzut kontakto-
wania się z urzędami ówcze-
snego państwa, czyli PRL-u? 
Wielu Polaków takie państwo 
akceptowało z różnych wzglę-
dów. Kardynał Gulbinowicz miał 
inną wizję polskiej państwo-
wości, czego dowiódł nie tyl-
ko werbalnie. Dzisiejsi jego kry-
tycy, przyjmujący postawę su-
mienia narodu, nie uczynili na-
wet ułamka procenta tego, cze-
go dokonał Kardynał Gulbino-
wicz. Jakim prawem śmią pod-
dawać pod dyskusję to co jest 
najbardziej szczytna stroną 
jego życia.

Czyżby znowu ubecy mie-
li stać się recenzentami, 
tym razem, godności i patrio-
tyzmu Księdza Kardynała?

Leśna „Love Story”
W miłosnym uścisku są wciąż przytuleni
I trwają tu pośród przepięknej zieleni.
Ta scena miłosna dębu i czereśni,
Tematem szumiącej pośród drzew tu pieśni,
Gdy wiatr tu zawieje – ta pieśń w dal się niesie
I słychać ją w całym okolicznym lesie.
Wiatr piękną opowieść drzewom opowiada
A kiedy ustaje i cisza zapada,
To para kochanków w ciszy zatopiona,
Jakby przed drzewami nieco zawstydzona.
Ta piękna historia przedziwnej miłości

Wraz z poszumem wiatru od lat tutaj gości
I śpiewa ją w lesie niejedna ptaszyna,
Że w dorodnym dębie kocha się dziewczyna.
Czereśnia w dębie mocno się zakochała
I ciągle trwa przy nim, jest szczęśliwa cała.
Gdy wiatr porywisty – dąb składa pokłony
Jak mnich prawosławny mocno rozmodlony,
I muska czereśnię swymi konarami,
Ona jemu wiosną odpłaca kwiatami.
Od lat budzą podziw tu w sercu przyrody,
Ona piękna panna, on kawaler młody.

Czerwiec A.D. 2021

Sprawa kardynała 
Gulbinowicza

 ■ Istotą tak zwanej sprawy Gulbinowicza jest chęć poniżenia i zniesławienia Jego Eminencji Księdza 
Kardynała. Sprawa ta ma dwa wymiary, kościelny i cywilny, których nie należy ani łączyć, ani mieszać.

Jan Lech Skowera

Antoni Wysocki
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Pożegnanie

Kluczowa była wolta Ben-
netta, lidera Nowej Prawicy, 
i wyskoczenie z kręgu par-
tii prawicowych opowiadają-
cych się za linią dotychczaso-
wych rządów Likudu. Na orbi-
cie partii okołorządowych Ben-
nett odgrywał role polityka nie-
przejednanego wobec aspira-
cji Palestyńczyków. Sprzeci-
wiał się niepodległemu pań-
stwo palestyńskiemu oraz – 
co jest warunkiem sine qua 
non dla materializacji tej idei 
– wspierał rozbudowę żydow-
skich osiedli we Wschodniej 
Jerozolimie i w Strefie Gazy. 
Ba, Bennett krytykował Netan-
jahu, gdy ten, pod naciskiem 
nowej administracji Obamy, 
mającej ambicje wskrzeszenia 
negocjacji pokojowych, zgodził 
się opóźnić rozbudowę osiedli.

Jednocześnie Bennett znaj-
dował się bardzo blisko Ne-
tanjahu. Prędko po wejściu 
do polityki w 2013 r. znalazł 
się w rządzie, sprawując funk-
cje ministrów ds. diaspory, edu-
kacji i obrony. Przez dwa lata 
był nawet szefem personelu 
premiera. Odszedł z wewnętrz-
nego „kręgu” po konflikcie 
z żoną Netanjahu, Sarą. Jesz-
cze przed ostatnimi, wiosenny-
mi wyborami złożył w publicz-
nej telewizji deklarację, że nie 
pozwoli na to, aby Lapid, głów-
ny wówczas rywal Netanjahu, 
został premierem.

W cytowanym wyżej 
oświadczeniu Joe Biden de-
klarował również: „Moja ad-
ministracja w pełni zobowią-
zuje się współpracować z no-
wym rządem Izraela w podno-
szeniu bezpieczeństwa, stabil-
ności i pokoju dla Izraelczyków, 
Palestyńczyków i mieszkań-
ców regionu”. Tuż za Bidenem, 
do swych odpowiedników w ga-
binecie izraelskim z gratulacja-
mi pospieszyli sekretarz sta-
nu i sekretarz obrony, Blinken 
i Austin. Gratulacje stanowi-
ły swego rodzaju akceptację 
dla nowego ładu politycznego, 
kończącego 12-letnią epokę 
Benjamina Netanjahu. Epokę, 
która z perspektywy obecnej 
administracji w Waszyngtonie 
była liczącym 144 dni przedłu-
żeniem epoki Donalda Trumpa.

Bennett wyraził swoistą 
akceptację dla filozofii no-
wej amerykańskiej admini-
stracji, dziękując prezyden-
towi Bidenowi za jego wspar-
cie w ostatnim konflikcie z Ha-
masem. Skrajną pozycję za-

jął tym razem Netanjahu, któ-
ry w Knessecie używając ogni-
stego języka przekonywał, że 
przywódca Izraela „musi umieć 
powiedzieć prezydentowi USA 
»nie« w tematach, które sta-
nowią zagrożenie dla nasze-
go istnienia”. W trakcie starcia 
zbrojnego z Hamasem nie po-
trafił wszakże powiedzieć „nie”. 
Mimo deklaracji, że bombardo-
wania Strefy Gazy będą trwały, 
aż osiągną swój skutek, pręd-
ko, po publicznym wezwaniu 
Bidena do niezwłocznego za-
kończenia konfliktu, zgodził się 
na rozmowy rozejmowe.

Rząd USA stał się swoistym 
żyrantem nowej koalicji rządo-
wej, tzw. rządu jedności, zło-
żonego z partii rozpościerają-
cych się od lewicy, przez cen-
trum i prawicę, od świeckich, 
przez ortodoksyjną, po… is-
lamistyczną partię Ra’am. 
Jego przetrwanie ma zakoń-
czyć ponad 2-letni okres bra-
ku stabilności w izraelskiej po-
lityce, będący w istocie cią-
głą kampanią wyborczą, zna-
czoną nieustającą licytacją 

i brutalizacją języka, mającą 
swój wpływ również na stabil-
ność w regionie.

W sensie politycznym, za-
kończenie owej kampanii, po-
zwala Bidenowi na zneutrali-
zowanie negatywnego efek-
tu wpływu kampanii izrael-
skiej na sytuację wewnętrz-
ną w USA. Netanjahu używał 
aparatu państwowego i swej 
pozycji do wspierania kandyda-
ta republikanów w czasie ostat-
niej elekcji, jesienią 2020 r. Sta-
wiając na jednego polityka za-
grał va banque. Stał się wręcz 
osiowym elementem kampa-
nii skierowanej do bogatych 
żydowskich donorów i ame-
rykańskich evangelicals, po-
nieważ strategia sztabu Trum-
pa zasadzała się na zmobilizo-
waniu przede wszystkim wła-
snej bazy. Otoczenie Trumpa 
zrezygnowało w pewnym sen-
sie z przekazu adresowanego 
do wyborców tzw. niezdecydo-
wanych, licząc, że, podobnie 
jak stało się to w 2016 r., wystar-
czy zelektryzować twardy elek-
torat, demobilizując jego odpo-
wiednik po drugiej stronie bary-
kady. Temu właśnie m. in. słu-
żyły radykalne decyzje Trum-
pa i Netanjahu podejmowa-
ne wobec Iranu. Spokój w izra-
elskiej polityce ma więc przy-
nieś deeskalację w amerykań-
skiej. Spokój tam i tu, z kolei 
postęp w pertraktacjach nukle-
arnych z Iranem i możliwie spo-
kojne wycofanie wojsk NATO 
z Afganistanu, przy zachowa-
niu stabilnego, prozachodnie-
go rządu.

Obydwaj, Bennett i Jaiir La-
pid są dla Amerykanów po-
litykami przewidywalnymi. 
W poprzednim artykule mowa 
była o amerykańskich alijah 
– rodzice Bennetta urodzili 
się w Ameryce, ukończyli uni-
wersytet w Berkeley i osiedli-
li w Hajfie. Mieli lewicowe po-
glądy. W młodości Naftali po-
dróżował z nimi między Ame-
ryką i Izraelem. Mimo skraj-
nych, wyrażanych w prze-
szłości opinii, uważany jest 
za pragmatyka. Wywodzi się 
z sektora prywatnego, a ściślej 
branży hi-tech, w której, dzię-
ki inwestycjom w Ameryce, za-
robił miliony. Ot, taki zwolennik 
polityki osadniczej, mieszkają-
cy w luksusie, na bezpiecznych 
przedmieściach Tel Awiwu…

Bennet stoi na czele grupy 
zaledwie 7 posłów. Rzecz 
niespotykana w izraelskiej 
polityce, świadcząca właśnie 
o jego uzależnieniu od po-
prawnych relacji z USA, jak 
i od dynamiki wewnątrz ko-
alicji. Bennettowi, ale i pozo-
stałym liderom zależeć bę-
dzie na przetrwaniu rzą-
du, w który zainwestowali 
swój wizerunek. Mieli będą 
świadomość, że człowiek, 
którego odsunęli od wła-
dzy, stoi na czele – przynaj-
mniej dopóki nie wyklaruje 
się jego sytuacja prawna – 
silnej opozycji, rozjątrzonej 
utratą wpływów.

Rząd nowego rozdziału
 ■ Prezydent USA niezwłocznie pogratulował Naftali Bennettowi wyboru na stanowisko pre-

miera. W niedzielę 13 czerwca Knesset zatwierdził rząd dwóch premierów-zmienników. Dru-
gim obok Bennetta jest Ja’ir Lapid, lider centrowej partii Jest Przyszłość, w gabinecie Mini-
ster Spraw Zagranicznych. Gratulacjom towarzyszyły tradycyjne zapewnienia, że „USA pozostają nieza-
chwiane we wspieraniu bezpieczeństwa Izraela”. Najważniejsze jednakże było wsparcie polityczne, któ-
re zadecydowało o powstaniu mocno zróżnicowanego gabinetu.

Paweł 
Zyzak

Naftali Bennetti  i Ja’ir Lapid
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Polska i Polacy

Państwo EUropa funkcjonu-
je, i to całkiem nieźle, wpraw-
dzie wciąż na pewnych tylko po-
ziomach, ale jest to jego stan 
przejściowy, etap rozwoju, zgod-
nie z nieubłaganymi prawami hi-
storii, ufundowanymi na nieubła-
ganych prawach biologii (dege-
neracji organów). I tak, istnieje 
już naród EUropejski (z całego 
serca mu nie życzę, by nie skoń-
czył tak, jak naród radziecki). 
Mocnym świadectwem jego na-
rodzin jest zdanie pewnej repre-
zentantki Polski w EUroparla-
mencie: „Nie jestem polską eu-
roposłanką, ale europosłan-
ką wybraną na terenie Polski” 
– jest to jedna z dwu-trzech klu-
czowych dla historii III RP wypo-
wiedzi teoretycznych.

Istnieje już i literatura EUro-
pejska, wypierająca coraz sku-
teczniej poszczególne litera-
tury narodowe. Nasza ostat-
nia noblistka literacka, wybit-
nie sprawna pisarka (na szczę-
ście nie polska, lecz polskoję-
zyczna) całą swoją twórczo-
ścią wskazuje Polsce i Polakom 
miejsce najwłaściwsze w EU-
ropie: mamy się wstydzić swo-
jego kolonializmu i antysemity-
zmu oraz wiary swoich przod-
ków. Czyż nie należała się jej 
Nagroda Nobla za skreśle-
nie jednego tylko zdania: „Pod-
niósł wzrok i zobaczył wpatrzo-
ne w siebie ogromne, nieludz-
kie oczy Boga”?

Mamy zresztą całą kolej-
kę pisarzy do tej (niegdyś) wiel-
kiej nagrody – o równie boga-
tym dorobku, dostępnym dzię-
ki nowoczesnej technice na ca-
łej kuli ziemskiej, dorobku obec-
nym w największej bibliote-
ce świata. Trzeba tylko przeło-
żyć ich utwory na język angiel-
ski, aby poznała je EUropa, po-
tem wyróżnić je najbardziej pre-
stiżowymi EUropejskimi i świa-
towymi, zwłaszcza amerykań-
skimi, nagrodami literackimi, 
otworzyć przed nimi wszystkie 
EUropejskie i światowe salony 
literackie – a następny polski 
„Nobel” za parę lat murowany.

Służę dokumentacją jed-
nego z kandydatów. Twór-
ca to również wyjątkowo uta-
lentowany, który już nie prozą, 
ale wzorcową mową wiązaną 
opisuje naszą rzeczywistość, 

twórca niezwykle wyczulony na 
kwestie społeczne i politycz-
ne (Konopnicka, Reymont, Że-
romski mu wzorem!). Poczucie 
sprawiedliwości i wyczucie po-
stępu ma w genach. Superwni-
kliwy obserwator, w swych licz-
nych utworach rejestruje – jak 

pracowity średniowieczny kro-
nikarz – wszelkie szczegóły ży-
cia społecznego naszych cza-
sów, ich ostatniego pięciole-
cia, te, które budzą w jego nie-
skończenie wrażliwej na praw-
dę, dobro i piękno duszy naj-
głębszy sprzeciw. Kłamstwo, 

zło i brzydotę, ich przejawy, 
ich porażający katalog znaj-
dzie się w jego wielkiej twórczo-
ści. Pisze o takich, co to „szerzą 
nienawiść z Bogiem na ustach”, 
„niszczenie kraju zaczynają 
od oświaty”, „nie chcą żadnego 
postępu medycyny, bo wystar-

czą w szpitalach relikwie Fau-
styny”. Pisze o „durniach, co 
jątrzą w nocy i we dnie, z po-
selskiej ławy czy też z ambo-
ny, podjudzają, stale wygła-
szają brednie” itd., itp. Napisał 
i o takim, co „w kościele zwykle 
od rana modlił się pilnie, wciąż 
na kolanach, jakimś cudem zro-
bił doktorat, zawsze uległy, co-
raz częściej gada od rzeczy 
– wybrano go prezydentem”. 
A jak już „ktoś się wybija, spo-
tyka go kara” w Polsce, to o na-
szych noblist(k)ach...

Zakończę niniejszą opowiast-
kę o owym niestrudzonym pi-
sarzu, wychowawcy nowych 
obywateli – EUropejczyków, 
takim oto fotocytatem:

Literatura w służbie 
narodu EUropejskiego

 ■ Pracowitość i wytrwałość właścicieli Unii Europejskiej (EU, European Union) w dążeniu do jej głów-
nego celu, sprytnie, między wierszami, zapisanego w tzw. traktacie reformującym, jest godna podziwu. 
Związkowi Radzieckiemu nie udało się prześcignąć Stanów Zjednoczonych pod względem gospodar-
czym, Unii Europejskiej to, jak widać, też nie wychodzi, ale idea jednolitego państwa EUropejskiego jest 
już bardzo bliska realizacji. Praktycznie przyjęły ją wszystkie kraje członkowskie, czego wyrazem jest 
ich zgoda na m.in. stworzenie kategorii wspólnego, EUropejskiego długu finansowego, pod pozorem 
odbudowy gospodarek po pandemii.

Jan Wawrzyńczyk
www.nfjp.pl

Lekcja historii
Mądrym jest naród
Który swą przeszłość rozumie.
Geniuszem ten, co znak przyszłości
Odczytać umie.

Dorobek pokoleń z przeszłości pokaże,
A tych, co przeszłość szanują,
Mądrością oświeci, przyniesie w darze.

Głupi – przeszłością się nie nasyci,
A tym, czego nie pojmie, się zachwyci.
Powoli w papugę lub małpkę przemieni
I będzie się cieszył, że jest między swemi.

A język własny, piękny – zarzuci
I między sobą o tynfy się skłóci.
Nie rozumiejąc tego, co czyni,
Nie wiedząc, że jest obcy między obcymi.

Nie znając przeszłości, jak dziecko zaśnie,
Jak świeca na wietrze powoli przygaśnie.
Zapomni o drodze pokoleń dlugą.
Nie będzie już panem, będzie już sługą.

Tak naród może swój żywot zakończyć.
O dawnym zapomonieć, z obcym się złączyć.
Dawniej waleczny, dawniej szlachetny,
Rozum postrada, ów lud wszeteczny.

styczeń 2007

Mieczysław 
Marczak
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Komentarze i Felietony

Kiedy Polska straciła wol-
ność, Turcja nie uznała rozbio-
rów. Nad Bosforem mieli gości-
nę wygnańcy po powstaniach 
narodowych. Dzisiaj Polacy 
przyjmowani są w Turcji z przy-
jaźnią. Doświadczył tej przy-
jaźni prezydent Andrzej Duda, 
którego gościł niedawno pre-
zydent Recep Tayyip Erdoğan. 
To wybitny polityk i przywódca 
Turków, porównywany do Ata-
türka, symbolu wolnej Turcji.

Republikańska Turcja rodzi-
ła przed stu laty, akurat w cza-
sach, gdy także Polska walczy-
ła o swoje istnienie i o granice. 
Wolność nie była dana Turkom, 
ale zdobyta w krwawej walce 
z państwami zaborczymi, które 
podzieliły upadające państwo 
Osmanów miedzy Anglię, Gre-
cję, Armenię, Francję i Włochy.

Trację i wybrzeże Morza 
Śródziemnego w rejonie Izmi-
ru zajęli Grecy. Weszli do Izmi-
ru już 15 maja 1919. Uzbrojeni 
i wspierani prze Anglików, po-
suwali się w głąb Anatolii, paląc 
po drodze tureckie wsie i mia-
steczka.

Lloyd George miał tajny plan 
zniszczenia Imperium Otto-

mańskiego. Zajmowała się tym 
nie tylko armia, ale także Biu-

ro Propagandy Wojennej (Bri-
tain’s War Propaganda Bure-
au) w Buckingham Gate w Lon-
dynie, podlegle Ministerstwu 
Spraw Zagranicznych. Biuro 
miało na względzie tylko dwa 
państwa: Turcję i Niemcy. Sze-
fem Biura Propagandy był Char-
les Masterman.

Podział Turcji został określo-
ny w tajnych rozmowach w San 
Remo. Stambuł i Cieśniny oku-
powały wojska mieszane an-
gielskie, greckie i francuskie. 
Zachodnią Anatolię anektowali 
Włosi. Środkowa Anatolia aż po 
Sivas przypadła Francji. Rejon 
Mosulu, bogaty w naftę, wzię-
li Anglicy. Rejon Erzurum, Bitlis 
i Bayezit zajęła Armenia, brutal-
nie rugując stamtąd Turków.

Turcja miała być wyparta nie 
tylko z Europy, ale także z Ana-
tolii. Rozbiory Turcji i zepchnię-
cie Turków w jakiś kąt Azji Środ-
kowej wymagało wcześniejsze-
go urobienia brytyjskich alian-
tów, szczególnie Stanów Zjed-
noczonych.

Niepogodzony z rozbiorami 
Mustafa Kemal, zwany później 
Ojcem Turków (Atatürk), opuścił 
Stambuł i wylądował 19 maja 
1919 roku w czarnomorskim 
porcie Samsun. Tu, na skraw-
ku wolnej jeszcze Turcji, ogło-

sił wojnę narodową z wojskami 
zaborczymi.

Na wieść o działaniach Mu-
stafy Kemala, nadzorowany 
przez Anglików mufti Stambu-
łu wydał fatwę, która nakazy-
wała zabijanie żołnierzy Kema-
la. Natomiast trybunał sułtań-
ski, także pod nadzorem angiel-
skim, skazał zaocznie Mustafę 
Kemala na karę śmierci.

Plan Lloyd George’a stresz-
czał się w haśle: „Turcja musi 
odejść!”. Realizacją tego ha-
sła w sferze propagandowej 
zajmował się pułkownik John 
Buchan, współpracownik Biu-
ra Propagandy, równocze-
śnie korespondent The Times, 
a od 1917 roku główny propa-
gandysta rządu brytyjskiego.

Istotną rolę w przedsięwzię-
ciu Buchana odgrywał Stephen 
Gaselee, urzędnika MSZ, straż-
nik dokumentów w Foreign Of-
fice. Biuro Propagandy zatrud-
niało znanych pisarzy i dzien-
nikarzy. Główne nazwiska 
to twórcy fikcji literackiej: Wil-
liam Archer, John Buchan, Hall 
Caine, Artur Conan Doyle, Ar-
nold Bennet, Stephen Gaselee, 
John Masefield, G. Chesterton, 
John Galsworthy, Tomas Har-
dy, Gilbert Parker, G. Trevelyan, 
M. Wells, Rudyard Kipling. Pi-

sali oni z sufitu rzeczy niezwy-
kłe, wręcz szalone – zawsze 
tylko o Turkach i Niemcach.

W roku 1916 została wydana 
książka autorstwa Jamesa Bry-
ce’a i Arnolda Toynbee: „Trak-
towanie Ormian w Imperium 
Osmańskim w latach 1915-16 
na podstawie świadków”. Pro-
blem w tym, że ci rzekomi świad-
kowie nie mili nazwisk, a miej-
scowości były ukryte. Dopiero 
po latach pojawiły się w książ-
ce nazwiska i nazwy miejsco-
wości. Ale nie można było tych 
nazwisk i miejsc zweryfikować.

Buchan pisał, że Turcja jest 
intruzem w Europie. Turków 
przedstawiał jako lud niezdol-
ny do rozwoju społecznego i do 
integracji z narodami, które za-
mieszkują region. Stephen Ga-
selee „strażnik dokumentów” 
i współpracownik Johna Bu-
chana, przekonywał, że Turcy 
są niezdolni do reform i samo-
rządu obywatelskiego.

Tymczasem Mustafa Kemal 
już w połowie 1919 roku 

utworzył armię, odrzucił trak-
tat rozbiorowy i zażądał pełnej 
niepodległości dla Turcji. Po-
parło go Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe. Kemal został prze-
wodniczącym Zgromadzenia 

i prezesem rządu Zgromadze-
nia Narodowego.

Rozpoczęła się krwawa woj-
na. Drugiego grudnia 1920 woj-
ska tureckie pobiły i zmusiły 
do wycofania wojska Armenii. 
Następnie zostali zmuszeni 
do wycofania się z wojny Fran-
cuzi i Włosi. Głównym przeciw-
nikiem Turcji stała się Grecja. 
Latem 1921 roku Kemal Pasza 
został naczelnym wodzem armii 
tureckiej. Front ustabilizował się 
75 km od Ankary. W krwawej 
bitwie nad rzeką Sakaria Turcy 
odrzucili Greków.

Walki na froncie były nie-
zwykle zażarte. Na przy-
kład, wieś Hayman kilkakrotnie 
przechodziła z rąk do rąk. Na 
odcinku tej wsi poległo ponad 
stu tureckich oficerów i niemal 
tysiąc żołnierzy. Anglicy zrozu-
mieli pierwsi, że pokonanie Tur-
cji na polu walki jest niemożli-
we. W tej sytuacji ogłosili neu-
tralność, zwolna wycofywali się 
z wojny z Turcją, a jednocze-
śnie tworzyli drugi front tej woj-
ny, front propagandowy.

Anglicy doznali potwor-
nej klęski pod Galipoli. Zginęło 
tam i umarło na okrętach pond 
sto tysięcy brytyjskich żołnie-
rzy! W roku 1920 klęskę w woj-
nie z Turcją ponieśli nie tylko 

Turcja bliżej
 ■ Sześć wieków, sześć lat i sześć miesięcy minęło od nawiązania stosunków dyplomatycznych mię-

dzy Polską i Turcją. Na przestrzeni tych wieków nie tylko wojowaliśmy z Turcja, ale także handlowali-
śmy, wysyłaliśmy do Stambułu legacje dyplomatyczne, sprowadzaliśmy z Turcji konie, stroje, a nawet kró-
lewskie łaziebne. Już w siedemnastym wieku Polacy byli podobni do Turków w sposobie wojowania i w stro-
jach. „Polacy i Turcy są jak bracia… bo i długość prawic, i krój stroju, siedzenie na koniu, sposób wojowa-
nia Polaków z naszym Narodem tak są podobne, że tylko nas różni wiara. Polacy co w sercu to i w uściech, 
jak wolnemu narodowi należy” – mówił w 1760 roku Ibrahim Effendi, minister Koronny Dywanu Porty 
Ottomańskiej, do Adama Gotartowskiego, sekretarza poselstwa Józefa Podoskiego do Stambułu.

Michał Mońko
Prawdę 
mówiąc

►
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Komentarze i Felietony

Anglicy, nie tylko Grecy, Or-
mianie, Francuzi i Włosi. Te klę-
ski i nienawiść po klęskach ka-
zała przedstawiać Turków jako 
półdzikich wojaków, którzy mor-
dowali jeńców i ludność Arme-
nii. Na froncie nienawiści i pro-
pagandy Anglicy byli niezwycię-
żeni.

Czemu przedstawiali Arme-
nię jako ofiarę Turków? Bo to, 
jak mówili propagandyści, „wy-
sokie góry, krańce mapy, a na 
krańcach map pisano dawniej: 
„tam, gdzie smoki”. Łatwo było 
dopisać: tam, gdzie Turcy mor-
dowali Ormian.

Znawca Turcji okresu pierw-
szej wojny i czasów powojen-
nych, przez pewien czas dyplo-
mata w Stambule, Arthur Pon-
sonby, syn Sir Henry Ponson-
by’ego, prywatnego sekreta-
rza królowej Wiktorii, absolwent 
Eton College oraz Balliol Colle-
ge, wydał w 1928 roku książkę 
„Propaganda Lies of the First 
World War”.

Książka Arthura Ponsonby-
’ego, angielskiego arystokraty, 
zaczyna się od opisu kłamstwa 
jako narzędzia walki:

„Kłamstwo jest uzna-
ną i niezwykle przydatną bro-
nią wojny i każdy kraj wyko-
rzystuje tę broń, całkiem świa-
domie wprowadzając ludzi na 
pole nieprawdy, aby przycią-
gnąć neutralnych i wprowa-
dzić w błąd przeciwników… 
Człowiek ma nawyk do kłam-
stwa i niesamowitą gotowość 
do wierzenia. Oszustwa doty-
czą całych narodów i nie jest 
to sprawa, którą można lekce-
ważyć”.

Arthur Ponsonby pisze 
o niesłychanych kłamstwach 
propagandy brytyjskiej, na-
zywając owe kłamstwa truci-
zną: „Zastrzyk trucizny niena-
wiści w umysłach za pomo-
cą fałszu, to brud duszy ludz-
kiej, to większe zło, niż rzeczy-
wiste straty w życiu, to gorzej 
niż zniszczenie ciała ludzkiego” 
(Ponsonby, Propaganda, s. 18).

Turcy jako naród mie-
li być wypchnięci z Europy 
i z azjatyckiej Anatolii i prze-
siedleni do Azji Środkowej. Ale 

to się nie powiodło. Dziewiąte-
go września 1922 wojska turec-
kie zdobyły Izmir (Smyrnę), na-
stępnie Bursę, a 11 październi-
ka nastąpiło zawieszenie bro-
ni i ewakuacja wojsk greckich 
z Tracji.

Drugiego październi-
ka 1923 roku ostatni żoł-

nierz wojsk okupacyjnych opu-
ścił turecką ziemię, a 6 paź-
dziernika wkroczyły do Stam-
bułu wojska Kemala Paszy. 
Zmagania wojenne, licząc 
od walk pod Galipoli, skoń-
czyły się w Turcji po dziewię-
ciu latach. Podpisany 24 lipca 
1923 roku traktat w Lozannie 
zagwarantował w końcu pokój 
i suwerenność Turcji w dzisiej-
szych granicach.

Pierwszy spis ludno-
ści, przeprowadzony w Tur-
cji w 1926 roku, pokazał, że Tur-
cja liczy niespełna 13 milionów 
mieszkańców; dzisiaj liczy prze-
szło 75 milionów! Dzień, w któ-
rym Mustafa Kemal proklamo-
wał wolną Turcję, został ustano-
wiony Dniem Republiki (Cum-
huriyet Bayramı).

Zdawało się, że Turcja, do-
świadczona rozbiorem przez 
państwa europejskie, odwró-
ci się od Europy, zatrzaśnie się 
od środka, ale stało się zupeł-
nie inaczej. Turcja otworzyła 
się na Europę i chce należeć 
do Europy. Reformy jakie prze-
prowadził Kemal Pasza, zwany 
Atatürkiem, mogą zadziwiać.

Czwartego marca 1924 roku, 
na wniosek Kemala Mustafy, 
Wielkie Zgromadzenie Narodo-
we zniosło kalifat, zlikwidowa-
ło szkolnictwo religijne i zaka-
zało wielożeństwa w Turcji. Suł-
tan i pretendenci do tronu oca-
lili głowy, ale musieli żyć poza 
Turcją. Mehmed VI wybrał San 
Remo, a jego rodzina osiedli-
ła się w południowej Francji 
i w Szwajcarii. Ostatni kalif, Ab-
dülmecid II, zamieszkał w Nicei.

W pierwszych latach Re-
publiki Tureckiej, Kemal Ata-
türk zmagał się z przeciwnika-
mi rządów republikańskich. Tłu-
mił bunty, uśmierzał spiski, ła-
godził niezadowolenie i z całą 

konsekwencją wywracał reszt-
ki zmurszałego państwa sułta-
nów, wprowadzał w życie zasa-
dy nowej Turcji, zwane zasada-
mi Kemalizmu.

Kemalizm opiera się na sze-
ściu strzałach (tur. Altı Ok). 
Owe „strzały” to: republikanizm 
(Cumhuriyetçilik), rządy ludu 
(Halkçılık), sekularyzm (Laiklik) 
i reformizm (Devrimcilik), na-
cjonalizm (Ulusçuluk) i etatyzm 
(Devletçilik), czyli interwencjo-
nizm państwowy i nacjonalizm. 
Strzały odnoszą się nie tylko do 
polityki Turcji, ale także do za-
sad życia obywatelskiego, któ-
rymi powinien kierować się każ-
dy Turek.

Atatürk pamiętał, że jego ar-
mia składała się głównie z chło-
pów anatolijskich. Głosił więc, 
że rządy pochodzą od ludu 
i dlatego mają wyrażać wolę 
ludu. Formułował zasady po-
wszechnego dostępu obywate-
li do oświaty i kultury, i samopo-
mocy. Takie zasady miały spa-
jać naród i umacniać patriotyzm 
i tożsamość Turków.

Kemalizm był przeciw-
ko wszelkim podziałom spo-
łecznym. Głosił, że wszyscy 
obywatele są równi, bez wzglę-
du na wyznawaną religię, po-
chodzenie etniczne czy etatyzm 
(Devletçilik). Dążył do unowo-
cześnia państwa i otwarcia się 
Turcji na rozwój i nowe ideolo-
gie. Przewidywał interwencję 
państwa w gospodarkę. W roku 
1931 zasady Kemalizmu przyję-
ła rządząca wówczas Republi-
kańska Partia Ludowa.

Sześć lat póź-
niej, w 1937 roku, Kemalizm zo-
stał włączony do Konstytucji 
Republiki Tureckiej. Dzisiaj idee 
Atatürka realizuje Partia Spra-
wiedliwości i Rozwoju Recepa 
Tayyipa Erdoğana. Turcja za-
dziwia rozwojem, dynamizmem, 
nowoczesnością i młodością, 
która nie jest w sprzeczno-
ści z historią, z religią i z trady-
cją, sięgającą czasów osmań-
skich i rzymskich. Z takim naro-
dem, z takim państwem, dobrze 
jest przyjaźnić się, mieć wspól-
ną przeszłość i wspólną teraź-
niejszość.

▶

Stambuł. Turcy z Anatolii na tle AyasofiiNa statku koło Kadiköy

Istiklal Caddesi

Bosfor, wieś Anadolu

Modły w świętym Eyüp
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Polska i Polacy

Przykładowo dotyczy to pier-
wiastków ziem rzadkich, któ-
rych 98 proc. na rynek euro-
pejski trafia z Chin. Podobnie 
71proc. platyny pochodzi z RPA 
i tyle samo kobaltu z DRK. Ko-
misja uważa, że obecne jej uza-
leżnienie od paliw kopalnych 
nie może być zastąpione za-
leżnością od surowców kry-
tycznych. Dlatego zapowiada 
utworzenie w najbliższych tygo-
dniach Europejskiego Sojuszu 
na rzecz Surowców. Unijny do-
kument proponuje wykorzysta-
nie zasobów Norwegii i Ukra-
iny oraz potrzebę w tym zakre-
sie zintegrowania Bałkanów Za-
chodnich, zauważając, że Ser-
bia ma borany, a Albania ma 
złoża platyny. Planuje się na-
wiązać pilotażowe partnerstwo 
z Kanadą i z zainteresowanymi 
państwami Afryki oraz z krajami 
sąsiadującymi z UE.

Pośrednio UE odniosła 
się do polskich problemów 
surowcowych związanych 
z procesem transformacji gór-
nictwa węglowego. Specjalny 
nacisk ma być tu położony na 
zaangażowanie doświadczonej 
kadry górniczej w poszukiwa-
nie i eksploatację krytycznych 
surowców na terenie państw 
UE. Komisja zamierza powo-
łać specjalny program poszu-
kiwania surowców pod nazwą 
„Coprnicus” oraz program ba-
dań naukowych i innowacji „Ho-
ryzont Europa”, który ma rów-
nież wspierać zastosowania 
nowych technologii górniczych 
oraz uzyskiwanie surowców na 
drodze recyklingu. Być może, 
że nie byłoby potrzeby wspomi-
nania o tych zamiarach UE do-
tyczących surowców krytycz-
nych, gdyby nie fakt, że rozwa-
żania krajowych mediów i eks-
pertów z tej dziedziny, prowa-
dzone są w całkowitym ode-
rwaniu od polskich realiów. Do-
tyczą one zarówno krajowej po-
lityki surowcowej, jak i dostaw 
surowców krytycznych. choć-
by tylko dla krajowego przemy-
słu odnawialnych źródeł energii 
(OZE), czy minerałów dla pro-
dukcji samochodów elektrycz-
nych. Niepokojące jest również 
milczenie w tej sprawie rządo-
wych agend odpowiedzialnych 
za ten stan rzeczy.

Budzenie ze snu

Agencja Reuters informując 
o decyzjach UE z przekąsem 
pisze, że „Europa z opóźnie-
niem obudziła się i zauważy-
ła, że ma problem z metalami”. 
To fakt, że Europa się obudziła, 
można do tego tylko dodać, że 

lepiej późno, niż wcale. 
UE zamierza energicznie 
przystąpić do odbudowy 
swojego potencjału nie-
zbędnych surowców. Po-
wstaje pytanie, jaki bę-
dzie udział Polski w tym 
surowcowym biznesie 
UE? Na razie wydaje 
się, że nas to nie doty-
czy. Dlaczego? Odpowie-
dzi jest sporo. Po pierw-
sze propagandowo jeste-
śmy pod względem su-
rowcowym najbogatszym 
krajem UE. Dlatego nie 
prowadzimy i niczego nie 
poszukujemy, bo wszyst-
ko to mamy. Nie korzy-
stamy z tego bogactwa, 
gdyż brak jest odpowied-
nich technologii, i po-
trzebnych na to kapita-
łów. Zagranicznego ka-
pitału nie wpuścimy, bo 
jest to „wyprzedaż bo-
gactwa narodowego”. Ponie-
waż nie eksploatujemy tych bo-
gactw naturalnych wszystkie 
je musimy importować. Trze-
ba przyznać, że jest to sytu-
acja dość wygodna. Nie mu-
simy się martwic o żadne po-
zwolenia, protesty, koszta i ist-
niejące ryzyko niepowodzenia. 
To mamy z głowy. Ta polityka 
surowcowa była również dotąd 
popularna w UE. Teraz odcho-
dzi się od łatwych rozwiązań 
importowych, bo na horyzon-
cie pojawiają się chmury bu-
rzowe, które mogą zerwać im-
portowe dostawy. Politycy i gór-
nictwo UE dostrzega to i za-
wczasu próbuje się zabezpie-
czyć. Na tym tle polski „sen” su-
rowcowy trwa nadal. Surowco-
we decyzje UE są już dzwon-
kiem alarmowym i doprawdy 
najwyższy czas na przebudze-
nie się ze snu o samowystar-
czalności i niezależności su-
rowcowej najbogatszego w su-
rowce kraju UE. Pośrednio do-
kument UE zwraca na to uwagę 
na tle innych krajów nie wymie-
niając Polski jako swojego su-
rowcowego zaplecza. Przypo-
mnieć trzeba o dwóch tylko na-
szych możliwościach dostawy 
surowców krytycznych dla po-
trzeb UE.

Wanad

Ilość wanadu w polimetalicz-
nych złożach żelaza, tyta-
nu i wanadu „Krzemianki” k/
Suwałk ocenia się na ok. 15 
mln ton po 60 – 70 000 USD 
za tonę wychodzi ok. 1 bilio-
na USD! Przyjmując nawet 10 
krotny błąd tych bardzo przy-
bliżonych obliczeń, to i tak jest 

to liczba, którą warto zweryfi-
kować szczegółowymi badania-
mi i analizami opłacalności ta-
kiej inwestycji. Przypuszczalnie 
ten rząd wartości wchodzi w ra-
chubę na co wskazuje ogłoszo-
na w 2014 r. książka Dominika 
Rettingera „Klasa”. Jej konsul-
tantami byli wymienieni z na-
zwiska najwyżsi urzędnicy pań-
stwowi odpowiadający za poli-
cję kryminalną i służby specjal-
ne. Główny wątek tej powieści 
został cztery lata wczesnej za-
powiedziany w notatce praso-
wej dotyczącej zainteresowa-
nia się tymi złożami inwestorów 
z USA (Gazeta Współczesna 
– Amerykanie zainteresowa-
ni suwalską rudą. 27.03.2003). 
Część pieniędzy przeznaczo-
nych na ten cel, miała pocho-
dzić z amerykańskiego fun-
duszu offsetowego związane-
go z zakupem samolotów F-16 
i miała być przeznaczona na 
eksploatację rud polimetalicz-
nych w gminie Jeleniewo. Była 
to suma ok. 6 mld USD. Po-
mijając wątki sensacyjne trze-
ba zweryfikować wyniki badań 
z przed prawie pół wieku i na 
nowo podjąć stosowne w tej 
sprawie decyzje. Odnotować 
trzeba, że na Suwalszczyźnie 
istnieje duże poparcie społecz-
ne dla tego rodzaju inwestycji.

Fluoryt i baryt

To kolejne minerały krytyczne 
znajdujące się na aktualnej li-
ście UE. Łączne zasoby tych 
minerałów znajdujące się w zło-
żu Stanisławów k/Jawora na 
Dolnym Śląsku ocenia się na 
ok. 5,3 mln ton. Obie kopaliny 
były eksploatowane do końca 
lat minionego wieku. Brak opła-

calności spowodowany był dro-
gim transportem samochodo-
wym ciężkiego urobku do odle-
głego o ok. 30 km Boguszowa, 
gdzie istniał jeszcze stary po-
niemiecki system flotacji. Krajo-
we banki odmówiły kredytu na 
około 1 mln USD na miejscową 
inwestycję dla podobnego za-
kładu na miejscu, co spowodo-
wało zamknięcie tej kopalni. Jej 
powtórne otwarcie nie powinno 
być technicznym problemem, 
gdyż eksploatacja prowadzona 
była na wysokim wzniesieniu, 
przy niskim poziomie zwiercia-
dła wody i w litych masywnych 
skałach, w których dawne wyro-
biska zjazdowe i eksploatacyjne 
zachowały się do chwili obec-
nej. Na razie nikt nie zamierza 
tego czynić, chociaż minerały 
te są uważane za krytyczne dla 
UE, a tym samym chyba rów-
nież i dla nas.

Nikiel

Jest jednym z minerałów 
o szczególnym znaczeniu dla 
UE ze względu na jego kluczo-
wą rolę w produkcji akumulato-
rów dla samochodów elektrycz-
nych. Jedyne w Europie złoże 
niklu znajduje się kilka kilome-
trów na północ od Ząbkowic Śl. 
na Dolnym Śląsku. Przy szosie 
E-12 łączącej Wrocław z Ku-
dową Zdrój. Jego odkrywkowa 
eksploatacja z przerwami trwa-
ła od 1920 r. do 1983 r. Zosta-
ła ona zaniechana ze wzglę-
du na brak inwestycji zwią-
zanych z ochroną środowi-
ska. Ustalono, że na trzech są-
siadujących wzgórzach znaj-
duje się jeszcze ok. 17,2 mln 
ton rudy o zawartości ok. 1 
proc. Ni, Ilość metalu ocenia 

się na ok. 150 tys. ton. 
Jego cena wynosi ok. 
18 tys. USD za tonę, co 
daje wartość ok. 2,7 mld 
USD. Ujemną stroną dla 
tej nowej inwestycji jest 
sprzeciw mieszkańców, 
którzy dobrze pamięta-
ją miejscową hutę, która 
powodowała zwiększoną 
zachorowalność na raka.

Cudze chwalicie

Jak wspomniano już 
po stronie polskiej brak 
jest zainteresowania 
dla wznowienia eksplo-
atacji udokumentowa-
nych złóż uznawanych 
za surowce krytycz-
ne w UE. Tych surow-
ców można by znaleźć 
jeszcze więcej, ale nikt 
nie widzi w tym żadne-
go interesu. O nadal ist-

niejącym w tej branży klima-
cie świadczy milczenie Euro-
pejskiego Sojuszu na rzecz Su-
rowców. Czy Polska zamierza 
uczestniczyć w tej inicjatywie? 
Jeżeli tak, to w jakiej roli? Wy-
gląda na to, że zadowolimy się 
pozycją obserwatora, innym po-
zostawiając inicjatywy w tej ma-
terii. Nam wystarczy import. Co 
będzie jeżeli ten załamie się. 
Prawdopodobnie przemysł na 
nim oparty padnie, ale w zamian 
być może otrzymamy gotowe 
importowane produkty. Przy-
pomina to jeszcze czasy zabo-
rów, kiedy w Poznaniu w dru-
giej połowie XIX w. rozpoczę-
to produkcję doskonałych ma-
szyn rolniczych. Niemcy prefe-
rujący swoje w tej materii urzą-
dzenia, zmuszeni byli do ich ku-
powania gdyż były one znacz-
nie lepsze od niemieckiej pro-
dukcji. Do Poznania przybył pru-
ski minister, który tak mniej wię-
cej powiedział do polskich ich 
producentów: „Po co to wszyst-
ko robicie? Tylko niepotrzeb-
nie się trudzicie. My w Berli-
nie wszystko zrobimy co bę-
dzie wam potrzebne. Przywie-
ziemy do Poznania, abyście nie 
musieli tak ciężko pracować. 
My to wszystko za was zrobi-
my”. O ile podobna argumenta-
cja w XIX wieku nie przekonała 
poznańskich przemysłowców, 
to obecnie wydaje się, że w po-
lityce surowcowej państwa sta-
ła się ona jego doktryną.

Wracając do surowców kry-
tycznych UE i naszych za-
sobów trzeba przypomnieć 
przysłowie, że „cudze chwa-
licie, swego nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie”.

Polska i surowce krytyczne UE
 ■ Komisja Europejska po raz czwarty ogłosiła listę krytycznych surowców energetycz-

nych dla gospodarki UE. Lista ta i jej uzasadnienie spotkały się z uznaniem krajowych 
mediów. Szczególnie pozytywnie komentowano konieczność uniezależnienia się UE 
od dostaw z krajów, które zmonopolizowały ich wydobycie.

Adam 
Maksymowicz
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Polska i Polacy

Po roku uporczywej dezinfor-
macji globalne media zaczy-
nają pisać o tym, o czym przy-
tomni obserwatorzy informo-
wali już od roku: że wirus, któ-
remu przypisano sprawstwo 
tzw. pandemii został sztucz-
nie skonstruowany; że idzie 
o gigantyczne pieniądze i to-
talitarną kontrolę nad światem, 
a może wręcz o „wyszczepie-
nie” rodzaju ludzkiego, tak by 
zamiast blisko ośmiu miliar-
dów zostało na Ziemi 500 mi-
lionów wybrańców. Że to brzmi 
jak teoria spiskowa? Jak epi-
tet wypracowany swego czasu 
przez fachowców z CIA?

Naprawdę? Nie pamiętacie 
już, jak najwybitniejsze autory-
tety pozorne zapewniały w naj-
bardziej opiniotwórczych me-
diach głównego nurtu, że nie-
szczęście na świat sprowadzi-
li chińscy smakosze zajadają-
cy się zupą z rudawki wielkiej? 
Że wszystkiemu winien mokry 
targ z Wuhan oferujący egzo-
tyczną dziczyznę, lecz bez sto-
sownych warunków sanitar-
nych? A nie np. samozwańczy 
filantropi od lat szykujący się na 
globalne epidemie? I prezentu-
jący symulacje takich zdarzeń 
podczas elitarnych konferencji 
quasi-naukowych poprzedzają-
cych sam atak?

Nie pamiętacie, jak wiel-
możny dr Anthony Fauci, głów-
ny lekarz USA, bezkarnie kła-
mał, wprowadzając w błąd opi-
nię publiczną w strategicznie 
oraz żywotnie ważnych dla ca-
łego świata kwestiach? Albo 
jak dr Judy Mikovits, znają-
ca dr. Fauciego z czasów daw-
nej współpracy, ostrzega-
ła przed nim i jego mocodaw-
cami w swej książce, wyda-
nej w kwietniu 2020 roku.

Broniatowski i późne 
dostrzeganie słonia...

Pewnie nie pamiętacie też, jak 
poważni podobno naukowcy 
(Kristian G. Andersen i inni) za-
pewniali, że ten wirus jest rezul-
tatem naturalnej mutacji powią-
zanej ze zmianą podstawowego 
nosiciela? I mówili to, ignorując 
znany fakt, że prace nad uzło-
śliwianiem odzwierzęcych pato-
genów, z użyciem metody Gain-
of-function (podkręcania funkcji) 
prowadzono od lat w wielu labo-
ratoriach, nie tylko wojskowych 
i nie tylko amerykańskich. Choć 
oczywiście nie wszystkie grupy 
badawcze chwaliły się rezulta-

tami, jak zrobił to jesienią roku 
2015 zespół prof. Ralpha S. Ba-
rica, z Chapel Hill, nominalnie 
kierowany wtedy przez dr. Vine-
eta D. Menachery’ego.

Nie pamiętacie, że człon-
kiem zespołu z Chapel Hill, któ-
ry skutecznie „wzmocnił” wiru-
sa SARS, osadzając na jego 
powierzchni sekwencję białko-
wą kolca S (Spike) z korono-
wirusa występującego u nieto-
perzy podkowcowatych w pro-
wincji Yunnan, była Chinka Shi 
Zhengli, specjalistka od pato-
genów oraz czołowa postać In-
stytutu Wirusologii w Wuhan? 
Znana również jako Batwoman. 
Owszem, nie chcieliście przyjąć 
do wiadomości, że gdy w Sta-
nach Zjednoczonych zakaza-
no eksperymentów ze wzboga-
caniem genomu wirusów (np. 
o inne białko kolca S), tak żeby 
skuteczniej mogły atakowa

tkankę nabłonka ludzkich 
płuc, to wtedy owe groźne dla 
ludzkości badania zostały prze-
niesione właśnie do Wuhan i – 
poprzez EcoHealth Alliance Pe-
tera Daszaka (swoją drogą, co 
za perfidia w nazwie!) – nadal 
były finansowane z budżetu fe-
deralnego USA.

Nic dziwnego, że dla od-
biorców, którzy przez po-
nad rok dawali wiarę mediom 
tzw. głównego nurtu, zaan-
gażowanym w zorganizowa-
ną propagandę rzekomej pan-
demii, rewelacje Michała Bro-
niatowskiego, dynasty ostro 
komunizującej rodziny, mogą 
się wydać zaskakującym ga-
me-changerem. A gdyby się 
tak okazało, że wirus wca-

le nie jest naturalny, lecz po-
chodzi z chińskiego laborato-
rium? – serwuje delikatne pyta-
nie „medialny menedżer” Bro-
niatowski, teraz publicysta One-
tu oraz koordynator oddziału 
Politico w Polsce. Tak, Michał 
Broniatowski, syn „dąbrowsz-
czaka” Mieczysława, ten sam, 
który parę lat temu upublicz-
nił dość fachowy przepis na 
organizację majdanu dla oba-
lenia rządów PiS. Scenariusz 
astroturfingu, zapewne z zaso-
bów Departamentu Stanu, któ-
ry przecież w niejednym miej-
scu na świecie dowiódł już swo-
jej skuteczności.

Cóż, to dopiero pierwsza 
łuska cebuli, nawet oczy nie 
szczypią, a gdzie tam jeszcze 
do płynących łez... Bo prze-
cież laboratoria Wuhan, niewąt-
pliwie związane z konstruwiru-
sem SARS-CoV-2, nie były ani 
pierwsze, ani jedyne. Podczas 
gdy w problem zakłamywania 
tego swoistego ataku bronią 
biologiczną, tej agresji przeciw-
ko rodzajowi ludzkiemu zaan-
gażowane są media, pozostają-
ce w kapitałowo-właścicielskiej 
zależności od grupy plutokra-
tów-celebrytów, którzy najwy-
raźniej wyrośli już z fazy glo-
balnych idoli, poczuli się boga-
mi i teraz próbują urzeczywist-
nić swoją wizję świata. Per fas 
et nefas.

Liczby nie kłamią. Nawet 
te skłamane

Zacznijmy od sposobu liczenia 
ofiar. Według portalu Worldo-
meter, liczba ofiar infekcji powo-

dowanej wirusem znanym jako 
SARS-CoV-2 wynosi na świe-
cie (stan na 13 czerwca 2021) 
nieco ponad 3, 8 mln. W od-
niesieniu do ujętej w statysty-
kach liczby blisko 176, 5 mi-
liona przypadków tej choroby, 
śmiertelność wynosiłaby 2, 16 
proc. Podczas gdy np. odsetek 
śmiertelności ciężkich przypad-
ków grypy w trudnym w Polsce 
ze względu na przewagę wiru-
sa typu A sezonie 2018/2019 
kształtował się na poziomie jed-
nego procenta (dokładnie 0,95 
proc.).

Wynikałoby stąd, że wpraw-
dzie zagrożenie wirusem – 
dla walki z którym zadyspono-
wano te wszystkie lockdowny, 
obostrzenia sanitarne oraz an-
tywolnościowe restrykcje para-
liżujące na rok praktycznie cały 
zachodni świat – jest być może 
dwa razy groźniejsze od zwy-
kłej epidemii grypy oraz cho-
rób grypopodobnych, ale wcale 
nie uzasadnia aż tak rujnującej 
życie, zdrowie i dotychczaso-
wy kształt naszego świata kam-
panii obronnej. Tym bardziej że 
faktycznej liczby zgonów na Co-
ViD-19 nigdy raczej nie pozna-
my, nie z powodu niedostat-
ku rzetelności witryny Worldo-
meter, lecz ze względu na „kre-
atywną księgowość” uprawianą 
przez władze sanitarne państw 
Zachodu.

W USA już przed rokiem 
uczciwi lekarze alarmowali 
o państwowym systemie korup-
cji w tym zakresie: za zgłosze-
nie każdej śmierci, byle stowa-
rzyszonej z obecnością mod-
nego wirusa, szpitale otrzymy-

wały potrójną dotację. Gdzie in-
dziej płacono mniej szczodrze, 
ale zwykle co najmniej sowi-
cie, więc... trudno przypusz-
czać, żeby personel medyczny 
zaniżał dane na własną szko-
dę. Z kolei drugim czynnikiem 
deformującym obraz stanu rze-
czy, były fałszywie pozytyw-
ne wyniki testów PCR RT, głów-
nie zresztą wykorzystywane dla 
podkręcania paniki oraz efek-
tywnego kreowania tzw. fali za-
chorowań.

Że krajowe władze sanitar-
ne unikały ustalenia rzeczy-
wistego zasięgu proliferacji 
tak zabójczego podobno wiru-
sa, widać po tym, że tylko in-
cydentalnie w świecie przepro-
wadzano badania przesiewo-
we (i to zwykle w poszcze-
gólnych regionach czy sta-
nach USA) dla ustalenia stop-
nia rozpowszechnienia się wiru-
sa wśród danej społeczności, 
co pozwalało na rzetelną ocenę 
stopnia zapadalności na tę in-
fekcję oraz na ustalenie praw-
dziwego odsetka śmiertelności. 
Trwała głuchota władz sanitar-
nych, politycznych oraz telewi-
zyjnych uczonych na tę elemen-
tarną metodę, a zwłaszcza tłu-
mienie wszelkiej merytorycznej 
debaty i ośmieszanie realnych, 
ale niedyspozycyjnych autory-
tetów medycznych, dopełniają 
obrazu owej „potiomkinowskiej 
pandemii”.

Szukając alibi, WHO 
podwaja stawkę

Co zdumiewające, choć skąd-
inąd niestety zrozumiałe, kiero-
wana przez Tedrosa Ghebrey-
esusa WHO, która w czasie tej 
epidemii popełniła tak wiele błę-
dów oraz karygodnych zanie-
chań, a nadto wydała naprawdę 
sporo sprzecznych oświadczeń 
i kuriozalnych zaleceń, teraz 
twierdzi, że liczba blisko czte-
rech milionów ofiar jest znacz-
nie zaniżona, że w zasadzie 
należałoby ją nawet podwo-
ić. Przyjmijmy na chwilę te sa-
mousprawiedliwienia, czyli pró-
bę tworzenia sobie alibi, za do-
brą monetę. Niewiele ponad 3, 
8 mln razy dwa wynosi około 7, 
6 miliona ofiar śmiertelnych. Dla 
ułatwienia rachunków zaokrą-
glijmy tę liczbę w górę do 7, 9. 
Populacja globu wynosi obecnie 
prawie 7, 9 miliarda. Co ozna-
cza, że zniszczenie paru miliar-

Łuskanie cebuli. Nie śpij, 
bo cię wyszczepią

 ■ Plandemia niby-wirusa oraz quasi-szczepionek ma strukturę cebuli, więc czeka nas jeszcze wiele od-
słon, zanim dotrzemy do jej jądra. Do tajemnicy, która – podobnie jak w przypadku cebuli – zapewne 
okaże się pustką. Dokładniej – aksjologiczną nicością.

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim wyłączą prąd
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Wywiad

Porozmawiajmy o aktywno-
ści fizycznej. Kolarze zgod-
nie twierdza, że najlepszy 
jest rower...

Bo to prawda. Rower to nie tyl-
ko zdrowie fizyczne, bo pracuje 
układ krwionośny, oddechowy, 
pracują mięśnie, organizm jest 
dotleniony, ale również psychi-
ka się regeneruje. Znika stres. 
Każdemu powtarzam; gdy wsią-
dziesz na rower, przejedziesz tyl-
ko kawałek drogi, to o wszystkim 
zapomnisz. Człowiek jest wtedy 
sam ze sobą, przypominają mu 
się ciekawe myśli, słowa. Jest 
to rodzaj kontemplacji, wycisze-
nia. Ile problemów można roz-
wiązać, jadąc.

Dobrze też pracuje serce.

Postawa siedząca, lekko po-
chylona do przodu jest idealna 
dla serca – tak mówią kardiolo-
dzy. Rower pozwala zobaczyć, 
jakie są defekty w organizmie. 
Na jazdę na rowerze namówi-
łem między innymi mojego leka-

rza. Pewnego dnia zasłabł, ale 
już na terenie szpitala, do które-
go dojeżdżał rowerem. Wyszło 
na jaw, że miał chorobę wieńco-
wą i można było w porę przeciw-
działać. Do dziś, gdy tylko wspo-
mina ten moment, mówi mi: „Ta-
dek, to dzięki tobie, dzięki rowe-
rowi. Gdybym tylko chodził, mo-
głoby być różnie”.

Pochodzi pan z gminy Jawo-
rzyna Śląska. Co roku w pana 
miejscowości Nowicach od-
bywa się memoriał Tadeusza 
Mytnika. Czy dużo osób star-
tuje w tym wyścigu?

W wyścigu mogą wziąć udział 
zawodnicy w każdym wieku – 
zrzeszeni, którzy posiadają ak-
tualną licencję kolarską i ważne 
badania lekarskie, oraz niezrze-
szeni po wypełnieniu oświad-
czenia. Dzieci startują za pi-
semną zgodą rodziców lub opie-
kunów, w ich obecności. Startu-
je nawet kilkuset zawodników. 
Ale najlepsze są dzieci na swo-
ich rowerkach. Bo kibicują im 
dziadek, babcia, rodzice, pies... 
No i te dzieciątka stoją na star-
cie na tych rowerkach, ujadą 
może ze 100 metrów, ale jaka 
to dla nich radość. Każde dziec-
ko dostaje medal z moim wize-
runkiem.

Dlaczego trzeba promować 
sport?

Chodzi o to, żeby znaleźć czas 
dla siebie, dla sportu. Bo ludzie 
zaniedbują aktywność fizycz-
ną. Przypominają sobie do-
piero wtedy gdy zaboli ich ser-
ce, wątroba lub zachorują.

Ważne jest też szukanie ta-
lentów sportowych.

Tak. Sam pierwszy raz poje-
chałem na tego typu wyścig, 
było to z okazji 650-lecia Pio-
trowic. Startowali tam też za-
wodnicy z klubów kolarskich. 
No i wszystkich pokonałem, ale 
gdy podniosłem ręce do góry 
przed metą, przewróciłem się. 
Zająłem drugie miejsce, bo za-
nim się pozbierałem, metę mi-
nął Mieczysław Cielecki, póź-
niej wybitny przełajowiec. 
To on mnie namówił do trenin-
gów w klubie sportowym Karo-
lina Jaworzyna Śląska. I tak się 
zaczęła moja przygoda z ko-
larstwem.

Jak wygląda dzisiaj pana ak-
tywność fizyczna?

Rano, gdy się budzę, nie wsta-
ję od razu. Budzę oczy, serce, 
jelita, mięśnie. To trzeba zrobić. 
I wtedy dopiero wstać. Gimna-
styka poranna, to przede wszyst-
kim rozciąganie. Kładę się na 
dywan robię krzyżowe ćwicze-
nia, potem robię rozciągają-
ce „kocie ćwiczenia” – wycią-

gam ręce, jedną nogę odcią-
gnę potem drugą, zawsze zro-
bię dziesięć pompek i co jest 
bardzo ważne, otwieram drzwi 
balkonowe i wymieniam dwu-
tlenek węgla w organizmie na 
świeże powietrze. Codzien-
nie to robię. Głęboki oddech 
i trzymam powietrze, ile tyl-
ko mogę i je wydycham. Cho-
dzi o to, żeby w obieg wszedł 
tlen, a szybciej wyszedł dwutle-
nek węgla. To jest ćwiczenie ty-
betańskie.

A rower?

Na rower wsiadam trzy razy w ty-
godniu. Jeżdżę od 60 do 100 ki-
lometrów. Bo tego starego dia-
bła, co jest we mnie w środku, 
to czterdziestoma kilometrami 
nie rozruszam. Jeżdżę nawet, 
gdy pada deszcz. I po powrocie 
do domu, mogę góry przenosić, 
jestem tak naładowany.

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

ŚNIADANIE MISTRZA

Tadeusz Mytnik: Wieczorem zawsze parzę siemię lniane, któ-
re rano wypijam. Na śniadanie przygotowuję swoją mikstu-
rę: rozgniatam banan, dodaję pestki dyni, słonecznika, żura-
winę, pokrojone suszone śliwki, płatki owsiane, rodzynki, sok 
z cytryny, jedną łyżkę oleju lnianego, szczyptę imbiru w prosz-
ku i pół startego jabłka.

Do tego piję herbatę liściastą z miodem. Po takim śniadaniu 
jestem syty i do obiadu nic więcej nie jem.

Tadeusz Mytnik – polski kolarz szosowy i torowy, srebrny medalista olimpij-
ski, trzykrotny medalista szosowych mistrzostw świata, wielokrotny mistrz 
Polski, zwycięzca Tour de Pologne, specjalista w szosowej indywidualnej jeź-
dzie na czas.

Urodził się na Dolnym Śląsku. Kolarstwo zaczął uprawiać w klubie Karolina 
Jaworzyna Śląska w 1965 roku pod okiem trenera Henryka Cacały. Po powo-
łaniu do służby wojskowej w Marynarce Wojennej, był zawodnikiem WKS Flo-
ta Gdynia, gdzie trenował go Jerzy Pancek.

Największe sukcesy międzynarodowe odniósł w szosowym wyścigu dru-
żynowym, będąc, ze swoimi umiejętnościami jazdy na czas, głównym fila-

rem zespołu. W tej konkurencji dwukrotnie zwyciężył na mistrzostwach świa-
ta w Barcelonie w 1973 oraz rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach 
świata w Yvoir. Na MŚ w 1973 Polacy wystąpili w składzie: Tadeusz Mytnik, 
Lucjan Lis, Stanisław Szozda i Ryszard Szurkowski, a w 1975 partnerowali 
mu Mieczysław Nowicki, Ryszard Szurkowski i Stanisław Szozda. W tej sa-
mej konkurencji zdobył też srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Mont-
realu w 1976 oraz brązowy na mistrzostwach świata w San Cristóbal w 1977.

W mistrzostwach Polski zdominował przede wszystkim indywidualną jaz-
dę na czas, zdobywając ośmiokrotnie złote medale (1971, 1972, 1973, 1974, 
1978, 1979, 1980 i 1982) oraz srebrny w 1984.

Rower jest jak rozrusznik w samochodzie
 ■ Rower pozwala zobaczyć, jakie są defekty w organizmie. Na jazdę na rowerze namówiłem między in-

nymi mojego lekarza. Pewnego dnia zasłabł, ale już na terenie szpitala, do którego dojeżdżał rowerem. 
Wyszło na jaw, że miał chorobę wieńcową i można było w porę przeciwdziałać. Do dziś, gdy tyl-
ko wspomina ten moment, mówi mi: „Tadek, to dzięki tobie, dzięki rowerowi. Gdybym tylko 
chodził, mogłoby być różnie” – mówi Tadeusz Mytnik w rozmowie z Magdaleną Szymerowską.

Magdalena 
Szymerowska

Tadeusz Mytnik w rozmowie z redaktorem naczelnym
Tadeusz Mytnik na trasie XXVIII Wyścigu Pokoju w 1975 r.
Fot. PAP / Stanisław Dąbrowiecki
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Wywiad

Mięśnie można rozluźnić od-
powiednim strechingiem (roz-
ciąganiem) lub masażem. 
Bezpiecznym jest automasaż, 
czyli masaż wykonany samo-
dzielnie za pomocą rollera. Ta-
kie rozluźnienie nie jest oczy-
wiście przeznaczone tylko dla 
osób doświadczonych i spor-
towców, może również pomóc 
osobom zmagającym się z cią-
głym przeszkadzającym w ży-
ciu codziennym spięciu mięśni 
i powięzi, czyli tkance łącznej, 
która otacza mięśnie.

Twórcą rollera był fizyk Mo-
she Feldenkrais, który zaj-
mował się też sztukami wal-
ki. Wynalazł to urządzenie aby 
zniwelować ból kolana. Jed-
nak dopiero 2008 roku Mike 
Robertson opracował instruk-
taż anatomiczny ze wskazów-
kami, jak się rolować.

Jednak należy pamiętać 
o przeciwwskazaniach do ma-

sażu. Są to: złamania kości, 
brak czucia, drętwienie mię-
śni i widoczne żylaki. Krwia-
ki możemy rolować dopiero po 
24 godzinach od ich pojawie-
nia się.

Odpowiedni roller można 
dobrać w sklepie sportowym. 
Rollery różnią się nie tylko 
ceną, ale też kształtem, wiel-
kością i twardością, żeby unik-
nąć bólu w czasie masowania 
nieprzyzwyczajonych mięśni. 
Z czasem jednak nieprzyjem-
ny ból minie i pojawi się przy-
jemne rozluźnienie spiętych 
części ciała.

Po wyczerpującym tre-
ningu lub całodziennej pracy 
przy biurku automasaż rozluź-
ni mięśnie dwugłowe i czworo-
głowe, uda, łydki i plecy. Moż-
na również delikatnie maso-
wać ręce i mięśnie piszcze-
lowe, a także rozluźnić na-
sze powięzi ciała. Kiesy przez 

cały dzień nie zdejmujemy bu-
tów, dobrze się sprawdzi ma-
saż rollerem stóp od stro-
ny podeszwy. Mięśnie dzię-

ki temu będą rozmasowane 
i mniej bolące.

Takie odprężenie 
po wysiłku przyczyni się do 

lepszej regeneracji tkanki mię-
śniowej i w konsekwencji do 
lepszych wyników w sporcie. 
Jednak zalet jest dużo więcej, 
między innymi mniejsze praw-
dopodobieństwo wystąpie-
nia kontuzji w czasie aktyw-
ności fizycznej i lepsza mo-
bilność w czasie jej wykony-
wania. Dodatkowymi plusa-
mi jest redukcja stresu po ca-
łym dniu i lepsze samopoczu-
cie i sprawność fizyczna. Ko-
biety zmagające się z widocz-
nym cellulitem również mogą 
go zmniejszyć dzięki masa-
żom rollerem.

Odpowiednie rolowanie 
może zapewnić każdemu, 
niezależnie od płci i wieku, 
lepsze samopoczucie.

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

Czy samodzielne rozluźnianie 
mięśni jest możliwe?

 ■ Nasz aparat ruchu ciągle jest narażony na urazy mechaniczne zewnętrzne i wewnętrzne. Brak ruchu 
może doprowadzić do kruchości kości, osłabienia mięśni czy nadwagi. Ćwiczenia są więc bardzo waż-
ne, jednak po wysiłku możemy odczuwać napięcie mięśni i ból.

Emilia 
Kaba

dom dotychczasowego sposo-
bu organizacji życia na planecie 
poczyniono z powodu zagroże-
nia, które po półtora roku trwa-
nia dotyczyło tylko jednego pro-
mila populacji. Dla zobrazowa-
nia skali tej horrendalnej wręcz 
niewspółmierności realnych za-
grożeń i podjętych środków 
dodam, że według cytowane-
go wyżej portalu Worldometer, 
tylko w roku 2021, czyli w cią-
gu ostatniego niespełna półro-
cza zmarło na Ziemi 26, 4 mi-
liona osób.

Motywy takiego stanowiska 
Światowej Organizacji Zdrowia, 
tuczącej się na garnuszku roz-
wodnika Gatesa są oczywiste: 
mimo redefinicji pandemii oraz 
podkręcenia liczby zgonów na 
CoViD-19 metodą korumpowa-
nia części środowisk medycz-
nych jest ich nadal zbyt mało 
dla uzasadnienia całej global-
nej histerii okołopandemicznej. 
Ludzie coraz częściej zaczyna-
ją dostrzegać, że ktoś ich, mó-
wiąc oględnie, mocno nabiera. 
Coraz więcej lekarzy praktyków 
uczy się skutecznie leczyć tę in-
fekcję w fazie początkowej, nie 
dopuszczając do zapalenia płuc 
z powikłaniami oraz późniejsze-
go duszenia się pod respira-
torem.

Zalecenia WHO prze-
widywały głównie testowa-
nie, wyczekiwanie na rozwój 
infekcji podczas kwarantanny, 
a dopiero później – w ciężkich 
przypadkach – hospitalizację. 
Preparatów, które dawały cał-
kiem dobre rezultaty (m.in. hy-
droksychlorochina, iwermek-
tyna, amantadyna), nie wpisa-
no do biurokratycznego tzw. 
schematu leczenia, bloku-
jąc ich stosowanie i właściwie 
od początku mamiąc mocno 
przestraszonych ludzi szcze-
pionką, która miała się poja-
wić najwcześniej za dwa-trzy 
lata. Takie zapowiedzi skła-
dali znawcy przedmiotu jesz-
cze w maju, w czerwcu ubie-
głego roku. Ale szczepion-
ki przeciwko wirusowi SARS
-CoV-2 pojawiły się znacznie 
przed terminem. Już w grud-
niu 2020.

Skąd ten pęd do 
szczepionkowego 

hazardu?

Zwalnianie koncernów z wszel-
kiej odpowiedzialności za nie-
pożądane skutki szczepień, je-
dynie warunkowe dopuszcze-
nie preparatów przez Euro-
pejską Agencję Leków (EMA) 
i jej amerykański odpowied-
nik (FDA), wreszcie sprzedaż 

posiadanych akcji przez sze-
fa koncernu Pfizer – taka se-
ria dziwnych kroków musia-
ła wzbudzić wśród ludzi zdro-
wy sceptycyzm, nie tylko prze-
cież w Polsce. Sytuacji nie 
poprawiły oświadczenia, że 
szczepionki, a w istocie ekspe-
rymentalne preparaty medycz-
ne nie chronią ani przed za-
chorowaniem, ani przed trans-
misją wirusa. Czyli wbrew nar-
racji tuzów z Rady Medycz-
nej przy Premierze to raczej 
zaszczepieni są groźni dla 
osób nie mających kontaktu 
z wirusem, a nie odwrotnie, jak 
to często sugerowano.

Że też na eksponowa-
ne w mediach autorytety około-
pandemiczne wybrano akurat 
profesorów nie grzeszących lo-
giką. To już naprawdę wolę Ja-
rosława Pinkasa, który jeszcze 
cały rok wcześniej ujawnił pla-
nowaną strategię władz sani-
tarnych: „Wygenerujemy emo-
cjonalne zapotrzebowanie na 
szczepionkę”...

Do opinii publicznej dociera-
ją jednak nienagłaśniane w me-
diach wieści o przypadkach 
śmierci po zaszczepieniu. I do-
tyczy to nie tylko kilku głośnych 
ostatnio w kraju przypadków 
z VIP-ami, ale często całkiem 
zwyczajnych, niezbyt wieko-
wych osób, niejednokrotnie 

będących w dobrej kondycji 
przed zaszczepieniem. Trze-
ba pamiętać, że preparaty typu 
mRNA (Pfizer-BioNTech, Mo-
derna) to wciąż rodzaj medycz-
nego eksperymentu, którego 
lecznicza przydatrność zosta-
ła ostatnio mocno zakwestio-
nowana przez dr. Byrama Bri-
dle’a, profesora w dziedzinie 
immunologii wirusowej z Uni-
wersytetu Guelph, kanadyjskiej 
uczelni publicznej w prowincji 
Ontario.

Prof. Bridle oraz międzyna-
rodowa grupa badaczy, dzię-
ki zapytaniu Japońskiej Agen-
cji Regulacyjnej skierowane-
mu do koncernu Pfizer, uzy-
skali dostęp do poufnych (con-
fidential) wyników badań tzw. 
biodystrybucji białka kol-
ca w zaszczepionym organi-
zmie. I okazało się, że synte-
tyzowane w komórkach go-
spodarza dzięki materiało-
wi RNA białko Spike zamiast 
– jak się spodziewano – po-
zostawać w mięśniach ramie-
nia i skłaniać system odporno-
ściowy do produkcji stosow-
nych przeciwciał, przedosta-
je się do ludzkiego krwioobie-
gu. Stamtąd nie dość, że tra-
fia do wielu tkanek i narzą-
dów wewnętrznych, takich jak 
śledziona, szpik kostny, wątro-
ba, nadnercza i zwłaszcza jaj-

niki, to w dodatku zachowu-
je się jak patogen. Może po-
wodować zakrzepy, ale i krwo-
toki wewnętrzne, może uszko-
dzić serce albo przekroczyć 
barierę krew-mózg, powodując 
poważne szkody neurologiczne 
– alarmuje prof. Byram Bridle.

Nie trzeba było długo cze-
kać na usilne próby zdyskre-
dytowania tez kanadyjskie-
go badacza... Mimo wszystko, 
nie brzmi to zachęcająco, choć 
dotychczas zakrzepicę koja-
rzono raczej ze szczepionka-
mi wektorowymi firm AstraZe-
neca oraz Johnson & Johnson. 
Ale i w tym przypadku już kil-
ka europejskich państw wyco-
fało się ze stosowania szcze-
pionek opartych na niezdolnym 
do replikacji adenowirusie.

Może więc zamiast genero-
wać trochę niebezpieczny en-
tuzjazm dla masowych szcze-
pień o trudnych do przewidze-
nia konsekwencjach, lepiej 
skupić się na racjonalnej profi-
laktyce i leczeniu chorych. Tym 
bardziej że kliniczne badania 
leku opartego na krótkiej se-
kwencji receptora ACE-2, który 
blokuje infekcję wirusa SARS-
CoV-2 już w górnych drogach 
oddechowych, naprawdę nie-
źle rokują.

(14 czerwca 2021)

Łuskanie cebuli. Nie śpij, bo cię wyszczepią
dokończenie ze str. 15 ►
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Historia i Pamięć

Rozpowszechniony „Polish Jo-
kes”, mający niemieckie ko-
rzenie, przoduje w tych zabie-
gach. W jednym z takich „żar-
tów”, pada pytanie: „Jaka jest 
najkrótsza książka świata”, 
i odpowiedź: „Historia kultury 
polskiej”. Gwoli ścisłości, kiedy 
na ziemiach polskich, począw-
szy od lat 70. XV wieku druko-
wano książki, na kontynencie 
północnej Ameryki stada bizo-
nów rajcowały po bezkresnych 
przestrzeniach, a miejsco-
wi Indianie nie znali koła. Zaś 
pierwsza drukowana książka 
na tym terenie powstała dopie-
ro w 1640 r, a więc 170 lat po 
Polsce. I czym tu się chwalić?

Zanim powstały Stany Zjed-
noczone, polski zakonnik Be-
nedykt Polak wespół z Gio-
vannim da Pian del Carpine 
na prośbę papieża Innocente-
go IV, w latach 40. XIII w., wziął 
udział w wyprawie poselskiej 
na dwór chana mongolskiego. 
Ówczesna wiedza Europejczy-
ków o tych terenach kończy-
ła się na Himalajach. Co dzia-
ło się poza tą krainą, pozosta-
wało wielką niewiadomą. Stąd 
znaczenie wyprawy badawczej 
– pod kątem poznania geogra-
ficznego, oraz wywiadowcze-
go było bezcenne. Działają-
cy w drugiej połowie XIII w. ge-
nialny polski matematyk, fizyk 
i filozof, Witelon, dał europej-
skiej nauce bezcenne dzieło – 
„Perspectiva”, które przez ko-
lejne wieki było podstawowym 
podręcznikiem z zakresu opty-
ki, obowiązującym na wszyst-
kich europejskich uczelniach.

Nie sposób pominąć osią-
gnięć Mikołaja Kopernika, któ-
rego polskie pochodzenie nie-
którzy próbują obalić. On sam 
natomiast, broniąc Warmii i Ma-
zur przed Krzyżakami, dał do-
wód obrony polskich interesów 
na tych ziemiach. Dzieło „O ob-
rotach ciał niebieskich”, które 
dedykował papieżowi Pawło-
wi III, jest najbardziej znanym 
dziełem o budowie wszech-
świata. Ukazało się w Norym-
berdze w 1543 r. Kopernikańska 
teoria była rewolucyjna i stała 
się przyczyną wieloletnich spo-
rów badaczy. Należy przy tym 
zaznaczyć, że dzieło Koperni-
ka najpierw zostało potępio-
ne i zakazane rozpowszech-
nianiem przez takich „postę-
powców” chrześcijaństwa jak 
Luter czy Kalwin, a dopiero – 

pod wpływem braku naukowe-
go rozstrzygnięcia, Kościół ka-
tolicki włączył dzieło na indeks 
ksiąg zakazanych, co stało się 
dopiero w 1616 r, a więc ponad 
70 lat po jego ukazaniu się dru-
kiem. Należy przy tym dodać, 
że dzieło Kopernika miało po-
wrócić do obiegu po zakończe-
niu badań.

Kopernik to także autor pod-
stawowego prawa obiegu pie-
niężnego, nazywanego w eko-
nomii prawem Kopernika lub 
Kopernika – Greshama. Zo-
stało ono zawarte w „Rozpra-
wie o monecie”, w którym udo-
wodnił, że w obiegu pienięż-
nym monety o niskiej zawarto-
ści kruszcu wypierają te o wyż-
szej zawartości, z powodu „wy-
chwytywanie” z obiegu przez 
ludność, która zatrzymuje „lep-
sze” monety na „czarną go-
dzinę”.

Kiedy w 1626 roku pro-
testanccy Szwedzi najecha-
li na Pomorze, Warmię i Pru-
sy Książęce, zniszczyli grobo-
wiec w którym pochowano Ko-
pernika we Fromborku, zbesz-
cześcili ciało i zrabowali przed-
mioty stanowiące własność 
zmarłego.

Nie sposób jest złożyć w jed-
ną całość dokonania Polaków 
na przestrzeni wieków. Posta-
ram się wspomnieć o najważ-
niejszych, godnych zachowa-
nia w naszej pamięci, „by czas 
nie zaćmił i niepamięć”. Szcze-
gólnie, gdy chodzi o tych bada-
czy i odkrywców, którzy działa-
li w okresie zaborów.

Ignacy Domeyko, za młodu 
przyjaciel Mickiewicza, pier-
wowzór Żegoty z III części 
„Dziadów”, po upadku Po-
wstania Listopadowego udał 
się na emigrację aż do Chile. 
Tam opracował mapy geolo-
giczne , na wzór Uniwersyte-
tu Wileńskiego dokonał reor-
ganizacji, a faktycznie zało-
żył od podstaw Universidad de 
Chile w Santiago, którego po-
tem był rektorem. Jego imie-
niem nazwano odkryty mine-
rał domeykit oraz pasmo gór-
skie w Andach. Bezsprzecznie 
przyczynił się do rozwoju rol-
nictwa w całej Ameryce Połu-
dniowej dzięki wykorzystaniu 
złóż saletry, o której zasobach 
i potrzebie zastosowania infor-
mował rząd Chile.

Na kontynencie australij-
skim badania geologiczne i kar-

tograficzne prowadził Edmund 
Strzelecki. Opisał najwyższy 
szczyt Australii, nazywając go 
Górą Kościuszki, dokonał od-
krycia olbrzymich pokładów 
złota. Na prośbę miejscowej 
administracji nie ogłosił zaso-
bów tego kruszcu, by nie dopu-
ścić do „gorączki złota”. Oba-
wy gubernatora były uzasad-
nione – wszak Australia była 
kontynentem na który przywo-
żono z Anglii skazańców. Wia-
domość o złocie wywołałaby 
olbrzymi apetyt na jego wydo-
bycie, a co za tym idzie, mo-
gła być zarodkiem niepokojów. 
Swoje badania Strzelecki pro-
wadził także na obu kontynen-
tach amerykańskich. W Irlandii 
niósł pomoc dla głodnych dzie-
ci w okresie Wielkiego Głodu. 
Henryk Arctowski zajmował się 
badaniami na Antarktydzie. Był 
autorem ponad 400 prac na-
ukowych. Bronisław

Malinowski zbudował naj-
wyżej położoną linie kole-
jową, która połączyła oby-
dwa wybrzeża Ameryki Po-
łudniowej. Benedykt Dybow-
ski, Jan Czerski, Aleksander 
Czekanowski – uczestnicy Po-
wstania Styczniowego,skazani 
na wywózkę na Syberię, zdoła-
li zbadać faunę i florę tej ziemi. 
Pozostały po nich w nauce min. 
Konie Przewalskiego, Góry 
Czerskiego, opis okoli Bajka-
łu. Zygmunt Wróblewski i Ka-
rol Olszewski po raz pierwszy 
skropili tlen i azot z powietrza. 
Ignacy Łukasiewicz, wydestylo-
wał naftę z ropy naftowej, któ-
rą zużył min. do lampy przez 
siebie skonstruowanej, używa-
nej na całym świecie do upo-
wszechnienia prądu elektrycz-
nego. Rudolf Modrzejewski, 
syn Heleny Modrzejewskiej, 
która biła rekordy popularno-
ści na scenach w Ameryce, 

zaprojektował na rzece Dela-
ware najdłuższy most wiszący 
na świecie. Maria Skłodowska 
– Curie, współtwórczyni nauki 
o promieniotwórczości, wraz 
z mężem dokonała odkrycia 
polonu i radu, dwukrotnie otrzy-
mała Nagrodę Nobla. Jan Czo-
chralski, w 1916 roku dokonał 
odkrycia metody pomiaru kry-
stalizacji metalu, co przełoży-
ło się na możliwość wytwa-
rzania monokryształów krze-
mu używanych w elektronice. 
W 1928 r Czochralski wybrał 
Polskę, mając możliwość ży-
cia w Niemczech, Włoszech, 
Anglii, Japonii, USA. Jest 
obecnie najczęściej cytowa-
nym w nauce polskim bada-
czem. Zapomniany po wojnie, 
kilka lat temu został przywró-
cony „do życia”, dzięki ustano-
wionego w 2013 r przez Sejm 
RP „Rokiem Czochralskie-
go”. Nie wszyscy jednak po-
trafią docenić zasług tego ba-
dacza. Kiedy w Brzegu Dol-
nym, gdzie znajduje się min. 
fabryka chemiczna PCC Roki-
ta, w 2013 r oddawano do użyt-
ku nowy most, piszący te sło-
wa zaproponował nadaniem 
nazwy oddanemu obiektowi 
„Most Czochralskiego”. Nieste-
ty, zabiegi nie dały rezultatów 
– radni pod wpływem miejsco-
wego „guru” – posła A. M. Sko-
rupy z PO, przegłosowali na-
zwę „Most Wolności – 4 czerw-
ca”. Dla uhonorowania dorobku 
Jana Czochralskiego nadal nie 
ma miejsca w tym mieście. Ka-
zimierz Prószyński, pionier ki-
nematografii, konstruował apa-
raty filmowe, w tym aeroskop – 
pierwsza ręczna kamera filmo-
wa. Zbudowany w 1894 r ple-
ograf był pierwszym w świe-
cie aparatem filmowym, dzię-
ki któremu nakręcono kilkana-
ście filmów. „Byłem, wraz z bra-
tem, twórcą filmu francuskiego, 
ale istniał również pewien Po-
lak, niejaki Kazimierz Prószyń-
ski który nas znacznie wyprze-
dził”. Prószyński uzyskał patent 
na swój, na rok przed opatento-
waniem przez francuskich bra-
ci kinematografu. Jan Szczepa-
nik, nazywany „polskim Ediso-
nem”, miał na swoim koncie kil-
kaset patentów, w tym na ka-
mizelkę kuloodporną, zbudo-
waną wraz z Kazimierzem Że-
gleniem w 1901 r. W następ-
nym roku tylko dzięki wyna-
lazkowi Polaków, śmierci 

„Polska jest centrum 
cywilizacji europejskiej”

 ■ Historia Stanów Zjednoczonych jest krótka. Amerykanie na wszelkie sposoby starają się uatrakcyj-
nić swoje dzieje na tle innych. Z zawziętością parweniusza stosują różne zabiegi, by osiągnięcia in-
nych narodów zdyskredytować, szczególnie gdy osiągnięcia te dotyczą narodów Europy Środkowo-
Wschodniej, w tym Polski.

Andrzej 
Manasterski

►
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Historia i Pamięć

W ostatnim kwartale 2024 roku 
ma ruszyć w Jaworznie (wo-
jewództwo śląskie) produkcja 
pierwszego polskiego samo-
chodu elektrycznego IZERA. 
Jest to wielkie przedsięwzię-
cie, wymagające nie tylko wybu-
dowania fabryki, ale całościowe-
go spojrzenia na polską ener-
getykę. Samochód elektrycz-
ny musi mieć naładowaną ba-
terię i to nie tylko w kilku miej-
scach dużych miast, ale na au-
tostradach, lokalnych drogach, 
osiedlach miejskich – wszędzie 
gdzie są drogi samochodowe. 
Współpraca przy takiej strate-
gicznej inwestycji angażuje kil-
ka ministerstw oraz samorządy 
i spółki skarbu państwa. Minister 
Klimatu i Środowiska, Michał 
Kurtyka, zapewniał że jest to in-
nowacyjny projekt, który wpro-
wadzi Polską na ścieżkę ochro-
ny klimatycznej zgodnie z panu-
jącymi unijnymi i światowymi dy-
rektywami.

Fabryka firmy Elektromobili-
ty Poland (EMP) zapewni miej-
sca pracy dla trzem tysiąc-
om ludzi w Jaworznie oraz dal-
szym dwunastu tysiącom do-
stawców i kooperantów. Wpro-
wadzenie tego nowego samo-
chodu na rynek i przekonanie do 
używania gniazdka elektryczne-
go zamiast kanistra, to olbrzymie 
przedsięwzięcie w naszym kra-
ju, wymagające zmiany postrze-
gania samochodu w XXI wieku.

Najpierw jednak trzeba za-
cząć produkcję: teren pod bu-
dowę fabryki został uzgodnio-
ny w rozmowach ministerstwa 
klimatu i przedstawicieli samo-
rządu województwa śląskie-
go. Memorandum w tej sprawie 
podpisali 15 grudnia 2020 roku 
przedstawiciele EMP, Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej (KSSE), Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego, miasta Jaworzna 
oraz Lasów Państwowych oraz 
minister Klimatu i Środowiska, 
Michał Kurtyka.

Jaworzno stanie się częścią 
KSSE, gdzie już powstało ponad 
80 tysięcy miejsc pracy w nowo 
utworzonych 400 firmach, które 
zainwestowały 40 mld zł na tym 
tylko obszarze. Prezes KSSE, 
dr Janusz Michałek, informo-
wał, że firmy te bazują na nowo-
czesnych inteligentnych techno-
logiach. Jest wśród nich klaster 
ponad stu firm produkujących 
części do samochodów, poten-
cjalnych dostawców dla fabryki 
IZERA. „ To na Śląsku bije mo-
toryzacyjne serce Polski i chce-
my, żeby to serce było też elek-
tromobilne” – znaczył dr Micha-
łek. Dla prezydenta Jaworzna, 
Pawła Silberta, powstanie fa-
bryki IZERA to rozwój nowocze-
snej infrastruktury, miejsca pra-
cy i znaczące wpływy do bu-
dżetu na wiele lat.

Spółka ElectroMobility Po-
land powstała w październiku 
2016 roku przy udziale czterech 
polskich koncernów energe-
tycznych polskiego skarbu pań-
stwa: PGE Polska Grupa Ener-
getyczna SA, Energa SA, Enea 
SA oraz Tauron Polska Ener-
gia SA. Każda z tych spółek 
posiadała 2 proc. udziału, two-
rząc kapitał zakładowy wartości 
70 mln zł. Pozwoliło to na stwo-
rzenie koncepcji samochodu, 
konstrukcji, zbudowania proto-
typu itd. – wielu komponentów 
produkcyjnych, wliczając nową 
technologię zasilania baterią 
elektryczną. To gigantyczne 
przedsięwzięcie będzie jednak 
docelowo finansowane przez 
skarb państwa, ponieważ koszt 
budowy fabryki i wdrożenia pro-
dukcji nie tylko samochodu, ale 
też współpracy z wieloma pod-
miotami gospodarczymi i samo-
rządowymi jest szacowany na 5 
mld złotych. Jak przekonuje mi-
nister Kurtyka, jednym z aspek-
tów transformacji energetycznej 
jest wsparcie państwa dla pro-
jektów zapewniających nowo-
czesne technologie, które per-
spektywicznie pozwolą na wej-

ście Polski do strefy elektromo-
bilności. Jest to właściwy mo-
ment dla polskiej gospodar-
ki, aby strategicznie realizować 
cele energetyczne, jakie stawia-
ne są w XXI wieku w rozwinię-
tych krajach.

Zapewnieniem „gniazdka do 
doładowania” baterii zajmuje się 
ministerstwo energii, które pra-
cuje nad nową ustawą, gwaran-
tującą w każdym nowo wybu-
dowanym miejscu garażo-
wym w bloku mieszkalnym in-
frastrukturę do zamontowania 
ładowarki o mocy nie mniej-
szej niż 3,7 kW. Natomiast Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad przygotowu-
je plan lokalizacji sieci ładowa-
rek baterii samochodowych na 
całą Polskę. Ważnym elemen-
tem jest umieszczenie ich przy 
transeuropejskich korytarzach 
transportowych oraz przy tere-
nach gęsto zaludnionych.

Fabryka planu-
je w pierwszym roku produk-
cję stu tysięcy samochodów, 
ale w ciagu kilku lat ma osią-
gnąć roczną produkcję dwu-
stu tysięcy samochodów. Pla-
ny rozwoju rynku samochodów 
elektrycznych w kraju są pouf-
ne, przynajmniej te szczegóło-
we, natomiast wiemy, że 4 proc. 
produkcji może być sprzeda-
wane na rynkach europejskich. 
Będzie to bardzo trudne zada-
nie dla naszego produktu, gdyż 
inne marki – zwłaszcza Volks-
wagen – są liderami tej bran-
ży. Prototyp IZERY to samocho-
dy typu hatchback, SUV i com-
bi, wygodne i nowoczesne. Sa-
mochód do setki ma przyspie-
szać w 8 sekund, a zasięg jazdy 
bez ładowania baterii to 400 km.

IZERA ma szansę stać się 
Polonezem XXI wieku, oferu-
je pokoleniom „milenialsów” 
dumną jazdę tym autem po 
autostradach świata, pokazu-
jąc nasze polskie propozycje 
na elektromobilność.

uniknął król Hiszpanii Al-
fons XIII. Szczepanik był tak-
że wynalazcą barwnego pa-
pieru światłoczułego, rozpo-
wszechnionego przez firmy 
„Kodak” i „Agfa”. Stefan Drze-
wiecki był jednym z najwięk-
szych wynalazców przełomu 
XIX i XX wieku w zakresie bu-
dowy statków podwodnych oraz 
lotnictwa. W latach 70 XIX wie-
ku zbudował pierwszą jedno-
osobową łódź podwodną napę-
dzaną siłami ludzkich mięśni. 
Specjalne śmigło było porusza-
ne za pomocą pedałów noż-
nych. Konstruktor zaprezen-
tował publicznie swój wynala-
zek w porcie wojennym w Ode-
ssie w 1877 r. Kolejne wynalaz-
ki to min. zastosowanie pery-
skopu oraz napędu elektrycz-
nego na okręcie podwodnym. 
Rudolf Weigel dokonał odkrycia 
szczepionki przeciwko tyfuso-
wi, Kazimierz Funk przysłużył 
się medycynie odkrywając wita-
miny i wyodrębniając dodatko-
wo witaminę B. Genialny mate-
matyk lwowski Stefan Banach 
dał podstawy pod wyodręb-
nienie nowego działu – analizę 
funkcyjną. Pierwszy na świe-
cie most spawany, wybudo-
wany na rzece Słudwi w Mau-
rzycach w 1929 r jest dziełem 
inż Stefana Bryły. Najwięk-
szy maszt radiowy zbudowa-
ny w 1931 r powstał w Raszy-
nie, a drugą stację telewizyjną 
na świecie (po Anglii) powsta-
ła w Warszawie w 1938 r. Michał 
Doliwa – Dobrowolski w 1888 r, 
na kilka miesięcy przed Niko-
la Teslą, skonstruował pierw-
szą na świecie prądnicę trój-
fazowego prądu zmiennego. 
Zaprezentowany na świato-
wej Wystawie Elektrotechnicz-
nej we Frankfurcie nad Me-
nem w 1891 r trójfazowa linia 
energetyczna i współpracujący 
z nią silnik trójfazowy o mocy 74 
kW(100 KM), który był najwięk-
szym wówczas na świecie, stał 
się hitem na skalę globu. Ame-
rykanie Polakowi – Leopoldo-
wi Boeck, zawdzięczają pierw-
szą amerykańską politechni-
kę. Zdzisław Julian Starostec-
ki był współkonstruktorem sys-
temu antyrakietowego „Patriot”. 
Mieczysław Bekker był współ-
autorem pojazdu księżycowe-
go „Rover”. Zmarły w stycz-
niu 2014 r dr Jan Krasoń, geo-
log, pochodzący ze wsi Grą-
dzik koło Żmigrodu, w USA stał 
się niekwestionowanym świato-
wym specjalistą w zakresie ga-
zów łupkowych. We wrześniu 
2006 r w specjalnym raporcie, 
oszacował zasoby na 5,3 bi-
liona m sześciennych. To naj-
większe pokłady łupków gazo-
wych w Europie, dzięki którym 
uniezależniłoby Polskę od do-
staw zagranicznych na … 300 
lat! Raport zakończył słowa-
mi: „Jestem patriotą i choć opu-
ściłem Ojczyznę dawno temu, 
chciałbym jeszcze coś dla niej 
zrobić”. Aleksander Wolsz-
czan, radioastronom, profesor 
Pennsylwania State Universi-
ty, dokonał (razem z Kanadyj-
czykiem Dale Frailem) odkry-
cia planet poza układem sło-

necznym. Korczak Ziółkowski, 
artysta rzeźbiarz, jest autorem 
projektu i wykonawcą „Pomni-
ka Szalonego Konia” w Górach 
Czarnych w USA. Dzieło to od-
daje hołd Indianom, którzy byli 
pierwszymi gospodarzami tej 
ziemi. Na kontynencie amery-
kańskim triumfy odnosił genial-
ny muzyk Ignacy Jan Paderew-
ski, premier II RP. Nie sposób 
nie wspomnieć o sukcesach fil-
mowych Poli Negri, czyli Apo-
lonii Chałupiec.

To nie wszyscy. Ale i tak wie-
lu znaczących w dziejach ludz-
kości, by obalić „żarty” Polish 
Jokes. Oby inne narody świata 
miały w swoich dziejach choć-
by połowę tak znaczących po-
staci, jak Polacy!

Źródłem „żartów” płyną-
cych z Ameryki są Niemcy, 
którzy pojawili się na konty-
nencie po ostatniej wojnie. By-
łoby jednak wielkim uproszcze-
niem twierdzić, że jest to je-
dynie efekt pozostałości pro-
pagandy okresu totalitarnego. 
Niemieckie żarty z Polaków, 
takie w wersji „hard”, były upra-
wiane wcześniej, np. w okre-
sie plebiscytu na Śląsku na po-
czątku lat 20. Rządy w Repu-
blice Weimarskiej sprawowa-
ła wówczas „arcydemokratycz-
na” SPD.

Józef Weissenhoff w „Pa-
miętniku Literackim” opisał 
pewne zdarzenie, jakie mia-
ło miejsce w berlińskim anty-
kwariacie na początku XX wie-
ku. Antykwariusz zachęcał pol-
skiego pisarza do kupna pew-
nego dziełka z początku XVI 
wieku. Weissenhoff miał już w 
swoich zbiorach egzemplarz 
i nabywać dubletu nie zamie-
rzał. Dyskusji przysłuchiwał 
się niemiecki porucznik, oso-
ba „wielce szacowna, członek 
wielu znamienitych towarzystw 
naukowych”, który był wielce 
zdziwiony, że „w dawnej Pol-
sce” druk w XVI wieku był już 
powszechny, a pierwsze książ-
ki drukowano w latach 70 XV 
wieku. Wywód naukowy Józef 
Weissenhoffa sprawił, że:

„Na wszystkich piętrach 
kultury tak się spotykają 
z sobą po wiekach sąsiedz-
twa, po wieku pożycia pod do-
brodziejstwem wspólnego pań-
stwa – Polak z Prusakiem. Po-
rucznik – humanista, poto-
mek może w prostej linii, po-
bitych rycerzy pod Grunwal-
dem, wmawiał we mnie z pru-
ską uczciwością, żeśmy ni-
gdy nie istnieli, nie chciał na-
wet wymówić nazwiska nasze-
go kraju. A dumny był przytem 
i sztywny,

„Jak gdyby właśnie połknął 
kij, / Którym go niegdyś zbito”.

Amerykański przyjaciel Pol-
ski i Polaków, prezydent 
Ronald Reagan, tak mó-
wił w latach 80: „Polska 
jest centrum cywilizacji eu-
ropejskiej. Wniosła rzeczy-
wiście wiele w kształtowa-
nie się tej cywilizacji. Czyni 
to również dzisiaj w sposób 
znaczący, nie godząc się na 
uciemiężenie.”

▶ Doładować polski 
samochód

 ■ Już za parę lat Polacy będą mogli powie-
dzieć: „Jadę doładować samochód”, zastę-
pując w naszej świadomości dotychczas 
znajomą frazę „Jadę na stację benzynową”.

Agnieszka Marczak
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Myśli i Kultura

Proza poetycka
***

Chciałabym o Tobie zapomnieć, ale nieustannie o sobie 
przypominasz.
Pragnę wyrzucić z głowy Twoje hipnotyzujące zielono-brą-
zowe oczy, rozwichrzone miodowe włosy, rumieńce na po-
liczkach, szeroki uśmiech i przebojowe zachowanie, ale nie 
jestem w stanie…
Czasem, gdy już myślę, że nic do Ciebie nie czuję, zjawiasz 
się i po raz kolejny wkradasz się do mojego serca. A może 
zawsze w nim byłeś, a ja tylko się oszukiwałam? Nie potra-
fię nazwać tego co czuję, ale przyciąga mnie do Ciebie coś 
tak silnego, że jest to jednocześnie niesamowite i przeraża-
jące. Nigdy wcześniej tak nie miałam. I to sprawia, że czuję 
się jak w pułapce, z której nie umiem się wydostać choćbym 
chciała. Jestem obezwładniona przez moje własne uczucia, 
ponieważ Ty ich nie podzielasz.
W chwili, kiedy Cię poznałam, nawet przez sekundę nie po-
myślałam, że mógłbyś mi się spodobać, a później uczucie 
do Ciebie uderzyło mnie jak grom z jasnego nieba. I mimo 
że jestem obojętna wysokiemu chłopakowi w czarnej czap-
ce, to nie poddam się tak łatwo.

***
Kap, kap, kap….
Krople deszczu spadają na moje okno, po chwili znikając 
z pola widzenia.
Widzę jakąś kobietę z parasolką.
Stuk, stuk, stuk…
Jej szpilki uderzają o chodnik, po którym chodzi tak wie-
le osób.
Skrzyp, skrzyp, skrzyp…
Słyszę dźwięk wydawany przez huśtawki, gdy wiatr je po-
pycha.
Zamykam oczy, gdy widzę osobę, która zmieniła całe moje 
życie.
Niestety, gdy to robię, wciąż go widzę.
Nie chcę być dla niego zupełnie nieznaną osobą, tak jak dla 
mnie była ta pani przemierzająca moje podwórko.
Nie chcę tak szybko zniknąć z jego życia jak ten deszcz wody 
na moim oknie.
Nie chcę być zapomniana jak huśtawki, z których teraz już 
nikt nie korzysta.
Chcę tylko poznać wysokiego chłopaka w czarnej czapce, 
zanim stracę taką możliwość.
Nie chcę, by nasza historia skończyła się zanim zdąży się 
tak naprawdę rozpocząć.

***
Robisz krok naprzód, a zaraz potem się wycofujesz.
Jesteśmy tak blisko, a jednocześnie tak daleko.
Gdy się na siebie patrzymy, nie istnieje nic poza naszą 
dwójką.
Uśmiechamy się do siebie, a zaraz potem mijamy się z uda-
waną obojętnością.
Tyle zmieniło się od dnia, w którym się poznaliśmy.
Kiedyś zwykły kolega z klasy, dziś ktoś bez kogo nie wyobra-
żam sobie życia i w kim zakochuję się coraz bardziej.
Czasem jestem przekonana ,że wolałabym żebyśmy nigdy 
się nie spotkali, ale po chwili zdaję sobie sprawę, że wte-
dy wcale nie byłoby lepiej.
Nasze dłonie znajdują się centymetry od siebie, ale serca 
są jeszcze bliżej.
Krążymy wokół siebie, bojąc się wykonać jakikolwiek krok.
Słowa, które chcemy do siebie powiedzieć, powstrzymuje 
mur niepewności i obawy.
Proszę, zburz go razem ze mną.
Nie pozwólmy by strach nam siebie odebrał.
Bo ja, mimo, że nie zasługuję na wysokiego chłopa-
ka w czarnej czapce, będę o niego walczyć, bo jest dla 
mnie wszystkim.

***
Ochroń mnie.
Ochroń mnie przed upadkiem.
Zabierz mnie.
Zabierz mnie do bezpiecznej ostoi jaką są Twoje ramiona.
Obroń mnie.
Obroń mnie przed samą sobą.
Pomóż mi.
Pomóż mi iść naprzód.
Nie pozwól.
Nie pozwól mi się poddać.
Duszę się.
Naucz mnie oddychać.
Daj mi tlen.
Tlen, który jest Twoją miłością.

***
Gubię się w swojej bezsilności.
Za każdym razem wybieram złą ścieżkę.
Jestem samotnym wędrowcem poszukującym wyjścia 
z nieskończonego labiryntu jakim jest moja dusza.
Pojedyncza łza spływa po mojej pozbawionej wyrazu 
twarzy.
Jest w niej zawarte tyle emocji, że wydaje się to aż niepraw-
dopodobne.
Nadzieja, która nadal tli się w moim wnętrzu, coraz bar-
dziej słabnie.
Upadam.
Chcę wstać, ale nie potrafię.
Sama już nie dam rady.
Wysoki chłopaku w czarnej czapce, jesteś moim jedy-
nym ratunkiem.
Daj mi coś, co da mi siłę się podnieść.
Proszę, bądź moim światłem, które zaprowadzi mnie 
do wyjścia.

***
Jedna dziewczyna.
Dwóch chłopaków.
Z jednym łączy ją związek na odległość, a z drugim wspól-
na szkoła.
Jeden powiedział jej, że mógłby ją kochać w nieskończo-
ność, a drugi nie czuje do niej nic.
Dla jednego jest wszystkim, a dla drugiego tylko znajomą.
Z jednym planuje wspólną przyszłość, z drugim nie ma 
żadnej.
Sidła miłości do drugiego chłopaka oplotły ją wbrew 
jej woli. I choć próbowała się ich pozbyć, to nigdy się jej 
to nie udało.
Zakończyła swój związek z kimś, kto mógłby być z nią wiecz-
nie, dla wysokiego chłopaka w czarnej czapce, który nie an-
gażuje się w relacje miłosne i jej nie zauważa.
A zrobiła to dlatego, ponieważ mimo że kochała ich obu, 
to ten drugi okazał się być tym jedynym.
***
Tak bardzo chciałabym nic do Ciebie nie czuć, ale niestety 
jest inaczej przez co wszystko jest skomplikowane.
Im usilniej próbuję się pozbyć mojej miłości tym staje się 
ona silniejsza i wręcz rozsadza mnie od środka.

Nie powinnam się starać tego robić, ponieważ wiem, że 
to nic nie da, ale sądziłam, że będzie inaczej.
Robiłam to tylko dlatego bo w głębi duszy zdawałam so-
bie sprawę z tego, że moja walka z góry była skazana na po-
rażkę. Jednak oszukiwałam się, mówiąc sobie, że jest ina-
czej. Teraz dociera do mnie, że zbyt długi czas karmiłam 
się kłamstwem zamiast sięgnąć po gorzką prawdę. Lecz te-
raz staję twarzą w twarz z ponurą rzeczywistością i mierzę 
się z moim największym strachem-brakiem miłości.

***
Wyznałam Ci uczucia, a Ty to zignorowałeś.
Nie opowiedziałeś ani jednym słowem, zupełnie tak jak-
bym nie istniała.
Odcisnąłeś kolejne piętno na moim już i tak złamanym 
sercu.
Ból odrzucenia rozrywa całe moje ciało i duszę.
Co prawda nie powinnam się oszukiwać, że mnie lubisz, 
mimo że od początku wiedziałam, że jest inaczej, ale nie za-
wsze ma się nad tym władzę.
Nie winię Cię za to, że nic nie czujesz, bo dobrze wiem, że 
nie można tego kontrolować.
Ale dlaczego zatem wcześniej robiłeś te wszystkie rzeczy? 
Czy naprawdę myślałeś, że jestem tylko bezwartościowym 
śmieciem, którego uczuciami można się zabawić? Wszyst-
ko wskazuje na to, że właśnie tak było, ale mylisz się.
Jestem tylko i wyłącznie żałosna, bo zrobiłabym wszystko 
dla osoby, która nie zrobiłaby dla mnie nic.
Przez Ciebie czuję się nieważna, niepotrzebna, niechciana 
i bezwartościowa.
Choć na zewnątrz jestem spokojna dzięki temu, że 
od zawsze zdawałam sobie sprawę, jaka jest prawda, 
to wewnątrz wszystko we mnie krzyczy, wszystko się roz-
pada, wszystko krwawi.
To boli niemiłosiernie, ale w końcu moja pewność odno-
śnie tego, że nie jestem dla Ciebie w żaden sposób istotna 
się potwierdziła.
Żałuję, że nie stało się to wcześniej i zmarnowałam tyle cza-
su dla wysokiego chłopaka w czarnej czapce, ale lepiej póź-
no niż wcale.
A teraz nastał definitywny koniec.

***
Czuję się jak powoli się rozpadam…
To wszystko mnie przerasta.
Uginam się od ciężaru nieodwzajemnionej miłości.
W moim sercu jest pustka, której nic nie jest w stanie za-
pełnić.
Już dłużej nie dam rady.
Nie jestem w stanie być taka sama jak dawniej.
Cały świat traci teraz sens.
Tępo wpatruje się przed siebie oczekując, że ktoś uratuje 
mnie od upadku.
Problem w tym, że osoba, która mogłaby mnie od tego oca-
lić i tak tego nie zrobi.
Nie dam rady już walczyć…

***
Gdyby nie Ty już by mnie tu nie było.
Dzięki Tobie wszystko się na lepsze zmieniło.
Znajdowałam się na samym dnie, a Ty mnie uratowałaś.
Chociażby dlatego, że zawsze przy mym boku stałaś.
Nie umiem opisać tego, ile dla mnie znaczysz i jak bardzo 
Cię kocham.
Twoja osoba sprawiła, że moje życie nabrało kolorów.
Przy Tobie nie chcę żadnych milionów.
Nie chcę niczego poza Tobą.
Sprawiasz, że jestem sobą.
Jesteś najlepszym, co mnie spotkało.
Moje cierpienie z Twoją pomocą ustało.
Dajesz mi wszystko czego potrzebuję.
I za to Ci serdecznie dziękuję.

Milena Świć
 ■ (laureatka konkursu literackiego 2020/21 „Obywatelskiej”)

Stanisław Srokowski
Młode Talenty

Milena Świć należy do najmłodszego pokolenia twór-
ców, wprawia się w pisanie, poszukuje własnej drogi, 
swoją wrażliwością i wyobraźnią dowodzi, że znajdu-
je pierwsze zręby literackiego świata. Na razie te pró-
by są lekcją zmagań autorki z własnymi problema-

mi emocjonalnymi, uczuciowymi i pokazują, jak waż-
ną rolę psychologiczną odgrywa pisarstwo w kształ-
tującym się dopiero charakterze. Poczekamy na nowe 
teksty Mileny i dowiemy się, w jakim kierunku pójdzie 
jej rozwój. Liceum to dobre miejsce i dobry czas do 

ujawniania swoich lęków, niepokojów, zachwytów, am-
bicji i aspiracji. Tam, gdzie są dobrzy poloniści, zawsze 
znajdują się i nowe dobre talenty. Życzymy Milenie ko-
lejnych poetyckich, a może i prozatorskich doświad-
czeń. (St. S.)
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Wspomnienie

Postępowi artyści – w imię wol-
ności twórczej i niezależno-
ści, zresztą nie bez lewackie-
go fanatyzmu – odrzucili tra-
dycję, rozbroili kod kulturo-
wy. Porzuciwszy eksperymen-
ty w sztuce krytycznej, zaan-
gażowali się w produkcję ar-
tystyczną promującą ruchy 
genderowo-elgiebetyckie, fe-
minizm czy ekologizm, zy-
skując kasę, galeryjną popu-
larność i uznanie krytyki pla-
stycznej. W ideologicznym za-
pale nie zauważyli, że wpę-
dzili skonsternowane społe-
czeństwo nie tylko na rozdro-
że, ale raczej na bezdroże es-
tetyczno-intelektualne.

Czy w tej sytuacji obywa-
tele i podatnicy będą skłon-
ni finansować artystów? Nikt 
tego nie badał. Tak jak stop-
nia pozbawienia dziedzictwa 
kulturowego, tożsamości na-
rodowej czy deprecjacji tra-
dycyjnych wartości. Odmóż-
dżeni odbiorcy produkcji arty-
stycznej są skłonni przyjmo-
wać każdą propozycję postę-
powych artystów. Taka oso-
bliwa polityka kulturalna nie 
przeszkadzała ani twórcom, 
ani postkomunistycznym lewi-
cowo-liberalnym rządom

Tymczasem wypowiedzie-
li się już hurtownicy, handlu-
jący multimedialnym sprzę-
tem elektronicznym. Nie chcą 
finansować ustawy emery-
talnej dla artystów. Nałożona 
na hurtowników opłata repro-
graficzna miałaby składać się 
na Fundusz Kultury (300 mln 
zł rocznie). Jednak ich oba-
wy wydają się przesadzo-
ne (1 proc. od ceny hurtowej 
np. smartfonów), zaś – przy-
pisywanie artystom zamia-
ru pozbawienia ich spodzie-
wanych zysków – nieuzasad-
nione. Niemniej – w interne-
towej opinii – artyści przed-
stawiani są jak najgorzej, tak 
jak urzędnicy państwowi przy-
gotowujący projekt zabezpie-
czeń socjalnych dla twórców.

Artyści mają trzeci zmysł 
– przekonywała Joanna 
Scheuring-Wielgus. Mówią 
o rzeczach, których politycy 
nie widzą. Twórcy przewidu-
ją wydarzenia, sytuacje nie-
bezpieczne dla mniejszości 
lgbt i kobiet po wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego. Poseł 
chwaliła artystów po wypo-
wiedzi Olgi Tokarczuk dla le-
wicowego dziennika „Corriere 
Della Siera” , w którym porów-
nywała sytuacje w Polsce do 
tej na Białorusi. Noblistka i jej 
sukcesy(zwolnienie z podat-
ku) są przykładem dla twór-
ców. Antypolska, antychrze-
ścijańska produkcja artystycz-

na zawsze może liczyć na na-
grody. Nie trzeba się martwić 
o emeryturę.

Kondycja twórcy

Mit artysty umierające-
go w nędzy i zapomnieniu, już 
dawno przestał być aktualny. 
Artysta też człowiek, i musi 
z czegoś żyć, a reguła popy-
tu i podaży w dziedzinie kultu-
ry kojarzy się raczej z kapita-
listycznym barbarzyństwem, 
niż z cywilizowaną działalno-
ścią. Niemniej 60 peoc. spo-
śród 60 tys. polskich artystów 
zarabia poniżej średniej płacy 
krajowej, a poniżej płacy mini-
malnej – nawet 30 proc. Tyl-
ko 7 proc. artystów określa się 
jako względnie zamożnych.

Jeżeli idzie o formę zatrud-
nienia, to 54 proc. artystów 
pracuje na umowę o dzieło, 
zaś 30 proc. bez żadnej umo-
wy. Tylko 14 proc. cieszy się 
posiadaniem etatu. Twórcy na 
śmieciówkach – to nie wyglą-
da dobrze w cywilizowanym 
kraju. Tak więc, resort kultu-
ry reaguje, wziąwszy także 
pod uwagę „zła sytuację mate-
rialną środowiska” oraz „brak 
stabilności zatrudnienia”.

Program systemowe-
go wsparcia środowiska arty-
stycznego opracowała Ogól-
nopolska Konferencja Kultu-
ry już w latach 2017-18. Ma 
umożliwić artystom ubezpie-
czenie społeczne i zdrowot-
ne. Natomiast status artysty 
będą potwierdzały „reprezen-
tatywne stowarzyszenia twór-
cze” lub „związek twórczy”. 
Na legislacją pracują eksper-
ci. Mam nadzieję, że ustawa 
o uprawnieniach artysty za-
wodowego wejdzie w życie 
od nowego roku – powiedziała 
Wanda Zwinogrodzka, wice-
minister kultury.

Okazuje się, że sytuacja 
materialna artystów – cokol-
wiek by o nich nie mówić – 
znajduje zrozumienie społe-
czeństwa. Większość respon-
dentów (63,8 proc.) sonda-
żu CBOS (na zlecenie Insty-
tutu Muzyki i Tańca) uważa, 
że państwo powinno wspierać 
sztukę i artystów. Ponad poło-
wa zgadza się na pomoc dla 
artystów, którzy mają niskie 
dochody, zaś blisko połowa 
dopuszcza dotacje do składek 
ubezpieczeniowych dla ludzi 
kultury.

Kontrowersje

Ponad połowa zatrudnio-
nych nie osiąga średniej pła-
cy krajowej – więc artyści 
nie są bynajmniej jakoś dys-

kryminowani. Trudno więc 
nazywać uprawnienia arty-
sty zawodowego przywile-
jem. Rzecz w tym, by niewy-
sokie zarobki nie wyklucza-
ły ich z możliwości korzysta-
nia z ubezpieczeń czy praw 
pracowniczych. Niemniej 22,8 
proc. respondentów CBOS 
uważa, że „kultura powinna 
działać na zasadach popytu 
i podaży”

Nie brakuje też opinii, że 
to indywidualne ryzyko, gdy 
ktoś wybiera taki, czy inny za-
wód. Teraz np. górą są piwo-
warzy, dekarze, kowale, bru-
karze, ludwisarze. Osiąga-
ją lepsze zarobki, niż absol-
wenci ekonomii czy socjolo-
gii. Tak więc, ten kto chce być 
artystą, wiele ryzykuje, ale 
to powinno pozostawać jego 
sprawą. A jeżeli trudno mu za-
robić na utrzymanie, to niech 
zmieni zawód. Przecież nobli-
sta Knut Hamsun pisał swój 
„Głód” właśnie głodując.

Z drugiej strony, dlacze-
go biedni ludzie, dla których 
kultura jest często czymś ob-
cym, mieliby dopłacać do ar-
tystów, tym bardziej gdy nie-
którzy z nich uprawiają anty-
rządową propagandę. I da-
lej – dlaczego twórcy tandet-
nej kultury masowej mieliby 
być premiowani za ogłupianie 
społeczeństwa, które – kupu-
jąc sprzęt elektroniczny – pła-
ciliby na ich wynagrodzenia 
(opłata reprograficzna).

Poza tym – artyści zarabia-
ją krocie w reklamach, więc 
niech się podzielą z biednymi 
kolegami po fachu. I w końcu 
– chcieli wolnego rynku, nie-
zależności i wolności twór-
czej, a teraz chcą państwo-
wego wsparcia kosztem spo-
łeczeństwa. Czy w tej sytuacji 
przedstawiciele innych zawo-
dów też nie wymagają pań-
stwowego wsparcia, gdy po-
łowa zatrudnionych nie zara-
bia średniej krajowej. Nieza-
leżnie od tego twórcy szacują, 
że tracą rocznie 300-400 mln 
zł, którymi producenci sprzętu 
zasilaliby naszą kulturę (brak 
aktualizacji opłaty reprogra-
ficznej).

Opłata

Opłata reprograficzna obo-
wiązuje w naszym kraju już 
od 1996 roku. Obejmuje urzą-
dzenia (kasety magnetofono-
we, kasety VHS) archaiczne 
(postęp techniki elektronicz-
nej), które właściwie wyszły 
już z użycia. Wreszcie pro-
jektuje się aktualizację zesta-
wu sprzętów współczesnych 
(smartfony, komputery, table-

ty, telewizory) od dawna sto-
sowanych w krajach zachod-
nioeuropejskich. I każdym 
z nich obwiązuje opłata repro-
graficzna, płacona przez pro-
ducentów sprzętu i przekazy-
wana twórcom. Nie jest to więc 
podatek, który – jak wiadomo 
– zasila kasę państwową czy 
samorządową.

Właściwie opłata 
jest rodzajem rekompensa-
ty dla twórców, których utwo-
ry można legalnie i darmo-
wo kopiować, wykorzystu-
jąc dla prywatnego użytku. 
Opłata (procent od sprzeda-
ży urządzeń elektronicznych) 
jest więc wynagrodzeniem 
dla artystów. W naszym kraju 
otrzymują ok. 2 mln euro rocz-
nie, podczas gdy w innych set-
ki razy więcej (w Niemczech 
330 mln euro, we Francji 270 
mln euro). Producenci sprzętu 
nie mogą jednak narzekać, bo 
możność nagrywania przez 
odbiorców, zwiększa popyt 
na urządzenia elektronicz-
ne. W przeciwieństwie do ar-
tystów, którzy nie mają wpły-
wów za sprzedaży swej twór-
czości (jeżeli ktoś skopiuje 
utwór, to nie kupi płyty).

Tymczasem z rapor-
tu Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców wynika, że 
trzy czwarte respondentów 
nie chce opłat za urządze-
nia powielające obraz. Kilku-
procentowa danina ma pod-
nieść cenę urządzeń. Zapła-
cą konsumenci – straszą pro-
ducenci. Jednak w innych kra-
jach nie zauważono takich 
praktyk. Niezależnie od tego, 
91% respondentów sprzeci-
wia się przywilejom emerytal-
nym dla artystów, którzy będą 
beneficjentami opłaty repro-
graficznej. Można też powie-
dzieć, że jaki zamawiający, ta-
kie wyniki badań.

Branża elektroniczna stra-
szy podwyżkami cen, prze-
milczając, że opłata dotyczy 
ceny hurtowej, a nie detalicz-
nej. Po 12 latach starań twór-
cy i resort kultury chcą zmu-
sić importerów sprzętu elek-
tronicznego do ponoszenia 
opłat, jak w cywilizowanych 
krajach.

Samorząd

Można zrozumieć, że produ-
cenci urządzeń elektronicz-
nych dbają o swoje interesy, 
grożąc podwyżką cen po wpro-
wadzeniu opłaty reprograficz-
nej, ale nie powinni mijać się 
z prawdą. Gdy w 2008 roku 
zaczęła obowiązywać opła-
ta od twardych dysków i pen-
drajwów – nie było żadnych 

podwyżek. Producenci i hur-
townie pogodzili się z niewiel-
ką utratą zysków, wyrównu-
jąc ją zwiększona sprzedażą 
sprzętu. Można więc mieć na-
dzieję, że cywilizowanie rynku 
sprzętu audio-wizualnego zy-
ska jednak zrozumienie kon-
sumentów.

Nie inaczej ze środowi-
skiem twórczym – podzielo-
nym różnymi interesami, skłó-
conym ideologicznie, skon-
fliktowanym ambicjami lide-
rów różnych grup artystycz-
nych. Ustawa o uprawnieniach 
artysty zawodowego przewi-
duje powołanie Polskiej Izby 
Artystów, która ma reprezen-
tować branże artystyczne po-
nad środowiskowymi podzia-
łami. Zaistniała możliwość li-
kwidacji różnorakiej patolo-
gii rynku kultury. Docenia-
ją to przedstawiciele różnych 
zawodów twórczych, upatru-
jąc w Izbie instrument obrony 
swoich interesów, m.in. produ-
cenci filmowi też chcą być ar-
tystami.

Grubokreskowa transfor-
macja ustrojowo-gospodar-
cza miała wprowadzić w na-
szym kraju system wolnoryn-
kowy. Wprowadziła dziki kapi-
talizm nomenklaturowy, także 
na rynku kultury. Stąd zrozu-
miała konieczność jego ucy-
wilizowania, do czego ma 
przyczynić się samorząd śro-
dowiska artystycznego. Jeże-
li artysta chce być wolny, nie 
może być uzależniony od ka-
prysów krytyki czy galerzy-
stów. Dotychczas tacy wła-
śnie byli marginalizowani (nie 
mieli wystaw, wegetowa-
li w złych warunkach material-
nych). Teraz to powinno zmie-
nić się, znormalnieć – jak w cy-
wilizowanych państwach.

Niemniej nie brak opi-
nii krytycznych. Oto uprzy-
wilejowani artyści (korzysta-
jący z opłaty reprograficz-
nej) będą kwalifikowali innych 
do bycia artystą, do członko-
stwa swej Izby – będą się sa-
morządzili. Nic takiego. Pol-
ską Izbą Artystów będzie kie-
rowała rada, w skład któ-
rej wejdą reprezentanci twór-
ców (2/3) oraz przedstawicie-
le resortu kultury, rodziny oraz 
ZUS. Taki podział zapewni ar-
tystom konieczną niezależ-
ność i autonomię, a admini-
stracji państwowej nadzór nad 
funduszami publicznymi.

W perspektywie wolność 
twórcza nie będzie warun-
kowana wolnością od nor-
malnego życia (ubezpiecze-
nia socjalne i zdrowotne, 
prawa pracownicze).

Artysta zawodowy
 ■ Czy artyści niezależni (w domyśle – oczywiście antyrządowi) mogą korzystać ze wsparcia 

państwowego mecenasa – oto jest pytanie
Jerzy 

Pawlas
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Sprawy i Życie

SONG
O MEDIACH
Song o mediach dzisiaj będzie
Wszakże media mamy wszędzie
W TV w radiu oraz w prasie
Wciąż tematy są na czasie

Newsy wszędzie atakują
Naszą jaźń już dominują
Co jest w Tokio lub Londynie
Lub w Paryżu lub w Berlinie

Oczywiście są reklamy
I reklamom ulegamy
Co w reklamach wciąż promują
To widzowie zaś kupują

Według aktualnej mody
Modne ciuchy samochody
Produkty nowe z AGD
Co i jak to już każdy wie

W mediach wiele się ukaże
I relacje reportaże
Informacje i sensacje
Nawiedzonych różne racje

Jakie w modzie nowe trendy
Jakie można zrobić błędy
Co kupować a co sprzedać
By oszukać się znów nie dać

W co się ubrać i co nosić
Co nowego w życie wnosić
Gdzie pojechać i co zwiedzić
Jakie miejsca też odwiedzić

Koniunktura jaka będzie
Co lansować będą wszędzie
Jakie będę nowe racje
Jakiej firmy kupić akcje

Media modę wciąż kreują
Nowe trendy też lansują
Kogo kochać i podziwiać
Nad czym trochę się wydziwiać

I od rana do wieczora
Na sensacje dobra pora
Gdzie był zamach a gdzie wojna
Gdzie inwazja była zbrojna

Kto zarobił a kto stracił
Kto za kogo kwit zapłacił
Komu dano znów profity
Kto ma biznes znakomity

Gdzie korupcja gdzie układy
Jakie na to są też rady
Kogo dziś aresztowano
Komu winy darowano

Celebryci coś lansują
Coś nowego znów kreują
Co znów będzie teraz w modzie
Co na wschodzie i zachodzie

Mówią że to czwarta władza
Autor wcale nie przesadza
Media wszystko dziś kreują
Wiele uczą wiele psują

Więc w kontekście tych konkluzji
Wiele w wierszu jest aluzji
Tu dopowiem – między nami
Sedno jest między wierszami

POSTSCRIPTUM
Nic o sporcie nie wspomniałem
Nie to że coś zapomniałem
A o sporcie wkrótce będzie
W nowej w bajce lub w legendzie

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Ale warto wiedzieć, że to wła-
śnie polska firma Pronar jest jed-
nym z największych światowych 
producentów przyczep przemy-
słowych. Co jeszcze produkuje-
my na wschodzie Polski?

Firma Pronar powsta-
ła w 1988 w miejscowości Na-
rew na Podlasiu. Jej twórcy za-
czynali od handlu produkta-
mi rolniczymi, dwa lata później 
– ciągnikami z Białorusi, ale 
już w 1992 zaczęli sami produ-
kować pierwsze ciągniki na ba-
zie podzespołów. W 1996 roku 
produkowali własną markę, 
jednocześnie rozwijając kon-
strukcję silników i maszyn. Rok 

2000 to przełom w zatrudnieniu 
i rozwoju produkcji maszyn ko-
munalnych.

Dzisiaj ta dynamiczna fir-
ma zatrudnia ponad 3000 pra-
cowników w ośmiu nowocze-
snych fabrykach o powierzch-
ni – bagatela – 80 boisk piłkar-
skich, produkujących dziennie 
4 tysiące części z 600 ton sta-
li. Pronar zaopatruje prawie 50 
proc. polskiego rynku maszyn 
i urządzeń rolniczych, zespo-
łów pneumatycznych i hydrauli-
ki siłowej, osi do przyczep oraz 
profili stalowych.

Założyciele firmy od począt-
ku planowali wielobranżowość 

i innowacyjność. W 2014 roku 
otworzyli w Narwi Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowe, w którym 
ponad 180 inżynierów i 70 kon-
struktorów prowadzi badania 
nad wytrzymałością materia-
łów, szuka nowych rozwiązań 
i konstrukcji oraz prowadzi kon-
trolę jakości. W 2020 roku w Na-
rwi powstał Ośrodek Szkolenia 
Lotniczego PRONAR, w którym 
można zdobyć kursy na licencję 
pilota szybowcowego i upraw-
nienia do akrobacji szybow-
cowych.

Pronar zainwestował rów-
nież w produkcję maszyn do 
pracy w recyklingu, między in-

nymi przy zbieraniu i przetwa-
rzaniu odpadów z wysypisk. 
W ramach programu „Techni-
ka dla Natury”, skonstruowa-
no pięć innowacyjnych ma-
szyn recyklingowych. Firma 
ma nabywców w 70 krajach 
na świecie. Obecnie zatrudnia 
polskich pracowników w fabry-
ce w Siemiatyczach.

Sprzedaż maszyn PONAR
-u na rynku światowym to feno-
men – i efekt pracy – polskich 
konstruktorów myśli technicz-
nej, inżynierów i pracowni-
ków fabryk oraz dobrze zor-
ganizowanych sieci sprzeda-
ży. Sieć dealerska istnie-

Jego historia jest ciekawa 
– wszystko zaczęło się w sta-
rym młynie w miejscowości 
Góra Kalwaria. Ten chemicz-
ny środek został wynalezio-
ny przez inż. Hannę Maj-
chrzak wraz z inż. Zbignie-
wem Korda w 1963 roku. Pa-
tent został przejęty przez Zjed-
noczone Zespoły Gospodar-
cze INCO w Warszawie (dzi-
siaj Grupa INCO S.A.) i wdro-
żony do produkcji w budynku 
starego młyna, gdzie produko-
wano od lat 50-tych na małą 
skalę produkty chemiczne. 
Później fabrykę Ludwika prze-
niesiono do dużego zakładu 
produkcyjnego. Warto dodać, 
że do lat 50-tych ani w Euro-
pie, ani w USA, nie znano pły-
nów do mycia naczyń! Więc 
nie mamy czego się wstydzić – 
naczynia w naszym kraju były 
pozmywane w takim samym 
stopniu jak w Zachodniej Eu-
ropie...

Fabryka zaczynała od pa-
kowania płynu do szklanej bu-
telki, ale w latach 70-tych opra-
cowano metodę pozyskiwa-
nia plastiku z worków do na-
wozów sztucznych dla rolnic-
twa. Fabryka skupowała oko-
ło 20 proc. worków od PGR-ów 
i przetwarzała je we własnych 
zakładach na butelki do płynu.

W latach 90-tych powsta-
ły nowoczesne opakowania 
oraz wybór wariantów zapa-

chowych, wśród których najpo-
pularniejszy był miętowy. Bu-
telka z napisem Ludwik stała 
się już wtedy ikoną na półkach 
sklepowych, pokazując również 
znak biało – czerwonej na swo-
im opakowaniu.

Dzisiaj zakłady w całej Pol-
sce zatrudniają 800 osób, 
a INCO zainwestowała w pro-
dukcję szerokiej gamy środków 
chemicznych używanych w go-
spodarstwie domowym – mię-

dzy innymi 16 mln zł do linii pro-
dukcyjnej tabletek do zmywarek 
naczyń. Płyn Ludwik sprzeda-
wany jest w ilościach 34 mln li-
trów rocznie, tylko w Polsce, nie 
licząc eksportu do krajów UE.

Hasło reklamowe „Ludwiku 
do rondla” stało się już ikoną 
znaną przez kilka pokoleń i cho-
ciaż dzisiaj mamy duży wybór 
produktów w sklepach, to jed-
nak rozpoznawalność tej marki 
pozostała.

Warto znać historię pewnych 
produktów, zwłaszcza tych 
które zostały wykonane przez 
polskich chemików i inżynie-
rów w nie najlepszych dla na-
szego kraju czasach. Dzięki 
nim kobiety mogą teraz spo-
kojnie powiedzieć każdemu 
panu w domostwie – Ludwi-
ku do rondla! I nie będą mie-
li wymówek, bo i do zlewu 
i do zmywarek mają pomoc-
nika.

Co ciągniemy na drogach?
 ■ Jadąc polskimi drogami, często mijamy samochody z przy-

czepami. I nie zastanawiamy się, skąd te przyczepy pocho-
dzą, bo większą uwagę przywiązujemy do marki samocho-
du – właśnie nas minął porshe albo „wypasiony” SUV zna-
nej marki.

Agnieszka Marczak

Kuchenny pomocnik
 ■ W wielu społeczeństwach przez lata trwało prze-

konanie, że kuchnia to domena kobiet. Ale od lat 60-tych panie w Pol-
sce dostały pomocnika, który powoli wprowadzał zmianę i pomagał w sprząta-
niu. Był to Ludwik – płyn do zmywania, który po raz pierwszy pojawił się w skle-
pach w 1964 roku.

Agnieszka Marczak

►
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Sprawy i Życie
je we wszystkich krajach 

UE, Skandynawii oraz Rosji, 
a sprzedaż na innych kontynen-
tach wciąż rośnie.

Osiągnięcia Pronaru w eks-
porcie potwierdza udział w tar-
gach maszyn rolniczych Expo-
ceres w Meksyku w 2019 roku, 
organizowany przez Zagranicz-
ne Biuro Handlowe (oddzia-
ły PAIH). Największy suk-
ces w Meksyku odniosły ma-
szyny recyklingowe – elektrycz-
ny rozdrabniacz MRW jest uży-
wany między innymi w mieście 
Macuspana do przetwarza-
nia rocznych odpadów 64 ty-
sięcy ton śmieci. (Dodam, że 
całość polskiego eksportu do 
Meksyku wyniosła w 2017 roku 
774 mln US $). Rozdrabniacz 
MRW jest sprzedawany do 32 
krajów, ale wszystkie wyroby 
firmy są już obecne na sześciu 
kontynentach w 70 krajach.

Ale żeby zobaczyć 
i ocenić wszystkie urządze-
nia, wystarczy pojechać do Sie-
miatycz. Otwarto tam Centrum 
Wystawowe Ponaru – na 10 
hektarach oraz w dwóch halach 
prezentując produkowane ma-
szyny – recyklingowe, rolnicze, 
komunalne i oczywiście wszel-
kiego rodzaju przyczepy.

Za swoje osiągniecia Pro-
nar dostał wiele nagród, między 
innymi: Orła Agrobiznesu, Na-
grodę XI Podlaskiej Złotej Set-
ki 2014, w maju tego roku został 
laureatem XVIII edycji Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta RP.

Teraz widok samocho-
du z przyczepą przemysło-
wą, będzie nam przypomi-
nać o polskiej innowacyjno-
ści. i przedsiębiorczości. Oby 
ich znaczenie było na świecie 
coraz większe.
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 247 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
26. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) były nią Katarzyna II lub 
Kleopatra; 3) niejadek z wiersza dla dzie-
ci; 4) ściśle określony obszar; 7) Biała 
Dama w murach starego zamku; 8) jed-
no z najstarszych miast na Mazowszu, 
miejsce słynnej bitwy w 1939 roku; 9) 
organizmy zbudowane z komórek posia-
dających jądro komórkowe; 10) będzie 
ich wiele w czasie trwania Euro; 16) zimą 
pojawiają się na nim narciarze; 17) sza-
ber w ręku złodzieja; 18) najwyższy szczyt 
polskich Tatr; 19) przez dziurę w nim kury 
pójdą w szkodę.

POZIOMO: 1) prywatna, można na niej spę-
dzić urlop; 6) skórzany pasek do wiązania; 
11) Adam, polski pisarz, w czasie wojny ku-
rier tatrzański, autor niezapomnianej „Podró-
ży za jeden uśmiech”; 12) amerykański stan 
kojarzący się z gorączką złota; 13) z Grotą 
Łokietka; 14) imię ze śląskiego dowcipu; 15) 
fryzura rodem z Czarnego Lądu; 20) może 
być świętego albo człowieka poczciwego; 
21) odgłos trzepotania flagi; 22) płonąca al-
ternatywa dla grilla; 23) krótki wypad do lasu 
z plecakiem i namiotem; 24) Szamorodni lub 
Aszu (wino).

wtoskanii.wordpress.com
Ten blog istniał krótko, wpisy pojawiły się na 
nim w grudniu 2012, styczniu 2013 i styczniu 
2014 r., ale do dziś może przydać się tury-
stom odwiedzającym wielkie księstwo, któ-
rego prawowitymi władcami są Habsburgo-
wie. Wpisy bowiem są obszerne i proponują 
konkretne trasy zwiedzania, które nie mają 
nic wspólnego ze stereotypem kilku najsłyn-
niejszych miast do obowiązkowego „zalicze-
nia”. Dodatkowe informacje można znaleźć 
dzięki dziesiątkom linków. Oczywiście: jest 
tu również opowieść o Florencji, ale opisy-
wanej z takich miejsc, gdzie nie docierają 
tłumy. Opisy obiektów są zwięzłe, bogato ilu-
strowane. Co ciekawe, Habsburgowie na tej 
stronie wzmiankowani są raz – w kontekście 
zatrzymania rozwoju ekonomicznego Sieny 
przez zwycięską Florencję, co ostatecznie 
sprawiło, że dziś możemy podziwiać nie-
tkniętą sieneńską zabudowę z czasów śre-
dniowiecza.

turyn.pl
Jeśli podążymy do Królestwa Sardynii, warto 
odwiedzić jego stolicę. Do zobaczenia mamy 

pałac królewski, parę innych pałaców i zam-
ków, katedrę (w niej: Całun Turyński), bazyli-
kę Superga, w której znajduje się nekropolia 
dynastii sabaudzkiej, a także muzea: Egip-

skie, Automobilizmu czy Kinematografii. Na 
stronie znajdziemy wskazówki dla uzależ-
nionych od Instagrama. Muszą koniecznie 
odwiedzić: Orso Laboratorio Caffe, Monte 
dei Cappuccini i wieżę Mole Antonelliana. 
Wszystkim zaś turystom życie może ułatwić 
lista najlepszych hoteli, apartamentów i pen-
sjonatów (ceny zaczynają się od 80 euro).

ludwig-salvator.com
Strona poświęcona arcyksięciu Ludwikowi 
Salwatorowi (1847–1915) z linii toskańskiej 
– będącemu w ostatnich latach bohaterem 
czeskich konferencji i publikacji naukowych. 
Arcyksiążę został zapamiętany, gdyż po 
przymusowej emigracji (kiedy masoneria 

„zjednoczyła” Włochy) współtworzył na zie-
miach Korony Św. Wacława jedno z pierw-
szych muzeów etnograficznych i dał się po-
znać jako podróżnik, żeglarz (opłynął kulę 
ziemską), kolekcjoner oraz naukowiec przy-
rodnik i geograf. Był autorem kilkudziesię-
ciu książek. Również w Czechach obecnie 
znajdują się dotyczące go dokumenty archi-
walne. Zainteresowani dziejami toskańskiej 
gałęzi Domu Austrii powinni odwiedzić Pra-
gę. Szkoda, że strona nie ma polskiej wersji 
językowej.
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Reportaż

Na ogół akceptujemy pozytywne 
uczucia dzieci. To bardzo proste. 
„Cieszę się, że masz nową kole-

żankę. Jak miło słyszeć, że ma-
cie wspólne pasje!”. Problem 
zaczyna się, gdy nasze dzie-

ci zaczynają wyrażać negatyw-
ne emocje, których nie chcemy 
jako rodzice zaakceptować. Dla-
tego za wszelką cenę chcemy 
je stłumić, zaprzeczyć im i spra-
wić, by po prostu zniknęły. Po-
dobnie jak my sami, nasze dzie-
ci potrzebują zrozumienia ne-
gatywnych emocji oraz ich wer-
balnego zaakceptowania. To, że 
dziecko krzyczy, zwraca na sie-
bie uwagę lub zachowuje się 
często w niepożądany przez nas 
sposób nie oznacza, że jest nie-
grzeczne, lecz chce w ten spo-
sób przekazać nam pewien ko-
munikat o sobie. Dopóki nie za-
akceptujemy uczuć dziecka bę-
dzie ono głuche nawet na naj-
lepsze wyjaśnienia i najbar-
dziej uczuciowe przemowy. Na-
sze dzieci nie rozumieją swoich 
emocji. Prawdę mówiąc, my, do-
rośli, też mamy z tym problem. 
Dlatego musimy pomóc dzie-
ciom nazwać ich uczucia. W ten 
sposób pomagamy im wyrosnąć 
na ludzi, którzy znają siebie sa-
mych i szanują potrzeby i uczu-
cia innych osób.

Aby lepiej zobrazować na 
czym polega akceptowanie ne-
gatywnych uczuć dzieci, po-
służmy się przykładem. Jedno 
z dzieci chciałoby ułożyć w spo-
koju puzzle. Wnet przychodzi 
młodsza roczna siostra i chce 
„pomóc” starszemu bratu. Do-
prowadza go to do szału, a jedy-
ne, co potrafi w tych okoliczno-
ściach zrobić, to rzucanie mały-
mi kawałkami puzzli po podło-
dze. Dziecko krzyczy: „Niena-
widzę jej! Ciągle mi wszystko 
psuje”.

Zamiast mówić wtedy: 
„Oczywiście, że nie zawsze ci 
psuje. To twoja ukochana sio-
strzyczka. Nie używaj słowa jak 
>>nienawidzić<<”.

Powiedz: „O rety, wyglą-
da na to, że w tej chwili jesteś 
naprawdę zły na siostrę. Ja-
kie to irytujące, kiedy niemow-
lak przeszkadza w układaniu 
puzzli. Problem w tym, że małe 
dzieci w ten sposób pozna-
ją świat i nie umieją się inaczej 
bawić. Może razem znajdziemy 
dla siostry jakąś zabawkę, która 

by ją bardziej zainteresowała? 
Spróbuj coś dla niej wybrać!”.

Na tym przykładzie bardzo 
łatwo zauważyć, że jeśli ktoś 
zaprzecza naszym uczuciom, 
czujemy się niezrozumiani 
i odczuwamy silną złość wobec 
osoby, która nas przekonuje, 
że czujemy coś innego. Oczy-
wiście nie chodzi o zagrzewa-
nie do dalszej eskalacji gnie-
wu dziecka, bo mogłoby się 
to skończyć np. pobiciem młod-
szej siostry. Często jednak 
zwykłe potwierdzenie tego, co 
dziecko czuje pomoże zapobiec 
potencjalnemu wybuchowi.

Nauka akceptowania trud-
nych uczuć dzieci to ciężka 
praca. Z czasem jednak za-
czniesz dostrzegać jej pierw-
sze pozytywne efekty. War-
to czasami powstrzymać 
się od szybkich i gwałtow-
nych reakcji, które podpowia-
da nam nasz instynkt i spró-
bować postawić się na miej-
scu wzburzonego czterolat-
ka rozzłoszczonej pięciolatki.

Zaakceptuj złe emocje dziecka – to klucz 
do zrozumienia jego uczuć

 ■ Krzyczą, hałasują, dokuczają innym i za wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę – taki zachowanie 
dzieci nierzadko kończy się upomnieniem ze strony rodziców: „Jesteś niegrzeczny”. Tymczasem bardzo często to, co 
nasze dzieci przekazują nam na zewnątrz nie ma wiele wspólnego z byciem „grzecznym” lub „niegrzecznym”. Nie-
które uczucia trudno zaakceptować. Sami tego doświadczamy. Gdy jest nam źle i płaczemy, a ktoś mówi: „Nie płacz, 
przestań się mazać!”, czy nam pomaga?. Może bardziej pomocne okazałyby się słowa: „To okropne, że zostałaś tak 
potraktowana. Nie jest łatwo słyszeć takie słowa”.

Mieczysław 
Maj
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