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gazeta im. Kornela Morawieckiego

Między literaturą 
a patologią transformacji

Chociaż zajmuję się problematyką naukową – ekonomią, teorią or-
ganizacji i zarządzania, to zawsze pociągała mnie literatura. Mia-
łem nawet pewne ambicje poetyckie. W sowieckim obozie w Kra-
snowodsku, na skraju pustyni Kara-Kum, układałem wiersze w pa-
mięci, bo nie mogłem ich zapisywać.

Zaczarowana winda
Dziennik założyli w 1919 r. bolszewicy. Aktualnie ciągłość z cza-
sami komunistycznymi podtrzymuje nie tylko sam tytuł prasowy, 
lecz przede wszystkim osoba redaktora naczelnego. Od 1983 r. 
jest nim Pavel Gusjev, jednocześnie wykładowca Moskiewskie-
go Uniwersytetu Międzynarodowego, pierwszej prywatnej uczel-
ni, symbolicznie założonej w 1991 r. przez Michaiła Gorbaczowa 
i George’a H. W. Busha.

Każdy człowiek 
może zbłądzić, 
uparcie trwa 
w błędzie tylko 
głupiec.

Cyceron

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

Wywiad z Romanem 
Kowalczykiem

Antykomunizm – 
dalej obowiązuje

Nowy Ład 
impulsem zmian

Patologia 
transformacji
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Czy Morze Czerwone 
się otworzyło?
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Nie koszmarnym paradok-
sem, ale logicznym skut-
kiem przeprowadzonej 
przez komunistyczne służ-
by i ich agenturę ustrojowej 
transformacji, jest dokonu-
jąca się w Polsce recydywa 
organizacji bolszewickich. 
(Nie)ład okrągłego stołu 
zakonserwował dominację 
postkomuny w mediach, 
nauce, oświacie, kulturze, 
sądownictwie.

Oceniając obecny stan reali-
zacji zadań własnych samo-
rządów gminnych , moż-
na stwierdzić, że w zdecy-
dowanej większości panu-
je permanentny kryzys. Po-
jawiły się nawet pojedyn-
cze bankructwa gmin. Sa-
morządy nie potrafią iden-
tyfikować i rozwijać silnych 
stron obszaru, na którym 
działają. Nie potrafią dyna-
mizować rozwoju gospoda-
rek lokalnych.

Moje analizy stopnia demora-
lizacji naszego kraju zaczą-
łem od badań, jakie przepro-
wadziłem w 1956 roku w cen-
trali Narodowego Banku Pol-
skiego. Pytałem o moty-
wację wstąpienia do par-
tii członków PZPR. Tylko 3 
proc. wskazywało na mo-
tywy ideowe. PO 30 latach 
stwierdzono, że wszystkie 
nadużycia powyżej miliona 
złotych były dokonane przez 
aktywistów partyjnych.

Morze otworzyło się. Egipt 
opanowały wielkie ciemno-
ści. Faktem stała się plaga 
żab, szarańczy i pomór by-
dła. Nawet wody Nilu stały 
się czerwone jak krew. Gdy-
byśmy zapytali jakiegokol-
wiek Żyda, przez jakie mo-
rze przeszli jego pradaw-
ni rodacy, gdy Bóg wyprowa-
dzał ich z niewoli egipskiej, 
ten bez zastanowienia odpo-
wiedziałby nam, że przez mo-
rze trzcin. Dlaczego nie przez 
Czerwone?

Piszę i komponuję, gdy ser-
ce zabije mi mocniej. Wtedy 
słowa same przychodzą. My-
ślę, że ważnym źródłem po-
etyckich i muzycznych inspira-
cji są książki, które przeczyta-
liśmy, filmy, które obejrzeliśmy 
i piosenki, które nas zachwy-
ciły. Moje źródła to szczegól-
nie twórczość Mariana Hema-
ra, Stanisława Grzesiuka, Ka-
baretu Starszych Panów, Woj-
ciecha Młynarskiego, Agniesz-
ki Osieckiej, Marka Grechuty, 
Bułata Okudżawy, Aloszy Aw-
diejewa, Jana Pietrzaka…

Ćwicz 
z Mistrzem 
– Wojciech 
Bartnik
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Zyzak
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Jerzy 
Pawlas
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Cyberprzestępczość to plaga 
XXI wieku, która zagraża nie tyl-

ko instytucjom państwowym, ale także 
obywatelom; dlatego tworzymy służ-
bę, która będzie zajmować się tylko 
i wyłącznie przeciwdziałaniem cybe-
rzagrożeniom – poinformował premier 
Mateusz Morawiecki.

Rząd przyjął projekt ustawy powo-
łującej Fundusz Kompensacyjny 

Szczepień Ochronnych – podało Mi-
nisterstwo Zdrowia. Fundusz ma za-
pewnić pacjentom możliwość uzyska-
nia świadczenia pieniężnego w sytu-
acji wystąpienia niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych. Świadczenie 
kompensacyjne będzie miało charak-
ter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość 
będzie uzależniona przede wszystkim 
od długości okresu hospitalizacji, przy 
czym dolny limit świadczenia kompen-
sacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przy-
padku hospitalizacji wynoszącej od 14 
do 30 dni, górny zaś 100 tys. zł w ra-
zie hospitalizacji trwającej powyżej 120 
dni.

Prokuratura Krajowa poinformowa-
ła, że Prokurator Generalny wystą-

pił do marszałek Sejmu z wnioskiem 
o uchylenie immunitetu prezeso-
wi NIK Marianowi Banasiowi, które-
mu śledczy chcą postawić kilkana-
ście zarzutów, w tym podania niepraw-
dy w oświadczeniach majątkowych. 
Nieco wcześniej Marian Banaś poin-
formował na Twitterze, że jego syn zo-
stał zatrzymany w piątek na lotnisku 
Kraków Balice, gdy wracał wraz z żoną 
z urlopu, a zatrzymania dokonali funk-
cjonariusze CBA. Samo CBA poinfor-
mowało o zatrzymaniu dyrektora Izby 
Skarbowej w Krakowie Tadeusza G. 
oraz społecznego doradcy prezesa 
NIK Jakuba Banasia.

W połowie lipca Trybunał Sprawie-
dliwości UE uznał, że system od-

powiedzialności dyscyplinarnej sę-
dziów w Polsce nie jest zgodny z pra-
wem UE. Dzień wcześniej TSUE zobo-
wiązał Polskę do zawieszenia stosowa-
nia przepisów dotyczących w szczegól-
ności uprawnień Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego, która rozpoczęła 
działalność na mocy zmian w ustawie 
o SN z 2017 r. Tego samego dnia Try-
bunał Konstytucyjny orzekł, że prze-
pis Traktatu o UE, na podstawie które-
go TSUE zobowiązuje państwa człon-
kowie do stosowania środków tymcza-
sowych w sprawie sądownictwa, jest 
niezgodny z konstytucją. Komisja Eu-
ropejska zagroziła Polsce sankcjami fi-
nansowymi za ewentualne niewykona-
nie decyzji i wyroku Trybunału Spra-
wiedliwości UE. Do 16 sierpnia Pol-
ska ma potwierdzić, czy zastosuje się 
do orzeczeń TSUE. Jak zaznaczo-
no, w przypadku niespełnienia tej proś-
by Komisja zwróci się do TSUE o na-
łożenie na nasz kraj kary. Orzecze-
ni skomentował wiceminister sprawie-
dliwość Marcin Romanowski: „Orze-
czenie TSUE dotyczące zawieszenia 
Izby Dyscyplinarnej SN jest pozbawio-
ne mocy prawnej. w sposób oczywi-
sty i bezdyskusyjny mamy do czynienia 
z bezprawnym działaniem TSUE, dzia-
łaniem w rzeczywistości politycznym, 
nie pierwszy raz w stosunku do Polski”.

Kierownik (dziekan) tego wydzia-
łu, Joszua Billings znakomity 
zresztą filolog i absolwent uczel-
ni, tłumaczył raczej nieprzeko-
nywająco, że celem owej decy-
zji jest zwiększenie naboru stu-
dentów na ten kierunek, a ko-
nieczność poznawania tych „eg-
zotycznych” dla Amerykanów 
języków odstrasza przyszłych 
kandydatów. Tak więc parametr 
ilościowy ma zostać osiągnię-
ty kosztem spadku poziomu na-
uczania i rezygnacji z podsta-
wowych narzędzi percepcji sta-
rożytnej kultury, prawa i filozo-
fii basenu Morza Śródziemnego 
będących fundamentem współ-
czesnej cywilizacji zachodniej. 
Łatwo się domyślić, że nie lin-
gwistyczna zapora jest prze-
szkodą by uniwersytet stał się 
otwarty i – jak podkreślają zwo-
lennicy tej decyzji – „niewyklu-
czający”.

Od dłuższego czasu zauwa-
ża się coraz mocniejszy wpływ 
tzw. politycznej poprawności na ame-
rykańskich collegach i uniwersyte-
tach, zwłaszcza na kierunkach huma-
nistycznych. Coraz częściej analiza 
pism i dzieł starożytnych twórców do-
tyczy nie aspektów literackich czy filo-
zoficznych, lecz tych elementów, któ-
re według wojujących lewicowych pro-
fesorów świadczą o dominacji białe-
go mężczyzny. Niewolnictwo, antyfe-
minizm i rasizm, religie zarówno poli 
– jak i monoteistyczne, autorytaryzm 
i imperializm są spuścizną starożytne-
go świata, a jego przedstawiciele jak 
Sokrates, Platon, Arystoteles, Cyce-
ro, Owidiusz i inni. Swoimi poglądami 
i twórczością wspierali ów niesprawie-
dliwy system, który został odziedziczo-
ny przez współczesną zachodnią cywi-
lizację.

Atak na greckie i rzymskie osiągnię-
cia czy to w dziedzinie kultury, czy nauki, 
przybiera nierzadko formy paranoiczne. 
Przykładowo na uczelni w Pensylwanii 
na wykładzie omawia się wpływ Tacy-
ta na kształtowanie się poglądów raso-
wych Adolfa Hitlera a powstała tzw. An-
ti-Racizm Working Group wyszuku-
je rasistowskie elementy w starożytnej 
literaturze. W Hamilton College Afro-
amerykanka, wykładowczyni Shelley 
Holey z kolei śledzi zawarte w dziełach 
starożytnych pisarzy poglądy antyfemi-
nistyczne. Na niektórych uniwersyte-
tach wprowadza się zmiany w nazwie 
studiów filologii klasycznej, proponując 
studia nad starożytnym Śródziemiem, 
które by obejmowały również cywiliza-
cje afrykańskiego lądu. Na „czarnym” 
uniwersytecie Howarda w Waszyngto-
nie zlikwidowano całkiem filologię kla-
syczną rozdzielając pewne przedmioty 
na inne, związane ze sztuką czy histo-
rią, wydziały. Oczywiście greka i łacina 
przestała być obowiązkowa. Wracając 
do szacownego, powstałego w 1746 r. 
(jako college of New Jersey) uniwersy-

tetu w Princeton, należy podkreślić jego 
znaczenie i wagę w systemie edukacyj-
nym USA. Uczelnia należy do tzw. Ligi 
Bluszczowej obejmującej osiem najlep-
szych uniwersytetów w płn-wsch. Sta-
nach Zjednoczonych obok m.in. Ha-
rvard Uniwersity, Yale, Columbia na-
leżących do najlepszych na świecie. 
Wśród absolwentów tegoż znajdują 
się takie postacie, jak James Stewart, 
Alan Turing, Richard Feynman, Michel-
le Obama czy Jeff Bezos. Absolwen-
tem uczelni był m.in. znany z wykła-
du w odzyskanie niepodległości Pol-
ski, Woodrow Wilson, prezydent Sta-
nów Zjednoczonych. Wśród absolwen-
tów było 35 laureatów nagrody Nobla. 
Jednakże i tę świątynię nauki profanu-
ją współcześni „barbarzyńcy” ideologi-
zujący proces dydaktyczny.

Idolem tej ideologicznej agresji jest 
profesor filologii klasycznej na tymże 
uniwersytecie, niejaki Dan Pantiya Per-
alto, którego rodzice przybyli do USA 
z Dominikany kilkadziesiąt lat temu. 
W wywiadzie dla New York Timesa Per-
alto otwarcie wystąpił przeciw naucza-
niu historii starożytnej Grecji i Cesar-
stwa Rzymskiego w obecnym kształ-
cie, zarzucając, że amerykańska skraj-
na prawica wykorzystuje pochodzące 
ze starożytnej Sparty i rzymskie symbo-
le, czego dowodem miały być napisy na 
koszulkach noszonych przez niektórych 
uczestników atakujących Capitol w pro-
teście przeciw sfałszowaniu wyborów 
prezydenckich. Obecnie na amerykań-
skich uniwersytetach jest wiele podob-
nych do Peralto zwalczających „bia-
łą”, rasistowską i patriarchalną domi-
nację, forsujących relatywizację na-
uki, a historii w szczególności. Oczywi-
ście są ludzie odważni i bezkompromi-
sowi, którzy przeciwstawiają się temu 
zjawisku. Światowej sławy filolog kla-
syczny Angielka Mary Beard, mimo że 
sama uchodzi za feministkę, skrytyko-
wała decyzję władz uczelni jako błędną 

i nielogiczną. Również absolwent Prin-
ceton pisarz Danuel Mendelson podał 
swój przykład jak w ciągu dwóch pierw-
szych lat studiów opanował w wolnym 
czasie i podczas wakacji obydwa języ-
ki, choć nie miał możliwości nauczenia 
się ich w szkole średniej. Uzasadnie-
nie władz uczelni uważa więc za pre-
tekst a nie istotny powód wyrugowa-
nia greki i łaciny. Nie rozumie, dlacze-
go uniwersytet poddaje się trendom 
antyelitarnym, osłabiając takimi posu-
nięciami wartość dyplomu ukończenia 
uczelni?

Zwolennicy likwidacji starożytnych 
języków z programu nauczania odpo-
wiadają wieloma pustymi i wytartymi 
hasłami o równości, zwiększaniu zakre-
su demokracji, ochrony różnych mniej-
szości itd. Praktyczny dylemat, jak czy-
tać i poznawać dawne treści wybitnych 
postaci starożytnego świata, rozwiązu-
ją w sposób najprostszy z możliwych: 
„No, że są już liczne tłumaczenia, z któ-
rych mogą korzystać studenci w przy-
szłości przyszli wykładowcy bez znajo-
mości owych języków”. Odpowiedź na 
to dictum przyszła od innego absolwen-
ta, który w jednym zdaniu ujął zwięźle: 
„A po co student medycyny ma uczyć 
się anatomii, skoro jest tomograf”.

Wydaje się jednak, że stare amery-
kańskie uniwersytety zaczynają prze-
grywać walkę – powiedzmy to wprost 
– z neoliberalną, niektórzy zamiennie 
to określają, neokomunistyczną ide-
ologią, w której prawda nie jest formą 
ostateczną, ale plasteliną, z której moż-
na lepić figury myślowe, jakie w danej 
chwili są dla ich konstruktorów potrzeb-
ne i wygodne. A wszystko to w imię wol-
ności.

Ale jak już napisał Platon w dialogu 
„O państwie” : „Zdaje się, że prze-
sadna, nieograniczona wolność za-
mienia się w przesadną uległość 
i zniewolenie”.

Niszczenie cywilizacji
 ■ W maju tego roku na znanym amerykańskim uniwersytecie 

Princeton władze uczelni podjęły kontrowersyjną decyzję znie-
sienia obowiązku nauczania na wydziale filologii klasycznej 
dwóch języków okresu starożytności, greki i łaciny.

Andrzej 
Bafalukosz
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Zdaniem Wieczorkiewicza bol-
szewizm panujący w całej Eu-
ropie mógłby się zawalić wcze-
śniej a przede wszystkim, po 
jego doświadczeniu, każdy 
mieszkaniec kontynentu uod-
porniony byłby na wszelkie-
go rodzaju marksistowskie ten-
dencje. Zamiast tego mamy 
do czynienia z sytuacją, w któ-
rej zarówno obywatele krajów 
Zachodu, jak i elity Unii Euro-
pejskiej nie mają bladego po-
jęcia o tym, czym jest komu-
nizm. Nie dostrzegają więc, że 
kolejne wdrażane przez Berli-
no – Brukselę dyrektywy są do-
kładną powtórką tego, co w ra-
mach realizacji chorych snów 
poronionych filozofów forsowa-
li władcy z kremla – najwięksi 
zbrodniarze w dziejach świata. 
Jeśli ci, którzy mieli szczęście 
żyć po zachodniej stronie „żela-
znej kurtyny” dowiedzieliby się, 
czym jest komunizm, nie sta-
wialiby dziś w swoich miastach 
pomników architektom i reali-
zatorom największego ludobój-
stwa w historii ludzkości. A robią 
to i słuchać nie chcą o doświad-
czeniach Polaków czy Wę-
grów. Ich niczym nieuzasadnio-
ne przekonanie o własnej cywi-
lizacyjnej wyższości sprawia, 
że większość Europarlamentu 
przypomina dziś wielki zagon 
buraków lub ponure pole kapu-
ścianych łbów. Ten widok to nie 
złudzenie – dryfowanie Unii Eu-
ropejskiej ku neobolszewic-
kiemu samozatraceniu to dziś 
upiorny fakt.

Nie koszmarnym paradok-
sem, ale logicznym skutkiem 
przeprowadzonej przez komu-
nistyczne służby i ich agen-
turę ustrojowej transforma-
cji, jest dokonująca się w Pol-
sce recydywa organizacji bol-
szewickich. (Nie)ład okrągłe-
go stołu zakonserwował domi-
nację postkomuny w mediach, 
nauce, oświacie, kulturze, są-
downictwie. Sprawił, że zarów-
no elitą finansową, jak i opi-
niotwórczą pozostali aparat-
czycy prosowieckiego reżimu, 
którym certyfikaty moralności 
nadawać zaczęli jego wykre-
owani na autorytety współpra-
cownicy. Programy nauczania, 
treści gazet, audycji radiowych 
i programów telewizyjnych tak-
że po 1989 roku kształtowa-
li więc ludzie obcy polskiej kul-
turze i polskim interesom. Wy-
czarowani bohaterowie z gor-

liwością jeszcze większą, niż 
za PRL-u, uczyli zakłamanej 
historii, piętnując prawdziwych 
bohaterów a na rzekome wzory 
cnót kreując szumowiny z KPP, 
KPZU czy PPR-u. Tym bardziej 
dla Polski zabójcze okazu-
je się dziś zespolenie sił rodzi-
mej (choć w dużej części na so-
wieckich czołgach przywiezio-
nej) postkomuny z lewacką bol-
szewią Zachodu, konsekwent-
nie kopiącego grób łacińskiej 
cywilizacji.

Polska ma jednak mentalną 
przewagę nad ogłupiałymi ma-
sami i do szczętu zdurniałymi 
elitami ludów zza Łaby. Prze-
waga ta polega na doświad-
czeniu totalitaryzmu, o jakim 
np. większość Belgów nie ma 
bladego pojęcia a gros Fran-
cuzów nie jest w stanie na-
wet go sobie wyobrazić. Pol-
ska to nadal kraj chrześci-
jański, co w przeciwieństwie 
do realiów zza Odry znaczy, 
że europejski w sensie kulturo-
wym a nie jedynie geograficz-
nym. Tradycja naszego pań-
stwa i narodu, które nie raz po-
trafiły odwrócić zdawałoby się 
nieuchronny bieg wydarzeń, 

pozwala też odrzucić wszelkiej 
maści determinizmy. To wła-
śnie nasza ojczyzna, pomimo 
jego druzgocącej przewagi na-
pór agresywnego islamu zdo-
łała odepchnąć na długie wie-
ki. W samotnej walce potrafi-
ła obronić Europę przed zara-
zą sowiecką a kiedy wiarołomni 
sojusznicy pozwolili zarazie tej 
zatriumfować to Polska zdzia-

łała najwięcej w dziele jej skru-
szenia. Mówią niektórzy, że 
nie ostaniemy się, kiedy resz-
ta Europy przeobrazi się w ar-
chipelag kalifatów albo nadal 
przyspieszać będzie w kierun-
ku zbiorowej neobolszewickiej 
samozagłady. Prawdziwa Pol-
ska to wartość zbyt wielka, by 
dołączać do ogłupiałych tabu-
nów i ulegając stadnym odru-

chom wtapiać się w tłuszczę li-
kwidatorów własnej tożsamo-
ści. Wystarczy wykazać się 
choć ułamkiem tego charak-
teru, jaki normą był wśród na-
szych przodków.

Wystarczy wiedzieć swo-
je, trzymać się swoich ce-
lów i nie dać sobie wci-
snąć w ręce białej flagi.

Gdy Kulibali wygrał wybory
Na Czarnym Lądzie,
Zebrał swych czarnych kumpli szczepowych
By byli w rządzie.

A tych poprzednich,
Co nami rządzili,
Wyrżneli, co do jednego.
Na czele Rządu zaś postawili
Kacyka szczepu swojego.

A Kacyk Donald,
Ten znad Bałtyku,
Zachciał się na nich wzorować.
Zebrał swych kumpli
Głupich, bez liku

Bo chciał obietnic dochować.

Te obietnice składał
Swym możnym
Z Berlina, Brukseli
Aby nasz Kraj,
Tak jak już kiedyś –
Znowu podzielić.

I będzie rządził rozanielony,
Wybrany przez ludzi głupich.
I będzie patrzył na Kraj dzielony
Aż skończy na Montelupich.

Mieczysław z Karłowic (2013 r.)

Antykomunizm – zasada, 
która nadal obowiązuje

 ■ Prof. Paweł Wieczorkiewicz stwierdził kiedyś, iż źle się stało, że w 1945 roku Armia Czerwona doszła 
tylko do Łaby. Poproszony o wyjaśnienie dopowiedział, że zachodnim Niemcom, Włochom, Holen-
drom a przede wszystkim Francuzom bardzo by się przydała lekcja przynajmniej paru dziesięcioleci ży-
cia pod rządami komunizmu.

Pieśń o głupocie

Artur 
Adamski
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Dziennik założyli w 1919 r. bol-
szewicy. Obecnie ciągłość 
z czasami komunistycznymi 
podtrzymuje nie tylko sam tytuł 
prasowy, lecz przede wszyst-
kim osoba redaktora naczelne-
go. Od 1983 r. jest nim Pavel 
Gusjev, jednocześnie wykła-
dowca Moskiewskiego Uni-
wersytetu Międzynarodowe-
go, pierwszej prywatnej uczel-
ni, symbolicznie założo-
nej w 1991 r. przez Micha-
iła Gorbaczowa i George’a H. 
W. Busha. Ale to nie szerokim 
horyzontom zawdzięcza swój 
niespełna czterdziestoletni 
staż redaktora naczelnego by-
łego organu miejskiego komite-
tu Komsomołu, ale pełnej dys-
pozycyjności wobec władz pań-
stwa, a ściślej, tego ich ośrod-
ka, który kontroluje służby spe-
cjalne. „Moskowskij Komsomo-
lec” jest dziś zatem organem 
prasowym Kremla.

Artykuł autorstwa Tatjany 
Antonowej, absolwentki Wyż-
szej Szkoły Dziennikarstwa na 
tym samym Uniwersytecie Mię-
dzynarodowym, nie był typo-
wym autoryzowanym wywia-
dem ze świadkiem historii. Nie 
pasował do Antonowej. Dzien-
nikarce zlecano dotąd krajo-
we tematy korupcyjne, acz-
kolwiek szczególnie wrażliwe 

z perspektywy Kremla, będące 
skutkiem ścierania się reżimo-
wych frakcji i konfliktów w ło-
nie de facto zalegalizowanych 
grup przestępczych działają-
cych w łonie administracji. An-
tonowa relacjonowała gło-
śne sprawy płk. MSW Dmitri-
ja Zacharczenki, wicenaczelni-
ka Zarządu „T”, do walki z ko-
rupcją w sektorze paliwowym, 
mieszczącego się w Głównym 
Zarządzie Bezpieczeństwa 
Ekonomicznego i Przeciwdzia-
łania Korupcji, dalej szefa Re-
publiki Komi, Wiaczesława Gaj-
zera, ministra finansów obwodu 
moskiewskiego, Aleksieja Ku-
zniecowa oraz płk. FSB Dmitri-
ja Czerkalina, czyli szczególnie 
nagłośnioną sprawę zatrzymań 
funkcjonariuszy Zarządu „K” 
Służby Bezpieczeństwa Eko-
nomicznego, odpowiedzialnych 
za kontrwywiad w sektorze kre-
dytowo-finansowym, a więc 
bankowym. Wszystkim wymie-
nionym postawiono zarzuty ko-
rupcyjne, wszystkim zasądza-
no ciężkie wyroki, wszyscy stali 
się obiektem czarnej reżimowej 
propagandy i publicznego potę-
pienia.

Tym razem Antonowa wkra-
czała do amerykańskiej polity-
ki. Miała popełnić materiał na 
temat pierwszej wizyty Trum-

pa na rosyjskiej ziemi, w cza-
sach jeszcze sowieckich, gdy 
Pavel Gusjew był nieopierzo-
nym jeszcze redaktorem na-
czelnym „Moskowskowo Kom-
somolca”. Nie wiemy, jak An-
tonowa poznała Natalię Dubi-
ninę, córkę sowieckiego am-
basadora w USA. Jej ojca nie-
wątpliwie znał Gusjev. Jurij Du-
binin w latach 90. miał jeszcze 
epizod wiceministra spraw za-
granicznych Federacji Rosyj-
skiej. Ale z Dubininą również 
mógł się zetknąć.

Natalia Dubinina postacią 
anonimową w Rosji nie jest, 
przynajmniej w kręgach rządo-
wych. Wedle ogólnie dostęp-
nych informacji jest członkiem 
Komisji na Rzecz Rozwoju Dy-
plomacji Publicznej w powo-
łanej przez Władimira Putina 
Izbie Społecznej Federacji Ro-
syjskiej, spełniającej fasadę 
ciała konsultacyjnego, repre-
zentującego interesy obywate-
li. Jest również członkiem Izby 
Handlu i Przemysłu Federa-
cji Rosyjskiej oraz wielu oko-
łorządowych organizacji. Dubi-
nina jest związana z organiza-
cjami kobiecymi i probizneso-
wymi, m. in. Women Economic 
Forum. Otrzymała tytuł Hono-
rowego Pracownika Kultury Fe-
deracji Rosyjskiej.

Spacer po mieście, które 
nie zasypia nigdy

Nas interesują początki jej ka-
riery, o których mgliście tyl-
ko informują dostępne źró-
dła, gdy była sowieckim pra-
cownikiem misji dyplomatycz-
nej ZSRS w Nowym Jorku. 
Nie wiemy, jak długo tam prze-
bywała. W marcu 1986 r. na-
tomiast miała otrzymać z Mo-
skwy polecenie powrotu do kra-
ju. Otóż jej ojciec, Jurij Dubinin, 
został właśnie mianowany so-
wieckim Stałym Przedstawicie-
lem przy ONZ. Antonowa prze-
konuje, że powrót Natalii wymu-
siły wewnętrzne procedury so-
wieckiego MSZ służące zwal-
czaniu nepotyzmu w organach 
państwowych. Jednakże rze-
czywistą przyczyną, dla której 
stroniono od wysyłania krew-
nych na tę samą placówkę, był 
nieco inny typ ograniczone-
go zaufania. Stała za nim oba-
wa przez dezercją, zjawiskiem 
nasilającym się w tamtym cza-
sie. Jeśli naturalnie to ów zbieg 
okoliczności zadecydował o po-
wrocie Dugininy, a nie czynniki 
niezależne od Kremla – o czym 
później.

Natalia Dubinina snuje dalej, 
za pośrednictwem dziennikarki, 
swą opowieść. Moskwa nie była 

aż tak kategoryczna w swym po-
stanowieniu. Ojciec i córka mo-
gli jeszcze przez pewien czas 
pobyć razem. Zgodzono się na 
przełożenie jej lotu do ZSRS. 
Natalia zaproponowała ojcu, że 
oprowadzi go po Nowym Jor-
ku. Jurij Dubinin był tu po raz 
pierwszy. Ostatnie osiem lat 
spędził na placówce w Madry-
cie. Przedtem jeszcze praco-
wał w ambasadzie w Paryżu. 
Dubinin nie tylko nie znał świa-
towej „stolicy handlu”, dyploma-
ta nie wiedział nic o Stanach 
Zjednoczonych. Był to zresz-
tą główny atut, który zdecydu-
je o jego dalszej karierze. Nie-
bawem zastąpi w Waszyngto-
nie ambasadora Anatolija Do-
brynina, prawdziwego weterana 
amerykańskich spraw, pełnią-
cego swą funkcję od… 1962 r.

No więc poszli sobie Dubini-
nowie na przechadzkę po No-
wym Jorku i „pierwszym punk-
tem na [ich] trasie” okazał się 
Trump Tower stojąca przy Pią-
tej Alei. Według Natalii jej ojciec 
był tak zdumiony tym, co zoba-
czył, że postanowił poznać wła-
ściciela tego „bezprecedenso-
wego arcydzieła architektonicz-
nego”. Wrażliwość estetyczna 
musiała być u Dubinina wyjąt-
kowo silna. Dyplomata, członek 
Centralnej Komisji Rewizyj-

Zaczarowana winda
 ■ 9 listopada 2016 r. w dwa dni po wyborach prezydenckich w USA w jednym z najpoczytniej-

szych rosyjskich dzienników o niespełna milionowym nakładzie, „Moskowskim Komsomol-
cu” ukazał się krótki materiał wspomnieniowy. Na wspomnienia zebrało się Natalii Dubininej.

Paweł 
Zyzak

▶
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nej KPZR, przeżył, według 

córki „emocjonalny” szok. Po-
stanowił twórcę tego arcydzie-
ła współczesnej architektury po-
znać „za wszelką cenę”. Jak po-
stanowił tak uczynił. Ryzykując 
odstępstwo od protokołu wszedł 
do budynku. Antonowa dodaje 
od siebie, że istniały wówczas 
listy nazwisk przedstawicieli 
amerykańskiego biznesu, fak-
tycznie atrakcyjnych dla sowiec-
kich władz, ale – zapewnia nas 
– Trumpa na tej liście nie było. 
Swe stwierdzenie przerywa za-
gadkowym nawiasem, zawiera-
jącym komentarz do owych list: 
„a może nawet teraz [też są], 
kto wie?”. Wsiadł więc Jurij Du-
binin do złotej windy i… spotkał 
Donalda J. Trumpa.

„Mój ojciec biegle mówił po 
angielsku, był genialnym ne-
gocjatorem” – pochwaliła się 
po latach autorce tekstu córka 
szczęśliwca. Sowiecki aparat-
czyk i kontrowersyjny deweloper 
od razu zapałali do siebie dużą 
sympatią. Dubinin miał powie-
dzieć Trumpowi: „Pierwszą rze-
czą, jaką zobaczyłem w mie-
ście, była twoja wieża”. Na to, 
łasy na pochwały biznesmen, 
cały się ponoć rozpromienił. 
I po tej właśnie wizycie Dubini-
nów w Trump Tower w głowie 
Trumpa narodzić się miał po-
mysł, by „pojechać do ZSRS 
i coś tam zbudować”. Antono-
wa przyznaje, że podobnie kuli-
sy swego wyjazdu do ZSRS opi-
suje na kartach swoich wspo-
mnień Donald Trump. No, nie 
do końca… Natalia Dubinina 
tymczasem zapewnia, że Do-
nald Trump „nigdy nie był proko-
munistyczny. […] Tak naprawdę 
nie wiedział nic o Związku So-
wieckim końca lat 80”. Zupełnie 
jakby miała okazję dość dobrze 
go wówczas poznać.

I kończy swe rozważania:

„Trump był marzycielem, Du-
binin był marzycielem. I obaj 
chcieli zmienić świat. […] A teraz 
Trump ma zupełnie inne możli-
wości zmiany świata”.

Rodzi się samoistnie pyta-
nie – czy Natalia Dubinina zna-
ła już wcześniej Donalda Trum-
pa? Rzecz, która niewątpliwe 
ułatwiła zorganizowanie spotka-
nia w Trump Tower, a na pewno 
usprawiedliwiłaby znajomość 
Natalii z deweloperem, gdyby 
okazało się, że Jurija Dubini-
na wiosną 1986 r. w 200-metro-
wym wieżowców nie było.

Co ciekawe, również córka 
Anatolija Dobrynina pochwali-
ła się, że jej ojca, gdy był am-
basadorem, łączyły wspól-
ne marzenia z Trumpem. Ba, 
uprzedziła nawet Natalię, choć 
jej relacja ukazała się na mniej 
prestiżowym rosyjskim porta-
lu „Deszcz”. Materiał ukazał 
się zaledwie dzień po wybo-
rach w USA, 8 listopada.

„Mój ojciec starał się promo-
wać tu, w Rosji, żeby zbudowa-
no tu Wieżę Trumpa – chciał 
tego wszystkiego, marzył o tym 
– obydwie, tutaj [w Moskwie] 
i w Leningradzie” – zapewniała 
Jekaterina Dobrynina.

Rezydentura

Sowieckie Stałe Przedsta-
wicielstwo przy ONZ, w któ-
rym pracowała Natalia Dubini-
na w l. 80., było w rzeczywisto-
ści gargantuiczną siatką szpie-
gowską. Niemal wszyscy spo-
śród 114 pracowników składa-
li swe raporty nowojorskiej rezy-
denturze wywiadu. Nawet poło-
wę tej kadry mieli stanowić ofice-
rowie KGB i GRU. Sale i koryta-
rze kompleksu ONZ były szpie-
gowskim rajem, w którym ame-
rykański kontrwywiad nie 
miał wstępu. Sekretariat ONZ, 
jądro organizacji, był najeżony 
setkami zawodowych szpiegów 
oraz agentów państw komuni-
stycznych. W samym tylko No-
wym Jorku natomiast miało sta-
cjonować aż 300 oficerów KGB.

Wedle raportu senackiej Ko-
misji ds. Wywiadu z maja 1985: 
Soviet Presence in the U. N. Se-
cretariat, jedną z takich przy-
krywek dla wysokiego stop-
niem przedstawiciela sowiec-
kich służb było stanowisko pra-
cy w Bibliotece Daga Ham-
marskjölda. Na przełomie lat 
70. i 80. miejsce przynależ-
ne ZSRS zajmował podpułkow-
nik Aleksander Jelagin, pracow-
nik z I Departamentu, „amery-
kańskiego”, I Zarządu Główne-
go KGB. Zresztą po powrocie 
do Moskwy w 1982 r. Jelegin 
popełnił resortową dysertację: 
Using the UN Library for Collec-
tion of Intelligence Information. 
Tak twierdzi jego ówczesny ko-
lega Jurij Szwets, major KGB, 
który w latach 1985-1987 pra-
cował w waszyngtońskiej rezy-
denturze, podległej owemu słyn-
nemu I Zarządowi Głównemu 
KGB. W 1993 r. Szwets osie-
dlił się w USA, a nawet otrzy-
mał nawet amerykańskie oby-
watelstwo.

Były oficer KGB twierdzi rów-
nież, że dawne stanowisko Je-
lagina w Bibliotece Hammar-
skjöld zajmowała w latach 1985-
1986… Natalia Dubinina. Nie 
musimy na szczęście pole-
gać wyłącznie na zdaniu Szwet-
sa. W kwietniu 2003 r. na rosyj-
skiej stronie AIF Express ukaza-
ła się charakterystyka Rosjanki, 
która odnotowywała ów fakt:

„[...] Gdy tylko nadarzyła się 
okazja, Dubinina dostała pra-
cę w bibliotece ONZ w dzia-
le katalogowania. [...] Oczywi-
ście śledzenie i opisywanie ksią-
żek nie jest najbardziej ekscytu-
jącym doświadczeniem, ale do-
świadczenie zdobyte podczas 
pracy w ONZ okazało się bar-
dzo przydatne. Musiała dogady-
wać się z wieloma osobami, do-
pełnić miliona formalności i słod-
ko uśmiechać się do filipińskiej 
szefowej, wiedząc, że na koniec 
dnia pracy sporządza raport 
z tego, co »Rosjanka robiła«. 
[...]”.

Natalia Dubinina była za-
tem najpewniej pracowni-
kiem sowieckich służb specjal-
nych. Odpowiedź na pytanie, 
czy w swej wersji wydarzeń, 
opublikowanej w moskiewskim 
dzienniku, Dubinina informowa-
ła o spotkaniu jej ojca z Trum-

pem, czy raczej o swoich kon-
taktach z biznesmenem, znał-
by Donald Trump. Dubinin, moż-
na sądzić, znalazł się w artyku-
le z prostej konieczności – zna-
lezienia pretekstu dla wprowa-
dzenia do historii Natalii Dubi-
niny. Natomiast z perspektywy 
Trumpa, jego relacja na kart-
kach w The Art of Deal na temat 
spotkania z Dubininem i rozmo-
wy o projekcie deweloperskim, 
służyły zapewne przykryciu kon-
taktów z pracownikami sowiec-
kich placówek dyplomatycznych, 
a więc i służb.

Zwierzenia Dubininy nie były 
bynajmniej kołem ratunkowym 
dla prezydenta-elekta. Przyspa-
rzały mu kłopotu, bowiem za-
sadniczo różniły się od jego wła-
snej wersji. Jak czytamy w The 
Art Of Deal Trump z Dubininem 
poznał się w 1986 r., ale jesienią, 
gdy ten był już, acz od niedaw-
na, ambasadorem w Waszyng-
tonie. Spotkanie odbyło się pod-
czas lunchu wydanym przez po-
tentata w branży kosmetycznej 
Leonarda Laudera. Deweloper 
siedział podobno w czasie przy-
jęcia obok Dubinina oraz pierw-
szego sekretarza w sowieckiej 
ambasadzie, pracownika z wie-
loletnim stażem w USA i posta-
ci niebagatelnej, Witalija Czur-
kowa. Obydwaj Sowieci mieli 
stać się po tym spotkaniu wiel-
kimi orędownikami Trump To-
werw w Moskwie.

„Od słowa do słowa i rozma-
wiam o budowie wielkiego luksu-
sowego hotelu vis-a-vis Krem-
la, we współpracy z sowiec-
kim rządem” – relacjonował 
Trump.

Wizyta Dubinina w biurze biz-
nesmena w Trump Tower była 
niemożliwa z kilku względów. Ja-
kakolwiek wizyta Stałego Przed-
stawiciela ZSRS u sławnego 
już wówczas Trumpa zwróciłaby 
uwagę FBI na obydwu marzycie-
li oraz naturalnie na Natalię Du-
bininę. Zresztą dla zawodowego 
sowieckiego dyplomaty, ostroż-
nego aparatczyka, byłaby rze-
czą skrajnie nieostrożną, poli-
tycznie samobójczą. Mogła na-
razić Dubinina na konsekwencje 
ze strony przede wszystkim wła-
snych służb. Nabrałyby podej-
rzeń, iż stał się obiektem prowo-
kacji, w tym procesu werbunko-
wego.

Wiadomo dziś o dwóch pró-
bach werbunku podejmowa-
nych przez amerykański kontr-
wywiad wobec waszyngtoń-
skiej rezydentury w latach 1984-
1985. A ile ich było? W tamtej 
dobie wojna szpiegowska toczy-
ła się na wszystkich frontach. 
W sowieckich służbach para-
noja osiągała coraz wyższe pu-
łapy. Zjawisko to miało natu-
ralnie swe systemowe podło-
że, ale na przełomie lat 70. i 80. 
coś w świadomości sowieckich 
elit pękło. W latach 80. ZSRS 
nie próbował już nawet masko-
wać swych lawinowo narasta-
jących problemów gospodar-
czych i wizerunkowych. Wszyst-
kie państwa bloku, szczególnie 
PRL i właśnie ZSRS, zmagały 
się z licznymi dezercjami w rezy-
denturach.

Wspomniane incydenty wer-
bunkowe spowodowały, jesz-
cze przed przybyciem Dubini-
na, że wszyscy sowieccy dy-
plomaci otrzymali zakaz nieau-
toryzowanych kontaktów z oby-
watelami Ameryki. Wyjątki doty-
czyły pracowników służb, choć 
ci podlegali innej, ale nie mniej 
drakońskiej, jurysdykcji. Wej-
ście w przypadkowy nawet kon-
takt z funkcjonariuszem FBI 
oznaczało ekspresowy bilet po-
wrotny do domu. Zatem same 
tylko podejrzenie odbycia nie 
zarejestrowanej rozmowy mogły 
błyskawicznie zakończyć karie-
rę Dubinina. Nie tylko potencjal-
ne wejście do Wieży Trumpa 
stanowiło złamanie sowieckiego 
zimnowojennego protokołu. Dy-
plomaci tej rangi co Dubinin nie 
mieli żadnej swobody. Nie po-
dróżowali bez obstawy przynaj-
mniej jednego ochroniarza. Czy 
zatem obstawa też wsiadała do 
złotej windy w Trump Tower?

Aktywne środki

Dla znawców problematyki so-
wieckich służb, a do takich nie-
wątpliwie zaliczają się eksper-
ci służb amerykańskich, arty-
kuł Dubininy był zawoalowa-
nym szantażem. Przeinaczenia 
i przekłamania zawarte w ar-
tykule opublikowanym w „Mo-
skowskim Komsomolcu” nie 
były dziełem przypadku, ale 
modus operandi specjalistów 
od tzw. kompromatów, czy sze-
rzej – od pracy z/nad osobo-
wymi źródłami. Wedle wspo-
mnianego Szwetsa artykuł po-
wstał w FSB1. Właśnie dlate-
go owe niuanse są tak bardzo 
istotne.

Dubnina sugerowała, że 
odebrała ojca z lotniska i że nie-
mal od razu udali się na zwie-
dzanie. Sowieckie procedu-
ry nie przewidywały miejsca 
na spontaniczne przechadz-
ki w miejscu akredytacji tuż po 
przybyciu. Nowego ambasadora 
czy Stałego Przedstawiciela od-
bierała jeszcze na lotnisku gru-
pa sowieckich dyplomatów i nie-
zwłocznie zawoziła do właści-
wej placówki dyplomatycznej.

Dubinina podała Antono-
wej, że jej ojciec, Jurij Dubi-
nin, płynnie posługiwał się języ-
kiem angielskim, do tego stop-
nia, że oczarował Trumpa już 
podczas ich pierwszej rozmo-
wy. Lecz i ta informacja, jak 
i sugestie Trumpa, że swobod-
nie rozmawiał z Dubininem o in-
westycjach deweloperski w Mo-
skwie, są przekłamaniem. Ję-
zyk angielski Dubnina był tak 
zły, że stał się przedmiotem kpin 
i rozważań prasy amerykań-
skiej, od „The Washington Post” 
i „New York Timesa” przez „Chi-
cago Tribune” po „Newsweek”. 
Zastanawiano się, dlaczego So-
wieci wysłali na tak reprezen-
tacyjne stanowisko dyplomatę 
z rażącymi deficytami językowy-
mi; dyplomatę, który będzie po-
trzebował tłumacza... Jak ustalił 
„Newsweek” Dubinin zaczął się 
uczyć języka angielskiego do-
piero po przybyciu do USA. „The 
Washington Post” pisał, że:

„Moskwa złamała swą prak-
tykę wysyłania na najważniej-
sze stanowisko w Waszyngtonie 
ekspertów od spraw amerykań-
skich, swobodnie posługujących 
się językiem angielskim”.

Szybko Dubinin uzyskał przy-
domek „bladego apartczyka” 
[eng. gray-faced apparatchik] 
oraz drugi – „Mr. Nobody”. Po 
elokwentnym i popularnym Do-
bryninie kontrast był szokujący.

Otóż decyzja Moskwy wyni-
kała przede wszystkim z przeta-
sowań na Kremlu i nowych prio-
rytetach politycznych. Nie ozna-
czała bynajmniej spadku zna-
czenia spraw amerykańskich. 
Świadczyła wręcz o ich nobili-
tacji. Michaił Gorbaczow kon-
solidował wokół siebie ośrodek 
polityki amerykańskiej. Ściągał 
do osobistego grona Dobryni-
na, który miał doskonałe relacje 
z amerykańskimi elitami. Wysy-
łał Dubinina, który nie był zdolny 
zbudować nowego wpływowego 
ośrodka. No i gwarantował, że 
nie wpadnie w jakieś tarapaty na 
miejscu. Szvets tak opisał nomi-
nację Dubinina:

„Ponieważ ambasador Dubi-
nin nie mówił po angielsku, sie-
dział po prostu w swoim poko-
iku w ambasadzie nie wychodząc 
poza teren budynku. Zajmował 
jego trzecie piętro i żył w całkowi-
tym odosobnieniu. On nie przy-
chodził nawet na posiłki w am-
basadzie. Po posiłki do stołówki 
schodziła jego żona […], potem 
zabierała je na górę. […] Miesz-
kał w sowieckiej ambasadzie jak 
pustelnik. Przez co najmniej pół-
tora roku po objęciu funkcji am-
basadora nie podpisywał żad-
nej depeszy z USA do Moskwy. 
Mawiał: »Słuchaj, nie znam ję-
zyka angielskiego. Nie rozu-
miem, o czym mówią w telewizji, 
o czym piszą w gazetach«”.

Wątpliwe zatem by Dubinin 
otrzymał w ogóle zgodę Moskwy 
i KGB na prowadzenie dialogu 
z Trumpem. Lecz Dubinina, naj-
pewniej reprezentantka nowojor-
skiej rezydentury, była właściwą 
do tego osobą.

Natomiast jej pośpiesz-
ny wyjazd z USA odbywał 
się w szczególnych okoliczno-
ściach. W marcu 1986 r. admi-
nistracja Reagana poleciła so-
wieckiemu Stałemu Przedsta-
wicielstwu zredukować per-
sonel, właśnie przez wzgląd 
na jego szpiegowską naturę. 
W 1986 r. wydalono 25 dyploma-
tów, do 1988 ponad stu. Niewy-
kluczone, że wycofano ją z Ame-
ryki w obawie o ryzyko jej „spa-
lenia”, jeśli do niego nie doszło. 
W oficjalnych życiorysach nie 
podaje się, by kiedykolwiek wró-
ciła do USA w jakimkolwiek cha-
rakterze.

Konkludując historia z na-
rodzinami pomysłu o budowie 
Trump Tower w ZSRS, poda-
na przez Trumpa i podtrzyma-
na przez Dubininę, stanowi swo-
istą „legendę” kamuflującą rze-
czywiste związki byłego prezy-
denta USA z sowieckimi służ-
bami w latach 80. Dalszym 
etapem w budowaniu tychże 
była huczna wizyta Trumpa do 
ZSRS w 1987 r.

▶

▶
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Komentarze i Felietony
Trump w Moskwie

O wizycie tej, symbolicz-
nie rozpoczynającej romans 
ambitnego dewelopera z Qu-
eens, z polityką, wspominałem 
przy kilku okazjach. Wątek ów 
miał pomóc wyjaśnić korze-
nie prorosyjskich i proputinow-
skich afektacji urzędującego 
prezydenta USA.

W styczniu 1987 r. Jurij Du-
binin przekazał Trumpowi li-
stownie „dobre wieści z Mo-
skwy”, a mianowicie zainte-
resowanie Sowietów współ-
pracą w ramach joint ventu-
re zmierzającą do „konstruk-
cji i budowy hotelu w Mo-
skwie”. W podróż Trump wyru-
szył do Związku Sowieckie-
go 4 lipca 1987 r., w amery-
kański Dzień Niepodległości. 
Zdaniem Szwetsa list Dubinin 
napisał na żądanie gen. Iva-
na Gromkova, szefa rezyden-
tury w Waszyngtonie. Bo wła-
śnie tak wyglądało od strony 
technicznej zapraszanie Ame-
rykanów do ZSRS.

„Zazwyczaj wyjazdy 
te były wykorzystywane do 
»pogłębienia procesu« rekru-
tacji lub na spotkanie z ofice-
rem prowadzącym z KGB. – 
komentuje były oficer sowiec-
kiego wywiadu – W większo-
ści przypadków wyjazdy były 
organizowane przez Gosco-
mintourist, sowiecką rządo-
wą agencję turystyczną, lepiej 
znaną pod nazwą Intourist, bę-
dącą przykrywką dla KGB. Je-
śli podróż obejmowała wszyst-
kie wydatki opłacone przez In-
tourist, była to wyraźna wska-
zówka, że   stoi za nią KGB”.

Trump zabrał w podróż 
swą żonę Ivanę, byłą obywa-
telkę komunistycznej Czecho-
słowacji. Jej ojciec okaże się 
po latach byłym agentem StB. 
Biznesmen, jak i jego mał-
żonka, zawczasu przejść mu-
sieli „wstępną ocenę”. Stwo-
rzono w tym celu portret psy-
chologiczny Trumpa. Inwigila-
cja była kontynuowana w cza-
sie podróży. Trumpowie za-
trzymali się w luksusowym 
i historycznym hotelu „Naro-
dowy” w Moskwie, najeżonym 
aparaturą podsłuchową i ka-
merami. Biznesmena obwie-
ziono po mieście i pokazano 
mu tuzin potencjalnych lokali-
zacji dla jego wieży. Żadna nie 
znajdowała się na rzut kamie-
niem od Kremla…

Już po powrocie Trump po-
dawał dziennikarzom, że spo-
tkał się z Gorbaczowem. Po 
pewnym czasie „The New York 
Times” sprostował tą informa-
cję. Spotkanie tego typu nie 
miało miejsca. Trump chciał 
dodać sobie splendoru bądź 
przykryć nieoczywisty charak-
ter wizyty. Ale jedno i drugie. 
Z kim się zatem w Moskwie 
spotkał? Kto organizował 
jego wizytę na miejscu? Czy 
można wykluczyć, że spotkał 
się z Natalią Dubininą wów-
czas już pracownikiem osła-
wionego Moskiewskiego Pań-
stwowego Instytutu Stosun-
ków Międzynarodowych?

Sen o władzy

Po powrocie z ZSRS Trump 
nabrał jakby pewności siebie. 
Śmielej wypowiadał się o polity-
ce międzynarodowej. Począł na 
łamach prasy wzywać admini-
strację Reagana do wychodze-
nia Sowietom w kwestiach roz-
brojenia naprzeciw. Oferował 
się jako rozbrojeniowy negocja-
tor. Wychwalał publicznie Gor-
baczowa – bliźniaczo podob-
nie w przyszłości będzie zabie-
gał o względy Putina, stając nie-
jednokrotnie w jego obronie – 
a nawet kontaktował się z se-
kretariatem I sekretarza KPZS, 
przed jego wizytą w USA w grud-
niu 1988 r. Zapraszam wówczas 
przywódcę sowieckiego do sie-
bie, do Trump Tower.

„To dla mnie wielki za-
szczyt – poinformował redakcję 
„New York Daily News”. – Za-
dzwonili do mnie z jego biura 
i powiedzieli, że [Trump Tower] 
to jedno z miejsc, które [Gorba-
czow] chciałby zobaczyć. Naj-
prawdopodobniej pokażę mu 
atrium, może moje biuro i kilka 
mieszkań”.

Gorbaczow nie miał wszakże 
dla biznesmena czasu. Zresz-
tą trwała wciąż zimna wojna, 
a „Gorbi” był przecie przywódcą 
„ojczyzny komunizmu”. Trump 
nie tracił nadziei. Gdy 7 grud-
nia 1988 r. w pobliżu jego wie-
ży pojawił się człowiek przypo-
minający Gorbaczowa, otoczo-
ny rozentuzjazmowanym tłu-
mem, biznesmen zjechał pręd-
ko windą z 26 piętra, gdzie mie-
ściło się jego biuro i wyszedł 
na powitanie długo wyczekiwa-
nego gościa. Gościem jednak 
okazał się Ronald Knapp, po-
pularny sobowtór Gorbaczowa. 
Trump oddalał się od performe-
ra zadowolony i przeświadczo-
ny, że sowiecki lider się doń po-
fatygował. Życzył mu w podzię-
ce „powodzenia”...Lecz na prze-
łomie 1989 i 1990 r. Trump pre-
zentował już wrogie nastawie-
nie do I sekretarza KPZS. Za-
rzucał mu „słabość” i oskarżał, 
że niszczy ZSRS. Prognozował, 
że Gorbaczow zostanie nieba-
wem obalony. Gorbaczow cie-
szył się wówczas na Zachodzie 
olbrzymią popularnością i rze-
czywistym zaufaniem większo-
ści sowieckiego społeczeństwa, 
choć wiarygodnych badań sta-
tystycznych wówczas w Sowie-
tach nie realizowano. Jedyne 
miejsce, gdzie rosła konsterna-
cja i frustracja z polityki Gorba-
czowa, z wyników pierestrojki, 
głasnosti i uskorienija, były so-
wieckie służby specjalne…

Homo novus

Donald Trump wchodził w lata 
90. XX w. jako człowiek bombar-
dowany złymi wieściami. Upadał 
nie tylko Związek Sowiecki, któ-
rego władze obiecały mu wieżę. 
Upadało deweloperskie impe-
rium Trumpa, zbudowanie dzię-
ki fortunie ojca. W roku 1991 
Trump po raz pierwszy ogło-
sił bankructwo. W grudniu te-
goż ostatecznie „zbankrutowała” 
idea ZSRS – kilkoma podpisami 

sformalizowano rozpad „socjali-
stycznego” tworu. Książka „The 
Art Of Deal” stanie się przed-
miotem kpin. Z artysty „intere-
sów” Trump stanie się artystą 
przetrwania. W 1990 r. ukazał 
się kolejny poradnik sygnowany 
jego nazwiskiem: Surviving At 
The Top. Biznesmen z wielkim 
ego i z coraz większymi ambi-
cjami politycznymi jak nigdy do-
tąd potrzebował koła ratunko-
wego.

Państwowy twór powstający 
na zgliszczach byłego sowiec-
kiego imperium zaczynał się za-
rysowywać. Dekompozycji to-
warzyszyła tzw. „dzika prywa-
tyzacja”, rabunek publicznych 
pieniędzy przez nomenklaturę 
i służby specjalne, a zatem po-

wstające nowe fortuny i nowe 
elity, wreszcie gigantyczny pro-
ceder prania i ukrywania środ-
ków na Zachodzie. Wspomnia-
na prywatyzacja, w tym „uryn-
kowienie” sektora bankowe-
go, znajdującego się wciąż pod 
kontrolą służb, była doskona-
łą zasłoną dymną dla megako-
rupcyjnego procederu. W du-
żych miasta Ameryki w gigan-
tycznym tempie rosła grupa in-
westorów w branży deweloper-
skiej operujących w transak-
cjach językiem rosyjskim. Stru-
mień rosyjskich pieniędzy po-
może pogrożonemu w długach 
Trumpowi odzyskać płynność fi-
nansową. Będzie płynąć przez 
całe lata 90., pod postacią kre-
dytów i ofert kupna, oraz wciąż, 

już w nowej erze putnizmu, w la-
tach 2000, uzależniając Trumpa 
i całą jego rodzinę jeszcze moc-
niej od rosyjskich wpływów.

„Jeśli chodzi o napływ produk-
tów wysokiej klasy do USA, Ro-
sjanie stanowią dość niepropor-
cjonalny przekrój wielu naszych 
aktywów” – powie w 2008 r. Do-
nald Trump Jr. podczas nowojor-
skiej konferencji dotyczącej ryn-
ku nieruchomości. – Powiedz-
my, że w Dubaju, a już na pew-
no w naszym projekcie w SoHo 
i w dowolnym miejscu w Nowym 
Jorku. Widzimy mnóstwo pienię-
dzy napływających z Rosji”.

Ale Trump Tower nigdy w Mo-
skwie nie powstała. Bo nigdy 
powstać nie miała.

▶

Demokraci świeżej daty,
O niechlubnej proweniencji,
Znów na fali – jak przed laty,
Znów niejeden triumf święci.

Na salonach dziś brylują,
Są dziś w Unii Parlamencie,
Polskę często tam szkalują,
Oczerniając Ją zawzięcie.

Czy nie czas ich w niebyt zesłać,
Na infamię wszystkich skazać,
Może też na Kreml odesłać
I powrotu im zakazać.

W Moskwie był ich protektorat,
Dzięki nim dzierżyli władzę,
Więc na wyjazd już im pora –
Z głębi serca to im radzę.

Tam też znajdą zatrudnienie,
Jest tam praca dla Millera,
W której spełni się szalenie,
W Mauzoleum za portiera.

Też ten, który w Białowieży,
Leśniczówkę „restaurował”,
Niech do Mauzoleum bieży,
Będzie Wodza balsamował.

Tam do syta wzrok nacieszą,
Wizerunkiem swego Boga,
Więc im radzę – niech się śpieszą,
Bo tam czeka ich żizń błoga.

Lipiec A.D. 2021

Demokraci świeżej daty

Antoni 
Wysocki
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Historia i Pamięć

Realia życia w zniewolonej 
Polsce młodzież poznaje z fil-
mów Piwowskiego lub Barei, 
a za świadectwo codzienno-
ści stanu wojennego ucho-
dzą „Rozmowy kontrolowa-
ne” Chęcińskiego. Na pod-
stawie takich produktów mło-
de pokolenie wyciąga wnio-
sek, że w ówczesnym „świe-
cie na opak” wszyscy świetnie 
się bawili, ubecy byli poczci-
wymi fajtłapami i nawet wysy-
łane przeciw robotnikom czoł-
gi to były jedynie „strachy na 
Lachy”. Od czasów okrągłe-
go stołu kłamstwo PRL-u, 
a przecież były to czasy total-
nego zniewolenia, ohydnych 
łgarstw, oszczerczej propa-
gandy, szarzyzny, biedy i bez-
nadziei. Służący obcym inte-
resom komunistyczny reżim 
miał w pogardzie wszel-
kie prawa a wprowadzając 
stan wojenny, gwarantował 
swym funkcjonariuszom cał-
kowitą bezkarność.

„Ścieżki zdrowia” na 
ZOMO Strasse

Mieszkałam we Wrocławiu 
przy rogu Stalowej i Grabi-
szyńskiej, czyli blisko miejsc, 
na których rozgrywały się 
dramatyczne wydarzenia woj-
ny polsko-jaruzelskiej. Zna-
łam tam każdy zakątek, dzię-
ki czemu nigdy nie wpa-
dłam w łapy zomowców, urzą-
dzających sobie polowania na 
ludzi. W pierwszych dniach 
stanu wojennego tłumy gro-
madzące się przed strajku-
jącymi zakładami były atako-
wane przez pałkarzy zacho-
wujących się tak, jakby dzia-
łali w narkotycznym amoku. 
Bez powodu atakowali. matki 
i żony idące z siatkami z je-
dzeniem idące ku fabrycznym 
bramom, za którymi przeby-
wali ich bliscy. Każdy okruch 
żywności na kartki trzeba 
było wtedy wystać w kolej-
kach. Brutalność milicji, rewi-
zje, polegające na wysypy-
waniu zawartości pakunków 
na bruk, powodowały, że ta-
kim trudem zdobyte wiktu-
ały wpadały do błota. Najbar-
dziej wstrząsnęły mną wyda-
rzenia, które kilka dni przed 
Bożym Narodzeniem roze-
grały się w pobliżu Fadromy. 
Przed murem stał długi sze-
reg transporterów opance-
rzonych, uniemożliwiając gro-
madzącym się ludziom na po-
dejście do strajkującej fabry-
ki. Doszło do przepychanek 

z żołnierzami i funkcjonariu-
szami ROMO. Od strony pla-
cu Srebrnego wyjechała ko-
lumna pojazdów milicji, któ-
rej towarzyszył duży oddział 
ZOMO. Kto się w porę nie cof-
nął na tego spadał grad mili-
cyjnych pałek. Chwilę potem 
inne milicyjne oddziały ruszy-
ły w tym samym kierunku 
od strony ul. Spiżowej. Wraz 
z nimi na tłum natarły samo-
chody pancerne. Część zgro-
madzonych się rozproszyła 
a część znalazła się w uformo-
wanym przez pojazdy ZOMO 
kotle. Chwilę później rozle-
gły się straszne krzyki bitych 
ludzi. Przez megafony wzy-
wano do natychmiastowe-
go oddalenia się pod rygo-
rem aresztowania. I rzeczywi-
ście wokół zaroiło się od zo-
mowców, którzy walili pała-
mi każdego, kto im się nawi-
nął pod rękę lub wciągali do 
nysek, gazików i ciężarówek 
swoje ofiary, wlokąc je po bru-
ku, kopiąc i okładając pałami.

Po tych wydarzeniach oraz 
po brutalnym stłumieniu straj-
ku w Fadromie (dopiero trzeci 
zmasowany atak wojska i mi-
licji na ten zakład doprowadził 
do jego ostatecznego opano-
wania) na Grabiszyńskiej za-
panował ponury klimat trium-
fującego terroru. Stąd ulicę 
tę zaczęto nazywać ZOMO 
Strasse. Wojska i milicji czę-
sto było na niej więcej, niż 
zwykłych przechodniów, ale 
o grudniowej „masakrze pod 
bunkrem” (charakterystyczny 
gmach nieopodal Fadromy – 
pamiątka po Festung Breslau) 
ludzie szeptali na przystan-
kach, w tramwajach, w skle-
powych kolejkach. Ci, którzy 
akcję ZOMO widzieli z wyż-
szych pięter tamtejszych blo-
ków byli przekonani, że nie 
obyła się ona bez ofiar śmier-
telnych. Wyglądające na mar-
twe ciała rannych lub do nie-
przytomności pobitych łado-
wano bowiem do karetek i cię-
żarówek.

Nocne rozrywki pałkarzy

W stanie wojennym każdy mi-
licjant miał prawo w dowol-
nej chwili wtargnąć do każ-
dego mieszkania i pod pre-
tekstem rewizji wywró-
cić w nim wszystko do góry 
nogami. To samo dotyczy-
ło też sklepów. Byłam kiedyś 
świadkiem pastwienia się nad 
prywatnym kioskiem z warzy-
wami, który z jakichś przy-

czyn stał się celem agresji kil-
ku zomowców.

Kiedy więc funkcjonariu-
sze tych oddziałów panicz-
nie uciekali przed wzburzo-
nym tłumem, podczas pierw-
szej demonstracji Solidarno-
ści Walczącej, odczuwałam 
prawdziwą przyjemność. Plac 
Pereca, z powodu częste-
go bombardowania środkami 
chemicznymi, zyskał wtedy 
miano Gazplatzu, ale był jed-
nym z centrów triumfów wol-
ności. Przed dopiero co prze-
pędzonymi zomolami wkrót-
ce trzeba było uciekać, oczy 
łzawiły od gazu, ale satysfak-
cja z tych krótkotrwałych zwy-
cięstw była ogromna. Okazy-
wało się, że siepacze reżimu 
nie są niepokonani i to budzi-
ło naszą nadzieję.

Znamienne dla tego cza-
su wydarzenie przeży-
łam w środku nocy po jednym 
z upalnych dni lata 1982 roku. 
Ucząc się do jakiegoś egza-
minu, na chwilę oderwałam 
się od książek, by na mo-
ment wyjść na balkon i za-
czerpnąć świeżego powietrza. 
Od ostatnich rozruchów minę-
ło już kilka dni, resztki gazu 
łzawiącego dochodziły jesz-
cze z krzaków i piwnic. Obo-
wiązywał zakaz przebywa-
nia poza domem od godziny 
22 do 6. Nie przyszło mi jed-
nak do głowy, że wyjście na 
balkon może być potraktowa-
ne jako złamanie tegoż zaka-
zu. Tym bardziej, że mieszka-
łam na trzecim piętrze, nasze 
okna i balkon wychodziły nie 
na ulicę lecz w głąb podwór-
ka. Tym większe było moje za-
skoczenie, kiedy w ciszę noc-
ną rozerwał dziki wrzask: „Go-
dzina milicyjna jest!” Pomy-
ślałam, że milicja zaatakowa-
ła kogoś, kto wyszedł z domu. 
Kiedy próbowałam się zorien-
tować, kto i do kogo krzyczy, 
zobaczyłam kilku zomowców, 
z których jeden mierzył do 
mnie z jakiejś broni. Równo-
cześnie z głośnym strzałem 
zobaczyłam lecący w moim 
kierunku granat gazowy. Ude-
rzył w ścianę tuż obok drzwi 
naszego balkonu i odbija-
jąc się upadł niemal w śro-
dek owej grupki zomowców. 
Nim buchnęły z niego kłę-
by białego dymu odskoczyli 
a z ich krzyków zrozumiałam, 
że będą zamierzali się dostać 
do naszego mieszkania. Krzy-
czeli: „Które to piętro? Który 
to będzie numer?” Przestra-
szyłam się, że kiedy wpadną 

do mojego pokoju, znajdą tor-
bę z gazetkami i rzeczy służą-
ce do drukowania. Pośpiesz-
nie starałam się wcisnąć oba 
pakunki gdzieś najgłębiej, jak 
się da. Krzyki zomowców do-
chodziły najpierw z podwór-
ka, a potem z klatki schodo-
wej. Spierali się o wybór bra-
my, chyba trzech biegało po 
schodach. Jakby zaskoczyła 
ich duża liczba drzwi. Przez 
chwilę walili do mieszkania 
piętro niżej, potem do drzwi 
sąsiadów zza ściany. Ciągle 
jednak spierali się, za który-
mi drzwiami naruszono go-
dzinę policyjną. Z ulgą przy-
jęłam to, jak po chwili zbiegli 
na dół. Cisza, nie oznacza-
ła końca harców tego towa-
rzystwa. Nagle tę ciszę prze-
rwał odgłos jakichś przed-
miotów, wrzucanych do klatki 
schodowej. Charakterystycz-
ny syk nie pozostawiał wąt-
pliwości na jaki chłopcy wpa-
dli pomysł. Drzwi mieszkania 
nie były dla gazu żadną prze-
szkodą, a jeśli któryś z miesz-
kańców jeszcze się nie obu-
dził, to w tej chwili nie spał 
już na pewno. Najpierw krzy-
czeli mieszkańcy parteru, po-
tem pierwszego piętra i kolej-
nych. Kiedy nic nie widząc, 
obijając się o ściany i meble 
dotarłam do balkonu, oka-
zało się, że są tam wyrwani 
ze snu rodzice i próbują zła-
pać oddech. To samo dzia-
ło się na innych balkonach 
a także w szeroko pootwiera-
nych oknach, w których kasz-
leli, krzyczeli i próbowali ła-
pać oddech głęboko powy-
chylani lokatorzy wszystkich 
okolicznych mieszkań. Wszy-
scy w piżamach, koszulach 
nocnych lub półnadzy. Naj-
większy dramat rozgrywał się 
chyba na parterze, bo wśród 
krzyku ze stu lub więcej gar-
deł dał się słyszeć głos sąsia-
da: „Bandyci! Mordujecie mi 
żonę! Ona ma astmę!” Na zo-
mowcach nie zrobiło to żad-
nego wrażenia. Przeciwnie 
– zbiegli się ze wszystkich 
stron, ustawili się przed na-
szą bramą i wymachiwali pał-
kami, jakby nie mogli się do-
czekać, kiedy, dusząc się ga-
zem , zaczniemy wybiegać 
z domu pod ich pały i buciory. 
Chyba nikt w naszym bloku 
nie zmrużył już oka tej nocy. 
Wraz z końcem godziny mili-
cyjnej kobietę chorą na astmę 
sąsiedzi odprowadzili do na 
szczęście znajdującego się 
niedaleko szpitala pulmonolo-

gicznego. Trafili tam też rodzi-
ce z małymi dziećmi.

Analfabetów zabawy 
z bronią

W miejscach, przez które 
przetoczyły się demonstracje, 
zawsze leżało mnóstwo „pa-
miątek po ZOMO”: wypalone 
kartonowe granaty gazowe, 
ale też opakowania i instrukcje 
używania tej amunicji. Każdy, 
kto widział w akcji szwadrony 
Jaruzelskiego, wie, że te gra-
naty były pakowane w zgrzew-
ki, podobnie jak dziś pakuje 
się butelki z napojami. Każ-
da zgrzewka zawierała kart-
kę z instrukcją. Wielu z nas 
brało te przedmioty nie tylko 
na pamiątkę, ale też żeby się 
dowiedzieć, czym oni do nas 
strzelają. Krótka instrukcja 
zawierała m.in. kategoryczny 
zakaz używania granatów ga-
zowych w miejscach zamknię-
tych, gdyż już „jeden odpa-
lony w pomieszczeniu o ku-
baturze 10 tys. metrów sze-
ściennych wytwarza warun-
ki niemożliwe do wytrzymania 
przez organizm ludzki”. Mimo 
tego ostrzeżenia ZOMO wrzu-
cało te granaty nie tylko do 
bram, ale i mieszkań. Bywało, 
że efektem był pożar (w jed-
nym z nich, przy ul. Kolejowej, 
spłonął cenny księgozbiór). 
31 sierpnia 1982 wystrzeli-
wanymi granatami powybija-
no okna sal oddziału nowo-
rodków i oddziału intensywnej 
terapii szpitala przy obecnym 
placu Jana Pawła II. Dawniej 
był to plac 1 Maja. (Czy to ha-
niebne, że postkomuniści żą-
dają przywrócenia poprzed-
niej nazwy). O dramatycznych 
ewakuacjach zagazowanych 
sal szpitalnych i dantejskich 
scenach, jakie się tam rozgry-
wały, pisała prasa Solidarno-
ści Walczącej. A jest to tyl-
ko kilka z wielu przykładów 
na to, że wypowiadając woj-
nę polskiemu społeczeństwu 
komunistyczny reżim zmobi-
lizował i uzbroił wielotysięcz-
ne watahy nieodpowiedzial-
nych przygłupów.

Korzystając z przywile-
ju całkowitej bezkarno-
ści, urządzały sobie za-
bawy kosztem ludzkiego 
zdrowia i życia. I tylko Bo-
skiej opiece powinniśmy 
być wdzięczni, że nie do-
szło do tragedii na znacz-
nie większa skalę.

Zapomniana codzienność 
stanu wojennego

 ■ Postkomunistyczny ład III RP, dominacja mediów wywodzących się z PRL-owskiego aparatu pro-
pagandy oraz programami nauczania preparowanymi przez ludzi o mentalności sowieckiej sprawiły, 
że wiedza młodego pokolenia o czasach komunizmu jest niemal żadna.

Grażyna 
Adamska
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W takich okolicznościach wy-
kreowanie jednostek samo-
rządu terytorialnego na pręż-
ne, autonomiczne i dynamicz-
ne podmioty społeczno-go-
spodarcze jest niemal całko-
wicie uzależnione od skutecz-
nego modelu zarządzania. 
Dobrze zarządzany samorząd 
gminny ma charakter wielowy-
miarowy, jednak w dużej mie-
rze odnosi się do procesów 
inwestowania w szeroko rozu-
mianą infrastrukturę komunal-
ną i społeczną.

Samorządy 30 lat później 
i Nowy Polski Ład

Po trzydziestu latach tyl-
ko w nielicznych gminach 
można zauważyć profesjonal-
ne i efektywne zarządzanie. 
Niestety w wielu samorzą-
dach nadal brakuje infrastruk-
tury, komunikacja publiczna 
jest niewystarczająca, a sieć 
dróg gminnych jest w fatalnym 
stanie.

Tak jak kiedyś refor-
ma samorządowa, tak obec-
nie Nowy Polski Ład stano-
wi nowe otwarcie w polity-
ce i gospodarce. Będzie ono 
skuteczne tylko w samorzą-
dach, w których myśli się stra-
tegicznie, dokonuje się pomia-
ru efektywności podejmowa-
nych działań i oceniają dzia-
łalność pod kątem gospodar-
ności.

Błędne koło niemocy 
samorządowej

W większości samorządów 
panuje permanentny kryzys. 
Niektóre zbankrutowały. Po-
jawiły się nawet pojedyncze 
bankructwa gmin. Samorzą-
dy nie potrafią identyfikować 
i rozwijać silnych stron obsza-
ru, na którym działają. Nie po-
trafią dynamizować gospoda-
rek lokalnych, co uniemożliwia 
zwiększenie dochodów wła-
snych. Rzadko przyciągają 
nowych inwestorów, którzy po-
trzebują sprawnej infrastruk-
tury technicznej i zaawanso-
wanych technologii. Nie budu-
ją infrastruktury, bo mają ni-
skie dochody własne, a wyni-
kają one m.in. z braku infra-
struktury.

Już teraz wiadomo, że 
większość samorządów wy-
maga pomocy, by móc włą-
czyć realizację Nowego Pol-
skiego Ładu.

Samorządy gminne 
w ocenie mieszkańców

Coraz wyższe wymaga-
nia wobec decydentów uloko-
wanych w samorządach teryto-
rialnych, nie przyniosły satys-
fakcjonujących mieszkańców 
zmian. Niemal wszyscy kandy-
daci na wybieralne stanowiska 
samorządowe potrafią przeko-
nywać w kampaniach wybor-
czych o swoich kwalifikacjach, 
kompetencjach i wizji rozwoju 
gminy. W podkrakowskiej gmi-
nie kandydat na wójta zapew-
niał wyborców, że wie, jak do-
kończyć budowę gigantycz-
nego gminnego gimnazjum. 
Jak wiadomo gimnazja już 
przestały istnieć, a popadają-
ca w ruinę rozpoczęta budowa 
szkoły jest dowodem na wpro-
wadzenie w błąd wyborców.

Kilkanaście lat członko-
stwa w Unii Europejskiej 
i ogromne środki, jakimi dys-
ponowały samorządy lokalne, 

nie zlikwidowały braków w in-
frastrukturze wodno-kanaliza-
cyjnej, gazowej i społecznej. 
Mieszkańcom gmin wiejskich 
nadal brakuje dostępu do pod-
stawowej infrastruktury. Nowy 
Polski Ład oferuje samorzą-
dom ogromne środki na wybu-
dowanie infrastruktury. Jeśli 
jednak samorządy nie umia-
ły efektywnie wykorzystywać 
środków unijnych, czy potrafią 
skorzystać z oferty Polskiego 
Ładu?

Ocena funkcjonowania 
samorządów

W większości samorządów ist-
nieją czynniki organizacyjne, 
które powodują, że nie popra-
wi się jakość usług w instytu-
cjach publicznych. Na funk-
cjonowanie samorządu istot-
ny wpływ ma jakość i innowa-
cyjność decyzji. Administracja 
powinna być zarządzana zgod-
nie z prawem, co jest możliwe 

dzięki wykorzystaniu profesjo-
nalnych metod i technik.

Istotną wadą samorzą-
dów w Polsce jest ich niska in-
nowacyjność i myślenie w per-
spektywie krótkoterminowej. 
W gminach nadal jest silny 
opór przed załatwianiem spraw 
drogą elektroniczną. Przykła-
dem jest podkrakowska gmi-
na, która realizuje wielolet-
ni program rozdzielenia pracy 
socjalnej od postępowania ad-
ministracyjnego. Wartość tego 
programu to blisko pół milio-
na złotych, ale niemożliwe jest 
przekazywanie dokumentów 
i wyjaśnień zdalnie. Pracow-
nik socjalny domaga się oso-
bistych wizyt, chociaż strony 
postępowania nie mają takiej 
możliwości. Strony muszą więc 
czekać na odpowiedź urzędu 
nawet kilka tygodni.

Samorządy koncentrują się 
głównie na pozyskiwaniu środ-
ków na bieżącą działalność, 
a wymagane zobowiązania 

są zazwyczaj spłacane kolej-
nymi kredytami, zaciąganymi 
także w parabankach. Braku-
je inwestycji przyszłościowych, 
nie rozwija się też technologii, 
pomimo, że gminy korzystają 
z programów na usprawnienie 
działalności.

Zmiana przepisów 
samorządowych 

potrzebna od zaraz

Samorządy funkcjonują w ra-
mach obowiązujących przepi-
sów prawnych, zatem kluczem 
do poprawy jest pilna zmiana 
tych przepisów.

Należy rozważyć celowość 
nałożenia obowiązku prawne-
go, zapewnienie wysokiego po-
ziomu merytoryczno-prawne-
go wydawanych dokumentów, 
propagowanie sprawnej i wyso-
kiej kultury obsługi interesan-
tów czy procedurę ułatwiają-
cą mieszkańcom załatwianie 
spraw w urzędzie. Na razie 

Nowy Polski Ład impulsem zmian 
ustaw samorządowych?

 ■ Jednostki samorządu terytorialnego istnieją w Polsce od 1 stycznia 1999 roku i otrzymują środki 
na realizację swoich zadań. Podstawowe finansowanie jednostek samorządu terytorialnego jest zawar-
te w Konstytucji RP, a szczegóły finansowania regulują przepisy prawne zawarte w ustawach. Na pod-
stawie tekstu konstytucji można zauważyć różnorodność źródeł finansowania samorządów.

Grzegorz Gorczyca

▶
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urzędy mogą wydawać 

nieskończenie wiele decy-
zji wadliwych, nie ponosząc 
żadnych konsekwencji. Prezy-
dent Krakowa wydał niezgod-
ną z prawem decyzje budowla-
ną, w wyniku której zablokowa-
no działanie lądowiska Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowe-
go. Wniosek o wznowienie po-
stępowania został przez pre-
zydenta odrzucony. Prezydent 
oświadczył, że ponownie wyda 
taką samą niezgodną z pra-
wem decyzję.

Nowy przepis mógłby wpro-
wadzić penalizację wydawania 
błędnych decyzji administra-
cyjnych, które byłyby usuwane 
z obrotu prawnego w trybach 
odwoławczych i sądowych 
z obrotu prawnego.

Audyty mają być źródłem 
obiektywnej oceny samorzą-
du w zakresie gospodarno-
ści, celowości, a także przej-
rzystości i jawności. W pod-
krakowskich gminach audy-
ty są prowadzone przez pra-
cowników wydziału prawne-
go i nadzoru Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie. Może być tak, że w sa-
morządzie realizowany audyt, 
ocenia w Małopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim, osoba, któ-
ra ten audyt wykonała, „dora-

biając” sobie w podległych sa-
morządach. Należy przyjąć 
przepis prawny uniemożliwia-
jący takie praktyki.

Nadzór wojewody wydaje 
się niewystarczający, 

brakuje faktycznej 
kontroli.

Nie ma procedur merytorycz-
nego doboru pracowników. Do-
bór i weryfikacja pracowników 
przez sprawdziany kwalifika-
cyjne dla pracowników nowo 
przyjętych oraz okresowe oce-
ny wszystkich pracowników, 
są dalece niewystarczające. 
Może warto rozważyć zatrud-
nianie wyłącznie na okres cza-
sowy, by po upływie terminu 
zatrudnienia, pracownik i nowi 
kandydaci stawali do kolejnego 
konkursu na dane stanowisko.

To by motywowało za-
trudnionych do stałego po-
głębiania wiedzy i kompeten-
cji, oraz wpłynęłoby na jakość 
usług.

Wyzwania dla 
samorządów

Warunkiem realizacji Nowe-
go Polskiego Ładu na pozio-
mie samorządów jest rzetelna 
ocena efektywności podejmo-

wanych działań i decyzji. Nie-
stety, praktyka audytowa poka-
zuje, że administracja publicz-
na nierzadko stosuje procedu-
ry systemowe w niezmienionej 
postaci przez wiele lat, a posia-
dane systemy zarządzania ja-
kością nie są wykorzystywa-
ne w bieżącej pracy niektó-
rych samorządów. Tylko sys-
tematyczne doskonalenie jako-
ści usług świadczonych przez 
samorządy terytorialne daję 
szansę realizacji Nowego Pol-
skiego Ładu.

Samorząd jest odpowie-
dzialny za zaspokojenie po-
trzeb mieszkańców, a mimo 
to niewiele samorządów sku-
pia się na lokalnej polityce spo-
łecznej. Tymczasem zgodnie 
z zasadą pomocniczości reali-
zacja celów polityki społecznej 
jest w wysokim stopniu zde-
centralizowana i proces ten na-
dal postępuje poprzez prze-
kazywanie na najniższy po-
ziom zarządzania działań i od-
powiedzialności. Istnieje pilna 
potrzeba przyjęcia rozwiązań 
prawnych zapisanych w usta-
wie o odpowiedzialności samo-
rządów za brak realizacji rzą-
dowych programów społecz-
nych na poziomie gmin.

Przykładem uzasadnia-
jącym takie rozwiązanie jest 

trwający już drugi rok pilota-
żowy program Centrum Usług 
Społecznych, który nie cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
samorządów. Asystencja oso-
bista, opieka wytchnieniowa 
ma zagwarantowane pełne fi-
nansowanie ze środków rzą-
dowych, a mimo to w samo-
rządach gminnych taka forma 
pomocy jest zazwyczaj niedo-
stępna.

Tu ujawnia się brak do-
brze zorganizowanego pomia-
ru wykonania zadań publicz-
nych w samorządzie. Ta kwe-
stia, też powinna znaleźć od-
zwierciedlenie w przepisach 
prawnych, nawet w ustawie 
o dyscyplinie finansów publicz-
nych, z zaznaczeniem, że na-
ruszenie tej dyscypliny stanowi 
brak realizacji programów rzą-
dowych.

Ważną funkcją społeczeń-
stwa obywatelskiego jest rów-
nież obserwacja, kontrola i kry-
tyka władzy. Niestety władze 
samorządowe uniemożliwiają 
krytykę działań władzy. W pod-
krakowskiej gminie notorycznie 
odmawia się dostępu do infor-
macji publicznej. Mieszkaniec 
już po raz drugi w tej samej 
sprawie przechodzi wszystkie 
instancje odwoławcze i sądo-
wo-administracyjne, gdyż wójt 

nie wykonuje wyroku Naczel-
nego Sądu Administracyjnego.

Prezydent Krakowa tyl-
ko w tym roku wytoczył dwa 
procesy działaczom społecz-
nym za publiczną krytykę dzia-
łań władz miasta. W podkra-
kowskiej gminie wójt skierował 
do prokuratury wniosek miesz-
kańca o informację publicz-
ną. W tej samej gminie, kie-
dy doszło do śmierci samobój-
czej w rodzinie dotkniętej prze-
mocą i niepełnosprawnością, 
będącej pod opieką Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej , wójt groził pozwem sądo-
wym i żądał publicznych prze-
prosin za powiązanie tej trage-
dii z niewłaściwym wypełnia-
niem jego obowiązków.

Wprowadzenie programu fi-
nansowania inwestycji sa-
morządowych, powinno zo-
stać poprzedzone pilnymi 
zmianami niektórych ustaw. 
Należy rozważyć przyjęcie 
jasnej deklaracji opisującej 
czasowy horyzont i zakres 
możliwych zmian w przepi-
sach odnoszących się do 
spraw samorządu. Prze-
prowadzenie planu odbu-
dowy wymaga zwiększenia 
nadzoru i kontroli nad samo-
rządami.

▶

Kariera naukowa na najlep-
szych uniwersytetach lub pi-
sanie książek umożliwia wej-
ście do grona rządowych spe-
cjalistów. Ale czasami decydu-
je o tym wychowanie rodzin-
ne, znajomość zagadnień 
i pasja którą przekazał ojciec. 
Taką rodziną są dzisiaj Brzeziń-
scy – dwóch synów i córka Zbi-
gniewa Brzezińskiego, oficjal-
nego doradcy do spraw zagra-
nicznych prezydenta Jimmiego 
Cartera. Brzeziński ojciec był 
specjalistą od spraw między-
narodowych, a jego ojciec Ta-
deusz był polskim ambasado-
rem w Kanadzie w 1938 roku.

Synowie Zbigniewa Brze-
zinskiego również robią ka-
rierę w polityce zagranicznej, 
a córka est znaną komenta-
torką liberalnej stacji MSNBC. 
I jak to w rodzinie bywa – każde 
z nich ma odmienne poglądy.

Mika Brzezinski, utalentowa-
na dziennikarka, ma bardzo le-
wicowe poglądy. Od lat prowa-
dzi swój poranny program z ko-
mentatorem Chuckiem Scarbo-
roughem, za którego parę lat 
temu wyszła za mąż. W mar-
cu 2016 roku prowadziła pa-
nel dyskusyjny z prezydentem 
Dudą, w czasie jego pierw-
szej wizyty w Waszyngtonie. 
Sala w National Press Club, 

słynnym klubie dziennikarskim, 
była pełna – każdy kto z Polo-
nii waszyngtońskiej interesował 
się sprawami Polski, chciał zo-
baczyć nowego prezy-
denta z konserwatywnej 
partii PiS. Pytania, które 
zadawała Mika, nie były 
łatwe, a ona prezento-
wała raczej twarde sta-
nowisko. Robiłą to bar-
dzo profesjonalnie, z mi-
łym uśmiechem na twa-
rzy. Nasz prezydent nie 
miał łatwego zadania.

Mark Brzezinski zo-
stał jednym z czołowych 
doradców prezydenta 
Obamy do spraw zagra-
nicznych. Miałam okazję 
go poznać około 12 lat 
temu. Nie znałam jesz-
cze jego poglądów na 
sprawy polskie. Pode-
szłam do niego i przed-
stawiając się, powie-
działam, że jestem z Pol-
ski i pamiętam poparcie 
jego ojca dla Solidarno-
ści. Mark b był miły, po-
wiedział że takie popar-
cie było oczywiste i on sam po-
dziwiał zryw niepodległościo-
wy w Polsce. Ale jak to w po-
lityce – miłe słowa nie zawsze 
odzwierciedlają faktyczne po-
glądy. Został mianowany przez 

prezydenta Obamę na ambasa-
dora w Szwecji i bardzo mu się 
podobała liberalna polityka tego 
kraju.

Natomiast Ian Brzezin-
ski reprezentuje całkowicie od-
mienne stanowisko od rodzeń-
stwa – ma poglądy konser-
watywne i nie tylko je wyra-
ża w słowach, ale i w czynach. 

Był kluczową postacią w akce-
sji Albanii do NATO w 2009 roku 
oraz aktywnie działał w innych 
krajach bałkańskich. Od lat 

jest doradcą a Atlantic 
Council, słynnym think 
tanku w Waszyngto-
nie. Był również człon-
kiem rady nadzorczej 
APAC – American Polich 
Advisory Council, za-
łożonego między inny-
mi przez swojego ojca. 
Nie podzielał rodzin-
nego liberalizmu partii 
demokratycznej. Wie-
dział doskonale, że 
trzeba prowadzić twar-
dą politykę w stosun-
ku do Putina i że waż-
ne są dobre relacje po-
między Polską i USA. 
Wiele razy przedstawiał 
swoje poglądy na spo-
tkaniach w Waszyng-
tonie, podkreślając ko-
nieczność istnienia 
NATO i dobrego przy-
gotowania obronnego 
państw członkowskich. 
Znając Iana, wiem, że 

popiera państwa Trójmorza 
i Grupy Wyszehradzkiej i że 
jego stanowisko się nie zmieni.

Jako analityk międzyna-
rodowych spraw w zakre-
sie zbrojeń, Ian przedstawił 

krótko w Atlantic Council po-
równanie wizyty dwóch róż-
nych prezydentów USA w sie-
dzibie NATO w Europie: rok 
2019 wizyta prezydenta Trum-
pa – 9 stanowczych orze-
czeń; wizyta prezydenta Bide-
na w czerwcu roku 2021 – pań-
stwa członkowskie wydały 79 
stwierdzeń, które wymagały 
bardzo długich analiz...

Po sześciu miesiącach 
prezydentury Bidena do tej 
pory nie ma ambasadora 
USA w Warszawie. Wiele jest 
spekulacji o nominacji Marka 
Brzezinskiego na to stanowi-
sko. Większość ekspertów od-
wołuje się do przeszłości i ta-
lentów ojca – Zbigniewa Brze-
zińskiego. Ale jak to w rodzinie 
bywa – nie wszyscy przy stole 
zgadzają się w sprawach poli-
tyki. Jeśli Mark Brzezinski do-
stanie nominację, będzie bar-
dzo miłym ambasadorem i na 
pewno będzie reprezentował 
stanowisko Bidena w Warsza-
wie. Pamiętajmy jednak jakie 
stanowisko zajął Biden w klu-
czowej dla Polski sprawie ener-
getycznej Nord Stream – 2.

Jeśli ambasadorem ma być 
osoba o nazwisku Brzeziń-
ski, to dużo bardziej wolała-
bym Iana.

Rodzinna polityka Brzezinskich
 ■ W państwach demokratycznych trudno znaleźć kogoś za-

angażowanego w politykę zagraniczną państwa, kto nie jest 
przygotowany do reprezentowania kraju na arenie między-
narodowej.

Agnieszka Marczak
Trasa Waszyngton-Wrocław
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Prof. Witold Kieżun:

Zawsze miałem 
zainteresowania literackie

Chociaż zajmuję się problema-
tyką naukową – ekonomią, teo-
rią organizacji i zarządzania, 
to zawsze pociągała mnie li-
teratura. Miałem nawet pewne 
ambicje poetyckie. W sowiec-
kim obozie w Krasnowodsku, 
na skraju pustyni Kara-Kum, 
układałem wiersze w pamięci, 
bo nie mogłem ich zapisywać. 
Jeden z nich kończył się opty-
mistycznie – wyjdziesz wte-
dy wierzący i pewny, że gdzieś 
tu mieszka Bóg. Dla kolegów 
z gułagu były to słowa pocie-
szenia.

Spośród krakowskich więź-
niów, z którymi zagarnęło mnie 
NKWD w marcu 1945 roku, 86 
proc. zmarło z chorób i wyczer-
pania. Dotrwałem jakoś do 
amnestii w 1946 roku. Odesła-
no mnie do kraju – w ręce UB. 
W obozie pracy w Złotowie by-
łem do czasu ujawnienia się 
przed komisją pułkownika „Ra-
dosława”. Mogłem więc konty-
nuować studia prawnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 
które zacząłem na tajnym Uni-
wersytecie Warszawskim. Rów-
nocześnie pracowałem w Naro-
dowym Banku Polskim.

Studiowałem w latach 1946-
1949, i wówczas poznałem Zbi-
gniewa Herberta. Zaprzyjaźnili-
śmy się. Zachęcał mnie do po-
dejmowania prób literackich, 
co zresztą mobilizowało moje 
ambicje. Był zaciekawiony mo-
imi losami, legendą Powsta-
nia Warszawskiego, drama-
tycznymi przeżyciami w obo-
zach. Przedstawiałem mu swo-
je próby literackie. Dyskutowali-
śmy o powinnościach literatury, 
o kondycji poety, jego roli w spo-
łeczeństwie.

Osiągnęliśmy daleko idą-
cą bliskość, zarówno poglą-
dów, jak i odczuwania świa-
ta. Dla mnie ważne było zain-
teresowanie poezją. Spotykali-
śmy się wieczorami przy lamp-
ce wina. Improwizowaliśmy. 
Nie spodziewałem się, że z nie-
go wyrośnie tak wspaniały po-
eta, któremu należała się no-
blowska nagroda.

Myślę, że istotnym elemen-
tem naszej przyjaźni było jego 

zainteresowanie moimi niezwy-
kłymi losami. Opowiadałem mu 
o swoich perypetiach, o konspi-
racji, walkach powstańczych, 
o wierze i woli przetrwa-
nia w obozach. Mówiono, że 
miał coś w rodzaju komplek-
su – nie uczestniczył w wal-
ce z okupantem. Cokolwiek by 
mówić, był uczciwym człowie-
kiem, który nie splamił się ta-
kimi epizodami, jak inni literaci, 
czy choćby Wisława Szymbor-
ska swoimi stalinowskimi wier-
szami.

Książkę „Niezapomniane 
twarze” nagrywałem w Afry-
ce. W Burundii, jako ekspert 
ONZ, organizowałem admini-
strację państwową. Powstawa-
ła w atmosferze pewnej nostal-
gii, w oddaleniu od kraju. Był 
to zbiór nowel opisujących lu-
dzi, których spotkałem w życiu. 
Taśmę przesłałem Jerzemu 
Giedroyciowi, który zachęcał 
mnie do publikacji książki. Uka-
zała się w 1996 roku. Promo-
cja była w warszawskim Klu-
bie Księgarza. Nakład szybko 
się rozszedł. Przewiduję wzno-
wienie i powiększenie objętości 
książki o kolejne postaci.

Wróćmy jednak do Zbignie-
wa Herberta. Z audycji radiowej 
dowiedział się o moim czaso-
wym pobycie w kraju. Odszukał 
mnie za pośrednictwem „Tygo-
dnika Solidarność”, w którym 

pisywał felietony. Wówczas był 
już w ciężkim stanie. Choro-
ba – ciężki przypadek astmy – 
nie pozwalała mu wstawać. Le-
żał na łóżku na jednym boku. 
Przez parę godzin opowiadał 
mi o swoim życiu. Wspomnia-
łem mu o wydanej książce. Za-
ciekawił się. Przyniosłem mu 
ją. Niedługo potem zadzwonił 
– był pod wrażeniem lektury. 
Napisał recenzję moich „Nie-
zapomnianych twarzy”, która 
ukazała się w „Tygodniku Soli-
darność”. Pozwolę sobie zacy-
tować ją. Przyniosła mi wielką 
satysfakcję.

Tylko uważnej i delikatnej 
przyjaźni mojego kolegi z cza-
sów uniwersyteckich zawdzię-
czam, że jego książka dotar-
ła do moich rąk. Zdaję so-
bie sprawę z cudowności tego 
zdarzenia. W ciemnych la-
tach po wojnie wszystko usi-
łowało rozerwać nasze związ-
ki. Leży przede mną książ-
ka znakomita, chyba całkowi-
cie zignorowana przez polską 
krytykę. Sto kilkadziesiąt stron 
olśniewająco czystej, eleganc-
kiej, sprawnej polskiej prozy, 
nie znalazło uznania w oczach 
aptekarzy i trucicieli naszej lite-
ratury.

W oczy rzuciła mi się 
przede wszystkim kompozycja 
tej minipowieści oraz bohater, 
który trafnie charakteryzuje au-

tora. Niepowtarzalna proza Wi-
tolda Kieżuna to zaledwie czter-
naście krótkich rozdziałów. Cał-
kowicie świadom wzruszenia, 
jakie towarzyszyło mi podczas 
lektury, stwierdziłem z prze-
konaniem, że obcuję z jednym 
z najwybitniejszych utworów 
półwiecza. Proza Witolda Kie-
żuna nasycona wszystkimi za-
pachami, smakami, kolorami tej 
ziemi, mimo szczupłej objętości 
sprawia wrażenie ogromnego 
apokaliptycznego fresku z na-
rodowej Kaplicy Sykstyńskiej.

Z Kieżunem łączy mnie nie-
rozerwalnie niemal wszystko – 
bo i pasje młodości, i nauko-
we zacięcie, precyzja obser-
wacji, wreszcie spokojna eks-
presja tej wiernej rzeki słów. 
Powiedzcież, czyż nie jest 
to doprawdy wszystko, lub pra-
wie wszystko.

Pięknie to napisał.
Polecam ze spokojnym su-

mieniem „Niezapomniane twa-
rze” każdemu, niezależnie 
od tego, z jakiej warstwy spo-
łecznej pochodzi, czy też jakie 
szkoły pisania ceni najbardziej. 
Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się 
pisać w poczuciu, że dotykam 
prawdy, że uczestniczę nieja-
ko w wielkim spisku historii.

Recenzja ukazała się na ty-
dzień przed jego śmiercią, 28 
lipca 1998 roku. To był jego 
ostatni tekst.

Rewolucja moralna to 
koniec grubokreskowej 

demokracji

Moje analizy stopnia demorali-
zacji naszego kraju zacząłem 
od badań, jakie przeprowadzi-
łem w 1956 roku w centrali Na-
rodowego Banku Polskiego. Py-
tałem o motywację wstąpienia 
do partii członków PZPR. Tylko 
3 proc. wskazywało na motywy 
ideowe. Po 30 latach stwierdzo-
no, że wszystkie nadużycia po-
wyżej miliona złotych były do-
konane przez aktywistów par-
tyjnych. W zestawie afer gospo-
darczych w ciągu ostatnich 10 
lat w układzie partyjnym – 80 
proc. aferzystów to członkowie 
PZPR. Niezależnie od tego, sza-
cuje się, że z powodu korupcji 
państwo traci rocznie 6-8 mld zł.

Moja teza jest taka. Polska 
została zdemoralizowana przez 
partię, która postawiła na liczbę 
członków. W jednym z wywia-
dów tow. Jaruzelski przyznał, 
że w partii jest wielu katolików. 
Trudno mi zrozumieć, ale ka-
tolik, który był członkiem par-
tii, nie może być katolikiem. 
To jest właśnie zdemoralizowa-
nie całego społeczeństwa i sys-
tematyczna likwidacja etosu pra-
cy. W 1949 roku powiedziano mi 
– zapisz się do partii, to za trzy 
lata będziesz prezesem banku.

Gdy pojawiły się stypendia 
zagraniczne, wszyscy studenci 
zaczęli wstępować do partii. Wy-
starczy wspomnieć choćby ka-
rierę Oleksego, ludzi z pokolenia 
Kwaśniewskiego. Nie było wśród 
nich ideowców. Jak dorwali się 
do stanowisk, to przejęli bizan-
tyjski styl – luksusowe domy, sa-
mochody, podróże.

Na uczelniach można zoba-
czyć ogłoszenia – praca magi-
sterska 3 tys. zł, tanio prace li-
cencjackie i numer telefonu. Ad-
ministracja bagatelizuje – to czyn 
niekaralny, w końcu umowa cy-
wilno-prawna, co nam do tego. 
Po prostu autor sprzedaje swo-
je dzieło. Sądzą, że jedna trze-
cia prac na uczelniach to lipa. 
Przy dużej liczbie studentów, nie 
sposób sprawdzać indywidual-
nie. PiS chce to zmienić. PO na 
pewno tego nie zrobi.

Ta patologia trafiła na do-
bry grunt, bo tradycje antypań-
stwowe mamy – niestety – stare. 
W efekcie obecne państwo ▶

Między literaturą 
a patologią transformacji

 ■ Niepublikowane wspomnienia i refleksje na marginesie rozmów, z prof. Witoldem Kieżunem w 2006 roku 
(pracowałem wówczas dla „Tygodnika Solidarność”) wzbogacają potoczną wiedzę o tym żołnierzu AK, 
powstańcu warszawskim, ekonomiście, ekspercie ONZ, członku Amerykańskiej Akademii Zarządza-
nia, wykładowcy uczelni zagranicznych i krajowych. Natomiast konstatacje profesora dotyczące gospo-
darki okazują się nadal aktualne.

Jerzy 
Pawlas
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jest właściwie w rozkładzie. 

Wszystko funkcjonuje na niby. 
To typowe rządzenie PO pod 
przewodnictwem Tuska, który 
będąc niewierzącym, wziął ślub 
przed wyborami prezydenckimi. 
Taki praktyczny cynizm koniunk-
turalny.

Reforma

Na reformie straciliśmy poło-
wę majątku państwowego. Gdy-
by była prowadzona racjonal-
nie, bylibyśmy o połowę bogatsi, 
osiągając stan dobrobytu cze-
skiego społeczeństwa. A prze-
cież byliśmy niedoinwestowani, 
gdy czeska gospodarka skorzy-
stała na II wojnie. Powstało 600 
nowych zakładów pracy, dochód 
narodowy zwiększył się o 120 
proc. Teraz na paryskich ulicach 
co druga taksówka to Skoda. 
Niemniej nasi dygnitarze nie jeż-
dżą Dewoo, wolą drogie Lancie .

Transformacja nie może 
sprowadzać się do wyprzeda-
ży majątku państwowego, a jed-
nak wykształciła się już szkodli-
wa procedura. Doprowadza się 
przedsiębiorstwo na skraj ban-
kructwa. Oceny pozostałości 
dokonuje z reguły zagraniczna 
firma. Gdy ocena sprawdziła się, 
była premia, czyli rodzaj oficjal-
nej łapówki. Klasyczny przykład 
to nowoczesna papiernia w Kwi-
dzynie – sprzedana za grosze. 
Podobno była to cena rynkowa, 
ale przecież nie było jawności 
przetargu, nie szukano lepszych 
nabywców.

Polska od 1993 roku otwo-
rzyła swój rynek bez odpowied-
niego przygotowania na kon-
kurencję. W rezultacie stracili-
śmy przynajmniej półtora milio-
na miejsc pracy.

Biurokracja

Od 1989 roku dochód narodo-
wy wzrósł o 50 proc., gdy ad-
ministracja centralna zwięk-
szyła się o 250 proc.. Obecnie 
można zwolnić 40 tys. urzędni-
ków, co zmniejszyłoby deficyt 
budżetu z 30 do 20 miliardów. 
Gdy w 1990 roku 63 proc. admi-
nistracji centralnej i wojewódz-
kiej przeszło do powiatów, to za-
trudnienie w centrum nie zmniej-
szyło się, a zwiększyło o 1403 
osoby. W powiatach ziemskich, 
które nie są potrzebne, pracu-
je 42 tys. urzędników, a było 
19 tys. Gdy zlikwidowano po-
wiat Warszawa, nikt tego nie za-
uważył.

Kapitał zagraniczny

Zadomowił się mit kapitału za-
granicznego. Tymczasem jest 
on przydatny wszędzie tam, 
gdzie towarzyszy mu nowa pro-
dukcja, nowe technologie i nowe 
miejsca pracy. Charakterystycz-
ny przykład – nowoczesne me-
tody handlu supermarketowego 
nie są żadnym odkryciem, a jed-
nak zagraniczne sieci opanowu-
ją nasz rynek. Choćby w War-
szawie nie brakuje nowocze-
snych placówek handlowych 

– hala Mirowska, Koszyki, na 
Ochocie, Kupieckie Domy To-
warowe.

Gdyby były polskie banki, za-
pewniłyby finansowanie, udzie-
lałyby kredytów, a zyski pozosta-
wałyby w kraju. Tymczasem za-
graniczne sieci handlowe wyka-
zują deficyt, żeby nie płacić po-
datków.

Zastanawiająca przychyl-
ność dla inwestycji zagranicz-
nych powinna być starannie ana-
lizowana, czy nie występują nie-
prawidłowości. Wystarczy wspo-
mnieć Siemensa, który prze-
jął zakłady produkujące urzą-
dzenie telefoniczne w Węgro-
wie. To klasyczny przykład wro-
giego przejęcia i zajęcia rynku 
zbytu. Przecież polskie telefony 
były w użytku w całym Związku 
Sowieckim. Cztery tysiące pra-
cowników zwolniono z dziewię-
cio – miesięczną odprawą, bu-
dynki zburzono, a plac sprzeda-
no, zaś produkcję przeniesiono 
do Niemiec.

Zmiana tego stanu rzeczy 
nie będzie łatwa. Nie ma prze-
cież polskiej prasy. Zagranicz-
ne media polskojęzyczne bronią 
interesów zagranicznych firm. 
Niezależnie od tego skorumpo-
wanie polskich dziennikarzy po-
stępuje.

Handel

To, co dzieje się w sieciach han-
dlowych – zresztą na oczach in-
spekcji pracy – jest niezgodne 
z prawem pracy. Niemniej po 

jednym czy drugim wykryciu nie-
prawidłowości – przedłużanie 
czasu pracy, zaniżanie wynagro-
dzeń – aktywność inspektorów 
ustaje. Firmy załatwiają to ła-
pówkami. Podobnie z lokaliza-
cjami. Są sprzeczne z interesa-
mi miast, w których powstają, bo 
zabijają drobny handel i rzemio-
sło. A jednak rosną jak grzyby 
po deszczu, nawet w centrach.

Podatki

Zagraniczne firmy wykazu-
ją straty, a zyski transferują do 
macierzystych krajów. Super-
markety czynią do nagminne – 
są deficytowe. Banki wykazu-
ją u nas koszty, wprowadzając 
dodatkowe ubezpieczenia, za-
kupując technologie czy prowa-
dząc fikcyjne operacje księgo-
we – a dywidendy przesyłają do 
swojej centrali.

Firmy sprytnie obchodzą 
unijne dyrektywy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania. Re-
jestrują się w rajach podatko-
wych, np. na Cyprze, gdzie jest 
podatek 10 procentowy. Podob-
nie z polską flotą, której właści-
wie nie ma, bo jest zarejestrowa-
na w rajach podatkowych. Zasa-
da jest prosta – wykazuje się do-
chody tam, gdzie stopa podatku 
jest niższa, niż w macierzystym 
kraju.

To popularne manipulacje, 
które można zlikwidować, ale 
u nas panuje powszechna oba-
wa, że przedsiębiorcy znie-
chęcą się do inwestowania. 

W innych krajach też były oba-
wy, że wymuszenie płacenia po-
datków przez zagraniczne fir-
my spowodują ich ucieczkę, ale 
praktyka pokazała, że nie ucie-
kli. Pogodzili się z godziwymi zy-
skami, od których płaci się po-
datki.

W Kanadzie przez 15 lat 
działało centralne biuro inwesty-
cji zagranicznych i organy skar-
bowe przeprowadzały analizy 
transferów. Wykazywały firmom, 
że oszukują, płacąc horrendalne 
ceny za materiały sprowadza-
ne ze swoich krajów. Nakładały 
kary finansowe i sprawa kończy-
ła się. Gdyby nasze służby skar-
bowe były na poziomie, też nie 
byłoby sprawy.

Polityka gospodarcza

Niełatwo rządzić krajem, w któ-
rym udział kapitału zagranicz-
nego w bankach sięga 78 proc., 
który już na wstępie transforma-
cji utracił 600 dobrych przedsię-
biorstw. Niezależnie od tego, po-
litycy pozwalają sobie na niewia-
rygodność. Teraz miało być ta-
nie państwo, a kancelaria pre-
miera rozrasta się.

Polityka gospodarcza w ostat-
nich 17 latach to polityka rodzi-
ny, której głowa – nałogo-
wy pijak – wyprzedaje sprzę-
ty domowe, by kupić alko-
hol. W końcu transforma-
cja nie może sprowadzać się 
do wyprzedaży majątku pań-
stwowego.

Wprawdzie teraz oficjalnym 
hymnem Niemiec jest tyl-
ko trzecia zwrotka tej „Pieśni 
Niemców” z połowy XIX wieku, 
ale śpiewanie pierwszej zwrot-
ki jest dozwolone, a jej słowa 
omawiane są w szkole. Dlate-
go, Niemcy łamią prawa trakta-
ty, przeznaczone według nich 
dla „untermenschen” (podlu-
dzi). Takim prawem jest „so-
lidarność energetyczna”. Ale 
oni mają ją za nic, budują wraz 
z Rosją kolejny, szkodliwy dla 
Europy, gazociąg. Chcą mieć 
monopol na produkcję energii. 
Dlatego równocześnie, całkiem 
niespodzianie, niby to Czechy 
starały się zatrzymać polską 
elektrownię „Turów” z pomocą 
TSUE i niby to Dania wstrzy-
mała budowę polskiego ga-
zociągu z Norwegii. Gdy była 
awaria w polskiej elektrow-
ni, Niemcy sprzedawali Polsce 
prąd elektryczny za horrendal-
ne ceny. I tak ma być w przy-
szłości!

Bezprawnym rządom Nie-
miec w Unii Europejskiej sprze-
ciwiają się od paru lat Polska 

i Węgry. W prawach Unii ist-
nieje prawo „klapa bezpieczeń-
stwa” w postaci „weta”, którym 
państwo wchodzące w skład 
Unii może zablokować wpro-
wadzane szkodliwe przepisy 
unijne. By tego uniknąć, nie-
miecki minister spraw zagra-
nicznych zażądał zniesienie 
prawa weta. To łamałoby trak-
taty unijne, ale co tam traktaty! 
Europarlament przegłosował 
przepisy dotyczące powiąza-
nia praworządności z wypłaca-
niem dotacji unijnych. Wpraw-
dzie ta praworządność, zgod-
nie z ustaleniami, miała doty-
czyć tylko prawidłowego wyda-
wania unijnych pieniędzy, ale 
„prawo, prawem, a sprawiedli-
wość musi być po naszej stro-
nie”, czyli po stronie silniejsze-
go. I pod tą „praworządność” 
podłącza się wszelkie marksi-
stowskie, przez Niemcy popie-
rane, „prawa” takie, jak aborcja 
na żądanie, przywileje dla ho-
moseksualistów itp. Za tą an-
ty-traktatową rezolucją, ma-
jącą godzić w Polskę, głoso-
wali oczywiście wszyscy pro-

tegowani przez Niemcy eu-
roparlamentarzyści, nazywa-
ni polskimi. Niektórzy z nich 
oskarżają też Komisję Euro-
pejską, za zbytnią „pobłażli-
wość” w stosunku do Polski, 
żądając zablokowania należą-
cych się jej dotacji.

Równocześnie trwa medial-
ne atakowanie Polski. Poseł do 
Bundestagu przedstawił zbrod-
niczy Pakt Ribbentrop-Mołotow, 
jako realistyczny, „propokojo-
wy” akt, winiąc za wybuch woj-
ny rząd polski, gdyż nie zga-
dzał się na wejście wojsk so-
wieckich. Gdyby ten osob-
nik miał jakieś wykształce-
nie, to by wiedział, że do Pol-
ski już raz w 1920 r. weszły so-
wieckie wojska. Gdyby popy-
tał nieco starszych od siebie, 
toby wiedział, że nawet Niem-
cy nie byli zachwyceni tym, 
że sowieckie wojska weszły 
do Niemiec w 1945 r. i wyjść 
z nich przez ponad 45 lat nie 
chciały. Ale im kto ma mniej-
szą wiedzę, tym ma większy tu-
pet i tym bzdurniejsze tezy pu-
blicznie wygłasza, zwłaszcza 

gdy myśli, że jest „übermen-
schen” (nadczłowiekiem). No 
bo „Ein Volk, ein Reich, ein…”

Protegowani przez Niemcy, 
politycy opozycji w Polsce rów-
nież głoszą antypolskie bzdury. 
Jeden z nich zachwala 123 lata 
zaboru pruskiego, bo dzięki 
temu rozumie on Niemców (ale 
Niemcy Polaków, nie muszą). 
Inny w polskojęzycznej gaze-
cie napisał, że Polska wszyst-
ko zawdzięcza Niemcom. Że 
oni: „Nauczyli nas pisać i czy-
tać. Ofiarowali łacinę i chrze-
ścijaństwo”. Gdyby on uwa-
żał w szkole, to by wiedział, że 
Polacy wszystko robili, żeby tyl-
ko nic nie brać od Niemiec i że 
chrześcijaństwo wzięli od Cze-
chów. A w jego słowach jest 
tyle prawdy to, to że widocznie 
to jego Niemcy „nauczyli pisać”. 
Dlatego napisał książkę „Anty-
komunizm zniszczył Polskę” 
i ogłosił też, że można uznać, 
iż Polacy w czasie II Woj-
ny Światowej zabili więcej Ży-
dów, niż Niemców, bo są anty-
semitami. Jakby on czytał nie-
mieckie gazety, to wiedziałby, 

że to Niemcy są antysemitami 
i że to tam, nie w Polsce, sy-
nagog chronić muszą policjan-
ci. Większość opozycji popie-
ra Niemcy we wszystkim, nosi 
nazistowskie znaki, prześci-
ga się w służalczości i w szko-
dzeniu Polsce. Za to płyną jej 
szeroką strugą pieniądze z nie-
mieckich fundacji. Cóż, nie ma 
się co temu dziwić. Ci politycy 
opozycji mają wielkie osobiste 
kompleksy niższości. A to z racji 
pochodzenia swych przod-
ków z marginesu społecznego, 
a to z powodu win swoich oj-
ców, a to z racji, tupetem przy-
krywanego, braku wiedzy. Tacy 
ludzie muszą znajdować jakieś 
oparcie w czymś, czy kimś, sil-
nym. Gdy ich przodkowie takie 
oparcie mieli w sowieckim oku-
pancie, to oni go szukają w sil-
nych Niemczech. Nie zdają so-
bie jednak widać sprawy, że 
Niemcy nimi gardzą, a popie-
rają ich tylko do czasu, dopóki 
mogą Polsce szkodzić.

Więc można im chyba 
współczuć.

Reichsdeutsche i Volksdeutsche wobec Polski
 ■ Niemcy już jawnie chcą rządzić Unią Europejską. Zawsze mieli i nadal mają przekonanie, że są waż-

niejsi od innych narodów. Chyba nie ma w Europie drugiego państwa, którego słowa hymnu podkreśla-
łyby jego wyższość nad innymi („Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt” – Niem-
cy, Niemcy ponad wszystko, ponad wszystko na świecie).

Wacław 
Leszczyński

▶
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Wywiad

Prowadzisz treningi w plene-
rze z mieszkańcami Oleśnicy. 
Dlaczego zdecydowałeś się 
na taką formę ćwiczeń?

Pomysł dojrzewał w mojej gło-
wie już od kilku tygodni. Po-
myślałem, że jeżeli nigdzie 
nie wyjeżdżam, prawdopodob-
nie całe wakacje będę pracował 
i będę w domu to, dlaczego nie 
zrobić czegoś dla innych. Moim 
celem jest wyciągnięcie ludzi 
z domów w tym okresie odro-
dzenia po pandemii. Teraz mo-
żemy spokojnie spacerować po 
parkach, lasach, przebywać na 
świeżym powietrzu. Chodze-
nie jest dobre, ale warto dodać 
ćwiczenia: stretching, ćwicze-
nia oddechowe, rozluźniające, 
żeby endorfiny zaczęły w czło-
wieku buzować. Takie spotka-
nia w plenerze, na świeżym po-
wietrzu nie tylko nam dodają 
energii, ale też wywołują praw-
dziwe zadowolenie.

W tytule napisałeś „przed-
olimpijskie ćwiczenia”. Jak 
myślisz, czy będzie to począ-
tek jakiegoś szerszego pla-
nu czy to tylko pomysł na 
czas wakacji?

Napisałem „przedolimpijskie”, 
bo jest czas olimpiady w Tokio. 
Mam nadzieję, że to nie wystra-
szy amatorów, którzy może 
by chcieli przyjść. Przychodzą 
przyglądają się czasami. Zapra-
szam ich a oni obiecują, że już 
następnym razem przyjdą.

Gimnastyka uliczna jest zna-
na w wielu azjatyckich kra-
jach. Czy nią się inspiro-
wałeś?

Miałem taką myśl. W Japonii, ale 
też w Chinach wiele osób ćwi-
czy na powietrzu i w grupach. 
Rajio taiso zna każde dziec-
ko w Japonii, każdy senior i każ-
dy pracownik. Od stu lat jest 
to część ich codziennego życia. 
Japończycy twierdzą, że trzy do 
piętnastu minut codziennej gim-
nastyki wykonywanej przy ła-
godnej muzyce pozwala im za-
chować zdrowie, równowagę 

psychiczną i dobre samopoczu-
cie. W Chinach czy w Wietna-
mie sztuka Tai Chi to narodo-
wy sport. Większość mieszkań-
ców zaczyna swój dzień wła-
śnie od zajęć Tai Chi. Codzien-
nie o świecie, kiedy budzą się 
miasta, mieszańcy ćwiczą na 
powietrzu. Chciałem wyciągnąć 
ludzi, żeby się spotkali, poznali, 
przybili sobie piątkę i poćwiczy-
li razem.

Ćwiczenia są spokojne. Za-
czynamy od lekkiej gimnasty-
ki, stretchingu i ćwiczeń odde-
chowych. Na koniec, gdy wszy-
scy są już rozgrzani, ćwiczymy 
elementy treningu bokserskie-
go. Staram się, żeby trening nie 
trwał dłużej niż 40 minut. Oczy-
wiście są przerwy na uzupełnie-
nie płynów i odsapnięcie.

Ćwiczymy w plenerze, bo 
jest ciepło. Po treningu, jeżeli 
ktoś chce zostać, to robimy już 
trening czysto bokserski. Nie-
którzy przynoszą rękawice bok-
serskie i bandaże na dłonie.

Jesteś radnym w Radzie Mia-
sta Oleśnicy?

Tak

Na plakacie reklamującym na 
ćwiczenia widać w tle charak-
terystyczny oleśnicki zamek. 
Czy to przy okazji promocja 
miasta?

Tak, w tle jest zamek. Najcen-
niejszy i najbardziej okazały za-
bytek Oleśnicy, a także jeden 
z najcenniejszych na Dolnym 
Śląsku. Zbudowany w XIV wie-
ku i usytuowany w południo-
wo-zachodniej części fortyfi-
kacji miejskich. Zamek inte-
gralnie związany jest z Oleśni-
cą – miastem wież i róż – poło-
żoną na starym szlaku burszty-
nowym i stanowiącym znakomi-
tą bazę wypadową do położo-
nego w odległości 30 km Wro-
cławia.

Celowo wybrałem to miej-
sce. Urodziłem się w Oleśni-
cy. Mieszkałem w różnych mia-
stach, Wrocławiu, Warszawie 
jednak moje serce jest w Oleśni-
cy. Miasto się dobrze rozwi-

Wojciech Bartnik był zawodnikiem Gwardii Wrocław. W 1990 został zwycięzcą Turnieju im. Feliksa Stamma. Wygrał go pięć razy. 
Trzykrotnie wystąpił na letnich igrzyskach olimpijskich. W 1992 w Barcelonie zdobył brązowy medal w wadze półciężkiej, wygry-
wając trzy walki. Jest to ostatni medal olimpijski polskich pięściarzy. W kolejnych olimpiadach w Atlancie (1996) i Sydney (2000) 
startował w wadze ciężkiej. Dziesięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, dziewięciokrotnie w latach 90. wystartował w meczach 
międzypaństwowych. Trzykrotny ćwierćfinalista mistrzostw świata (1993, 1995, 1997), także trzykrotnie uczestniczył w mistrzo-
stwach Europy (1993, 1996, 1998) – w drugim ze startów (w Vejle) zdobył brązowy medal.

W 2001 przeszedł na zawodowstwo, związał się z Hammer KnockOut Promotions. Do 2010 stoczył 31 walk, odnosząc 26 zwy-
cięstw (w tym 10 nokautów), 4 porażki i 1 remis. W 2014 zadebiutował jako zawodnik MMA.

W 2010 uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Oleśnicy, kandydując z ramienia lokalnego komitetu. Otrzymywał go tak-
że w 2014 i 2018.

Ćwicz z mistrzem
 ■ Japończycy twierdzą, że 15 minut codziennej gimnastyki wykonywanej do łagodnej 

muzyki pozwala im zachować zdrowie, równowagę psychiczną i dobre samopoczucie – 
mówi Wojciech Bartnik w rozmowie z Magdaleną Szymerowską.

Magdalena 
Szymerowska

▶
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Wywiad

Do oddychania używamy mię-
śni oddechowych, czyli prze-
pony i innych mięśni. Jednak 
przepona i mięśnie między-
żebrowe odpowiadają za me-
chanizm wentylacji płuc. Nie 
należy jednak mylić wymiany 
gazowej z wentylacją. Wymia-
na gazowa umożliwia dostar-
czenie tlenu każdej żywej ko-
mórce, a wentylacja to czyn-
ność odruchowa, w której 
do dochodzi do wdechu 
i wydechu.

W czasie wdechu docho-
dzi do skurczu mięśni i po-
większeniu się klatki piersio-
we, powietrze napływa do pę-
cherzyków płucnych. Nato-
miast wydech polega na roz-
kurczu mięśni oddechowych, 
zmniejszeniu klatki piersiowej 
i usunięciu powietrza z płuc.

Oczywiście jest wiele moż-
liwości, aby poprawiać wydol-
ność wytrzymałość mięśni od-
dechowych. I nie tylko popra-

wiać, ale również nauczyć 
się wykonywania odpowied-
nio wdechu i wydechu w cza-
sie treningu wydolnościowego, 

między innymi w czasie bie-
gania.

Jednym z podstawowych 
ćwiczeń jest rozciąganie prze-
pony polegające na tak zwa-
nym oddychaniu brzuchem. 
Wystarczy jedynie stanąć pro-
sto i brać wdech, powiększa-
jąc brzuch i wydychać zmniej-
szając go. Dzięki temu płuca 
mogą się powiększyć i przy-
jąć więcej tlenu w czasie jed-
nego wdechu.

Oczywiście są też inne ćwi-
czenia, angażujące nas i oso-
bę wspomagającą. Wystarczy 
usiąść, przyciągnąć kolana do 
klatki piersiowej pod kątem 90 
stopni i oprzeć dłonie za kar-
kiem. W tym czasie druga oso-
ba klęka za nami i przyciąga 
do siebie nasze zgięte łok-
cie. W ten sposób rozciągamy 
mięśień piersiowy większy.

W kolejnym ćwiczeniu sia-
damy jak poprzednio, pochy-
lamy tułów i, trzymając ręce 
skrzyżowane za nogami, sta-
ramy się jak najmocniej zgar-
bić. Dzięki temu rozciągamy 
prawidłowo mięsień zębaty 
przedni.

Inną odmianą tego ćwicze-
nia może być pozycja pływa-
ka. Stajemy prosto, ręce zapla-
tamy przed sobą i przesuwamy 
dłonie do przodu, jednocześnie 
się garbiąc. Warto powtórzyć 
to trzy razy po około 25 sekund.

Ćwiczeniem poświęconym 
szyi są skręty głowy. Do ćwi-
czenia tego warto najpierw się 
przygotować, wykonując krąże-
nia głową najpierw w jedną stro-
nę, a następnie w drugą. Po ta-
kim przygotowaniu stajemy pro-
sto, jedną rękę kierujemy w dół 
ze zgiętym w górę nadgarst-
kiem, a drugą chwytamy gło-
wę i delikatnie przyciągamy do 
barku. Należy tak wytrzymać 
ok. 30 sekund, po czym zmie-
nić stronę i powtórzyć drugi raz.

Taka aktywność nie wyma-
ga dużego wysiłku i zaanga-
żowania. Natomiast głębo-
ki oddech rozluźnia, zwięk-
sza wytrzymałość i wydol-
ność, co na pewno poprawi 
nasze samopoczucie.

Projekt wykonano dzięki partnerstwu 
z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Czy oddech jest ważny?
 ■ Oddychamy, nie zastanawiają się, jak to się 

dzieje a przecież oddychanie dotlenia nasze ciało. Emilia Kaba

ja, jest tu spokojnie i bez-
piecznie. Mieszkają tu też moje 
dzieci, rodzice. Tu mogę iść 
na spacer z wnukiem. Mia-
łem nawet taki pomysł, żeby 
ćwiczyć w różnych miejscach, 
żeby pokazać te piękne miej-
sca w Oleśnicy. Niektórzy my-
śleli, że ta sceneria to jest foto-
tapeta.

Czy masz jakieś wsparcie 
ze strony miasta?

Nikogo nie prosiłem o pomoc 
i wsparcie. To jest moja ini-
cjatywa. Kiedy mam trochę 
czasu i mogę komuś spra-
wić radość, to dlaczego mam 
tego nie robić? Trening jest pro-
wadzony w takim tempie, żeby 
każdy miał z tego radość i za-
dowolenie – to rekreacja, a nie 
zawodowstwo. Przychodzą też 

ci, którzy liznęli trochę pięściar-
stwa i chcą pod moim okiem 
zrobić tarczę, poprawić technikę 
czy posłuchać moich rad.

Czy jest zainteresowanie 
przechodniów?

Tak jest i to duże. Bardzo dużo 
jest gapiów, którzy gdzieś siada-
ją na trawniku i obserwują. Za-
praszam ich do ćwiczeń. Niektó-
rzy przychodzą, ale większość 
mówi „może następnym razem 
– dzisiaj tylko popatrzę”. Dosta-
ję wiadomości na messengerze. 
Ludzie pytają, czy mogą przyjść 
i ile to kosztuje? Może więc na 
łamach gazety powiem – można 
przyjść i to nic nie kosztuje. Tre-
nujemy na łonie natury, podzi-
wiamy zabytki, ale też przy oka-
zji robimy coś dobrego dla wła-
snego zdrowia.

Ile osób przychodzi na 
trening?

Na razie jest kilkanaście. Myśla-
łem, że będzie ich trochę wię-
cej. Może obecne upały odstra-
szają i nie zachęcają do wysiłki 
fizycznego.

Jak promujesz te ćwiczenia 
na powietrzu?

Tylko na swoim profilu na Facebo-
oku. Lokalna prasa też się zainte-
resowała. Cieszę się, jeśli przyj-
dzie kilka, kilkanaście osób, bo już 
dla nich warto robić takie zajęcia.

Jak często są treningi?

Raz w tygodniu. Zawsze infor-
muje o terminie następnego tre-
ningu. Dzieje się tak dlatego, że 

czasami pracuję w terenie i nie 
chciałbym, żeby moja praca 
była przeszkodą.

A jeśli pogoda spłata figla 
i pada deszcz?

Jeżeli delikatnie popada to nam 
to nie przeszkadza. Ale mo-
żemy też przejść na teren nie-
co wyżej położony od naszej 
polany. Tam jest grunt utwar-
dzony i nawet w deszczu można 
poćwiczyć. No chyba, że będzie 
ulewny, mocny deszcz – wtedy 
odwołujemy trening.

Na Facebooku napisałeś, 
że ćwiczenia są dla każ-
dego od dziesięciu do stu 
lat. Wszyscy ćwiczą razem 
czy dzielisz ludzi na gru-
py według wieku i kondycji?

Do tej pory starsze osoby przy-
chodziły, ale nie ćwiczyły. Przy-
glądały się. Gdyby była taka roz-
bieżność, to wtedy bym utwo-
rzył dwie grupy, mniej lub bar-
dziej zaawansowane. Teraz też 
są dwie grupy. Jest parę osób, 
które po rozgrzewce i podsta-
wowych ćwiczeniach odpada-
ją. Są zadowolone, ale fizycz-
nie mają dość. A druga grupa 
chce ćwiczyć. Robię z nimi tre-
ning bokserski: tarcza, praca 
nóg, technik i elementy boksu. 
Zapraszam jednak każdego, 
kto chce aktywnością fizycz-
ną wzmocnić organizm, zwięk-
szyć odporność i polepszyć 
swoje samopoczucie,

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

Porażka w tej sprawie jest 
o tyle dotkliwa, że nasz sprze-
ciw skierowany był przeciw-
ko mocarstwom nie tylko euro-
pejskim, jak Niemcy i Francja, 
ale też azjatyckim, jakim nie-
wątpliwie jest Rosja. Cofnię-
cie przez USA nałożonych na 
ten rurociąg restrykcji, osta-
tecznie przesądza o niepo-
wodzeniu wszelkich związa-
nych z tym protestów, przynaj-
mniej w kontekście oddania 
go wkrótce do użytku. Oczywi-
ście, nikt nam nie zabrania dal-
szych protestów, ale wpływa-
ją one tylko na pogorszenie na-
szych relacji z najważniejszy-
mi mocarstwami świata. Można 
by to zaakceptować, gdybyśmy 
byli jednym z tych mocarstw, 
ale tak nie jest, co raczej nara-
ża nas na śmieszność na glo-
balnym rynku wzajemnie uzu-
pełniającej się polityki. Sytu-
acja pogarsza się, bo widząc 
to, znacznie mniejsze od nas 
państwa zaczynają zgłaszać 
pretensje do blokowania na-
szych interesów. Tym pewnej 
poczynają sobie, mając na za-
pleczu jednoczesne poparcie 
Niemiec, Francji i Rosji w Eu-
ropie. To kraje znacznie waż-
niejsze od Polski, z którymi, 
chcąc nie chcąc, musimy się li-
czyć. Efektem jest niekończą-
ca się debata nad wstrzyma-
niem wydobycia w kopalni „Tu-
rów” oraz wstrzymanie przez 
Danię budowy norweskiego 
gazociągu do Polski. To mate-
rialny wymiar naszego sprze-
ciwu dla Nord Stream 2. Jeżeli 
ten sprzeciw się utrzyma, to ko-
lejne nasze kłopoty gospodar-
cze na międzynarodowym ryn-
ku są prawie pewne. Nic nie zy-
skując na protestach, tracimy 
nasze konkretne atuty energe-
tyczne. Pozostawiając na ubo-
czu wszelkie narzekania, zasta-
nówmy się, dlaczego stało się 
tak, a nie inaczej.

Powtórka ze strategii 
Nixona

O inicjatywie dyplomatycz-
nej Nixona pamięta się jako 
o wielkim strategicznym przeło-
mie epoki powojennej. „Otwar-
cie Chin” wynikało z faktu, że 
zarówno Nixon, jak i Mao Ze-
dong zaczęli postrzegać Zwią-
zek Radziecki jako największe 
zagrożenie dla siebie. Nawią-
zując stosunki dyplomatyczne, 
mogli zmusić Sowietów (którzy 
niedawno najechali Czechosło-
wację, a następnie prowadzili 
krótką, ale brutalną wojnę gra-
niczną z Chinami) do ponowne-
go rozważenia agresywnej po-
lityki. Rosja jest teraz bardziej 

izolowana aniże-
li Związek Radziecki, 
stała się niebezpiecz-
nie zależna od Chin. 
Jednak głównym be-
neficjentem antyza-
chodniego antago-
nizmu Putina w cią-
gu ostatniej dekady 
nie była Rosja, lecz 
Chiny. To one odnio-
sły największe korzy-
ści z otwarcia na Za-
chód. Rosja odwrot-
nie, poddana sta-
le zachodnim sank-
cjom skazana jest na 
stagnację. Siły bez-
pieczeństwa nadal 
są kluczowym resortem moni-
torującym globalną sytuację go-
spodarczą Rosji na świecie. Po-
dobnie jak wielu przedstawicie-
li rosyjskich sił bezpieczeństwa, 
Putin zdaje sobie sprawę, że 
jego kraj odniósł niewielkie ko-
rzyści ze stosunków z Chinami 
Xi. Chociaż Chiny masowo in-
westują w firmy i infrastrukturę 
na całym świecie (w dużej mie-
rze dzięki podpisanej przez Xi 
Inicjatywie Pasa i Szlaku), tyl-
ko niewielka ilość chińskich pie-
niędzy trafiła do Rosji, gdzie 
są rozpaczliwie potrzebne, aby 
zrównoważyć skutki zachod-
nich sankcji. Stany Zjednoczo-
ne nie maja innego wyjścia, jak 
tylko zaakceptować Putina ta-
kim, jakim jest, czyniąc go co-
raz bardziej zależnym od za-
chodnich technologii i kredy-
tów. Po prostu Putinowi może 
się to lepiej opłacać, aniżeli 
mało wydajny gospodarczy so-
jusz z Chinami. Podsumowując 
ten wątek, trzeba zauważyć, że 
cele polityki zagranicznej USA, 
są priorytetowe dla tego pań-
stwa, a polskie interesy, jak za-
wsze mogą być co najmniej dru-
go – a być może nawet trzecio-
rzędne. Nasza ostrożna polity-
ka w tej sprawie inna dostrze-
gać amerykańskie prioryte-
ty, wtedy nie bylibyśmy izolowa-
ni przez naszych sąsiadów, co 
się obecnie dzieje.

Biden w Europie i Merkel 
w USA

Pomimo protestu dawnych 
postkomunistycznych państw 
UE na czele z Polską, prezy-
dent USA Joe Biden, podczas 
europejskiej wizyty uzyskał ak-
ceptację swojej polityki zarów-
no prezydenta Francji Emma-
nuela Macrona, jak i kanclerz 
Niemiec Angeli Merkel, któ-
rzy w swoim własnym intere-
sie też dążą do więzi z prezy-
dentem Rosji Władimirem Puti-
nem. Tym bardziej, że głównym 

globalnym zagrożeniem dla za-
chodnich demokracji są Chi-
ny. Putin, podobnie jak Sta-
lin w czasie II wojny świato-
wej, może być ich sojusznikiem, 
dzięki któremu maja oni szansę 
na sukces. Podczas wizyty nie-
mieckiej kanclerz Angeli Mer-
kel w USA (15.07.2021), oma-
wiana była sprawa Nord Stre-
em – 2. Co było do przewidze-
nia, obie strony podtrzymały 
swoje dotychczasowe stanowi-
sko w tej sprawie.

Francuski sojusznik USA

Jeszcze za prezydentury Do-
nalda Trumpa wydawało się, 
że Polska jest pierwszym so-
jusznikiem USA na tym konty-
nencie. Być może, że propa-
gandowo tak to nawet wygląda-
ło, choć realia były dla nas co-
raz mniej korzystne. Nowa po-
lityka amerykańska w Europie, 
potrzebuje nowych jej przed-
stawicieli. Ponieważ w polity-
ce tej chodzi o pozyskanie Ro-
sji, Polska akurat najmniej się 
do tego nadaje. Nasza wielolet-
nia polityka krytyki wszystkie-
go, co dzieje się w Rosji spycha 
nas na margines zarówno euro-
pejskiej, jak i światowej polity-
ki. Tymczasem rola Francji jako 
partnera USA w Europie staje 
się coraz ważniejsza. Amery-
kański portal „Project Syndica-
te” poświęcony polityce zagra-
nicznej USA, dość prosto wyja-
śnia ostatnie wydawałoby się 
zawiłe działania w tej sprawie 
prezydenta i rządowej admini-
stracji Stanów Zjednoczonych. 
Najlepszy ich europejski so-
jusznik mieszka w Pałacu Eli-
zejskim. Z zaangażowaniem we 
francuskie ożywienie gospodar-
cze dorównujące ożywieniu go-
spodarczemu Merkel w Niem-
czech, Macron oferuje również 
coś, czego ona nie robi: przed-
stawia jasną, realistyczną oce-
nę świata i wyzwań stojących 
przed Zachodem. W prze-
ciwieństwie do dzisiejszych 

przywódców zachodnich, Ma-
cron nie tylko pojmuje zacho-
dzące zmiany, ale także za-
inicjował dalekowzroczny pro-
gram reform wojskowych, aby 
stawić czoła nowej epoce nie-
pewności. Rozumie, że Fran-
cja potrzebuje większej gotowo-
ści wojskowej, ale także zaktu-
alizowanej doktryny wojskowej.

Niemcy w Warszawie

Niemiecki minister spraw za-
granicznych 1 lipca przy-
był z oficjalną wizytą do Pol-
ski. Stosunki polsko-niemiec-
kie ostatnio są nie najlepsze. 
Wypowiedzi ministra potwier-
dziły ten stan, co nie jest do-
brą prognozą dla naszych inte-
resów. Niemcy są czwartym go-
spodarczym mocarstwem świa-
ta i naszym najbliższym sojusz-
nikiem w Europie. Jednocze-
sna utrata poparcia polityczne-
go pierwszych światowych mo-
carstw, jakimi są Stany Zjedno-
czone i Niemcy, to „sztuka”, ja-
kiej dotąd od 33 lat nie doko-
nał żaden rząd polski. Minister 
Heiko Maas ,broniąc gazociągu 
Nord Stream-2, powiedział, że 
Europa znalazłaby się w „trud-
nej sytuacji”, gdyby powiązania 
gospodarcze z Rosją zostały 
zerwane. – To byłoby nie tylko 
niewłaściwe, lecz także groź-
ne dla naszych interesów w Eu-
ropie w dziedzinie bezpieczeń-
stwa – przekonywał na konfe-
rencji prasowej. Izolowanie Ro-
sji doprowadziłoby jego zda-
niem do tego, że wraz z Chi-
nami utworzyłaby ona najwięk-
szy na świecie „kompleks prze-
mysłowy”, dlatego nie uważa 
on tego za „właściwą strategię”.

Nord Streem-2 zamiast 
holenderskiego gazu

Po drugiej wojnie światowej 
Holandia wydała gigantycz-
ne pieniądze na poszukiwa-
nia gazu ziemnego, było to ok. 
24,5 mld USD, czyli dziś równo-

wartość wysłania człowieka na 
Księżyc. W 1959 roku w miej-
scowości Groningen dokona-
no odkrycia jednego z najwięk-
szych złóż gazu ziemnego na 
świecie o zasobach 2,8 md m3. 
Dostęp do nich uzyskały Wiel-
ka Brytania, Holandia i Nor-
wegia. Mniejszymi kawałkami 
tego „tortu” obdzielono jeszcze 
Danię, Niemcy i Francję. Skra-
wek złoża dostała też Belgia. 
Przez ponad pół wieku północ-
ne kraje Europy Zachodniej ko-
rzystały z tego gazu po kosz-
tach jego eksploatacji. W le-
cie 2013 r. obszarem Gronin-
gen wstrząsnęła seria nie-
spotykanych tam nigdy dotąd 
trzęsień ziemi o sile 3,9 stop-
ni w skali Richtera, co defini-
tywnie przekreśliło możliwo-
ści wznowienia na dawną ska-
lę wydobycia gazu z holender-
skiego złoża. Ten rok jest ostat-
nim w którym wydobywa się 
jeszcze gaz z tego złoża. Moż-
na powiedzieć, że dla krajów 
tych szczęśliwie się składa, że 
zamiast holenderskiego gazu, 
otrzymają oni podobne jego 
ilości sprowadzane przez Nord 
Stream 2. I to jest główna przy-
czyna dla której Niemcy stara-
ją się o jego uruchomienie. Są 
to sprawy powszechnie zna-
ne na europejskim rynku gazo-
wym, dlatego też przebywają-
cy w Warszawie niemiecki mi-
nister taktownie je przemilczał.

Więcej przyjaciół, mniej 
wrogów

Na koniec trzeba powrócić 
do polityki szanowania intere-
sów naszych sąsiadów i raczej 
uzgadniać je, aniżeli próbować 
je zniweczyć. Tym bardziej, że 
sąsiedzi ci są znacznie silniej-
si od nas i mogą w niemiły spo-
sób dać nam to odczuć. Sza-
nując interesy innych, mamy 
prawo domagać się, aby i na-
sze propozycje biznesowe były 
traktowane podobnie. Choć nie 
musimy sprzyjać niemiecko-ro-
syjskim porozumieniom, to jed-
nak winniśmy podchodzić do 
nich ostrożnie, a zamiast gwał-
townych sprzeciwów, zacho-
wać przynajmniej neutralność. 
Nie wspominając już o han-
dlowym, a nie tylko politycz-
nym podejściu do tego proble-
mu, aby na rosyjsko-niemiec-
kiej transakcji próbować jesz-
cze zarobić.

W tym kontekście polska po-
lityka zagraniczna winna uni-
kać ideologizacji, a wszyst-
kich partnerów traktować 
jednakowo i bardziej szukać 
przyjaciół aniżeli wrogów.

Zwycięstwo rosyjsko niemieckiego gazociągu 
Nord Stream 2

 ■ Trochę poniewczasie pojawiają się nieśmiałe komentarze, że od dawna wiadomo było 
o nieskuteczności polsko-ukraińskiego protestu w sprawie rurociągu Nord Stream 2, 
który omijając Ukrainę, ma dostarczać rosyjski gaz ziemny do Europy Zachodniej.

Adam 
Maksymowicz
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Solidarność, która walczy-
ła o wolne soboty, teraz walczy 
o wolne niedziele. Takie są efekty 
balcerowiczowskiej transforma-
cji. Korporacje zawładnęły pol-
skim rynkiem, grasując jak w ko-
loniach. Rozwijają się sieci skle-
pów spożywczych, które są pre-
tekstem do sprzedaży alkoholu. 
Teraz markety udają, że są pla-
cówkami pocztowymi, by han-
dlować w niedziele. Korpora-
cje pozwalają sobie lekceważyć 
polskie prawo, gdy państwo jest 
nieskuteczne w jego egzekucji, 
a i państwowa poczta też zaba-
wia się w partyzanta, podpisując 
umowę z korporacją. I podczas 
gdy w krajach europejskich niko-
go nie dziwi zakaz handlu w nie-
dziele, to w naszym kraju wypo-
wiada się w tej sprawie Trybunał 
Konstytucyjny.

Brukselski zielony ład – fana-
tyczna utopia przecząca zdro-
wemu rozsądkowi przyrodnicze-
mu – w swej strategii leśnej za-
kłada spadek pozysku drewna, 
zatrudnienia i dochodów. Przyję-
cie takich założeń oznacza stra-
tę – jak się szacuje – ok. 14 mld 
zł oraz zmniejszenia zatrudnie-
nia o blisko 20 tys. ludzi w gospo-
darce leśnej. Czy nasze państwo 
stać na takie fanaberie ekologi-
stów i eurokratycznej nomenkla-
tury ? Odpowiedź na to pytanie 
to rodzaj testu na niepodległość 
naszej gospodarki.

Nie ustają prawne napaści 
UE na nasze państwo, jakby ce-
lem komisarzy unijnych była jego 
polityczna okupacja. Pozatrakta-
towe orzeczenia TSUE rozsze-
rzają władztwo eurokratów, fe-
deralizują wspólnotę brukselską. 
Powstaje patologiczna struktu-
ra centralnie zarządzana, hierar-
chiczne koordynowana, zamiast 
zdecentralizowanej Europy oj-
czyzn, horyzontalnej współpracy 
państw narodowych.

Tymczasem nowy RPO opo-
wiedział się za zawieszeniem 
Izby Dyscyplinarnej SN po orze-
czeniu TSUE. Podobnie Naczel-
na Rada Adwokacka i sędziowie 
Sądu Najwyższego – jakby sta-
li się już sędziami europejskimi. 
Czy tacy ludzie mogą tworzyć 
suwerenne państwo? Od polity-
ków należałoby oczekiwać su-
werenności mentalnej i intelektu-
alne, a nie mentalności targowic-
ko-kompradorskiej.

Od lat grubokreskow-
cy wywołują kontrowersje wokół 
płk. Ryszarda Kuklińskiego. 
Ich propaganda zrobiła swo-
je – dla jednych bohater, dla in-
nych zdrajca. Tow. Wojciech Ja-
ruzelski konkludował – jeżeli Ku-
kliński bohater, to my – zdraj-
cy. Dopiero w 2016 roku prezy-
dent Andrzej Duda awansował 
płk. Kuklińskiego do stopnia ge-
nerała, jednak przyznanie mu 

Orderu Orła Białego się prze-
ciąga. Tymczasem na Powąz-
kach kładą się kolejni zasłużeni. 
Po Władysławie Ciastoniu, tow. 
gen. SB Wacław Szklarski, pla-
nista stanu wojennego („szcze-
gólne zasługi dla socjalistycznej 
ojczyzny”). IPN jest bezradny, bo 
cmentarzem zarządza stołecz-
ny magistrat, prowadząc – jak 
się okazuje – niezależną politykę 
historyczną. Czy państwo, które 
nie rozliczyło komunistycznych 
zbrodniarzy, a nawet nie zdeko-
munizowało cmentarzy, może 
być suwerenne? – pytanie reto-
ryczne.

Kapitał reguluje debatę 
publiczną

Dziennikarze i politycy zamar-
twiają się o udział kapitału zagra-
nicznego w mediach, jakby za-
pomnieli, że kapitał ma narodo-
wość, jakby byli przedstawiciela-
mi zagranicznych firm. I jeszcze 
– jakby nie wiedzieli, że wszyst-
kie cywilizowane państwa ogra-
niczają udział kapitału obce-
go w swoich mediach. Tymcza-
sem próba dostosowania kra-
jowych przepisów do realiów 
brukselskich (49 proc. kapita-
łu z EOG) wywołała oburzenie 
obrońców TVN, którzy nie za-
uważyli, że zarządza nim nadaw-
cą firma-słup, zarejestrowa-
na na amsterdamskim lotnisku 
(w 2019 roku nie miała żadne-
go pracownika). A więc, machloj-
ki jak w krajach kolonialnych, ale 
obrońcom wolności słowa to nie 
przeszkadza. Podobnie jak spo-
sób traktowania przez TVN pań-
stwa polskiego (wymigiwanie się 
od podatków, nie przestrzega-
nie praw pracowniczych), które 
zresztą przydzieliło mu koncesję.

Przepisy nie mogą się kon-
fliktować z naszym sojusznikiem 
USA, gwarantem naszego bez-
pieczeństwa – uważa Jarosław 
Gowin, wicepremier, czyli tole-
ruje nieprzepisowy (ponad 49 
proc.) udział kapitału amerykań-
skiego w TVN, jako koszt owego 
sojuszniczego bezpieczeństwa. 
Tak myśli sobie minister suwe-
rennego państwa.

Z kolei Paweł Kukiz, poseł, nie 
chce, by państwowe spółki mo-
gły kupić akcje TVN. Niech więc 
dalej trwa amerykańska okupa-
cja medialna naszego kraju (w 
praktyce antypaństwowa, anty 
prawicowa propaganda). Pol-
ski poseł nawet nie wspomina, 
by akcje mogliby wykupić polscy 
obywatele (mają na kontach bli-
sko bilion złotych oszczędności).

Wszystkich przelicytowała 
Wanda Wcisło, poseł PO, któ-
ra sięgnęła po Józefa Cyrankie-
wicza, by atakować PiS. Jeże-
li władza podniesie rękę na me-
dia i wolnych obywateli, to ta ręka 

zostanie odcięta – zagroziła, for-
mułując bezkarny (immunitet) 
czyn karalny.

Komunistyczni propagan-
dziści, którzy po likwidacji RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” uwłasz-
czyli się, zakładając spółdziel-
nie pracy dziennikarzy, a następ-
nie sprywatyzowali się, sprzeda-
jąc się inwestorom, którzy bez 
żenady oddawali się w ręce ka-
pitału norweskiego, francuskie-
go, w końcu niemieckiego. Gdy 
teraz cała prasa regionalna zna-
lazła się polskich rękach, rozległ 
się lament – co będzie z demo-
kracją, wolnością słowa, nieza-
leżnością dziennikarzy. Ci zaś 
dorabiali się w PRL, w transfor-
macji, i pod obcym kapitałem. 
Wyszkolili nowe pokolenia dys-
pozycyjnych propagandzistów. 
I tacy kształtowali opinię publicz-
ną w niemieckim interesie.

Nie brakuje też obrońców 
TVN – od KE (Victora Jourova), 
polskiego RPO, ambasady ame-
rykańskiej, nie mówiąc o Ro-
bercie Biedroniu, który domaga 
się debaty w Parlamencie Euro-
pejskim na temat wolności me-
diów w naszym kraju. Zagraża 
jej zmniejszenie udziału kapitału 
amerykańskiego w TVN.

Ahistoryczna polityka 
historyczna

Ustawa o IPN penalizowała szka-
lowanie państwa polskiego i prze-
jawy antypolonizmu. Jednak pro-
jekt nie wszedł w życie z powo-
du międzynarodowych prote-
stów. W ten sposób nasz kraj stał 
się fenomenem – nie dość, że 
nie może przeciwdziałać kalum-
niom, to jeszcze finansuje ahisto-
ryczne i antypolskie wypracowa-
nia „nowej szkoły badań nad ho-
lokaustem”.

Faworyzowana przez PO 
i sponsorowana zarówno przez 
stronę niemiecką, jak i polską, 
mniejszość niemiecka nie chce 
upamiętnienia czynu powstań-
ców śląskich. Takie stanowisko 
to nie tylko kwestionowanie pol-
skości Śląska, ale także rela-
tywizowanie historii. Korzysta-
jąc z demokratycznych swobód, 
kreują swoją wersję historii, któ-
ra nie ma nic wspólnego z realia-
mi. Jak to się ma do polityki hi-
storycznej naszego państwa – 
trudno zrozumieć, tak jak sprze-
ciw opozycji przeciwko odbudo-
wie Pałacu Saskiego.

Pozostałości dziedzictwa kul-
turowego I Rzeczpospolitej (nie-
wpisane na listę UNESCO) nisz-
czeją w powojennych organi-
zmach państwowych. Realizo-
wana od lat giedroyciowa wer-
sja polityki zagranicznej, rzutuje 
na politykę historyczną, skazując 
na zapomnienie Kresy I Rzecz-
pospolitej.

Prawo niepraworządne

Już na odchodnym Adam Bod-
nar wymusił na GUS wpisanie 
do formularza wpisowego (stan 
cywilny żonaty/zamężna) homo-
związków, zawartych za grani-
cą, wbrew konstytucyjnym za-
pisom. Teraz naciska na wpisy-
wanie tożsamości płciowej na 
podstawie odczuć osób spisy-
wanych. Sprowadziwszy prawa 
obywatelskie do przywilejów od-
mieńców seksualnych, kompro-
mituje swój urząd, ale jest otwar-
ty i postępowy – zgodnie z bruk-
selskimi tendencjami. Niesuwe-
renność rzecznika rzutuje na su-
werenność państwa.

W systemach prawnych cy-
wilizowanych państw nie wystę-
puje pojęcie mienia bezspad-
kowego, jako pretekst do rosz-
czeń (zawsze – od prawa rzym-
skiego – przejmuje go państwo). 
W naszym kraju dyskutuje się na 
ten temat, jakby miał jakieś real-
ne odniesienia. Opozycja wyko-
rzystuje nieistniejący byt prawny 
do podchodów antyrządowych. 
Już sam fakt debaty społecz-
nej świadczy o niesuwerenności 
mentalnej obywateli.

Podczas gdy kwestie praw-
ne czy obyczajowe (protokół bry-
tyjski do Karty Praw Podstawo-
wych) są wyjęte spod kompeten-
cji unijnej, to przekomarzania na 
ten temat nie ustają. Co więcej, 
polscy politycy uważają, że pra-
wo unijne jest ważniejsze od kra-
jowego. Są gotowi zrezygnować 
z reformy sądownictwa, byle tyl-
ko nie narażać się brukselskim 
politrukom.

Perypetie z wypowiedzeniem 
konwencji stambulskiej (gende-
rowe przeciwdziałanie przemocy 
zwiększa jego skalę) świadczy 
najlepiej o niesamodzielności 
polityków. Trzeba było obywa-
telskiego projektu ustawy wypo-
wiadającej tę konwencję i za-
stąpieniu jej – wolnej od ideolo-
gii gender – konwencją o pra-
wach rodziny. Projekt tym bar-
dziej konieczny, gdy Parlament 
Europejski zmierza do rozbicia 
tradycyjnej rodziny, pomijając 
fakt, że to nie jego kompetencje, 
lecz państw członkowskich.

Gospodarka uzależniona

Przez lata nie można było na-
łożyć podatku na grasują-
ce w naszym kraju zagranicz-
ne sieci handlowe, bo biurokra-
cja brukselska była przeciw-
na, oczywiście w interesie tych 
sieci. Okupujące nasz kraj kon-
cerny medialne powołują się 
na wolność słowa, ale wykpiwa-
ją się od płacenia podatków. Po-
dobnie wielcy wydawcy bronią 
się przed podatkiem od reklam. 
W końcu nie brakuje polityków, 

którzy uważają, że jeżeli budżet 
koncernu medialnego jest więk-
szy od budżetu naszego pań-
stwa, to lepiej z nim nie za-
dzierać.

Tymczasem pandemia poka-
zała, że bezpieczeństwo zdro-
wotne obywateli zależy od bran-
ży farmaceutycznej, w której nie 
może dominować obcy kapi-
tał, bo w kryzysie zawsze wyco-
fa się do macierzystej centra-
li. Nie widać jednak sympto-
mów rozwoju polskiej farmacji. 
Czyżby eurokraci też mieli w tej 
dziedzinie coś do powiedzenia ?

Dysponują zasobami węgla, 
który stanowi o niezależno-
ści energetycznej i bezpieczeń-
stwie państwa, trzeba być nie 
lada zmotywowanym, by godzić 
się na dekarbonizację. To rów-
nie absurdalne, jak rojenia bruk-
selskie, w myśl których działania 
proklimatyczne uratują planetę, 
gdy europejski udział w „zatru-
waniu” atmosfery nie przekracza 
10 proc. Pomijając fakt, że euro-
kraci nie biorą pod uwagę spo-
łecznych kosztów takich ekspe-
rymentów.

Na zielonym ładzie można 
jednak zarobić. Gdy niemieckie 
atomówki przestarzałe i nie opła-
ca się ich modernizować, polity-
cy wyrażają się przeciwko ener-
getyce jądrowej. Niechętnie pa-
trzą na polskie projekty atomo-
we, bo chcieliby zarabiać na wia-
trakach, eksportowanych do na-
szego kraju. Już przedtem pro-
testowali przeciwko kopalni od-
krywkowej pod Gubinem (Lu-
buskie), chociaż nie miałoby 
to wpływu na ich ekosystem. Po 
co jednak polscy konsumenci 
mieliby mieć tanią energię, skoro 
można temu przeszkodzić, przy 
pomocy ekoaktywistów.

Niemiecka gospodarka ko-
rzysta ze wsparcia eurokra-
tów, którzy dyskryminują pol-
ską, nie tylko w przemyśle ener-
getycznym. Gdy wejdą w życie 
drastyczne ograniczenia emisji 
CO2, to niemiecki przemysł bę-
dzie dostarczał samochody elek-
tryczne i hybrydowe oraz wiatra-
ki. Natomiast polska gospodarka 
uzależniona od brukselskich dy-
rektyw nie będzie mogła wyko-
rzystywać swoich naturalnych 
możliwości. Transformacja ener-
getyczna przyczyni się do su-
premacji „starych” krajów unij-
nych nad „nowymi”, powodując 
bogacenie się tych pierwszych, 
a zbiednienie tych drugich.

W tej sytuacji pozostaje ostat-
nia reduta suwerenności, jaką 
jest polska waluta oraz na-
dzieja, że Komitety Obrony 
Suwerenności, proponowane 
przez mec. Piotra L. Andrze-
jewskiego, staną się szero-
kim ruchem społecznym.

Mit suwerenności
 ■ Niewątpliwie trudno wyobrazić sobie, by ludzie o mentalności niewolników czy 

konformistów tworzyli niepodległe państwo.
Jerzy Pawlas
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Wspomnienie

Rodzinę Dowlaszów poznałam 
na początku lat sześćdzie-
siątych. Byłam wtedy uczen-
nicą szkoły średniej. Pod-
czas wakacji pojechałam do 
nich z ciotką, Ireną Chmieleń-
ską, która była psychologiem 
i odwiedzała istniejące pod-
ówczas domy dziecka. Zanim 
poznałam Weronikę i Grzego-
rza oraz ich dzieci, Grzego-
rza i Inkę, zobaczyłam ogrom-
ny dom, ogród i park, psy 
i kilkoro roześmianych dzie-
ci w różnym wieku. Powie-
działam ciotce, że jeszcze ni-
gdy nie widziałam tyle szczę-
ścia w jednym miejscu. Ciotka, 
przyznała mi rację i wyjaśni-
ła, że były wcześniej w trady-
cyjnych domach dziecka a te-
raz są w innym świecie. We-
ronika i Grzegorz Dowlaszo-
wie wiedzieli, że domy dziecka 
nie dają wychowankom poczu-
cia bezpieczeństwa i nie przy-
gotowują ich do samodzielne-
go życia. Kiedy minister Zofia 
Dębińska zainicjowała tworze-
nie domów rodzinnych zamiast 
domów dziecka, Dowlaszowie 
postanowili wziąć udział w tym 
eksperymencie. Oboje nie 
mogli zaakceptować sposobu 
prowadzenia domów dziecka. 
Nie zgadzali się z koncepcją 
ustalonego sposobu traktowa-
nia wszystkich dzieci, odbiera-
nia im możliwości indywidual-
nego rozwoju zdolności, zami-
łowań i innych cech osobowo-
ści. Zakładając dom rodzinny, 
Weronika i Grzegorz nie my-
śleli o nim jak o mniej lub bar-
dziej wygodnym miejscu pra-
cy. Uwierzyli, że to jest wła-
ściwa droga, a przekonanie 
do tego innych uznali za swo-
ją misję.

Kim byli Dowlaszowie? Po-
chodzili z Wilna. Tam się po-
znali i tam w czasie wojny 
działali w konspiracji. Po woj-
nie, jak wiele rodzin z Wileńsz-
czyzny, przenieśli się na zie-
mie zachodnie. W 1946r wzięli 
ślub w Bezrzeczu pod Szcze-
cinem. Tam Weronika zorga-
nizowała szkołę i została jej 
pierwszą kierowniczką. Za-
leżało jej, żeby dzieci mogły 
się w miarę komfortowo, na-
wet jak na ówczesne warun-
ki, uczyć. Władzom na tym 
nie zależało, więc Weroni-
ka i jej mąż, który zrezygno-
wał z pracy w wojsku i podjął 
pracę nauczyciela, zadecydo-

wali, że jeśli nie ma pieniędzy 
na remont istniejącej szko-
ły, to trzeba zbudować nową. 
Przekonali do tego pomysłu 
mieszkańców i, w tak zwanym 
czynie społecznym, wybudo-
wali nową szkołę. Ta szkoła 
stoi do dziś. Potem postanowi-
li prowadzić dom dziecka. Naj-
pierw musieli znaleźć odpo-
wiednie miejsce.

Stojący na wzniesieniu, 
otoczony parkiem dom przy 
ulicy Mącznej w Szczecinie-
,był prawie zupełnie zdewa-
stowany. W oknach nie było 
szyb, brakowało drzwi, pod-
łóg i tego co dziś nazywamy 
infrastrukturą. Miał za to spo-
rą kubaturę, więc po remoncie 
mógł pomieścić sporo dzie-
ci. Nie było wprawdzie eta-
towych wychowanków tak, 
jak w państwowych domach 
dziecka, ale nie brakowało lu-
dzi, którzy w razie potrzeby 
śpieszyli z pomocą. Chodzi-
ło o pomoc medyczną, admini-
stracyjną, a później także po-
moc w innych „przyziemnych” 
sprawach np. w kuchni. Były 

to czasy, w których wszelkie 
inicjatywy podlegały kontroli 
czynników partyjnych. W jaki 
sposób udało się Weronice 
i Grzegorzowi przekonać wła-
dze do nietypowej formy opie-
ki nad osieroconymi dziećmi, 
pozostaje dla mnie do dziś ta-
jemnicą. Przecież to był czas, 
kiedy starano się przekonać 
społeczeństwo do rozwiązań 
narzucanych nam z zewnątrz. 
Istniejące po wojnie domy 
dziecka były wzorowane na 
sowieckich. Tymczasem We-
ronika buntowała się przeciw-
ko wielu narzucanym rozwią-
zaniom. Zaprotestowała prze-
ciw zaleceniom, żeby dzie-
ci ubierać tak samo. Z dru-
giej strony dotacje finanso-
we były tak skromne, że sto-
sowne władze musiały „przy-
mknąć oko” na to, że dzieci 
były różnie poubierane oraz, 
że Weronika większość ubrań 
dla dzieci szyła, lub przerabia-
ła sama i nie miała na to odpo-
wiednich rachunków.

Uważała, że dzieci powin-
ny być cały czas zajęte, dla-

tego i ona i jej mąż włącza-
li dzieci do wielu prac domo-
wych. Ciekawe, jak zareago-
waliby na to współcześni ad-
ministratorzy oświaty i wycho-
wania? Pracujące dzieci? Wy-
kluczone! Nawet gdyby robi-
ły coś wspólnie z rodzicami, 
a zwłaszcza z mamą. Obec-
nie mama ulegałaby pre-
sji robienia kariery zawodo-
wej, a dziećmi zajmowaliby się 
specjaliści.

W tamtym pionierskim cza-
sie wiele rzeczy trzeba robić 
samemu. Grzegorz sam robił 
przedmioty domowego użyt-
ku i przeprowadzał większość 
prac remontowych. Czasami 
angażował do pomocy star-
szych chłopców. Dzięki temu 
dom, przyswoicie wyremon-
towany i urządzony. Robio-
ne przez Grzegorza meble 
były niepowtarzalne. Do dziś 
mam zrobiony przez niego 
stolik pod samowar. Również 
sam reperował dzieciom buty, 
bo trudno było kupić nowe.

Powoli, wraz z postę-
pem remontu do domu przy-

bywało coraz więcej dzie-
ci. Nie wiem, czy ktokolwiek 
z tej wielkiej rodziny wie-
dział, jaki był schemat rekru-
tacji dzieci. Część pochodzi-
ła z rozdziału do innych do-
mów dziecka, a część trafia-
ła tu przypadkowo. Weroni-
ka dowiadywała się o jakichś 
dzieciach pozostawianych 
bez opieki i brała je do sie-
bie. Nie zgadzała się na roz-
dzielanie rodzeństwa, nawet 
jeśli znacznie różniło się wie-
kiem. Teraz nie dziwi to ni-
kogo, ale wtedy, dla ułatwie-
nia często rozdzielano dzie-
ci. W domu Weroniki i Grze-
gorza wszystkich traktowano 
tak samo, chociaż wymaga-
nia dostosowywano do wieku 
i możliwości każdego miesz-
kańca. Trzeba dodać, że We-
ronika miała wysoko rozwi-
niętą umiejętność odkrywa-
nia w każdym dziecku cech 
pozytywnych i, jak to nazy-
wano, ukrytych talentów. Bar-
dzo dbała o to, żeby nie wyra-
biać w podopiecznych po-
staw roszczeniowych.

Kobiety

Wspomnienie 
o Weronice Dowlaszowej

 ■ Rodzinny Dom Dziecka Dowlaszów, według Wikipedii, to pierwszy rodzinny dom dziecka w Polsce utwo-
rzony przez małżeństwo nauczycieli Weronikę i Grzegorza Dowlaszów w 1958 r. i działający do roku 2013.

Krystyna Chmieleńska
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Wspomnienie
Początkowo, napływają-

ce dzieci i młodzież zwracali 
się do swoich opiekunów „cio-
ciu” i „wujku”, aż do momentu, 
kiedy jedna z dziewcząt przy-
tulona do Weroniki spytała: 
„Czy mogę ci mówić, Mamu-
siu”? Od tego czasu, jak mó-
wią ich „przyszywane” dzie-
ci, wszyscy poczuli się praw-
dziwą rodziną. Weronika wie-
lokroć protestowała, kiedy na-
zywano ich dzieci sierotami. 
„One nie są sierotami – mó-
wiła – mają wielką rodzinę”. 
Ich własne dzieci były trakto-
wane na równi z innymi.

Oczywiście, nigdy nie jest 
idealnie. Mieli kiedyś wycho-
wanka, który trafił do więzie-
nia, ale i jego Weronika trakto-
wała jak swoje dziecko i mimo 
krzywd, które im wyrządził, nie 
odwróciła się od niego i wysy-
łała mu do więzienia pacz-
ki. Innym razem zdarzyło się, 
że „dostarczone” im dziecko 
jest ciężko chore psychicznie 
i stanowi zagrożenie nie tyl-
ko dla siebie, ale i innych. Ale 
pozostali, jak mówiła Weroni-
ka, wyszli na ludzi. Po wielu la-
tach Weronika pisała, że dzieci 
przychodziły, dorastały, a po-
tem zakładały własne rodzi-
ny. Z tym wiązały się nowe 
obowiązki. Stale o nakłada-
ło to nowe obowiązki. Trzeba 
było wyprawiać córkom wese-
la, współuczestniczyć w wese-
lach synów, zabiegać o otrzy-
mywanie i urządzanie miesz-
kań i brać udział, chociaż z da-
leka, w życiu rodzinnym dzieci 
i wnuków. W ciągu czterdzie-
stu czterech lat prowadzenia 
domu rodzinnego wychowali 
ponad sto dzieci, a liczba wnu-
ków i prawnuków jest jesz-
cze większa.

Rodzinny dom Dowla-
szów w pierwszym etapie 
miał tradycyjny model, któ-
ry w ogromnym przybliżeniu 
można nazwać patriarchal-
nym ale bardzo szybko Wero-
nika przejęła większość obo-
wiązków męża. Nie wynikało 

to z modnej obecnie tenden-
cji i żądania parytetu władzy, 
ale z konieczności. Ona zosta-
wała w Szczecinie z dziećmi, 
a Grzegorz jeździł do Warsza-
wy, żeby załatwiać i wypro-
stowywać bzdurne i nieży-
ciowe przepisy, które im na-
rzucono. Początkowo rodzin-
ne domy dziecka starano się 
„wtłoczyć” w reżim stosowa-
ny w państwowych domach 
dziecka i dopiero cierpliwe tłu-
maczenia przekonały urzęd-
ników, że można to robić ina-
czej. Moja mama, mówiła, że 
Weronika ma jakiś nadprzyro-
dzony dar zjednywania sobie 
ludzi. To prawda. Nie znam ni-
kogo, kto spotkawszy choć raz 
Weronikę, nie pozostawał pod 
jej urokiem. Kiedyś poprosi-
ła, żebym pokroiła pomido-
ry na sałatkę dla dzieci. Za-
częłam kroić tak, jak robi-
łam to w domu. Wtedy po-
kazała mi inny sposób, taki 
jak w najelegantszych restau-
racjach. Nie bywam w najele-
gantszych restauracjach, ale 
do dziś kroję tak, jak poka-
zała mi Weronika. Bez prze-
rwy była w ruchu. Nawet kiedy 
przyjmowała bardzo ważnych 
gości, cały czas sprawdzała, 
co się dzieje z dziećmi.

W domu było mnóstwo pa-
miątek po znakomitych go-
ściach, którzy byli zafascyno-
wani stworzoną przez nią at-
mosferą. Dzieci, nawet kiedy 
dorosły i miały własne rodzi-
ny, pamiętały o Weronice. Je-
den z wychowanków, dowie-
dziawszy się o jej ciężkiej cho-
robie, przyjechał z Florydy, 
żeby ją odwiedzić. „Mama” na 
koniec wizyty podarowała mu 
swój różaniec. Nosił ten róża-
niec cały czas przy sobie i, 
niespodziewanie, przyleciał 
znów do Polski. Nikt go nie 
zawiadomił, ale on czuł, że 
mama umarła.

Inny przykład: chłopiec, 
który był jakiś czas w domu 
Dowlaszów, a którego mat-
ka odzyskała sądownie pra-

wa rodzicielskie, zwrócił się 
do sądu o to, żeby go pozo-
stawiano tu, gdzie jest. Ar-
gumentował to następująco: 
bo ja wiem, że moja obecna 
mama dobrze mnie wycho-
wa. Lektura listów, które dzie-
ci pisały do swoich przybra-
nych rodziców nie pozostawia 
cienia wątpliwości, że dzieci 
uznawały ich dom za swój.

Wszyscy, którzy znali dom 
Dowlaszów żałują, że nie pro-
wadzono regularnych zapi-
sków upamiętniających zmia-
ny i osiągnięcia. Dobrze, że 
pewnego dnia w domu poja-
wiła się „Księga Kadzideł”, jak 
z wrodzonym humorem na-
zwała ją Weronika, która była 
księgą pamiątkową gości, uro-
czystości itp. Wklejano do niej 
krótkie informacje i życzenia 
z całego świata od ludzi, któ-
rzy doceniali działalność oboj-
ga małżonków. Można w niej 
znaleźć podpisy luminarzy kul-
tury, świata nauki i nazwiska 
osób nazywanych dziś cele-
brytami. To dowód, że to miej-
sce fascynowało różnych lu-
dzi. Starałam się przekonać, 
żeby głosowali za nadaniem 
Weronice tytułu Kobiety Roku, 
ustanowionego przez Tele-
wizję Polską. Niestety, był 
to rok, w którym szalała epi-
demia, jej konkurentką była 
lekarka, która jako pierwsza 

zgłosiła się do opieki nad cho-
rymi na ospę i to jej przyznano 
ten tytuł. Po kilku latach, We-
ronice i Grzegorzowi przyzna-
no Order Uśmiechu. Później 
doszły do tego inne wyróż-
nienia Gryfy Pomorskie, Zło-
te Krzyże Zasługi, Krzyże Ko-
mandorskie i inne.

Doceniono Dowlaszowie 
za ich działalność. |Dali przy-
kład, dzięki któremu zrezy-
gnowano z prowadzenia ko-
munistycznych sierocińców-
molochów i wprowadzono 
ideę rodzinnych domów dziec-
ka. Szkoda, że wiązało się 
to również z przerostem admi-
nistracji. Okazało się też, że 
nie każdy nadaje się do pro-
wadzenia takich domów.

Weronika często powta-
rzała myśl Tadeusza Kotar-
bińskiego: „Nie lekceważ-
cie drobnostek, ponieważ 
od drobnostek zależy do-
skonałość, a doskonałość 
nie jest drobnostką”. Mówi-
ła też, że człowiek niewy-
chowany według wzorców 
kulturowych, w których bę-
dzie żył, nie zyskuje aproba-
ty otoczenia, a dzieci niewy-
chowane odpowiednio, wcho-
dząc w świat dorosłych spo-
strzegają, że nie są wystar-
czająco dostosowane do oto-
czenia i albo bronią się wyco-
faniem, albo agresją. Żad-
nej z tych postaw nie chcia-
ła dla swoich dzieci. Chcia-
ła natomiast umacniać więzi 
i tu też dbała o drobiazgi. Naj-
łatwiej można było zauważyć 
to w Święta Bożego Narodze-
nia. Tradycją było przełamy-
wanie się opłatkiem. Każde-
go z każdym. Największego 
z najmniejszym, najsilniejsze-
go z najsłabszym. Trzeba było 
się postarać, żeby wiedzieć 
co komu życzyć. Do wigilij-
nej kolacji zasiadali wszyscy, 
co czasem bywało kłopotli-
we ze względu na liczbę do-
mowników. Trzydzieści osób 
mieściło się bez problemów, 
ale rozmieszczenie dzie-

więćdziesięciu wymagało już 
ekwilibrystyki logistycznej.

Oczywiście dla dzieci, 
zwłaszcza najmniejszych, 
najważniejsza była wizyta 
Świętego Mikołaja, który po-
jawiał się z worem prezentów. 
Przy takiej okazji Weronika 
powtarzała dzieciom: widzi-
cie, jacy jesteśmy zadowoleni 
a ja myślę też o ludziach, któ-
rym nie jest tak dobrze. Chyba 
trzeba im też pomóc. I uczyła, 
że trzeba ludziom pomagać. 
I pomagała. Wysyłając pacz-
ki nie tylko tym, których zna-
ła, ale i tym, o których słysza-
ła. Mama Weronika, jak mówi-
ły o niej dzieci, zabierała też 
głos na rekolekcjach. Kiedy 
proboszcz Józef Kubicki po-
prosił ją o to po raz pierwszy 
była zaniepokojona, że zrobił 
to zbyt późno, żeby się nale-
życie do tego przygotować. 
Ale on wiedział, że wszyst-
ko, co Weronika ma w sercu, 
jest najcenniejsze do powie-
dzenia.

Po wielu, wielu latach We-
ronika powiedziała, iż de-
cydując się na założenie 
domu rodzinnego myślała, że 
jeśli pokocha dzieci z wza-
jemnością, to jej wystarczy. 
Nie przewidziała, z iloma pro-
blemami będzie sobie mu-
siała poradzić. Na szczę-
ście wrodzona fantazja, dziel-
ność i wytrwałość pomo-
gły jej w walce z przeciwno-
ściami. Te cechy starała się 
przekazać wszystkim swoim 
dzieciom.

Weronika zmarła 25 sierp-
nia 2002 r. Proboszcz Józef 
Kubicki przyjechała z War-
szawy tylko po to, żeby odpra-
wić mszę pożegnalną w ko-
ściele w Zdrojach

Wszystkim, których zainte-
resowała ta niezwykła ko-
bieta, polecam książkę Inki 
Dowlasz „O Mamie Weroni-
ce”, wydanej przez Wydaw-
nictwo Dokument w Szcze-
cinie w 2005 r.

Weronika Dowlaszowa

Prośba o pomoc
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową dla naszej 
mamy Zdzisławy Ferenc na rehabilitację poudarową.
Mama 4 b.r. przeszła udar czołowy, ma głęboką afazję, sparaliżowaną prawą stro-
nę. Po weryfikacji dokumentów medycznych lekarze z Vratislawia Medica we Wro-
cławiu przy ul. Lekarskiej ocenili, że jest możliwość intensywnej rehabilitacji na-
szej Mamy i szansa na jej powrót do zdrowia.

Ośrodek ten wycenił całość rehabilitacji na 17500 zł. Trwałaby 28 dni. Jest 
to najlepsza placówka we Wrocławiu zarówno pod względem rehabilitacji neurolo-
gicznej, jak i logopedii. Niestety nie stać nas na taki koszt. Choć pracujemy, musi-
my utrzymać dzieci, więc trudno nam zebrać całą kwotę.

Mama przebywa teraz w ZOL w Mrozowie pod Wrocławiem, ośrodku pro-
wadzonym przez siostry Albertynki, za który płacimy 3700 złotych miesięcznie, 
gdyż na pomoc z Narodowego Funduszu Zdrowia czekalibyśmy około dwóch lat. 
Od Solidarności Walczącej, do której należała nasza Mama jak i ojciec Antoni Fe-
renc otrzymaliśmy pomoc w kwocie 3900 złotych. Bardzo za to dziękujemy.

Jeśli mogliby Państwo wesprzeć nas finansowo i umożliwić powrót do zdrowia 
naszej mamie, to będziemy ogromnie wdzięczni. Mamy nadzieję, że ludzka soli-
darność, która łączyła ludzi w najgorszym czasie, nie wygasła. Wtedy każdy mógł 
liczyć na innych w potrzebie. Dlatego ośmielamy się podać konto, na które moż-
na wpłacić dowolną kwotę. Z góry serdecznie dziękujemy.

Marek i Tomek Ferencowie
Zdzisława Ferenc śp. Antoni Ferenc

Bank ING, Numer konta: 07 1050 1575 1000 0091 5104 1408 Marek Ferenc
Tel. kontaktowy 513 910 304
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Nauka

Morze otworzyło się. Egipt 
opanowały wielkie ciemności. 
Faktem stała się plaga żab, 
szarańczy i pomór bydła. Na-
wet wody Nilu stały się czerwo-
ne jak krew. Gdybyśmy zapy-
tali jakiegokolwiek Żyda, przez 
jakie morze przeszli jego pra-
dawni rodacy, gdy Bóg wypro-
wadzał ich z niewoli egipskiej, 
ten bez zastanowienia odpo-
wiedziałby nam, że przez mo-
rze trzcin. Dlaczego nie przez 
Czerwone? Ano dlatego, 
że w najstarszym hebrajskim 
tekście Księgi Wyjścia, nie ma 
mowy o Morzu Czerwonym. 
Widnieje natomiast określenie 
yam sûf oznaczające morze 
trzcin lub ewentualnie morze 
sitowia. A morze trzcin to nic 
innego jak teren bagienny. He-
brajskie słowo „czerwony” jest 
łudząco podobne do słowa 
„trzcina”, a św. Hieronim, do-
konując w IV wieku pierwsze-
go przekładu Księgi Wyjścia na 
język łaciński, nie dostrzegł po 
prostu owej subtelnej różnicy. 
Takie błędy translatorskie zda-
rzyć się mogą najlepszym tłu-
maczom, a błędna nazwa mo-
rza i tak nie zmieniła istoty hi-
storii Exodusu. Przez całe wieki 
jednak zastanawiano się w jaki 
sposób Izraelici mogli przejść 
przez morze, które jest tak głę-
bokie? Gdyby ruszyli przez 
jego suche dno wpadliby na-
tychmiast w wielki dół. To na-
tomiast spowodowałoby wśród 
nich wielki chaos, a jak wiemy 
do chaosu nie można było do-
puścić, bo uciekinierzy czuli na 
plecach oddech goniących ich 
Egipcjan. Kiedy więc naukow-
cy dopatrzyli się błędu w prze-
kładzie Księgi Wyjścia, zaczę-
li zastanawiać się, gdzie owe 
Morze Trzcin, o którym mówi 
hebrajski oryginał, mogłoby się 
znajdować. Szybko znaleźli ta-
kie miejsce. Starożytne źródła 
egipskie wspominają o istnieją-
cym w kraju faraonów miejscu 
zwanym Trzcinami. Na współ-
czesnych zdjęciach sateli-
tarnych odkryto sporych roz-
miarów depresję we wschod-
niej części Delty między pola-
mi uprawnymi, a Półwyspem 
Synaj. W czasach antyku były 
tam bagna. I prawdopodob-
nie to one właśnie pochłonę-

ły wojska faraona, które ściga-
ły lud Mojżesza. Wciąż jednak 
pozostaje pytanie – w jaki spo-
sób do tego doszło? Bo nawet 
jeśli mówimy o Morzu Trzcin, 
to przecież ono również mu-
siałby się otworzyć.

Tajemniczy pumeks

Wielkie odkrycia naukowe do-
tyczące Exodusu, jak to zazwy-
czaj bywa, zaczęły się przy-
padkiem. Na północnych krań-
cach Egiptu od wieków zale-
gały tony tajemniczego pu-
meksu. Nie byłoby w tym fak-
cie niczego zastanawiające-
go gdyby w krainie faraonów, 
lub jego bliskim sąsiedztwie 
istniał czynny wulkan. Jednak 
najbliższy z możliwych znajdo-
wał się około 800 kilometrów 
na północny zachód od Egip-
tu. Chodzi tu o wulkan na San-
torini, jednej z wysp Morza 
Egejskiego. Miejscowi geolo-
dzy postanowili w końcu roz-
wiązać tę zagadkę i ze zdumie-
niem skonstatowali, iż pumeks 
pochodzi właśnie z Santorini. 
Mało tego. Taka lawa występo-
wała wyłącznie na tej wyspie. 
Jednak jakim sposobem trafiła 
– w dodatku w takich ilościach 
– do Egiptu? Uczeni byli zgod-
ni co tego, że mogła się do 
tego przyczynić jakaś potężna 
siła przyrody. Na przykład ka-
taklizm.

Tsunami bez precedensu

Santorini w czasach antyku zwa-
ne było Therą. W XVI wieku p. 
n. e. na Therze miał miejsce naj-
większy w dziejach cywiliza-
cji wybuch wulkanu. Huk, któ-
ry mu towarzyszył, był tak po-
tężny, że jak twierdzą naukow-
cy – jego dźwięk czterokrotnie 
okrążył Ziemię. Istniejąca przed 
erupcją wyspa w jej wyniku zo-
stała zatopiona. Dziś Santorini 
to maleńki archipelag, w sercu 
którego widać spopielone pozo-
stałości wulkanu. Jego wybuch 
był tak silny, że wzbudził w ba-
senie Morza Śródziemnego falę 
o cechach tsunami. A jak wiemy 
tsunami powstają wyłącznie na 
oceanach. I wszystko wskazuje 
na to, że to właśnie owe nietypo-
we tsunami przetransportowa-
ło aż do Egiptu fragmenty santo-
ryńskiej lawy. I nie tylko. Jak wia-
domo tsunami to fala, która mie-
ści w sobie nieprawdopodobne 
ilości wody. By mogła powstać, 
musi nie jako wessać w siebie 
niewyobrażalną liczbę jej hekto-
litrów.

Naukowcy badający tajemni-
ce egipskiego pumeksu przepro-
wadzili liczne symulacje kompu-
terowe, które wykazały w spo-
sób jednoznaczny, iż fala po-
wstała na skutek santoryńskie-
go wybuchu, wchłonęła na-
wet wody stykające się z północ-
nymi krańcami Egiptu, a w tym 

z całą pewnością z obszaru 
Delty. Czyli, innymi słowy, z te-
renu, z którym wiąże się lokali-
zację Morza Trzcin. „Wyssana” 
przez tsunami fala, nie zniknę-
ła bynajmniej na moment. Izra-
elici mieli dość czasu, by przejść 
przez Morze Sitowia. Przecho-
dzili wprawdzie w pośpiechu, ale 
nie to się liczyło. Ważne było to, 
że przeszli. Pamiętamy, że go-
niące ich wojska faraona zalała 
już woda. Dodajmy, że w świetle 
omawianej przez nas teorii, była 
to woda, która wracała na swoje 
miejsce. Wspomniane już przez 
mnie symulacje komputero-
we wykazały także inne, zaska-
kujące konsekwencje santoryń-
skiej erupcji, które w zadziwiają-
cy sposób potwierdzają kolejne 
– dotychczas zagadkowe – zja-
wiska towarzyszące Exodusowi. 
Odkrycia naukowe odnoszące 
się do historii Mojżesza, to praw-
dziwy temat rzeka. I to nie byle 
jaka rzeka, prawdziwy Nil. Nil, 
którego wody, jak mówi Księga 
Wyjścia, zamieniły się w krew.

Nauka potwierdza plagi 
egipskie

Cofnięcie wód morza nie było 
jedynym efektem wybuchu. Ko-
lejnymi okazały się na przykład 
plagi egipskie. Włącznie z tą, 
która dotyczyła zamiany wód 
Nilu w krew. Jak mówi Księ-
ga Wyjścia faraon nie miał naj-

mniejszego zamiaru wypuścić 
ludu Mojżesza z Egiptu, a w od-
powiedzi na jego upór Bóg ze-
słał na jego krainę 10 straszli-
wych plag. Jak wskazuje Biblia 
najpierw wody Nilu zamieniły 
się w krew. Opis ten przypomina 
nieco scenariusz horroru, jed-
nak największa rzeka świata nie 
tyle wypełniła się stricte krwią, 
co zmieniła kolor na krwisto-
czerwony. Nil zaczął cuchnąć. 
Nie można było się do niego zbli-
żyć i oczywiście nie sposób było 
napić się wody. Ponieważ jed-
nak krwisty Nil nie wywarł po-
ważniejszego wrażenia na fara-
onie, Bóg Hebrajczyków zrzu-
cił na jego Imperium kolejne nie-
szczęścia: robactwo, plagę żab, 
masowe wyginięcie bydła, sza-
rańczę, wrzody, grad i ciemno-
ści. Faraon jednak pozostawał 
nieugięty do czasu, gdy Najwyż-
szy zesłał na Egipt plagę śmier-
ci wszystkich pierworodnych. 
Gdy śmierć zabrała także kró-
lewskiego syna, władca Egip-
tu ustąpił. Według Starego Te-
stamentu Bóg zesłał plagi po-
sługując się prawami przyro-
dy. Czy jednak istnieją dowody 
na występowanie tak spektaku-
larnych zjawisk w naturze?

Fisteria

Pewnego letniego dnia 
1991 roku mieszkańcy New-
born w Północnej Karolinie od-
kryli, że woda w rzece Neuse 
jest czerwona jak krew. Przy-
czyną okazały się zdychają-
ce ryby. Najgorsze jednak mia-
ło dopiero nadejść. Osoby pły-
wające wcześniej w rzece, 
a nawet pracujące w jej pobli-
żu zauważyły na swoich cia-
łach dziwne rany. Przypominały 
one rany, które pojawiły się rów-
nież na wspomnianych już zdy-
chających rybach. Zagadkową 
katastrofę ekologiczną, na któ-
rą składała się nie tylko krwi-
sta woda i martwe ryby, ale rów-
nież odrażające wrzody, szybko 
zaczęto porównywać do znanej 
z Księgi Wyjścia plagi egipskiej. 
Jej właściwą przyczyną okaza-
ła się mutacja genetyczna mi-
kroorganizmu morskiego zwa-
nego fisterią (pfiesteria pisci-
da). Jej nagły rozwój spowodo-
wał zanieczyszczenie środowi-

ARCHEOLOGIA BIBLIJNA PLUS (1)

Czy Morze Czerwone 
otworzyło się naprawdę?

 ■ Rzec by można, iż w czasie pierwszych w dziejach ludzkości świąt wielkanocnych – czyli pierwszego 
święta Paschy – miał miejsce jeden z najbardziej spektakularnych, biblijnych cudów: przejście Izraelitów 
przez otwarte wody morskie. Dziś chrześcijanie coraz rzadziej wierzą, że towarzyszące Mojżeszowi cuda 
kiedykolwiek się wydarzyły. Historię opisaną w Księdze Wyjścia coraz częściej traktujemy jako piękną, 
starożytną legendę. Tymczasem coraz więcej nie mających nic wspólnego z Kościołem uczonych, wyra-
ża przekonanie, iż Księga Wyjścia mówi prawdę.

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

Santorini zachód słońca
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Nauka
ska i zabarwienie wody na czer-
wono. Sytuacja pogorszyła się, 
kiedy rzeka Neuse wylała. Nie-
opodal jej brzegów znajdowa-
ło się wiele farm, w których ho-
dowano świnie. Farmy wytwa-
rzały tony odpadów, a część 
z nich trafiała do rzeki. Amery-
kańscy epidemiolodzy zgadza-
ją się z twierdzeniem, że zanie-
czyszczenie środowiska w sta-
rożytnym Egipcie mogło spowo-
dować pierwszą plagę, czyli zdy-
chanie ryb i zabarwienie wody 
na czerwono.

Żaby i robactwo

Zanieczyszczenie wody mogło 
zmusić do wyjścia na ląd nawet 
miliony żab, a jak wiemy żaby 
były drugą z egipskich plag. Kie-
dy żaby zaczęły zdychać, na lą-
dzie zaczęły mnożyć się muchy 
i wszy – trzecia plaga. W wyni-
ku wyginięcia ryb i żab zwięk-

szyła się populacja owadów, 
te zaś przenosząc choroby za-
bijały konie i bydło – czyli spo-
wodowały plagę wyginięcia by-
dła. Ukąszenia owadów dopro-
wadziły też do powstawania pę-
cherzy i pryszczy – a więc pla-
gi szóstej. Zatem naukowcy wie-
dzą już na pewno, iż fisteria mo-
gła wywołać sześć pierwszych 
plag. Czy jednak uczeni odkry-
li też, co spowodowało kolejne?

Egipskie ciemności

Skąd wzięły się na przy-
kład przysłowiowe już egip-
skie ciemności? 18 maja 
1980 roku wybuchł wulkan na 
Górze Świętej Heleny w stanie 
Waszyngton w USA. Erupcja 
zabiła żywe stworzenia w pro-
mieniu 30 kilometrów. Dodatko-
wo wyrzuciła w powietrze prawie 
jedną trzecią objętości góry i mia-
ła siłę około 400 megaton troty-

lu – czyli 20 tysięcy razy więk-
szą niż pierwsza bomba ato-
mowa zrzucona na Hiroszimę. 
Słup popiołu miał wysokość 18 
kilometrów. 800 tysięcy metrów 
sześciennych pyłu i popiołu spa-
dło tylko na miasto Yakima. Była 
to najbardziej śmiertelna i kosz-
towna erupcja w historii Stanów 
Zjednoczonych. Wyemitowane 
do atmosfery kolumny popiołu 
krążyły blisko 3 tygodnie wokół 
Ziemi. Tereny w promieniu 160 
kilometrów pokrywały ciemno-
ści. Wszędzie zapalano latarnie, 
a kierowcy jeździli z włączonymi 
światłami i przy pomocy samo-
chodowych wycieraczek usiło-
wali oczyszczać z popiołu szyby 
samochodów, by móc cokolwiek 
zobaczyć. Ciemności egipskie 
za czasów Mojżesza były rów-
nież konsekwencją opisanego 
przeze mnie w ubiegłym nume-
rze wybuchu wulkanu na Santo-
rini.

Badania oceanografów 
i klimatologów

W dniu wybuchu wiatr wiał w kie-
runku południowo-wschodnim, 
czyli w stronę państwa faraonów. 
Świadczą o tym próbki pyłu wul-
kanicznego wydobytego z dna 
morza. Największe natężenie 
pyłu kierowało się w stronę Delty 
Nilu, a więc w kierunku opisanego 
dwa tygodnie temu Morza Trzcin, 
które przekraczali Izraelici. Oce-
anografowie pobrali z terenów 
Delty próbki piasku, błota i mułu. 
W czasie wierceń trafili na mate-
rię wulkaniczną związaną z wybu-
chem na Santorini. Na podsta-
wie wyników badań zdołali wska-
zać potencjalne skutki wybuchu 
na obszarze Delty.

Z całą pewnością miał tam 
miejsce opad popiołu. Klimato-
lodzy natomiast przeprowadzi-
li komputerową symulację klima-
tycznych skutków erupcji. Pierw-

szą rzeczą jaką zaobserwowali 
były całkowicie zasłaniające słoń-
ce chmury popiołu. Najpierw opa-
dał z nich popiół, a później do-
szło do niezwykłych zjawisk po-
godowych, typowych dla wybu-
chach wulkanów: pojawiły się bły-
skawice i grad. Zatem wykazano, 
iż erupcja na Santorini mogła uru-
chomić kolejne egipskie plagi. Po-
nadto, jeśli przyjrzymy się klima-
towi Egiptu, zaobserwujemy su-
szę występującą najsilniej na ob-
szarach wyżynnych u źródeł Nilu. 
Przepływ Nilu staje się wówczas 
słabszy. Gdy obniża się jego po-
ziom, a woda stoi w bezruchu, 
może zamienić się w śmiertelną 
truciznę na skutek zanieczysz-
czeń i opadu trujących minera-
łów z chmur pyłu. Stwarza to ide-
alne warunki do wystąpienia plag.

Jedyną wciąż niewyjaśnioną 
plagą pozostaje śmierć pier-
worodnych.

Wydałeś swoją autorską płytę 
„Roman Kowalczyk. Moje pio-
senki”. Co było inspiracją?

Płyta ukazała się tuż przed 
pandemią koronawirusa. 
To płyta autorska, wszystkie tek-
sty i prawie wszystkie kompo-
zycje są moje. Na dwóch krąż-
kach CD znajduje się 27 piose-
nek, które śpiewam i cztery po-
ematy, które czytam. Pochodzą 
one z różnych lat. A inspiracja? 
Cóż, pragnienie pisania i śpie-
wania bierze się z chęci sprawia-
nia słuchaczom radości i przy-
jemności, dostarczania emo-
cji i wzruszeń. Tematów dostar-
cza życie, które pisze najlepsze 
scenariusze, reszta to wyobraź-
nia. Przychodzą chwile, gdy – 
czasem nie wiedzieć czemu – 
dopada nas nieodparta ocho-

ta napisania wiersza czy skom-
ponowania piosenki. Natchnie-
nie przychodzi nagle i nie jest na 
zawołanie. Nie tworzę piosenek, 
bo mi ktoś każe, bo zobowiązu-
je mnie kontrakt i termin koncer-
tu, bo trzeba coś koniecznie na-
grać. Piszę i komponuję, gdy ser-
ce zabije mi mocniej. Wtedy sło-
wa same przychodzą. Myślę, 
że ważnym źródłem poetyckich 
i muzycznych inspiracji są książ-
ki, które przeczytaliśmy, filmy, 
które obejrzeliśmy i piosenki, któ-
re nas zachwyciły. Moje źródła 
to szczególnie twórczość Maria-
na Hemara, Stanisława Grze-
siuka, Kabaretu Starszych Pa-
nów, Wojciecha Młynarskiego, 
Agnieszki Osieckiej, Marka Gre-
chuty, Bułata Okudżawy, Aloszy 
Awdiejewa, Jana Pietrzaka… Za-
cząłem grać na gitarze w latach 

80., gdyż chciałem śpiewać an-
tykomunistyczne piosenki i bal-
lady jak bardowie „Solidarności” 
Jacek Kaczmarski i Jan Krzysz-
tof Kelus. Później odkryłem inne 
muzyczne światy, szczególnie 
„krainę łagodności” kreśloną gi-
tarą i piórem.

Piosenki są bardzo osobi-
ste, a do tej pory znaliśmy 
Cię raczej z wykonywania pa-
triotycznych utworów, dlacze-
go tym razem jest inaczej?

Od wielu lat razem z Krzyszto-
fem Żesławskim, gitarzystą Wol-
nej Grupy Bukowina i nauczy-
cielem muzyki w LO nr XVII im. 
A. Osieckiej we Wrocławiu, da-
waliśmy w szkołach i kościołach 
koncerty piosenek i ballad soli-
darnościowych. Z okazji Świę-

ta Niepodległości 11 Listopa-
da oraz Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych wie-
lokrotnie prowadziłem wspólne 
śpiewanie patriotycznych utwo-
rów. Kolejne piosenki okrasza-
łem historycznymi komentarza-
mi, a Krzysztof akompaniował. 
Mam nadzieję, że po ustąpieniu 
pandemii wrócimy do występów 
podczas patriotycznych wieczo-
rów. Śpiew, szczególnie wspól-
ny, porusza i łączy. Wiąże emo-
cjonalnie z Polską i polskością. 
Na koncertach i podczas wspól-
nego śpiewania prezentujemy 
piosenki i pieśni różnych auto-
rów, płyta „Roman Kowalczyk. 
Moje piosenki” zawiera zaś 
moje własne utwory z różnych 
lat, jest zapisem obserwacji i fa-
scynacji oraz emocji i przeżyć. 
Piosenki autorskie mają to do 
siebie, że są prawdziwe, każ-
da ma swoją historię. W każdej 
odnaleźć można cząstkę auto-
ra. Postanowiłem zebrać i na-
grać swoje piosenki, aby bawi-
ły i wzruszały słuchaczy. To tak-
że realizacja mojego marzenia 
– który twórca, choćby ama-

tor, nie marzy o wydaniu swoich 
utworów?!

O czym są Twoje piosenki?

Moje piosenki są o życiu, które 
jest wielobarwne i słodko-gorzkie. 
O ludziach, ich przygodach i prze-
życiach. O Polsce, naszej Ojczyź-
nie. Każdy utwór ma swoich bo-
haterów, każde słowo, choć-
by żartobliwe, coś znaczy i coś 
ze sobą niesie. Na pierwszym CD 
umieściłem ballady romantycz-
no-liryczne, dominują tu piosenki 
o miłości, czyli o tym, co w życiu 
najważniejsze, poważne i lżejsze, 
z zacięciem kabaretowym. Na 
drugim CD znajdzie słuchacz tro-
chę bluesa i country, kilka reflek-
syjnych utworów o wędrowaniu 
i samotności, piosenki więzien-
ne, o Wrocławiu, a także patrio-
tyczne. Te ostatnie dobitną puen-
tą wieńczą płytę. Mam nadzieję, 
że każdy znajdzie coś dla siebie 
i moje piosenki spodobają się słu-
chaczom.

Roman Kowalczyk jest – Dolnośląskim 
Kuratorem Oświaty

„Roman Kowalczyk. Moje piosenki”
 ■ Myślę, że ważnym źródłem poetyckich i muzycznych inspiracji są książki, które 

przeczytaliśmy, filmy, które obejrzeliśmy i piosenki, które nas zachwyciły – mówi 
Roman Kowalczyk w rozmowie z Albertem Łyjakiem.

Albert 
Łyjak
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Myśli i Kultura

W poprzednim numerze GO prezentowaliśmy amery-
kańskich poetów nowej fali. Mówiliśmy o tym, że nie 
znamy zbyt wielu tłumaczeń liryki tego pokolenia i nie 
bardzo się orientujemy w charakterze, stylu i ideach, 
które przyświecają najnowszej generacji. Teraz już wie-
my trochę więcej. Oto co mówi wybitny znawca litera-
tury światowej Joseph Pearce: „Wśród najmłodszej 
generacji amerykańskich poetów godnych uwa-
gi daje się zauważyć wyraźną dążność ku tradycji 
zarówno pod kątem formy jaki i tematyki. Poezja, 
którą otrzymuję, jako wydawca St. Austin Review, 
najczęściej cechuje się formalną wiernością me-

trum i rymowi, czego bardzo powszechnym prze-
jawem jest sonet. Za każdym razem, kiedy otrzy-
muję próbki literackie od młodych pasjonatów so-
netu, przypominają mi się słowa Williama Word-
sworth’a, „Nie gardźcie sonetem!” Co do tematy-
ki, daje się zauważyć pochwała Chrystusa i cywi-
lizacji łacińsko-chrześcijańskiej, szacunek i cześć 
dla Świętych oraz umiłowanie piękna natury, jako 
emanacji tego, co Gerard Manley Hopkins nazwał 
„dostojeństwem Boga”. Młodzi poeci bywają mniej 
oschli i uszczypliwi niż starsza generacja twórców 
opiewających tradycję. Ci ostatni wyrażają swoją 

irytację współ-
czesnością po-
przez uciekanie 
się do drwiny typowej dla satyry. Młodych, bardziej 
niewinnych i mniej znużonych charakteryzuje od-
świeżające pragnienie podkreślania tego, co pozy-
tywne. Widać to wyraźnie, gdy pozwalają przemó-
wić swojej duszy w obecności dobra i piękna. Ich 
pasja napełnia mnie nadzieją na przyszłość”. Dziś 
prezentujemy kolejnych ciekawych autorów. Poświęć-
my im trochę uwagi i przemyślmy ich słowa. Wiersze 
specjalnie dla nas tłumaczyła Anna Szyda.

Anna Szyda

Anna Szyda, ur. w 1966 r., 
absolwentka filologii an-
gielskiej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Literatura, a po-
ezja w szczególności, za-
wsze była, jest i pozosta-
nie jej wielką miłością. 
W życiu zawodowym stara 
się uwrażliwiać innych na 
piękno i bogactwo szekspirowskiej mowy, nauczając, 
pisząc i tłumacząc. Jest autorką podręczników języka 
angielskiego dla duchownych, teologów i wszystkich 
miłośników języka, który stał się współczesną łaciną. 
W ostatnim czasie zajęła się przekładami amerykań-
skich poetów. W katolickiej wierze i oddaniu się Maryi 
odnajduje ukojenie, radość życia i rację bytu. Lubi mie-
rzyć się z wyzwaniami, kierując się słowami Św. Paw-
ła, „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Stanisław 
Srokowski
Młode 

Talenty
Młoda poezja amerykańska (2)

Thomas Banks
Thomas Banks, ur. 
1985 r., poeta, tłu-
macz, wykładowca. Pro-
wadzi zajęcia w Instytu-
cie Nauk Humanistycz-
nych i Literatury “House 
of Humane Letters”. Jego 
poezje i inne publika-
cje oraz przekłady uka-
zały się na łamach pe-
riodyków “First Things”, 
“The New English Re-
view”, “St. Austin Re-
view” i w prestiżowym 
amerykańskim czasopi-
śmie konserwatywnym, 
“Crisis Magazine”.

Dostojewski
Z głębi jego targanego niepokojem spojrzenia
Posępne, chłodne, przenikliwe światło się wyłoniło,
Gdy zewsząd dobiegał go dufny szum i zgiełk
Błogiego mieszczańskiego spokoju, którego nie mąciło
Żadne z zaklęć szeptanych przez zjawy
Ponure, które gdzie tylko spojrzeć się błąkały:
Pedantyczni nihiliści myśleli sloganami,
Ukryte głosy gdzieś z podziemia miotały groźbami
Ujrzał biesy, które ci o szerszym spojrzeniu
Za ostatecznie przepędzone mylnie brali
Dzięki głosowaniom, edukacji, reformom socjalnym,
A które pod ulotnym blaskiem świata się poukrywały.
Jego osobliwość drwiący ton wobec niego przybierać kazała.
Ów anioł niespokojny głos zabrał i maski poździerał,
By objawić zadufanemu, uśpionemu pokoleniu
Stulecie, które dowiodło, że miało w nim wizjonera.

Święty Augustyn w ogrodzie
(wiersz po raz pierwszy ukazał się w periodyku “The New 
English Review”)

“Nondum amabam, et amare amabam, quaerabam quid 
amarem, amans amare”.
Gdy w samym sobie ukryłem się przed Tobą,
Twoja ręka i oko jednakowoż jawiły mi się mną.
I tam, gdzie chciałem umknąć, Ty wszelako
Samym sobą otoczyłeś to, co było mną.
Z zatroskaną duszą i myśli niepokojem,
Tysiąc rozmaitych dróg niegdyś obierałem
I moja dusza od Ciebie oddzielona
Goniła za krainą, gdzie znów bez Ciebie trwałem.
Niczego prócz miłości własnej nie kochałem,
Tak sądziłem, gdy usilne pragnienie wciąż mnie gnało
W pościgu niespokojnym, długotrwałym,
By miłość w końcu znaleźć i spocząć w niej zakochanym.
O Niewidoczny, którego nie znałem,
Od Ciebie do Ciebie w ślepocie biegałem.
O Niepoznany, którego nie widziałem,
Przemień mnie w Swojej łaskawości!

Tołstoj
(wiersz po raz pierwszy ukazał się w periodyku “The New 
English Review”)
Rozdrażniony talentami, jakie mu podarowano,
Przemierzał swe posiadłości wzdłuż i wszerz,

By je zakopać, podczas gdy wiara, pokój i zwątpienie
Walczyły o należny sobie na znużonej twarzy podział miejsc.
Niezadowolony z dzieci swojej wyobraźni,
Niekiedy patrzył na nie gniewnie spode łba,
Gdy przyszły, by wdzięczność swą ojcu okazać: Kitty 
i Lewin
Wroński i Anna, Pierre a wraz z nim Natasza.
Wielbiciele nadciągali zaborczymi legionami
Oglądać go jak leczy ludzkie błędy, cierpienia, powikłania.
Troskliwa żona i dom tępych nawiedzeńców pełen
Osaczyli go, podczas gdy mądrość i dziwaczne przekonania
Toczyły bitwy na rozległym myśli jego polu,
A wynik ich przekraczał możliwości domysłów proroka,
Choć oczy jego stare widziały dostatecznie przenikliwie,
Że to może być wszystkim, lecz szczęściem z pewnością nie.
Zbyt zawstydzona, by głowę swą ku niebiosom wznieść,
Modliła się góra, by na równinę się osunąć.
Gdy uciekał przed mitem, którego przybrał kształt,
Zmarł prorok, pociągu gdzieś oczekując.

Żona Lota
(wiersz po raz pierwszy ukazał się w periodyku “The New 
English Review”)

Więc trzeba nam się błąkać, ażeby odzyskać
W jakiejś obcej krainie, dalekiej, nieuchwytnej
Wszystko to, co tracimy, co przychodzi ciskać
Na pastwę gniewu Boga i płomiennych iskier?
Bowiem żądza moja zamieszkuje trwale
To płonące miasto; zatem rezygnacją swą powodowana
Życie, tęsknoty, wolę i zamiary
W spojrzeniu rzuconym za siebie tutaj pozostawiam.

Gabrielle Braud
Gabrielle Braud, ur. 
2003, tegoroczna matu-
rzystka, mieszka w Po-
łudniowej Karolinie, naj-
starsza z szóstki rodzeń-
stwa. Pasją Gabrielle jest 
czytanie, śpiew i próba 
sił w twórczości poetyc-
kiej. Kieruje się myślą 
Gilberta Keitha Chester-
tona, że jeśli coś war-
to robić, warto to robić, 
nawet z błędami. Choć 
jej plany na przyszłość 
są jeszcze niesprecyzo-
wane, Gabrielle ufa, iż 
Bóg zaprowadzi ją tam, 
gdzie postanowi.

Matka Boska (Bolesna)
Bóg z Boga
Światłość ze Światłości
Blask dnia słabnie
By jako Noc zagościć.
Cisza smutna
Wilgotne łzy
Tu tkwi wszystko
Przed czym Stworzenie drży.
Płaszcz Jej czarny
Twarz bladością smętna
Matka bolejąca
Łaski pełna.
Welon podarty

Króluje ciemność
A w ciszy tej
Śmierci jest piętno.

Wezwanie
Gdy niebo jeszcze milczy, a gwiazdy spokojne,
Nim pąs korony świtu śpiące wzgórze dotknie,
Wstaję, by Cię powitać, porzucam spoczynek wygodny
Dla złotej kaplicy: dla Ciebie, którego miłuję najmocniej.
Tysiąc gwiazd po Drodze Mlecznej wciąż jeszcze rozsianych,
Tysiąc wyciszonych głosów wciąż milczy w dnia oczekiwaniu,
Lecz ja wstaję, by wyjść Ci miękkim ochoczym krokiem na 
spotkanie,
By zaśpiewać akordy pełne troski i usłyszeć to, co jest czytane.
Jesteś moim miłym prawdziwie; w ciemności się spotykamy.
Zjawiłam się tu i szukałam Ciebie na długo, zanim ze snu ze-
rwany
Dołącza do mnie skowronek, by wspólnie ze mną Jutrznią 
Cię rozsławiać.
Przybyłam do Twojego tronu; proszę, pozwól mi śpiewać Ci!
Oto, luby, moja lampka oliwą wypełniona, oto mocnym 
pali się płomieniem.
Oto zmysły swoje budzę pieśni w środku nocy brzmieniem.
Wszystkie gwiazdy milczą, cała ziemia pogrążona we śnie,
Lecz ja tu pozostaję: oto czuwam i straż przy Tobie pełnię.

Dom
Kochać kominek, książki i rodzinny dom
Bardziej niż pełnych mórz przestrzenie
Bardziej niż podszepty fortuny darów
Wyniosłych i potężnych monarchów
Z ciężarem pustych pierścieni na prawie każdym z palców.
Życie radością rzeczy małych to moje spełnienie.
Zobaczyć skrzydło serafina
W oku stokrotki drobnej,
Patrzyć jak płynność obłoków przechodzi
W przypudrowany welon na błękitu tafli.
Kolory miłości w każdej barwie,
Co niebo wycieniowuje wieczorem.
Kochać swoje podwórko
Bardziej niż świat cały i jeszcze
Pielęgnować ogródek troskliwie.
W pieśni ptaka symfonię usłyszeć,
Przystanąć kiedyś, by spocząć na drzewie,
Które ocienia do domu mego wejście .
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Komentarze i Felietony

W filmie „Nie lubię poniedział-
ku” Tadeusza Chmielewskie-
go robotnicy szybko przechodzą 
przez bramę budowy, po czym 
szybko ustawiają się pod budką 
z piwem i raczą trunkiem. U Sta-
nisława Barei w filmie „Zmienni-
cy”, jest scena, w której jadący 
do Krakowa bohaterowie muszą 
zmierzyć się „napitym” motocy-
klistą. Ten po chwili ląduje w ro-
wie i dopiero wówczas okazuje 
się, że „jedzie do roboty”. Gorzka 
prawda o pladze pijaństwa w fil-
mach komediowych wywoływa-
ła rechot widzów, w myśl przesła-
nia Gogola, że ” z samych siebie 
się śmiejemy”. Gorzej jest, kiedy 
jest to śmiech przez łzy, wywoła-
ny tragedią. Do takiej doszło pod 
koniec lipca 1959 roku w Brzegu 
Dolnym. Do zakładu chemicz-
nego „Rokita”metanol był przy-
wożony w cysternach. Cyster-
ny zawierały jedynie napis „Spi-
rytus”, bez dokładnej specyfika-
cji, czy chodzi o spirytus etylowy 
czy metylowy. Zdarzało się, że 
do zakładu zawartość cysterny 
przyjeżdżała już nieco „uszczu-
plona”, bowiem po drodze spiry-
tus „zdążył wywietrzeć” o kilka-
dziesiąt litrów. Amatorzy moc-
nych wrażeń i takich samych 
trunków nawiercali otwory w cy-
sternie i spuszczali płyn do po-
jemników. Otwór następnie „za-
bezpieczano” wkrętami. Mimo 
ubytków, zawartość w cysternie 
nie była zbyt widoczna. Spraw-
cami byli kolejarze, ale kradzież 
odbywała się także na terenie 
„Rokity” przez jej pracowników. 
Podczas przepompowywania 
płynu do zbiorników, na dnie cy-
sterny pozostawała pewna ilość 
płynu. Cysterna co prawda mia-
ła być czyszczona, ale.... Je-
śli był to „zdatny do konsump-
cji” alkohol etylowy, „puszczano 
go w lud”. Bardziej przedsiębior-
czy napełniali butelki po wódce 
i sprzedawali taniej do znanego 
starszym pracownikom miejsca 
naprzeciwko starej przychod-
ni, w której odbywały się zabawy. 
W jej trakcie niewielu zwracało 
uwagi na zawartość butelki, waż-
nym było, aby „trochę trzepa-
ło”. Jeśli „trafiono” na cysternę 
ze spirytusem metylowym, który 
miał nieco słodszy smak od ety-
lowego, raczej nie ruszano, ale 
niektórzy używali go jako dodat-
ku do paliwa. Wiadomo, w PRL 
na stacjach CPN powszechnym 
zjawiskiem był „chrzest”, czyli 
dolewanie wody do paliwa. Dla-
tego niektórzy kierowcy dodat-
kowe oktany pozyskiwali dole-
wając różne specyfiki. I właśnie 

od zasobu jednej butli z meta-
nolem, należącym do inżynie-
ra Zygmunta F., który do pracy 
przyjeżdżał motocyklem i „do-
dawał oktanów”, zaczęła się tra-
gedia. Taką wersję podaje Jerzy 
Rogala w swojej pracy „Historia 
Zakładów Chemicznych Rokita”. 
Butla zawierała ok. 25 litrów me-
tanolu i znajdowała się w szaf-
ce w szatni. Stała tam od czerw-
ca, widzieli ją pracownicy, któ-
rym w tym miejscu wypłacano 
pensję. Postanowili oni wykorzy-
stać zawartość butli. Próbę od-
dano do laboratorium. Tu stwier-
dzono, że jest to trucizna. Nie-
mniej znaleźli się „specjaliści”, 
którzy uznali, że najlepsza jest 
próba „na chleb” i na „cebulę”. 
Jerzy Rogala wspomina o pró-
bie na „zabarwienie ziemniaka”, 
która miała wypaść „pomyślnie”, 
tzn. uznano, że jest to alkohol 
konsumpcyjny. Jednym z pro-
pagatorów spożycia był aparato-
wy Bronisław P. z wydziału feno-
lu, który jako pierwszy zauważył 
butlę. W ten sposób doszło do 
swoistego „uczczenia święta 22 
lipca”. Dzień ten w 1959 r przy-
padał w środę. W PRL świę-
to 22 lipca, ustanowione na pa-
miątkę rocznicy ogłoszenia ma-
nifestu PKWN w 1944 roku, 
było uznawane za najważniej-
sze, obok święta pracy w dniu 1 
maja, święto państwowe W ca-
łej Polsce odbywały się uroczy-
stości z udziałem władz pań-
stwowych różnych szczebli. Wła-
dza zabiegała, by w tym dniu nie 
brakowało atrakcji dla ludności, 
nie wyłączając zabaw z dużą ilo-

ścią alkoholu. Były oczywiście 
takie zakłady jak „Rokita”, w któ-
rych nie było możliwości prze-
rwania produkcji. Gazeta regio-
nalna „Słowo Polskie”, która in-
formowało o całej sprawie, po-
dawało w materiale z 12 stycz-
nia 1960 r: „Inni świadkowe mó-
wili o dalszych okolicznościach 
masowego spożycia METANO-
LU. Niektórzy spośród nich wra-
cali do picia trucizny następnego 
dnia, raczyli się z butelki po dro-
dze, pili METANOL przyniesio-
ny do domu. Nawet wtedy, kiedy 
sprawa stała się w zakładzie gło-
śna, niektórzy zatruci nie zgła-
szali się do leczenia – obawia-
jąc się sankcji ze strony dyrek-
cji czy wystawienia na pośmiewi-
sko kolegów – i trzeba było ści-
gać ich za pomocą milicji.” Nale-
ży dodać, że metanolem raczo-
no się co najmniej od 22 do 24 
lipca, czyli do piątku. Tego dnia 
podczas drugiej zmiany, ok. 
godz. 17., dyspozytor inż. Józef 
B. otrzymał informację od mi-
strza wydziału fenolu o braku kil-
ku pracowników. Dodał przy tym, 
że prawdopodobną przyczy-
ną absencji było zasłabnięcie 
z powodu picia „jakiejś trucizny”. 
Dyspozytor powiadomił zakłado-
wą służbę zdrowia oraz dyrekcję, 
ta z kolei powiadomiła milicję. 
Niestety, sytuacja okazała się 
bardziej tragiczna, niż początko-
wo mogło się wydawać. Zatru-
ciu uległy 43 osoby, które zosta-
ły w ciągu najbliższych dni przy-
jęte do szpitali na Rydygiera i na 
placu 1-go maja (dzisiaj już nie 
istniejące) we Wrocławiu. Dyrek-

cja w trybie alarmowym zorgani-
zowała nocne zebranie pracow-
ników, którzy znajdowali się na 
terenie zakładu z piątku, aby zo-
rientować się w rozmiarach spo-
życia trucizny. Nie wszyscy przy-
znawali się, co było przyczyną 
spóźnionych interwencji lekar-
skich. „Słowo Polskie” z 28 lipca 
podawało: „Musiano przedsię-
wziąć drastyczne kroki, żeby po-
dejrzanych o zatrucie ściągnąć 
z domów i przekazać do szpita-
la. Ekipy pracowników zakładu 
oraz MO, przybyłe do domów, 
nie były dopuszczane do cho-
rych. W mieszkaniu Stanisława 
D. (żona też leży w szpitalu), oso-
by pragnące ratować zatrutych, 
zbywano półsłówkami i utrudnia-
no im ratunek. Jeden z miesz-
kańców Naborowa – gdzie jesz-
cze w niedzielę, a więc po komu-
nikatach radiowych i prasowych 
pito METANOL – kilkakrotnie 
uciekał z ambulatorium. Inny za-
truty, Mikołaj K. na pytanie, czy 
pił, zarzekał się, że nie. Dopie-
ro w sobotę oświadczył, że się 
źle czuje. Dziś już nie żyje. (…) 
jeden z zatrutych zeznawał, że 
pewna ilość METANOLU wywie-
ziona została w kierunku Nowej 
Soli.” W wyniku zatrucia zmar-
ło co najmniej 7 osób (J. Roga-
la podaje 9 osób): Zygmunt B., 
Bronisław D., Mikołaj K., Zdzi-
sław D., Jan. S., Tadeusz M., An-
toni P. Kolejnych kilka osób stra-
ciło wzrok, a kilkunastu przez ko-
lejne miesiące odczuwało skut-
ki zatrucia. Warto w tym miej-
scu zwrócić uwagę, że na apel 
do pracowników „Rokity” o od-

dawanie krwi, zgłosiło się po-
nad 200 chętnych. Po kilku tygo-
dniach dochodzenia prokuratura 
oddała sprawę do sądu, który in-
żyniera Zygmunta F. oraz apara-
towego Bronisława P. uznał win-
nych tragedii. Swoje stanowisko 
dyrektora wydziału produkcyjne-
go stracił mgr Ludwik Ch., oraz 
dyrektor naczelny mgr Zdzisław 
G. Rogala dosyć enigmatycznie 
pisze o utracie stanowiska obu 
dyrektorów, jako ich odwołanie 
przez Zjednoczenie. W rzeczy-
wistości na utratę stanowisk za-
sadniczy wpływ miały doniesie-
nia informatorów Służby Bez-
pieczeństwa, którzy od pew-
nego już czasu donosili swoim 
zwierzchnikom o nieprawidłowo-
ściach w „Rokicie”, min. o tolero-
waniu spożycia alkoholu na tere-
nie zakładu. Jedna z informacji 
mówi wręcz o „antysocjalistycz-
nych działaniach dyrekcji”. Tra-
giczne następstwa spożycia me-
tanolu były przysłowiową kroplą, 
która zaważyła na dalszych lo-
sach kierownictwa „Rokity”. Dal-
szą konsekwencją była szeroka 
akcja pionu bhp dotycząca za-
grożeń spożywania nieznanych 
substancji. Wydrukowano na-
wet specjalny afisz z nazwiska-
mi siedmiu zmarłych pracowni-
ków, jako ostrzeżenie dla pozo-
stałych. Także dostawcy „Rokity” 
otrzymali zakaz umieszczania 
na cysternach napisu „spirytus”, 
by nie kusić kolejnych amatorów.

Piwo jednak nadal moż-
na było kupić w kiosku spo-
żywczym.

Metanol niósł śmierć
 ■ O tym, że na terenie dolnobrzeskiej „Rokity” za czasów PRL-u o alkohol nie było trud-

no, było tajemnicą poliszynela. Starsi pracownicy zakładu pamiętają, że np. piwo moż-
na było kupić w kiosku, w którym pracownicy mogli realizować bony obiadowe. Piwo 
z butelek wlewano do wiadra i popijano podczas pracy, jak wspomina jeden z emeryto-
wanych pracowników.

Andrzej 
Manasterski
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Przede wszystkim – skonstru-
owana przez Niemców machi-
na masowego ludobójstwa zbu-
dowana była zupełnie nie wtedy 
i całkowicie inaczej, niż to się dzi-
siaj przedstawia. Prześladowa-
nia Żydów w Niemczech lat trzy-
dziestych oczywiście miały miej-
sce. W Kristallnacht w 1938 roku 
spalono 171 synagog, zdemo-
lowano tysiące sklepów zabito 
90 ludzi. Furia nienawiści w nie 
mniejszym stopniu dotykała jed-
nak i innych narodowości, głów-
nie naszej. Przynajmniej część 
Żydów z zaatakowanej przez 
Trzecią Rzeszę Polski liczyła na-
wet na to, że ich położenie pod 
okupacją będzie lepsze od sy-
tuacji Polaków. Duże grupy Ży-
dów z Łodzi i Pabianic nadcią-
gający wermacht witały brama-
mi z kwiatów. Na ziemiach włą-
czonych do Rzeszy już w 1939 
Polaków objęto restrykcjami ta-
kimi, jak oznakowanie ubrań, za-
kaz używania rowerów, apara-
tów fotograficznych itp. Nawet 
żydowscy eksperci, wypowiada-
jący się na procesie Eichman-
na potwierdzali, że analogiczny-
mi represjami Żydów objęto do-
piero dwa lata później. W Ge-
neralnym Gubernatorstwie do 
czasu zamknięcia gett częstą 
praktyką Polaków było ubiera-
nie opasek z gwiazdą Dawida. 
Żydów nie wywożono bowiem 
na roboty do Niemiec, więc uda-
jąc Żyda można było ujść z ulicz-
nej łapanki. Obóz w Auschwitz 
też zbudowany został dla ofiar 
polskich. W pierwszych trans-
portach zarówno do tego, jak 
i innych miejsc kaźni Żydów nie 
było wcale. Pierwszy rok okupa-
cji pełen był zaplanowanych eg-
zekucji, w których ginęli Pola-
cy umieszczeni na listach pro-
skrypcyjnych. Tysiącami doko-
nywano mordu na polskich eli-
tach w Palmirach czy Piaśnicy. 
Żydzi w tym czasie też ginęli, ale 
nie skutkiem zorganizowanych 
plenów eksterminacyjnych, ale 
powszechnej wśród Niemców 
żądzy rabunku i mordu. Wśród 
żołdactwa panowało też przeko-
nanie, że winę za nędzę, spowo-
dowaną kryzysem lat trzydzie-
stych, ponosili przede wszystkim 
Żydzi. W ciągu pierwszego roku 
okupacji proporcjonalnie ginę-
ło więcej Polaków. Mordowanie 
Żydów na większą skalę zaczę-
ło się na terenach zajmowanych 
przez Niemców po ich ataku na 
ZSRS. Ludobójcze rozkazy nie 
były wtedy jeszcze wynikiem 
zamiaru wymordowania całe-
go narodu, ale ustaleń Abweh-
ry, wg których w polskich woje-
wództwach od 1939 roku oku-
powanych przez Sowietów Ży-
dzi stanowić mieli wyjątkowo 

dużą część wszelkiego rodza-
ju sowieckich władz i służb. 
W następstwie takiego przeko-
nania wszystkie jednostki nie-
mieckiego wojska wykonywały 
zbrodniczy rozkaz zabijania każ-
dego Żyda. Niemieccy „nadlu-
dzie” z nie mniejszą gorliwością 
mordowali też innych, sowiec-
kich jeńców dosłownie miliona-
mi. A decyzję o totalnej ekstermi-
nacji wszystkich osób narodowo-
ści żydowskiej władze państwa 
niemieckiego podjęły dopie-
ro w styczniu 1942. Niemcy pa-
nowali wtedy na ogromnych ob-
szarach Europy, więc wszędzie, 
gdzie mieli taką możliwość, przy-
stąpili do bezlitosnego, masowe-
go uśmiercania każdego czło-
wieka żydowskiej narodowości.

Usłużne wydawanie na 
śmierć

Przez całe stulecia każda gmina 
żydowska prowadziła skrupulat-
ny rejestr wszystkich Żydów od-
stępujących od swojego wyzna-
nia. Rejestry te miały postać 
ksiąg z dokładnymi danymi każ-
dej takiej osoby. Niemiecka de-
cyzja o wymordowaniu wszyst-
kich Żydów zawierała też instruk-
cje, by zabijać także każdą oso-
bę wywodzącą się z żydowskiej 
zbiorowości nawet wtedy, gdy 
miała ona jedynie żydowskie-
go pradziadka. Gestapo odwie-
dziło więc każdą z żydowskich 
gmin, by zażądać wydania księ-
gi ze spisem owych odstępców. 
I nie było nawet jednego przy-
padku, w którym gestapowcy 
zostaliby poinformowani, że np. 
księga ta zaginęła. A oddanie 
ich w niemieckie ręce było wyro-
kiem śmierci dla setek tysięcy lu-
dzi, których pochodzenie innym 
sposobem nigdy nie byłoby roz-
poznane.

Dla swoich zbrodniczych ce-
lów Niemcy perfekcyjnie roze-
grali żydowskie dążenia do utwo-
rzenia własnych terytoriów auto-
nomicznych. Zakres władzy, jaki 
oddali Judenratom, był znaczny. 
Dysponowały one własnym sys-
temem pieniężnym, decydowa-
ły o polityce podatkowej, dzie-
siątki tysięcy ochotników wstąpi-
ły do żydowskiej policji. Dopiero 
po zwabieniu do wyznaczonych 
dzielnic ich mieszkańcy przeko-
nali się, że znaleźli się w śmier-
telnej pułapce. Upiorną rolę od-
grywała nie tylko ochotnicza ży-
dowska policja, której podstawo-
wym zadaniem było dostarcza-
nie kolejnych tysięcy do wago-
nów kierowanych ku komorom 
gazowym. Listy przeznaczo-
nych na śmierć sporządzały au-
tonomiczne żydowskie władze. 
Te same, które upychanym w wa-

gonach zalecały, by nie wierzyć 
temu, co będą chcieli im powie-
dzieć widziani z wagonów, zaję-
ci np. uprawą roli Polacy. Jadą-
cych na śmierć do końca prze-
konywano, że kierowani są do 
pracy a powszechnym zwycza-
jem Polaków, widzących pocią-
gi wypełnione Żydami, było da-
wanie znaków, że są wiezieni 
na śmierć, więc nie mając nic do 
stracenia powinni robić wszyst-
ko, by uciekać. Śmiertelne żni-
wo przynosiła też polityka fiskal-
na Judenratów. Obłożenie chle-
ba krańcowo wysokim podat-
kiem potęgowało eskalację gło-
du, wybranym grupom dając jed-
nak szansę obłowienia się. No-
emi Szac – Wojnkranc to tylko 
jedna z autorek setek relacji o co-
dzienności getta, w którym dzie-
ci konały z głodu pod oknami luk-
susowych lokali, z menu robią-
cym wrażenie, jakby żadnej woj-
ny nie było.

Pinchas Freudiger, czło-
nek żydowskiej Rady Starszych 
z Budapesztu na jerozolimskim 
procesie Eichmanna zapytany 
o to, jak jego zdaniem potoczyłby 
się los Żydów, gdyby żydowska 
kolaboracja nie osiągnęła swej 
przerażającej skali odpowie-
dział: „Z pewnością większość 
tych, którzy zginęli, by przeżyła”. 
Podobnie ocenił to historyk ży-
dowski Raul Hilberg, wg które-
go „najbardziej ponurą częścią 
holocaustu jest rola, jaką w uni-
cestwieniu swojego narodu ode-
grali sami jego żydowscy przy-
wódcy”. Poeta Izaak Katzelman, 
zanim żydowska policja odpro-
wadziła go do pociągu wiozą-
cego kolejny transport do komór 
gazowych, obraz zagłady zdą-
żył utrwalić w „Pieśni o zamor-
dowanym żydowskim narodzie”. 
W poemacie tym o Polakach pi-
sze jako o walczących o wolność 
bohaterach, Niemcy w doku-
mencie tym pojawiają się rzadko 
i są jedynie obserwatorami ludo-
bójstwa, dokonywanego rękami 
samych Żydów. O nie tylko po-
słusznej, skrajnie służalczej, ale 
krańcowo nadgorliwej pracy ka-
tów swojego narodu Katzelman 
pisze słowami pełnymi rozpaczy: 
„Sami Żydzi unicestwiają swój 
naród!”

Hannah Arendt 
o żydowskim udziale 

w holokauście

Autorka książki „Eichmann w Je-
rozolimie” już w 1963 roku stwier-
dziła, że „jeśli rzeczywiście nie 
było możliwości, żeby Żydzi sta-
wili opór, to lepiej by było, żeby 
nie robili niczego. Każdy mógł 
powiedzieć, że chce by zwolnio-
no go z pełnienia roli oprawcy.” 

Badaczka holocaustu pisze na-
wet, że żadnego z Żydów, któ-
rzy zdobyli się na odmowę czyn-
nego udziału w mordowaniu wła-
snego narodu, w żaden sposób 
za to nie ukarano. Stwierdza też, 
że wina nie leży tylko po stro-
nie żydowskich funkcjonariu-
szy, lecz w większym stopniu – 
żydowskich przywódców. Nato-
miast forsowanie „opinii o jakiejś 
zbiorowej niewinności narodu ży-
dowskiego” Arendt nazywa nie-
dorzecznym. I wyznaje, że czyn-
ny udział samych Żydów w mor-
dowaniu żydowskiego narodu 
jest dla niej dużo bardziej bole-
sny od sprawstwa niemieckiego.

Żydowscy szmalcownicy

Na donoszących na ukrywają-
cych się Żydów Polskie Państwo 
Podziemne wykonywało kary 
śmierci. Niewspółmiernie groź-
niejsi od kryminalistów polskich 
byli szmalcownicy narodowości 
żydowskiej. Gestapo sformowało 
całe policyjne oddziały, złożone 
z żydowskich ochotników wypo-
sażonych w broń i mających pra-
wo wychodzenia z gett. Żydow-
scy funkcjonariusze organizacji 
„Żagiew” czy Urzędu ds. Walki 
z Lichwą i Spekulacją oddawali 
Niemcom ogromne usługi nie tyl-
ko wykrywając mnóstwo Żydów, 
ukrywanych przez polskie rodzi-
ny, ale też rozpracowując kontak-
ty Żydowskiego Związku Wojsko-
wego ze Związkiem Walki Zbroj-
nej i Armią Krajową. Niemieccy 
agenci z „Żagwi” często podawa-
li się za bojowników ruchu oporu, 
dążąc do zinwigilowania zarów-
no konspiracji polskiej, jak i ży-
dowskiej. Po rozpoznaniu przez 
polskie podziemie w roku 1941 
zlikwidowano setki tych opraw-
ców własnego narodu. Ochot-
ników do służby w „Żydowskim 
Gestapo” (powszechnie przyjęła 
się wówczas taka nazwa) jednak 
nie brakowało, więc ta zbrodnicza 
formacja szybko została przez 
Niemców odbudowana a jej lider, 
Abraham Gancwajch, wg wie-
lu opinii przeżył wojnę. Fakt, że 
Niemcy żydowskim Radom Star-
szych oddali duży zakres władzy 
a „Żydowskie Gestapo” wypo-
sażyli nawet w broń przema-
wia za wnioskiem, że w skrajnie 
tragicznym położeniu skazane-
go na zagładę narodu były jed-
nak pewne szanse, których nie-
wykorzystanie jest czymś wręcz 
niepojętym. Historia holokau-
stu roi się od sytuacji, w których 
kilka tysięcy ludzi pilnowanych 
było przez garstkę uzbrojonych 
Niemców. Masowy bunt, będą-
cy wyborem między komorą ga-
zową a choćby i całkowicie bez-
nadziejnym koczowaniem w la-

Dlaczego Żydzi fałszują 
historię zagłady?

 ■ Rząd Izraela i wiele żydowskich organizacji nie wahają się nagłaśniać na cały świat naj-
podlejszych antypolskich oszczerstw. Nie powinniśmy się zniżać do równie nikczem-
nych praktyk, ale mamy prawo przypomnieć choć szczyptę historycznych faktów.

Artur 
Adamski
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tarna jednostka języka; 8) fotograficzna – 
z udziałem modelek; 9) członek II Triumwi-
ratu, związany z Kleopatrą; 10) amerykań-
ska agencja kosmiczna; 16) Jan Kazimierz 
po abdykacji; 17) kształtem podobny do 
elipsy; 18) często bywa w nich pieniacz; 
19) królewiecki idealista.

POZIOMO: 1) gospodarski nawóz organicz-
ny; 6) łazi po górach i  gwiżdże na wszystko; 
11) każdy ma swojego błazna; 12) to, co po-
zostanie z całości; 13) w stadku sierotki Ma-
rysi; 14) amerykański stan  nad jeziorem Erie; 
15) wprost i wspak ta sama pani; 20) skutek 
gojącej się rany; 21) dyniowaty zamiast ko-
sza; 22) w Starym Testamencie miejsce za-
głady i przebywania umarłych; 23) mile wi-
dziany u dłużnika; 24) wieprzowa połowa.

amsterdammuseum.nl
W Muzeum Amsterdamu, po trwającej 5 
lat renowacji, można podziwiać Złotą Karetę 

niderlandzkiej rodziny królewskiej – wyjątko-
wej urody zabytek z końca XIX w. Przez wie-
le dekad była używana przy ważnych oka-
zjach, zwłaszcza podczas Dnia Księcia, kie-
dy monarcha przybywał do Sali Rycerskiej, 
aby wygłosić mowę tronową w obecności 
Stanów Generalnych. Jej obecność na uli-
cach Hagi była okazją dla poddanych, aby 
pozdrawiać władców. Również chrzty, śluby 
oraz inauguracja panowania królowej Julia-
ny pozwalały manifestować przywiązanie do 
dynastii. Dziś, jako świadectwu swoich cza-
sów, narodowej pamiątce grozi zniknięcie 
z przestrzeni publicznej. Złota Kareta może 
być „unieważniona”: po jej lewej stronie znaj-
duje się alegoria hołdu składanego Domowi 
Orańskiemu przez kolonie.

sylviaplath.info
W 1963 r. Sylwia Plath, opuszczona przez 
ukochanego męża, pożegnała się z tym pa-

dołem łez, odkręcając gaz i wkładając gło-
wę do piekarnika. Pozostała sława „poetki 

przeklętej”, jednej z najważniejszych amery-
kańskich autorek. W Polsce rozgłos zdoby-
ła również mroczna powieść, mająca charak-
ter autobiograficzny, zatytułowana Szklany 
klosz – i prowokująca pogłoski, że także 
jej czytelnicy podążali za wezwaniem we-
wnętrznych demonów. Dla człowieka sie-
dzącego pod szklanym kloszem, znieczulo-
nego na wszystko, zatrzymanego w rozwo-
ju jak embrion w spirytusie, całe życie jest 
jednym wielkim, złym snem. Cóż, możemy 
spróbować oswoić się z tematem, wczytując 
się w anglojęzyczną stronę, którą prowadzi 
Piotr K. Steinberg, współautor i współredak-
tor książek – zarówno przybliżających życie 
i dzieło Plath, jak i będących opracowaniami 
jej pism.

wulkanyswiata.blogspot.com
Adres naukowej strony mówi wszystko: Blog 
poświęcony wspaniałym wulkanom, ich erup-
cjom, geomorfologii i wyprawom na nie. Aby 

przekonać się, na 
jak wysokim po-
ziomie jest prowa-
dzona, wystarczy 
fragment: Udało 
się długo obser-
wować aktywność 
erupcyjną krateru 

nr 5 (...), zarówno z punktów widokowych 
na szlakach C, jak i B (...). Chodziłem po po-
lach lawowych, wizytowałem jaskinię lawo-
wą w dolinie Geldingadalir, byłem świadkiem 
diabełka pyłowego na polu lawowym Mera-
dalir, kręciłem żarzącą się lawę znajdującą 
się pod warstwami zakrzepłej.
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sach na pewno nie przyniósłby 
ocalenia większości uciekinie-
rów. Ponad wszelką wątpliwość 
spowolniłby jednak pracę machi-
ny zagłady. Niemcy albo by nie 
zdołali zabijać wszystkich albo do 
celu tego musieliby ściągać dy-
wizje z frontu. O tym, że w lasach 
mogły powstawać żydowskie od-
działy, świadczy historia band 
Izraela Ajzenmana czy Tewjego 
Bielskiego. Obydwa nie wcho-
dziły jednak w drogę Niemcom, 
skupiając się na mordowaniu Po-
laków – pierwsza zasłynęła mor-
dem na mieszkańcach Drzewi-
cy, druga wymordowaniem 128 
mężczyzn, kobiet i dzieci w Na-
libokach. Członkowie tych band 
przeżyli wojnę (po której robili 
kariery w UB), czy więc nie było 
możliwe przetrwanie w lasach 
przynajmniej części tych, którzy 
zamiast iść do komór zdecydo-
waliby się na bunt?

Światowy Kongres Żydów 
wobec zagłady

Rząd Rzeczpospolitej Pol-
skiej na Uchodźstwie, działają-
cy w sytuacji dla Polski tragicz-
nej, z uratowanych rezerw zło-
ta i zaciąganych kredytów fi-
nansujący Polskie Siły Zbroj-
ne na Zachodzie, poważne (też 
na wysoki procent pożyczane 
od Banku Anglii) środki prze-
znaczał także na niesienie po-
mocy Żydom. W tym samym 
celu nadludzkich wysiłków do-
konywały Rada Pomocy Żydom 
„Żegota”, grupa Henryka Sławi-
ka, dyplomaci z siatki Aleksan-
dra Ładosia, niezliczeni bohate-
rowie za swoją ofiarność często 
płacący życiem własnym i swo-
ich rodzin. W tym samym czasie 
jakże bogate i wpływowe kręgi 
żydowskie zarówno z USA, jak 
i innych krajów świata na rato-

wanie swych rodaków nie wysu-
płało nawet jednego centa. Nie 
tylko nie wpłacili oni nic do fun-
duszy, które nasz rząd londyń-
ski kierował do kraju, by poma-
gać Żydom. Odrzucili też oferty 
Niemców, proponujących trans-
akcję przekazywania w ręce 
amerykańskie kolejnych Ży-
dów za określoną ilość dola-
rów. Dysponujący w tym czasie 
ogromnymi funduszami niegdy-
siejszy żydowski poseł do pol-
skiego Sejmu Izaak Grunbaum 
na prośbę, by część pienię-
dzy przeznaczanych na osiedla 
przyszłego Izraela skierować na 
pomoc mordowanym odpowie-
dział: „Jedna krowa w Palesty-
nie jest ważniejsza od wszyst-
kich Żydów w Polsce”. Pierw-
sze ogniwo jakiejkolwiek pomo-
cy dla swoich rodaków amery-
kańscy Żydzi utworzyli dopie-
ro w roku… 1946!

Przez pierwsze powojen-
ne dziesięciolecia ani w Izraelu 
ani w żydowskiej diasporze nie-
mal nikt nie podejmował tematu 
holokaustu. Świadomość tego, 
jakim sposobem i czyimi w wiel-
kiej mierze rękami się on doko-
nał, była wówczas powszech-
na. Ocaleni z zagłady otocze-
ni byli odrazą, gdyż nawet jeśli 
przetrwali dzięki ukryciu przez 
Polaków to podejrzewano ich, 
że życie zawdzięczają uczest-
nictwu w zagładzie własnego 
narodu. Upływ czasu i wymie-
ranie świadków wydarzeń dało 
jednak szansę kreowania cał-
kowicie fałszywych narracji 
i wskazywania nowych „win-
nych”. Ofiarą załganych wer-
sji historii padli także najwięk-
si z żydowskich bohaterów – 
żołnierze Żydowskiego Związ-
ku Wojskowego, których jedy-
ną „winą” było to, że wywodzi-

li się z kadry oficerskiej Woj-
ska Polskiego i współpracowa-
li z Armią Krajową. Świat został 
zarzucony setkami filmów i ty-
siącami książek, o których prof. 
Norman Finkelstein stwierdził, 
że „nie mają nawet wartości 
makulatury”.

Można by dziś nie wtrą-
cać się w sprawę żydow-
skiej tragedii, nie rozdzie-
rać ran wykrwawionego na-
rodu, nie przypominać mu 
hańby, jaką był czynny udział 
dużej jego części w unice-
stwianiu swojej własnej zbio-
rowości. Jeśli jednak zakła-
mywanie historii polegać ma 
na fabrykowaniu i nagłaśnia-
niu na cały świat antypol-
skich oszczerstw to mamy 
nie tylko prawo, ale obowią-
zek przypomnieć, jak zagła-
da wyglądała naprawdę.
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Po pierwsze, zrezygnuj z te-
lewizji. Niestety, treści przeka-
zywane dziś w programach te-
lewizyjnych znacznie przyczy-
niają się do demoralizacji naj-
młodszych. Oprócz wulgar-
nych reklam, poważnym zagro-
żeniem są seriale paradoku-
mentalne o życiu nastolatków, 
które ukazują patologie ich ży-
cia. Również inne seriale oraz 
programy reality-show stały się 
niebezpiecznym źródłem wiedzy 
o życiu pozbawionym wartości, 
o rozpadzie rodziny, rozwodach 
czy koleżeńskich aktach seksu-
alnych. 

Po drugie, spotykaj się z ludź-
mi, którzy wyznają tradycyj-
ne wartości – Postaraj się rów-
nież, aby były to rodziny z dzieć-
mi. Dzięki temu będą miały 
możliwość czerpania wzorców 
od siebie. Im częściej dziec-
ko będzie otaczane zdrowy-
mi relacjami w domu i w życiu spo-
łecznym, tym szybciej nauczy się od-
różniać dobro i zło. Bardzo dobrym 
sposobem na ugruntowanie w dziec-
ku tradycyjnych wartości jest również 
zapisanie go na letnie obozy i wyjaz-
dy organizowane przez katolickie or-
ganizacje – to świetny sposób na spę-
dzenie wakacji i umacnianie przeko-
nań wśród rówieśników.

Po trzecie, dawaj świadectwo – W sy-
tuacjach, w których trzeba zdecydowa-
nie powiedzieć „nie” lub stanąć w obro-
nie słabszych, poniżonych czy po pro-
stu zamanifestować swoje poglądy, zrób 
to bez wahania. W ten sposób uczysz 
swoje dziecko wyrażania własnego 
zdania, a także budujesz swój autory-
tet jako głowa rodziny. Staraj się uży-
wać wyłącznie merytorycznych i rzeczo-
wych argumentów. 

Po czwarte, rozmawiaj – Przyjdzie taki 
moment w życiu dziecka, kiedy zacznie 
zadawać pytania związane z nurtami 
ideologicznymi, z którymi się zetknęło. 
Musisz wiedzieć, że są one niezwykle 
atrakcyjne dla młodego człowieka i po-
winieneś być przygotowany do rzeczo-
wej rozmowy. Będzie to łatwiejsze, je-
śli wcześniej zbudowałeś więź z dziec-
kiem i potrafisz przemawiać do jego ser-
ca argumentami. Pamiętaj, aby mówić 

szczerze i uczciwie, a jego prze-
kazywaną wiedzę dostosować 
do wieku dziecka.

Po piąte, interweniuj w szko-
le – Jeśli w szkole organizowa-
ne są zajęcia mogące narazić 
dziecko na demoralizację, nie za-
wahaj się zareagować. Możesz 
złożyć rodzicielskie oświadcze-
nie wychowawcze, zobowiązują-
ce placówkę edukacyjną do uzy-
skania Twojej zgody w uczestnic-
twie dziecka we wszelkich rodza-
jach zajęć dodatkowych. Mo-
żesz również zwrócić się do dy-
rektora szkoły o pełną informację 
na temat działalności danej orga-
nizacji na terenie szkoły, zwró-
cić się do dyrektora z wnioskiem 
o cofnięcie zgody na działalność 
danej organizacji lub złożyć skar-
gę do kuratora. Dobrym rozwią-
zaniem jest także zaangażowa-
nie się w Radę Rodziców – or-
gan ten wyraża bowiem zgo-

dę na działanie wszelkich organiza-
cji w szkole.

Nasze dzieci nie unikną zetknięcia 
ze szkodliwymi treściami, które ofe-
rują im szkoły, media czy podwórko. 
Jako rodzice możemy jednak podjąć 
działania, które staną się silnym orę-
żem w walce z demoralizującymi na-
sze dzieci  ideologiami.

Jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami 
ideologicznymi?

 ■ Nasze dzieci stykają się obecnie z lewicowymi poglądami.  Dla wielu rodziców nie do przyję-
cia jest pomysł, aby dzieci w przedszkolu i szkole uczono o „elastycznym podejściu do seksualności”, an-
gażowaniu się w relacje homo i biseksualne czy poszukiwaniu swojej płci społecznej. Jak zatem uchro-
nić nasze dziecko przed nasilającą się indoktrynacją? Wyjaśniamy poniżej!

Mieczysław 
Maj

12.10.2021 – CLUJ

16.00 – powitanie w RADZIE KRAJO-
WEJ CLUJ – konferencja o sto-
sunkach polsko-rumuńskich

18.00 – otwarcie wystawy fotograficz-
nej zorganizowanej przez Insty-
tut Polski w jednym z muzeów 
Cluj

19.00 – prezentacja czasopisma „Tran-
sylvania Today” wydanego z oka-
zji Forum w wersji polskiej i an-
gielskiej

20.00 – wręczenie dyplomów i od-
znaczeń

13.10.2021 – CLUJ AND FLORESTI

10.00 – wizyta na Wydziale Ekono-
mii i Zarządzania Przedsiębior-
stwem Uniwersytetu Babes-Boly-
ai Cluj – spotkanie ze studentami 
– wykład Jego Królewskiej Wy-
sokości Księcia Rumunii Radu

11.15 – wizyta w Przedszkolu Malte-
sa, Rycerskiego Zakonu Maltań-
skiego

12.00 – nadanie ulicy imienia Króla Mi-
chała I – krótkie przemówienie 
Jej Królewskiej Mości księżnej 
Rumunii Małgorzaty

15.00 – uroczystość nadania tytułu Dok-
tora Honoris Causa Uniwersytetu 
USAWV Jej Wysokości Księżnej 
Małgorzacie

16.00 – koktajl w foyer Wielkiej Sali 
USAMV, miejscu, w którym znaj-
duje się posąg króla Michała 
I 17.00 – otwarcie parku imienia 
Króla Michała I we Floresti, prze-
mowa JKM Księżnej Małgorzaty

14.10.2021 – ALBA IULIA

10.00 – otwarcie Forum Gospodarczego 
Transylwania – Śląsk, z udziałem 
przedstawicieli polskich przedsię-
biorców, samorządowców oraz 
środowisk akademickich, w ho-
telu w Alba Iulia. Mowę powital-
ną wygłosi Jego Królewska Wyso-
kość Książę Rumunii Radu.

12.30 – rozmowy dwustronne umó-
wionych firm i instytucji, wizy-
ty w przedsiębiorstwach

12.30 – wizyta w Ratuszu miasta Alba 
Iulia

15.00 – otwarcie bulwaru króla Michała I, 
przemówienie JKM Księżnej Ru-
munii Małgorzaty

16.00 – wizyta w uniwersytecie Alby Iu-
lia „University December 1, 1918” 

– wystąpienie JKW Księcia Ru-
munii Radu

15.10.2021 – ALBA IULIA AND CLUJ

10.00 – liturgia w Katedrze Kościoła 
Prawosławnego, w miejscu koro-
nacji monarchów Rumunii – w

99 rocznicę koronacji króla Ferdynanda 
I i królowej Marii

12.30 – wizyta w katolickiej Katedrze 
św. Michała – requiem ku pamię-
ci króla Michała I

17.00 – otwarcie Biennale Architektury – 
prezentacja książek związanych 
z Zamkiem Królewskim Savarsin, 
z udziałem polskich architektów

16.10.2021 – ZALĂU, SIMLEUL 
SILVANIE AND BĂDĂCIN

11.00 – przyjazd do powiatu Salaj i wizy-
ta w Radzie Powiatu w mieście 
Zalau

12.30 – wizyta w Ratuszu miasta Sim-
leul Silvaniei

13.00 – zwiedzanie zamku książąt Sied-
miogrodu Batorych w Simleul Si-
lvaniei

13.30 – wizyta w katolickiej Kate-
drze w Simleul – wykład o Stefa-

nie Batorym, królu Polski i księciu 
Transylwanii

14.00 – wizyta w wytwórni szampana 
„Silvania”

16.30 – wizyta w Domu Pamięci Iu-
liu Maniu w Badacinie i w cerkwi 
greckokatolickiej w Badacinie

*  W trakcie imprez towarzyszących będą 
miały miejsce wcześniej umówione 
i przygotowane spotkania i rozmowy za-
interesowanych stron.

**  Przedstawiony powyżej program ma cha-
rakter ramowy, który zostanie wzbogaco-
ny o Państwa propozycje i inicjatywy.

***  Udział w Forum jest bezpłatny, każdy 
z uczestników sam pokrywa koszty prze-
jazdu, noclegu i wyżywienia.

****  Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w Fo-
rum przez firmę, organizację, instytucję 
jest wpłata 200 zł lub 50 eur na wskaza-
ne przez organizatorów konto. Niniejsza 
uwaga nie dotyczy gości honorowych.

*****  Szczegóły organizacyjne zostaną prze-
kazane stronom zainteresowanym udzia-
łem w Forum, po wcześniejszym ich zgło-
szeniu na adres biuro@skowera.eu

Organizator: Polska Konfederacja Ka-
tolickich Przedsiębiorców, ul. Polna 18, 

55-003 Ratowice
Współorganizator Jan Lech Skowera

PROGRAM FORUM TRANSYLWANIA – ŚLĄSK 2021
I Forum Gospodarcze Transylwania – Śląsk odbyło się w dniach 27-29 września we Wrocławiu. Kolejne zostało zaplanowane na czerwiec 2020 roku, ale z powodu 
na pandemię nie doszło do skutku. W myśl porozumienia pomiędzy polskimi i rumuńskimi organizatorami spotkania Forum będą odbywały się naprzemiennie w Pol-
sce i w Rumunii. II Forum planowane jest na dni 12-16 października br. w wielu miastach Transylwanii. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Jego Królewska 
Wysokość Książę Rumunii Radu.
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