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gazeta im. Kornela Morawieckiego

Rosyjska strefa wpływów

Zasięg wpływów Federacji Rosyjskie łatwo zmierzyć, choćby weryfi-
kując poparcie dla rezolucji ONZ w 2014 r. uznającej aneksję Krymu 
za nielegalną. Setka państw zagłosowała „za” uchwałą, 58 wstrzymało 
się od głosu, a tylko 10 głosowało „przeciwko”: Armenia, Białoruś, Boli-
wia, Nikaragua, Kuba, Północna Korea, Sudan, Syria, Wenezuela i Zim-
babwe, a więc państwa – nie licząc Armenii (...)  – o wątpliwej reputacji. 

Formuła zwycięstwa
Slogan ma w sobie coś ze ścisłości matematyki. 
To zwięzłość nakierowana na konkretny cel. Tym ce-
lem jest odbiorca, a slogan namawia go do określone-
go działania. Slogan był i jest pierwszy w każdym cza-
sie. Poprzedzał rewolucje, wojny i powstania. Zanim 
zmobilizowano żołnierzy, mobilizowano słowa.

Powodzenie 
złych królów jest 
nieszczęściem dla 
narodów.

Vauvenargues
(1715-1747)

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

Rozbić rodzinęWszystko należy 
do Żydów

Prawda 
o zbrodni

Imperium 
ideologiczne
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Antypolityka 
surowcowa
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Kiedy pod Wałbrzy-
chem rozpoczęły się pra-
ce, mające na celu wyko-
panie tzw. złotego pocią-
gu, nikt nie miał pojęcia, co 
zawierać mogą jego wago-
ny. Nie było nawet pewno-
ści, czy istnieje. Nie stano-
wiło to jednak przeszkody 
dla hochsztaplerów, zajmu-
jących się restytucją mienia, 
by mieć „prawo” do znalezi-
ska „bez wątpienia należą-
cego do ofiar Holokaustu”.

Przetrwanie pamięci o mor-
dzie popełnionym na pol-
skich profesorach we Lwo-
wie w 1941 r. jest zasługą 
osób, które z determinacją 
dążyły do poznania prawdy 
i dzielenia się nią z innymi. 
Do grona tych osób nale-
żała również hrabina Karo-
lina Lanckorońska – wybit-
ny historyk sztuki i docent 
Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie.

W jakim świecie żyją po-
słowie do Parlamentu Eu-
ropejskiego, którzy przy-
jęli rezolucję w sprawie 
uznania prawa do abor-
cji za prawa człowieka!? 
Za rezolucją głosowa-
ło 378 posłów, 259 było 
przeciw. Rezolucja odrzu-
ca klauzulę sumienia, bo-
wiem marksiści nie uzna-
ją czegoś takiego, jak su-
mienie.

Proces odchodzenia pol-
skiej gospodarki od wyko-
rzystania własnych surow-
ców dla jej rozwoju można 
zdefiniować pojęciem an-
typolityki. Dodać można, 
że polityka, to coś general-
nie pozytywnego, a anty-
polityka, to jej przeciwień-
stwo. Ta antypolityka su-
rowcowa państwa trwa nie-
przerwanie od czasu pa-
miętnej transformacji ustro-
jowej w 1989 r

Zaprogramowana przez 
neomarksistów zagłada 
cywilizacji europejskiej, 
bazującej na wartościach 
chrześcijańskich, nie mo-
gła nie dosięgnąć insty-
tucji rodzin. Neomarksi-
ści nie ustają w dążeniach 
do zniszczenia cywiliza-
cji europejskiej, dyskredy-
tując wiarę katolicką, na-
ród, szkolnictwo, państwo 
i rodzinę.

Wywiad 
z Czesławem 
Langiem
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto

Tusk?
...a kto to?

czytaj na str. 2.



Komentarze i Felietony

Donald Tusk był i jest leniwy. Wszy-
scy w PO wiedzą, że on jeżdże-

nia po Polsce po prostu nie lubi. Zro-
bił to na dużą skalę tylko raz: w kam-
panii 2011 r. I to jest symboliczne, że te-
raz też pojechał do jednego miasta, bar-
dzo przychylnego Platformie Szczeci-
na, i od razu zapowiedział urlop. To jest 
tempo emeryta politycznego, a nie lide-
ra, który za wszelką cenę chce odbu-
dować swoją partię – powiedział Adam 
Bielan lider Partii Republikańskiej.

Relacja Grzegorza Schetyny z Do-
naldem Tuskiem są złe, myślę, że 

Schetyna boi się konsekwencji powrotu 
Tuska, tego, że jesienią na Dolnym Ślą-
sku wystartuje przeciwko niemu jakiś 
kandydat z poparciem Tuska i wygra. 
Słyszę, że Schetyna już żąda od do-
tychczasowych współpracowników de-
klaracji, czy bardziej kochają mamusię, 
czy tatusia. W tym kontekście Schety-
na jest mamusią, a Tusk oczywiście ta-
tusiem – powiedział poseł Jacek Prota-
siewicz (KP-PSL).

Prokuratura wyłożyła niektóre kar-
ty na stół. Poznaliśmy część dowo-

dów w sprawie ogromnej korupcji Sła-
womira Nowaka. Teraz już nikt nie bę-
dzie próbował robić z niego „więźnia 
politycznego”. Powracają za to pytania 
o protekcję, jaką zapewniał mu były pre-
mier. I o wiedzę Donalda Tuska na te-
mat przekrętów swojego podopiecz-
nego w czasach ich wspólnej pra-
cy w rządzie.

Europoseł PiS Joachim Brudzińskli 
odniósł się do nerwowych reakcji 

Donalda Tuska na niewygodne pyta-
nia dziennikarzy Telewizji Polskiej: „Ci 
pożal się Boże demokraci pochlipują, 
jak dzieci w piaskownicy, gdy usłyszą 
trudne pytania. Kiedy PiS było w opo-
zycji i zajmowali się nami 24 godziny 
na dobę, zajmowały się wszystkie sta-
cje, wtedy dla Tuska i jego otoczenia 
to była norma. A dzisiaj, (...) przyzwy-
czaił się przez te wszystkie lata, kiedy 
trzymając się tego żakietu pani kanclerz 
Angeli Merkel, mógł błaznować w Bruk-
seli, czasami dostał po łbie od swojego 
kolegi Junckera, który wytknął mu ka-
botyństwo jakimś dosadnym żartem, 
odzwyczaił się od tego, że polityk ma-
jąc za sobą tyle emocji, które do polskiej 
polityki wprowadził, tyle niewyjaśnio-
nych spraw z tą najważniejszą, o któ-
rej uchwała polskiego Sejmu stanowi, 
że była największą tragedią narodu pol-
skiego, czyli katastrofa smoleńska, że 
kiedy poluzował to trzymanie się ża-
kietu kanclerz Merkel i wrócił do Polski, 
to dostał takiego wstrząsu, że musiał na 
urlop do Chorwacji pojechać.

Samego Tuska i jego „przemowę” ła-
two podsumować. Zero – progra-

mu, konkretów, pomysłów. Zamiast 
tego retoryka konfliktu i pogardy. Tusk 
nawet nie udawał. Po prostu wyszedł 
na mównicę i do znudzenia powtarzał, 
że PiS jest zły. Okazuje się, że jedy-
nym programem PO i Tuska jest... sam 
Tusk. Jak widać, w jednym PO pozosta-
je konsekwentne. Było, jest i będzie za-
wsze takie samo. Pozbawione idei i toż-
samości. Potrafiące istnieć tylko na za-
sadzie negacji PiS. Tusk niczego ponad 
ten platformiany standard nie zaprezen-
tował – Dawid Wildstein.

Od 3 lipca były premier i były szef Rady 
Europejskiej, Donald Tusk, ponownie 
stanął na czele Platformy Obywatelskiej. 
Tusk przewodził PO w latach 2003-2014. 
Jego partia wygrała dwa razy wybo-
ry parlamentarne (w 2007 i 2011 roku), 
a sam Tusk był najdłużej sprawują-
cym władzę premierem w III RP (kiero-
wał rządem od 2007 do 2014 roku). Ja-
kim był premierem, wielu Polaków do-
skonale pamięta. Nie dotrzymywał 
obietnic wyborczych, a służba publicz-
na kojarzyła mu się z prywatą, dobrą fu-
chą, intratną posadką dla rodziny, zna-
jomych i popleczników z PO. Czy war-
to dzisiaj pisać o kolejnych obietnicach, 
które nieudolnie artykułuje? Nie warto, 
bo i tak ich nie dotrzyma.

Donald Tusk z całym PO, wygry-
wając wybory w roku 2007, odziedzi-
czył po poprzednikach jeden z naj-
wyższych wzrostów PKB w całej Unii 
Europejskiej. Gospodarka była wte-
dy w bardzo dobrej kondycji. Polska 
należała do największych beneficjen-
tów unijnych środków. Strumień pie-
niędzy płynął szeroko. Co zrobił tam-
ten rząd w tak korzystnych warun-
kach? Zmarnował wszystko – pienią-
dze gdzieś wyparowały, rozpłynęły się 
po kątach. Zadłużenie państwa bły-
skawicznie wzrosło o 300 miliardów zł, 
a budżet, po raz pierwszy w historii, się 
załamał.

Straty Skarbu Państwa wynikają-
ce z nieudolności tamtego rządu były 
ogromne – setki miliardy złotych. Handel 
nielegalnymi paliwami bez akcyzy, wyłu-
dzenia VAT na wielką skalę, to sztanda-
rowe patologie tamtych czasów. Stra-
ty wykraczały również poza wymiar fi-
nansowy. Rozrastająca się szara stre-
fa, rozchwianie rynku, kryminalizacja 

procesów gospodarczych, hamowanie 
inwestycji i rozwoju, ograniczenie bez-
pieczeństwa paliwowego państwa, ko-
nieczność tworzenia nowych podat-
ków w celu pokrycia strat i ciągłe łata-
nie dziury budżetowej, naruszenie za-
sad uczciwej konkurencji, promocja nie-
legalnego zatrudnienia. To, co się dzia-
ło za rządów Tuska, było zatrważające.

A co my, Polacy, mieliśmy z rządów 
Tuska? Czy znacząco podniosły się nam 
zarobki, czy wzrosły emerytury i renty, 
czy wzrósł poziom życia, czy zlikwido-
wano biedę i bezrobocie? Wręcz prze-
ciwnie, polityka Tuska była antyspołecz-
na. Podniesiono wiek emerytalny dla 
mężczyzn i kobiet, podatki, a wskaźnik 
ubóstwa był na bardzo wysokim pozio-
mie. Według raportu z 2012 roku autor-
stwa PricewaterhouseCoopers i Banku 
Światowego Paying Taxes zajmowali-
śmy niechlubne 121 miejsce (na 183 ba-
dane kraje) pod względem przyjazności 
systemu podatkowego. Wyprzedzał nas 
np. Laos, Iran, Tanzania, Gujana. W cią-
gu trzech lat rządów Tuska Polska spa-
dła aż o 35 pozycji w rankingu wszyst-
kich obciążeń podatkowych, z 67. miej-
sca na 102.

We wszystkich badaniach Eurostatu, 
dotyczących różnych dziedzin gospo-
darczych, społecznych, innowacyjno-
ści, plasowaliśmy się gdzieś na samym 
końcu. Raz wyprzedzając Rumunię, raz 
Bułgarię. Donald Tusk pobił rekord mar-
notrawstwa, niegospodarności i rozrzut-
ności. Był beznadziejnym szefem rzą-
du – teraz z tupetem wraca, licząc na 
amnezję społeczeństwa, które poka-
zało i jemu, i całej PO czerwoną kart-
kę w kolejnych wyborach.

Tusk sprytnie uciekł od odpowie-
dzialności za chaos, który stworzył, do 

Brukseli na wysokopłatne stanowisko. 
Przez ostatnie lata dużo mógł dla nas 
zrobić – nie zrobił nic. Tylko jątrzył, ju-
dził i szkodził dynamicznie rozwijającej 
się Polsce, jak tylko mógł. Dzisiaj wra-
ca do innego kraju. Jego Polski z Am-
ber Gold, Sławomirami Nowakami, czy 
jak to określił szef MSW w rządzie Tu-
ska Bartłomiej Sienkiewicz: Państwo 
polskie istnieje teoretycznie, praktycz-
nie nie istnieje. To ch..j, dupa i kamieni 
kupa – już nie ma.

Wraca do kraju, z którego wielu Po-
laków odczuwa dumę. Bo słowa i honor 
jednak dużo znaczą. A duma narodowa 
to honor – przeniesiony na skalę całe-
go państwa. Jest to kategoria wspólna 
dla całego narodu i w pozytywnym sen-
sie służy budowaniu więzi grupowych 
i sprzyja wzmacnianiu zbiorowej tożsa-
mości. Tyle teoria, życie jednak przy-
nosi smutniejsze scenariusze, w któ-
rych zachowanie niektórych polityków 
– jak widzimy w ostatnim czasie – jest 
odarte z dumy narodowej i własnego 
honoru.

Jacy jesteśmy dzisiaj jako społe-
czeństwo? Po doświadczeniach ponad 
stuletnich rozbiorów, odzyskanej w roku 
1918 niepodległości? Po straszliwym 
doświadczeniu II wojny światowej i ko-
lejnych latach komuny, której demora-
lizujący wpływ kładzie się cieniem na 
naszą współczesność? Jacy jesteśmy 
po okrągłostołowym zgniłym kompro-
misie? Po rządach Balcerowicza, któ-
ry wyprzedał za bezcen nasz narodowy 
majątek. Jacy jesteśmy po rządach Tu-
ska – wyznawcy neoliberalizmu – kie-
dy korupcja, złodziejstwo panoszyło się 
przez osiem lat?

Czy już dojrzali, czy dalej głupi?

Miłośnik „haratania w gałę”
 ■ Co nam hańba, gdy talary/Mają lepszy kurs od wiary!/Wy-

mienimy na walutę/Honor i pokutę! – śpiewał Jacek Kaczmar-
ski. Wielu polityków jest przekonanych, że słowa nic nie kosz-
tują a honor to tylko pusty frazes.

Albert Łyjak
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Zmiany prawne tego rodzaju od-
zwierciedlają zmiany mentalno-
ściowe i polityczne dokonujące 
się w postsowieckich republi-
kach Azji Centralnej od trzech 
dekad. Stanowią jeszcze je-
den przejaw opuszczania prze 
te państwa orbity rosyjskiej. 
Kreml nie jest w stanie zatrzy-
mać tego procesu. Orbitę rosyj-
ską przecinają w tym punkcie 
globu orbity mocarstw regional-
nych, choćby ChRL i Turcji oraz 
światowego – USA. Stosowanie 
sprawdzonych środków „przy-
musu” (coercion), w postaci dy-
wersji: agresji wojskowej, sabo-
tażu, podburzania ulicy i mniej-
szości, inspirowania puczu, czy 
też stosowanie polityki embar-
ga, nie przyniesie pożądanych 
skutków. Mocno scentralizo-
wane rządy republik skutecz-
nie potrafią bronić się przeciw-
ko rosyjskim „aktywnym środ-
kom” (active measures), zasa-
dzającym się na dezinformacji, 
propagandzie, w tym w ekspor-
towaniu konstruktów narracyj-
nych i grach za pomocą pozy-
skanych w przestępczy sposób 
informacji.

Nawet tutaj, wobec Uzbe-
kistanu, Kirgistanu, Tadżyki-
stan i Kazachstanu i wylud-
niającego się Turkmenistanu, 
Kreml nie posiada większych 
osiągnięć w obszarze soft po-
wer. Musimy bowiem oddzie-
lić tzw. „miękką siłę”, prowadzo-
ną w sposób długofalowy i jaw-
ny, od działań dywersyjnych, 
prowadzonych dla doraźnych 
politycznych i militarnych korzy-
ści, w sposób zakryty. Soft po-
wer to umiejętność państwa bu-
dowania swych wpływów poza 
granicami państwa, za pomo-
cą szeroko pojętej dyploma-
cji publicznej, dzięki atrakcyj-
ności własnej historii, kultury, 
gospodarki oraz ideałów poli-
tycznych.

Na Zachodzie i na Kauka-
zie Południowym, w Gruzji i Ar-
menii, Kreml wspiera opcje po-
lityczne i kandydatów dekla-
ratywnie prorosyjskich, a tak-
że ruchy separatystyczne. Że-
ruje na sentymentach antyesta-
blishmentowych oraz niepoko-
jach społecznych powodowa-
nych sytuacją ekonomiczną. Nie 
ma to nic wspólnego z soft po-
wer. Rosnące antyzachodnie 
sentymenty biorą się z kryzy-
su, jaki przechodzą zachodnie 
demokracje i tamtejsze systemy 

kapitalistyczne, mniej lub bar-
dziej trawione przez szerzej po-
jętą korupcję. Nie są natomiast 
owe sentymenty odpowiedzią 
na ofertę Kremla, wdziewające-
go konserwatywne szaty, uszy-
te m. in. ze sprzeciwu wobec 
środowisk LGBT i afirmacji tra-
dycyjnego modelu rodziny, 
a tym bardziej pochodną podzi-
wu dla modelu ekonomicznego 
państwa.

Zasięg wpływów Federa-
cji Rosyjskie łatwo zmierzyć, 
choćby weryfikując poparcie 
dla rezolucji ONZ w 2014 r. uzna-
jącej aneksję Krymu za nielegal-
ną. Setka państw zagłosowa-
ła „za” uchwałą, 58 wstrzymało 
się od głosu, a tylko 10 głoso-
wało „przeciwko”: Armenia, Bia-
łoruś, Boliwia, Nikaragua, Kuba, 
Północna Korea, Sudan, Syria, 
Wenezuela i Zimbabwe, a więc 
państwa – nie licząc Armenii, 
samej mającej skomplikowaną 
sytuację z anektowanym de fac-
to Górnym Karabachem – o wąt-
pliwej reputacji. Zresztą agresja 
militarna na Ukrainę właściwie 
zniszczyła owoce rosyjskiej soft 
power wobec sąsiadów, jeśli ta-
kowe po cyber-wojnie z Esto-
nią, inwazji na Gruzję czy szan-
tażach surowcowych wymierzo-
nych w Ukrainę i Białoruś jesz-
cze istniały.

Wedle badań The Pew Re-
search Center Rosja, jak i prezy-
dent Władimir Putin nie cieszą się 
dobrą sławą za granicą. Wyniki 
badań przeprowadzonych w 37 
państwach opublikowane latem 
2017 r. pokazały, że tylko jeden 
na czterech respondentów uwa-
ża, że Putin postępuje właści-
wie w polityce zagranicznej. Za-
ledwie 34% respondentów po-
zytywnie oceniło samą Rosję. 
W podobnym badaniu przepro-
wadzonym w 2020 r. jedynie 
12% Szwedów, 18% Ameryka-
nów oraz 1/3 Niemców korzyst-
nie oceniała prezydenta Rosji.

Język rosyjski konsekwent-
nie traci status ligua franca w ob-
szarze postsowieckim. Wypiera-
ją go inne języki na czele z ję-
zykiem angielskim. Do niedaw-
na tylko w pięciu były sowiec-
kich republikach język rosyjski 
posiadał status języka urzędo-
wego. W trakcie rzeczonej in-
wazji na wschodnie i południo-
we terytoria Ukrainy Kreml zin-
tensyfikował działania propa-
gandowe i dezinformacyjne po-
przez rosyjskojęzyczne ośrod-
ki medialne. Politolodzy Arturas 
Rozenas i Leonid Pesiakhin zba-
dali efektywność tej kampanii. 
Wywnioskowali, że ugruntowała 
ona jedynie negatywne zdanie 
na temat rządu w Kijowie wśród 

już przekonanych o tym obywa-
teli. Prorosyjscy Ukraińscy byli 
jeszcze bardziej skłonni głoso-
wać na prorosyjskich polityków 
podczas wyborów parlamentar-
nych i prezydenckich w 2014 r. 
Natomiast antyrosyjscy Ukraiń-
cy, oglądając te same prorosyj-
skie programy, jeszcze moc-
niej opowiadali się za kandy-
datami pro-zachodnimi. Jedy-
ny wymierny efekt, który Kreml 
uzyskał, to podniesienie tempe-
ratury sporów społecznych i po-
litycznych.

Nawet w działalności nie-
zaliczającej się do soft po-
wer, choć czyniącej w tym ob-
szarze wymierne spustosze-
nie, sukcesy Rosji są ograni-
czone. Naukowcy z Univerity 
of Toronto, Lucan Way i Adam 
Casey zbadali rosyjskie inter-
wencje w wybory między 1991 
a 2017. Stwierdzili, że od 2014 r. 
Rosja jest szczególnie aktyw-
na na tym polu. Z szesnastu 
elekcji, w tym w USA, Fran-
cji, Wielkiej Brytanii, Norwe-
gii i Niemczech, jakąkolwiek ko-
rzyść odniosła wszakże z inge-
rencji w dziewięć z nich. Naj-
większą z wyborów referendal-
nych dotyczących brexitu i par-
lamentarnych w Republice Cze-
skiej w 2017 r. W siedmiu ko-
rzyść częściową. Lecz anali-

zują owe dwa „pełne” sukce-
sy dowieść w pełni nie można, 
czy owa ingerencja uczyniła za-
sadniczą różnicę , jak i tego, że 
zyski w perspektywie długofa-
lowej przynajmniej dorównają 
kosztom.

Wnioski płynące z powyż-
szych akapitów są takie, iż stre-
fa wpływów rosyjskich, wbrew 
złudzeniu powodowanego 
jej radykalnymi posunięciami 
i doraźnymi militarnymi sukce-
sami, zawęża się, a nie posze-
rza. Właśnie ów fakt wytracania 
znaczenia determinuje jej agre-
sywne zachowania, przez które 
zyskuje opinię państwa nieobli-
czalnego. Powstaje oto miraż, 
że potęga Rosji wręcz rośnie, 
przez co Zachód, w tym Polska, 
powstrzymują się przed bardziej 
śmiałym ogniskowaniem wła-
snej soft power na postsowiec-
kim obszarze. Obszarze znaj-
dującym się obecnie nieja-
ko w próżni, w której osiodłać go 
próbują przede wszystkim pobli-
skie komunistyczne Chiny.

Czyżbyśmy wyłącznie dla 
przyjemności słuchali wykła-
dów na temat, nieco staro-
dawnej, koncepcji geogra-
ficznej McKindera o pań-
stwach-sworzniach geopoli-
tycznego w Azji Centralnej?

Rosyjska strefa wpływów
 ■ Uzbecki senat wprowadził poprawki do ustawy o języku państwowym. Urzędnicy państwowi 

zobowiązani będą do wytwarzania i wystawiania dokumentów, m. in dowodów osobistych oraz 
prowadzenia korespondencji w języku uzbeckim. W języku tym prowadzone mają być wszelkie 
uroczystości, konferencje i seminaria, za wyjątkiem imprez międzynarodowych. Jednocześnie 
Uzbecy zachowają możliwość wyboru języka kształcenia. W ten sposób władze państwa kła-
dą kres swoistemu dualizmowi, jaki Uzbekistan odziedziczył po czasach dominacji sowieckiej. 
Już w 1992 r. oficjalnym zapisem języka uzbeckiego, nalężącego do rodziny języków tureckich, 
przestała być cyrilica, a stał się nim alfabet oparty na angielskim wariancie pisma łacińskiego.

Paweł 
Zyzak
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Zrobić dobry slogan, to sztuka. 
Bo slogan zwycięża albo niesie 
klęskę. Prawica z natury lek-
ceważy media, lekceważy do-
brych dziennikarzy, lekceważy 
profesjonalną reklamę. A w re-
klamie lekceważy slogan. Lu-
dziom, którzy mają władzę po-
lityczną wydaje się, że mogą 
też mieć władzę nad słowa-
mi. Nie mają i nie mogą mieć 
takiej władzy, bo nie znają się 
na słowach.

Formuła sloganu wystę-
puje obok hasła, dewizy, sen-
tencji. Odznacza się orygi-
nalnym stylem. No i właśnie 
chodzi o ten styl, o tę formu-
łę. Slogan ma w sobie coś 
ze ścisłości matematyki. 
To zwięzłość nakierowana 
na konkretny cel. Tym celem 
jest odbiorca, a slogan nama-
wia go do określonego dzia-
łania. Slogan był i jest pierw-
szy w każdym czasie. Po-
przedzał rewolucje, wojny 
i powstania. Zanim zmobilizo-
wano żołnierzy, mobilizowa-
no słowa.

Żołnierze wyposaże-
ni w mundury, onuce, karabi-
ny, słowa i pieśni, gotowi byli 
do walki. Same karabiny ni-
gdy nie wystarczały. Z pieśnią 
na ustach maszerowała Ar-
mia Renu w rytm Marsylian-
ki, skomponowanej w 1792 
przez kapitana Rougeta de 
Lislego, który zresztą był roja-
listą. Marsylianka weszła do 
historii i w 1879 stała się hym-
nem Francji. Kapelmistrz de 
Lisle pozostał w cieniu histo-
rii i dopiero w 1915 roku został 
uhonorowany.

Słowa pieśni, podobnie jak 
słowa wierszy, nierzadko peł-
nią rolę sloganów, haseł, sen-
tencji. W czasie dwu ostat-
nich wojen pojawiały się na mu-
rach napisy: „Jeszcze Polska 
nie zginęła!” albo „Póki my ży-
jemy”.

Gazety, teatry, filmy sku-
teczniej mobilizowały żołnierzy 
do walki niż punkty werbunko-
we i żandarmeria. „Gdybyśmy 
mieli gazety, niepotrzebna by-
łaby rewolucja” – mówił Dan-
ton. Filmy Eisensteina, dalekie 
od prawdy: „Strajk”, „Pancernik 
Potiomkin” i „Październik”, sta-
bilizowały bolszewicką narrację 
o rewolucji. Eisenstein nie po-
trafił żyć, gdy dowiedział się, że 
jeden z jego filmów nie podoba 
się Stalinowi.

Konstrukcja sloganu jest 
słowna, ale jego natura związa-
na jest z formą, a nie z treścią. 
Jest to formuła wyrazista, do-

bitna, bijąca w oczy adresata. 
To nie nazwa reformy, nie na-
zwa działania. To formuła, któ-
ra skutecznie namawia do dzia-
łania.

Slogan przyciąga i wytwa-
rza więź między ludźmi, do któ-
rych jest adresowany. Jednoczy 

odbiorców wokół czegoś i prze-
ciw czemuś. Okrzyk Patrica 
Henry’ego, uczestnika rewolucji 
amerykańskiej „Dajcie mi wol-
ność albo dajcie mi śmierć”, nie 
opisywał stanu ducha poety. 
Okrzyk mobilizował Ameryka-
nów do walki z Anglikami.

Podobnie hasło Lenina: „Po-
kój ludom, ziemia chłopom, fa-
bryki robotnikom” obiecywa-
ło po latach wojny spokojną 
pracę na swojej ziemi i w swo-
ich fabrykach. Było to oczywi-
ste kłamstwo. Ale przecież każ-
da reklama i każdy slogan jest 
obietnicą i tylko obietnicą, a nie 
obiecaną prawdą.

W realnym świecie odbiór 
przekazu jest procesem kul-
turowym i psychologicznym. 
To strategia, a zatem obmy-
ślany proces negocjacji i inte-
rakcji. Droga do celu, a celem 
może być tylko zwycięstwo. 
A więc dostosowywanie ze-
wnętrznego bodźca do ustalo-
nych wewnętrznych wzorców 
myślenia i koncepcji świata. 
Żaden apel do logiki, do racjo-
nalności. Apel do pragnień 

i strachu. Konstrukcja ogólni-
ków, których nie można spraw-
dzić, ale też nie można im za-
przeczyć.

Slogan jest wyrażeniem 
perlokucyjnym, czyli ta-

kim, w którym formuła tworzy 

skutek, a nie sens. Istotne jest 
oddziaływanie wypowiedzi, 
a nie jej treść, znaczenie słów. 
Pokrewnymi formami sloga-
nu jest hasło, sentencja, zale-
cenie, dewiza. Niektóre słowa 
mają formę, która może być za-
równo hasłem, jak i sloganem. 
Słowo z dziedziny biologii: „pa-
jąki” może być w pewnych sy-
tuacjach metaforą, a nie nazwą 
owadów.

Zbudowane na tym myśleniu 
slogany, hasła i dewizy nabiera-
ją znaczenia w konkretnym uży-
ciu przez konkretnego nadaw-
cę. „Czerwone pająki” co inne-
go będą znaczyły dla Anglika, 
co innego dla Brazylijczyka i co 
innego dla Polaka. Inne znacze-
nie będzie niosło słowo „liberał” 
dla Anglika, inne dla Ameryka-
nina i inne dla Polaka.

Odbiorca sloganów nie my-
śli o treści sloganu. Można po-
wiedzieć, że odbiorca sloga-
nów w ogóle nie myśli, bo gdy-
by myślał, gdyby zastanowił, co 
znaczy „nasze jutro”, toby taki 
slogan odrzucił. Skuteczność 
sloganu wynika stąd, że jest 

on ogólnie prawdziwy, że nigdy 
nie mówi oczywistej nieprawdy 
albo oczywistej prawdy.

Efekt przekazu za pomocą 
billboardu albo plakatu jest zde-
cydowanie różny od przekazu 
mówionego na wiecu. Akt mow-
ny perlokucyjny silniej wpły-

wa na odbiorcę, na jego my-
śli, uczucia i zachowania niż 
przekaz za pośrednictwem bil-
lboardu albo plakatu. Perloku-
cja wywołuje zadowolenie albo 
obawę, albo radość etc. Istot-
ny jest przy tym aspekt komuni-
kacyjny, zwany mocą illokucyj-
ną przekazu (ang. illocutionary 
force).

Moc perswazyjna zale-
ży od procedury komunikacyj-
nej, zwanej fortunnością (ang. 
felicyty). To sposób wygło-
szenia komunikatu. Może być 
istotne, czy powiemy „proszę”, 
czy powiemy „nakazuję” albo 
„ostrzegam”. Ważna jest eks-
presja wypowiedzi, intonacja, 
ton, gest, mimika, no i sytuacja 
mowna.

Na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci reklama wyszła 
na ulice, zagnieździła się na 
dworcach, zakradła się do na-
szych domów. Język reklamy 
jest metaforyczny, niekiedy jest 
poezją kupiecką komiwojażera. 
Zazwyczaj chodzi o to, by prze-
kaz był odebrany zgodnie z in-
tencją nadawcy. Nie jest to na-

kaz porządkowania się rekla-
mie, ale dyskretna oferta spe-
cjalnie dla ciebie.

Reklama jest zawsze uczest-
nikiem procesu sprze-

dawania towarów. To może 
być proszek do prania, poli-

tyk, smar do wozu albo pro-
gram polityczny. Najczę-
ściej wystarcza działanie siły 
perswazji, ale coraz częściej 
owo działanie ma znamio-
na prania mózgu. Nadaw-
cy reklamy nastawieni są na 
krzyk, na aktywność, a nie 
na rozmyślanie, zadumę, 
kontemplację.

Przekaz reklamy politycz-
nej jest dynamiczny, a efekt 
przekazu zależy od formy, 
która ma zaskakiwać, dziwić, 
szokować, a nade wszystko 
ma uchwycić uwagę poten-
cjalnego wyborcy. W rekla-
mie ikonicznej najpierw musi 
zadziałać obraz, którego nie 
trzeba dekodować, bo obraz 
działa na zasadzie podobień-
stwa. Dodany do obrazu slo-
gan naprowadza odbiorcę 
na znaczenie, o jakie chodzi 
nadawcy reklamy.

Niektóre reklamy przy-
pominają naiwne malarstwo 
średniowieczne, gdzie na 
jednej płaszczyźnie wystę-
pują obok siebie dwie per-
spektywy: linearna i odwró-
cona, realistyczna i mitycz-
na. Nierzadko w reklamie 

narracyjnej występują zarów-
no postacie ze znanych powie-
ści, legend i mitów, jak i boha-
terowie głośnych wydarzeń po-
litycznych, społecznych i przy-
rodniczych, ludzie z pierwszych 
stron gazet.

Zachwianie proporcji, od-
wrócenie perspektywy line-
arnej, wydobycie barwne-
go obiektu z szarego tła spra-
wia, że odbiorca dostrzega 
przede wszystkim reklamowa-
ną postać. I tak, paczka pa-
pierosów, która w kadrze mia-
ła wielkość dorosłego człowie-
ka, burzy obowiązujące w ma-
larstwie albo w fotografii zasa-
dy proporcji. Inny gwałt dokony-
wany w reklamie dotyczy real-
ności. To, co jest nierealne, 
co gwałci proporcje i poczu-
cie realizmu, ma zwrócić uwa-
gę odbiorcy.

W reklamie język Hieroni-
ma Paska sąsiaduje z językiem 
Adama Mickiewicza i Henry-
ka Sienkiewicza. Reklama nar-
racyjna zaczyna się od przed-
stawienia uroczej scenki z życia 
szczęśliwej, zadomowio-

Formuła zwycięstwa
 ■ Slogan polityczny jest formułą zwycięstwa albo formułą klęski. To krzyk komi-

wojażera politycznego, wszak łacińskie „reklamo” znaczy ‘krzyczeć do kogoś’, zaś 
gwóźdź reklamy, „slogan”, pochodzi od szkockiego okrzyku „sluagh ghairm”. Ten 
okrzyk zagrzewał do boju, był czymś podobnym do okrzyku „bij zabij!” Krzyk pomagał zwyciężyć, mil-
czenie prowadziło do klęski.

Michał Mońko

De Facto

▶
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W Polsce byli kombinatorzy, 
korzystający z ignorancji in-
nych. Niegdyś warszawskie 
andrusy sprzedawały wie-
śniakom Kolumnę Zygmun-
ta, a teraz im podobni nabie-
rają zachodnich polityków. Je-
den opowiada im bajki o nie-
wpuszczaniu w Polsce homo-
seksualistów do restauracji, 
inny, drobny wsiowy cwania-
czek, sprzedaje fotografie po-
wieszonych przez siebie ta-
bliczek z napisem „homosek-
sualistom wstęp wzbroniony”. 
Są politycy i dziennikarze za-
chodni, którzy wierzą w te „re-
welacje”, ale wielu rozgłasza 
je, wiedząc, że są one kłam-
stwem. Bo totalitaryzmy, za-
równo marksizm, jak i nazizm 
opierają się na kłamstwie 
i oszustwie, a to właśnie 
tym ideologiom są wierni ci, 
co rozpowszechniają w Pol-
sce oszczerstwa o prześlado-
waniu homoseksualistów.

Homoseksualizm był po-
tępiany i prawnie ściga-

ny od czasów starożytnych. 
W Polsce jednak władze 
świeckie nigdy nie stworzy-
ły przepisów, penalizujących 
homoseksualizm. Takie pra-
wa narzucono Polakom jedy-
nie w XIX wieku przez pań-
stwa zaborcze i obowiązywa-
ły do 1932 r., gdy w Polsce od-
stąpiono od karania za homo-
seksualizm. Nikt nie prześla-
dował homoseksualistów ani 
dawniej, ani teraz. Po II woj-
nie światowej żył we Wrocła-
wiu hrabia, znany homosek-
sualista, byli też nimi pisarze, 
był nim też prezes koła posel-
skiego w sejmie PRL. I żad-
nego nie spotykały przykro-
ści z tego powodu, bo Pola-
cy są tolerancyjni. Obecnie, 
homoseksualizm jest kara-
ny w 74 krajach i terytoriach 
Afryki, Azji, Ameryki Środko-
wej i Oceanii, w tym w sied-
miu karą śmierci. A w krajach, 
które chcą Polskę pouczać na 
temat „praw” dla lbgt, homo-
seksualizm karany był jeszcze 

do II połowy XX wieku. Szef 
kontrwywiadu Austro-Węgier 
zapłacił za to życiem, a twór-
ca brytyjskiej „Enigmy” sądem 
i przymusową terapią. Moż-
liwe, że z tego powodu, poli-
tycy tych państw z gorliwo-
ścią „neofitów” walczą o pra-
wa dla lgbt poza swoimi kraja-
mi, w tym w Polsce, gdzie jest 
to całkiem zbędne. Z tej też za-
pewne przyczyny, środowiska 
lgbt tych krajów czują potrze-
bę demonstrowania tej orien-
tacji seksualnej. I tak, jak kibi-
ce noszą flagi swych klubów 
piłkarskich, tak oni wywiesza-
ją flagi „zmutowanej” (bo tyl-
ko sześciobarwnej) tęczy na 
swych domach czy nawet na 
placówkach dyplomatycznych.

Oprócz sprytnych nacią-
gaczy, o „dyskryminacji” ho-
moseksualistów w Polsce kła-
mie również część polityków 
opozycji politycznej zohydza-
jącej, na zlecenie sąsiednich 
mocarstw, wizerunek naszego 
kraju. Oczerniają oni też Pola-

ków, jako antysemitów współ-
odpowiedzialnych za Holo-
caust. Wybielają w ten spo-
sób Niemców, rzeczywistych 
morderców milionów Żydów 
i Polaków. Przeciwstawia-
ją się staraniom staraniom 
o odszkodowania za grabieże 
i zniszczenia dokonane w Pol-
sce przez Niemców w cza-
sie II wojny światowej. Twier-
dzą nawet, że Niemcy utraci-
ły na rzecz Polski ziemie nad 
Odrą i Nysą, choć wiedzą, 
kto wyznaczył granice. Wielkie 
mocarstwa, w wyniku rozpęta-
nej w 1939 r. a potem przegra-
nej przez Niemcy wojny, dały 
te ziemie nam w zamian za za-
garnięte przez Rosję tereny 
na wschodzie, przy czym Pol-
ska straciła na tym obszaro-
wo ponad 20 proc. Dziw, że ci 
proniemieccy „polscy” politycy 
nie mówią też, że Niemcy utra-
ciły również na rzecz Polski po 
I Wojnie Światowej Wielkopol-
skę, część Śląska, Pomorze 
i część Kujaw! Oni popierają 

żądania Niemców, by Polska 
uznawała nadrzędność wyro-
ków związanych z Niemca-
mi sądów europejskich oraz 
nieistniejących „europejskich 
praw”, nad Polską Konstytu-
cją. Dali temu przykład, żąda-
jąc zamknięcia Turowa. Bronią 
bezprawnie działających ob-
cych mediów, wrogich Polsce. 
Liczą, że za oddanie Unii Eu-
ropejskiej, czyli Niemcom, su-
werenności Polski, będą mo-
gli nią rządzić. Dlatego stara-
ją się o odebranie Polsce na-
leżnych jej unijnych dotacji, 
pod pozorem braku „prawo-
rządności”. Gdy dojdą do wła-
dzy, wprowadzą „europejskie 
prawa” (aborcja, gender, wal-
ka z Kościołem) i stworzą Po-
lakom warunki bytu zmuszają-
ce ich do pracy w Niemczech, 
np. przy zbieraniu szparagów. 
Przywrócą też podwyższe-
nie wieku emerytalnego itp.

Pogratulować ich zwolen-
nikom!

nej rodziny, która idzie gło-
sować na swoją partię, bo jest 
przekonana, że właśnie ta par-
tia zapewni rodzinie szczęśliwą 
przyszłość.  Tego rodzaju gra 
jest możliwa dzięki wykształce-
niu się w społeczeństwie men-
talności reklamowej.

„Obraz usypia lewą, anali-
tyczną półkulę, pobudza pół-
kulę prawą, odpowiedzialną 
za emocje” – twierdzi Derrick 
de Kerckhove, dyrektor Pro-
gramu McLuhana na Uniwer-
sytecie w Toronto. Zapalnikiem 
emocji jest zawsze slogan.

Natura sloganu jest słow-
na, ale jego sens i efekt za-

wsze wynika z odpowiedniej 
formy. Można powiedzieć, że 
slogan działa treścią, a uderza 
formą. W formach mówionych 
istotna jest strategia, dynami-
ka i ekspresja. Pokazał to Paul 
Manaford, wygrywając na czte-
rech kontynentach sześć ko-
lejnych kampanii wybor-
czych, uznanych przez speców 
od socjotechniki za kampanie 
nie do wygrania.

Slogan wykorzystuje pro-
zodię, rytm, aliterację; wyko-
rzystuje paronomazję; odwo-
łuje się do cliché. Rozszyfro-
wany jako czyjeś zapewnienie, 
przestaje być sloganem. Po-

twierdzeniem sloganu powinno 
być przeświadczenie: „Tak się 
mówi”. Na billboardach slogan 
może być, i często jest, niepeł-
ny, dopełnia je obraz reklamo-
wanego przedmiotu.

W reklamie politycznej slo-
gan został wykorzystany po raz 
pierwszy w 1896 roku, kiedy 
to amerykańscy republikanie 
powierzyli Marcusowi Alon-
zo Hanna, handlarzowi bronią 
i wołowiną, stworzenie pozy-
tywnego wizerunku Partii Re-
publikańskiej. Dzisiaj reklama 
jest sztuką, przemysłem, kultu-
rą i biznesem.

Nauka robienia reklamy, pi-
sania tekstów, wymyślania slo-
ganów, komponowania billbo-
ardów i przeprowadzania roz-
mów przedwyborczych stała 
się przedmiotem na uniwersy-
tetach. Polska jest zaścian-
kiem reklamowej nieporadno-
ści. Żadna partia nie zdoła-
ła od trzydziestu lat stworzyć 
skutecznej reklamy politycznej 
i skutecznego sloganu.

Zastosowanie rekla-
my i sondaży w kampaniach 
politycznych rozpoczęło 
się w 1952 roku, kiedy Dwight 
Eisenhower użył telewizyjne-
go medium w swojej kampa-
nii wyborczej. Slogan wyborczy 
Eisenhowera I like Ike brzmiał 

nie gorzej od poetyckiego wer-
su. To była poezja komiwoja-
żera, poezja rynku polityczne-
go. Formuła zwycięstwa wybor-
czego.

Niemal równolegle z rekla-
mą rozwinęły się w latach pięć-
dziesiątych kontakty kandyda-
tów politycznych z mediami, 
głównie z telewizją. Ta dziedzi-
na wiedzy i praktyki nosi nazwę 
public relations. Zainteresowa-
nie prasy i telewizji kandydata-
mi politycznymi wynosiło poli-
tyków na szczyty popularno-
ści, a niekiedy spychało ich na 
samo dno niebytu.

Na wolnym rynku idei, rekla-
ma usiłuje uwieść publicz-

ność obietnicą lepszego życia, 
sukcesu, urody, przyjemności. 
Stosowane są apele do uczuć, 
do racjonalności, do nawyków 
i do przesądów. W cenie może 
być szczerość, precyzja i obiet-
nica w stylu: „My wiemy jak” – 
powiada Hołownia, lider Polski 
2050. To działa jak papierowe 
skrzydła nad płonącym lasem. 
Upadek jest pewny, nie jest 
pewne miejsce upadku.

Na rynku dóbr materialnych 
i idei politycznych reklama su-
geruje, że chodzi tylko o szczę-
ście człowieka, o oferowanie 
mu wolności, przyjemności. 

Billboardy wydają się otwarty-
mi na oścież oknami, za który-
mi widać lepszy, wspanialszy 
świat człowieka z twarzą tego 
albo tamtego polityka, który jest 
godny zaprowadzić nas do lep-
szego świata.

Reklama telewizyjna i son-
daże zrewolucjonizowały kam-
panie polityczne. Integracja te-
lewizji i innych środków przeka-
zu w sieciach komputerowych 
umożliwia ankieterom skróce-
nie czasu pomiędzy pytaniem, 
a odpowiedzią, pomiędzy akcją, 
a reakcją. Możliwość manipula-
cji opinią publiczną jest w ta-
kim wypadku znacznie zwięk-
szona.

Spin doktorzy kampa-
nii wyborczych dostoso-
wują wypowiedzi polityków 
do warunków panujących w me-
diach. Podczas kampanii tele-
wizja wciska obrazy w świado-
mość elektoratu, a komputery 
analizują reakcje, które są na-
tychmiast przedstawiane jako 
fakty.

Przekaz reklamowy sugeru-
je, że na rynku idei politycznych 
chodzi tylko o człowieka, o ofe-
rowanie mu wolności, przyjem-
ności.

Reklamodawca, który zama-
wia reklamę w agencji to z zasa-
dy ktoś, kto chce głosić chwa-

łę margaryny albo polityki, ktoś, 
kto powiada, że twoje szczęście 
zależy od zakupu mydła marki 
Fa albo od tego, że oddasz głos 
na twoją partię, na twego poli-
tyka. Nakaz podporządkowania 
się reklamie jest zawsze dys-
kretny. Nie jest to właściwie na-
kaz, a jedynie pewna niezwykle 
korzystna oferta specjalnie dla 
ciebie.

Odbiorcom reklamy się zda-
je, że nikt im nie wciskał opi-
nii, sami tę opinię posiedli. 
Aby wytworzyć opinię, wystar-
czy podnieść w prasie bądź w te-
lewizji kwestię, na przykład, pro-
blem imigracji czy aborcji. Na-
stępną czynnością jest prze-
prowadzenie sondażu wśród 
ludności i ogłoszenie tego son-
dażu. Dalej media dolewają oli-
wy do ognia poprzez naświe-
tlanie reklamowanej sprawy. 
To znowu przyciągnie uwagę 
społeczną.

Kiedy nadejdzie czas, za-
zwyczaj po kolejnych emi-
sjach reklamy i po kolejnym 
sondażu, powtarza się kolej-
ny raz sondaż i ogłasza się 
jego wyniki. Reklamą rządzi, 
jak widać, fundamentalna za-
sada powtarzalności. Chodzi 
o doprowadzenie odbiorców 
do pożądanych przez reklamo-
dawców wyborów.

▶

„Dyskryminacja”
 ■ Wiele państw usiłuje doradzać Polsce, jakie ma ustalać prawa. Niemcy chcą nam urządzić sądownic-

two, Izrael redagować Kodeks Postępowania Administracyjnego, a Holandia narzucić przywileje dla 
homoseksualistów i „seksedukację”, przygotowującą dzieci i młodzież do pedofilii. To ostatnie nie po-
winno dziwić, jako że premier tego kraju był aktywnym działaczem partii domagającej się legalizacji pe-
dofilii. Rządzący w świecie zachodnim neomarksiści narzucają wszystkim narodom ideologię lgbt. Gło-
szą, że w krajach, gdzie nie obowiązuje homoseksualiści są dyskryminowani.

Wacław Leszczyński
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Pierwszy miesiąc zmagań 
dwóch totalitarnych mocarstw 
pustoszył nie tylko polskie zie-
mie, w następstwie później-
szej zdrady jałtańskiej wydar-
te naszej ojczyźnie, ale tak-
że Białostocczyznę, okolice 
Łomży czy Przemyśla. Żaden 
inny kraj w ostatnich stule-
ciach nie zaznał podobnego 
pasma niszczycielskich agre-
sji. Po przewalaniu się frontów 
I wojny światowej, nawale bol-
szewickiej, kampanii wrześnio-
wej, w roku 1941 znów Polska 
płaciła za niespożyte żądze 
bandyckich reżimów ze wscho-
du i zachodu. W armiach oby-
dwu agresorów za obcą spra-
wę zmuszone były służyć tysią-
ce Polaków. Już w 1939 oby-
watelom wschodniej połowy II 
RP narzucone zostało sowiec-
kie obywatelstwo, co oznacza-
ło pobór do Armii Czerwonej. 
Podobną tragedię przeżywali 
Polacy wcielani do wermachtu. 
Do ponad miliona Polaków – 
obywateli państwa niemieckie-
go w 1939 roku doszli Polacy 
(głównie ze Śląska i Pomorza) 
zmuszeni do zadeklarowania 
niemieckości (odmowa w naj-
lepszym razie oznaczała obóz 
koncentracyjny dla całej rodzi-
ny). Mundury armii Hitlera mu-
siało włożyć ok. 375 tys. Po-
laków. Do końca wojny pra-
wie 90 tysiącom udało się (naj-
częściej przez obozy jenieckie) 
dołączyć do Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie, trzem ty-
siącom do Ludowego Wojska 
Polskiego. Pierwsi z kilkudzie-
sięciu tysięcy poległych w ar-
miach najeźdźców ginęli latem 
1941.

Sowiecki plan panowania 
nad światem

Przyjęte w 1923 roku godło 
ZSRS nie ukrywało swoich im-
perialnych celów – sierp i młot 
umieszczono w nim na kuli 
ziemskiej. Bolszewicy zamie-
rzali podbić wszystkie konty-
nenty, stąd cała ich gospodar-
ka podporządkowana była je-
dynemu celowi – produkcji bro-
ni. Codziennością ich państwa 
była nędza i głód, ale u pro-
gu lat czterdziestych osiągali 
jedyny z istotnych celów swej 
polityki gospodarczej – ich ar-
mia wchodziła w posiada-
nie większych ilości czołgów, 
samolotów i artylerii od znajdu-
jących się na stanie wszystkich 
pozostałych armii świata. Kon-
centracja na tym samym celu 
całej myśli technicznej przy-

niosła też prymat w konstruk-
cjach broni pancernej. Do inno-
wacji należały czołgi autostra-
dowe, które po zdjęciu gąsie-
nic na trasach szybkiego ruchu 
mogły rozwijać zawrotne pręd-
kości. Najbliższe drogi, dla któ-
rych był przeznaczony, znajdo-
wały się w Europie zachodniej. 
To, jak Sowieci zamierzali się 
tam znaleźć, wyjaśnia wyszko-
lenie miliona skoczków spa-
dochronowych oraz produkcja 
samolotów transportowych ko-
losalnych rozmiarów, zdolnych 
do zrzucania olbrzymich i sil-

nie uzbrojonych desantów. Dla 
oddziałów tych szkolono tysią-
ce mówiących w różnych ję-
zykach, głównie niemieckim, 
francuskim i polskim. Równo-
cześnie z eksterminacją pol-
skiej elity Stalin przygotowy-
wał polskojęzyczne oddziały 
Armii Czerwonej.

Rosyjskie archiwa nale-
żą do najszczelniej zamknię-
tych, ale badacze historii co 
jakiś czas wydobywają z nich 
jednak dokumenty, ujawniają-
ce kreślone w Moskwie scena-
riusze. Mark Sołonin w książ-
ce „Jak Związek Radziec-
ki wygrał wojnę” nie pozosta-
wia złudzeń co do intencji Sta-
lina. Robił on wszystko, by do-
prowadzić do wybuchu w Eu-
ropie wielkiej wojny. Liczył na 
to, że wszystkie jej strony mak-
symalnie się w niej wykrwawią, 

po czym jego armia bez trudu 
będzie mogła zapanować nad 
całym kontynentem. Zagrożo-
nej przez Niemcy Czechosło-
wacji zagwarantował pomoc 
pod warunkiem, że udzieli jej 
także Francja. A kiedy Paryż 
postanowił oddać Pragę w łapy 
Hitlera – Stalin nie kiwnął na-
wet palcem w bucie. Nie in-
teresował go bowiem konflikt 
tak mały, jak niemiecko-cze-
chosłowacki. Pragnął strasz-
liwej wojny między Niemcami 
a Francją oraz ich sojusznika-
mi. Spodziewając się, że Fran-

cja podobnie jak w roku 1918 
znów może okazać się silniej-
sza, dążył do dozbrojenia Nie-
miec. Starcie równorzędnych 
potęg spełnić miało jego ma-
rzenie – długotrwałą wojnę 
i maksymalne wykrwawienie 
obydwu stron. Temu samemu 
służyć miała wspólna napaść 
na Polskę, po której Hitler do 
swoich antyfrancuskich celów 
zaprząc mógł polski przemysł.

Znamienna decyzja 
ludobójcy

W kwietniu 1940 Sowie-
ci wymordowali wziętych do 
niewoli polskich oficerów. 
W sierpniu 1940 do tej samej 
niewoli trafili polscy oficerowie, 
którzy w 1939 roku schronili 
się w krajach bałtyckich. I żad-
nemu z tych naszych ofice-

rów, którzy w ręce Stalina do-
stali się po zaanektowaniu Li-
twy, Łotwy i Estonii włos z gło-
wy już nie spadł. Dlaczego so-
wieccy oprawcy nie wymordo-
wali ich tak, jak to zrobili w Ka-
tyniu z ich poprzednikami? Co 
się zmieniło między kwietniem 
a sierpniem roku 1940? Otóż – 
między tymi miesiącami Niem-
cy rozgromiły Francję. Dla Sta-
lina był to ciężki szok. Liczył 
na długą wojnę, wyniszczającą 
obydwie strony, a okazało się, 
że Francja nie tylko była dla 
Hitlera przeciwnikiem łatwiej-

szym od Polski, ale po miesią-
cu anemicznego oporu prze-
szła na stronę Trzeciej Rzeszy. 
Stalin zdał sobie wtedy spra-
wę, że wojna w wymarzonym 
przez niego kształcie nie tyl-
ko nie wybuchnie, ale że Niem-
cy stały się potęgą mogącą za-
grozić Związkowi Sowieckie-
mu. Swego przerażenia przed 
Hitlerem nie zdradzał – po za-
jęciu Paryża słał mu entuzja-
styczne gratulacje a w cza-
sie bitwy o Anglię szczodrze 
dostarczał benzynę dla nie-
mieckich samolotów. Równo-
cześnie zwielokrotnił też jed-
nak swoją troskę dla wszyst-
kich mogących mu się przy-
dać rezerw. Doszedł i do takie-
go wniosku, że polscy oficero-
wie, wzięci do niewoli po zaję-
ciu Litwy i Łotwy, też mogą mu 
się przydać.

Największe starcie 
w dziejach

Wiktor Suworow uważa, 
że Niemcy rozpoczęli swój 
atak, wyprzedzając Sowietów 
o tygodnie a może dni. Przy-
czyny ich strasznych klęsk au-
tor „Lodołamacza” wskazu-
je w skoncentrowaniu sił nie do 
defensywy, lecz właśnie ataku, 
co polegało m.in. na opuszcze-
niu a nawet demontażu więk-
szości linii obronnych. Mark 
Sołonin w swych wnioskach 
ogranicza się do stwierdza-
nia relokacji sowieckich od-
działów w wariancie uderze-
niowym. Dodaje do tego frag-
menty tajnych listów Hitlera do 
Mussoliniego, w których kanc-
lerz Niemiec stwierdza nie-
mal wprost, że informacje nie-
mieckiego wywiadu nie dają 
mu wyboru – musi uprzedzić 
atak Stalina.

22 czerwca 1941 r. można 
przyjąć za kres pierwszej fazy 
II wojny światowej. Tego dnia 
bowiem ZSRS znalazł się po 
przeciwnej linii frontu, powstał 
grunt pod nowy układ koalicji. 
Wschodnie ziemie II RP sta-
ły się też wtedy główną are-
ną pierwszych tygodni starcia 
największych machin wojen-
nych w historii świata. Niety-
powe było przy tym też to, że 
strona atakująca była pod nie-
mal każdym względem przy-
najmniej parokrotnie słabsza 
od zaatakowanej. Mimo prze-
jęcia przez Niemcy wyposa-
żenia armii oraz przemysłu 
zbrojeniowego głównie Cze-
chosłowacji i Francji Związek 
Sowiecki miał ogromną prze-
wagę ilościową we wszyst-
kich rodzajach broni (w czoł-
gach także jakościową). A jed-
nak pierwsze trzy miesiące 
tej wojny były największym po-
gromem w dziejach. W swej 
ostatniej książce Mark Soło-
nin wymienia punkty twardsze-
go oporu i jednostki próbujące 
dzielnie sprostać nawale, któ-
rej przewaga polegała głów-
nie na impecie i precyzji za-
dawanych ciosów. Podobnie, 
jak we wrześniu 1939 inten-
sywność naporu czołówek pan-
cernych, rozmiar bombardo-
wań i ostrzałów artyleryjskich 
były przerażające, ale ozna-
czały szybkie wyczerpywanie 
się niemieckich zasobów. Pro-
wadzenie wojny taką metodą 
dla zaatakowanych było prze-
rażające, ale dla atakujących, 
na dłuższą metę, niemożliwe. 
Zamiarem agresora było 

Wojna Niemiecko-Sowiecka 
i tragedia Polski

 ■ 80 lat temu II wojna światowa weszła w drugą fazę – pękła koalicja sowiecko-hitlerowska, pierwszą 
areną pustoszących starć znów stała się Polska.

Artur 
Adamski

▶
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Polacy z mozołem odbudowali 
stolicę, a teraz okazuje się, że 
to wcale nie Niemcy ją znisz-
czyli, a naziści nieznanej bliżej 
narodowości, obecnie w domy-
śle – Polacy. Skoro zniszczy-
li, to niech płacą, ale komu? No 
przecież nie sobie. Przy tych 
polskich ulicach stały również 
żydowskie kamienice. Dobrze, 
że je Polacy odbudowali, ale 
niech je teraz oddadzą prawo-
witym uzurpatorom, czyli orga-
nizacjom żydowskim, bo jak nie, 
to zostaną napiętnowani jako 
najwięksi w dziejach świata an-
tysemici. Zresztą po co to wery-
fikować, skoro i tak jak twierdzą 
Żydzi, antysemityzm wyssali-
śmy z mlekiem… Analogicznie 
oni wyssali wredny antypolo-
nizm wynikający z naszej tole-
rancji dla nich.

Prezydent Warszawy 
już wcześniej zabrała się w pod-
skokach do zaspakajania rosz-
czeń żydowskich i tylko zmia-
na na tym stanowisku przerwała 
(oby nie chwilowo ten proceder. 

Przykładowo, mieszkańcy domu 
przy ulicy Kruczej dostali wezwa-
nia sądowe w sprawie „reprywa-
tyzacji” budynku, w którym wyku-
pili swoje mieszkania wybudo-
wane od fundamentów w roku 
1960. Sędzia wierząca w auten-
tyczność oświadczenia jakiegoś 
stuczterdziestolatka nie miała-
by najmniejszych skrupułów, od-
bierając mieszkania ich właści-
cielom. Co innego, jeśli chodzi 
o budynek po drugiej stronie uli-
cy, tam o roszczeniach mowy być 
nie może, bo zdążył go już „wy-
kupić” Kulczyk za drobne pienią-
dze uciułane z pensji.

Teraz okazuje się, że usta-
wowe uporządkowanie 
spraw własnościowych w Pol-
sce zagraża żywotnym intere-
som Izraela, a nawet samych 
Stanów Zjednoczonych. Cie-
kawe jak będziemy się wyku-
powali z tego wszystkiego, 
bo że jesteśmy winni wszel-
kim nieszczęściom świata, 
to już każdy wie.

Powrót Tuska

Wrócił Tusk na chudej szkapie,
Jadąc w swej powrotnej drodze,
Widząc, że koń ledwo człapie,
Wciąż zacinał, szarpał wodze.

Konia zmieniał ze dwa razy,
By w Warszawie być nareszcie;
Panie Donald – bez obrazy,
Pan powinien być w areszcie.

Bo za Pana rządów w kraju,
Polska w przepaść się staczała –
Ludzie dość Platformy mają,
Nie chcą żeby powracała.

Borys Budka cały w stresie,
Wie, że koniec panowania,
Od miesięcy wieść się niesie,
Że już czas abdykowania.

Cóż ma począć – trudna rada,
Donald znowu przejął stery,
Budkę czeka rejterada –
Czyli kop w cztery litery.

Lipiec A.D. 2021 Antoni Wysocki

osiągnięcie strategicz-
nych celów zanim większa 
część wojennej machiny ule-
gnie zużyciu a zapasy amuni-
cji i innych niezbędnych środ-
ków wyczerpaniu. Hitlerowi 
sprzyjała niska jakość sowiec-
kiej kadry dowódczej, prze-
trzebionej stalinowskimi czyst-
kami. Przykładem generała-
nieszczęścia może być Ka-
rol Świerczewski „Walter”, któ-
ry na początku walk nad rzeką 
Wiazmą dowodził 248 Dywizją, 
liczącą ponad 10 tys. żołnie-
rzy, z których pod jego komen-
dą uszło z życiem jedynie pię-
ciu ludzi. Tego rodzaju dowód-
cy oraz realia życia w Związku 
Sowieckim przełożyły się na 
masowy brak woli walki – do 
jesieni szybko zbliżającym się 
do Moskwy Niemcom poddały 
się trzy miliony żołnierzy. Oba-
wiając się własnej totalnej klę-
ski, za pośrednictwem amba-
sadora Bułgarii Iwana Stame-
nowa, Stalin zaproponował Hi-
tlerowi zawieszenie broni. Li-
czył na to, że uda mu się po-
wtórzyć ten sam manewr, jaki 
sowiecka Rosja zastosowa-
ła w marcu 1918. Zawarty wte-

dy w Brześciu pokój oznaczał 
oddanie ogromnych obszarów, 
ale uratował bolszewickie pań-
stwo przed zagładą. W 1941 
Stalin był gotów na ustępstwa 
jeszcze większe, ale zgody Hi-
tlera nie uzyskał. Na jego zgu-
bę, gdyż wraz z nadejściem 
zimy losy zdawałoby się zwy-
cięskiej już dla Niemiec wojny 
zaczęły się odwracać.

Triumf jednej z dwojga 
antypolskich bestii

Jesienią 1941 niemiecki po-
chód ugrzązł na drogach za-
mieniających się w niemal 
nieprzejezdne błoto. Wcze-
śniej niż zwykle nadeszła też 
zima, do której najeźdźcy nie 
byli przygotowani. Hitler po-
winien liczyć się z tym, że dla 
osiągnięcia zamierzonych ce-
lów, ciepłych miesięcy mu za-
braknie. Planował wcześniej-
szy termin ataku, ale 27 mar-
ca brytyjskie służby specjalne 
dokonały przewrotu w Jugo-
sławii, której proniemiecki rząd 
został zastąpiony antyniemiec-
kim. Hitler uznał, że inwazję na 
Rosję musi poprzedzić podpo-

rządkowaniem sobie Belgradu. 
Za dokonany brytyjskimi ręka-
mi przewrót Jugosłowianie za-
płacili ściągnięciem na siebie 
agresji i terroru, w których zgi-
nęło półtora miliona ich oby-
wateli. Być może jednak prze-
sądziło to o losach całej wojny.

Jesienią 1941 Stalinowi za-
częły sprzyjać nie tylko warun-
ki atmosferyczne. Do sowiec-
kiej armii zaczęli docierać 
zbiegowie z niewoli z informa-
cjami o tym, jak Niemcy trak-
tują jeńców. Związek Sowiec-
ki nie był sygnatariuszem kon-
wencji, regulujących los żoł-
nierzy wziętych do niewo-
li. W najmniejszym stopniu 
nie usprawiedliwia to jednak 
Niemców, którzy miliony pod-
dających się im ludzi skaza-
li na śmierć. Metodą tego lu-
dobójstwa było spędzanie ty-
sięcy nieszczęśników na wiel-
kie, otoczone zasiekami pola-
ny. Kto nie zdołał uciec – umie-
rał na nich śmiercią głodową. 
Wiedząc o tak zbrodniczych 
praktykach żołnierze woleli nie 
dostać się w niemieckie ręce. 
Tym bardziej, że poddanie się 
zaczęło być uważane za zdra-

dę, za którą płaciła rodzina. 
Wykonywania rozkazu „ani 
kroku w tył” pilnować też za-
częły stojące za walczącymi 
formacjami oddziały NKWD, 
strzelające do każdego, komu 
zdarzało się na polu bitwy za-
trzymać lub cofnąć. Zasadni-
cze znaczenie miało też udzie-
lenie Sowietom kolosalnej po-
mocy przez Wielką Bryta-
nię, a przede wszystkim Stany 
Zjednoczone. Nieludzka satra-
pia Stalina była dla świata za-
grożeniem nie mniejszym niż 
Niemcy, ale póki nie była po ich 
stronie, otrzymywała od mo-
carstw zachodnich wszystko, 
czego sobie tylko zażyczyła. 
Do 1945 roku większość (bli-
sko pół miliona) samochodów 
Armii Czerwonej, podobnie 
jak 24 tys. samolotów, 16 tys. 
czołgów pochodziło z USA. 
Wojsko ubrane było w mundu-
ry z 80 milionów metrów tka-
nin, kilkanaście milionów bu-
tów i żywione było dziesiątka-
mi milionów konserw z tego sa-
mego źródła, z którego pocho-
dziło też pół miliona ton mate-
riałów wybuchowych czy kilka 
milionów ton benzyny lotniczej. 

Cały spis tych dostaw to setki 
pozycji analogicznego rozmia-
ru. Życzeniem, które skwapli-
wie spełniły i Stany Zjednoczo-
ne i Wielka Brytania, było tak-
że zaakceptowanie tych zdo-
byczy, które Związek Sowiecki 
zagarnął będąc sojusznikiem 
Hitlera, oraz zgoda na włącze-
nie do swego imperium Europy 
aż po Łabę. Dla Polski ozna-
czało to utratę połowy przed-
wojennego terytorium, dalszą 
narodową niewolę, sowietyza-
cję, eksterminację dużej części 
tej resztki elit, która przetrwa-
ła wojnę.

Prof. Janusz Tazbir mawiał, 
że Polska w swej historii za-
znała straszliwych tragedii, 
ale też wielokrotnie jej los 
mógł się okazać jeszcze gor-
szy. W przypadku II wojny 
światowej zwycięstwo dru-
giego z agresorów oznacza-
łoby realizację niemieckiego 
Generalplanu Ost. De fac-
to zakładał on biologiczną 
likwidację narodu polskie-
go, którego historia była-
by wymazywana z kart ludz-
kich dziejów.

▶

Antoni 
Wysocki

Ulice 
i kamienice

 ■ Niemcy niszczyli Warszawę 
z pełną premedytacją i nie-
mieckim perfekcjonizmem 
– ulica po ulicy, dom po domu, a Rosjanie 
stali po drugiej stronie Wisły i cierpliwie 
czekali, aż nie zostanie kamień na kamie-
niu. Kiedy było po wszystkim, wkroczyli 
na gruzowisko, udając wyzwolicieli i żąda-
jąc hołdów wdzięczności „należnych” no-
wemu okupantowi.

Małgorzata 
Todd
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Własność urojona

Kiedy pod Wałbrzychem roz-
poczęły się prace, mające na 
celu wykopanie tzw. złotego 
pociągu, nikt nie miał pojęcia, 
co zawierać mogą jego wago-
ny. Nie było nawet pewności, 
czy ten pociąg w ogóle istnieje. 
Nie stanowiło to jednak prze-
szkody dla hochsztaplerów, 
zajmujących się tzw. restytu-
cją mienia, by zastrzec sobie 
„prawo” do potencjalnego zna-
leziska „bez wątpienia należą-
cego do ofiar Holokaustu”. Za-
grania tak bezwstydne to stan-
dard myślenia największych 
cwaniaków nie mających żad-
nych zahamowań w sięganiu 
po nie swoje. Z takąż mental-
nością, wyrosłą na krańcowym 
szowinizmie, spotkamy się na-
wet słuchając niektórych prze-
wodników, opowiadających ko-
copały o tym, jak to przed wie-
kami Żydzi przybyli do nasze-
go kraju i zastali w nim wyłącz-
nie gęste lasy. Banialuków 
o tym, że w czasach Piastów 
Polski nie było i że nikt w na-
szej ojczyźnie Żydów nie przyj-
mował, siewcy tych kłamstw 
nie wymyślili sami. Jest to jed-
na z hagad, czyli opowieści 
ze śmiertelną powagą kolpor-
towanych jako najprawdziw-
sza prawda, ale z jakimikol-
wiek faktami nie mająca związ-
ku absolutnie żadnego związ-
ku. Ten standard „prawdy” 
jest w tej tradycji wszechobec-
ny. Jednym (jak Józef Lewin-
kopf vel Jerzy Kosiński) pozwa-
la on ludzi, których heroizmo-
wi cała jego rodzina zawdzię-
cza ocalenie, z imienia i nazwi-
ska wymieniać jako krwiożer-
cze bestie. Innym, jak obecny 
szef izraelskiego MSZ-u Lapid, 
opowiadać światu o tym, jak 
Polacy mordowali jego rodzinę, 
choć nigdy w Polsce nikt z niej 
nie był. A na bzdurze, według 
której Żydzi byli w Polsce przed 
Polakami, można uformować 
pogląd o tym, komu polska zie-
mia bardziej się należy.

Antypolskie kłamstwo nie 
kompromituje

Kluczowe dla powyższego zja-
wiska pojęcie w języku jidysz 
nazywa się „hucpa”. Oznacza 
ono przestępstwo lub oszczer-
stwo tak krańcowo bezczelne 
i niedorzeczne, że jego absurd 
nie może pomieścić się w gło-
wie. Zarazem jednak owa „huc-
pa” wśród tych, którzy ją prak-
tykują, może budzić podziw. 
Bo czyż w oczach cynicznych 
oszustów może nie wzbudzić 

podziwu skuteczne sprzeda-
wanie morskiej wody na środ-
ku oceanu, sprzedaż piasku na 
pustyni czy wyduszenie zapła-
ty za mienie, do którego nigdy 
nie miało się absolutnie żadne-
go tytułu?

Połowa polskich Ży-
dów mieszkała w tej części II 
Rzeczpospolitej, którą zagar-
nął Związek Sowiecki. Dlacze-
go z równą ochotą swej pa-
zerności żydowscy cwaniacy 
nie kierują pod adresem Ukra-
iny, Białorusi, o Rosji nawet 
nie wspominając? Odpowiedź 
jest prosta i tę przyczynę ge-
nerowania własnych kłopo-
tów powinniśmy wreszcie zro-
zumieć. Żadne inne państwo 
nie wydało równie wielkiej for-
tuny na konserwację żydow-
skiego dziedzictwa, żadne nie 
oddało w ręce całkowicie no-
wych gmin żydowskich tak ol-
brzymich majątków. A upomi-
nający się o nie najczęściej nie 
mieli przecież nic wspólnego 
z przedwojennymi właścicie-
lami tych nieruchomości. Cza-
sem są to nawet kolesie bez ja-
kichkolwiek żydowskich korze-
ni. Niejeden z nich ocenił, że 
obrzezanie i przejście na juda-
izm to niewielka cena za wej-
ście w posiadanie majątku, któ-
ry przed wojną należał do gmi-
ny liczącej sto tysięcy ludzi, 

a teraz może znaleźć się w dys-
pozycji kilkunastu spryciarzy. 
Polska finansuje liczne żydow-
skie instytucje, przeznaczy-
ła sto milionów na rewaloryza-
cję jednego tylko cmentarza. 
W tym samym czasie tereny 
obozów zagłady w Niemczech 
służą za uprawne pola, a Au-
striakom budynki po kremato-
riach za domki letniskowe. Dla 
pamięci o Żydach, ich kulturze 
i zagładzie nikt nie wykazuje 
tak wiele troski i szacunku, jak 
Polacy. Tak, jak przez poprzed-
nie osiem wieków, żaden naród 
nie udziela podobnego wspar-
cia i nie okazuje podobnej em-
patii. Zarazem też naiwności, 
bo od wieków przecież wia-
domo, że ostatnim, czego się 
od Żydów można spodziewać, 
jest wdzięczność. A rozumo-
wanie cynika jest proste – do 
pilnującego swoich interesów 
i potrafiącego dać w zęby przy-
chodzić nie warto. A okazujący 
dobroć to frajer zasługujący na 
złupienie do szczętu.

Jakie dobrodziejstwo ci 
uczyniłem, że mnie aż tak 

nienawidzisz

– tak brzmi prastare żydowskie 
powiedzenie. A to, jak boleśnie 
jest ono prawdziwe, od stuleci 
powinniśmy mieć wygarbowa-

ne na własnej skórze. Według 
badań prof. Iwo Pogonowskie-
go od I do X wieku cała popula-
cja Żydów spadła z ok. 8 milio-
nów do ok. 500 tysięcy i mala-
ła nadal. Było to skutkiem tego, 
że żadna zbiorowość nie chcia-
ła przez dłuższy czas tolero-
wać w swoim sąsiedztwie na-
cji kierującej się tak skrajnie 
odmiennym systemem warto-
ści. Obok wspomnianego już 
zwyczaju bezwstydnego gło-
szenia jako prawdy najbar-
dziej nikczemnych kłamstw od-
razę budził np. sposób zacho-
wania się w stanie zagroże-
nia. W świecie chrześcijańskim 
oczywistością jest, że chro-
ni się przede wszystkim naj-
słabszych, np. dzieci. U Żydów 
obowiązywała norma praktyko-
wana masowo także w czasie 
II wojny światowej, czyli – ratuj 
się choćby i kosztem wszyst-
kich, najsłabsi służą do tego, by 
się nimi zasłonić. Cierpliwość 
Hiszpanów, Anglików czy Fran-
cuzów wyczerpywała się, kie-
dy widokiem zbyt częstym było 
spluwanie w kierunku kościo-
łów. Kończyła się, kiedy roz-
szyfrowali antychrześcijańskie 
złorzeczenia żydowskiej litur-
gii, a słowa jednej z religijnych 
pieśni odczytano jako opis pie-
kła, w którym we wrzącym kale 
gotować się miał Jezus z Mat-

ką Boską (jej treść znaleźć 
można np. na str. 317 książ-
ki P. Lisickiego „Krew na na-
szych rękach?”) . Trudno też 
było zdzierżyć głoszone przez 
Żydów przekonanie, że tylko 
oni są istotami posiadającymi 
duszę. Ten ontologiczny funda-
ment swej tożsamości pani prof. 
Barbara Engelking-Boni parę 
lat temu wyjaśniła nam w swym 
telewizyjnym wykładzie o tym, 
że śmierć Żyda to metafizycz-
na tragedia i spotkanie z Ab-
solutem a np. Polaka – to je-
dynie biologia. We wszystkich 
(oprócz Polski) krajach świa-
ta już we wczesnym średnio-
wieczu zorientowano się, 
że współżycie ze zbiorowością 
o takim stosunku do tych, któ-
rzy do niej nie należą, jest nie-
bezpieczne. O tym, że zagro-
żenie, przynajmniej dla mienia 
i bytu państwa, nie jest wydu-
mane, przyszło nam się potem 
boleśnie przekonywać. I prze-
konujemy się o tym także wła-
śnie dziś.

Arcytolerancyjna Pol-
ska Piastów nie tylko udziela-
ła azylu zawsze, ilekroć Żydzi 
o to prosili. Nasi królowie i ksią-
żęta gwarantowali im nietykal-
ność. Kazimierz Wielki obda-
rował ich nawet oddzielnym 
prawem, sądownictwem, au-
tonomią podatkową. Za-

Wszystko należy do Żydów
 ■ Nienawiść do tych, którym najwięcej się zawdzięcza, zero empatii w stosunku do ofiar nie-

wyobrażalnie cynicznych podstępów, bezkresna żądza rabunku – zawsze przekonywano 
nas, że to jedynie antysemickie stereotypy. Dziś już nie tylko wrogie Polsce organizacje, ale 
i sam rząd Izraela swą działalnością dowodzą, jak bardzo są prawdziwe.

Artur 
Adamski

▶
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częło więc w Polsce funk-

cjonować coś w rodzaju pań-
stwa w państwie. Za Stefana 
Batorego Żydzi mieli już wła-
sny parlament, którego mar-
szałek zawsze siedział obok 
króla w czasie obrad polskiego 
Senatu. Obowiązywała zasa-
da, według której Żyd przecho-
dzący na chrześcijaństwo au-
tomatycznie stawał się szlach-
cicem. Chętnych jednak wielu 
nie było, bo bycie Żydem wią-
zało się z mniejszymi podat-
kami, przywilejami większymi 
od szlacheckich a w czasie woj-
ny nie zobowiązywało do sta-
wania w obronie państwa. Za-
pewnienie idealnych (lepszych, 
niż w antycznym Izraelu cza-
sów świetności) warunków roz-
woju sprawiło, że od wieku XIV 
do XVII Polska stała się do-
mem ogromnej większości Ży-
dów, których populacja tyl-
ko w tym czasie pomnożyła się 
u nas 75-krotnie! Na pytanie, 
jaki byłby los narodu żydow-
skiego, gdyby nie bezprece-
densowe dobrodziejstwo, uczy-
nione im przez Polskę i Po-
laków, odpowiedź jest więcej 
niż oczywista. Liczba niespeł-
na pół miliona Żydów, jakich 
na całym świecie doliczyć się 
można było w X wieku, nie mia-
łaby żadnych przesłanek nie 
tylko do wzrostu, ale do zaha-
mowania dalszego spadku. Je-
śli w następnych wiekach ten 
naród w ogóle by jeszcze ist-
niał, to miałby postać szcząt-
kową i skrajnie rozproszoną. Li-
cząc się może w paru setkach 
tysięcy stanowiłby jedynie cie-
kawostkę etnograficzną bez 
szans jakiejkolwiek autonomii, 
o bycie państwowym nawet 
nie wspominając.

Podziękowania ciąg 
dalszy

W ramach represji po powsta-
niu styczniowym Rosjanie 
skonfiskowali tysiące majątków 
polskich patriotów. Carat obda-
rowywał nimi swoich sługusów 
lub wystawiał je na sprzedaż. 
Narodowa solidarność polega-
ła wtedy na tym, by niczego nie 
brać z rąk zaborcy. Żydzi uznali 
to jednak za okazję do pomno-
żenia swoich zasobów. To wła-
śnie wtedy ukuli powiedzenie: 
„Wasze ulice, nasze kamieni-
ce”. Nowych żydowskich wła-
ścicieli polskich nieruchomo-
ści spotykamy m.in. w „Aniel-
ce” Bolesława Prusa a nobli-
sta Izaah Singer powieść pt. 
„Dwór” poświęcił Żydom, któ-
rzy po wejściu w posiadanie 
polskiego majątku zabawia-
ją się wchodzeniem w rolę pol-
skich ziemian. Dodajmy, że II 
Rzeczpospolita nawet nie za-
mierzała zwracać kamienic, 
dworów czy ziemskich dóbr 
odebranych polskim bohate-
rom. Za ważniejszy uznano 
ład, w którym nikomu nicze-
go się nie odbiera. Ograbieni 
przez zaborcę właściciele zwy-
kle nie domagali się też zwrotu 
od odrodzonego państwa, któ-
re uznawali za wymagający po-
wszechnej troski skarb, a nie 

za adresata choćby i najbar-
dziej uzasadnionych roszczeń.

W czasach, w których ważył 
się los Polski, Żydzi podjęli sze-
reg prób stworzenia na rdzen-
nie polskich ziemiach własnej 
państwowości. W latach I wojny 
światowej do zbudowania Ju-
deopolonii nie doszło w wyniku 
klęski jej niemieckiego protek-
tora. Wsparci zachodnioeuro-
pejskimi i amerykańskimi lob-
bystami kolejne próby podej-
mowali głównie w momentach 
najbardziej dla Polski krytycz-
nych, w roku 1919 i 1920. Get-
ta, do których Niemcy zaczę-
li zwabiać swe ofiary, też mia-
ły być zaczynami żydowskiej 
państwowości. Prezes war-
szawskiego Judenratu w swo-
ich dziennikach pisał: „Niem-
cy kiedyś odejdą, a autonomia 
naszych gett pozostanie!” Za-
nim Niemcy gros swego ludo-
bójstwa skoncentrowali na Ży-
dach, dokonywali totalnego 
unicestwienia Cyganów. Zna-
ne są świadectwa, według któ-
rych schwytany Cygan potrafił 
znieść najstraszliwsze tortury, 
ale nie wydał nikogo, kto udzie-
lał mu pomocy (do takich sytu-
acji nawiązują powieść Bruce-
’a Nicolaysena „Niebezpiecz-
ne przejście” czy film J. Lee 
Thompsona pt. „Przeprawa”). 
Czy ktoś zna przypadek, w któ-
rym schwytany Żyd, zgodnie 
z tradycyjną etyką swej zbioro-
wości, nie wydałby swoich do-
broczyńców?

Czy Polska padnie ofiarą 
megaszwindla wszech 

czasów?

Polska zawsze miała potęż-
nych wrogów, stąd fabryki an-
typolskich oszczerstw pracu-
ją od początku naszych dzie-
jów. W pierwszych powojen-
nych dziesięcioleciach zarzu-
canie Polakom zbrodni na Ży-
dach było jednak mało sku-
teczne. Pamięć była zbyt świe-
ża, podział na katów i ofia-
ry zbyt oczywisty. Jak najgor-
szy obraz Polski leżał jed-
nak w interesie zarówno tych, 
którzy Polskę zniszczyli, jak 
i tych, którzy ją zdradzili. Przez 
całe dziesięciolecia Holokau-
stem nie interesowali się zbyt-
nio nawet sami Żydzi. Zbyt do-
brze pamiętany był sposób, ja-
kim Niemcy dokonali zagłady, 
a który polegał na wyzyska-
niu wszystkich, wynikających 
z ich tradycji, żydowskich rojeń 
i skłonności. Po zwabieniu do 
gett wizją autonomii Żydzi zna-
leźli się w pułapkach, w któ-
rych kolejne transporty do obo-
zów nie były formowane przez 
Niemców, ale przez autono-
miczne żydowskie samorzą-
dy. Do bydlęcych wagonów 
też nie prowadzili ich Niemcy, 
ale zgłaszający się ochotniczo 
żydowscy policjanci. W cza-
sie procesu Eichmanna w Je-
rozolimie wiele razy padło py-
tanie o to, czy bez gorliwej ży-
dowskiej kolaboracji skala za-
głady osiągnęłaby uzyskany 
przez Niemców rozmiar. Odpo-
wiedź za każdym razem była 

taka sama: bez ochoczego i ak-
tywnego udziału w zagładzie 
samych Żydów – większość 
ten straszny czas by przeży-
ła. Z Hitlerem współpracowa-
ły rządy niemal wszystkich pod-
bitych przez Niemcy państw, 
ale żadna kolaboracja nie przy-
niosła żniwa tak straszliwego, 
jak wymierzona w swój własny 
naród kolaboracja Żydów. Gi-
gantyczna operacja zakłama-
nia tej fundamentalnej prawdy 
przybrała na sile po kilku dzie-
sięcioleciach. Masową i gorliwą 
żydowską kolaborację wyma-
zano z pamięci, wyczarowu-
jąc za to co raz to nowych 
sprawców polskich. Taka wer-
sja „historii” odpowiada Niem-
com, Rosji, naszym wiarołom-
nym „sojusznikom” a także 
Belgom, Holendrom i innym, 
których udział w wojnie po-
legał głównie na wystawia-
niu dywizji SS. Spośród bez-
liku przykładów antypolskich 
oszczerstw wymieńmy choć-
by powieść Wiliama Styrona 
i film Alana Pakuli, według któ-
rych architektem ekstermina-
cji Żydów miał być polski profe-
sor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. O polskich sprawcach pe-
rorował Jean-Paul Sartre i ta-
buny innych piewców Stalina, 
zaczytywanych na wszystkich 
kontynentach. Jednym ze skut-
ków konsekwentnego zakłamy-
wania historii jest powszech-
ne w świecie przekonanie, 
że w naszym kraju jedynymi, 
którzy cierpieli, byli Żydzi, a ich 
zabójcami, obłowionymi na ma-
jątku swoich ofiar, są Polacy. 
Za Janem Abrahamerem-Gra-
bowskim upowszechniane jest 
oszczerstwo: „żadnych Pola-
ków w obozach nie było”. Jako 
prawda utrwaliło się kłamstwo 
J.T. Grossa, według którego 
Polacy zabili więcej Żydów, niż 
Niemców. Ilu? Kolportuje się 
już liczbę „trzy miliony”, więc 
opinia Mashy Gessen, na ła-
mach „New Yorkera” piszą-
cej, że mordowani przez Pola-
ków Żydzi bezpieczniejsi byli 
za drutami obozów, przyjmo-
wana jest jako oczywistość. Na 
tym tle wszystko, co się robi ce-
lem upamiętnienia polskiej wal-
ki i polskich cierpień, Esterze 
Flieger pozwala na kpinę, że 
„Polacy próbują awansować do 
grona ofiar”.

Żydowska zabawa 
z wielkimi liczbami

Antypolscy szowiniści i hochsz-
taplerzy doszli już więc do wnio-
sku, że według międzynaro-
dowej opinii Polacy nie nale-
żą do grona ofiar i przeciwni-
ków nazizmu, a ich wizerunek 
jako sprawców wymordowa-
nia Żydów jest już ugruntowa-
ny na tyle solidnie, że stano-
wią przypadek tak odrażają-
cy, że godny potępienia i uka-
rania wyjątkowego. Taki, który 
uzasadnia odstąpienie od norm 
prawnych, od czasów starożyt-
nych niezmiennie obowiązują-
cych we wszystkich cywilizo-
wanych krajach świata – ode-
brania mienia, które w wyni-

ku braku spadkobierców stało 
się własnością państwa. Czy-
li wyegzekwowania pieniędzy 
za nieruchomości niegdyś na-
leżących do polskich obywa-
teli żydowskiego pochodze-
nia. Między innymi dzięki spra-
wie Wikiliks wiemy już, skąd 
się wzięły astronomiczne licz-
by dolarów, wymyślone przez 
szowinistyczną hochsztapler-
kę, nie lękającą się dysonan-
su poznawczego, jaki rodzić się 
musi wraz z żonglerką tak ko-
losalnymi kwotami. Od poko-
leń upowszechniana jest prze-
cież „wiedza” o ucisku i nędzy 
Żydów wyzyskiwanych pod pol-
skim jarzmem. A z sum, któ-
rych obecnie żądają, wynika, 
że niemal każdy polski Żyd był 
milionerem, a przynajmniej po-
siadaczem kilku pałaców czyn-
szowych. Pierwotnie pojawi-
ło się żądanie 65 miliardów. 
Kwota wynikać miała nie tyl-
ko z rynkowej ceny nierucho-
mości, ale też z dodania rzeko-
mych zysków, jakie miały być 
utracone brakiem możliwości 
ich wynajmowania od momen-
tu konfiskaty przez okupan-
ta. Grabieżców nie interesował 
przy tym taki drobiazg, że więk-
szość kamienic w roku 1945 
miało wartość wręcz ujemną. 
Parcela pod nieistniejącym bu-
dynkiem zwykle wymagała bo-
wiem rozminowania, wyekshu-
mowania zwłok, wywiezienia 
gruzu. Przy okazji afery repry-
watyzacyjnej przypomniany zo-
stał też fakt taki, że ogromna 
część kamienic tuż przed woj-
ną była nie tylko skrajnie zadłu-
żona, ale też, po obłożeniu po-
stępowaniem zabezpieczają-
cym, przechodziła już na wła-
sność państwowego Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Ten 
akurat problem znam z histo-
rii własnej rodziny – w przed-
wojennym Rawiczu kamienicz-
nikami byli moi pradziadkowie, 
którzy większość swojego ma-
jątku stracili w latach kryzy-
su (bezrobotni lokatorzy nie 
mieli czym płacić i po paru la-
tach trzeba było się wyzby-
wać kolejnych zadłużonych bu-
dynków). To, jak było z wielo-
ma nieruchomościami, w efek-
cie wojennej pożogi często 
trudno ustalić. Najwięcej doku-
mentów hipotecznych zacho-
wało się w archiwach niemal 
niezniszczonego wojną Krako-
wa, ale właśnie w nich wybuchł 
niedawno wielki pożar… Jak 
też pamiętamy – owe 65 mi-
liardów zamieniło się na-
gle w 300 miliardów. Roz-
wiązanie tej zagadki pozna-
liśmy właśnie dzięki Wikiliks. 
Okazuje się, że przed kilkuna-
stu laty władze RP podjęły ne-
gocjacje z żydowskimi hochsz-
taplerami. Paść miała propo-
zycja wypłacenia jednej pią-
tej żądanej sumy, na co środki 
miały pochodzić ze sprzedaży 
polskich lasów państwowych. 
Sejm zrobił wtedy nawet pierw-
szy krok ku niezbędnym w tym 
celu zmianom w Konstytucji. 
Grabieżcy do oferty zamknię-
cia sprawy na poziomie 20 
proc. roszczenia nawet się za-

częli przychylać, ale równo-
cześnie przedłożyli nowe „wy-
liczenie”, według którego kwo-
ta roszczenia wzrosła do 300 
miliardów. Wniosek stąd taki, 
że nawet przy najbardziej ko-
rzystnym dla Polski biegu ne-
gocjacji łupieżcy nie zrezygnu-
ją z kwoty o rozmiarze dla Pol-
ski katastrofalnym. A jeśli uda-
łoby się zagrabić majątek tak 
całkowicie nienależny, a zara-
zem wielki – to dlaczego nie 
odebrać wszystkiego, co zosta-
ło? Furia, jaką wywołał polski 
zamiar ostatecznego zamyka-
nia spraw własności po 30 la-
tach od wydania decyzji admi-
nistracyjnej przemawia za tym, 
że taki właśnie pomysł mają ło-
buzy z Nowego Jorku i Telavi-
wu. Kto chce kraść, temu nie 
pasuje stabilizacja prawa i ja-
kiekolwiek regulacje, złodziej-
ski proceder mogące utrudniać.

Konkluzje zasadnicze

Nawet, gdyby Polska zosta-
ła poddana niewyobrażal-
nie wielkim naciskom – z tytu-
łu tzw. mienia bezdziedziczne-
go, wypłacić nie wolno ani zła-
manego grosza. I to nie tyl-
ko dlatego, że byłaby to zgoda 
na wołające o pomstę do Nieba 
bezprawie. Nawet grosz wypła-
cony z tego tytułu oznaczał-
by zarazem podpisanie się pod 
antypolską narracją, spreparo-
waną w celu tegoż rozbójnicze-
go wymuszenia. Każda wypła-
ta byłaby potwarzą dla naszych 
przodków – stwierdzeniem, że 
„płacimy za mienie bezdzie-
dziczne, bo jesteśmy sprawca-
mi wymordowania jego właści-
cieli”. Jeśli w celu grabieży, któ-
ra byłaby dla Polski katastrofą, 
dotkliwą presję wywierać będą 
na nas Stany Zjednoczone, 
otrzymamy odpowiedź na nur-
tujące wielu z nas pytanie: „Ile 
jest wart nasz sojusz z USA”. 
Jeśli w celu zaspokojenia pa-
zerności oszczerców i hochsz-
taplerów Waszyngton zdecy-
duje się nasz kraj zrujnować, 
to będzie to dobitny dowód, 
że wartość gwarancji takiego 
„sojusznika” wynosi mniej niż 
zero. Wiedza ta byłaby strasz-
na, ale cenna. Najgorsza na-
wet prawda zawsze jest war-
ta wielekroć więcej, niż pozba-
wione podstaw niebezpieczne 
złudzenia.

Dyplomacja ma swoje kon-
wencje, ale powiedzmy sobie 
szczerze: nikt, kto chce nas 
bezprawnie skrzywdzić, nie jest 
naszym przyjacielem. Jest wro-
giem. Miejmy tego świadomość 
i nie bójmy się nazywać rzeczy 
po imieniu. Kiedy Polskę szli 
grabić Niemcy – oczywistością 
była antyniemieckość. Jak na-
padali na nas Rosjanie to na-
wet, jeśli w ich kraju mieliśmy 
osobistych przyjaciół, postawą 
naturalną była antyrosyjskość.

W sytuacji, w której genera-
torem antypolskiego zagro-
żenia będzie Izrael, piętno 
antysemity stanie się chwa-
lebnym znakiem polskiego 
patrioty – państwowca.

▶
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Przybycie oddziału Schöngar-
tha do Lwowa wieściło konty-
nuację eksterminacji inteligencji 
polskiej. Stanowiło to realizację 
planów Hitlera, który poza po-
leceniami wyniszczenia ogółu 
narodu, wzywał szczególnie do 
zagłady polskich elit, gdyż jak 
stwierdził jesienią 1939 r.: „Tyl-
ko naród, którego warstwy kie-
rownicze zostaną zniszczone 
da się zepchnąć do roli niewol-
ników”.

Już we wrześniu i paździer-
niku 1939 r. w ramach operacji 
Tannenberg” dokonano zbrodni 
na ok. 20 tysięcznej grupie Po-
laków zaliczonych do wrogów 
Trzeciej Rzeszy, m.in.: działa-
czy polskich z Gdańska i Po-
morza Gdańskiego, uczestni-
ków powstań śląskich i powsta-
nia wielkopolskiego. Działania 
te na terenach RP wcielonych 
do Rzeszy kontynuowano pod 
kryptonimem „Intelligenzaktion” 
(Akcja Inteligencja) w okresie 
od września 1939 r. do kwiet-
nia 1940 r. Rozstrzelano wów-
czas ok. 50 tys. osób – nauczy-
cieli, duchownych, ziemian, 
przedstawicieli wolnych zawo-
dów, działaczy politycznych 
i społecznych, emerytowa-
nych wojskowych. Dalszych 50 
tys. wywieziono do obozów kon-
centracyjnych. W utworzonym 
pod koniec października 1939 r. 
Generalnym Gubernatorstwie 
Niemcy zintensyfikowali opera-
cję „Intelligenzaktion”. Jej ele-
mentem była również Akcja AB 
(Außerordentliche Befriedung-
saktion – nadzwyczajna akcja 
pacyfikacyjna) – prowadzona 
na terenie Generalnego Guber-
natorstwa ze szczególną inten-
sywnością od kwietnia do lipca 
1940 r. Jej celem było zniszcze-
nie środowisk zdolnych do zor-
ganizowania oporu i osób po-
dejrzanych o udział w działalno-
ści podziemnej. Zginęło wów-
czas około 3,5 tys. Polaków. Do 
lipca 1940 r. ofiarami Intelligen-
zaktion padło, według najnow-
szych szacunków, ponad 100 
tys. przedstawicieli polskich elit.

Przybywszy do Lwowa, 
członkowie Einsatzkomman-

do zatrzymali 2 lipca Kazimie-
rza Bartla, profesora Politech-
niki, byłego premiera rządu RP. 
Zapowiadało to realizację akcji, 
której kulminacja przypadła na 
noc z 3 na 4 lipca 1941 r. Po za-
padnięciu zmroku, do mieszkań 
profesorów Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, Politechniki Lwow-
skiej, Akademii Medycyny We-
terynaryjnej i Akademii Handlu 
Zagranicznego wtargnęli Niem-
cy. Według ustaleń i zeznań 
świadków, byli oni członkami 
Einsatzkommando i jednostki 
Geheime Feldpolizei (Tajna Po-
licja Polowa) dowodzonej przez 
Hauptsturmführera SS Hansa 
Krügera. Towarzyszyli im peł-
niący funkcję tłumaczy, ukra-
ińscy folksdojcze. Aresztowa-
nia przeprowadzano według 
list proskrypcyjnych, przygoto-
wanych przed wybuchem woj-
ny niemiecko-sowieckiej, naj-
prawdopodobniej w Krakowie 
– we współpracy ze związany-
mi z Organizacją Ukraińskich 
Nacjonalistów byłymi ukraiń-
skimi studentami uczelni lwow-
skich. Świadczyła o tym obec-
ność na listach nazwisk 
osób, które wcześniej 
zmarły. Aresztowanych 
profesorów i zatrzyma-
ne wraz z nimi osoby 
przewieziono do bur-
sy Abrahamowiczów, 
gdzie około godziny 
drugiej w nocy przy-
stąpiono do brutalnych 
przesłuchań.

W czasie ich trwa-
nia, podczas ataku epi-
lepsji, został zastrzelo-
ny Stanisław Ruff, syn 
ordynatora szpitala uni-
wersyteckiego. Następ-
nie zatrzymani – niosąc 
ciało zamordowanego 
– pod eskortą przeszli 
na Wzgórza Wuleckie, 
gdzie zostali rozstrze-
lani. Dopełnieniem tego 
zbrodniczego aktu były 
zamordowanie 11 lipca 
dwóch kolejnych osób 
z polskiego środowiska 
akademickiego oraz 23 
lipca prof. Bartla. Niem-

cy, dokonując lwowskiego mor-
du, zamierzali uniknąć sytuacji 
zaistniałej po aresztowaniu pro-
fesorów krakowskich w listopa-
dzie 1939 r., gdy pod wpływem 
głośnych protestów w Rzeszy 

i w innych krajach zwolniono 
ich z obozów koncentracyjnych. 
Wskazuje na to przemówie-
nie wygłoszone 30 maja 1940 r. 
przez gubernatora Hansa Fran-
ka do przedstawicieli SS i poli-

cji, w którym stwierdził: 
„Nie da się opisać, ile-
śmy mieli zawracania 
głowy z krakowskimi 
profesorami. Gdybyśmy 
sprawę tę załatwili na 
miejscu, miałaby ona 
całkiem inny przebieg. 
Proszę więc Panów usil-
nie, by nie kierowali już 
Panowie nikogo więcej 
do obozów koncentra-
cyjnych w Rzeszy. Lecz 
podejmowali likwidację 
na miejscu lub wyzna-
czali zgodną z przepi-
sami karę. Każdy inny 
sposób postępowania 
stanowi obciążenie dla 
Rzeszy i dodatkowe 
utrudnienia dla nas. Po-
sługujemy się tutaj cał-
kiem innymi metodami 
i musimy je stosować 
nadal”.

W 1943 r., gdy klę-
ska Niemiec pozosta-
wała kwestią czasu, 
niemieccy przywódcy 

zdecydowali o zatarciu śladów 
popełnionych zbrodni. Zadanie 
to wykonywane było przez spe-
cjalne oddziały tzw. Sonnder-
kommanda (Oddziały specjal-
ne) 1005 złożone z przeważnie 
żydowskich więźniów – wyko-
nujących rozkazy niemieckich 
funkcjonariuszy SD (Sicherhe-
itsdienst des Reichsführers-SS 
– Służba Bezpieczeństwa Re-
ichsführera SS), Sicherheitspo-
lizei (Policja Bezpieczeństwa) 
lub Ordnungspolizei (Policja Po-
rządkowa). Późnym wieczorem 
8 października 1943 r. więźnio-
wie takiego komanda odkopa-
li mogiłę na Wzgórzach Wulec-
kich. Wydobyte ciała zamordo-
wanych w lipcu 1941 r. przewie-
ziono do podlwowskiego Lasu 
Krzywczyckiego, gdzie dołą-
czone do innych kilkuset zwłok 
zostały spalone. Ocalałe frag-
menty kości zmielono w żwiro-
wym młynie i wraz z popioła-
mi rozsypano po lesie. W ten 
sposób próbowano ukryć praw-
dę o popełnionej zbrodni.

Przetrwanie pamięci o mor-
dzie popełnionym na polskich 
profesorach we Lwowie w 1941 r. 
jest zasługą osób, które z de-
terminacją dążyły do poznania 
prawdy i dzielenia się nią z in-
nymi. Do grona tych osób na-
leżała również hrabina Karoli-
na Lanckorońska – wybitny hi-
storyk sztuki i docent Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwo-
wie, w czasie wojny od stycz-
nia 1940 r. zaprzysiężony żoł-
nierz Związku Walki Zbrojnej / 
Armii Krajowej, a także działacz 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża i Rady Głównej Opiekuńczej 
na ziemiach polskich okupo-
wanych przez Niemców. Spra-
wa mordu popełnionego na pro-
fesorach lwowskich wywarła 
istotny wpływ na wojenne i po-
wojenne losy Karoliny Lancko-
rońskiej.

Zagrożona aresztowa-
niem ze strony NKWD (ros. 
Народный комиссариат 
внутренних дел – Ludowy Ko-
misariat Spraw Wewnętrznych) 
dysponując fałszywymi do-
kumentami, na początku 

Tablica usytuowana w 1981 r. w holu oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wro-
cławiu

Tablica odsłonięta w 1981 r. w korytarzu gmachu główne-
go Uniwersytetu Wrocławskiego.

Osiemdziesiąta rocznica kaźni 
polskich profesorów we Lwowie

Karolina Lanckorońska i jej zasługi w poznaniu oraz ujawnieniu prawdy o zbrodni.

 ■ 22 czerwca 1941 r. hitlerowskie Niemcy zaatakowały sowiecką Rosję. Już 30 czerwca do Lwowa wkro-
czyły oddziały armii niemieckiej. Następnego dnia do miasta przybyło kilka Einsatzgruppen (grupy 
operacyjne), wśród nich Einsatzkommando des Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienstes Einsatzkom-
mando (Oddział Operacyjny Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa), dowodzony przez SS-
Brigadenführera dr. Eberharda Schöngartha, komendanta Sicherheitspolizei und Sicherheitsdientes (Po-
licja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa) w Generalnym Gubernatorstwie. Oddział ten uczestni-
czył w Sonderaktion Krakau (Akcja specjalna Kraków), podczas której 6 listopada 1939 r. aresztowano 
pracowników naukowych wyższych uczelni Krakowa.

Stanisław A. 
Bogaczewicz

▶
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maja 1940 r. opuściła ona 

Lwów i przekroczywszy gra-
nicę w Przemyślu, przedosta-
ła do Generalnego Guberna-
torstwa. Przybywszy do Krako-
wa podjęła konspiracyjną dzia-
łalność w strukturach Krakow-
sko-Śląskiego Obszaru ZWZ, 
dowodzonego przez gen. Tade-
usza Komorowskiego. Ponadto 
jako pielęgniarka PCK opieko-
wała się chorymi i rannymi pol-
skimi jeńcami wojennymi, któ-
rzy po zwolnieniu z obozów nie-
mieckich przebywali w krakow-
skich szpitalach.

Realizowana przez Niem-
ców polityka ekstermina-
cji narodu polskiego już w lip-
cu 1941 r. wytyczyła Karolinie 
Lanckorońskiej szczególną sfe-
rę aktywności. W związku z tra-
giczną sytuacją panującą w wię-
zieniach i częstymi przypadka-
mi śmierci głodowej, postano-
wiła objąć opieką uwięzionych. 
Zyskawszy zgodę od Adama 
Ronikiera, prezesa RGO, zre-
zygnowała z pracy w PCK, 
poświęcając się działalno-
ści w Radzie. Po otrzymaniu 
zezwolenia władz Gestapo (Ge-
heime Staatspolizei – Tajna Po-
licja Państwowa) i SD na pro-
wadzenie anonimowego doży-
wiania więźniów na obszarze 
całego Generalnego Guber-
natorstwa, na rozkaz gen. Ko-
morowskiego zerwała wszel-
kie kontakty konspiracyjne, by 
poświęcić się nowemu wzywa-
niu. Dzięki stanowczości i od-
wadze, arystokratycznemu po-
chodzeniu i biegłości języka 
niemieckiego objęła swą pomo-
cą osoby przebywające w wię-
zieniach: Krakowa, Tarnowa, 
Jasła, Sanoka, Nowego Sącza, 
Częstochowy, Piotrkowa Trybu-
nalskiego.

W ostatnich dniach wrze-
śnia 1941 r. Karolina Lancko-
rońska udała się do Lwowa, 
gdzie w związku z powracają-
cą w rozmowach „sprawą profe-
sorów lwowskich” podjęła decy-
zję o jej wyjaśnieniu i wszczę-
ciu poszukiwań. Ten cel towa-
rzyszył wszystkim działaniom 
Karoliny Lanckorońskiej prowa-
dzonym na rzecz uwięzionych 
zarówno w Generalnym Guber-
natorstwie, jak i w Małopolsce 
Wschodniej.

W styczniu 1942 r. Karoli-
na Lanckorońska wyjechała do 
Stanisławowa, gdzie zabiegać 
miała o możliwość udzielenia 

pomocy żywnościowej uwięzio-
nym. Spotkała się jednak z od-
mową ze strony szefa miejsco-
wego Gestapo Hauptsturmfüh-
rera Hansa Krügera – odpowie-
dzialnego za masowe mordy 
miejscowej inteligencji polskiej. 
Kolejne spotkanie z Krügerem 
nastąpiło 25 kwietnia i miało 
charakter przesłuchania zmie-
rzającego do uzyskania pre-
tekstu do aresztowania Karo-
liny Lanckorońskiej. Dyktowa-
ne honorem i potrzebą wyraże-
nia prawdy – lecz nie narusza-
jące ustanowionego przez oku-
panta prawa – odpowiedzi zde-
cydowały o jej zwolnieniu. Po 
tym wydarzeniu jeszcze oko-
ło trzech tygodni spełniała swe 
obowiązki w Stanisławowie.

Kres działalności Karo-
liny Lanckorońskiej położy-
ło jej aresztowanie 12 maja 
1942 r. w Kołomyi. Stąd przewie-
ziono ją do Stanisławowa, gdzie 
ponownie stanęła przed Krüge-
rem. Na wstępie zakomuniko-
wał jej, że na podstawie wcze-
śniejszych zeznań trafi do obo-
zu Ravensbrück. Godne przyję-
cie tego oświadczenia wzburzy-
ło Krügera. Zirytowany jej ma-
nifestowanym patriotyzmem, 
przyznał się do współudzia-
łu w zamordowaniu profesorów 
lwowskich. Tak Karolina Lanc-
korońska dowiedziała się praw-
dy o owianej dotychczas tajem-
nicą zbrodni. Po przesłuchaniu, 
umieszczono ją w areszcie. 8 
lipca 1942 r., przewieziona zo-
stała do więzienia we Lwowie. 
Następnego dnia doprowadzo-
no ją do lwowskiego Gestapo. 
Tam pod zarzutem prowoka-
cji wobec Krügera przesłuchał 
ją Walter Kutschmann, Komi-
sarz SS do Polskich Spraw Po-
litycznych – w lipcu 1941 r. pod-
władny Krügera oraz uczest-
nik i świadek zbrodni lwowskiej. 
Wyczuwając niechęć Kutsch-
manna do ówczesnego prze-
łożonego, zdecydowała swymi 
zeznaniami obciążyć Krügera 
– dowodząc jego osobistej nie-
chęci wobec siebie i ujawniając 
jego przyznanie się do zamor-
dowania profesorów lwowskich. 
Sporządzony przez nią zgod-
nie z sugestią Kutschman-
na raport, za jego pośrednic-
twem trafić miał do Berlina.

26 listopada 1942 r. poin-
formowano ją o mającym na-
stąpić nazajutrz wyjeździe do 
Rzeszy. Sytuację wyjaśnia-

ła wizyta Kutschmanna w wię-
zieniu, który poinformował Ka-
rolinę Lanckorońską, iż jej ze-
znanie trafiło do Hitlera i wpły-
nęło na podjęte przez Himmlera 
działania. Krüger i Kurt Stawitz-
ky – przełożony Kutschmanna 
ze Lwowa – zostali odwołani. 
Ona sama przesłuchana miała 
być w Berlinie jako główny świa-
dek w sprawie Krügera.

Po przewiezieniu do Berli-
na Karolina Lanckorońska 30 li-
stopada stanęła przed Hertlem 
– sędzią przy Reichsführerze 
SS. W czasie przesłuchania nie 
chcąc narażać Kutschmanna, 
jako motyw napisania dostar-
czonego do Berlina sprawoz-
dania podała chęć ocalenia sie-
bie, przez przedstawienie rze-
czywistego przebiegu spotka-
nia z Krügerem. Uwaga Hertla 
koncentrowała się jednak nie 
na fakcie zabójstwa profesorów 
przez Niemców i udziale w nim 
Krügera, lecz ujawnienia przez 
niego jako funkcjonariusza ge-
stapo – tajemnicy państwowej.

Po przesłuchaniu, hr. Lanc-
korońska oczekiwać miała na 
proces Krügera i wszczęcie po-
stępowania w jej własnej spra-
wie. Zamiast tego, 8 stycz-
nia 1943 r. przewieziona zo-
stała do obozu koncentracyj-
nego dla kobiet w Ravens-
brück. W dwa miesiące później 
– pod wpływem decyzji Berli-
na spowodowanych interwen-
cją włoskiej rodziny królew-
skiej – dla zapewnienia jej lep-
szych warunków, przeniesiona 
została do izolatki. Nie chcąc 
być lepiej traktowaną od innych 
Polek, zabiegała o odesłanie jej 
do obozu. Wobec braku zgo-
dy komendanta podjęła decy-
zję o głodówce. Jej determina-
cja sprawiła, że 21 października 
pozwolono jej dołączyć do ogó-
łu więźniarek Ravensbrück.

Z obozu Karolina Lancko-
rońska zwolniona została 5 IV 
1945 r. wraz z grupą 299 Fran-
cuzek dzięki zabiegom pre-
zesa MCK prof. Carla Jacoba 
Burckhardta. Po przewiezie-
niu do Szwajcarii dowiedzia-
ła się, iż już wcześniej inter-

weniował on kilkakrotnie w jej 
sprawie u Himmlera. Ten jed-
nak w 1943 r. oświadczył mu w li-
ście, że wobec powagi jej spra-
wy oraz cechującej ją prowoku-
jącej i szowinistycznej postawy, 
oczekuje zaniechania działań 
służących jej uwolnieniu. Po-
dobną odpowiedź otrzymali jej 
krewni włoscy.

Przebywając w Szwajcarii, 
już w kwietniu hr. Lanckorońska 
złożyła na ręce prof. Burckhard-
ta raport o sytuacji w obozie Ra-
vensbrück. Poświęciła jej rów-
nież opublikowany na łamach 
szwajcarskich czasopism na-
ukowych artykuł w języku fran-
cuskim "Souvenir de Ravens-
brück" i niemieckim "Erlebnis-
se aus Ravensbrück". W sierp-
niu zaś w Rzymie, sporządzi-
ła meldunek o swym areszto-
waniu dla gen. Władysława An-
dersa – naczelnego wodza Pol-
skich Sił Zbrojnych.

Sytuacja polityczna Polski 
po II wojnie światowej, wpłynęła 
na decyzję Karoliny Lanckoroń-
skiej o wyborze życia na emi-
gracji. Wstąpiła do II Korpusu 
gen. Andersa, gdzie troszczy-
ła się o zapewnienie demobili-
zowanym żołnierzom wykształ-
cenia. Jednocześnie, w listo-
padzie 1945 r. utworzyła wraz 
z ks. Walerianem Meysztowi-
czem w Rzymie Polski Instytut 
Historyczny. W 1967 r. w trosce 
o rozwój niezależnej nauki i kul-
tury polskiej powołała do ży-
cia Fundację z Brzezia Lancko-
rońskich.

W tym samym roku Karo-
lina Lanckorońska, świado-
mie powróciła do przeżyć i do-
świadczeń z okresu wojny. Po-
informowana w 1966 r. o to-
czącym się w Münster proce-
sie przeciw Krügerowi – oskar-
żonemu o mord na Żydach sta-
nisławowskich – postanowiła 
zeznawać w jego sprawie jako 
świadek. Dwukrotnie zabiega-
ła u niemieckich władz sądo-
wych o przesłuchanie. Dopie-
ro groźba zamieszczenia treści 
listów w szwajcarskiej prasie 
zdecydowała o zgodzie na jej 
przesłuchanie. Rozprawa odby-

ła się 28 kwietnia 1967 r. Po 
zrelacjonowaniu swych prze-
żyć w Stanisławowe, hr. 
Lanckorońska podjęła za-
gadnienie kaźni profesorów 
lwowskich, które przedstawi-
ła pomimo zarzutu przewod-
niczącego składu sędziow-

skiego o braku związku z pro-
wadzona sprawą.

Tego samego dnia odby-
ła się konferencja prasowa 
z udziałem prasy niemieckiej 
i żydowskiej oraz Radia Wol-
na Europa. Uwaga dziennika-
rzy spoza środowiska polskie-
go koncentrowała się na kwe-
stiach żydowskich, z pomija-
niem sprawy profesorów lwow-
skich. Zakończenie konferen-
cji hr. Lanckorońska opisa-
ła następująco: [...] Delegat-
ka Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża zapytała mnie, dlacze-
go Polacy się o swoich zamor-
dowanych nie upominają. Py-
tanie zrozumiałe, skoro w tym 
jednym procesie przesłucha-
no już przeszło stu świadków 
żydowskich, a ja byłam pierw-
szym świadkiem polskim. […] 
Odpowiedziałam wymijająco, 
że przyczyną tego milczenia 
ze strony polskiej jest zapewne 
brak stosunków dyplomatycz-
nych między Polską Ludową 
a Niemiecką Republika Fede-
ralną. Nie chciałam tłumaczyć, 
że nie wątpię, że Polskę Ludo-
wą nic nie obchodzą ci, którzy 
życie dali za Rzeczpospolitą na 
ziemiach wschodnich, dziś utra-
conych”.

W 1968 r. Krügera za maso-
we mordy popełnione na ludno-
ści żydowskiej skazano na do-
żywotnie więzienie. Pominię-
to milczeniem zbrodnie wobec 
Polaków. Karolina Lanckoroń-
ska podjęła wówczas zabiegi 
na rzecz ponownego jej prze-
słuchania, w sprawie odpowie-
dzialności Krügera za zbrod-
nię lwowską. Nie przyniosły 
one jednak efektu. Wtedy tak-
że dzięki ustaleniom Szymo-
na Wiesenthala zidentyfikowa-
no ukrywającego się w Argen-
tynie Kutschmanna. Jednak 
działania władz niemieckich, 
nie były na tyle skuteczne, 
by doprowadzić do jego eks-
tradycji. Wobec braku postę-
pu w sprawie ukarania spraw-
ców zbrodni na profesorach 
lwowskich – Karolina Lancko-
rońska opublikowała w lutym 
1972 r. w piśmie ofiar prześla-
dowań nazistowskich "Freiheit 
und Recht" (Wolność i Prawo) 
artykuł pod tytułem "Aufklären, 
nicht totschweigen" (Wyjaśnić, 
nie przemilczać). Jej apel nie 
spotkał się jednak z oczekiwa-
ną reakcją wymiaru sprawiedli-
wości Niemiec.

Pomnik odsłonięty w 1964 r. przed Politechniką Wrocławską. Pomnik powstały w 1991 r. na Wzgórzach 
Wuleckich we Lwowie

Pomnik odsłonięty w 2011 r. . na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie

▶
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Na przestrzeni wieków im-
peria powstawały poprzez 

zbrojny podbój terytoriów. Re-
zultatem podbojów były imperia 
Mongołów, Rzymu, Rosji, Wiel-
kiej Brytanii. Dzisiaj liczne i bit-
ne wojska zostały zastąpione 
przez media, języki i ideologie. 
Władza ideologii sprawniej niż 
policja i wojsko powołuje, orga-
nizuje i kontroluje imperia.

Imperia ideologiczne ko-
munikują, nazywają i okre-
ślają kim jesteśmy, jak mamy 
żyć, w co wierzyć, czym jest 
nasz świat i co jest ważne. 
To władza bezwzględna, anoni-
mowa bez adresu. Narzuca na-
rodom i państwom słownik po-
jęć i wartości, które niszczą tra-
dycyjną rodzinę i Kościół, de-
prawują dzieci etc. Wobec opor-
nych imperium stosuje szantaż, 
terror i poniżenie.

Nie jest to komunizm jaki 
znamy. Nie jest to czysty mark-
sizm. Nagle marksiści przypo-
mnieli sobie, ze Marks nigdy nie 
był w tkalniach Engelsa. Nigdy 
nie rozmawiał z robotnikami. 
Mieszkał w Londynie w domu 

publicznym. Biskie mu było roz-
patrywanie człowieka z punk-
tu widzenia jego seksualności. 
Dyktatura robotników i chłopów 
to bardziej leninizm, a nie mark-
sizm. Jest dyktatura imperium 
ideologicznego.

Ernst Laclau, marksista, 
profesor socjologii politycz-
nej w Essex University mówi 
o „nowym ruchu”. To bolsze-
wizm, ale już bez rozstrzeliwa-
nia podejrzanych. Stary, wysłu-
żony marksizm zszedł z poli-
tycznego afisza. Ale tylko z afi-
sza. Chantal Mouffe, marksist-
ka, profesor w Westminster 
University, żona Laclau’a, mówi 
o „powrocie do źródeł”. A źródło 
marksizmu nakazuje tworzenie 
nowego człowieka.

Powrót do źródła marksizmu 
zaczyna się od anektowania ję-
zyka, który porządkuje świat 
i narzuca odbiorcom widze-
nie rzeczywistości. „Człowiek 
żyje w takim świecie, jakiego 
obraz jest zawarty w jego ję-
zyku” – pisał profesor Wilhelm 
von Humboldt, niemiecki języ-
koznawca.

Nie ma narodu, który nie 
miałby swego języka, swoje-
go świata językowego. „Każdy 
szanujący się naród musi mieć 
język w pełni rozwinięty” – pi-
sał amerykański socjolog i lin-
gwista Einar Haugen, profesor 
Uniwersytetu Harvarda. Język 
stanowi jądro ojczystej kultury. 
Stąd pojecie języka ojczystego, 
czyli języka ojca, matki, dziad-
ka. Nowemu człowiekowi ma 
być ten język wyrwany.

Na gruncie rodziny, gru-
py społecznej, język może być 
symbolem statusu kulturowe-
go, wskaźnikiem pozycji spo-
łecznej. Na gruncie państwa ję-
zyk może być i jest orężem wal-
ki narodu o trwanie. Lingwisty-
ka polityczna zwraca uwagę na 
funkcjonowanie języka w impe-
rium ideologicznym. Otóż ję-
zyk w imperium ma być po pro-
stu językiem ideologicznym, 
a więc wartościującym. Zatem 
działanie nowego ruchu skupia 
się na ideologicznym modelo-
waniu obrazu świata w języku.

Nacechowanie komu-
nikacji społecznej ideolo-

gią odbywa się poprzez prze-
kład ocen i wartości na odpo-
wiednie konfiguracje znaków 
słownych i ikonicznych, któ-
re w trakcie odbioru interpreto-
wane są w kategoriach ideolo-
gicznego znaczenia. System 
przekazywanych ocen i warto-
ści nakierowany jest na formo-
wanie takich przekonań i za-
chowań, jakie służą podstawo-
wym celom politycznym i dok-
trynalnym.

Odbiorcy komunikatów 
mają dokonywać wartościowa-
nia faktów i rzeczy wedle na-
rzuconego schematu. Tatarkie-
wicz powiadał: „Rzeczy same 
przez się nie posiadają warto-
ści, a tylko my ją im nadajemy”. 
Ale to nie odbiorcy mają nada-
wać rzeczom wartość, zrobią 
to ideologiczni gatekeeperzy, 
czyli tzw. bramkarze.

Fakty są takie: angielski jest 
dzisiaj językiem oficjal-

nym w czterdziestu czterech 
państwach. Jest językiem biz-
nesu światowego. Jest w prak-
tyce językiem ONZ i Unii Eu-

ropejskiej. Jest językiem nauki 
i technologii światowej. Infor-
macja zdominowana jest przez 
cztery agencje: UPI, AP, Reu-
ter i AFP. Film to głownie film 
amerykański: piękne zbrodnie, 
opiekuńcze mafie, spełnione 
gwałty etc.

Zarówno w Polsce, jak 
i na Węgrzech, nie mówiąc 
o Malcie, serwisy informacyj-
ne radia, telewizji i prasy zdo-
minowane są przez wiadomo-
ści z punktu widzenia impe-
riów i państw silnych kulturo-
wo i gospodarczo. W ten spo-
sób mniejszość językowa sta-
je się mniejszością w katego-
riach ilościowych, w katego-
riach gospodarczych, w kate-
goriach władzy i w tych trzech 
kategoriach naraz.

Robin Lakoff, profe-
sor w Berkeley University 
of California, powiada: „Język 
posługuje się nami w nie mniej-
szym stopniu, niż my posługu-
jemy się językiem”. O ludziach 
innych języków niż nasz można 
powiedzieć, że żyją w odmien-
nych światach.

Na peryferiach imperium 
ideologicznego Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc

▶

Zdjęcia Michał Mońko
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W jakim świecie żyją posło-

wie do Parlamentu Europejskiego, 
którzy przyjęli rezolucję w sprawie 
uznania prawa do aborcji za pra-
wa człowieka!? Za rezolucją gło-
sowało 378 posłów, 259 było prze-
ciw. Rezolucja odrzuca klauzulę 
sumienia, bowiem marksiści nie 
uznają czegoś takiego, jak sumie-
nie. „Człowiek jest strukturą biał-
ka” – twierdził Marks, twierdził 
Trocki, twierdzi 378 posłów Euro-
py, w tym polska lewica i PO.

„Właściwe ludziom sposoby 
mówienia świadczą na równi z in-
nymi aspektami kultury o widzeniu 
życia, o metafizyce kultury, o miej-
scu człowieka w kulturze” – pisał 
Benjamin Lee Whorf (The Relation 
of Habitual Thought. New York, 
1956).

O językowym porządkowaniu 
świata pisał Levi – Strauss w książ-
ce „Mythologiques”. System kla-
syfikacji językowej, zdaniem Levi 
– Straussa, jest ważny w proce-
sie tworzenia narodu „To język 
jest tworzywem narodu i język 
zaświadcza o tożsamości naro-
dowej”.

Język niesie ze sobą określo-
ną wizję świata, jest instrumentem 
integracji narodowej i jest rozu-
miany jako podstawa jedności mo-
ralnej i politycznej narodu. Kra-
je twardego jądra Europy, dzi-
siaj wyczulone na prawa człowie-
ka, zmiażdżyły w swych koloniach 
i dominiach kulturę Afryki, pozo-
stawiając na kontynencie kulturo-
we ruiny.

Dzisiejszy bolszewizm pospołu 
z liberalizmem, pod maską demo-
kracji i praw człowieka, z niezwy-
kłą perfekcją wykorzystuje funk-
cję zastępowania i reprezentowa-
nia rzeczywistości przez słowa. 
„Żaden reżim nie jest tak rozga-
dany ani tak zazdrośnie strzegący 
swego monopolu na słowa, jak ko-
munizm” – pisze Francoise Thom, 
autorka książek o Berii i o języku 
totalitarnym.

Gdy w języku zostaje zakłóco-
ny stosunek znaku do ozna-

czonego przedmiotu, a zdarza się 
to od czasów bolszewickich, naj-
straszniejsze rzeczy mogą być 
piękne. W koncepcji imperium ide-
ologicznego piękne jest nawet za-
bijanie i prostytucja.

Pod sztandarami wolności bol-
szewicy Trockiego wprowadzili po-
wszechny dostęp do aborcji. Pod 
szyldem godności uznali homo-
seksualizm za wyższy stopień wol-
nych związków seksualnych. Pod 
szyldem demokracji socjalistycz-
nej stworzyli warunki społeczne 
i polityczne do uprawiania wolne-
go seksu. Tych, którzy trzymali się 
tradycyjnych małżeństw, spotyka-
ły kpiny, śmiech, a nawet szykany.

Dzisiaj, „w imię empatii i w zgo-
dzie z prawami człowieka”, Ho-
lendrzy zalegalizowali eutanazję 
i aborcję. „W imię wolności” zale-
galizowali sprzedaż narkotyków. 
„W imię godności kobiet” zalega-
lizowali prostytucję jako zawód. 
„W imię prawdy” uznali, że męż-
czyzna może urodzić się w cie-
le kobiety, a kobieta może urodzić 
się w ciele mężczyzny. A zatem 
konieczna jest „korekcja” płci.

Gdy cesarz rzymski, Kaligu-
la żył z kobietami i z mężczyzna-

mi, nawet z siostrami, powiedzia-
no w Rzymie, że cesarz jest zde-
prawowany. Gdy kazał dokonywać 
„korekcji” płci swoich chłopców 
i swoich dziewcząt, został nazwa-
ny zboczeńcem, sodomitą i psy-
chopatą. Gdy w „twardym jądrze 
Europy”, po kilku godzinach ope-
racji chirurgicznej, chłopiec sta-
je się dziewczynką, nazywa się 
to „korekcją płci w zgodzie z pra-
wami człowieka.

Prostytucja, narkotyki, „ko-
rekcja” płci, eutanazja i aborcja, 
to cywilizacyjne osiągnięcia „po-
stępowej” części Europy. Fancu-
ski sekretarz ds. europejskich, 
Clément Beaune, gej, zamierza 
karać i czołgać kraje Unii Europej-
skiej, które nie uznają aborcji i eu-
tanazji jako praw człowieka. W pi-
śmie „Têtu”, reprezentującym śro-
dowiska LGBT, sekretarz Beau-
ne wezwał Komisję Europejską 
do wszczęcia postępowania prze-
ciw Polsce w sprawie stref wol-
nych od ideologii LGBT.

Polskę można strofować, ka-
rać, pouczać, bo Polska to pery-
feria imperium. A między imperial-
nym centrum, a peryferiami wystę-
pują relacje niemalże feudalne 
i wasalne.

Czy nie jesteśmy wasalem, gdy 
Departament Stanu USA śmie raz 
po raz interweniować w sprawie 
projektów ustaw w Sejmie? Usta-
wę o IPN trzeba było wycofać, bo 
nie była konsultowana z Departa-
mentem i z Ambasadą Izraela. Na-
łożona przez KRRiT kara na TVN, 
po stokroć słuszna, choć fatalnie 
uzasadniona, musiała być zdjęta, 
bo karę skrytykował Departament 
Stanu. .

Niektóre państwa, choć już nie 
mają kolonii, nie mogą wyzbyć się 
kolonialnych zachowań i nawy-
ków. „Rzucę Węgry na kolana!” – 
zawołał Mark Rutter, premier Ho-
landii, gdy usłyszał, że Węgrzy nie 
pozwolą na bolszewicką inżynie-
rię społeczną w swoich domach 
i w swoich rodzinach. Nie pozwo-
lą na rozbijanie rodziny i demorali-
zację dzieci.

Królestwo Niderlandów wzbo-
gaciło się na krwi i nędzy ludów 
Ameryki i Azji. W czasie ostat-
niej wojny holenderska Dywizja 
Grenadierów Pancernych SS Ne-
derland walczyła w krajach bałtyc-
kich, pacyfikowała Podlasie i pół-
nocne Mazowsze. Natomiast Dy-
wizja gen. Maczka wyzwalała Ho-
landię, walczyła z Niemcami, któ-
rzy byli wspomagani przez holen-
derskie oddziały Waffen SS.

Twarde jądro Europy, także Ho-
landia, to ideologiczna ojczyzna 
feudalnych stosunków między kra-
jami dawniej kolonialnymi, a kraja-
mi Wschodniej Europy. Kraje takie, 
jak Polska, Węgry i ostatnio Malta, 
nie poddają się ideologicznej oku-
pacji. O sprawach swoich ojczyzn, 
swoich domów, swoich rodzin 
i swoich dzieci chcą mówić swoim 
językiem w swoich rodzinach.

Mike Featherstone, profesor 
socjologii w Nottingham Trent Uni-
versity, opowiada się za zdecy-
dowanym przeciwstawieniem się 
ideologizacji narodów przez im-
peria ideologiczne. Pozycję im-
perium ideologicznego ma dzi-
siaj Unia Europejska, która w sfe-
rze inżynierii społecznej, w sfe-

rze tworzenia nowego człowieka, 
przerosła ideologię i praktykę bol-
szewickiej Rosji.

Bolszewicy nie doszli do Por-
tugalii w 1920 roku, Polacy zatrzy-
mali ich na Wiśle. W ostatnich la-
tach doszła do Portugalii ideologia 
bolszewicka i kolonialna. Państwa 
mające tradycje kolonialne, przy-
wykłe do traktowania słabszych 
państw na sposób kolonialny, na-
rzucają innym państwom swoje 
idee, języki i swoje wartości.

Glajchszaltowanie wielokultu-
rowości pod hasłem postępu, no-
woczesności, otwartości, prowa-
dzi do niszczenia tożsamości na-
rodów, do degradacji intelektual-
nej społeczeństw. Tyle bowiem 
jest światów kulturowych, ile jest 
języków i dlatego kiedy milknie ja-
kiś język, to ginie jakiś świat kul-
turowy.

Wielkość świata jest dzisiaj 
mierzona wielkością języka, 

a nie wielkością terytorium. Języki 
są narzędziami i punktami kontak-
towymi porozumiewania się kul-
tur. Nauka rozwija się w języku im-
perium. Stany Zjednoczone mają 
dwa razy więcej naukowców niż 
cały Trzeci Świat. Psychologia jest 
głównie nauką amerykańską.

Sytuacja językowa małego na-
rodu zależy od różnych czynni-
ków. Na przykład, język baskij-
ski przetrwał przez wieki w wal-
ce z Frankami, Arabami i Hiszpa-
nami. Język maltański przetrwał 
na wyspie i nawet w czasach ko-
lonialnych nie był prześladowany. 
Gruzja, walcząca z Rosją, skłóco-
na z Rosja, nie jest skłócona z ję-
zykiem rosyjskim. W gruzińskich 
hotelach, w pensjonatach, w re-
stauracjach, w szkołach dominu-
je rosyjski.

Globalizacja języko-
wa wedle McLuhana miała ozna-
czać przede wszystkim global-
ną komunikację, porozumiewanie 
się, światowy styl życia. Ale dzisiaj 
globalizacja postrzegana jest jako 
złożony proces kulturowy, ekono-
miczny i polityczny, w którym spla-
tają się elementy sprzeczne, kultu-
rowe i polityczne, a nade wszystko 
imperialne.

Claus Offe, socjolog polityki, 
profesor na Uniwersytecie Hum-
boldta, powiada, że szeroko rozu-
miany imperializm językowy spra-
wił, że suwerenność państw stała 
się nominalna, a rzeczywista wła-
dza anonimowa. Problemem sta-
ła się integracja narodów i państw, 
definiowana jako zestawienie 
norm i zasad moralnych i praw-
nych, stłoczenie wartości, zespo-
lenie interesów i unifikacja kultur, 
orientacji aksjologicznych, pozio-
mów intelektualnych i językowych 
światów.

Polacy przez wieki zrywali się 
do walki za Waszą i Naszą Wol-
ność, bronili Polski, bronili Eu-
ropy, a pozbawieni państwowo-
ści, bili się o swoje trwanie jeśli 
nie na mapach, to choćby w kul-
turze, w języku. Dzisiaj jeste-
śmy porzuceni na peryferiach 
imperium Europy. Coraz bar-
dziej osamotnieni, ideologicz-
nie zakompleksieni i zawsty-
dzeni, w lustrze Zachodu pa-
trzymy sobie w Twarz.

Gmach Komisji Europejskiej

Bruksela. Dzielnica Europejska

Wielki Plac, czyli Grand Palace de Bruxelles
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Ekonomia i Finanse

Ta antypolityka surowcowa pań-
stwa trwa nieprzerwanie od cza-
su pamiętnej transformacji ustro-
jowej w 1989 r. Od tego cza-
su była ona uprawiana niezależ-
nie od wszelkich oficjalnych za-
przeczeń kolejnych rządów i tak 
jest do dziś. Można zauważyć na-
wet, że im bardziej zaprzeczano 
tego rodzaju działaniom, tym ak-
tywniej wprowadzano je w życie. 
Dla polityków w tej dziedzinie go-
spodarki wzorem jest jej zachod-
nia koncepcja, a dokładniej jej za-
łożenia promowane przez Unię 
Europejską.

Sprzeczność w potępianiu 
polityki PRL

Dodatkowym uzasadnieniem dla 
takiego stanowiska było potę-
pienie nadmiernie rozbudowa-
nej struktury polskiego górnic-
twa w czasach PRL. Ponieważ 
okres ten pod każdym względem 
miał być „minionym”, pojęcie to za-
stosowano do polskiego górnic-
twa jako całości. Ze względu na 
sprzeciwy społeczne, które chcia-
ły mecenatu państwa, a nie za-
wodnych prywatnych właścicieli, 
zachowano jego struktury z cza-
sów PRL, modernizując tylko ich 
formalną stronę. I tu tkwi zasad-
nicza sprzeczność oficjalnie gło-
szonych zasad odnoszących się 
do tej branży. Potępiono jej nad-
mierny rozwój z czasów PRL, ale 
zachowano pochodzące z tego 
czasu mechanizmy jego kontro-
lowania. To, co początkowo mia-
ło być tylko korektą w jego nad-
miernym rozwoju, w konsekwen-
cji okazało się, nieakceptowany 
przez władze państwowe rozwo-
jem. Zachowany nadal państwo-
wy nadzór nad górnictwem znacz-
nie ułatwił późniejszy jego proces 
likwidacji.

Zaniechanie poszukiwań 
surowcowych

Ta skrócona diagnoza w pierw-
szym przypadku dotyczy węgla 
kamiennego i brunatnego. Pań-
stwo jako decydent wstrzyma-
ło wszelkie inwestycje odtwa-
rzające ekonomiczne zdolności 
tego sektor,a doprowadzając go 
do bankructwa. Zostało to zręcz-
nie wykorzystane do stworze-
nia antygórniczej retoryki w me-
diach i w całym społeczeństwie, 
jako sztuczne jego utrzymywanie 
z dotacji budżetowych. Żadnych 
innych kopalń w tym czasie nie bu-
dowano, a wszelkich poszukiwań 
surowcowych po prostu zaniecha-
no, pozostawiając to zaintereso-
wanym spółkom, które miały finan-
sować je z własnych zysków. Oka-
zało się, że może sobie na to po-
zwolić jedynie Państwowe Górnic-
two Nafty i Gazu. Zyski płynące 
z tego rodzaju odkryć wielokrot-

nie pokrywały koszta poszukiwań, 
co jest standardem w tego rodzaju 
światowym przemyśle.

Antypolityka w KGHM

Dzisiaj pozycja KGHM wydaje 
się wyjątkowo dobra na tle ogólnej 
mizerii surowcowej kraju. Firma 
jest szóstym producentem miedzi 
na świecie oraz pierwszym w wy-
dobyciu srebra na naszym globie. 
Bardzo mało brakowało, aby znik-
nęła ona z naszego górniczo-hut-
niczego potencjału. Miała być ona 
sprzedana za 400 milionów USD 
amerykańskiej firmie, która pie-
niądze na dokonanie tej transakcji 
pożyczyła w polskim banku! Unie-
możliwił to najdłuższy strajk w pol-
skim górnictwie, który trwał ponad 
miesiąc w 1991 r. Pod jego wpły-
wem rząd premier Hanny Suchoc-
kiej wycofał się z tego pomysłu, 
zachowując nad firmą kontrolę, tak 
jak nad całym górnictwem ener-
getycznym i metalowym w Polsce. 
Kwota za jaką zamierzano sprze-
dać tę firmę, stanowi jej kwar-
talny dochód i to raczej w sytu-
acji rynkowej dekoniunktury. Klu-
czowym elementem dzięki, które-
mu firma jest jedną z najlepszych 
na świecie, jest niezwykłe bogac-
two złoża, które oprócz miedzi za-
wiera wszystkie pierwiastki, ja-
kie występują w tablicy Mendeleje-
wa. Mając tego rodzaju zabezpie-
czenia finansowe, jej pochodzący 
z nominacji politycznych prezesi 
po prostu szaleli z wydatkami, ja-
kich tylko życzyli sobie ich rządo-
wi promotorzy. W latach 90. Firma 
poniosła straty w Kongo. To oko-
ło 100 milionów USD. Dodać do 
tego można, że po skandalicznym 
jej wycofaniu się z tego projek-
tu, przybył tu kanadyjski politolog, 

Robert Friendland, nota bene pol-
skiego pochodzenia, który w cią-
gu jednego roku odkrył na tym sa-
mym terenie jedne z największych 
i najbogatszych złóż miedzi na na-
szym globie.

Na kolejnej inwestycji 
KGHM w Chile dotyczącej za-
kupu kopalni Sierra Gorda za-
płacono ok.2,4 mld USD i dru-
gie tyle wydano na jej uruchomie-
nie. Kiedy po nakładach tych ko-
palnia miała być już dochodowa, 
Chile aktualnie ma zamiar wpro-
wadzić 75 proc. podatek od do-
chodów, co sprawi, że będzie ona 
trwale deficytowa. Za tego rodza-
ju politykę jej promotorzy i wyko-
nawcy otrzymywali wysokie na-
grody, uposażenia i wszelkie na-
leżne im honoraria. Jednoznacz-
ną ocenę tej polityki inwestycyj-
nej zawierają odpowiednie rapor-
ty Najwyższej Izby Kontroli, które, 
delikatnie mówiąc, zarzucają pre-
zesom niekompetencję i niedo-
pełnienie obowiązków, co narazi-
ło skarb państwa na tak duże stra-
ty. Na rynku krajowym zamknię-
to dochodową kopalnię rud miedzi 
„Konrad” w Iwinach k/ Bolesławca 
na Dolnym Śląsku. Jednocześnie 
KGHM nie był zainteresowany na-
byciem krajowych koncesji, jakie 
Ministerstwo Środowiska zaofe-
rowało zagranicznym podmiotom, 
które natychmiast je wykupiły. Do-
szło do tego, że KGHM wykupuje 
koncesje w Kanadzie i USA, a oba 
te kraje wykupują koncesje wokół 
KGHM.

Pełnomocnik rządu ds. 
surowcowych

Rząd, chcąc w jakiś sposób za-
tuszować stagnację w sekto-
rze wydobycia surowców, po-

wołał pełnomocnika, które-
go zadaniem było przygoto-
wanie krajowych surowców do 
ich racjonalnej eksploatacji. 
Pierwszym urzędnikiem pełnią-
cym ten urząd był wiceminister 
środowiska, Mariusz Orion Ję-
drysek. Zdawał on sobie spra-
wę z nastawienia rządu w tej 
sprawie oraz z tego, że nie po-
trafi zmienić tej polityki. Dla-
tego wyznaczył sobie całkiem 
inne cele, związane z tą polity-
ką. Pierwszeństwo miała mieć 
biurokratyczna formuła polskiej 
polityki surowcowej i reorgani-
zacja państwowej służby geo-
logicznej oraz realne koncep-
cje wydobycia surowców z dna 
Oceanu Atlantyckiego i Pacy-
fiku. Kolejne jej wersje napo-
tykały jednak na zdecydowany 
sprzeciw wielu środowisk za-
wodowych i naukowych. Deba-
ta na ten temat stawała się co-
raz ostrzejsza, która w rezulta-
cie doprowadziła do odwołania 
pełnomocnika z jego stanowi-
ska. Trzeba podkreślić, że de-
bata ta nie dotyczyła urucho-
mienia poszukiwań i eksploata-
cji jakichkolwiek nowych złóż 
znajdujących się na terenie kra-
ju. Zapewne wyjątkiem był pro-
gram poszukiwania gazu łupko-
wego, który zresztą zakończył 
się niepomyślnie. Na tym moż-
na zakończyć pozornie podej-
mowane próby sformułowania 
polskiej polityki surowcowej. 
Co prawda urząd ten nadal ist-
nieje i zajmuje go odpowiedni 
urzędnik, ale nauczony poraż-
ką swego poprzednika po pro-
stu nie zabiera głosu w tej spra-
wie. Dlatego nikt go nie kryty-
kuje, a w ogóle mało kto wie, że 
nadal on istnieje.

Tak być nie powinno

Zasady międzynarodowej polity-
ki surowcowej, są takie same jak 
każdej innej polityki prowadzonej 
na tym poziomie. Przede wszyst-
kim liczy się tu sensowna, aktyw-
na i poparta wewnętrznie polity-
ka na szczeblu międzynarodo-
wym. Jeżeli zasady te nie są sto-
sowane, wykorzystane i prak-
tycznie realizowane, w miejsce 
to wchodzą zagraniczne pod-
mioty, których siła i znaczenie 
są powszechnie znane. Tu moż-
na przytoczyć doświadczenie 
I RP, kiedy mówiło się, że jeże-
li nikomu w niczym nie wadzimy, 
to jesteśmy bezpieczni. Tymcza-
sem okazało się, że w prakty-
ce jest dokładnie odwrotnie. Ten 
brak wewnętrznej pozytywnej 
polityki surowcowej jest zauwa-
żalny przez naszych sąsiadów. 
Pierwszym przykładem jest spór 
o kopalnię Turów. Trwa on już 
od kilku lat, przechodząc kolejne 
szczeble od gminy, przez woje-
wództwo na szczebel państwo-
wy. Problem powszechnie lek-
ceważono, a ściśle mówiąc, po 
prostu nie miał się kto nim za-
jąć. Teraz osiągnął on poziom 
międzynarodowy i dopiero te-
raz rząd zauważył, że coś z tym 
trzeba zrobić. Jednak doskona-
le do tego przygotowani Czesi 
stawiają warunki dla nas upoka-
rzające i pod względem finanso-
wym, jak i prestiżowym. Dlatego 
negocjacje z Czechami trwają 
już blisko miesiąc i na horyzon-
cie nie widać satysfakcjonują-
cego nas porozumienia. Podob-
nie ma się sprawa z Duńczyka-
mi i rurociągiem Baltic Pipe, któ-
ry ma uniezależnić nas od rosyj-
skiego gazu ziemnego. Nie trze-
ba być przenikliwym polity-
kiem w tej sprawie, aby nie do-
myślać się, że za sprzeciwem 
tym stoją dwa europejskie mo-
carstwa, które znaczący polscy 
politycy nieustannie krytykowa-
li. Chodzi o rosyjski gaz ziemny 
dla Niemiec dostarczany ruro-
ciągiem Nord Streem-2. To pro-
sta sprawa, wy nam próbujecie 
zatrzymać nasz rurociąg, to my 
też zatrzymamy wasz rurociąg. 
Nie trzeba dodawać, że Da-
nia znacznie bardziej liczy się 
ze zdaniem Rosji i Niemiec, ani-
żeli przeciwnym im naszym inte-
resom. To wszystko trzeba zmie-
nić, aby nas szanowano na tym 
surowcowym rynku. Do tego po-
trzeba zarówno jego krajowe-
go rozwoju, jak i rządowego po-
parcia, które ma być czymś real-
nym, a nie tylko udawaną za-
grywką polityczną.

Zagranica wbrew pozo-
rom wszystko to widzi i wyko-
rzystuje przeciwko nam, a tak 
być nie powinno.

Antypolityka surowcowa państwa
 ■ Proces odchodzenia polskiej gospodarki od wykorzystania własnych surowców dla 

jej rozwoju można zdefiniować pojęciem antypolityki. Dodać można, że polityka, to coś 
generalnie pozytywnego, a antypolityka, to jej przeciwieństwo.

Adam 
Maksymowicz
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Opinie i Akcenty

Z badań prowadzonych przez na-
ukowców pod przewodnictwem 
dr. hab. Jacka Kurzępy, socjologa 
z Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, wynika, że młodzież prze-
trwała uciążliwe miesiące pan-
demicznej izolacji i nauki zdal-
nej, właśnie dzięki wsparciu swo-
jej rodziny. Ponad 70 proc. ba-
danych wskazało, że ich rodzi-
na zdała egzamin, broniąc dzieci 
przed negatywnymi konsekwen-
cjami lockdownu. Domy rodzinne 
stały się oazą , zapewniającą po-
czucie bezpieczeństwa, spokoju, 
stabilności. Normalnie funkcjonu-
jąca rodzina pomaga zwalczać 
kryzys – to doświadczenia cza-
su zarazy.

Okazuje się, że nawet w GU-
S-ie grasują jacyś partyzanci ide-
ologiczni. Kiedyś wpisali do for-
mularza wpisowego nieistnieją-
cą narodowość śląską, co dało 
asumpt do powstania separa-
tystycznego ruchu ślązakow-
ców. Teraz można wpisać ho-
mozwiązek, zawarty za granicą, 
choć w polskim systemie praw-
nym nie istnieje takie „małżeń-
stwo”. Jednak brukselska ten-
dencja równościowa, preferują-
ca homozwiązki, to degradacja 
tradycyjnej rodziny. Tym bardziej 
skuteczna, że równouprawnie-
nie homoseksualistów znalazło 
się w katalogu praw człowieka.

Tymczasem neomarksiści nie 
ustają w dążeniach do zniszcze-
nia cywilizacji europejskiej, dys-
kredytując wiarę katolicką, naród, 
szkolnictwo, państwo i rodzinę. 
Rodzina jest wyszydzana jako 
patriarchalny przeżytek, zniewa-
lający, toksyczny, rodzący prze-
moc. Już w 2008 roku Parlament 
Europejski zarządził wprowadze-
nie języka neutralnego płciowo. 
Przyjęły go organizacje między-
narodowe (ONZ, WHO, MOP). 
To nie koniec, bo od zeszłe-
go roku brukselska legislacja ma 
zapewnić „równość osób LGBT”, 
zaś ochrona tzw. społeczności 
LGBT to zadanie dla wszystkich 
państw członkowskich.

Rodzice mają konstytucyjne 
prawo do wychowywania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonania-
mi, ale zachowają je dopóty, do-
póki prawo krajowe będzie nad 
brukselskim. Jednak eurokraci 
nie próżnują. Chcą dzieci „upań-
stwowić”, by chłonęły lewicowo-
liberalną ideologię, a szkoły zo-
bowiązać do edukacji równościo-
wej, nie dyskryminacyjnej. W kon-
sekwencji trzeba wyrugować tra-
dycyjną rodzinę – chrześcijańską 
i monogamiczną – by uczynić ją 
otwartą, przyjazną postępowej el-
giebetyckiej dekonstrukcji.

Zapaść demograficzna jaka 
jest – każdy widzi. Od 1989 roku 
dzietność nie zapewnia zastępo-
walności pokoleń (obecny współ-
czynnik to 1,37, a powinno być 

2,1). Niemniej zwolenników 
aborcji nie brakuje wśród 
polityków czy samorządow-
ców. Rządowa strategia 
demograficzna przewidu-
je osiągnięcie zastępowal-
ności pokoleń w 2040 roku. 
Optymistyczne założenie 
jest, niemożliwe bez pomo-
cy finansowej dla młodych 
małżeństw, bez dostępno-
ści mieszkań o tanim czyn-
szu. Nie bez znaczenia 
jest również promocja war-
tości rodzinnych w kulturze (jak 
na razie jest raczej odwrotnie). 
Tymczasem stołeczni radni zaka-
zują działalności organizacji pro-
life.

Toksyczne trendy

Chociaż polityka rodzinna czy 
edukacja to dziedziny, które 
są suwerennymi kompetencjami 
państw członkowskich, to euro-
kraci – wbrew traktatom – uzur-
pują sobie prawo do narzucania 
swoich dyrektyw. A to prawo do 
aborcji (jako prawa człowieka), 
a to edukacja seksualna według 
standardów WHO. Ostatnia rezo-
lucja Parlamentu Europejskie-
go nawołuje do upowszechnie-
nia dostępu do aborcji, wdrażania 
permisywnej edukacji seksual-
nej oraz obdarowania przywileja-
mi środowisk LGBT. Neomarksi-
stowski fanatyzm ruguje ze świa-
domości społecznej elementy 
konstytutywne europejskiej rodzi-
ny – wiarę, kulturę i tradycję.

Nie ustaje też przewodniczą-
ca KE sugerując, że jeżeli ktoś 
jest rodzicem w jednym kraju, 
to jest nim także w każdym in-
nym. W praktyce oznacza to, że 
homozwiązki i ich prawa do ad-
opcji, powinny być respektowa-
ne we wszystkich krajach unij-
nych. To bezprawie to ideologicz-
na agresja pozatraktatowa, ale 
dla eurokratów w pełni uzasad-
niona, gdy trzeba przebudować 
patriarchalne małżeństwo. Na-
wet wola większości społeczeń-
stwa w poszczególnych krajach 
nie ma większego znaczenia.

Krajowa lewica nie chce być 
gorsza, przedkładając coraz 
to nowe projekty ustaw, umożli-
wiających aborcję na życzenie. 
Bezpieczne przerywanie ciąży 
to prawo kobiet, edukacja sek-
sualna to prawo dzieci. I nieważ-
ne, ze barbarzyńskie pomysły 
niekonstytucyjne. Szum medial-
ny też ma swoje znaczenie. Tak 
jak partyzanckie podchody orga-
nizacji pozarządowych, atakują-
cych szkolnictwo katolickie.

Tymczasem rzeczywistość 
skrzeczy coraz bardziej antyro-
dzinnie. Młodzież zalana cyfro-
wym potopem, pogrąża się w ko-
mórkowym uzależnieniu (zresztą 
podobnie jak dorośli). Nałóg cy-

frowy stał się problemem zdrowia 
publicznego. Resort zdrowia pro-
ponuje konsultacje psychiatryczne 
i terapie psychologiczne. Lewica – 
niestrudzona w destrukcji trady-
cyjnego społeczeństwa – składa 
projekty ustaw legalizujących ma-
rihuanę. Natomiast gminy, od któ-
rych zależy dostępność alkoholu, 
zwiększają liczbę punktów sprze-
daży i zwlekają z wprowadzeniem 
zakazu nocnej sprzedaży. Z kon-
troli NIK wynika, że gminy lekce-
ważą obowiązek ograniczanie do-
stępności napojów alkoholowych. 
Państwowa Agencja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
sygnalizuje, że gminy zapewnia-
ją większą dostępność alkoholu, 
niż reguluje to rynek.

Plaga rozwodowa

Długo oczekiwana przez ofiary 
patologii małżeńskiej ustawa an-
typrzemocowa, jaka funkcjonuje 
od listopada zeszłego roku, wyka-
zała już swe braki. Okazuje się, 
że poszkodowani są mężczyź-
ni, fałszywie oskarżani przez ko-
biety, zmierzające do przejęcia 
mieszkania. Sprzyja im orzecz-
nictwo sfeminizowanych są-
dów rodzinnych, z reguły udzie-
lających rozwodu i przydzielają-
cych matkom władzę rodzicielską 
nad dziećmi. Prawo dziecka do 
obojga rodziców nie jest respek-
towane, a dzieci wychowywane 
bez ojca mają dożywotnie urazy 
i kompleksy.

Unia brukselska przodu-
je w liczbie rozkładających się 
pożyć małżeńskich. W latach 
2010-2016 odsetek rozwodów 
do zawieranych małżeństw osią-
gnął rocznie 44,3 proc. W na-
szym kraju sytuacja jest lepsza, 
ale przecież nieodpowiedzial-
ni małżonkowie nie powiedzieli 
jeszcze ostatniego słowa. W każ-
dym razie, gdy w 2016 roku za-
warto 193 tys. małżeństw, 
to w 2017 roku rozwodów było 43 
tys., ale w 2019 już 63 tys. Każ-
dy rozwód to nie tylko dramat 
dla małżonków i dzieci, ale także 
koszty społeczne i ekonomiczne, 
nie mówiąc o demografii.

W końcu nie jest tajemni-
cą, że za rozwody płacą podat-
nicy. W swym raporcie Instytut 
na rzecz Kultury Prawnej „Ordo 

Iuris” szacuje, że koszty rozpa-
du rodzin w 2019 roku wyniosły 
5,699 mld zł. I wylicza. Na pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze 
i rodziny zastępcze – 3 mld zł. Na 
dodatki do zasiłku rodzinnego dla 
samotnie wychowujących dzie-
ci – 203 mln zł. Na świadczenia 
dla osób usamodzielnianych, na 
ośrodki adopcyjne, obsługę fun-
duszu alimentacyjnego – 200 mld 
zł. A jeszcze wydatki na wspiera-
nie rodzin – 165 mln zł i ochro-
nę zdrowia ofiar rozbicia rodziny 
– 203 mln zł. Z kolei utrzymanie 
sądów to 142 mln zł, zaś resort 
finansów dopłacił 702 mln zł do 
uprzywilejowanego opodatkowa-
nia osób samotnie wychowują-
cych dzieci.

Nie wiadomo, w jakim stopniu 
ten skrupulatny bilans wpłynie na 
decyzje potencjalnych rozwodni-
ków, w każdym razie nie uwzględ-
nia on konsekwencji demogra-
ficznych. Na szczęście w związ-
kach małżeńskich rodzi się wię-
cej dzieci niż w partnerskich. Na-
tomiast resort edukacji przewidu-
je wprowadzenie wiedzy o rodzi-
nie (odpowiedzialnym rodziciel-
stwie) jako odrębnej dyscypliny 
naukowej.

Problemy wychowawcze

Rodzina w kryzysie, więzy rodzin-
ne osłabione pandemią i izola-
cją, nauczyciele tracący autory-
tet przez głupawe demonstra-
cje polityczne – to wszystko jest 
zagrożeniem dla młodzieży. Re-
sort edukacji przewiduje priory-
tetową rolę dla zajęć z wycho-
wania do życia w rodzinie. Odpo-
wiednio przeszkoleni nauczyciele 
mają przekazywać uczniom szer-
szą i pogłębioną wiedzę o ży-
ciu w rodzinie, odpowiedzialnej 
miłości, roli małżonków i seksu-
alności człowieka. To koniecz-
ne wobec obserwowanego kry-
zysu rodziny i marginalizowa-
nia zajęć z wychowania do ży-
cia w rodzinie.

Niezależnie od tego, trzeba 
zrekonstruować zaburzone wię-
zy między dziadkami i wnuka-
mi. Pandemia rozluźniła, bądź 
przerwała naturalne relacje mię-
dzy nimi. Wirtualne kontakty nie 
mogą przecież zastąpić rze-
czywistych. Trudno też przece-

nić rolę dziadków w przeka-
zywaniu rodzinnych dziejów, 
kultury czy dobrego wycho-
wania, nie mówiąc o warto-
ściach religijnych, wzorcach 
osobowościowych czy do-
świadczeniach życiowych. 
Pedagodzy nie bez racji 
utrzymują, że serdeczne 
kontakty wnuków z dziadka-
mi są konieczne do właści-
wego rozwoju emocjonal-
nego i społecznego dzieci 
i młodzieży.

Pomoc

Konsekwentna polityka proro-
dzinna państwa węgierskie-
go (ulgi podatkowe, wspierania 
mieszkalnictwa, wsparcie dla 
młodych małżeństw) doprowa-
dziła nie tylko do wzrostu licz-
by małżeństw, spadku rozwo-
dów, ale także do zwiększenia 
przyrostu naturalnego. To przy-
kład nie tylko dla naszego kra-
ju, ale również dla wszystkich 
państw unijnych.

Przewidywana w Polskim Ła-
dzie reforma podatkowa (kwo-
ta wolna od podatku do 30 tys. 
zł rocznie, próg podatkowy do 
120 tys. zł rocznie) poprawi sytu-
ację materialną rodzin, co może 
przyczynić się do podjęcia de-
cyzji o posiadaniu dzieci. Jeże-
li nie wzmocnimy wsparcia pań-
stwa dla rodzin, to za deka-
dę lub dwie nastąpi zapaść, pa-
raliż w systemie emerytalnym, 
spowolnienie wzrostu gospo-
darczego – mówił premier Ma-
teusz Morawiecki, prezentując 
projekt Strategii Demograficz-
nej 2040. Nie ulega wątpliwo-
ści, że od wychowania dzieci za-
leży przyszłość społeczeństwa. 
W rodzinie uczymy się odróżniać 
dobro od zła, uczymy się odpo-
wiedzialności, cierpliwości i dla-
tego im więcej polskich rodzin 
szczęśliwych, tym bardziej 
szczęśliwa Polska w przyszłości 
– konkludował premier.

W Polskim Ładzie zawarto rów-
nież prorodzinne elementy po-
lityki mieszkaniowej (mieszka-
nie bez wkładu własnego, bon 
mieszkaniowy, dom do 70 m kw. 
bez formalności). Niezależnie 
od tego resort finansów dekla-
ruje wprowadzenie zerowego 
PIT dla rodzin wielodzietnych. 
Ulga objęłaby 60 tys. rodzin, 
dając im ok. 4 tys. zł oszczęd-
ności rocznie. Uczestnicy IX 
Zjazdu Dużych Rodzin doce-
nili te propozycje, szczególnie 
12 tys. zł na opiekę nad dru-
gim dzieckiem. Jednym z pro-
blemów jest dla nich znalezie-
nie czasu dla każdego dziecka, 
żeby wszystkie czuły się wyjąt-
kowe i bezwarunkowo kocha-
ne przez rodziców.

Rozbić rodzinę
 ■ Zaprogramowana przez neomarksistów ze szkoły frankfurckiej zagłada cywilizacji europejskiej, bazu-

jącej na wartościach chrześcijańskich, nie mogła nie dosięgnąć naturalnej instytucji rodziny.

Jerzy Pawlas
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Podczas pandemii zaniedbali-
śmy aktywność fizyczną. Jak 
do niej powrócić?

Namawiam wszystkich do bu-
dowania formy. Oczywiście po-
woli i rozsądnie. Sam przesze-
dłem covid i czułem się bardzo 
osłabiony, nie chciało mi się też 
ćwiczyć. Na początku straciłem 
ileś kilogramów, później znowu 
je odzyskałem, nie wiadomo jak. 
Dlatego bardzo ważne jest, że-
byśmy odbudowywali swoją for-
mę i jednocześnie wzmacnia-
li odporność organizmu. Dlatego 
musimy zwrócić uwagę na to, co 
jemy. Powinniśmy odżywiać się 
zdrowo, żeby organizm budował 
swoją siłę odpornościową. Ale 
też, żeby układ krążenia i serce 
cały czas były poruszone i do-
brze pracowały.

Zachęcam wszystkich do ak-
tywności fizycznej, ale rozsąd-
nej. Na początek trochę się po-
ruszać, pobiegać i z tygodnia 
na tydzień zwiększać intensyw-
ność. Oczywiście wszystkich na-
mawiam do jazdy na rowerze, bo 

dzięki niej bardzo szybko odbu-
dowujemy kondycję fizyczną.

Proponuje zacząć od go-
dzinnej przejażdżki. Bez spiny 
i rywalizacji, w swoim tempie. Po 
pewnym czasie będziemy mo-
gli pokonywać coraz większe dy-
stanse i poczujemy, że forma po-
wraca.

Czy wykonuje Pan jakiś 
swój własny zestaw ćwiczeń?

Tak. Codziennie rano oddy-
cham metodą Wima Hofa. Me-
toda ta polega na specyficznym 
połączeniu trzech elementów 
– oddechu, ekspozycji na zim-
no i medytacji – w celu uzyska-
nia konkretnych reakcji organi-
zmu, a co za tym idzie polepsze-
niu samopoczucia. Dzięki stoso-
waniu trzech wymienionych ele-
mentów poczujemy się lepiej 
ze sobą w swoim ciele i najbliż-
szym środowisku.

Stosuję rano 40 szybkich, 
głębokich oddechów, następnie 
zatrzymuje oddech na jak naj-
dłuższy czas. Robię cztery takie 

serie. To ćwiczenie powoduje, że 
tlen dochodzi wszędzie, do całe-
go organizmu. Po tych oddecho-
wych ćwiczeniach biorę lodo-
waty prysznic. Następnie robię 
klasyczne pompki. Jak zaczy-
nałem, robiłem około dwudzie-
stu pompek, teraz dochodzę do 
stu. Później gdy jest pogoda, jeż-
dżę rowerem, co sprawia mi naj-
więcej radości.

Jakie dystanse Pan pokonu-
je? Rozmawiałam ostatnio 
z Tadeuszem Mytnikiem, któ-
ry mówił, że 40 kilometrów 
to dla niego za mało. Musi zro-
bić około 100 kilometrów.

Wszyscy, którzy kiedyś jeździ-
li zawodowo, muszą przeje-
chać około 80-100 km. Ale ja na-
wet nie patrzę na kilometry, tyl-
ko na czas. Jeżdżę około trzech 
godzin.

A w jakim tempie?

Bardzo różnie. Średnia wycho-
dzi około 34 kilometrów na go-

dzinę, ale jak jedzie się w grupie, 
nawet małej, to prędkość rośnie 
do ok. 38 km, bo można wte-
dy wykorzystać technikę jazdy 
na kole. Ale najlepiej jechać spo-
kojnie w swoim tempie bez żad-
nej rywalizacji.

Gdyby Pan miał wyjaśnić, dla-
czego jazda na rowerze jest 
dobra dla zdrowia, to co by 
Pan powiedział?

Jazda na rowerze jest 
to taki ruch, w którym wszystko 
działa na zasadzie pompy. Kie-
dy jedna noga naciska na pedał, 
to druga jest rozluźniona, wtedy 
krew może łatwiej krążyć. Po-
chylona sylwetka na rowerze po-
woduje, że lepiej pracują serce 
i płuca. Jest to wspaniała wenty-
lacja całego organizmu, bo prze-
cież jesteśmy cały czas na po-
wietrzu. Resetuje się też mózg, 
można powiedzieć, że wcho-
dzi się w pewien stan medyta-
cji. Człowiek jedzie sobie sam 
ze sobą, ze swoimi myślami. Kie-
dy mam jakieś problemy, w cza-
sie przejażdżki godzinnej one 
się rozwiązują. Problemy, które 
były wielkie, stają się małe.

Oprócz aktywności fizycznej 
potrzebne są te nawyki ży-
wieniowe. Czy wyniósł pan 

ze sportu model odżywiania , 
który stosuje pan do dzisiaj?

Podczas uprawiania spor-
tu za moich czasów nikt nie 
zwracał uwagi na to, co je. Nikt 
nas nie uczył, jak powinniśmy 
się odżywiać. Na zgrupowa-
niach, w ośrodkach jedliśmy bar-
dzo dużo białka zwierzęcego. 
Rano jajecznica, jakaś szynka, 
mięso, na obiad schabowy, na 
kolację też wędliny. Kiedy wyje-
chałem do Włoch i tam zostałem 
kolarzem zawodowym, zmie-
niłem dietę. Oprócz mięsa ja-
dłem więcej węglowodanów, 
czyli np. spaghetti.

Później, kiedy skończyłem 
karierę, jadłem to co mi smako-
wało. Czyli opierałem się na na-
wykach żywieniowych wyniesio-
nych z domu, z młodości – mię-
so, ryby, frutti di mare. Ale za-
cząłem mieć problemy zdrowot-
ne. Doskwierało mi migotanie 
przedsionków, wrzody na żo-
łądku, czułem się ciągle zmę-
czony, ospały. W poszukiwaniu 
zdrowia wyjechałem do kliniki dr 
Gersona w Meksyku. Tam nie-
zwłocznie odstawiłem te produk-
ty, które wydały mi się zbyteczne 
i zastąpiłem je innymi produkta-
mi, łatwiej przyswajalnymi. Zre-
zygnowałem z produktów po-
chodzenia zwierzęcego, zastę-
pując je wszelkiego rodza-

Czesław Lang – kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski w Moskwie w 1980 roku oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata 
– w drużynowej jeździe na czas. W 1977 roku w San Cristobal reprezentacja w składzie Czesław Lang, Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki, Sta-
nisław Szozda zdobyła brązowy medal, a dwa lata później podczas czempionatu w Valkenburgu Lang, Witold Plutecki, Stefan Ciekański, Jan Jan-
kiewicz zdobyli srebrny krążek. Do najważniejszych sukcesów należy zaliczyć również zwycięstwo w Tour de Pologne w 1980 roku oraz w wyści-
gu Settimana Ciclistica Lombarda także w 1980 roku. Czesław Lang był wielokrotnym mistrzem Polski, czterokrotnie startował w Wyścigu Pokoju.

W 1982 roku podpisał zawodowy kontrakt z włoską grupą GIS Gelati-Campagnolo, stając się pierwszym zawodowym kolarzem nie tylko z Pol-
ski, ale z całego bloku wschodniego. W kolejnych latach reprezentował barwy grup Carrera – Inoxpran, Del Tongo Colnago oraz Malvor – Sidi. 
Dziewięć razy startował w Giro d’Italia, a trzy razy w Tour de France. W sumie wygrał 30 wyścigów zawodowych. Karierę zakończył w 1989 roku.

Na początku lat 90. postanowił przenieść doświadczenia z zawodowego peletonu na polski grunt. Od 1993 roku jest Dyrektorem Generalnym 
Lang Team i Tour de Pologne. W krótkim czasie przywrócił blask zapomnianej kolarskiej imprezie. Pod jego okiem Tour de Pologne stał się jed-
nym z najważniejszych wyścigów świata, należących do prestiżowego cyklu UCI World Tour.

Warto ograniczyć jedzenie 
białka zwierzęcego

 ■ Mięso to w wielu krajach podstawowy składnik jadłospisu, lecz niewielu wie, że nadmiar 
białka zwierzęcego staje się w naszym organizmie trujący. Nasz długi układ pokarmowy 
nie radzi sobie z dietą mięsną – mówi Czesław Lang w rozmowie z Magdaleną Szymerowską.

Magdalena 
Szymerowska

▶
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ju sokami z marchwi, jarmu-

ża, zacząłem jeść dużo owoców. 
Od dziesięciu lat jestem wega-
ninem. Razem z żoną i gronem 
najbliższych, zarażamy wegani-
zmem innych.

Mięso to w wielu krajach 
podstawowy składnik jadłospi-
su, lecz niewielu wie, że nad-
miar białka zwierzęcego staje 
się dla organizmu trujący. Nasz 
długi układ pokarmowy nie radzi 
sobie z dietą mięsną. Niestra-
wiony prawidłowo pokarm sta-
je się w naszym organizmie 
toksyną. Dlatego dieta najwła-
ściwsza dla człowieka powinna 
być w przeważającej mierze die-
tą roślinną z minimalną zawarto-
ścią białek zwierzęcych. Nieste-
ty dzisiaj jest na odwrót.

Ostatnio robiłem bada-
nia, wyniki były rewelacyjne, jak-
bym miał 20 lat. Dlatego będę 
się tej diety trzymał aż do śmier-
ci, bo dobrze się czuję, mam siłę 
i energię. Gdybym sam nie do-
świadczył na sobie, to bym ni-
gdy nie uwierzył, że jedzenie ma 
tak wielkie znaczenie dla organi-
zmu. W dzisiejszym sporcie jest 
to już brane pod uwagę. Na Tour 
de Pologne przyjeżdżają grupy 
zawodowe i przywożą całe au-
tokary swojego jedzenia, mają 
swoich kucharzy, którzy przygo-
towują posiłki oparte na produk-
tach łatwo przyswajalnych.

To bardzo ciekawe. Jak wyglą-
da Pana menu w ciągu dnia?

Rano wypijam ma czczo kle-
ik przygotowany na płatkach 
owsianych. Później sok z po-
marańczy i duży talerz płatków 
owsianych z suszonymi owoca-
mi i ze świeżymi. Do tego doda-
je łyżkę miodu. To jest moje śnia-
danie. Godzinę po tym śniada-
niu wypijam sok z marchwi.

Obiad zaczynamy tzw. zupą 
Hipokratesa. Jest to zupa, któ-
ra jest zrobiona z wielu warzyw: 
ziemniaki, marchew papryka, se-
ler, pietruszka, cebula, czosnek, 
seler. Wszystko to gotujemy 
i przecieramy (nie miksujemy), 
a potem wypijamy. Zupa Hipo-
kratesa dzięki zawartości czosn-
ku i cebuli ma silne właściwości 
alkalizujące i oczyszczające. Re-
welacyjnie wspomaga pracę ne-
rek. Ma dużą wartość pod wzglę-
dem witamin i minerałów, w tym 
potasu i witaminy K.

Na drugie danie gotujemy 
ziemniaki do tego przyrządza-
my sałatę albo kiszoną kapustę 
i obowiązkowo sok z marchwi.

Na podwieczorek można 
podjadać owoce, gruszki, jabł-

ka, banany, nigdy się nie chodzi 
głodnym. Potem kolacja – po-
dobna do obiadu, też jest zupa 
Hipokratesa, też są ziemnia-
ki, może być jakaś cukinia, pie-
czona dynia. Po takich posiłkach 
mamy moc, siłę i spadają nam 
niepotrzebne kilogramy.

Czy promuje Pan ten zdrowy 
tryb życia?

Tak, razem z żoną promuje-
my zdrowy styl życia i jedzenia. 
W 2006 roku, kupiliśmy zrujno-
wany pałac razem z 700 hekta-
rami ziemi i przez lata stworzyli-
śmy ekologiczne gospodarstwo. 
Położone jest w Barnowie i Po-
borowie na Kaszubach w oto-
czeniu lasów i jezior. Uprawia-
my ekologiczne żyto, owies, or-

kisz, grykę i łubin, a także użytki 
zielone, będące podstawą wyży-
wienia dla owiec i koni. W pla-
nach mamy także ekologiczną 
uprawę warzyw – między innymi 
ziemniaków i marchwi. W gospo-
darstwie na stałe pracuje około 
dziesięciu osób.

Organizujemy też turnu-
sy w których oczyszczamy orga-
nizm pod okiem fachowców: le-
karzy, dietetyków. Wszystkie in-
formacje są na stronie www.eko-
folwark.pl

Nie mogłabym nie zapy-
tać o Tour de Pologne, 
jak w tym roku będzie wyglą-
dał wyścig?

Będzie pięknie, ale inaczej niż 
zawsze.

Dlaczego inaczej?

Początek największego polskie-
go wyścigu kolarskiego zapla-
nowano na 9 sierpnia w Lubli-
nie. Podczas tegorocznego Tour 
de Pologne UCI World Tour cze-
ka nas wiele nowości, jedną 
z nich jest trasa. Kolarze roz-
poczną zmagania na Lubelsz-
czyźnie. Czeka ich tam 417 kilo-
metrów rywalizacji. Finisz I eta-
pu przewidziano w Chełmie. Tam 
jeszcze jako tour wyścig nigdy 

nie zagościł. Kolejny etap też bę-
dzie piękny, bo z perły polskie-
go renesansu z Zamościa je-
dziemy do Przemyśla, też takie-
go nieodkrytego miasta, pełnego 
pięknych zabytków kultury i histo-
rii. Później wjeżdżamy w Biesz-
czady, startujemy z Sanoka 
i finiszujemy w Rzeszowie. To są 
nowe etapy, które będą bardzo 
ciekawe. Czwarty etap z Tarno-
wa do Bukowiny Tatrzańskiej, 
później z Chohołowa do Bielska 
Białej. Szósty etap to jazda indy-
widualna na czas w Katowicach. 
Ostatni etap, klasycznie już, za-
kończy się na trzech 5-kilome-
trowych rundach wokół krakow-
skich Błoń. W tym roku ostatni 
etap wystartuje jednak nie z Pod-
hala, a z Zabrza. Zawsze koń-
czymy w Krakowie, bo Kraków 
dla nas jest tak samo ważny jak 
dla Tour de France Paryż.

Dużo ekip startuje w tym roku?

To Word Tour czyli w Tour dr Po-
logne wystartują wszyscy, któ-
rzy startują w Tour de France 
czy w Giro d’Italia. Od strony 
sportowej jesteśmy na najwyż-
szym etapie, nie ma wyższej kla-
sy wyścigów.

Czy podczas Tour dr Pologne 
odbywają się promocje ak-
tywności fizycznej?

Tak, w czasie wyścigu organizu-
jemy Tour de Pologne Junior dla 
dzieci. Przyjeżdżają całe rodzi-
ny a dzieci i młodzież jedzie 
tą samą trasą co Tour de Polo-
gne. Mamy też wyścig dla ama-
torów i będzie memoriał Ryszar-
da Szurkowskiego. Każdy może 
startować w swojej grupie wie-
kowej.

Dziękuję za rozmowę.

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

O otyłości i konieczności wal-
ki z nią mówi się ostatnio co-
raz więcej. Otyłość to już choro-
ba cywilizacyjna, ponieważ bory-
ka się z nią coraz większy odse-
tek społeczeństwa. Jest uznawa-
na obecnie za chorobę przewle-
kłą, a nadwaga za schorzenie 
prowadzące do otyłości. Jakie 
są przyczyny otyłości? Siedzą-
cy tryb życia, brak aktywności fi-
zycznej, nieodpowiednio przygo-
towane posiłki i ich obfitość.

Zbyt duży ciężar ciała nie tyl-
ko obciąża nasz aparat ruchu 
– kości i mięśnie – ale rów-
nież układ krwionośny, w które-
go składzie jest serce, układ od-
dechowy i hormonalny. Jednak 
najbardziej jest obciążony układ 
pokarmowy. Czy otyłości i nad-
wadze wśród dzieci i dorosłych 
można zapobiec?

Jest wiele form treningu, któ-
re spalają kalorie i tkankę tłusz-
czową. Dzisiaj powiemy o trenin-
gu ze skakanką.

Trzeba najpierw dobrać ska-
kankę do naszego wzrostu. Mu-
simy sprawdzić, kiedy stoimy na 
środku skakanki, czy jej uchwy-
ty sięgają nam pod pachy. Nie 
mogą sięgać powyżej pach.

Idealnym treningiem jest 
skakanie na skakance przez 

30 minut. Taki trening powin-
niśmy powtórzyć przynajmniej 
trzy razy w tygodniu. Może to być 
zbyt wyczerpujące. Dlatego na 
początku należy skrócić trening, 
dostosować go do naszych moż-
liwości i robić dłuższe przerwy.

Trzeba zadbać o strój sporto-
wy i dobrze wyprofilowane, spor-
towe obuwie. Musimy też mieć 
na tyle duże miejsce do skaka-
nia, żeby nic nie hamowało swo-
bodnego skakania. Może to być 
duży salon w domu lub miej-
sce w parku.

Kolejnym ważnym krokiem 
jest skoncentrowanie się na pra-

widłowej technice wykonywa-
nia ćwiczeń. Sylwetka musi 
być wyprostowana, łokcie przy 
tułowiu, a kolana cały czas ugię-
te, żeby amortyzować skoki.

Jak w każdym treningu waż-
na jest systematyczność. Powin-
niśmy wyznaczyć stałe godziny. 
Na początku zacznijmy od dzie-
sięciominutowego treningu, z ty-
godnia na tydzień, zwiększając 
go do trzydziestu minut. Skacze-
my w powtarzalnych seriach. Na 
początku 30 sekund i 10 sekund 
przerwy. W kolejnych tygodniach 
zwiększamy czas skakania o 10 
sekund.

Skakanie na skakance to cie-
kawe urozmaicenie codzienne-
go życia, [ozwala nie tylko za-
chować smukłą sylwetkę ale rów-
nież wzmacnia ciało, poprawia 
kondycję i koordynację. To zna-
komity sposób na wymodelowa-
nie łydek, ud i pośladków oraz 
– co ciekawe – ramion i pleców. 
Skacząc, angażujemy do pra-
cy wszystkie mięśnie ciała. Dla-
tego warto wpisać trening ze ska-
kankę do naszej aktywności fi-
zycznej.

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

Zupa Hipokratesa

Składniki:

1 średni korzeń selera (lub 3-4 łodygi)
1 średni korzeń pietruszki (można pominąć)
2 małe lub 1 duży por
2 średnie cebule
2 ząbki czosnku
0,75 kg ziemniaków
0,75 kg pomidorów
4 ziarna ziela angielskiego
2 listki laurowe
Natka pietruszki (do posy-
pania)
woda

Sposób wykonania:
Wszystkie składniki oprócz natki umieścić w dużym garnku, 

zalać wodą i gotować na małym ogniu do czasu, aż zmiękną 
(około 1 godziny). Następnie zupę podawać w formie wyjścio-
wej, zblendować (przed blendowaniem usunąć listek i ziele) lub 
przetrzeć przez przecierak do warzyw. (W Terapii Gersona jest 
używana jedynie metoda przecierania przez sito lub przecierak 
do warzyw. Dzięki temu usuwamy błonnik, a składniki odżyw-
cze szybciej dostają się do naszego organizmu.) Posypać po-
krojoną natką.

▶

Czy odchudzanie na skakance jest możliwe?

 ■ Skakanka to nie tylko pożyteczna zabawka dla dzieci, ale 
też przyrząd do ćwiczeń dla dorosłych. Ćwiczenia ze skakan-
ką dobrze wpływają na wydolność naszego organizmu, 
a także na spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej. Emilia Kaba

Eko Folwark Czesława Langa
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Historia i Pamięć

Dlaczego doszło do tej bi-
twy? Czy nie był on przypad-
kiem realizacji postanowień unii 
polsko-litewskiej z 1385 roku? 
W końcu Jagiełło zobowią-
zał się w imieniu Litwy do od-
zyskania utraconych przez Pol-
skę ziem. Te zapisy traktatu 
krewskiego miały raczej reto-
ryczny charakter, ponieważ ani 
Litwini nie mieli zamiaru się 
z niego wywiązywać, ani Pola-
cy wcale nie rwali się do walki. 
Wojenne zapędy Polaków za-
kończyły się bezpowrotnie wraz 
ze śmiercią ostatniego prawdzi-
wego króla jakim był Kazimierz 
Wielki.

Do wojny jednak doszło i nie 
chodziło tu wcale o sprawy pol-
skie. Wypowiedzieli ją Krzyża-
cy poirytowani postawą Kró-
lestwa Polskiego w kontek-
ście konfliktu Krzyżaków z Li-
twinami o Żmudź. Był to wyjąt-
kowo dziwny konflikt. Pyta-
nie: handel czy spór? Krzyża-
kom bardzo zależało na Żmu-
dzi z racji swej funkcji łączni-
ka pomiędzy państwem krzy-
żackim a Zakonem Kawalerów 
Mieczowych, który stał się czę-
ścią Zakonu. Litwini byli w peł-
ni świadomi strategicznego po-
łożenia Żmudzi i wykorzystywa-
li ją do różnych rozgrywek z Za-
konem i w walce wewnętrznej 
o władzę. Bardzo często Ja-
giełło, Kiejstut i Witold, wal-
cząc w różnych konfiguracjach 
ze sobą, uciekali się do pomo-
cy Krzyżaków oferując „w roz-
liczeniu” Żmudź za wsparcie 
zbrojne.

W 1382 roku Jagiełło prze-
kazał Żmudź Krzyżakom za po-
moc w walce ze stryjem Kiejstu-
tem i jego synem Witoldem. Wi-
told w 1384 roku stał się wasa-
lem Zakonu, przekazując na 
jego rzecz znaczną część Żmu-
dzi. W 1390 roku książę Wi-
told podjął próbę, przy wspar-
ciu Krzyżaków, usunięcia z Li-
twy namiestnika wyznaczonego 
przez króla Polski Jagiełłę, księ-
cia Skirgiełły, oferując w zamian 
Żmudź. W roku 1398 Witold za-
warł z Krzyżakami przymierze, 
którego celem było wsparcie 
księcia w wojnie ze Złotą Ordą, 
a ceną Żmudź. W 1402 roku 
książę Świdrygiełło w Malbor-
ku ogłosił się Wielkim Księciem 
Litewskim i przy pomocy Krzy-
żaków pragnął usunąć z ksią-
żęcego tronu Witolda, w zamian 
za Żmudź. W 1404 roku Jagieł-
ło i Witold zawarli pokój z Krzy-
żakami w Raciążku, na mocy 
którego Zakon odstąpił od przy-
mierza ze Świdrygiełłą, a oni 
potwierdzili Zakonowi prawa do 
Żmudzi.

Postępowanie księcia Witol-
da tak tłumaczy litewski histo-

ryk, Mecislovas Jucas w książ-
ce „Grunwald 1410”: „Witold 
okazywał w stosunku do Zako-
nu niezwykłą cierpliwość. Po-
magał nawet Krzyżakom za-
bierać od Żmudzinów zakładni-
ków, za co dziękował mu wielki 
mistrz. W historiografii wskazy-
wano różne przyczyny tej wiel-
kiej ustępliwości wobec Za-
konu, a mianowicie: 1) zaan-
gażowanie Witolda w wojny 
ze Smoleńskiem, Wielkim No-
wogrodem, Pskowem i Mo-
skwą, w których Zakon udzielał 
mu wsparcia; 2) uparta odmo-
wa Żmudzinów przyjęcia chrztu 

(znane jest późniejsze oświad-
czenie Witolda, że oddał Żmudź 
Zakonowi, aby ten przepro-
wadził jej chrzest); 3) uznawa-
nie przez Witolda tylko rzeczy-
wistego stosunku sił – stąd też 
zrzeczenie się Żmudzi na rzecz 
Zakonu traktował on jedynie 
jako przejściowe”.

Taka była przed wiekami 
i pozostaje do dzisiaj filozofia 
Litwinów. Na co liczyli panowie 
małopolscy, zawierając przy-
mierze i podpisując unię w Kre-
wie w 1385 roku? Na dotrzyma-
nie danego słowa czy podpisa-
nego traktatu?

Po załatwieniu swoich 
spraw z Księstwem Moskiew-
skim, przy wsparciu Polski i Za-
konu, Witold planował powró-
cić do problemu Żmudzi. Wiel-
ki Mistrz w rozmowie z Witol-
dem miał powiedzieć, że Zakon 
nie zniesie jego kolejnej zdrady. 
Wykorzystując incydent ze zbo-
żem, Witold skierował do Wiel-
kiego Mistrza list z takimi sło-
wami: „Za to, że w Ragnecie 
zatrzymaliście zboże, ja w od-
wecie naznaczyłem w żmudz-
kim kraju swoich kasztelanów, 
namiestników i podkomorzych, 
a sprawa Żmudzi jest odtąd 
moją sprawą.”

To oznaczało wojnę. 
O co wojnę? O Żmudź! Spra-
wa polska w żadnym wymiarze 
nie była brana pod uwagę. War-
to to zapamiętać w kontekście 
pokoju toruńskiego z 1411 roku!

Tym razem nie zanosiło się 
na polubowne załatwienie pro-
blemu, ponieważ to książę Wi-
told parł do starcia, chcąc odzy-
skać Żmudź, a nie po raz kolej-
ny ją przehandlować. Nie mie-
li złudzeń Krzyżacy, a i oni też 
chcieli ostatecznie rozwiązać 
problem Żmudzi. Rozstrzygnię-
cie mogło paść i to dosłownie, 
jedynie na bitewnym polu.

Pozostawał problem Polski, 
która oficjalnie nie uczestni-
czyła w tym konflikcie, ale jaw-
nie wpierała Litwinów. Posel-
stwo polskiego króla i szlach-
ty na czele z arcybiskupem 
gnieźnieńskim Mikołajem Ku-
rowskim udało się do Malbor-
ka, aby dać odpowiedź Za-
konowi na pytania, z którymi 
przybył do Polski w czerwcu 
1409 komtur toruński.

Próby załagodzenia sporu 
zakończyły się fiaskiem. Krzy-
żacy oczekiwali konkretu i go 
otrzymali: „Mistrzu przestań 
[…] straszyć nas wypowiedze-
niem wojny Litwie, ponieważ, 
jeśli zdecydujesz się na nią, 
bądź pewien, że podczas gdy 
ty napadniesz na Litwę, nasz 
król najedzie na Prusy.” Takie 
słowa włożył kronikarz Dłu-
gosz w usta arcybiskupa Ku-
rowskiego.

Zakon też nie starał się 
ukrywać swoich zamia-
rów i z wdzięcznością przy-
jął stanowisko Polski: „Jestem 
ci wdzięczny, przewielebny oj-
cze, że nie ukryłeś zamiarów 
króla twego. Ja bowiem upew-
niony całkowicie twym wystą-
pieniem skieruję atak raczej 
na głowę niż członki, raczej 

na zasiedloną niż opuszczo-
ną ziemię i raczej na miasta 
i wsie niż gaje, kierując na Pol-
skę wojnę i oręż przeznaczo-
ny przeciw Litwie”. Z tych słów 
Wielkiego Mistrza wynika jed-
noznacznie, kto będzie istotną 
stroną w tym konflikcie i jakimi 
kartami gra książę Witold.

6 sierpnia 1409 roku Ulryk 
von Jungingen oficjalnie wypo-
wiedział wojnę Polsce i trzy 
grupy wojsk uderzyły jedno-
cześnie na Polskę, na Ziemię 
Dobrzyńską, na Wielkopol-
skę i Mazowsze. Jagiełło nie 
był przygotowany do odpar-

cia tego ataku, a Witold ma-
jący pod bronią kilka tysię-
cy wojska przyglądał się bez-
czynnie. 8 października za-
warto rozejm do 24 czerwca 
1410 roku. Krzyżacy nie zwró-
cili zajętej w czasie ofensywy 
Ziemi Dobrzyńskiej. Tak za-
kończyła się pierwsza odsłona 
tej wojny.

Dokładna liczba zgro-
madzonych pod Grunwal-
dem wojsk nie jest znana. Naj-
bardziej prawdopodobne sza-
cunki mówią o 16-19 tys. Krzy-
żaków i 23-25 tys. wojsk kró-
lewskich. Długosz podaje, 
iż walczyło 50 chorągwi pol-
skich i 40 litewskich. W przybli-
żeniu można przyjąć, że Pola-
cy wystawili około 60 proc. wal-
czącego potencjału zbrojnego. 
Przyjmując górne wartości li-
czebności wojsk sprzymierzo-
nych i proporcje polsko-litew-
skie, to i tak Krzyżacy przewa-
żali ilościowo nad rycerstwem 
polskim.

5 lipca do obozu Jagieł-
ły stojącego w pobliżu gra-
nicy pruskiej przybyli pano-
wie węgierscy z misją podję-
cia rozmów pokojowych. Ja-
giełło odpowiedział, że roz-
mów pokojowych nie odrzu-

ca, pod warunkiem, że: „przy 
Wielkim Księstwie pozosta-
nie w całości przynależna mu 
z dawna prawem naturalnym 
ziemia żmudzka, a ziemia do-
brzyńska zajęta niesłusznie 
przez mistrza pruskiego i Krzy-
żaków zostanie zwrócona Kró-
lestwu Polskiemu i jemu”. 
Ta wypowiedź jest kolejnym 
potwierdzeniem podporządko-
wania wojennych planów inte-
resowi Litwy, w których Pol-
ska była jedynie narzędziem. 
Krzyżacy zgodnie z zawarty-
mi wcześniej traktatami uwa-
żali Żmudź za część swojego 
państwa i takich warunków nie 
przyjęli.

Wojska polskie i krzyżac-
kie spotkały się w okolicy wsi 
Stębark (Tannenberg) i Grun-
wald w Prusach. Bitwa rozpo-
częła się po dwóch mszach 
św. w których uczestniczył Ja-
giełło. Mogło to być między 
godziną dziesiątą a jedenastą. 
Kulminacyjny moment bitwy 
nastąpił w chwili, gdy chcąc 
przechylić los bitwy na swo-
ją stronę, Wielki Mistrz Ulryk 
von Jungingen rzucił do wal-
ki 16 rezerwowych chorągwi, 
stając na ich czele. Rezer-
wy krzyżackie zostały rozbite, 
a Wielki Mistrz poległ w boju. 
To co nastąpiło później, było 
dobijaniem przeciwnika.

Szczególne kontrower-
sje i spory historyków budzi 
udział wojsk litewskich, któ-
re stanowiły prawe skrzydło 
pola walki. Natarcie Krzyża-
ków rozbiło litewskie szyki, 
którzy wycofali się z pola wal-
ki. Jedni historycy interpretu-
ją to jako ucieczkę, inni jako 
manewr taktyczny. Bez wzglę-
du na interpretację faktem 
jest, iż rycerstwo polskie zo-
stało porzucone przez sojusz-
nika i samo musiało dźwigać 
ciężar walki. Litwini powrócili 
gdy bitwa została już rozstrzy-
gnięta.

Wojska litewskie uciekły, 
ale książę Witold nie. Prze-
niósł się do polskiego obo-
zu i zaczął nakłaniać Jagiełłę, 
aby on osobiście włączył się 
do walki, dla podtrzymania du-
cha walczącego jeszcze rycer-
stwa i zapobieżenia ewentual-
nej panice oraz dezercji.

Jaki plan mógł mieć ksią-
żę Witold? Czy nie chciał się 
przypadkiem pozbyć stryjecz-
nego brata, a przede wszyst-
kim konkurenta do władzy na 
Litwie, może i w Polsce. Gdy-
by Jagiełło włączył się w wal-
kę mógłby polec tak jak Ulryk 
von Jungingen, wówczas 
on przejąłby dowództwo, a ma-
jąc w odwodzie własne wojsko, 
byłby panem sytuacji.

Grunwald a sprawa litewska
 ■ Bitwa pod Grunwaldem była apogeum wojny polsko-krzyżackiej 1409-1411. Był to pierwszy ofi-

cjalny konflikt zbrojny Królestwa Polskiego z państwem zakonu krzyżackiego, od zawarcia poko-
ju kaliskiego w 1343 przez króla Kazimierza Wielkiego i Wielkiego Mistrza Ludolfa Königa.

Jan Lech 
Skowera

▶
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Wieś, założona w XVI wieku 
przez znamienity ród Ostrog-
skich, dzieliła losy całej krainy. 
Okoliczne pola i lasy zapew-
niały przeżycie kolejnym poko-
leniom. Tylko od czasu do cza-
su zjawiali się obcy: Tatarzy, 
Szwedzi, Moskwianie, potem 
znowu Szwedzi. Przez pierw-
szych kilka dni najeźdźcy łupili, 
grabili i gwałcili. Oczywiście je-
śli kogoś zastali, bo mieszkańcy 
Dermania, nauczeni doświad-
czeniami, uciekali do pobliskich 
lasów. Tam już byli bezpieczni, 
obcy nie zapuszczali się w jego 
głębiny. Po paru dniach swawoli 
najeźdźcy opuszczali teren. Na 
powracających z ukrycia nakła-
dano kontrybucję, grożąc opor-
nym konsekwencjami. Może 
nawet, by okazać siłę władzy, 
dla postrachu, jednego z tutej-
szych wieszano. Z zaborcami 
miejscowi mieli także na pień-
ku. Podczas powstań narodo-
wych, Mochy, jak nazywano 
zaborcę rosyjskiego, nakłada-
ły na wioskę kontrybucję, po-
wołując miejscowych do służ-
by wojskowej.. Dermanie jak 
ognia bali się tego „zaszczy-
tu”, wszak służba trwała kilka-
naście lat, wśród obcych kul-
turowo Azjatów albo Rosjan, 
z dala od swoich, gdzieś w głę-
bi carskiego imperium. Dlate-
go okoliczne lasy w czasie po-
boru też skrywały poborowych. 
Zaborca, podobnie jak wcze-
śniejsi najeźdźcy, także bali 
się wchodzić w nieznane im 
gąszcze. W czasie powstania 
styczniowego we wsi powie-

szono miejscowego Żyda, któ-
ry był powstańczym kurierem. 
Ten akt wzmógł tylko nienawiść 
do Mochów. I tak życie w Der-
maniu płynęło od wojny do woj-
ny. Mieszkańcy Dermania doj-
rzewali powoli do tego, co wpły-
nęło zasadniczo na ich posta-
wę w pierwszych dniach I wojny 
światowej. W zasadzie nie wia-
domo, co zadecydowało. Może 
zbyt obcesowy nakaz stawie-
nia się poborowych do woj-
ska, może mieszkańcy uzna-
li, że nałożona przy takiej oka-
zji kontrybucja dla wojska jest 
zbyt duża, w każdym razie od-
mówili żądaniom, przepędza-
jąc ze wsi obcych. Ten akt od-
wagi nie został bez konse-
kwencji. Mieszkańców pró-
bowano zdobyć siłą, wysyła-
jąc oddział wojskowy, który ja-
koś bez zbytniego przekona-
nia próbował poskromić bun-
towników. I tym razem nie udało 
się rozkazu wykonać. Chwilowo 
dano spokój mieszkańcom wio-
ski. Może był to wynik ogólne-
go chaosu, jakim odznacza się 
działanie Rosjan, tym bardziej, 
że sytuacja na froncie nie była 
dla nich pomyślna i trzeba było 
myśleć o ewakuacji. W każ-
dym razie wkraczające wojska 
niemieckie oraz wspomagają-
ce ich „szwejki” armii C.K. Au-
stro-Wegier, zastały stan po 
Rosjanach. Dermanie, polowa-
li w okolicznych lasach, więc 
byli z bronią obyci, napadali na 
tabor węgierskich honwedów, 
który przewoził pułkową kasę. 
Dzięki zdobytym środkom mo-

gli kupić broń od maruderów 
kręcących się w okolicy, a tak-
że od żołnierzy niemieckich czy 
austriackich, dla których sprze-
daż skradzionej z magazynów 
broni był zastrzykiem gotówki. 
W każdym razie, kiedy niemiec-
ki oddział próbował zająć wio-
skę, spotykał się ze zdecydowa-
nym oporem. W samej Derma-
nii sytuacja także uległa zmia-
nie. Mieszkańcy podbudowani 
początkowymi sukcesami, za-
decydowali o … ustanowieniu 
niepodległości. Republika Der-
manii, jak brzmiała nazwa no-
wego państwa, uchwaliła kon-
stytucję, a raczej ogólne przepi-
sy regulujące życie w tym pań-
stwie. U ustanowiono prezy-
denta, którym został miejscowy 
lekarz. Do pomocy dodano mu 
nauczyciela i księdza. Wszyst-
kich mężczyzn od 16 do 60 roku 
życia powołano pod broń. Ja-
koś nie było oporu, sami chęt-
nie wstępowali do maleńkiej ar-
mii, traktując swoją misję jako 
czyn patriotyczny. Granice Re-
publiki wytyczono według po-
siadanych przez mieszkańców 
pól oraz lasów. Obszar państwa 
zaznaczono słupami granicz-
nymi, a patrole kontrolowały, 
by nikt tej granicy nie przekro-
czył. Mieszkańcy, jak przystało 
na świadomych obywateli pań-
stwa, regularnie oddawali część 
plonów na potrzeby całej spo-
łeczności w ramach podatku. 
Nikt nie protestował, nie skarżył 
się na nieprawość władzy. Sy-
tuacja była wyjątkowa, bo i cza-
sy bardzo niespokojne. Praw-

dziwy egzamin z dojrzałości 
mieszkańcy Dermanii wykaza-
li po wybuchu rewolucji bolsze-
wickiej w Rosji. Przepędzano 
zagony „białych” i „czerwonych” 
z jednakową starannością, trak-
tując ich jak najeźdźców. Żadna 
ideologia nie miała we wsi racji 
bytu. Bo co „czerwoni” mogli 
zaproponować mieszkańcom? 
Że dostaną ziemię za darmo? 
Oni już tę ziemię mieli, byli go-
spodarzami, a od zbytniego ła-
komstwa można się tylko za-
krztusić i udusić. Dlatego nie 
słuchano bajek o powstaniu 
szczęśliwego raju na ziemi. Oni 
namiastkę raju już mieli. „Bia-
łych” tradycyjnie już nie tole-
rowano, widząc w nich zabor-
cę. W każdym razie Republika 
spokojnie doczekała końca woj-
ny i powstania niepodległej Pol-
ski. Nie wiadomo, jakich argu-
mentów polskie władze użyły, 
by Dermanie uznali zwierzch-
ność władz w Warszawie. Może 
lokalna administracja wydała 
specjalny akt, w którym uzna-
wano początkowo jakąś formę 
autonomii, może mieszkańców 
przekupiono jakimiś nadaniami. 
Najprawdopodobniej przyznano 
im prawo do swobodnego dys-
ponowania lasami, które do tej 
pory należały do Ostrogskich, 
a które miały podlegać refor-
mie rolnej. Mieszkańcom wioski 
zawsze było potrzebne drew-
no jako budulec, na opał czy 
na sprzedaży. W każdym razie 
Republika Dermanii bez opo-
ru zaakceptowała przyłącze-
nie do Polski. W tym miejscu 

należy przypomnieć słowa Pił-
sudskiego, który w kwestii po-
lityki kresowej państwa, dekla-
rował polityczną uczciwość: 
„Obcą jest nam wszelka niena-
wiść plemienna i narodowościo-
wa. Bojownicy wolności wszyst-
kich krajów i narodów są na-
szymi braćmi. Umiemy oddać 
hołd wszelkiej wielkiej my-
śli, w jakimkolwiek języku się 
zrodziła, umiemy uczcić wszel-
kiego poetę i myśliciela, jaki-
kolwiek naród go wydał”. Pol-
skie władze z atencją traktowa-
ły byłych członków rządu Repu-
bliki Dermanii. Kiedy pod koniec 
lat 20. zmarł były prezydent, na 
jego pogrzeb przybyła repre-
zentacja władz lokalnych, a or-
kiestra 19 Pułku Ułanów Wołyń-
skich pożegnała zmarłego, od-
prowadzając go na miejscowy 
cmentarz.

Mieszkańcy tej kresowej wio-
ski skutecznie dali odpór złu, 
nie tylko w sensie strategii 
i polityki wielkiej wojny świa-
towej. Oni stawili opór histo-
rii, która według niektórych 
jest rodzajem walca drogo-
wego i losy mrówek nie sta-
nowią dla niej żadnego zna-
czenia. Tym razem „mrów-
ki” zatrzymały walec. Nieste-
ty, nikomu nie przyszło na 
myśl, by dokumenty wydane 
przez władze Dermanii archi-
wizować. A te, które się osta-
ły, zaginęły, więc nie zacho-
wały się dane osobowe der-
mańskiego rządu i informa-
cje o tym okresie są niepełne.

„Dali przykład nam Dermanie, 
jak zwyciężać mamy...”

 ■ Duża kresowa wieś, jakich wiele było przed wiekami, zamieszkała przez Polaków, Ukraińców i Żydów 
i niewielką liczbę Rosjan. Gdyby zapytać kogokolwiek o pochodzenie, odpowiadał: „ja tutejszy”. I to było 
naturalne w tej spuściźnie postjagiellońskiej, tak niezbyt lubianej przez narodowców, że bez względu na 
narodowość, każdy miał świadomość swojej lokalnej przynależności. Mieszkańcy tej wołyńskiej ziemi, 
czuli się strażnikami tradycji, swoisty patriotyzm wynikał z przeświadczenia, że wieś, pola, okoliczne 
lasy, a przede wszystkim sąsiedzi, stanowią wspólnotę. Był katolicki ksiądz, prawosławny pop, a Żydzi 
szli się pomodlić do synagogi w Ostrogu.

Andrzej Manasterski

Bitwa zakończyła się zu-
pełną klęską Krzyżaków. Klę-
ską tak druzgocącą, że włąści-
wie oznaczała nie tylko koniec 
krzyżackiej armii, ale i krzyżac-
kiego państwa. W bitwie pole-
gli wszyscy znaczący dostoj-
nicy Zakonu. Przy życiu pozo-
stali jedynie Wielki Szpitalnik, 
Werner von Tettingen i komtur 
Świecia, Henryk von Plauen. 
Wielki Szpitalnik uratował się 
co prawda od śmierci na polu 
bitwy, ale widok pogromu spo-
wodował jego całkowite zała-
manie i obłęd.

Henryk von Plauen nie 
uczestniczył w bitwie, jego za-
daniem była osłona drogi na 

Malbork od strony Pomorza 
Gdańskiego. Na wieść o po-
rażce przybył 18 lipca do Mal-
borka w celu organizacji obrony 
krzyżackiej stolicy.

Inaczej przedstawiała się sy-
tuacja w całym państwie zakon-
nym, w którym wybuchło po-
wstanie antykrzyżackie. Miej-
scowa ludność gromiła resztki 
zakonnych załóg, burzono zam-
ki. Miasta i struktury kościelne 
(diecezje) składały hołdy i przy-
sięgi polskiemu królowi. Przy 
zakonie pozostały trzy zamki 
z Malborkiem przygotowanym 
przez von Plauena do obrony.

Jagiełło dał von Plau-
enowi czas aż do 25 lipca 

i robił wszystko, aby tego zam-
ku nie zdobyć, chociaż upa-
dek stolicy przypieczętowałby 
koniec istnienia krzyżackiego 
państwa.

1 lutego 1411 roku podpisa-
no pomiędzy Królestwem Pol-
skim a Państwem Zakonu Krzy-
żackiego tzw. I pokój toruński. 
Litwa otrzymała Żmudź a Pol-
ska nic. Trudno uznać za zdo-
bycz Ziemię Dobrzyńską utra-
coną rok wcześniej podczas 
krzyżackiej ofensywy.

To nie był przypadek ani 
bezmyślność Jagiełły, była 
to świadoma zdrada interesów 
królestwa, na tronie którego 
zasiadał. Dowodem na to jest 

sposób potraktowania ludności 
Prus, która opowiedziała się 
po Grunwaldzie po stronie pol-
skiej. Tak opisuje to Paweł Ja-
sienica w książce „Polska Ja-
giellonów”: „Gdańsk ostatecz-
nie skapitulował przed Krzyża-
kami i zaprzestał oporu w kwiet-
niu 1411 roku, w dwa prze-
szło miesiące po zawarciu po-
koju pomiędzy Polską a Zako-
nem. Burmistrze miasta, Arnold 
Hecht i Konrad Letzkau, któ-
rzy osobiście składali Jagielle 
hołd pod Malborkiem, wezwa-
ni na zamek komtura już stam-
tąd żywi nie wyszli. Wraz nimi 
zginął rajca miejski, B. Gross”. 
Von Hevelmann nie był już 

taki układny jak podczas roz-
mów z Witoldem. Zdobył El-
bląg i wbrew układowi mordo-
wał, zakuwał w kajdany i wię-
ził wziętych do niewoli Pola-
ków. Postarajmy się ponad-
to ocenić, jak straszliwy zawód 
spotkał stany pruskie, które za-
ufały Polsce, poddawały się jej 
królowi i same rozbrajały załogi 
zakonne. Ich przedstawiciele, 
zarówno rycerstwo, jak i miesz-
czanie, daremnie błagali Ja-
giełłę, aby nie odchodził spod 
Malborka.

Takich opisów męczeń-
stwa za zaufanie Polsce 
jest więcej.

▶
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„Młoda proza amerykańska to zbiór opowiadań wyda-
ny nakładem wydawnictwa Świat Książki. (…) moż-
na wymienić kilka wspólnych motywów, które występu-
ją w większości opowiadań. Należy zwrócić uwagę na 
(…) poczucie straty i towarzyszącą mu świadomość(…) 
śmierci (..). Młode pokolenie (…) nie ufa już Ameryce, 

jako krajowi, który jest wzorem sam dla siebie (..). Po-
woli, ale nieubłaganie odchodzi mit Ziemi Obiecanej, 
która troszczy się o swoje dzieci (…). Na dwudziestu 
jeden autorów tylko jedenastu jest rodowitymi miesz-
kańcami Stanów Zjednoczonych. Reszta to albo emi-
granci, albo dzieci emigrantów (…)”1. Tak więc coś wie-

my o młodej prozie. O młodej poezji natomiast niewiele, 
albo – jak powiedziałem – nic nie wiemy. Dlatego przed-
stawiać będziemy po raz pierwszy w Polsce na naszych 
łamach sylwetki poetyckie interesujących twórców mło-
dego i bardzo młodego pokolenia. Wiersze specjalnie 
dla nas tłumaczyła Anna Szyda. (St. S)

Młoda poezja amerykańska (1)
 ■ O młodej poezji amerykańskiej wiemy niewiele. Polscy tłumacze zajmują się 

głównie poetami XX wieku. A przecież pojawiła się całkowicie nowa generacja, pokolenie 
XXI w., która szuka własnego języka i swojego miejsca w światowej kulturze. Powinniśmy poznawać 
charakterystyczne głosy tej generacji. Nieco więcej wiemy o młodej prozie amerykańskiej. Rafał Siem-
ko, miłośnik epiki, kilka lat temu pisał:

Stanisław 
Srokowski
Młode 

Talenty

Daniel Galef
Daniel Galef, ur. 1995, wykładowca na 

Florida State University, pisarz, poeta, dzien-
nikarz i wydawca, laureat nagród literac-
kich. Publikował na łamach wielu periodyków 
i czasopism m.in. “New York Magazine”, oraz 
dzienników m.in. “The Washington Post”.

Drzewo i Liść
Rzekł Liść do Drzewa, „Czyż nie wiedziałeś, że
Ja sprawiam, iż wiatr zaczyna hulać i dmieć?
Choć ty jesteś stare a ja nie,
I żyję tylko miesięcy sześć, odkąd wiosna wiosenni się?”

Właśnie wtedy wzniecić postanowił Liść
Wśród konarów delikatny zefirowy zryw,
Taki z gatunku wczesno wiosennych bryz,
Co śpiewając, szarpią drzewa i na nich chroniący się liść.

Liść trzepotał i furkotał w miarę, jak wiatr nasilał się,
I strząsał rosę i wirował, szeroko uśmiechając się,
I zaśmiał się: „Ja to wyczarowałem, by pokazać ci swe dzieło,
Że radę dam!” Jednak wciąż nieporuszone drzewo ani drgnęło.

Rzekł Liść, „Żadnej romantyki! Zero wrażliwości!
W takim wietrze, któż by nie uległ pląsów namiętności?
Być może, rychło nie zdołam nowych podmuchów do życia powołać.
Kto wie, może mi przyjdzie aż do czerwca warować?

I tylko na złość tobie! To odwieczna sprawa.
Gdy przyszedłem na świat pewnego Wiosny słonecznego dnia,
Zniżałoś się do tego skalnego urwiska,
I wciąż się zniżasz i twoja zapaść już bliska.

I kiedy swoją jesienną bryzą dmę i będę dął,
Bryzą, której zmęczonych drzew nie obchodzi los,
Ty ledwo drgniesz. Gnębi to i złości mnie.
Czy nie będzie ci nauką jakikolwiek blef?

Niewiele jest rzeczy, których nie potrafię uskutecznić:
Właśnie się uczę, jak barwę swoją zmienić!
Posągu niemy z drewna! Drzazgo przerośnięta!”

Odezwało się Drzewo: „Zimowy wiatr depcze ci po piętach.”

Przysłowia do wyrycia na cesarskich pomnikach
Wojna jest ceną wolności. Każda głębia płoszy, każda oszałamia.
Cios wymierzony w bestię trafia w tego, który ją osłania.
Miecz Sprawiedliwości najlepiej służy temu, kto nim włada.
Ostatnią ofiarą szubienicy jest jej budowniczy.
Okrągła moneta toczy się ku temu, kto nań zasługuje.
Drzewo przeżywa własne liście; wiek swoje skłonności.
Koń pociągowy potrzebuje klapek, człowiek namiętności.
Słowo Sprawiedliwości najpewniej chroni tego, który w myśl jej działa.
Jak ognisty trunek najtrwalsze naczynie, tak płomienny duch moc riposty druzgocze.
Władza znosi nadzór tak jak słońce badawcze spojrzenia.
Na tysiąc sposobów wydaje Bóg Swe przedziwne polecenia.
Robak wyczekuje. Motyl śni i marzy.
Niewola ceną pokoju. W okowach podpora.
Perswazja dowodem. Widzenie jak przywidzenie.

Molly Farinholt
Molly Farinholt, absolwentka (2018) Literatury An-

gielskiej na uczelni College of William and Mary w Sta-
nie Wirginia. Obecnie dzieli swój czas między pracę 
pisarza freelancera i jako pani domu, wychowując 
córeczkę. Niedawno wraz ze swoim mężem posta-
nowili opuścić dotychczasowe miejsce zamieszka-
nia, by oddać się działalności misjonarskiej, niosąc 
Słowo Boże studentom szkół wyższych na terenie 
USA. Pokaźną część jej dorobku poetyckiego stano-
wią wiersze ekfrastyczne. Przypomnijmy, że poezja 
ekfrastyczna analizuje dzieła sztuki. Poeci opisu-
ją obrazy malarskie, rysunki, prace rzeźbiarskie lub 
inne dzieła o charakterze wizualnym. Nieraz sięgają 
także do muzyki i tańca. Jednym z pierwszych opi-
sów ekfrastycznych był szczegółowy wizualny opis 
tarczy Achillesa w „Iliadzie” Homera.

Powołanie Świętego Mateusza
(Caravaggio, ok. 1600)

Z ciemności wyłoniło się przywołujące słońce – –
nagle, niewytłumaczalnie.
Przecież nie ja, przecież nie ja, przecież nie ja,
wyliczyliśmy nasze grzechy – –
przywłaszczone monety, skradzione kobiety, rozbite butelki, niewiarę – –
wzniesione ściany gnijącego drewna, które takiemu powołaniu drogę zagradzają.

Tak jak światła promienie załamują się pod naporem fal,
Pomyślałem – – tak też na pewno lina trzymana przez rękę wyciągniętą,
bo przecież nie ja, przecież nie ja – –
najmniejszy z tych tu siedzących: rabuś, złodziej, ból innym niosący – –
czy kogoś takiego wezwałby do króla nieziemskiego ktoś taki?

Lecz jego ręka się nie zawahała, światło nie przyblakło,
I dreszcz mnie przejął, gdy promień nade mną zajaśniał.
Przecież nie ja? Przecież nie ja? Przecież?
Ty – – i całe to błoto, które do ciebie przywarło,
Pójdź, to ciebie, to ciebie wzywam, powołuję

Teraz w tych odległych czasach,
ponad wywróconym stołkiem i chwiejnymi kroki,
Widzę promień słońca i pył, co w nim tkwi,
jak unosi się łagodnie w stronę będącego całością początku

Przecież nie ja.

Nawrócenie Świętego Pawła
(Caravaggio, ok. 1600)

Siedemdziesiąt siedem razy o brzasku On pragnął

Psametych i Parmenides
Językiem błyskawicy jest wyładowanie;
Językiem ciał miłość, słowo daję;
Jak często pytaniem głowę sobie łamię –
Czym jest język języka w rzeczy samej?

Językiem ciał jest rozzuchwalenie;
Językiem ptaków powietrzna dziedzina,
A językiem prawdy jest tylko milczenie;
A język kłamstw w słowach pomieszkiwa.

▶

Nr 249 • 16 – 29 lipca 202120



Myśli i Kultura
ostudzić twój zapał, gdy rączego dosiadałeś rumaka.

Nie wysłużyłeś sobie miłosierdzia a —
ojcowskie zawróć, zawróć, zawróć dźwięczało ci w błotnistym polu.
Słońce do bieli rozżarzone łaskawie porażało chrzcząc światłem
twoje wciąż jeszcze odgrodzone istnienie, walące się mury —
zwierz stawał dęba, kończyny drętwiały, niebiosa zstępowały —
On wyzwala cię z pęt, raz jeszcze i po raz kolejny—
twój opór nieugięty — tym bardziej Jego łaska.
Niech twoje cegły pospaja zaprawa murarska, dosiądź swojej klaczy,
Jego mocą wszystko w proch zbawczy wnet się poobraca,
aż twoja dusza na wyżyny nie wstąpi.

I ostatecznie po wszystkim tym
I ostatecznie po wszystkim tym – –
po śniegu, co spadł,
swą szarość i urągliwość zdał,
jałową ziemię
bliską gorzkiej beznadziei
pozostawił nam,
i po łzach przez nas wylanych – –
rzekach udręk niczym nie pohamowanych,
powłokę śmiertelną na wskroś przenikających
i w duszach naszych
nowe głębie rzeźbiących
i po wieczorach, jakie spędziliśmy
brnąc przez żałobną czerń nieoświetloną
hen od roznieconego domu ogniska,
dociekając, co stało się z gwiazdami.

I ostatecznie po wszystkim tym – –
zaśpiewał ptak,
pieśnią nową ogarniając

podruzgotany brzask,
a życie rozwinęło – –
wstążki jasnoróżowe
lawendowe, cytrynowe – –
pędy się wyłoniły,
obietnice spełniły,
w oczach pojawił się błysk,
dusze nasze zatańczyły,
serca radością wypełniły.
Zimy nie zapomnieliśmy
lecz skinieniem wskazaliśmy
jej
lodowate odłamki, które nas przeszyły
złamały
i nauczyły.

Nawet w ten odtajały,
zielenią bujny czas,
wiemy – –
że ona powróci,
a jej obecność być może
sercami naszymi wstrząśnie
i do szpiku zmrozi – –
Ale również wiemy,
że jej zaspy śnieżne,
udręki
i noce bezgwiezdne
to do siebie mają,
że nigdy nie trwają – –

Bowiem wiosna
jest wieczna
zwycięstwem.

▶

Otoczenie ma siłę

Dorastające dzieci są niezwy-
kle wrażliwe na wpływ otocze-
nia, a potrzeba utrzymywa-
nia kontaktu z rówieśnikami 
może powodować, że w natu-
ralny sposób przejmą wyzna-
wany przez nich system war-
tości. Zwłaszcza dzisiaj, gdy 
brakuje nam silnych i twardych 
charakterów, które odważnie 
broniłyby prawd i racji, łatwo 
o całkowite podporządkowanie 
się kolegom z otoczenia. Je-
śli więc jako rodzice nie zadba-
my o ukształtowanie podstaw, 
które będą wyznaczać kierunek 
ich działań w przyszłości, nasze 
dziecko przejmie to, co zapro-
ponuje mu współczesny świat.

Autentyczność przede 
wszystkim

Łatwiej jest zapobiegać niż le-
czyć, dlatego wartości powinno 
się zacząć od najmłodszych lat. 
Aby dziecko przejęło wyznawa-
ne przez nas wartości, musimy 
przede wszystkim żyć nimi na 
co dzień. Nie przekażemy więc 
dziecku wiary, jeśli po wyjściu 
z kościoła nie będziemy żyć Sło-
wem Ewangelii. Nie przekaże-
my dziecku również uczciwości, 
jeśli sami będziemy szukać oka-
zji do oszustw i cwaniactwa. Nie 
przekażemy dziecku również 
szacunku do kobiet, jeśli nie bę-
dziemy ze czcią traktować swo-

jej żony. Musimy być więc au-
tentyczni. O tym, czy dana war-
tość stanowi priorytet w naszym 
życiu, decyduje również to, ile 
czasu jej poświęcamy. Cza-
sem mimo dobrych chęci war-
tość taka jak rodzina schodzi na 
drugi plan i przegrywa z pracą, 
hobby czy wychodzeniem na 
piwo ze znajomymi.

Pokaż konsekwencje

Jeśli widzimy, że nasz nastola-
tek zaczyna wiernie utożsamiać 
się z negatywnymi wartościa-
mi, przedstawmy mu ich kon-
sekwencje w jego życiu w przy-
szłości, Najlepiej zobrazować 
to na przykładzie z życia ko-
goś bliskiego lub znajomego. 
Używanie bowiem komunikatu 
typu „ty” zamiast „on” spowodu-
je, że nie przekonamy go do na-
szych racji, tylko sprawimy, że 
poczuje się zaatakowany. Nie 
zachęcimy wtedy do refleksji, 
lecz spowodujemy, że zamknie 
się w sobie i straci do nas za-
ufanie.

Ucz mądrze

Trzeba uczyć dzieci rzeczy 
mądrych. Pójście na łatwi-
znę odbije się bowiem ryko-
szetem w przyszłości. Nie za-
oszczędzimy czasu, odmawia-
jąc uwagi dziecku. Przeciwnie 
– ze zdwojoną siłą będzie do-
magać się uzupełnienia w wie-

ku dojrzewania. O czym mó-
wimy? Nie puszczaj dziec-
ku agresywnych bajek, jeśli 
nie chcesz, by było agresyw-
ne. Nie wymagaj zajmowania 
się młodszym rodzeństwem, je-
śli wcześniej sam nie poświę-
całeś czasu na zabawę ze star-
szym dzieckiem. Nie wymagaj 
od niego kulturalnego języka, 
jeśli sam przeklinasz i wulgar-
nie wypowiadasz się o swoich 
bliskich. Spróbuj uczyć dziec-
ko rzeczy mądrych, oczywiście 
przez własną postawę, ale rów-

nież przez oferowanie mądrych 
i rozwojowych rzeczy. Podsu-
waj mądre i rozwijające pożą-
dane wartości książki, ucz prze-
praszania, dziękowania czy 
przyjmowania dobra. Proponuj 
ciekawe i twórcze spędzanie 
czasu, zamiast wyręczać się 
smartfonem czy komputerem.

Znajomość wartości daje 
dzieciom mądrość, wewnętrz-
ny system kontroli, coś cze-
go mogą się trzymać, nawet 
gdy rodziców nie ma w pobli-

żu, buduje poczucie ich war-
tości, pomaga im wyrosnąć 
na ludzi, którzy wiedzą, kim 
są, oraz uczy szanować in-
nych ludzi. Dzięki temu 
dziecko może rozpoznać, co 
jest moralnie dobre, a co złe. 
Dziecko o silnie umocowa-
nych wartościach może stać 
się autorytetem dla innych, 
liderem, kimś kto inspiruje, 
a nawet zmienia świat. Prze-
każ mu więc wartości, aby 
umiał szczęśliwie i z korzy-
ścią dla świata pięknie żyć.

Jak umiejętnie kształtować wartości u nastolatka?
 ■ Jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie dzieci. Wartości, jakimi kierujemy się w dorosłości, bardzo czę-

sto pokrywają się z tymi, czego uczyliśmy się w naszym rodzinnym domu. Coraz częściej słyszymy o kryzysie współ-
czesnej cywilizacji i kultury, a dobro, prawda i sprawiedliwość ustępują miejsca konsumpcji i wartością instru-
mentalnym. Szczególnie u nastolatków uwidacznia się sceptycyzm i ideowa pustka oraz brak uznania dla warto-
ści wyższych. Co zrobić, aby nasz nastolatek nie uległ procesowi, który prowadzi do niszczenia osobowości?

Mieczysław 
Maj
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Ludzie i wydarzenia

WESELE

Moi Drodzy Przyjaciele
Wyspiańskiego jest wesele
Tam o Chinach rozprawiali
Politycznie coś gadali...

„Cóż tam panie w polityce”
Temat trudny jest w praktyce
Kto i z kim się dziś układa
Gdzie przyjaciel a gdzie zdrada

Gdzie są Chiny i Chińczycy
Zdolni bardzo podróżnicy
Wynalazcy konstruktorzy
I każdemu – pomóc skorzy

I tak właśnie Prezydent Chin
Ekscelencja Xi Jinping
Do Polski w pierwszej kolejności
Przysłał sprzęt w dużej ilości

Nasz Prezydent to mediował
No i pomoc wykreował
Samoloty lądowały
I nas zaopatrywały

Wszystkie media podawały
Że nam Chiny pomagały
Wnet przysłali artykuły
Deficytowe – z reguły...

Niemcy Chiny torpedują
Bo im Chiny nie pasują
Chcą stąd Chiny wziąć wykosić
I zaś sami chcą się wprosić

Wciąż się Niemcy tu lansują
Gender nam dziś proponują
I gdy szybko czas ten minie
Będzie u nas jak Berlinie

Pewien Chochoł gość dość znany
Miał podstępne takie plany
Kiep złośliwy nawiedzony
Znów się wepchał – nieproszony

I Polaków bardzo mamił
O wolności bzdury prawił
Pół narodu zbałamucił
I Polaków wszystkich skłócił

Na logikę brak logiki
Marne tego są wyniki
Jak historia pokazuje
Nic logicznie nie pasuje

Kto ma jakie interesy
Gdzie szaleństwa tego kresy
Gdzie ta przyszłość jest wspaniała
A gdzie zdrada a gdzie chwała

Już nie ważny jest dzisiaj Bóg
Odpalić wrogom złoty róg
Jak to w Polsce bywa w modzie
Chlać przy winie i przy miodzie

I to z tego upojenia
Wszyscy mają urojenia
A gdy przyjdzie późna pora
Głos zabierze Wernyhora

Czas stracony i przegrany
Marne są w Brukseli pany
Omamiony znów nardzie
Marzysz ciągle o zachodzie?

POSTSCRIPTUM
A więc będzie jak kto woli
Mądrość czy taniec chocholi
Oczywiście już to wiecie
Wartość idzie ku tandecie...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Na stronie 38 etatowy pra-
cownik IPN w Poznaniu, prof. 
Krzysztof Brzechczyn poda-
je informacje o spotkaniu Ma-
cieja Frankiewicza z Korne-
lem we wrześniu 1983 roku. 
Wtedy właśnie Maciej miał zło-
żyć przysięgę i przystąpić do 
tworzenia oddziału SW w Po-
znaniu. To nie jest prawda. Ma-
ciej spotkał się z Kornelem 
po raz pierwszy blisko po roku 
od ukazania się pierwszego 
numeru naszego poznańskie-
go dwutygodnika. Można o tym 
przeczytać w pracy magister-
skiej Mateusza Morawieckie-
go pt. „Geneza i pierwsze lata 
Solidarności Walczącej”, Roz-
dział 4. Solidarność Walczą-
ca poza Wrocławiem. „W lipcu 
1984 r. Maciej Frankiewicz spo-
tkał się po raz pierwszy z Kor-
nelem Morawieckim. W spo-
tkaniu tym uczestniczyli rów-
nież Leszek Dymarski, który 
pisywał artykuły do „SW” Po-
znań, oraz bliski współpracow-
nik Kornela Morawieckiego – 
Andrzej Zarach”. Także sam 

Maciej pisze we wspomnie-
niach, „Byłem twórcą Poznań-
skiego Oddziału Solidarności 
Walczącej”: „Po raz pierwszy 
spotkałem się z Kornelem Mo-
rawieckim w lipcu 1984 r. Zo-
stałem wezwany razem z Lesz-
kiem Dymarskim, który wcze-
śniej pisał do SW. Na tym spo-
tkaniu był również Andrzej Za-
rach”. Maciej dowcipnie sko-
mentował rozmowę: „Kornel 
Morawiecki był zaskoczony, że 
SW OP tak sprawnie działa, 
a ja byłem zaskoczony faktem, 
że Kornel Morawiecki o tym 
nie wiedział”.

Nie jest także praw-
dą, że Maciej składał 
przysięgę we wrześniu 
1983 roku w trakcie spotkania 
z Kornelem Morawieckim. Ra-
zem z Maciejem składaliśmy 
przysięgę w obecności Wojcie-
cha Myśleckiego oraz śp. Jana 
Pawłowskiego. Było to w listo-
padzie 1983 roku w mieszkaniu 
przy ul. Próchnika we Wrocła-
wiu. Maciej Frankiewicz opisał 
to we wspomnieniach: „Pierw-

sze pieniądze z Wrocławia na 
naszą działalność otrzymali-
śmy w listopadzie 1983 r., przy 
okazji składania przysięgi” 
oraz „W listopadzie 1983 r. po-
prosiłem przez kuriera o spo-
tkanie z kierownictwem SW 
(pojechałem z Szymonem Łu-
kasiewiczem). Na spotkaniu we 
Wrocławiu zostaliśmy zaprzy-
siężeni. Odbyła się pogadan-
ka ideologiczna, instruktaż, do-
staliśmy 30.000 zł., ustaliliśmy 
stałe kontakty i łączność awa-
ryjną”.

Z podanej przez Krzysztofa 
Brzechczyna informacji i wyni-
ka, że Maciej Frankiewicz co 
dwa miesiące składał przysię-
gę, więc Solidarność Walcząca 
była organizacją ,w której takie 
sytuacje się zdarzały. Absurd.

Na str. 39 znajduje się in-
formacja, że od 1983 do 1990 
Maciej Frankiewicz był redak-
torem dwutygodnika SW Od-
dział Poznań, a jego współ-
pracownikami byli Szymon Ja-
błoński i Krzysztof Stasiewski. 
To też nieprawda. Szymon i ja 

pisaliśmy o tym do Krzysztofa 
Brzechczyna.

Maciej wspomina o tym:
„Od ok. 4-5 numeru samo-

dzielnie pełniłem funkcję redak-
tora dwutygodnika SW, podpi-
sując się pseudonimem Ste-
fan Bobrowski, a w redakcji 
(autorami artykułów) byli: Szy-
mon Jabłoński, Szymon Łu-
kasiewicz, Jerzy Fiećko, Wło-
dzimierz Filipek, Marian Dźwi-
nel, Lech Dymarski, Rafał Gru-
piński”.

Zdumiewa tu brak rzetelno-
ści, która powinna cechować 
każdego badacza historii. Au-
tor nie rozmawiał z żyjącymi 
uczestnikami, Wojciechem My-
śleckim i Leszkiem Dymarskim, 
o dwóch Szymonach z Pozna-
nia nie wspomnę. Nie przeczy-
tał ze zrozumieniem podstawo-
wej literatury. Smutny to obraz 
nauki.

Dlatego proponuję, aby do 
egzemplarzy albumu dołą-
czyć erratę, która prostuje 
nieprawdziwe informacje.

ERRATA
Maciej Frankiewicz WARTO 1958-2009

Str. 38, drugi akapit od góry. Jest:

„Na początku września 1983 r. (Maciej Frankiewicz) spotkał się we Wrocławiu z Kornelem Morawieckim. Wprowadzającym był 
Lech Dymarski. Podczas spotkania Frankiewicz został zaprzysiężony ”.

Powinno być:
W listopadzie 1983 roku Maciej Frankiewicz został zaprzysiężony razem z Szymonem Łukasiewiczem w obecności Wojciecha 
Myśleckiego i śp. Jana Pawłowskiego w mieszkaniu przy ul. Próchnika we Wrocławiu.
Maciej Frankiewicz po raz pierwszy spotkał się z Kornelem Morawieckim w lipcu 1984 roku. Wprowadzającym był Lech Dymarski 
z Poznania a w spotkaniu uczestniczył także Andrzej Zarach.

Str. 39, pierwszy akapit od góry. Jest:
„Od 1983 do 1990 redaktorem pisma (Solidarność Walcząca Oddział Poznań) był Maciej Frankiewicz a współpracownikami mię-
dzy innymi Szymon Jabłoński i Krzysztof Stasiewski”.

Powinno być:
Od ok. 4-5 numeru dwutygodnika „Solidarność Walcząca Oddział Poznań” Maciej Frankiewicz samodzielnie pełnił funkcję redak-
tora, podpisując się pseudonimem Stefan Bobrowski, a autorami artykułów byli: Szymon Jabłoński, Szymon Łukasiewicz, Jerzy 
Fiećko, Włodzimierz Filipek, Marian Dźwinel, Lech Dymarski, Rafał Grupiński.

Nie mijajmy się 
z faktami

 ■ Podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we 
Wrocławiu, 26 czerwca 2021 roku rozdawany był długo oczekiwany album pt. 
„Maciej Frankiewicz WARTO 1958-2009” ze wstępem obecnego Przewodniczą-
cego Stowarzyszenia SW, Zbigniewa Jagiełły oraz wdowy po śp. Macieju, Joanny 
Frankiewicz. Radość z jego ukazania przyćmiły zamieszczone w nim istotne lecz 
nieprawdziwe informacje o historii oddziału SW w Poznaniu.

Szymon 
Łukasiewicz
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kwartalna (6 numerów) – 25 zł
półroczna (12 numerów) – 40 zł (zwykła)
– 175 zł (zagraniczna; = 45 EUR lub 55 USD)
roczna (26 numerów) – 75 zł (zwykła);
– 350 zł (zagraniczna; = 80 EUR lub 100 USD)
Można określić prenumeratę na dowolną ilość
miesięcy, obliczając koszt z cennika prenumeraty
półrocznej. Do przelewów z zagranicy
jedynym obowiązującym w Banku adresem
SWIFT (BIC Banku) jest: WBKPPLPP.

Wpłaty proszę kierować na konto:Bank Zachodni 
WBK, 24 1090 1522 0000
0001 2111 6543 – z dokładnym adresem, na
który ma być wysłana gazeta.
Prosimy również dopisać wersję prenumeraty.
Numery kont dla wpłat dewizowych:
USD – 19 1090 1522 0000 0001 2117 6967
EUR – 75 1090 1522 0000 0001 2117 6929

Nie ma gazety w Twoim kiosku? Podaj tytuł
i poproś sprzedawcę, żeby ją zamówił.

Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 249 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
37. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 248 POZIOMO: scherzo, Wełtawa, zbawca, Zbaraż, zorza, tran, 
aura, stwór, kukła, kombajn, skóra, adept PIONOWO: cyberatak, Erwin, zjazd, erzac, tra-
wa, wiatrołap, góra, orka, mama, Iran, okna : Nie ma nic stałego oprócz zmiany.

Prenumerata
Redaktor naczelny: Kornel Morawiecki,
Zastępca redaktora naczelnego Andrzej Gelberg
Redakcja: Jerzy Jachowicz, Krystyna Jagoszewska, 
Albert Łyjak, Waldemar Maszenda, Adrian  
Nikiel, Michał Pawlak, Paweł Pietkun, Jan  
Skowera, Stanisław Srokowski, Janusz Wolniak,  
Rafał Żebrowski, Waldemar Żyszkiewicz,  
Skład: Firma Reklamowa Artur Waszkielewicz 
Adres redakcji: 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28
tel. 71 345 34 02; 

e-mail: gazeta.obywatelska@gmail.com;  
www.gazetaobywatelska.info 
PrawdaJestCiekawa.pl
Facebook, Twitter: Gazeta Obywatelska;  
Wydawca: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
NIP: 899 26 35 006; REGON: 020560 999; 
KRS:0000 283315;

Nr konta: Bank Zachodni WBK:  
64 1090 1522 0000 0001 0735 2590  
(z dopiskiem „Na gazetę”)       
Druk: Polskapress
ISSN 2392-3415

Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) trudno dostępne miej-
sce w głębi puszczy; 3) miękka skóra na ręka-
wiczki; 4) muza poezji miłosnej z lirą w ręku; 
7) rzymska bogini domowego ogniska; 8) 
Muzeum Wsi Słowińskiej na Kaszubach; 9) 
jadalne mięso zwierzyny łownej; 10) opo-
wiastka ze śmieszną puentą; 16) czasem 
trafia się czarna w rodzinie; 17) małe kulki 
ołowiane do broni myśliwskiej; 18) Kościół 
Górski Naszego Zbawiciela w Karpaczu; 19) 
łódź, której opis znajduje się w biblijnej Księ-
dze Rodzaju.

POZIOMO: POZIOMO: 1) narzeczony Mi-
gotki z powieści Tove Jansson; 6) „maślany” 
owoc w kształcie gruszki; 11) racja, ale nie 
słuszność; 12) pomieszczenie dla dubbin-
gujących aktorów; 13) talia kart do stawianie 
kabały; 14) krwawy Tuhajbejowicz; 15) Do-
rota, najbardziej utytułowana polska pięcio-
boistka; 20) miejsce zwycięskiej bitwy pod 
Warszawą z 1920 roku; 21) smaczne grzyby 
z mleczkiem w kapeluszach; 22) montowany 
przy piecach gazowych; 23) opera Giacomo 
Pucciniego; 24) gobelin na Wawelu.

fleshprisonrecords.bandcamp.
com/album/fp029-melissa-s-t

Nasze najnowsze odkrycie, czyli utwory wy-
dane 22 VI przez brookliński zespół Melis-
sa. Śpiewa w nim (choć to określenie nie 

oddaje rzeczywistego stanu rzeczy) Jane 
Chardiet, posługująca się wymownym pseu-
donimem: Jane Pain. W skrócie: słuchacz 
ma okazję, by myślami i emocjami wrócić 
do Nowego Jorku lat 70. XX wieku, do jesz-
cze wcześniejszych zdjęć autorstwa Diany 
Arbus czy Weegee’ego. W swojej twórczości 
– muzycznej i fotograficznej – Jane Pain hoł-
duje bowiem atmosferze rozkładu i chaosu, 
dokumentując upadek cywilizacji Zachodu. 
Czytelnikom o mocnych nerwach proponuje-
my zatem sięgnięcie po black metal połączo-
ny z crust punkiem i hardcore’em, okraszony 
brutalnym i bezwzględnym wokalem. Bardzo 
ciekawy debiut.

janwalc.pl

Strona poświęcona przedwcześnie zmarłemu 
dziennikarzowi i działaczowi opozycyjnemu. 
Zwracamy na nią uwagę, aby przypomnieć, 

że obecne spory o „prawo” do zabijania dzie-
ci mają „prehistorię”, sięgającą początku lat 
90. XX wieku. Walc stał się ich uczestnikiem 
(punktem odniesienia był dla niego Tadeusz 
Boy-Żeleński), piórem zwalczając kościół – 
małą literę w tym kontekście należy uznać 
za zamierzoną. A może jeszcze byście chcie-
li referendum urządzać? Wiecie doskonałe, 
jakie jest nasze w dziewięćdziesięciu kilku 
procentach katolickie społeczeństwo – jakby 
pozwolić na referendum w sprawie skroba-
nek, to co by wyszło? Prawdziwie katolickie 
sumienie nie pozwała nam na takie referen-
dum wyrazić zgody. – Po lekturze kolejnych 
artykułów obfitujących w ironię niskiej próby 
zastanawiamy się, na czym polegała słynna 
błyskotliwość tego publicysty.

goteborgskonstmuseum.se

Do 19 IX Muzeum Sztuki w Göteborgu za-
prasza na wystawę malarstwa realistyczne-
go z okresu międzywojennego: Skoncentruj 
się na Europie. Nowe Obiektywności 1919–
1939. Twórcy tego nurtu przedstawiali ota-
czający ich świat: wielkie miasta z nowocze-
sną architekturą, środki transportu i wesołe 
miasteczka, a także martwe natury i portre-
ty. Podziwiać można obrazy i grafiki, dzieła 
m.in. artystów światowej sławy, takich jak 
Meredith Frampton, Pyke Koch i Christian 
Schad, a także prace artystów szwedzkich, 
takich jak Stina Forsell, Arvid Fougstedt 
i Otte Sköld.

aan

Krajowa:
kwartalna (6 numerów) – 35 zł
półroczna (12 numerów) – 75 zł
roczna (24 numery) – 150 zł
Zagraniczna:
roczna (24 numery) – 365 zł (80 EUR lub 100 
USD)
Do przelewów z zagranicy jedynym
obowiązującym w Banku adresem SWIFT
(BIC Banku) jest: WBKPPLPP.
Wpłaty proszę kierować na konto:

Santander Bank Polska,
24 1090 1522 0000 0001 2111 6543
– z dokładnym adresem, na który ma 
być wysłana gazeta. Prosimy dopisać wer-
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Opakowań z tzw. marką własną 
jest wiele w każdym sklepie, ale 
które pudełko zostało wyprodu-
kowane w Polsce przez polską 
firmę, tego bez szukania łatwo 
się nie dowiemy.

A jednak warto. Jedna z firm 
produkująca dla Scamark Pol-
ska, to Top-2 Fabryka Chu-
steczek S.A., która powsta-
ła w 1993 roku w Łodzi. Czte-
rech założycieli kupiło ciąg pro-
dukcyjny do wyrobu artyku-
łów higienicznych z Niemiec, 
a już pięć lat później sprowadzi-

li następną linię z Włoch. Chu-
steczki produkuje się w budyn-
kach w centrum Łodzi, co uła-
twia logistykę transportu na 
cały kraj. W roku 2000 w bizne-
sie wprowadzono rodzaj sprze-
daży produktu „pod własną 
marką”, dzięki czemu moż-
na sprzedawać wyrób w wiel-
kich sieciach handlowych towa-
ru na zasadzie wyłączności da-
nej marki handlowej. Był to duży 
krok w rozwoju polskich firm, 
pozwalający na produkcję wyro-
bów dla przedsiębiorstw sprze-

dających inną markę produktu. 
Dla TOP-2, znanej z dobrej jako-
ści wyrobów, oznaczało to rów-
nież znaczne zwiększenie pro-
dukcji dla innych. Dzięki temu 
firma rozpoczęła marketing wła-
snych chusteczek higienicznych 
za granicą. Dzisiaj ponad 40 
proc. obrotu tej firmy to eksport 
na Litwę, Ukrainę i Rosję.

Firma otrzymała trzecią 
nagrodę tygodnika Do Rze-
czy w plebiscycie na „100 % pol-
ski produkt” w 2016 roku. Od-
bierając wyróżnienie, prezes fir-

my, Janusz Walendziak podkre-
ślił, że sukces każdej produk-
cji to również dostawcy i part-
nerzy, a najważniejszym w ich 
branży jest polski dostawca ce-
lulozy.

Chusteczki oraz inne pro-
dukty higieniczne TOP-2 
są sprzedawane w większo-
ści wielkich sieci handlowych, 
jak są również używane przez 
LOT, firmy farmaceutyczne 
i inne branże.

W dużych sklepach trud-
no od razu zorientować się, 
które produkty są polskie, bo 
nie wszystkie mają rozpozna-
walność swojej marki handlowej. 
Ale nie omijaj nieznanych pro-
duktów, bo może zostały wypro-
dukowane w Polsce przez pol-
skie firmy z polskich półproduk-
tów – trzeba to tylko sprawdzić.

Alergicy mogą teraz 
odetchnąć....

Nie zadzieraj nosa
 ■ Sezon wiosenno-letni to nie tylko przy-

jemne wakacje i upalne dni spędzane na pla-
ży. To również sezon niekorzystny dla alergików, którzy z powodu różnych pył-
ków w powietrzu często sięgają po chusteczki do nosa. Trudno się bez nich obejść.

Agnieszka Marczak
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Sprawy i Życie

Urządzenie do grilla może być 
albo wspaniałym odpowiedni-
kiem kuchenki domowej albo 
jednorazowym przedmiotem 
do wyrzucenia po uczcie. Jed-
nak podstawą dobrego grilla 
jest paliwo – drewno, węgiel 
drzewny lub brykiety. Mamy 
duży wybór i od naszego do-
świadczenia zależy, czego 
będziemy używać.

Jedną z firm która ofe-
ruje paliwo do grilla jest 
Pol-Drew, firma założo-
na w 2000 roku w wojewódz-
twie mazowieckim. Zrobie-
nie brykietów do grillowania 
to sztuka sama w sobie, po-
nieważ wymaga powolne-
go wypalania drewna z drzew 
liściastych. Właśnie ta-
kie drewno nie zawiera so-
ków z żywicy, które wydzie-
lają w wysokiej temperaturze 
substancje szkodliwe dla żyw-

ności. Pol-Drew jest jedną 
z większych firm produkują-
cych nie tylko paliwo do gril-
lowania, ale również akceso-
ria i jednorazowe grille. Fir-
ma eksportuje głównie do kra-
jów UE. Drewno do produk-
cji brykietów ma Certyfikat 
„FSC 100%”, który oznacza, 
że drewno używane do pro-
dukcji pochodzi z lasów Od-
powiedzialnej Gospodarki Le-
śnej. Jest to ważny aspekt 
produkcji brykietów, ponieważ 
gwarantuje, że drewno wyci-
na się zgodnie z przepisami 
bez wyrządzania szkód natu-
ralnej gospodarce leśnej.

Warto przypomnieć o od-
powiedzialnym grillowaniu. To 
znakomita zabawa. Cieszymy 
się dobrym spędzaniem cza-
su, zwłaszcza po wielu mie-
siącach koniecznej separa-
cji od innych ludzi. Ale musi-

my być rozsądni, czyli grillo-
wać tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych. Wiemy, ile 
pożarów powstaje w lasach 
podczas rozpalania ognia lub 
grillowania. Drugim ważnym 
nakazem jest: posprzątaj po 
sobie! Nie zostawiajmy jed-
norazowych grillów na trawie, 
oczekując, że ktoś je w nocy 
posprząta. Zabierzmy ze sobą 
butelki, metalowe pojemni-
ki po grillowaniu i wrzućmy je 
do odpowiednich pojemników, 
nawet jeśli trzeba przejść tro-
chę dalej.

Da nam to nie tylko zado-
wolenie z dobrze spędzone-
go czasu z przyjaciółmi na 
grillu, ale też poczucie sa-
tysfakcji, że troszczymy się 
o środowisko.

Zapraszamy na grilla!
 ■ Grillowanie jest naszym ulubionym sposobem spędzania czasu ze znajomymi. 

Smakują nam dobre grillowane kiełbaski, bo najłatwiej je przyrządzić. Grilluje-
my wszędzie, przy domu, nad rzeką, w parkach i lasach, nawet na balkonach.

Agnieszka Marczak
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