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

Wpływ zwycięstwa Talibanu 
na krajobraz Azji Centralnej

Wszyscy sąsiedzi Afganistanu, mimo szumnych deklaracji wzglę-
dem Talibanu oraz propagandowych wiwatów i radości z „klęski” 
USA, są mocno zaniepokojeni. Talibowie nie gwarantują stabiliza-
cji w regionie, ba nie gwarantują w pełni stabilizacji sytuacji w samym 
Afganistanie, gdzie władzę pełnić będą tytularnie dopóty, dopóki 
kontrolować będą kilka największych miast, najważniejsze przej-
ścia graniczne i główne drogi. Stanowią oni dla Islamabadu, Nowe-
go Delhi, Teheranu a nawet Pekinu partnera z konieczności.

Polska na wojnie
Żyjemy w sytuacji, gdy nie można nazwać wojną ulicznych 
burd, zwanych strajkiem kobiet. Oszalałe monstrum, Lem-
part, udające kobietę, wprawdzie bije policjantów, wyzy-
wa rząd na ubitą ziemię, ale wojny nie czyni. Nie jest wojną 
bicie i zabijanie księży, profanacja kościołów, niszczenie po-
mników narodowych i religijnych. Nie jest też wojną nawo-
ływanie TVN do wojny z rządem i postawienia Polski przed 
sądem Europy.

Jeśli nie potrafisz latać, biegnij. 
Jeśli nie potrafisz biegać, chodź. 
Jeśli nie potrafisz chodzić, czoł-
gaj się. Cokolwiek jednak robisz, 
poruszaj się do przodu.

Martin Luther King

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

Zbrodniczy paktKultura 
Bezkarności

W Izraelu nic 
nowego

Bezpańskie 
państwo
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Społeczeństwo dzisiej-
sze nie jest wspólno-
tą narodowych warto-
ści. Jest ruchomym pia-
skiem moralnej i poli-
tycznej niestabilności. 
Społeczeństwo jest nie-
zdolne do jasnych ocen 
moralnych i rozróżnień 
między dobrem i złem, 
prawdą i kłamstwem.

Kiedy nadludzkim wy-
siłkiem, na przekór 
wszystkim przeciwno-
ściom w listopadzie 
1918 roku Polacy za-
częli odbudowywać 
swoje państwo, nie 
trzeba było długo cze-
kać na kolejne ciosy, 
wymierzone z żydow-
skiej strony.

Infantylna błazena-
da opozycji na grani-
cach państwa, jakiej nie 
było w krajach nadbał-
tyckich, świadczy nie-
wątpliwie o jej niedojrza-
łości politycznej, o bra-
ku kultury politycznej, 
nie mówiąc o powin-
nościach wynikających 
z polskiej racji stanu.

Dla rosyjskiej domina-
cji w Europie wyelimino-
wanie Polski z rozgrywki 
o przyszłość systemu mię-
dzynarodowego, a zwłasz-
cza jego kształtu w wymia-
rze europejskim, ma zna-
czenie zasadnicze. Znacz-
nie ułatwiłoby realizację 
dalszych etapów jej mię-
dzynarodowej strategii.

23 sierpnia 1939 r. Joachim von 
Ribbentrop – minister Spraw 
Zagranicznych Niemiec i Wia-
czesław Mołotow – komisarz 
ludowy / Minister Spraw Zagra-
nicznych ZSRS podpisali w Mo-
skwie pakt o nieagresji. Pakt, 
który zgodnie z tajnym protoko-
łem dołączonym do oficjalnego 
dokumentu decydował o wybu-
chu II wojny światowej.

Zygmunt 
Gosiewski – 
wywiad
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

De Facto

czytaj na str. 3.



Opinie i Akcenty

W dziejach świata mieliśmy do 
czynienia ze społecznościami 
żyjącymi z grabieży, rozbojów 
i gwałtów, ale też spokojnymi, 
powiększającymi swój dobro-
byt pracą. Do pierwszej gru-
py należy zaliczyć Asyryjczy-
ków, Mongołów, Scytów, Az-
teków, Wandali, Rzymian, Ja-
pończyków, Anglików, Niem-
ców, Rosjan. W drugiej grupie 
znajdują się Sumerowie, Egip-
cjanie, Chińczycy, Grecy, Pola-
cy, Amerykanie. Ciekawe może 
być zestawienie haseł, z jaki-
mi Polacy podejmowali trud-
ne wyzwania: „Polonia Sem-
per Fidelis” (zawsze wierna), 
„Nic o nas bez nas”, „Liberum 
veto”, „wolna elekcja”, „Pol-
ska przedmurzem chrześci-
jaństwa”, „Jeszcze Polska nie 
zginęła”, „Za wolność waszą 
i naszą”, „Bóg, honor, ojczy-
zna”, „Nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród”.

Emanacja spokojności, do-
chowania wierności, chęć nie-
sienia pomocy, solidaryzm. 
Jak te wartości mają się do 
niemieckich haseł typu: „Bóg 
z nami”, „Porządek musi 
być”, „Niemcy ponad wszyst-
ko”, „Jeden naród, jedna rze-
sza, jeden wódz”? Dominacja, 
siła, przekonanie o wyższo-
ści wobec innych.

Średniowieczne zapisy 
o Słowianach wskazują, że 
był to lud spokojny, pracowi-

ty i bardzo gościnny. Kronikarz 
Gall Anonim, w XI wieku pisał: 
„Polska obfituje w złoto, srebro, 
chleb, mięso, ryby miód, i oto-
czona jest przez wiele ludów 
chrześcijańskich i pogańskich 
i była napadana przez wszyst-
kie naraz i każdego z osob-
na, ale nigdy nie ujarzmio-
na”. Pierwszy wiek polskiej 
państwowości upływał za-
tem raczej na obronie, niż zdo-
bywaniu ziem. Można się za-
stanawiać, czy tak akurat upły-
wały lata, gdy zdobywano zie-
mię i kształtowano państwo, 
niemniej jednak za walkami nie 
szło wyrzynanie w pień prze-
ciwnika. Mądrość panujące-
go polegała na tym, że zastę-
pował elity przywódcze stro-
ny przeciwnej swoimi i w ten 
sposób eliminował niepotrzeb-
ny rozlew krwi do minimum. 
Czy to znaczy, że Polacy nie 
mieli wad? Mieli, jak każdy na-
ród. Piszący w XV wieku Jan 
Długosz wskazywał na za-
zdrość wśród Polaków. Dys-
kusja nad wadami Polaków za-
częła się od szukania przyczyn 
upadku w XVIII wieku. Ksiądz 
Stanisław Konarski, działacz 
oświatowy tego czasu, pisał: 
„Bojaźń jakaś, lichość umy-
słów i podłość generalna opa-
nowała wszystko […]. Zda się, 
że u nas pamięć o Rzeczy-
pospolitej osłabła, jak każdy 
obywatel kraju o niczym wię-

cej myśleć nie powinien, tylko 
żeby jemu było dobrze, choć-
by wszyscy zginęli”. Osąd ten 
dotyczył ówczesnych elit poli-
tycznych trzymających władzę 
i pilnujących interesów obcych 
państw w Polsce. No ale jak 
mogło być inaczej, skoro nawet 
król Stanisław August Ponia-
towski uzależniony był od kiesy 
ambasadora Rosji? Znakomity 
krakowski historyk, Michał Bo-
brzyński, wskazywał na głów-
ne wady XVIII-wiecznej eli-
ty przywódczej: bezgranicz-
nej wiary w sojusze i sąsiadów 
Polski, brak wniosków z prze-
szłości, unikanie pracy zespo-
łowej, uleganie podziałom i pro-
wadzenie walki wewnętrznej. 
Na ile jednak były to wady Pola-
ków, a na ile zostały one przy-
pisane Polakom w XVIII wieku, 
by osłabić morale, to już inna 
sprawa. Zdegenerowane eli-
ty, wywodzące się z magna-
terii, w XVIII wieku prowadziły 
pomiędzy sobą walki frakcyjne, 
kosztem interesów państwa, 
które słabło z każdą chwi-
lą i nie dawało oparcia żadnej 
frakcji. Dlatego poszczególne 
frakcje szukały wsparcia poza 
granicami, jednocześnie dba-
jąc, by państwo nie odrodziło 
swojej siły i nie upomniało się 
o swoją rolę. To wówczas eli-
ty polityczne działały w prze-
konaniu, że „Bóg i wielkie mo-
carstwa nam pomogą. Bo my 

mamy rację”. Uzależnienie 
od woli obcych stało się ce-
chą polskiej walki o niepodle-
głość w XIX wieku. Polacy szu-
kali więc wsparcia we Fran-
cji, u Ojca Świętego, a najczę-
ściej u cara Rosji. Jak złudne 
to były nadzieje, wykazał cały 
XIX wiek. Złudzenie, że „obcy 
nam pomogą”, to stan dobrotli-
wej naiwności, takie połącze-
nie szlachetności z naiwno-
ścią, które dominowało wśród 
polskich działaczy niepodle-
głościowych w czasie zaborów.

„W każdym narodzie ce-
niona jest tylko samodziel-
ność. Tylko rzeczy własny-
mi rękami robione posiadają 
istotne znaczenie”, pisał Mar-
szałek Józef Piłsudski. I da-
lej: „Jedynie czyn ma znacze-

nie. Najlepsze chęci pozostają 
bez skutku, o ile nie pociąga-
ją za sobą następstw praktycz-
nych”. Słowa Marszałka moż-
na odczytać w kontekście cech 
narodowych Polaków – praw-
da i racja muszą być bronione. 
Prawda i dobroć są całkowi-
cie bezbronne, dlatego muszą 
być zabezpieczone siłą. Dodaj-
my, własną siłą.

Jak pisał o. Józef Maria Bo-
cheński w dziele „O patrioty-
zmie”, ważna jest tzw. prak-
tyka patriotyczna, tj. usta-
wiczna działalność zgod-
na z obowiązkiem wobec Oj-
czyzny. Wśród niej zaś, sta-
łe podnoszenie obowiąz-
ku wobec Ojczyzny, nie tylko 
z nakazu, ale z własnej woli”.

Wieloletni Program na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Dofinansowany ze środków Budżetu Państwa

• Celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego.

• Program ma z a zadanie przyczynić się do integracji seniorów oraz wpłynąć na ich 
aktywizację i zaangażowanie w kontakty społeczne.

• Sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku starości i starzenia się.

• Wspierać mniej samodzielnych seniorów w ich środowisku lokalnym.

• Ma za zadanie poprawić jakości życia osób starszych poprzez promowanie zdrowego 
i aktywnego stylu życia.

Pajace wykreowane na parla-
mentarzystów zleciały się na 
granicę z Białorusią, bronić 
„biednych afgańskich uchodź-
ców”, maltretowanych przez 
polskich pograniczników, nie-
pozwalających im przekro-
czyć nielegalnie polskiej gra-
nicy. Bez znaczenia, oczywi-
ście jest to, że tak wykreowa-
na bujda nie trzyma się kupy. 
Pajace totalne kupy się trzyma-
ją, bo za to są zapewne sowi-
cie wynagradzane. Komu ten 
cyrk był potrzebny? Na pew-
no Łukaszence, jako pachołko-
wi Putina. Polskojęzyczne pa-
chołki pachołka, mimo iż żało-
sne, to jednak bardzo niebez-
pieczne, służą bowiem testo-
waniu naszego państwa przed 
następnymi wrogimi działa-
niami.

Destabilizacja państwa Pol-
skiego leży zarówno w intere-
sie Kremla jak i Berlina. O tym 
przekonuje nas inna impreza 
zorganizowana za pieniądze 
i na zlecenie Prusaków. „Cam-
pus Polska” ma pokazać mło-

dzieży jak to fajnie być sprze-
dawczykiem. Przemowy ta-
kich celebrytów jak Króla Eu-
ropy, Szambo-lenia, Kopertolo-
ga, postkomunistycznego eko-
nomisty, który pokazał towa-
rzyszom z PZPR jak rozkraść 
to, co po PRL zostało i paru 
pomniejszych zapewniały, co 
zrobią po dojściu do władzy. 
Zlikwidują szpitale, bo młodzi 
ich nie potrzebują, ukarzą ka-
tolików za… za to, że są itd. 
Te popisy oratorskie nie były 
nawet skierowane do widow-
ni. Miały upewnić wspomnia-
nych wyżej mocodawców, 
że wiernie wykonają każde po-
lecenie.

Czy obydwa te wydarzenia, 
to sprawdzian poziomu głu-
poty Polaków? Tak, jeśli 25 
proc. z nas nadal popiera 
Targowicę Totalną, to wido-
my znak, że oblaliśmy eg-
zamin zarówno z polsko-
ści, („polskość to nienor-
malność" według Tuska) jak 
i ze zdrowego rozsądku.

Jacy jesteśmy?
 ■ Przed wielu laty Rafał Ziemkiewicz uważał, że główną polską wadą jest naiwność. Pisał: „pol-

ski inteligent, człowiek wyżywający się w gadaninie lub pisaniu, żyjący słowem i dla słowa – odzie-
dziczył po swych szlacheckich przodkach pogardę i niezrozumienie dla spraw materialnych. Polityka 
go fascynuje, ale rozumie ją jako politykowanie. Widzi w niej starcie racji, a nie grę interesów, na któ-
rej wynik w stopniu większym od gadania wpływa (samo słowo brzmi brzydko) szmal. […] Łudzi się 
tak: „niech oni mają kasę (siłę), my mamy coś nieskończenie ważniejszego, rację moralną”.

Andrzej 
Manasterski

Miłość 
rusko-pruska

 ■ Cóż może być piękniejszego nad miłość dwojga ludzi? 
Miłość dwojga narodów, przypieczętowana takimi akta-
mi jak pakt Ribbentrop – Mołotow, czy Nord Stream 2, 
o wcześniejszych wydarzeniach takich jak rozbiory Pol-
ski nawet nie wspominając! Temu zbliżeniu kochanków 
sekunduje ze wszystkich sił Targowica Totalna.

Małgorzata 
Todd
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Sport

W dniu poprzedzającym wyścig wszyscy uczestniczy-
li w Msza Św. w Kościele Narodzenia Najświętszej Ma-
rii Panny w Miękini w intencji Kornela Morawieckiego 
oraz członków Solidarności Walczącej. Mszę celebro-
wał ks. prałat Waldemar Kocenda – proboszcz parafii. 
Po zakończeniu Eucharystii gości zaproszona na uro-
czysty bankiet zorganizowany przez Stowarzyszenie Li-
pówka. Na wstępie senator Marek Komorowski odczytał 
list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
do uczestników i organizatorów wyścigu:

Szkoda, że premier nie wygospodarował chwilki, 
żeby odwiedzić kolarzy i organizatorów wyścigu, dla któ-
rych jego obecność zmotywowałaby ich do organizowa-

nia kolejnych edycji Memoriału. Ale wiadomo liczne obo-
wiązki szefa rządu nie zawsze na to pozwalają.

W części artystycznej, usłyszeliśmy krótki reci-
tal w wykonaniu muzyków Filharmonii Uniwersytec-
kiej we Wrocławiu – Wiktora Kuzniecowa i Gracjana 
Szymczaka oraz młodej, utalentowanej Diany Cel.

Pan Dominik Krupa Prezes Stowarzyszenia Lipów-
ka, wręczył zasłużonym dla organizacji wyścigu osobom 
specjalne podziękowania, natomiast pani Marta Mora-
wiecka przekazała „Akt Nadania Szkółce Kolarskiej na 
Patrona osoby Kornela Morawieckiego”. W te ceremonii 
uczestniczyły dzieci z Klubu Sportowego Arkadia wraz 
z rodzicami.

W Miękini wystartowało ponad pięciuset kola-
rzy w różnych kategoriach wiekowych. Zmagania roz-
poczęli na dystansie 25 km kolarze z kategorii licencjo-
nowanych Żak/Żakini oraz Młodzik/Młodziczka. Sygnał 
do startu dała córka Marszałka Seniora Kornela Mora-
wieckiego – pani Marta Morawiecka. Kolejnym wydarze-
niem sportowym były niezwykle emocjonujące wyści-
gi z cyklu Junior Race dla najmłodszych, rozgrywa-
ne w czterech kategoriach wiekowych. Młodzi adepci 
kolarstwa mogli spróbować rywalizacji na specjalnie dla 
nich przygotowanej pętli. Zwycięzcą wręczono nagrody 
na głównej scenie wyścigu. Rozegrano również Mistrzo-
stwa Polski Policji oraz Mistrzostwa Polski Strażaków. 
W kategorii Open każdy mógł spróbować swoich sił.

Dzięki pamięci nasi bliscy żyją nadal w naszych ser-
cach, bo „człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć 
o nim”. Kiedy pamiętamy o osobach zmarłych, spełnia-
my w jakiś sposób obowiązek wobec nich. Bo zapomi-
nanie to jakby zadawanie im drugiej śmierci. Ale pamięć 
służy też nam samym. Związek między pamięcią i toż-
samością jest niesłychanie głęboki. Zabiegani, zapra-
cowani musimy znaleźć czas, żeby tę pamięć podtrzy-
mywać.

Bo jeśli my tego nie zrobimy, to kto to zrobi?

Memoriał im. Kornela Morawieckiego
 ■ IX Ogólnopolski Wyścig Kolarski KORONA KOCICH GÓR Memoriał im. Kornela 

Morawieckiego już za nami. Albert 
Łyjak

Zdjęcia: Artur Waszkielewicz
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Komentarze i Felietony

Żyjemy w sytuacji, gdy nie moż-
na nazwać wojną ulicznych 
burd, zwanych strajkiem kobiet. 
Oszalałe monstrum, Lempart, 
udające kobietę, wprawdzie bije 
policjantów, wyzywa rząd na 
ubitą ziemię, ale wojny nie czy-
ni. Nie jest wojną bicie i zabija-
nie księży, profanacja kościo-
łów, niszczenie pomników na-
rodowych i religijnych. Nie jest 
też wojną nawoływanie TVN 
do wojny z rządem i postawie-
nia Polski przed sądem Europy.

Te wszystkie działania wro-
gów Polski – strajki, manifesta-
cje, profanacje, nawoływania 
TVN, wolne sądy i wolne szkoły, 
konflikt na granicy z Białorusią 
– to jeszcze nie wojna, to wojna 
inteligentna, zwana nową wojną 
albo wojną hybrydową.

Termin „nowe wojny” należy 
do Mary Henrietty Kaldor, pro-
fesor London School of Eco-
nomics, autorki książki New 
& old wars: organized violen-
ce in a global era (Nowe i sta-
re wojny. Zorganizowana prze-
moc w erze globalnej). Nato-
miast autorem terminu “woj-
na hybrydowa” jest ppłk Frank 
Hoffman, analityk bezpieczeń-
stwa narodowego, wykładow-
ca w National Defense Univer-
sity.

„Stare wojny toczyły się 
o terytoria i ideologię, chodziło, 
przykładowo, o zmianę ustroju 
– twierdzi prof. Mary Kaldor. – 
Nowe wojny toczą się pod ha-
słami politycznymi, etnicznymi 
i religijnymi. Celem tych wojen 
jest uzyskanie wpływu na pań-
stwo, zmuszenie państwa do 
określonych zachowań”.

W tradycyjnych wojnach 
chodzi o zdobycie terytorium 
za pomocą środków i technolo-
gii wojskowych. W nowych woj-
nach terytorium jest przejmo-
wane środkami politycznymi 
za pomocą technologii infor-
macyjnych i środków psycholo-
gicznych.

Ppłk Frank Hoffman, autor 
tekstów Hybrid Threats. Hybrid 
Warfare, Strategic Forum, No. 
240; Hybrid Warfare and Chal-
lenges, Joint Forces Quarterly, 
No. 52, używa terminu „wojny 
hybrydowe” na określenie kon-
fliktów w rodzaju „iracka wol-
ność”, „arabska wiosna” albo 
„wyzwolenie Donbasu”.

Wojny hybrydowe, zdaniem 
ppłk Franka Hoffmana, minima-
lizuja wojskowe zdolności tech-
niczne i technologiczne i czy-
nią w konfliktach zbędną no-
woczesną broń tradycyjne-

go pola walki. Na pierwszą li-
nię walki wysuwane są dzia-
łania cybernetyczne, psycho-
logiczne, kulturowe i humani-
tarne.

Te działania streszcza opo-
wieść o wędrowcu, któ-

ry nad rwącym potokiem spo-
tkał węża. – Och, wędrowcze, 
jesteś dobrym człowiekiem, 
masz szlachetne serce, prze-
nieś mnie przez potok” – po-
prosił wąż. Wędrowiec utu-
lił węża do piersi i przeniósł go 
przez rwący potok. A wtedy wąż 
ugryzł go śmiertelnie w pierś. 
Wędrowiec, konając, wyszep-
tał: – Ale dlaczego mnie ugry-
złeś, przecież byłem dla ciebie 
dobry, przeniosłem cię przez 
potok. – Na to wąż: – A nie wie-
działeś, że jestem wężem?

Avi Kober, profesor na Uni-
wersytecie Bar-Ilan w Ra-
mat Gan w Izraelu, zajmują-
cy się planowaniem strategicz-
nym IDF (The Israel Defense 
Forces), skrytykował panują-
cy w wojsku kult technologii (Avi 
Kober, The Second Lebanon 
War, BESA Perspectives, No 
22. Na podstawie, jak się wyra-
ził Kober, „lekcji z wojny w Liba-
nie” w 2006 roku, IDF nadmier-
nie polega na technologii.

Podobnie jak Avi Kober, kult 
techniki w wojnie hybrydowej 
krytykuje generał major Robert 
„Bob” Scales, były komendant 
US Army War College, obec-
nie analityk wojskowy i wykła-
dowca w szkołach wojskowych. 
Jego zdaniem, nowa wojna, roz-
poznana na Bliskim Wschodzie 
i w Afganistanie, a stosowana 
na Wschodzie Ukrainy, wyko-
rzystuje wszystkie instrumen-

ty wojny inteligentnej, a nie naj-
nowszą technikę wojskową.

W nowej wojnie na Wscho-
dzie przecenia się działania cy-
bernetyczne i nie docenia dzia-
łań w sferze psychologii i infor-
macji. Trzeźwe umysły już do-
strzegają, że wojna nowego 
typu, zwana nową albo hybry-
dową, toczy się na trzech po-
wiązanych ze sobą polach wal-
ki: na polu konfliktu nad grani-
cą z Białorusią; na polu domu 
i rodziny; na polu propagandy.

Mieszkańcy przygranicz-
nych wsi widzą o zmroku i nocą, 
jak idą jacyś obcy polnymi dro-
gami na Zachód. – No, sły-
szę nocą, pies szczeka, wyglą-
dam, a przez pole idą – opowia-
da mieszkaniec wsi Gnojno nad 
Bugiem. Idzie czasami jeden, 
a niekiedy dwudziestu i więcej. 
Szkoda tych ludzi, serce się kra-
je, ale co oni tu robią? Mają tam 
gdzieś domy, a ja mam dom tu-
taj. Pytają, czy to już Niemcy? 
No, gdzie, mówię, gdzie Niem-
cy? To Polska!

Ten, kto wywołuje woj-
nę, wywołuje konflikt w rodzi-
nach, w społeczeństwie. Nie 
potrzebuje nowoczesnej broni, 
jakiej używa wojsko. Nielegal-
ni emigranci znają naturę, kul-
turę i religię Podlasia. Znają kil-
kanaście słów polskich i angiel-
skich. Po wyjściu z Bugu, mo-
krzy, drżąc z zimna, mówią:

– Chrześcijanie. Wy. Jezus. 
Miłosierny. Wy miłosierni.

– No i co? – pyta mężczy-
zna, mieszkaniec Starego Bu-
bla nad Bugiem. – Nie dasz ta-
kiemu chleba? To był Irakij-
czyk. Serce mi się kroiło! Da-
łem chleba, nakarmiłem. Ale 
co? Zatrzymałem. Nie uciekał, 

nie szarpał się. Przyjechali gra-
niczni, grzecznie zabrali. Żona 
się rozpłakała, a mnie też było 
do płaczu.

Zorganizowany na grani-
cy konflikt jest zaczynem 

konfliktu na polu społeczeń-
stwa i rodziny. Gdy na Litwie 
i na Łotwie opozycja wspie-
ra rząd w walce z nielegalną 
emigracją, to w Polsce opozy-
cja wspiera emigrantów i dzia-
łania Łukaszenki. Zbolsze-
wizowani posłowie, skundle-
ni dziennikarze stają się ak-
torami konfliktu. Występują 
przeciw rządowi, przeciw Pol-
sce w interesie Łukaszenki.

Konflikt na granicy z Bia-
łorusią staje się głównym te-
matem informacji i propagan-
dy. Wdziera się do domów, 
do rodzin. Nie mówi się o woj-
nie nowego typu, która zawie-
ra w sobie trzy wojny. Z lewa 
i z prawa mówi się o emigran-
tach. Tego właśnie chce Łuka-
szenka. Tego chcą organiza-
torzy wojny hybrydowej z Pol-
ską. I tak, krok po kroku, dez-
organizowane jest państwo.

Telewizja białoruska poka-
zuje jak okrutni są Polacy. Jak 
bez serca są Polacy. Białoru-
sinom wtóruje TVN, Gazeta 
Wyborcza, Radio Tok FM. Ale 
i media publiczne, TVP i Pol-
skie Radio, uderzają w nuty 
Łukaszenki. Pokazują tyl-
ko konflikt na granicy z Biało-
rusią. Nie pokazuje, że to, co 
jest nad granicą, to jedynie 
narzędzie wojny hybrydowej 
z Polską.

Bo czym w istocie jest 
nowa wojna bez wojny? Opi-
suje to klarownie Stephen J. 

Blank, profesor National Secu-
rity Studies, Strategic Studies 
Institute, US Army War Colle-
ge. Strategia wojny hybrydo-
wej, wedle dra Stephena Blan-
ka, jest zazwyczaj doskona-
le przygotowana. Obejmuje 
ona takie elementy, jak dzia-
łania agenturalne. Opanowa-
nie choćby jednego stanowi-
ska analitycznego w rządzie. 
Działania służb specjalnych. 
Wspieranie partii i organizacji 
opozycyjnych. Działania dez-
integrujące rodzinę i społe-
czeństwo.

„W wojnie nowego typu 
szerokie zastosowanie mają 
działania asymetryczne, po-
zwalające niwelować przewa-
gę przeciwnika w walce zbroj-
nej – powiada generał Wa-
lerij Gierasimow. – Do tych 
działań zalicza się wykorzy-
stanie wewnętrznej opozy-
cji, wspartej przez siły spe-
cjalne. Zalicza się stworzenie 
na całym terytorium państwa 
frontów informacyjnego od-
działywania (w: Wojenno-Pro-
myszlennyj Kurier, 5).

Przykładem działań asyme-
trycznych, które otworzą ser-
ca, a następnie granice pań-
stwa, mogą być koczujący na 
granicy nielegalni emigranci. 
Mogą być wojska występują-
ce jako „zielone ludziki”, a tak-
że wszelkiego rodzaju „ludzie 
oderwani od pługa i traktora”, 
jak prezydent Putin nazwał na-
jemników rosyjskich w Donba-
sie. Pokojowe wojny, zwane ko-
lorowymi rewolucjami, zaczęły 
się od pokojowych demonstra-
cji i od działań nieoznakowa-
nych formacji zbrojnych.

Widzieliśmy te wojny 
nie wojny na Krymie, w Do-
niecku i w Trypolisie, a wcze-
śniej w Bagdadzie, w Tunisie. 
W ten pokojowy sposób za-
czął się Majdan, w ten sposób 
Ukraina straciła Krym, i w ten 
sposób Irak, Libia, Syria, Tu-
nezja stały obszarami chaosu 
i klęski humanitarnej na niewy-
obrażalną skalę.

O nowych wojnach, któ-
re stały się głośne na progu 
dwudziestego pierwszego wie-
ku, mówi się, że mają „niski 
próg przemocy”, a zatem nale-
żą do „konfliktów o niskiej in-
tensywności”. Przedstawicie-
lem takiego rozumowania jest 
choćby John Mueller, profe-
sor na Uniwersytecie w Ohio, 
autor rozprawy: War Has Al-
most Ceased to Exist, Politi-
cal Science Quarterly, 124 

Polska na wojnie
 ■ Na początku nie ma wojny. Ale czy jest pokój? Nie ma pokoju. Jest stan bez wojny. To stan, moż-

na rzec, wyjątkowy. „Stan między pokojem i wojną” – rzekłby John Mueller, profesor na Uniwersyte-
cie w Ohio, autor rozprawy: War Has Almost Ceased to Exist, Political Science Quarterly. Mueller twier-
dzi, że wojny prawie przestały istnieć. Tu należy zaakcentować słowo „prawie”. A zatem czasami woj-
ny dają o sobie znać.

▶

Michał Mońko
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(„Wojny prawie przestały 

istnieć”).

Wojny nowego typu, które 
zawierają w sobie trzy woj-

ny na trzech polach, wcale nie 
są nowe, twierdzi prof. Mary 
Henrietta Kaldor: „Nowe woj-
ny w istocie nie są nowe, bo ich 
przykłady można znaleźć na-
wet w czasach najazdów Mon-
gołów. Wojny zwane nowymi 
albo hybrydowymi są rodzajem 
zorganizowanej przemocy. Woj-
ny te w szerokim zakresie wyko-
rzystują informację, religię i inne 
środki pozawojskowe”.

Użycie sił wojskowych, jako 
ostateczne działanie, odbywa 
się zawsze pod przykrywką mi-
sji pokojowej i troski o huma-
nitaryzm i wolność (w: New & 
old wars: organized violence in 
a global era).

Zaangażowane w kon-
flikt rządy, chętnie używają słów: 
„misja humanitarna”, „misja sta-
bilizacyjna”, „misja pokojowa”, 
by ukryć swe wojskowe działa-
nia okupacyjne. Słowu „misja” 
towarzyszą pozytywne asocja-
cje. To pomaga usprawiedliwić 
przed światem nawet brutalną 
interwencję.

Misje pokojowe, realizowane 
przez wojsko, policję i oddziały 
najemników, z reguły polegają 
na łączeniu przemocy z podbo-
jem serc i umysłów talibów i Ira-
kijczyków, Libijczyków, co daje 
zgubne skutki dla idei pomo-
cy humanitarnej. W ten sposób 
niebezpiecznie zaciera się róż-
nica między żołnierzami i pra-
cownikami organizacji pozarzą-
dowych.

Organizacje niosące pomoc 
humanitarna wykorzystywane 
są jako „wzmacniacze siły mi-
litarnej” (force multipliers). Po-
jęcie „wzmacniaczy siły militar-
nej” wprowadził do polityki gen. 
Colin Powell, były przewodni-
czący Kolegium Szefów Szta-
bów USA.

Wojsko strzela i leczy, bom-
barduje i stabilizuje. W rezulta-
cie, strony konfliktu strzelają za-
równo do „humanitarnego” woj-
ska, jak i do “zmilitaryzowa-
nych” pracowników humanitar-
nych, których miejscowi identy-
fikują nierzadko jako szpiegów.

„Odmawiamy zaakcepto-
wania takiej wizji przyszło-
ści, w której cywile w piekle woj-
ny będą mogli otrzymać ratują-
cą życie pomoc tylko od wojska, 

które tę wojnę rozpoczęło i pro-
wadzi” – powiedział Rowan Gil-
lies, lekarz z Sydney, w latach 
2002-2006 prezydent Lekarzy 
bez Granic.

Herfried Münkler, niemiec-
ki politolog, autor książki The 
New Wars (Nowe Wojny), twier-
dzi, że w przeszłości, jeśli jed-
no państwo wysłało wojska do 
innego kraju bez zgody tego 
ostatniego, społeczność mię-
dzynarodowa uważała jedno-
znacznie, że została dokonana 
agresja. Ale jeśli dzisiaj przy-
wódca jednego państwa wysy-
ła do innego państwa „małe 
zielone ludziki”, jak to się sta-
ło na Krymie, albo wysyła „lu-
dzi oderwanych od pługa i trak-
tora”, jak to napastników na 
Donbas nazwał prezydent Pu-
tin, społeczność międzynaro-
dowa uznaje to za problem po-
lityczny, niekiedy nawet huma-
nitarny.

Wszak to w czasie woj-
ny na wschodzie Ukrainy, Ro-
sja wysłała do Donbasu 240 
pomalowanych na biało cięża-
rówek z pomocą humanitarną 
i z lekami. Czy Ukraina mogła 
nie wpuścić tych ciężarówek 
do Donbasu? Nie mogła. Nie-

słychany był nacisk Europy na 
Ukrainę, żeby postępowała po 
ludzku. A w ciężarówkach była 
broń, amunicja i żywność.

A zatem niezrozumienie woj-
ny nowego typu, wojny in-

teligentnej, zwanej nową woj-
ną albo wojną hybrydową, ule-
ganie naciskom propagandy 
i własnego społeczeństwa, leży 
u podstaw klęski państw i na-
rodów.

Analizując poczynania Ro-
sji w Gruzji, w Abchazji, na 
Krymie, we Wschodniej Ukra-
inie, w Naddniestrzu i na po-
graniczu krajów bałtyckich, ge-
nerał Robert Scales, w rozmo-
wie 10 marca 2015 z Lou Dob-
bsem w Fox News, powiedział, 
że Stany Zjednoczone powin-
ny traktować wojny hybrydowe 
jako wojny, bo inaczej nie będą 
miały nic do powiedzenia nie 
tylko w Europie.

Polska zdecydowanie prze-
grywa wojnę hybrydową na 
swojej granicy z Białoru-
sią. Przegrywa na trzech po-
lach konfliktu. Na polu fizycz-
nej agresji, gdzie jest Strefa 
Przygraniczna, straż granicz-
na i wojsko dopuściły do zorga-

nizowania jarmarku polityczne-
go, widowiska z udziałem po-
słów opozycji totalnej i zbol-
szewizowanych i skundlonych 
dziennikarzy.

Na polu rodziny mamy klę-
skę porażającą. Społeczeń-
stwo nie wie i nie rozumie 
o co właściwie chodzi. Poka-
zują to badania społeczne. Ro-
śnie procent badanych, doma-
gających się wpuszczenia nie-
legalnych imigrantów do Polski. 
Znaczna część społeczeństwa 
nie chce ochrony polskiej grani-
cy!! Kilkadziesiąt procent bada-
nych negatywnie ocenia Woj-
sko Polskie, chroniące granicy.

Pole informacji i propagan-
dy jest spowite mgłą niekom-
petencji, niewiedzy, niemo-
cy i głupoty. Telewizja wciąż 
pokazuje jarmark politycz-
ny na granicy z Białorusią. 
Radio też trzyma się grani-
cy. Dzieje się tak jakby na ży-
czenie Łukaszenki. Nie ma 
programów i audycji, które 
by pokazywały i tłumaczy-
ły, że dzisiaj Polska zmaga 
się z nową wojną, która za-
wiera w sobie trzy wojny na 
trzech polach walki.

Akcja opozycji polega na uda-
waniu, że chce pomóc imi-
grantom, że coś dla nich robi. 
Ma to wyglądać bardzo ład-
nie, bo jest przeznaczone dla 
jej „zwierzchników” i wybor-
ców, ale niczego nie zmienia. 
Nieudolność i głupota uczest-
niczących w tym polityków 
opozycji sprawia, że wygląda 
to śmiesznie i wywołuje kryty-
kę, nawet wśród opozycji. Było 
to jednak podstawą do ataków 
na Polskę ze strony zaintere-
sowanych w tym jej nieprzyja-
ciół. Ponieważ władze Unii Eu-
ropejskiej pochwaliły Polskę 
za blokowanie napływu nie-
legalnych imigrantów, część 
opozycji oficjalnie także (z nie-
chęcią) głosi, że należy strzec 
granicy Polski, będącej grani-
cą Unii Europejskiej. Wyzwiska 
i obelgi rzucane przez ważnych 
polityków opozycji pod adre-
sem wojska i służby granicz-
nej oraz chamskie i wulgarne 
jak zwykle zachowanie, tłuma-
czy się ich współczuciem dla 
imigrantów. Opozycjoniści Li-
twy, Łotwy i Estonii także żału-
ją nasyłanych imigrantów, jed-
nak nie występują przeciw wła-
snej ojczyźnie !

Wobec małego efektu szko-
dzenia Polsce na granicy, opo-
zycja przystąpiła do swe-
go głównego celu, zniszcze-
nia w Polsce katolicyzmu. Naj-
większym bowiem jej wrogiem 
jest Kościół Katolicki. Dopóki 
Go się nie zwalczy, nie udadzą 
się próby pozbawienia Polaków 

świadomości narodowej ani 
suwerenności Polski. A wro-
gowie Polski chcieliby ponow-
nie utworzyć z Niej swą kolo-
nię, z której czerpaliby tanią 
siłę roboczą, żywność i surow-
ce. W tym pomaga im działa-
jąca w Polsce opozycja, zwią-
zana z nimi jakimiś (?) zależno-
ściami oraz finansowymi dota-
cjami. Uważa ona, że jej elek-
torat, to osobnicy ciemni i pry-
mitywni, których bożkiem jest 
pieniądz i których przez mó-
wienie o pieniądzach moż-
na skłonić do popierania, czy 
zwalczania czegoś. By nasta-
wić ich przeciw religii katolic-
kiej i Polsce, politycy opozycji 
głoszą, że państwo „pod wła-
dzą PiS-u” przekazuje Kościo-
łowi Katolickiemu 17 miliar-
dów zł rocznie. Szkoda, że tyl-
ko tyle, mogliby mówić – 170 
miliardów, bo w czasie swo-
ich rządów, większe tego rzędu 
kwoty przekazali mafiom VAT-
owskim. Jeśli wyborcy opozycji 

uwierzą w te jej bzdury, to ich 
strata. Opozycja do kwot, ja-
kie Kościół jakoby „otrzymuje” 
od państwa wlicza płace ka-
techetów takie same, jak na-
uczycieli innych przedmio-
tów szkolnych. Obok żądania 
usunięcia krzyża z klas szkol-
nych, Sejmu i z przestrzeni pu-
blicznej, chce więc wyrugowa-
nia ze szkół lekcji religii (i ety-
ki bo „po co komu jakaś etyka 
?”), a zastąpienia ich „sekse-
dukacją”, „niezbędną młodzie-
ży”. To ma przygotować dzie-
ci do pedofilii i umożliwić „na-
uczycielom” seksu z opozycji, 
przejęcie pieniędzy z płac ka-
techetów. Wbrew też Kościo-
łowi, szef opozycji obiecuje, że 
gdy zdobędzie władzę wprowa-
dzi „związki partnerskie”.

Poza płacami katechetów 
(i kapelanów), państwo może 
instytucji kościelnej przyznać 
grant na wykonanie czegoś, 
co przyniesie korzyść Pola-
kom, np. na budowę muzeum. 

Państwo wypłaca też związ-
kom wyznaniowym (głównie 
Kościołowi Katolickiemu) środ-
ki z Funduszu Kościelnego, 
który w roku 2021 wynosi „re-
kordową” kwotę 181,8 milio-
nów zł. Fundusz Kościelny po-
wstał w 1950 r. i miał stano-
wić rekompensatę za mienie, 
odebrane wówczas Kościołowi 
przez państwo (w Niemczech 
kościoły otrzymują od państwa 
ok. 500 milionów Euro rocznie, 
za wywłaszczenia z 1803 r.!).

Środki finansowe na utrzy-
manie Funduszu pocho-
dzą z budżetu państwa. Jest 
on przeznaczony (w przewa-
żającej kwocie) na ubezpie-
czenia społeczne i zdrowot-
ne oraz emerytury duchow-
nych, nie mających dochodów 
(np. członków zakonów kon-
templacyjnych). Z Funduszu 
dofinansowuje się też prowa-
dzone przez Kościół zakłady 
dla sierot, starców, osób upo-
śledzonych fizycznie lub umy-

słowo i innych potrzebujących 
opieki. Z Funduszu przezna-
cza się także środki na kon-
serwację i remonty obiektów 
sakralnych o wartości zabyt-
kowej. To zwłaszcza ostatnie 
nie podoba się wrogiej Kościo-
łowi opozycji, której członko-
wie niszczą zabytkowe kaplicz-
ki (a także świeckie obiekty za-
bytkowe, o co są spory z kon-
serwatorami zabytków m. in. 
Warszawy i Łodzi). Bo opozy-
cja, celem zniszczenia polsko-
ści, chce usunąć wszelkie do-
wody dawnej świetności Pol-
ski. Dlatego to po 1945 r. oku-
pacyjne władze komunistycz-
ne zburzyły zrabowane właści-
cielom, wypalone przez Niem-
ców, ale nadające się do od-
budowy, warszawskie zabyt-
kowe kamienice, jako „relik-
ty świata burżuazyjnego”, za-
stępując je brzydkimi, barako-
wymi blokami i symbolami oku-
pacji takimi, jak Pałac im. Sta-
lina (Nauki i Kultury). A polscy 
księża normalnie, jak wszyscy, 
płacą podatki i to naliczane nie 
od liczby wiernych, ale od licz-
by mieszkańców danego tere-
nu (np. parafii), w tym wyznaw-
ców innych religii i ateistów.

To kolejne atakowanie Ko-
ścioła Katolickiego i bisku-
pów (m. in. na „Campusie”) 
przez sojuszników wrogów 
Polski, miejmy nadzieję, że 
skończy się niczym, dzięki 
opiece Bożej i mądrości Po-
laków.

▶

Granica i Kościół
 ■ Opozycja wspomaga na granicy państwa, działania nieprzyjaciół Polski, mające wprowadzić cha-

os w Polsce i w całej Europie.

Wacław Leszczyński
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„Tam, gdzie istnieje porzą-
dek w sprawach publicznych, 
masa jest tym, co nie działa 
samo przez się – pisał kilka lat 
przed wojną domową, Jose Or-
tega y Gasset w ‘Buncie Mas’. – 
Masa pojawiła się w świecie, by 
nią kierowano, by na nią wpły-
wano… Kiedy masa zaczyna 
działać sama przez się, czy-
ni to w jeden tylko sposób, bo 
innego nie zna: linczuje”. No 
i niekierowana masa, bezkar-
na, linczuje dzisiaj Polskę.

Prawdą jest to, że w dziejach 
Polski bywali zdrajcy, sprze-
dawczyki, targowiczanie, ale 
zazwyczaj krótko cieszyli owo-
cami zdrady. Bo dawniej, w mię-
dzywojniu i przed wiekami, nie 
była tolerowana kultura bezkar-
ności jako kultura miłości, do-
broci, wybaczania. Zdrajców 
Ojczyzny spotykała zasłużo-
na i sprawiedliwa kara nie tyl-
ko za życia, ale też po śmier-
ci. Pamięć zaś o zdrajcach 
i sprzedawczykach była utrwa-
lana i notowana przez dziejopi-
sów dla przyszłych pokoleń.

Symbolem zdrady jest do 
dziś Targowica. Biskup Jan Pa-
weł Woronicz napisał wiersz 
o targowiczanach: „Wy chy-
trych zdrad sąsiedzkich słu-
żalce nikczemni. Błędu, dumy, 
prywaty krzykacze najemni. 
Wy wszyscy, coście różne lar-
wy przybierali. I zgubą Waszej 
matki pomazali. Wam niechaj 
nieprzyjaciel targ wasz w gar-
dło wbije”.

Nie doczekali się takich 
słów targowiczanie czasów 
PRL i czasów nowej Polski. 
Dzisiaj niewiele znaczy zdra-
da, wiarołomstwo, zaprzań-
stwo, wyparcie się swej ojczy-
zny, napaść na Kościół. Zdraj-
cy chodzą po ulicach z pod-
niesioną głową, mają dobre 
imię i poparcie polityczne. Czy 
to dziedzictwo PRL?.

„Zbiorowość, działają-
ca od tysięcy lat w kręgu kul-
tury europejskiej, została za-
atakowana przez azjatyc-
ki w swej genealogii terror – 
pisała w 1996 roku prof. Anna 
Pawełczyńska. – Dokonało się 
spustoszenie podstaw naro-
dowego i państwowego bytu, 
struktury społecznej, kultury 
i obyczaju”.

Ale przecież od czasów 
PRL minęło trzydzieści lat! Pol-
ska wyładniała, unowocześni-
ła się. Ale nie odrodziła się mo-
ralnie i intelektualnie. Nadal 
prym w państwie wiodą mier-
ny, wierne prostaczki. Sowiec-

kie mechanizmy dewastacji ży-
cia narodowego, moralności 
i obyczajów nadal funkcjonu-
ją i demolują życie społeczne 
i polityczne.

Nowe pokolenia, wyro-
słe w ostatnim trzydziestole-
ciu, zostały w znacznym stop-
niu ukształtowane i wychowa-
ne przez znieprawiony sys-
tem, a nie przez nieliczne tra-
dycyjne rodziny, które w cza-
sach PRL zdolne były do prze-
ciwstawiania się bolszewizacji 
Polski.

Społeczeństwo dzisiej-
sze nie jest wspólnotą narodo-
wych wartości. Jest ruchomym 
piaskiem moralnej i politycz-
nej niestabilności. Społeczeń-
stwo jest niezdolne do jasnych 
ocen moralnych i rozróżnień 
między dobrem i złem, prawdą 
i kłamstwem. Nie ma autoryte-
tu szkoły, rodziny i Kościoła.

Naród znajduje się w dziu-
rze moralnej, w której płaczący 
przed kamerą półgłówek, lider 
partii, zdobywa poparcie równe 
prezydentowi RP. Sekretarze 
partii komunistycznej z czasów 
PRL zawiadują mediami, któ-
re zwą się publicznymi. Żona 
ministra robi striptiz, opowia-
da o swoich erotycznych przy-
godach z mężczyznami i kobie-
tami. A odpowiedzialni za bez-
pieczeństwo państwa nie zdję-
li papuci, choć Kramek rozwa-
la granicę.

A jak było dawniej, gdy społe-
czeństwo w swej znaczącej 

części było związane wspól-
nym systemem wartości, mia-
ło wspólne oceny i dokonywa-
ło wspólnych wyborów. W jaki 
sposób Polacy odnosili się daw-

niej do zdrajców i sprzedawczy-
ków, pokazuje przypadek Wła-
dysława Sicińskiego, posła na 
Sejm Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.

Siciński 9 marca 
1652 roku, wykorzystując li-
berum veto, Sejm zerwał, ob-
wieszczając: „Nie pozwalam!” 
Na to wojewoda brzesko – ku-
jawski, Jakub Szczawiński, miał 
zawołać: „Bodaj żeś przepadł!” 
A cała Izba Senacka odpowie-
działa chórem: „Amen!”

No i stało się. Zdrajca po-
lityczny i wróg Rzeczypospo-
litej, Władysław Siciński, zo-
stał przeklęty za życia i po ży-
ciu. Za życia przeklinali go lu-
dzie, dobrze rozumiejący winy 
moralne Sicińskiego, a po ży-
ciu wystąpiły przeciw Sicińskie-
mu siły nadprzyrodzone w imie-
niu Boga.

Aleksander Brückner, po-
wołując się na opowieść para-
fialną z Upity, pisze, że za ży-
cia nie chcieli znać Sicińskie-
go ludzie, zwierzyna zaś ucie-
kała przed nim, a po śmierci nie 
chciała go przyjąć ziemia. Le-
żał Siciński w szafie w zakrystii 
kościelnej. Dopiero gen. Mura-
wiew, zwany Wieszatielem, do-
wiedziawszy się o Sicińskim, 
który tyleż dobra przyniósł Ro-
sji, kazał pochować Sicińskiego 
pod progiem kościoła w Upicie. 
No i wtedy Siciński wstał z gro-
bu, żeby grzechy swe odpoku-
tować.

Pokutnik błąkał się po po-
lach, zaglądał do wsi, pokazy-
wał swą pokutę, nawet obno-
sił się z pokutą, co było uciąż-
liwe dla ludzi. „Trupa Sicińskie-
go nie można się pozbyć, nie 
chce on zniknąć, nie daje się 

zniweczyć, ciągle się wyłania 
– pisze Maria Janion w ‘Niesa-
mowitej Słowiańszczyźnie’. – 
W fantazmatach ludu nie pod-
daje się prawom natury i na-
ukom Kościoła, jest nieznisz-
czalny i wszechobecny”.

Zdrajca Siciński, polityczna 
szuja na miarę tych, którzy jeż-
dżą dziś po Europie i szczują 
przeciw Polsce, miał los ścier-
wa, zbrodzienia, sprzedawczy-
ka, a nie polityka opozycji sej-
mowej. Żył samotnie, opuszczo-
ny przez wszystkich, bo wszyst-
kim był wstrętny, nikt mu nawet 
szklanki wody nie podał.

Adam Mickiewicz w ‘Wykła-
dach paryskich’ (1842) przy-
wołuje grozę śmierci Sicińskie-
go: „Opowiadają dziwy o jego 
śmierci. Gdy wracał do domu, 
zginął od pioruna; dobra jego 
przeszły w obce ręce; trupa 
jego chowano w opustoszałej 
kaplicy zamkowej i do niedaw-
na pokazywano jeszcze przy-
jezdnym jako osobliwość”.

Zadziwia dzisiaj to, że zbrod-
niarze stanu wojennego 

i zdrajcy nowej Polski, jakże 
podobni do Sicińskiego, spo-
kojnie wracają z Brukseli, bo 
już nie z Moskwy, i nie słychać 
grzmotu pioruna, który by wal-
nął w ich przeklęte łby.

Znany w dziewiętna-
stym wieku pisarz, Zygmunt 
Kaczkowski, zresztą carski 
konfident za niezłe pieniądze, 
spróbował wytłumaczyć w opo-
wiastce ‘Murdelio’, dlaczego 
brak śladów rozkładu zwłok po-
sła upickiego:

„Siciński ziemię sobą rozorał 
i wyszedł z grobowca… Pierw-
szego sprawcy nowego grze-

chu żaden człowiek się ręką 
nie dotknie, dziki zwierz umiera 
przy jego ścierwie, nawet z gło-
du najzjadliwszy robak się go 
nie imię!”

Siciński był wykluczony 
z ludzkiego towarzystwa, gor-
szy był od zwierza, nawet gor-
szy od poczwary, a takiemu się 
nie wybacza nawet po śmier-
ci. W roku 1860 w ‘Tygodni-
ku Ilustrowanym’ nr 14, ukaza-
ła się opowieść ‘Trup upickie-
go posła’, pióra Władysława 
Maleszewskiego, który donosił 
o bezczeszczeniu zwłok Siciń-
skiego:

„Podróżujący, obdziera-
jąc włosy i kawałki ciała, niby 
na pamiątkę, wyrządzają wielką 
krzywdę całości trupa”.

Ta opowieść o zdrajcy Si-
cińskim jest w istocie opisem 
mentalności dawnych Pola-
ków. Jest obrazem pojmowa-
nia i wartościowania przez Po-
laków zdrady narodowej. Czyta-
jąc o Sicińskim, czytamy w isto-
cie o Polakach. Czytamy o mo-
ralności, o myśleniu, o patrioty-
zmie o stosunku Polaków daw-
nej Rzeczypospolitej do zdrajcy 
Ojczyzny.

Co można powiedzieć 
o zdrajcach dzisiaj? Co dzieje 
się z tymi, którzy szkodzą Pol-
sce, sprzedają Polskę za garść 
srebrników, stają z obcymi prze-
ciw Polsce? Nic się nie dzie-
je ze zdrajcami i sprzedawczy-
kami Polski. Oni mają się do-
brze. Żaden nie dokonał chrze-
ścijańskiego rachunku sumie-
nia, wyznania grzechów, żalu 
za grzechy, mocnego postano-
wienia poprawy, zadośćuczy-
nienia Bogu, bliźnim i Polsce.

Może któryś targnął się na 
siebie, zawisł na drzewie, a te-
raz odprawia pokutę w piecach 
Huty Warszawa? Gdzie tam! 
Zdrajcy i targowiczanie komuny 
spokojnie leżą w Alei Zasłużo-
nych na Powązkach. A ci zdraj-
cy, którzy jeszcze nie leżą w ale-
jach zasłużonych, obwiesze-
ni orderami, reprezentują Pol-
skę w Parlamencie Europej-
skim. A ich dzieci, wnuki? Mają 
zapewniona karierę na uczel-
niach, w fundacjach narodo-
wych, w dyplomacji i mediach.

Nie znam choćby jedne-
go Polaka moskiewskiego albo 
brukselskiego, który gdy wej-
rzał w siebie, ogarnął go wstyd 
i wzburzenie przeciw złu, które-
go dokonywał. Nie znam choć-
by jednego, który potępił swo-
je czyny, wyznał grzechy i, sy-
piąc na głowę popiół, sta-

Kultura bezkarności
 ■ Bezkarność demoralizuje, rozbestwia, obezwładnia państwo. Nie ponieśli kary wład-

cy PRL. Nie ukarano przywódców stanu wojennego. Partia komunistyczna nie zosta-
ła uznana za organizację zbrodniczą. Sekretarze partii zasiadają w Sejmie RP, w Par-
lamencie Europejskim i w wysokich instytucjach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Ten moralny i polityczny nieporządek ma oblicze gwałtu.

Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc

▶
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Komentarze i Felietony
nął w zgrzebnej koszuli pod 

bramą narodowej Kanossy. Wy-
obrażacie sobie takiego drania, 
zbrodniarza w zgrzebnej koszu-
li pod bramą polskiej Kanossy?!

Czy zatem możliwa jest zna-
na sytuacja, gdy nawracają-
cy się, drżąc z zimna, głodu 
i ze strachu, prosi, by mu otwo-
rzono? Nie musi prosić. Bez 
proszenia targowiczanie, w cza-
sach PRL komuniści, zmieszali 
się z porządnymi ludźmi. A co 
z dziećmi i wnukami Polaków, 
których wojna wypędziła na 
Zachód?

Oni przeszli przez Syberię, 
przez Palestynę i Egipt, przez 
Monte Cassino, Arnhem i zo-
stali porzuceni przez Polskę. 
A największe kanalie PRL-u cie-
szą się dziś poważaniem, mó-
wią z ekranów telewizji i z gło-
śników radiowych. Odbudowa 
ładu? Poszła do kąta idea od-
budowy ładu umysłowo – mo-
ralnego, zniszczonego przez 
system PRL. Zamiast moralnej 
odnowy, ma wystarczyć wol-
ny rynek towarów i idei.

A skoro jest wolny rynek 
idei, to nie dziwmy się okrzy-
kom o wolnych sądach, o wol-
nych mediach, o wolnej szko-
le, o wolnej miłości i o wol-
nych związkach zawodowych 
dla prostytutek. Należy sądzić, 
że w tych związkach byłyby tak-
że miejsca dla prostytutek poli-
tycznych RP.

Posłowie totalnej opozy-
cji występują w Brukse-

li przeciw Polsce i żądają za-
głodzenia Polski. Po powrocie 
do kraju nie noszą czadorów, 
zakrywających ich zakłamane 

i nienawistne twarze. Zapra-
szani są do telewizji, do radia, 
do gazet. Zdobią przyjęcia, 
a na koncertach witani są okla-
skami.

Tymczasem prawica syste-
matycznie się cofa, a właści-
wie w dużych i średnich mia-
stach ustępuje miejsca total-
nej opozycji. To sytuacja szo-
kująca. Rząd ma niezwykłe 
osiągnięcia, jakich w dziejach 
Polski nie miał żaden rząd. 
W kraju nie ma biedy! W kra-
ju jest praca. W kraju jest roz-
wój. A jednak prawica wciąż 
ma tylko 35-37 proc. popar-
cia. To bezwzględnie wina me-
diów, wina braku informacyjnej 
osłony działań rządu.

Gdy zaś w nadchodzą-
cych wyborach wygra PO, mi-
nistrem spraw wewnętrznych 
ma zostać poseł Nitras. Mini-
strem kultury – posłanka Ja-
chira. Ministrem gospodarki 
– poseł Tomczyk. Ministrem 
edukacji – posłanka Gasiuk. 
Ministrem sprawiedliwości – 
senator Gawłowski. Ministrem 
nauki – Kidawa Błońska. Mini-
strem sportu zostanie najpew-
niej poseł Sterczewski, który 
nad granicą z Białorusią poka-
zał, że w biegach może starto-
wać na dystansie stu metrów, 
a nawet dwustu metrów.

Prawica spokojnie czeka, 
ot, taki chillout, wyluzowanie, 
leniwe zanurzenie w spokojnej 
muzyce typu house.

Ten spokój prawicy jed-
nak rozzuchwala. Lewico-
we i liberalne ściera napada-
ją na kościoły, niszczą pomni-
ki, demolują urządzenia gra-
niczne. Dobroć, a nawet sub-

telność, także zła pamięć pra-
wicy o sekretarzach zbrodni-
czej partii, wzbudza miesza-
ne uczucia zwyczajnych zja-
daczy chleba. Ludzie mówią:

„Prawico, zdejmij papucie, 
zdejmij szlafrok, załóż buty 
z twardymi nosami i zmierz 
się z wrogami Polski”. Ale ci, 
co krzyczą, mają dobre ser-
duszka, gdy mowa o gen. Woj-
ciechu Jaruzelskim. Siedem-
dziesiąt osiem procent bada-
nych Polaków mówi, że ge-
nerał był okay. General oca-
lił Polskę. No więc pytam raz 
jeszcze, jak to jest w dzisiej-
szej Polsce?

Targowiczanie obłożyli 
Polskę potępiającymi rezolu-
cjami, zażądali od Parlamen-
tu Europejskiego, żeby Polska 
nie była Polską. Opluli Polskę. 
Co na to Polacy?

Może plują na widok targo-
wiczan? Nie plują. Może nie 
podają ręki zdrajcom? Podają. 
Może pokazują palcami tych, 
co łżą jak wściekłe psy? Nie 
pokazują. Może odwracają się 
na ich widok? Nie odwracają 
się. Kłaniają się. Żegnają an-
ty-Polsków, gdy wyjeżdżają 
pod Rzym, na Florydę albo do 
Hiszpanii.

Prawica tradycyjnie wraż-
liwa, subtelna, zawstydzo-
na, z głową spuszczoną na 
piersi, trochę wycofana, 
trochę w przedzie, ale jak-
by przodem do tyłu, ciągle 
liczy na odwzajemnioną de-
likatność, wyrozumiałość, 
a nawet współpracę. No 
i tak może liczyć aż przegra 
i już nie będzie liczy.

1 września 1939
Na próżno tornistry spakowane,
Szkolny dzwonek dziś milczy, jest głuchy,
Polskie niebo bombami zorane,
Zamiast dzwonka słyszano wybuchy.

Miasto Wieluń w swym śnie pogrążone,
Legło w gruzach już wcześnie o świcie,
Już rozkazy Führera spełnione,
Nalot powiódł się im znakomicie.

Schleswig-Holstein już ogniem swym miota,
Westerplatte zaciekle się broni,
Hitler piekieł otworzył już wrota,
Polski Naród się modli, łzy roni.

Wróg w głąb Polski z łatwością się wdziera,
Bombardują już piękną Warszawę,
Śmierć swe żniwo ogromne już zbiera –
Jakże straszne to żniwo i krwawe.

Pakt Hitler – Stalin już się wypełnia,
Polską się dzielić chcą po połowie;
Mitteleuropa też już się spełnia –
Dawne marzenie w Hitlera głowie.

Wrzesień A. D. 2021

▶

Antoni 
Wysocki

Jest to praca zbiorowa skoncen-
trowana na historycznym wyda-
rzeniu jakim jest beatyfikacja 
Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go, która odbędzie się w dniu 
12 września 2021 r. w Warsza-
wie. Z tego powodu jest jednost-
kowa, niepowtarzalna. Powsta-
łą przy harmonijnej współpra-
cy osób duchownych i świec-
kich co otworzyło ten tekst na 
oba typy wrażliwości i jest jego 
szczególną wartością. Dzię-
ki wysiłkowi redaktora treść obu 
nurtów informacji jest w spo-
sób zdecydowany skoncentro-
wana na osobie i dziele Kardy-
nała Wyszyńskiego, co wyróż-
nia tę książkę i nadaje jej hi-
storyczny wymiar. Opracowa-
ne specjalnie dla tej książki ka-
lendaria życia i procesu beaty-
fikacyjnego Prymasa Tysiąc-
lecia nadają jej charakter swe-
go rodzaju syntezy i podsta-
wowego kompendium wiedzy 
o Nim. Załączona litania do no-
wego Błogosławionego to war-
tość sama w sobie.

Publikacja „Radość z chwa-
ły Ojca posiada IX rozdzia-
łów zintegrowanych wprowa-
dzeniem autorstwa redakto-
ra. Przedsłowie napisał Metro-
polita Częstochowski abp Wa-
cław Depo w którym podkreślił, 
że „...niniejsza pozycja jest jed-
nym ze świateł wiary...”

Rozdział I – „Kalendarium 
życia Błogosławionego Ste-
fana Kardynała Wyszyńskie-
go” napisał Adam Woźniak 
a jego tekst cechuje szczegó-
łowość, widoczna staranność 
o zgodność z faktami.

Rozdział II – to słowa Pry-
masa Wyszyńskiego do mło-
dzieży które wówczas prze-
mawiały do młodzieży nie tyl-
ko polskiej.

Rozdział III – autorstwa Me-
tropolity Lwowskiego abpa 
Mieczysława Mokrzyckiego 
o ślubach króla Jana Kazimie-
rza krzepi strzeżoną na rubie-
żach wschodnich prawdą i radu-
je bliskością duchową.

Rozdział IV – „Święty cza-
su walki” napisał ks. prałat Jó-
zef Roman Maj a dotyczy cha-

rakteru świętości jaką osiągnął 
niezapomniany Prymas i war-
tości duchowych dzieła jakie 
nam po sobie zostawił.

Rozdział V – autorstwa 
prof. Grzegorza Kucharczyka 
odnosi naukę Kardynała Wy-
szyńskiego do obecnej sytu-
acji w kościele a czyni to w spo-
sób odpowiedzialny i trafny.

Rozdział VI – to wspo-
mnienie Tadeusza Stańskiego 
osadzające postać Kardyna-
ła w realnym życiu ludzi tam-
tego czasu, ukazujące praw-
dę o tym jak ten Prymas Polski 
żył w sercach Polaków.

Rozdział VII – napisał o. Ma-
riusz Bigiel SJ, ukazuje w nim 
trud Kardynała Wyszyńskiego 
dla wprowadzenia tytułu „Matki 
Kościoła” i sprzeciwy jakie poko-
nał dla szerzenia czci NM Panny.

Rozdział VIII – to tekst Anny 
Rastawickiej, która w sposób 
bardzo wiarygodny ukazała 
doniosłość Ślubów Jasnogór-
skich i ich miejsce w osobistym 
życiu duchowym Prymasa.

Rozdział IX – „Kalendarium 
procesu beatyfikacyjnego Bło-
gosławionego Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego” jest typo-
wym tekstem dokumentacyj-
nym autorstwa ks. prałata Jó-
zefa Romana Maja.

Książkę zamyka tekst „Lita-
nii do Błogosławionego Stefa-
na Wyszyńskiego”, do prywat-
nego odmawiania.

Szczególną narracją, bo nar-
racją artystyczną jest spe-
cjalnie dla tej książki przy-
gotowana przez Jerzego Ma-
ciejowskiego kolekcja 40-tu 
zdjęć Kardynała.

Wydawcą książki jest Fundacja „Dla 
Polonii”.
Redaktorem książki jest ks. prałat Jó-
zef Roman Maj
Książkę można nabyć w placówkach 
pocztowych, w księgarniach katolic-
kich, będzie też możliwość przez in-
ternet.
Książkę dla Polonii można zamawiać 
pod adresem:
info@polandbusinesscenter.world

Prezentacja książki 
„Radość z chwały Ojca”
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Opinie i Akcenty

Przyzwoity stosunek do pań-
stwa, któremu ich naród za-
wdzięcza istnienie, należał jed-
nak wśród Żydów do wyjąt-
ków potwierdzających regułę. 
Niektórzy włączali się w walkę 
o naszą niepodległość, ale kie-
dy ważyły się jej losy – żydow-
ska finansjera wraz z żydow-
skimi korporacjami i ośrodkami 
politycznymi robiły wszystko, 
by polskim dążeniom przeciw-
działać. Amerykańskim trium-
fom I. J. Paderewskiego towa-
rzyszyły antypolskie ataki tam-
tejszych Żydów. Szukając po-
rozumienia Roman Dmowski 
spotykał się m.in. z Louisem 
Marshallem, dziekanem ban-
kierów i liderem Kongresu Ży-
dów. Propozycja apelu o wspól-
ną walkę była jednak konse-
kwentnie odrzucana – amery-
kańscy Żydzi mieli swoje pomy-
sły na to, co zrobić z ziemiami 
nad Wisłą, Niemnem i Bugiem. 
Jakby w odpowiedzi na orędzie 
prezydenta Wilsona, którego 
13 punkt dotyczył niepodległo-
ści Polski, amerykańska prasa 
zaroiła się od fałszywych infor-
macji o rzekomych pogromach, 
jakich mieli dokonywać Polacy. 
Propaganda ta była ilustrowa-
na „dokumentami fotograficz-
nymi”, które jednak pochodziły 
z miast w głębi Rosji. Pomimo 
tego strona polska nadal dąży-
ła do porozumienia – rozmowy 
kontynuował Stanisław Grab-
ski lecz, jak o tym pisał prof. 
Antoni Czubiński, Żydzi dążyli 
do utworzenia na polskiej zie-
mi swojego własnego państwa.

Kiedy nadludzkim wysił-
kiem, na przekór wszystkim 
przeciwnościom w listopadzie 
1918 Polacy zaczęli odbudo-
wywać swój niepodległy byt, 
nie trzeba było długo czekać 
na kolejne ciosy, wymierzone 
z żydowskiej strony. Pomimo 
antypolskiej furii w gazetach 
Zachodu początek Kongresu 
Wersalskiego, mającego usta-
lić nowe granice, wyglądał dla 
Polski optymistycznie. W lu-
tym 1919 Dmowski zanotował, 
że brytyjski minister spraw 
zagranicznych Arthur Balfo-
ur zgodził się na włączenie 
do Polski, bez żadnych ple-
biscytów, m.in. Gdańska, ca-
łego Górnego Śląska i dużej 
części Prus Wschodnich. Tak 
też zostało to zapisane w pro-
jekcie powstałym na tym eta-
pie obrad. W marcu Balfo-
ura zastąpił jednak w Wersa-
lu premier Davied Lloyd Geor-
ge – ignorant niedouczony na-
wet w sprawach elementarnej 
geografii, we wszystkim, co 

dotyczyło środkowej Europy 
całkowicie polegający na zda-
niu swojego żydowskiego do-
radcy Lewisa Bernsteina Na-
miera. A antypolska wrogość 
tego osobnika polegała nawet 
na fałszowaniu raportów o na-
rodowym charakterze regio-
nów naszego kraju. Najpierw 
przyjęty wcześniej wariant 
naszych granic w wielu miej-
scach został okrojony a na-
stępnie narzucony został Pol-
sce tzw. traktat mniejszościo-
wy, nieomal zrównujący urzę-
dowy język polski z dwoma 
żydowskimi i prawie że naka-
zujący dopasowywanie norm 
prawnych II Rzeczpospolitej 
do zasad żydowskiego oby-
czaju. O tym, że nawet takie 
przywileje tej mniejszości nie 
zadowolą przyszło się wkrótce 
przekonać w Sejmie, w którym 
partie żydowskie konsekwent-
nie żądały wykrojenia z tery-
torium Polski wielkich obsza-
rów niepodlegających polskiej 
jurysdykcji. Odpowiedzią na 
sprzeciw była m.in. wygłoszo-
na z sejmowej mównicy za-
powiedź posła Izaaka Grun-
bauma, że za odmowę speł-
nienia żydowskich żądań 
Polska zapłaci utratą Wilna 
i Lwowa. Swoją drogą cieka-
we skąd wiedział, że po kilku-
nastu latach rzeczywiście tak 
się stanie.

W 1989 rządzący Pol-
ską obrali w relacjach z Żyda-
mi kurs odwrotny do postawy 
państwowców II Rzeczpospo-
litej. Gospodarcza i finanso-

wa katastrofa oraz staczanie 
się społeczeństwa w nędzę 
nie przeszkodziły Tadeuszowi 
Mazowieckiemu, by w najcięż-
szych czasach, gdy powszech-
nie mówiono o konieczności 
oglądania przed wydaniem 
każdej złotówki, ufundować 
mieszkania potomkom żydow-
skich emigrantów z roku 1968. 
Były wśród nich dzieci opraw-
ców z UB. Każde przyjęło pol-
ski paszport (zawsze może się 
przydać), ale żadne nie wpro-
wadziło się do sprezentowa-
nego przez polskie państwo 
mieszkania – niektórzy znaleź-
li najemców, większość sprze-
dała. W 1990 roku, w intere-
sie tylko i wyłącznie żydow-
skim, Polska rozpoczęła też 
operację nie tylko jeszcze bar-
dziej kosztowną, ale też bar-
dzo niebezpieczną dla obywa-
teli naszego kraju. Nie podję-
ło się jej żadne inne państwo, 
gdyż arabskie organizacje ter-
rorystyczne zagroziły atakami 
bombowymi na każdy kraj, któ-
ry podejmie się jej przeprowa-
dzenia. Chodziło o bezpiecz-
ne sprowadzenie z ZSRR do 
Izraela setek tysięcy Żydów. 
Państwo polskie na to ogrom-
ne ryzyko się zdecydowało 
– miał to być wielki gest pol-
skiej przyjaźni w stosunku do 
Izraela. To w tym celu w Pol-
sce sformowano Grupę Reali-
zacyjną Operacji Most, czyli 
jednostkę GROM. Wsparcia fi-
nansowego tej operacji udzie-
lać miała firma ART-B. W lip-
cu 1991 okazało się jednak, 

że pieniądze na ten cel wykra-
dała ona z polskich banków, 
po czym jej właściciele uzy-
skali azyl w Izraelu. Szczęśli-
wie zapowiedziany przez ter-
rorystów odwet nie miał wiel-
kiej skali. Najbardziej znanym 
jej przejawem było otwarcie 
ognia do grupy polskich oby-
wateli w Bejrucie wiosną 1990 
(wg oficjalnych danych cięż-
ko rannych zostało dwóch Po-
laków). Polskie sprawstwo de-
mograficznego wzmocnie-
nia Izraela jest jednak w świe-
cie arabskim pamiętane i nie 
przysparza nam w nim sym-
patii. Efektem tej niebezpiecz-
nej dla Polski, przeprowadzo-
nej za polskie pieniądze ope-
racji jest też powstanie w Izra-
elu wielkiej rosyjskojęzycz-
nej zbiorowości, wypełnionej 
posowiecką agenturą. Stwo-
rzyła ona własne siły poli-
tyczne, koordynujące wro-
gie Polsce działania z analo-
gicznymi operacjami podej-
mowanymi przez władców 
Kremla. Warto by wiedzieć, 
kto w naszym kraju zaznał ko-
rzyści z tego przedsięwzię-
cia, za które wdzięczności nikt 
nam nie okazał a które Pol-
sce przyniosło tylko i wyłącz-
nie szkody.

W latach dziewięćdziesią-
tych na terenie całego kra-
ju w ręce gmin żydowskich 
przekazano majątek wg ów-
czesnej wartości ok. 10 miliar-
dów USD. Niemal zawsze be-
neficjentami były osoby i pod-
mioty nie mające nic wspólne-

go z przedwojennymi posia-
daczami tych nieruchomości 
a wiele gmin pospiesznie or-
ganizowało się tuż przed ich 
przejęciem. W związku z tym, 
że niegdysiejsze budynki czę-
sto już nie istniały lub były 
trudne do przewłaszczenia, 
Żydów zadowalano innymi nie-
ruchomościami (np. gmacha-
mi sądów, stąd państwo pol-
skie zaczęło lokale te od no-
wych właścicieli wynajmować 
płacąc czynsz). Standardem 
użytkowania tych nieruchomo-
ści przez obecnych właścicie-
li jest np. gmach dawnej sy-
nagogi w Stargardzie Gdań-
skim. Powstała w miejscu spa-
lonego w XVII w. przez Szwe-
dów dworu, od kilkudziesię-
ciu lat niezmiennie służy ma-
gazynom i sklepom. W latach 
dziewięćdziesiątych czynsz 
zaczął być wpłacany do „zre-
stytuowanego” właściciela, 
czyli gdańskiej gminy żydow-
skiej. Od lat czterdziestych 
na jej fasadzie jest też tabli-
ca, upamiętniająca mord do-
konany przez Niemców na 
stargardzkich Żydach. W każ-
dą jego rocznicę mieszkań-
cy miasta i delegacja Instytu-
tu Pamięci Narodowej zapala 
pod nią znicze, składa wieńce 
i kwiaty. Przed paru laty zapy-
tany pracownik gdańskiego IP-
N-u odpowiedział, że od kilku-
nastu lat jest obecny na każdej 
z tych skromnych, corocznych 
uroczystości. Przedstawicie-
li żydowskiej gminy – nigdy na 
nich jeszcze nie spotkał.

Oszczerstwa, żądza grabieży, nienawiść – 
czyli w Izraelu nic nowego

 ■ Artur Rubinstein, Marian Hescheles – Hemar, Henryk Grycendler – Grydzewski 
czy garstka tych polskich Żydów, którzy nie zdezerterowali z armii gen. Andersa, za-
sługują na pomnik w każdym polskim mieście.

Artur Adamski

▶
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Europa i Świat

Wszyscy sąsiedzi Afga-
nistanu, mimo szumnych 
deklaracji względem Ta-
libanu oraz propagando-
wych wiwatów i radości 
z „klęski” USA, są mocno 
zaniepokojeni. Talibowie 
nie gwarantują stabiliza-
cji w regionie, ba nie gwa-
rantują w pełni stabilizacji 
sytuacji w samym Afgani-
stanie, gdzie władzę peł-
nić będą tytularnie dopóty, 
dopóki kontrolować będą 
kilka największych miast, 
najważniejsze przejścia 
graniczne i główne drogi. 
Stanowią oni dla Islamaba-
du, Nowego Delhi, Tehera-
nu a nawet Pekinu partne-
ra z konieczności.

Gorszy od ekstremizmu ta-
libańskiego, bo internacjonali-
stycznym i zupełnie nieokieł-
znanym, jest dla tych stolic eks-
tremizm spod sztandaru Pań-
stwa Islamskiego, dojrzewa-
jący w Afganistanie od 2015 r. 
pod nazwą ISIL-K/ISIS-K. Siła 
tegoż bierze się z upadku kali-
fatu iracko-syryjskiego. Niedo-
bitkowie z nizinnego quasi-pań-
stwa terrorystycznego zbie-
gli w trudno dostępne, wyżynne 
i górskie tereny afgańskiej Pro-
wincji Chorosan. Prowincji bę-
dącej tylko częścią historycz-
nej krainy o tej nazwie rozcią-
gającej się na Iran oraz repu-
bliki Azji Centralnej. ISIS-K 
zasilali ponadto radykałowie 
z Pakistanu, północno-zachod-
nich prowincji indyjskich z du-
żym odsetkiem ludności islam-
skiej, wreszcie z post-sowiec-
kich państwa Azji Centralnej. 
W regionie działa szereg eks-
tremistyczny organizacji spę-
dzających sens z powiek miej-
scowych władz państwowych, 
jak Jamaat Andsarullah, the Is-
lamski Ruch Wschodniego Tur-
kiestanu, pakistański Tehrik-i-
Taliban, Islamski Ruch Uzbe-
kistanu, ruch Katibat-i-Imam 
Bukhari, itd. Niektóre mają 
mocniejsze przełożenie na 
afgański ekstremizm, aniże-
li Taliban, który zresztą stra-
cił wielu wpływowych liderów 
na rzecz ISIS-K…

Nowy „najważniejszy part-
ner” Afganistanu – jak okre-
ślili niedawno ChRL Talibo-

wie – jest przejęty równie moc-
no największymi na świe-
cie afgańskimi złożami litu, co 
de-radykalizacją Afganistanu. 
Rząd w Pekinie od lat prowadzi 
kampanię represji wobec licz-
nej społeczności muzułmań-
skiej w graniczącym z Afgani-
stanem autonomicznym regio-
nie Sinciang, właśnie pod pre-
tekstem walki z radykalizmem. 
Emisariusze Teherańscy po-
wędrowali także do Teheranu 
z obietnicą, że wezmą pod swą 
opiekę afgańską mniejszość 
szyicką. Wobec niej wymierzo-
ne były najkrwawsze ataki ISIS
-K. Tym razem to Talibom za-
leży na surowcu, a mianowicie 
na ropie naftowej, która może 
zasilać afgańskie generatory 
przed zbliżającą się zimą.

Kreml, którego media ogło-
siły pośredni triumf nad Amery-
ką, jest w rzeczywistości moc-
no zaniepokojony. Podobnie jak 
ChRL Rosja stara się wyzyskać 
nową sytuację geopolityczną 
dla swych celów. Mniej interesu-
ją ją wszakże dobra afgańskie, 
a bardziej m. in. walka o utrzy-
manie wpływów w republi-
kach Azji Centralnej, gdzie sil-
nie ekspandują wpływy… chiń-
skie, np. poprzez ożywienie Or-
ganizacji Układu o Bezpieczeń-
stwie Zbiorowym (OUBZ), zrze-
szającego Kazachstan, Kirgi-
stan, Tadżykistan i Uzbekistan. 
Układ ów czasowo scemento-
wał współpracę pomiędzy stro-
nami w obawie przed wzro-
stem radykalizmu w republikach 
i falami uchodźczymi.

Moskwa wywiera aktualnie 
presję na władze Turkmenista-
nu, od dekad utrzymujących, 
pod hasłem „neutralności”, 
państwo w izolacji, aby przy-
stąpiły do paktu. Jest w tym na-
cisku i pewna żelazna logika. 
Turkmenistan ma bardzo długą, 
700-kilometrową, wyłącznie 
pustynną granicę z Afganista-
nem i jest naturalnym miejscem 
naporu potencjalnej fali migra-
cyjnej. Aszchabad najpewniej 
zgodzi się na jakąś formę bliż-
szej współpracy, albowiem nie-
spełna sześciomilionowe spo-
łeczeństwo turkmeńskie róż-
nicują plemiona i klany, któ-
rych centralna władza jest wła-
śnie wypadkową. Religią domi-
nując jest tam islam, również 
mający swoje odcienie… Sytu-
acja w Afganistanie była w sta-
nie zamrozić spory terytorial-
ne i graniczne między pozo-
stałymi postsowieckimi republi-
kami, w tym także spory mię-
dzyplemienne, wpłynie najpew-
niej w podobny sposób na po-
stawę Aszchabadu, którego ar-
mia posługuje się przestarza-
łym sprzętem pamiętającym 
czasy ZSRS. Turkmenistan sta-
rał się dotąd utrzymywać po-
prawne relacje zarówno z Tali-
bami, jak i pro-zachodnim rzą-
dem w Kabulu, ale wobec nie-
kontrolowanej presji migracyj-
nej oraz sekciarskiej pozostaje 
bezbronny.

Rosja zatem nie tracąc cza-
su poczęła rozbudowywać swe 
bazy w Kirgistanie i Tadżyki-
stanie. Przeprowadziła rów-

nież manewry sił OUBZ. 
Ale prawdziwe ryzyko dla 
Kremla nie przyjdzie raczej 
znad granicy republik Azji 
Centralnej i Afganistanu, 
ale z Północnego Kauka-
zu. Na zew właściwego 
ISIS odpowiedziały kiedyś 
setki kaukaskich, zradyka-
lizowanych m. in. tamtej-
szą sytuacją ekonomicz-
ną i represjami, muzułma-
nów. W tym wypadku kata-
lizatorem kolejnej fali jest 
zwycięstwo Talibów. Po-
nieważ oferta próbujące-
go odgrywać obliczalnego, 
a nawet cywilizowanego 
partnera Talibanu będzie 
dla radykałów mało atrak-
cyjna, trafią oni prędzej czy 

później na prowincję, gdzie siły 
ISIS-K, w miarę pogarszania 
się sytuacji społecznej w Afga-
nistanie i słabnięcia władzy 
talibskiej, powinny rosnąć. 
Albo trafią do domu… Zresztą 
to się już dzieje: wielu miesz-
kańców Kaukazu powędrowa-
ło na wojnę domową w Afga-
nistanie zasilając talibskie sze-
regi. Wielu już myśli po powro-
cie. Czy Kreml może ich repre-
sjonować skoro uznaje Taliban 
za wiarygodnego partnera? Po-
wroty z kolei zwiększają ryzy-
ko zamachów i zmącenia spo-
kojnych przez ostatnie miesią-
ce wód polityczno-społeczne-
go, przedwyborczego ładu.

Zakończenie amerykań-
skiej obecności w Afganista-
nie nie ma swoich zwycięz-
ców. Symbolicznymi zwycięz-
cami są talibowie, ale w prakty-
ce stoją przed trudnym wyzwa-
niem sprostania oczekiwaniom 
państw ościennych i Rosji, wła-
snych szeregów, wewnątrz któ-
rych radykalne skrzydło do-
maga się skoncentrowa-
nia się wpierw na implemen-
tacji szariatu, nie na budo-
wie stabilnego, inkluzyjnego 
ośrodka władzy, który odsu-
nie radykalne reformy w cza-
sie oraz wyzwaniem utrzyma-
nia wojskowo-policyjnej kontroli 
nad większością państwa.

Talibański twór polityczno-
wojskowy to w rzeczywisto-
ści mozaika przeróżnych in-
teresów, wizji i oczekiwań.

Z bezliku innych przyja-
znych polskich gestów wymień-
my choćby ogromną troskę 
o skarby żydowskiego dzie-
dzictwa. Na konserwację sto-
łecznego cmentarza przy ul. 
Okopowej przeznaczono więk-
sze pieniądze, niż na którąkol-
wiek z narodowych nekropo-
lii. Muzeum Żydów Polskich 
powstało w lokalizacji stokroć 
lepszej i w rozmiarze znacz-
nie większym od Muzeum Hi-
storii Polski, którego siedzi-
ba dopiero kiedyś ma po-
wstać. Przy okazji wszelkie-
go rodzaju rezolucji, podejmo-
wanych czy to na forum ONZ
-u czy Unii Europejskiej, stro-
na polska zawsze wypowia-
dała się i głosowała na ko-
rzyść Izraela. Niech mi ktoś 
odpowie: jaką za to wszystko 
mamy odpłatę? Błotem w Pol-
skę rzucają nie tylko pojedyn-
czy hochsztaplerzy, nienawist-
nicy czy fałszerze historii. I nie 
tylko całe Światowe Kongre-
sy Żydów niezmiennie reali-
zujące maksymalnie nagła-
śniane „upokarzanie Polski 
na arenie międzynarodowej” 
(cytat z prezesa tegoż Kon-
gresu rabina Israela Singera). 
O „polskim udziale w holokau-
ście” i „polskich obozach za-
głady” publicznie łżą najwyż-
si przedstawiciele izraelskie-
go państwa. Dla przynajmniej 
części jego elit spotwarzanie 
naszej ojczyzny stało się już 
czymś w rodzaju nieodzowne-
go zwyczaju czy odruchu. Kil-
ka lat temu wycieczka posłów 
Knesetu urządziła sobie nagle 
obrady izraelskiego parlamen-
tu w wawelskiej siedzibie pol-
skich królów. Jeden z wicemi-
nistrów tego kraju, który izrael-
skim samolotem przyleciał do 
Polski, by wziąć udział w poka-
zach lotniczych, nagle zmienił 
trasę swojego lotu, by pośmi-
gać sobie m.in. tuż nad dacha-
mi obozu Auschwitz. A na uwa-
gę, że złamał niemal wszystkie 
przepisy dotyczące ruchu po-
wietrznego i wielokrotnie spo-
wodował poważne zagrożenie 
odpowiedział, że „skończyły 
się czasy, w których Żydzi słu-
chają Polaków”.

Niniejsze zdanie jest jak od-
powiedź na nasuwające się 
pytanie o to, co w zaistniałej 
sytuacji powinniśmy robić. 
Jeśli wg przedstawicie-
la izraelskiego rządu Pol-
ska nie jest godna tego, by 
strona izraelska miała choć-
by przyjmować do wiadomo-
ści jakiekolwiek nasze racje 
to żaden dialog nie jest moż-
liwy. Spróbujmy więc może 
żyć dalej już bez permanent-
nego obsypywania wszyst-
kiego, co żydowskie polski-
mi hołdami i polskimi pie-
niędzmi. A także bez bez-
wyjątkowego popierania 
absolutnie wszystkiego, 
co żydowskie. Wielu uwa-
ża to za nienaruszalną nor-
mę i nie wierzy, że Polska 
może postępować inaczej. 
A ja przypuszczam, że jest 
to możliwe.

Wpływ zwycięstwa Talibanu na 
krajobraz Azji Centralnej

 ■ Upadek Kabulu i przejęcie władzy w Afganistanie przez Taliban, organiza-
cję, która cel swojego istnienia wyraża w swej nazwie – Islamski Emirat Afganistanu, 
niesie skutki długofalowe dla reputacji Ameryki w regionie oraz innych miejscach za-
palnych globu, gdzie Waszyngton dogląda swych interesów. Jednym z nich jest nie-
wątpliwie Tajwan, wobec którego w ostatnim czasie intensywną i agresywną kampa-
nię wywierania presji i zastraszania prowadzi Pekin. Jeszcze innym są Singapur i Wiet-
nam, gdzie ostatnio z misją łagodzenia rozterek Biały Dom wysłał wiceprezydent Har-
ris. Jednakże to na region, z którego Amerykanie się wycofują, nie na Amerykę, spadną 
pierwsze i faktyczne konsekwencje nowej sytuacji politycznej u stóp Himalajów.

Paweł 
Zyzak

▶
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Europa i Świat

Decyzja ta polegała na likwida-
cji parytetu złota, jaki dotych-
czas obowiązywał dla amery-
kańskiej waluty w wysokości 35 
dolarów za uncję. Od tej chwi-
li nie można już było wymieniać 
dolary na złoto po stałym kur-
sie. Nadal można je wymieniać, 
ale po handlowym kursie zło-
ta. Nie wdając się w szczegóły 
po pięćdziesięciu latach od tego 
czasu kurs ten wrósł również 
ponad 50 razy obecnie wyno-
si ok.1800 USD za uncję. Eko-
nomiści twierdzą, że złoto jako 
metal w niczym się w tym cza-
sie nie zmieniło, natomiast do-
lar i powiązane z nim wszyst-
kie waluty na świecie podlegały 
już dewaluacji. Stały się one tak 
zwanym pieniądzem fiducjarnym 
(od łacińskiego fides wiara), czy-
li przyjmowanym na wiarę, bez 
żadnego konkretnego zabezpie-
czenia, jakim poprzednio było 
złoto. Krępowało ono dowolną 
emisję pieniądza, gdyż można 
było go wydrukować tylko tyle, 
na ile było jego pokrycie w zło-
cie po ustalonym parytecie. Pre-
zydent zapowiedział, że jego de-
cyzja w tej sprawie jest chwilowa 
i po pewnym zostanie cofnięta. 
Ta chwila jak na ironię trwa już 
pół wieku.

Decyzja Nixona

Jeszcze w 1949 r. Stany Zjedno-
czone posiadały ok. 22 000 ton 
złota, które wymieniane na nad-
wyżki dolarowe szybko topnia-
ły. Na początku 1968 r. osiągnę-
ły one poziom ok. 300 mln un-
cji (ok.8505 ton). Proces ten zo-
stał wykorzystany do znaczą-
cego wzrostu rezerw złota sze-
regu państw europejskich. Nie-
mieckie rezerwy złota zwiększy-
ły się w tym czasie od zera do 
3500 ton, włoskie od ponad 220 
ton do 2500 ton, francuskie z 600 
ton do 3100 ton, a holenderskie 
z 300 ton do 1700 ton. Od cza-
su decyzji Nixona złoto trakto-
wane jest jak każdy inny towar, 
którego cenę wyznacza relacja 
pomiędzy podażą, a popytem. 
Od kiedy poszczególne pań-
stwa zaczęły posługiwać się pa-
pierowym pieniądzem, czyniły 
to w odniesieniu do złota i sre-
bra. Parytet ten w odniesieniu 
do dolara od blisko 140 lat (1792-
1933) był prawie stały w wysoko-
ści 20,67 dolara za uncję złota 
(31,1 g). Wielki kryzys gospodar-
czy kończy się w USA konfiska-
tą prywatnej własności złota i de-
waluacją dolara wyrażaną w pa-

rytecie z 1,5005 g do 0,888 g, co 
odpowiada 35 dolarom za uncję 
złota. Powojenny ład gospodar-
czy zwycięskie państwa ustaliły 
na konferencji w Bretton Woods 
(22.07.1944 roku). Od tego mo-
mentu dolar stał się główną walu-
tą świata, w pełni wymienialną na 
złoto w ustalonym przez Roose-
velta w 1933 r. parytecie. War-
tość pozostałych walut wyzna-
czały ich relacje do dolara, a rzą-
dy z przyczyn politycznych stara-
ły się, by zmienność kursów po-
zostawała jak najmniejsza. Na 
skutek wojny w Wietnamie oraz 
kryzysu naftowego kurs dolara 
zmieniał się kilkakrotnie osiąga-
jąc w 1971 roku wartość 44,60 
dolara za uncję złota. Dewa-
luacja dolara powodowała że 
Francja przystąpiła do wymia-
ny amerykańskich rezerw walu-
towych na złoto. Proces ten 
przerwał prezydent Richard 
Nixon, ogłaszając w dniu 15 
sierpnia 1971 roku wstrzyma-
nie tej wymiany. Od tego dnia 
przestaje obowiązywać umowa 
z Bretton Woods, a parytet dola-
ra zostaje zlikwidowany, a cena 
złota jest wyrażana w dolarach, 
tak jak wszystkich innych metali. 
Od tego czasu waluty poszcze-
gólnych krajów nie są już po-
wiązane ze złotem. Ostatecznie 
prezydent Gerald Ford 1 stycz-
nia 1975 roku, aby udowodnić, 
że złoto jest zwykłym metalem 
i zwiększyć zaufanie do papiero-
wego pieniądza, podjął decyzję 
o likwidacji przepisu zabraniają-
cego obywatelom USA posiada-
nia złota.

Dylemat Triffina

Niewątpliwie dolar, który 
jest walutą rezerwową o znacze-
niu globalnym, na skutek jego 

nieograniczonej emisji ulega 
dewaluacji. Kraje konkurencyj-
ne w stosunku do USA, takie 
jak Chiny, czy Rosja, usiłują do-
lara zastąpić swoją walutą. Po-
dejmowane od ponad dziesięciu 
lat aktywne w tym kierunku pró-
by nie dały pożądanego rezul-
tatu. I wszystko wskazuje na to, 
że stan ten nadal się utrzyma. 
Ekonomiści uważają, że glo-
balna gospodarka zostanie po-
ważnie zakłócona, jeśli zaufa-
nie do dolara – waluty rezerwo-
wej będącej podstawą interak-
cji handlowych i finansowych 
– zostanie zachwiane. Ale sta-
tus dolara jako waluty rezerwo-
wej jest również sprzeczny z in-
teresem Stanów Zjednoczonych 
i czymś w rodzaju miecza obo-
siecznego. Aby dolary mogły 
krążyć po całym świecie, Sta-
ny Zjednoczone muszą je do-
starczać, kupując towary i usłu-
gi z innych krajów. Jednak ciągła 
podaż dolara oznacza, że   USA 
muszą mieć deficyt na rachunku 
bieżącym, powodując słabnięcie 
zaufania do dolara. Ta sprzecz-
ność jest znana jako „dylemat 
Triffina”, nazwana na cześć eko-
nomisty, który pierwszy ją za-
uważył.

Atuty USA i dolara

Politykom amerykańskimi 
i ich sojusznikom wydaje się, że 
utrzymywanie się centralnej po-
zycji Ameryki w globalnym za-
rządzaniu gospodarczym jest 
nieuniknione: nawet odrodze-
nie amerykańskiej inflacji ozna-
czałoby, w najgorszym przypad-
ku, deprecjację dolara i umiar-
kowane zrównoważenie global-
nej równowagi (jak miało to miej-
sce pod koniec lat 70. w czasach 
prezydenta Jimmy’ego Cartera). 

Stany Zjednoczone nadal za-
pewniłyby dwa dobra, których 
każdy potrzebuje: język angielski 
jako powszechny środek wyra-
zu oraz dolara jako powszechne-
go środka wymiany. Krytycy tego 
systemu pytają: jak długo jesz-
cze będzie to trwało? Czy wyjąt-
kowe atuty Ameryki mogą prze-
trwać w czasie, gdy jej względ-
ny udział w gospodarce świa-
towej stale się zmniejsza. Poja-
wiają się nowe potęgi gospodar-
cze, porządek międzynarodo-
wy staje się coraz mniej stabil-
ny, a wewnętrzna polityka USA 
zmierza w kierunku izolacjoni-
zmu i wycofania się ze stanowi-
ska globalnego hegemona.

Cyfrowy porządek

W rzeczywistości oba tradycyjne 
atuty Ameryki są już zagrożone. 
Ogromny postęp w tłumaczeniu 
automatycznym w ostatnich la-
tach oznacza, że   ludzie na ca-
łym świecie mogą teraz polegać 
na sztucznej inteligencji, a nie na 
języku angielskim. Nowe tech-
nologie stwarzają również ryzy-
ko dla dolara. Długotrwała do-
minacja dolara jest kwestiono-
wana nie tyle przez inne walu-
ty (choć zarówno euro, jak i ren-
minbi mogą aspirować do tronu), 
ale przez nowe metody mówie-
nia tym samym transgranicznym 
językiem monetarnym, co dolar. 
Wraz z przyspieszającą rewolu-
cją cyfrową narodowa era papie-
rowego pieniądza dobiega koń-
ca. Jedną z konsekwencji no-
wych możliwości technologicz-
nych jest potencjalne osłabienie 
historycznego związku między 
stabilnością monetarną a zarzą-
dzaniem fiskalnym. Banki cen-
tralne uruchomiły masowe dłu-
goterminowe programy stymula-

cyjne w odpowiedzi na skutki go-
spodarcze pandemii COVID-19, 
zwiększając ryzyko inflacji i po-
pychając przepływy pieniężne 
do alternatywnych klas akty-
wów. Jednocześnie rośnie zapo-
trzebowanie na rewolucję mone-
tarną. Rewolucja ta będzie na-
pędzana przez technologie cy-
frowe, które umożliwią nie tylko 
nowe formy pieniądza fiducjar-
nego emitowanego przez rząd 
(takich jak renminbi i euro), ale 
także prywatne waluty genero-
wane w innowacyjny sposób, na 
przykład za pośrednictwem roz-
proszonych ksiąg rachunkowych. 
Ten rozwój jest równie ważny 
jak zerwanie z walutą opartą na 
złocie. Świat szybko przecho-
dzi na pieniądze oparte na in-
formacjach, a nie na wiarygod-
ności konkretnego rządu. Mark 
Carney, były prezes Banku An-
glii, zwrócił uwagę na ryzyko 
systemu monetarnego zależne-
go od dolara na spotkaniu lide-
rów banków centralnych i eko-
nomistów z całego świata. We-
zwał kraje do wspólnej pracy 
nad stworzeniem cyfrowej „syn-
tetycznej hegemonicznej walu-
ty”, która mogłaby rywalizować 
z dolarem. System zostanie ofi-
cjalnie uruchomiony w 2022 roku 
po testach na Zimowych Igrzy-
skach Olimpijskich w Pekinie.

Historyczne wspomnienie

Fiducjarny pieniądz spowodo-
wał, że światowa gospodarka 
stała się bardziej rozwinięta, jak 
i bardziej wrażliwa na wszelkie 
kryzysy i zawirowania finanso-
we. To polityka coś, za coś. Pie-
niądz fiducjarny stał się łatwo do-
stępny. W zamian otrzymaliśmy 
inflację, która rujnuje najbied-
niejszych. Wraz z wprowadze-
niem walut cyfrowych perspek-
tywa nowego systemu mone-
tarnego stała się bardziej reali-
styczna. Wygodny pieniądz cy-
frowy, dostępny w każdej chwili, 
będzie miał tę „zaletę”, że będzie 
całkowicie kontrolowany. Każ-
dy, kto zechce cokolwiek kupić 
lub sprzedać, a nawet coś poda-
rować będzie musiał mieć kon-
to bankowe i za jego pośrednic-
twem, przy pomocy karty płatni-
czej lub przelewu internetowego, 
będzie mógł dokonać tej trans-
akcji.

Coraz bardziej wycofywa-
na z obiegu gotówka, już nie-
długo będzie tylko wspo-
mnieniem.

Szok Nixona
 ■ 15 sierpnia obchodzony jest w Polsce jako dzień zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej i odparcia bolsze-

wików od naszych granic. Jest to również uroczyście obchodzone ważne święto kościelne Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny. Daremnie szukać w zachodnich mediach jakiejkolwiek wzmianki na ten 
temat. Zachód zamartwia się stanem swoich finansów i nazywa ten dzień „Szokiem Nixona”, wspomi-
nając doniosłą decyzję prezydenta USA, którą podjął również w niedzielę 15 sierpnia 1971 r.

Adam 
Maksymowicz
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Opinie i Akcenty

Pod hasłem obywatelskiego 
nieposłuszeństwa i obywatel-
skiego humanitaryzmu zawodo-
wi aktywiści antyrządowi zaba-
wiają się w sabotażystów, nisz-
cząc zasieki graniczne. Sądy 
nie orzekają aresztu – niech 
nadal prowadzą swe „akcje”, 
a nawet – jak to czynią niektó-
rzy z nich – włączają się prze-
rzut nielegalnych imigrantów, 
którym udało się przejść przez 
granicę, do krajów brukselskich.

Zwolennicy otwartego spo-
łeczeństwa realizują biało-
ruski pomysł otwartych gra-
nic. Wtórują im opozycyjni po-
słowie, pajacując w łukaszen-
kowskiej ustawce. Niezależnie 
od tego, wszyscy zapominają, 
że ich poczynania są antyunij-
ne, gdy KE potępiła agresję bia-
łoruską.

Infantylna błazenada opozy-
cji na granicach państwa, jakiej 
nie było w krajach nadbałtyc-
kich, świadczy niewątpliwie o jej 
niedojrzałości politycznej, o bra-
ku kultury politycznej, nie mó-
wiąc o powinnościach wynikają-
cych z polskiej racji tanu.

Tymczasem dziennikarze 
pytają resortu spraw wewnętrz-
nych, czy będą odszkodowa-
nia dla przedsiębiorców w stre-
fie przygranicznej z tytułu wpro-
wadzenia stanu wyjątkowego. 
Nie interesują ich szkody, ja-
kie wyrządzili pajacujący akty-
wiści i pracownicy mediów na 
prywatnych gruntach przygra-
nicznych rolników.

Chociaż nielegalnych mi-
grantów nigdy nie brakowało, 
to jednak nie stali się oni przed-
miotem zainteresowań instytu-
cji państwowych w postaci sfor-
mułowania racjonalnej polityki 
imigracyjnej. Co innego różne-
go rodzaju miłośnicy praw czło-
wieka, antyrządowa administra-
cja samorządowa czy rzecznicy 
praw obywatelskich – pełniący 
honory gościnnego domu. Cie-
kawe, że nigdy ich nie widzia-
no w przepełnionych nocle-
gowniach dla bezdomnych czy 
przed klasztorami, wydającymi 
obiady bezrobotnym.

Przed olsztyńskim młodzie-
żowym audytorium antyrządo-
wym tow. Leszek Balcerowicz 
pozwala sobie obrażać dzien-
nikarzy, proponując interneto-
wą „listę dziennikarskiej kanalii 
jako współczesny odpowiednik 
pręgierza”. Nierozliczony trans-
formator grubokreskowy kre-
śli przed młodzieżą wizję przy-
szłości pod rządami PO. Zapo-
wiadana przez posła Sławomira 
Nitrasa walka z przywilejami ka-
tolików już przyniosła rezultaty. 
W Podkowie Leśnej zbezczesz-
czono grób ks. Leona Kantor-
skiego (zasłużony dla miasta, 

działacz opozycji antykomuni-
stycznej). Antyklerykalne barba-
rzyństwo to element ambitnego 
programu opozycji, adresowa-
nego do młodzieży.

Polska, dysponując czwartą 
armią w zwycięskiej koalicji an-
tyhitlerowskiej, przegrała II woj-
nę światową. Do tej pory nie po-
liczono strat, nie uzyskano repa-
racji i odszkodowań. A polskoję-
zyczne media głoszą, że woj-
nę wywołali naziści. Nie ma więc 
do kogo adresować rachunków 
za niemieckie barbarzyństwo. 
Nie oznacza to jednak, by nie 
domagać się wyrównania strat.

Uzależnienie gospodarcze

Sądownictwo sankcjonuje bez-
karność bluźnierców antyka-
tolickich. Służby państwowe 
są bezradne wobec plagi wil-
ków czy dzików z ASF (miłośni-
cy przyrody protestują). Służ-
by skarbowe z trudem ściga-
ją unikających płacenia podat-
ków, gdy raje podatkowe po-
wstają w krajach brukselskich. 
Nasz kraj jest zaiste dobrym 
miejscem na biznes, gdy np. 
sieci handlowe kręcą z podat-
kami i udają placówki pocztowe, 
gdy można tu do woli i bezkar-
nie składować (import) śmieci. 
Jednak perspektywy rozwojo-
we gospodarki określa obłędna 
brukselska polityka klimatyczna.

Służby, biznes, politycy, 
gangsterzy – czterech do bry-
dża w obecnej rzeczywisto-
ści. W końcu można zrozumieć 
grubokreskową radość z od-
zyskanego śmietnika. Symbo-
lem przemian było przekształ-
cenie siedziby KC w giełdę pa-
pierów wartościowych. Nomen-
klatura i agentura uwłaszczy-
ły się bezkosztowo. Jako kapi-
taliści, mogą wyzyskiwać pra-
cowników, pod pretekstem wol-
nego rynku. Zwolnieni z likwi-
dowanych PGR-ów, zakłada-
li dynastie biednych i wykluczo-
nych. Natomiast beneficjenci 
tego eldorado nie bez racji lan-
sowali hasło – „wybierzmy przy-
szłość”, bo mieli przed sobą roz-
ległe perspektywy, a żadnej od-
powiedzialności za lata komuny.

Aktywizm samorządowy

Łódzka prezydentka tak dała 
się we znaki mieszkańcom, że 
postanowili ogłosić referen-
dum, by ją odwołać. Nieste-
ty nie zebrano wystarczają-
cej liczby podpisów, co zapew-
ne zmobilizuje łódzkich samo-
rządowców do dalszej szkodli-
wej dla mieszkańców działal-
ności oraz zarządzających in-
nymi miastami do poczynań an-
typaństwowych. Wcześniej rad-

ni – niepewni wyników referen-
dum – w swej uchwale zwróci-
li się do komisarza wyborczego, 
by umożliwił „czynnikowi spo-
łecznemu” udział w weryfikacji 
podpisów. To niedemokratycz-
ne przekroczenie kompetencji, 
ale tak właśnie łódzcy radni PO 
pojmują demokrację.

Zwrot mienia, zagrabionego 
przez komunistów, był powin-
nością wszystkich rządów po 
1989 roku. Co więcej, rząd To-
masz Mazowieckiego zezwolił 
na komunalizację mienia Skar-
bu Państwa, co nie tylko utrud-
niło reprywatyzację, ale umożli-
wiło rozległy handel roszczenia-
mi (nierzadko dzięki przychyl-
ności sądów i biurokracji miej-
skiej). Taka złodziejska repry-
watyzacja rozwijała się z powo-
dzeniem w wielu miastach (za 
przykładem stolicy). Mówi się, 
że ze wstydu za przekręty za-
właszczeniowe zapaliło się kra-
kowskie archiwum miejskie.

Tymczasem aktywiści miej-
scy dekonstruują miasta. Zwę-
żają ulice, likwidują przejścia 
podziemne. Permanentne kor-
ki mają być urozmaicone przez 
drzewa i obfitą zieleń oraz traw-
niki kwietne. Historyczna zabu-
dowa nie ma znaczenia – waż-
niejsze są ściany zieleni, hulaj-
nogi, ścieżki rowerowe i płatne 
miejsca parkingowe. Tak dzie-
je się w stolicy, bo na prowincji 
trwa betonowanie miast.

Co roku rozpisuje się konkur-
sy na tzw. budżety obywatelskie. 
Próżno w nich szukać postula-
tów rozwoju komunikacji miej-
skiej, budowy podziemnych par-
kingów czy toalet publicznych. 
„Dziś bardzo bym chciała udzie-
lić tęczowego ślubu w Gdańsku” 
– marzy prezydentka tego mia-
sta. Podobne rojenia artykułują 
stołeczni włodarze.

Co bardziej ambitni rad-
ni miejscy konkurują z resor-
tem edukacji, uchwalając pro-
gramy nauczania o elgiebetyc-
kiej różności i genderowej rów-
ności, o wychowaniu seksual-
nym i niedyskryminacji. Zaś par-
tyjna biurokracja rozkłada spół-
ki miejskie, a w stolicy nie potra-
fią nawet zarządzać taksówka-
mi, nie mówiąc o oczyszczalni 
ścieków. Tymczasem samorzą-
dy wycofują się ze swoich de-
klaracji prorodzinnych w obawie 
o pozbawienie brukselskich fun-
duszy. Unijny szantaż i unijne 
bezprawie.

Między prawem 
a kłamstwem

Nowy RPO kontynuuje dzia-
łalność starego w dyskredyto-
waniu polskiego sądownictwa. 
Z uporem prowincjonalnego 

kauzyperdy wnioskuje o zmianę 
składu sędziowskiego TK tuż 
przed rozpoczęciem rozprawy. 
To wstrzymuje postępowanie, 
ale przede wszystkim lekce-
waży ten konstytucyjny organ. 
Niezależnie od tego, rzecznik 
optuje za orzeczeniami TSUE, 
przeciw rozstrzygnięciom TK – 
tak rozumie obronę praw pol-
skiego obywatela. Zapomniał, 
że kształtowanie wymiaru spra-
wiedliwości to kompetencje na-
szego państwa, zawarowane 
tzw. protokole brytyjskim.

KRRiTV – udzieliła konce-
sji nomenklaturowo-agentural-
nym nadawcom komercyjnym, 
co było dopełnieniem grubo-
kreskowej transformacji. Je-
den z nich nie spełnił warun-
ków ustawowych (udział ka-
pitału zagranicznego do 49 
proc.), a mimo to działa pełna 
parą, w dodatku stosując agre-
sywną optymalizację podatko-
wą. Co do treści, to stał się sy-
nonimem przemysłu pogardy, 
nienawiści, hejtu i fejków. I nic 
to, że taka działalność zagra-
ża wolności słowa i demokracji, 
nie mówiąc o schamieniu deba-
ty publicznej.

Większość ankietowanych 
przez analityków opinii spo-
łecznej uważa, że współpra-
ca za służbami specjalnymi 
PRL dyskwalifikuje dziennika-
rza. Jednak proces lustracji me-
diów – publicznych i komercyj-
nych – nie odbył się. Czy za-
tem mogą być oni wiarygodni 
– pytanie retoryczne. Nie ina-
czej w sądownictwie. Gdy po-
wołano sąd lustracyjny, zgłosił 
się tylko jeden sędzia (miało być 
21). Niemniej tu sprawa poważ-
niejsza, bo przecież brak spra-
wiedliwości to podwójna zbrod-
nia na ofiarach przestępstw.

Tymczasem z sondaży 
CBOS wynika, że 48 proc. od-
biorców uważa, że rzeczy-
wistość telewizyjna odbie-
ga od tej, jaka jest naprawdę. 
Większość telewidzów – 56 
proc. – odczuwa niedosyt infor-
macji i nie do końca im ufa. Nie-
stety nie mają oni wiele do po-
wiedzenia. Próba upodmioto-
wienia odbiorcy mediów, pod-
jęta przez senatora Jana Sza-
frańca, który w 1993 roku zor-
ganizował Stowarzyszenie 
Ochrony Radiosłuchacza i Te-
lewidza – nie powiodła się. Jak 
pisał C.K. Norwid – „naród, któ-
ry się oburza, ma prawo do na-
dziei, ale biada temu, który gni-
je w milczeniu”.

Narracja zamiast historii

Olsztyńska uczelnia udostęp-
nia swe pomieszczenia dla 
fundowanej przez niemieckich 

sponsorów imprezie pogadusz-
kowwej, na której przegrani po-
litycy opozycyjni usiłują zain-
spirować młodzież, jak desta-
bilizować państwo. W końcu 
po reformie nieodżałowane-
go Jarosława Gowina, autono-
mizacja uczelni poszła tak da-
leko, że resortowi nauczycie-
le akademiccy rozszerzają na-
ukową paletę nie tylko o neo-
marksizm i gender, ale także 
o coraz to nowe – i bardziej po-
stępowe – izmy (ekologizm, el-
giebetyzm, weganizm, klimato-
logizm), czy lewacko-liberalny 
totalitaryzm. Cokolwiek by mó-
wić o pedagogach, to deprawa-
cja młodzieży antywartościa-
mi przyczynia się do destrukcji 
jej tożsamości i erozji tradycyj-
nej wspólnoty narodowej.

Leon Kieres (IPN) nie od-
powiedział na list stu na-
ukowców w USA o ekshuma-
cję w Jedwabnem. Sąd nie roz-
strzygnął kwestii odpowiedzial-
ności za zbrodnię, a już prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski 
przyznał rację stronie żydow-
skiej. Antypolska publicystyka 
Jana Tomasza Grosa zepsu-
ła opinię o Polakach w USA. 
Ludzie wiedzą o Jedwab-
nem, a nie wiedzą o Katyniu. 
W Niemczech ukazało się już 
ponad dwieście artykułów pra-
sowych o Jedwabnem, wybie-
lających sprawców niemiec-
kich. Polski resort spraw za-
granicznych nie protestuje. Jak 
na razie mieszkańcy Jedwab-
nego nie występują z powódz-
twa cywilnego o odszkodowa-
nia za bezpodstawne oskarże-
nia i dyskryminację.

Tymczasem izrael-
skie wycieczki szkolne, obsta-
wiane ochroniarzami z ostrą 
bronią, zwiedzają KL Au-
schwitz-Birkenau z zagranicz-
nymi przewodnikami, prze-
kazującymi młodzieży swo-
ją wersję historii. Podob-
nie bez polskiego sprzeciwu 
(i wbrew realiom polityczno-hi-
storycznym) Ukraina ma szan-
se wejść o UE ze sztandarami 
banderyzmu.

Nie udało się godnie uczcić 
100-lecia Odzyskania Nie-
podległości (choćby upa-
miętnienie w Warszawie). 
Nie odzyskano pisarzy emi-
gracyjnych (m.in. bezcennej 
literatury Kresów) dla pol-
skich czytelników, nie mó-
wiąc o kanonie lektur szkol-
nych. Sergiusz Piasecki, Jó-
zef Łobodowski, Władysław 
Sebyła, Stanisław Baliński, 
Józef Mackiewicz czy Ferdy-
nand Antoni Ossendowski – 
pozostają poza polską kul-
turą.

Bezpańskie państwo
 ■ Sztubackie podchody posłów opozycji i aktywistów antyrządowych pod białoruską granicą 

przerwało w końcu ogłoszenie stanu wyjątkowego, co uchroniło ich przed ostateczną kompromitacją.

Jerzy 
Pawlas
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Dziewiętnastowieczna Europa 
oniemiała ze zdumienia, gdy 
Paul Emil Botta, francuski le-
karz, odkrył przypadkowo, że 
Stary Testament nie jest wca-
le zbiorem orientalnych legend 
konkurujących z „Baśniami ty-
siąca i jednej nocy”. Zresz-
tą każdemu z nas trudno dziś 
uwierzyć, że jeszcze 200 lat 
temu uczeni nie dopuszczali 
do siebie choćby założenia, iż 
opisane w Starym Testamen-
cie krainy geograficzne, takie 
jak Babilonia czy Asyria – mo-
gły faktycznie istnieć. Odsło-
nięcie przez Bottę ruin asyryj-
skich murów wywołało nie tyl-
ko rewolucję w naukach histo-
rycznych, ale i ściągnęło do 
Palestyny i dawnej Mezopo-
tamii, całe rzesze uczonych, 
awanturników, poszukiwaczy 
skarbów i wielu innych, których 
dziś nazwalibyśmy pewnie ar-
cheologami, ale wtedy jesz-
cze takiego terminu nie używa-
no. Każdy z nich gnał tam opę-
tany odkrywczą pasją, przy-
czyniając się w większej lub 
mniejszej mierze do odkrywa-
nia świata opisanego w Sta-
rym Testamencie. Nazwy ta-
kie jak Asyria, Babilonia, Nini-
wa, Ur, Aszkelon czy Królestwo 
Saby znajdujemy dzisiaj na au-
tentycznych, starożytnych ma-
pach. Nikomu nie przyszłoby 
do głowy kwestionować ich ist-
nienia. Jednak w XIX wieku od-
krycie pozostałości tych miejsc 
stanowiło dla ówczesnych spo-
łeczeństw sensację na miarę 
dzisiejszych badań dotyczą-
cych związków biblijnego exo-
dusu z wybuchem wulkanu na 
Santorini, o którym pisałam kil-
ka tygodni temu.

Morderstwo 
w Mezopotamii

W 1922 roku nauce znana była 
już dyscyplina zwana archeolo-
gią, a przybyły nad Eufrat Char-
les Leonard Woolley mógł się 
już mienić – awangardowym 
jeszcze wtedy tytułem arche-
ologa, jego badania zaś finan-
sowane były przez British Mu-
seum w kooperacji z Uniwer-
sytetem Pensylwanii. Woolley 
zmarł jako szlachcic, ale urodził 

się jako syn zwyczajnego, bry-
tyjskiego duchownego. Kto wie, 
czy to właśnie nie opowieści 
taty pastora o wielkim potopie, 
zamienionej w słup soli żonie 
Lota czy Abrahamie, dały po-
czątek jego późniejszym, gło-
śnym odkryciom. W 1906 roku, 
jako dwudziestosześciolet-
ni absolwent Oxfordu, zdoby-
wał pierwsze archeologiczne 
szlify u boku samego sir Artu-
ra Evansa – odkrywcy labiryn-
tu w Knossos. Kilka lat potem, 
ze swoim nietuzinkowym przyja-
cielem – archeologiem, podróż-
nikiem i szpiegiem – Thomasem 
E. Laurencem (słynnym, filmo-
wym Lawrencem z Arabii) pro-
wadził prace badawcze w Mezo-
potamii. W 1916 roku, gdy Law-
rence przyłączył się do anty-
tureckiego powstania Arabów, 
oddając się bez reszty polity-
ce i pracy w wywiadzie, Wool-
ley postanowił działać na wła-
sny rachunek. Na początku lat 
dwudziestych trafił do Ur, biblij-
nego miasta Abrahama, i opu-
ścił je dopiero w 1934 roku. 
W wykopaliskach pomagał mu 
niejaki Max Mallowan, które-
mu to z kolei w pierwszej po-
łowie lat trzydziestych, towa-
rzyszyła w podróżach na Bliski 
Wschód, świeżo poślubiona pi-
sarka Agata Christie. Zainspiro-
wana tajemniczymi ruinami od-
krywanymi przez ekipę męża, 
umieściła wśród nich akcję kil-
ku ze swych słynnych powieści. 
Najgłośniejsza spośród tych zaś 
nosi tytuł „Morderstwo w Mezo-
potamii”.

Szlachectwo za dom Ojca 
Wiary

W latach dwudziestych i pierw-
szej połowie lat trzydziestych 
minionego wieku, Woolley z gru-
pą swych pomocników odkopy-
wał słynne Ur Chaldejskie, czy-
li rodzinne miasto Abrahama. 
Prócz zikkuratu wzniesionego 
około 2100 roku przed Chrystu-
sem, ku czci Sina – boga księ-
życa, jego ekipa odnalazła rów-
nież królewskie grobowce i po-
zostałości domów przy starożyt-
nych ulicach, którym szef eks-
pedycji nadał osobliwe nazwy. 
Jedna z ulic, dla przykładu, na-

zywa się „Ojcze Nasz” (Paterno-
ster Row), inna to „Aleja Kościel-
na” (Church Lane). To właśnie 
u zbiegu Kościelnej i Szerokiej 
(Broad Street), w pobliżu pozo-
stałości pałacu trzeciej dynastii 
z Ur, widnieje zagłębienie wyło-
żone kamienną posadzką, z czę-
ściowo odtworzonymi murami 
domostwa jednego z najwięk-
szych odkopanych przez Wo-
olley’a, którego powstanie da-
tuje się na okres między 2000 
a 1595 rokiem przed naszą erą. 
Jego odkrywca ogłosił światu, iż 
znalazł miejsce narodzin Abra-
hama. Otrzymał za to tytuł szla-
checki. Możliwość, iż ojciec na-
szej wiary naprawdę przyszedł 
na świat w tym domu, jest zniko-
ma, mimo to znalezisko na rogu 
alei Kościelnej i ulicy Szero-
kiej cieszy się ogromną popu-
larnością wśród turystów. Dzi-
siejsze Ur znajduje się w grani-
cach Iraku, nosi nazwę Tal al-
Mukajjar i jest po prostu prze-
ciętną mieściną. Jednak w trze-
cim tysiącleciu przed Chrystu-
sem stanowiło jedno z najwięk-
szych miast Mezopotamii. Po-
siadało port na Eufracie poło-
żonym bardzo blisko Zatoki Per-
skiej. Było tak ważnym ośrod-
kiem handlowym, że w później-
szych czasach można je byłoby 
porównywać z samą Wenecją. 
Statki rzeczne, karawany osłów 
i wozy ciągnięte przez woły łą-
czyły Ur i Mezopotamię z tere-
nami dzisiejszego Afganista-
nu, Turcji, Iranu, Syrii, Egiptu 
i Izraela. Za miastem rosły pal-
my daktylowe. Kanały nawad-
niające biegnące od Eufratu 
i Tygrysu, który w tamtej epo-
ce płynął bliżej miasta, pozwa-
lały na uprawę jęczmienia, so-
czewicy, cebuli i czosnku. Tylko 
niewielka część ludności potra-
fiła czytać i pisać. Według Pio-
tra Michałowskiego z Uniwersy-
tetu Michigan w Ann Arbor, au-
torytetu w tematyce związanej 
z Mezopotamią, Abraham – je-
śli był piśmienny – musiał pobie-
rać lekcje w domu kapłana lub 
urzędnika. W tamtych czasach 
uczono by go języków, arytme-
tyki i księgowości. Nade wszyst-
ko jednak kładziono by nacisk 
na literaturę sumeryjską. Ur było 
bowiem nie tylko dziełem Sume-

rów, ale i jednym z najważniej-
szych ośrodków ich kultury. Po-
czątki tego miasta sięgają oko-
ło 5 tysięcy lat przed naszą erą.

Terach na sumeryjskich 
inskrypcjach

Wielu historyków uważa, że bi-
blijny patriarcha Abraham był 
jednym z akadyjskich kupców, 
a jego imię – wywodzące się 
najprawdopodobniej z języka 
akadyjskiego – oznaczało „Ko-
chaj ojca” lub „Mój ojciec bę-
dzie wywyższony”. Według bi-
blijnej Księgi Rodzaju Abraham, 
zwany przez pierwszą część ży-
cia Abramem, był synem Tera-
cha, potomka Sema, który z ko-
lei był jednym z trzech synów 
Noego i według Biblii dał począ-
tek wszystkim ludom semickim. 
Abraham miał dwóch braci Ha-
rana i Nachora oraz żonę Sa-
raj, która nie mogła mieć dzie-
ci. Chociaż archeologia nie daje 
nam jednoznacznych dowodów 
na istnienie Abrahama, to imię 
Terach pojawia się na tablicz-
kach z pismem klinowym, wzbu-
dzając spore nadzieje u części 
badaczy. Jednak według Ome-
ra Faruka Harmana z Uniwersy-
tetu Marmara w Stambule, sło-
wo „terach” niemal na pewno 
nie jest imieniem. Harman twier-
dzi, że oznaczać może ono na-
zwę klanu, miasta na północy 
Syrii albo co najbardziej według 
niego bliskie prawdzie – na-
zwę tureckiego miasta położo-
nego na południowym wscho-
dzie kraju sąsiadującego z Cha-
ranem. Owo miasteczko wska-
zywane przez stambulskiego 

uczonego jako ewentualny Te-
rach nazywa się dziś Şanl’ur-
fa, ale zaledwie kilka lat temu 
określano je jeszcze jako Urfa. 
Niektórzy badacze starożytno-
ści twierdzą, że właśnie daw-
na Urfa może być prawdziwym 
Ur, i że to tutaj mógł narodzić 
się Abraham. Z Księgi Rodza-
ju wiemy, że ojciec naszej wia-
ry wyruszył z Ur do Charanu. 
Ur – nazwijmy je roboczo irac-
kie – jest znacznie bardziej od-
dalone od Charanu niż Şanl’ur-
fa. Według naukowców wska-
zujących dawną Urfę jako miej-
sce narodzin Abrahama logicz-
nym argumentem potwierdzają-
cym ich stanowisko jest lokaliza-
cja tureckiej kolebki patriarchy. 
Tak czy inaczej, potencjalne po-
chodzenie Abrahama z Şanl’ur-
fa sprawiło, iż stanowi ona dużą 
atrakcję turystyczną tej części 
Turcji. Miasto organizuje nawet 
coroczne festiwale abrahamow-
skie i w każdym jego zakamar-
ku opowiadane są pełne fantazji 
legendy na jego temat. Dodam 
jeszcze, że Şanl’urfa nazywana 
była przez Seleucydów Edes-
są. Jak głosi tradycja, to właśnie 
miasto było pierwszym wznie-
sionym po biblijnym potopie.

Charan

Historia Charanu zakończy-
ła się w XIX wieku, ale wszyst-
ko wskazuje na to, że miasto ist-
niało przez tysiące lat. W cza-
sach swej antycznej świetno-
ści Charan kontrolował skrzy-
żowanie dróg z Damaszku, Ni-
niwy i Karkemiszu. Źródła asy-
ryjskie podają, że miasto le- ▶

ARCHEOLOGIA BIBLIJNA PLUS (4)

Agata Christie 
w domu Abrahama

 ■ Spójrz w niebo i policz gwiazdy – powiedział pewnej nocy Bóg do bezdzietnego, starego Abrahama 
i dodał, że ilość gwiazd na niebie symbolizuje liczbę jego przyszłych potomków. Liczba materialnych śla-
dów zachowanych po człowieku, o którym mawia się, że uwierzył wbrew nadziei, jest naturalnie niepo-
równywalnie niższa. Ale jest.

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

Agata Christie na wykopaliskach w Mezopotamii
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żało przypuszczalnie przy 

szlaku karawanowym. To stra-
tegiczne położenie od same-
go początku decydowało o jego 
znaczeniu. Charan pojawia się 
jako Harranu (Droga) w asyryj-
skich inskrypcjach już za króla 
Tiglath Pilesera I około XI wie-
ku przed naszą erą. Jakiś czas 
potem miasto zostało spalone 
przez Hetytów idących na pod-
bój Mitanni. Charan był zna-
czącym ośrodkiem handlowym 
i głównym miastem wspomnia-
nego już boga Sin. Miasto utrzy-
mywało swe znaczenie aż do 
czasów zmierzchu kultury is-
lamskiej. Dziś jest terenem in-
tensywnych wykopalisk i ba-
dań archeologicznych. Można 
do niego trafić, jadąc 40 km na 
południowy wschód od dawnej 
Edessy.

Wzgórze Moria

Kolejnym związanym z ży-
ciem Abrahama i zachowanym 
do dziś miejscem jest wzgó-
rze Moria, na którym patriar-
cha miał złożyć ofiarę ze swoje-
go ukochanego i długo wycze-
kiwanego syna Izaaka. Można 
powiedzieć, iż od wieków Mo-
ria jest sercem Jerozolimy, tyle, 
że znana jest przede wszyst-
kim jako jerozolimskie Wzgó-
rze Świątynne, na którym Salo-
mon wzniósł świątynię dla Arki 

Przymierza. Dziś ze świątyni 
pozostał tylko jeden mur zwany 
Ścianą Płaczu, natomiast miej-
scem, w którym wedle trady-
cji Abraham miał ofiarować Iza-
aka, znajduje się pod muzuł-
mańską Kopułą na Skale. Wy-
znawcy islamu wierzą, że w tym 
samym miejscu gdzie niegdyś 
miał zginąć Izaak, prorok Maho-
met wstąpił do nieba.

Makpela – rodzinny 
grobowiec

Na koniec wróćmy do Hebronu, 
a ściślej rzecz ujmując, do jaski-
ni, którą według Starego Testa-
mentu Abraham zakupił, by po-
chować w niej swą żonę Sarę. 
Grota stanowiła pierwotnie wła-
sność Efrona Hittyty. Pomimo 
tego, iż w kulturze ludów pusty-
ni, którym było bez wątpienia 
plemię Hebrajczyków, pierwot-
nie nie znano sanktuariów ple-
miennych, pamięć o miejscu po-
chówku Sary była wśród Izra-
elitów ciągle żywa. Izraelczy-
cy, przebywając w niewoli egip-
skiej – jak podaje biblijna Księ-
ga Rodzaju – nigdy nie przesta-
li wspominać miejsca, w którym 
pochowani byli ich przodkowie.

W czeluści Makpeli spoczę-
ła bowiem nie tylko Sara, ale 
i Abraham, ale też Izaak z żoną 
Rebeką i zmarły w Egipcie Ja-
kub – wnuk wielkiego patriar-

chy. Ze względu na grobowce 
Makpeli król Dawid wybrał He-
bron na swoją pierwszą stolicę. 
Świątynia Haram al-Chalil, któ-
ra stoi po obecne czasy nad ja-
skinią z prochami Abrahama, 
została wzniesiona z polecenia 
Heroda Wielkiego. Bizantyńczy-
cy wybudowali w jej wnętrzu ko-
ściół, zmieniony później przez 
muzułmanów w meczet. Po-
tem powstało w Makpeli sanktu-
arium muzułmańskie. Obok nie-
go znajduje się do dziś, wznie-
siona za zgodą muzułmanów 
synagoga upamiętniająca wiel-
kiego ojca narodu wybranego.

Kiedy żył Abraham?

Część badaczy jest zda-
nia, iż patriarcha żył w pierw-
szej połowie trzeciego tysiąc-
lecia przed Chrystusem. Nato-
miast inni uczeni, posługując 
się zapisanymi w Biblii rodo-
wodami, mówią o okolicach 
2100 roku przed naszą erą. Hi-
storycy łączący historię biblij-
ną z badaniami archeologicz-
nymi wskazują na okres między 
2000 a 1500 rokiem przed na-
szą erą. Imiennik naszego pa-
triarchy, prof. Abraham Mala-
mat z Uniwersytetu Hebrajskie-
go w Jerozolimie, uważa zaś, 
że mógł on żyć między 2000 
a 1800 rokiem przed narodze-
niem Chrystusa.

▶

Grota Makpela mieści się dziś w tych murach

Ur dzisiaj

Dzisiejsze pokolenie mieszkają-
ce na obszarach nadbużańskich 
niewiele się różni od swych po-
przedników. Miałam wielką przy-
jemność przebywać tam nie-
dawno i korzystać z gościnno-
ści i uprzejmości mieszkańców 
Białej Podlaskiej oraz okolic. Po-
dziwiałam zadbane i odnowio-
ne rynki, kościoły i inne zabytki. 
Mało kto wie, jaką historię mają 
te miejsca, a zwłaszcza jedno 
z nich nad Bugiem – Sławatycze.

Pierwsze historyczne wspo-
mnienia o tej miejscowości po-
chodzą już z 1499 roku, kiedy 
Aleksander Jagiellończyk nada-
je Sławatycze Ursynowi Woło-
szynowi. Prawa miejskie zosta-
ły nadane w 1577 roku, jednak-
że za czynny udział w powstaniu 
styczniowym na skutek represji 
carskich zostały odebrane w roku 
1869. W tym samym roku za-
mknięto kościół katolicki.

Mieszkańcy Sławatycz nie 
poddawali się i pomimo przecho-
dzenia frontów wojny rosyjskiej 
z Niemcami w 1905 roku, otwar-
to kościół przy śpiewie „Weso-

ły nam dzień”, a pięć lat później 
położono podwaliny pod nowy. 
Historia tego kościoła to symbol 
niepoddawania się mieszkań-
ców obcym wpływom i obcej kul-
turze – w 1939 roku ten sam ko-
ściół Niemcy użyli na magazyn, 
ale odprawiano msze w or-
ganistówce. Utrzymanie pol-
skiej kultury i tradycji nie jest 
tożsame z wykluczeniem in-
nych kultur – naprzeciwko 
kościoła stoi pięknie dzisiaj 
odrestaurowana cerkiew, 
do której od dziesięcioleci 
chodzą prawosławni wier-
ni. W Sławatyczach miesz-
kali do 1939 roku Żydzi, któ-
rzy zostali wywiezieni przez 
Niemców na początku woj-
ny. Wielowiekowe współży-
cie różnych kultur i toleran-
cja wobec innych religii jest 
tradycją tych ziem; ale pol-
skość, pomimo mordów 
i terroru hitleryzmu i później 
socjalizmu, jest zachowana. 
W przepięknie odrestauro-
wanym kościele można po-
dziwiać obrazy Matki Bo-

skiej z XVII wieku. Miasto wyglą-
da kwitnąco, odnowione domy 
stoją obok pięknie odremontowa-
nych starych drewnianych.

Jak więc mieszkańcy zare-
agowali na wprowadzenie sta-
nu wyjątkowego na swoich te-

renach? Rozmawiałam parę dni 
temu ze znanym mieszkańcem 
Sławatycz, Ludwikiem S. – Lu-
dzie odetchnęli z ulgą, czują, 
że rząd ich wspiera, gdy trwa-
ją prowokacje po drugiej stro-
nie granicy. Na ulicach nie ma 

patroli, wszystkie działania 
są prowadzone profesjo-
nalnie przez terytorialsów 
i straż graniczną. I chociaż 
przy przekraczaniu linii po-
wiatów trzeba się zatrzymać 
i pokazać dowód tożsamo-
ści, to jest to jedyna niewygo-
da, na którą chętnie zgadza 
się każdy. – Jak wygląda co-
dzienne życie, czy są utrud-
nienia? – Mieszkańcy nie 
mają problemów – parę dni 
temu był ślub w naszym ko-
ściele. Jechała kawalka-
da samochodów z Lubli-
na, które z racji swoich reje-
stracji zostały zatrzymane 
na granicy powiatu. Straż 
graniczna sprawdziła szyb-
ko dowody i po paru minu-
tach wszyscy pojechali da-
lej. – A jak wyglądają przej-

ścia graniczne? – Wspomaga ich 
GROM, są to profesjonaliści, któ-
rzy obserwują też nadbużańskie 
łąki. Spotkaliśmy również tery-
torialsów z Bielska Białej. Wie-
lu przyjechało z innych miast, 
aby wspomóc lokalne służby. 
Są bardzo uprzejmi dla miesz-
kańców, wszyscy są zadowole-
ni że nam pomagają. – Czy pry-
watnie lokalni mieszkańcy jed-
nak nie krytykują obecnych po-
sunięć rządu? – Wbrew przeciw-
nie, wszyscy czują, że władza 
dba o ich interesy i o interesy pol-
skiego państwa. A tych pajaców, 
co biegają przy granicy, bo ina-
czej nie mogę o nich powiedzieć, 
trzeba nauczyć prawa i odpowie-
dzialności.

Poparcie mieszkańców 
dla wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego świadczy, że dobrze 
pojmują polskie interesy Jest 
to też dowód ich patrioty-
zmu. Tylko pseudoelity wiel-
komiejskie, zamknięte w swo-
ich enklawach, nie rozumieją 
tych wartości.

Tereny Nadbużańskie – wczoraj i dziś
 ■ Tereny Polski na wschód od Warszawy przez wiele lat były określane przez elity jako Pol-

ska B, w przeciwieństwie do Polski A należącej do „oświeconych” socjalistów i ich potomków 
– mieszkańców stolicy. Nie ma nic bardziej mylącego w tym podziale – Biała Podlaska, Lublin i dalej 
na wschód tereny nad Bugiem to symbole wielowiekowych tradycji polskości i patriotyzmu. Dawne Kre-
sy były kolebką kultury – to tam wychowali się Paderewski, Piłsudski, a wcześniej Mikołaj Rej, Stanisław 
Żółkiewski, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Eliza Orzeszkowa, Stanisław Moniuszko, a w ostat-
nim pokoleniu – Czesław Niemen, Stanisław Lem oraz Kazimierz Górski.

Agnieszka 
Marczak
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Zrobił Pan ogromną karie-
rę zawodniczą i również tre-
nerską.

Pierwsze mistrzostwo Polski 
zdobyłem, kiedy przeszedłem 
do renomowanego klubu GKS 
Jastrzębie. Byłem na Olimpia-
dzie w Moskwie, zabrakło mi 
tam trochę szczęścia. Prze-
grałem z Kubańczykiem, Ar-
mandem Martínezem, sędzia 
dał remis, nikt mnie nie wska-
zał. Ale start był udany. Na-
stępnie na Mistrzostwach Eu-
ropy w Tampere w 1981 r., zdo-
byłem brązowy medal. Kolejne 
lata to seria kontuzji. Przenio-
słem się do Wrocławia, roz-
począłem naukę na Akade-
mii Wychowania Fizycznego. 
Początki kariery trenerskiej 
miałem wspaniałe. Współpra-
ca z Leszkiem Strasburge-
rem, bardzo dobrym i utalen-
towanym szkoleniowcem dała 
świetne wyniki. Wojtek Bart-
nik zdobył brązowy medal na 
Olimpiadzie w Barcelonie. Jest 
ostatnim polskim medalistą 
olimpijskim w boksie. Andrzej 
Rżany – medalista mistrzostw 
Świata i Europy, trzy razy był 
uczestnikiem igrzysk olimpij-
skich (Barcelona, Sydney, Ate-
ny). Prowadziłem też Maćka 
Zegana, Mariusza Cendrow-
skiego i Mateusza Masterna-
ka, który za mojej kadencji tre-
nerskiej zdobył mistrzostwo 
Europy. Moi zawodnicy zdobyli 
ponad trzydzieści tytułów mi-
strzostw Polski.

Ale jak widać nie skończył 
Pan kariery trenerskiej, bo 
przecież siedzimy w sali tre-
ningowej. Założył Pan wła-
sny klub sportowy.

Tak, mam własny klub Bo-
xing Team Gosiewski. Wynaj-
mujemy salę. Co roku mamy 
medale mistrzostw Polski se-
niorów albo młodzieżow-
ców, w tym roku miałem medal 
młodzików. W naszym teamie 
jest mój syn, Tomasz Gosiew-
ski i Edward Bałkiewicz. Szko-
limy w ramach własnych środ-

ków, nikt nam nie pomaga. 
Jest to praca społeczna.

Czy dużo osób przychodzi 
na trening?

Muszę powiedzieć, że nie ma 
za dużo młodzieży. Teraz po-
pularne są inne sporty, kla-
syczny boks już nie jest tak 
popularny jak kiedyś. Szkole-
nia są słabsze, nie dlatego, że 

młodzież jest słabsza, ale jest 
mniej trenujących. Brak sukce-
sów, cyklicznych rozgrywek li-
gowych też zniechęca. Daw-
niej toczyło się w lidze po dwa-
dzieścia walk, były mistrzo-

stwa Śląska, Polski, między-
narodowe turnieje.

A jak wygląda Pana indywi-
dualna aktywność fizyczna?

Muszę być aktywny, bo jednak 
po wyczynowym sporcie po-
zostały urazy. Mam problemy 
z kręgosłupem, stawami kola-
nowymi. Jako zawodnik mia-
łem kontuzję stawu barkowe-
go, łokciowego i kolanowego, 
czyli to, co w tym sporcie jest 
najbardziej przeciążone. Teraz 
po latach te obciążenia dają 
o sobie znać. Dlatego codzien-
nie ćwiczę i sam się rehabili-
tuje.

Co by Pan polecił przecięt-
nemu Kowalskiemu, który 
siedzi pół dnia przed kom-
puterem?

Trening 5-10-15. Czyli przez 
pięć sekund swobodnie nabie-
ramy powietrze nosem do płuc, 
przez dziesięć sekund je przy-
trzymujemy, z napięciem mię-
śni i przez piętnaście wydmu-
chujemy. To wygląda na proste 
ćwiczenie, ale tak nie jest. Bar-
dzo trudno jest nabierać po-
wietrze do płuc przez pięć se-
kund, to trzeba poćwiczyć.

Jakie jeszcze ćwiczenia by 
Pan polecił?

Jeden na jeden, czyli wdech 
i wydech. Przy tym ćwicze-
niu warto mieć np. piłeczkę le-
karską lub hantle, które trzy-
mamy w powietrzu i wyrzu-
camy do przodu przy wdechu 
i wracamy przy wydechu. Sta-
ramy się, żeby wdech był po-
łączony z uniesieniem żeber, 
można wspinać się na palce.

Czy te ćwiczenia dotleniają 
mięśnie?

Dotleniają układ oddecho-
wy. Każdy człowiek normal-
nie oddycha, ale gdy chce-
my regulować oddech, mamy 
problemy. Wielu sportowców 
i też pięściarzy zadaje cio-

Zygmunt Gosiewski (ur. 11 listopada 1959 w Miłomłynie) – polski bokser, medalista mistrzostw Europy i olimpijczyk. Starto-
wał w kategoriach lekkośredniej (do 71 kg), średniej (do 75 kg) i półciężkiej (do 81 kg). Wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Mo-
skwie w 1980 roku. Podczas mistrzostw Europy w Tampere (1981) zdobył brązowy medal w wadze średniej. Dwukrotnie był mi-
strzem Polski: w 1980 w wadze lekkośredniej i w 1985 w półciężkiej. Dwa razy był wicemistrzem Polski: w 1981 w wadze średniej 
i w 1986 w półciężkiej. Trzykrotnie wygrał turniej „Czarne Diamenty” (w 1979 w wadze lekkośredniej, w 1981 w średniej i w 1984 w pół-
ciężkiej). Był zawodnikiem GKS Knurów, GKS Jastrzębie i Gwardii Wrocław. Po zakończeniu kariery został trenerem.

Trzeba wygrać ze 
swoimi słabościami

 ■ Sportowcy potrafią przełamać swoje bariery. Tu nie chodzi o to, żeby wygrać z przeciwnikiem, ale, 
żeby wygrać ze swoimi słabościami mówi Zygmunt Gosiewski w rozmowie z Agnieszką Marczak.

Agnieszka 
Marczak

Zygmunt Gosiewski i Redaktor Naczelny „Obywatelskiej”
▶
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Najpierw pojawia się zmęcze-
nie wzroku, czyli długotrwa-
łe spięcie mięśnia rzęskowe-
go czy też pieczenie oczu. Na 
pogorszenie wzroku wpływa 
też stres, który oddziałuje na 
aparat ruchowy, czyli sześć 
mięśni w każdym oku, poru-
szających gałką oczną. Są też 
oczywiście inne powody gor-
szego widzenia, między inny-
mi wady wzroku. Najczęściej 
spotykana to krótkowzrocz-
ność, polega na tym, że układ 
optyczny oka nieprawidłowo 
skupia promienie świetlne. 
Skupiają się one przed siat-
kówką. Jeśli promienie świetl-
ne skupiają się za siatkówką, 
to mamy do czynienia daleko-
wzrocznością. Wadą spoty-
kaną dość często jest astyg-
matyzm, nazywany też nie-
zbornością. Powoduje znie-
kształcenie lub rozmycie ob-
razu, co wynika z nieprawi-
dłowym kształtem rogówki lub 
soczewki.

Jednak na niektóre przy-
kre okoliczności, które wpły-
wają na pogorszenie wzroku, 
można wpływać odpowiednimi 
ćwiczeniami. Na to nie potrze-
ba wiele czasu, wystarczy kilka 
minut, a nawet sekund. Dodat-
kowo ćwiczenia można wyko-
nać bez wkładu finansowe-
go w dowolnym miejscu, w pra-
cy, szkole, na spacerze.

Ćwiczeniem idealnie roz-
luźniającym mięśnie przy gał-
ce ocznej, które odpowiada-
ją za jej ruch, jest odprężają-
ce ruszanie oczami. Wystarczy 
się rozluźnić i zamknąć oczy. 
Następnie poruszać oczami 
delikatnie i pomału raz w pra-
wo, raz w lewo.

Na rozluźnienie mięśni do-
brze wpływa też zaciskanie 
oczu. Należy wziąć oddech 
i zacisnąć mocno oczy na kil-
ka sekund, później je otworzyć 
i wypuścić powietrze. Oczywi-
ście warto powtórzyć ćwiczenie 
kilka razy.

Ćwiczeniem wpływają-
cym na polepszenie wzroku 
i przeciwdziałanie jakiejkol-
wiek wadzie jest akomodacja 
oka. Polega ona na wyzna-
czeniu sobie dwóch przedmio-
tów: jednego, który jest bli-
sko i drugiego stojącego da-
lej. Następnie trzeba przeno-
sić wzrok z jednego przedmio-
tu na drugi. Dzięki temu ćwi-
czy się widzenie z bliska i da-
leka.

Ważna może być również 
tak zwana joga dla oczu. Wy-
starczy usiąść i się rozluź-
nić, a wzrok przenieść przed 
siebie. W czasie wykonywa-
nia ćwiczeń trzeba przeno-
sić wzrok według swojego 
pomysłu, można robić ocza-
mi kółka czy też wykony-
wać ruchy ukośne. Po czym 
zamknąć oczy na chwilę i po-
wtórzyć tę czynność.

Ostatnim ćwiczeniem dla 
oczu w tym zestawie jest obry-
sowywanie wzrokiem wybra-
nych figur w pokoju, w którym 
się znajdujemy. Wystarczy na-
kierować wzrok na wybrany 
przedmiot i obrysowywać jego 
kontury wzrokiem.

Ćwiczenia takie są łatwe 
i odpowiednie dla każdego 
i w każdej chwili. Dlatego war-
to zagwarantować naszym 
oczom odpoczynek. Dzięki 
prostym ćwiczeniom może-
my przeciwdziałać zmęczeniu 
oczu, wadom wzroku, a nawet 
stanom zapalnym spojówek, 
obrzękom, zaczerwienieniom 
czy pieczeniu.

Dlatego warto wykonywać 
ćwiczenia, bo mogą nam 
pomóc.

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

sy na bezdechu. To jest 
błąd. Na bezdechu mięśnie 
są słabo dotlenione, pozba-
wione siły. Wiadomo, im więk-
sza amplituda ruchu, tym lep-
szy zakres oddechu. Im mniej-
szy zakres ruchu, tym bardziej 
oddech jest powstrzymywa-
ny. Jeśli zawodnik potrafi kiw-
nąć, zrobić rotację, tym lepiej 
pracuje jego układ oddechowy. 
Jednak zawodnicy często stoją 
sztywno jak kołki, napinają się 
i w czasie, kiedy trzeba zadać 
cios, mają już tak zmęczone 
mięśnie, że ich uderzenie po-
zbawione jest mocy. Układ od-
dechowy jest ważny i musimy 
stosować różne środki. Nie tyl-
ko w sporcie, ale też teraz, po 
pandemii. Już niejedna osoba 
skarżyła mi się, że ma problem 
z oddychaniem.

Gdy wstaję rano, wkładam 
piłeczkę pod kolano, nabie-
ram powietrza prze pięć se-
kund i taki skulony z napięty-
mi mięśniami trzymam powie-
trze w płucach przez dziesięć 
sekund, potem robię wydech 
i rozluźniam się przez piętna-
ście sekund.

A jak ćwiczyć inne partie 
mięśniowe, np. nadgarstki, 
kolana podczas pracy przy 
komputerze?

Nabieram powietrze, dłonie 
napierają na biurko, tak jak-
bym chciał je podnieść. Trzy-
mam powietrze w płucach 
z napiętymi mięśniami i wydy-
cham, rozluźniając się. Najła-
twiejsze takie ćwiczenie to trzy 
sekundy na trzy. I już jest pięk-
ny zestaw.

Każdy powinien 
dozować je bardzo 
proporcjonalnie. Tak 
jak ja podałem 5-10 – 
15 to dla tych, którzy 
już mają przygotowa-
ny mentalnie układ od-
dechowy.

Napięcie, izometria 
i wydech. Zawsze za-
czynamy od nabiera-
nia powietrza.

A stawy kolanowe?

Stawy kolanowe moż-
na ćwiczyć w innym 
zestawie, np. opieram 
się o krzesło i napinam 
– wdech i wydech. 
Można siedząc, „pod-
nosić” krzesło, można 
podciągnąć obie nogi 
do klatki piersiowej. 
Ważne, żeby te ćwi-
czenia urozmaicać.

Jakie ćwiczenia za-
proponowałby Pan co-
vidzie?

Wszelkiego rodzaju ćwiczenia 
jak, luźny bieg, szybki marsz. 
Ale zawsze obowiązuje zasa-
da: nabiera powietrze przez 
pięć sekund, szybki marsz 
przez dziesięć sekund i pięt-
naście sekund trucht i rozluź-
nienie. Można do tego pod-
chodzić zabawowo i nie liczyć 
sekund, ale np. zachować dy-
stans od drzewa do drze-
wa albo od ławki, wstrzymy-
wać powietrze, za dwie ław-
ki je wypuszczać. Teraz mó-
wię swoim sportowcom: zrób 
dwa i pół kilometra i tak co-
dziennie. Wolę, żeby zawod-

nik zrobił ten zestaw ćwiczeń, 
cztery razy, zamiast biec dzie-
sięć kilometrów, bo wtedy or-
ganizm się zakwasza.

Ważne jest również to, żeby 
każdy stosował ćwiczenie od-
powiednio do swoich możliwo-
ści. Każdy ma inny potencjał.

Jak się zmobilizować do 
ćwiczeń?

Sportowcy potrafią przeła-
mać swoje bariery. Tu nie cho-
dzi o to, żeby wygrać z prze-
ciwnikiem, ale, żeby wygrać 
ze swoimi słabościami. Kie-
dy byłem sportowcem, to za-
wsze określałem sobie cele. 
Stoczyłem 300 pojedynków 

na ringu, skończyłem studia 
na Akademii Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu, do-
datkowo skończyłem studia 
prawnicze. Jeśli nawet utalen-
towany sportowiec nie będzie 
systematycznie nad sobą pra-
cować, to w pewnym momen-
cie się zatrzyma.

Czy nawyki żywieniowe 
są ważne w sporcie?

Zawodnik musi być przeko-
nany, że dieta mu służy. Ja, 
nawet, jako sportowiec nie 
przestrzegałem żadnej die-
ty, byłem łasuchem, jadłem, 
co chciałem, ale gdy trzeba 
było, potrafiłem się powstrzy-

mać i w ogóle nie jeść. 
I wagę szybko obniża-
łem. Jeśli po zakoń-
czeniu kariery sportow-
cy chcą jeść, to niech 
jedzą. Lubię zajadać 
się słodkościami, ale 
nie wierzę w ten mit, 
że wystarczy nie jeść 
ileś tam czasu przed 
snem Kiedy zjadłem 
2000 kalorii w ciągu 
doby i zużyłem 1800 
to miałem 200 kalo-
rii nadwagi, obojętnie, 
o której jadłem. War-
to przez dwie godziny 
przed spaniem nie jeść, 
ale z innego powodu – 
chodzi o zdrową wątro-
bę. Jeśli chcemy spa-
lić tkankę tłuszczową, 
to przede wszystkim 
musimy pić dużo wody. 
Kiedyś słyszałem, 
że w MMA stosują dra-
styczne metody na zbi-
cie wagi. Piją 15 li-

trów wody na dobę i nawet 
gdy dużo jedzą ich waga spa-
da. Nie stosuję tak drastycz-
nych metod, ale jak widzę po-
jawiającą się tkankę tłuszczo-
wą, piję dużo wody z cytryną.

Dlaczego ta aktywność fi-
zyczna jest ważna?

Przez aktywność fizycz-
ną poprawiamy metabolizm 
i sprawność całego organi-
zmu. Dzięki wysiłkowi fizycz-
nemu wszystko lepiej funkcjo-
nuje.

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

Czy wzrok potrzebuje treningu?
 ■ Jak każda część naszego ciała także wzrok potrzebuje ćwiczeń. Godziny spędzone przed 

komputerem czy ekranem telefonu narażają oczy na wiele niebezpiecznych czynników, na 
przykład na szkodliwe promieniowanie. Emilia Kaba

▶
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Ich skonfliktowanie ze Stanami 
Zjednoczonym, energetyczne 
uzależnienie, a przede wszyst-
kim osłabienie poprzez pogrą-
żenie w konfliktach wewnętrz-
nych, szczególnie na tle imi-
gracyjnym, mają ułatwić utrzy-
manie i wzmocnienie mocar-
stwowej pozycji Rosji w zbli-
żającym się zasadniczym kon-
flikcie o dominację we współ-
czesnym i przyszłym świecie. 
Spór o kształt systemu mię-
dzynarodowego, choć osta-
tecznie być może rozstrzygnie 
się w wymiarze militarnym, 
to podstawy tego rozstrzygnię-
cia budowane są już dziś nie 
tylko poprzez rosyjskie zbro-
jenia, ale także poprzez dzia-
łania hybrydowe mające na 
celu osłabienie państw eu-
ropejskich i sparaliżowanie 
ich woli obrony własnej pod-
miotowości, pozbawienie woli 
oporu wobec rosyjskiej polity-
ki i w końcu poprzez zaakcep-
towanie rosyjskich celów poli-
tycznych w toczącym się kon-
flikcie.

Dla rosyjskiej domina-
cji w Europie wyeliminowa-
nie Polski z rozgrywki o przy-
szłość systemu międzynarodo-
wego, a zwłaszcza jego kształ-
tu w wymiarze europejskim, 
ma znaczenie zasadnicze. 
Znacznie ułatwiłoby realizację 
dalszych etapów jej międzyna-
rodowej strategii. Dlatego też 
od lat jest prowadzona wojna 
hybrydowa przeciwko nasze-
mu państwu. Jej celem jest 
pozbawienie politycznej pod-
miotowości i możliwości reali-
zacji własnych celów narodo-
wych zarówno poprzez narzu-
cenie wygodnej dla własnej 
agendy narracji wewnętrznej 
jak i wewnętrzne skonfliktowa-
nie, tak abyśmy nie byli zdolni 
do realizacji jakichkolwiek za-
sadniczych celów narodowych. 
Skłócenie polskiego społe-
czeństwa i jego demoraliza-
cja to podstawowe cele rosyj-
skiej wojny hybrydowej prze-
ciwko Polsce. Te działania 
są przede wszystkim realizo-
wane przy pomocy agentu-
ry wpływu. Ten typ agentury 
nie jest tożsamy z klasycznym 
działaniem szpiegowskim, 
choć nie należy także wyklu-
czać tego typu działań. Agen-
tura wpływu przede wszyst-
kim odwołuje się do istnieją-
cym w każdym społeczeństwie 
podziałów i grup mniejszościo-
wych, wzmacniając i radykali-
zując ich działania, narzucając 

narracje medialną, dyskredy-
tując wspólne wartości, tożsa-
mość i wspólne narodowe in-
teresy i w ten sposób budując 
permanentny konflikt społecz-
ny uniemożliwiający realizowa-
nie wspólnych i długofalowych 
celów narodowych. Wojna hy-
brydowa prowadzi do podwa-
żenia zdolności budowania na-
rodowego konsensusu w za-
sadniczych sprawach decydu-
jących po przyszłości naszego 
narodu. Odbywa się to poprzez 
burzenie spójności wewnętrz-
nej poprzez propagowanie za-
chowań dewiacyjnych, mental-
ne rozbrojenie, przyjęcie okre-
ślonych modeli zachowań spo-
łecznych, dyskredytację wspól-
nych wartości i postaw patrio-
tycznych. Destrukcja wycho-
wania patriotycznego poprzez 
tzw „pedagogikę wstydu” jest 
zasadniczym elementem nisz-
czącym spójność wewnętrz-
ną i ułatwiającą, także w wy-
miarze międzynarodowym ma-
nipulowanie polską opinią pu-
bliczną i narzucanie jej obcych 
naszym interesom celów po-
litycznych Naród pozbawio-
ny wspólnych wartości, kul-
tury, tożsamości, świadomo-
ści zasadniczych celów prze-
staje być podmiotem politycz-
nym a staje się etniczną mag-
mą niezdolną do decydowania 
o swoim losie. Agentura wpły-
wu stale wpływa i wzmac-
nia wszelkie destrukcyjne ten-
dencje istniejące w naszym 
społeczeństwie. I taki jest za-
sadniczy cel polityki rosyjskiej 

dążącej do przekreślenia geo-
politycznych skutków rozpadu 
Związku Sowieckiego.

Działalność agentury wpły-
wu nie tylko radykalnie wzmac-
nia tendencje rozkładowe i de-
stabilizuje państwo ale także 
stara się narzucić siatkę po-
jęciową przy pomocy któ-
rej postrzega się rzeczywi-
stość, w tym także rzeczywi-
stość międzynarodową i budu-
je się modele zachowań, które 
są korzystne z punktu realiza-
cji rosyjskiej polityki. Zasadni-
cze znaczenie mają tu ośrod-
ki medialne, które dążą do 
zmonopolizowania publicz-
nej narracji i narzucenie jej te-
matów, które będą realizowa-
ły cele wojny hybrydowej. Są 
one swoistymi pudłami rezo-
nansowymi rozprowadzający-
mi wrogie treści w postaci po-
zornie wolnościowych czy hu-
manitarnych haseł. Wykorzy-
stywane są tu przede wszyst-
kim medialne ”autorytety” skła-
dające się ze sprzedajnych 
dziennikarzy ambicjonerskich 
profesorów, niezbyt mądrych 
aktorów czy nawiedzonych du-
chownych, zawsze gotowych 
do medialnego wsparcia naj-
bardziej szkodliwych narodo-
wo pomysłów serwowanych 
przez autorów hybrydowej 
agresji.

W Polsce zasadniczym 
czynnikiem dezintegracji na-
rodowej są lewicowe me-
dia, przede wszystkim Ga-
zeta Wyborcza będąca he-
roldem rewolucji obyczajo-

wej i uderzająca we wszyst-
kie podstawowe wartości i tra-
dycje będące podstawą naszej 
narodowej tożsamości. Pod 
hasłami fałszywego europe-
izmu czy humanitaryzmu dys-
kredytuje się tożsamość i spój-
ność wewnętrzną naszego na-
rodu, zwłaszcza chrześcijań-
ski i patriotyczny system warto-
ści. Propaguje się zachowania 
dewiacyjne i amoralne. W ten 
sposób prowadzi do kulturowe-
go i moralnego wykorzenienia 
i osłabienia wewnętrznych wię-
zi społecznych będących pod-
stawą do skutecznego osiąga-
nia wspólnych narodowych ce-
lów. W wymiarze masowym 
podobną funkcje pełni także 
TVN i inne lewicowe media. 
One dziś są głównym instru-
mentem oddziaływania agen-
tury wpływu niszczących na-
rodową spójność wewnętrzną 
i uderzających nie tylko w war-
tości ale także w wojsko bę-
dące gwarantem naszej wol-
ności.

Uruchomienie strumie-
nia imigracyjnego oznacza, 
że Rosja przechodzi w wal-
ce o odbudowę swojej pozycji 
międzynarodowej z fazy uta-
jonej do fazy bezpośrednich 
działań. Na tym etapie celem 
działalności agentury wpływu 
jest już nie tylko demoralizacja 
społeczna ale obezwładnie-
nie państwa w jego działaniu, 
poprzez dyskredytacje wojska 
i obrony granic, a także reali-
zacje rosyjskiego celu jakim 
jest zdestabilizowanie państw 

europejskich poprzez wpusz-
czenie niekontrolowanej imi-
gracji muzułmańskiej. Na tym 
etapie agentura wpływu prze-
chodzi z fazy „pluralizmu” po-
glądów do fazy bezpośrednich 
działań wymierzonych w pró-
by obrony naszego terytorium 
i polityki interesu narodowe-
go. To właśnie teraz mamy do 
czynienia z ujawnieniem sze-
rokiego spektrum wpływów 
zagranicznych i wrogich Pol-
sce interesów i działań, któ-
re są wymierzone zarów-
no w nasze żywotne interesy 
jak też w dobrze pojęty interes 
bezpieczeństwa europejskie-
go. Pod pozornie humanitar-
nymi hasłami dąży się bowiem 
do destabilizacji Polski jaki 
i naszych zachodnich sąsia-
dów, którzy są bezpośrednim 
celem imigracyjnych strumie-
ni. O agenturalnym charakte-
rze tych działań świadczy tak-
że fakt, iż są one realizowa-
ne przez siły i ośrodki, które 
do tej pory były znane ze swe-
go zaangażowania w „europej-
ski” projekt pozbawiania nas 
suwerenności na rzecz budo-
wy europejskiego superpań-
stwa, a teraz bez względu na 
swój dotychczasowy „europej-
ski” image wspierają działa-
nia, których celem jest zdesta-
bilizowanie naszych unijnych 
partnerów. W obecnym imi-
gracyjnym kryzysie mamy bo-
wiem do czynienia z ujawnie-
niem się całej agentury wpły-
wu. Ma ona bowiem wpływy 
zarówno w najbardziej wpły-
wowych ośrodkach medial-
nych jak i w najważniejszych 
partiach opozycyjnych. O sile 
tej agentury świadczy fakt iż 
pomimo jasnej deklaracji prze-
wodniczącego PO Donalda 
Tuska w kwestii obrony grani-
cy, jego stanowisko jest igno-
rowane przez znaczną część 
macierzystej partii. Szokują-
ca jest także nieudolność pi-
sowskich władz nie potrafią-
cych zneutralizować i zlikwi-
dować tej agenturalnej działal-
ności, w tym także tych, któ-
rzy bezpośrednio dążyli do na-
ruszenia granicy. Rządy PISu 
nigdy aktywnie nie zwalczały 
tej agentury, a traktat lizboń-
ski, czy uznanie przez premie-
ra tzw warunków praworząd-
ności w końcu ubiegłego roku, 
pokazuje, że nie obrona pod-
miotowości Polski w polity-
ce unijnej była głównym ce-
lem tej partii. Stąd brak zde-
cydowanego kryterium pa-

Wojna hybrydowa
 ■ Stworzenie przez Moskwę i Mińsk nowego szlaku imigrantów muzułmańskich przez Polskę 

i państwa bałtyckie, to próba destabilizacji nie tylko państw granicznych ale całej Unii Europejskiej. 
Działania te to wyraz niewypowiedzianej wojny jaką Rosja prowadzi z państwami europejskiego Za-
chodu w celu ich osłabienia, a nawet wyeliminowania z narastającego sporu o przyszły kształt systemu 
międzynarodowego.

Marian Piłka

▶
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Niezliczoną ilość razy prze-
wodniczący Solidarności Wal-
czącej wskazywał na prze-
różne błędy i zbrodnie PRL-
owskiego systemu. W wielu 
swych publikacjach wymie-
niał bezlik gospodarczych ab-
surdów zniewolonej komuni-
zmem Polski. Doceniał jed-
nak inwestycje takie, jak dają-
ca szansę dywersyfikacji do-
stawców paliw budowa Por-
tu Północnego czy zabezpie-
czających przed powodziami 
zbiorników retencyjnych. Ja-
ruzelski był dla Morawieckie-
go postacią skrajnie nega-
tywną. Zauważał jednak, że 
po trwających sześćdziesiąt 
lat nieudanych próbach zbu-
dowania w Warszawie metra 
to właśnie rządom tej upior-
nej sowieckiej marionetki za-
wdzięczać należy takie uru-
chomienie tej inwestycji, któ-
re wreszcie uwieńczone zo-
stało sukcesem. I to doceniał, 
„zaliczał na plus”. Na podob-
nej zasadzie prawdziwi pol-
scy patrioci, nigdy nie godzą-
cy się z panowaniem rosyj-
skich zaborców, doceniali to, 
co dla Warszawy zrobił na-
rzucony jej przez carat pre-
zydent Sokrat Starynkiewicz. 
W szczególności wyposaże-
nie miasta w zaprojektowaną 
przez Williama Lindleya kana-
lizację, która podniosła pol-
ską stolicę do higienicznych 
standardów znanych wów-
czas jedynie w kilku metropo-
liach Europy (np. Berlin mógł 
się pod tym względem z War-
szawą równać dopiero 26 lat 
później).

Jak do tego zwyczajnie 
uczciwego i trzeźwego oce-
niania działań władz narzuco-
nych obcą przemocą ma się 
deklarowanie permanentnej 
furii przeciw czemukolwiek, 
co tylko zrobiłyby polskie wła-
dze wyłonione drogą demo-
kratycznych wyborów?

Na początku lat dziewięć-
dziesiątych Ojciec Józef Ma-
ria Bocheński stwierdził, że 
jednym z zasadniczych pro-
blemów Polski jest to, że „sta-
nowczo za dużo mają w niej do 
powiedzenia ci, co lizali buty 
agentom moskiewskim”. Ten 
jeden z najwybitniejszych filo-
zofów XX wieku za złą wróż-
bę dla swojej ojczyzny po-
strzegał to, że z komunizmu 
Polska wychodziła z nietknię-
tą choćby cieniem weryfikacji 

kadrą sądowniczą, uczelnia-
ną a także aparatem mediów 
i służbami w rękach de fac-
to tych samych dysponentów. 
Autor „Stu zabobonów” ubole-
wał, że filary państwa, stano-
wiące o jego być albo nie być, 
pozostały w rękach ludzi przy-
zwyczajonych do sterowania 
z zewnątrz, oddanych służbie 
nie polskim lecz cudzym inte-
resom. Trudno się też dziwić, 
że następców (w dużej mierze 
powoływanych na zasadach 
kastowych, w których regu-
łą jest nepotyzm) formowa-
no w nich „na obraz i podo-
bieństwo” funkcjonariuszy 
przywykłych do służby ob-
cym władcom. Obawy Ojca 
Bocheńskiego, autora nie-
zrównanych w swej przenikli-
wości prac filozoficznych, nie-
stety w dużej mierze się dziś 
spełniają. Jeśli dla dużej czę-
ści elit państwa jego podmio-
towość nie należy do wartości 
niezbywalnych to jego najbar-
dziej żywotne interesy, włącz-
nie z narodowym bezpie-
czeństwem, stać się mogą 
przedmiotem partykularnych 
gierek prowadzonych na-
wet wespół ze zdeklarowany-
mi państwa tego przeciwnika-
mi. Np. Parlament Europejski 
często przypomina dziś salę 
sądu, w którym Polska wciska-
na jest na ławę oskarżonych 
a deputowani wchodzą w role 
jej obrońców lub oskarżycieli. 
Wydawałoby się, że rola każ-
dego z posłów reprezentują-
cych Polskę w procesie takim 
może być tylko jedna. Żaden 
adwokat przenigdy przecież 
nie wchodzi w rolę prokura-
tora. Nawet wtedy, gdy świet-
nie zna winy oskarżonego, nie 
tylko ich nie ujawnia, ale do 
utraty tchu wynajduje argu-
menty służący obronie tego, 
do kogo obrony został powo-
łany. A wśród eurodeputo-
wanych wybranych w Polsce 
(zdawałoby się – w celu wal-
ki o interesy Polski i Polaków) 
nie brakuje specjalizujących 
się w szczuciu na kraj, z któ-
rego pochodzą, w wymyślaniu 
i postulowaniu sankcji, które 
jak najdotkliwiej Polskę mo-
głyby ugodzić. Czy działania 
takie mieszczą się w jakkol-
wiek pojmowanej „opozycyj-
ności”? Rolą każdej opozycji 
jest przecież takie działanie, 
które wskazując alternatywę 
dla kroków rządu może być dla 

niego niewygodne, ale zawsze 
służyć musi interesowi pań-
stwa. Nigdy – wyrządzaniem 
mu szkód. A tu często cho-
dzi o szkody bardzo wymier-
ne, wyrażane kwotami, któ-
re mają być odebrane. Ko-
niecznymi dla bytu Polski in-
westycjami, które skutkiem 
aktywności niektórych repre-
zentantów Polski – miały-
by nie powstać. Czy działa-
jących w takim celu nazywać 
jeszcze można – opozycją? 
Ci, którzy dążą do wyrządza-
nia państwu szkód, ponosze-
nia przez nie strat – nią już 
nie są. To jest już całkowicie 
co innego i zupełnie inaczej 
się nazywa.

Ścigany przez reżim Kor-
nel Morawiecki z trudem ucho-
dził przed jego pościgiem, ale 
cieszył się, że temu reżimowi 
uda się wreszcie stolicę jego 
ojczyzny wyposażyć w metro. 
Powstańcy styczniowi cierpie-
li katorgę i dokonaną przez 
Rosję konfiskatę ich rodo-
wych majątków. Wspierali 
jednak Rosjanina Starynkie-
wicza w jego pracy na rzecz 
Warszawy a w wyzwolonej 
Polsce opowiadali się za po-
mnikiem i placem jego imie-
nia. Jak na tym tle rozumieć 
można polskich urzędników 
i posłów dążących do zada-
nia Polsce materialnych strat? 
Do upośledzania jej rozwo-
ju? Do odbierania funduszy 
na cele podobne do tych, ja-
kie nawet w czasach zaborów 
polskim patriotom nakazywa-
ło popierać Rosjanina Staryn-
kiewicza.

Czy możliwe jest, żeby 
ktokolwiek, dla kogo Polska 
jest jakąkolwiek wartością, 
mógł myśleć i działać w taki 
sposób?

Przeciw Polsce preparo-
wane są też najpotworniej-
sze kalumnie w rodzaju „pol-
skich obozów zagłady”, „pol-
skiego udziału w holokau-
ście”, „polskiego sprawstwa 
II wojny światowej”. Kim trze-
ba być, by będąc nie tylko Po-
lakiem, ale reprezentantem 
Polski, do oszczerstw tych 
się przyłączać? W RFN dzia-
ła wspomagane państwowymi 
pieniędzmi Powiernictwo Pru-
skie, którego celem jest pod-
ważanie polskiej własności 
na terenie zachodnich i pół-
nocnych województw nasze-
go kraju. Naród sprawców po-

trafi więc wystawiać rachunki 
narodowi swoich ofiar. A u nas 
są tacy, którzy potrafią stwier-
dzić, że „domaganie się repa-
racji od Niemiec jest zbrod-
nią”. Czym jest nagłaśnianie 
tego rodzaju stanowiska?

A czy niszczenie infra-
struktury służącej pilnowa-
niu granic naszego państwa 
zmieścić się może w najsze-
rzej nawet pojętej „działalno-
ści opozycyjnej”? Jeśli mamy 
dziś w Polsce siły tak czyn-
nie wpisujące się w plany są-
siada, który już dwukrotnie 
dokonał likwidacji naszej pań-
stwowości, to jaki będzie na-
stępny ich krok?

Spór z mającymi legalny 
mandat do władzy jest rze-
czą naturalną i nawet pożąda-
ną. Opozycja może być źró-
dłem alternatywnych propo-
zycji, czynnikiem kontrolują-
cym rządzących i motywują-
cych ich do wytężania wysił-
ków w pracy na rzecz wspól-
nego dobra. W dziejach na-
szej ojczyzny bywało jednak 
tak, że wewnętrzny spór prze-
stawał być działaniem o cha-
rakterze opozycji a stawał się 
zdradą. Jedynym, co uzyska-
li żądni władzy przeciwnicy 
Mieszka II było złupienie i de-
gradacja państwa. Sami – pa-
dli ofiarą wywołanego przez 
siebie zamętu. Niczego in-
nego nie uzyskali stronnicy 
Szwedów, w czasach Potopu 
marzący o koronie dla swo-
jego obozu. Targowiczanie, 
zatroskani o przywileje swo-
jej kasty, doprowadzili do li-
kwidacji Rzeczpospolitej uzy-
skując tyle, że ich nazwiska 
do dziś kojarzą się z hańbą. 
Większość z nich utraciła też 
swoje majątki, których nie po-
trafili utrzymać w realiach po-
datkowych tych państw, któ-
rym zdecydowali się służyć.

Opozycja to konieczność, 
państwotwórcza oczywi-
stość. Na wielu obszarach 
może polegać na polemice, 
ale w sprawach fundamen-
talnych wyłącznie na dą-
żeniu do jedności i zgody. 
Targowica czy piąta kolum-
na to realizacja własnych 
interesów z korzyścią dla 
zbiorowości obcej a szko-
dą dla własnej. Jeśli nasze 
państwo ma przetrwać jego 
obywatele muszą umieć od-
różniać jedno od drugiego.

triotycznego w działalno-
ści państwa, paraliżował poli-
tykę rozprawienia się z funk-
cjonującą w naszym kraju 
agenturą wpływu uderzają-
cą w same podstawy spój-
ności wewnętrznej. Najważ-
niejszą sprawą jest elimi-
nacja ośrodków wpływu ze-
wnętrznej agentury. Dziś 
to przede wszystkim za-
mknięcie działalności TVN 
działającej na podstawie kon-
cesji, bowiem jej programy 
uderzają w nasze bezpie-
czeństwo narodowe. Stosu-
nek do tej stacji jest dziś pro-
bierzem walki z zewnętrzną 
agenturą wpływu, która usi-
łuje doprowadzić nasze spo-
łeczeństwo do stanu takiego 
konfliktu wewnętrznego, aby 
samo nasze społeczeństwo 
paraliżowało działalność pań-
stwa polskiego.

Podmiotowość w polity-
ce międzynarodowej jest ze-
wnętrznym wymiarem suwe-
renności. Jej obrona wyma-
ga nie tylko budowy silnej ar-
mii, co dotychczas nie było 
priorytetem rządu, ale tak-
że walka z zewnętrzną agen-
turą wpływu dążącą do de-
stabilizacji państwa pol-
skiego poprzez wzmacnia-
nie jakichkolwiek konflik-
tów zewnętrznych oraz po-
przez niszczenie solidarno-
ści i spójności wewnętrznej 
będącej warunkiem realiza-
cji narodowych celów. Budo-
wanie wspólnoty narodowej, 
to przede wszystkim działa-
nia prowadzące do przezwy-
ciężenia kryzysu patriotyzmu 
i eliminacja ośrodków uderza-
jących w polską tradycje i dzie-
dzictwo, ale przede wszyst-
kim poprzez budowanie spój-
ności wewnętrznej. Eduka-
cja patriotyczna, budowanie 
postaw moralnych i wskazy-
wanie długofalowych narodo-
wych celów prowadzi do mo-
ralnego wzmocnienia naro-
du i uzdolnienia go do walki 
o realizacje wspólnych celów, 
jest podstawą budowy spo-
istości wewnętrznej naszego 
narodu. Czyni go bowiem rze-
czywistym podmiotem, a nie 
przedmiotem międzynarodo-
wego procesu budowy nowe-
go ładu międzynarodowego. 
Rosyjski sukces w wojnie hy-
brydowej może znakomicie 
ułatwić realizację rosyjskie-
go celu przekreślenia zmian 
geopolitycznych dzięki któ-
rym po upadku komunizmu 
odzyskaliśmy wolność. Osła-
bienie wewnętrzne Polski bo-
wiem osłabia obronę postko-
munistycznego systemu mię-
dzynarodowego w Europie.

Natomiast to osłabienie 
nie wyklucza wykorzysta-
nia przez Moskwę także roz-
wiązania militarnego, bo 
atakuje się przede wszyst-
kim osłabione państwa, 
pozbawione wewnętrz-
nej woli walki i obrony wła-
snej wolności.

Marian Piłka: historyk, publicysta

Opozycja czy piąta 
kolumna?

 ■ Kornel Morawiecki, przywódca formacji najbardziej radykalnych i najaktywniej-
szych przeciwników komunistycznej tyranii, nie był krytykiem absolutnie każde-
go z działań, podejmowanych przez reżim.

Artur 
Adamski

▶
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W podejmowanej refleksji nad 
przeszłością często spotykamy 
się z zarzutem nadmiernego kon-
centrowania uwagi na wątkach 
martyrologicznych naszych dzie-
jów. Jest to naturalna konsekwen-
cja analizy przeszłości i realistycz-
na ocena biegu dziejów wyni-
kających z faktu naszego istnie-
nia jako państwa i narodu w ser-
cu Europy. Położenie kraju decy-
dowało o konieczności ciągłych 
zmagań z zewnętrznymi zagro-
żeniami płynącymi ze strony eks-
pansywnych sąsiadów oraz inspi-
rowanych niejednokrotnie przez 
nich działań zmierzających do 
anarchizacji życia publicznego 
i osłabienia Państwa Polskiego, 
co czyniło je łatwiejszym do za-
władnięcia wojennym łupem.

Zgodną z przeszłości współ-
pracę Niemiec i Rosji w kwe-
stii Polski potwierdziły wydarze-
nia poprzedzające bezpośred-
nio wybuch II wojny światowej. 
a także trwający blisko dwa lata 
sojusz, który po raz kolejny po-
zbawił Rzeczpospolitą niepod-
ległości, skazując państwo 
i jego mieszkańców na tragicz-
ne w skutkach lata okupacji.

Podejmowana już od począt-
ku roku 1939 konsekwentna od-
mowa rządu RP – wspólnego 
z Niemcami, zbrojnego wystą-
pienia przeciw Rosji Sowiec-
kiej oraz możliwości uzyska-
nia Ukrainy, w zamian za ustęp-
stwa w kwestii Gdańska i koryta-
rza do Prus Wschodnich, zmie-
niła koncepcję Hitlera realizacji 
jego politycznych planów podboju 
Europy Wschodniej. Świadczyły 
o tym wzmożone kontakty dyplo-
matyczne z Rosją Sowiecką oraz 
decyzja Stalina o dymisji sowiec-
kiego ministra spraw zagranicz-
nych pochodzenia żydowskiego 
Maksima Litwinowa i zastąpienie 
go przez Wiaczesława Mołotowa, 
zwolennika porozumienia z Trze-
cią Rzeszą. Potwierdzeniem pla-
nów Niemiec były wypowiedzia-
ne już 6 V 1939 r. przez gen. Kar-
la Bodenschatza do ambasadora 
Francji Roberta Coulondre słowa: 
„Hitler nie myśli załatwiać spo-
ru z Polską bez Rosji [...] Były już 
trzy rozbiory Polski zobaczycie 
czwarty […]”.

W Europie toczyła się wów-
czas wzmożoną akcja dyploma-
tyczna, Jej stawką było zacho-
wanie pokoju oraz suwerenności 
państw znajdujących się pomię-
dzy Trzecią Rzeszą Niemiecką 
i Związkiem Sowieckim. Działania 
te obejmowały podwójne rokowa-
nia: angielsko – francusko – so-
wieckie oraz niemiecko – sowiec-
kie. Postępujący bieg wypad-
ków pozwalał ZSRS „rozgrywać” 

obie strony. Celem tych zabiegów 
było uzyskanie przez Stalina jak 
największych dla siebie korzy-
ści, za deklarację udzielenia któ-
rejś ze stron swego wsparcia i po-
mocy.

Epilogiem prowadzonych roz-
mów i zwiastunem nadciągaj bu-
rzy wojennej było podpisanie 23 
sierpnia w Moskwie tzw. pak-
tu Ribenntrop – Mołotow – for-
malnie paktu o nieagresji między 
Niemcami a Rosją, faktycznie 
zaś – według treści tajnego proto-
kołu – dokonującego rozbioru te-
rytoriów i znoszącego niepodle-
głość suwerennych państw: Pol-
ski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlan-
dii i Rumunii. Tymczasowo usta-
lona wówczas demarkacyjna li-
nia podziału – IV rozbioru Pol-
ski, uściślona miała być w przy-
szłości.

O zbrodniczym charakte-
rze zamierzonych wobec Pol-
ski niemieckich działań wojen-
nych świadczyć mogą przypi-
sywane Hitlerowi słowa wypo-
wiedziane do generalicji Wehr-
machtu w Obersalzbergu 22 VIII 
1939 r.: „Naszą siłą jest nasza 
szybkość i brutalność. Dżyngis 
Chan rzucił miliony kobiet i dzieci 
na rzeź z premedytacją i z lekkim 
sercem – historia widzi w nim tyl-
ko wielkiego założyciela państw. 
To, co mówią o mnie słabe cywi-
lizacje zachodnioeuropejskie, nie 
ma dla mnie żadnego znaczenia. 
Wydałem rozkaz – i każę rozstrze-
lać każdego, kto wyrazi choć jed-
no słowo krytyki – że celem woj-
ny nie jest osiągnięcie jakiejś linii 
geograficznej, ale fizyczna eks-
terminacja wrogów. Obecnie tyl-
ko na wschodzie umieściłem od-
działy SS Totenkopf [Schutzstaf-
feln – Oddziały Ochronne Tru-
piej Czaszki], dając im rozkaz 
nieugiętego i bezlitosnego zabi-
jania wszystkich mężczyzn, ko-
biet i dzieci polskiej rasy i języ-
ka, bo tylko tą drogą zdobyć mo-
żemy potrzebną nam przestrzeń 
życiową. Kto w naszych cza-
sach jeszcze mówi o ekstermina-
cji Ormian?”

Po wkroczeniu 1 IX 
1939 r. wojsk niemieckich do 
Polski, Hitler zabiegał u Stalina, 
o rozpoczęcie działań zbrojnych 
na wschodzie. Ten jednak zwle-
kał w oczekiwaniu na okoliczno-
ści stwarzające możliwość poli-
tycznego i propagandowego uza-
sadnienia zajęcia Polski Wschod-
niej. Nastąpiło to 17 IX 1939 r. 
Niezgodne z prawdą argumen-
ty stanowiące pretekst przekro-
czenia granic Rzeczypospolitej 
przez Armię Czerwoną zawierała 
nota dostarczona ambasadorowi 
RP w Moskwie Wacławowi Grzy-

bowskiemu, w której napisano: 
„Wojna polsko-niemiecka ujawni-
ła wewnętrzne bankructwo pań-
stwa polskiego. W ciągu dziesię-
ciu dni operacji wojennych Polska 
utraciła wszystkie swoje rejony 
przemysłowe i ośrodki kulturalne. 
Warszawa przestała istnieć jako 
stolica Polski. Rząd polski roz-
padł się i nie przejawia żadnych 
oznak życia. Oznacza to, iż pań-
stwo polskie i jego rząd faktycznie 
przestały istnieć. Wskutek tego 
traktaty zawarte między ZSRR 
a Polską utraciły swą moc. Po-
zostawiona sobie samej i pozba-
wiona kierownictwa, Polska sta-
ła się wygodnym polem działa-
nia dla wszelkich poczynań i prób 
zaskoczenia, mogących zagrozić 
ZSRR. Dlatego też rząd radziec-
ki, który zachowywał dotąd neu-
tralność, nie może pozostać dłu-
żej neutralnym w obliczu tych fak-
tów. Rząd radziecki nie może rów-
nież pozostać obojętny w chwi-
li, gdy bracia tej samej krwi Ukra-
ińcy i Białorusini zamieszkujący 
na terytorium Polski i pozostawie-
ni swojemu losowi znajdują się 
bez żadnej obrony. Biorąc pod 
uwagę tę sytuację, rząd radziec-
ki wydał rozkazy naczelnemu do-
wództwu Armii Czerwonej, aby 
jej oddziały przekroczyły granicę 
i wzięły pod obronę życie i mienie 
ludności zachodniej Ukrainy i za-
chodniej Białorusi. Rząd radziec-
ki zamierza jednocześnie pod-
jąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić 
lud polski od nieszczęsnej woj-
ny, w którą wpędzili go nierozsąd-
ni przywódcy i dać mu możliwość 
egzystencji w warunkach pokojo-
wych […]”. Ambasador noty nie 
przyjął, odrzucając wszelkie za-
warte w niej argumenty.

Interwencja sowiecka w istot-
nym stopniu wpłynęła na prze-
bieg przegranej dla Polski kam-
panii wrześniowej. Dyrektywa ge-
neralna marszałka Edwarda Ry-
dza – Śmigłego wydana pod wie-
czór 17 września 1939 r. w Ku-
tach – informując o wkroczeniu 
Armii Czerwonej w granice RP, 
nakazywała jednocześnie wyco-
fanie oddziałów polskich na Wę-
gry i do Rumunii. Jednocześnie 
zezwalała na podjęcie walki je-
dynie w przypadkach natarcia 
ze strony Sowietów lub próby roz-
brojenia polskich oddziałów.

W tym czasie większość jed-
nostek Korpusu Ochrony Pogra-
nicza uczestniczyła już w potycz-
kach i bitwach z wrogiem. Niektó-
re oddziały wojskowe skła dały 
broń, dowódcy innych błędnie 
uznawali Armię Czerwoną jako 
sojusznika. Nierównej i skaza-
nej na klęskę walce towarzyszyły 
zbrodnie popełniane przez Armię 

Czerwoną oraz wspierające ją 
mniejszości narodowe. Miały one 
miejsce wielu miejscowościach 
m.in. w: Grodnie, Nowogródku, 
Sarnach, Tarnopolu, Wołkowy-
sku, Świsłoczy, Oszmianie, Mo-
łodecznie, Chodorowie, Kosowie 
Poleskim, Zło czowie.

Bieg tragicznych dla Pol-
ski wypadków wojennych sprawił, 
iż już 28 września Rzesza Nie-
miecka i Związek Sowiecki mogły 
zdecydować w traktacie o osta-
tecznym przebiegu linii demar-
kacyjnej. Według sugestii Stali-
na przesunięta została ona z li-
nii Wisły na Bug. Zgodnie z tajny-
mi protokołami – w zamian za po-
zostawienie Polski środkowej pod 
okupacją niemiecką, nastąpić 
miało włączenie Litwy do so-
wieckiej strefy wpływów, jedno-
cześnie podjęta miała być współ-
praca obu stron w zwalczaniu ja-
kichkolwiek działań niepodległo-
ściowych organizowanych przez 
Polaków na okupowanych tery-
toriach.

Tego dnia rów-
nież rozpoczęto kampanię pro-
pagandową na rzecz zakończe-
nia wojny. Przebywający wów-
czas z wizytą w Moskwie Ribben-
trop wydał wraz z Mołotowem de-
klarację, iż podpisany traktat „za-
łatwił definitywnie problemy po-
wstałe z załamania się państwa 
polskiego”, a wymazanie Polski 
z mapy stworzyło: „solidny fun-
dament trwałego pokoju w Euro-
pie”. Jednocześnie podkreślono, 
że osiągniecie tych celów będzie 
możliwe pod warunkiem zakoń-
czenia stanu wojny między Niem-
cami a Anglia i Francją, w prze-
ciwnym wypadku te dwa kraje 
ponosić będą odpowiedzialność 
za rozwój wypadków wojennych.

Łącznie do niewoli sowieckiej 
dostało się ok. 240 – 250 tys. żoł-
nierzy, w tym ok. 180 tys. wzię-
tych bezpośrednio w walce, Po-
zostali – przeważnie oficerowie 
– aresztowani zostali już po za-
kończeniu kampanii 1939 r., prze-
bywając w domach. Wielu spo-
śród nich było w stanie spoczyn-
ku, a nawet inwalidztwa z okre-
su I wojny światowej. Internowani 
przez Armię Czerwoną we wrze-
śniu 1939 r. żołnierze i oficerowie 
polscy zostali wkrótce rozdziele-
ni. Żołnierzy zwykle kierowano do 
pracy w łagrach, bądź w innych 
miejscach odosobnienia. Ofice-
rowie i jeńcy specjalnych kate-
gorii zatrzymani w późniejszym 
okresie, w pewnej części trafi-
li do aresztów śledczych, zdecy-
dowana jednak większość skie-
rowana została do trzech obo-
zów zorganizowanych w zabudo-
waniach poklasztornych: w Ko-

zielsku, w Ostaszkowie i w Sta-
robielsku oraz do dwóch więzień 
NKWD w Kijowie i Mińsku.

W tym okresie akcje zmierza-
jące do zniszczenia inteligencji 
polskiej podejmowane były rów-
nież na terenach okupowanych 
przez Niemców. Stanowiło to kon-
sekwentną realizację planów Hi-
tlera, który poza wezwaniami do 
eksterminacji ogółu narodu wzy-
wał szczególnie do wyniszczenia 
polskich elit, gdyż jak powiedział 
jesienią 1939 r.: „Tylko naród, któ-
rego warstwy kierownicze zosta-
ną zniszczone da się zepchnąć 
do roli niewolników”.

Już we wrześniu 1939 r. w ra-
mach operacji „Tannenberg” do-
konano zbrodni na ok. 20 tysięcz-
nej grupie działaczy polskich 
z Gdańska i Pomorza Gdańskie-
go, uczestników powstań ślą-
skich i powstania wielkopolskie-
go. Działania te pod kryptoni-
mem „Intelligenzaktion” kontynu-
owano na terenach Rzeczypo-
spolitej włączonych do Rzeszy 
Niemieckiej w okresie od wrze-
śnia 1939 r. do kwietnia 1940 r. 
W tym czasie zamordowano ok. 
50 tys. osób – nauczycieli, du-
chownych, ziemian, przedstawi-
cieli wolnych zawodów, działaczy 
politycznych i społecznych, eme-
rytowanych wojskowych. Dal-
szych 50 tys. wywieziono do obo-
zów koncentracyjnych. W utwo-
rzonym pod koniec październi-
ka 1939 r. Generalnym Guberna-
torstwie Niemcy zintensyfikowali 
operację „Intelligenzaktion”. Jed-
nym z jej etapów była też Akcja 
„AB” [Außerordentliche Befrie-
dungsaktion – nadzwyczajna ak-
cja pacyfikacyjna], prowadzona 
na terenie Generalnego Guber-
natorstwa ze szczególną inten-
sywnością od kwietnia do lipca 
1940 r. Jej celem było zniszcze-
nie środowisk zdolnych do zorga-
nizowania oporu, osób podejrza-
nych o udział w działalności pod-
ziemnej. Do lipca 1940 r. ofiara-
mi „Intelligenzaktion” przeprowa-
dzonej w poszczególnych regio-
nach padło, według najnowszych 
szacunkowych danych, ponad 
100 tys. osób.

Tematyka współpracy nie-
mieckiej i sowieckiej dotyczą-
ca przeciwdziałaniu polskim dą-
żeniom niepodległościowym 
oraz eksterminacji narodu i osła-
bieniu wpływu elit polskich na 
ogół społeczeństwa towarzy-
szyła oficjalnym spotkaniom 
funkcjonariuszy NKWD i Ge-
stapo. Poza wzajemną wymia-
ną informacji kwestie te podej-
mowano w czasie organizowa-
nych wspólnych konferencji. Od-
bywały się one od listopada ▶

Zbrodniczy pakt
 ■ 23 sierpnia 1939 r. Joachim von Ribbentrop – minister Spraw Zagranicznych Niemiec i Wiaczesław Mołotow – komisarz 

ludowy/minister Spraw Zagranicznych ZSRS podpisali w Moskwie pakt o nieagresji między swymi państwami. Pakt, któ-
ry zgodnie z tajnym protokołem dołączonym do oficjalnego dokumentu decydował o faktycznym wybuchu II wojny świa-
towej, podziale Europy i poprzez zabór terytoriów przyczynić się miał do utraty niepodległości przez: Polskę, Litwę, Łotwę, 
Estonię, Finlandię i Rumunię.

Stanisław A. 
Bogaczewicz
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Chwilowo, by się ćwiczyć w mi-
łosierdziu, opozycjoniści chcie-
li wziąć z zagranicy koczujących 
tam imigrantów, zapewne aby 
ich przyjąć do swoich domów 
i otoczyć opieką. Akcja się nie 
udała, bo polska straż granicz-
na, te osoby chcące nielegalnie 
przejść przez granicę państwa, 
uratowała przed konsekwencja-
mi, a może nawet śmiercią z rąk 
obcych „pograniczników”. Przy 
okazji aktywiści opozycji starali 
się (zapewne nie bezinteresow-
nie) zniszczyć wzniesiony na gra-
nicy przez wojsko polskie płot, 
mający uchronić Polskę przez in-
wazją „zielonych ludzików”. Pro-
wodyrzy kierujący tą akcją, do 
tego się nie brali. Po pierwsze, 
bo była to praca fizyczna (cię-
cie i rozrywanie zasieków z dru-
tu). Po drugie bali się, że słusz-
nie będą oskarżeni o agentural-
ny sabotaż, dywersję i działa-
nie na rzecz obcego mocarstwa, 
przeciw suwerenności Polski. 
A aktywiści, którzy to robili (nawet 
ci z PZPR), mogą być spisani „na 

straty” (trudno, rewolucja wyma-
ga ofiar!). Opozycja krytykuje po-
mysł wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego na przygranicznych te-
renach, bo to przeszkodzi w zle-
conych jej zadaniach, a manew-
ry wojsk sąsiedniego mocarstwa 
przecież już wkrótce. Natomiast 
problem, wymagających opieki 
ciężko chorych, po zdobyciu wła-
dzy opozycja rozwiąże, kto wie, 
czy nie „po europejsku” (w ślad 
za żądaną aborcją idzie euta-
nazja), z racji braku szpitali, po 
obiecanym zlikwidowaniu 870 (z 
1000).

Mówiąc o sfałszowa-
nych wyborach, opozycja 
nie wspomina o lokatorach 
„miejsc odosobnienia”. Tam pra-
wie wszyscy – mordercy, rabu-
sie, złodzieje i pedofile – na nią 
głosowali. Dlatego opozycja dba 
o swój elektorat rozwiązując jego 
problemy. Na przykład finansu-
je broszurki (z podatków miesz-
kańców miast) instruujące, jak 
„bezpiecznie” brać narkotyki. 
Dla „świadczących usługi seksu-

alne” i osób nowych w tej bran-
ży, wydała (w 2019 r.) specjalny 
180-stronicowy podręcznik pt. 
„Doświadczalnik. Jak pracować 
seksualnie w sposób bezpieczny, 
świadomy i satysfakcjonujący”. 
Opozycja liczy na to, że dziew-
częta uczestniczące w jej de-
monstracjach, zwłaszcza skiero-
wanych przeciw religii katolickiej, 
pod wpływem tego podręcznika, 
zasilą tę branżę i elektorat.

Opozycja stara się też po-
zyskać młodzież, głosząc mini-
malizm wysiłku, zwłaszcza przy 
zdobywaniu wiedzy. Mówi więc, 
że w szkole za dużo jest nauki, 
bo „po co nam Mickiewicz?” (gdy 
Niemcy mają Goethego). Mają 
też na względzie własną wie-
dzę, np. z historii Polski. Bo też 
„po co komu historia?”, jak pyta-
ła minister oświaty z ich grona. 
Skutki tego są widoczne. W cza-
sie swych rządów, opozycja ob-
niżyła poziom oświaty w Pol-
sce, bo głupszym łatwiej wma-
wiać rozmaite bzdury, a dzięki 
temu można ich przekonać do 

głosowania na swych kandyda-
tów. Naśladuje ona w tym nie-
mieckich okupantów, którzy uwa-
żali, że Polakom wystarczy umie-
jętność czytania i pisania oraz 
prostych rachunków, a także ko-
munistów, wtłaczających mło-
dzieży pod pozorem wiedzy róż-
ne kłamstwa, np. że Armia Kra-
jowa współpracowała z gesta-
po itd. Resztki tych łgarstw np. 
o Żołnierzach Wyklętych, koła-
czą się w wypowiedziach sze-
regu polityków opozycji, zwłasz-
cza wywodzących się ze sfer 
funkcjonariuszy partyjnych i cele-
brytów PRL. Oni też, w europar-
lamencie i na Campusie żądali 
od Unii Europejskiej kar finanso-
wych dla Polski. Bo oni nie chcą 
Polski suwerennej, tylko podda-
nej Niemcom. Dlatego popiera-
ją Niemców w odrzucaniu żą-
dań odszkodowania za zbrod-
nie i szkody wyrządzone przez 
Niemcy w Polsce w czasie II woj-
ny światowej. A Niemcy nie chcą 
nawet słyszeć, choćby o zwro-
cie zrabowanych przez nich dzieł 

sztuki. Oni wykonują tylko pu-
ste gesty, jak np. z okazji roczni-
cy zbrodni, jakiej dokonali Niem-
cy 1 września 1939 r., gdy zabi-
li ponad 1200 cywilów w Wielu-
niu, w bezsensownym z punk-
tu widzenia wojskowego, bom-
bardowaniu (a media niemieckie 
i tak o tym nic nie mówią). O za-
mordowaniu później milionów Po-
laków i polskich Żydów wolą też 
nie wspominać. A sponsorowa-
na przez nich opozycja i jej pseu-
donaukowcy oskarżają nie Niem-
ców, a Polaków o mordowa-
nie Żydów i ogłaszają, że „wyni-
ki badań nie podlegają krytyce”. 
Na tej podstawie, jacyś inni „na-
ukowcy” też mogą więc teraz, 
bezkarnie głosić, że nie było Ka-
tynia, bo polscy oficerowie „ucie-
kli do Mandżurii” (jak mówił Sta-
lin), a w Auschwitz nikogo nie za-
bito, bo to było sanatorium, w któ-
rym lekarz niemiecki Mengele le-
czył Polaków i Żydów.

Czyżby Polacy zasłużyli na 
taką opozycję?

1939 r. do przełomu marca 
i kwietnia 1940 r. kolejno – w Brze-
ściu nad Bugiem, w Przemy-
ślu, w Zakopanem i w Krako-
wie. Pewne światło na temat 
tej współpracy rzucają zapisy 
pamiętników dowódcy Armii Kra-
jowej gen. Bora – Komorowskie-
go, w których czytamy: „W mar-
cu 1940 sztab mój otrzymał wia-
domość, że do Krakowa przy-
była specjalna komisja NKWD, 
aby uzgodnić z Gestapo wspól-
ne działania przeciwko pol-
skiemu ruchowi podziemnemu. 
NKWD już sobie z tego zdawa-
ło sprawę, że polski opór zbroj-
ny jest scentralizowany i że dzia-
ła w całej Polsce pod dowódz-
twem jednego sztabu głównego. 
Narady w Krakowie trwały kilka 
tygodni dostarczono mi nawet 
czasem sprawozdań z tych ze-
brań, nazwiska uczestników i ich 
adresów. Metody zwalczania na-
szego ruchu podziemnego sto-
sowane przez NKWD stanowi-
ły przedmiot wyraźnego podziwu 
ze strony Gestapo, które chcia-

ło je sobie przyswoić dla okupa-
cji niemieckiej”.

5 III 1940 r. Ludowy Komi-
sarz Spraw Wewnętrznych Ław-
rientij Beria sporządził notatkę 
z propozycją wymordowania pol-
skich jeńców wojennych. Zyska-
ła ona akceptację Stalina, Wo-
roszyłowa, Mołotowa i Mikojana. 
Tego samego dnia Stalin wraz 
z uczestnikami posiedzenia Biura 
Politycznego Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii zatwierdził 
zbrodniczą decyzję wymordowa-
nia polskich oficerów przebywa-
jących w niewoli sowieckiej.

Do realizacji tego barbarzyń-
skiego postanowienia przystąpio-
no na przełomie kwietnia i maja 
1940 r. Istnieje zatem chronolo-
giczna, choć nie mająca potwier-
dzenia w dotychczas dostępnych 
dokumentach, zbieżność przy-
czynowo – skutkowa zakończe-
nia cyklu wspólnych konferen-
cji NKWD i Gestapo z terminem 
podjęcia decyzji przez najwyż-
sze władze sowieckie i okresem 
dokonania zagłady polskich jeń-

ców przetrzymywanych w obo-
zach i więzieniach Związku So-
wieckiego. Swoistego rodzaju 
dopełnieniem tego tragicznego 
aktu w odniesieniu do rodzin ska-
zanych na stracenie – była reali-
zacja dyrektywy Berii do komisa-
rzy ludowych spraw wewnętrz-
nych Ukraińskiej i Białoruskiej So-
cjalistycznej Republiki Radziec-
kiej z 7 marca 1940 r., polecają-
cej „[…] do 15 kwietnia b.r. de-
portować do rejonów kazachskiej 
ZSRR na okres 10 lat wszyst-
kich członków rodzin byłych ofi-
cerów Armii Polskiej policjantów 
strażników więziennych żandar-
mów wywiadowców byłych ob-
szarników fabrykantów i wysokich 
urzędników państwowych byłego 
polskiego aparatu państwowe-
go przetrzymywanych w obozach 
dla jeńców wojennych w wię-
zieniach zachodnich obwodów 
Ukrainy i Białorusi […]”.

Kres tragicznej w skut-
kach dla Polski, Europy i świa-
ta zbrodniczej przyjaźni hitlerow-
skich Niemiec i sowieckiej Ro-

sji położył wybuch wojny nie-
miecko – rosyjskiej 22 VI 1941 r. 
Choć wojna światowa trwała da-
lej – zmienił się dotychczasowy 
układ sił i militarnych sojuszów. 
Do uderzenia na dotychczaso-
wego sojusznika Niemcy przy-
gotowywały się już od grud-
nia 1940 r. W tym okresie Sta-
lin łudził się nadzieją możliwości 
kontynuacji współpracy z Hitle-
rem nad dalszym podziałem sfe-
ry wpływów w Europie i w świe-
cie. W przypadku Hitlera świa-
domość zwycięstwa nad Francją 
i sukcesów odnoszonych w wal-
kach z Wielką Brytanią utwier-
dziła go w przekonaniu o wła-
snej sile. Jednocześnie słabość 
Związku Sowieckiego uwidocz-
niona w wojnie z Finlandią prze-
konała go o możliwości wyklu-
czenia Związku Sowieckiego 
ze współudziału w tworzeniu no-
wego porządku i ładu w świecie.

O współwinie Rosji Sowiec-
kiej obok Niemiec hitlerow-
skich za wybuch II wojny świa-
towej i brzemiennych w skut-

kach dla całej ludzkości jej kon-
sekwencjach wymownie świad-
czy wypowiedź wiceadmira-
ła Kurta Assmanna – niemiec-
kiego historyka wojskowo-
ści, w czasie II wojny świato-
wej szefa Archiwum Marynarki 
Wojennej – zmarłego w 1962 r. 
Swą refleksję zawarł w nastę-
pującej wypowiedzi: „Jeśliby 
Rosja nie zwróciła chciwych 
oczu na Finlandię, kraje Bałtyc-
kie część Polski i Rumunii i je-
śliby Stalin zamiast jednoczyć 
się z Hitlerem zawarł konwen-
cję wojskową przeciw Niem-
com, która miałaby na celu za-
chowanie pokoju przed niemiec-
kim napastnikiem, to nie było-
by wojny, Ponadto trzeba zano-
tować, że Niemcy nie mogłyby 
nigdy prowadzić wojny przeciw 
mocarstwom zachodnim, gdy-
by nie ogromna ilość ropy naf-
towej, zboża i innych materia-
łów wojennych, które w następ-
nym okresie płynęły z boga-
tej Rosji do Niemiec na skutek 
paktu moskiewskiego”.

▶

Joachim von Ribbentrop i Józef StalinWiaczesław Mołotow podpisuje pakt o nieagresji Joachim von Ribbentrop podpisuje pakt o nieagresji

Taka opozycja
 ■ Według opozycji ostatnie wybory zostały sfałszowane przez zakonnice z domów opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie cho-

rymi. Gdy więc zdobędzie ona władzę, usunie stamtąd te zakonnice, to w ramach „opiłowania katolików z przywilejów”. Wspomnianymi ludź-
mi zaopiekują się osoby z opozycji znane ze swej miłości do innych, np. działaczki strajku kobiet.

Wacław Leszczyński
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Myśli i Kultura

Przeczucie jakieś kazało mi teraz szukać, w każdej 
jego wypowiedzi drugiego dna, jakiejś ukrytej furtki, dzię-
ki której zdołałbym zrozumieć to wszystko co się stało. 
Przede wszystkim zaś dziwne ostrzeżenie przekazane mi 
przez brata. Zresztą sam Fryderyk zmienił się nie do pozna-
nia. Dawniej krzepki i radosny zdawał się niknąć w oczach. 
Najlżejszy dźwięk czynił z niego spłoszone zwierzę, panicz-
nie poszukujące wzrokiem kryjówki. Zawsze był energicz-
ny, lecz teraz każdym działaniem przejawiał takie rozgo-
rączkowanie, iż nawet ja wolałem schodzić mu z drogi. Py-
tań nie słyszał. Ilekroć starałem się wciągnąć go w rozmowę 
na temat tego, co powiedział mi na cmentarzu, wycofywał 
się za lustra swych źrenic i srebrzyste tarcze siwych tęczówek 
i milczał, dając mi do zrozumienia, że nie zamierza poru-
szać więcej tego tematu. Nie naciskałem. Był moim starszym 
bratem i wiele byłem w stanie mu wybaczyć. Nawet to dziw-
ne porozumienie, łączące go z ojcem.

Któregoś dnia, przechodząc przez korytarz, dojrzałem 
przez uchylone drzwi jak razem przeglądali jakieś papie-
ry i mógłbym przysiąc, że oboje płakali. Nigdy nie miałem 
odwagi spytać, o czym wtedy rozmawiali, tym bardziej, iż 
od chwili, gdy ojciec odmówił swego błogosławieństwa mnie 
i mojej wybrance, niewiele mnie obchodziły jego sprawy. 
Co pchnęło mnie dzisiaj pod nieobecność domowników do 
tego pokoju, sam nie umiałem powiedzieć. Generalny prze-
gląd skromnego prywatnego dobytku rodzica postanowi-
łem rozpocząć od biurka, w którym jak mi się zdawało trzy-
mał wszystkie najcenniejsze dla siebie rzeczy. Spodziewałem 
się znaleźć tam kolejne tony zapisków, które niczym w ma-
lignie czynił na luźnych pożółkłych kartkach, idąc w zawo-
dy z czyhającą nań śmiercią, jakby od ocalenia szamocą-
cych się w biednej starej głowie myśli, zależało czyjeś życie. 
Nie wiem co tam notował, bo nigdy nie pozwalano mi zaglą-
dać do tych rękopisów, jednak raz, gdy podawał kolejny ma-
nuskrypt Fryderykowi, zdołałem dojrzeć z daleka niewiel-
ki rysunek róży na brzegu pokrytej mrowiem liter stronnicy.

Patrzyłem na to z pobłażaniem, równie jak i na troskli-
we zabiegi brata, który przenosił te szaleńcze poematy i ni-
czym drogocenne tkaniny składał na dnie ukrytej pod bla-
tem szuflady, zamykając ją następnie na kluczyk, który za-
wsze trzymał przy sobie jakby pragnął chronić przede mną 
tą skarbnicę wiedzy. Teraz zdawało mi się, iż wszystkie za-
kazy sprzed kilkudziesięciu dni zupełnie utraciły swą moc, 
ale nadal czułem się jak złodziej. Sięgnąłem pod stolik i po-
ciągnąłem za ukrytą rączkę, łudząc się, że podołam jej i bez 
klucza. Jakież było jednak moje zdumienie, gdy drewnia-
na płyta wysunęła się bez żadnego oporu, z niejaką życzli-

wą wyższością, odpowiadając na mą naiwność. Tym bardziej 
jednak zastanowił mnie fakt, iż wewnątrz skrytki nie znala-
złem niczego. Ani jedna biała płachta papieru nie przykry-
wała uczynionego z jasnych chropowatych desek dna, któ-
re teraz patrzyło na mnie pytająco, oczekując jakiejś żyw-
szej reakcji. Wybuchnąłem śmiechem, dopiero po chwi-
li uświadamiając sobie, że zachowując się tak głośno, mogę 
zwrócić na siebie czyjąś uwagę. Dom był co prawda pusty, 
ale któż mógł zaręczyć, iż jakiś niepożądany świadek nie zja-
wi się w drzwiach właśnie w chwili, gdy daję upust własnej 

głupocie. Wyglądało na to, że żadnych papierów nie było. 
Mogłem się tego spodziewać. Zapewne Fryderyk dawno już 
spalił te bazgroły, by nikt już nigdy nie dowiedział się jakim 
obłąkańcem był pod koniec życia nasz ojciec. Zamknąłem 
zbadany już dogłębnie skarbiec i już miałem odejść, by za-
jąć się czymś innym, gdy nagle rzucił mi się w oczy róg ja-
kiegoś pożółkłego folderu, wyglądający spod szafki nieopo-
dal biurka. Sięgnąłem ostrożnie po papier, który wyglądał 
jakby za chwilę miał rozsypać się w dłoniach i przyjrzałem 
się umieszczonej przedniej karcie rycinie. Był to duży staro-
modny budynek z ogromnymi oknami, ozdobnymi wieżycz-
kami i mnóstwem innych architektonicznych detali, otoczo-
ny parkiem z szeroką ścieżką, biegnącą wprost do drzwi wej-
ściowych. Poniżej umieszczono sporych rozmiarów pieczęć, 

której napis głosił "Sanatorium Pod Różami". Nieprzypad-
kowym wydało mi się, iż kolejny raz w tej zawikłanej historii 
pojawiają się te kwiaty.

Pospiesznie przejrzałem folder, licząc na jakieś kolej-
ne wskazówki, jednak nie znalazłem niczego poza długą li-
stą zalet pensjonatu i wybitym ozdobnym pismem adresem. 
Miejscowość, w której miał się znajdować kompleks, nosiła 
bardzo wdzięczną nazwę, którą od razu po powrocie do mo-
jego pokoju odnalazłem na mapie. Różanna. Zdawało się, że 
jest to jeszcze jedna z tych małych wioseczek, w których każ-
dy nowy kurort skazany jest albo na spektakularny sukces, 
albo na nie mniej widowiskową porażkę. Ojciec jednak ni-
gdy nie wyjeżdżał z domu w sprawach innych niż te związa-
ne z bieżącymi interesami. A już na pewno nie był skłonny 
zaśmiecać swego pokoju absolutnie bezużytecznymi ulotka-
mi jakichś prowincjonalnych uzdrowisk. Cóż zatem łączyło 
go z tą niezwykłą posiadłością? Czułem, że nie zaznam spo-
koju dopóki nie sprawdzę jaki los spotkał to miejsce.

Szczęśliwym zrządzeniem losu, choć i nie bez mo-
ich wydanych starań już tydzień później zamierzałem pro-
stą, powożoną przez zacnego mieszkańca pobliskiej wio-
seczki bryczką w kierunku przesłanego kurortu Pod Róża-
mi. Zresztą nadmienić tu muszę, iż owyż to woźnica okazał 
się być zdecydowanie mniej poczciwy niż to sobie wyobra-
żałem, a kurort wcale nie tak znany jak to pierwotnie zało-
żyłem. Już w momencie opuszczania pociągu, gdy postawi-
łem swą stopę na koślawym upstrzonych ptasimi odchoda-
mi i przegniłym listowiem bruku, cuchnącej, odrapanej sta-
cyjki, złożonej w zasadzie jedynie wklęsłej od ciężaru mchu 
i pleśni wiaty oraz kilku, rozsypujących się w proch niepa-
mięci, drewnianych ławeczek domyślałem się możliwego 
końca mojej eskapady. Oprócz wzburzonej w swej dziko-
ści natury, wyciągającej swe drapieżne szpony, by odzyskać 
swoją własność serce gniótł wężowy niepokój zdrajcy. Nie 
chciałem mieć przed bratem tajemnic, ale nie mogłem mu 
też jeszcze wyjawić całej prawdy. Musiałem wyjaśnić jakim-
że cudem łaskawych niebios wytrysnęło jak artezyjskie źró-
dło w cieniu mojej pogrążonej nadal w mrokach śmierci du-
szy owoż pragnienie podróży. Sam siebie musiałem zresztą 
przekonać, iż jest to pragnienie wędrówki, nie zaś pragnienie 
ucieczki. Pewnego więc wieczoru zagadnąłem, niby to mi-
mochodem, pozornie obojętny na jego odpowiedź.

– Chciałbym znowu zacząć pisać i czynić. Tyle już czasu 
oba moje poematy, ten pisany piórem i ten pisany życiem leżą 
niedokończone czekając na swą chwilę, na szczęśliwą gwiaz-
dę, która dawno mi zgasła. (cdn).

MARTA RAER
Tajemnica różanego domu (2)

 ■ (W pierwszym odcinku opowiadania autorka pokazuje scenę pogrzebu ojca. Uczestniczą w nim tak-
że dwaj jego synowie. Jeden z nich jest narratorem tej opowieści. Po pogrzebie wchodzi do pokoju ojca 
i zaczyna odsłaniać mniej znane karty jego życia. Marta Raer, autorka opowiadania, zachowuje pewien 
dystans wobec biegu akcji. Wydaje się mówić, że to postaci dramatu same wyrażą problem, który ich 
dręczy. Jest to też problem współczesnego człowieka. Czytajmy uważnie, a znajdziemy tam także własne 
myśli – St. S.)

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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Historia i Pamięć

OŚWIADCZENIE
My, członkowie „SOLIDARNOŚCI”, RKS-u NSZZ „Solidarności” Dolny Śląsk, 
oraz „Solidarności Walczącej”, jesteśmy oburzeni skandaliczną i hanieb-
ną wypowiedzią Władysława Frasyniuka. Obraził Wojsko Polskie i państwo 
polskie. Wojsko Polskie i Straż Graniczna to fundament naszego bezpie-
czeństwa, powinien to rozumieć każdy Polak. Władysław Frasyniuk prze-
kroczył tą wypowiedzią wszelkie granice przyzwoitości.

Nie pierwszy już raz Władysław Frasyniuk swoimi haniebnymi wypowiedzia-
mi szkodzi rządowi i Polsce. Nie można tego przemilczeć w imię naszej wspól-
nej przeszłości i dla dobra przyszłości. Stanowczo potępiamy jego wypowiedzi 
i elementarny brak kultury.

Przy okazji pragnęlibyśmy uzyskać wyjaśnienia od pana Frasyniuka na te-
mat pewnych wydarzeń z okresu stanu wojennego – jak to się stało, że po 
jego zatrzymaniu SB aresztowała wiele osób związanych z konspiracją anty-
komunistyczną: czy przyczyniły się do tego znalezione przy nim notatki z na-
zwiskami i adresami? Drugie pytanie, które nurtuje nas już od ponad 30 lat 
– czy w końcu zostanie rozliczone 80 milionów złotych podjęte z banku tuż 
przed wprowadzeniem stanu wojennego?

Tadeusz Świerczewski – współzałożyciel RKS i „Solidarności Walczącej”
Krystyna Wójcik-Jagoszewska – po 13 XII 1981 r. współredaktor gazety RKS „Z Dnia na Dzień”, członek „Solidarności Walczącej”
Krystyna Skibińska – członek RKS – szef „Zgrupowania Brata”
Karol Skibiński – Członek RKS – „zgrupowanie Brata”, Batory
Krzysztof Tenerowicz – członek „Solidarności Walczącej”
Janina Jadwiga Chmielowska – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej”
Piotr Hlebowicz – współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”, przewodniczący Krakowskiego Oddziału SW
Jerzy Jankowski – członek „Solidarności Walczącej” – przedstawiciel na kraje Skandynawskie
Karol Gwoździewicz – członek „Solidarności Walczącej” i Polskiej Partii Niepodległościowej
Witold Bator – członek „Solidarności Walczącej” Oddział Krakowski
Mieczysław Perlak – członek „Solidarności Walczącej”.

Władysław Gnyś wstąpił do Lot-
nictwa Polskiego w 1931 roku. 
Od roku 1935 jest instruktorem lot-
nictwa w Dęblinie, w roku 1939 wstę-
puje do Szkoły Oficerskiej w Byd-
goszczy. W maju 1939 zostaje 
przydzielony do 121. Eskadry My-
śliwskiej w Krakowie, a 31 sierp-
nia wraz z Eskadrą przenosi się na 
zapasowe lotnisko w Balicach.

1 września 1939 roku o świ-
cie lotnisko Rakowice w Krakowie 
(baza pokojowa 2 pułku lotnicze-
go) stało się celem najcięższych 
ataków niemieckiej Luftwaffe. 
W bombardowaniu wzięło udział 
około 150 bombowców z 4. Flo-
ty. Dowódca polskiego dywizjonu, 
kpt. Mieczysław Medwecki, sły-
sząc odgłosy bombardowania Kra-
kowa natychmiast wydał rozkazy 
nakazujące start patroli. W pierw-

szym, który miał sam poprowa-
dzić, mieli lecieć również ppor. 
Władysław Gnyś i st. szer. Tade-
usz Arabski. Gnyś startujący wów-
czas na samolocie PZL P-11c, nu-
mer boczny 5, poleciał w kierunku 
zachodnim. Po krótkim czasie za-
uważył dwa powracające z Krako-
wa Dorniery Do 17E z KG 77. Oto 
jego relacja: „Zauważyłem dwa sa-
moloty niemieckie lecące z mo-
jej lewej strony, około 1000 me-
trów niżej. Leciały na kierunku Kra-
ków-Olkusz. Zaatakowałem lecą-
cy w tyle. W pierwszej chwili za-
uważyłem, że strzelec do mnie 
strzela, ale po kilku seriach prze-
stał strzelać i lewy silnik zaczął lek-
ko dymić. Wyrwałem w górę. Sa-
moloty niemieckie zaczęły scho-
dzić w dół. Zaatakowałem powtór-
nie samolot, który był poprzednio 
przeze mnie atakowany, przecho-

dził na moją stronę. Strzelec sa-
molotu strzelał. Oddałem kilka dłu-
gich i dobrych, jak mi się wyda-
wało, serii i zszedłem w dół. Zna-
lazłem się dość nisko nad ziemią. 
Po wyciągnięciu nie widziałem sa-
molotów, więc sądziłem, że scho-
wały mi się za wzgórze. Pomimo 
jednak obserwacji przypuszczal-
nego kierunku lotu, samolotów zo-
baczyć nie mogłem. Było to dla 
mnie dziwne. Widziałem coś dy-
miącego na ziemi, ale się temu 
nie przyglądałem i wziąłem kurs 
na lotnisko. Samoloty przeze mnie 
atakowane były dwustatecznikowe 
i jak wtedy określiłem, były to Do-
rniery. W drodze powrotnej odda-
łem krótką serię do przelatujące-
go He 111, na dużej ode mnie od-
ległości pod kątem około 90 stop-
ni, ale z powodu braku amunicji za-
wróciłem do bazy. Polak zestrzelił 

obydwie maszyny wroga nad wsią 
Żurada w pobliżu Olkusza. Jeden 
z niemieckich bombowców nosił 
oznaczenie 3Z+FR, zginęło w nim 
6 niemieckich lotników. Wracając 
do bazy Gnyś spotyka jeszcze jed-
nego He 111, lecz nie ma już amu-
nicji.

Zniszczenie Dornierów przez 
Gnysia jest znakomicie udoku-
mentowane raportem poruczni-
ka Zdzisława Pirszela. Zestrzele-
nie niemieckich Dornierów przez 
Władysława Gnysia nad Żura-
dą było pierwszym zwycięstwem 
polskiego pilota myśliwskiego 
nad niemiecką Luftwaffe w II woj-
nie światowej. We wrześniu 1939 
ppor. Władysław Gnyś zestrzelił 
jeszcze jednego He 111. 6 wrze-
śnia (wg innych źródeł – 9 wrze-
śnia rano) razem z sierż. Leopol-
dem Flankiem (jego maszyna zo-

stała ciężko postrzelana, lecz wró-
cił on do bazy w Kraczewicach) i st. 
szer. Tadeuszem Arabskim znisz-
czył kolejnego He 111.

Po kapitulacji wraz wieloma 
innymi polskimi lotnikami przez 
Rumunię trafia do Francji. Wal-
czy na rożnych frontach do koń-
ca wojny.

To historyczne wydarze-
nie 1 września 1939 r. zosta-
ło uczczone nadaniem Szko-
le Podstawowej w Żuradzie 
imienia ppor. pilota Władysła-
wa Gnysia. Na szkolnym placu 
ustawiono także obelisk upa-
miętniający heroiczny wyczyn 
pilota.

Zdjęcia zestrzelonych niemieckich sa-
molotów pochodzą z książki Barbary 
Simpson-Gnyś pt. „Pierwsze spotkanie”.

Pierwsze zwycięstwo lotnicze w II wojnie światowej
 ■ Zestrzelenie dwóch niemieckich bombowców Dornier Do 17E przez pilota ppor. Władysława Gnysia nad Żu-

radą koło Olkusza 1 września 1939 r. ok. godz. 6:30 było pierwszym zwycięstwem lotniczym nad niemiecką 
Luftwaffe w II wojnie światowej.

Franciszek 
Rozmus

Władysław Gnyś
Wrak jednego z dwóch Dornierów D-17 w Żuradzie koło Olkusza Obraz Roya Ginnela - Pierwsze zestrzelenie II wojnie światowej
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Recenzja

Dzięki niej gracze mogą wcielić 
się w działaczy, którzy dążą do 
dodania otuchy Polakom w znie-
wolonej ojczyźnie, a przy tym 
muszą uniknąć wszędobyl-
skiej Służby Bezpieczeństwa. 
Działają w taki sam sposób jak 
ówcześni konspiratorzy Soli-
darności Walczącej – fraktal-
nie rozgałęziając organizację 
poprzez sieć zaufanych kon-
taktów. Celem ich działań jest 
zbudowanie jak największe-
go zaangażowania społeczeń-
stwa. Aby to osiągnąć muszą 
działać ostrożnie, ponieważ 
zbytnie wychylenie się może 
spowodować wsypę.

Jak to w praktyce wygląda? 
Na początku gracze otrzymują 
po pięć kart Działaczy, którzy 
mają przypisane konkretne po-
sunięcia, jakie mogą wykony-
wać. Są to między innymi takie 
zadania jak rozrzucanie ulotek, 
organizacje strajku,druk i kol-
portaż bibuły, malowanie ha-
seł na murach czy zdobywa-
nie papieru. Autorzy postarali 
się także uwzględnić szczegól-
ną cechę Solidarności Walczą-
cej, czyli posiadanie własnego 
kontrwywiadu – gracze więc 
mogą zlecić także śledzenie 
tajniaków lub rozszyfrowanie 
fosy, który był slangiem ko-
munikacyjnym SB. Wszyst-
kie te ruchy pomagają pozy-
skiwać, wytwarzać lub wyma-
gają użycia konkretnych zaso-
bów lub kontaktów, jakie gro-
madzone są w formie punktów. 
Za każdym razem gracz ma 
do wyboru podjęcie mniej lub 
bardziej ryzykownego ruchu – 
to przedstawia trudne dylema-
ty przed jakimi musieli stawać 
bohaterowie tamtych lat. Na 
koniec zaś rundy każdy gracz 
może aktywować coraz to wię-
cej działaczy w sposób bez-
pieczny.

Co warto zauważyć gra nie-
zmiernie atrakcyjną narrację, 
o którą zadbał Jan Madejski, 
doświadczony projektant kilku-
dziesięciu gier komputerowych 
i planszowych jak Dwergar, Bi-
twa Warszawska czy strzelan-
ka science fiction Mech Rage. 
Rozgrywka dzięki klimatycznie 
skonstruowanemu systemo-
wi jest bardzo immersyjna. Je-
śli na przykład gracz chce kol-
portować prasę drugoobiego-
wą, to musi ją albo pozyskać 

lub wydrukować. Dziś dla mło-
dego człowieka dość oczywi-
stą sprawą jest obecność pa-
pieru jednakże za komuny 
jego sprzedaż była – właśnie 
ze względu na strach władzy 
przed konspiracją – ograniczo-
na. Atmosferę rozgrywki pod-
kreśla także muzyka przywo-
dząca na myśl klimaty rodem 
z filmów szpiegowskich oraz 
nagrane przez kontrwywiad 
SW komunikaty komunistycz-
nej milicji, pochodzące z Ar-
chiwum drukarni rodziny Bła-
żewiczów. Warstwa graficzna, 
autorstwa Pauliny Żak, także 
nie odstaje od reszty – z jed-
nej strony nie jest infantylna, 
a z drugiej nie powinna odstra-
szyć młodszych uczniów szkół 
podstawowych. Co warte pod-
kreślenia, gra nie przedstawia 
scen przemocy, a o tragizmie 
ówczesnego czasu opowia-
da w sposób niebezpośredni. 
Same zaś postacie członków 
Solidarności Walczącej zary-
sowane są bardzo realistycznie 
– nie odnoszą się jednak bez-
pośrednio do konkretnych po-
staci historycznych, choć moż-
na znaleźć z nimi cechy wspól-
ne. To w sumie dobre podej-
ście, ponieważ młody czło-
wiek może wyrobić sobie zda-
nie na ich temat po sięgnięciu 
po prawdziwą literaturę histo-
ryczną. Jednak i w samej grze 
nie zostaje on osamotniony – 
oprócz doskonałego wplece-
nia historii w mechanizmy rzą-
dzące grą mamy do dyspozy-
cji w menu głównym krótką not-
kę historyczną.

Gra jest dostępna zarów-
no na telefonach jak i kompu-
terach. Dostosowana jest do 
potrzeb pojedynczego użyt-
kownika stającego w szran-
ki z komputerowymi oponen-
tami, którym może regulować 
poziom trudności. Istnieje tak-
że opcja zaproszenia znajo-
mych do gry wieloosobowej po-
przez stworzenie odpowiednie-
go internetowego pokoju. Czy-
ni to grę przydatną zarówno dla 
nauczyciela czy rodziców, jak 
i też samodzielnego poznawa-
nia tajemnic przeszłości.

Grę Solidarność Walczą-
ca można znaleźć pod lin-
kiem: www.gry.ipn.gov.pl/
solidarnosc-walczaca/

FAKE 
NEWSY

Hej Panowie oraz Panie
Upadają obyczaje
Wśród tych różnych dziś wartości
Świat ogarnia duch podłości

Dziś powszechne o tym zdanie
Trwa prostactwo – niesłychanie
Prymitywizm i grubiaństwo
I trywialność oraz chamstwo

W mediach oraz w Internecie
Fake newsy tam też znajdziecie
I w niejednym nowym spocie
Wręcz przesada jest w głupocie

Dla prostaczków i naiwnych
Nie ma wiadomości dziwnych
I myślenie bezkrytyczne
W te fake newsy idiotyczne

Na logikę wziąć logiczność
Niby ona ma wciąż przyszłość
Niby mądrość się rozwija
Lecz najczęściej się rozmija

Fakt że prawo dziwne mamy
Iż głupotę popieramy
I wciąż tworzą różne mity
Dzisiejsze pseudo elity

Czas dobrany idealnie
Powiem może wręcz banalnie
No i każdy mądry powie
Że króluje bezmózgowie

Ignorancja – tak na przykład
Teraz będzie krótki wykład
Dzisiaj skrajnie wciąż króluje
I to ludziom tak pasuje

Tu przykłady mamy liczne
Choćby ekscesy uliczne
I tak różne są skrajności
Ku pospólstwa też radości

Kiedyś temat był wstydliwy
I to nie są żadne dziwy
Zwyczaj mądry kiedyś bywał
Głupek głupotę ukrywał

Każdy głupi wszak to wiedział
Że się zdradzi gdy powiedział
I już istny wiedział potem
Że milczenie bywa złotem

Dziś się można wylansować
Na głupocie wziąć kreować
I głupiemu głupstwo schlebia
I nic więcej mu nie trzeba

Intelektualnie biorąc
Tak na racjach mądrych stojąc
I tak biorąc przyzwoicie
Zaskakuje wciąż nas życie

Problem bywa jak zarobić....
I jak cwanie rzecz tę zrobić
Kiedy marna akceptacja
I przegrywa dobra racja

Wciąż mizeria i głupota
Płaskość wielka i miernota
Kiedy braknie moralności
Boży Sąd dotknie ludzkości

POSTSCRIPTUM
Cóż powiedzieć skonkludować
Trza głupotę akceptować
I trza stwierdzić znów bez blagi
Król niestety – wciąż jest nagi...
Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Gra komputerowa 
o „Solidarności Walczącej”

 ■ Często mając do czynienia z grami edukacyjnymi odbiorca spotyka się ze sztucz-
ną tandetą, która stawia treść ponad ciekawą rozrywkę kompletnie zaprzeczając 
myśli stojącej za danym środkiem popularyzacji wiedzy. W przypadku interneto-
wej karcianki Solidarność Walcząca Instytutu Pamięci Narodowej mamy coś cał-
kowicie przeciwnego – mechanika gry wypływa wprost z tego jak funkcjonowała 
jedna z najbardziej niezwykłych organizacji podziemia antykomunistycznego.

Szymon Kozieja
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 253 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
35. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 252 POZIOMO: azjatka, ekstaza, ubytek, Zbroja, opały, Wola, 
Waza, więzy, glony, Czepiec, Leigh, agnat PIONOWO: Ząbkowice, astma, kąkol, kuzyn, Tu-
rów, zajezdnia, gram, Zych, wieś, Osip, Agca : Tylko głupcy nazywają samowolę wolnością.
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) znaczące, często gwałtow-
ne wydarzenie wpływające na zmianę dotych-
czasowych porządków; 3) Shaw, amerykański 
pisarz („Pogoda dla bogaczy”); 4) nazwa tej 
popularnej gry karcianej pochodzi od prowin-
cji w Chinach; 7) słoneczne miasto i port nad 
Morzem Czarnym w Bułgarii; 8) miasto na Pod-
karpaciu pełne kościółków i cerkwi; 9) tajny 
zakon masoński założony w Bawarii w okresie 
Oświecenia; 10) w wierszu Brzechwy wyschła 
na wiór; 16) najmniejszy fragment filmu; 17) 
ukochana Małego księcia; 18) sprzyja tworze-
niu wielkich dzieł; 19) odgłos z chlewiku.

POZIOMO: 1) banalne. oczywiste 
stwierdzenia; 6) to w tym mieście na Lu-
belszczyźnie zaczęły się strajki w lipcu 
1980 r.; 11) mały Lwów na Dolnym Śląsku; 
12) jeszcze nie pełnoprawny żołnierz, ale 
już w mundurze; 13) beznadziejnie zako-
chany w Klarze;  14) niesiony w dożyn-
kowym wieńcu; 15) egipski bóg w posta-
ci byka; 20) jej treścią jest dialog Platona 
i Sokratesa; 21) z Komodo, to największa 
jaszczurka świata; 22) uroczyste zakoń-
czenie żniw; 23) paznokcie psów i kotów; 
24) zazwyczaj wiotka  u dziewcząt.

bm-80smetal.blogspot.com
Mamy tu coś do radosnego machania głową 
(headbanging), nawet jeśli czupryna na niej 

jest przerzedzona lub całkiem siwa. Czyli me-
tal z lat 80. Dla niezainteresowanych muzyką 
– okazja, aby kontemplować grafiki umiesz-
czane na okładkach płyt i dumać o lekko 
naiwnej estetyce, tak charakterystycznej dla 
dawno minionej młodości. Czy lata 80. były 
najlepszą dekadą w historii metalu? Wybit-
ne płyty nagrywane są także współcześnie, 
ale właśnie wtedy powstawały klasyczne 
dzieła i rodziły się gwiazdy nie tylko jedne-
go sezonu. Warto zajrzeć na tę stronę, gdyż 
można się przekonać, jak wiele zespołów 
jest jeszcze do odkrycia. Wzruszająca po-
dróż w czasie.

tatoi.org
Tatoi, położona na północ od Aten posia-
dłość greckiej rodziny królewskiej, po raz 
czwarty w ciągu stu pięciu lat została do-
tknięta pożarem. Na jej terenie znajduje się 
40 zabytkowych budynków, ogrody oraz inne 
zabudowania. Miejsce wiecznego spoczynku 
znalazło tam dwudziestu członków dynastii. 
Liczbę przechowywanych w Tatoi zabytków 
szacuje się nawet na sto tysięcy artefaktów. 
Posiadłość przechodziła prace renowacyjne, 
które miały dobiec końca za dwa lata. Pożar 
na początku sierpnia doprowadził do zagłady 
okolicznych lasów, lecz dzieła sztuki, doku-

menty, stanowiska archeologiczne oraz hi-
storyczne budowle ocalały dzięki wysiłkowi 
siedmiuset strażaków. Strona Przyjaciół Ta-
toi prowadzona jest w języku greckim, trze-
ba jednak przynajmniej zobaczyć zdjęcia, 
aby wyobrazić sobie to miejsce przed poża-
rem.

norwaytoday.info
Wciąż zachęcamy Państwa do wycieczek na 
Północ, a w ramach przygotowań do wyjaz-
du warto kliknąć na wskazany adres. Anglo-
języczna strona, założona przez doświadczo-
nego dziennikarza Tora Ingara Oesteruda, 
dostarcza aktualności z całej Skandynawii. 
Zainteresowania autorów to przede wszyst-
kim polityka – norweska, regionalna i global-
na, a także biznes, sprawy społeczne i roz-
rywka. Wśród spraw bieżących kilka artyku-

łów poświęconych zostało ewakuacji przed-
stawicieli państw skandynawskich z Afga-
nistanu. Można dowiedzieć się, że w tym 
azjatyckim kraju przebywało łącznie 9200 
norweskich żołnierzy – 10 z nich zginęło, wie-
lu innych zmaga się z fizycznymi i psychicz-
nymi konsekwencjami udziału w wojnie.
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25.09.2021 Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie – 
Ratusz – Sala Reprezentacyjna

godz.15.30 Recepcja. Wpisy uczestników do Księgi 
Pamiątkowej Konfederacji Spiskiej

godz.16.00 Otwarcie Jubileuszowego Spotkania 
Konfederacji Spiskiej

godz.16.15 Wystąpienie Adama Orzechowskiego – 
Marszałka Honorowego Konfederacji
„Od insygniów koronacyjnych do Konfe-
deracji Spiskiej”

godz.17.00 Wystąpienie Jana Lecha Skowery – 
Marszałka Konfederacji Spiskiej
„Aktywność stowarzyszenia w minionym 
piętnastoleciu”

godz.17.45 Wystąpienie Dominika Galasa – Wice-
marszałka Konfederacji Spiskiej

„Stowarzyszenie to przede wszystkim 
ludzie”

godz.18.15 Przerwa na kolację
godz.19.30 Debata organizacyjno-programowa

„Wpływ zmieniającego się otoczenia 
społeczno-politycznego na działalność 
Konfederacji Spiskiej”. Propozycje pro-
gramowe.

godz.22.00 Zakończenie pierwszego dnia obrad

26.09.2021 Nowy Sącz – Sądecki Park Etnogra-
ficzny – Kościół pw. Św. Piotra i Pawła

godz. 8.00 Msza święta w intencji uczestników jubi-
leuszowego spotkania Konfederatów
Zabytkowy drewniany kościół z 1739 roku 
pochodzący ze wsi Łososina Dolna

godz.10.00 Debata o sytuacji organizacji monar-
chistycznych naszych najbliższych są-
siadów:
Austria (Schwarz Gelbe Allianz), Cze-
chy (Koruna Česká), Rumunia (Alianța 
Națională pentru Restaurarea Monar-
hiei), Węgry (Magyar Királyságért Liga)

godz.11.30 Zakończenie spotkania jubileuszowego 
Konfederacji Spiskiej

godz.12.00 Zwiedzanie Starego Sącza (Klaszto-
ru Klarysek ufundowanego w 1280 roku 
przez św. Kingę, żonę księcia krakow-
sko-sandomierskiego Bolesława V 
Wstydliwego, córkę króla Węgier Beli 
IV), a następnie zamku w Czorsztynie.

PROGRAM
SPOTKANIA JUBILEUSZOWEGO
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