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

Petrusewicz był większym bohaterem 
Solidarności od wszystkim razem wzię-
tych bohaterów opiewanych w filmie 
Waldemara Krzystka pt. „80 milionów”. 
I za swoje bohaterstwo poniósł więk-
szą od ich wszystkich ofiarę. To on do-
starczył Kornelowi Morawieckiemu in-
formację o zbliżającym się wypowie-
dzeniu przez komunistów wojny polskie-
mu społeczeństwu. Z sobie znanych 
powodów autorzy scenariusza wole-
li pokazać wysokiej rangi oficera LWP 
jako wielkiego bohatera. Chociaż ża-
den z oficerów LWP nie przyniósł wte-
dy takiego ostrzeżenia Solidarności. 
O tym, kto to zrobił, SB dobrze wiedziała 
już w grudniu 1981. Dobrze też wiedzia-
ła, jak za ten bohaterski czyn Petruse-
wiczowi odpłacić – uwięzieniem w naj-
gorszych, powodujących przyspieszo-
ny rozwój choroby, warunkach. Potem 
po pierwszej amputacji konieczna oka-
zała się i druga, a parę lat później nastą-
piła przedwczesna śmierć.

Grób jednego z największych boha-
terów Solidarności uratował alarm, pod-
niesiony przez Tadeusza Piątka. Dzię-
ki błyskawicznie zorganizowanej zbiór-
ce działacze Solidarności Walczącej za-
pewnili mogile Marka Petrusewicza ist-
nienie przez następnych dwadzieścia 
lat. Oby nam nigdy nie zabrakło takich 
strażników pamięci, jak Tadzio Piątek, 
bez którego aktywności grób wielkiego 
Polaka najpewniej już by nie istniał.

Przed kolejnymi listopadowymi dnia-
mi, kiedy będziemy licznie odwiedzać 
miejsca spoczynku naszych zmarłych, 
znów ogarnia mnie niepokój, czy za-
wsze na czas pojawi się strażnik pa-
mięci i ocali przed likwidacją mogiłę 
któregoś z bohaterów polskiej wolno-

ści. W najbardziej prestiżowych kwa-
terach, na przykład na wrocławskim 
Cmentarzu Osobowickim, pod kamien-
nymi płytami zapewniającymi trwałość 
nie mniejszą, niż bloki piramidom egip-
skim, w zwartych szeregach spoczywa-
ją siepacze ze szwadronów UB. Wznie-
siono im tam nawet strzelisty obelisk, 
który ku ich czci stał niegdyś pośrod-
ku placu Powstańców Śląskich. Moż-
na się spodziewać, że ta część cmen-
tarza będzie trwać przez wieki. Te solid-
ne i skupione w jednym miejscu grobow-
ce – ocaleją. Doły śmierci ofiar terroru 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych to hi-
storia z przeciwległego bieguna pamię-
ci. W ogromnej większości ciągle nieod-
nalezione, większość wydobytych ko-
ści niezidentyfikowana, a pochylonych 
nad szczątkami pomordowanych bo-
haterów nieustannie chłoszczą szyder-
stwa postkomunistycznych propagandy-
stów. A jaki będzie los grobów bohate-
rów Solidarności rozrzuconych po set-
kach cmentarzyków i wielkich komunal-
nych cmentarzy? Czy niektóre za jakiś 
czas nie zaczną znikać? Przeznaczenie 
do likwidacji grobu śp. Marka Petrusewi-
cza to przecież dowód na to, że to już 
się dzieje. A jeśli jest to możliwe w przy-
padku miejsca pamięci osoby, o której 
nakręcono film fabularny i imieniem któ-
rej nazwano ulicę, to jak będzie z groba-
mi postaci mniej znanych?

Polskie cmentarze to dziś często 
znaki pośmiertnego triumfu komunizmu. 
Miejsca uprzywilejowane mają na nich 
organizatorzy i wykonawcy antypolskie-
go terroru. A gdzie są kwatery tych, któ-
rzy z antypolską opresją się zmagali? 
Odwiedzając nasze cmentarze, moż-
na odnieść wrażenie, że są o wiele 

mniej ważni. Rozsypanie ich mogił w set-
kach odległych od siebie miejsc siłą rze-
czy sprawia, że troszczą się o nie jedy-
nie rodziny i bliscy. A to przecież groby 
bohaterów całej wolnej Polski.

W tych dniach, w których szczegól-
nie dużo myśli poświęcamy naszym 
zmarłym, ponawiam apel o tworzenie 
na polskich cmentarzach Kwater Bo-
haterów Solidarności.

Beginaż, miasteczko 
ciszy i spokoju

Prawdziwą oazą spokoju i ciszy jest Wielki Beginaż (Gro-
ot Begijnhof), średniowieczne miasteczko w mieście Leu-
ven w Brabancji Flamandzkiej. Beginaż wygląda jak śre-
dniowieczny gród z domami postawionymi wzdłuż uliczek 
i niewielkich placów. Jedyna większa łąka powstała tam, 
gdzie w dziewiętnastym wieku rozebrano kilka walących się domów.

Istniejemy póki ktoś 
o nas pamięta.

Carlos Ruiz Zafón
(1964-2020)

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

Cud słońcaMój przyjaciel 
marzyciel

Samobójstwo 
miasta
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Niedawno minęła druga rocz-
nica Jego śmierci. Znałem 
dobrze Kornela. Spotyka-
liśmy się po stanie wojen-
nym setki razy. Odwiedzał 
mnie w domu i nocami gada-
liśmy do rana. A potem przy-
jeżdżał do mojej letniej chaty, 
którą miałem w tamtych cza-
sach na wsi, w Potaszni nie-
daleko Milicza, i tam orga-
nizowaliśmy jedno z pierw-
szych tajnych archiwów.

Stołeczny prezydent gdy ubie-
gał się o urząd (w 2018 roku) 
chciał wziąć udział w Marszu 
Niepodległości. W tym roku 
chce go zablokować, chociaż 
to nie leży w jego kompeten-
cjach. Wspomina o pande-
mii, ale nie mówił o niej przed 
prounijnym zgromadzeniem 
na placu Zamkowym. Pre-
zydencka wiarygodność jest 
taka sama, jak w przypadku 
stołecznych inwestycji – od lat 
niezrealizowanych.

Turcja wyszła z wojen osła-
biona, okaleczona, pozba-
wiona terytoriów i ludności. 
Spis mieszkańców z 1926 
roku wykazał, że Turków jest 
zaledwie 13 milionów. Dzi-
siaj Turcja liczy ponad 84 34 
000 mieszkańców. Na pryn-
cypalnej Grande Rue de 
Pera (dzisiaj: Îstiklal Caddesi, 
oprócz eleganckich restaura-
cji i apartamentów, znajdywa-
ły się ambasady, zamienione 
po roku 1924 na konsulaty.

„Gdy Niemcy poszukiwali straż-
ników do obozu, nie mieli ani 
jednego reflektanta wśród Po-
laków i musieli cały personel 
obsadzić Niemcami. We Fran-
cji natomiast wszyscy strażnicy 
byli Francuzami. Niemcy sami 
byli zaskoczeni tym, jak bar-
dzo gotowi do współpracy, byli 
Francuzi. Niemcy domagali się 
dostawienia im tylko dorosłych, 
ale Francuzi samorzutnie za-
proponowali dostawić wszyst-
kie dzieci, które posłano do 
Auschwitz”.

Avelino de Almeida był nie-
zwykle utalentowanym i rze-
telnym dziennikarzem, niko-
go więc nie dziwiło, że z cza-
sem został redaktorem na-
czelnym „O Seculo” – jedne-
go z najważniejszych dzien-
ników w Portugalii. Nieocze-
kiwanie pozbawiono go stano-
wiska szefa gazety, gdy jesie-
nią 1917 roku opublikował na 
jej łamach artykuł o Cudzie 
Słonecznym w Fatimie, które-
go był świadkiem

Wywiad 
z Marianem 
Zatorem
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Michał Mońko

De Facto

Znikające groby
 ■ Kilka lat temu władze Wrocławia nadały jednej z ulic imię Marka Petrusewicza. Dokład-

nie w tym samym czasie na znajdującym się na cmentarzu, zarządzanym przez władze miasta 
Wrocławia grobie tegoż rekordzisty świata w pływaniu i wielkiego bohatera Solidarności zo-
stała przyklejona kartka z napisem: „Grób przeznaczony do likwidacji”.

Artur 
Adamski
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Polska i Polacy

Premier Mateusz Morawiec-
ki w PE: Integracja Europejska 

to dla nas wybór cywilizacyjny i stra-
tegiczny. Tu jesteśmy, tu jest nasze 
miejsce, nigdzie się stąd nie wybiera-
my. Chcemy Europę na powrót uczy-
nić silną, ambitną i odważną, dlatego 
nie patrzymy tylko na krótkotermino-
we korzyści, ale także na to, co mo-
żemy Europie dać.

Nie wiemy, czy były premier Do-
nald Tusk w Brukseli lub Berlinie 

dostał polecenie wywołania w Pol-
sce wojny domowej i obalenia legal-
nej władzy środkami, które z demo-
kracją nie mają nic wspólnego – wice-
marszałek Sejmu, szef klubu PiS Ry-
szard Terlecki.

Dziennikarz Piotr Najsztub nie po-
niesienie żadnych poważnych 

konsekwencji z powodu potrącenia 
na pasach 77-letniej kobiety. Sąd 
Okręgowy w Warszawie prawomoc-
nie uniewinnił Najsztuba. Kobieta 
miała połamane żebra i kość czasz-
ki. Dziennikarz nie miał prawa jaz-
dy, a jego samochód nie miał aktu-
alnych badań technicznych. – O nie 
jest tak, że bycie osobą pieszą zwal-
nia wszystkich pieszych od zachowa-
nia również szczególnej ostrożności 
—mówił sędzia Piotr Bojarczuk uza-
sadniając wyrok i dodał, że nie do-
szło do odpowiedniego zabezpiecze-
nia śladów.

Gdyby ten stan wyjątkowy nie dzia-
łał, gdyby nie działały te wszyst-

kie procedury, które zostały wprowa-
dzone przez rząd Prawa i Sprawiedli-
wości, to byśmy mieli sytuację taką, 
jaką mieli Grecy na Lesbos, albo 
Włosi na Lampedusie – Joachim Bru-
dziński (PiS).

Prymas Stefan Wyszyński po 
aresztowaniu był traktowany sto-

sunkowo łagodnie. W tym samym 
czasie przez ponad trzy lata torturo-
wany był jego sekretarz, abp Antoni 
Baraniak. To było 145 przesłuchań, 
niekiedy kilkunastogodzinnych. Ko-
muniści chcieli go złamać, by zezna-
wał przeciwko Prymasowi Tysiącle-
cia. Nie udało im się. To było bicie ta-
kie, że do końca życia miał na ple-
cach blizny. Jak identyfikowały to le-
karki, które się nim opiekowały przy 
jego śmierci, był to metalowy twardy 
pręt, który spowodował rany nawet 
10-centymetrowej wielkości, które nie 
zagoiły się do końca – mówi reżyser 
Jolanta Hajdasz. Platforma Obywa-
telska jak sprawowała w Polsce rzą-
dy blokowała powstanie filmu.

Wynik netto dwudziestki naj-
większych spółek państwo-

wych przebił dokonania analogiczne-
go okresu 2020 r. – podał dziś Busi-
nessinsider.com. Takich wyników na 
próżno szukać w historii. Spółki z Or-
lenem, KGHM i PGE na czele zarobiły 
łącznie 11,1 mld zł. To o 82 proc. wię-
cej, niż rok temu! To rekord.

„Wolni i Solidarni” to dewiza, która śp. Kornelowi Morawickiemu towarzyszyła przez dziesięciolecia jego 
działalności. Nadana Solidarności Walczącej była niemal synonimem jej nazwy, wyrażającym najważniej-
sze idee i cele tej organizacji. Współtworzącym ją ludziom towarzyszyła w pełnych trudu i prześladowań 
czasach walki o niepodległość oraz wyzwolenie z oków komunizmu. W latach pełnienia godności posła 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej śp. Kornel Morawiecki nadał tę nazwę, budowanemu na tradycji wol-
ności i solidarności, kołu poselskiemu oraz powoływanej do życia partii politycznej. Dużą wagę przywią-
zywał to tego, by tak ważna dla niego nazwa „Wolni i Solidarni” nie została zawłaszczona dla celów nie-
zgodnych z ich znaczeniem. To dlatego w statucie formacji noszącej to imię zawarł warunki jej wykorzy-
stywania. Obecna próba prowadzenia działalności pod tym szyldem jest sprzeczna z wolą śp. Kornela 
Morawieckiego, a także osób współtworzących w minionych latach organizację Solidarność Walczącą 
oraz Koło Poselskie „Wolni i Solidarni”.
Stanowi uzurpację wywołującą nasz sprzeciw, co oznacza także podjęcie przez nas stosownych kroków 
prawnych.

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
Członkowie Koła Parlamentarnego „Wolni i Solidarni”, działającego w Sejmie RP VIII kadencji

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE 
PRZYWŁASZCZENIA NAZWY 

„WOLNI I SOLIDARNI”
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Komentarze i Felietony

W 1995 r. skończyła się pewna 
epoka. Demokraci, z wyjątkiem 
sześcioletniego okresu w Sena-
cie, jaki republikanie zawdzię-
czali zwycięstwu Ronalda Re-
agana w 1980 r., niepodziel-
nie przez 40 lat rządzili Kongre-
sem. Przez ostatnie ćwierćwie-
cze obydwie izby częściej znaj-
dują się w rękach republikanów 
aniżeli demokratów, aczkolwiek 
nie jest to przygniatająca prze-
waga. Naturalnie obydwie par-
tie dziś niemal nie przypomi-
nają samych siebie sprzed pół-
wiecza.

Stratedzy wyborczy Par-
tii Demokratycznej sceptycznie 
podchodzą do szans na utrzyma-
nie skromnej większości w oby-
dwu izbach w 2023 r. Spadają-
ce wyniki sondażowe prezyden-
ta oraz spory, przede wszyst-
kim wewnątrzpartyjny opór stu-
osobowego kongresowego Klu-
bu Postępowego (Progressive 
Caucus), względem jego sztan-
darowego projektu moderni-
zacji infrastruktury transporto-
wej, a także wokół tegorocz-
nej ustawy o wydatkach, czynią 
poważne wizerunkowe szko-
dy na szyldzie partii. Biały Dom 
jest zakładnikiem lewicowego 
skrzydła, które wywiera nacisk 
na umiarkowanych senatorów 
demokratycznych oraz utrudnia 
przyjęcie ponadpartyjnego kon-
sensusu w obydwu sprawach. 
Konsensus taki jest nieodzow-
ny, a przynajmniej był w prze-
szłości, dla trwałości implemen-
towanego ustawodawstwa. Po-
twierdzają tę „prawdę” perype-
tie słynnej Obamacare, wpraw-
dzie niegdyś przyjętej przez 
przytłaczającą większość de-
mokratyczną, jednakże dziś 
nieprzypominającej pierwotne-
go Affordable Care Act.

Powyższe przeciągania li-
nii determinują przyszłorocz-
ne wybory, czyli stanowią one 
element już toczącej się kampa-
nii wyborczej. Dlatego właśnie 
umiarkowani senatorowie demo-
kratyczni, Kyrsten Sinema z Ari-
zony i Joe Manchin z Zachodniej 
Wirginii wstrzymują $3,5-miliar-
dowy „postępowy” pakiet ustaw 
dotyczący polityki społecznej 
i zmian klimatycznych, a „postę-
powcy” blokują transportowy pa-

kiet wart $1 mld, oczekując po-
stępu w pracach nad pakietem 
3,5-miliardowym. Dlatego rów-
nież jedni i drudzy są oskarża-
ni przez pozostałych reprezen-
tantów własnego obozu, że psu-
ją platformę wyborczą, na której 
cała partia płynie do midterms.

Demokraci zmagają się 
z marginesem błędu staty-
stycznego. W sensie praktycz-
nym republikanom wystarczy 
„odwrócić” pięć miejsc w Izbie 
Reprezentantów. Z kolei w son-
dażach badających preferencje 
amerykańskiego wyborcy, ja-
kiej większości życzyłby on so-
bie po wyborach w 2022 r., de-
mokraci notują spadki. W son-
dażu Quinnipiac University 47 
proc. wolałoby GOP od Partii 
Demokratycznej, którą wska-
zało 44 proc. badanych. Jest 
to potwierdzenie pewne-
go trendu – demokraci jesz-
cze w czerwcu w podobnych 
sondażach prowadzili. Biden 
zaliczył po drodze poważną po-
rażkę na scenie międzynarodo-
wej w Afganistanie i gorzej niż 
kiedyś radzi sobie z pandemią, 
ale przed radykalnymi spadka-
mi wydają się go chronić do-
bre wyniki gospodarki.

Szanse demokratów osłabia 
nie tylko polaryzacja wewnątrz 
Partii Demokratycznej, ale rów-
nież polaryzacja społeczeń-
stwa amerykańskiego, nie da-
jąca większego pola manewru. 
Do tego dochodzą niekorzyst-
ne trendy demograficzne oraz 
sprzężona z nimi geografia wy-
borcza. Upraszczając, demokra-
ci zwyciężając ponownie w 2024 
r. w głosach powszechnych 
mogą nie tylko stracić Senat, ale 
stracić go wynikiem 57 do 43 na 
korzyść republikanów, i byłaby 
to wówczas największa przewa-
ga republikańska od stulecia.

Demokraci odnotowują nie-
zmiennie słabe wyniki wśród 
białych wyborców bez wykształ-
cenia wyższego, rozproszo-
nych po całym kraju. Wybor-
cy demokratyczni skoncen-
trowani są w mniejszej licz-
bie większych stanów. Ma 
to swoje odbicie na mapie wybor-
czej. Biden wprawdzie w ostat-
nich wyborach wygrywając 
z wynikiem 52 proc. zwycię-
żył w 25 stanach, ale jego kon-
kurent w 2016 r. z wynikiem 49 
proc. wygrał w 30. Choć, gwo-
li faktów, to nic nowego, wszak 
George W. Bush w 2000 r. prze-

grywając popular votes zwycię-
żył w 30 stanach. To co się jed-
nak zmieniło, to liczba wyborców 
środka, czyli skłonnych wybie-
rać prezydenta z jednej partii 
i np. senatora z drugiej. I ta jest 
efektem owej polaryzacji.

Spróbujmy ją zwizualizo-
wać. W 2024 r. wszyscy trzej 
demokraci ze stanów, w których 
Trump wygrał w 2020 r., będą wal-
czyli o reelekcję. Bój również sto-
czy dziesięciu senatorów ze sta-
nów, w których Biden wygrał 
nieznacznie. Dla porówna-
nia, w wyborach w 2000 r. trzy-
dziestu spośród stu senatorów 
pochodziło ze stanów, w których 
przegrał nominat z ich własne-
go obozu. Obecnie jest ich… 
sześciu.

Są to trzej demokraci i trzej 
republikanie. Owi republikanie 
to m.in. Ron Johnson z Wiscon-
sin i odchodzący Pat Toomey 
z Pensylwanii, który przed ro-
kiem głosował za impeachmen-
tem poprzedniego prezydenta. 
Obydwa mandaty będą w grze 
w 2022 r. i demokraci, ponie-
waż w obydwu stanach wy-
grał Biden, mogą się o nie po-
kusić. Ostatni republikanin, Su-
san Collins z Maine zwycięży-

ła sporą przewagą głosów pod-
czas ostatniej tury wyborów 
w 2020 r. Nie musi się o nic mar-
twić do 2026 r. W gorszej sytu-
acji są demokraci. Wszyscy tro-
je, czyli Sherrod Brown z Ohio, 
Joe Manchin i Jon Tester z Mon-
tany reprezentują stany, w któ-
rych zwyciężał dużą przewagą 
głosów w 2016 i 2020 r. Donald 
Trump. Bój o te mandaty zo-
stanie stoczony w 2024 r. Spo-
śród dwunastu senatorów zwy-
ciężających ostatnio w stanach, 
w których ich własny kandydat 
wyborów prezydenckich zwycię-
żał, aż dziesięciu to demokraci.

Jak widać zaledwie powiew 
wiatrów politycznych w jed-
ną bądź drugą stronę może 
zdecydować o sromotnej po-
rażce demokratów, lecz tak-
że o utrzymaniu status quo lub 
skromnej ich wygranej. Tym 
powiewem mogą być słabe 
wyniki sondażowe prezyden-
ta albo radykalizacja własnej 
bazy. Jeszcze za wcześnie, 
by przewidywać wyniki wybo-
rów w 2022 r., a tym bardziej 
w 2024 r. Najpewniej jednak 
rozstrzygną się i jedne, i dru-
gie, znów na ostatniej prostej.

Trendy i matematyka wyborcza
 ■ Nie tak dawno rozważaliśmy przeszkody i ryzyka, jakie mogą popsuć republika-

nom wynik wyborczy w 2022 r. podczas parlamentarnych midterm elections. Pochylmy się 
tym razem nad bolączkami demokratów. Mierzą się oni ze znaczącym podziałem we własnych 
szeregach, demografią i samospełniającą się przepowiednią, polegającą na przeświadczeniu, że 
partia sprawująca kontrolę nad Białym Domem, po dwóch latach traci większość w Kongresie. Tę ostat-
nią prawidłowość potwierdzili dwaj ostatni prezydenci. Barack Obama zwyciężając w 2008 r. zapew-
nił, można rzec, demokratom większość w Senacie, bo aż 60 na 100 miejsc oraz w Izbie Reprezentan-
tów, gdzie jego partia zajęła 257 foteli. Za tego samego Obamy demokraci doświadczyli największej po-
rażki od czasów Eisenhowera. Po dwóch latach oddali 6 miejsc w Senacie i aż 63 w izbie niższej, tra-
cąc w niej większość. W 2018 r. to republikanie musieli pożegnać się z większością w Izbie Reprezentan-
tów, a w ostatnim, 2020 r. w Senacie.

Paweł 
Zyzak
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Wspomnienie

Niedawno minęła druga roczni-
ca Jego śmierci. Znałem dobrze 
Morawieckiego. Spotykaliśmy się 
po stanie wojennym setki razy. 
Odwiedzał mnie w domu i noca-
mi gadaliśmy do rana. A potem 
przyjeżdżał do mojej letniej cha-
ty, którą miałem w tamtych cza-
sach na wsi, w Potaszni nieda-
leko Milicza, i tam organizowali-
śmy jedno z pierwszych tajnych 
archiwów, gromadząc liczne eg-
zemplarze podziemnych czaso-
pism wydawanych przez „Solidar-
ność Walczącą”, a było ich oko-
ło sto. Od 1982 r. również dzia-
łałem w Solidarności Walczą-
cej i miałem w mieszkaniu punkt 
kolportażowy. Kornel odwiedzał 
mnie w domu, a także czasami 
ukrywał się w nim. Mogę więc po-
wiedzieć po ludowemu, że zna-
liśmy się jak łyse konie. A piszę 
to krótkie wspomnienie nie tylko 
dlatego, by uczcić Jego pamięć, bo 
na to zasłużył, ale przede wszyst-
kim dlatego, by wyrazić swoje 
zdumienie i przerażenie, jak wie-
le chamstwa, nienawiści i pod-
łości mieści się w głowach na-
szych rodaków, którzy wykorzy-
stują drugą rocznicę śmierci wiel-
kiego polskiego patrioty i jednego 
z najodważniejszych działaczy an-
tykomunistycznego podziemia, by 
się na nim mścić, Bóg wie za co, 
po śmierci, wypisując brednie pod 
informacjami z Jego nazwiskiem. 
Wiem, że trwa ostra walka poli-
tyczna, że komunistyczna agen-
tura w rozjaśnionej, różowej po-
staci wciąż działa, ale by tyle jadu, 
nikczemności i niegodziwości pro-
dukować tylko w celu wyładowania 
frustracji na zmarłym człowieku, 
nie widziałem dawno. W jednym 
z komentarzy wyczytałem nawet 
taki wpis: „Skoro Morawiecki był 
takim antykomunistą, to dlaczego 
nie zginął w takich męczarniach 
jak ksiądz Popiełuszko”. Przera-
żające, a zarazem przygnębiają-
ce pragnienie podłego człowieka. 
Podobne zachowania odbiegają 
od pięknej polskiej tradycji, która 
nakazuje, by o umarłych nie mówi

źle. W publicznych wypowie-
dziach można nie zgadzać się 
z poglądami, przekonaniami, decy-
zjami czy działaniami jakiegoś po-
lityka, twórcy lub badacza nauko-
wego, ale trzeba zachować kulturę 
języka i dobre obyczaje. Bo co in-
nego dyskusja i spór z ideami, a co 
innego opluwanie i napastowa-
nie człowieka, którego się nie ko-
cha. Oczywiście z Kornelem Mo-
rawieckim można prowadzić spo-
ry, ale nie można mu odmówić jed-
nego: to on, a nie kto inny, stworzył 
najgroźniejszą antykomunistyczną 
polityczną organizację podziem-
ną, która przewidziała szybki upa-
dek tego ustroju. I z wielką deter-
minacją walczyła z nim w konspi-
racji. Solidarność Walcząca nigdy 

nie ukrywała ideowego, filozoficz-
nego i społecznego antykomuni-
stycznego nastawienia. Kornel 
nieustannie w publicznych wystą-
pieniach deklarował: „Chcemy 
tę władzę pozbawić władzy”. Nie 
dogadywał się z komunistami jak 
Wałęsa, Michnik czy Mazowiecki, 
nie wchodził z nimi w konszachty, 
tylko przewracał okrągły stół. Po-
wtarzam więc: można się nie zga-
dzać z jego poglądami, ale nie wol-
no po jego śmierci tchórzliwie się 
nad nim znęcać.

By nie wyglądało, że dru-
ga rocznica śmierci Morawieckie-
go to tylko demonstracją cham-
stwa i podłości, to dopowiem, 
że w większości relacji czuło się 
szacunek i uznanie dla politycz-
nych wyborów przewodniczące-
go SW.

Przy okazji powiem, że pra-
cuję teraz nad książką dokumen-
talną najważniejszej łączniczce 
Kornela Morawieckiego, Han-
nie Łukowskiej – Karniej, bez 
której ta organizacja nie działałaby 
tak sprawnie, mimo że do jej zwal-
czania Kiszczak wysyłał wszystkie 
swoje siły specjalne. W tej książce 
będą też liczne wypowiedzi Korne-
la, które swego czasu nagrałem, 
ale do tej pory ani razu nie udo-
stępniałem ich publicznie. Oto nie-
które fragmenty.

Wypowiedź o 13 grudnia 
1981 r.: „Akurat w noc sta-
nu wojennego rozwoziłem ga-
zetki. Tej nocy był silny mróz. 
Kręciłem się po mieście ma-
luchem. I w pewnym momen-
cie wysiadł mi akumulator. Była 
pierwsza w nocy, a może nawet 
później. Ten maluch wciąż nie 
chciał zapalić. Później okazało 

się, że gdybym był w domu, zo-
stałbym aresztowany. Już mnie 
szukali. Przypadek sprawił, że 
im się nie udało mnie znaleźć. 
I to mnie uratowało”.

Morawiecki się ukrywał do 
1987 r. Oto co o tym mówił: „Moje 
ukrywanie stawało się szcze-
gólną wartością. Wpadali kolej-
ni przywódcy RKS-u, Frasyniuk, 
Pinior, Bednarz. A ja się wciąż 
skutecznie ukrywałem. Był 
to wyraz oporu i siły organiza-
cji, symbol zdolności i wytrwa-
łości. Samo ukrywanie stanowi-
ło nawet ważniejszy akt działa-
nia niż to, co robiłem w podzie-
miu. Było dowodem na zbioro-
wy opór społeczny. W ten spo-
sób pokazywaliśmy, że my sami 
decydujemy o sobie. Mieszka-
łem u wielu ludzi. W większo-
ści znałem ich osobiście, byli 
sprawdzeni. Ale spotykałem 
się też z osobami nieznanymi, 
a mieszkałem u nich”.

O drukarniach i konflik-
cie z Frasyniukiem: „Pojedyn-
cze drukarnie wpadały. Jed-
nak centrum wydawnicze ni-
gdy nie wpadło. Ludzie pra-
cujący w drukarniach wiąza-
li się w przyjacielskie kręgi. 
I wsłuchiwali się w to, co ja mó-
wię. Ale gdy były informacje 
od Frasyniuka, też je umiesz-
czali w podziemnej prasie. 
Jednak ludzie związani z Fra-
syniukiem nie mogli ingero-
wać w moje działania, bo ja 
się na to nie godziłem. Decy-
zja RKS-u, że nie będą wzywać 
do demonstracji pierwszoma-
jowych i trzeciomajowych spo-
wodowała, że we Wrocławiu nie 
odbyły się żadne demonstracje, 

choć w kraju się odbywały [...]. 
My regularnie organizowaliśmy 
manifestacje z okazji 13 grud-
nia, utrzymywaliśmy kontakty 
z RKS-em, a później prowadzili-
śmy akcję uwolnienia Frasyniu-
ka, nawet przewidywaliśmy od-
bicie go z rąk bezpieki, wyrwa-
nia z więzienia itp. Byliśmy bar-
dzo zaangażowani. Uważa-
łem, że ogólnopolskie kierow-
nictwo „Solidarności” powin-
no było powstać dużo wcze-
śniej niż powstało. Uważałem, 
że to zwlekanie stało się swo-
istym kunktatorstwem. Okaza-
ło się błędne wobec siły oporu 
i potencjału społecznego. Po-
winna powstać struktura po-
dobna do Rządu Narodowe-
go w powstaniu styczniowym. 
Byłby to wprawdzie byt symbo-
liczny, ale jego waga społecz-
na i polityczna byłaby ogrom-
na. Taki rząd miałby swoje atry-
buty, pieczątki, nazwę i pełnił-
by ważną rolę. Jeżeli chodzi na-
tomiast o nasz dolnośląski ruch 
podziemny, to ja byłem bar-
dziej wydawcą niż redaktorem. 
Na początku wprawdzie reda-
gowałem „Z dnia na dzień”, ale 
na dłuższą metę było to nie-
możliwe, ponieważ ukrywałem 
się i często zmieniałem miesz-
kania. Nadawałem linię pismu, 
pracę techniczną wykonywali 
zaś już inni. I oni ze mną kon-
sultowali ważniejsze decyzje. 
Do konfliktu z Frasyniukiem 
doszło na tle ambicjonalnym. 
On nie miał specjalnej kontroli 
nad tym, co ja robiłem w redak-
cji „Z dnia na dzień”. A chciał 
mieć taką kontrolę. Oczywiście 
jakiś wpływ miał, ale nie miał 

pełnego wpływu. Jednak głów-
nym źródłem konfliktu stał się 
stosunek do demonstracji. Na-
sze struktury jawiły się jako 
bardzo aktywne, dynamiczne, 
działające. Konspiratorzy byli 
bardzo zaangażowani i poświę-
cali swój czas. Uważali, że coś 
trzeba robić, żeby reżim ko-
munistyczny doprowadzić pod 
ścianę. Parli do konfrontacji. 
Nie godzili się na to, by prze-
dłużać walkę na lata”.

O stosunku do „Solidarno-
ści”: „Mój stosunek do „Solidar-
ności” pracowniczej zmieniał 
się, ewoluował. W zależności 
od tego, kto stał na czele tej or-
ganizacji. Zależało mi na zacho-
waniu pewnej ciągłości organi-
zacyjnej. Z jednej strony między 
SW a „Solidarnością” pracow-
niczą była konkurencja, a z dru-
giej strony współpraca. W du-
żej części łączył nas nasłuch. 
Nasłuchem przede wszystkim 
zajmował się Jan Pawłowski. 
Dzielnie wspomagała go Ludka 
Ogorzelec. Najpierw organizo-
waliśmy skanery we własnym 
zakresie, później docierały do 
nas z Zachodu. Rozszyfrowy-
waliśmy rozmowy bezpieki. 
Wysyłaliśmy komunikaty zwią-
zane z nasłuchem do naszych 
struktur w terenie. Do ważnych 
punktów kolportażu, do sze-
fów ognisk, do poszczegól-
nych drukarni. Ostrzegaliśmy 
tych, którzy mogli być śledze-
ni, otrzymywaliśmy informa-
cje zwrotne, porównywaliśmy 
stan rzeczywisty z naszymi po-
dejrzeniami. Później bezpie-
ka zorientowała się, że ją śle-
dzimy, bo w ich ręce wpadła ja-
kaś karteczka z informacją. Na-
słuchy odegrały ogromną rolę 
zapewnieniu mi bezpieczeń-
stwa. Gdyby nie one, wpadł-
bym znacznie wcześniej”.

Kornel był marzycielem, ma-
rzył o wolnej, niepodległej Pol-
sce i o wolnym świecie. Ale był też 
twardym realistą, również czło-
wiekiem nauki i swoje wizje opie-
rał na głębokiej analizie faktów. 
Dużo czytał. Znał język angielski, 
nie była mu obca też polityczna 
i ekonomiczna literatura Zacho-
du w oryginale. Wiedział, że komu-
nizm się chwieje i dogorywa. Trze-
ba tylko naciskać, by padł. Nie po-
mylił się więc, że w swojej rewo-
lucyjnej wersji upadnie. Bo upadł. 
Niestety, przybrał nowe szaty, ale 
tego Kornel w stanie wojennym 
już nie przewidział. Jednak swoje 
zrobił i nigdy się nie poddał.

Nieugięcie walczył. I zasłużył 
na podziw, szacunek i wdzięcz-
ną pamięć pokoleń.

(tekst publikowany w „Warszaw-
skiej Gazecie”)

Mój przyjaciel marzyciel
 ■ Tytuł („Marzyciel”) dał filmowi o Kornelu Morawieckim wybitny reżyser dokumenta-

lista, Marcin Bradke. Ukazał w nim Kornela jako marzyciela. Ale czy istotnie Kornel Mo-
rawiecki był tylko marzycielem?

Stanisław 
Srokowski

Nr 256 • 22 października – 4 listopada 20214



Komentarze i Felietony

Prawdziwą oazą spokoju i ci-
szy jest Wielki Beginaż (Groot 
Begijnhof), średniowiecz-
ne miasteczko w mieście Leu-
ven w Brabancji Flamandz-
kiej. Beginaż wygląda jak śre-
dniowieczny gród z doma-
mi postawionymi wzdłuż uli-
czek i niewielkich placów. Jedy-
na większa łąka powstała tam, 
gdzie w dziewiętnastym wie-
ku rozebrano kilka walących się 
domów.

Beginaż pojawił się w trzy-
nastym wieku jako zespół do-
mów dla wspólnoty zakonnic, 
beginek, które oddały się Bogu, 
pracy i pomocy ludziom bied-
nym i samotnym. Beginki skła-
dały śluby czystości, ale po-
zwalano im zachować 
swój majątek: miesz-
kanie, narzędzia pracy, 
meble i ubrania.

Mówi się, że w Be-
ginażu kobiety nie do-
czekały powrotu swych 
mężczyzn, którzy wybra-
li się na wyprawy krzy-
żowe, by wyzwalać Zie-
mię Świętą. Beginaż, 
gęsto zasiedlony, roz-
ciąga się na trzech hek-
tarach po obydwu stro-
nach rzeczki Dijle. 
Rzeczka wewnątrz gro-
du rozdziela się na dwa 
kanały, tworząc wyspę. 
Trzy mosty łączą Be-
ginaż w jeden zwarty 
ciąg uliczek z domami 
i klasztorami, a wszyst-
ko z czerwonej cegły.

Dziejopisowie twier-
dzą, że Beginaż został 
założony już w 1232 roku, 
a dzieje wspólnoty begi-
nek mogą być znacz-
nie starsze od formalnego po-
wstania Beginażu. Najstarsze 
dokumenty pisane pochodzą 
z początków trzynastego wieku. 
Na ścianie kościoła widoczna 
jest łacińska inskrypcja z datą 
1234 rok. Ale kościół mógł być 
budowany przez całe dziesię-
ciolecia.

Szesnastowieczni historycy, 
a między nimi Justus Lipsius, 
podają, że Beginaż pod Leuven 
powstał w 1205 roku. Jednakże 
domy, które do dziś przetrwały 
pochodzą głównie z szesnaste-
go wieku. Dominującym mate-
riałem budowlanym jest cegła, 
miejscami kamień.

Złotym wiekiem rozwoju Be-
ginażu, podobnie jak w przy-
padku innych beginaży we Flan-
drii, był wiek trzynasty. Najtrud-
niejsze czasy dla wspólnoty 
były podczas konfliktów religij-
nych w XVI wieku.

Sławnym księdzem Begi-
nażu był Adriaan Florenz Bo-
eyens, duchowy opiekun nie-
mowlęcia Karola V, później pa-
pież Adrian VI.

W drugiej połowie siedem-
nastego wieku było w Begina-
żu trzysta sześćdziesiąt be-
ginek. Na początku osiemna-
stego wieku i później, z powo-
du wojen i chorób, liczba be-
ginek spadła do trzystu, a na-
stępnie do dwustu pięćdzie-
sięciu.

W czasach rewolucji fran-
cuskiej Beginaż wprawdzie nie 
został zlikwidowany, ale Fran-
cuzi skonfiskowali własno-
ści beginek i zamienili budyn-
ki w coś w rodzaju społecz-

nego hospicjum pod kurate-
lą lokalnej komisji opiekuńczej. 
Beginkom pozwolono nadal 
mieszkać w swoich domach, 
a wolne pokoje wynajmowano 
osobom starszym i biednym.

Aż do pierwszych lat sześć-
dziesiątych dwudziestego wie-
ku Beginaż należał do samo-
rządowej Komisji Opieki Spo-
łecznej. Budynki zajmowali lu-
dzie, którzy nie byli w stanie 
odpowiednio dbać o mieszka-
nia. W roku sześćdziesiątym 
drugim dwudziestego wieku 
Komisja Opieki zdecydowała 
się sprzedać Beginaż. Kupcem 
okazał się Katolicki Uniwersy-
tet w Leuven.

Średniowieczne miastecz-
ko w mieście Leuven zostało 
uratowane. Większość ulic zo-
stała wyremontowana w latach 
sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych pod kierunkiem prof. 

Raymonda M. Lemaire. Ko-
ściół i przylegającą do niego 
ulicę odrestaurowano dopie-
ro w latach osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku. Renowa-
cja całego miasteczka, zgod-
nie z postanowieniami Kar-
ty Weneckiej, przyczyniła się 
do wzrostu popularności Begi-
nażu w Europie.

Większość domów zo-
stała wzniesiona w miejsco-
wej, tradycyjnej architektu-
rze, wzbogaconej o baroko-
we elementy. Elewacje z czer-
wonej cegły z piaskowcowy-
mi ramami poprzecznic okien 
i drzwi. Domy z dużymi okna-
mi na parterze były kiedyś 
przesłonięte dodatkową ścia-

ną. W osiemnastym 
i dziewiętnastym wie-
ku wymieniono lub zbu-
dowano w miasteczku 
zaledwie kilka domów.

Budynki mają nielicz-
ne i małe okna na parte-
rze. Pięć domów pocho-
dzi z szesnastego wie-
ku. Trzy zachowały się 
do dziś w konstrukcji 
szkieletowej. Dom Chie-
vres został zbudowa-
ny w 1561 roku, zgod-
nie z wolą Marii van 
Hamal, wdowy po Wil-
liamie de Croÿ, księciu 
Aarschot i doradcy ce-
sarza Karola V.

W środku miastecz-
ka widoczna jest wcze-
snogotycka bazylika 
z elementami romański-
mi. Jak zwykle w przy-
padku zakonów że-
braczych, kościół nie 
ma wieży. Na północ-
nym wejściu do kościo-

ła znajdują się dwie inskrypcje 
łacińskie, wskazujące na lata 
powstania 1234 – Anno domini 
MCCXXXIIII curia incepit.

Dzisiaj nie ma już begi-
nek. Ostatni ksiądz wspólno-
ty zmarł w 1977 roku w wie-
ku 107 lat. Został pochowa-
ny na cmentarzu w Park Ab-
bey. Ostatnia beginka, miesz-
kająca w Beginażu, zmar-
ła w 1988 roku.

Domy i mieszkania Be-
ginażu nadal są zamieszki-
wane i używane. Większość 
mieszkań zamieniono na 
domy studenckie. Obowiązu-
ją w nich pewne zasady, na-
wiązujące do tradycji Begina-
żu: mieszkańcy przestrzega-
ją ciszy. W stu domach znaj-
duje się trzysta mieszkań. Przy 
drzwiach widać rowery. Po 
uliczkach Beginażu nie jeździ 
się samochodami.

Uniwersytet w Leuven wynaj-
muje mieszkania w Begina-
żu studentom, pracownikom 
uczelni i przyjezdnym pracow-
nikom naukowym. W zabyt-
kowych budynkach Beginażu, 
oprócz mieszkań studenckich, 
mieści się centrum spotkań 
społeczności uniwersyteckiej 
i centrum kongresowe.

Beginaż jest jednym z naj-
częściej odwiedzanych zabyt-

ków w Leuven. W 1998 roku 
miasteczko zostało oficjal-
nie uznane przez UNESCO 
za obiekt światowego dzie-
dzictwa. Ja wpisuję Beginaż 
pod Leuven czy też w Leu-
ven na listę miasteczek świę-
tego spokoju i błogosławionej 
ciszy.

A poza tym należy zburzyć 
Fort TVN!

Beginaż, miasteczko ciszy i spokoju
 ■ Z niespokojnej, strajkującej i demonstrującej Polski, uciekłem w ostatniej dekadzie wrze-

śnia do twardego jądra Europy, do Niderlandów, do Brabancji Flamandzkiej, gdzie nie 
ma wrzasku, nie ma żądań trzystu procent podwyżki, nie łże jak wściekły pies opozycja, 
policja zachowuje się jak policja, a nie jak zakon franciszkanów, ludzie zaś spokojnie pra-
cują, studiują, odpoczywają.

Michał Mońko

De Facto
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Polska i Polacy

Szanowni Państwo Prezy-
denci i Premierzy,

Szanowna Pani Przewodni-
cząca, Szanowni Panowie Prze-
wodniczący,

Kieruję do Was ten list, aby 
Was uspokoić – ale jednocze-
śnie, aby wzbudzić w Was nie-
pokój.

Pragnę uspokoić Was, że 
Polska pozostaje lojalnym człon-
kiem Unii Europejskiej – organi-
zacji opartej na wspólnych dla 
nas Traktatach, ustanowionych 
przez wszystkie państwa człon-
kowskie, które powierzyły wspól-
nym instytucjom szereg kom-
petencji i wspólnie uregulowa-
ły wiele dziedzin życia za pomo-
cą prawa europejskiego. Pra-
gnę uspokoić Was, że Polska 
tego prawa przestrzega i uzna-
je jego prymat nad krajowymi 
ustawami – stosownie do wspól-
nych dla nas wszystkich zobo-
wiązań, wynikających z Traktatu 
o Unii Europejskiej.

Jednocześnie jednak 
chcę wywołać Wasz niepokój – 
i zwrócić Waszą uwagę na nie-
zwykle niebezpieczne zjawisko, 
które zagraża przyszłości na-
szej Unii. Mam na myśli stopnio-
we przeobrażanie się Unii w pod-
miot, który miałby przestać sta-
nowić sojusz wolnych, równych 
i suwerennych państw – a stać 
się jednym, centralnie zarządza-
nym organizmem, kierowanym 
przez instytucje pozbawione de-
mokratycznej kontroli ze strony 
obywateli państw Europy. Jeże-
li tego zjawiska nie powstrzyma-
my, jego negatywne skutki od-
czują wszyscy. Dziś może ono 
dotyczyć jednego kraju – już ju-
tro, pod innym pretekstem, ko-
lejnych.

Chcę także zwrócić się do 
Was z prośbą – o wysłucha-
nie polskich argumentów, o ich 
zrozumienie, oraz o gotowość 
do dialogu. Głęboko wierzę, 
że wspólnie, w duchu wzajemne-
go szacunku i zrozumienia, bez 
narzucania innym swojej woli, 
możemy znaleźć rozwiązanie, 
które wzmocni naszą Unię Euro-
pejską.

***
Polska w pełni przestrzega 

europejskiego prawa, a wyro-
ki Trybunału Sprawiedliwości 
są respektowane – dokładnie tak 
samo, jak w każdym innym pań-
stwie członkowskim. Obowią-
zek respektowania unijnego pra-
wa przez każde z państw człon-
kowskich wynika wprost z Trakta-
tów – jesteśmy do tego zobowią-
zani w takim zakresie, w jakim 
Traktaty nam to nakazują. Ani 
o jotę mniej – i ani o jotę więcej.

Zasada prymatu prawa unij-
nego obejmuje wszystkie akty 
prawa do poziomu rangi usta-
wowej w dziedzinach objętych 
kompetencjami Unii. Zasada 
ta nie jest jednak nieograniczo-
na. W każdym z naszych kra-
jów prymat zachowuje Konsty-
tucja. Oceny, gdzie leży granica, 
mogą dokonać wyłącznie sądy 
– zarówno Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, jak i na-
sze krajowe trybunały konstytu-
cyjne. Każdy z nich jest „strażni-
kiem konstytucji”, który ostatecz-
nie decyduje o legalności i obo-
wiązywaniu norm stosowanych 
na danym terytorium – to rola, 
do której zostały powołane przez 
twórców współczesnego sądow-
nictwa konstytucyjnego.

Polski Trybunał Konstytu-
cyjny ma takie same prawa, jak 

sądy i trybunały we wszystkich 
innych krajach Unii. Mogą one 
badać zgodność przepisów pra-
wa pierwotnego UE z własny-
mi konstytucjami i robią to kon-
sekwentnie od wielu lat, a nawet 
dekad. Poszczególne wyroki do-
tyczą szerszych lub węższych 
kwestii, lecz ich istota pozostaje 
niezmieniona: prymat prawa unij-
nego nad prawem krajowym ist-
nieje i jest szeroki – ale ma swo-
je wyraźne granice.

Granice te wyznacza nie tyl-
ko konstytucyjny lub ustawowy 
charakter krajowych norm praw-
nych – ale także przedmiot, któ-
rego dotyczą przepisy prawa 
UE. Zasada przyznania, wyni-
kająca z art. 4 i 5 Traktatu o UE, 
jest naczelną zasadą Unii. Ozna-
cza ona, że kompetencje orga-
nów Unii Europejskiej rozciąga-

ją się wyłącznie na te sprawy, 
które powierzyliśmy im w Trak-
tatach. Próby rozszerzania tych 
kompetencji nie mogą być zaak-
ceptowane: każde takie działanie 
ma bowiem charakter ultra vires, 
ze swej istoty sprzeczny z trak-
tatową zasadą praworządności. 
Żaden organ Unii Europejskiej 
nie może podejmować żadnych 
działań, do których nie jest upo-
ważniony w Traktatach.

Kwestia ta nie budzi wątpliwo-
ści w orzecznictwie trybunałów 
i sądów konstytucyjnych państw 
członkowskich UE. Sądy te wie-
lokrotnie stwierdzały, że niektó-
re przejawy działania instytu-
cji Unii Europejskiej, w szcze-
gólności Trybunału Sprawiedli-
wości UE, przekraczają kompe-
tencje przyznane tym instytu-
cjom w Traktatach. Konsekwen-

cją orzeczeń krajowych organów 
sądowych zawsze było stwier-
dzenie, że poszczególne wyroki 
TSUE – jako wydane ultra vires – 
nie są wiążące dla konkretnego 
państwa członkowskiego.

Polski Trybunał Konstytu-
cyjny nie czyni dziś więc nic, 
czego w przeszłości nie zrobi-
ły już sądy i trybunały w Niem-
czech, Francji, Włoszech, Hisz-
panii, Danii, Rumunii, Czechach 
czy innych krajach UE. To twar-
do wydeptana ścieżka orzecz-
nictwa, która nie jest żadnym no-
vum. Żadna z tych sądowych 
decyzji nie wyprowadziła żad-
nego państwa członkowskiego 
na manowce integracji europej-
skiej. Każda była jedynie stwier-
dzeniem i potwierdzeniem stanu 
faktycznego, wynikającego z li-
tery i ducha prawa europejskie-
go. Polski TK nie czyni też nic, 
czego nie czyniłby w przeszło-
ści – już w latach 2005, 2006, 
2010 czy 2011, w wielu innych 
składach, wybranych we wszyst-
kich konfiguracjach politycznych 
od momentu wejścia Polski do 
UE, polski Trybunał Konstytucyj-
ny wielokrotnie orzekał o wyż-
szości polskiej Konstytucji nad 
prawem Unii Europejskiej. Wy-
roki te nigdy nie były kwestio-
nowane przez Komisję. Jest tak 
dlatego, że wykonywanie kontro-
li zgodności norm prawa między-
narodowego z krajową konstytu-
cją nie narusza prawa Unii.

Zgodnie z art. 4 Konstytucji 
RP, władza zwierzchnia w Rze-
czypospolitej Polskiej należy do 
narodu. Wyrazem tej zasady jest 
także hierarchia źródeł prawa, 
zgodnie z którą to właśnie pol-
ska ustawa zasadnicza – przy-
jęta przez Naród jako najwyż-
szy wyraz jego woli politycznej 
– wyprzedza inne źródła, takie 
jak ustawy, czy nawet ratyfiko-
wane przez Polskę umowy mię-
dzynarodowe. Od zasady tej nie 
może odejść żaden rząd – stano-
wiłoby to jaskrawe złamanie Kon-
stytucji i byłoby nie do pogodze-
nia z zasadą suwerenności Na-
rodu.

Warto jednak podkreślić tak-
że, że polski Trybunał Konsty-
tucyjny nie stwierdza dziś, jako-
by przepisy Traktatu o Unii Euro-
pejskiej były w całości niezgodne 
z polską Konstytucją. Stwierdza 
jedynie, że niezgodna z nią jest 
jedna, bardzo konkretna interpre-
tacja niektórych przepisów Trak-
tatu, będąca skutkiem ostatnie-
go orzecznictwa Trybunału Spra-
wiedliwości.

Zgodnie z tą interpretacją, sę-
dziowie polskich sądów mieliby 
być zobowiązani do stosowa-

List premiera Mateusza Morawieckiego 
do unijnych przywódców

 ■ Premier Mateusz Morawiecki skierował list do szefów państw i rządów krajów UE, w którym wyjaśnia 
kwestie relacji prawa konstytucyjnego do prawa unijnego.

►
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europejskiego nie tylko nad prze-
pisami krajowymi rangi ustawo-
wej – co nie budzi wątpliwości – 
ale także do naruszania własnej 
Konstytucji i wyroków własne-
go Trybunału Konstytucyjnego. 
Co więcej, przyjęcie tej interpre-
tacji musiałoby w konsekwencji 
doprowadzić do uznania, że mi-
liony wyroków wydanych w ostat-
nich latach przez polskie sądy 
mogą zostać arbitralnie podwa-
żone, a tysiące sędziów pozba-
wionych urzędów – wbrew za-
sadom niezawisłości, nieusu-
walności oraz stabilności i pew-
ności prawa do sądu, wynikają-
cych wprost z polskiej Konstytu-
cji. Konsekwencją byłoby obni-
żenie konstytucyjnego standardu 
ochrony sądowej polskich oby-
wateli oraz niewyobrażalny cha-
os prawny, którego skutki odczu-
liby wszyscy.

Na taką interpretację nie 
może zgodzić się żadne suwe-
renne państwo. Zgoda na nią 
oznaczałaby, że Unia Europej-
ska przestała być związkiem wol-
nych, równych i suwerennych 
krajów – i że sama, metodą fak-
tów dokonanych przekształci-
ła się w centralnie zarządza-
ny organizm państwowy, które-
go instytucje mogą wymusić na 
swoich „prowincjach” cokolwiek 
uznają za właściwe. I to nieza-
leżnie od tego, czy ma to podsta-
wy w przepisach prawa.

Nie na to umawialiśmy 
się w Traktatach. Polska w peł-
ni przestrzega prawa unijnego. 
Jak dla każdego państwa człon-
kowskiego, z prawa tego wyni-
kają dla naszego państwa kon-
kretne obowiązki i uprawnie-
nia. Jednym z nich jest prawo 
do domagania się, aby organy 
UE działały we wszystkich spra-
wach, w których mają powie-
rzone kompetencje – i w żadnej 
sprawie, w której tych kompeten-
cji nie otrzymały.

Niestety, mamy dziś do czy-
nienia z bardzo niebezpiecz-
nym zjawiskiem, polegającym 
na uzurpowaniu sobie przez nie-
które instytucje Unii Europej-
skiej uprawnień, które nie przy-
sługują im na mocy Traktatów – 
i narzucania państwom człon-
kowskim swej woli per fas et ne-
fas. Jest to szczególnie widocz-
ne dziś, gdy próbuje się uży-
wać w tym celu narzędzi o cha-
rakterze finansowym. Bez jakiej-
kolwiek podstawy prawnej usi-
łuje się zmusić państwa człon-
kowskie, by zrobiły to, co naka-
zują im instytucje Unii – nieza-
leżnie od tego, czy mają podsta-
wę prawną, by takie nakazy na-
kładać.

Taka praktyka nie może być 
zaakceptowana nie tylko dla-
tego, że jest bezprawna – ale 
przede wszystkim dlatego, że 
jest groźna dla dalszego trwa-
nia Unii Europejskiej, osłabia-
jąc wszystkie jej państwa człon-
kowskie. Unia jest bowiem sil-
na właśnie mocą swoich człon-
ków. Ich osłabienie, poprzez pod-
porządkowanie nieograniczo-
nej w praktyce władzy centralnie 
zarządzanych instytucji, pozba-
wionych demokratycznej kontroli, 

może w efekcie doprowadzić do 
całkowitego oderwania się me-
chanizmów decyzyjnych od woli 
obywateli wyrażanej m.in. w de-
mokratycznych wyborach – i do 
przekształcenia się Unii w orga-
nizację stanowiącą zaprzecze-
nie naszych wspólnych warto-
ści: wolności, demokracji, równo-
ści, praworządności, pluralizmu, 
niedyskryminacji, tolerancji, spra-
wiedliwości i solidarności.

Wszyscy musimy pamiętać 
o konsekwencjach. Dziś uwa-
ga instytucji UE skupiona jest na 
Polsce. Polska będzie z całą de-
terminacją bronić swojej suwe-
renności, a także zasady kompe-
tencji przyznanych. Jeżeli jednak 
siłowymi metodami uda się dziś 
zmusić jakieś państwo do dzia-
łań naruszających jego suweren-
ność, byłby to precedens, które-
go skutki odczują w przyszłości 
także inne kraje.

***
Dziś Europa, powoli wycho-

dząca z pandemicznego kryzy-
su, mierzy się także z wyzwania-
mi mającymi zdecydowanie głęb-
szą genezę. Wyzwania te nie 
zrodziły się wczoraj. Kryzys fi-
nansowy grożący osłabieniem 
lub nawet rozpadem strefy euro, 
kryzysy migracyjne, kryzys brexi-

tu, kryzys gazowy i energetycz-
ny, który grozi dramatami ludz-
kimi i wepchnięciem w ubóstwo 
milionów obywateli Unii, to tylko 
kilka przykładów pokazujących, 
że losy Unii w ostatnich latach nie 
są kroniką sukcesu.

Jeżeli chcemy to zmienić 
i uniknąć kolejnych kryzysów, 
musimy działać inaczej. Suk-
ces integracji europejskiej wyni-
ka z faktu, że opiera się ona 
na wspólnych dla nas wszystkich 
źródłach: wzajemnym szacunku 
i solidarności, dążeniu do spój-
ności ekonomicznej i społecznej 
przy poszanowaniu odmienno-
ści, a także przestrzeganiu pra-
wa – i wymaganiu od siebie do-
kładnie tego, do czego zobowią-
zaliśmy się w Traktatach.

Musimy powrócić do tych źró-
deł. Unia Europejska nie jest i nie 
powinna być Unią lepszych i gor-
szych. Nie jest i nie powinna być 
sposobem na realizację intere-
sów jednych państw członkow-
skich kosztem innych. Unia nie 
jest i nie powinna wreszcie sta-
wać się organizmem zarządza-
nym centralnie, bez demokra-
tycznej kontroli suwerena – oby-
wateli krajów Europy, wyraża-
jących swą wolę za pośrednic-
twem państw członkowskich UE.

Konieczne jest, abyśmy 
na powrót zaczęli współdzia-
łać w imperatywie porozumie-
nia. Aby język szantażu finanso-
wego, karania, „głodzenia” nie-
pokornych państw, język niede-
mokratycznych i centralistycz-
nych nacisków nigdy nie poja-
wiał się w europejskiej polityce. 
Każde brutalne słowo wypowie-
dziane w takim języku uderza 
nie tylko w pojedyncze państwa, 
ale w całą Wspólnotę.

Polska jest gotowa do dialo-
gu. O wszystkim możemy roz-
mawiać – tak długo, jak rozmo-
wa ta będzie odbywała się w du-
chu wzajemnego szacunku, bez 
prób wymuszania na nas, aby-
śmy odrzucili własną suweren-
ność. Zapewniam, że podejmo-
wane przez nas reformy realizu-
jemy wyłącznie w interesie na-
szych obywateli – i ze wszystkie-
go zostaniemy przez nich rozli-
czeni, w przejrzysty i demokra-
tyczny sposób. Zapewniam Was 
też, że naszym celem jest po-
dejmowanie tylko takich dzia-
łań, które będą jednocześnie do-
bre dla naszych obywateli i zgod-
ne z prawem UE, w zakresie do 
jakiego jesteśmy zobowiąza-
ni w Traktatach. Zwracam się do 
Was o zrozumienie – oraz o wza-

jemność, o podobną gotowość 
do dialogu i o podejście do Pol-
ski w duchu takiego samego sza-
cunku. Wszyscy płyniemy na jed-
nej łodzi.

Tę debatę powinniśmy i chce-
my toczyć także bezpośrednio. 
Dlatego w tym tygodniu w Stras-
burgu i w Brukseli, będę chciał 
osobiście porozmawiać z Wami 
i dokładnie wyjaśnić Wam sens 
stanowiska Polski.

„Sprawiając, że ludzie dzia-
łają razem, pokazujemy im, że 
poza ich różnicami i granicami 
geograficznymi leży wspólny in-
teres” – mówił Jean Monnet. Dziś 
jest moment do wspólnego dzia-
łania – a nie do stawania prze-
ciwko sobie. Pamiętajmy lekcję 
Ojców założycieli Wspólnot Eu-
ropejskich: miej odwagę zmie-
rzyć się z rzeczywistością. Dziś 
potrzebujemy odwagi, aby prze-
zwyciężać realne problemy. Głę-
boko wierzę, że wszystkie pań-
stwa członkowskie i instytucje 
Unii Europejskiej będą wystar-
czająco odważne i odpowiedzial-
ne, aby kierować się tym w swo-
ich działaniach.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki

Donald Tusk po powro-
cie na Ojczyzny łono, bar-
dzo się rozbisurmanił na na-
szej polskiej scenie politycznej. Na spo-
tkaniach ze swoimi wyznawcami posługu-
je się sztandarowym swoim kłamstwem 
o rzekomo mającym nastąpić polexicie 
oraz prezentuje nieukrywaną nienawiść 
do obozu rządzącego. Poza wolą odsunię-
cia PiS-u od władzy, nie przedstawia żad-
nego programu na przyszłość. Skoro nie 
ma nic do powiedzenia, to może niech się-
gnie do wspomnień i opowiada wyznaw-
com o dawnych swoich „sukcesach”. Jeże-
li z powodu oszołamiającej kariery w Bruk-
seli przeszłość uleciała jemu z pamię-
ci, to śpieszę z pomocą i swoim wier-
szem, który jest parafrazą wiersza Julia-
na Tuwima „Lokomotywa”, pragnę przy-
najmniej w jakiejś części pamięć jemu od-
świeżyć.

Sięgnijmy pamięcią do kwietnia 
2017 r. i wspomnijmy podróż Donalda Tu-
ska z Sopotu do Warszawy, celem stawie-
nia się w Prokuraturze.

Z politycznego 
sztambucha

Lokomotywa
(Donald w podróży)

Stoi w Sopocie lokomotywa,
Ciężko jej, sapie i pot z niej spływa.
Martwi się bardzo i trwoży srodze,
Czy nie ustanie czasem po drodze.
W pociągu Donald – smutny, w niesławie,
Bo musi stawić się dziś w Warszawie;
Prokuratura jego dziś wzywa –
Rusza więc wolno lokomotywa.
Donald ma bardzo dużo bagaży
A każdy bagaż tak dużo waży,
Ogromne pudła i nesesery
A w nich z przeróżnych afer papiery.

Dzisiaj w pociągu poukładane,
Kiedyś pod dywan skrzętnie skrywane.
Każda afera stwierdził wagowy,
Ogromny ciężar ma gatunkowy.
Z trudem prędkości pociąg nabiera –
Och jaka ciężka każda afera.
Donald jak wiemy z afer zasłynął,
Więc czy uciągnie to Pendolino?
Dobrze, że włoskie ma pochodzenie,
Tam mafii wielkie jest zatrzęsienie,
Toteż przywykła lokomotywa,
Że państwo z mafią często przegrywa.
Szczęśliwie Donald był bez śniadania,
O tyle chociaż mniej do dźwigania.
W pociągu Wars jest, w Warsie kotlety,
Lecz Donald nie jadł w Warsie – niestety.
Gdyby tak Kopacz razem z nim była,
To jajecznicę by zamówiła.
W wielu wagonach poukładane,
Drzewa w Sudetach powycinane;
Drzewa wycięte przez Rycha w lesie –
Za to też winę Donald dziś niesie.
W jednym wagonie kupa kamieni,
Którą w rozmowie kiedyś wymienił,
Przy ośmiorniczkach w knajpie u Sowy,
Po kilku głębszych – skory do mowy,
Kiedy to wzrok miał już bardzo mglisty,
Tuska minister – prawnuk Noblisty.
Ciągnie więc z trudem ciężkie wagony.
W wagonach również jest zgromadzony,
Skarb parabanku Amber Gold – złoto,
Ludzkie pieniądze „rzucone w błoto”.
To też obciąża dziś pasażera
A bardzo ciężka jest ta afera.
Infoafera i hazardowa,
Oraz taśmowa i podsłuchowa,
Także stoczniowa i zegarkowa,
To nie jest nawet afer połowa.
One też ciążą teraz Tuskowi,
Jako byłemu już premierowi.
Ale największy ciężar go gniecie,
Nie spotykany nigdzie na świecie –
To profanacja ofiar Smoleńska,
Oraz wyjaśnień kompletna klęska.
Jednak w Warszawie Tuska przywita,
Wierna Tuskowi Platformy świta;
Także szef KOD – u w kolczykach, z kitą,
Który dziś znanym jest celebrytą.

Październik A.D.2021

Antoni Wysocki
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Opinie i Akcenty

Stołeczny prezydent gdy ubie-
gał się o urząd (w 2018 roku) 
chciał wziąć udział w Marszu 
Niepodległości. W tym roku 
chce go zablokować, chociaż 
to nie leży w jego kompeten-
cjach. Wspomina o pande-
mii, ale nie mówił o niej przed 
prounijnym zgromadzeniem 
na placu Zamkowym. Prezy-
dencka wiarygodność jest taka 
sama, jak w przypadku stołecz-
nych inwestycji – od lat niezre-
alizowanych (obwodnice, spa-
larnia śmieci, linie tramwajo-
we, rozbudowa metra, miejskie 
parkingi podziemne i wielopo-
ziomowe).

Chociaż stołeczna kasa 
świeci pustkami, to ambicje 
urzędników, by zmieniać tra-
dycyjną zabudowę (tożsamość 
kulturową miasta), nie prze-
szkadzają w hojności plano-
wanych inwestycji (sadzenie 
drzew, sytuowanie woonerfów 
blokujących ulice). Jak na razie 
braki w kasie usiłuje się zapeł-
nić opłatami z płatnych parkin-
gów, przez zmniejszanie licz-
by ogólnodostępnych miejsc 
postojowych. Z drugiej strony, 
magistrat nie szczędzi pienię-
dzy na absurdalne pomysły, jak 
kampania śmieciowa (1 mln zł), 
strefa relaksu na placu Banko-
wym (920 tys. zł), czy otwar-
ta w zimie plaża (100 tys. zł).

Tymczasem prezydent mia-
sta realizuje swą misję na spo-
tkaniach i wiecach, już to bała-
mucąc studentów w Olsztynie, 
już to agitując za pozostawa-
niem w dobrodziejskich struk-
turach brukselskich. Ma też tak 
kuriozalne, pomysły jak likwi-
dacja TVP Info. Z trudem ze-
brano 100 tys. podpisów, jed-
nak z pomysłu zrezygnowano, 
bo przecież nie mógł przynieść 
żadnych korzyści politycznych.

Pozostała antyrządowa pro-
paganda na słupach ogłosze-
niowych – „POLSKI rozk-ŁAD – 
musimy wstrzymać finansowa-
nie świetlic szkolnych i in vitro”. 
Także tradycyjne przecenianie 
liczebności antypaństwowych 
demonstracji (4-5 razy), w wy-
niku których na jednym metrze 
kwadratowym powinno zmie-
ścić się ponad dziesięć total-
nych opozycjonistów.

W poczynaniach stołecz-
nego magistratu paradoksów 
jest wiele. Z jednej strony zwę-
żanie ulic, z drugiej korkowanie 
miasta i likwidowanie miejsc 
postojowych. Z jednej stro-
ny podwyżki opłat za wywóz 
śmieci i dziura w budżecie, 
z drugiej finansowanie hoste-
lu dla elgiebetyków. I wreszcie 
– zwężane ulice mają być ob-
sadzane drzewami, bo według 

fanatyków ekologi-
zmu rośliny to zielony 
kapitał.

Aktywiści 
i obywatele

Demokratyczna prze-
strzeń, o której chęt-
nie dywagują artyści, 
kształtuje się raczej 
samowolnie i anar-
chicznie. Mogą być 
jednak zadowoleni 
z takiej metody za-
właszczania prze-
strzeni publicznej, 
tym bardziej, że czy-
nią z niej przestrzeń 
niepamięci.

Tak więc, arty-
ści poczynają sobie 
jak bolszewicy. Sko-
ro przestrzeń publicz-
na jest wspólna (czy-
li niczyja), to moż-
na ją zawłaszczyć. 
Julita Wójcik, zna-
na z obierania ziem-
niaków w Zachę-
cie, wystawiła tęczę 
ze sztucznych kwia-
tów, kojarzoną z mię-
dzynarodówką od-
mieńców seksual-
nych. Tęcza pojawi-
ła się na placu Zba-
wiciela, w pobliżu ko-
ścioła, jakby to było 
odpowiednie miej-
sce na homoparado-
wanie.

Z kolei Joanna 
Rajkowska ustawiła na ron-
dzie de Gaulle’a sztuczną pal-
mę. Magistrat kupił pomysł, 
jakby kilkusetletnia stolica nie 
miała innych symboli promo-
cyjnych (dotychczas takim zna-
kiem była kolumna Zygmun-
ta). Podatnicy płacą za zmia-
nę wizerunku miasta i za pry-
watny eksperyment artystki.

Nie powiedziała ona 
jeszcze ostatniego słowa, 
bo w oknie zabytkowej apteki 
przy rondzie de Gaulle’a (wy-
patroszonej ze starych me-
bli), którą nazwała „Palmiar-
nią” – ujawniła swoje przesła-
nie. „Patriarchat – na śmiet-
nik. Patriotyzm – tylko plane-
tarny”. To kontynuacja jej prze-
myśleń. W 2006 roku powie-
działa w jednym z wywiadów – 
„Brzydzę się ideą państwa na-
rodowego. Marzy mi się pań-
stwo beznarodowe. Pełna uto-
pia, szklane domy”.

Współpracując z lewicowy-
mi artystami, magistrat godzi 
się na promocję antywartości, 
na degradacje tradycyjnego 
miasta, jak również na erozję 
stołecznej tożsamości histo-

ryczno-kulturowej. Wspomaga-
jąc „społeczeństwo obywatel-
skie” spod znaku piorunów czy 
kodziarstwa, może uzyskać po-
parcie zachodniego sąsiada, 
co ujawnił ostatnio Armin La-
schet, przewodniczący CDU.

A co mają z tej aktywności 
magistratu zwykli obywatele, 
czyli mieszkańcy stolicy? Mają 
coroczne konkursy na tzw. bu-
dżety obywatelskie (w tym roku 
348 projektów za 93 mln zł). 
Okazuje się, że projekty skła-
dają radni i urzędnicy, zaś po-
parcia mogą udzielać dzieci 
i osoby nieżyjące. Ten blamaż 
jest tym bardziej żałosny, że 
żaden z projektów nie uwzględ-
nia istotnych dla miasta proble-
mów (drożność ulic, usunięcie 
słupków, nowe linie tramwajo-
we i metra, zaprzestanie de-
wastacji krajobrazu miejskiego 
przez deweloperów).

W tej sytuacji podejmowa-
ne przez konserwatorów i spo-
łeczników próby obrony trady-
cyjnej zabudowy czy inicjatywa 
Stop Korkom (przeciw zwęża-
niu ulic) to czyny zgoła boha-
terskie.

Defunkcjonalizacja

Właściwie nie ma ulicy, na któ-
rej nie zdarzyłby się jakiś wypa-
dek, co przecież nie oznacza, 
że wszystkie powinny być zwę-
żane. W szaleństwie zwężenio-
wym nie widać żadnej metody, 
chyba że jest nią dążenie do li-
kwidacji ruchu samochodowe-
go (przy niedowładzie komuni-
kacji zbiorowej), na rzecz hu-
lajnóg, rowerów i spacerowi-
czów. Nie widać też wyobraź-
ni, bo zwężona ulica, w dodat-
ku obsadzona drzewami, bę-
dzie nie lada przeszkodą dla 
straży pożarnej. Jednak Paweł 
Lech, radny KO, utrzymuje, że 
poruszanie się w centrum, tak-
że samochodów, będzie łatwiej-
sze. Jak o możliwe, gdy arterie 
stają się uliczkami (np. al. Jana 
Pawła II ma trzy pasy, zamiast 
pięciu) – nie wyjaśnia.

Po zakorkowaniu al. Jana 
Pawła II i ul. Górczewskiej, nie-
zrażeni stołeczni defunkcjona-
liści planują zamach na Mar-
szałkowską, Grójecką, Kru-
czą, al. Jerozolimskie. Widać 
nie ustaną, zanim miasto nie 

zostanie sparaliżo-
wane. W czyim inte-
resie ta dekonstruk-
cja miasta? – chyba 
tylko wykonawców. 
Może również w inte-
resie magistratu, szu-
kającego poparcia le-
wicowych aktywistów, 
którzy burzą stoli-
cę na przekór milczą-
cej większości.

Magistrackie roje-
nia o tzw. nowym cen-
trum Warszawy reali-
zuje się już na ron-
dzie Romana Dmow-
skiego. Permanentny 
korek w centrum sto-
licy (zamiast przejść 
podziemnych, przej-
ścia po ulicy) to postę-
powa wizja. Przesłoni 
ją ponad 20 tys. zasa-
dzonych roślin. I mimo 
dziurawego budżetu, 
kosztów nikt nie liczy. 
Widać stołeczny pre-
zydent chce przejść 
do historii jako postę-
powy burzymurek.

Ambicje dekon-
struktorów nie ogra-
niczają się do zwięk-
szania korków. Chcą 
zmieniać tradycyjny 
charakter miasta, za-
mieniać ulice w aleje 
parkowe. W ten spo-
sób zamierzają prze-
obrazić zachowa-
ną zabudowę Pragi, 
która w dużej mierze 

uszła pożodze wojennej. Przy-
kładem postępowego barba-
rzyństwa jest rewaloryzacja Ba-
zaru Różyckiego, który nie speł-
nia swych tradycyjnych funkcji.

Zalesianie historii

Chociaż wokół katedry św. Flo-
riana nie brakuje zieleni (w po-
bliżu jest Park Praski), to am-
bitni dekonstruktorzy chcieliby 
przesłonić ją szpalerem drzew, 
przy okazji zasłaniając pomnik 
ks. Ignacego Skorupki. W końcu 
po co historia (jeszcze ta zwy-
cięska wojna polsko-bolszewic-
ka), gdy zieleń ma przyszłość, 
uratuje naszą planetę przed za-
gładą. Praktyczne spojrzenie 
na przeszłość ujawniło się na 
zabytkowym moście Poniatow-
skiego, który obstawiono pu-
dłami radarów. Doją kierowców, 
aby zasilali magistracką dziurę 
budżetową.

Biuro Odbudowy Stolicy, 
które wyburzało przedwojen-
ne kamienice, by ustąpiły miej-
sca socjalistycznej urbanistyce, 
nie zdołało zrealizować swych 
planów. Pozostały relikty hi-

Samobójstwo miasta
 ■ Rozkopane ulice nie są zapowiedzią poprawy stołecznej komunikacji, lecz całkowitego zablo-

kowania miasta. Nowocześni barbarzyńcy zmierzają do dekonstrukcji tradycyjnej urbanisty-
ki, do unicestwienia tożsamości stolicy.

Jerzy 
Pawlas

►

Nr 256 • 22 października – 4 listopada 20218



Opinie i Akcenty
storycznej świetności mia-

sta. To stało się wyzwaniem 
dla postępowych dekonstruk-
torów. Jeżeli nie rekonstruuje 
się wystroju kamienic (skutego 
przez socjalistycznych burzy-
cieli), jeżeli nie dba się o starą 
zabudowę – to pozostaje prze-
słonić ją drzewami. Tak będzie 
nowocześniej, a i wstydu nie 
będzie widać.

Zadziwia zaciekłość, z jaką 
deformuje się otoczenie Domu 
Towarowego Braci Jabłkow-
skich, wspaniałej pozostałości 
po starej Warszawie. Przedwo-
jenni właściciele obronili swą 
nieruchomość przed złodziej-
ską reprywatyzacją. Czy jest 
to przyczyna owej zaciekłości, 
czy niechęć postępowców do 
historii? – można się domyślać. 
W każdym razie historyczną 
zabudowę ma zasłonić zieleń.

W końcu można zrozumieć 
charakterystyczną niechęć do 
historii miasta, do jego tożsa-
mości, gdy ma być ono postę-
powe, otwarte, nowoczesne, 
europejskie. Stary krajobraz 
kulturowy trzeba więc znisz-
czyć, bądź „zazielenić”. W tej 
sytuacji odbudowa pałacu Sa-
skiego nie jest konieczna, bo 
są inne potrzeby, jak np. tzw. 
nowe centrum stolicy. A sta-
rych kamienic i tak nie zdąży 
się zrewaloryzować, bo same 
się rozsypują.

Rządy deweloperów

W Wilanowie, który stał się 
snobistycznym synonimem no-
woczesnego miasta i nowocze-
snego społeczeństwa, dogory-
wa, niszczejąc, zabytkowy bu-
dynek stacji kolejowej. Obo-
jętność wobec jego losu obra-
zuje stosunek soc-liberalne-
go mieszczaństwa do historii. 
Podobnie odnoszą się do hi-
storycznej struktury miejskiej 
deweloperzy, stawiając swo-
je szklane potworki na każ-
dym wolnym miejscu.

Ich dyktatura jest tak prze-
można, jak aktywistów rowe-
rowych czy producentów słup-
ków, którymi obstawia się uli-
ce. Podczas gdy z rowerów ko-
rzysta zaledwie 2 proc. miesz-
kańców (z samochodów – 40 
proc.), to aktywiści rowero-
wi rządzą miastem, wymu-
szając zwężanie ulic, rugo-
wanie miejsc parkingowych. 
Trwa walka z kierowcami, tak 
jak deweloperzy walczą o prze-
strzeń miejską, nie licząc się 
z kontekstem zabudowy.

Deweloperzy prześciga-
ją się w osobliwym chocholim 
tańcu wokół stalinowskiego pa-
łacu kultury. Jego dominanta 
nie została zlikwidowana, prze-
ciwnie – stała się osią karyka-
turalnej zabudowy, która nie 
tworzy tkanki miejskiej. Bo de-
weloperzy nie tworzą miasta. 
Budują albo blokowiska (bez 
usług, placówek kultury), albo 
nijakie wieżowce.

Magistrat nie rządzi prze-
strzenią miejską w interesie 
mieszkańców, choć to jego 
obowiązek.

▶

Jakże aktualnie dziś brzmią 
gorzkie słowa Adama Jerzego 
Czartoryskiego. Po kilkudzie-
sięciu latach zabiegów o nie-
podległość ojczyzny i opieki 
nad bohaterami, którzy uszli 
carskim siepaczom, ten skaza-
ny przez zaborców na śmierć 
nestor naszego wychodźstwa 
politycznego stwierdził: „W cią-
gu całego mego życia widzia-
łem w naszym kraju tylko dwie 
partie. Partię polską i antypol-
ską, ludzi godnych i ludzi bez 
sumienia, tych którzy pragnę-
li ojczyzny wolnej i niepodległej 
i tych, którzy woleli upadlające 
obce panowanie”.

Opozycja totalna, czyli nie-
przebierająca w środkach, któ-
rej orężem jest „ulica i ZAGRA-
NICA” ma w naszej ojczyź-
nie niestety bardzo bogate tra-
dycje. Trafiali nam się możno-
władcy, a nawet monarcho-
wie gotowi zrezygnować z pod-
miotowości państwa i oddać 
ościennym protektorom część 
jego terytorium, byle same-
mu dorwać się do władzy. 
W XVIII w. ogromna część elit 
politycznych ówczesnej Rzecz-
pospolitej przez dziesiątki 
lat systematycznie pobierała 
od wrogów Polski jurgielt, czy-
li zapłatę za działanie w ich in-
teresie, co w końcu walnie się 
przyczyniło do wymazania na-
szego państwa z mapy Euro-
py. Za PRL-u naczelnymi bo-
haterami, patronami ulic, szkół 
i fabryk byli kaci niepodległej 
Polski w rodzaju Dzierżyńskie-
go czy Marchlewskiego, dążą-

cy do stworzenia sobie władz-
twa z obcego nadania na reszt-
kach, jakie pozostałyby po do-
konanej przez bolszewików za-
gładzie naszej ojczyzny. Na co-
kołach ustawiano też wtedy nie-
jakiego Hibnera tak oddane-
go współdziałaniu z „zagrani-
cą”, że kiedy jej hordy przekra-
czały już Wisłę, zajął się wysa-
dzaniem w powietrze składów 
amunicji polskiej armii. Trudno 
też dziś nie zauważyć, że wiel-
ka część współczesnej nam to-
talnej opozycji to rodzone dzie-
ci i wnuki właśnie tych Hibne-
rów i ich towarzyszy z KPRP, 

KPZU czy KPP. Czyli par-
tii w swych programach jedno-
znacznie dążących do rozbio-
ru Polski: oddania Śląska i Po-
morza Niemcom, a ziem poło-
żonych na wschód od Buga bia-
łoruskiej i ukraińskiej republi-
ce bolszewickiego imperium. 
I czyż jest zasadnicza różni-
ca między niszczeniem amuni-
cji w czasie ataku bolszewickie-
go a niszczeniem infrastruktury 
granicznej w czasie postbolsze-
wickiej agresji hybrydowej?

Sto lat temu ogromny trud 
i wielka ofiara najlepszych có-
rek i synów naszej ojczyzny 

przyniósł jej niepodległość. Wy-
dobywamy się też dzisiaj z nie 
mniej wyniszczającego zniewo-
lenia komunistycznego i postko-
munistycznego. Trwająca przez 
pokolenia narodowa niewola, 
polegająca na rusyfikacji, ger-
manizacji, sowietyzacji, wycho-
wywaniu przez obce władze 
polskich pokoleń dla obcych 
Polsce celów, na zaprzęganiu 
kolejnych generacji do realizo-
wania niepolskich interesów – 
obciążyła także wyzwoloną już 
Polskę groźnym dla jej podmio-
towości balastem. Bardzo wie-
lu przyzwyczaiło się bowiem 
do dziedziczonej z pokolenia 
na pokolenie luksusowej roli elit 
z nadania potężnych ościen-
nych mocodawców. Wzorem 
dla nich są ich poprzednicy, 
którzy dzięki protekcji obcych 
dworów w zniewolonej przez 
nie Polsce, uwili sobie gniazd-
ka nadzwyczaj wygodne i pełne 
przywilejów. Z punktu widzenia 
doświadczeń i marzeń tej grupy 
niepodległość nie jest do nicze-
go potrzebna. Oni i tak definiują 
się jako Europejczycy polskie-
go jedynie pochodzenia. Wy-
niesienie do władzy takich lu-
dzi może doprowadzić do utra-
ty niepodległości. W dzisiej-
szych realiach może się to do-
konać nie tylko bez huku ar-
mat, ale bez wręcz żadnych 
spektakularnych wydarzeń. 
W XVIII wieku niezawisłość 
traciliśmy „na raty”, począw-
szy od ciszy Sejmu Niemego, 
drogą kolejnych aktów praw-
nych, podpisywanych na ży-
czenie mocarstw „oświeconej 
Europy”. Dzisiejsza furia śro-
dowisk wywodzących się z elit 
PRL-u to znak, że polska nie-
podległość ma w naszym kra-
ju aktywnych, zapiekłych prze-
ciwników. Zarazem to jednak 
też znak, że ta polska niepodle-
głość dziś jest.

Nie liczyłbym na to, że siero-
ty po Ubekistanie umilkną. 
Zbyt wielka jest skala sku-
piających się na Polsce ob-
cych interesów. Zbyt wielkie 
też jest pragnienie powrotu 
do swej roli tych, którzy Pol-
skę zniewoloną utożsamiają 
z tą, w której takim, jak oni, 
zawsze najlepiej. Bardziej 
obawiałbym się więc zamilk-
nięcia sierot po Ubekista-
nie niż ich zapiekłego jazgo-
tu oznaczającego przecież, 
że nie w upragnionym przez 
nich Ubekistanie, lecz w nie-
podległej Polsce dziś żyjemy.

Antypolska furia sierot po Ubekistanie
 ■ Utrata władzy obnażyła prawdziwe oblicze formacji, które w 1989 roku 

dorwały się do władzy drogą separatystycznej ugody z właścicielami 
PRL-u. Okazało się, że podający się za „polskie elity” są zdolni akcep-
tować tylko taką Polskę, w której to oni panują. A kiedy demokratycz-
ny wybór większości Polaków wyniósł do władzy innych, to wtedy Polsce, którą 
nie oni rządzą, nie wahają się zadawać wszelkich możliwych ciosów, oszczerczo ją 
spotwarzać i sprzymierzać się przeciw niej z najniebezpieczniejszymi wrogami.

Artur 
Adamski

Mówią liczby
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Historia i Pamięć

Dziś odpowiedź na wszystkie 
te pytania jest więcej niż oczy-
wista. Polityka historyczna Izra-
ela, Światowego Kongresu Ży-
dów i bezliku innych krańcowo 
szowinistycznych żydowskich 
organizacji postawiła sobie 
za cel forsowanie być może naj-
większego oszczerstwa w dzie-
jach. Pomimo niewyobrażalnej 
skali, jak i podłości tego kłam-
stwa, eskalowany jest prze-
kaz, że ofiarami byli wyłącznie 
Żydzi. Cynicznie preparowa-
na narracja nie zalicza Polaków 
do ofiar, gdyż twórcy tej upior-
nej hucpy przeznaczyli Pola-
kom rolę oprawców.

Zagłada Żydów oczywiście 
była faktem – o jej rozpoczęciu 
państwo niemieckie postanowi-
ło w styczniu 1942 r. Niemcy do-
konywali zbrodni tej z właściwą 
sobie konsekwencją i skrupulat-
nością w sposób skrajnie pod-

stępny i cyniczny. Rzeczywi-
sta liczba zamordowanych jest 
trudna do ustalenia, na pew-
no była jednak przerażająco ol-
brzymia. Zastosowany mecha-
nizm ludobójstwa, w którym 
ogromną rolę odgrywała ochot-
nicza, gorliwa kolaboracja sa-
mych Żydów, po wojnie wywo-
łał potrzebę zakłamania fak-
tycznego przebiegu zdarzeń. 
Do tego jeszcze w roku 1960 
kanclerz Adenauer ustalił z pre-
mierem Ben Gurionem, że ol-
brzymim środkom, wypłacanym 
Izraelowi przez RFN, będzie to-
warzyszyło unikanie podkreśla-
nia niemieckiej odpowiedzial-
ności za zagładę. Potrzebny 
był więc „sprawca zastępczy”, 
na którego miało być przenie-
sione odium odpowiedzialno-
ści. Dla RFN nie było to trud-
ne, gdyż fałszowanie historii, 
odwieczna niemiecka specjal-

ność, wchodziło jedynie w co-
raz to bardziej wyrafinowane 
fazy. Hitlerowski generał Re-
inhard Gehlen, już w 1945 po-
stawiony przez Amerykanów na 
czele zalążka późniejszych za-
chodnioniemieckich służb spe-
cjalnych, od razu wykorzystał 
tę sposobność do upowszech-
niania pojęcia „polskie obozy 
koncentracyjne”. Po „zgraniu” 
niemieckiej polityki historycz-
nej z izraelską fabryki kłam-
stwa ruszyły pełną parą. Nie-
którzy producenci jednak po-
szli za daleko. Prof. Bernard 
Mark skompromitował się np. 
dziennikami żydowskich dzie-
ci, które miały rzekomo powsta-
wać w warszawskim getcie, 
a które sam napisał kilka lat po 
jego likwidacji. Podobnie skoń-
czyła się fascynacja dziełem 
niejakiej Miriam Watrenberg, 
też mającym być świadectwem 

tragedii warszawskich Żydów. 
Jak się jednak okazało autorka 
nigdy nie widziała getta, a swój 
bestseller pisała w Brazylii.

Kolosalna operacja fałszo-
wania historii trwa od kilku de-
kad, obecnie jedynie wcho-
dzi w kolejną fazę. W 1978 roku, 
dysponując ogromnym budże-
tem, Marvin Chomsky nakrę-
cił serial pt. „Holocaust” według 
scenariusza Geralda Greena. 
Kosztowna kampania reklamo-
wa i atrakcyjne warunki dystry-
bucji sprawiły, że do dziś jest 
to produkcja telewizyjna rekor-
dowa pod względem łącz-
nej liczby widzów. Za sprawą 
tego serialu w ponad stu kra-
jach świata oglądano polskich 
żołnierzy zapędzających Ży-
dów do pociągów kierowa-
nych ku komorom gazowym 
Auschwitz. Tacy sami oprawcy 
(polskie mundury, znaki, roga-

tywki) w serialu tym zajmowa-
li się rozstrzeliwaniem kobiet 
z warszawskiego getta. Wi-
dzów przyciągała do telewizo-
rów gwiazdorska obsada (Ja-
mes Woods, Davied Worner, 
Meryl Streep), co przyczyniło 
się także do obsypania tej do 
cna zakłamanej antypolskiej 
propagandy Złotymi Globa-
mi i mnóstwem innych nagród. 
Z innego obsypanego nagro-
dami (pięć nominacji do Osca-
ra, jeden przyznany, trzy Zło-
te Globy itd.), z obsadą jesz-
cze bardziej gwiazdorską (nie 
tylko Meryl Streep, ale jeszcze 
Kevin Kline) świat się dowie-
dział, że autorem planu ekster-
minacji Żydów był polski profe-
sor Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Z tego filmu, w szerokim 
świecie znanego pod tytułem 
„Sophie’s choise” widzowie do-
wiedzieli się też, że „Polska 

Angela Merkel odbiera Nagrodę Theodora Herzla

 Wymazywanie pamięci 
o polskich ofiarach

 ■ Z jakich powodów parędziesiąt lat temu państwo izraelskie wraz ze Światowym Kongresem Żydów roz-
pętały histerię przeciw obecności katolickiego klasztoru w sąsiedztwie obozu Auschwitz? Jaka była przy-
czyna zaciekłej walki z obecnością w tym miejscu symboli chrześcijaństwa? Dlaczego z uroczystości po-
święconych ofiarom niemieckiego ludobójstwa ruguje się polskich więźniów, przedkładając zaproszenie 
potomków komendanta Hessa, „zasłużonego” dla tej fabryki śmierci, nad dzieci rotmistrza Pileckiego, 
który uczynił najwięcej dla zahamowania zagłady?

Artur 
Adamski

►
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Historia i Pamięć

Polski Trybunał Konstytucyjny 
tak, jak trybunały siedmiu in-
nych państw Unii, uznał nad-
rzędność Konstytucji nad pra-
wem unijnym (korzystnym 
dla Niemiec). Polska nie bę-
dzie więc kolonią Niemiec. 
Wywołało to wściekłość agen-
tury (nie wykonała zadania, 
nie otrzyma posad w Unii!), 
która organizuje protesty ulicz-
ne przeciw „Polexitowi”, a wła-
ściwie przeciw niepodległości 
Polski. Dlatego popiera bloka-
dę unijnych funduszy dla Pol-
ski i domaga się zamykania 
polskich kopalni.

Agentura przeszka-
dza w ochronie polskiej grani-
cy. Udaje, że obchodzą ją imi-
granci, oskarża straż granicz-
ną i wojsko polskie o „nieludz-
kie postępowanie”. Pewna imi-
grancka rodzina z dziećmi nie-
legalnie przekroczyła granicę, 
ale nie chciała zostać w Pol-
sce. Straż graniczna odstawiła 
ją więc z powrotem za granicę. 
Agentura otrzymała więc pole-
cenie wykrycia miejsca, w któ-
rym to się stało. Z racji sta-
nu wyjątkowego niełatwo 
było wykonać to zadanie. 
Dziennikarze mediów polsko-
języcznych uparcie wypytywa-
li rzeczniczkę prasową straży 
granicznej na konferencji pra-

sowej, a potem też Jarosława 
Kaczyńskiego, obnosząc się 
z hasłem „gdzie są dzieci?”.

Imigranci nie chcą zo-
stać w Polsce, oni chcą do Nie-
miec. Można by więc Niemcom 
zrewanżować się za ich wrogie 
działania wobec Polski i wpu-
ścić im kilkadziesiąt tysię-
cy przybyszów. Jednak straż 
graniczna uczciwie i z hono-
rem wywiązuje się z podję-
tego zadania i broni polskiej 
i unijnej granicy. Tego powie-
dzieć nie można o opozycji, 
która zgodnie z marksistow-
ską dialektyką, zmienia po-
glądy w zależności od warun-
ków, służąc obu agresorom 
A to żąda przestrzegania Kon-
stytucji, a to ogłasza, że unij-
ne prawa są od niej ważniej-
sze i blokuje Europejski Fun-
dusz Odbudowy. Jest niby pro-
europejska, ale i popiera na-
pływ nielegalnych imigrantów, 
aby zniszczyć Unię.

W walce o przemyt imigran-
tów do Polski, politycy opozy-
cji posługują się kompromitu-
jącymi bredniami. Porównu-
ją polską straż graniczną do 
enerdowskich strażników Muru 
Berlińskiego. Jest to wpraw-
dzie obelżywe, ale też głu-
pie i nietrafione, bo ci straż-
nicy zabijali (jak to Niemcy) 

swych rodaków, usiłujących 
przejść przez Mur. A polska 
straż graniczna nikogo nie za-
bija, ale ratuje imigrantów wpę-
dzonych do bagna przez ludzi 
agresora. Inni, wyjątkowo głu-
pi, porównują sytuację na gra-
nicy z Holocaustem. Dziwić się 
można, że żadna (jeszcze) or-
ganizacja żydowska nie oskar-
żyło autora tej bredni o „kłam-
stwo oświęcimskie”! No, bo je-
śli Holocaust miałby on wyglą-
dać jak to, co się dzieje na gra-
nicy, to by znaczyło, że nie 
było żadnej zagłady! Żydzi 
szli dobrowolnie do niemiec-
kich obozów śmierci tak, jak 
teraz imigranci na polską gra-
nicę. Tak mówią potomkowie 
komunistów. Wiadomo, że ko-
muniści to zaciekli antysemici, 
to oni wypędzili Żydów z Pol-
ski w 1968 r., a Żydzi ginęli nie 
tylko w Auschwitz, ale i w Ka-
tyniu i na Syberii.

Opozycja myśli, że z pomo-
cą agresorów dorwie się 
do władzy. A że działa pod 
nazistowskim znakiem 
i świętuje urodziny Adolfa 
Hitlera, przyswaja też jego 
maksymę z „Mein Kampf”: 
„Dajcie mi władzę, a ja was 
urządzę !” Uchowaj nas 
od tego, Panie Boże !

Granica
 ■ Agresja wobec Polski trwa. Jeden agresor z pomocą 

instytucji Unii Europejskiej wciąż próbuje zmusić Polskę do 
zrzeczenia się suwerenności. Mianowany przez polityków, sąd 
(TSUE) – wbrew traktatom – stale wydaje Polsce zakazy i na-
kazy. Bezprawnie blokuje też wypłatę należnych nam kwot. 
Spektakularną formą napaści drugiego agresora jest atakowa-
nie polskiej granicy. Gdyby udało mu się ją przerwać, wywo-
łałby chaos w Unii Europejskiej, którą od lat chce rozbić. Obaj 
agresorzy mają w Polsce wspólną agenturę.

Wacław 
Leszczyński

to przede wszystkim anty-
semityzm”. Po triumfie książ-
ki Martina Greya pt. „Wszyscy, 
których kochałem” w 1983 Ro-
bert Enrico nakręcił na jej pod-
stawie film (znów gwiazdor-
ska obsada, w głównej roli Mi-
chael York, dwie nominacje do 
Oscara itd.). Autorzy tych bred-
ni trochę jednak przeszarżowa-
li. Grey opowieść tę przedsta-
wiał jako rzekomy zapis swo-
jego własnego losu, a kaliber 
absurdów okazał się jednak 
zbyt wielki. Ofiarami wojny byli 
tu oczywiście wyłącznie Żydzi, 
a Polacy odrażającymi bandy-
tami. Jednak na przykład histo-
ria ucieczki z obozu w Treblin-
ce, przy której bladły wyczy-
ny Jamesa Bonda, okraszone 
symfonią innych, obrażających 
nawet przeciętną inteligen-
cję bredni, skończyła się skan-
dalem. Rzeczywistym auto-
rem „autobiograficznej opowie-
ści” okazał się, piszący na za-
mówienie i nie mający pojęcia 
o realiach okupowanej Polski, 
Max Gallo. Wstrząsająca opi-
nię publiczną hucpa uruchomi-
ła dziennikarskie śledztwo, któ-
re ujawniło, że sam ogromnie 
sławny Martin Grey to człowiek 
z całkowicie spreparowanym 
życiorysem. Wprawdzie Żyd, 
ale nie z getta, lecz z NKWD. 
Nie walczył o życie swej rodzi-
ny, lecz zajmował się ekstermi-
nacją oddziałów Armii Krajowej. 
Wszystkie jego „wspomnienia” 
okazały się kontynuacją tego, 
czym zawodowo się zajmował 
– zabijaniem niepodległej Pol-
ski. Polegało to najpierw na li-
kwidowaniu polskich patrio-
tów, a potem produkowaniu za-
mówionych, wyssanych z pal-
ca antypolskich bredni. Przy-
padek ten wskazuje, że ogrom 
oszczerstw preparowanych 
z użyciem olbrzymich środków, 
traci elementarny kontakt z lo-
giką i faktami i może się zakoń-
czyć dość dotkliwą dla jej auto-
rów kompromitacją. Zanim jed-
nak do niej doszło „świadec-
twa” Greya odniosły kolosalny 
sukces. Na przykład we Francji 
znalazły się na 24. miejscu listy 
stu najpoczytniejszych książek 
(wyżej niż „Hrabia Monte Chri-
sto” Dumasa). Takie osiągnię-
cia sprawiły, że niektórym an-
typolskim propagandystom za-
cietrzewienie zaczęło odbie-
ra rozum. Ogłoszone w połowie 
lat osiemdziesiątych przez Elie 
Wiesela „odrzucenie krytycznej 
analizy świadectw zagłady Ży-
dów na rzecz afirmacji każde-
go z takich świadectw” nie jest 
przecież niczym innym jak obra-
zą rozumu. To, że masowy od-
biorca daje się oszukiwać, nie 
oznacza jednak, że zawsze bę-
dzie klękał przed wziętą z sufi-
tu bujdą. A definiowanie każde-
go wymysłu jako świadectwa, 
które każdy musi szanować 
i w które nie wolno mu wątpić, 
jest niszczycielskie dla wiary-
godności rzeczywistych doku-
mentów straszliwej historii. Jed-
nak nadanie najbardziej niedo-
rzecznym opowiastkom statu-
su świętości, której nie wolno 
kwestionować, sprawiło, że fa-

bryki bredni ruszyły pełną parą 
ze swoimi produkcjami. Ich be-
stsellerowym wytworem jest 
na przykład powieść belgijskiej 
Żydówki o pseudonimie Misha 
Defonseca. „Autobiograficzne” 
kocopały tej kobiety, zatytuło-
wane „Taniec wśród wilków”, 
każą wierzyć w to, że jako sze-
ścioletnia dziewczynką ucie-
kała z Polski, ogarniętej po-
wszechną żądzą zabijania Ży-
dów. Ukrywając się w lasach, 
miała się znaleźć pod opie-
ką wilków. Naga i bosa prze-
mierzyła pieszo trzy tysiące ki-
lometrów, nieustannie ochra-
niana przez stado wilków. 
Ta brednia o wędrującej mie-
siącami sześciolatce sprze-
dała się w milionach egzem-
plarzy w wielu krajach, przy-
nosząc fortunę. I oczywiście 
– doczekała się wersji filmo-
wej. Swoją drogą wiele to mówi 
o inteligencji czytelników. Z po-
nurej konkluzji, że nie ma takie-
go idiotyzmu, którego nie dało-
by się wcisnąć szerokim ma-
som, wyciągają wnioski kolejni 
kreatywni grafomani – biznes-
meni. W kolejnych krajach za-
kazuje się podważania „świa-
dectw żydowskiej tragedii” spo-
wodowanej podłością Polaków. 
W wyniku tego szaleństwa cier-
pią jednak nie tylko Polacy. Na 
skutek produkowania i przed-
stawiania jako niepodważalnej 
prawdy coraz bardziej krańco-
wych kretynizmów – cierpi pa-
mięć o losach żydowskiego na-
rodu, skazanego przez Niem-
ców na zagładę. Tym bardziej 
będzie postępowało spotwa-
rzanie pamięci o żydowskich 
ofiarach, że wraz z fabrykowa-
niem i apoteozowaniem debili-
zmów w stylu Greya czy Mishy 
Defonseca oficjalne żydowskie 
czynniki posuwają się do ana-
logicznych łajdactw. Takich, jak 
żądanie wyjęcia terenu obo-
zu Auschwitz spod polskiej ju-
rysdykcji czy uparte głoszenie, 
że w tym obozie, budowanym 
przecież jako miejsce ekster-
minacji polskiego narodu, żad-
nych polskich więźniów w ogó-
le nie było.

Dawno temu ks. prof. Wal-
demar Chrostowski zauważył, 
że żydowska narracja charak-
teryzuje się „wielce specyficz-
nym podejściem do elementar-
nych faktów”. Badania prowa-
dzone przez polskich naukow-
ców, opierające się na profesjo-
nalnie weryfikowanych dowo-
dach, nie mogą mieć zbyt wie-
lu punktów stycznych z żydow-
skimi opowieściami. Fabryko-
wanie obrazu wydarzeń według 
z góry założonego schema-
tu, wykluczającego Polaków 
spośród ofiar i wskazującego 
im miejsce po stronie sprawców 
zagłady, tym bardziej wyklucza 
możliwość jakiegokolwiek zbli-
żenia stanowisk.

Naszym obowiązkiem 
jest więc badanie, poznawa-
nie, upowszechnianie histo-
rycznej prawdy bez ogląda-
nia się na to, co na ten sam 
temat ma do powiedzenia 
strona żydowska.

▶
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Reportaż

Miasto rozciąga się od północ-
nego wybrzeża Morza Marma-
ra do południowego wybrzeża 
Morza Czarnego. Zachodnia 
część leży w Europie, wschod-
nia w Azji. Na dwóch z sied-
miu wzgórz Turcy zbudowali 
niegdyś Pałac Topkapi i Meczet 
Sultanahmet, a wieki wcześniej 
Grecy zbudowali tu Hipodrom, 
świątynię Aja Sofia i otoczyli 
miasto murami. Tu jest twarde 
jądro Stambułu, zwanego przez 
stulecia Konstantynopolem.

Dzisiaj między świątynią Ay-
asofyą, a meczetem Sultanah-
met, słychać głównie turecki. 
Tutaj jedni sprzedają pieczone 
kasztany i gotowaną kukurydzę, 
a inni zbierają śmieci do wiel-
kich worków. Tu każdy ma swo-
je miejsce i akceptuje sprawie-
dliwą nierówność. Miejsce ma 
sprzedawca różności i niewido-
my grajek, i zakwefiona Arabka, 
połyskująca złotem na rękach, 
ma miejsce spocony śmieciarz.

Gdy z uliczki Adliye Sokak, 
gdzie mam siedem minut do 
Bosforu, wychodzę na Sulta-
nahmed Meidani (Plac), obok 
meczetu Sultanahmet, otacza-
ją mnie mury pamiętające ce-
sarza Konstantyna Wielkiego, 
budowle Justyniana i budowle 
sułtana Mehmeda II. Tu widać 
zamożność, dostatek, prze-
pych nawet. Ale wystarczy za-
głębić się w wąskie uliczki tuż 
nad Bosforem, żeby zobaczyć 
Stambuł niebogaty, siermiężny.

Drewniane domy z wykusza-
mi, mieszkania bez wygód. Nie 
inaczej jest w Karaköy za Zło-
tym Rogiem, patrząc od stro-
ny Eminönü. Podobnie jest na 
obrzeżach Eyüp. Pojechałem 
do Eyüp autobusem, odcho-
dzącym z Eminönü. Jest tam 
meczet Sultan Eyüp, zbudowa-
ny w 1458 jako pierwszy meczet 
po zdobyciu Konstantynopo-
la przez Osmanów. Naprzeciw-
ko meczetu znajduje się mau-
zoleum, w którym pochowano 
przyjaciela Mahometa, Eyüpa el 
Ensari. Stąd nazwa Eyüp.

Wracam do Karaköy stat-
kiem, który po drodze przybija 
do niewielkich przystani po oby-
dwu stronach Złotego Rogu. Za-
trzymuję się też w Fenar, gdzie 
żyje licząca dziś mniej niż 3 ty-
siące mniejszość grecka. Stat-
ki między Eyüp i Kadiköy kursu-
ją co godzinę. Kilkadziesiąt me-
trów od przystani Kadiköy jest 
most Galata nad Złotym Ro-
giem. To serce Stambułu. Most 

łączy Eminönü z Karaköy. Za-
wsze bywam na moście Galata.

Eminönü oznacza przystań 
statków pasażerskich. Opodal 
jest dworzec kolejowy Îstan-
bul Sirkeci. W czasach bizan-
tyjskich nazywano to miejsce 
Phosphòrion. W czasach Aga-
thy Christie kFamous as the 
terminating point for the Orient 
Express, Sirkeci remains one 
of the main travel hubs for Istan-
bul, connecting suburban tra-
in, tram and ferry systems.
kończył się tu bieg pociągu 
Orient Express. Teraz jest sta-
cja Marmaray, kolej pod Bosfo-
rem. Po drugiej stronie Złotego 
Rogu, patrząc z nabrzeża Emi-
nönü, widać wieżę Galata. Ni-
zej, obok mostu, jest targ rybny 
i stacja dolna kolejki Karaköy-
Tünel. Lubię stać na moście, pa-
trzeć na dzielnicę Fatih i Sulta-
nahmet i na Karaköy i Beyöğlu.

Stambuł nie jest stolica kraju, 
ale jest centrum kulturalnym i han-
dlowym Turcji. Miasto jest siedzi-
bą kilkudziesięciu banków, giełdy 
papierów wartościowych i ośrod-
kiem przemysłowym, wytwarza-
jącym czwartą część produk-
cji kraju. W mieście znajduje się 
pięć uniwersytetów, z których naj-
starszy, Uniwersytet Stambulski, 
został założony w 1453 roku, gdy 
Turcy zdobyli Konstantynopol.

Na północ od Złotego 
Rogu widać historyczne dzielni-
ce Beyoğlu i Beşiktaş z pałaca-

mi sułtańskimi. Na brzegu Bos-
foru, zarówno po stronie euro-
pejskiej, jak i azjatyckiej, bo-
gaci Turcy zbudowali luksu-
sowe wille, zwane yalı, służą-
ce za letnie rezydencje. Tury-
ści znają najbardziej popularne 
miejsca Stambułu. To Eminönū, 
Karaköy, Taksim, Beşiktaş, Si-
sli, Nişantaşi, Usküdar i Kadiköy. 
W roku 2018 Stambuł odwiedzi-
ło 12,8 mln turystów. Nie sposób 
się temu dziwić, bo Stambuł hi-
storyczny, dzielnice Fatih i Sul-
tanahmet, z całym Cyplem Pa-
łacu, to wielkie muzeum na wol-
nym powietrzu.

Miejsce, gdzie stoją wspa-
niałe meczety i sułtański pa-
łac, zwano w czasach osmań-
skich Cyplem Pałacu (Saraybu-
runu). To miejsce, w którym moż-
na zobaczyć warstwy minione-
go czasu, począwszy od czasów 
biblijnych, poprzez czasy grec-
kie, rzymskie, łacińskie, osmań-
skie i czasy republikańskiej Turcji. 
Legenda miasta sięgają roku 660 
p.n.e. To wówczas niejaki Byzas, 
grecki kolonista z Megery, założył 
nad Złotym Rogiem, opodal Bos-
foru, niewielką przystań, z któ-
rej wyrosło miasto Bizancjum.

Nazwa miasta Byzantion po-
chodziła od imienia jego założy-
ciela, Byzasa. W trzecim wieku 
miasto przyjęło nazwę Augu-
sta Antonina, nadaną na cześć 
Antoniusza, syna Septymiusza 
Sewera.

Historie miasta należy li-
czyć od 20 maja 325 roku, 
gdy cesarz Konstantyn zwo-
łał w Nicei (Nikea) w Bitynii, 
80 km od miasta Bizancjum, 
sobór powszechny biskupów 
chrześcijańskich. Niedługo po-
tem Konstantyn przeniósł stoli-
cę cesarstwa z Nicei do Bizan-
cjum i zmienił nazwę miasta na 
Nova Roma, czyli Nowy Rzym. 
Inauguracja miasta odbyła się 
11 maja 330 roku.

Konstantyn zbudował nowe 
mury, ukończone przez Kon-
stantyna II, które objęły obszar 
o powierzchni około 700 hekta-
rów. Powiększony został Hipo-
drom, zbudowano pałac cesar-
ski, łaźnie Zeuksippa, budynek 
Senatu i wytyczono Forum Au-
gusteum, Forum Konstantyna 
z kolumną i posągiem Apollina 
Heliosa i Forum Taurus.

Nazwa Konstantynopol (gr. 
Konstantinupolis), czyli Miasto 
Konstantyna, nadana przez ce-
sarza Teodozjusza II, najstar-
szego syn cesarza Arkadiusza 
i wnuka Teodozjusza I, stała się 
oficjalną nazwą miasta przez 
cały okres bizantyński, używa-
ną również w czasach Impe-
rium Osmańskiego.

Po roku 1478, gdy w Stam-
bule, opodal pałacu sułtań-
skiego, zbudowano monumen-
talną bramę, prowadzącą do 
urzędów osmańskich, przy-
jęła się nazwa Wysokiej Por-

ty, oznaczającej dwór sułtański 
i urząd wezyra, a później także 
całe państwo tureckie.

Kres miasta Konstantyna 
nastąpił 29 maja 1453 roku, gdy 
miasto zdobyły wojska Mehme-
da II. Od tego czasu, aż do roku 
1930, funkcjonowały dwie na-
zwy: Konstantynopol i Stam-
buł (Îstanbul). Nazwa Îstanbul 
pochodzi od zniekształconych 
przez Turków greckich słów: 
eis ten polin, oznaczających: do 
miasta. Sczepione słowa eis ten 
polin oznaczały na Wschodzie 
– u Persów, w Armenii – kieru-
nek podróży do Konstantyno-
pola. Dopiero w 1930 roku rząd 
turecki wystąpił z apelem do 
państw zachodnich o używania 
nazwy Stambuł (İstanbul) za-
miast Konstantynopol.

W dziewiętnastym wieku 
Turcja z wolna europeizowała 
się, co jest widoczne w archi-
tekturze. Dzielnica Beyoğlu na-
brała zupełnie europejskiego 
charakteru. Mieściły się tu am-
basady, konsulaty, przedstawi-
cielstwa firm. Powstały rezy-
dencje, wygodne apartamen-
ty i mieszkania dla urzędników, 
bankowców i kupców. Zostały 
otwarte eleganckie restauracje, 
sklepy, hotele, kawiarnie.

Wizytówką Galaty (Beyoğlu) 
stał się Tünel, linia Krótkiego Me-
tra, zbudowana w 1875 roku. Było 
to wówczas drugie najstarsze 
metro na świecie, po Londynie 
(1863). Liczący 573 metry Tünel, 
złożony z dwóch stacji, wciąż łą-
czy Karaköy i Beyoğlu..

W niewielkiej odległości 
za Wieżą Galata znajdowały się 
przed rokiem 1922 kolejno: Kon-
sulat Szwecji i Hotel Pera Palas, 
założony przez Nagelmacker-
sa, twórcy Orient Expressu. Od-
wiedziłem Hotel Palas. Podobno 
tutaj, w tym hotelu, Agaty Chri-
stie próbowała popełnić samo-
bójstwo, a Kemal Pasa dowodził 
stad bitwą na Gallipoli. Legenda 
mówi o pokoju 411 w Pera Palace, 
gdzie Agatha Christie napisała 
Morderstwo w Orient Expressie.

Mówi się, że Imperium 
Osmańskie powstało na gru-
zach Bizancjum, a Republi-
ka Turcji (Türkiye Cumhuriy-
eti) powstała na gruzach Impe-
rium Osmańskiego, które ist-
niało od 1299 roku, a rozwinę-
ło się po upadku Konstantyno-
pola w 1453 roku i trwało do 29 
października 1923 roku.

Po pierwszej wojnie, 15 mar-
ca 1919 roku, cieśninę Bos-

A jeśli kawa po turecku, to 
przy Galip Dede w Stambule

 ■ Z pozoru, po wyjściu z Nowego Portu Lotniczego (New Îstanbul Airport) w dzielnicy Arnavutköy, 
miasto wydaje się zwyczajne, ot, beton i szkło. Ale gdy z okna autokaru HAVAIST dają się już widzieć 
mury Konstantyna i Teodozjusza II, pozór idzie na bok i ukazuje się niezwyczajność Stambułu. Niezwy-
czajność na siedmiu wzgórzach nad Złotym Rogiem i nad Bosforem.

Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc

Wędkarze na Moście Galata

►

Nr 256 • 22 października – 4 listopada 202112



Reportaż

foru i Stambuł zajęli Angli-
cy, a do Anatolii wkroczyły woj-
ska greckie, włoskie, ormiań-
skie i francuskie. Turcy nie pod-
dali się. Najpierw pobili Francu-
zów, następnie Ormian. W koń-
cu wyparli Włochów i Greków. 
Powstała Republika Turecka. 
W roku 1923 republikańską sto-
licą ogłoszono Ankarę.

Dynastia Osmanów musia-
ła opuścić Turcję. Najmłodszą 
przedstawicielką rodu Osma-
nów była w 1924 roku trzyletnia 
księżniczka Neslişah, wnuczka 
Abdülmecida II, następcy tronu 
i kalifa ze strony ojca, a ze stro-
ny matki wnuczka sułtana Meh-
meda VI Vahidettina, ostat-
niego sułtana Porty Ottomań-
skiej. Po roku 1957 księżnicz-
ka Neslişah wróciła do Stambu-
łu i tu w 2012 roku zmarła. By-
łem na jej pogrzebie, o czym pi-
sałem do „Obywatelskiej”.

Turcja wyszła z wojen nie-
zmiernie osłabiona, okale-
czona, pozbawiona terytoriów 
i ludności. Spis mieszkańców 
z 1926 roku wykazał, że Tur-
ków jest zaledwie 13 milionów. 
Dzisiaj Turcja liczy ponad 84 34 
000 mieszkańców.

Na pryncypalnej Grande Rue 
de Pera (dzisiaj: Îstiklal Cadde-
si (Aleja Niepodległości), oprócz 
eleganckich restauracji i aparta-
mentów mieszkalnych, znajdy-
wały się ambasady, zamienione 
po roku 1924 na konsulaty. Na-
przeciw Pałacu Francuskiego 
stał polski Dom Narodowy, ku-
piony w 1786 roku przez rezyden-
ta Chrzanowskiego. Na zapleczu 
Domu Narodowego, zwanego 
niegdyś pałacem, był w osiem-
nastym wieku, i jest dzisiaj, odbu-
dowany po pożarze w 1870 roku, 
kościół św. Antoniego.

Od górnej stacji Tünel do pla-
cu Taksim, jeździ Aleją Îstiklal za-
bytkowy tramwaj. Linia służy za-
równo turystom, jak i mieszkań-
com Stambułu. Tramwaj jeź-
dzi wolno, niekiedy zatrzymuje 
się, bo Aleja jest oficjalnie dep-
takiem. Tramwaj jest atrakcją tu-
rystyczną i dostarcza miastu do-
chodów. Linia liczy ponad 3 kilo-
metry i na Placu Taksim kończy 
się pętlą, okalającą zbudowa-
ny w 1928 roku Pomnik Republiki.

Republika nie kłóci się 
dziś z Osmanami. Gdy zmar-
ła w Stambule w wieku 92 lat 
ostatnia przedstawicielka dyna-

stii Osmanów, księżniczka Ne-
slişah Sultan, żona księcia Mu-
hammada Abdel Moneima, syna 
ostatniego wicekróla Egiptu, Ab-
basa II, wnuczka ostatniego suł-
tana Imperium Osmańskiego, 
Mehmeda VI, który w 1922 roku 
uciekł z Turcji na brytyjskim 
okręcie do Francji, na pogrzebie 
nie zabrakło przedstawicieli rzą-
du tureckiego.

Ówczesny premier Re-
cep Tayyip Erdoğan powie-
dział w Zgromadzeniu Na-
rodowym: „Fatma Neslişah 
Osmanoğlu była symbolem 
szlachetności, przechowywa-
ła krew Osmana Gazi, zało-
życiela Imperium Osmańskie-
go. Zachowajmy ją w pamię-
ci z wdzięcznością i szacun-
kiem. Bóg może być zadowolo-
ny z jej rodziny”.

Zasady ustrojowe republi-
kańskiej Turcji stworzył Mu-
stafa Kemal, budując państwo 
świeckie, socjalne i zeurope-
izowane. Te idee stały się pod-
stawą jego ruchu, zwanego Ke-
malizmem (Atatürkçülük). Ata-
türk głosił, że rządy pochodzą 
od ludu i dlatego mają wyra-
żać wolę ludu. Formułował za-
sady nacjonalizmu (Ulusçuluk) 
jako powszechny dostęp oby-
wateli do oświaty i kultury i jako 
nakaz wzajemnej samopomo-
cy. Tak rozumiany nacjonalizm 
miał spajać naród i umacniać 
patriotyzm i tożsamość Turków.

Kemalizm był przeciw-
ko wszelkim podziałom społecz-
nym. Głosił, że wszyscy oby-
watele są równi, bez względu 
na wyznawaną religię, pocho-
dzenie etniczne czy etatyzm (De-
vletçilik). Dążył do unowocze-
śnia państwa i otwarcia się Tur-
cji na rozwój i nowe idee. Przewi-
dywał interwencję państwa w go-
spodarkę. W roku 1937 roku Ke-
malizm został włączony do Kon-
stytucji Republiki. Turcja przyję-
ła kalendarz gregoriański (1925). 
Pismo arabskie zostało zastąpio-
ne alfabetem łacińskim (1928). 
Wprowadzono dziesiętny system 
miar i wag (1933).

Reformy miały też na celu 
zrównanie statusu kobiet. Wpro-
wadzono obowiązkową eduka-
cję dziewcząt, kobiety otrzyma-
ły prawo zajmowania stanowisk 
publicznych, a od 1934 roku 
mogły brać udział w wyborach. 
Zachęcano je do przyjmowania 

mody zachodniej i rezygnacji 
z zasłaniania twarzy.

Kemal Atatürk wprowa-
dził nazwiska. W państwie oto-
mańskim ludzie odróżniali się 
od siebie dodając do imion pro-
fesję, religię, jakąś cechę. Nie-
kiedy był to po prostu Pan Ah-
met, czyli Ahmet Bey. Tytuł pa-
szy, nadawany urzędnikowi albo 
żołnierzowi, mógł być używa-
ny w miejsce Beya, czyli Pana.

Gdy Atatürk kojarzony 
jest w Turcji z wolnością i zmia-
nami politycznymi, to Erdoğan 
kojarzony jest z wielkimi bu-
dowami osiedli, autostrad, lot-
nisk i portów. Polska dostrze-
gła wreszcie w dzisiejszej Tur-
cji sojusznika, a może i przyja-
ciela. Stąd polskie wizyty w Tur-
cji i tureckie wizyty w Polsce. 
Mnie to cieszy, bo Turcją zajmu-
ję się od 1970 roku, gdy obro-
niłem pracę dyplomową: „Służ-
ba dyplomatyczna króla Stani-
sława Augusta Poniatowskie-
go i Rzeczypospolitej przy dwo-
rze padyszachów w Porcie Ot-
tomańskiej”.

W swojej pracy cytowa-
łem wypowiedź Ibrahima Effen-
diego, ministra Dywanu Porty 
Ottomańskiej w 1760 roku, który 
powiedział do Adama Gotartow-
skiego, sekretarza poselstwa 
Józefa Podoskiego w Stambu-
le: „Polacy i Turcy są jak bra-
cia… Bo i długość prawic, i krój 
stroju, siedzenie na koniu, spo-
sób wojowania Polaków z na-
szym Narodem tak są podobne, 
że tylko nas różni wiara. Pola-
cy – co w sercu to i w uściech, 
jak wolnemu narodowi należy”.

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

Atatürk jest dziś ikoną repu-
blikańskiej Turcji. Kemalizm 
opiera się wciąż na sześciu 
strzałach (tur. Altı Ok). Owe 
„strzały” to: republikanizm 
(Cumhuriyetçilik), równość, rzą-
dy ludu (Halkçılık), sekularyzm 
(Laiklik), reformizm (Devrimçi-
lik), nacjonalizm (Ulusçuluk) 

i etatyzm (Devletçilik), czyli po-
lityka społeczno-gospodarcza, 
np. tworzenie przedsiębiorstw 
o kapitale mieszanym. Na tych 
strzałach – zasadach funkcjo-
nuje dziś Turcja rządzona przez 
prezydenta Recepa Erdoğana.

Erdoğan urodził się i wycho-
wał w Stambule. Był burmi-
strzem Stambułu. Dziś jest pre-
zydentem Turcji i urzęduje w An-
karze. Ale sercem jest w Stam-
bule. Po wyborze na Prezyden-
ta Republiki, Erdoğan, wzorem 
dawnych sułtanów, przyjechał 
do meczetu w Eyüp, żeby się 
modlić. Bywa w Stambule tak 
często, jak to jest możliwe.

No więc jaki w rzeczywisto-
ści jest Stambuł? Próba zde-
finiowania Stambułu jest trud-
na. To miasto Orientu i Europy. 
Miasto bajeczne, fascynujące, 

egzotyczne, a przede wszyst-
kim młode, co widać na Îstiklal 
Caddesi. To duch Grecji, mury 
Rzymu, minarety Turcji. Woła-
nie muezinów (Ezan).

Przy uliczce Adliye Sokak, 
gdzie zwykle mieszkam, bu-
dzi mnie przed świtem wezwa-
nie do modłów, zaczynające 
się od wyznania wiary: „Al-
lahu Akbar!” (Bóg jest wiel-
ki!). Kiedy wezwanie cich-
nie, mam jeszcze trzy go-
dziny drzemki. Po śniada-
niu wychodzę do miasta 
i jest zwyczajnie. Orient i Eu-
ropa. Gdzie spojrzę, ogró-
dek kawowy. A kawa po tu-
recku – powtarzam to raz 
po raz – najlepsza przy Ga-
lip Dede Caddesi na dawnej 
Perze w Stambule.

Tureckie wesele pod Bramą Brandenbur-
ską w Berlinie

Tureckie wesele pod Bramą Brandenbur-
ską w Berlinie

Akwedukt Waldensa Stambuł. Tu każdy ma swoje miejsce

Stambuł. Konne bryczki na wyspie Buyukada

Stambuł. Praca na krosnach

▶
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Komentarze i Felietony

„Gdy Niemcy poszukiwali straż-
ników do obozu, nie mieli ani 
jednego reflektanta wśród Po-
laków i musieli cały personel 
obsadzić Niemcami. We Fran-
cji natomiast wszyscy strażnicy 
byli Francuzami. Niemcy sami 
byli zaskoczeni tym, jak bardzo 
gotowi do współpracy, a nawet 
gorliwi byli Francuzi. Niemcy do-
magali się dostawienia im tylko 
dorosłych, ale Francuzi samo-
rzutnie zaproponowali dosta-
wić wszystkie dzieci, które po-
słano do Auschwitz”. Tak wspo-
minał Stanisław Gajewski, am-
basador PRL we Francji w la-
tach 1954-1961, kawaler Legii 
Honorowej. Francja, w czasach 
kolaboracyjnego rządu w Vi-
chy, była jednym z państw, któ-
re podczas II wojny światowej 
aktywnie uczestniczyły w nie-
mieckiej polityce budowania no-
wej i zjednoczonej Europy. Ak-
tywność, z jaką wypełniano 
proces „odżydzania” Europy, 
była zatrważająca. Michael Ro-
bert Marrus, kanadyjski histo-
ryk, żydowskiego pochodzenia, 
pisał w książce „Holokaust”: Do 
1942 r. Vichy nie tylko skutecz-
nie wyjęła Żydów spod prawa, 
ale też przejęła znaczną część 
ich majątków i internowała wie-
lu z nich w specjalnych obo-
zach; zastępy urzędników przy-
zwyczajone były do codzien-
nej rutyny do nękania Żydów, 
oznaczania ich dokumentów 
specjalnymi pieczątkami i wysy-
łania ich do obozów dla interno-
wanych. Policja Vichy współ-
działała z niemiecką polity-
ką eksterminacji Żydów, wyła-
pując Żydów na terenie Fran-
cji i organizując ich deportację 
na wschód do obozów zagłady”. 
Ponad 85 proc. Żydów zostało 
złapanych przez francuską po-
licję, a w latach 1941 – 1944 do 
francuskiej policji i gestapo na 
terenie Francji napłynęło ponad 
3 mln listów ze skargami i do-
nosami na żydowskich współ-
obywateli. Po wybuchu wojny 
z Sowietami, Francuzi aktyw-
nie wsparli siły zbrojne niemiec-
kiego sojusznika. Na począt-
ku lipca 1941 roku, w Paryżu 
powołano Antybolszewicki Le-
gion Ochotników Francuskich, 
która zyskała uznanie marszał-
ka Petaina, szefa rządu w Vi-
chy. Chęć zaciągu wyraziło po-
nad 13 tys. rekrutów, ale ko-
misja odrzuciła ponad połowę 
z uwagi na problemy zdrowot-
ne ochotników oraz kryminalną 
przeszłość. Niemcy nie wyrazi-

li zgody na służbę w tradycyj-
nych francuskich mundurach, 
ale w niemieckich, z niemiecki-
mi dystynkcjami. Pierwszą gru-
pę Legionu, w tym liczącą po-
nad 200 arabskich ochotników 
z Algierii, skierowano na szko-
lenie do Dębicy, a następnie na 
front wschodni, na odcinek walk 
pod Moskwą. Legion walczył 
na froncie wschodnim do koń-
ca sierpnia 1944 r, po czym zo-
stał włączony do Waffen SS. 
Początkowo Francuzi nie mo-
gli służyć w jednostkach SS, 
ale od 1942 r, kiedy wojna prze-
ciągała się, Niemcy wyraża-
li zgody na zaciąg do tych jed-
nostek. Tak było m.in. z po-
wołaniem Dywizji Ochotniczej 
SS „Charlemagne”, czyli Karol 
Wielki. Jej początki sięgały lip-
ca 1943 r., kiedy Niemcy popar-
ły wniosek kolaboracyjnych śro-
dowisk francuskich na utworze-
nie Francuskiego Ochotnicze-
go Pułku Grenadierów SS. Jed-
nostka po przeszkoleniu i zmia-
nie nazwy na Francuską Ochot-
niczą Brygadę Szturmową wal-
czyła w Małopolsce Wschodniej 
(okolice Sanoka i Wisłoka), a na-
stępnie połączona z wcześniej-
szym Antybolszewickim Legio-
nem Ochotników, stała się Dy-
wizją „Charlemagne”, walcząc 
min n Pomorzu w okolicach 
Białogardu i Karlina. Część żoł-
nierzy została ewakuowana do 
Danii, część natomiast walczy-
ła w obronie Kołobrzegu. Z Dy-
wizji „Charlemagne” wytypowa-
no w drodze selekcji ok. 300 
osób, które zostały skierowane 
do obrony Berlina, w skład Dy-
wizji Grenadierów Pancernych 
SS „Nordland”. Zaufanie wodza 
III Rzeszy do Francuzów mu-
siało być duże, skoro bronili oni 

m.in. bunkrów Kancelarii Rze-
szy oraz pełnili służbę wartow-
niczą w bunkrze Hitlera.

Do innych najbardziej kolabo-
ranckich narodów Europy w cza-
sie II wojny światowej zaliczali się 
Holendrzy. Działał tu silny Ruch 
Narodowych Socjalistów kiero-
wany przez Muserta i popierany 
przez niemieckie władze okupa-
cyjne. W lutym 1941 r utworzono 
pierwszą ochotniczą formację 
Standarte SS „Westland”, wcho-
dzącą w skład Dywizji Pancer-
nej SS „Wiking”. Kolejne ochot-
nicze formacje tworzono od po-
łowy 1941 roku: Legion Ochotni-
czy „Nederland”, który walczył 
na froncie wschodnim, po prze-
kształceniu w 1943 roku został 
skierowany do Chorwacji, a póź-
niej ponownie na front wschodni. 
Około sześciotysięczna Ochot-
nicza Dywizja Pancerna SS „Ne-
derland” walczyła na Pomorzu 
Zachodnim w okolicach Szcze-
cina i Stargardu Szczecińskiego, 
a po wycofaniu nad Łabę pod-
dała się armii amerykańskiej. 
Na terenie Holandii działała 
od marca 1943 r. straż terytorial-
na (Landwacht Nederland) prze-
znaczona do walki z partyzantką 
oraz przeciwko alianckim forma-
cjom desantowym. W 1944 roku 
jednostka licząca ponad 3 tys. 
żołnierzy walczyła Belgii, a po 
przeformowaniu na Ochotniczą 
Dywizję SS została skierowa-
na nad Ren. Holendrzy stano-
wili także kadrę, liczącą ponad 
1200 żołnierzy służących w jed-
nostkach wartowniczych na te-
renie niemieckich obozów kon-
centracyjnych – SS Wachtbata-
lion „Nordwest”. W znacznej ilo-
ści byli tam kryminaliści oraz pa-
cjenci szpitali psychiatrycznych. 
W okresie od lipca do począt-

ku września 1944 r. wartowni-
cy tej jednostki rozstrzelali kilku-
set więźniów w obozie w Vugt, 
ochoczo zgłaszając się do tego 
zadania w zamian za dodatko-
we porcje alkoholu i papiero-
sów. Holenderscy kolaboranci li-
czyli ok. 120 tys. osób, z czego 
do Ruchu Narodowych Socjali-
stów należało ok. 50 tys. Holen-
drów. Antysemickie wystąpie-
nia były inspirowane przez ho-
lenderskich współmieszkańców, 
jak miało to miejsce w lutym 
1941.r w Amsterdamie. Hanach 
Arendt w „Eichman w Jerozoli-
mie” pisała: „Po pierwsze w Ho-
landii istniał bardzo silny ruch 
nazistowski, któremu można 
było powierzyć wykonanie ta-
kich policyjnych operacji, jak ła-
panie Żydów, wyszukiwanie ich 
kryjówek itd. Po drugie, miejsco-
wi Żydzi przejawiali bardzo sil-
ną skłonność do dystansowa-
nia się od Żydów nowo przyby-
łych. Sprawiło to, że nazistom 
udało się względnie łatwo sfor-
mować radę żydowską, żywią-
cą przez długi czas przeświad-
czenie, że ofiarą deportacji pad-
ną wyłącznie Żydzi z Niemiec 
i innych krajów. Pozwoliło to rów-
nież SS-manom uzyskać, prócz 
pomocy policji holenderskiej – 
pomoc policyjnych formacji ży-
dowskich. Na czele Amsterdam-
skiej Rady Żydowskiej, jedyne-
go Judenratu na terenie Holan-
dii, stał prof. David Cohen i sza-
nowany kupiec diamentów Abar-
ham Asscher. Jak pisał Mar-
rus: „Rada publikowała w swej 
gazecie zarządzenia niemiec-
kie dotyczące Żydów, rozpro-
wadzała żółte oznaki, które Ży-
dzi byli zmuszeni nosić i korzy-
stała ze statusu „uprzywilejowa-
nia” obejmującego jej członków 

i ich rodziny. Asscher i Cohen 
starannie unikali oporu, poma-
gali przy przeprowadzaniu de-
portacji i na koniec dostarczyli 
nazwiska 7 tys. Żydów przezna-
czonych do wysłania do obozów 
śmierci w Polsce”. Ilu Holendrów 
przyjęło postawę kolaboracyj-
ną względem Niemiec? Po woj-
nie wytoczono proces ok. 40 
tys. Holendrom, na karę śmier-
ci skazano 138 osób, wykonano 
36 wyroków.

Także na terenie Belgii, 
gdzie pod okupacją niemiecką 
ujawniły się silne antagonizmy 
narodowe Walonów i Flaman-
dów, działały – każdy z osob-
na – silne ruchy kolaboracyj-
ne. W walońskiej części Belgii 
aktywna była partia „Rex”, kie-
rowana przez Leona Degrel-
la, który po wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej rozpoczął 
akcję formowania Ochotnicze-
go Korpusu Walońskiego. Już 
po miesiącu liczba ochotników 
liczyła ponad 1,5 tys. osób i zo-
stała skierowana do walki na 
front wschodni. Niemcy propo-
nowali Degrellowi stopień ofi-
cerski, on jednak go nie przyjął 
i pozostał szeregowcem. Korpus 
zwalczał sowiecką partyzantkę 
oraz walczył na froncie, odzna-
czając się walecznością. Wie-
lu oficerów i żołnierzy waloń-
skich otrzymało niemieckie od-
znaczenia, a Degrelle Żelazny 
Krzyż. W toku kolejnych walk 
Degrelle awansował na do-
wódcę brygady a potem bata-
lionu. Brygadę w 1944 r prze-
formowano na Ochotniczą Dy-
wizję Grenadierów SS „Walo-
nie”. Brała ona udział w wal-
kach na Pomorzu Zachodnim. 
Flamandowie też wspiera-
li Niemców w oparciu o Naro-
dową Federację Flamandzką. 
Ochotniczy Legion Flamandzki 
SS, który został utworzony je-
sienią 1941 r., liczył ponad 1100 
żołnierzy i został skierowany 
na front wschodni, do Lenin-
gradu, a następnie na Ukrainę. 
We wrześniu 1944 r. jednostka 
znalazła się w okolicach Świ-
noujścia, Choszczna i wycofa-
ła się za Odrę. We flamandzkiej 
części Belgii powołano w maju 
1942 r. Straż Flamandzką, li-
czącą ok 4 tys. osób. Jednost-
ka była wsparciem dla niemiec-
kich władz okupacyjnych.

Szacuje się, ze liczba Fla-
mandów służących w nie-
mieckich formacjach wojsko-
wych liczyła ok. 23 tys. osób.

Niemcy i stara Europa podczas 
II wojny światowej

 ■ O wyższości starej Europy nad nową, nas, Polaków, jako należących do tej drugiej, starają się 
przekonać politycy i publicyści jedynie słusznej i postępowej opcji, nazywanej „europejską”. Przy oka-
zją włączają historyczne argumenty, mające udowodnić, że te zasłużone i stare narody mają doświadcze-
nia w budowaniu Europy zjednoczonej. Jakoś przemilczają lub pomniejszają uczestnictwo tychże w nie-
mieckiej polityce Hitlera, który był także wyrazicielem takiej koncepcji. Dodajmy, budowanej na funda-
mencie zbrodniczej ideologii.

Andrzej Manasterski
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Nauka

Dzieje się tak, dlatego że praw-
dopodobieństwo wydarzeń 
społecznych, politycznych, han-
dlowych i gospodarczych jest 
obliczone na ogół z niewielkim 
błędem. Nie powinno być sto-
sowane do wydarzeń przyrod-
niczych, których natura jest po-
znana teoretycznie i bardzo po-
wierzchownie. Zatem wynik tych 
obliczeń jest obarczony tą samą 
skalą zawodności. Od stule-
ci podobne zdanie wygłasza-
ją Anglosasi, powtarzając przy-
słowie, że kto w porę przewidzi 
niebezpieczeństwo, w połowie 
go uniknie.

Agresywny wulkan

Od 19 września 2021 r., trwa 
coraz intensywniejsza erup-
cja wulkanu Cumbre Vieja na 
hiszpańskiej wyspie La Palma 
na Wyspach Kanaryjskich. In-
formacje na ten temat prze-
kazuje się na ogół jako wido-
wiskową atrakcję turystyczną 
oraz obrazów coraz to nowych 
pióropuszy lawy, ognia, pyłów 
i gazów, jakie ten wulkan co-
dziennie wyrzuca do atmosfery. 
Hiszpański rząd zarządził ogra-
niczoną ewakuację w strefie za-
grożenia oraz przeznaczył od-
powiednie fundusze na wyrów-
nanie strat, jakie w wyniku wybu-
chu wulkanu poniosło blisko 85 
tys. mieszkańców wyspy. Jak 
dotychczas zniszczeniu ule-
gło ok. tysiąc domów i ewa-
kuowano kilka tysięcy ludzi 
ze strefy zagrożenia. W nie-
dzielę wieczorem (3.10.2021 r.) 
zapadła się kaldera wulkanu, 
a lawa z wszystkich nowych 
szczelin zaczęła się wydoby-
wać z jeszcze większym natę-
żeniem. Na ryzyko z tym zwią-
zane wskazuje polski wulkano-
log, prof. Grzegorz Pieńkowski 
z Państwowego Instytutu Geo-
logicznego w Warszawie (PIG – 
Erupcje wulkanów okiem geo-
loga, 25.09.2021): „Gdyby ja-
kiś duży fragment wulkanu osu-
nął się nagle do wody, spowo-
duje to falę tsunami. Przewidy-
wano nawet taki scenariusz, ale 
na szczęście okazał się mało 
prawdopodobny. Sąsiedztwo 
Hefajstosa i Posejdona (wulka-
nu i morza) jest zawsze poten-
cjalnym czynnikiem ryzyka, je-
śli woda morska przez spęka-
nia dostanie się w okolice ko-
mina czy komory magmowej. 
To zawsze kończy się gwałtow-
ną eksplozją, połączoną często 
z rozerwaniem całego wulkanu 
i wielką katastrofą – w tym falą 
tsunami. Przykłady to Santoryn 
(i zagłada cywilizacji minojskiej) 
lub wybuch wulkanu Kraka-

tau w 1883 roku”. Oczywiście, 
ten wulkan w żaden sposób nie 
zagraża Polsce, również wyga-
słe wulkany na naszym teryto-
rium nie stanowią żadnego za-
grożenia.

Erupcja wulkanu się nasila

Jednakże, jak wspomniano, 
erupcja wulkanu na wyspie 
La Palma się nasila. Monito-
ring specjalistycznego porta-
lu Volcano Discovery komen-
tuje wydarzenia na wyspie 
z coraz większym niepokojem. 
Twierdzi, że jego aktualna erup-
cja jest największa od ponad 
stu lat. Wypływy lawy osiąga-
ją maksymalną szerokość 1250 
metrów i wysokość 8-50 me-
trów. Spływająca do Oceanu 
Atlantyckiego lawa powoli two-
rzy półwysep o powierzchni 
około 40 hektarów. Oszacowa-
no, że erupcja wyemitowała do 
tej pory 250 000 ton dwutlenku 
siarki (SO2). Pióropusz unosił 
się wokół Wysp Kanaryjskich, 
Afryki Północnej, Morza Śród-
ziemnego, a jego część dryfo-
wała nad Atlantykiem, dociera-
jąc nawet do Karaibów na za-
chodzie i do Arktyki na północy. 
Dotychczasową objętość erup-
cji lawy oszacowano na 100-
120 milionów m3. Przewyższa 
ona zarówno erupcje San Juan 
(1949, z lawą 55 milionów m3), 
jak i Teneguia (1971, 43 mln 
m3 lawy). Wypływom lawy to-
warzyszą trzęsienia ziemi. Ich 
liczba i wielkość powoli wzra-
stają, zbliżając się do wiel-
kości 4.0. W ciągu ostatnich 
24 godzin (6.10.2021) doszło 
do31 wstrząsów o magnitudzie 
3,0-3,9 i 47 wstrząsów w ska-
li 2,0 a 2,9. Tempo deformacji 
powierzchni wydaje się stagna-
cyjne, co oznacza, że   wtargnię-
cie magmy jest równoważo-
ne przez wybuch lawy – innymi 

słowy, erupcja jest w tej chwi-
li stabilna. Nowe coraz głęb-
sze wstrząsy wskazują na ko-
lejne wtargnięcia magmy, co 
oznacza, że erupcja może 
trwać bardzo długo.

Zła sława atlantyckich 
wulkanów

Dziesięć lat temu wulkano-
log, Adam Zubek pisał o ak-
tywności wulkanów Wysp Ka-
naryjskich w pracy „Wulkaniza-
cja świata”. (Polityka 18.2011 
(2805) z 29.04.2011). Trzeba 
dodać, że jest to nadal aktual-
na ocena tego archipelagu wul-
kanów. Oto fragment tej pracy: 
„Atlantycka flanka Europy: Wy-
spy Azorskie, Kanaryjskie, Ma-
dera i jeszcze podwodna góra 
Meteor – to wszystko czyn-
ne wulkany, niezbyt oddalone 
od kontynentu. Geolodzy uwa-
żają, że każde z tych miejsc 
to aktywne plamy gorąca. Na 
Azorach ostatni wybuch wul-
kanu miał miejsce w 1957 r. Ni-
czym groźnym się nie zapisał, 
ale uskok, na którym leży wul-
kan, ma bardzo złą sławę – 
był odpowiedzialny za tragicz-
ne trzęsienie ziemi z 1755 r., 
które wraz z wywołanym po-
tężnym tsunami niemal do-
szczętnie zniszczyło Lizbo-
nę. Wyspy Kanaryjskie (geolo-
gicznie należące już do Afry-
ki) to cały ciąg podwodnych 
gór wulkanicznych, z których 
kilka wystaje nad powierzch-
nię oceanu. Pico del Teide na 
Teneryfie jest trzecim najwyż-
szym wulkanem świata (licząc 
od dna morskiego, wznosi się 
na 7 tys. m). Na razie przeja-
wia słabą aktywność, ale jego 
sąsiadka, La Palma, dała o so-
bie znać w 1971 r. Plama go-
rąca znajduje się obecnie pod 
najmniejszą wyspą archipela-
gu Hierro. Tę nazwę zapew-

ne jeszcze usłyszymy. Wulkan 
Madery, Pico Ruivo, jest twórcą 
tej wyspy i całego archipelagu. 
Na razie pozostaje uśpiony”.

Ostanie tsunami

Przypomnieć trzeba, że choć 
dopiero jest początek XXI w., 
to już dwukrotnie gigantycz-
ne tsunami na Oceanie In-
dyjskim, a następnie na Pa-
cyfiku siało spustoszenie 
i śmierć w nadmorskich kra-
jach. To pierwsze wydarzyło się 
26.12.2004 r. Według sejsmolo-
gów było to trzecie pod wzglę-
dem siły trzęsienie ziemi od roku 
1900, od kiedy to prowadzi się 
ciągłe obserwacje sejsmiczne. 
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 
9,1,wywołało fale tsunami, któ-
re najpierw dotarły do wybrzeży 
Indonezji, a w ciągu kolejnych 
kilku godzin uderzyły w wy-
brzeża kilku innych państw Azji 
Po ł u d n i o w o - Ws c h o d n i e j , 
a później także Afryki. Sięgają-
ce 15 m fale zniszczyły nadmor-
skie wsie i miasteczka, a także 
kąpieliska odwiedzane o tej po-
rze roku przez zagranicznych 
turystów. Co najmniej 294 ty-
siące ludzi straciło życie. Na 
Pacyfiku u wschodnich wybrze-
ży Japonii 11 marca 2011 r., do-
szło do największego trzęsie-
nia ziemi w tym kraju i czwarte-
go najpotężniejszego na świe-
cie od 1900 r. Trzęsienie zie-
mi wywołało potężne fale tsuna-
mi, które mogły osiągnąć wyso-
kość do 40,5 m (133 stóp) Opa-
dy śniegu towarzyszące tsuna-
mi oraz mróz bardzo utrudnia-
ły akcję ratowniczą. Zginęło ok. 
20 tysięcy osób. Tsunami spo-
wodowało katastrofę nuklear-
ną Fukushima Daiichi, przez 
stopienie trzech reaktorów, 
zrzut radioaktywnej wody w Fu-
kushimie i związane z nią strefy 
ewakuacji, które dotknęły set-

ki tysięcy mieszkańców. W wie-
lu generatorach elektrycznych 
zabrakło paliwa. Utrata zasila-
nia elektrycznego zatrzymała 
systemy chłodzenia, powodu-
jąc nagromadzenie ciepła, co 
spowodowało wytworzenie ga-
zowego wodoru. Bez wentylacji 
gaz gromadził się w konstruk-
cjach obudowy reaktora i osta-
tecznie eksplodował.

Nieprawdopodobne 
megatsunami

Agencja Reuters (1.10.2021 r.) 
powołuje się na ekspertów, któ-
rzy zapewniają, że   niszczyciel-
ska erupcja wulkanu na Wy-
spach Kanaryjskich nie gro-
zi obecnie wywołaniem olbrzy-
miego tsunami, które uderzyło-
by we wschodnie wybrzeże Sta-
nów Zjednoczonych. Twierdze-
nie, że jest to możliwe, agen-
cja uznaje za bezpodstawne. 
Teoria, że nastąpiłoby zawale-
nie się wulkanu z wywołaniem 
megatsunami, wzbudziła zain-
teresowanie w USA, ponieważ 
powstała z tego powodu fala 
o wysokości 25–50 m mogłaby 
dotrzeć na wschodnie wybrze-
że USA, niszcząc je całkowicie. 
Obszerny materiał na ten temat 
zamieszcza amerykański portal 
US Today News (24.09.2021 r.). 
Potwierdza on wcześniejsze 
ustalenia agencji Reuters, że 
tsunami, które mogłoby znisz-
czyć wschodnie wybrzeże USA 
jest z gruntu fałszywe. Musiało-
by dojść do nieprawdopodobne-
go zbiegu okoliczności w posta-
ci silnych trzęsień ziem i wyjąt-
kowej wybuchowości tego wul-
kanu, co nie jest wykluczone, 
ale też jest bardzo mało praw-
dopodobne. Przyjmując za wia-
rygodne oceny ekspertów, trze-
ba pilnie monitorować wyda-
rzenia związane z tego rodza-
ju zmianami zachodzącymi na 
naszym globie. Lepiej być przy-
gotowanym nawet na tak mało 
prawdopodobne wydarzenia, 
niż potem być przez nie za-
skoczonym. Tu warto zauwa-
żyć, że wspomniane katastro-
falne tsunami z 2004 r. i 2011 r., 
nie były w ogóle przewidzia-
ne nie było też żadnych wcze-
śniejszych oznak, a jednak 
się wydarzyły, zaskakując nie 
tylko ich ofiary, ale także na-
ukowców i ekspertów zajmują-
cych się tym tematem.

Czy zatem eksperci się 
mylą? Nie, nie mylą się. Dzie-
je się tak, dlatego że proce-
sy wewnątrz naszego globu 
są poznane tylko w nieznacz-
nym procencie.

Czy wulkan na wyspie La Palma 
zagraża Stanom Zjednoczonym?

 ■ Nie zagraża. Taka jest opinia naukowców. Amerykanie mogą spać spokojnie. W czym więc problem? 
Ano w tym, że takie opinie nieraz mijały się z rzeczywistymi wydarzeniami przyrodniczymi.

Adam Maksymowicz
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Historia i Pamięć

Relacja prasowa Avelino de 
Almeidy z Cudu Słonecznego 
jest chyba najbardziej obiek-
tywnym dokumentem opi-
sującym tamto wydarzenie. 
Amelida napisał o objawie-
niach fatimskich trzy artyku-
ły, z których pierwszy, zgod-
nie z zaleceniami zwierzchni-
ków, był wyraźnie szyderczy. 
Tekst o Cudzie Słonecznym 
miał się stać publikacją, która 
ostatecznie skompromituje ob-
jawienia fatimskie, jednakże jej 
autor, zaprzysiężony ateista, 
jako rzetelny sprawozdaw-
ca postanowił nie zaprzeczać 
temu, co zobaczył na własne 
oczy w Cova da Iria pod Fati-
mą 13 października 1917 roku. 
Poniżej przytaczam tłumacze-
nie fragmentów artykułu, który 
przekreślił na zawsze karierę 
dziennikarską de Almeidy, ale 
z drugiej strony, jako tekst ma-
sona stał się jednym z koron-
nych dowodów autentyczności 
tego zdarzenia.

Łucja, dziesięciolet-
nia wizjonerka i jej młodsi to-
warzysze, Franciszek – dzie-
więć lat i Hiacynta – siedem 
lat, przyszli jakieś pół go-
dziny przed czasem wyzna-
czonym na objawienie. […] 
Deszcz padał bez przerwy, 
ale nikt nie tracił ducha. Gru-
py wiernych klękały w błocie, 
a Łucja poprosiła, by ludzie za-
mknęli swe parasole. [...] Wie-
lu, bardzo wielu ludzi było po-
grążonych w czymś podob-
nym do ekstazy; byli tak poru-
szeni, że modlitwy zamarły na 
ich spieczonych wargach. Lu-
dzie, którym zdawało się, że 
dotykają nadprzyrodzoności, 
byli jak sparaliżowani, ze zło-
żonymi rękami i błyszczącymi 
oczami.

Jedno z dzieci potwier-
dziło, że Najświętsza Mary-
ja Panna kolejny raz do niego 
przemówiła. Nagle zaciągnię-
te wciąż chmurami niebo za-
częło się przejaśniać. Deszcz 
ustał i zobaczyliśmy, że miej-
sce przez cały ranek pogrą-
żone w zimnie, oświetla słoń-
ce. Zmiana nastąpiła niezau-
ważalnie. W tłumie trzydzie-
stu, czterdziestu tysięcy byli 
ludzie bezstronni, wykształce-
ni i wolni od wpływów misty-
cyzmu. Wielu pielgrzymów za-
częło mówić, że za chwilę uka-
żą się zapowiedziane znaki. 
I wówczas rozpoczął się spek-
takl niepowtarzalny, a dla tych, 

którzy nie byli jego świad-
kami, niewiarygodny. Z dro-
gi widać było wielki tłum zwra-
cający się w stronę zawieszo-
nego wysoko na niebie słoń-
ca. Ciało niebieskie przypo-
minało matowy srebrny ta-
lerz, na który można było pa-
trzeć bez wysiłku. Nagle po-
niósł się wielki krzyk, a najbli-
żej stojący wołali: „Cud, Cud! 
Wspaniałe, Wspaniałe!”. Tłum 
bladych z przerażenia ludzi, 
którzy z odsłoniętymi głowami 
spoglądali w niebo, zobaczył, 
że słońce zadrżało. Wykona-
ło kilka nigdy przedtem niewi-

dzianych ruchów wykraczają-
cych poza wszelkie prawa na-
tury. Słońce „tańczyło”, jak 
trafnie określili to wieśniacy. 
Stary mężczyzna stojący na 
przedzie wozu Nova Auto-Om-
nibus z Torres, człowiek przy-
pominający jedną z postaci 
Paula Déroulede, o rysach za-
razem surowych i łagodnych, 
zwrócony twarzą do słońca 
donośnym głosem wyrecyto-
wał Credo, od pierwszego do 
ostatniego zdania. Zapytałem, 
kim jest, a on odpowiedział, że 
nazywa się Joao Marioa Ama-
di de Melo Ramalho da Cunha 

Vasconcelos. Widziałem go, 
jak później zwracał się do tych, 
którzy wciąż mieli na głowach 
kapelusze, i stanowczo żądał, 
by je zdjęli w obliczu tak nie-
zwykłego dowodu na istnienie 
Boga. Podobne sceny powta-
rzały się w różnych miejscach. 
Jakaś kobieta, płacząc i niemal 
się zachłystując, wołała: „Co 
za wstyd! Są wciąż ludzie, któ-
rzy wobec takiego niesłycha-
nego cudu nie zdjęli z głów ka-
peluszy!”. Starszy mężczyzna, 
dotychczas niewierzący, wzno-
sząc ręce do góry, wołał: „Naj-
świętsza Panno! Najświętsza 

Panno!”. Łzy spływały mu po 
policzkach: „Królowo Różań-
ca, ratuj Portugalię!”. Wszę-
dzie dookoła rozgrywały się 
podobne sceny: wyznawa-
no wiarę w Boga, przyzywa-
no Matkę Bożą, błagano o mi-
łosierdzie. Potem wszyscy py-
tali się nawzajem, co widzieli. 
Większość mówiła, że drżące, 
tańczące słońce. Inni zapew-
niali, że widzieli uśmiechnię-
te oblicze samej Najświętszej 
Maryi Panny. Przysięgali, że 
słońce obracało się wokół swej 
osi, jak to się dzieje na poka-
zie sztucznych ogni, że zstą-
piło prawie tak nisko, iż swymi 
promieniami mogło zapalić zie-
mię. Byli tacy, którzy twierdzi-
li, że widzieli stale zmieniające 
się kolory.

Pielgrzymi, którzy ruszyli 
najszybciej, wędrowali już w dół 
drogi. Z duszą w nieustannym 
zachwyceniu nieśli dobrą no-
winę swoim wioskom. A kapła-
ni? Kilku przyszło na to miej-
sce, wszyscy uśmiechnięci 
i trzymający się pielgrzymów 
zabiegających o łaski z nieba. 
Nie każdy zdołał ukryć satys-
fakcję, którą można dostrzec 
na twarzach zwycięzców. Nie-
zwykły taniec słońca wywo-
łał w Fatimie wybuch „Hosan-
na” nie wśród wierzących ale – 
zgodnie ze świadectwem wia-
rygodnych świadków – rów-
nież wśród poruszonych wol-
nomyślicieli i innych niemają-
cych nic wspólnego z religią, 
którzy przybyli na to miejsce 
już dziś uważane za święte.

Antyfatimska kampania 
prasowa

Artykuł Avelino de Almeidy 
został opublikowany 15 paź-
dziernika 1917 roku na pierw-
szej stronie „O Século” razem 
z fotografią trojga fatimskich 
dzieci. To zdjęcie jest najbar-
dziej rozpoznawalnym zna-
kiem tamtych wydarzeń. Trud-
no wyjaśnić, jak to się stało, 
że tekst masońskiego spra-
wozdawcy, życzliwie opisu-
jącego wydarzenia w Fati-
mie, wydrukowano na pierw-
szej stronie antyklerykalnej 
i masońskiej gazety, która mia-
ła być jednym z głównych na-
rzędzi ośmieszania objawień. 
Być może wydawca dziennika, 
ufając oddanemu i posłuszne-
mu dziennikarzowi, pozwolił na 
druk, nie czytając artykułu? 

Cud Słońca piórem masona
 ■ Avelino de Almeida był niezwykle utalentowanym i rzetelnym dziennikarzem, niko-

go więc nie dziwiło, że z czasem został redaktorem naczelnym „O Seculo” – jednego z naj-
ważniejszych dzienników w Portugalii. Nieoczekiwanie pozbawiono go stanowiska szefa 
gazety, gdy jesienią 1917 roku opublikował na jej łamach artykuł o Cudzie Słonecznym w Fa-
timie, którego był świadkiem. I którego w swym tekście nie wyszydził, choć jego chlebo-
dawcy i jednocześnie koledzy z loży masońskiej, kategorycznie tego żądali. A pamiętajmy, 
że w 1917 roku jawnie walczący z Kościołem masoni oficjalnie rządzili ojczyzną Fado.

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

►
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Historia i Pamięć
A może Avelino de Almeida 

użył innego podstępu? Wszyst-
ko wskazuje na to, że nie mógł 
się sprzeniewierzyć dzienni-
karskiej rzetelności bez wzglę-
du na cenę, jaką musiał za-
płacić. Zamieszczenie artyku-
łu na pierwszej stronie przy-
jęto jako kompromitację gaze-
ty, zważywszy, że na począt-
ku października 1917 roku por-
tugalska prasa zawarła z wła-
dzami państwowymi nieoficjal-
ną umowę, iż artykuły o Cu-
dzie Słonecznym będą publi-
kowane wyłącznie w nielicz-
nych czasopismach wskaza-
nych przez władze reżimowe, 
przede wszystkim w „O Século”. 
Artykuły te – co również wyni-
kało z rzeczonej umowy – mu-
siały ośmieszać cud nad Cova 
da Iria, a ich główne założe-
nia, powinny były być powielo-
ne w tekstach prasowych w po-
zostałych portugalskich czaso-
pismach. Plan skompromitowa-
nia Cudu Słonecznego i obja-
wień fatimskich, powinien był 
się powieść. Nikt z wtajemni-
czonych w ów spisek propa-
gandowy nie podejrzewał jed-
nak, że niespodziewanie wyła-
mie się z niego ktoś uzna-
wany w sekretnym układzie 
za uosobienie lojalności. Tym-
czasem „O Século”, które mia-
ło wyznaczać kierunki całej an-
tyfatimskiej kampanii, zawio-
dło na całej linii i to już na star-

cie. Wkrótce po opublikowa-
niu relacji z Cova da Iria de Al-
meida został wyrzucony z ga-
zety. Mimo to 29 październi-
ka jego relacja oraz kilkana-
ście zdjęć dokumentujących 
Cud Słońca zostały opubliko-
wane w ilustrowanym czasopi-
śmie „Ilustração Portugueza”.

Widziałem to

Niektóre źródła donoszą, że 
Avelino de Almeida był ateistą, 
inne że agnostykiem; nie zmie-
nia to faktu, iż na pewno nie był 
człowiekiem wierzącym. Wielu 
badaczy i komentatorów obja-
wień fatimskich dziwi się, iż de 

Almeida nie uwierzył w Boga, 
choć był świadkiem Cudu Sło-
necznego, który – jak otwarcie 
przyznał – złamał prawa natu-
ry rządzące astronomią. Nie-
którzy tłumaczą, że Avelino zbyt 
długo był ateistą (czy też agno-
stykiem), by nagle stać się czło-
wiekiem wierzącym, nawet w ob-

liczu tak spektakularnych zna-
ków. Inni twierdzą, że masoń-
skie przekonania blokowały 
jego serce przed łaską wiary. 
Ja natomiast zastanawiam się, 
czy tak nie miało być, że Ave-
lino de Almeida po Cudzie nad 
Cova da Iria miał pozostać nie-
wierzący? Bo czyż świadectwo 
zdeklarowanego ateisty (agno-
styka) i masona, nie ma szcze-
gólnej wagi? Jak donoszą roz-
maite źródła, de Almeida pyta-
ny o Cud Słoneczny niestrudze-
nie powtarzał dwa słowa: „wi-
działem to”. Niczego nie tłuma-
czył, nie szukał wyjaśnień, jedy-
nie opisywał to, co zobaczył na 
niebie. A stwierdzenie „widzia-
łem to” brzmiało w jego ustach 
niczym osobliwe Credo.

Strona antypolska nie ma 
takiego dylematu. Wszyst-
ko bowiem, co dzieli Po-
laków, sprzyja destrukcji, 
o jaką im chodzi. Stale obo-
wiązuje zasada: im gorzej, 
tym lepiej. Tu nie ma podzia-
łu na mądrych zaszczepio-
nych i głupich niezaszcze-
pionych. Dlaczego? Bo jakie-
kolwiek dodatkowe podzia-
ły we własnych szeregach 
są niepożądane. Więcej, nie-
zaszczepieni w ich szere-
gach mogą stać się dodat-
kową opozycją wobec rządu, 
ot takie praktyczne zastoso-
wanie wirusa.

A co na to sam Putin, któ-
remu destrukcja państwa pol-

skiego z pewnością leży na 
sercu? Jeżeli pandemia jest 
prawdziwa, a szczepienia 
mogą ją zatrzymać, to powi-
nien popierać niezaszczepio-
nych. Jeśli natomiast pande-
mia jest fałszywa, a dopie-
ro szczepionki mają dokonać 
depopulacji, to powinien po-
pierać szczepienia.

On, zajęty wojną hybry-
dową na polsko-białoru-
skiej granicy, milczy nie-
stety w tej sprawie, skazu-
jąc nas na domysły i opinie 
pokazywanych w telewizji 
zamaskowanych przechod-
niów oraz tak zwanych au-
torytetów.

Zapytajmy 
Putina

 ■ Ach, jak by to było do-
brze, gdyby można było 
utożsamić podział zaszcze-
pionych i niezaszczepionych z preferen-
cjami politycznymi! Niestety, ci nie-
zaszczepieni znajdują się zarówno po 
stronie polskiej, jak i antypolskiej. Nie 
ma wyjścia, trzeba z bólem serca oskar-
żyć własnych ludzi, że padli ofiarą kno-
wań Putina. To może skłoni ich do za-
szczepienia się.

Małgorzata 
Todd

▶

Zacytuję dwa fragmenty ze wspomnianej już li-
teratury historycznej anglojęzycznej. Pierwszy 
– pochodzi z początkowych kart książki „Serce 
Europy” (The Heart of Europe, Norman Davis). 
W tekst angielski wpleciony jest – co Autor czę-
sto stosuje – tekst z literatury polskiej. Tu – dla 
przykładu – słowa Juliusza Słowackiego z Po-
dróży do Ziemi Świętej z Neapolu:
„Jeśli Europa jest nimfą, Neapol
Jest nimfy okiem błękitnym; Warszawa –
Sercem; cierniami w nodze – Sewastopol,
Azof, Odessa, Petersburg, Mittawa;
Paryż – jej głową, a Londyn – kołnierzem
Nakrochmalonym, a zaś Rzym – szkaplerzem”.

Nasuwa mi się tu raptem nowa dygresja. Ju-
liusz Słowacki – geniusz słowa polskiego i ten, 
który proroczo przewidział wybór słowiańskie-
go papieża, nie umieścił w tej Europie Germa-
nów czy choćby Prusów. Czyż nie jest to dla nas 
signum temporis i ostrzeżeniem przed grożącą 
nam pangermańską Europą?

Drugi cytat pochodzi z zakończenia tej samej 
książki:

„Dzwon nad Wisłą dzwoni dla nas wszystkich, 
bo Polska jest miejscem, gdzie rywalizujące kul-
tury i filozofie naszego kontynentu stają przeciw 
sobie w najbardziej ostrej formie, gdzie napięcia 
dramatu europejskiego rozgrywane są na ciele 
i nerwach dużego narodu. Polska nie jest zwy-
kłym kawałkiem ziemi, czy nawet odległym przy-
lądkiem. Jest ona Sercem Europy”.

Pięknie jest to ujęte przez obserwatora z ze-
wnątrz, ale nie jest to dla nas zwykły komple-
ment. To ostrzeżenie dla zarozumiałej Europy 
Zachodniej i dla krajowych, naiwnych i złowro-
gich entuzjastów unijno-europejskich.

Trzeci z zapowiedzianych fragmentów litera-
tury odnosi się właśnie do pojęcia unii, zawiera-
nej przez sąsiadujące ze sobą, a tak odmienne na-
rody. Posłużę się tu świetnym przykładem z na-
szej historii – preambułą do tekstu unii horodelskiej 
z 1413 roku, w której główną myśl wzięli autorzy 
z Hymnu o Miłości św. Pawła w Liście do Koryntian:

„Miłość jednak nie działa marnie; promien-
na sama w sobie gasi zawiści – osłabia urazy 
– daje wszystkim pokój – łączy rozdzielonych – 
podnosi upadłych – łagodzi nierówności – pro-
stuje krzywdy – wspiera każdego – nie osłabia 
nikogo. I ktokolwiek się schroni pod jej skrzydła, 
znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczy-
jej groźby. Miłość tworzy prawa – rządzi króle-
stwami – zakłada państwa – prowadzi do dobre-
go stanu Rzeczypospolitej. A kto nią wzgardzi – 
ten wszystko straci”.

Sześćset lat temu Polacy posługiwali się 
takim językiem! [...] A napisane to było prze-
cież wtedy, gdy w Europie trwał stan wojny, gdy 
spory rozstrzygano mieczem. [...] Tak więc – 
uwzględniając okres rozbiorów – Polacy mają 
czterechsetletnie doświadczenie w unijnym ży-
ciu z innymi narodami w Europie Środkowo-
Wschodniej. […] Akty unijne zawierali Polacy 
z Litwą bez użycia siły, dobrowolnie i to było uni-
katowe w ówczesnej Europie”.

Mieczysław M. napisał te komentarze o miej-
scu Polski w Europie w 2001 roku. Jest 
to skrót naszych narodowych myśli i na-
szej racji w Europie od setek lat. Warto te cy-
taty wszystkim przypominać przy okazji każ-
dej dyskusji o miejscu Polski w Unii – tej 
obecnej i tej sprzed setek lat.

Juliusz Słowacki 
a unia horodelska

 ■ Kilka myśli zawartych we wstępie książki Mieczysława z Karłowic „Moje 
spotkania”:

Agnieszka 
Marczak
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Wywiad

Jak wyjść z tej pędzącej kolejki rollerco-
astera i jak zmotywować nasze dziecko 
do aktywności fizycznej, a przy tym nie 
pogrzebać naszych relacji? Takie myśli 
dość często kłębią się w zatroskanych, 
przemęczonych rodzicielskich i nauczy-
cielskich głowach. Rozmawiamy na ten 
temat z absolwentem AWF i nauczycie-
lem W-F-u w szkole podstawowej, oj-
cem trojgai dzieci – Markiem Zatorem.

Jak rodzice mogą zmienić te niemi-
łe rozmowy przy stole i docinki u bab-
ci na niedzielnym obiedzie i zmo-
tywować dzieci do aktywności fi-
zycznej?

Nikt z nas nie przepada za moralizator-
skimi wykładami. Dzieci nie lubią podob-
nego bombardowania ze strony rodziców 
i nauczycieli, tak jak my nie lubimy roz-
mów motywacyjnych z szefem w obec-
ności innych pracowników. Tym bar-
dziej, gdy patetyczne nawoływanie do 
aktywności nie pokrywa się z naszą co-
dziennością. Raczej powinniśmy zapy-
tać siebie samych – co ja mogę zrobić, 
żeby dać przykład dzieciom i rodzinie?

Czyli rodzice powinni sami odłożyć 
smartfon i włożyć trampki?

Właśnie tak. Po pierwsze przykład, 
nic nie działa tak dobrze jak nasza ak-
tywna postawa. Spokojnie, to nie musi 

być od razu Maraton Warszawski. War-
to wybrać się na rower lub wybrać spa-
cer w drodze do pracy. Schody za-
miast windy. Ograniczyć pochłanianie 
słodyczy zachomikowanych w szafce (o 
których już dawno wiedzą dzieci i żona).

A co zrobić, kiedy dziecko mówi: 
„Tato, mamo ja nie chcę grać w piłkę! 
Nie lubię kosza”.

Gdy próbujemy namówić nasze dziec-
ko do aktywności fizycznej, uprawia-
nia danej dyscypliny sportu, zwróć-
my uwagę na jego predyspozycje fi-
zyczne i psychiczne. Sport ma wzmac-
niać kondycję i kształtować ducha. Je-
śli maluch, nastolatek źle radzi sobie 
z krytyką kolegów i koleżanek na bo-
isku, to może wspinaczka, rower, bie-
ganie czy lekkoatletyka oszczędzi mu 
nieprzyjemności ze strony rówieśników 
– bo to sporty indywidualne, w których 
to on sam bierze całą odpowiedzialność 
za wynik. Jeśli nabierze siły i pewności 
siebie, to może będę chciał spróbować 
gier zespołowych.

Warto poświęcić czas na odczytanie 
temperamentu dziecka i dobranie takiej 
dyscypliny sportu, w której dziecko bę-
dzie się rozwijało i czuło dobrze. To nie 
znaczy, że nie będzie przeżywało wzlo-
tów i upadków, radości i smutków, eks-
cytacji i przygnębienia, które są częścią 
naszej codzienności.

A jakie można znaleźć wzorce dla 
dzieci?

Dodatkowym bodźcem motywacyjnym 
są osoby w danym otoczeniu sporto-
wym. Dobry trener imponujący sporto-
wą pasją, czy idol sportowy, który swoją 
postawą na boisku i poza nim jest wzo-
rem do naśladowania.

Czy rówieśnicy dziecka, koleżanki 
i koledzy mogą pomóc czy jest prze-
ciwnie?

Środowisko rówieśnicze, które po szko-
le idzie porzucać do kosza, na deskorol-
kę lub na rolki będzie jednym z najmoc-
niejszych bodźców.

Warto poznawać kolegów i koleżan-
ki naszych dzieci, pytać ich i doceniać 
sportowe pasje, ale raczej nie porówny-
wać ich z naszymi dziećmi – ( „on ćwi-
czy, a Ty tylko komp i komp…”) – to na 
dłuższą metę nie działa.

Jednak w wielu przypadkach prawie 
niemożliwe jest oderwanie dziecka 
od monitora.

To temat na niejedną książkę. Świat wir-
tualny jest pociągający, bo w nim każdy 
może choć przez chwilę poczuć się wyjąt-
kowo i niepowtarzalnie. Nie wymaga 
to zbytniego wysiłku.

Jeśli nam, rodzicom, dziadkom, na-
uczycielom i pedagogom udałoby 
się stworzyć tak atrakcyjne środowi-
sko wzrostu i rozwoju zainteresowań, 
pasji, to uniknęlibyśmy wielu uzależnień 
od komputera.

Ale przecież jeszcze niedawno była 
edukacja zdalna –nasze dzieci sie-
działy przed komputerami po 6-7 go-
dzin dziennie. Co w takiej sytuacji?

Tak, to prawda. Sytuacja była bardzo 
trudna. Warto zastanowić się, co na-
sze dzieci robią po tych 6-7 godz. przed 
komputerem. Czy ich mózg ma szan-
sę odpocząć i rozwijać się na innych 
płaszczyznach? Czy zaproponowali-
śmy wspólny spacer, wycieczkę rowe-
rową, pracę w ogrodzie, garażu itd. 
A może malowanie, ceramika, majster-
kowanie, modelarstwo? Może to być do-
bry pretekst do wyjścia domu i aktyw-
ności.

Co robić w przypadku lock downu 
i zamknięcia w domu? Jak dzie-
ci mogą aktywnie spędzić popołu-
dnie w swoim pokoju?

Warto stworzyć w pokoju dziecięcym 
strefę aktywności fizycznej: drążek w fu-
trynie, ścianka wspinaczkowa i matera-
ce dla młodszych dzieci. Może chwy-
totablica? To dobra alternatywa dla 

Aktywnie czyli jak?
 ■ „Kiedy przestaniesz grać na komputerze? Kiedy wreszcie się ruszysz? Tylko ten komputer 

i komputer...”. Takie zarzuty padają w naszych domach zdecydowanie za często. Czyja to wina 
– dzieci, rodziców, nadopiekuńczych dziadków, systemu? Pewnie wszystkiego po trochę.

Agnieszka 
Marczak

►
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Wywiad
urodzinowych prezentów pod tytu-

łem gaming room – krzesło, słuchawki 
i myszka do grania.

Czyli ważne dla dziecka jest być 
tu i teraz.

Tak. Robienie rzeczy dających real-
ny efekt. Pobudzenie się zdecydowa-
nie obniża poziom stresu u wszystkich. 
Natomiast kortyzol – hormon, który 
jest wydzielany w naszym organizmie 
pod wpływem stresu. bardzo źle wpły-
wa na wzrost i rozwój. Zbawienne mogą 
być tutaj endorfiny – już po kilku minu-
tach jazdy na rowerze schodzi z nas na-
pięcie.

Jakie ćwiczenia mogą wykonywać 
dzieci w domu?

Mówiąc o ćwiczeniach w domu myślimy 
o pompkach, drążku i przysiadach. Mu-
simy pamiętać, że zbyt trudne ćwiczenia 
na początku doprowadzają do zniechę-
cenie i rezygnacji. Zacznijmy od natural-
nych sposobów wzmocnienia kondycji: 
spacery, jazda na rowerze, wchodzenie 

po schodach, dzikie zapasy w formie za-
bawy dziećmi.

Gdzie szukać inspiracji na fit-
ness w domu?

Szukajmy w sieci filmów instruktażo-
wych z ćwiczeniami, ale próbujmy zna-
leźć dobre, spójne i czytelne materia-
ły. Dobrze będzie, jeśli będziemy wyko-
nywać ćwiczenia razem z dzieckiem. 
Wówczas na sobie sprawdzimy poziom 
trudności. Jeśli mamy psa zaangażujmy 
dzieci w spacery z nim.

Należy pamiętać, że to my, rodzice 
i dziadkowie, mamy ogromy wpływ na 
dzieci. Im wcześniej zaczniemy kształ-
tować postawy prozdrowotne, tym ła-
twiej będzie nam w przyszłości namó-
wić młodzieńca na bieganie wokół par-
ku czy rowerową pętlę

wokół miasta.

Dziękujemy za rozmowę.

Projekt wykonano dzięki partnerstwu z Fundacją 
LOTTO im. Haliny Konopackiej

Dzięki takim narządom nasz 
mózg odbiera bardzo wiele 
bodźców, po ciężkim dniu i du-
żym przepracowaniu ważny jest 
odpoczynek. Nie chodzi jedynie 
o sen w nocy, a o chwili wyci-
szenia w samotności i pró-
bie odcięcia się od świata ze-
wnętrznego. W tym może po-
móc nam codzienna medyta-
cja. Nie musi ona być połączo-
na z religią czy pozycją lotosu 
to może być dla nas coś w ro-
dzaju odpoczynku od codzien-
nych zmartwień. A przygo-
towanie do niej nie wyma-
ga wiele, wystarczy jedynie ci-
che i spokojne miejsce.

Rozpoczynając przygodę 
z medytacją wystarczy wybrać 
dla nas odpowiednią porę na 
nią może to być poranek po 
obudzeniu i próba wycisze-
nia przy ćwierkaniu ptaków. 
Bądź wieczór po ciężkiej pra-
cy gdzie jesteśmy zmęczeni po 
całym dniu na nogach. Następ-
nie należy wybrać odpowied-
nie miejsce do takich działań. 
Powinno ono być dla nas bez-
pieczną opoką, w której czuje-
my się dobrze ze samym sobą. 
I możemy dodatkowo zapo-
mnieć o wszystkich problemach 
dnia codziennego albo tym co 
nas męczy.

Takie odprężenie war-
to wykonywać każdego dnia 
nawet zaczynając od dwóch 
minut dziennie a po jakimś cza-
sie kończąc na 30 minutach 
czy dłuższym czasie. To od nas 
samych zależy jak długą chwi-
lę na to poświęcimy i ile potrze-
bujemy na całkowite uspokoje-
nie myśli, emocji i uczuć.

Po wybraniu miejsca i zde-
cydowaniu ile czasu na to po-
świecimy możemy wygodnie 

usiąść, położyć się lub wybrać 
ulubiona odstresowującą dla 
nas pozycje. Należy czuć się 
komfortowo w niej nic z ze-
wnątrz nie powinno nam prze-
szkadzać i na nic nie powinni-
śmy zwracać uwagi. Jak czu-
jemy jakąkolwiek niewygo-
dę warto ułożyć się inaczej 
żeby czuć się dobrze.

Po takim przygotowa-
niu warto wybrać styl medyta-
cji, ich jest dużo jednym z pod-

stawowych jest liczenie od-
dechów. Polega na spokoj-
nym oddychaniu i liczeniu do 
10 oddechów i wydechów po 
czym rozpoczęciu od nowa li-
czenia. Jest to prosty sposób 
na naukę spokojnego i pełnego 
oddychania.

Inną techniką medytacyjną 
jest technika dwóch kolorów. 
Ona również skupia się na od-
dychaniu jednak tym razem nie 
liczymy oddechów i wydechów. 

W jej czasie wciągając powie-
trze wyobrażamy sobie idealne 
błękitne bądź złote powietrze, 
które jest pozbawione skazy. 
Natomiast wydychając wyobra-
żamy sobie brzydkie i ciemne 
powietrze z dużą ilością naszej 
złej energii, której się pozby-
wamy z naszego ciała.

Ostania techniką jest tech-
nika tak zwanych chmurek. Po-
lega ona na pozbywaniu się 
złych myśli w czasie medyta-
cji. Odpoczywając i nie mo-
gąc się skupić na niczym do-
brym warto wyobrazić sobie, 
że umieszczamy nasze proble-
my na przysłowiowej chmurce, 
której każemy odlecieć. Dzięki 
temu oczyszczamy się od pro-
blemów.

Podsumowując cały czas 
jesteśmy narażeni na wie-
le negatywnych czynników, 
których może być wiele 
przez co nas mózg może 
sobie nie radzić. Dlate-
go warto w ciągu dnia zna-
leźć tą chwilę dla jego do-
brej pracy i dla samego sie-
bie bo warto.

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

Czy wyciszenie w ciągu całego 
dnia jest możliwe?

 ■ W ciągu całego dnia doświadczamy wielu przeżyć dzięki narządom zmysłów. Odbieramy różnorodne bodź-
ce między innymi słyszymy, widzimy, czujemy zapachy bądź możemy dotykać i czuć co jaką ma fakturę. Dzię-
ki narządowi wzroku, którym jest oko mamy umożliwione rozróżnianie barw czy widzenie różnych przed-
miotów w różnych odległościach od nas. Jednak narząd słuchu bardzo różni się od oka należy on do grupy 
mechanoreceptorów czyli może odbierać bodźce mechaniczne, którymi są poruszające się cząstki w powie-
trzu w postaci fal dźwiękowych. To nie jedyne ważne narządy, jest nim również narząd węchu pozwalający na 
czuciu i rozróżnianiu zapachów. Narząd ten stanowi nabłonek w jamie nosowej, w której są receptory węchu 
i reagują one na substancję lotne.

Emilia Kaba

▶
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Wilhelm budzi się dopiero rankiem i z trudem próbuje so-
bie przypomnieć wydarzenia ostatniej nocy. Gospody-
ni wygląda na poważnie zatroskaną o jego zdrowie. Ko-
bieta podaje śniadanie, lecz nie odpowiada na pytania, 
aż wreszcie młodzieniec chwyta ją za rękę i czuje jakby 
ukłucie różanego pnącza. Rusłana opowiada o tym jak zo-
stała naznaczona na szamankę. Opowiada też historię jed-
nej ze swoich poprzedniczek i jej ukochanego, który chciał 
ją zatrzymać tylko dla siebie. Opowiada też o powstaniu sa-
natorium. Wilhelm prosi, by tym razem mógł asystować 
przy nocnym rytuale.
Czyliż majaczyłem coś przez sen, czy też dojrzał na 
mych ustach jakiś wyraz bazyliszkowy, nie wiedzia-
łem i jak sądzę nigdy nie będzie mi dane poznać owej 
tajemnicy. Wytrzepując spod ubrania resztki słomy, 
która nie wiedzieć jakim sposobem dostała się pod 
materiał i teraz gryzła nieznośnie, ruszyłem w stro-
nę wznoszącej się nieopodal drewnianej budowli, 
stanowiącej drugi po kościele centralny punkt każ-
dej wioski. Przez okna dojrzeć można było zmęczo-
ne, nieogolone twarze, nachylające się nad kuflami 
piwa, a w oddali coś na kształt lady, za którą stał roz-
party niczym pan na swych włościach gospodarz 
owego przybytku. Znoszące się niespodziewanie jak 
krzyk spłoszonego ptactwa w zaroślach rwane okrzy-
ki i pieśni wskazywały na to, że znaczna część towa-
rzystwa po zmówieniu pacierzy i zakończeniu pra-
cy na roli, oddawała się już od dłuższej chwili słod-
kiej bezczynności w objęciach unoszącego się w po-
wietrzu zapachu piwa i co wykwintniejszej strawy na 
jaką pod koniec dnia było ich na co dzień stać. Jako 
niezbyt wielki entuzjasta kiełbasy i cebuli, postano-
wiłem sobie raczej wstrzymać się od degustacji tych 
lokalnych specjałów, chyba że miałyby one stano-
wić cenę za tak istotne dla mnie informacje. Zapu-
kałem ostrożnie i pchnąłem ciężkie dębowe drzwi. 
Natychmiast niemalże wszystkie oczy zwróciły się 
na mnie. Teraz naprawdę czułem, co znaczy być nie 
na miejscu. Zdecydowanie nie pasowałem do tych lu-
dzi o twardych rysach, nosach czerwonych od gorzał-
ki, zapuchłych od słońca i wiatru oczach i śniadych, 
spalonych popołudniowym upałem obliczach. Być 
może owa odmienność i samotność pchnęły mnie 
od razu w kierunku siedzącej w koncie postaci odzia-
nej w czerwoną suknię i płaszcz w tym samym ko-
lorze, tak iż przypominała, jako żywo postać wyję-
tą z baśni o małej dziewczynce i groźnym wilku. Gdy 
zbliżyłem się do niej przez oświetloną mdłym blaskiem, 
chwiejących się od podmuchów wiatru, wdzierających się 
przez nieszczelne okna, niemiłosiernie kopcących lamp 
salę przeszedł dziwny szmer, zlewający się z szeptami spło-
szonych podmuchów wieczornego zefirka. Kobieta nawet 
nie drgnęła, nie okazując mi ani niechęci, ani sympatii, jak-
by wcale nie zauważała mojej obecności.
– Przepraszam czy można – zapytałem nieśmiało, wskazu-
jąc na wolne krzesło.

Wcale nie byłem pewien, czy dobrze czynię, postępu-
jąc wbrew nakazom zdrowego rozsądku i brnąc coraz da-
lej w tą znajomość. Prawda jednak była taka, iż postanowi-
łem przeżyć to życie, jak należy i zanim szron pokryje kru-
czoczarne włosy, a pustka wypali szmaragdowe oczy, prę-
dzej spłonąć w namiętności niż się zasuszyć w marazmie 
i bezczynności. Starając się ukryć swoją ciekawość, przy-
sunąłem się nieco bliżej stołu i zacząłem rozmowę, a przy-
najmniej miałem nadzieję, że właśnie początkiem rzeczo-
wej konwersacji stanie się moja wypowiedź i że piękna ko-

bieta przede mną zechce odpowiedzieć na wszystkie nurtu-
jące mnie pytania.
– Najmocniej przepraszam ze przeszkadzam...
Zamilkłem, czując na sobie badawcze spojrzenie jej głę-
bokich piwnych oczu. Nerwowo zacisnąłem palce na bla-
cie stolika, ważąc dobrze kolejne słowa. Speszony, nie za-
uważyłem nawet kiedy, stojący dotąd w pewnym oddale-
niu, rosły gospodarz podszedł do mnie i niedźwiedzim 
uściskiem uchwycił moje ramiona.

Dopiero rozchodzący się od barków poprzez wszystkie 
mięśnie ból przywrócił mnie do rzeczywistości.
– Ten stolik jest zajęty – ryknął mi wprost do ucha – a po 
za tym, zamawiasz pan coś czy nie? To nie jest ten wasz 
dom publiczny, żeby się tak przysiadać do bezbronnych 
kobiet, rozumiesz.
Miałbym ochotę odpowiedzieć mężczyźnie, co sądzę 
o takim traktowaniu gości, ale brak powietrza skutecznie 
utrudniał mi komunikację. Nie wiem, co by było, gdyby 
milcząca dotąd jasnowłosa nie powstała i nie odezwała się 

gwałtownie, studząc zapał napastnika.
– Czy wyglądam na kogoś, kto potrzebuje obrony. 
Dziękuję za te zacne starania, ale panicz nie zdążył 
nawet wyłuszczyć przede mną problemu, z jakim 
przychodzi, wdzięczna więc będę za nieco więcej 
cierpliwości. Nie jestem waszym ptaszkiem w złotej 
klatce. Kimkolwiek bym według was nie była, nale-
ży mnie traktowa
jak człowieka.
Poczułem jak z nerwów pocą mi się dłonie, a ję-
zyk staje kołkiem i doprawdy nie umiałem wydu-
sić z siebie nic sensownego. Z pojedynczych słów, ja-
kie wypływały z moich ust, utworzyć się może dało 
jakieś marne podziękowania, ale miałem nieodpar-
te wrażenie, że z każdym moim słowem tłum patrzy 
na mnie coraz bardziej nieufnie, a ja czułem się co-
raz mniej pewnie, tym bardziej, iż potężne cielsko 
karczmarza odgradzało mi skutecznie ewentualną 
drogę ucieczki.
– Och dość już tego cyrku! Nie ma tu nic do ogląda-
nia! – wykrzyknęła kobieta i tupnęła groźnie nogą, 
zmuszając wszystkich gapiów do powrotu na swoje 
miejsca i ponownego zatopienia w kontemplacji zło-
cistego płynu.
Do mnie zaś zwróciła się nieco łagodniej, wskazując 
miejsce naprzeciwko.
– Proszę zasiąść, nie będziemy rozmawiać, tak na 
baczność.
Kiedy usiedliśmy w końcu niepokojeni więcej cie-
kawskimi spojrzeniami i szeptami nieokreślo-
nej proweniencji, kobieta uspokoiła się nieco i to-
piąc spojrzenie w niezwykle ciemnym napoju, któ-
ry wypełniał filiżankę, zapytała:
– Z czym pan zatem przychodzi i co pan 
chce wiedzieć?
– Cóż, przychodzę z niepokojem i z mnóstwem py-
tań, na które w żaden inny sposób nie mogłem zna-

leźć odpowiedzi... – a patrząc na napój spytałem: – I... 
to naprawdę jest herbata?
Nie mogłem jakoś oderwać wzroku od mętnego ciemne-
go płynu, który moja rozmówczyni sączyła powoli, jakby 
smakując każdy gorzki łyk.
– Owszem – odparła, próbując się zdobyć na jakiś żyw-
szy wyraz sympatii.
– Nie powinna pani pić takiej mocnej. Może pani za-
szkodzić.

MARTA RAER
Tajemnica Różanego Domu (4)

 ■ Przypomnienie: Laureatka naszego konkursu kontynuuje opowiadanie. Młody Wilhelm pochował 
ojca i próbuje poradzić sobie z wszystkimi targającymi emocjami. Później w czasie rozmowy brat suge-
ruje mu, że on nadal nie wie wszystkiego o swoim rodzicielu. Wilhelm snuje refleksje nad grobem. Po 
miesiącu decyduje się uporządkować rzeczy ojca. Pragnie dostać się do tajemniczej szuflady pod biur-
kiem, gdzie brat ukrywał wszystkie zapiski ojca z czasu jego choroby, gdy wszystkim się zdawało, że po-
stradał zmysły. Młodzieniec wspomina jak dzielona z ojcem tajemnica wyniszczała jego brata i jak za-
zdrośnie strzegli przed nim swojego sekretu. Ku własnemu zaskoczeniu skrytka jest pusta. Wilhelm za-
kłada, że to jego brat Fryderyk usunął wszelkie ślady choroby umysłowej ojca. Już ma odejść, gdy na 
ziemi znajduje folder sanatorium w Różannej. Tydzień później Wilhelm wymawiając się chęcią zaży-
cia wypoczynku, udaje się do wspomnianej miejscowości. Podróżując napotkaną przypadkiem doroż-
ką ma proroczy sen zawierający kolejne ostrzeżenia. Z niejakim trudem dociera do miejscowej karczmy, 
gdzie nie jest witany zbyt serdecznie.

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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I tak Józef Skrzek – kla-
wiszowiec, basista, 
a przede wszystkim kompozy-
tor, czy to z lat współpracują-
cego z Czesławem Niemenem, 
zespołu SBB, czy z lat później-
szych muzyka indywidualnego, 
kojarzony jest z ogromnym apa-
ratem wykonawczym. Chociaż 
mam w pamięci jego występ po-
znańskim Muzeum Instrumen-
tów Muzycznych w którym za-
grał solo utwory Chopina i mo-
tyw z opery Rinaldo Haendla na 
klasycznym fortepianie.

W programie poznańskiego 
koncertu znalazły się zaledwie 
naszkicowane pocztówki wspo-
mnień, ale głównie echa wła-
snej twórczości, pełne ulotnych 
klimatów i skojarzeń muzycz-
nych. Najbardziej porywały dy-
namiczne motywy, chciałoby 
się napisać folkloryzujące, bo 
jego muzyka nigdy nie nudziła 
i taka pozostała. Dał temu do-
wód w czasie inauguracji PRO-
CHOWNI, nowego miejsca kon-
certowego w Jeżyckim Cen-
trum Kultury w autorskim pro-
gramie „Szczęśliwi z miasta N”. 
Kolorystyka i dynamika równo-
ważyły się w pewnych światło-
cieniach, miały charakter do-
dany, nie tylko w warstwie uzu-
pełniającej. Momentami była 
to muzyka „rozwichrzona”, lecz 
niezawodna i efektowna, budu-
jąca napięcia, dzięki spokojowi 
Skrzeka, który umiejętnie stop-
niuje dynamikę z oryginalnym 
frazowaniem. Przestrzeń i prze-
świty sprawiały, że ten muzyk 
i kompozytor zarówno burzy, 
jak i buduje – według pewnego 
credo i schematu SBB – szukaj, 
burz, buduj. To wszystko przez 
swoją wrażliwość. Nie da sięgo 
oceniać tu i teraz, bez historycz-
nej opowieści, z którą się wie-
lokrotnie spotykaliśmy i z któ-
rą zaznajamiamy się na nowo. 
Figury i pochody chromatycz-
ne w niektórych utworach nie 
są przypadkowe, a równolegle 
prowadzone. Wybrane sekwen-
cje przynoszą „święty spokój”, 
aż chciałoby się do nich przy-
tulić. Różnobarwna koloryst-
ka faktury odsłania na wskroś 
przestrzeń, a nie są to prze-
cież proste formy polifoniczne 
i szczęśliwe głosy w jednej ali-
kwocie. Tych miniaturek impre-
sjonistycznych nie można do ni-
czego porównywać.

W niektórych kompozycjach 
skomplikowana faktura i tak po-
zwala na rozszyfrowanie, choć 
nie łatwe,, wszystkich elemen-
tów, jakie u podstaw stworzył 
kompozytor. On z iście bene-
dyktyńską pracowitością doko-
nuje w rejestrach przybliżonych 
do oktawy pochodzenia dur 

i moll. Wcześniej zaplanowa-
ne filary obudował narzędzia-
mi na wskroś „odlotowymi” (nie 
tylko w utworze Odlot z okresu 
SBB), Wykonana przez niego 
muzyka płynęła wartkim nurtem 
od pierwszego akordu. Długie 
frazy, bardzo nastrojowa narra-
cja, doskonale przy tym zamie-
rzonym efektem kontroluje kla-
wiaturę, zachowując osobliwe 
tempo. Miejscami faktura orga-
nowa utwierdza wrażenia, że 
takie akordy powtarzają się, że 
można było „wylecieć” z frazy, 
ale to się nie zdarzyło. Była tyl-
ko opowieść, której słuchaliśmy 
z radością. Józef Skrzek nie 
„zagadał” w sposób całkowity, 
subtelnie dbając o pojedyńcze 

dźwięki odpowiednio nasyco-
ne rozciągające się niczym cre-
scendo (stopniowe zwiększenie 
głośności, wzmocnione natę-
żenia dynamiki w utworze mu-
zycznym).

On rozumie wartość każ-
dej nuty, gra mądrze w kon-
tekście całego koncertu. Sze-
roki zakres środków wykonaw-
czych, biegłość, lekkość, wspa-
niała artykulacja wzbogacona 
przez różnice dynamiczne, róż-
norodna barwność. A jego gra 
ciałem, mimo niskiego wzrostu, 
jest atrybutem popisu. Jest mu-
zykiem wielkiego formatu.

Zaczarowani słucha-
cze wpadli w zachwyt i bisom 
nie było końca. Po raz kolej-

ny Józef Skrzek udowodnił, że 
sam prowadzi swoja karierę i że 
ją w sposób wyważony buduje 
każdego dnia. Za każdy koncert 
bierze pełną odpowiedzialność. 
Sam sobie narzuca wyzwa-
nia i z pokorą jej realizuje. Wa-
runki akustyczne, zdecydowa-
nie nowe dla niego, opanował 
po godzinnej próbie i wydo-
był brzmieniem jaki jemu odpo-
wiada.

Skrzek potrafi dzielić się 
z publicznością. Zaczął dialog 
z ekspresją, która nie opusz-
czała go przez cały występ. Po-
czątek narastania do pułapu dy-
namicznego i bardzo długa fala 
musiała dojść do pewnej inter-
frazy tworzącej parametry skła-
dowe. Po szeroko rozbudowa-
nym wstępie, aż do świadome-
go przejścia w spójność, bo ma 
on wyróżnik, tzw. pulsację. Jego 
kompozycje to barwy określa-
ne jako tonacje wspólnego mia-
nownika, dobrane celowo; każ-
dy motyw ma ukierunkowaną 
architekturę, a powściągliwie 
buduje formę i treść. Dźwię-
ki z alikwoty wewnętrznej, kon-
trapunkt liniowy z naciskiem 
na wrażliwość to następne 
Skrzekowe ilustracje. Bo Skrzek 
dysponuje zawsze selektywno-
ścią, a pogłos w jego wydaniu 
dodaje ton narracji i to jest inne, 
acz własne budowanie nastro-
ju, aż do ostatecznej kulminacji 
przy raptownym przejściu z jed-
nej do drugiej części.

Te części niby się przenikają, 
a pozostawiają pewnego rodza-
ju wariacyjność, która daje wra-
żenie przestrzeni, bo on my-
śli o muzyce wielowymiarowej, 
tworzącej się w danej chwili dla 
nas, a przy tym wszystkim, jak 
mało który muzyk dysponuje 
selektywnością. Jest lirykiem 
i świetnie komponuje się z mu-
zyką przestrzenną, ponadwy-
miarową, z estetyką większej 
głębi przeżycia, która nabiera-
ła rumieńców w wydaniu per-
spektywicznym.

Instrumenty na jakich grał 
poznański koncert w PRO-
CHOWNI to Mini Moog, Mi-
croMoog, Sonicsix, Roland. 
Wykonał zaś następują-
cy repertuar utwory:: Szczę-
śliwi z miasta N, Pamiętnik 
Karoliny, Pokój Saren, Ange-
lus, Bella Mia. Usłyszeliśmy 
też utwory wokalne: O Zie-
mio Dzieciom Śląska, Z któ-
rych krwi krew moja, Słone 
Perły, Toczy się koło historii, 
Z miłości jestem, Muzykowa-
nie kwieciste, O Panie prze-
bacz mej Myśli.

zdjęcia Hieronim Dymalski

Józef Skrzek solo
 ■ Jest coś w osobowościach muzyków współczesnych, co od wczesnych lat działalności 

przyznaje im charakterystyczną scenografię instrumentalna, choć w twórczości opero-
wali różnymi środkami aparatu wykonawczego.

Krzysztof 
Wodniczak
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Sprawy i Życie

Językami festiwalu są bia-
łoruski, polski oraz rosyjski.

Spotkajmy się z białoru-
ską kulturą we Wrocła-
wiu, w Mieście Spotkań!

Filmik z X Festiwalu Nie-
zależnej Kultury Białoru-
skiej (w czerwcu) youtu.be/
E2DsKJhabpg

Wydarzenie na Facebook: 
fb.me/e/1KRPJPuAs

Kontakt:
fundacja@zawolnosc.eu.

Organizatorzy:
Fundacja „Za Wolność 
Waszą i Naszą”.

Współorganizatorzy:
Centrum Historii Zajezd-
nia, Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu, Do-
mek Miedziorytnika, Stary 
Klasztor, Wrocławski Dom 
Literatury, Stowarzysze-
nie Białoruski Związek So-
lidarności, Kolegium Eu-
ropy Wschodniej im. Jana 
Nowaka – Jeziorańskiego.

Projekt dofinansowa-
ny z Budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz 
przy wsparciu Centrum Hi-
storii Zajezdnia.

Media partnerzy:
www.wroclaw.pl,
Radio Wrocław.

CZY TO
KONIEC UNII

Każdy przecież o tym to wie
Co się dzieje dziś w Turowie
To co czyni jakieś TSUE
I kto w oczy nam wciąż pluje

Trwa obłuda i plugawość
Podłym czyni dużą radość
Jedno tu sensowne zdanie
Ciągłe ludzi ogłupianie

Mądry wszak wie o co chodzi
Polsce ciągle TSUE szkodzi
Katastrofę wnet sprowadzi
Zdrajcy Polski więc są radzi

I z pewnością to nie śmiechy
Przykład dobry to są Czechy
Takie to działania bratnie
Że słów przyzwoitych braknie

Węgiel kopią wokół inni
Tylko w Polsce ludzie winni
Niechaj nikt się już nie łudzi
Chcą znów zrobić z nas podludzi

Z Niemiec idą tu toksyny
I to nie ma Niemców winy
Ich kopalnie wciąż nas trują
Ignorantów z nas kreują

Krętacz to usprawiedliwi
Że Polacy są wątpliwi
By się z Unią integrować
Więc trza Polskę likwidować

I jak wiemy do tej pory
Były Polski już rozbiory
Były plany likwidacji
Wg naszych wrogów racji

Hej Rodacy moi złoci
Hej Polacy Patrioci
Prócz mamony są wartości
Dla potomnych zaś w przyszłości

Były gremia w PRL-u
W owych w gremiach było wielu
By się z Rosją wziąć zespolić
I na wieki się zniewolić

Znów są chętni kraj sprzedawać
Niszczyć burzyć i rozdawać
Polskie dobra zdewastować
Wszystko Niemcom oferować

Ameryka nie obroni
Z Talibami teraz Oni
Niemcy znów rosyjskim gazem
Potraktują nas tym razem

A miał Jamał gaz pompować
Trzeba było zrezygnować
I decyzji tej wynikiem
Gaz dziś płynie już Bałtykiem

W kiepskiej teraz my pozycji
Przy sprzedajnej opozycji
Kto korumpuje i szmaci
I kto za to zdrajcom płaci

POSTSCRIPTUM
I na koniec mądry wykład
Dał Cameron dobry przykład
Jakie piękne mają życie
Po skutecznym już Brexicie

Wielki atut demokracji
Referendum ważnych racji
I na ten polityczny kit
Może czas już na Polexit

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Festiwal Niezależnej Kultury 
Białoruskiej we Wrocławiu
22-24 października 2021

We Wrocławiu znaleźliśmy się z wielu różnych powodów. Niektórzy mieszkają tu od lat, inni, prześladowa-
ni we własnym kraju, zaledwie kilka miesięcy temu znaleźli w stolicy Dolnego Śląska schronienie i szansę na lep-
szą przyszłość. Tak czy inaczej, diaspora białoruska staje się coraz liczniejszą. Z trwogą przyglądając się temu, 
co dzieje się na naszej Ojczyźnie, zdajemy trudny, lecz jakże ważny egzamin z jedności, solidarności i wytrwało-
ści. W tej sytuacji Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu staje się dla nas małym świętem, pod-
czas którego będziemy dzielić się własną kulturą i sztuką, przypominając mieszkańcom miasta, jak wiele nas łą-
czy i jak mało, w rzeczywistości, dzieli.

To już dziesiąta edycja festiwalu, w ramach której postaraliśmy się przygotować dla Was interesujący i różnorod-
ny program: spektakl „JA” legendarnej Grupy Teatralnej „Kupalaucy”, trzy wystawy: artystów Maryi Stankiewicz, 
Siergeja Belaokaga oraz wystawa plakatów „Żywie Białoruś”, wieczór poezji z udziałem Andreja Chadanowicza, 
pokaz filmu „Rozkaz 00485. Szlakiem prawdy” połączona z lekcją prof. Mikołaja Iwanowa, specjalnie przygoto-
wanie na tą okazję czytanie performatywne oraz monodram, warsztaty dla dzieci. Na zakończenie gości festiwa-
lu czeka koncert legend białoruskiego protestu –Zmiciera Wajciuszkiewicza i Nasty Niakrasavaj.
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półroczna (12 numerów) – 40 zł (zwykła)
– 175 zł (zagraniczna; = 45 EUR lub 55 USD)
roczna (26 numerów) – 75 zł (zwykła);
– 350 zł (zagraniczna; = 80 EUR lub 100 USD)
Można określić prenumeratę na dowolną ilość
miesięcy, obliczając koszt z cennika prenumeraty
półrocznej. Do przelewów z zagranicy
jedynym obowiązującym w Banku adresem
SWIFT (BIC Banku) jest: WBKPPLPP.
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 256 jest hasło (sentencja Paulo Coelho) utworzone z liter ozna-
czonych numerkami od 1 do 36. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego dia-
gramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 255 POZIOMO: zdrapka, Chrobry, knieje, Smętek, tęcza, żale, Apis, 
Isuzu, atest, Taurogi, limba, radon PIONOWO: Dyndalski, Aleje, Kreta, husar, Osęka, rze-
miosło, puch, buta, tiul, słoń, Kair : Po prostu jesień: dużo piękna, trochę smutku (Jerzy 
Broszkiewicz)
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) dojmujące uczucie smut-
ku i tęsknoty; 3) pojęcie z zakresu ana-
lizy matematycznej; 4) imię Amundsena, 
norweskiego badacza polarnego, pierw-
szego zdobywcy bieguna południowego; 
7) fantazyjna chustka zamiast krawata; 8) 
potrawa kuchni żydowskiej lub coś szcze-
gólnie pysznego; 9) bliska kuzynka brzo-
skwini; 10) rodzaj prześwitującego haftu; 
16) przeciwieństwo snu; 17) angielska gra 
karcina; 18) Robert, odkrywca bakterii wy-
wołującej m.in. gruźlicę; 19) Kamil, polski 
środkowy obrońca. 

POZIOMO: 1) artysta rzeźbiący w drewnie; 
6) np. wydawnicza – nazwa przedsiębiorstwa 
zajmująca się działalnością wydawniczą; 11) 
narzędzie do szlifowania lub ostrzenia; 12) za-
palana na grobie bliskiego jako znak pamięci; 
13) ukochana Franciszka Petrarki; 14) żona 
i muza Paula Eluarda i Salvadora Dali; 15) imię 
jednego z najlepszych „Bondów”; 20) może do 
niej doprowadzić np. brak krokodyla (vide: „Ze-
msta” Fredry) ; 21) był nim i Horacy, i Asnyk; 
22) nazwisko poety znanego z łamów Gazety 
Obywatelskiej; 23) zmętnienie soczewki; 24) 
pyszny grzyb jadalny, koźlarz.

nypl.org
Powrót do szkoły, powrót do biblioteki – za-

chęca Nowojorska Biblioteka Publiczna. 
Hasło można uznać za skierowane również 
do ambitnych uczniów i studentów z Pol-
ski, gdyż spora część zbiorów tej instytucji, 
jednej z największych bibliotek na świecie, 
jest już dostępna za pośrednictwem inter-
netu. Oczywiście w przepastnych magazy-
nach znajduje się też literatura wydawana 
po polsku. W czasie, gdy piszemy te słowa, 
bibliofile zostali zaproszeni do wszechstron-
nego poznawania kultur krajów i społeczno-
ści hiszpańskojęzycznych. Do wyboru mają 
książki wydane drukiem, audiobooki, ebooki, 
publikacje w alfabecie Braille’a. Nie zabrakło, 
niestety, wzmianki o materiałach z zakresu 
ideologii LGBT. Ale cóż, cieszmy się, że lek-
tura tych ostatnich nie jest jeszcze obowiąz-
kowa.

ciekawikrakowa.pl
Troje przewodników po Krakowie dzieli 
się wiedzą nie tylko podczas spacerów z tu-
rystami. Są tu wpisy poświęcone dzielnicom 
i pojedynczym zabytkom, miejscom po-
wszechnie rozpoznawanym i wydarzeniom 
dziś pamiętanym przez specjalistów. Godne 
uwagi są polemiki z tzw. wiedzą obiegową 
czy też legendami, które – zdaniem auto-
rów – nie mają potwierdzenia źródłowego. 
Do zwiedzania terenów położonych z dala 

od centrum zachęcają informacje o przykła-
dach sztuki gotyckiej, renesansowej, baro-
kowej i klasycystycznej w Nowej Hucie. Dla 
spragnionych dziedzictwa przemysłowego, 
można jeszcze polecić np. malowniczy most 
kolejowy w przylasku Rusieckim, stare młyny 

nad Dłubnią, resztki kolejki kocmyrzowskiej, 
bądź wreszcie sam kombinat hutniczy (czy 
też raczej to, co z niego zostało).

tymrazem.pl
Blog podróżniczy p. Jakuba Juszyńskiego. 
Ostatni wpis poświęcony został zabytkom 
Pszczyny. W nim znajdziemy podstawowe 
informacje: historię miasta, ceny biletów i 
godz. wstępu do słynnego zamku, osobno też 
jego dzieje, a przede wszystkim opis wnętrz: 
podczas zwiedzania pałacowych wnętrz 
możemy poczuć klimat tej arystokratycznej 
rezydencji. Zachowane lub odtworzone są 
one w niemal oryginalnym stanie, a każde 
kolejne pomieszczenie ma swój odrębny 
charakter. Około 80% wyposażenia pałacu 
to przedmioty oryginalne. (...) Po wejściu na 
górę możemy podziwiać (...) Salon zielony, 
Salon księżnej Daisy czy ogromną salę 
lustrzaną.

aan
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2 października Spektakl „JA” legendarnej białoruskiej 
niezależnej grupy teatralnej „Kupalaŭcy” w reż. Rama-
na Padaliaka

22.10 (piątek)
18:00  wieczór poezji Andreja Chadanowicza „Wier-

sze i pieśni solidarności”, Klub Proza

19:30   otwarcie dwóch wystaw, Domek Miedzioryt-
nika
Istoty Marija Stankiewicz
Chleb nasz powszedni Siergej Belaoki

20:30  autorski spektakl Ariny Chłus w reżyserii Julii 
Siemaszki, Domku Miedziorytnika.

23.10 (sobota), Centrum Historii 
Zajezdnia

16:00  otwarcie wystawy plakatów „Żywie Białoruś”

16:30  sztuka piaskografii od artystki Alexandry Ko-
nofalskiej

17:00  pokaz filmu „Rozkaz 00485. Szlakiem praw-
dy” oraz lekcja prof. Mikołaja Iwanowa pt. 
„Polska tragedia na Białorusi”

19:00  pokaz na wielkim ekranie spektaklu „Paulin-
ka” białoruska Niezależna Grupa Teatralna 
„Kupalaucy”, napisy w j. polskim

wydarzenia towarzyszące

16:00  warsztaty Sitodruku druk na bawełnianej tor-
bie symboliki białoruskiej

17:00  warsztaty witrażowe dla dzieci

24.10 (niedziela), Klub Stary Klasztor
17:00  czytanie performatywne sztuki Alaksieja Ma-

sko „Aisling” w reż. Julii Siemaszki

19:00  koncert legend białoruskiego protestu: Na-
sty Niakrasavaj pt. „Moc głosu. Głos kobiety” 
oraz Zmiciera Wojciuszkiewicza pt. „Najlep-
sze i nowe!”

Wydarzenie Festiwal NKB na Facebook: fb.me/e-
/1KRPJPuAs

Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej 
we Wrocławiu

Nr 256 • 22 października – 4 listopada 2021 23



Reklama Nr 256 • 22 października – 4 listopada 202124


