
Nr 251 • 13 – 26 sierpnia 2021 • Indeks 407100 www.gazetaobywatelska.pl • cena 2,40 (w tym 8% VAT)

Gazeta założona w 2011 roku przez Kornela Morawieckiego, przywódcę Solidarności Walczącej.

Blaski i cienie obecności 
Żydów w dawnej Polsce

W roku 1096 schronili się w Polsce, gdzie wówczas pa-
nowała daleko większa tolerancja niż we wszystkich pań-
stwach Europy. Krakowski rabin Isserless w XVI w. pisał: 
„Jeśliby Bóg nie dał nam tego kraju (Polski) za schronie-
nie, los Izraela byłby nie do zniesienia”. Inni autorzy pochodzenia 
żydowskiego, tworzący na Zachodzie, byli podobnego zdania.

Wołanie na puszczy
W ciszy puszczy rodzi się pytanie, wołać dalej czy może za-
milczeć? A jeśli wołać, to o czym? Może wołać o zmo-
wie w Magdalence? Nie, o tym już wołałem. Może wołać 
o politycznym przekręcie, zwanym transformacją ustrojo-
wą? Wołałem o tym. Może wołać o karierach funkcjonariu-
szy partii i SB w nowej Polsce? A po diabła o tym wołać? 
Parafrazując notkę księdza Chmielowskiego o koniu po-
wiem, że Polska jaka jest, każdy widzi.

Jeśli idziesz 
przez piekło, 
nie zatrzymuj się.

Winston Churchill
(1874 – 1965)

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

Potop piwnyMitologia 
wielokulturowości

Powrót jątrzyciela Niemcy o sobie
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Śmierć Hitlera
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Środowiska i media 
p o s t ko mun i s t yc zne 
oraz pracujące na rzecz 
interesu niemieckiego 
od dziesięcioleci forsują 
przekaz o rzekomej wie-
lokulturowości np. Wro-
cławia. W tym przypad-
ku o wielokulturowości 
mówi się po to, by nie 
forsować otwarcie – nie-
mieckości.

– Urodzenie dziecka to de-
mograficznie fajna rzecz, 
ale dla kobiety to czę-
sto udręka na najbliższe 
20 lat życia – powiedział 
Tusk podczas wystąpie-
nia w Nakle. Jego teza 
o wychowaniu dziecka 
jako „udręce dla kobiet” 
jest idealnym podsumo-
waniem jego własnej poli-
tyki gospodarczej i rodzin-
nej w latach 2007-2014?

Twórcą ruchu „wypędzo-
nych” był Theodor Schieder. 
Jako architekt mnóstwa hi-
tlerowskich zbrodni, głów-
ny autor niemieckich planów 
„oczyszczenia Wielkopolski 
z Polaków”, rzeczywiście jak 
mało kto znał się na czyst-
kach etnicznych i masowych 
deportacjach. Był prawą ręką 
Himmlera w wielkich projek-
tach nadawania „czysto nie-
mieckiego charakteru” kolej-
nym regionom Polski.

Już pół wieku temu zja-
wisko promowania w Eu-
ropie i na świecie faszy-
zmu w niemieckim wyda-
niu zauważyła najpopu-
larniejsza autorka powie-
ści kryminalnych, jaka 
była Agata Christie. Wy-
jątkowo do jednej z nich 
pod nic nie mówiącym ty-
tułem „Pasażer do Frank-
furtu” (Wydawnictwo Dol-
nośląskie 2004)

Podobno Hitler mawiał, 
że wystarczy 10 litrów 
alkoholu na statystycz-
ną polską głowę, a nie 
będzie narodu polskie-
go. Obecna konsump-
cja to blisko 12 litrów czy-
stego alkoholu na głowę. 
Wyprzedano browary za-
granicznym właścicielom, 
którzy produkują tanie 
piwo o wysokim stężeniu 
alkoholu.

Mariusz 
Cieśliński 
wywiad
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Michał Mońko

De Facto

Grecja w ogniu
czytaj na str. 21.

Andrzej 
Manasterski



Komentarze i Felietony

Rodzina to nie tylko więzy krwi. To lu-
dzie, którzy Cię kochają i wspiera-

ją. To najpiękniejsza z najważniej-
szych relacji, jakie tworzą ludzie. Ogni-
sko domowe zapewnia bezpieczeństwo, 
schronienie i przestrzeń do rozwoju. 
To silnik umożliwiający podbój świata, 
a zarazem bezpieczna enklawa. Ale jak 
każde ognisko, gdy nie jest odpowied-
nio pielęgnowane i podsycane – gaśnie. 
Dlatego jednym z podstawowych obo-
wiązków państwa jest dbać o rodzinę i jej 
służyć. My – Polacy, w rodzinie ulokowa-
liśmy wszystko, czego brakowało nam 
przez wieki zaborów, okupacji i rządów 
totalitarnych. To dzięki polskiej rodzinie 
przetrwał nasz język, obyczaje, kultu-
ra, tu z pokolenia na pokolenie naucza-
no nas religii, przekazywano prawdę 
o zakazanej przez władze historii, krze-
wiono patriotyzm. Rodzina zastępowa-
ła nam wiele instytucji państwa, które 
albo nie istniało, albo było jej wrogiem. 
Gdy mężczyźni ginęli w walce, funda-
mentalna stawała się rola matki i kobie-
ty w kształtowaniu rodziny i w przetrwa-
niu polskości. I wreszcie – gdyby nie pol-
skie rodziny i siła ich wewnętrznych wię-
zi, taki ruch jak “Solidarność” nie miała-
by wystarczająco solidnego fundamen-
tu, który umożliwiłby jej przeciwstawie-
nie się opresyjnej machinie PRLu i zwy-
cięstwo – premier Mateusz Morawiecki.

Wiem to również z własnego do-
świadczenia i losów mojego Ojca 

oraz wielkiej siły Mamy. Od nich uczy-
łem się o “zakazanej” historii Polski i pa-
trzyłem, jak latami, dzięki wewnętrznej 
sile Rodziny, krok po kroku przezwy-
ciężamy trudności i zbliżamy się do 
przełomu, a Mur kruszeje. Aż upadł.

Donald Tusk po tych kilku latach 
z Brukseli tak przesiąkł tą lewico-

wością, że rodzina jest mu nie na rękę, 
krzyż mu nie na rękę, a wychowywanie 
dzieci jest udręką – Marek Suski (PiS).

Od wypowiedzi do wypowiedzi na te-
mat polityki społecznej czy inwesty-

cji społecznych widać, jak gwałtownie 
następuje zmiana poglądów Donalda Tu-
ska. Były premier nigdy nie miał serca do 
polityki społecznej. Jego rząd był najbar-
dziej antyspołecznym rządem w ostat-
nich latach – nie ma co do tego wątpli-
wości. Jego wypowiedzi są absolutnie 
sprzeczne, skrajnie się wykluczające. 
Stwierdzenie, że jest to nic nieznacząca, 
niewielka pomoc, która nie ułatwi dzie-
ciom zdobycia wykształcenia, a matkom 
– powrotu do pracy, jest nie tylko absur-
dalne, ale również skrajnie nieuczciwe 
i nieprawdziwe – Elżbieta Rafalska (PiS).

Nauczyciele, sprzedawcy i służ-
ba zdrowia powinni być szczepie-

ni obligatoryjnie – mówi „Rzeczpospoli-
tej” prof. Krzysztof Simon, członek Rady 
Medycznej przy premierze. Problem 
jest z niesłychaną agresją antyszcze-
pionkowców, grożono mi karą śmierci 
– podkreśla. Prof. Simon ocenia, że to, 
iż po wakacjach w Polsce będzie IV fala 
pandemii jest pewne i wynika z natural-
nego przebiegu epidemii szerzących się 
głównie drogą powietrzno-kropelkową 
albo powietrzno-pyłową. Skala będzie 
na pewno mniejsza niż poprzednie rzuty 
epidemii na jesieni i na wiosnę, dlatego 
że jest wiele osób zaszczepionych i bar-
dzo wielu ludzi przebyło zakażenie.

To samo dotyczy działań Komisji Eu-
ropejskiej, która zagroziła ukaraniem 
państwa polskiego za niewykonanie 
bezprawnych i łamiącego praworząd-
ność wyroku TSUE. Prawo traktatowe, 
choć jest nadrzędne nad prawem zwy-
kłym, to jednak podlega prawu konsty-
tucyjnemu, które ma nadrzędny charak-
ter wobec jakichkolwiek międzynarodo-
wych zobowiązań prawnych państwa. 
Warto dodać, że o zgodności jakichkol-
wiek umów międzynarodowych z konsty-
tucją rozstrzygają trybunały konstytucyj-
ne poszczególnych państw. I w przypad-
ku poza traktatowych uzurpacji TSUE, 
polski Trybunał Konstytucyjny uznał je 
za sprzeczne z polska Konstytucją. Po-
dobne orzeczenia o nadrzędności prawa 
konstytucyjnego nad prawem traktato-
wym, w tym nad prawem unijnym, wyda-
ły także trybunały konstytucyjne min. 
Niemiec, Francji, Hiszpanii, czy Rumunii. 
W tym sensie wyrok polskiego Trybuna-
łu Konstytucyjnego jest nie tylko zgodny 
z polska konstytucją, ale jest zgodny z li-
nia orzeczniczą trybunałów konstytucyj-
nych innych państw członkowskich.

Domaganie się przez Komisję Euro-
pejską wykonania przez Polskę wyro-
ku TSUE jest nie tylko nie respektowa-
niem polskiej konstytucji, do czego Ko-
misja Europejska jest zobligowana, ale 
także jest sprzeczne ze stosunkiem Ko-
misji Europejskiej do orzecznictwa kon-
stytucyjnego w tym zakresie innych kra-
jów unijnych. Ta sprzeczność wynika 
bowiem nie z chęci przestrzegania pra-
wa i praworządności, ale z nierówno-

prawnego traktowania Polski z na przy-
kład z Niemcami, czy Francją, które tak-
że zgodnie ze swymi konstytucjami, 
uznają prawo konstytucyjne za nadrzęd-
ne wobec unijnych regulacji i orzeczeń.

Zasadniczą przyczyną tego faktu, 
to nie łamanie praworządności w Polsce, 
ale dążenia Niemiec, za parawanem in-
stytucji unijnych do przekształcenia wła-
snej pozycji gospodarczej, w prawnie 
gwarantowaną nadrzędność interesów 
i polityki niemieckiej nie tylko nad intere-
sami polskim, ale jest to próba faktycz-
nego pozbawienia państwa polskiego su-
werenności, a obywateli polskich wolno-
ści obywatelskich decydowania o ustroju 
i polityce własnego państwa.

W tym sensie decyzje TSUE i Komi-
sji Europejskiej są zagrożeniem na wol-
ności i suwerenności naszego państwa 
i jest próbą zniewolenia naszego na-
rodu. Bowiem prowadzi do decydowa-
nia o podstawowych wolnościach i inte-
resach naszego państwa nie przez wła-
snych obywateli, a przez zewnętrzne in-
stytucje., za którymi stoi dążenie do do-
minacji i hegemoni państwa niemieckie-
go. Jest zatem kontynuacją imperialnej 
polityki Niemiec wobec Polski zmierzają-
cej do uczynienia z Polski quasi państwa 
ściśle podporządkowanego polityce nie-
mieckiej. Wyrazem tej polityki jest także 
unijna polityka energetyczna zmierzają-
ca do eliminacji energetyki węglowej, bę-
dącej podstawą gospodarki polskiej i na-
rzucenie, pod pozorem ochrony klimatu, 
energetyki odnawialnej, która doprowa-
dzi, poprzez drastyczny wzrost cen ener-

gii, do uczynienia z Polski pustyni prze-
mysłowej.

Pozbawienie państwa polskiego su-
werenności decydowania o sobie po-
przez przyjęcie bezprawnych orzeczeń 
TSUE, ma pozbawić państwo polskie ja-
kichkolwiek instrumentów obrony wła-
snych interesów. Te niemieckie dąże-
nia, za parawanem instytucji unijnych 
mają doprowadzić do uczynienia z Pol-
ski kraju, który pracuje na dobrobyt i inte-
resy Niemiec. Jest więc w praktyce pró-
bą realizacji niemieckich celów ekono-
micznych i politycznych jakimi kierowa-
ło się państwo niemieckie wobec Pol-
ski w czasie I i II wojny światowej.

Obrona suwerenności pań-
stwa polskiego jest dziś najważniej-
szym wyzwaniem dla naszego naro-
du. I nic nie może zwolnić ani władz 
Rzeczpospolitej, ani wszystkich obywa-
teli od zdecydowanej obrony naszej su-
werenności. Dlatego należy wyposażyć 
polski rząd w instrumenty pozwalające 
na bardziej skuteczną jej obronne. Dziś 
takim instrumentem jest wprowadzenie 
do polskiej konstytucji zapisu upoważ-
niającego polskie władzy do zawiesze-
nia polskiego wkładu finansowego do 
instytucji unijnych w przypadku jakich-
kolwiek unijnych sankcji finansowych 
i prawnych wobec naszego państwa.

Wolność naszego państwa bowiem 
jest nasza największą wartością 
i kary finansowe nie mogą złamać 
naszej woli obrony naszej niepodle-
głości.

W obronie polskiej 
niepodległości

 ■ Wyrok TSUE dotyczący kwestii ustroju sądów w Polsce jest orzeczeniem, które nie 
ma żadnego umocowania w traktatach unijnych. Kwestie ustrojowe nie należą bo-
wiem do kompetencji przyznanej traktatami, instytucjom unijnym. W tym sensie 
orzeczenie TSUE jest nadużyciem władzy i przekroczeniem własnych kompetencji.

Marian Piłka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczną wartę naszej przyjaciółki, 
działaczki opozycji antykomunistycznej, Joli Kurnik. 

Pedagog, współpracowniczka i kolporterka struktur podziemnych – Porozumienia Prasowego 
„Solidarność Zwycięży”, Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, 

Krakowskiego Oddziału „Solidarności Walczącej”. 
Członek redakcji „Solidarności Rolników” i „Kurierka B”. 

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności, Krzyżem Oficerskim OOP. 
Zawsze pogodna, życzliwa i uśmiechnięta. Cześć Jej Pamięci! 

Stasiowi Kurnikowi oraz rodzinie Joli składamy wyrazy szczerego ubolewania.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Rodziny 

w Nowym Bieżanowie (ul. Aleksandry 1) w sobotę 7 sierpnia o godz. 11.00

Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” – Kraków
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników

Oddział Krakowski „Solidarności Walczącej” 
Autonomiczny Wydział Wschodni SW

Ś   P JOLANTA KURNIK
22 stycznia 1957 – 2 sierpnia 2021
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Kto czytał „Krzyżaków”, ten 
nie mógł przeoczyć zdania 
o Krakowie z roku 1399, kie-
dy to po śmierci Jadwigi An-
degaweńskiej „płakali wszy-
scy, mimo że na trzech miesz-
czan dwóch było Niemcami”. 
Prawda była bowiem taka, 
że przez całe stulecia pol-
skie miasta w wielkiej mierze 
były wypełnione przybysza-
mi, polonizującymi się cza-
sem dopiero po kilku poko-
leniach. Z lojalnością wobec 
kraju, który udzielił gościny, 
bywało różnie. Ze sprowadza-
nych z okolic Bambergu na 
Ziemię Poznańską osadników 
zwanych Bambrami wywo-
dzi się wielu wielkopolskich 
patriotów, powstańców roku 
1918 i 1919. Odległe niemiec-
kie korzenie miało też wie-
lu bohaterów Powstania War-
szawskiego. We wrześniu 
1939 roku do wyjątkowo pod-
łych akcji przeciw obrońcom 
naszej ojczyzny ruszyła jed-
nak ogromna liczba obywateli 
naszego państwa narodowo-
ści niemieckiej, wykonujących 
zadania powierzone im przez 
niemieckich najeźdźców. Hi-
tlerowska piąta kolumna 
była w Polsce sformowana co 
najmniej w 1200 grup dywer-
syjnych (niektórzy historycy 
oceniają ich liczbę na ponad 
1500). Składała się z ludzi do-
skonale znających teren, mó-
wiących po polsku jak rodowi-
ci Polacy, cieszących się za-
ufaniem polskich sąsiadów, 
służb i władz. Rola, jaką ode-
grała w zabiciu II Rzeczpo-
spolitej, a następnie w anty-
polskim ludobójstwie, była ko-
losalna. Na niektórych odcin-
kach frontu dywersanci wywo-
dzący się z niemieckiej mniej-
szości przesądzili o polskiej 
klęsce. Zdołali na przykład 
sparaliżować łączność Ar-
mii Pomorze, skutkiem cze-
go rozkazy nie docierały do 
polskich oddziałów. Dowód-
cy pułków, brygad, a nawet 
dywizji nie uzyskiwali dosta-
tecznej wiedzy o sytuacji. 
Nasi żołnierze byli ostrzeliwa-
ni z najbardziej niespodziewa-
nych kierunków zarówno na 
polach, jak i w lasach, wio-
skach i miastach. Na wyco-
fujące się wykrwawione od-
działy czekały ogniowe pułap-
ki dywersantów, kryjących się 
za plecami niemieckich cywi-
li. Wyszkolona i wyposażona 
przez Niemców piąta kolumna 
na Śląsku, zachodząc od tyłu 
do kluczowych punktów pol-
skiego oporu, otworzyła dro-
gę najeźdźcom. Pierwsza też 
sformowała plutony egzeku-
cyjne, rozstrzeliwujące Pola-

ków na ulicach każdego ślą-
skiego miasta. O tych wyda-
rzeniach Jerzy Krzystyniak pi-
sał: „W tych dniach ostatecz-
nie skończyły się rojenia o po-
zytywnych stronach wielokul-
turowości”. Jeśli do tego do-
damy skoordynowane z agre-
sją sowiecką zbrodnie ban-
dytów ukraińskich i masowy 
udział Żydów w operacjach 
NKWD wymierzonych przeciw 
Polakom, to będziemy musie-
li przyznać z goryczą, jak wie-
le racji ma ten śląski historyk 
i eseista.

Bardzo ryzykowny 
eksperyment

W 1988 roku podróżowałem 
autostopem po Jugosławii. 
W kolejnych republikach tego 
federacyjnego kraju od dzie-
siątków kierowców słysza-
łem to samo zdanie: „Jugosla-
wia to je jedno, jedno proble-
mo – Kosowo”. Uczestniczy-
łem w biesiadach, podczas 
których w niezmiernie ser-
decznej, rodzinnej atmosfe-
rze bawili się Serbowie, Chor-
waci, Słoweńcy. Trzy lata póź-
niej nie mogłem uwierzyć wła-
snym oczom, widząc na ekra-
nie telewizora płonące, zna-
ne mi miasteczka i wioski, któ-
rych mieszkańcy już ze sobą 
nie biesiadowali, lecz zaczę-
li się mordować. Wystarczyło 
ten ład podważyć, zainicjować 
konflikt, by odżyły wspomnie-
nia sprzed kilkudziesięciu lat, 
kiedy to niemieccy najeźdźcy 
tak skutecznie postawili jed-

nych przeciw drugim, że pola-
ła się krew setek tysięcy ludzi. 
„Wielokulturowy pejzaż i na-
rodowe mniejszości to pięk-
na sprawa, często wyglą-
da to nadzwyczaj atrakcyjnie. 
Jednak kiedy pojawi się ze-
wnętrzne zagrożenie, to ni-
gdy nie można być pewnym, 
jak się dana mniejszość za-
chowa” – mówił prof. Kazi-
mierz Pudło, historyk specjali-
zujący się w dziejach narodo-
wych mniejszości. Wiedział, 
co mówi, tym bardziej że mło-
de lata spędził we Lwowie, raz 
zagarnianym przez Sowietów, 
potem przez Niemców, cynicz-
nie podsycających aspiracje 
Ukraińców. A II wojna świato-
wa nie była pierwszą okolicz-
nością, w której mniejszości, 
poza wyjątkami potwierdza-
jącymi regułę, stawały się na-
rzędziem wrogich Polsce in-
teresów. Spośród wszystkich 
jedynie polscy Ormianie i Ta-
tarzy (muzułmanie, ale jak-
że wierni Polsce) gremial-
nie wykazali się przyzwoito-
ścią. Dzisiejsze pomysły, by 
„wzbogacić kulturowo” nasz 
kraj, otwierając granice dla 
cywilizacyjnie skrajnie ob-
cych przybyszów czy „wzmac-
niać tożsamość” gości z Ukra-
iny finansowaniem ukraińsko-
języcznych szkół, mediów czy 
placówek kultury, w najlep-
szym razie mogą być dziełem 
naiwnych ignorantów. I jakąż 
to wartość dla państwa i spo-
łeczeństwa ma sztuczne ge-
nerowanie na terenie Polski 
niepolskich zbiorowości?

Krzewienie 
wielokulturowości czy 

germanizowanie?

Środowiska i media postko-
munistyczne oraz pracujące 
na rzecz interesu niemieckie-
go od dziesięcioleci forsują 
przekaz o rzekomej wielokul-
turowości Wrocławia. W tym 
przypadku o wielokulturowo-
ści mówi się po to, by nie for-
sować otwarcie niemiecko-
ści. Według słów jego twór-
ców – wieloetniczną panora-
mę dziejów dolnośląskiej me-
tropolii miało oddawać Mu-
zeum Miejskie. Jednak, mimo 
że w jedenastu wiekach hi-
storii Wrocławia jego związ-
ki z państwem pruskim i nie-
mieckim to ledwie dwa stule-
cia, Muzeum stało się apote-
ozą pruskich władców, włącz-
nie z najbardziej zasłużony-
mi w likwidacji państwa pol-
skiego. A cała reszta dzie-
jów w tej ekspozycji wyglą-
da jak pozbawiony znaczenia 
margines. Na fasadzie gma-
chu nie ma już tablicy pamiąt-
kowej, informującej: „Budynek 
ten został podniesiony z ruin 
trudem polskich mieszkańców 
Wrocławia w latach 1958–
1960”. Tak jak w Warszawie 
znikają tablice upamiętniają-
ce miejsca ulicznych egzeku-
cji (w 1979 roku było ich 448, 
dziś większości już nie ma), 
tak we Wrocławiu przepada-
ją te odnoszące się do pol-
skiej historii miasta. Okazją do 
jej wymazania bywa remont 

budynku z tablicą na fasa-
dzie. Ze ściany domu przy 
ul. Włodkowica zniknęła pły-
ta upamiętniająca wielkiego 
przedwojennego wrocławiani-
na dr Stefana Kulczyńskiego 
(udało się ją odtworzyć, choć 
już w gorszym materiale). Sku-
tecznie też dało się upomnieć 
o umieszczoną przy pl. Nan-
kiera tablicę poświęconą Ema-
nuelowi Kani, wrocławskiemu 
kompozytorowi, autorowi mu-
zyki do „Ballad i romansów” 
Mickiewicza. Zwykle jest jed-
nak dużo gorzej. Równocze-
śnie z furią, z jaką spotyka się 
upamiętnianie czegokolwiek 
polskiego, trwa eksponowanie 
płyt uwieczniających wszyst-
ko, co niemieckie. Bywa, 
że w postaci tak groteskowej, 
jak przy ul. Piotra Skargi, gdzie 
co prawda od XIX wieku nie 
ma już domu, w którym przed 
ponad dwustu laty sporadycz-
nie pomieszkiwał Carl Maria 
Weber, ale tablicę ma, chociaż 
na innym budynku. Szkoda, że 
podobnej troski włodarze mia-
sta nie przywiązują do auto-
ra polskiego hymnu narodo-
wego. Wrocławski dom, w któ-
rym Józef Wybicki spędził kil-
ka lat i w którym spisał swo-
je wspomnienia, cudem się za-
chował w swym historycznym 
stanie. Żaden z prezydentów 
miasta nie uznał za stosowne, 
by dowiedział się o tym kto-
kolwiek z przechodzących uli-
cą Kuźniczą. Kłamliwe są za 
to kamienne tablice umiesz-
czane po remontach, infor-
mujące, że „obiekt został od-
restaurowany z funduszy 
Republiki Federalnej Nie-
miec”. A niemal zawsze cho-
dzi o budynki po wojnie dźwi-
gnięte z ruin przez Polaków. 
W tych przypadkach „wielo-
kulturowość” najwyraźniej ma 
polegać na wypełnianiu prze-
strzeni treściami przekonu-
jącymi, że i przeszły, i obec-
ny kształt miasta jest zasługą 
niemiecką. Gigantyczne fun-
dacje Piastów i Włostowiców, 
czescy artyści baroku, pierw-
si wielcy ludzie polskiej nauki 
– to już niestety ta część „wie-
lokulturowości”, która we Wro-
cławiu skazywana jest na za-
pomnienie.

Z samej istoty rzeczy wie-
loetniczność to walor atrak-
cyjny. W żadnym też kra-
ju nie ma tradycji tak pięk-
nej i długotrwałej jak w Pol-
sce. Doświadczenie jednak 
uczy, jak ryzykowny jest ten 
eksperyment i jak strasz-
ne mogą być skutki jego in-
strumentalnego eksploato-
wania.

Mitologia wielokulturowości
 ■ Przez długie wieki Polska była państwem zgodnego współistnienia wielu narodów i róż-

nych religii. W zderzeniu z agresją zewnętrznych potęg ten fascynujący, wielobarwny świat 
nie tylko runął, ale utonął we krwi.

Artur 
Adamski

Tak wyglądał Wrocław po wyzwoleniu
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W ciszy puszczy rodzi się pyta-
nie, wołać dalej czy może zamil-
czeć? A jeśli wołać, to o czym? 
Może wołać o zmowie w Mag-
dalence? Nie, o tym już woła-
łem. Może wołać o politycznym 
przekręcie, zwanym transforma-
cją ustrojową? Wołałem o tym. 
Może wołać o karierach funkcjo-
nariuszy partii i SB w nowej Pol-
sce? A po diabła o tym wołać? 
Parafrazując notkę księdza 
Chmielowskiego o koniu powiem, 
że Polska jaka jest, każdy widzi.

To może wołać o chłopcach 
i dziewczynach z tamtych lat So-
lidarności? Naiwna propozycja. 
Kogo dziś interesują bohatero-
wie lipca i sierpnia 1980 roku?! 
No więc co może dziś zaintere-
sować i poruszyć ludzi? Rolników 
zainteresują dopłaty do hektara 
i do nowego traktora. A prawda 
o naszych czasach?

„A cóż jest prawda?” – pytał 
prefekt Judei, Piłat. „A co to jest 
cenzura?” – pytali mnie 17 sierp-
nia 1980 roku strajkujący por-
towcy gdyńscy, oczekujący przy 
głównej bramie na mszę świętą. 
Stałem przy ołtarzu i mówiłem, 
a faktycznie wołałem, że cenzu-
ra jest po to, żeby nie odkryć i nie 
ujawnić prawdy. Z kolei prawda 
jest po to, żeby ludzie wiedzie-
li rzeczy takimi, jakimi one są, jak 
się wydarzyły.

Dzisiaj jest taki czas, żeby po-
wiedzieć o czymś, o czym może 
już pisałem i o czym nie pisa-
łem, a co jest prawdziwe. Lubimy 
prawdę, nawet kochamy prawdę, 
ale nie znajduję prawdy o wcze-
snym PRL-u. Nie ma prawdy 
o parcelacjach, o rozkułaczaniu, 
o rabowaniu i rozwalaniu dworów 
etc.

Wczesny PRL był dla wie-
lu końcem świata. Działały sądy 
doraźne. KBW otaczał wsie, 
a UB wchodził do wsi i roz-
strzeliwał pod ścianami domów. 
Ze szczelin Polski, z suteren 
i strychów, wychodzili straszni lu-
dzie, żeby rabować, rządzić, par-
celować, rozkułaczać, mordo-
wać. To oni reprezentowali PRL.

Pewnego razu, w drugi dzień 
Wielkiej Nocy, wymodlony i pod-
pity fornal wszedł na ganek, na 
którym w wiklinowym fotelu sie-
dział ojciec, i w kilku słowach 
określił sytuację nie tylko na Pod-
lasiu:

– No, co?! Kurwa! Nase tera 
casy!

Czasy były takie, że babcia 
Michalina mówiła: „Koniec świa-
ta, czas umierać”. Konie rasowe 
zabrali. Traktor – na żelaznych 
kołach, zabrali. Wolant – też za-

brali. Groble stawów kazali roz-
kopać. Ganek rozebrali. Ziemię, 
lasy, łąki diabli wzięli. Ale trze-
ba było żyć. Matka czekała na 
trzecią wojnę, modliła się o woj-
nę, nawet chciała zamówić mszę 
świętą w intencji wojny, ale ksiądz 
powiedział, że w intencji wojny nie 
odprawi mszy.

Ta wojna miała być. Rowerem 
ze spadającym łańcuchem wozi-
łem partyzantom perkal, wędzo-
ny boczek i kwas kapuściany. 
Nocą odbierałem z matką zrzu-
ty dla WiN. A skoro były zrzu-
ty, to mieliśmy pewność, że bę-
dzie wojna. Tymczasem pocią-
gi przywoziły zesłańców syberyj-
skich do Augustowa.

Najpierw wróciła Alunia. Jej 
matka, a moja ciotka, już nie wró-
ciła. Siostra Aluni też nie wróciła. 
Ciotka Kazia wróciła z córką Ma-
rychną. No i tak wracali, wracali. 
Z wujkami było różnie. Wrócił tyl-
ko wujek Adolf, mleczarz. I zaraz 
zajął się szkoleniem mleczarzy 
i organizowaniem mleczarstwa 
na Podlasiu.

Mój ojciec chrzestny, Włodzi-
mierz, doński Kozak, kapitan lejb-
gwardii, w 1920 w służbie Piłsud-
skiego, w 1941 rozstrzelany pod 
Mińskiem, przeżył i na początku 
1945 ruszył na Zachód. W roku 
1948 spotkał się z Józefem Mac-
kiewiczem i przekazał mu raport 
o Kozakach oddanych sowie-
tom przez wojska brytyjskie. 
Ten sam raport wujek przekazał 
gen. Pełczyńskiemu, reprezen-
tującemu polski rząd na uchodź-
stwie w Londynie (dokumen-
ty w Muzeum Piłsudskiego). I te-
goż samego dnia statkiem popły-
nął do Argentyny.

A w kraju oczekiwanie na woj-
nę dłużyło się, topniały oddzia-

ły NZW i WiN. A władza, zwa-
na ludową, rosła w siłę i utrwala-
ła swoje posiadanie. Tamten czas 
kojarzy mi się z nocnymi terkot-
kami straży chłopskich. Patrole 
dwuosobowe, czasami trzyoso-
bowe, chodziły od zmroku do świ-
tu z pałkami i zatrzymywały każ-
dego wędrowca. Ojciec już nie 
żył, umarł nagle w czasie prze-
słuchania.

Wujek Konstanty, gdy zaprosił 
mnie na lody do mleczarni, został 
zastrzelony przez ubeka. Brat 
ojca, wujek Wacław, dostał na 
procesie piętnaście lat i siedział 
Na Kępie w Ełku. A szarwark, 
przypadający na rodzinę, trzeba 
było odrabiać. No więc odrabia-
łem szarwark w wieku sześciu lat.

Gdy zaś miałem czterna-
ście lat, byłem górnikiem w ko-
palni „Mieszko I” w Wałbrzychu. 
Pracowałem jako kowal w kopal-
nianej kuźni, jako cieśla na pla-
cu drzewnym. Wieczorami uczy-
łem się w przykopalnianej Za-
sadniczej Szkole Górniczej im. 
Dymitrowa. Nadzór kopalnia-
ny w Wałbrzychu był niemiecki. 
Zapamiętałem starego operatora 
maszyny wyciągowej, który kazał 
mi wyczyścić maszynę.

Pewnego razu dostałem czy-
ściwo, drzazgi do nawijania czy-
ściwa, oliwę i naftę. Kiedy wyko-
nałem robotę, operator wyjął 
z kieszeni chustkę i sprawdził, 
czy nie zostawiłem gdzieś brudu. 
Obejrzał chustkę i zawyrokował:

– Fein. Sie der Deutsche. (Do-
brze. Jesteś Niemcem).

Zaprzeczyłem. Operator po-
patrzał na mnie, pogłaskał mnie 
po policzku i powiedział:

– Haben Sie keine Angst, 
Deutscher zu sein. (Nie bój się 
być Niemcem).

W piętnastym roku życia 
przez trzy miesiące pracowa-
łem w kopalni „Wujek” w Katowi-
cach. Następnie znalazłem pra-
cę na budowie pawilonu na za-
pleczu WSP w Katowicach. By-
łem tam cieślą, zbrojarzem i be-
toniarzem, robiłem wykopy fun-
damentowe. W tym czasie uczy-
łem się wieczorowo w III Liceum 
im. Mickiewicza.

Pewnego razu, gdy siedzia-
łem w wykopie, kierownik budo-
wy podał mi do podpisania jakąś 
deklarację.

– Podpisz – powiedział. – Wy-
ślę cię na kurs operatora koparki. 
Będziesz człowiekiem.

Spojrzałem. Miałem w rękach 
deklarację wstąpienia do ZMS-u.

– Człowiekiem to ja już jestem 
– powiedziałem i zwróciłem de-
klarację.

Kierownik się wściekł, 
krzyczał, że niedługo będę 
miał ręce orangutana. Ujęli się 
za mną więźniowie. Jeden z nich, 
z młotem w ręku, powiedział do 
kierownika:

– Odpierdol się pan! Bo jak 
ci przywalę tym młotem, to wbiję 
cię w ziemię jak kołek.

Kiedy kierownik odszedł, kole-
dzy z więzienia mówili:

– Zapisz się do tej cholery dla 
spokoju, bo łapy, to patrz, jakie 
długie od roboty.

Z więźniami pracowa-
łem w Cegielni w Sosnowcu. 
Gdy wjeżdżałem taczką do pie-
ca po rozpalone cegły, paliły mi 
się brwi, rzęsy i włosy wystają-
ce spod beretu. W niedzielę na 
bocznicy kolejowej w Chorzo-
wie wyładowywałem żwir, zała-
dowywałem miał węglowy.

Zmęczony nadludzką pracą, 
zgłosiłem się wcześniej do służ-

by wojskowej. Po szkoleniu zo-
stałem mechanikiem na MiG-
ach w Oleśnicy. Odpowiadałem 
za płaty i silnik. Lubiłem samoloty, 
ale lubiłem także prawdę. Z tego 
powodu trafiłem do jednostki kar-
nej w lasach między Drawskiem 
i Drawnem. Przebywałem tam 
niecałe półtora roku.

Gdy wyszedłem z lasu, poje-
chałem do Gdańska. Nocą, w cza-
sie przesiadki w Toruniu, radio 
podało, że w Dallas został za-
strzelony prezydent John F. Ken-
nedy. Kobiety płakały, mężczyź-
ni snuli przypuszczenia, że za za-
machem stoi sowiecka Rosja.

O świcie wysiadłem w Gdań-
sku. Było ciemno. Kilka minut 
przed szóstą wszedłem do Stocz-
ni Gdańskiej. Za bramą po le-
wej czekałem na otwarcie pawi-
lonu, gdzie mieściły się kadry. 
Znałem się na technice, zatrudni-
li mnie w charakterze spawacza 
na Wydziale K2. Umowę miałem 
odebrać po dostarczeniu wyni-
ków badań lekarskich. Po odpra-
wie na placu montażowym maj-
ster Mieczysław Bombera klepnął 
mnie w plecy raz, drugi i spytał:

– Ty, no! Jaki numer?
Zacząłem szukać w kiesze-

niach papieru z numerem stocz-
niowym.

– Numer, bratku, to podsta-
wa – powiedział majster. – Na-
zwiska się powtarzają, numery 
nigdy. Każdy, kto w stoczni do-
staje robotę, zostaje numerem. 
Ja jestem pięciocyfrowy. Star-
si są czterocyfrowi. Ty jaki masz 
numer?

Spojrzałem w odnalezio-
ny w kieszeni papier i wyrecyto-
wałem pośpiesznie: 54021.

– Dwadzieścia jeden, oczko! – 
powiedział. – Szczęśliwiec.

Ale liczba „dwadzieścia je-
den” nie pomogła mi, gdy okaza-
ło się, że mam gruźlicę lewej ko-
mory płuc. Zostałem zwolniony 
z pracy, a raczej do tej pracy nie 
zostałem przyjęty. Po zwapnie-
niu płuc, dostałem pracę pomoc-
nika wagowego w punkcie skupu 
bydła w Bargłowie na Podlasiu. 
Uciekłem stamtąd, gdy wagowy 
chciał się dzielić ze mną łapów-
kami.

Gdy się wyleczyłem, zo-
stałem wychowawcą w Domu 
Dziecka w Giżycku. Następnie 
byłem wychowawcą i nauczycie-
lem w Zakładzie Wychowawczym 
przy Podchorążych w Warsza-
wie, następnie w Domu Dziecka 
na Nowym Mieście w Warszawie. 
W tym też czasie studiowałem na 
dwu kierunkach na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Wołanie na puszczy
 ■ Pisanie o Polsce, a faktycznie o PRL bis, jest w istocie wołaniem na puszczy. Jeśli woła-

łeś w mrocznej puszczy, to wiesz, czym jest wołanie na puszczy. Głos łomocze się, ło-
mocze się i ginie między drzewami. Stoisz jakiś czas z otwartymi ustami i nasłuchujesz. 
Może ktoś się odezwie? Może usłyszysz czyjś głos? A kiedy nikt się nie odzywa, uświa-
damiasz sobie, że w puszczy jesteś sam.

Michał Mońko

De Facto

►

Nr 251 • 13 – 26 sierpnia 20214



Komentarze i Felietony
W czasie studiów dosta-

łem pracę w redakcji „Głos Pra-
cy”. Zajmowałem się interwencja-
mi, które opisywałem w rubryce 
„Bolesne sprawy dnia powsze-
dniego”. Po studiach byłem dzien-
nikarzem w tygodniku „Kultura”. 
Stale współpracowałem z „Litera-
turą”, „Odrą” i „Kontrastami”. Pisa-
łem w „Miesięczniku Literackim”, 
„Gazecie Krakowskiej” i w gdań-
skim „Czasie”.

Należałem w kraju do kilku 
dziennikarzy, których zapraszano 
do konkursów, wypłacając wcze-
śniej pokaźne wadium na pokry-
cie kosztów reporterskich. Mia-
łem doskonałych szefów. To byli 
profesjonaliści z przedwojen-
ną klasą. Jeden z moich szefów 
był Sybirakiem. Mówił, że dzien-
nikarstwo w PRL podobne jest 
do wyrąbywania drogi w tajdze.

Po latach zobaczyłem film 
„Syberiada”. Bohater filmu wyrą-
bywał w puszczy drogę. To była 
droga donikąd, ale drwal wciąż 
ją wyrąbywał. Nie postrzegałem 
jednak dziennikarstwa czasów 
PRL jako wyrąbywania drogi do-
nikąd.

Zmagałem się z cenzurą, 
ale w latach siedemdziesiątych 
mogłem opisywać twarz PRL-u 
taką, jaka ona była naprawdę. Lu-
dzie potrzebowali dobrej informa-
cji, potrzebowali reportaży z fa-
bryk, ze wsi. I ja przemierzałem 
Polskę wzdłuż i wszerz, i opisy-
wałem. Od siedemdziesiątego 
pierwszego współpracowałem 
z Redakcją Społeczną TVP.

Oczywiście każdego roku 
miałem ponad czterdzieści tzw. 
ingerencji cenzorskich, ale to była 
zabawa w kotka i myszkę. W roku 
1990 wicedyrektorkę cenzury 
przy Mysiej w Warszawie spotka-
łem w Sądzie Okręgowym przy 
ówczesnej ulicy Świerczewskie-
go. Była szefową Wydziału Reje-
strowego Sądu. Powiedziała do 
mnie:

– Oj, pan to był!
– Pani też była – odparłem 

uprzejmie. I roześmieliśmy się.
Z pewnością gorzej 

niż w redakcjach było na uni-
wersytecie. Na trzecim roku stu-
diów, w 1968 roku, gdy napisa-
łem pracę roczną: „Rozwój impe-
rializmu rosyjskiego na przestrze-
ni wieków”, profesor W., o której 
mówiono, że jest antykomunist-
ką, uznała moją pracę za prowo-
kację. Wyrzuciła mnie z semina-
rium magisterskiego i wystąpi-
ła do rektora o wyrzucenie mnie 
z uniwersytetu.

Rektor, znany komunista, 
nie uwzględnił wniosku antyko-
munistki W. Pozwolił mi studio-
wać… dyplomację polsko-turec-
ką. Uczyłem się zatem tureckie-
go w arabskim zapisie i jeździ-
łem do fabryk i na wieś, do rol-
ników i do pegeerów, aby opisy-
wać Polskę. To była moja pasja 
i moje powołanie: być dziennika-
rzem. W efekcie, do końca PRL
-u, wygrałem kilkadziesiąt kon-
kursów na reportaż i esej.

Opisywałem tylko to, co widzia-
łem i w czym uczestniczyłem. 
Z rzeczy najważniejszych wymie-
nię moje opisanie rewolty na 
Wybrzeżu w grudniu 1970 oraz 
mego udziału w strajkach na Wy-

brzeżu w sierpniu 1980. W cza-
sie strajków nie wołałem na pusz-
czy, ale na wielotysięcznych wie-
cach w Stoczni Gdyńskiej, w Por-
cie Gdyńskim, w Stoczni Gdań-
skiej, w zajezdniach tramwajo-
wych i autobusowych.

Za pomoc w strajku otrzy-
małem pisemne podziękowanie, 
podpisane przez inż. Tadeusza 
Pławińskiego, który był przewod-
niczącym Komitetu Strajkowe-
go w Stoczni Gdyńskiej, równo-
cześnie szefem Służby Informa-

cyjnej MKS w Gdańsku.
Najbardziej dramatyczny wiec 

prowadziłem na osiemnastoty-
sięczniku, budowanym na K2 
Komuny. Delegat na VIII Zjazd 
PZPR, Urbanek, chciał wypro-
wadzić Wydział K2 ze Stocz-
ni. To był wydział sztandarowy, 
upartyjniony, członkami POP na 
K2 byli dwaj prominentni ludzie 
partii: sekretarz KC, Kania i se-
kretarz KW, Fiszbach. Wiec trwał 
ponad dwie godziny, a po wiecu 
stocznię opuścił Urbanek, a nie 
załoga K2.

Zaraz po strajkach Bibliote-
ka Wojewódzka w Elblągu orga-
nizowała wiece założycielskie 
nowych związków, a ja te wie-
ce prowadziłem: w Suszu, we 
Fromborku, w Kadynach, w Kwi-
dzynie, na Wyspie Sobieszow-
skiej, w Kisielnicach, w jednost-
kach wojskowych w Elblą-
gu, w Braniewie, w Ornecie, w Mal-
borku i w Morągu.

Strajki na Wybrzeżu były naj-
ważniejszym okresem mojego 
życia. Uczestniczyłem w czymś 
zupełnie wspaniałym, wielkim 
i momentami szalonym. Spałem 
niewiele, byłem tam, gdzie straj-
kujący też nie spali. Robiłem setki 
zdjęć i zaraz oddawałem komuś 

błony do wyrobienia. Pisałem 
agitki propagandowe, wierszyki, 
teksty reporterskie. Nie mogłem 
pisać reportaży ze strajkujących 
zakładów do swojej „Kultury”.

Dwa lata później, w sta-
nie wojennym, Sztab Informacyj-
no-Propagandowy KC PZPR za-
mknął „Kulturę”, a mnie pozbawił 
nie tylko pracy dziennikarskiej, ale 
też prawa wykonywania zawo-
du umysłowego. Funkcjonariusze 
SB radzili mi wyjazd na Zachód. 
Nie posłuchałem. Po raz dru-

gi w kwietniu 1988 założyłem So-
lidarność Dziennikarzy. W maju 
pojechałem na strajk w Nowej 
Hucie, a w sierpniu i na począt-
ku września 1988 roku robiłem 
propagandę strajkową w „Manife-
ście Lipcowym” w Jastrzębiu.

Strajk w Nowej Hucie opisa-
łem w reportażu „Stanęło proek-

sportowe serce Huty”, a o straj-
ku w Jastrzębiu napisałem kil-
ka reportaży, a między innymi 
„Strajk, nad którym płakał Wałę-
sa”. Po strajkach szedłem Kra-
kowskim Przedmieściem w War-
szawie. Na Uniwersytecie War-
szawskim wokół BUW-u zoba-
czyłem sprzedawców tzw. zaka-
zanej literatury. A więc wolność! – 
pomyślałem i ze wzruszenia ode-
brało mi mowę. Gdy odzyskałem 
mowę, powiedziałem do żony: 
„Boże, ile będzie można napi-
sać! Spróbuję odkłamać nie tyl-
ko PRL, ale całe ostatnie 200 lat 
Polski.

Nie dało się odkłamać nawet 
PRL-u. I cóż z tego, że po wybo-
rach w 1989 roku byłem prze-
wodniczącym Komisji Krajowej 
Solidarności Dziennikarzy, zara-
zem przewodniczącym Komisji 
Konkursowej, rozpatrującej wnio-
ski kandydatów na stanowiska 
naczelnych redaktorów. Byłem 
przewodniczącym Rady Pracow-
niczej sześćdziesięciu dziewię-
ciu głównych redakcji krajowych 
i przewodniczącym Komisji Likwi-
dacyjnej tygodników i miesięczni-
ków. Ale nie było dla mnie miej-
sca w żadnej ówczesnej gazecie, 
nawet w „Tygodniku Solidarność”. 
Pracowali tam dziennikarze ama-
torzy, ale też kilku funkcjonariu-
szy PZPR i kilku konfidentów, któ-
rych nazwisk tu nie wymienię.

W ciągu trzydziestu lat nowej 
Polski byłem pozbawiony pracy 
przez dziewięć lat! Nie była to już 
decyzja Sztabu KC PZPR ani 
szefów SB i WSI. To była decyzja 
mojej solidarnościowo-prawico-
wej władzy, która mogła być wła-
dzą dzięki takim jak ja.

Kiedy od czasu do czasu pra-
cowałem w telewizji albo w radiu 
nowej Polski, obstawiano mnie 
niebywałymi kretynami, alkoholi-
kami, psycholami, którzy bardziej 
niż cenzura i SB w czasach PRL 
ograniczali mnie we wszelkich 
działaniach. Bo miała być dekla-
ratywnie nowa Polska, a faktycz-
nie był PRL bis.

Gdy przykładowo, byłem sze-
fem „Wiadomości” telewizyjnych, 
miałem nad sobą totalnego idio-
tę i alkoholika, prawicowego by-
walca przyjęć u prezydenta RP 
i u prymasa Polski. Ten alkoho-
lik wymiotował na swój stół ga-

binetowy, na sekretarkę i na ple-
cy kierowcy w służbowym samo-
chodzie. Gdy zaś nie tak dawno 
zostałem dyrektorem radiowej 
Jedynki, wysoki funkcjonariusz 
prawicowych mediów, dawniej 
działacz PZPR, dzwonił do mnie 
po siedemnastej: „Co tam, kurwa, 
dzieje się w radiu?!”

Dzisiaj mediami kierują ludzie 
o marnych kwalifikacjach. Nie po-
trafią poradzić z reformą mediów, 
z dekoncentracją rynku mediów, 
a ostatnio wpakowali się w pro-
blem, który nazwałem proble-
mem Orlen Press. Produkować 
i rozpowszechniać newsy to zu-
pełnie co innego, niż produkować 
i sprzedawać naftę.

Chciałoby się zakrzyknąć: Lu-
dzie! Te działania to jest wyrąby-
wanie w puszczy drogi donikąd. 
To osuszanie bagien, które po-
winny zostać bagnami. To odwra-
canie rzek z północy na południe 
i nakazywanie gruszkom, by spa-
dały do góry.

Szukając gazet i prawdy, ob-
jechałem ostatnio wsie nad Bie-
brzą: Ruś, Wierciszewo, Siebur-
czyn, Rutkowskie, Burzyn, Szo-
staki, Mocarze, Brzostowo, Chy-
liny, Pluty, Brychy, Szlasy, Raci-
bory, Radziłów, Karwowo, Mści-
chy, Klimaszewnicę, Osowiec, 
Szafranki, Goniądz. Wsie piękne, 
dostatnie, ale nigdzie nie znala-
złem gazety. Najstarsi wspomina-
li „Gromadę Rolnik Polski”, wyda-
waną w nakładzie dwu milionów. 
Gazeta upadła zaraz po jej prze-
jęciu w 1989 przez żonę ministra 
K. w rządzie premiera Mazowiec-
kiego.

Niewielu na wsi chce dzisiaj 
czytać kolorowe gazety robione 
dla warszawskich kawiarń. Mło-
dzi nie czytają. A starsi? Nie bio-
rą takich gazet do ręki. Zresztą, 
gdy starszy rolnik dostanie czter-
nastkę i dorzucą do tego dopła-
tę do traktora jego syna, to po co 
mu jeszcze gazeta, w której miał-
by doszukiwać się prawdy?

– A czy ja prawdę wydoję? – 
pyta mnie rolnik w Mścichach 
nad Biebrzą. – Pilnuję krów, 
a nie prawdy. W tym roku 
straszne gzy atakują kro-
wy, a pogryzione tracą mle-
ko. Taka jest prawda tu nad 
Biebrzą.

Reformy mogą poczekać. Sądy dzielą się na „wa-
sze” i „nasze”, a wyroki są niezawisłe, zwłaszcza 
od zdrowego rozsądku. Nauki nie ma co refor-
mować, bo wszyscy już wiedzą, że dwa razy 
dwa równa się tyle, ile trzeba. Reforma kultury 
nie wchodzi w grę. Taka Janda ma dwa teatry 
i poczucie, że robimy jej na głowę tymi marny-
mi milionowymi dotacjami. Strach pomyśleć, co 
by się stało, gdyby resort spróbował jeszcze coś 
z tego uszczknąć! Mogłaby się obrazić i pojechać 

do Niemiec na szparagi... zbierane przez co gor-
sze nacje i serwowane z brukselką.

Jedno jest pewne, jeśli nie dostaniemy tych 
dotacji, co to je wzięliśmy na kredyt, to prócz 
spłat z krociowymi odsetkami, dostaniemy 
figę z makiem. Z tym że figi są raczej pew-
niejsze niż reformy i proszę nie łączyć tych 
dwóch wyrazów funkcjonalnie, bo już nawet 
najstarsi górale nie pamiętają, co one znaczyły.

Figi i reformy
 ■ Rząd rozjechał się po kraju, obiecując wszystko wszystkim za pie-

niądze, które mamy mieć, czyli takie „brukselki na wierzbie”. Op-
position Führer Tusk też obiecuje, że dostaniemy... po łapach, jak bę-
dziemy wybierali niedemokratycznie, czyli tak jak nam się podoba, i nie prze-
strzegali KONSTYTUCJI europejskiej oczywiście, która wprawdzie nie istnie-
je, ale bezwzględnie obowiązuje. A pięćdziesiąt parę płci istnieje? No właśnie.

Małgorzata Todd

▶
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Komentarze i Felietony

Ważny jest również kod kultu-
rowy, który według Clotaire Ra-
paille, światowej sławy bada-
cza kultur, jest znaczeniem, ja-
kie nieświadomie przypisuje-
my danej rzeczy. Inaczej mó-
wiąc, jest to ogólna definicja 
tego, jak w danej kulturze jest 
postrzegane dane zjawisko lub 
obiekt. To nas odróżnia od in-
nych społeczeństw. Bo, np. sa-
mochód w Ameryce oznacza 
tożsamość, gdy w Niemczech 
inżynierię. Jedzenie w Ameryce 
kojarzy się z paliwem, podczas 
gdy we Francji z przyjemno-
ścią. Zdrowie dla Amerykanów 
to jest ruch, dla Chińczyków by-
cie w harmonii z naturą. Każde 
społeczeństwo ma swój wyro-
biony, przez pokolenia, wspólny 
kod kulturowy.

W państwach demokratycz-
nych nie ma oczywiście jedno-
myślności. Spór, który jest po-
trzebny jest bardzo ważnym 
źródłem wiedzy. Jest prze-
strzenią, w której prezentowane 
są przeciwstawne, ale jedno-
cześnie potrzebne sobie intere-
sy, i w której kształtuje się w mia-
rę akceptowalny ład społeczny. 
Gorzej gdy jest to już wojna kul-
turowa, precyzyjnie nazywa-
na wojną dwóch plemion – na 
jednym terytorium. Wtedy kod 
kulturowy, świadomość narodo-
wa jest niszczona. Status praw-
dy, logiki, argumentów w życiu 
publicznym zajmują afekty, opi-
nie, emocje. W takiej wojnie nie 
ma już wspólnoty.

Wszyscy pamiętamy sło-
wa Donalda Tuska, które pa-
dły w 1987 roku, że „Pol-
skość to nienormalność”, czy 
słowa o spółce LOT, którą 
chciał sprzedać: – Najwyższy 
czas zerwać z doktryną, że 
LOT to jest firma, którą nale-
ży ratować za wszelką cenę, 
niezależnie od realiów, tylko 
dlatego, że nazywa się LOT 
i ma piękna tradycję – mó-
wił w 2013 roku.

W 2014 roku padły kolej-
ne bulwersujące słowa, odno-
szące się do projektu ówcze-
snej opozycji, która próbowała 
przeforsować projekt 500 Plus. 
– Według mojej najlepszej wie-
dzy nie ma takiej możliwości fi-
nansowania tego projektu – mó-
wił były premier Tusk.

Inne wypowiedzi dotyczące 
podniesienia przez niego wieku 
emerytalnego dla kobiet i męż-
czyzn tłumaczył arogancko. – 
Podniesienie wieku emerytal-
nego kobietom i mężczyznom 
powoduje, że ludzie dłużej pra-
cując, mogą być szczęśliwsi – 
mówił.

Niedawno (5 sierpnia) Do-
nald Tusk wziął udział w czacie 
internetowym, na którym od-
powiadał na pytania internau-
tów na różne pytania. Przewinął 
się również temat kwestii reli-
gijnych w Polsce. Jedna z osób 
uczestniczących w czacie za-
pytała lidera PO o to, czy jego 
zdaniem w szkolnych klasach 
powinny wisieć krzyże. Donald 

Tusk odpowiedział, że uważa, 
że nie powinny wisieć.

Świeża wypowiedź doty-
czy dzieci. – Urodzenie dziecka 
to demograficznie fajna rzecz, 
ale dla kobiety to często udrę-
ka na najbliższe 20 lat życia – 
powiedział Donald Tusk pod-
czas wystąpienia w Nakle. Teza 
Tuska o wychowaniu dziec-
ka jako „udręce dla kobiet” 
jest idealnym podsumowaniem 
jego własnej polityki gospodar-
czej i rodzinnej w latach 2007-
2014? To w końcu za jego rządów 
przepisy pracownicze i podat-
kowe były dla kobiet najgorsze.

Powrót Tuska kojarzy się z ją-
trzeniem, destabilizacją, po-
lityczną nienawiścią, rozbija-
niem wspólnoty i marginali-
zacją dobra wspólnego. Z ple-
mienną wojną. Czy w Polsce 
są osoby, które się na to go-
dzą i dadzą się ponownie na-
brać na puste obietnice i nie-
szczere słowa?

Zakazany owoc
Dawno temu w raju Ewa
posłuchała złego węża
I zerwała jabłko z drzewa,
po czym jęła kusić męża.

A gdy męża już skusiła
I jabłuszko to spożyli,
Adam oraz jego miła
Raj na zawsze opuścili.

Pan Bóg z raju ich wygonił,
Bo złamali prawo Boże;
Jeśli Pan Bóg coś zabronił,
Czynić tego człek nie może.

Był to owoc zakazany,
grzeszy ten co go spożywa,
Lecz był bardzo pożądany –
toteż Ewa się skusiła.

Dzisiaj wszyscy spożywają
te owoce zakazane,
Rozkosz przy tym wielką mają,
bo są słodkie i kochane.

Sierpień A.D. 2021

Antoni Wysocki

Powrót jątrzyciela
 ■ Jednym z najważniejszych czynników decydujących o istnieniu narodu jest świadomość 

narodowa, którą możemy zdefiniować jako poczucie przynależności do danego narodu oraz 
poczucie jedności, solidarności z tą wspólnotą. Dla rozwoju świadomości narodowej podsta-
wowe znaczenie ma jedność pochodzenia, języka, kultury, religii, tradycji politycznej i za-
mieszkiwanie na wspólnym obszarze geograficznym.

Albert 
Łyjak
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Historia i Pamięć

Powyższa teza mocno 
już wybrzmiała na wcześniej-
szych wystawach, przygoto-
wywanych przez tzw. Związek 
Wypędzonych – od początku 
lat pięćdziesiątych niezmien-
nie najliczniejszej i najhojniej fi-
nansowanej przez budżet pań-
stwa pozarządowej organiza-
cji działającej w RFN. Głównym 
akcentem największej z wcze-
śniejszych, czasowych jesz-
cze wystaw, było wyliczenie 
pod hasłem, kto kogo wypę-
dzał? Według tej narracji naj-
pierwszymi ofiarami „wypę-
dzeń” byli Niemcy, a najwięk-
szymi sprawcami tych tragedii – 
Polacy. O roli Związku Sowiec-
kiego czy tej części niegdysiej-
szych Prus Wschodnich, któ-
re razem z Królewcem należą 
dziś do Rosji, jakoś przypad-
kiem prawie się nie mówi.

Kto to jest „wypędzony”?

Twórcą ruchu „wypędzonych” 
był Theodor Schieder. Jako ar-
chitekt mnóstwa hitlerowskich 
zbrodni, główny autor niemiec-
kich planów „oczyszczenia 
Wielkopolski z Polaków”, rze-
czywiście jak mało kto znał się 
na czystkach etnicznych i ma-
sowych deportacjach. Był pra-
wą ręką Himmlera w wielkich 
projektach nadawania „czysto 
niemieckiego charakteru” ko-
lejnym regionom Polski, unice-
stwianej od 1939 roku polityką 
okupacyjną. Klęska III Rzeszy 
zastała Schiedera w Bawarii. 
Nie tylko nigdy nie był pociągany 
do odpowiedzialności za zbrod-
nie dokonywane na Polakach, 
ale już w 1945 roku dyspono-
wał ogromnymi możliwościa-
mi budowania wielkiego archi-
wum – zbioru relacji „wypędza-
nych” Niemców. Zdumiewająca 
jest liczba owych świadectw. Ar-
chiwum Schiedera w niedługim 
czasie zebrało ich aż 15 milio-
nów, czyli liczbę niewspółmier-
nie większą od liczby wszyst-
kich Niemców, którzy po II woj-
nie światowej musieli opuścić 
miejsca swego zamieszkania 
na wschód od Odry i Nysy. Nie-
zliczoną ilość razy dowodzo-
no, że zebrane przez Schie-
dera „świadectwa” to wyssane 
z palca brednie bez jakiegokol-
wiek związku nie tylko z faktami, 
ale i elementarną logiką. To jed-

nak nie przeszkadzało w na-
gradzaniu tego nazistowskiego 
zbrodniarza i fałszerza stanowi-
skiem wykładowcy historii i pro-
fesora niemieckich uniwersy-
tetów, ale też godnością głów-
nego eksperta Ministerstwa 
ds. Wypędzonych, a w latach 
sześćdziesiątych – rektora uni-
wersytetu w Kolonii. Rozwiąza-
niem zagadki rzekomych „15 mi-
lionów wypędzonych” jest defini-
cja „osoby wypędzonej”. W RFN 
za taką „ofiarę” uważa się nie 
tylko niemieckich Ślązaków czy 
Mazurów, ale też „osoby, które 
na terenach wschodnich znala-
zły się w związku z pełnionymi 
obowiązkami, a następnie były 
zmuszone je opuścić”. Skutkiem 
takiego definiowania „wypę-
dzoną” i wieloletnią przewodni-
czącą „Związku Wypędzonych” 
mogła być Erika Steinbach. 
Urodziła się w rodzinie Niem-
ców przybyłych po 1939 roku 
do okupowanej Polski i za-
mieszkałych w domu, z które-
go wyrzucono polskich właści-
cieli. Obowiązująca w RFN defi-
nicja oznacza też, że „wypędzo-
nymi” są de facto wszyscy na-

jeźdźcy, którzy na polskich Kre-
sach znaleźli się po raz pierwszy 
po wybuchu wojny niemiecko – 
sowieckiej. Do tej grupy nale-
żą też funkcjonariusze gestapo 
przybyli w czasie wojny do War-
szawy, Lwowa czy Wilna, a tak-
że esesmani obsługujący obo-
zy zagłady. Oni również wstę-
powali do „Związku Wypędzo-
nych”, czerpiąc z tego rozlicz-
ne, także materialne korzyści. 
I chociaż byli jednoznacznymi 
zbrodniarzami, jako członkowie 
„Związku Wypędzonych” mo-
gli się cieszyć statusem ofiar. 
A ponieważ, zgodnie z obowią-
zującym w RFN prawem, status 
„wypędzonego” jest dziedzicz-
ny, pomimo upływu dziesięcio-
leci „wypędzonych” w RFN nie 
ubywa. Nadal są ich miliony 
i tak może być do samego koń-
ca świata.

Niemieckie „rozliczenie 
z przeszłością”

Kiedy w 1985 roku przybył 
z prywatną wizytą do Wro-
cławia szef CSU, Franz Josef 
Strauss, dziennikarze podziem-

nej prasy starali się przeprowa-
dzić z nim wywiad. Strauss miał 
ścisłą obstawę tajniaków (za-
pewne wojskowe służby PRL
-u), więc rozmowa z nim była 
możliwa dopiero wtedy, gdy za-
czął zwiedzać w katedrze Kapli-
cę Elektorską. Zapytany o sto-
sunki niemiecko-polskie odpo-
wiedział, że Polacy wyrządzi-
li Niemcom wiele krzywd, 
a wszystkie zbrodnie II wojny 
światowej we wrześniu 1939 
zaczęły się od mordów, doko-
nanych przez Polaków na nie-
mieckich mieszkańcach Byd-
goszczy. Ten jeden z najwięk-
szych w RFN „chrześcijańskich 
demokratów” i wieloletni premier 
Bawarii i profesor historii wykła-
dał identyczną wersję zdarzeń 
nie tylko na monachijskim uni-
wersytecie. O tym, że takie wła-
śnie brednie są w Niemczech 
forsowane jako „historia”, moż-
na się przekonać, choćby za-
glądając do niemieckich pod-
ręczników, w których jest mowa 
o II wojnie światowej. O polskich 
cierpieniach nie ma w nich nic 
lub prawie nic. Za to wielbią-
cy porządek niemieccy auto-
rzy umieszczają wojenne stra-
ty w bardzo wymyślnych tabel-
kach, w których straty polskie 
(ze skrajnie zaniżonymi, z sufi-
tu wziętymi liczbami) dzielone 
są na ofiary na terenach zaję-
tych przez nazistów oraz prze-
jętych przez Sowietów. Do tego 
jeszcze obywatele II RP podzie-
leni są według kryterium naro-
dowościowego. Skutek tej kom-
binacji jest taki, że przytłacza-
jącą większość ofiar mieli sta-
nowić Żydzi, a liczba zabitych 
przez Niemców Polaków to tyl-
ko drobny ułamek strat, jakie 
mieli ponieść Niemcy. Z tej na-
głaśnianej na tysiące sposo-
bów wersji „historii” ma wyni-
kać, że w przeciwieństwie do 
Niemców i Żydów Polacy nie 
zaliczają się do istotnych ofiar 
II wojny światowej. Podob-
ny wykład zawiera spreparowa-
na przez Bertelsmanna „Kro-
nika II wojny światowej”, któ-
rej wielomilionowymi nakłada-
mi w dziesiątkach wersji języ-
kowych zasypano dużą część 
naszej planety. W niej też woj-
na zaczyna się od mordu, do-
konanego przez Polaków na 
Niemcach (wielkie fotografie na 
pierwszych stronach całej tej 

opowieści), a dwa główne nur-
ty tej narracji to niemieccy an-
tyfaszyści oraz osiągnięcia nie-
mieckiej techniki. Polska poja-
wia się epizodycznie (Powsta-
nie Warszawskie to ledwie pod-
pis pod zdjęciem starca wywle-
kanego z kanalizacyjnego ka-
nału z komentarzem sugeru-
jącym głupotę beznadziejnego 
oporu). Ewidentnie celem kon-
trastu na fotografiach Niem-
ców widnieją inteligentne, szla-
chetne fizjonomie niemieckich 
przeciwników nazizmu. Książ-
ka wymienia chyba wszystkich 
– rzeczywistych i domniema-
nych (można odnieść wrażenie, 
że było ich więcej niż zwolenni-
ków Hitlera) oraz tragicznych, 
„uwikłanych w historię, zmuszo-
nych do wykonywania rozka-
zów, z którymi się nie zgadzali”.

„Dwie główne ofiary 
wojny”

Państwo niemieckie głosi coraz 
bardziej otwarcie, że były za-
sadniczo dwie główne ofiary na-
zizmu: Żydzi i Niemcy. W bezli-
ku książek czas II wojny świa-
towej i pierwsze lata powojenne 
określa się jako okres, wymie-
nianych jednym tchem, „holo-
caustu i wypędzeń”. Ni mniej 
ni więcej – to te dwa naro-
dy miały wycierpieć najwięcej 
i to przede wszystkim im ma 
się należeć zadośćuczynienie 
i pamięć. Od początku istnie-
nia RFN w programach naucza-
nia każdej szkoły są informacje 
o ziemiach „wydartych” Niem-
com. We wszystkich landach 
są muzea poświęcone „utraco-
nemu niemieckiemu Wschodo-
wi” i każdy uczeń zobowiąza-
ny jest je odwiedzić. Dowie się 
tam o „jednoznacznej niemiec-
kości” Piły, Opola czy Racibo-
rza, o sielskim życiu ich daw-
nych mieszkańców i o bezpre-
cedensowej, niczym niezawi-
nionej krzywdzie, jaka nie wie-
dzieć czemu nagle ich spotkała.

Berlin ma dziś dwa wielkie 
miejsca pamięci – jedno od-
daje cześć ofiarom holocau-
stu a drugie niemieckim „wy-
pędzonym”. Według niemiec-
kiej wersji historii cierpienia 
tych dwóch grup mają wyzna-
czać główną oś tragicznych 
dziejów XX wieku.

Niemcy o sobie – już 
nie sprawcy, lecz ofiary 
II Wojny Światowej

 ■ Berlin ma nowe muzeum – wielką ekspozycję mająca udowadniać, że Niemcy należą do narodów, któ-
re wycierpiały najwięcej.

Artur 
Adamski

Theodor Schieder
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Z rana o dziewiątej, kiedy 
jak co dzień, przychodzę 

do Stoczni Gdyńskiej na po-
siedzenia Komitetu Strajkowe-
go, zastaje pustki w pawilo-
nie Komitetu. Jest poniedzia-
łek, 25 sierpnia 1980, dwuna-
sty dzień strajku na Wybrzeżu 
Gdańskim.

– Co jest? – pytam spotka-
nego Mariana Tyszkę z W5.

– Aaa! – chłopiec ma-
cha ręką, przełyka kęs ka-
napki. – K2 wychodzi! Nie 
sam. Chcą pociągnąć za sobą 
inne wydziały.

– Jak to?
Tyszka wyjaśnia, że w su-

chym doku, na samochodowcu 
B487/1 o nośności 17 800 ton, 
odbywa się właśnie wiec, zor-
ganizowany przez wydziałową 
POP.

– Zebrało się trzy i pół, 
może cztery tysiące stoczniow-
ców, i chcą iść do domu!

Wydział K2 nie jest zwy-
czajnym wydziałem kadłu-
bowym. To sztandar Stocz-
ni Gdyńskiej. Sztandar czer-
wony. Tu członkiem POP jest 
Stanisław Kania, członek Biu-
ra Politycznego KC. Obok Kani 
członkiem POP na K2 jest Fi-
szbach, I sekretarz KW, prze-
wodniczący WRN. No i to jest 
powód wyprowadzania K2 
ze strajku.

Sztandarowym wydzia-
łem Stoczni Gdyńskiej dyry-
guje Kazimierz Urbanek, spa-
wacz, działacz partyjny, dele-
gat na VIII Zjazd PZPR. Urba-
nek jest obstawiony przez ludzi 
z ORMO, z SB, z POP i z KZ, 
z Zarządu ZSMP, z Klubu Ofi-
cerów.

Co robić, żeby zatrzymać 
stoczniowców na strajku? Je-
śli wyjdzie K2, to wyjdą pozo-
stałe wydziały kadłubowe. A je-
śli wyjdą kadłubowe, proleta-
riackie, to za nimi pójdą wypo-
sażeniowe. I tak wyjdzie cała 
Stocznia Gdyńska.

Tymczasem w pawilonie 
Komitetu Strajkowego wciąż 
pustki, tylko Tyszka i ja, dzien-
nikarz „Kultury”.

– Wywiało wszystkich czy 
co? – zastanawia się Tyszka.

– Idziemy na K2 – mówię 
zdecydowanym tonem.

Do pawilonu wchodzi Lech 
Demski, spawacz na K5, któ-
ry odpowiada za Pocztę Straj-
kową. Kiedy słyszy, że zamie-
rzam iść na K2, odradza.

– Rzuci jeden z drugim śru-
bą albo kluczem i po tobie.

– Kto rzuci?
– Każdy może rzucić. Jak 

chcą wyjść do domu, to wyjdą. 
Nic ich nie powstrzyma.

Idziemy jednak. Od głów-
nej bramy do suchego doku 

idzie się 22 minuty. Idę i my-
ślę. Wiem, że rozłamowcy na 
K2 popełnili zasadniczy błąd. 
Nie powołali jakiejś przy-
wódczej grupy, która miała-
by wyprowadzić stoczniowców 
ze strajku. Jedynym przywód-
cą na K2 jest Urbanek. A za-
tem gdy zostanie skompromi-
towany, cała idea wyłamania 
się ze strajku zostanie skom-
promitowana.

Oglądam się. W odległo-
ści może trzydziestu metrów 
za mną idzie Demski. Da-
lej, może pięćdziesiąt metrów 
za mną, dostrzegam Jerzego 
Surdykowskiego, dziennika-
rza "Życia Literackiego" z Kra-
kowa.

W czasach tzw. drugiej 
„Solidarności”, po 1989 roku, 
Surdykowski będzie dyplo-
matą, pisarzem, orędowni-

kiem wolności i prawdy. Ale 
zanim trafił do „Życia Literac-
kiego”, był działaczem partyj-
nym w Gdyni.

– Jeśli nie dostaniesz śru-
bą w łeb, to dasz na mszę 
świętą – powiada Tyszka.

– Dam.
Wchodzę na kadłub osiem-

nastotysięcznika. Samocho-
dowiec Ro-Ro bez pokła-
dów, wypełniony setkami lu-
dzi w kombinezonach, spra-
wia wrażenie teatru greckiego. 
Oby nie rozegrała się tu trage-
dia grecka, myślę sobie, stając 
na rufie.

Nagle zapada cisza. Słyszę 
jak gdzieś kapie woda. Ludzie 
patrzą w górę, ja patrzę w dół 
na ludzi jakby przyklejonych 
do burt kadłuba. Tyszka stoi 
kilka metrów za mną. Dalej, 
za Tyszką, stoi Surdykowski.

Moja strategia zatrzymania 
tysięcy ludzi na K2 jest pro-

sta. Mam wywołać Urbanka. 
Skompromituję go tylko wów-
czas, gdy uda mi się wyka-
zać religijnym Kaszubom, 
że religijność Urbanka kłóci 
się z jego partyjnością.

– Czy jest tu Urbanek!? 
– wołam i powtarzam. – 
Urbanek!

Odzywają się głosy:
– Jest!
– Tu jest!
– Pokaż się, Urbanek!
– O, tu jest!
Dostrzegam w dole wyma-

chującego ręką. To Urbanek. 
Stoi w otoczeniu kilkunastu lu-
dzi w marynarkach. To aktyw 
partyjny Stoczni Gdyńskiej. 
Wierni z najwierniejszych. To-
warzysze z KZ, z Klubu Ofice-
rów, z Zakładowej Sekcji SB, 
z Zarządu ZSMP. Między nimi 
I sekretarza KZ, Litzbarski.

Cisza. Wykorzystuję pauzę 
dla podniesienia napięcia. 

Pytam, wymawiając wyraźnie 
słowo po słowie:

– Czy wierzy pan w Boga, 
panie Urbanek?

Cisza. Słyszę spadające 
krople wody. Mija sekunda, dru-
ga… Jak zareaguje Urbanek?

Urbanek zaskoczony. Każ-
da odpowiedź Urbanka będzie 
dla mnie dobra. Fatalnie bę-
dzie, jeśli Urbanek nie odpo-
wie na moje pytanie albo mnie 
zaatakuje. Jeśli powie, żebym 
spieprzał, zaczną rzucać śru-
bami. Ale Urbanek grzecznie 
odpowiada:

– Wierzę!
Mam go! – myślę. Doskona-

le! Nie mogło być lepiej. Teraz 
zadaję pytanie, wskazując pal-
cem w górę, a następnie w dół:

– Wierzy pan w tego 
Boga w Niebie, czy tego boż-
ka w legitymacji partyjnej?!

Szmer.

Poruszenie.
Urbanek nie wie co odpo-

wiedzieć. Waha się. Jest mi 
to na rękę. Ale wokół Urban-
ka ruch, pokrzykiwania, zaraz 
będą rękoczyny.

Słyszę niewyraźne głosy:
– A w jakiego ma wierzyć?!
– Wiadomo, partyjny.
Podnoszę w górę ręce, wywo-

łuję Urbanka.
– Panie Urbanek, w co 

albo w kogo pan wierzy?
– Wierzę w Boga!
Na taką odpowiedz czeka-

łem. Takiej odpowiedzi spo-
dziewałem się.

– Wiem, że pan wierzy w Boga 
– mówię. – Nie wiem, w które-
go Boga pan wierzy. Kto albo 
co jest dla pana Bogiem?

– No… Bóg ten w Niebie.
Ta wypowiedz sprawia, że 

Urbanek jest szarpany, po-

Strajk
 ■ Strajk na Wybrzeżu Gdańskim w sierpniu 1980 roku nie był bułką z masłem. Każdego dnia, 

o każdej godzinie, ten albo tamten zakład, zdominowany przez partię, mógł zawiesić strajk. Z rana dwu-
dziestego piątego mógł upaść strajk w Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Michał Mońko

Prawdę mówiąc

Lech Wałęsa, Michał Mońko, Andrzej Gwiazda. Na drugim planie Przemysław, 
syn Wałęsy. W głębi, w drzwiach, Henryk Mażul, ochroniarz Wałęsy.

Lech Wałęsa, Michał Mońko, syn Wałęsy Sławomir, 24 sierpnia, mała Sala BHP

►

Nr 251 • 13 – 26 sierpnia 20218



Polska i Polacy
pychany przez tych, którzy 

stanowią jego wsparcie na K2.
– Panie Urbanek, czy chce 

pan powiedzieć, że wierzy 
pan w Boga, a jednocześnie na-
leży pan do bezbożnej, zbrodni-
czej partii komunistycznej, któ-
ra niszczy Kościół, która więzi-
ła kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Należy pan do partii, 
która mordowała i morduje księ-
ży i niszczy Kościół. I mówi pan, 
że wierzy w Boga i jest człowie-
kiem Kościoła!? Czy napraw-
dę wierzy pan w Boga?

– Wierzę!
– On wierzy w Boga!!
– Że też nie trzaśnie go 

piorun!
Szum, okrzyki:
– Kłamca!
– A co się dziwić!?
– Czerwony!
Znowu podnoszę w górę ręce.
– To znaczy, że oszukuje 

pan i partię, i Boga – wołam. – 
Oszukuje pan także bezpartyj-
nych, ciągnąc ich w topiel zakła-
mania i fałszu!

W dole, tam gdzie stoi Urba-
nek, powstaje zamie-

szanie. Bliżej rufy słyszę gło-
śne rozmowy, pokrzykiwania. 
Ci stojący bliżej rufy, piszą kar-
teczki, zwijają je w kulki i rzuca-
ją mi pod nogi. Rozwijam te kul-
ki i czytam:

– Urbanek to paskuda.
– Pluskwa w K2.
– Sługus KZ.
– Liże dupę Fiszbachowi.
– Na kolanach rozmawia 

z Kanią.

Stoczniowcy zaczynają bu-
czeć, pokrzykiwać:

– On wierzy tylko w legity-
mację…

– Legitymacja partyjna 
to jego Bóg.

Stoczniowcy wykrzykują py-
tania, które mam zadać Urban-
kowi:

– Niech pan go zapyta, ile 
dostaje talonów na samochody?

– A co on robi w Wieżycy?
– Po każdych partyj-

nych wyborach jedzie na popija-
wę do Wieżycy.

– Chodzi na wyprzedaże do 
KW. Tam przywożą towary, ja-
kich nie ma w sklepach. Partyj-
ni kupują buty, garnitury, koszu-
le – wszystko za bezcen!

– A gówno tam może kupić 
zwykły partyjny! Jakieś reszt-
ki zostawiają dla takich partyj-
nych roboli…

Stoczniowcy zadają pyta-
nia i sami na nie odpowiada-
ją, nie dopuszczając do głosu 
Urbanka.

– Co trzy lata dostajesz talon 
– no, powiedz, dostajesz?

– Dostaje! Dostaje! Nie tylko 
talony!

– Sprzedajesz talony, co? 
Przyznaj się, że sprzedajesz!

– No, pewnie, że sprzedaje. 
Już dwa talony sprzedał!

– No i tak załatwia mieszka-
nie, samochód, domek w Wie-
życy.

– Mieszkanie? Na miesz-
kanie tu się czeka latami. 
A ty po linii partyjnej, jak zała-
twiłeś mieszkanie?

– Na boku, na boku załatwił!

Urbanek podno-
si w górę ręce. Chce coś 

powiedzieć. Czeka. Stoczniow-
cy jeszcze krzyczą. Dopiero po 
kilku minutach robi się cicho.

– Powiem wam, jak 
to jest w partii… – odzywa się 
Urbanek. – To jest tak…

Urbanek wybucha płaczem. 
Dopiero po dwu, trzech minu-
tach zaczyna mówić.

– To jest tak… Wzywają mnie 
do KW. Tak, wzywają! A myśle-
liście, że co?! Dają przemówie-
nie. Czytaj, mówią. Uczę się 
czytać… Czytam wam, krzy-
czę… Po co? Za co mnie tak 
ciągają? Wynagradzają? Opła-
cają? Talony, owszem. Nie 
chcę... Ale i dla wydziału za-
łatwiam. Inni mają przestoje. 
Szukają jakichś robót. A wy – 
co? Żeby wam tylko rąk star-
czyło! To ja załatwiam mate-
riały, których brakuje na in-
nych wydziałach!

Na burtach powstaje wrza-
wa, zdaje się, że krzyczą wszy-
scy do wszystkich. Lecą sło-
wa brutalne i brudne. Z krzyku 
i przekrzykiwania można wyło-
wić kilka składnych wypo-
wiedzi.

– On załatwia materiały, że-
byśmy nie mieli przestojów!

– Ale to nie o przestoje cho-
dzi, ale o Fiszbacha i o Kanie! 
Bo oni są tutaj w POP, a jak są, 
to muszą się wykazać.

– No, fakt, K2 przoduje.
– Bo rzeczywiście przoduje 

– woła sekretarz Litzbarski.
– Zamknij się sekretarzu, 

zamknij się! – krzyczy Urba-

nek. – My tutaj nie jak ludzie, 
ale jak niewolnicy!

– Panie Urbanek! – wołam. 
– Niech pan więcej nie cho-
dzi do Komitetu Wojewódzkie-
go. Niech pan rzuci legitymację 
partyjną i przyjdzie do Komitetu 
Strajkowego.

Teraz włącza się Tyszka:
– Kazik! Słuchaj, mnie! 

Przyjdź z tymi przemówieniami 
do Komitetu Strajkowego. Daje-
my ci szanse! Przyjdź, zobaczy-
my. Porozmawiamy.

– Komitet Strajkowy zadecy-
duje, co z panem zrobić.

– Bo zrobić z tobą coś trze-
ba! Musisz się oczyścić z tego 
partyjnego gówna!

– Koledzy pana osadzą 
… wołam. – A teraz ludzie zo-
stają na strajku, a pan idzie 
do domu po przemówienia. 
Za dwie, trzy godziny te prze-
mówienia odda pan Pławińskie-
mu, przewodniczącemu Komite-
tu Strajkowego!

Urbanek próbuje coś mówić, 
przerywa mu Tyszka:

– Nie mąć ludziom w głowach!
Zrywają się oklaski.
Po niemal dwu godzinach – 

koniec wiecu. Załoga K2 zosta-
je w Stoczni i będzie strajkować 
do zwycięstwa.

Kiedy z Tyszką schodzę 
z rufy statku, zaczepia mnie 
znany mi Kaszuba ze wsi Siko-
rzyno, gdzie moja siostra była 
nauczycielką. Kaszuba klepie 
mnie po ramieniu.

– Dobrze czynicie, do-
brze!...Ale… alenko, ten… tu… 
– Kaszuba dyskretnie wskazu-

je na Surdykowskiego. – Cze-
mu on tak sterczał za wami?... 
My go tutaj znamy. Pisał w „Gło-
sie Stoczniowca”, na zebraniach 
przemawiał głosem partii.

Uspokajam Kaszubę.
– Ludzie się zmieniają, on też 

się zmienił. Teraz jest po naszej 
stronie.

Kaszuba patrzy na mnie 
zdziwiony, wręcz zaskoczony.

– Przegramy! – mówi wąsa-
ty stoczniowiec. – Dupy jeste-
ście! Pokona was łatwowier-
ność! Dobroć was pokona. Nas 
tutaj – ilu? Trzy, cztery tysiące? 
Nawet partyjni dziś przeciw ko-
munie. Dziś. A jutro jak będzie? 
Dziś sekretarze też podwinę-
li ogony. Urbanek nagle uwie-
rzył w Boga! Sikora, ta świnia, 
strajkuje. Nawet Kania, sekre-
tarz KC, a u nas członek POP, 
przysłał list „Do stoczniowców 
K2”. Kania jest z nami! Far-
bowane lisy!! Raz w kolorze 
kawy z mlekiem. Raz w kolo-
rze srebra. Nawet białe lisy dają 
się widzieć w stoczni. Ale to nie 
są lisy prawdziwe.

Ściskam mu rękę, odwracam 
się i odchodzę w stronę głów-
nej bramy. Stoczniowiec biegnie 
za mną, szarpie mnie za rękaw 
i chce coś powiedzieć. Krztu-
si się ze wzburzenia i w końcu 
odchodzi w milczeniu. A ja my-
ślę sobie. Nawet partyjni prze-
ciw komunie. Dziś. A jutro jak 
będzie?

Fragment niewydanej książki „Krew 
i Rdza”

▶

My – Polacy, w rodzinie ulokowa-
liśmy wszystko, czego brakowało 
nam przez wieki zaborów, okupa-
cji i rządów totalitarnych. To dzię-
ki polskiej rodzinie przetrwał nasz 
język, obyczaje, kultura, tu z po-
kolenia na pokolenie nauczano 
nas religii, przekazywano prawdę 
o zakazanej przez władze histo-
rii, krzewiono patriotyzm. Rodzi-
na zastępowała nam wiele insty-
tucji państwa, które albo nie ist-
niało, albo było jej wrogiem. Gdy 
mężczyźni ginęli w walce, funda-
mentalna stawała się rola matki 
i kobiety w kształtowaniu rodziny 
i w przetrwaniu polskości. I wresz-
cie – gdyby nie polskie rodzi-
ny i siła ich wewnętrznych wię-
zi, taki ruch jak “Solidarność” nie 
miałaby wystarczająco solidnego 
fundamentu, który umożliwiłby jej 
przeciwstawienie się opresyjnej 
machinie PRLu i zwycięstwo.

Wiem to również z własne-
go doświadczenia i losów moje-
go Ojca oraz wielkiej siły Mamy. 
Od nich uczyłem się o “zakaza-
nej” historii Polski i patrzyłem, jak 
latami, dzięki wewnętrznej sile 
Rodziny, krok po kroku przezwy-

ciężamy trudności i zbliżamy się 
do przełomu, a Mur kruszeje. Aż 
upadł.

Dziś, po ponad 30 latach 
od transformacji, przyszedł czas, 
gdy niepodległa, bogacąca się 
Polska, spłaca swój dług wobec 
polskich rodzin. Zbyt długo cze-
kaliśmy na tę rewolucję godno-
ści, która przyszła wraz ze zwy-
cięstwem PiS i wprowadzeniem 
naszych sztandarowych progra-
mów wsparcia.

To przecież nie tylko symbo-
liczne już 500+, ale cała filozo-
fia, która stoi za polityką prospo-
łeczną rządu. Polityka ta powinna 
opierać się na filarach wsparcia 
finansowego, usług, przyjazne-
go dla rodzin rynkowi pracy oraz 
edukacji i krzewienia wartości 
prorodzinnych w sferze kultury.

Tego nie da się zmie-
rzyć wyłącznie słupkami w exe-
lu i wskaźnikami ekonomiczny-
mi, jednak należy wspomnieć, że 
od czasu wprowadzenia naszych 
programów wsparcia rodzin w Pol-
sce wyraźnie wzrosły wydatki na 
edukację, zajęcia pozaszkolne, 
sportowe, więcej dzieci wyjeż-

dża na wypoczynek, radykal-
nie spadło ubóstwo wśród rodzin 
z dziećmi, zwłaszcza tych wielo-
dzietnych.

Największą zmorą i "udrę-
ką" rodzin z czasów III RP i rzą-
dów naszych poprzedników było 
bardzo wysokie bezrobocie czy 
praca za 4 albo 5 zł za godzi-
nę. Dzięki polityce rządu Pra-
wa i Sprawiedliwości – przycią-
ganiu inwestycji, tworzeniu no-
wych miejsc pracy i walce o bar-
dziej sprawiedliwy system go-
spodarczy, jedna z największych 
hańb III RP – głodne dzieci, sta-
je się historią, do której nie chce-
my wracać.

Przed nami rysują się ko-
lejne zagrożenia i wyzwania 
związane z ochroną i wspar-
ciem polskich rodzin. Pomi-
jam tu dziś rozważania w kwe-
stiach kulturowo-ideologicznych, 
ale chciałbym wyraźnie zazna-
czyć, że zagrożenia związa-
ne z postępującymi dążenia-
mi niektórych państw i organi-
zacji i uzurpowanie sobie prawa 
do ingerencji w wewnętrzne rela-
cje między rodzicami i dziećmi 

to coś, co budzi mój wewnętrz-
ny niepokój. Wielokrotnie dawa-
łem temu wyraz na forum unijnym 
i podejmowałem oraz nadal będę 
podejmował działania, które mają 
chronić instytucję rodziny i chrze-
ścijańskie korzenie Europy.

Rodzina jest podmiotem, 
a nie przedmiotem polityki. Pol-
skie państwo ma służyć rodzi-
nom, ale też szanować autono-
mię i wolność rodzin oraz stać na 
ich straży.

Musimy dziś stawić czoła wie-
lu nowym problemom, a jednym 
z najważniejszych jest demogra-
fia. Polska, jak większość krajów, 
które osiągnęły relatywnie wysoki 
poziom rozwoju społeczno-eko-
nomicznego, zmaga się z proble-
mem spadku liczby urodzeń.

Rozwiązania sprzyjają-
ce rodzinom zawiera Strategia 
Demograficzna oraz #Polski-
Ład. Są to programy wsparcia 
elastycznej i stabilnej formy pra-
cy, rodzinny kapitał opiekuńczy, 
lepsza opieka zdrowotna i rozwo-
ju opieki dzieci do lat 3.

Co więcej – pomimo tego, 
że rok 2020 był rekordowy 

pod względem liczby oddanych 
mieszkań, rozwiązania Polskiego 
Ładu – mieszkanie bez wkładu, 
bon mieszkaniowy i dom bez for-
malności mają pomóc w dalszym 
zwiększaniu liczby mieszkań i do-
mów budowanych przez Polaków.

Cieszą mnie te wszyst-
kie zmiany i polityka prospo-
łeczna. Ale najbardziej cieszy 
mnie, że zwykli Polacy odzysku-
ją dzięki nim pewność siebie. Je-
stem szczęśliwy, że zostawia-
jąc za sobą świat bogatej banko-
wości i wielkich pieniędzy, wsze-
dłem do polityki i mogłem dołożyć 
do tego moją cegiełkę.

Rodzina to najważniej-
sza rzecz w życiu. Najpierw 
ta, w której się urodziliśmy, 
a później ta, którą sami two-
rzymy. Zrobimy wszystko, żeby 
Polska była najlepszym fun-
damentem, na którym moż-
na budować pomyślną przy-
szłość, szczęście i dobrobyt 
polskich rodzin.

Źródło: https://www.facebook.
com/MorawieckiPL

Rodzina to nie tylko więzy krwi
 ■ To ludzie, którzy Cię kochają i wspierają. To najpiękniejsza z najważniejszych relacji, jakie tworzą ludzie. Ogni-

sko domowe zapewnia bezpieczeństwo, schronienie i przestrzeń do rozwoju. To silnik umożliwiający podbój świata, 
a zarazem bezpieczna enklawa. Ale jak każde ognisko, gdy nie jest odpowiednio pielęgnowane i podsycane – gaśnie. 
Dlatego jednym z podstawowych obowiązków państwa jest dbać o rodzinę i jej służyć.

Mateusz 
Morawiecki
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Uzasadnieniem dla 
tego rodzaju rozważań ma 
być poszukiwanie prawdy hi-
storycznej, która według wie-
lu autorów nie została do koń-
ca wyjaśniona. Warto zauwa-
żyć, że proces norymberski 
nie cieszy się aż takim zain-
teresowaniem, choć zbrodnie 
faszystowsko-nazistowskich 
Niemiec i bolszewickiej Rosji 
też nie zostały zupełnie wyja-
śnione. Medialne rozważania 
o śmierci Hitlera uzasadnia 
się prawem mediów do podej-
mowania interesujących tema-
tów. To wszystko prawda, ale 
pojawiają się sugestie, że jest 
to zaledwie „wierzchołek góry 
lodowej”. Nie ulega wątpliwo-
ści, że w tej sprawie oprócz 
Rosjan Niemcy są najbardziej 
zorientowani. Niemiecka ga-
zeta Berlin Experiences w tek-
ście z 7 marca 2020 „Did Hi-
tler Escape To Argentina In 
1945?” (Czy Hitler uciekł do 
Argentyny w 1945 roku?) za-
mieszcza obszerną relację 
z ostatnich dni, godzin i mi-
nut, życia wodza III Rzeszy. 
Mówiąc wprost, gdzieś w po-
litycznych gabinetach akcep-
tuje się ukrytą promocję nazi-
zmu, faszyzmu i totalitaryzmu. 
Filozofia ta staje się coraz po-
pularniejsza, cieszy się rów-
nież zainteresowaniem w Pol-
sce. Symbolem popularności 
jest wydanie dzieła Adolfa Hi-
tlera „Mein Kampf” (Wydaw-
nictwo Bellona 2021).

Promocja nazizmu

Według wyznawców tej teo-
rii Hitler był bohaterem, który 
poświęcił dla niej swoje życie. 
To dlatego tak chętnie powra-
ca się do tematu jego śmier-
ci i przypomina wszystko, co 
Hitler zrobił, aby wprowadzić 
ją w życie przy pomocy woj-
ska, siły politycznej, dyplo-
matycznej, a na koniec mili-
tarnej. Trzeba zastosować 
system niewolniczy i ekster-
minację, zmuszając ich do 
pracy w nieludzkich warun-
kach obozowych. W tym sys-
temie całkowite posłuszeń-
stwo wobec władzy państwo-
wej było dogmatem realizowa-
nym z całą bezwzględnością 
niemieckiego prawa. Podobny 
styl sprawowania władzy staje 
się w Europie coraz bardziej 
popularny. Sprzyjają mu nad-
zwyczajne okoliczności: sytu-
acja zdrowotna, ekonomiczna, 
polityczna i inne wymagające 
od społeczeństwa bezwzględ-
nego podporządkowania. Zna-
kowanie ludzi niepodporząd-
kowujących się rozkazom, jest 

nowoczesną wersją dyskrymi-
nacji, która w czasach Hitle-
ra wyrażała się nakazem no-
szeniem opaski z Gwiazdą 
Dawida.

Szpital dla umysłowo 
chorych

Zjawisko promowa-
nia w Europie i na świecie fa-
szyzmu w niemieckim wyda-
niu zauważyła już pół wieku 
temu najpopularniejsza au-
torka powieści kryminalnych, 
Agatha Christie. We wstę-
pie do jednej swojej książ-
ki pod nic niemówiącym ty-
tułem „Pasażer do Frankfur-
tu” (Wydawnictwo Dolnoślą-
skie 2004) napisała, że jej 
bohaterowie i sprawy przez 
nich prowadzone są przez 
nią wymyślone, ale ich oto-
czenie jest realne. Zapewne 
to realne otoczenie dotyczy 
też, poruszonego w tej powie-
ści wątku śmierci Adolfa Hitle-
ra. Oto w rezydencji przy Do-
wning Street 10 w Londynie 
odbywa się nieoficjalne spo-
tkanie premiera z niemiec-
ką delegacją. Rzecz dzie-
je się pod koniec lat sześć-
dziesiątych XX wieku. Ostat-
nie dni wodza Trzeciej Rze-
szy relacjonuje dr Reichardt, 
dyrektor berlińskiego szpitala 
dla umysłowo chorych, do któ-
rego pod koniec wojny zgłosił 
się wysoki urzędnik państwo-
wy, Martin B. Dyrektor szpita-
la poinformował go, że obec-
nie w szpitalu leczy się dwu-
dziestu czterech Adolfów Hi-
tlerów, piętnastu Napole-
onów, dziesięciu Mussolinich 
i sześciu Juliuszów Cezarów. 
Martin B. powiedział, że Adolf 
Hitler chce osobiście spotkać 
się ze swoimi naśladowcami, 

szczególnie z tymi, którzy pod 
każdym względem byli fizycz-
nie do niego podobni. Oto 
najbardziej istotny fragment 
tej relacji: „Tak więc Martin B. 
i Fürher zostali przedstawieni 
moim pacjentom, ja zaś wyco-
fałem się za drzwi i zacząłem 
gawędzić z towarzyszącym im 
adiutantem. Martin B. i Herr 
Hitler rozmawiali z pacjentami 
bardzo krótko. Wyszli po sied-
miu minutach... i opuścili kli-
nikę w wielkim pospiechu. Za-
chowanie jednego z naszych 
pacjentów Hitlerów zmieni-
ło się wyraźnie – powiedział 
dr Reichardt. – Był to ten pa-
cjent, który był bardzo po-
dobny fizycznie do Fürhera, 
co zawsze dawało mu poczu-
cie pewności własnych złu-
dzeń. Od tamtej pory bardziej 
uparcie zaczął twierdzić, że 
jest prawdziwym Fürherem, 
że musi natychmiast jechać 
do Berlina, by przewodniczyć 
zebraniu Reichstagu. Zniknę-
ły wszystkie oznaki poprawy, 
jakie przejawiał do tego cza-
su. Zmienił się do tego stop-
nia, że wprost nie mogłem 
uwierzyć, iż stało się to tak 
nagle. Ulżyło mi, gdy dwa dni 
później przyjechali jego krew-
ni, aby zabrać go do domu 
i poddać prywatnej kuracji”. 
Ten opis jest o tyle istotny, że 
obecnie wersja ta, oczywiście 
bez opisanych tu szczegó-
łów, jest powszechnie powie-
lana w mediach zajmujących 
się tym tematem.

Chiński faszyzm idzie na 
podbój świata

Odmiana totalitarnego kie-
rowania państwem, istnieją-
ca obecnie w Chinach, nie-
wiele różni się od obowiązu-

jącej w Niemczech, osiągają-
cych przed drugą wojną świa-
tową podobne sukcesy gospo-
darcze. Podobnie było w bol-
szewickiej Rosji pragnącej, 
aby komunizm w ich wyda-
niu zawładnął całym światem. 
Ten totalitaryzm w Niemczech 
nazywano narodowym socja-
lizmem, we Włoszech – faszy-
zmem, a obecny teraz w Chi-
nach jest odmianą chińskiej 
drogi do socjalizmu. Podobnie 
jak w przedwojennych Niem-
czech, tak teraz w Chinach to-
talitarny system, mający wiele 
cech niemieckiego faszyzmu, 
odnosi nienotowane sukce-
sy gospodarcze. Dyscyplina, 
inwigilacja, wymuszanie po-
słuszeństwa, intensywna pra-
ca na wszystkich poziomach 
nauki, przemysłu i gospodar-
ki spowodowały, że w cią-
gu 45 lat ten naród będący 
na odległym miejscu w świa-
towym rankingu, stał się dru-
gą potęgą gospodarczą świa-
ta, a nieoficjalnie pierwszą. 
Teraz Chiny usiłują przy po-
mocy swoich globalnych ini-
cjatyw rozszerzyć swój sys-
tem i podobnie jak jego fa-
szystowscy poprzednicy, upo-
wszechnić go na całym świe-
cie. Powstrzymywanie ich nie 
daje rezultatów, ponieważ 
jest to kraj wielokrotnie więk-
szy od Niemiec i Włoch, a za-
razem dużo bardziej mobilny 
i ekonomicznie wydajny niż 
bolszewicki totalitaryzm daw-
nego ZSSR. Zachodnia libe-
ralna demokracja, wyraźnie 
przegrywa wyścig cywiliza-
cyjny i gospodarczy z China-
mi. Jeżeli sprawy nadal będą 
toczyć się w tym kierunku, 
to chińska odmiana faszyzmu 
podbije zarówno USA, jak 
i UE i resztę świata.

Zachodnia odmiana 
demokratycznego 

faszyzmu

Aby uniknąć podporządkowa-
nia się Chinom kraje zachodnie 
są zmuszone do zastosowania 
tych samych metod, co i one. 
Jak wspomniano, są to meto-
dy faszystowskie w różnych 
odmianach. Historia pokazuje, 
że już raz ta metoda się powio-
dła. Oto bolszewicka Rosja, 
której system poza nazwą nie-
wiele różnił się od faszystow-
skich Niemiec, przy pomocy 
tych samych instrumentów po-
litycznych i społecznych, poko-
nała rywala dążącego do pa-
nowania nad światem. Z oczy-
wistych powodów nie mówi 
się o faszyzacji demokratycz-
nych ustrojów państw zachod-
nich, ale one krok po kroku na-
stępują. Widać to na przykła-
dzie pandemii Covid-19; wpro-
wadzone obostrzenia nie mia-
ły podstaw prawnych, służy-
ły zdyscyplinowaniu obywate-
li i to się udało. Zachodni fa-
szyzm, podobnie jak sowiecki 
bolszewizm, różni się od nie-
mieckiego faszyzmu i od jego 
chińskiej wersji. W atmosferze 
sensacji sięga się do wspo-
mnień o Hitlerze, aby oswo-
ić wszystkich z podobnymi me-
todami. Początki tego procesu 
zaistniały już pół wieku temu, 
na co zwróciła uwagę wspo-
mniana wyżej Agata Christie.

Przeciwnicy faszyzmu

Faszyzacja w różnych odmia-
nach staje się powszechnie 
akceptowana, gdyż inaczej nie 
można przeciwstawić się dą-
żeniom Chin, dlatego los prze-
ciwników tego sytemu wyda-
je się przesądzony. Szczegó-
ły nie są ujawniane, aby zapo-
biec protestom. Ludzie stawia-
jący opór poleceniom władz 
lub dyskutujący z wydany-
mi zarządzeniami będą izolo-
wani. Najlepiej pod zarzutem, 
że rozpowszechniają wszelkie 
zaraźliwe i śmiertelne choro-
by i nie chcą się leczyć, zagra-
żając reszcie społeczeństwa. 
Podobną argumentację dla 
tych samych celów stosował 
niemiecki faszyzm i sowiecki 
bolszewizm.

Trzeba po prostu podporząd-
kować się wszelkim naka-
zom władzy, a swój sprzeciw 
zachować dla siebie i przy-
najmniej formalnie akcep-
tować kult nowego Fürhera 
i jego poprzedników: Stali-
na, Mao Tse Tunga, a ostat-
nio Putina i Xi Jinpinga.

Śmierć Hitlera
 ■ Nastąpiła 30 kwietnia 1945 r. Jest dokładnie udokumentowana w rosyjskich archi-

wach, jednak w mediach regularnie pojawiają się na jej temat coraz to nowe szcze-
góły, opracowania, analizy i różnego rodzaju teorie.

Adam 
Maksymowicz
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Wielki płot budowany przez by-
łego prezydenta Trumpa, który 
miał ograniczyć nielegalną imi-
grację, nie całkiem został za-
kończony, zostawiając w sta-
nie Texas większość grani-
cy na słynnej rzece Rio Gran-
de zupełnie otwartą. Chociaż 
straż graniczna patroluje gra-
nicę, to jednak dziesiątki ty-
sięcy nielegalnych migrantów 
przechodzi tygodniowo. Skalę 
napływu złapanych migrantów 
pokazują dane z oficjalnych fe-
deralnych źródeł, porównując 
je do wielkości miast w USA: 
styczeń – 78 442 – rozmiar 
miasteczka New Rochelle, 
stan Nowy Jork; luty: 101 095 – 
miasteczko San Angelo w Tek-
sasie; marzec: 173 265 osób 
– rozmiar Salem, w stanie Ore-
gon; kwiecień: 178 850 osób – 
populacja Newport News, Vir-
ginia; maj: 180,641 nielegal-
nych migrantów to Chatta-
nooga, w stanie Tennessee; 
czerwiec: 188 829 osób – Kno-
xville, Tennessee; lipiec – 210 
000 to populacja Birmingham, 
Alabama. Łącznie jest to 1 284 
987 migrantów zatrzymanych 
przez agentów patroli, a obli-
cza się, że kilkaset tysięcy mo-
gło przejść niezłapanych przez 
otwartą granicę, a mamy prze-
cież dopiero połowę roku. Pre-
zydent Biden zarządził natych-
miast po objęciu prezydentu-
ry w styczniu obowiązek prze-
jęcia przez agencje federalne 
zarząd nad granicami, pomi-
jając stanowe patrole granicz-
ne. Większość ze złapanych 
jest przetrzymywana w fede-
ralnych budynkach, gdzie od-
mawia się wstępu dziennika-
rzom, ponieważ warunki w za-
tłoczonych miejscach urąga-
ją wszelkim zasadom w cza-
sach zagrożenia epidemiolo-
gicznego. Ludzie ci są póź-
niej rozwożeni po miastach 
autobusami i po prostu wysa-
dzani na dworcach autobuso-
wych lub placach. Gdzie oni 
pójdą dalej, czy są zakażeni 
Covidem – nikt tego nie spraw-
dza. Miasteczko McAllen w Te-
xasie musiało zadeklarować 
stan wyjątkowy, po przybyciu 7 
000 zakażonych Covid 19 mi-
grantów. Ilu jest w innych czę-
ściach USA – tego nikt nie wie, 
bo wiceprezydent Kamala Har-
ris, odpowiedzialna za polity-

kę migracyjną, po prostu tym 
się nie zajmuje i nie podaje 
sprawozdań. Jest to tym bar-
dziej dziwne, że przewodni-
cząca kongresu, Nancy Pe-
losi, nakłada drakońskie kary 
dla wszystkich pracujących na 
Kapitolu którzy nie noszą ma-
seczek.

W czasie weekendu prezy-
dent Obama obchodził swoje 
60 – te urodziny w bardzo eks-
kluzywnej posiadłości Martha-
’s Viniard – zaproszonych było 
ponad 500 osób. Śmietanka 
towarzystwa aktorów z Holly-
wood, właścicieli miliardowych 
fortun – każdy życzył Obamie 
100 lat, tylko że nikt nie miał 
maseczek i nie trzymał dy-
stansu. A to w trakcie debaty 
nad wprowadzeniem nowych, 
federalnych restrykcji przeciw-
ko nowej fali Covid 19.

Ale wiemy, że hipokryzja 
bogatych liberałów ograni-
cza się w większości do przy-
mykania oczu na to, co nie 
jest w ich bezpośrednim są-
siedztwie – odnosi się to za-
równo do epidemii, jak i do ich 
stanowiska w stosunku do po-
licji. Słynna z neobolszewickiej 
ideologii kongresmenka z No-
wego Jorku, Alexandra Occa-

sio – Cortez, żąda nie tylko 
drastycznego obniżenia fun-
duszy na policję, ale też ostat-
nio nawołuje do zniesienia po-
licji jako organizacji „represjo-
nujących” ludzi; sama wydała 
już blisko 100 tys. US $ na pry-
watną ochronę. Policja w du-
żych miastach nie radzi sobie 
z rosnącymi lawinowo prze-
stępstwami i morderstwami – 
tylko w ostatni weekend strze-
laniny w biednej i opanowanej 
przez gangi narkotykowe dziel-
nicy South Side w Chicago za-
bito 13 osób, w tym policjan-
ta, a 86 osób zostało poważ-
nie postrzelonych. W Nowym 
Jorku na Brooklynie zabito 5 
osób, a postrzelono więcej. 
Zarządzane przez liberalnych 
demokratów miasta nie radzą 
sobie z przestępczością, obar-
czając winą policję. Oba mia-
sta są przepiękne, mają swo-
je uroki i dzielnice w których 
można – zazwyczaj – spokoj-
nie mieszkać i pracować, ale 
nie można pominąć faktów 
o rosnącej przestępczości, 
której burmistrzowie miast nie 
przeciwdziałają ze względów 
ideologicznych.

Miasto Waszyngton w week-
endy nie pracuje. Kongres 

ma wolne, a dodatkowo w sierp-
niu są wakacje – należy do-
dać – prawie zawsze. Jednak 
ostatnie dni w stolicy USA 
przebiegają pod znakiem za-
ciętych debat nad miliardową 
ustawą o infrastrukturze, która 
ma wyprowadzić kraj z recesji 
po epidemii Covida. Inwesty-
cje w drogi, wielkie autostrady, 
infrastrukturę wodną i wiele in-
nych proponowanych w usta-
wie mają wprowadzić Sta-
ny Zjednoczone w 21 wiek. 
Ale są jeszcze dwa aspekty 
tej – nazywając po polsku – 
mega ustawy, o których ame-
rykaniści w polskich mediach 
nie mówią. Praktycznie każ-
da ustawa w USA ma popraw-
ki, wprowadzane przez kon-
gresmanów i senatorów, na 
które większość się zgadza 
i przegłosowuje. Często jest 
to parę zdań, mały paragraf, 
który gdzieś tam został do-
dany i przez wielu przeoczo-
ny. Ale ta największa obec-
na ustawa ma już 2702 stron 
i ciągle jest jeszcze popra-
wiana: w opinii republikań-
skiej jest ustawą o infrastruk-
turze tylko z nazwy, bo więk-
szość wydatków jest przezna-
czonych na inne cele, wcale 

nie poprawiające infrastruk-
tury. Drugim aspektem jest 
ogrom wydatków – nazywa-
jąc tą ustawę miliardową to za 
mało – to biliony, których nie 
ma w budżecie, a które lawi-
nowo wprowadzają zadłuże-
nie na następne lata. Według 
Kongresowego Biura Budże-
tu deficyt wzrośnie po tej usta-
wie do 256 bilionów US $. Nic 
dziwnego, że debata trwa nie-
przerwanie w kongresie i se-
nacie USA, bo ważą się losy 
ekonomii tego kraju, co wpły-
nie na gospodarki wielu innych 
krajów na świecie.

Ideologiczny podział na pra-
wicę i lewicę (którą nazwała-
bym raczej lewactwem) rośnie 
drastycznie zarówno w USA 
jak i w krajach Unii Europej-
skiej. Widzimy to doskonale na 
naszym podwórku, gdzie ide-
ologizacja doszła do absurdu 
nawet podczas igrzysk olim-
pijskich. Wypowiedzi nie będę 
przytaczać, bo po prostu nie 
godzi się tych ludzi cytować, 
ale większość z nas wie o ja-
kie komentarze chodzi.

Wracając na drugą stro-
nę oceanu: negocjacje na Ka-
pitolu w Waszyngtonie trwają 
nieprzerwanie od piątku, se-
natorowie mają nadzieję osią-
gnąć porozumienie i głoso-
wać we wtorek. Będą walczyć 
o swoje racje i o wielkie pie-
niądze dla stanów i regionów, 
z których pochodzą. Dziu-
ra w budżecie będzie rosła, 
ale jeśli kapitalistyczna gospo-
darka nie zostanie spowolnio-
na przez ideologizującą neo-
lewacką większość w kongre-
sie USA, to za kilkanaście lat 
może zostać zmniejszona.

Przypomina to głosowanie 
naszego senatu parę mie-
sięcy wcześniej, kiedy celo-
wo opóźniano kluczowe gło-
sowanie. Można tylko przy-
pomnieć naszej większo-
ści w senacie – nauczcie 
się od amerykanów, przy-
najmniej ci pracują w week-
endy i do późna jak trzeba. 
Co do ideologii, którą repre-
zentują polscy senatoro-
wie i która wpływa na usta-
wy w naszym senacie – już 
zależy od nas. Przedstawi-
cieli do senatu i parlamen-
tu wybieramy my sami.

USA na 
ideologicznym rozdrożu

 ■ Stany Zjednoczone są uważane przez większość ludzi na całym świecie za kolebkę demokracji i postę-
pu, w którym kapitalizm pozwala na dobre życie dla wszystkich ludzi zamieszkujących ten kraj. Wszyst-
kich, czyli tych żyjących legalnie – i nielegalnie. Od wielu lat południowe granice USA są były kontrolo-
wane przez gangi trudniące się handlem narkotyków i przemycaniem ludzi.

Agnieszka Marczak
Trasa Waszyngton-Wrocław
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Nauka

Nim przejdziemy do rozwią-
zania zagadek Sodomy i Go-
mory, zatrzymajmy się na mo-
ment przy Abrahamie. Kiedy 
Bóg oznajmił Abrahamowi, że 
jego niepłodna żona w rok póź-
niej będzie miała syna, wyjawił 
mu również swe plany związa-
ne z Sodomą i Gomorą, mia-
stami, stały się symbolem nie-
prawdopodobnego zepsucia 
i wynaturzenia. Abraham pró-
bował powstrzymać Boga i pro-
sił, by ocalił te miasta przed uni-
cestwieniem, choćby ze wzglę-
du na dziesięciu sprawiedli-
wych mieszkańców. Nieste-
ty w Sodomie i Gomorze nie 
było ich nawet tylu.

W Sodomie zaś miesz-
kał Lot, bratanek Abrahama, 
z żoną (która później zamieni-
ła się miała w słup soli) i cór-
kami. W bramie miasta Lot spo-
tkał dwóch tajemniczych przy-
byszów, których zaprosił do 
swego domu na posiłek i noc-
leg. Podróżni przyjęli zapro-
szenie i gdy szykowali się do 
snu, pod dom Lota nadciągnę-
li ze wszystkich stron miasta 
mężczyźni. Wywołali gospoda-
rza i zażądali od niego wypro-
wadzenia gości na zewnątrz, 
ponieważ postanowili doko-
nać na nich homoseksualne-
go gwałtu. Lot nie chciał się 
zgodzić.

Dziś może wydawać się 
nam to kuriozalne, ale w tam-
tych czasach prawa gościnno-
ści były rzeczą świętą. Brata-
nek Abrahama przestrzegał ich 
do tego stopnia, że zapropono-
wał rozjuszonej bandzie odda-
nie własnych córek w zamian 
za bezpieczeństwo gości. So-
domici nie chcieli jednak có-
rek. Zaczęła się ostra szarpa-
nina i kto wie, jakby się skoń-
czyła, gdyby nagle tajemniczy 
goście nie porazili ślepotą ota-
czających dom intruzów. Wtedy 
ujawnili też gospodarzowi, kim 
są. Byli aniołami zniszczenia, 
których Bóg posłał do Sodo-
my i Gomory. Aniołowie pole-
cili Lotowi czym prędzej zabrać 
z miasta wszystkich bliskich 
i ratować się przed zagładą. 
Jednak krewni nie chcieli słu-

chać Lota. Miasto opuścili więc 
Lot, jego żona i córki. Aniołowie 
kazali uciekać im w góry, ni-
gdzie się nie zatrzymywać i nie 
oglądać za siebie. „Inaczej zgi-
niecie” – dodali.

Deszcz ognia i siarki spadł 
naprawdę

„A wtedy Pan spuścił na So-
domę i Gomorę deszcz ognia 
i siarki (…). I tak zniszczył 
te miasta oraz całą okolicę wraz 
ze wszystkimi jej mieszkańca-
mi, a także roślinność”. (Rdz 
19,24-25). Naukowcy dziś wie-
dzą, że deszcz ognia i siar-
ki nie był wytworem wyobraź-
ni antycznego fantasty, ale zja-
wiskiem powstałym na sku-
tek działania sił przyrody. We-
dług Kennetha O. Emery’ego 
z Instytutu Oceanografii Wood 
Hole z Massachusetts i izrael-
skiego geologa Davida Neeva, 
deszcz mógł być konsekwen-
cją potężnego trzęsienia zie-
mi. W rejonie Morza Martwe-
go wydarzyła się taka katastro-

fa około 2350 roku przed Chry-
stusem. Jeśli więc Sodoma 
i Gomora naprawdę znajdowały 
się tam, gdzie dziś rozciąga się 
najbardziej słone morze świata, 
to leżały w newralgicznym sej-
smicznie punkcie. W tym za-
padlisku bowiem ścierają się 
dwie płyty tektoniczne: afry-
kańska i arabska. Pod wpły-
wem drgań w zbiorniku, które-
go średnia głębokość wynosiła 
10 metrów, doszło do obsunię-
cia się powierzchni zapadliska 
od Elatu nad Morzem Czerwo-
nym aż po Morze Martwe. So-
doma i Gomora – jeśli tam były 
położone – mogły zostać wchło-
nięte do wnętrza ziemi.

Pęknięcie skorupy ziem-
skiej oraz implozja margli od-
słoniły wiele kanałów, umożli-
wiając wybuch gazu ziemne-
go, który to z kolei mógł wywo-
łać deszcz ognia i siarki, Po-
nad cztery tysiące lat temu pro-
ces ten mógł się jawić jako nie-
wytłumaczalne, apokaliptyczne 
zjawisko spowodowane gnie-
wem Bożym. Najświeższe osią-

gnięcia nauki udowadniają jed-
nak, że szereg opisanych w Bi-
blii zjawisk, które postrzegane 
były jako zupełnie niewiarygod-
ne, często da się wyjaśnić przy 
użyciu bardzo prostych praw fi-
zyki.

Pod dnem Morza 
Martwego

Neev i Emery nie są jedyny-
mi naukowcami, którzy spró-
bowali wyjaśnić zjawisko desz-
czu ognia i siarki. Również bry-
tyjski geolog Graham Harris 
sformułował w 2001 roku teo-
rię, że na skutek nagłego ulat-
niania się łatwopalnego meta-
nu, którego pokłady znajdowa-
ły się pod powierzchnią Morza 
Martwego, w trakcie trzęsienia 
ziemi wytworzyło się ogrom-
ne ciśnienie, powodując nie-
zwykle silną erupcję. Wpraw-
dzie Harrisowi nie udało się 
jeszcze całkowicie udowodnić 
tej tezy, ale wierzy on niezłom-
nie, że pewnego dnia archeolo-
dzy podwodni odkryją szcząt-

ki grzesznych miast pod dnem 
Morza Martwego. W przy-
szłości takie badania powin-
ny stać się możliwe, gdyż po-
ziom wody w morzu systema-
tycznie opada.

Pentapolis

A teraz swoista ciekawostka. 
Wybitny brytyjski asyriolog Ar-
chibald Sayce odnalazł antycz-
ny wiersz opisujący zniszcze-
nie kilku miast przez ognisty 
deszcz. Poetycka relacja zosta-
ła przedstawiona z perspekty-
wy osoby, której udało się unik-
nąć zagłady. W poemacie nie-
stety nie wymieniono nazw pło-
nących miast. Wiemy już, że 
zjawisko deszczu ognia i siar-
ki zostało wyjaśnione naukowo. 
Wiemy też, że owa ognista ule-
wa spadła na Sodomę i Gomo-
rę. Czy istnieje jednak jakikol-
wiek wiarygodny dowód na to, 
że miasta te faktycznie istnia-
ły? W latach 70. XX wieku Gio-
vanni Pettinato odnalazł w su-
meryjskiej bibliotece w Elbi ta-
bliczkę będącą odpowiedni-
kiem współczesnej korespon-
dencji handlowej, na której wid-
niały nazwy: Sodoma, Gomora, 
Soar, Adma i Seboim. W staro-
żytności te ośrodki zwano Pen-
tapolis lub zamiennie Miastami 
Równiny.

Słup soli i prawa fizyki

Etykietka zgubnej ciekawo-
ści przylgnęła na całe tysiąc-
lecia do żony biblijnego Lota. 
Jak pamiętamy w czasie dra-
matycznej ucieczki z płoną-
cej Sodomy, kobieta obejrza-
ła się za siebie wbrew przestro-
dze Aniołów Zniszczenia i na-
tychmiast zamieniła się w słup 
soli. Przez wieki jej zachowa-
nie przypisywano złemu cha-
rakterowi, głupocie, a nierzad-
ko także charakterystycznej po-
noć dla kobiet nieposkromio-
nej ciekawości. Zamiana w słup 
soli miała być dla niej zasłużo-
ną karą za bezmyślność. Tyle, 
że owa kara, choć bardzo suro-
wa, nawet najgorętszym chrze-
ścijanom wydawała się nie-

ARCHEOLOGIA BIBLIJNA PLUS (2)

Sodoma, Gomora 
i gaz ziemny

 ■ Czy Sodoma i Gomora istniały naprawdę? A jeśli tak, to czy faktycznie spopielały po ognistym desz-
czu? I czy taki deszcz w ogóle mógłby kiedykolwiek pojawić się w przyrodzie? Czy zachował się choć-
by jeden – poza biblijnym – starożytny ślad wskazujący choćby pośrednio na historyczność tych miast? 
Takie pytania stawiali sobie od stuleci nie tylko zwykli ludzie, ale również wybitni światowi naukowcy. 
Czy znaleźli odpowiedzi? Tak. I to dość spektakularne.

Aleksandra 
Polewska-Wianecka

►
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Nauka
pokojąco niewiarygodna. 

Cztery tysiące lat po zagładzie 
grzesznych miast naukowcy nie 
tylko rehabilitują żonę Abraha-
mowego bratanka, ale również 
zapewniają, że w pewnych oko-
licznościach człowiek może za-
mienić się w słup soli. I to do-
słownie, nie w przenośni.

Wrzące stawy

Złośliwi twierdzą, ciekawscy 
zwykle kończą tak, jak żona 
Lota, ale nie należy zapomi-
nać, że ta kobieta pozostawi-
ła w płonącym mieście swo-
je dzieci, które miały już wła-
sne rodziny. Aniołowie Znisz-
czenia, co podkreśla Bi-
blia, wywiedli z Sodomy tyl-
ko córki Lota, które mieszkały 
jeszcze z rodzicami. Tak więc 
przypisywanie żonie Lota nie-
zdrowej ciekawości nie jest 
najbardziej trafną oceną. Ko-

bieta patrzyła po prostu z bó-
lem i przerażeniem na straszli-
wy los, który spotkał jej potom-
stwo. Do dziś w Jordanii nad 

brzegiem Morza Martwego 
stoi blisko czterometrowa ska-
ła przypominająca wyglądem 
człowieka. Według legendy 

to jest właśnie żona Lota, swo-
ją drogą jej imienia, nigdzie nie 
zapisano. Wyrażenie „stanąć 
jak słup soli” jest od wieków do-

brze znane i używane w całym 
judeochrześcijańskim świe-
cie. Sami przecież stajemy się 
od czasu do czasu takimi słu-
pami, gdy coś nas mocno za-
dziwi lub przestraszy. Po chwi-
li jednak, wracamy do świata 
żywych. Z żoną Lota stało się 
inaczej. Okazuje się, że można 
naprawdę stać się słupem soli. 
Według geologów temperatu-
ra towarzysząca ognistej ule-
wie mogła stopić również znaj-
dujące się w okolicy ogrom-
ne pokłady soli, zamieniając 
je we wrzące stawy. Jeśli żona 
Lota, oglądając się za siebie, 
nierozważnie stąpnęła w taką 
pułapkę, mogła faktycznie za-
mienić się w słup soli. Jako 
ciekawostkę, dodam, że ist-
nieją przekłady Księgi Rodza-
ju, w których zwrot „oglądać się 
za siebie” został przetłumaczo-
ny jako „ociągać się w marszu”, 
„zbyt wolno iść”.

▶

Jednakże w dalszej części swo-
jej wypowiedzi Donald Tusk od-
powiedział dlaczego jego zda-
niem tak jest. Jest tak gdy 
„[kobieta – przyp. K. B.] nie 
ma wsparcia, bo mąż jest prze-
konany, że jest O.K., a żona 
„zaiwania” od rana do wieczo-
ra. Musimy podjąć działania, 
na wszystkich polach: eduka-
cyjnych, zdrowotnych itp. żeby 
polska kobieta miała poczucie, 
że jest równoprawna, że macie-
rzyństwo nie zamieni ją w nie-
wolnicę, a tak często się w Pol-
sce dzieje”. Jednakże w dyskur-
sie publicznym ta część wypo-
wiedzi Donalda Tuska przeszła 
bez echa. A szkoda.

Trudno bowiem określić na 
jakich empirycznych podsta-
wach Tusk oparł swoje wypo-
wiedzi o podziale obowiąz-
ków w polskich małżeństwach. 
Widok ojców z wózkami czy 
z dziećmi na placu zabaw nie 
jest w polskim krajobrazie ni-
czym nadzwyczajnym. W róż-
nych rodzinach podział obo-
wiązków zapewne różnie się 
układa i żadną ustawą sejmową 
państwo (na szczęście) tego nie 
zmieni. Jeżeli nawet założymy, 
że najbardziej upowszechnio-
nym w Polsce modelem podzia-
łu obowiązków kobieta zajmuje 
się w większym stopniu dzieć-
mi, a w mniejszym – pracą za-
wodową (przynajmniej dopóty 
dzieci nie osiągną wieku szkol-
nego), a mężczyzna – w więk-

szym stopniu pracą zawodową 
zapewniając większość docho-
dów swojej rodzinie, a w mniej-
szym – wychowaniem dzieci, 
to wydawałoby się, że Tusk 
powinien tylko przyklasnąć 
projektom społecznym wpro-
wadzonym przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości: programo-
wi 500+ na drugie a następnie 
na pierwsze dziecko, wypraw-
ki szkolnej 300+, czy bono-
wi turystycznymi 500+, które 
łagodzą przecież presję eko-
nomiczną pozwalając oboj-
gu rodzicom mniej czasu po-
święcić na pracę zarobkową, 
a więcej na wychowanie dzieci 
(czy po prostu wyjechać z nimi 
na wakacje). O podwyższaniu 
płacy minimalnej w tym kontek-
ście nie wspominając.

Jednak nic z tych rzeczy. 
Podczas spotkania w Nakle 
Donald Tusk – z dogmatycz-
nie pojmowanych założeń neo-
liberalnych – skrytykował stan-
dardowy program 500+, któ-
ry według niego ma być za-
dłużaniem się i marnowaniem 
przez rząd pieniędzy podatni-
ków. Nie jest to jego zdaniem 
droga do zachodniego dobroby-
tu. Problem w tym, że Tusk – 
tej jedynie słusznej i właści-
wej drogin – nie wskazał. Tak 
się jednak składa, że po II woj-
nie światowej w różnych krajach 
Europy Zachodniej wprowadza-
no model państwa opiekuńcze-
go (welfare state) oparty na za-

łożeniach teorii ekonomicznej 
ogłoszonej jeszcze przed II woj-
ną światową przez Johna Key-
nesa. Polityka społeczno-go-
spodarcza państwa opiekuń-
czego dopuszczała ingeren-
cję państwa w celu korygowa-
nia mechanizmów rynku w celu 
zapewnienia rodzinom i jed-
nostkom minimalnego docho-
du, ochrony socjalnej w sytu-
acji choroby, starości i bezro-
bocia oraz dostępu do edukacji 
i ochrony zdrowia.

Różne warianty modelu 
państwa opiekuńczego były 
niekwestionowane aż do koń-
ca lat 70. XX w. Kryzys pań-
stwa opiekuńczego – czy 
to z powodów przeregulowa-
nia rynku i nadmiernych trans-
ferów socjalnych rozleniwia-
jących pewne grupy społecz-
ne jak utrzymują przeciw-
nicy tego modelu społecz-
nego, czy z to powodów ze-
wnętrznych: wojny w Wietna-
mie i wzrostu cen ropy nafto-
wej w latach 70 XX w. jak argu-
mentują zwolennicy tego mo-
delu spowodowały kryzys i od-
wrót od polityki państwa opie-
kuńczego. Najbardziej dra-
styczne zmiany zaszły w Wiel-
kiej Brytanii i USA. Jednak-
że warto zauważyć, że na kon-
tynencie europejskim – szcze-
gólnie w krajach skandynaw-
skich – ten model rozwojo-
wy w całości nigdy nie został 
zakwestionowany; nawet po 

1989 r. w dobie postępów glo-
balistycznego neoliberalizmu.

Co więcej, kto jak kto ale 
Przewodniczący Rady Europej-
skiej w latach 2014-2019 powi-
nien wiedzieć, że polityka roz-
maitych instytucji i agend Unii 
Europejskiej opiera się na regu-
lacji rynku i transferach docho-
dów w celu wyrównywania róż-
nic rozwojowych pomiędzy róż-
nymi częściami kontynentu. Py-
tanie jakie się rodzi: dlaczego 
Donald Tusk neoliberalne ar-
gumenty stosuje tak wybiór-
czo: wspieranie rodziny jest 
złe, zaś wspieranie pewnych 
zachowań konsumenckich 
i w praktyce likwidacja pew-
nych dziedzin przemysłu, 
które – punktu widzenia eko-
logizmu – mają być szkodli-
we dla klimatu – dobre (patrz 
pakiet Fit for 55).

Wydaje się, że ta sprzecz-
ność w wypowiedziach Tuska 
nie jest przypadkowa i odzwier-
ciedla zmiany zachodzące w sa-
mej doktrynie liberalnej. Ewolu-
cję tę opisuje Patrick J. Dene-
en w przetłumaczonej na język 
polski książce Dlaczego libera-
lizm zawiódł? (Warszawa: PIW 
2021), który wyróżnia liberalizm 
klasyczny i progresywistycz-
ny. Według niego, ideałem kla-
sycznego XIX wiecznego li-
beralizmu była wolna jednost-
ka ponosząca odpowiedzial-
ność za swoje wybory i czyny. 
Ta forma liberalizmu nie kwe-

stionowała naturalnych wspól-
not, do których jednostka nale-
żała: rodziny, narodu czy religii. 
Natomiast w liberalizmie pro-
gresywistycznym przełomu 
XX i XXI wieku, stwierdza De-
neen, wbudowane jest dąże-
nie do zniesienia granic, nie tyl-
ko tych w potocznym znacze-
niu, czyli państwowych i praw-
nych, lecz granic, które istnie-
ją w naturze. Stąd takie natu-
ralne wspólnoty jak rodzina, czy 
formy bytowania jak płeć bio-
logiczna traktuje się jako za-
grożenie dla wolności jednost-
ki i dąży się do ich zniesienia. 
„Obecnie jedną z ważniejszych 
kwestii – powiada Deneen – dla 
tego sposobu myślenia jest me-
dyczna zmiana płci dyktowana 
indywidualnym poczuciem toż-
samości oraz stale powiększa-
jący się rynek „wynajmu” maci-
cy czy jawnego handlu dziećmi” 
(tamże, s. 19).

Jednostka wyzwalając się 
spod coraz to nowych ogra-
niczeń staje się coraz bar-
dziej osamotniona, i co 
za tym idzie, coraz bardziej 
bezbronna wobec coraz bar-
dziej omnipotentnego pań-
stwa, które jest głównym 
sojusznikiem i narzędziem 
progresywistycznego libe-
ralizmu w zmianie natury 
ludzkiej.

Poznań, 9 sierpnia 2021

Rodzina jako udręka liberałów
 ■ Były premier Donald Tusk w Nakle nad Notecią w następujący sposób wyraził się o ma-

cierzyństwie i chęci posiadania dzieci: „Urodzenie dziecka, już nie mówiąc o dwójce, trój-
ce, czwórce, to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety często to jest udręka na naj-
bliższe 20 lat życia… „Z wypowiedzi Tuska wybrzmiało najbardziej zdanie „macierzyń-
stwo to udręka” i było ono zarówno w mediach społecznościowych, jak i publicznych naj-
częściej komentowane zarówno przez przeciwników i zwolenników byłego premiera.

Krzysztof 
Brzechczyn
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Dzięki hojności reformatorów 
transformacyjnych wyprzedano 
browary zagranicznym właści-
cielom, którzy – wyspecjalizo-
wawszy się w pędzeniu taniego 
piwa o wysokim stężeniu alko-
holu – skutecznie rozpijają spo-
łeczeństwo i z równą skuteczno-
ścią stosują agresywną optyma-
lizację podatkową. Dla ogłupia-
łych konsumentów piwo nie jest 
alkoholem, więc piją, ile wlezie.

Z raportu Instytutu Jagiel-
lońskiego wynika, że 55 proc. 
całego alkoholu, konsumowa-
nego w naszym kraju wypi-
ja się właśnie w postaci piwa. 
W 2019 roku konsumenci wypili 
7,4 mld puszek piwa o pojemno-
ści 0,5 litra. Wynikałoby z tego, 
że na 22 mln statystycznych 
głów przypada jedna puszka 
dziennie.

Im dłużej obowiązuje usta-
wa o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, tym więcej powstaje 
punktów sprzedaży wyrobów 
spirytusowych. Wielokroć no-
welizowany akt prawny (usta-
wa o zakazie handlu w nie-
dziele z 32 wyjątkami i pocz-
tą w markecie), mógłby rekla-
mować osiągnięcie transforma-
cyjnej wolności gospodarczej – 
„Alkohole 24/7”.

Walka z alkoholizmem nie 
przynosi rezultatów, podob-
nie jak zwalczanie ASF, gdy 
nie wybija się dzików (miłośni-

cy przyrody protestują). Zresz-
tą wydaje się beznadziejna, 
gdyż media nie mogą się obyć 
bez reklam napojów alkoholo-
wych. Miały być ustawowo za-
bronione, ale wolność słowa 
zwyciężyła, mimo że 1 zł ze 
sprzedaży alkoholu to 3 zł strat 
(koszty społeczne). Jednak 
mediom reklamowy grosz nie 
śmierdzi, skoro nawet w TVP 
Historia sponsorem programu 
„Rzeź Woli” jest producent le-
ków na erekcję.

Komunistyczna ideologia de-
prawowała ludzi tak samo, jak 
plaga alkoholizmu. Dobrze rozu-
miał to ks. Franciszek Blachnic-
ki, organizując w 1979 roku Kru-
cjatę Wyzwolenia Człowieka, 
która miała uwolnić społeczeń-
stwo od pijaństwa i innych uza-
leżnień. W pierwszych trzech 
latach jej działalność przycią-
gnęła 100 tys. ludzi. Nieste-
ty ten apostoł wewnętrznej od-
nowy człowieka i narodu – jak 
nazwał go Jan Paweł II – nie 
ma kontynuatorów. Tak jak pro-
gramowy abstynent gen. Józef 
Haller, który w czasie wolnym 
od zajęć służbowych organizo-
wał na wsiach konferencje anty-
alkoholowe, promujące styl ży-
cia w trzeźwości.

Dostępność

Gdyby to była konkurencja 
olimpijska, zdobylibyśmy me-

dal, bo polscy piwosze są li-
derami europejskiej konsump-
cji. Statystyczny obywatel na-
szego kraju powyżej piętnaste-
go roku życia wypija rocznie 
136 litrów piwa. W piwnym cią-
gu, na którym zarabiają głów-
nie zagraniczni piwowarzy 
(krajowe browary to margines 
– 3,5 proc. detalicznej sprze-
daży), nikt nie myśli o konse-
kwencjach takiej aktywności.

Stale rosnąca liczba punk-
tów sprzedaży alkoholu zdaje 
się wskazywać, że samorządy 
konkurują ze sobą w tej dzie-
dzinie, bo to od nich zależy do-
stępność sprzedaży napojów 
alkoholowych. Poza tym, nie 
można oprzeć się wrażeniu, że 
powstające ponad lokalne za-
potrzebowanie sklepy spożyw-
cze, są pretekstem do sprzeda-
ży alkoholu i skutecznie konku-
rują ze sklepami monopolowy-
mi czy stacjami benzynowymi.

Jak się okazuje, rosną-
ca konsumpcja piwa – rocz-
nie przepija się już 17 mld zł – 
to konsekwencja postępującej 
zamożności społeczeństwa, 
pomijając wzorce obyczajo-
we, lansowane przez rekla-
mę. Mogłoby się wydawać, że 
im wyższy standard życiowy, 
tym większa konsumpcja alko-
holu – taki synonim transforma-
cyjnego dorobkiewiczostwa. 
Zresztą trudno, by było inaczej, 
gdy napoje alkoholowe można 

kupić wszędzie, wbrew wytycz-
nym WHO.

W naszym kraju „dorośli 
toną w oceanie wódki, a dzie-
ci i młodzież w morzu piwa” – 
powiedział ks. bp Tadeusz Bro-
nakowski, przewodniczący Ze-
społu Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Apostolstwa Trzeź-
wości i Osób Uzależnionych.

Powszechna dostępność 
napojów alkoholowych przy-
nosi krociowe zyski browa-
rom i handlarzom, ale zawsze 
można zarabiać więcej. Służy 
temu bezkarna sprzedaż alko-
holu nieletnim. Jak dotychczas 
nie było przypadku, by sprze-
dawca był pozbawiony konce-
sji z tego powodu. Tak jak le-
karze, fałszujący zaświadcze-
nia o stanie zdrowia czy popeł-
niający błędy w sztuce, nie tra-
cą prawa do wykonywana za-
wodu. Alkohol nabywany na 
stacji benzynowej można trak-
tować jako narzędzie zbrod-
ni, ale nikt nie ponosi żadnych 
konsekwencji.

Lokalne społeczno-
ści wybierają swoich radnych, 
którzy powinni reprezentować 
ich interesy, ale nierzadko moż-
na odnieść wrażenie, że reali-
zują raczej oczekiwania produ-
centów i sprzedawców alkoho-
lu. Czy to kolejna odmiana pa-
tologii demokracji – demokra-
cja piwna obok demokracji lu-
dowej czy liberalnej?

Reklama

O ile nie widać samorządo-
wych planów przeciwdziała-
nia alkoholizmowi, to inwa-
zja wzorcotwórczej reklamy 
nie ustępuje. Bo kto z upodo-
baniem konsumuje napoje al-
koholowe ? Człowiek młody 
(bądź w sile wieku – prawdzi-
wy mężczyzna), zdrowy, za-
dbany, po którym widać, że do-
brze mu się powodzi, towarzy-
ski, emanujący dobrą kondycją 
i samopoczuciem. Stąd wnio-
sek – nie wylewaj za kołnierz, 
a będziesz taki jak on.

Trudno o lepsze okoliczno-
ści dla browarników, jak wyłą-
czenie piwa z zakazu rekla-
my publicznej. Tak więc leje 
się ona godzinami w mediach 
i na bilbordach (piwo alkoho-
lowe i bezalkoholowe). Mogło-
by się wydawać, że bez niego 
nie da się ani normalnie żyć, 
ani uprawiać sportu, ani na-
wet kibicować na imprezach 
sportowych. Nie ma też roz-
rywki ani rekreacji bez piw-
nego stymulatora. W ten spo-
sób wychowuje się nowe poko-
lenia konsumentów – uzależ-
nionych i podatnych na medial-
ne perswazje prowadzące do 
alkoholizmu.

Skoro bez piwa nie ma ży-
cia, sportu czy rekreacji, to nie 
pozostaje nic innego, jak tylko 
poddać się nałogowi. Sku-

Potop piwny
 ■ Podobno Adolf Hitler mawiał, że wystarczy 10 litrów alkoholu na statystyczną polską głowę, 

a nie będzie narodu polskiego. Obecna konsumpcja to blisko 12 litrów czystego alkoholu na głowę.

Jerzy Pawlas

►

Krzyż jest symbolem religij-
nym, ale jest również symbo-
lem naszej tożsamości naro-
dowej. Gdyby nie dynastia Pia-
stów i religia, nie byłoby pol-
skiego narodu. Tę historycz-
ną prawdę musi rozumieć każ-
dy Polak, jeżeli chce być Pola-
kiem. Po utracie korony przez 
Piastów religia stała się je-
dynym czynnikiem jednoczą-
cym społeczność w naród. 
Tym, którzy są poza Kościo-
łem, tylko się wydaje, że byli-
by narodem nawet wtedy, gdy-
by nie było religii. To pozór 
albo wykręt. Dla przykładu, pol-
ska diaspora tak długo zacho-
wuje polski charakter, jak dłu-

go jest związana z religią i Ko-
ściołem, nawet w sytuacji, gdy 
Kościół znajduje się przez jakiś 
czas jedynie w ich sercach. Tak 
było w Rosji sowieckiej.

Jeśli misją Donalda Tuska 
jest walka z Kościołem, to wia-
domo po co powrócił do Pol-
ski! Czy może oficjalnie się za-
deklarować jako wróg polskiej 
państwowości? Raczej nie! 
Chociaż znaleźliby się i tacy, 
mający polskie obywatelstwo, 
którzy poparliby i taki program. 
Ale tu chodzi o szerokie rze-
sze, na bazie których można 
budować polityczną siłę. Ta-
kich, którzy otwarcie walczą 
z polskością, też nie brakuje, 

jest ich całe mnóstwo, tylko że 
oni robią to dla „dobra Polski”, 
dla jej „świetlanej” przyszłości, 
a słabe władze państwowe to-
lerują takie zapędy.

Należy mieć odwagę, 
tak jak Donald Tusk i powie-
dzieć mu wprost: „Wynoś się 
z Polski, jeśli przeszkadza ci 
krzyż w szkole”. Dzieci w szko-
le poznają swoją tożsamość, 
jeśli w polskiej szkole na ścia-
nie wisi krzyż, a za nim godło 
państwowe tej samej wielkości 
i w tej kolejności, bo taka była 
chronologia historyczna. Wzglę-
dami historyczno-państwowy-
mi można uzasadnić naucza-
nie religii katolickiej w szkołach. 

(Sam ze względów religijno-
praktycznych jestem zwolen-
nikiem nauczania religii przez 
księży w salkach katechetycz-
nych. Uważam, że w ten spo-
sób realizuje się misyjność du-
chowieństwa, a samo uczest-
nictwo w lekcji religii jest kwe-
stią świadomego wyboru).

Nie każdy Polak musi być 
katolikiem, ale każdy powinien 
być świadomy historii własne-
go państwa i narodu. Nie każdy 
obywatel musi być Polakiem, 
ale musi być świadomy tego, że 
jako gość cieszący się toleran-
cją suwerena – narodu, zobo-
wiązany jest do uszanowania 
tradycji, tożsamości i wartości, 

jakimi żyje i kieruje się w tym 
życiu suweren.

Walka z Kościołem, państwem 
i narodem nie jest dziełem 
przypadku. Sprawa jest zna-
na, nie wymaga komentarza 
ani wyjaśnień. Oni mają od-
wagę jasno to artykułować, 
my musimy mieć odwagę zde-
cydowanie temu się przeciw-
stawić. Nie możemy ukry-
wać własnego tchórzostwa 
pod płaszczem tolerancji, kie-
dy oni chełpią się tym, że mają 
odwagą poniżać co najmniej 
80 proc. polskiego narodu – 
takie są oficjalne dane na te-
mat liczby katolików w Polsce.

Mieć odwagę
 ■ Donald Tusk opowiedział się za usunięciem krzyży z polskich szkół. Przyklasnął mu w tym 

jego kompan partyjny, Tomasz Siemoniak, który uznał ten pomysł za przejaw odwagi. Polacy powinni 
mieć też odwagę powiedzieć Tuskowi: „Wynocha stąd, jeśli w Polsce nie podobają ci się krzyże w miej-
scach publicznych”.

Jan Lech Skowera
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Patronat honorowy:
Prezes Rady Ministrów Mateusza Morawiecki.
Arcybiskup Józef Kupny.
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej.
Dolnośląski Komendant Policji.
Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

Niemiecki ład, to sprytnie za-
kamuflowane – Drang nach 
Osten i temu służą unijne dy-
rektywy. Zielony ład wespół 
z Nord Stream 2 ma na 
celu zniszczyć nasz prze-
mysł wydobywczy i energe-
tyczny. Prąd będzie nam wol-
no pozyskiwać z wiatraczków 
kupowanych w Niemczech, 
a resztę potrzeb energetycz-
nych załatwi rosyjski gaz ku-
powany też od Niemców 
i możliwy do nabycia przez 
każdego, bez żadnych uprze-
dzeń. Podobnie jak polski 

prąd w Warszawie, bezintere-
sownie sprzedaje warszawia-
kom, niemiecka firma innogy. 
Kto na ten skandal pozwolił? 
Ile na tym zarobił? Ile my na 
tym tracimy?

Przemysł meblarski w Pol-
sce wykończy inna dyrekty-
wa o lasach, które to Niemcy 
zniszczyli już u siebie rabun-
kową gospodarką. Rzekoma 
troska o los kur i norek zlikwi-
duje polskie drobiarstwo i kon-
kurencyjne futrzarstwo. Pol-
skie rolnictwo jest kulą u nogi 
Berlinowi, bo dostarcza dobrą 

żywność, a lepiej żeby Euro-
pejczycy byli karmieni byle ja-
kim jedzeniem sprowadzanym 
z Ameryki Południowej. Po 
co? A no po to, żeby tamci ku-
powali niemieckie samochody.

Może warto o tym wszyst-
kim pomyśleć, zanim będzie 
za późno. Komunizm w nie-
mieckim wydaniu i pod zie-
lonym, zamiast czerwonego 
sztandarem, to zawsze dla 
nas wielkie niebezpieczeń-
stwo. Bądźmy mądrzy, my 
Polacy, przed szkodą.

tecznie umożliwiają to spe-
cjaliści od reklamy, unikający 
przedstawiania konsumentowi 
konsekwencji opilstwa w rodzi-
nie, życiu zawodowym czy śro-
dowisku. O tym, że alkoholizm 
uzależnia czy ogranicza wol-
ność człowieka, spece rekla-
mowi nie mówią. Nie wspomi-
nają też o dramatach rodzin pi-
jaków, wypadkach drogowych, 
bo po prostu kłamią.

Siła lobby alkoholowego za-
leży niewątpliwie od woli poli-
tycznej rządzących (niezależ-
nie od barw partyjnych), którzy 
od lat nie przejawiają dosta-
tecznej aktywności. Co praw-
da, w programie wyborczym 
PiS z 2019 roku wspomniano 
o alkoholizmie, ale Polski Ład 
już o nim nie mówi. W projek-
cie ustawy przeciw pijaństwu 
kierowców nie uwzględniono 
możliwości ograniczenia (bądź 
zlikwidowania) sprzedaży na-
pojów alkoholowych na sta-
cjach benzynowych. Rezolucje 
Narodowego Kongresu Trzeź-
wości z 2017 roku pozostały na 
papierze.

Rodzina

Doszło już do tego, że piwo 
bezalkoholowe (jeżeli w ogó-
le jest coś takiego) poleca się 
dzieciom. Niech przynajmniej 
posmakują, za czym przepa-
dają dorośli. Przy okazji wdra-
ża się obyczaj piwnego biesia-
dowania jako formy spędza-
nia wolnego czasu czy spo-
tkań towarzyskich. Cokolwiek 
by mówić to rodzina, rodzinny 
dom, w dużej mierze kształtu-
ją człowieka, także jego piw-
ną (czy alkoholową) toleran-
cję, a w konsekwencji uzależ-
nienie.

To rodzice przekazują wzór 
trzeźwego życia. Oni decydują 
też o dobrostanie rodziny i jej 
dobrobycie (pieniądze wydane 
na alkohol mogą służyć eduka-
cji dzieci czy rozwijaniu ich za-
interesowań). Jeżeli Polski Ład 
ma umożliwić rodzinom powrót 
do normalności, to polityka an-
tyalkoholowa musi wreszcie 
obowiązywać.

Tymczasem w naszym kraju 
ponad dwie trzecie kobiet do-
szło do wniosku, ze pandemia 
przeszkodziła im w karierze 
zawodowej, jak również zwięk-
szyła zakres domowych obo-
wiązków. Mimo tych utyskiwań 
ich sytuacja zawodowa po-
lepszyła się w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. Niemal 75 proc. 
kobiet osiągnęło niezależność 
finansową, zaś jeśli chodzi 
o ich zatrudnienie na stanowi-
skach kierowniczych, znaleźli-
śmy się w europejskiej czołów-
ce (drugie miejsce w UE).

Jak na razie nikt nie badał, 
jak to wpływa na wychowanie 
dzieci, ale gołym okiem widać, 
że młodych konsumentów alko-
holu wciąż przybywa. Nikt też 
nie oszacował kosztów rozwo-
dów z przyczyn pijaństwa (w 
2019 roku rozpad rodzin kosz-
tował budżet państwa 5,7 mld 
zł). W rządowym projekcie stra-
tegii demograficznej 2040 też 

nie wspomina się o problemie 
alkoholizmu, choć nie moż-
na nie uwzględniać jego wpły-
wu na dobrostan rodzin i ich 
dzietność. I chociaż pedago-
dzy wskazują na praktyki reli-
gijne jako pomoc dla rodzi-
ców wychowujących dzieci, 
to jednak mało kto w nie wie-
rzy. Rodzice jedynie proszą, 
by dzieci nie piły.

Kobiety, które z wulgar-
nymi hasłami i przekleństwa-
mi wychodzą na ulice, są prze-
ciwko tradycyjnej rodzinie, 
twierdzy tradycyjnego wycho-
wania. Gdyby były konsekwent-
ne, głosiłyby również prawo do 
powszechnego dostępu do al-
koholu dla wszystkich. Powin-
no to być prawem człowieka, 
bo skutecznie rozbija rodzinę. 
Na razie w naszym kraju no-
tuje się 235 tys. ciężko uza-
leżnionych od alkoholu, choć 
liczba systematycznie i ryzy-
kownie pijących przekroczyła 
milion.

Bezpieczeństwo

W historii naszego kraju sier-
pień ma symboliczne zna-
czenie. To miesiąc zwycięstw 
i zrywów wolnościowych. 
W 1920 roku polscy żołnierze 
odparli nawałę bolszewicką, 
która zagrażała również Eu-
ropie (czego jednak Europej-
czycy nigdy nie docenili). Po-
wstańcy warszawscy otrzy-
mali rozkaz powstrzymania 
się od konsumpcji alkoholu, 
choć właściwie nie był on po-
trzebny. Gdańscy stoczniow-
cy też ogłosili prohibicję (alko-
holizm utożsamiali z komuną). 
Waga sprawy, o którą walczyli 
(tak jak powstańcy), wymagała 
trzeźwości. Tak więc sierpień 
jako miesiąc trzeźwości – ma 
całkowite uzasadnienie.

Nie ulega wątpliwości, że 
tak jak trzeźwa rodzina za-
pewnia bezpieczeństwo swo-
im dzieciom, tak trzeźwe spo-
łeczeństwo jest warunkiem 
demokracji, a trzeźwe pań-
stwo może zapewnić bezpie-
czeństwo swym obywatelom. 
W końcu tylko trzeźwy naród 
może być suwerenny, a każdy 
obywatel ma prawo czuć się 
bezpiecznie w swym państwie.

Na szczęście 58 proc. lud-
ności świata nie pije – żyje na 
trzeźwo. Inne badania pokazu-
ją, że ¾ ludzi to trzeźwi, umiar-
kowani konsumenci alkoholu. 
Nie może to jednak oznaczać 
tolerancji, a raczej nieustępli-
wą walkę ze złem. Od tego, 
jak w rodzinie są wychowywa-
ne dzieci, zależy później przy-
szłość społeczeństwa – powie-
dział premier Mateusz Mora-
wiecki, ogłaszając projekt Stra-
tegii Demograficznej 2040.

W rodzinie uczymy się od-
różniać dobro od zła, uczy-
my się odpowiedzialności, 
cierpliwości, bo te warto-
ści prowadzą do szczęścia. 
A im więcej polskich rodzin 
jest szczęśliwych, tym 
szczęśliwszy będzie polski 
naród w przyszłości.

Niemiecki ład
 ■ Siedemdziesiąt siedem lat temu wybuchło Powstanie War-

szawskie. Z tej i nie tylko z tej okazji warto się zastanowić nad 
stosunkiem Niemców do nas dziś. Czy rzeczywiście jest taki 
przyjazny, jak próbują nam wmawiać politycy pod wodzą Op-
position Führera Tuska?

▶

Małgorzata 
Todd

Patronat Medialny:
TVP SPORT
Gazeta Obywatelska
Radio Rodzina
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Wywiad

Jest Pan pierwszym za-
wodnikiem reprezentują-
cym Polskę, który został za-
wodowym mistrzem świa-
ta w boksie tajskim (22 sierp-
nia 2005 roku, w Nowym Jor-
ku), pokonując Taja Faphi-
maia Bunkerda.

Tak. Jako pierwszy Polak zdo-
byłem tytuł mistrza świata 
zawodowego w boksie taj-
skim w 2005 roku.

Dlaczego Pan 
p r z e s z e d ł 
z kickboxingu 
na boks tajski?

Było to dla mnie kolej-
ne wyzwanie. Pomimo 
że są to odrębne dys-
cypliny, to mają wspól-
ny mianownik. Jadąc 
do Nowego Jorku – nie-
skromnie muszę po-
wiedzieć – byłem bar-
dzo utytułowanym 

kickbokserem. Zarówno jako 
amator jak i zawodowiec. Mia-
łem już tytuły i medale w kicbo-
xingu, a boks tajski był wyzwa-
niem. Dlatego nawet się nie za-
stanawiałem, kiedy dostałem 
propozycję udziału w mistrzo-
stwach. Wszystko przemawiało 

za udziałem w tej impre-
zie. Miejsce – Nowy 
Jork, udział utytuło-
wanych zawodników. 
Moim idolem jest 

Marek Piotrow-
ski, wielokrot-

ny zawodowy 
mistrz świa-

ta w kickbo-

xingu, więc gdybym nie przyj-
mował wyzwań, czułbym się 
tak, jakbym w ogóle nie upra-
wiał tej dyscypliny sportu.

Czy ktoś pomagał 
Panu w przygotowaniach?

Przygotowywałem się wspól-
nie z kolegami z reprezen-
tacji Polski w kickboxin-
gu. Na zgrupowaniach byli-
śmy razem cały czas. Nasz 
czas sportowy przebiegał 
od zgrupowania do zgru-
powania.

Kiedy skończył Pan 
karierę sportową?

Kilka lat temu, ale można po-
wiedzieć, że nadal jestem 
czynnym sportowcem, choć już 
niestartującym. Cały czas tre-
nuję ze swoimi zawodnikami. 
Stoczyłem ponad 300 pojedyn-
ków. Sport zawodowy odbywa 
się kosztem rodziny. Dostałem 
od żony ultimatum. Moje walki 
oznaczały dla niej ciągłe zde-
nerwowanie i zamartwianie się 
o moje zdrowie. To już było dla 
niej za dużo. Poza tym w spor-
tach walki młodzi zawodni-
cy chcą się wspiąć na szczyt 
po plecach starszych, bar-
dziej utytułowanych kolegów. 
Żeby walczyć ze mną, bar-
dzo intensywnie i mocno się 
przygotowywali. Naturalna ko-
lej rzeczy – wymiana sporto-
wych pokoleń.

Prowadzi Pan własny klub?

Tak, prowadzę klub kick-
bokserski w Świebodzicach. 
Ale trenujemy też czasa-
mi razem z pięściarzami, któ-
rych prowadzi Piotrek Wilczew-
ski w Dzierżoniowie. Współpra-
cujemy w tych małych miejsco-
wościach i wspólnie trenujemy.

W jakim wieku są zawod-
nicy?

U mnie trenują nawet dzieci 
od siedmiu lat, pod warunkiem, 
że są samodzielne – rodzic nie 
jest im potrzebny na zajęciach. 
Mamy zawodników od 7-8 lat 
i starszych.

Prowadził Pan też ćwiczenia 
ogólnorozwojowe żużlow-
ców Sparty Wrocław?

Tak. W klubie WTS Spar-
ta Wrocław zacząłem pra-
cę w 1999 roku. Będąc w Spar-
cie, kontynuowałem swoją karie-
rę zawodniczą. Byłem również 
trenerem od ćwiczeń motorycz-
nych, ponieważ mam wiedzę 
na temat suplementacji i ogól-
nego przygotowania w sporcie. 
Zawodnicy Sparty Wrocław byli 
pod moją opieką również w za-
kresie ich stanu fizycznego.

Nasza aktywność po pan-
demii spadła. Co by Pan po-
wiedział ludziom, żeby ich 
zachęcić do aktywności fi-
zycznej

Trudno zmobilizować ludzi, któ-
rzy nie mają właściwych nawy-
ków. Jest to błąd systemowy. 
Dzieci od wieku przedszkolne-
go i szkolnego uczą się, że lek-
cje wychowania fizycznego nie 
są im do niczego potrzebne, 
tylko są po to aby je zaliczyć. 
To podejście powoduje, że nie 
mamy zwykłego odruchu higie-
ny fizycznej. W szkole powin-
niśmy się nauczyć aktywno-
ści sportowej. Minimalny wysi-
łek fizyczny jest bardzo waż-
ny dla rozwoju społeczeństwa. 
Zdrowe społeczeństwo nie ob-
ciąża budżetu, ludzie nie cho-
dzą na zwolnienia lekarskie, 
mają większą odporność, efek-
tywniej pracują, są mniej ze-
stresowani i na pewno szczę-
śliwsi.

Rola rodziców jest ważna

Tak, uważam, że rodzice 
mogą wyrobić w dzieciach 
te nawyki. Nie tylko własnym 

Mariusz Cieśliński (ur. 19 sierpnia 1972 w Świebodzicach) – polski kick-boxer oraz zawodnik boksu tajskiego. Wielokrotny medali-
sta oraz mistrz świata takich federacji jak ISKA czy WAKO. Jest pierwszym zawodnikiem reprezentującym Polskę, który został za-
wodowym mistrzem świata w boksie tajskim (22 sierpnia 2005, Nowy Jork), pokonując Taja Faphimaia Bunkerda.

Ważniejsze osiągnięcia
1992: Mistrzostwa Europy WAKO – 1. miejsce (Kawala)
1993: Mistrzostwa Świata WAKO – 1. miejsce (Budapeszt)
1995: Mistrz Świata w savate (Acy-Romance)
1995: Mistrz Świata ISKA w formule low kick
1996: Mistrz Świata ISKA w formule low kick
1996: Mistrzostwa Europy WAKO – 1. miejsce (Belgrad)
1997: Mistrzostwa Świata WAKO – 1. miejsce (Gdańsk)
1998: Mistrzostwa Europy WAKO – 1. miejsce, formuła low kick (Kijów)
1999: Mistrzostwa Świata WAKO – 1. miejsce (Caorle)
2000: Mistrzostwa Europy WAKO – 1. miejsce (Moskwa)
2004: Interkontynentalny mistrz WAKO PRO, formuła low kick (Mediolan)
2004: Mistrz Europy WAKO PRO, formuła low kick
2005: Interkontynentalny mistrz WAKO PRO, formuła low kick (Mediolan)
2005: Mistrz Świata ISKA w formule muay thai (Nowy Jork)
2006: Mistrz Świata ISKA w formule muay thai (Warszawa)
2006: Mistrzostwa Świata WMF – 3. miejsce, formuła muay thai (Bangkok)
2007: Mistrzostwa Świata WMF – 3. miejsce, formuła muay thai (Bangkok)

Aktywność fizyczna to nie tylko trening mięśni, 
ale też odskocznia od dnia codziennego

 ■ Trudno zmobilizować ludzi, którzy nie mają właściwych nawyków. Jest to błąd systemowy. Dzieci 
od wieku przedszkolnego i szkolnego uczą się, że lekcje wychowania fizycznego nie są im do niczego po-
trzebne, tylko są po to aby je zaliczyć. To podejście powoduje, że nie mamy zwykłego odruchu higieny 
fizycznej – mówi Mariusz Cieśliński w rozmowie z Magdaleną Szymerowską.

Magdalena Szymerowska

►
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Wywiad

Przez stopy przebiega wiele 
nerwów, które łączą się z inny-
mi organami, więc troszcząc się 
o stopy, możemy pomóc innym 
narządom. Niewłaściwe cho-
dzenie lub niektóre choroby, na 
przykład płaskostopie i haluksy, 
obciążają stawy kolanowe. Jak 
temu zaradzić?

Trzeba mieć dobrze dobrane 
obuwie – nie musi być modne, 
lecz wygodne i zdrowe – żeby 
pomagały nam w wyprofilowa-
niu stóp i żeby przeciwdziałały 
chorobom ortopedycznym. Buty 
powinny zapewniać użytkowni-
kom komfort przez cały dzień. 
Inne powinny być do biegania, 
a inne do ćwiczeń w siłowni.

Oprócz butów ważne też 
są odpowiednie ćwiczenia 
z przyrządami lub bez nich. Są 
łatwe i każdy może je wykonać 
niezależnie od miejsca, w któ-
rym się znajduje. Wiele ćwiczeń 
angażuje grzbiet, podeszwę 
i palce stóp. Na początku nic 
nam nie będzie potrzebne 
oprócz miejsca do siedzenia.

Pierwsze ćwiczenie polega 
na odwracaniu stóp; wystarczy 
usiąść, postawić stopy na ziemi, 
a następnie odwracać i nawra-
cać je, odrywając ich krawędzie.

Drugie ćwiczenie to zginanie 
stóp w części grzbietowej i pode-
szwy. Siadamy i opieramy stopy 
o ziemię, następnie naprzemien-

ne odrywamy raz pięty, a raz pal-
ce od ziemi.

W kolejnym ćwiczeniu kła-
dziemy się na plecach. W takiej 
pozycji naprzemiennie zginamy 
stopy w górę i w dół.

Do następnego ćwiczenia po-
trzebny będzie ołówek. Leżąc, 
chwytamy go palcami raz jednej 
stopy raz drugiej.

Ostatnie ćwiczenie wzmac-
niające stopy wymaga użycia ta-
śmy elastycznej, która może sta-
wiać opór. Trzeba stanąć pro-
sto na równym podłożu i zaha-
czyć taśmę o stopę. Następnie 
złapać taśmę dłonią i ciągnąć 
ją w górę, a przednią część sto-
py i palce kierować w przeciwną 

stronę. Po wykonaniu ćwiczenia 
na jedną stopę należy powtórzyć 
je z drugą stopą.

Warto wykonywać nie tylko 
ćwiczenia wzmacniające, ale rów-
nież rozciągające. Przykładowym 
ćwiczeniem jest rozciąganie pal-
ców. Wystarczy usiąść na ziemi 
jedną nogę wyprostować, a dru-
gą zgiąć w stawie kolanowym. 
Następie pociągnąć rękami pal-
ce stopy do góry. Takie ćwicze-
nie powtarzamy dwa razy po 20 
sekund.

Opisane ćwiczenia nie wyma-
gają wysiłku, jednak pozwala-

ją rozluźnić dolną część cia-
ła i pomagają w zwalczaniu nie-
przyjemnego bólu. Przeciwdzia-
łają też powstawaniu wad stóp. 
Po kilku tygodniach gimnastyki 
i chodzeniu w odpowiednim obu-
wiu odczujemy poprawę samopo-
czucia.

Chodzenie nie będzie nam już 
sprawiać bólu.

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

przykładem, ale również 
przez zachęcanie ich do za-
jęć pozalekcyjnych. Jeżeli tego 
nie zrobią, dzieci będą siedzieć 
przed komputerem, który bar-
dzo źle wpływa na organizm nie 
tylko fizycznie, ale również ne-
gatywnie kształtuje psychikę.

Na czym polega Pana aktyw-
ność w ciągu dnia?

Dzień sportowca bardzo się róż-
ni od dnia zwykłego Kowalskie-
go. Nie muszę rano wstawać do 
pracy, ale niezależnie od tego, 
jaki mam harmonogram dnia 
i treningów– wszystko jest bli-
sko sali treningowej. Jako za-
wodnik miałem zawsze tre-
ningi w terenie. Mieszkam na 
Przedgórzu Sudeckim w Świe-
bodzicach, blisko zamku Książ, 
dookoła są górki, wzniesienia. 
Na tym terenie dużo biegam 
i prowadzę trening typowo lek-
koatletyczny. Moi trenerzy Ma-
rek Rządkowski i Ludwik Den-
derys namówili mnie, żeby włą-
czyć do swoich treningów bie-
ganie w lesie, tak kiedyś treno-
wali polscy lekkoatleci.

Druga jednostka treningowa 
to już sala i trening siłowy i spe-
cjalistyczny. Trening zawod-
ników sportów walki jest bar-

dzo rozbudowany, różnorodny 
i skomplikowany.

Jaką poranną gimnastykę za-
leciłby Pan amatorom?

Rano radzę wyjść na balkon 
lub stanąć przy otwartym oknie 
i głęboko pooddychać. Zrobić 
10, 20, 30 przysiadów i pompki 
na ścianie. Można obudzić się 
pół godziny wcześniej i wyjść 
na spacer, żeby przewentylo-
wać płuca. Nikt nie każe biegać 
maratonów, bo jak ktoś prowa-
dzi osiadły tryb życia i ma nie-
wiele ruchu, trudno mu od razu 
zaimplementować trening spor-
towca. Nie poradzi sobie i szyb-
ko zniechęci. Na początku nie 
można przesadzać.

Zawodnicy wyczynowi 
mają określoną dietę. Jak 
ona wygląda w kickboxingu?

Sportowcy wszyscy muszą sto-
sować dietę. W moim przypad-
ku to nie była dieta restryk-
cyjna. Ale starałem się uni-
kać białego cukru i produktów 
przetworzonych. Mam kom-
fortową sytuację, bo mieszka-
my w małej miejscowości i żywi-
my się w domu. Posiłki zawsze 
przygotowuje żona – nieodzow-

ny członek sportowego teamu. 
Moja dieta się zmieniała w za-
leżności od okresu. W okresie 
startowym, kiedy musiałem zbi-
jać zbędne kilogramy, była bar-
dziej restrykcyjna. W innych 
okresach mogłem sobie pozwo-
lić na jedzenie wszystkiego, ale 
starałem się unikać bardzo tłu-
stych potraw, przesłodzonych 
i wszelkich fast foodów.

Co Pan jadł na śniadanie?

Śniadanie to przeważnie 
owsianka, omlety owsiane, dużo 
jajek, dużo nabiału. Starałem 
się jeść produkty, które dawa-
ły dużo kalorii. W bardzo inten-
sywnym treningu, jak w moim 
sporcie, 70 proc. to praca bez-
tlenowa i trening, który bar-
dzo zakwasza organizm. Źró-
dłem energii są przede wszyst-
kim węglowodany, czyli maka-
rony, ciemne pieczywo. Nie jest 
to skomplikowane dla sportow-

ca, ale mimo wszystko trzeba 
było zawsze wszystkiego pil-
nować, żeby być najedzonym. 
Przede wszystkim unikać gło-
du. No i zawodnicy muszą pil-
nować, żeby krzywa cukrowa 
była w organizmie stała.

A na czym polega zbi-
cie wagi?

To nie był duży problem, bo ni-
gdy nie byłem specjalnie otłusz-
czony, miałem najwyżej 3-4 
kg do zrzucenia. Czasami jed-
nak musiałem zrzucić te zbęd-
ne kilogramy. A jak to robiłem? 
Wkładałem cieplejszy ubiór, na 
to ortalion, który nie przepusz-
cza powietrza, i w tym trenowa-
łem, „wyrzucając” wodę z orga-
nizmu. Takie wypocenie dość 
szybko zbija wagę.

Dlaczego aktywność fizycz-
na jest tak ważna?

Od aktywności fizycznej zależy 
jakość naszego życia. Zdrow-
szy, mocniejszy człowiek może 
sobie pozwolić na czerpanie 
przyjemności z życia. Zdrowy 
organizm nie stanowi dla nas 
bariery. Ostatnio czytałem, że 
jacyś ludzie weszli na Morskie 
Oko i nie mogli sami zejść. Ra-
townicy GOPR musieli ich ścią-
gnąć z prostego szlaku tury-
stycznego. To jest śmieszne 
i zarazem tragiczne.

Aktywność fizyczna to nie 
tylko trening mięśni, ale też od-
skocznia od dnia codzienne-
go. Ważne, żebyśmy znaleźli 
dla siebie taki sport, który spra-
wi nam przyjemność. Pamię-
tajmy, że trenując, wzmacnia-
my układ immunologiczny, ser-
ce i cały organizm. Likwidujemy 
stres i zyskujemy dobre samo-
poczucie.

Bardzo dziękuję za wywiad.

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

Jak ćwiczyć stopy?
 ■ Mało dbamy o stopy. Bardzo je obciążamy, chodząc przez 

cały dzień w szpilkach lub w nieodpowiednich butach.

Emilia Kaba

▶
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Historia i Pamięć

No i stworzyła nową wersję 
historii, która znalazła uzna-
nie wśród równych sobie po-
prawiaczy naszych dziejów 
i jedynie słusznych „nauczycie-
li”, jak chociażby Per Waester-
berg, przedstawiciel Akademii 
Szwedzkiej, który w laudacji do 
Nagrody Nobla, mówił: „Olga 
Tokarczuk odkrywa historię 
Polski jako kraju będącego 
ofiarą spustoszenia dokonane-
go przez wielkie siły, lecz rów-
nież posiadającego swoją wła-
sną historię kolonializmu i anty-
semityzmu. Olga Tokarczuk nie 
ucieka od niewygodnej praw-
dy, nawet pod groźbą śmierci”. 
Śmiałe to, stwierdzenie, szko-
da że pozbawione prawdy.

Feldmarszałek von Molt-
ke, jeden z twórców potęgi 
Prus w XIX w., z pewnością 
nie zasługujący na miano przy-
jaciela Polski i Polaków, pisał: 
„Przez długi czas przewyższa-
ła Polska wszystkie inne kra-
je Europy swoją tolerancją”. 
Pierwsi Żydzi, którzy tu osie-
dli, byli wygnańcami z Czech 
i Niemiec. W roku 1096 schro-
nili się w Polsce, gdzie wów-
czas panowała daleko więk-
sza tolerancja niż we wszyst-
kich państwach Europy. Kra-
kowski rabin Isserless w XVI w. 
pisał: „Jeśliby Bóg nie dał nam 
tego kraju (Polski) za schro-
nienie, los Izraela byłby nie do 
zniesienia”. Inni autorzy po-
chodzenia żydowskiego, two-
rzący na Zachodzie, byli po-
dobnego zdania. Brytyjski hi-
storyk A. Polonszky, dyrektor 
Instytutu Studiów Polsko-Ży-
dowskich dawał przykłady do-
wartościowania narodu żydow-
skiego w czasach nowożyt-
nych w Rzeczypospolitej: „Na-
ród żydowski nie był obciążony 
koniecznością zachowywania 
się jak gość w obcym domu, 
który musi dostosowywać się 
do życia gospodarzy. Gdzie in-
dziej, jak nie w Polsce, Żydzi 
mogli przez tak wiele pokoleń 
swobodnie rozwijać, utrzymy-
wać i kultywować swoje własne 
dziedzictwo”. W wydanej w Lon-
dynie w 1988 r. pracy histo-
ryka żydowskiego pochodze-
nia B. Litvinoffa („The Bur-
ning Busch Antisemittism and 
World History”), można prze-
czytać: „Polska uratowała Ży-
dów od całkowitego wynisz-
czenia”. Czy zatem na zie-
miach polskich nie dochodziło 

do zatargów z Żydami? Docho-
dziło. Ale ich rozmiar był dale-
ko mniejszy niż w innych pań-
stwach Europy, a powodem nie 
była niechęć do narodu żydow-
skiego, a powszechnie prak-
tykowana w operacjach finan-
sowych względem „obcych”, 
czyli Polaków lichwa. Żydow-
scy autorzy, opisujący dzieje 
swego narodu na polskich zie-
miach podkreślali, że przez kil-
kaset lat pobytu pobratymców 
mieli zatargi głównie z miesz-
kającymi tu Niemcami. Pisze 
o tym m.in. żydowski historyk 
I. Schall w swojej pracy „Histo-
ria Żydów w Polsce, na Litwie 
i na Rusi”: „Podobnie jak na 
Śląsku, tak i w innych dzielni-
cach polskich stali się najwięk-
szymi wrogami żydostwa nie-
mieccy koloniści Krakowa, Po-
znania, Kalisza, Pyzdr, Nowe-
go Sącza i innych miast. Pro-
wadzili oni bezlitosną walkę 

konkurencyjną z Żydami, któ-
rzy przed nimi byli wyłączny-
mi panami rynków zbytu to-
warów, a w walce tej chwyci-
li się popularnego zawsze ha-
sła nietolerancji wyznaniowej. 
Stąd największa nienawiść do 
Żydów w tych miastach, w któ-
rych żywioł niemiecki przewa-
żał, jak np. we Wrocławiu (tu-
multy przeciw Żydom w latach 
1360, 1361, 1389), Brzegu, Ny-
sie, Głogowie i Poznaniu (w la-
tach 1367, 1399)”.

Od czasów króla Stefa-
na Batorego (1576-1586) Ży-
dzi w Polsce mieli niespoty-
kaną w skali całej Europy sta-
łą autonomiczną reprezenta-
cję, zwaną waadem, czyli Sejm 
Czterech Ziemi (Wielkopolski, 
Małopolski, Litwy i Rusi), któ-
ry sprawował nadzór nad dzia-
łalnością Żydów w zakresie 
oświaty, wiary, gmin żydow-
skich oraz ściąganiem podat-

ków przez kahały, czyli gmi-
ny żydowskie. Żydzi w okre-
sie pierwszej Rzeczypospoli-
tej mieli duży wpływ na życie 
polityczne państwa. Żydowski 
historyk Lewin pisał: „Do licz-
nych osobliwości, jakie składa-
ły się na życie sejmowe w daw-
nej Polsce należy też fakt, że 
na wybór posłów, a poniekąd na 
obrady sejmu wpływali niekie-
dy Żydzi. Otóż wiedzieli o tem 
dobrze Żydzi polscy, że in-
strukcje poselskie ważyły moc-
no na szali obrad sejmowych. 
Wiedzieli, że gdyby w instruk-
cji zalecono jakąś krzywdę, np. 
zwiększenie pogłównego po-
datku lub coś podobnego, było-
by później ominięcie klęski bar-
dzo trudne, a przede wszyst-
kim bardzo kosztowne. Wie-
dzieli dalej, że każdy poseł 
może odegrać ważną rolę i że 
należy wytężać wszystkie siły, 
aby na sejm pojechali deputa-

ci dobrze dla Żydów usposo-
bieni”. Stąd liczne zachowane 
przykłady obdarowywania dy-
gnitarzy i posłów prezentami. 
Co ciekawe, księgi rachunko-
we prowadzone przez waad, 
skrupulatnie odnotowały wiel-
kość kwot przeznaczonych 
na prezenty. Zdaniem niektó-
rych badaczy, system korup-
cyjny wypracowany w dawnej 
Polsce, był powszechnie sto-
sowany przez lobbing żydow-
ski na całym świecie. Tego 
typu praktyki krytycznie oce-
niali żydowscy pobratymcy. Je-
den z nich, H. Gaetz w „Histo-
rii Żydów” pisał: „Krętactwa, 
sztuczki adwokackie, przemą-
drzałość i pochopność do od-
sądzania od wartości wszyst-
kiego, co leżało poza horyzon-
tem ich myśli, oto cechy cha-
rakteru ówczesnych Żydów. 
Rzetelność i prawość nie wie-
dzieć gdzie się u nich po-

Blaski i cienie obecności 
Żydów w dawnej Polsce

 ■ Olga Tokarczuk doszła swego czasu do wniosku, że „trzeba będzie stanąć z własną historią twa-
rzą w twarz i spróbować ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robi-
liśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość jako właściciele niewolników 
czy mordercy Żydów”.

Andrzej 
Manasterski

►
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działy. Tłum przyswoił so-

bie tę krętą dialektykę szkół 
talmudycznych i posługiwał się 
nią do wyprowadzenia w pole 
mniej sprytnych osobników. 
Co prawda, trudno było za-
żyć z mańki kutych na czte-
ry nogi współwyznawców, ale 
świat nieżydowski, z którymi 
obcowali, poznał ku swej szko-
dzie tę przewagę pomysłowe-
go ducha Żydów polskich”.

Żydowskie operacje li-
chwą powodowały konflikty, 
ale mimo to Żydzi mogli liczyć 
na przychylność panujących. 
Król Zygmunt III Waza, znany 
ze swego głębokiego katolicy-
zmu, w 1618 r. nakazał konfi-
skatę książki filozoficznej Se-
bastiana Miczyńskiego „Zwier-
ciadło Korony polskiej, ura-
zy ciężkie y utrapienia wielkie, 
które ponosi od Żydów”, wyda-
nej w Krakowie w obronie pol-
skiego mieszczaństwa, nara-
żonego na lichwiarskie prak-
tyki ze strony żydowskiej fi-
nansjery. Przypadek książki 
Miczyńskiego może być trak-
towany jako dowód łaskawo-
ści polskich władców wzglę-
dem Żydów. Inny władca, wiel-
ce zasłużony w dziejach Pol-
ski, Jan III Sobieski faworyzo-
wał Żydów, pozwalając im na 
dzierżawę swych dóbr królew-
skich, co wywoływało niezado-
wolenie szlachty. Także cudzo-
ziemcy przebywający w Pol-
sce wyrażali swoje krytyczne 
opinie o Żydach. Niemiecki ba-
dacz George Forster tak oce-
niał tę nację: „Żydzi są zgubą 
kraju, rujnują chłopów, sprze-
dają im na kredyt wódkę, nisz-

czą zdrowie całych pokoleń”. 
Inny przybysz, pochodzą-
cy z Francji Hubert Vautrin pi-
sał: „Dziesiątą część ludności 
Polski stanowią Żydzi; są ni-
czym olbrzymia pijawka, któ-
ra przywarła swym wygłod-
niałym ciałem do wszystkich 
członków organizmu społecz-
nego i wysysa zeń najczystszą 
krew, nie dając nic w zamian. 
[...] Żydzi w Polsce są większy-
mi oszustami niż gdzie indziej, 
mają bowiem więcej okazji do 
szalbierstw, jako że spotyka się 
ich w różnych zawodach; oni 
jedynie uprawiają handel i rze-
miosło, oszukując przy tym bez 
skrupułów”. Stanisław Staszic, 
który pod koniec XVIII wieku 
szukał możliwości gospodar-
czego rozwoju ziem polskich, 
pisał wiele krytycznych słów, 
m.in. że „Żydzi są sprawca-
mi nędzy miast w Polsce”. Na-
leży zwrócić uwagę, że spo-

łeczność żydowska w okre-
sie przedrozbiorowym nie była 
jednolita. Najbardziej liczną 
była ortodoksyjna i zachowaw-
cza część, która nie identyfiko-
wała się z państwem i jego in-
stytucjami. Ta część stanowi-
ła „państwo w państwie”, jak 
określał ten stan w 1790 r. ży-
dowski działacz w Wilnie, je-
den z reformatorów, Szymon 
Wolfowicz: „Żydzi są naro-
dem udzielnym, status in sta-
tu”. Wolfowicz był zdania, że 
jego współbracia powinni po-
przestać na separacji od spo-
łeczeństwa i państwa polskie-
go, winni są jednak podpo-
rządkowania polskiej admini-
stracji z zachowaniem odręb-
ności religijnej. Konflikty po-
między grupą zachowawczą 
a zwolennikami asymilacji z Po-
lakami nasiliły się w XVIII wie-
ku, aczkolwiek dawały o sobie 
znać już w XVI wieku.

W okresie zaborów żydow-
ski separatyzm był pogłębia-
ny przez zaborców i wykorzy-
stywany do prowadzenia anty-
polskiej polityki. W okresie po-
wstania listopadowego jednym 
z agentów carskich był Birn-
baum, który został powieszo-
ny przez lud Warszawy. W III 
części „Dziadów” Adama Mic-
kiewicza występuje donosiciel 
Pelikan żydowskiego pocho-
dzenia, który jest kompanem 
Nowosilcowa. Romuald Trau-
gutt został wydany przez Artu-
ra Goldmana, Szymona Konar-
skiego wydał Rosenthal, a Lu-
dwika Waryńskiego Butlef. Sto-
sunki polsko-żydowskie pogor-
szyły się po upadku powsta-
nia styczniowego. Wówczas 
na ziemie Królestwa napłynę-
ła spora grupa Żydów rosyj-
skich (tzw. litwaków), którzy 
byli elementem obcym, a do 
tego wykorzystywanym przez 

carat do polityki rusyfikacyjnej. 
Ponadto pozostali Żydzi, chcąc 
uniknąć represji ze strony cara-
tu, stali się wiernymi wykonaw-
cami zarządzeń władzy. Car-
ski urzędnik z Wileńszczyzny 
Michael de Poule pisał: „Gdy 
przybyliśmy do Kraju Zachod-
niego ze sztandarem rusyfika-
cji, nie mieliśmy wdzięczniej-
szego gruntu do naszej działal-
ności ani żarliwszych pomoc-
ników niż oświeceni Żydzi”. Co 
nie oznacza, że wśród Żydów 
nie było patriotów. Niektórzy 
brali udział w walkach o wol-
ność Polski. Sztandarową po-
stacią był Berek Joselewicz, 
uczestnik insurekcji kościusz-
kowskiej i mniej znany żydow-
ski rzemieślnik, Michał Lan-
de. Podczas jednej z demon-
stracji poprzedzającej wybuch 
powstania styczniowego zgi-
nął, trzymając w rękach krzyż, 
który mógł upaść wypuszczo-
ny z rąk Polaka trafionego 
kulą. A Aleksander Kraushar, 
historyk i publicysta piszący 
do organu Rządu Narodowe-
go „Niepodległość” w czasie 
powstania styczniowego, po 
jego upadku pozostał polskim 
patriotą, który od tej pory wal-
czył o zachowanie polskich 
pamiątek. Jego kolekcja var-
savianów, podarowana sto-
licy, wzbogaciła zbiory pu-
bliczne.

Jak zatem należy trakto-
wać słowa noblistki chcącej 
„prostować historię”? Może 
najpierw warto ją poznać. 
Nie można a priori zmieniać 
prawdy historycznej.

▶

Niemcy nie chcą Polski suwe-
rennej, podejmującej samo-
dzielnie decyzje. Nie chcą, aby 
Polacy żyli na wyższym po-
ziomie materialnym, bo wte-
dy nie będą jeździć do cięż-
kiej pracy w Niemczech. Nie 
chcą słyszeć o odszkodowa-
niach za zbrodnie, zniszcze-
nia, rabunki dokonane w Polsce 
czasie II wojny światowej, za mi-
liony zamordowanych Polaków 
lub zmuszanych do niewolniczej 
pracy w Niemczech, choć oficjal-
nie uznają swoją winę. Prośba, 
aby w geście dobrej woli oddali 
choć jeden zrabowany sakralny 
zabytek, spotkała się z aroganc-
ką odmową. A niemieckie me-
dia nieustannie oczerniają Pola-
ków. To mówią o „polskich obo-
zach zagłady”, to o „polskim get-
cie”. Niemieckie sądy nie skazu-
ją winnych. Wszystkie zbrodnie, 
na przykład ludobójczą rzeź na 
Woli w sierpniu 1944 r., przypi-
sują jakimś nazistom. A opłaca-
ni przez nich „naukowcy”, (też 
pracujący w Polsce) wygłasza-
ją kłamstwa, że Polacy poma-
gali tym „nazistom” w mordowa-
niu Żydów.

Aby podporządkować so-
bie Polskę, Niemcy uciekają się 
do różnych form nacisku. Zwią-
zany z Niemcami Europejski 
Trybunał (niby na skargę Cze-
chów) każe Polakom zamknąć 
kopalnię Turów (i elektrow-
nię), co zmusi nas do kupowa-
nia prądu od Niemiec. Ten sam 
trybunał bezprawnie ingeru-
je w system sądownictwa w Pol-
sce. Gdy to wszystko nie poma-
ga, popierana i sponsorowana 
przez Niemcy opozycja w Pol-
sce podburza ludzi do ataków 
na polski rząd i Kościół katolicki. 
Nawet festiwal rockowy wyko-
rzystano do napaści na władzę. 
Na hasło rzucone z estrady roz-
histeryzowane nastolaty wyły 
„j…ć – PiS!” i w rytm tych wrza-
sków wznosiły w górę ręce. Po-
dobnie wyglądały w Niemczech 
przed laty wiece nazistów. Co 
było następstwem takich nazi-
stowskich wtedy wieców – wia-
domo! A na tej imprezie witano 
prowodyrów bojówek, które pod 
nazistowskim znakiem, doko-
nywały bandyckich napaści na 
kościoły i bezcześciły polskie 
symbole patriotyczne.

Szef opozycji nie życzy so-
bie wieszania krzyży w szko-
łach i sejmie. To nie dziwi, bo 
jedynym punktem programu 
opozycji jest przejęcie wła-
dzy i wyrugowanie z Polski 
chrześcijaństwa. W szkołach 
zamiast religii ma być wpro-
wadzona sprzyjająca pedofi-
lom „seksedukacja”. Zgodnie 
z życzeniem Niemiec w Polsce 
trzeba przyznać przywileje dla 
homoseksualistów i wprowa-
dzić prawo do mordowania 
dzieci nienarodzonych. Opo-
zycja prześladuje tych, któ-
rzy nie poddają się jej neo-
marksistowskiej ideologii. 
Za głoszenie prawd nauko-
wych i cytowanie konstytucji, 
naukowcy są represjonowani 
na uczelniach zarządzanych 
przez opozycję. Atakowani 
są też wybitni sportowcy, któ-
rzy opowiadają się za normal-
nością. Przy okazji ujawniła 
się ignorancja polityków opo-
zycji. Im, podobnie jak prymi-
tywnemu kapralowi ze stare-
go dowcipu, wszystko kojarzy 
się tylko z seksem, więc wyraz 
„cnota” też ma tylko to zna-

czenie (z moralnością nie ma 
nic wspólnego)!

Uważają, że dziecko w rodzi-
nie to udręka dla kobiet. Gdyby 
doszli do władzy, znieśliby po-
moc wielodzietnym rodzinom, 
a zwłaszcza 500+. Konsekwen-
cją antyrodzinnej polityki byłaby 
zapaść demograficzna, wymu-
szająca podniesienie wie-
ku emerytalnego. (Ten przy-
mus obowiązywał, gdy opozy-
cja rządziła).

Gdy w 2015 r. opozycja zo-
stała przez Polaków odsunięta 
od władzy, jej działacze produ-
kowali różne gadżety z hasła-
mi jakoby broniącymi konstytu-
cji. Koszulki z napisem „Konsty-
tucja” powinni teraz nosić Po-
lacy popierający demokratycz-
nie wybrane władze. Bo opozy-
cja już nie broni konstytucji, ale 
ją deprecjonuje głosząc, że jest 
ona dokumentem niższego rzę-
du, podlegającym niezapisa-
nym nigdzie „prawom europej-
skim”, bezprawnie narzucanym 
przez władze Unii Europejskiej, 
sterowne przez Niemcy. Posło-
wie opozycji kwestionują prawo 
prezydenta do mianowania sę-

dziów, podważają kompeten-
cje Trybunału Konstytucyjnego, 
prawo do wolności słowa i pra-
wo rodziców do wychowywania 
dzieci. Poparli również rezolu-
cję europarlamentu o obowiąz-
ku wprowadzenia „prawa” do 
mordowania nienarodzonych 
dzieci, sprzecznego z polską 
konstytucją.

Działania opozycji psują ob-
raz Polski w świecie i powodują 
zamęt w umysłach ludzi, ogłu-
pianych przez wrogie, obce me-
dia. Zamęt zwiększa, prowoko-
wana z zewnątrz, często terro-
rystyczna, akcja przeciw „covi-
dowym paszportom”. Aby wejść 
na stadion czy do kina, trzeba 
kupić bilet. I nikt nie mówi o dys-
kryminacji wobec osób bez bi-
letu. A takim „biletem” w kra-
jach Unii Europejskiej są w cza-
sie epidemii te paszporty, otrzy-
mywane przez zaszczepionych. 
Te i inne protesty są na rękę 
Niemcom, Rosji i opozycji.

A Lenin nazywał takich 
poczciwców, podatnych 
na wzniosłe hasła, pożytecz-
nymi idiotami.

Naciski i zamęt
 ■ Znów wzmogły się ataki Niemiec na Polskę.

Wacław Leszczyński
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KLAUDIA WLAŹLAK

Więzienie
Wymykam się spod kontroli własnego mózgu
Świt przestaje być jasny, mrok zajął moje serce
Jestem smutna
Bo nie mam na to wpływu
Próbuję władać własnymi kończynami
Ale one się poddały
Zwróciły się przeciwko sobie
Zapomniały, jak biegały
Jak niosły mnie wraz z wiatrem
Ku przyszłości, ku miłości, ku marzeniom
A teraz?
Teraz nic nie robią, leżą w miejscu, wstać nie mogą
Co mam począć? Z kim zatańczyć?
Kiedy świat zaczyna się kończyć
Skończyły się żarty

Pokój z widokiem
Ludzie mkną przez życie jak szalone marionetki
Zostawiając w tyle wszystkie zmartwienia,
wszystkie ważne chwile.
Wspomnienia uciekają w mig

Ostatkiem sił łapią się cudzych ramion
Gałęzie drapią ich ciała w tym pędzie

Niewzruszeni biegną dalej, ciężej
Tracąc smak i omijając tchnienie lata

Brudzą wszystko, jak pieniądze
Zapominając o prozaicznym szczęściu
Zwykły dzień zamieniają w porę roku,
która nic już dla nich nie znaczy.

KARINA DRANIKOWSKA

Złodziej twarzy
Wiele ryzykujesz, patrząc w moją stronę,
Uśmiechając się grzecznie do znajomej twarzy,
W mej głowie tkwią myśli nieujarzmione,
Które wciągają mnie w świat marzeń i miraży.

Trudno mi powiedzieć, jak się to zaczęło,
We mnie lub ze mnie wyszła obca mi kreacja,
Zamieszkała wewnątrz, tam wygodniej było
Zbudować dom na piasku i w nim się obracać.

Lecz mnie rozdwojonej nie mógł tam zatrzymać
W świecie szczęścia, spełnienia, miłości bez miary,
Chociaż mnie kochał, zaczęło mi doskwierać,
Że ja nie mam ciała, a on nie ma twarzy.

Ciała nie porzucę, on nie kupi twarzy,
Ja odeszłam, on za mną dom z piasku opuścił,
Żyję tu i teraz, on za każdym razem
Krok przede mną już szuka dawców twarzy – ludzi.

Nie zawieszaj wzroku – nie chcesz być ofiarą,
Nie chcesz dać mu skorupy, ciała bezbronnego,
Duszy twojej dam szansę, skryj się za kotarą,
Wtedy ona będzie cię mogła wziąć całego.

Kobieta niedorosła
Pod drzwiami stał długo, nie dostał zaproszenia,
Czekał, liczył godziny – na pewno godziny?
Nie wytrzymał, kołatką stukał uderzenia,
Z okna dostrzegł ciekawe spojrzenia dziewczyny.

Chichot rozległ się w sieni, wstążka gdzieś mi-
gnęła,
Drzwi otwarte były, wstąpił więc do środka
Dom w środku pusty, dziewczyna zniknęła,
Wyszedł więc balkonem prosto do ogródka.

Stała na polanie, wokół niej motyle,
Szedł powoli, bał się, że znowu ją spłoszy,
Marzył o tej chwili, miał nadziei tyle,
Ona ku motylom zwraca swoje oczy.

Ale chyba słyszy? Mówi do niej cicho,
Że ją kocha szczerze, że jej dom zbuduje.
Ona bawi się, milczy, co myśli – wie licho,
On ma dość, już idzie! Coś go zatrzymuje...

Trzyma go za rękę, wzrok ma w ziemię wbity,
Skrycie się uśmiecha, twarz jej się rumieni.
Przecież jej daleko jeszcze do kobiety,
W czoło ją całuje. Nigdy się nie zmieni...

Jesień w mieście
– Po czym poznać, że w mieście zaczęła się jesień?
Po parkach malowanych złotem i czerwienią?

Po ptakach migrujących? Po liści szeleście?
Kasztanach, co się pośród drzew gałęzi mienią?

– Po wiecznej wilgoci. Chłodzie na przystanku.
Kimś, kto parki sprząta i siarczyście klnie.
Po tym, że ktoś butem liść zdeptał w tramwaju.
Drogach całych w błocie. Krótszym znacznie śnie.

Miasto ciągle w ruchu, człowiek ciągle biegnie.
Jesień szybko mija, szybko znowu wraca.
Jesień wciąż zastaje miasto większe, lepsze.
Po czym ją znać? Że we wszystkim nam przeszkadza.

W ciemności
Wreszcie się zawiązał punkt kulminacyjny,
Wielki finał, starcie dobra i zepsucia!
Już na niego czeka ostrzy nóż i liczy,
Kiedy się intryga spełni przez rok knuta.

Serce mocniej bije, oko się rozszerza,
Nóż trzymany coraz mocniej dłoń mu rani.
Skąd to wszystko? Czy to efekt podniecenia?
Czy to ciemność stare tworzy przed nim mary?

Nie! On się nie boi! Z wiekiem mu minęło!
Już mu lampka niepotrzebna do zaśnięcia!
Już mu ciemność miła! Ciemność jest dla złego
Przyjaciółką, która daje szansę do zniknięcia!

Ciemność nie jest straszna! Nic w ciemności nie ma!
Duchy nie istnieją – one żyją w niebie!
Skulił się gdzieś w kącie – to też z podniecenia!
Chyba w mroku dostrzegł gdzieś samego siebie...

Spóźnił się bohater, w końcu znalazł miejsce
Ostatecznej bitwy – opuszczony hotel.
Był gotowy, lecz w ciemności ujrzał wroga
Nieżywego – trupa, z czołem zlanym potem.

Znikający człowiek
Tu mózg ma, tu serce, tu płuca
Tu wola, tu miłość, tu wiara.
-Daj czarny marker! Tu trzeba jestestwo zaznaczyć!
-A szczęście? – Tylko w warunkach laboratoryjnych.
W człowieku siedzi taki mały człowiek!
On jest człowiekiem, on jest myślącym homo sapiens!
On wątpi, on kocha, on żyje!
A w nim jeszcze z pięciu innych!
-A ten duży? Widoczny?
Nim się nie przejmuj!
On na pewno nie jest człowiekiem.

ANNA LUSAWA

Noc
Szelest mych myśli słyszy
cały świat. To tylko
złudzenie, wyobraźni czar,
że lęk przejmuje władzę.
Nie wiem co gorsze ja czy
ten lęk. Choć czego
spodziewać się we mgle,
czarnego dymu rozdartego
na kawałki, który miesza
w każdym z nas.

Prezentujemy tu autorki wyróżnionych wierszy 
w konkursie „Obywatelskiej” 2020 r.
Każda z nich jest inna. Każda stoi u początku poetyckiej drogi. Czy pójdą dalej i dokąd zawędrują, jeszcze nie wie-
my. Ale wiemy na pewno, że rosną nam młode, wrażliwe i ciekawe świata miłośniczki literatury. Już to jedno wystar-
czy, by się radować. A niewykluczone, że któraś z nich, albo wszystkie zdobędą kolejne laury i zaczną odgrywać 
coraz poważniejszą rolę w polskiej kulturze. Tego życzymy. (St. S.)

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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Reportaż

Skutki tego żywiołu wcale nie 
muszą współgrać z jego mocą 
i wielkością. Najtragiczniejszy 
pożar wydarzył się przed trze-
ma laty i pochłonął sto dwie 
ofiary. Tegoroczne, sierpnio-
we pożary są bardziej rozprze-
strzenione i niszczące, jednak 
na szczęście bez ofiar śmier-
telnych, choć nie brak osób po-
parzonych i mających problemy 
z oddychaniem. Tragedia w Mati 
sprzed trzech lat była, obok po-
litycznej umowy z Północną Ma-
cedonią, główną przyczyną po-
rażki Syrizy w wyborach i spo-
wodowała wybudzenie admi-
nistracji państwowej z błogie-
go letargu. Nowy rząd, ma-
jąc w pamięci polityczne skutki 
tej tragedii, zdołał przynajmniej 
na podstawowym poziomie zre-
formować odpowiedzialne in-
stytucje reagujące na sytuacje 
kryzysowe i wprowadził zna-
ne zresztą w pozostałych kra-
jach Europy narzędzia cyfryza-
cyjne przyśpieszające i ułatwia-
jące reagowanie. Ustanowiony 
SOS telefoniczny nr 112 okazał 
się wyjątkowo skuteczny zarów-
no jako odbierający wiadomo-
ści o zagrożeniach, jak i infor-
mujący o nich. SMS-y wysyła-
ne w odpowiednim czasie z tego 
numeru informowały obywateli 
i nakazywały im ewakuację, co 
często decydowało o uniknię-
ciu strat w ludziach. Oczywiście 
nie zdołano zapobiec ogrom-
nym stratom materialnym, które 
zawsze wywołują rozpacz ludzi 
tracących cały dobytek.

W tym roku również już 
od dłuższego czasu obawiano 
się pożarów głównie z powo-
du wysokich temperatur w po-
łowie lipca. Ponad 40-stopnio-
we upały zminimalizowa-
ły wilgoć, więc było wiadomo, 
że w razie pożaru roślinność 
spłonie jak sucha zapałka. 
Jak wiadomo, ukształtowanie 
powierzchni Grecji to góry, pa-
górki, rozpadliny i przełęcze po-
kryte w wielu miejscach dość 
bogatą florą. Może ona w każ-
dej chwili stać się punktem za-
palnym, trudnym do zauwa-
żenia, a ponieważ znajduje 
się w niedostępnych miejscach, 
strażacy nie mogą tam dotrzeć 
i ugasić ogień. Tak było i te-
raz w trwających od ponad ty-
godnia pożarach w Attyce koło 
Aten. Pożar, który wybuchł na 
północ od Aten, blisko autostra-
dy do Salonik, objął Varibom-
bi, Trakomakedones, Afidnes 
i inne miejscowości. Te miejsca 
są, w przeciwieństwie do zabe-
tonowanych Aten, oazami ziele-
ni, nic więc dziwnego, że wielu 
dobrze sytuowanych mieszkań-
ców stolicy buduje w tych miej-
scowościach dacze lub wypro-
wadza się tam na stałe. Kiedy 
nie zdołano opanować poża-
ru w początkowej fazie, duże 
siły strażaków skoncentrowa-
no na naturalnej przeszkodzie – 
szerokim niezalesionym pasie, 
czyli wspomnianej autostradzie.

Trzy lata temu podobna ak-
cja okazała się nieskutecz-
na ze względu na silne wia-

try, które po prostu pomogły 
pożarowi „przeskoczyć” przez 
autostradę i szybko zająć bo-
gatą w zieleń Mati. I tu bar-
dziej ogólna refleksja. Grecja, 
podobnie jak inne kraje ba-
senu śródziemnomorskiego, 
ma wspaniały klimat. Dwa let-
nie miesiące lipiec i sierpień 
są bezdeszczowe. Choć tem-
peratura często dochodzi do 
40 stopni, nie jest dokuczliwa 
dzięki niskiej wilgotności i wie-
jących wiatrów. Te czynniki, 
które mają tak wiele pozytyw-
nych oddziaływań i sprzyja-
ją turystyce, są niestety prze-
kleństwem z powodu poża-
rów. Na początku sierpnia na 
morzu Egejskim wieją przez 
kilkanaście dni tzw. melte-
mia. Są to sezonowe, corocz-
ne wiatry północne lub pół-
nocno-zachodnie, które chło-
dząc przyjemnie rzesze tury-
stów, jednocześnie przy sile 
6-7 beaufortów zwiększa-
ją siłę i szybkość ognia. Jak 
już wspomnieliśmy, górzy-
sta powierzchnia oraz wie-
lość wysp też może kompli-
kować czy wręcz udaremniać 
akcje gaśnicze.

Od kilku dni w centrum 
uwagi znalazł się drugi, jak 
się okazało groźniejszy po-
żar, dotychczas nieposkro-
miony, szalejący na wyspie 
Eubea. Jest to druga co 
do wielkości (po Krecie) grec-
ka wyspa, która od lądu jest 
oddzielona wąskim przesmy-
kiem o szerokości kilkuset 

metrów i połączona mostem. 
Niemal na całej swej długości 
(ok.180 km) ta górzysta wyspa 
jest pokryta roślinnością. Po-
żary objęły niemal całą pół-
nocną część wyspy. Prawie ¼ 
(ok.1000 m kwadratowych) do-
szczętnie spłonęło w ciągu kil-
ku dni. Ogień doszedł w pew-
nych miejscach do plaż nad-
morskich, co spowodowa-
ło panikę i konieczność ewa-
kuowania ludzi również dro-
gą morską. Mieszkańcy Eubei 
zarzucają władzom, że skupi-
ły się bardziej na gaszeniu po-
żarów bliżej Aten, a wyspę zo-
stawili na pastwę losu. Tym-
czasem oprócz tych dwóch 
miejsc pożary wybuchły rów-
nież na Peloponezie, Krecie 
i w zachodniej Grecji. Do ga-
szenia używane są samolo-
ty gaśnicze Canadair. Gre-
cja ma ich kilkanaście, nieste-
ty nie wszystkie są sprawne, 
poza tym w nocy są bezuży-
teczne.

Trzeba docenić ogrom-
ne poświęcenie zawodowej 
i ochotniczej straży pożar-
nej, której możliwości, wobec 
tak dużego i rozciągniętego 
frontu pożarowego, są jednak 
ograniczone. Wydaje się, że 
grecki sztab kryzysowy, aku-
rat w sprawie pomocy z za-
granicy zaoferowanej również 
przez Polskę, spóźnił się 
z odpowiedzią, nie spodzie-
wając się takiej eskalacji po-
żarów. Polscy strażacy, któ-
rzy wkrótce przekroczą grec-

ką granicę, zostaną prawdo-
podobnie skierowani na naj-
bardziej gorącą, dosłownie 
i w przenośni, linię konfron-
tacji z żywiołem, czyli na Eu-
beę. Wśród kilkunastu kra-
jów przychodzących z pomo-
cą polska grupa jest najlicz-
niejsza i najlepiej wyposażo-
na w sprzęt strażacki.

Oczywiście Grecja nie 
jest wyjątkiem na mapie poża-
rów. Cała południowa Europa 
od Turcji do Hiszpanii i Portu-
galii jest ciężko doświadczana 
przez ten piekielny żywioł. Ten 
fakt wyklucza popularne w ta-
kich przypadkach teorie spi-
skowe o sabotażach. Wyda-
je się, że przyczyny tych po-
żarów leżą w nieświadomych 
i bezrozumnych działaniach 
ludzi, co nie zwalnia ich z od-
powiedzialności. Jest to jedna 
z tych okoliczności, w których 
głupota jest przestępstwem. 
W przeszłości podejrzenia 
o celowe podpalenia miały 
podstawy w związku z dzia-
łalnością developerską. Dzi-
siaj wydaje się to już niemoż-
liwe. Nie można jednak wyklu-
czyć, że znajdą się biznesy, 
które postarają się wykorzy-
stać sytuację po przejściu Ar-
magedonu.

Jeden z zaproszonych go-
ści w greckim kanale telewi-
zji głośno się zastanawiał, 
czy na spalonych leśnych 
terenach pojawią się wiatro-
we turbiny.

Grecja w ogniu
 ■ Pożary w Grecji nie są zjawiskiem nieoczekiwanym i rzadkim. 

Właściwie wybuchają każdego lata. Różnią się intensywnością 
i rozmiarem.

Andrzej Bafalukosz
Korespondencja z Grecji
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Ludzie i wydarzenia
KULTURA 
ZACHODNIA?

Naówczas Polaków racje
I marzenia aspiracje
To nie mrzonki i nie bzdury
Zachodniej chcemy kultury

Chcemy tak jak na zachodzie
Aby prawo było w modzie
Było pięknie oraz ślicznie
Słowem kapitalistycznie

Tak więc najpierw sprawy wiary
Czy to młody czy to stary
Czy to w świątek czy w niedziele
Niech zapomni o kościele

Po co komu te wartości
Dobre było to w przeszłości
Dzisiaj mamy coś innego
Coś innego jest cennego

Wciąż się zachód tu lansuje
Wszak niektórym to pasuje
Aby dobra konsumować
I się niczym nie przejmować

Wartość dzisiaj to mamona
Bardzo ważna jest więc ona
Dla materialnych wartości
Ludzie zdolni do podłości

Takie były obyczaje
By podbijać obce kraje
Zniszczyć spalić i ograbić
A mieszkańców wziąć i zabić

Tak więc było polowanie
Doświadczyli to Indianie
I to taka była racja
Ludów tych eksterminacja

Jak historię dobrze znacie
Byli Oni w rezerwacie
Póki z Europy hołota
Nie odkryła u nich złota

A w Afryce co się działo
By opisać miejsca mało
Co przeżyli Afrykanie
To najgorsze o tym zdanie

Wciąż na „dzikich” polowano
Na podludzi kreowano
Czy to w Kongo czy w Namibii
Czy w Gwinei czy też w Libii

Cóż to rzec więc o człowieku
W pięknym tym XX wieku
Tu w Europie straszne wojny
Czas tragiczny niespokojny

Stosy trupów i ruiny
I u kogo szukać winy
Kto dziś będzie oskarżony
A kto za to rozgrzeszony

Dziś się tworzy nowe fakty
I układy oraz pakty
Więc kochana dziś ludzkości
Gdzie prawdziwe są wartości

Ja się w Polsce urodziłem
Tu do szkoły też chodziłem
I nie miałem wątpliwości
Gdzie prawdziwe są wartości

POSTSCRIPTUM
Znów – Sprawa dla reportera
Wolno się publiczność zbiera
Podziwiać kulturę zachodnią
Panie Boże daj – przechodnią

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Smutne jest to, że Szymon Łu-
kasiewicz zarzucając Krzysz-
tofowi Brzechczynowi brak na-
ukowej rzetelności sam nie za-
poznał się z publikowanymi w al-
bumie wspomnieniami Macieja 
Frankiewicza, który w następu-
jący sposób wspominał spotka-
nie z Morawieckim:

„Ale z Solidarnością Wal-
czącą pierwszy kontakt for-
malny nawiązałem dopie-
ro w początkach września 
[1983 r. przyp. K.B.] podczas 
spotkania z Kornelem Mora-
wieckim. Jadąc na to spotkanie 
nie wiedziałem jeszcze, że spo-
tkam się właśnie z nim. Wpro-
wadzającym był Lech Dymar-
ski. On gwarantował wobec 
Kornela moją osobę” (Maciej 
Frankiewicz, „Rozmowa w ra-
mach projektu „Pamiętanie Pe-
erelu. Opowieści o wspólnych 
i indywidualnych sposobach na 
system: 1956-1989”. W: War-
to. Maciej Frankiewicz 1958-
2009, red. M. Kopiński, Po-
znań-Wrocław 2021, s. 110).

W kwestii drugiego podno-
szonego zarzutu, Szymon Łu-
kasiewicz błędnie streszcza 
fragment artykułu Krzysztofa 
Brzechczyna, z którym polemi-
zuje: „Na stronie 39 znajduje się 
informacja, że od 1983 do 1990 
Maciej Frankiewicz był redakto-
rem dwutygodnika SW Odział 
Poznań, a jego współpracow-
nikami byli Szymon Jabłoński 
i Krzysztof Stasiewski. To też 
nieprawda” (Sz. Łukasiewicz, 
„Nie mijajmy się z faktami,” Ga-
zeta Obywatelska nr 249, s. 22).

Tymczasem Łukasiewicz 
polemizuje z własnym, do-
dajmy błędnie zrozumianym, 
streszczeniem cytatu z artyku-
łu Brzechczyna, który dosłow-
nie brzmi: „Dwutygodnik So-
lidarność Walcząca wydawa-
ny był regularnie od 1983 do 
1990 r., a do czasu podpisania 
umowy przy Okrągłym Stole 
ukazały się 112 numery pisma. 
Redaktorem pisma był Maciej 
Frankiewicz, a współpracow-
nikami między innymi Szymon 
Jabłoński i Krzysztof Stasiew-
ski. Po aresztowaniu Frankie-
wicza redakcję przejęli Jerzy 
Fiećko i Włodzimierz Filipek” 
(Krzysztof Brzechczyn, Macie-
ja Frankiewicza droga ku nie-
podległości. W: Warto. Maciej 
Frankiewicz 1958-2009, red. 
M. Kopiński, Poznań-Wrocław 
2021, s. 38-39).

W dalszej części swo-
jej wypowiedzi Łukasie-
wicz również zniekształca – 
twierdząc, że przytacza do-
słownie – cytat z artyku-
łu Brzechczyna: „Od 1983 do 
1990 redaktorem pisma (So-

lidarność Walcząca, Oddział 
Poznań) był Maciej Frankie-
wicz a współpracownikami mię-
dzy innymi Szymon Jabłoński 
i Krzysztof Stasiewski”. Według 
Łukasiewicza poprawne sfor-
mułowanie winno brzmieć: „Od 
ok. 4-5 numeru dwutygodni-
ka Solidarność Walcząca Od-
dział Poznań Maciej Frankie-
wicz samodzielnie pełnił funk-
cję redaktora” (Sz. Łukasiewicz, 
Nie mijajmy się z faktami, Ga-
zeta Obywatelska nr 249, s. 22).

Po pierwsze sam Łukasie-
wicz w swoim wywiadzie opubli-
kowanym w 2009 r. wspominał: 
„Później z nim się spotkałem 
[Maciejem Frankiewiczem – 
przyp. K.B. Sz. J. J. F. ] we wrze-
śniu 1982 [powinno być 1983]. 
Przyniósł mi pierwszy numer 
SW i tak nasza współpraca za-
częła się coraz bardziej zacie-
śniać” (Sz. Łukasiewicz, Moja 
działalność w Solidarności Wal-
czącej, w: Organizacja Soli-
darność Walcząca w Wielko-
polsce w latach 983-1990. Po-
znań 2009, s. 175). Pytanie 
skąd zatem Łukasiewicz wie, 
kto był redaktorem pierwsze-
go numeru i na czym się opiera 
twierdząc, że nie był to na pew-
no Frankiewicz, który miał reda-
gować według niego poznań-
ską SW dopiero od numeru 4-5.

Po drugie, Brzechczyn ni-
gdzie nie twierdzi, że Maciej Fran-
kiewicz redagował pismo w la-
tach 1983-1990, lecz, że funkcję 
taką pełnił od 1983 r. aż do mo-
mentu aresztowania w 1985 r. 
W 1983 r. wydano osiem nume-
rów poznańskiej „Solidarno-
ści Walczącej”, czyli – nawet 
gdy przyznamy rację Łukasie-
wiczowi – nr 4-5 wyszedł rów-
nież w 1983 r. Ponadto Łukasie-

wicz najwyraźniej nie rozumie 
użytego wyrażenia „między in-
nymi”. Użycie takiego sformuło-
wania oznacza, że nie wymie-
nia się wszystkich współpra-
cowników (redaktorów, auto-
rów) pisma, lecz jedynie niektó-
rych. Przypomnijmy raz jesz-
cze, że wspomniany artykuł 
ma charakter popularnonau-
kowy i nie jest poświęcony, ani 
poznańskiemu oddziałowi SW, 
ani wydawanej przez niego pra-
sie, lecz Maciejowi Frankiewi-
czowi. Na temat poznańskie-
go pisma „Solidarność Walczą-
ca” można przeczytać w książ-
ce Przemysława Zwiernika, Pra-
sa podziemna opozycji politycz-
nej w Poznaniu. Warszawa-Po-
znań 2014, ss. 290-293. Po co 
zatem powielać ustalone już in-
formacje.

Nie został użyty termin „czło-
nek redakcji”, lecz „współpra-
cownik redakcji”, gdyż Maciej 
Frankiewicz redagowanie pi-
sma charakteryzował w nastę-
pujący sposób: „Redakcji [„So-
lidarności Walczącej”] jako ta-
kiej nie było. Raczej ktoś kon-
spiracyjnie przekazał kartecz-
kę z jakimś artykułem” [Maciej 
Frankiewicz, Rozmowa w ra-
mach projektu Pamiętanie Pe-
erelu. Opowieści o wspólnych 
i indywidualnych sposobach na 
system: 1956-1989. W: War-
to. Maciej Frankiewicz 1958-
2009, red. M. Kopiński, Po-
znań-Wrocław 2021, s. 111]. 
Wymieniając zaś współpracow-
ników Frankiewicz wspominał: 
„Pierwsze numery „SW” reda-
gowałem razem z Krzyszto-
fem Stasiewskim; w pierwszym 
numerze ukazała się informa-
cja o powstaniu Poznańskiego 
Oddziału SW” (relacja Macie-

ja Frankiewicza zamieszczona 
jako aneks w pracy magister-
skiej Mateusza Morawieckie-
go, Geneza i pierwsze lata So-
lidarności Walczącej, Wrocław 
1992, dostępna online).

Odtworzenie po prawie 40 
latach wszystkich szczegółów 
podziemnej działalności jest 
trudne, gdyż była to działalność 
niesformalizowana i na bieżąco 
niedokumentowana. Znaczenie 
terminów: „redaktor naczelny”, 
„członek redakcji”, „współpra-
cownik redakcji” stosowanych 
przez historyków należy czę-
sto rozumieć w sposób płynny, 
gdyż w działalności podziem-
nej nie było w pełni sformalizo-
wanego przydziału ról. Zawod-
ne jest również opieranie się 
na pamięci uczestników kon-
spiracji, gdyż nie mieli oni peł-
nej, bo w warunkach konspiracji 
mieć nie mogli, wiedzy o dzia-
łalności innych osób. Ponadto 
te same osoby w odmienny spo-
sób mogą wspominać (i wspo-
minają) te same wydarzenia. 
W przypadku osób zmarłych 
nie można już ich dopytać o in-
teresujące nas szczegóły.

Nie mamy zatem zastrzeżeń, 
że Szymon Łukasiewicz ina-
czej pamięta pewne wydarze-
nia z przeszłości i wskazuje 
na możliwość alternatywne-
go odtworzenia faktów histo-
rycznych. Nasze zastrzeże-
nia i smutek budzi agresyw-
ny oraz pełen personalnych 
aluzji, ton w jakim to zrobił.

Krzysztof Brzechczyn
Joanna Frankiewicz

Szymon Jabłoński

Poznań, 9 sierpnia 2021

Errata erraty
Nasz kolega Szymon Łukasiewicz zarzucił błędy merytoryczne, które mają występować w albumie War-
to. Maciej Frankiewicz 1958-2009. Błędy dotyczyć mają dwóch kwestii:
– pierwszego spotkania Macieja Frankiewicza z Kornelem Morawieckim;
– składu redakcji pisma Solidarność Walcząca. Oddział Poznań.
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kwartalna (6 numerów) – 25 zł
półroczna (12 numerów) – 40 zł (zwykła)
– 175 zł (zagraniczna; = 45 EUR lub 55 USD)
roczna (26 numerów) – 75 zł (zwykła);
– 350 zł (zagraniczna; = 80 EUR lub 100 USD)
Można określić prenumeratę na dowolną ilość
miesięcy, obliczając koszt z cennika prenumeraty
półrocznej. Do przelewów z zagranicy
jedynym obowiązującym w Banku adresem
SWIFT (BIC Banku) jest: WBKPPLPP.

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

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

Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 251 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
28. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 250 POZIOMO: Obornik, świstak, władca, reszta, gąska, Ohio, Anna, 
strup, arbuz, Abaddon, zwrot, tusza PIONOWO: Bełchatów, Rodło, imago, wyraz, sesja, An-
toniusz, NASA, opat, owal, sądy, kant : Łzy nie mają nic wspólnego ze słabością.
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) okres między dwoma na-
stępującymi po sobie igrzyskami; 3) dra-
matopisarz norweski (Nora, Dom lalek); 
4) tak powstańcy warszawscy nazywali 
bomby spadające na Warszawę; 7) wa-
rzywa w marynacie; 8) nieprzekraczalna 
granica czegoś; 9) u Leśmiana malinowy; 
10) zakon „wrażliwych na moc” w świecie 
„Gwiezdnych wojen”; 16) np. auto, które 
najlepsze lata ma już dawno za sobą; 17) 
materiał na dzwony; 19) czasem kwitną na 
nim nenufary.

POZIOMO: 1) Wojciech, „złoty” olimpijski mło-
ciarz; 6) strój na plażę; 11) wieś i gmina w po-
wiecie wołowskim; 12) bzycząca wakacyjna 
udręka; 13) niegdyś polska słynna fabryka 
czekolady; 14) człowiek uzależniony od nar-
kotyków; 15) ojciec męża; 20) ludność wzięta 
do niewoli tatarskiej lub tureckiej; 21) w czasie 
igrzysk na to miasto skierowane są oczy całe-
go świata; 22) jej nić uratowała Tezeusza; 23) 
tu znajdują się największe na świecie zbiory 
prac Zdzisława Beksińskiego; 24) ryby ucie-
kają w popłochu na jej widok.

slub-dresden.de
Saksońska Biblioteka Państwowa i Uniwer-
sytecka w Dreźnie (SLUB) jest biblioteką re-
gionalną dla całej Saksonii oraz biblioteką 

akademicką stołecznej Politechniki. Powsta-
ła w 1996, a od 2002 r. znajduje się w no-
wej siedzibie, która była w stanie pomieścić 
dziewięć milionów artefaktów. Wśród nich 
są prawdziwe skarby, w tym Codex Dresden-
sis, oktagonalny Koran z 1184 r. i kopia Bi-
blii Piotra Schöffera wydrukowana w 1462 r. 
W skład SLUB wchodzi Fototeka Niemiec-
ka, zawierająca około 4 milionów fotografii. 
Najstarsze z nich pochodzą z połowy XIX w. 
Biblioteka nieustannie rozbudowuje zbiory 
cyfrowe, zarówno książek, jak i innych ma-
teriałów, np. map i rysunków. Jej zbiory spe-
cjalistyczne obejmują też wzornictwo prze-
mysłowe.

schloss-seefeld.com
Położony w pobliżu Monachium zamek Se-
efeld należy do hrabiów zu Toerring-Jet-

tenbach od połowy XV w. Nie są to „zwykli” 
hrabiowie, gdyż ród spokrewniony jest m.in. 

z jakobicką rodziną królewską, a w drzewach 
genealogicznych jego członków można zna-
leźć np. króla Michała I, ostatniego sprawu-
jącego władzę w Portugalii, o którym można 
napisać, że stawiał opór rewolucji. W ciągu 
pięciu wieków właściciele przyczyniali się do 
kulturalnego i gospodarczego rozwoju regio-
nu między jeziorami Pilsen i Wörth. W epo-
ce romantyzmu urokami morenowego kra-
jobrazu cieszyli się tacy artyści, jak Johann 
Georg von Dillis, Max-Joseph Wagenbauer, 
Johann Jakob Dorner, Simon Warnberger. 
Dziś zamek jest ważnym centrum rekreacyj-
nym. Jedziemy?

krakowznieba.pl
Oddajmy głos autorom fantastycznej inicja-
tywy: (...) miejsce, gdzie pokażemy Wam 
to wspaniałe miasto z zupełnie innej per-
spektywy. Powstały miliony zdjęć zabytków 
Krakowa, tysiące publikacji, setki albumów, 
ale fotografie z lotu ptaka to nadal rzad-
kość. Zwłaszcza dobre fotografie i zebra-

ne w jednym miejscu, a takie będziemy dla 
Was publikować. Nasza strona nie będzie 
się koncentrować tylko na wizualnej stronie. 
Znajdziecie tu też sporo informacji i cieka-
wostek historycznych o Krakowie napisa-
nych w przystępny sposób, bez naukowego 
zadęcia (choć przygotowuje je zawodowy 
historyk). Przedstawimy Wam wraz ze zdję-
ciami fascynujące historie związane z fo-
tografowanymi miejscami. Brawo! Więcej 
takich stron!

aan
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USD – 19 1090 1522 0000 0001 2117 6967
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Clou całej wypowiedzi Jerzego 
Urbana to ocena Donalda Tu-
ska. Dla przypomnienia:

„Donald Tusk urósł w moich 
oczach, bo jawił się samą mą-
drością, samym wdziękiem”.

„Na tle polskiego gumna za-
kochałem się w Tusku, ponie-

waż polityka polska jest tak mi-
zerna i żałosna, że coś takie-
go jawiło mi się jakimś pięknym 
motylem”.

„Chętniej słucham Tuska niż 
kompozytorów klasycznych jak 
Beethoven, Bach czy Mozart. 
Tusk to jest piękna melodia”.

Po powstrzymaniu natu-
ralnego odruchu wymiotne-
go warto przez chwilę zasta-
nowić się, skąd u starego cy-
nicznego capa te bałwochwal-
cze figury retoryczne? Dlacze-
go Donald Tusk stał się bo-
żyszczem satyra kalające-

go wszelkie świętości? Od-
powiedź wydaje się wbrew 
pozorom dość prosta. Jerzy 
Urban widzi w osobie byłego 
premiera swoje lustrzane od-
bicie, uosobienie zła, nega-
cję wszelkich etycznych war-
tości. Powrót Tuska do pol-
skiej polityki został naznaczo-

ny ładunkiem nienawiści i po-
gardy oraz ogromem kłamstw. 
Wystąpienia publiczne Tuska 
to w duchowym wymiarze ab-
solutne zło.

Jerzy Urban odkrył w Donal-
dzie Tusku swoją bratnią du-
szę. Duszę z piekła rodem.

Bratnie dusze
 ■ Pewnie p. Monika Jaruzelska czuła się zobowiązana 

z racji znanej w przeszłości znajomości Jerzego Urbana 
z generałem Jaruzelskim, do przeprowadzenia wywiadu 
z byłym rzecznikiem rządu stanu wojennego. Jaki będzie 
los kanału pani Jaruzelskiej po tym wywiadzie, na ile odstręczy więk-
szość prawicowych internautów, którzy do tej pory z pewną sympatią 
oglądali wyważone audycje pani Moniki – jest sprawą drugorzędną.

Andrzej 
Bafalukosz
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Miasto i okolice

Ponieważ nie udało się w 2017 roku, firma Fortum po-
nawia próbę wybudowania spalarni, tym razem na 
styku wrocławskiej dzielnicy Psie Pole – Pawłowi-
ce, gminy Długołęka i gminy Wisznia Mała. Lokaliza-
cja wybrana bardzo niefortunnie, na terenach zielo-
nych w bliskiej odległości cennego, przyrodniczo chro-
nionego obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej. Plano-
wana w pobliżu zamieszkałych osiedli: Pawłowice (w 
granicach miasta Wrocław) i Ramiszowa (Długołęka). 
Oba osiedla są rozwojowe, a ich mieszkańcy stanow-
czo sprzeciwiają się tej inwestycji. Tym bardziej, że 
proces spalania nie jest ekologiczny, ma się opierać na 
przestarzałej technologii, która nie gwarantuje miesz-
kańcom bezpieczeństwa. Spalarnie tego typu emitują 
dwutlenek węgla, rakotwórcze dioksyny i furany, a tak-
że przyczyniają się do degradacji klimatycznej. Unia 
Europejska nie wspiera tego typu inwestycji. W dyrek-
tywie 2018/850 z 30 maja 2018 roku UE zobowiązuje 
państwa członkowskie do podejmowania działań ma-
jących na celu ograniczenie odpadów przez recykling, 
a nie przez spalanie, które nie jest częścią obiegu za-
mkniętego w gospodarce. Usytuowanie spalarni bli-
sko węzła drogowego na Psim Polu w ciągu drogi S8 
jest również niefortunne. To bardzo ważna trasa o zna-
czeniu międzynarodowym. W przypadku jakiejkolwiek 
awarii ruch w regionie zostanie sparaliżowany.

Działka, na której ma być wybudowana spalarnia, 
znajduje się w odległości niespełna 100 m od działek 
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Naj-
bliższy budynek mieszkalny mieści się 700 m dalej.

Projekt budzi wśród mieszkańców ogromny niepokój. 
Prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk nie wspoma-
ga lokalnej społeczności, wręcz przeciwnie, odciął się 
od sprawy, argumentując, że inwestycja jest zlokalizowa-
nia na terenie innej gminy. To fakt, ale bezpośrednie są-
siedztwo niechcianej inwestycji upoważnia go do zaję-
cia stanowiska. Mieszkańcy oczekują wsparcia i podję-
cia konkretnych działań władz miasta i prezydenta, ocze-
kują, by ta szkodliwa inwestycja nie doszła do skutku.

Wydarzenia ostatnich dni potwierdzają słuszność 
i obawy mieszkańców. W Leverkusen (Niemcy) w spa-
larni śmieci nastąpił wybuch. Trująca chmura była za-
grożeniem także dla Polski – zahaczyła o północno-
zachodnią część Polski ze Szczecinem. W Leverku-
sen zginęło wiele osób, a mieszkańcom zakazano 
opuszczanie domów. Do tej pory nie zbadano zawar-
tości trującej chmury, nie wiadomo więc, jakie będzie 
miał skutki. Czyżby drugi Czarnobyl?

Protesty mieszkańców podwrocławskich gmin 
są w pełni uzasadnione.

Ta spalarnia zagraża ich zdrowiu i życiu.

Wrocław – stop spalarni śmieci
 ■ Wrocław – 2017 rok. Blisko centrum miasta, na osiedlu Różanka, firma Fortum planowała wybudowa-

nie spalarni śmieci. Na skutek protestów mieszkańców, które wsparł 
ówczesny prezydent miasta, Rafał Dutkiewicz, projekt upadł.

dr Paweł J. Kurzynski
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