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

Henry Kissinger 
– pożyteczny 
idiota czy ruski 
agent?

Jedno jest więcej niż pewne. 
Gdyby dłużej piastował urząd se-
kretarza stanu lub choćby miał 
podobnych do siebie następców, sowieckie 
imperium trwałoby nadal w stanie absolutnie 
nienaruszonym. Nie wiadomo tylko, czy za-
chodnią granicę miałoby na Łabie czy może 
na wschodnich wybrzeżach Atlantyku.

Trzy 
zagrożenia

Rządy Putina, byłego KGB-isty, 
zawsze były gwarancją auto-
rytarnych i antydemokratycz-
nych tendencji w dzisiejszej 
Rosji. Ograniczanie praw oby-
watelskich, cenzura i kontro-
la mediów, eliminowanie lide-
rów opozycji, ruchów i nieza-
leżnych środowisk, brutalność 
policji wobec jakiejkolwiek kon-
kurencji politycznej i innych za-
grożeń dla monopolu władzy – 
to stałe narzędzia sprawowa-
nia władzy. Władza Putina to także pewność 
dalszej rehabilitacji krwawego dyktatora Sta-
lina, kultu silnego KGB oraz odkurzanie mitu 
„niezwyciężonej Armii Czerwonej”, to konty-
nuacja procesu przepisywania i reinterpreta-
cji historii najnowszej Rosji w kierunku „bar-
dziej pozytywnego” przedstawiania wyda-
rzeń w Rosji w XX wieku oraz „przywracania 
Rosjanom dumy z ich historii”. Trudno to po-
jąć, bo czy ktokolwiek może sobie wyobra-
zić na przykład, że dzisiejszy niemiecki rząd 
i media próbują zmieniać interpretację histo-
rii niemieckiej III Rzeszy i Hitlera na „bardziej 
pozytywną”?

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

Wojna zimowaRząd światowy Gorące pieniądze Do szkoły z bronią 
w ręku

Niemiecki plan dla 
Polski
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Gdy o rządzie światowym na-
pisze jakiś pozostający poza 
ortodoksją politycznej po-
prawności uczony, publicy-
sta albo zwłaszcza bloger, 
to może być pewny, że wkrót-
ce otrzyma etykietkę wyznaw-
cy teorii spiskowych, a do tego 
epitet w rodzaju „oszołoma” 
czy „foliarza”. Gdy jednak sfor-
mułowanie Nowy Porządek 
Świata wyrwie się z ust komuś 
z klanu Bushów, wówczas klę-
kajcie narody.

Rosyjska agresja okazuje się 
wojną totalną, nie tylko barba-
rzyństwem militarnym. Zaata-
kowała bowiem europejskie 
bezpieczeństwo energetycz-
ne, żywnościowe, finanso-
we. Równocześnie te dziedzi-
ny gospodarki stały się narzę-
dziami walki. Skuteczna może 
być inflacja, która zagraża roz-
wojowi gospodarki i jej odbu-
dowie po pandemicznej. Dla-
tego przedłuża się działanie 
tarczy antyinflacyjnej.

W niewielu stanach kupowa-
nie broni jest ograniczone – 
ale nie może być zabronio-
ne. Posiadanie broni w USA 
jest bowiem gwarantowa-
ne drugą poprawką konsty-
tucji tego kraju i od stule-
ci jest wykorzystywane za-
równo do obrony własnej – 
jak i do atakowania i rozboju. 
Oblicza się, że w posiadaniu 
osób prywatnych jest ponad 
20 milionów sztuk broni.

Z perspektywy ponad trzy-
dziestu lat widać też, jak kon-
sekwentnie Berlin dążył do 
zrealizowania wszystkich 
punktów antypolskiego pla-
nu, jak wielu polityków z pol-
skiej sceny mu sprzyjało i jak 
dużo zdołali razem osiągnąć 
na wielką szkodę naszego 
kraju. Blisko jedenaście stu-
leci relacji z naszym zachod-
nim sąsiadem zdumiewa kon-
sekwencją stanowiska zajmo-
wanego w stosunku do Polski.

Rozmowy strony sowiec-
kiej prowadził osobiście Sta-
lin, co świadczy o tym, że 
te rokowania miały dla nie-
go ogromne znacznie. Aby 
wzmocnić presję, Sowie-
ci otworzyli stację radiową 
„Moskwa Tiltu”, która nada-
wała audycję w języku fiń-
skim. Propagandowa tuba 
„stroiła instrumenty wojen-
ne” służące do uzasadnie-
nia żądań.

Niosę Ciebie 
Polsko – 
autor słów
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Komentarze i Felietony

Na wschodzie trwa wojna, 
Ukraina odpiera napaść Rosji. 
Czy jest możliwe porozumie-
nie z Rosją, która reprezentu-
je zupełnie inny system warto-
ści? Zdaniem Feliksa Konecz-
nego w Europie ścierają się róż-
ne kultury i tradycje. Istnieje co 
prawda wspólny pień cywiliza-
cyjny, na którym rozwijają się 
poszczególne kultury narodo-
we – nie ma jednak jednej cy-
wilizacji europejskiej. Na tere-
nie geograficznie pojętej Euro-
py istnieją i rywalizują ze sobą 
cztery cywilizacje: łacińska (za-
chodnia), bizantyńska, żydow-
ska i turańska (moskiewsko-ko-
zacka). Dlatego nie jest łatwo 
zrozumieć Rosjan, bo Rosja 
to konglomerat żywiołów sło-
wiańskiego, nordyckiego i mon-
golskiego, to inna cywilizacja, 
inna tradycja polityczna niż na-
sza. To cywilizacja turańska. 
Według Konecznego trwanie 
cywilizacji jest aktem woli two-
rzących je społeczeństw.

Znajomość cywilizacji po-
maga zrozumieć historię dzi-
siejszego świata. Termin „tura-
nizm” wywodzi się z perskiego 
słowa „turan”, którym określa-
no region Azji Środkowej. Ko-
neczny pisze: Cztery są zasad-
nicze cechy cywilizacji turań-
skiej: lokalizm religijny (w prze-
ciwieństwie do uniwersalności), 
militaryzm organizacji społecz-
nej, państwowość oparta na 
prawie prywatnym, brak pojęcia 
narodowości.

Turańska cywilizacja wypro-
wadza całe życie publiczne 
z władzy obozowej i jest ono 
zasadniczo bezetyczne. Wła-
dza koncentruje się wokół oso-
by wodza, który jest półbogiem, 
panem życia i śmierci. W cywi-
lizacji turańskiej kaprysy wodza 
zastępują prawo. Władca 
jest właścicielem całego pań-
stwa, wszystkich i wszystkie-
go, a cała ludność znajduje się 
u niego w niewoli. Może on, o ile 
jego łaska, dopuścić innych do 
jakiejś formy własności i do wol-
ności osobistej, lecz jedno i dru-
gie zawsze tylko do odwołania. 
To właśnie stanowi cechę tej 
cywilizacji.

Współcześnie cywilizacja tu-
rańska występuje w Rosji. Jed-
nowładztwo jest tam normą. 
Nie ma większego znaczenia, 
czy jest to chan, car, pierwszy 
sekretarz czy prezydent. Wła-
śnie dlatego większość Ro-
sjan widzi w prezydencie Wła-
dimirze Putinie kogoś takiego 
jak car. Przywódcę się akceptu-
je i kocha, a jego władza nie ma 
granic. Samowola władcy jest 
jedynym źródłem prawa, a kto 

go usunie mieczem, strycz-
kiem czy trucizną, ma prawo 
stać się władcą..., ale takim 
samym.

Rządy Putina, byłego 
KGB-isty, zawsze były gwa-
rancją autorytarnych i anty-
demokratycznych tenden-
cji w dzisiejszej Rosji. Ogra-
niczanie praw obywatelskich, 
cenzura i kontrola mediów, 
eliminowanie liderów opo-
zycji, ruchów i niezależnych 
środowisk, brutalność poli-
cji wobec jakiejkolwiek kon-
kurencji politycznej i innych 
zagrożeń dla monopolu wła-
dzy – to stałe narzędzia spra-
wowania władzy. Władza Pu-
tina to także pewność dal-
szej rehabilitacji krwawego 
dyktatora Stalina, kultu sil-
nego KGB oraz odkurzanie 
mitu „niezwyciężonej Armii 
Czerwonej”, to kontynuacja 
procesu przepisywania i rein-
terpretacji historii najnow-
szej Rosji w kierunku „bar-
dziej pozytywnego” przed-
stawiania wydarzeń w Ro-
sji w XX wieku oraz „przy-
wracania Rosjanom dumy 
z ich historii”. Trudno to po-
jąć, bo czy ktokolwiek może 
sobie wyobrazić na przykład, 
że dzisiejszy niemiecki rząd 
i media próbują zmieniać in-
terpretację historii niemiec-
kiej III Rzeszy i Hitlera na 
„bardziej pozytywną”?

Putin zapowiadał i usi-
łuje kontynuować widoczną 
w ostatniej dekadzie ten-
dencję odbudowy impe-
rium na obszarze krajów by-
łego Związku Radzieckie-
go i Układu Warszawskie-
go, wywierania ekonomicz-
nej, politycznej, a także woj-
skowej presji na swoich są-
siadów. To ponowna próba 
stworzenia rosyjskiej strefy 
podległości. Nie jest to jed-
nak w dzisiejszym świecie ta-
kie proste do zrealizowania, jak 
mu się wydawało. W samej Ro-
sji działają rozmaite siły odśrod-
kowe – etniczne, religijne, kultu-
rowe. Państwo tak rozległe nie 
może mieć naturalnego spo-
iwa. Kraj cierpi na struktural-
ną słabość gospodarki, czer-
piąc zyski głównie ze sprzeda-
ży surowców kopalnianych, co 
się musi kiedyś wyczerpać. Go-
spodarka przez lata nie zosta-
ła zmodernizowana ani przesta-
wiona na produkcję dóbr wyso-
ko przetworzonych. Rosja jest 
więc zależna od importu nowo-
czesnych komponentów, które 
kupowała w dużej części od Za-
chodu. Obecne sankcje spowo-
dowały, że chce zastąpić je im-

portem z Chin? Czy okaże się 
to wystarczające?

Kolejna słabość to rosyjskie 
siły zbrojne. Cały świat zoba-
czył je podczas wojny na Ukra-
inie. Runął mit wielkiej, niezwy-
ciężonej armii. Zobaczyliśmy 
obraz wojska targanego korup-
cją, prywatą, złodziejstwem, al-
koholizmem, z przestarzałym 
sprzętem, nieudolnymi dowód-
cami, niskim morale i ze zbójec-
ką mentalnością.

Polska ma trudną sytu-
ację również „na froncie” za-
chodnim. Bruksela pod dyktan-
do Berlina łamie unijne prawo, 
traktaty, tworzy antydemokra-
tyczne monstrum. Unia nie jest 
już tą samą organizacją, do któ-
rej wstępowaliśmy w 2004 roku. 

Z organizacji czterech wolno-
ści (przepływu ludzi, towarów, 
usług i kapitału) oraz współ-
pracy gospodarczej stała się 
biurokratycznym tworem, któ-
ry zaprzecza ideom demokra-
cji, i uzurpuje sobie prawo wtrą-
cania się w wewnętrzne spra-
wy poszczególnych państw. 
To, że nie ma i nie było w UE 
na przykład solidarności ener-
getycznej, którą Niemcy łama-
li w sposób drastyczny i bez-
czelny, uniezależniając zachód 
od węglowodorów rosyjskich, 
pokazuje, że Zachód nie rozu-
mie Rosji, co skutkuje naiwno-
ścią i fatalnymi decyzjami. Po-
lityka Niemiec „oswajania” Ro-
sji poprzez współpracę gospo-
darczą i polityczną została do-

szczętnie skompromitowa-
na, mało tego, okazało się, 
że politycy współrządzącej 
dziś partii SPD „siedzą w kie-
szeni” Putina. Jedno jest jed-
nak pewne, zobaczyliśmy, 
że Niemcy nie potrafią kiero-
wać, zarządzać, przewodzić 
– ani u siebie, ani w Unii Eu-
ropejskiej. Stosują zagłaski-
wanie problemów, co prowa-
dzi… do jeszcze większych 
problemów. Tylko według 
Donalda Tuska i jego forma-
cji rządy niemieckie są bło-
gosławieństwem dla Euro-
py, według normalnie myślą-
cych jest na odwrót.

Mamy też trzeci front 
– wewnętrzny. To walka 
z obcą agenturą jurgielt-
nikami i wasalami Berli-
na oraz Moskwy. Nieste-
ty, mamy w Polsce trady-
cję jurgieltników i zaprzań-
ców. Od czasów Sejmu Roz-
biorowego (1773-1775), któ-
ry został powołany przez trzy 
ościenne mocarstwa zabor-
cze: Rosję, Prusy i Austrię, 
stykamy się z takimi osob-
nikami. Te trzy mocarstwa 
utworzyły nawet wspólny fun-
dusz korupcyjny, z kasy któ-
rego miano opłacać przy-
chylność posłów i senatorów. 
16 kwietnia 1773 roku, sześć-
dziesięciu przekupionych po-
słów i dziewięciu senato-
rów zawiązało konfederację, 
aby nie dopuścić do zerwa-
nia sejmu poprzez zastoso-
wanie zasady „liberum veto”. 
Obradom sejmu przewodni-
czył Poniński, który jako jur-
gieltnik otrzymywał z amba-
sady rosyjskiej stałą roczną 
pensję w wysokości 24 000 
dukatów. A jak jest dzisiaj?

Dzisiejszy jurgieltnik gło-
suje w Parlamencie Europej-
skim przeciw własnemu pań-
stwu. Przeciwko wszelkim in-

westycjom służącym Polsce: 
przekopie Mierzei Wiślanej, 
Centralnemu Portowi Komuni-
kacyjnemu (wszak jest w Ber-
linie), przekazywaniu Polsce 
środków z Funduszu Odbudo-
wy i za wszystkim, co dla nas 
może być korzystne i rozwojo-
we. W myśl zasady: „im gorzej 
tym lepiej”. Nie służy on Polsce, 
społeczeństwu, tylko własnym 
partyjnym klanom. Ale że Na-
ród musi być wspólnotą (war-
tości i interesów), bo gdy nie 
jest, wchodzi na drogę unice-
stwienia – to już do nich nie do-
ciera.

A przecież Polska to nie za-
bawka i nie karta przetargo-
wa w ich brudnych łapach.

Trzy zagrożenia
 ■ Wojna na Ukrainie pokazała, że Polska musi sobie poradzić na trzech frontach jednocześnie. 

Na froncie wschodnim, gdzie Ukraina toczy wojnę z Rosją. Na zachodnim, na którym pod dyk-
tando Berlina Unia Europejska szykanuje nasz kraj. Mamy też trzeci front – wewnętrzny. To po-
tomkowie jurgieltników reprezentujący obce interesy.

Albert 
Łyjak
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Polska i Polacy

Do napisania wiersza też namó-
wiła mnie Ciocia. Opowiadała 
o Kornelu, o jego zaangażowa-
niu w działalność patriotyczną 
i że o tym, że to „człowiek, któ-
ry jest śmiertelnym wrogiem ko-
muny”. Zważywszy, że i w moim 
domu obowiązywały antykomu-
nistyczne poglądy, a Rodzice 
powiedzieli mi już o Katyniu, in-
formacja o człowieku, który wal-
czy z komuną, bardzo mnie za-
intrygowała.

Pisaniem poezji i tekstów 
satyrycznych, zająłem się bar-
dzo wcześnie. Pierwszy wiersz 
napisałem w drugiej lub trze-
ciej klasie szkoły podstawo-
wej – był biały, bo jeszcze nie 
za dużo wiedziałem o rymowa-
niu, ale składał się ze zwrotek, 
zresztą do dzisiaj trzymam się 
tej prostej formuły.

Wiersz dla Kornela napisa-
łem spontanicznie, o ile sobie 
przypominam 3 maja. Kornel 
odwiedził Wujostwo w sobotę, 4 

maja i wówczas wręczyłem mu 
ten wiersz „Niosę Ciebie, Pol-
sko”. Zrobił na nim duże wraże-
nie. Widocznie dobrze go zapa-
miętał, bo po wielu latach od-
szukał mnie na głębokiej pro-
wincji – mam chatę za wsią bli-
sko Puszczy Noteckiej w Wiel-
kopolsce.

Kornel bardzo mnie ujął 
swoją bezpośredniością, nie 
stwarzał dystansu, a propozy-
cja, żebym zwracał się do nie-
go po imieniu, była dla mnie za-

szczytem.
W 2012 roku, być 

może był w tym palec 
boży, może Duch Świę-
ty to sprawił, że za-
dzwonił do mnie Kornel 
z propozycją, bym pu-
blikował wiersze w „Ga-
zecie Obywatelskiej”, 
którą właśnie założył. 
Byłem bardzo zasko-
czony miałem wątpli-
wości, czy sprostam 
oczekiwaniom, ale Kor-
nel stwierdził, że abso-
lutnie widzi mnie u sie-
bie jako autora wierszy. 
Dodał, że chce mnie 
jako poetę piszące-
go w gazecie podobnie, 
jak kiedyś Ludwik Je-
rzy Kern pisał w „Szpil-
kach”. Oczywiście Kor-
nelowi nie można było 
odmówić. I tak moje pi-
sanie, pomimo że Kor-
nela już z nami nie ma, 
trwa do dziś.

Z Kornelem łą-
czyła mnie serdecz-
na przyjaźń, upoważ-
nił mnie do wypowiada-
nia się w jego imieniu, 
co oczywiście wykorzy-
stywałem na spotka-
niach i jubileuszowych 
imprezach, przekazu-
jąc życzenia i pozdro-
wienia od niego.

Wspomnę, że mie-
wał zwyczaj dzwo-
nienia najczęściej 
o północy, rozmawia-

liśmy najczęściej ze dwie go-
dziny. Pamiętam, jak przy-
był w 2012 roku do Poznania. 
Prowadziłem właśnie miejskie 
dożynki w Parku Wilsona. Kor-
nel bawił się znakomicie na 
moich występach.

Chcę także dodać, że czuł 
się odpowiedzialny za moje 
bezpieczeństwo. Postanowiłem 
kiedyś opisywać patologię i ko-
rupcję w sądownictwie (w la-
tach 90 . byłem wpisany na li-
stę syndyków Sądu Okręgowe-
go w Poznaniu). Kornel wyra-
ził zgodę, ale postawił warunek, 

żebym pisał, ale pod pseudoni-
mem. Po ukazaniu się pierw-
szego artykułu zadzwonił do 
mnie informując, że nie może 
mnie narażać, więc artykuły 
o korupcji i „nadzwyczajnej ka-
ście” nie będą drukowane.

Kornel był wspaniałym czło-
wiekiem, mądrym nauczycie-
lem i wizjonerem, dobrym do-
radcą i najlepszym Przyjacie-
lem. Pozostały po nim wspa-
niałe dzieła. I „Gazeta Oby-
watelska”, która była dla nie-
go tak ważna.

– „Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie Cię doniosę, nie wiem” – to słowa z podziemia, autor nieznany. Po latach 80. donie-
śliśmy Polskę do naszych dni. Niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie cię doniesiemy? – Tymi pamiętnymi słowami Kornel 
Morawiecki 12 listopada 2015 r. rozpoczął pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji.
Nie pamiętał autora wiersza. Dopiero siedemnaście miesięcy po śmierci Marszałka Seniora dostałem oryginalny wiersz, z którego pochodzi-
ły te słowa. Wiersz został dedykowany i podarowany Kornelowi 3 maja 1974 roku w dniu jego 33 urodzin. Autorem jest nasz przyjaciel Mie-
czysław Góra. Poeta, satyryk, humorysta, od 1973 roku na scenie estradowej, związany również od początku z „Gazetą Obywatelską”. Poni-
żej skan oryginalnego wiersza z dedykacją Mieczysława Góry i jego krótkie wspomnienie.

Albert Łyjak

Niosę Ciebie, Polsko
 ■ Wrocław jest mi bliski od lat 60. XX w., gdyż miałem szczęście spędzać wakacje przy ul. Trzebnic-

kiej 50/26 u Cioci Janiny, siostry mojej Mamy, i Wujka Zbyszka Gałkowskich. Pamiętam, jakie wraże-
nie zrobił na mnie Dworzec Główny we Wrocławiu i neonowy napis „Dobry wieczór we Wrocławiu”. 
Przyjechałem do Wrocławia pierwszy raz, gdy miałem jedenaście lat. Ciocia pracowała w szkolnictwie 
oraz w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Dzięki niej poznałem Kornela, który był czę-
stym gościem Wujostwa.

Mieczysław 
Góra
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Komentarze i Felietony

Gdy o rządzie światowym napi-
sze jakiś pozostający poza or-
todoksją politycznej popraw-
ności uczony, publicysta albo 
zwłaszcza bloger, to może być 
pewny, że wkrótce otrzyma ety-
kietkę wyznawcy teorii spisko-
wych, a do tego epitet w rodzaju 
„oszołoma” czy „foliarza”. Gdy 
jednak sformułowanie Nowy 
Porządek Świata (New World 
Order) wyrwie się z ust komuś 
z klanu Bushów, albo politycz-
nymi wpływami szkoły global-
nych młodych liderów zacznie 
się chełpić Klaus Schwab, nie-
młody już przecież założyciel 
Światowego Forum Ekonomicz-
nego (World Economic Forum, 
WEF)), wówczas klękajcie na-
rody i najlepiej oddajcie się 
od razu w opiekę filantropom 
z DGO. Znaczenie tego ostat-
niego skrótu wyjaśni się nieco 
później.

Trzymając poziom, racjonal-
ni sceptycy i uważni obserwato-
rzy tego, co się aktualnie dzie-
je w świecie, użytej w tytule ka-
tegorii zaraz dadzą precyzyjny 
odpór. Jaki rząd światowy, sko-
ro na globie jest blisko dwie-
ście różnych państw, a tymcza-
sem wciąż jeszcze co najmniej 
kilka ludów czy narodów w po-
czuciu swej etnicznej i kulturo-
wej odrębności walczy o własną 
odrębną państwowość. Kto? Na 
przykład Baskowie, Kurdowie 
czy Palestyńczycy... Nie wspo-
minając już o kontynencie 
afrykańskim. Więc opowieści 
o rządzie światowym, powiedzą 
sceptycy, można włożyć mię-
dzy bajki.

Prorocy pandemicznego 
irracjonalizmu

Dla pewnej przejrzystości nar-
racji cofnijmy się do począt-
ków roku 2020, gdy ludzka spo-
łeczność Ziemi, a szczególnie 
jej euroatlantycka część, zo-
stała podstępnie zaatakowana. 
Trzeba tu zresztą mówić o ata-
ku dwojakiego rodzaju, do któ-
rego użyto zarówno pocho-
dzącego z laboratoriów wiru-
sa SARS-CoV-2, jak i bardzo 
nowoczesnych, wzmacnianych 
przez użycie mediów, metod 
kreowania paniki zdolnej wyge-
nerować formy społecznej psy-
chozy w wielkiej skali. Mó-
wiąc wprost: broń biologicz-
na szczęśliwie nie okazała się 
bardzo zabójcza (nie wiado-
mo, czy taki był plan od począt-

ku, czy wirus sam skrewił), 
natomiast próby kreowa-
nia globalnej wioski Po-
tiomkinowskiej pod nazwą 
„Pandemia CoViD-19” dały 
efekty nader obiecujące.

Mówiąc inaczej, glo-
balna publiczność świa-
ta zachodniego, wła-
śnie ci wszyscy „zamoż-
ni, wykształceni z państw 
z etykietką demokracji libe-
ralnej” dali się podejść i na-
brać na pandemię wyjątko-
wo łatwo. Bez zastrzeżeń 
przyjmowali kolejne, wza-
jemnie sprzeczne tezy me-
nedżerów sanitaryzmu 
oraz ich eskalujące grozę 
dyrektywy. Z całą właściwą so-
bie delikatnością nie dostrzega-
li braku spójnej logiki we wciąż 
zmienianym oficjalnym przeka-
zie pandemicznym. Nie peszył 
ich bynajmniej brak faktów, któ-
re potwierdzałyby w realu ofi-
cjalną narrację pandemicz-
ną z mediów głównego nurtu. 
Gładko kupowali kolejne wersje 
„kowidowej” propagandy, rezy-
gnując ze zdrowego rozsąd-
ku, a często niestety także z in-
stynktu samozachowawczego.

A przecież od początku wła-
ściwie we wszystkich liczących 
się dziś ośrodkach i środowi-
skach badawczych już w ma-
ju-czerwcu 2020 roku odezwały 
się (zgoda, że mocno wycisza-
ne!) głosy uczonych, którzy nie 
uwierzyli zaklęciom Czterech 
Jeźdźców Kowidokalipsy: Ga-
tesa, Fauciego, Daszaka i Ghe-
breyesusa, iż oto przestają obo-
wiązywać ustalenia dotychcza-
sowej wirusologii, mikrobiologii, 
epidemiologii czy psychologii 
społecznej. Już wtedy, kto tylko 
chciał, mógł znaleźć głosy prze-
strogi tych badaczy, którzy po-
zostali sobą, ostrzegając zarów-
no sprawujących władzę pań-
stwową przed fatalnymi skut-
kami chybionych, przeciwsku-
tecznych, nieraz wręcz szkodli-
wych obostrzeń oraz nakazów, 
jak i apelując do ludzi przera-
żonych straszliwą wizją zarazy, 
aby próbowali mimo wszystko 
żyć normalnie i pozostać sobą.

Dwa lata wakacji od 
rozumu naukowego

Przesłanką dla trafnej odpowie-
dzi na pytanie o istnienie rzą-
du światowego, jest powszech-
ne i uporczywe powielanie ab-
surdalnych działań przez rzą-

dy wielu państw cywilizacji eu-
roatlantyckiej w reakcji na tzw. 
pandemię CoViD-19. Owszem, 
można by zrozumieć owe nie-
racjonalne działania w krótkiej 
początkowej fazie zarazy, kie-
dy groźny patogen pozostaje 
jeszcze nierozpoznany. Gdy nie 
znamy ani dróg jego przeno-
szenia, ani odsetka ofiar śmier-
telnych. Co gorsza, na ulicach 
leżą stosy martwych ciał, pło-
ną całe kwartały miast. Zaczy-
nają się rozruchy głodowe oraz 
ataki spanikowanych jednostek. 
I wtedy do akcji wkraczają owe 
patrole quasi-kosmitów w bia-
łych kombinezonach z jasno-
niebieskimi paskami...

Sugestywny obraz takiej sy-
tuacji przynosi film Stevena So-
derbergha „Contagion – epide-
mia strachu”, z roku 2011, który 
stanowi swego rodzaju instruk-
taż dla służb nie tylko medycz-
nych, lecz także agend państwo-
wych, jak się w razie wielkiego 
zagrożenia zachować. Film jest 
pouczający, bo scenarzysta od-
robił lekcję, konsultując wcze-
śniej temat wybuchu napraw-
dę groźnej zarazy ze znawcami 
przedmiotu. Instruktywny rów-
nież dlatego, że działania sto-
sownych służb w chińskim Wu-
han (ale również funkcjonariu-
szy WHO) pomiędzy paździer-
nikiem 2019 a lutym roku na-
stępnego stanowiły modelowy 
przykład, jak w przypadku groź-
nej epidemii postępować nie 
należy.

I podczas tej „pandemii” tak 
się właśnie działo, zupełnie ina-
czej niż w filmie Soderbergha, 
lecz dokładnie podług recepty 
Wuhan-WHO, aby raczej ukry-
wać i lekceważyć fakty, jedno-
cześnie wzmagając panikę i de-
monizując rzeczywistość. Za-
fundowano światu obrazy le-

karzy-kosmitów w budzących 
grozę kombinezonach, za-
mknięto dostęp do wielu pla-
cówek leczniczych, uruchomio-
no za to pozostające w ciągłej 
gotowości prowizoryczne szpi-
tale „kowidowe”. Do tego, od-
biorcom medialnej papki ser-
wowano codzienne porcje na-
der wątpliwych, bo nieweryfi-
kowalnych w praktyce statystyk 
zachorowań i zgonów, co sta-
nowiło świetne dodatkowe na-
rzędzie psychicznego gnębie-
nia ludzi, wyrwanych przez ten 
dwuletni okres ze swego nor-
malnego życia.

Ale przecież w tym samym 
czasie zdarzali się również le-
karze-specjaliści od chorób 
zakaźnych, którzy normalnie 
przyjmowali i leczyli pacjentów 
„kowidowych”, wynikami swej 
codziennej praktyki lekarskiej 
zadając kłam oficjalnej „nar-
racji pandemicznej”... W USA 
byli to tzw. Lekarze z pierw-
szej linii (ang. America’s Frontli-
ne Doctors), leczący swych pa-
cjentów iwermektyną. W Pol-
sce chorych ludzi w potrzebie 
nie opuścili m.in. dr Anna Mar-
tynowska z Lądka-Zdroju czy dr 
Włodzimierz Bodnar z Przemy-
śla, z dobrym skutkiem stosują-
cy amantadynę wkrótce po za-
każeniu trefnym wirusem.

Globalne centrum 
zarządzania pandemią

W szoku, w panice przed nie-
znanym, przez krótki może my-
lić się wielu nawet dobrych fa-
chowców. Części z nich prze-
bicie się przez nawałę ognio-
wą propagandy może zabrać 
trochę więcej czasu... Ale żeby 
niemal wszyscy rządzący pań-
stwami „demokratycznego” Za-
chodu i prawie wszyscy krajowi 

menedżerowie od zarzą-
dzania „pandemią” przez 
bite dwa lata nie zoriento-
wali się, o co idzie? Tak się 
po prostu nie zdarza. Bo 
akurat politycy – choć czę-
sto na niczym realnie się 
nie znają! – dobrze wie-
dzą, gdzie leżą konfitu-
ry i kiedy chleb spada ma-
słem na dół, a kiedy odby-
wa się to wręcz odwrotnie.

W tym właśnie rzecz. 
Tak głęboko nieracjonal-
nych działań w czasie 
dwóch lat „pandemii”, dzia-
łań niezgodnych ani z naj-
lepszą wiedzą medyczną, 
ani z interesem ludzi, któ-

rzy powierzyli im mandat wła-
dzy w demokratycznych wybo-
rach, nie da się wytłumaczyć 
inaczej niż faktem, że rządy 
państw euroatlantyckich zosta-
ły jakoś pozbawione swej au-
tonomii. Toteż prowadziły ana-
logiczną, w praktyce imitacyj-
ną politykę „kowidową”, według 
jednolitych zaleceń, pochodzą-
cych z jakiegoś zewnętrznego 
centrum. Tym scentralizowa-
nym działaniom, niekiedy tyl-
ko przesuniętym nieco w fazie, 
towarzyszył karykaturalnie jed-
nolity przekaz propagandowy. 
Kto pamięta retorykę pierw-
szego dziesięciolecia PRL-u, 
ten wie, o czym mówię. Ilu-
stracją tego zjawiska dla młod-
szych czytelników może być 
zabawny klip „This is extreme-
ly dangerous to our democra-
cy”, do znalezienia w serwisie 
YouTube.

Z faktu, że w sytuacji (po-
dobno) ekstremalnie dla ludzi 
groźnej rządy wielu nominal-
nie suwerennych i demokra-
tycznych państw różnych nie-
zbędnych działań zaniedba-
ły, a wiele zbytecznych, nie-
racjonalnych i niekorzyst-
nych dla rządzonych przez 
siebie wspólnot – wykony-
wały jak pod sznurek, moż-
na wnosić, że decyzje w spra-
wach tzw. pandemii zapada-
ły poza gabinetami rządów po-
szczególnych państw. I że były 
to decyzje jakoś dla tych rzą-
dów obligatoryjne. Stąd wnio-
sek o istnieniu centrum, któ-
re programuje oraz koordynu-
je takie działania w skali glo-
bu, wydaje się całkiem upraw-
niony. Szczególnie w cza-
sach odświeżonej w popkultu-
rze mody na Sherlocka Holme-
sa. Choć w tym przypadku 

Rząd światowy. 
Teoria spiskowa czy raczej (całkiem realny) spisek w praktyce?

 ■ Traktat Pandemiczny WHO szykuje nam globalny sanitaryzm: nowe infekcje, kolejne lockdowny i nowe 
iniekcje. Z zawieszeniem uprawnień wybieralnych dotąd rządów tradycyjnych państw narodowych włącz-
nie. Za to być może z biologicznymi chipami od Bourli. Z kolei samozwańcy od Schwaba z Davos szykują 
światu nędzę energetyczną, czyli chłód, głód i ubóstwo tym wszystkim, którzy nie chcieli uwierzyć w glo-
balne ocieplenie. Wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili... – jak zauważył był Edmund Burke.

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim wyłączą prąd

▶
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Opinia o dokumencie
Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM

Dnia 16 maja 2022 r. otrzymałem pocztą elektroniczną dokument pt. Polityka równościowa i antydyskry-
minacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z prośbą o wyrażenie swojej opinii. Po zapoznaniu się z nim 
chciałbym wyrazić swoje uwagi.

I
Moje zaniepokojenie budzi część III, paragraf 2. punkt 2 „Zarządzenia” stanowiący, co następujące: 

„O przypadkach nierównego traktowania oraz praktykach dyskryminacyjnych, może za zgodą osoby po-
krzywdzonej, informować Rzecznika Praw i Wolności Akademickich, również w formie anonimowego zgło-
szenia, osoba trzecia” (s. 12 elektronicznego dokumentu).

1. Zachęta do składania „anonimowych zgłoszeń”, które w gruncie rzeczy trzeba nazwać donosami sta-
wia w nierównej sytuacji delatora i ofiarę donosu. Pracownika naukowego obejmują dolegliwości postępo-
wania wyjaśniającego, zaś osobie odpowiedzialnej za składanie „anonimowych zgłoszeń”, które okażą się fał-
szywymi – nie grozi nic.

2. Niebezpieczeństwo nadużyć wzmacnia umożliwienie składania „anonimowych zgłoszeń” nie tylko 
przez osoby pokrzywdzone, lecz także przez osoby trzecie, które nie muszą posiadać stosownej wiedzy 
prawnej, pedagogicznej czy etycznej ani nawet być świadkiem samego zdarzenia, lecz dowiedzieć się o nim 
mogą z relacji innych osób. Wprawdzie w zarządzeniu określono, że donos można złożyć za zgodą osoby po-
krzywdzonej, lecz nie określono trybu udzielania takiej zgody.

Reasumując: wprowadzenie par. 2. pkt 2 zachęcając do składania na anonimowych donosów 
na pracowników doprowadzi do podkopania wzajemnego zaufania wśród studentów i pracowni-
ków UAM, wprowadzi atmosferę donosicielstwa i doprowadzi do pogorszenia stanu relacji między-
ludzkich.

II
Paragraf 3 „Zarządzenia” nosi tytuł „Definicje”. Status definiowanych terminów budzi poważne wątpliwo-

ści. Ze względu na bardzo krótki czas konsultacji nie jestem w stanie ustosunkować się do wszystkich „de-
finicji”. Wspomnę tylko o jednej. Wedle niej stereotypy to: „uogólnione, uproszczone i w związku z tym fał-
szywe przekonania dotyczące grupy społecznej lub jej członkini/członka, wyróżnionych na podstawie cechy 
tożsamości. Stereotyp przypisuje pewne cechy, zachowania, role społeczne wszystkim członkiniom/człon-
kom grupy, której dotyczy, zacierając przy tym różnice indywidualne pomiędzy tymi osobami” (Par. 3, pkt 11).

Zakładane w przywołanej definicji rozumowanie oparte jest na pewnych ukrytych założeniach teoretycz-
nych. Można je odtworzyć w następujący sposób: ponieważ stereotypy są uproszczeniem opisywanej rzeczy-
wistości, to są czymś epistemicznie fałszywym i – z tego powodu – aksjologicznie złym. Należy je zatem rugo-
wać ze stosowanego języka.

Tymczasem założenia te nie są powszechnie uznawane w nauce. Przykładowo, w metodologii nauki mówi 
się o typach idealnych, modelach, abstrakcjach, które zawierają uproszczony obraz rzeczywistości. Konstruk-
ty tego rodzaju mówią coś istotnego o rzeczywistości, lecz rozumiane w sposób dosłowny nie są prawdziwe. 
Pod warunkiem wszakże, gdy założy się klasyczną definicję prawdy. Jednakże jest całkiem inaczej gdy zało-
ży się jedną z nieklasycznych teorii prawdy (np. pragmatyczną).

Podobną naturę posiadają stereotypy, które w życiu społecznym pełnią rolę swoistych zdroworozsądko-
wych schematów poznawczych. Można je porównać do map, np.: fizycznej, drogowej czy turystycznej. Je-
żeli chcę się zwiedzić daną okolicę bardziej użyteczna będzie mapa turystyczna niż drogowa, jeżeli chce się 
dostać do jakiegoś miejsca – na odwrót. Tej analogii nie należy jednak traktować zbyt dosłownie, gdyż w li-
teraturze przedmiotu występuje również pojęcie autostereotypu. Różnie kształtuje się również sprawa aksjo-
logicznego ładunku stereotypów. Można wyróżnić stereotypy negatywne ale też i pozytywne bądź neutralne.

Reasumując: w narosłej już literaturze przedmiotu istnieje wiele ujęć stereotypu i nie ma bynaj-
mniej konsensusu co do ich epistemicznej wartości i społecznej roli. Zadekretowana w „Zarządzeniu” 
definicja stereotypu, która ma obowiązywać na terenie UAM jest stronnicza i niezbyt dobrze określa 
jego naturę. Jej wprowadzenie w trybie „Zarządzenia” prowadzić będzie do ograniczenia wolności 
słowa gwarantowanej w Konstytucji RP, a w dalszej konsekwencji – wolności badań naukowych.

III
Paragraf 4 pkt. 3.03. stanowi, że molestowaniem seksualnym jest „umyślne używanie niewłaściwego imie-

nia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływanie się do jej tożsamości płciowej”. Pojawia 
się pytanie dlaczego w taki sposób wyszczególniona została jedynie tożsamość płciowa, a nie inne typy toż-
samości. Na obszarze Państwa Polskiego dokumentem określającym imię i nazwisko danej osoby jest jej do-
wód osobisty, a w USOS-ie podane są następujące dane: imię, nazwisko, numer albumu i zdjęcie. Czy moż-
na zatem rozumieć, że zgodnie z zarządzeniem dane z dowodu osobistego i USOS-u nie będą już podstawą 
ustalania tożsamości osób przystępujących do zaliczeń i egzaminów?

IV
Zapowiedź wprowadzenia tzw. „języka równościowego” wbrew deklaracjom ochrony grup mniejszościo-

wych prowadzi w istocie do ograniczenia wolności słowa i zagrożenia tożsamości mniejszości, np. religijnych, 
etnicznych, narodowych czy wyznaniowych, gdyż język jest jednym z istotnych czynników ich kształtowania. 
Zamiar „ujawniania dyskryminującego charakteru powszechnie stosowanych określeń i sformułowań, w tym 
form o charakterze etnocentrycznym i rasistowskim” prowadzić będzie do arbitralnego ograniczania wolno-
ści słowa. Arbitralnego, gdyż w dokumencie nie określono: 1. O jakich „określeniach i sformułowaniach” jest 
mowa. 2. Kto i w jakim trybie będzie decydował o ich „dyskryminującym charakterze”. 3. W jakim trybie będzie 
następować zmiana „stosowanych określeń i sformułowań” i wreszcie 4. Kto już – za wspólnotę akademicką 
– przesądził, że są one „powszechnie stosowane”.

Reasumując, jestem przeciwnikiem planowanych regulacji, gdyż wprowadzają one nierówne trak-
towanie między pozostającym w ukryciu delatorem a ofiarą donosu, a poprzez wprowadzanie arbi-
tralnych definicji i przymusu stosowania tzw. „języka równościowego” prowadzić będą do ogranicze-
nia wolności słowa, a w efekcie badań naukowych.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn

Wydział Filozoficzny UAM

mocniej chyba postawiono 
na doktora Watsona...

Rząd światowy? 
Samozwańcy? 
Interesariusze 
z Kosmosu?

Problem z nazwą dla tego wyde-
dukowanego centrum rozstrzy-
gania o mniej czy bardziej real-
nych problemach naszego glo-
bu nie jest chyba tak naglą-
cy jak wskazanie jego choćby 
przybliżonego adresu. A także 
mandatu do podjęcia całkiem 
arbitralnych, często skrywa-
nych działań, które mają prze-
sądzać o losach blisko ośmiu 
miliardów Ziemian. Zwłaszcza 
ten mandat, a dokładniej mó-
wiąc, jego brak, czyli zwykła 
uzurpacja, że się tego rodza-
ju uprawnieniem dysponuje np. 
z racji dziedziczenia jakiejś gi-
gantycznej fortuny, choćby 
i nieco przez siebie pomnożo-
nej. Nie, w cywilizacji łacińskiej 
to tak nie działa, a trudno dziś 
nie dostrzegać, że kryzys kowi-
dowy najbardziej dotknął kraje 
euroatlantyckie, będące mocno 
schyłkowym już i słabnącym, 
ale przecież jednak następcą 
świata zbudowanego dzięki kul-
turze prawnej Rzymu, spekula-
tywnej myśli starożytnej Grecji 
oraz antropologii i etyce katoli-
cyzmu.

Istnienie domyślnego cen-
trum globalnego zarządza-
nia rodzi jeszcze inny problem 
niż naruszenie obowiązujące-
go dotąd paradygmatu pozna-
nia naukowego, opartego na 
uporczywym dążeniu do praw-
dy poprzez pytania i wątpliwo-
ści, poprzez weryfikowanie ar-
gumentacji oraz prawo do dys-
kusji. Czyli tego wszystkiego, 
co w głównym nurcie kowidiań-
skiej propagandy nie istnia-
ło, gdyż (zapewne na polece-
nie centrum) było konsekwent-
nie eliminowane. Tym drugim 
problemem, z punktu widzenia 
społecznego znacznie donio-
ślejszym, jest kwestia milczą-
cego anulowania uprawnień 
suwerena wobec demokratycz-
nie wyłonionych władz. Terror 
medialno-sanitarny z dwóch 
poprzednich lat – aż świerzbi 
język, by opatrzyć go dosadną 
nazwą, na jaką w pełni sobie 
zasłużył! – usunął z pola widze-
nia zachodnich społeczeństw 
kwestie odpowiedzialno-
ści rządzących przed suwere-
nem, któremu ten swój mandat 
do sprawowania władzy za-
wdzięczają.

Pora na ostrzu noża posta-
wić kwestię, dlaczego goście 
prywatnej w końcu osoby, jaką 
jest inżynier Klaus Schwab, ow-
szem, po kądzieli zstępny Rot-
szyldów, a przynajmniej niektó-
rzy z zapraszanych przez niego 
do Davos, uzurpują sobie pra-
wo do arbitralnego decydowa-
nia o losach całego świata. In-
teresariusze? Carscy bojarzy? 
Właściciele ziemskiego globu? 
Bez względu na ogrom zgro-
madzonych przez nich mająt-
ków nikt im takiego prawa nie 
przyznał.

Chcą nam wmówić, że 
lepiej już było

Że to nie koniec, że „Wojna na 
Ukrainie” jest tylko chwilowym 
antraktem między kolejnymi epi-
demiami mogą świadczyć choć-
by wniesione przez ekipę pre-
zydenta USA Josepha Bidena, 
a konkretnie przez Loyce Pace, 
poprawki do Traktatu Pande-
micznego uchylające (teraz 
już w sposób formalno-praw-
ny!) suwerenność państw naro-
dowych na czas ewentualnych 
pandemii. Nadanie dyktator-
skiej władzy WHO, czyli struk-
turze finansowanej w znacz-
nej mierze przez Billa Gate-
sa, w rezultacie sprawi, że pyta-
nia do władz państwowych, dla-
czego podczas pandemii cze-
goś zaniedbały, a coś innego 
zrobiły na ów żargonowy rym-
pał, nie będą już zasadne.

Inaczej, gnębieni kolejny-
mi produktami z biolaborato-
riów ludzie nie będą mogli już 
mieć pretensji do wybranych 
przez siebie władz, bo z nada-
nia frontmanów Deep Global 
Owners (DGO) na czas pande-
mii staną się poddanymi Tedro-
sa Adhanoma Ghebreyesusa, 
dyrektora generalnego WHO 
lub jego następców. Dyrektor 
Tedros, tigrejski rewolucjonista 
i etiopski minister, osadzony 
na czele WHO dzięki poparciu 
Chin, otrzymał w jakiejś londyń-
skiej instytucji edukacyjnej na-
wet doktorat z medycyny spo-
łecznej, mimo że jego angiel-
ski brzmi niezbyt komunikatyw-
nie. W każdym razie, to właśnie 
tacy ludzie jak on czy wspo-
mniana wyżej Loyce Pace (ma-
gisterium z medycyny publicz-
nej w Johns Hopkins Universi-
ty), mają być frontowymi opera-
torami DGO w szalonych cza-
sach globalnego sanitaryzmu.

Warto zatem mieć na uwa-
dze słowa dr. Roberta Redfiel-
da, szefa CDC w latach 2018 – 
2021, który podczas udzielane-
go niedawno wywiadu przejawił 
niezwykłe zdolności profetycz-
ne, mówiąc: „Myślę, że pande-
mia CoViD była tylko sygnałem 
alarmowym. To żadna wielka 
pandemia. Jestem przekona-
ny, że wielka pandemia dopiero 
nas czeka, a będzie to pande-
mia ptasiej grypy, która zaata-
kuje teraz człowieka. Pandemia 
ze śmiertelnością rzędu od 10 
do nawet 50 proc., co ozna-
cza poważne kłopoty”. Intere-
sujące oświadczenie, zwłasz-
cza w zderzeniu z publicz-
nie ujawnionym przekonaniem 
dr. Redfielda, że wirus SARS-
CoV-2 wydostał się z laborato-
rium w Wuhan...

Gates i Daszak nie od dziś 
prorokują analogicznie, aż 
strach się bać. Tym bardziej że 
przed rokiem w Monachium, 
podczas konferencji dotyczącej 
biozagrożeń, mówiono o możli-
wej epidemii małpiej ospy, któ-
rej wybuch przewidywano na 
maj roku 2022. Niestety, zło za-
wsze triumfuje, gdy dobrzy lu-
dzie nie podejmują żadnych 
przeciwdziałań.

(25 maja 2022)

▶
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Wiedza o historii społecz-
nej i polityce ekonomicznej III 
Rzeszy jest niestety znacznie 
skromniejsza i co gorsza zafał-
szowana – co skutkuje na przy-
kład poważnym traktowaniem 
konfabulacji o rzekomo skrajnie 
prawicowym charakterze naro-
dowego socjalizmu. Nie poma-
gają nawet tłumaczenia najbar-
dziej zainteresowanych, czyli 
niemieckich narodowych socja-
listów, że przeciwko bolszewi-
zmowi walczyli w imię „prawdzi-
wego” socjalizmu i zjednoczo-
nej Europy. Ich wysiłek nie miał 
jednak sensu – w ciągu dwu-
nastu lat istnienia hitlerowskiej 
Rzeszy budowano Nowy Ład 
uderzająco podobny do tego, 
który komuniści stworzyli w „oj-
czyźnie światowego proletaria-
tu”. Narodowi socjaliści: z wierz-
chu brunatni, wewnątrz czer-
woni...

Wyjątkowe polskie doświad-
czenia sprawiają, że w narodo-
wym socjalizmie dostrzegamy 
przede wszystkim zapowiedź 
masowej zagłady, która miała 
stać się losem untermenschów. 
W zakamarkach społecznej 
niepamięci pozostały budow-
le wzniesione lub przekształ-
cone przez okupanta w „pra-
starym, niemieckim” Krako-
wie. Z oczywistych powodów 
nie mogą konkurować w maso-
wej wyobraźni ze wspomnienia-
mi płonącej Warszawy i wido-
kami ruin innych polskich miast. 
Wobec ogromu zbrodni nie my-
ślimy o ekonomicznym wymia-
rze hitlerowskiej utopii.

Warto jednak dostrzec, że 
narodowi socjaliści nie ograni-
czali się do aktów barbarzyń-
stwa i terroru, tylko śmiało reali-
zowali własne wyobrażenia 
szczęśliwej przyszłości. O tym, 
co się działo, gdy opadał wojen-
ny szał niszczenia, możemy do-
wiedzieć się na przykładzie Nor-
wegii, okupowanej przez Niem-
ców w latach 1940–1945, doce-
nianej za czystość rasową tam-
tejszego ludu i będącej polem 
do przeprowadzania ekspery-
mentów gospodarczych i socjal-
nych. Na Północy, w tej wyima-
ginowanej ojczyźnie Aryjczy-
ków, okupanci utopili ogromne 
kwoty: ekonomia narodowoso-
cjalistyczna okazała się bliźnia-

czo podobna do komunistycz-
nego myślenia o gospodarce. 
Dowodzi tego lektura niezwykle 
interesującego dzieła prof. De-
spiny Stratigakos, bardzo traf-
nie zatytułowanego Północna 
utopia Hitlera. Budowa nowego 
porządku w okupowanej Nor-
wegii (Hitlers Northern Utopia, 
tłum. Mariusz Gądek, Wielka Li-
tera, Warszawa 2021).

Dzięki informacjom zgro-
madzonym w tej książce moż-
na pokusić się o zwięzłe ze-
stawienie cech ustroju gospo-
darczego Rzeszy. Ustroju – co 
istotne – wprowadzanego w ży-
cie w społeczeństwie, które na-
jeźdźcy zamierzali sobie zjed-
nać, a nie eksterminować. 
W tym kontekście warto też 
przywołać i analizować wspo-
mniany wcześniej casus Kra-
kowa, którego znaczną część 
mieszkańców Niemcy unice-
stwili, ale samo miasto trak-
towali jak cenną i odzyskaną 
część rasowego dziedzictwa. 
Dla towarzyszy partyjnych zbu-
dowano w nim od podstaw całe 
osiedle mieszkaniowe i pla-

nowano kolejne wielkie budo-
wy. Biurokraci: sól niemieckiej 
uzurpacji, w żmudnej codzien-
ności narodowego socjalizmu 
byli ważniejsi nawet od żołnie-
rzy. Różne, zawsze motywowa-
ne ideologicznie, oblicza tej sa-
mej polityki socjalnej spod zna-
ków czy to swastyki, czy czer-
wonej gwiazdy.

Cóż zatem wynika z pracy 
amerykańskiej uczonej?

1) Partia dosłownie i w przeno-
śni zastępuje Boga. Jest za-
wsze w centrum, także w naj-
bardziej prestiżowych punk-
tach przestrzeni publicznej 
miasta. (W Krakowie central-
nym Domem NSDAP stała 
się kamienica Pod Kruki przy 
Rynku Głównym. Kilka lat 
później Polska Partia Robot-
nicza w tym samym budynku 
umieściła swoją siedzibę).

Wspólnoty religijne są nato-
miast poddane ścisłej kontro-
li, świątynie chrześcijańskie 
– marginalizowane.

2) Społeczeństwo musi rytual-
nie wyrażać poparcie dla „ge-
neralnej linii partii”, udowad-
niając to przez udział w zbiór-
kach finansowych zadekreto-
wanych przez „przywódców 
partii i państwa”.

3) Gospodarka narodowoso-
cjalistyczna to centralnie 
sterowana gospodarka nie-
doboru – struktury państwo-
we i organa partyjne dublu-
ją się pod względem kom-
petencyjnym.

4) Polityka gospodarcza igno-
ruje potrzeby konsumentów 
oraz producentów, jak rów-
nież możliwości tych ostat-
nich, i podporządkowu-
je je ideologii, gdyż ma 
przede wszystkim realizo-
wać cele wyznaczone przez 
Narodowosocjal istyczną 
Niemiecką Partię Robot-
ników.

5) Zadania zadekretowane 
przez bonzów partyjnych, 
również w ramach wielolet-
nich, państwowych planów 
ekonomicznych, są uznawa-
ne za cele wspólnoty i jako 
takie – zawsze ważniejsze 
od spraw prywatnych. Pla-
ny, bez względu na ponie-
sione koszty i zmarnowa-
ne wysiłki, mogą się jednak 
szybko zmieniać i w prze-
ważającej części pozostają 
na papierze.

6) Narodowosocjalistyczni pla-
niści są przekonani, że po-
konają siły natury, np. ogra-

niczenia związane z suro-
wymi zimami.

7) Narodowi socjaliści zwal-
czają kapitalizm i burżu-
azję, odrzucają indywidu-
alizm i wpływy kultury an-
glosaskiej. Brak poszano-
wania własności umożliwia 
na przykład wysiedlenia, 
jeśli domy i gospodarstwa 
stoją na drodze postępu.

8) Narodowych socjalistów 
charakteryzuje również ob-
sesja czystości i jedności.

9) Niemieckie obozy pra-
cy, w których wykorzysty-
wani są więźniowie i jeńcy, 
do złudzenia przypominają 
gułagi.

W kontekście realiów wojen-
nych być może zabrzmi 
to szokująco, ale trudno 
uciec od skojarzenia, że po-
czynania opisane w Północ-
nej utopii... mogłyby śmia-
ło zainspirować niemiec-
ki remake Barejowskiego Mi-
sia. Kiedy bowiem opada bi-
tewny kurz, różnica między 
socjalizmami – narodowym 
i międzynarodowym, zwa-
nym także „realnym” – jest 
naprawdę subtelna.

Ludzie wielkiej budowy, czyli 
narodowy socjalizm w praktyce

 ■ W Polsce nie brakuje filmów, w których „kropi się Niemców” – wiemy o tym chociażby z seriali wojen-
nych. Zmagania militarne, śmierć, deportacje, zniszczenie, katownie gestapo, czarne mundury SS, 
to wszystko kształtowało wyobraźnię paru pokoleń urodzonych po 1945 roku.

Adrian 
Nikiel

Wojna na Ukrainie pokazała, że Rosjanie nadal są ja-
skiniowcami, Niemcy nadludźmi, a Francuzi kolabo-
rantami. Natomiast w Polsce nie ma praworządności. 
Tak twierdzą jaskiniowcy, nadludzie i kolaboranci.
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Przyjmowanie do Białego 
Domu nieudaczników ma bar-
dzo długą tradycję. Franklin 
Delano Roosevelt w tej konku-
rencji ma bardzo wielu podob-
nych do siebie, wśród których 
takie miernoty, jak Barack Oba-
ma wcale nie należą do naj-
większych. Na nieszczęście na-
sze i połowy świata za czasów 
Roosevelta, Stalin mógł uzna-
wać Biały Dom za departament 
Kremla. Sowieccy agenci, za-
trudnieni w rolach najbliższych 
i najbardziej zaufanych dorad-
ców prezydenta (wybieranego 
przez Amerykanów rekordową 
ilość razy!) gwarantowali jego 
stuprocentową sterowalność.

Po latach, kiedy do elit po-
litycznych Stanów Zjedno-
czonych zaczęło docierać, 
jaką rolę odgrywali Harry Hop-
kins, Henry Wallace i inni decy-
dujący o biegu amerykańskiej 
polityki, pojawiły się przypusz-
czenia, że kimś takim jest też 
Henry Kissinger.

Nie jest on rodowitym Ame-
rykaninem, lecz pochodzącym 
z Niemiec Żydem, który do Sta-
nów Zjednoczonych wyemigro-
wał jako nastolatek. Wsparcie 
odpowiednich fundacji umoż-
liwiło mu ukończenie Harvar-
du. Samo brzmienie nazwy 
najlepszego z amerykańskich 
uniwersytetów w wielu wywo-
łuje potrzebę zginania ko-
lan. Obciążonym taką przy-
padłością proponuję lektu-
rę opus magnum Kissingera. 
Owo dzieło życia absolwenta 
tej sławnej uczelni, który ukoń-
czył ją z wyróżnieniem, a po-
tem uzyskał nawet tytuł dok-
tora, nosi tytuł „Dyplomacja”. 
Znając realia szkolnictwa Pol-
ski międzywojennej gwarantu-
ję, że gdyby pierdoły noszące 
ten dumny tytuł, były wypraco-
waniem przedwojennego ma-
turzysty, to dostałby on nie tyl-
ko pałę z wykrzyknikiem, ale 
też zalecenie, by w przyszło-
ści dla własnego dobra próbo-
wał szczęścia przed inną komi-
sją. Z zawartych w tej upiornej 
cegle wykwitów intelektu Kis-
singera dowiedzieć się bowiem 
możemy, że w roku 1920 Pol-
ska dokonała zbrojnej napa-
ści na Rosję. I nie jest to błąd 
odosobniony, bo duża część 
jego wiedzy o świecie nie od-
biega od tego standardu. Trud-
no też o coś bardziej prymi-
tywnego niż „myśl polityczna” 
Kissingera. Konstrukcja cepa 
może przy niej uchodzić za nie-
dościgły popis geniuszu i wzo-

rzec finezji. Całe bowiem Kis-
singerowe „myślenie” to tyl-
ko wnioski chłopka-roztropka 
z deficytem elementarnej wie-
dzy i sumienia. Wszystko spro-
wadza się do głoszenia, że sil-
nym wolno wszystko, a obo-
wiązkiem słabszych jest pod-
porządkowanie się albo zgoda 
na likwidację.

Jego ostatnie majaki na te-
mat Ukrainy nie różnią się ni-
czym od wcześniejszych wywo-
dów i nikczemności, jakie sta-
nowiły całą treść jego politycz-
nej biografii. Czym się zapi-
sał w historii? Wyciągnął z izo-
lacji Chiny, które skorzystały 
z okazji, skopiowały wszystko, 
co im Kissinger i jemu podob-
ni udostępnili i po paru deka-
dach urosły do roli potęgi spo-
sobiącej się do panowania nad 
całym światem. Czy to nie było 
do przewidzenia? Ignorant taki 
jak Kissinger, choć pisał książ-

ki o Chinach, nie pojmował 
ani rzeczywistego potencjału, 
ani tradycji państwa o historii 
dłuższej od wszystkich innych. 
A to głównie właśnie „dzię-
ki” niemu Stany i cały zachod-
ni świat muszą się teraz liczyć 
z możliwością III wojny świa-
towej. To Kissinger doprowa-
dził też do klęski w Wietnamie, 
za co dostał pokojową Nagrodę 
Nobla (głośno oprotestowaną 
przez trzeźwą część Komite-
tu Noblowskiego, która oświad-
czyła, że po takim skandalu nie 
chce mieć z nim więcej do czy-
nienia). W latach największe-
go zagrożenia sowiecką agre-
sją Kissinger dążył do maksy-
malnego rozbrojenia Zachodu. 
Upierał się przy nim także wte-
dy, gdy forsowany w USA wyso-
ki budżet wojskowy łamał już 
kręgosłup nie potrafiącym spro-
stać temu wyzwaniu Sowietom. 
Nie odmawiał sobie nawet ata-

kowania ludzi takich, jak Sołże-
nicyn, przy równoczesnym de-
klarowaniu miłości do Gorba-
czowa. Trudno się dziwić, że 
amerykańska prawica coraz 
głośniej artykułowała pytania: 
Komu on służy? Dla kogo pra-
cuje? I jak mogło dojść do tego, 
że w naszym kraju jest tym, kim 
jest?

Jedno jest więcej niż pewne. 
Gdyby dłużej piastował urząd 
sekretarza stanu lub choćby 
miał podobnych do siebie na-
stępców, sowieckie imperium 
trwałoby nadal w stanie abso-
lutnie nienaruszonym. Nie wia-
domo tylko, czy zachodnią gra-
nicę miałoby na Łabie czy może 
na wschodnich wybrzeżach 
Atlantyku.

Dobrze, że Kissinger przy-
pomniał o sobie, wygłasza-
jąc kolejną brednię. Mam na-
dzieję, że dzięki temu Pola-
cy lepiej zapamiętają, jak czę-

sto wśród wielkich tego świa-
ta pojawiają się złowrogie upio-
ry. Także wśród tych, w któ-
rych pokładamy nadzieje, na 
których liczymy, których uwa-
żamy za przyjaciół. Prawda 
jest bowiem taka, że nie braku-
je wśród nich osobników w ro-
dzaju Rooseveltów czy Kissin-
gerów. Potworów powszechnie 
podziwianych, wyróżnianych 
prestiżowymi laurami, którzy 
ujmująco się uśmiechają i leją 
miód na nasze serca.

Im więcej tych uśmiechów 
i im więcej tego miodu, 
tym bardziej musimy uwa-
żać. Tym trzeźwiej myśleć, 
tym roztropniej obserwować 
każdy ruch, tym pilniej pilno-
wać swego. A wszystko po 
to, by kolejny raz śmiertelny 
strzał w plecy nie zaskoczył 
nas w najbardziej krytycznej 
chwili.

Henry Kissinger – 
pożyteczny idiota czy ruski agent?

 ■ Wypowiedź byłego sekretarza stanu USA przyjąłem z zadowoleniem. Mam bowiem nadzieję, że 
dzięki niej wzrośnie świadomość, jakiego rodzaju typy, mogą stanowić gremia decydujące o losach 
naszego świata.

Artur Adamski
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Z jednej strony wojna i związana 
z nią globalna inflacja, z drugiej 
bankructwo neoliberalnej kon-
cepcji państwa i wreszcie bez-
sens brukselskiego obłędu kli-
matycznego, generującego eko-
inflację – wywołały erupcję po-
mysłów sanacyjnych, tyleż para-
doksalnych, co utopijnych. Oto 
Citibank widzi interes w udzia-
le kapitałowym w polskiej trans-
formacji energetycznej (dlacze-
go nie w pracach nad czysty-
mi technologiami węglowymi?). 
Gdy niektóre państwa bogacą 
się dzięki wojnie na sprzeda-
ży ropy i gazu, to czy nie powin-
ny się dzielić (podatek od nad-
miernych zysków) już to ze zruj-
nowaną gospodarką ukraiń-
ską, już to z ludnością zubożo-
ną przez wyższe ceny energii. 
Czas pokaże, czy są to tylko py-
tania retoryczne.

Cokolwiek by mówić, wojna 
powinna być impulsem do zmia-
ny brukselskiej polityki klima-
tyczno-energetycznej. Jeżeli nie 
importuje się rosyjskiego węgla, 
to polski powinien mieć szanse 
na eksport do krajów bruksel-
skich. Zarobione w ten sposób 
pieniądze przydałyby się go-
spodarce, gdy biurokraci zwle-
kają z funduszem odbudowy, 
nie kwapią się z rekompensa-
tą za pomoc dla ukraińskich 
uchodźców. Pieniądze przyda-
łyby się też na prace badaw-
cze czystych technologii węglo-
wych. Tym bardziej, że zaso-
by węgla kamiennego i brunat-
nego szacuje się na 600 lat.

Polska jako pierwsza uznała 
niepodległość Ukrainy. Bez żad-
nych warunków. Do tej pory ofia-
ry ludobójstwa na Wołyniu nie 
doczekały się chrześcijańskie-
go pochówku (obowiązujący za-
kaz ekshumacji wydał prezydent 
Petro Poroszenko), a 75 proc. 
obywateli ukraińskich uznaje 
Stepana Banderę za bohatera, 
zaś obecny rok został poświę-
cony właśnie jemu. Odsłonię-
cie lwów przy bramie Cmenta-
rza Orląt Lwowskich spod płyt 
paździerzowych (ale bez histo-
rycznych inskrypcji) to przykład 
ukraińskiej paździerzowej po-
lityki historycznej, wprowadza-
jącej symetryzm „wzajemnych 
krzywd”.

Polska jako pierwsza i na ol-
brzymią skalę udzieliła pomo-
cy ukraińskim uchodźcom. Jed-
nak w planach odbudowy ukra-
ińskiej gospodarki dominuje nie-
mieckie lobby.

Narzędzie polityczne

Sędziowie-politykierzy wraca-
ją do propagandowych wędró-
wek po kraju, a to dzięki Fun-

duszom Norweskim, znanym 
z mecenasowania polskiego 
lewactwa, genderyzmu i el-
giebetyzmu. W ubiegłym roku 
Fundacja Edukacji Prawnej „Iu-
stitia” dostała 50 tys. euro. Sę-
dziowie zamierzają promować 
nowy model polskiego sądow-
nictwa. Jeszcze niedawno roz-
mawiali z dziećmi o nielegal-
nej aborcji. A poza wszystkim, 
zagraniczne pieniądze przyda-
ją się do walki z demokratycz-
nie wybranym rządem.

Antyrządowe samorządy, 
niektóre solidnie zadłużone 
(np. stolica na 7 mld zł), mo-
bilizują się, gromadząc fundu-
sze na rewitalizacje pustosta-
nów dla ukraińskich uchodź-
ców. Dotychczas nie było pie-
niędzy na schronienia dla bez-
domnych czy przyjęcia roda-
ków-zesłańców do sowiec-
kich republik. Teraz znajdu-
ją się fundusze, by przyga-
nić rządowi, że nie jest dość 
troskliwy dla uchodźców.

Mało tego, że brukselscy 
biurokraci skrywają fundusz 
odbudowy za jakimiś tajemni-
czymi „kamieniami milowymi”, 
to jeszcze uzurpują sobie okre-
ślanie sposobu ich wydatko-
wania, m.in. na walkę ze zmia-
nami klimatycznymi (czyli fi-
nansowanie zachodnich tech-
nologii OZE), a nie na realną 
pomoc dla polskiej gospodarki 
po pandemii.

Tymczasem nasz rząd ape-
luje, by państwa, takie jak Nor-
wegia, zyskujące krociowe zy-
ski ze sprzedaży ropy i gazu, 
podzieliły się z innymi. Chodzi 
o wsparcie gospodarstw do-
mowych, zagrożonych wyso-

kimi cenami energii. I podczas 
gdy ukraiński prezydent wyli-
cza koszty odbudowy swego 
kraju, to nasze władze zapo-
minają o niemieckich repara-
cjach za II wojnę.

Na forum ekonomicz-
nym w Davos gorąco debato-
wano o recesji w USA i w kra-
jach zachodnioeuropejskich, 
jednak ani w tym, ani w przy-
szłym roku nasz rząd nie prze-
widuje załamania gospodar-
ki. Przeciwnie – prognozu-
je wzrost gospodarczy o 3 
proc. W ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat liczba zatrudnio-
nych wzrosła o ponad 2 mln, 
przekraczając 17 mln. Tymcza-
sem opozycja straszy spiralą 
inflacyjno-płacową, gdy rząd 
informuje o kilkumiliardowej 
nadwyżce budżetowej.

Zysk

Zagraniczne firmy dzia-
łające w Rosji, uiszcza-
ją tam znacznie wyższe po-
datki niż w naszym kraju. 
Z raportu Związku Przedsię-
biorców i Pracodawców wyni-
ka, że np. Leroy-Merlin za-
płacił w 2020 roku trzy razy 
tyle podatku (335 mln USD), 
co w naszym kraju przez 9 lat 
(132 mln USD). Astra Zeneca 
zapłaciła w Rosji w 2020 roku 
90 mln USD, w Polsce w latach 
2012-2020 – 2 mln USD. Róż-
nica znaczna, ale jak widać 
zagraniczne firmy mogą so-
bie tak bezczelnie postępo-
wać w naszym kraju.

Nie udaje się opodatkować 
cyfrowych korporacji – a to na 
skutek nieudolności biurokra-

tów brukselskich w pertrak-
tacjach z amerykańskimi gi-
gantami cyfrowymi. Polskie 
stanowisko – niech korpora-
cje prowadzące serwisy spo-
łecznościowe płacą podat-
ki w miejscach siedziby, ale 
także w krajach, gdzie są użyt-
kownicy ich serwisów, nie zna-
lazło jak na razie zrozumienia.

Banki nie są instytucja-
mi charytatywnymi, jak zdają 
się mniemać niektórzy kredy-
tobiorcy, lecz działają dla zy-
sku. Są nawet skłonne wpisy-
wać do umów z klientami tzw. 
klauzule abuzywne (niedozwo-
lone), których oni nie zauważa-
ją, myśląc, że uda im się prze-
chytrzyć bankierów, cykle ko-
niunkturalne i prawa rynkowe 
(mity frankowe). Można zrozu-
mieć, że banki nie chcą żadne-
go ryzyka, ale pozostaje kwe-
stią regulacji prawnych, by kre-
dytobiorcy nie stawali się nie-
wolnikami bankierów.

Wreszcie, by niwelować 
skutki inflacji, banki podwyż-
szają oprocentowanie lokat. 
Przewiduje się też wypusz-
czenie obligacji. Po apelu pre-
miera pierwsze zareagowały 
banki upaństwowione. Kiedy 
uczynią to prywatne, nie wia-
domo. Jak na razie działają-
ce w naszym kraju banki osią-
gają rekordowe zyski. Przy-
chody odsetkowe w marcu 
to 20,5 mld zł, wobec 11,96 
mld zł przed rokiem (wzrost 
o ponad 70 proc.).

Tymczasem kredytobiorcy 
już narzekają. Podwyżka stóp 
procentowych i wysoka infla-
cja to argumenty, by wymu-
sić jakieś wsparcie rządowe. 

Czemu nie skorzystać z okazji, 
skoro już mówi się o wakacjach 
kredytowych. Jednak wtedy 
pieniądze zaoszczędzone na 
spłacie rat, znajdą się na ryn-
ku, więc będzie to sprzyja-
ło inflacji, zaś podwyższa-
nie stóp procentowych będzie 
mniej efektywne w jej zwal-
czaniu. Fachowcy radzą więc, 
by pomocy udzielać tylko kre-
dytobiorcom, znajdującym 
się w najtrudniejszej sytuacji 
finansowej. Z powszechnej do-
płaty do kredytów skorzystali-
by deweloperzy, podwyższa-
jąc ceny mieszkań.

Putinflacja

Wojna rosyjsko-ukraińska 
już przyczyniła się do rekor-
dowej inflacji. W kwietniu 
2022 roku w ujęciu rocznym 
12,4 proc., a najgorsze jesz-
cze przed nami, bo proro-
kuje się suszę w europej-
skim rolnictwie. Jak na razie 
płace też rosną – w ostat-
nim roku o 9,7 proc., osiąga-
jąc w I kw. br. 6235 zł – zaś 
obniżka podatków z 17 na 12 
proc. pozostawi więcej pie-
niędzy w kieszeniach konsu-
mentów i klientów. W przy-
szłym roku płaca minimal-
na przekroczy 3400 zł i bę-
dzie waloryzowana dwukrot-
nie (wskaźnik inflacji powyżej 
5 proc.).

Rosyjska agresja okazu-
je się wojną totalną, nie tylko 
barbarzyństwem militarnym. 
Zaatakowała bowiem europej-
skie bezpieczeństwo energe-
tyczne, żywnościowe, finanso-
we. Równocześnie te dziedzi-
ny gospodarki stały się narzę-
dziami walki. Skuteczna może 
być inflacja, która zagraża roz-
wojowi gospodarki i jej odbu-
dowie po pandemii. Dlatego 
przedłuża się działanie tarczy 
antyinflacyjnej.

Jeżeli opozycja wzrusza się 
losem kredytobiorców, to spra-
wa staje się mocno wątpli-
wa, bo przecież mogą oni ko-
rzystać z Funduszu Wsparcia 
Kredytowego. Tym bardziej, 
że bankowcy nie rejestru-
ją problemów swoich klientów 
z spłacaniem rat.

Niemniej straszenie infla-
cją stało się ulubionym przez 
opozycję narzędziem działal-
ności antyrządowej. Tymcza-
sem z raportu CBOS wynika, 
że 97 proc. respondentów za-
pewniało, że ich gospodarstwa 
domowe nie zalegają z bieżą-
cymi opłatami (czynsz, me-
dia, podatki, telekomunikacja). 
Co więcej, 34 proc. z nich po-
siada oszczędności, nie 

Gorące pieniądze
 ■ W sytuacji obłędu klimatycznego, agresji imperializmu rosyjskiego, widma światowego gło-

du i recesji – ujawniła się totalna klęska neoliberalizmu, a niewidzialna ręka rynku okazała się 
bezradna wobec patologii finansowych.

Jerzy 
Pawlas

▶
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Pożegnanie

Pisaliśmy już o dwudzie-
stoletnim chłopaku, który 
za udział w niepodległościo-
wej demonstracji został tak po-
bity przez ZOMO i SB, że bez 
mała czterdzieści lat swego ży-
cia leżał niemal całkowicie spa-
raliżowany. Umarł kilka tygo-
dni temu, co odnotowali bardzo 
nieliczni – znów nasz premier, 
znów nasza gazeta. Za tę pa-
mięć matka zmarłego przeka-
zała serdeczne podziękowa-
nia. Uczestniczące w pogrze-
bie Mirosława i Iwona Kon-
dratowicz dowiedziały się jed-
nak, że samo zorganizowanie 
skromnej ceremonii za 4800 
zł przekroczyło sumę uzyska-

ną w ramach zasiłku pogrzebo-
wego. Dla pani Reginy, utrzy-
mującej przez prawie czterdzie-
ści lat siebie i swojego spara-
liżowanego syna z jednej bar-
dzo niskiej renty (dopiero parę 
lat temu przyznano jej drugą – 
specjalną) jest to suma nieosią-
galna. Nigdy na nikogo nie moż-
na było liczyć tak, jak na ludzi 
Solidarności Walczącej. Z taką 
nadzieją panie Mirosława i Iwo-
na Kondratowicz zainicjowa-
ły zbiórkę pieniędzy na pokry-
cie kosztów pogrzebu śp. Ar-
tura Holki. Datki będzie można 
przekazać w czasie najbliższe-
go walnego zebrania Stowarzy-
szenia Solidarność Walcząca.

„Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem”, [J 14,6]
Słowa Chrystusa świadczą niezbicie,
Że prawda zawsze ma coś z boskości,
Więc czemu rzadko w przekazach gości,
Dlaczego człowiek prawdzie nie sprzyja
I prawdę kryje albo omija.
Ograniczamy często swą wolę,
Bo prawda ludzi zbyt w oczy kole,
Choć znamy prawdę i mamy rację,
To stosujemy też dyplomację.
Często w użyciu kłamstwo i plotka,

Niby prawdziwa, w odbiorze słodka,
Więc ludzie chłoną te miłe wieści,
Lecz w kłamstwie nie ma prawdziwych treści.
Kłamstwo do zguby ludzi prowadzi,
Więc stańmy w prawdzie – Chrystus nam radzi,
Bo chociaż prawda często nas boli,
To tylko ona ludzi wyzwoli.
Co to jest prawda, czymże jest ona?
Sięgnijmy może też do Platona,
W którego dziełach, w starożytności,
Jako idea też prawda gości,

Jest fundamentem, jest odniesieniem,
Poszukującym – jest ich spełnieniem.
Także Horacy rzekł bez wątpienia,
Że tylko prawda ma sens istnienia,
Że w życiu ludzi, a także państwa
Być nie powinno miejsca dla kłamstwa.

PS
Choć prawda często serce rozkrawa,
To tylko ona jest wciąż ciekawa.

Czerwiec A. D. 2022 Antoni Wysocki

 Józef Mackiewicz "tylko prawda jest ciekawa"

mając zadłużenia. Tylko 
21 proc. nie ma oszczędności, 
lecz ma długi.

Biznes zielony 
i pozarządowy

W końcu nie jest tajemnicą, 
że władze rosyjskie wydały 82 
mln euro na działalność euro-
pejskich organizacji klimatycz-
nych. Wielkość tej sumy odpo-
wiada uzależnieniu brukselskiej 
gospodarki od rosyjskich su-
rowców energetycznych. W na-
szym kraju też działają takie or-
ganizacje – właściwie bez kon-
troli i bezkarnie. Często bloku-
ją inwestycje za pieniądze za-
granicznej konkurencji. Znane 
są wygłupy w obronie korników, 
protesty przeciwko przekopowi 
Mierzei Wiślanej czy gazociągo-
wi Baltic Pipe. Przy czym takie 
miłośnictwo przyrody to całkiem 
intratne przedsięwzięcie.

Organizacje pozarządo-
we mające aktywizować społe-
czeństwo lokalne czy obywatel-
skie spełniałyby swoją rolę, gdy-
by nie były przesiąknięte lewi-
cową ideologią. Byłyby poży-
teczne, gdyby nie reprezento-
wały obcych interesów. Dlatego 
ich finansowanie czy to z budże-
tów samorządowych czy unij-
nych powinno być transparent-
ne. Obywatele mają prawo wie-
dzieć, w czyim interesie działają 
i za czyje pieniądze.

Euro

W porównaniu z naszym kra-
jem, te w strefie euro rozwijają 
się wolniej, mają większe bezro-
bocie, także wyższą inflację. Tyl-
ko gospodarka niemiecka sko-
rzystała na wspólnej walucie. Je-
żeli opozycja przekonuje o walo-
rach euro, to widać, w czyim in-
teresie występuje. Wykazuje też 
albo ignorancję, albo złą wolę, 
nie wiedząc, że właśnie za-
chodnia gospodarka jest bli-
ska recesji. Wzrost PKB w stre-
fie euro w I kw. br. (w ujęciu 
kwartalnym) był prawie niewi-
doczny – 0,2 proc. Gdy niemiec-
ka gospodarka wzrosła o 0,2 
proc., to francuska spadła do 
zera.

Tymczasem trwają zmaga-
nia o brukselski fundusz 
odbudowy, który biurokra-
ci obwarowali rozlicznymi, 
pozatraktatowymi warun-
kami. Wprowadzając pra-
wo precedensu, rozszerza-
ją swoje kompetencje. Wpro-
wadzając uwspólnotowie-
nie długu na fundusz odbu-
dowy, zmierzają w kierun-
ku federalizacji. Nakłada-
jąc podatki – w kierunku fi-
skalizacji unijnej wspólnoty, 
a że jest to atrybut państwa 
– zmierzają ku państwu unij-
nemu. Wyjście z pandemii 
kosztuje odejście od związ-
ku ojczyzn i suwerennych 
państw. W końcu pomoc 
po pandemii ma być płaco-
na z powiększonych składek 
członkowskich. Opłacalność 
takiej kalkulacji jest co naj-
mniej dyskusyjna.

▶

Antoni WysockiPrawda

Odszedł w zapomnieniu, można 
tylko pomóc jego matce

 ■ O Arturze Holce pamiętali nieliczni. Pamiętała Solidarność Walcząca, 
pamiętała „Gazeta Obywatelska”, pamiętał premier Mateusz Morawiec-
ki, który, jak tylko mógł to zrobić, przyznał zapomnianemu bohaterowi 
stanu wojennego specjalną rentę.

Artur 
Adamski
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Europa i Świat

W niewielu stanach kupowa-
nie broni jest ograniczone – ale 
nie może być zabronione. Po-
siadanie broni w USA jest bo-
wiem gwarantowane drugą po-
prawką konstytucji i od stuleci 
broń jest wykorzystywana do 
obrony własnej, ale też do ata-
kowania i rozboju. Oblicza się, 
że osoby prywatne mają ponad 
20 milionów sztuk broni – ta-
kiej liczby nie da się dokładnie 
sprawdzić.

W ubiegłych stuleciach ni-
gdy nie dochodziło do ata-
kowania grupy ludzi w miej-
scach publicznych, zwłasz-
cza w szkołach. Obecnie nie-
stety dochodzi do takich tra-
gicznych zdarzeń spowodowa-
nych przez młodych ludzi. W lu-
tym 2018 roku w Parkland na 
Florydzie dziewiętnastoletni 
były uczeń zabił siedemnaścio-
ro uczniów i tylu też zranił. Była 
to olbrzymia tragedia, do któ-
rej mogło nie dojść, gdyby po-
licja wcześniej zareagowała na 
zgłoszenia o agresywnym i nie-
bezpiecznym zachowaniu mło-
dego człowieka. Niestety reak-
cji nie było. Ówczesny guber-
nator Florydy podpisał wów-
czas stanową ustawę o restryk-
cjach w nabywaniu i posiadaniu 
broni oraz zezwolenie na jej po-
siadanie przez wyznaczonych 
i przeszkolonych odpowiednio 
nauczycieli.

Od 1998 roku na pozio-
mie stanowym wprowadzono 
NICS – National Instant Crimi-
nal Check (Narodowy Natych-
miastowy Sprawdzian Prze-
stępczości), z którego powin-
ni korzystać wszyscy legal-
nie sprzedający broń. Daje im 
to możliwość sprawdzenia ka-
ralności kupującego w ciągu 
kilku sekund. I chociaż dzia-
ła on bardzo dobrze, bo od po-
czątku sprawdzono ponad 300 
milionów osób i 1,5 milionom 
odmówiono zakup, to nieste-
ty wprowadzono ten system tyl-
ko w 31 stanach. Nie ma przy 
tym znaczenia przez jaką par-
tię jest rządzony dany stan – 
tradycyjnie republikański czy 
demokratyczny. Kalifornia, zna-
na z liberalnych rządów od cza-
su ostatniej kadencji Schwarze-
neggera jako gubernatora, wca-

le nie była pierwsza we wpro-
wadzaniu kontroli, zakupu i po-
siadania broni, wliczając kara-
biny.

Dane statystyczne poda-
ją, że od 1970 roku w zama-
chach w szkołach we wszystkich 
stanach zginęło 681 uczniów, 
przy czym właśnie w Kalifornii 
najwięcej – 157; dalej jest Te-
xas – 126 oraz Illinois 84.

Tragedia, jaka wydarzyła 
się w Teksasie 24 maja wstrzą-
snęła całymi Stanami. Osiem-
nastoletni uczeń Salvador Ra-
mos wtargnął do szkoły pod-

stawowej w małym miastecz-
ku i zastrzelił dziewiętnaścioro 
dziesięcioletnich uczniów oraz 
dwoje nauczycieli. Wiadomości 
o masakrze wywołały porusze-
nie na całym świecie, niestety 
tragedia została bardzo szyb-
ko upolityczniona. We wszyst-
kich mediach prawicowych i le-
wicowych brzmiały oświadcze-
nia polityków na temat prawa 
do zakupu broni oraz propozy-
cje zmian ustawy Wiceprezy-
dent Harris ogłosiła wprowa-
dzenie ustawy o zakazie bro-
ni, ale nie powiedziała, dlacze-

go nie wyciągnięto z kongreso-
wej „zamrażarki” projektu usta-
wy przygotowanej przez repu-
blikanów prawie dwa lata temu.

Prezydent Biden pole-
ciał w niedzielę do Uval-
de w Teksasie, żeby osobi-
ście wyrazić wyrazy współczu-
cia rodzinom zamordowanych 
dzieci i nauczycieli. Taka po-
stawa jest godna uznania, bo 
każdy prezydent powinien być 
ze swoimi obywatelami w chwi-
lach tragedii.

Obecne władze USA 
są zdominowane przez par-

tię demokratyczną, więc prze-
głosowanie ustawy ogranicza-
jącej zakup broni nie powin-
no być problemem. Jednak ko-
mentarze i obietnice wybor-
cze, jak to niestety często 
bywa w każdym kraju, nie za-
mieniają się w ustawy. Demo-
kraci krytykują republikanów, 
ale nie wyciągają wniosków 
ze statystyk we własnych mia-
stach i stanach: Chicago, za-
rządzane teraz przez jedną 
z najbardziej liberalnych demo-
kratycznych prezydentek miast, 
ma największą liczbę zabójstw 
– w przeważającej większo-
ści w dzielnicach zamieszkiwa-
nych przez mniejszości Afro-
amerykanów. To tam rządzą 
gangi narkotykowe i to tam po-
licja nie interweniuje w oba-
wie przed oskarżeniami o rasi-
stowskie podejście. W Baltimo-
re, gdzie mieszka 602 tysią-
ce ludzi, jest więcej zabójstw 
niż w miastach o podobnej licz-
bie mieszkańców, ale zarzą-
dzanych przez republikanów. 
Ponad dziesięć lat temu odwie-
dziłam kilka liceów w Waszyng-
tonie. Jednego z nich nigdy nie 
zapomnę – wejście przypomi-
nało bramę więzienia, policja 
sprawdzała metal w ubraniach 
i plecakach uczniów. Atmos-
fera była przygnębiająca. Po-
wodem są gangi narkotykowe 
i liczne próby użycia bro-

Do szkoły 
z bronią w ręku

 ■ Stany Zjednoczone Ameryki słyną z wolności – przyjeżdżają tam ludzie ucie-
kający z opresyjnych reżimów i po przejściu granicy z uśmiechem oddychają powiewem swobody. Jed-
nakże wolność zobowiązuje – jest wolność od opresji i od gnębienia (pojmowana jako wolność obywa-
telska, demokratyczna) – oraz wolność do – wolnych wyborów, swobód obywatelskich, wolnego sło-
wa czy wyznawania religii. W większości stanów jest to również wolność do posiadania broni, kupowa-
nia wszelkiego rodzaju karabinów i pistoletów.

Agnieszka Marczak
Trasa 

Waszyngton-
Wrocław

▶
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Europa i Świat
ni. O takich szkołach me-

dia nie pisały, ponieważ uwa-
żano by to za rasizm, tak samo 
jak rasizmem byłoby informo-
wanie o poziomie wiedzy ab-
solwentów.

Jest jeszcze inny bar-
dzo ważny aspekt społeczny 
tej trwającej od ponad dwóch 
dekad tragicznej serii za-
bójstw w szkołach. Błyskawicz-
ny rozwój Internetu spowodo-
wał, że cywilizacja przeszła ol-
brzymią zmianę technologicz-
ną – telefony komórkowe, roz-
powszechnienie mediów spo-
łecznościowych i ciągle nowe 
metody kontaktowania się do-
prowadziły młodych ludzi do 
kompletnego uzależnienia się 
od nich. Wszędzie widzimy 
pięciolatków używających wła-
snych telefonów komórkowych, 
oglądających, co tylko ze-
chcą. Nastolatki częściej wpa-
trują się w ekrany niż w twa-
rze rówieśników, rodziców czy 
nauczycieli. Psychologowie 
ostrzegają przed tym niebez-
piecznym dla młodych umy-
słów uzależnieniem, ale nie-
stety rodzice chętnie dają ma-
luchom swoje własne telefo-
ny, żeby mieć spokój. Nie wie-
dzą, co ich dzieci oglądają, ja-
kie grupy kolegów i koleża-
nek wpływają na ich zacho-
wania. Facebook jest znany 
z „hejtowania” w grupach mło-
dych ludzi na całym świecie. 
Skutkami są liczne przypad-
ki załamania psychicznego, 
lęk, nienawiść i agresja. Pra-
wie wszyscy młodociani zabój-
cy wchodzący do szkół infor-
mowali o swoich planach w me-
diach społecznościowych, ale 
nikt na to nie reagował. Jest 
to tym bardziej zadziwiające 
i przerażające, że firmy zarzą-
dzające globalnymi sieciami 
społecznościowymi wprowa-
dzają cenzurę i bardzo szyb-
ko usuwają wpisy, które okre-
ślają jako nienawistne lub rasi-
stowskie. Pamiętamy, jak pre-
zydent Trump został zbanowa-
ny z mediów społecznościo-
wych za swoje rzekomo nie-
nawistne wpisy. Dlaczego za-
rządzający Facebookiem czy 
Instagramem nie mogą wpro-
wadzić algorytmów ostrzega-
jących natychmiastowo odpo-
wiednie władze przed plano-
wanymi atakami?

Słynna amerykańska wol-
ność słowa już właściwie nie 
istnieje, ale pojęcie wolności 
do – w tym przypadku do spo-
kojnego uczenia się w szkołach 
– to podstawowe prawo. Pra-
wo do posiadania broni w USA 
jest konstytucyjnie zagwaran-
towane, ale dopóki rządzący 
nie przestaną debatować i po-
kazywać palcami na przeciwni-
ków, zmian nie będzie.

Reprezentanci społeczeń-
stwa szczególnie w USA po-
winni stać na straży „wol-
ności do”, oni mają obowią-
zek wprowadzać zmiany nie 
tylko w zakresie posiadania 
broni, ale również zarządza-
nia mediami społecznościo-
wymi.

Wojna, niezależnie od podawa-
nych argumentów, nie ma żad-
nego uzasadnienia. Dlaczego 
mimo obopólnych strat trwa na-
dal? Stosowanie do jej analizy 
klasycznych metod detektywi-
stycznych prowadzi do wniosku, 
że wszystkie publicznie głoszo-
ne uzasadnienia mają drugie 
dno, o czym się dyskretnie mil-
czy. Detektywi od czasów słyn-
nego Sherlocka Holmesa i Her-
kulesa Poirota, na ogół nieufnie 
podchodzą do oficjalnie głoszo-
nych przyczyn zbrodni. Żmud-
nie szukają tych, którzy na niej 
zyskują najwięcej. Zwykle oka-
zuje się, że najbardziej podej-
rzani, choć przemawiają prze-
ciwko nim wszelkie okoliczno-
ści, są na ogół niewinni. Można 
przypuszczać, że jest to zręcz-
ny chwyt pisarski obliczony na 
popularność. To proste wytłu-
maczenie jest prawdziwe, ale 
jakby nie do końca. Powieści 
kryminalne nie cieszą się jed-
nak uznaniem z tego powodu, 
ale przede wszystkim, dlatego 
że oddają oprócz zmyślonych 
okoliczności prawdziwe realia 
życia codziennego zwykłych lu-
dzi i polityków. Idąc tropem de-
tektywów, zastanówmy się, kto 
odnosi korzyści z rosyjsko-ukra-
ińskiej wojny?

Rosja demoralizuje Zachód

Nie, nie od strony obyczajo-
wej. Pod tym względem jest za-
pewne odwrotnie. Jest znacz-
nie gorzej, bo to jest demoraliza-
cja ekonomiczna. I to w długiej 
perspektywie. Dochodzi do niej 
na skutek zaopatrywania Euro-
py i Azji w tanie surowce kopal-
ne, takie jak węgiel, gaz ziemny 
i ropa naftowa. Pomimo ogrom-
nych sukcesów odnawialnych 
źródeł energii w ostatnim dwu-
dziestoleciu niezawodność pa-
liw kopalnych i ich dostępność 
po znacznie niższych kosztach 
podważają całą politykę dekar-
bonizacji globalnej gospodarki. 
Szczególnie jest to niebezpiecz-
ne dla Europy Zachodniej, któ-
ra pragnie być światowym lide-
rem w stosowaniu odnawialnych 
źródeł energii. To pragnienie nie 
może być w żaden sposób za-
spokojone przy tak konkurencyj-
nych cenach rosyjskich paliw ko-
palnych. Rosyjskiej destrukcji na-
leżało zapobiec. Tu trzeba wyja-
śnić, że „darmowa” energia z od-
nawialnych źródeł jest w sumie 
znacznie droższa od paliw ko-
palnych. Wynika to z ogromnych 
inwestycji wymaganych dla jej 
instalacji. Tym bardziej, że za-
wiera wzajemnie sprzeczne kie-
runki rozwoju. Zielone inwesty-
cje energetyczne wymagają wie-
lokrotnie większych dostaw me-
tali krytycznych dla ich instala-
cji. Tymczasem zielone lobby na 
czele z sekretarzem ONZ apelu-

je o niszczenie światowego gór-
nictwa dostarczającego te meta-
le przede wszystkim dla zielonej 
energetyki. Na dowód tego moż-
na zacytować gorący apel sekre-
tarza ONZ na ostatniej konferen-
cji klimatycznej, kiedy wzywał do 
likwidacji dalszych „dołów” (ko-
palń) wydobywających na świe-
cie wszelkiego rodzaju surow-
ce. Rosja ignorowała tego rodza-
ju apele, nadal aktywnie rozwija-
jąc sektor górniczy. Dla Zacho-
du była to zniewaga, której nale-
żało położyć kres. Idealnym roz-
wiązaniem dla osiągnięcia tego 
celu, miało być sprowokowa-
nie ukraińsko-rosyjskiej wojny. 
Jej wynikiem miał być zakaz im-
portu wszelkiego rodzaju surow-
ców z Rosji. Na razie ta taktyka 
przynosi połowiczne sukcesy. 
Kraje zachodnie nadal chcą być 
„demoralizowane” przez rosyj-
skie surowce.

Opór na Zachodzie

Ten spór w różnych marginal-
nych mediach trwał od dawna. 
Nikt go jednak nie traktował po-
ważnie, niezależnie od trafności 
argumentacji. Teraz jednak ar-
gumenty zaczynają docierać do 
decydentów z najwyższej pół-
ki globalnej finansowo-gospo-
darczej elity. Oto w czwartek 
(19.05.2022 r.) jeden z czołowych 
dyrektorów HSBC potępił „prze-
nikliwe, stronnicze, wyrachowa-
ne, apokaliptyczne ostrzeżenia” 
o finansowym ryzyku związanym 
ze zmianami klimatu, co skłoniło 
azjatycki bank do zdystansowa-
nia się od jego poglądów. Stu-
art Kirk, szef odpowiedzialne-
go inwestowania w HSBC, po-
wiedział, że takie ostrzeżenia 
oznaczają, że jego zespół i ogól-
nie bank spędzają niepropor-
cjonalnie dużo czasu na zajmo-
wanie się ryzykiem klimatycz-
nym, w przeciwieństwie do in-
nych wyzwań. Nieuzasadnione, 
przenikliwe, stronnicze, wyra-
chowane, apokaliptyczne ostrze-
żenia są ZAWSZE błędne – na-
pisał na slajdzie w czasie prezen-
tacji na konferencji zorganizowa-
nej przez Financial Times w Lon-
dynie. Mamy inflację spływają-

cą rurami i powiedziano mi, abym 
spędzał więcej czasu, patrząc 
na coś, co wydarzy się za 20 
lub 30 lat, proporcjonalność jest 
całkowicie nie do zniesienia. Fi-
nancial Times zamieścił nagra-
nie wideo z tego wydarzenia na 
swojej stronie internetowej. Trze-
ba zaznaczyć, że HSBC to je-
den z największych holdingów fi-
nansowych na świecie z siedzi-
bą w Londynie i 9500 oddziała-
mi w 86 krajach. Ten bank posia-
da również swój oddział w War-
szawie. W eleganckim świecie 
zawrzało. Tu chciałoby się przy-
toczyć arabskie przysłowie: Kto 
mówi prawdę powinien wsiąść 
na konia i jak najszybciej uciekać.

Naruszenie sankcji

Przykładem polityki bardziej 
ukrytej, ale podobnej do zapre-
zentowanej przez bank HBS, jest 
stanowisko Włoch. Włosi rów-
nież potępiają rosyjską agresję 
na Ukrainę i wzywają cały cy-
wilizowany świat do zakazu im-
portu z Rosji wszelkiego rodza-
ju surowców. Są solidarni z całą 
Zachodnia Europą. Jak donosi 
brytyjski Express (20.05.2022), 
to nie przeszkodziło Włochom 
importować tylko w maju 450 
000 baryłek rosyjskiej ropy 
dziennie. To cztery razy więcej 
niż kraj ten kupował w lutym, kie-
dy Rosja po raz pierwszy naje-
chała na Ukrainę. To posunięcie 
sprawi, że Włochy staną się naj-
większym w UE centrum impor-
tu rosyjskiej ropy naftowej. Je-
den z unijnych dyplomatów po-
wiedział w The Times: Z dnia 
na dzień coraz wyraźniej widać, 
że tworzą się trzy strony: Pol-
ska i kraje bałtyckie, znane jako 
Sanctionistas, które chcą więcej 
i silniejszych sankcji. Natomiast 
Niemcy, Włochy, Węgry, Bułga-
ria – to Contras – które stawia-
ją na pierwszym miejscu własne 
interesy gospodarcze. Na doda-
tek Eni, najważniejsza włoska fir-
ma energetyczna, również ule-
gła presji Putina po tym, jak zgo-
dziła się zapłacić za jego gaz 
Putina w rublach. Przewodniczą-
ca Komisji Europejskiej UE Ur-
sula von der Leyen powiedzia-

ła w kwietniu: Nasze wytyczne 
są bardzo jasne. Jeśli nie jest 
to przewidziane w umowie, pła-
cenie w rublach jest narusze-
niem naszych sankcji.

Opór państw arabskich

Państwa Europy Zachodniej usi-
łują zastąpić rosyjską ropę naf-
tową i gaz ziemny dostawa-
mi z Arabii Saudyjskiej i krajów 
arabskich na Bliskim Wscho-
dzie. Wydawałoby się, że nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby te kra-
je zaspokoiły europejskie zapo-
trzebowanie swoimi dostawami. 
Jednak odmawiają prowadze-
nia tej polityki i nie chcą zwięk-
szać dostaw materiałów ropo-
pochodnych do Europy. Skut-
kuje to rosnącymi cenami płyn-
nych paliw, które są niezbędne 
do utrzymania transportu samo-
chodowego. Ceny te nieustan-
nie rosną nie tyko w Europie, ale 
i na całym świecie. Dzieje się tak, 
dlatego że globalny rynek tych 
paliw to naczynia połączone. 
Ta sytuacja ma również negatyw-
ny wpływ na ceny benzyny i ole-
jów naftowych również w USA 
i w Kanadzie. Mieszkańcy tych 
krajów, nie chcą zaakceptować 
coraz wyższych kosztów pali-
wa samochodowego, mając na 
uwadze, że oba wspomniane 
kraje należą do światowej czo-
łówki w ich wydobyciu. Tu jed-
nak kłania się ekonomia. Okazu-
je się, z kryzys związany z cena-
mi tych paliw, jest ściśle powią-
zany z tym, co dzieje się w Euro-
pie. Wskutek embarga na rosyj-
ski gaz i ropę naftową te surow-
ce nieustannie drożeją. USA usi-
łują temu zapobiec dostarczając 
je z własnego rynku. Są one za-
interesowane tym ekonomicznie, 
gdyż ceny w Europie są znacz-
nie wyższe niż w USA czy Ka-
nadzie. Dlatego eksport skroplo-
nego gazu i ropy naftowej do Eu-
ropy powoduje braki na ich wła-
snym podwórku. Natomiast kra-
je Bliskiego Wschodu są coraz 
mniej zainteresowane utrzyma-
niem dawnych relacji na tym ryn-
ku, dlatego że USA, ich dotych-
czasowy klient, po odkryciu gazu 
łupkowego i ropy naftowej stał 
się ich konkurentem.

Zwycięstwo paliw 
kopalnych

Niezależnie od tego, 
kto wygra wojnę, zwycięstwo pa-
liw kopalnych nad ideologicznie 
uzasadnionymi źródłami ener-
gii, wydaje się nieuchronne. Po 
prostu dlatego, że te pierwsze 
dają ludziom na całym świe-
cie gwarancję przeżycia w każ-
dych warunkach klimatycznych.

I prawda coraz bardziej do-
ciera do globalnej opinii pu-
blicznej.

Drugie dno wojny rosyjsko-ukraińskiej
 ■ Wojna rosyjsko-ukraińska rujnuje światową gospodarkę. Bombardowa-

nie miast pochłania tysiące ofiar cywilnych i wojskowych.
Adam Maksymowicz

▶

Nr 272 • 3 – 16 czerwca 2022 11



Opinie i Akcenty

Z perspektywy ponad trzydzie-
stu lat widać też, jak konse-
kwentnie Berlin dążył do zre-
alizowania wszystkich punktów 
antypolskiego planu, jak wie-
lu polityków z polskiej sceny 
mu sprzyjało i jak dużo zdo-
łali razem osiągnąć na wielką 
szkodę naszego kraju.

Blisko jedenaście stule-
ci relacji z naszym zachod-
nim sąsiadem zdumiewa kon-
sekwencją stanowiska zajmo-
wanego w stosunku do Pol-
ski. Wizje polityczne Otto-
na III są w tej historii wyjąt-
kiem potwierdzającym regułę, 
choć warto odnotować momen-
ty, w których wygrywało my-
ślenie kategoriami wspólnego 
interesu. Tak było w latach za-
paści naszej monarchii wcze-
snopiastowskiej, kiedy Niem-
cy wolały mieć za Odrą sła-
bą Polskę zamiast potężnych 
Czech. Wsparły więc, spo-
krewnionego zresztą z nie-
mieckimi cesarzami, Kazimie-
rza Odnowiciela, by odbudo-
wał nasze państwo, zastrze-
gając sobie jednak jego de-
gradację z rangi królestwa do 
księstwa. Per saldo – – mie-
liśmy z tego korzyść strate-
giczną, tym bardziej że Kazi-
mierz okazał się jednym z naj-
lepszych władców w naszej hi-
storii i tę polską szansę potra-
fił wyzyskać do maksimum.

Według niektórych źródeł 
Niemcy mieli też towarzyszyć 
Polakom stającym pod Legni-
cą przeciw nawale mongol-
skiej w 1241 roku. Na podobne 
braterstwo broni przyszło cze-
kać aż do 1683, gdy w dość 
podobnej sytuacji trzeba było 
stanąć do walki pod Wiedniem.

Przez kilka stuleci Pol-
ska dominowała nad roz-
drobnionymi państwami nie-
mieckimi. Mnóstwo Niem-
ców służyło w naszych woj-
skach i masowo się polonizo-
wało nawet w tych naszych 
miastach, w których stanowi-
li większość. Zawsze jednak, 
kiedy niemiecka państwowość 
się integrowała i rosła w siłę, 
odżywały w niej odwiecz-
ne wyższościowe urojenia, 
a wraz z nimi żądza agresji, 
grabieży, często wręcz likwida-
cji nie tylko polskiego państwa, 
ale i narodu. Cała historia nie-
mieckiego przemysłu ma swój 
prapoczątek w antypolskim 
bandytyzmie praktykowanym 
przez Fryderyka II. Wykorzy-
stał on słabość Rzeczpospo-
litej, z trudem dźwigającej się 
po zmiażdżeniu wojną północ-
ną (ponieśliśmy wtedy stra-
ty nie mniejsze niż w czasie 

potopu szwedzkiego i wojen 
światowych) oraz to, że Prusy 
sięgały swymi granicami Wi-
sły. Przy tej arterii handlowej, 
którą szła większość polskie-
go eksportu, stary Fryc usta-
wił armaty i pobierał haracz 

od każdego statku. To najści-
ślej z tych właśnie zrabowa-
nych Polsce pieniędzy powsta-
ły pierwsze w historii Niemiec 
manufaktury o rozmiarach fa-
bryk i pierwsze zagłębie prze-
mysłowe.

Po zlikwidowaniu naszej 
państwowości sam Wolfgang 
Goethe stanął na czele urzę-
du dążącego do zlikwidowa-
nia także naszej narodowo-
ści. Miało się to dokonać me-
todą przemyślnej, totalnej 
i konsekwentnej germanizacji. 
Te plany zostały pokrzyżowa-
ne przez kolejne polskie zry-
wy – tłumione przez państwo 
niemieckie – ale wśród wie-
lu Niemców budzące podziw 
i sympatię dla tak dzielnie biją-
cych się o niepodległość. Przy-
jacielem Polski stał się wte-
dy jeden z najpoczytniejszych 
pisarzy Karl Holtei, który jed-
nak został za to przez nie-
mieckie władze ukarany ode-
braniem szans na kierowanie 
najważniejszym z berlińskich 
teatrów.

Niemiecka walka z polsko-
ścią trwała od I rozbioru i trud-
no stwierdzić, czy kiedykol-
wiek się zakończyła. Współ-
czesny nam RFN stoi nie uzna-
je żadnej polskiej mniejszości, 
konfiskaty dokonane przez Hi-
tlera traktuje jako prawomoc-
ne. Niemieckie prawo pozwa-
la na orzekanie zakazów roz-
mawiania z własnym dziec-
kiem po polsku. Bezwzględ-
ność jest jak widać nadal uwa-
żana za Odrą za koniecz-
ną. Już w XIX w. przekona-
no się tam przecież, że rugi 
pruskie nie przechyliły sza-
li zmagań w wojnie gospo-
darczej z Polakami. Podob-

nie jak kulturkampf i Hakata 
nie dały rady w walce z naro-
dową świadomością, a osie-
dlanie w Wielkopolsce przyby-
szów z okolic Bambergu skoń-
czyło się ich opowiedzeniem 
się po polskiej stronie.

Bismarckowski kurs zna-
lazł jednak swoją konkrety-
zację w programie tzw. Mitte-
leuropy, polegającym na kon-
sekwentnym dążeniu do trwa-
łego gospodarczego upośle-
dzenia Polski. Opublikowany 
przez prof. Bogdana Musiała 
dokument z roku 1990 zawiera 
program wręcz identyczny. Tak 
jak sternicy polskiej gospodar-
ki z okresu transformacji ustro-
jowej, tak i ten antypolski pro-
gram wyznacza identyczny 
cel: Polacy mają się utrzymy-
wać z pracy, a nie z własności. 
Ktoś może powie, że to oczywi-
ste. Zauważmy jednak, że wła-
ściciel gospodarstwa rolnego 
czy fabryki też przecież pra-
cuje. Często nie tylko zarzą-
dzając, bywa, że trudząc się 
i robotą fizyczną. Zawsze jest 
jednak różnica między posia-
daczem majątku mogącym 
z tego majątku czerpać zyski 
a nic nieposiadającym parob-
kiem. A wyłącznie rolę parob-
ków dla Polaków widzieli kre-
atorzy Mitteleuropy, niemiec-
cy autorzy planu z roku 1990 
i ci, którzy za grosze i w bły-
skawicznym tempie wyprze-
dawali najcenniejsze składniki 
polskiej gospodarki. To że 

Niemiecki plan dla Polski
 ■ Opublikowany przez prof. Bogdana Musiała dokument z roku 1990, będący złowrogim 

zarysem polityki Republiki Federalnej Niemiec w stosunku do wyzwalającej się spod so-
wieckiej zależności Polski, nie zawiera niczego, czego nie umiałby wywnioskować każdy, 
kto ma trochę wiedzy i zdolności myślenia.

Artur 
Adamski

▶
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Opinie i Akcenty

Kodeks Etyki Lekarskiej Art. 
19. stanowi: Chory w trak-
cie leczenia ma prawo do ko-
rzystania z opieki rodziny lub 
przyjaciół, a także do kon-
taktów z duchownym. Lekarz 
powinien odnosić się ze zro-
zumieniem do osób bliskich 
choremu wyrażających wobec 
lekarza obawy o zdrowie i ży-
cie chorego. Podobnie Usta-
wa z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta gwaran-
tuje pacjentom prawo do po-
szanowania życia prywatne-
go i rodzinnego oraz do opieki 
duszpasterskiej. Tymczasem 
tzw. pandemia wirusa Sars-
CoV-2 doprowadziła do rażą-
cego ograniczania tych praw, 
przeradzając się w skraj-
ną medykalizację choroby 
i śmierci.

Takiemu podejściu sprze-
ciwiał się nawet Rzecznik 
Praw Pacjenta, wyjaśniając 
już w wywiadzie z 25 stycznia 
2021 r. dla tygodnika „Do Rze-
czy”: Art. 5, o którym wspo-
minałem (z ustawy op.cit.), 
mówi, że w sytuacji pande-
mii można ograniczyć niektó-
re prawa pacjenta. Jednym 
z nich jest możliwość kon-
taktu z pacjentem w szpitalu. 
Ograniczenia zostały wpro-
wadzone, by zmniejszyć roz-

przestrzenianie się koronawi-
rusa, zwłaszcza w szpitalach. 
Powinno to jednak być ograni-
czenie, a nie całkowity zakaz. 
Kierownicy placówek powinni 
np. ułatwiać pacjentom kon-
takt telefoniczny z bliskimi, 
przekazywać rodzinom infor-
macje przez telefon, jak rów-
nież ‒ w miarę możliwości ‒ 
umożliwiać wizyty osobiste, 
zapewniając środki ochrony 
osobistej, stosując reżim sa-
nitarny, do którego osoby od-
wiedzające mają obowiązek 
się stosować. Podejmowali-
śmy działania, gdy niektóre 
placówki całkowicie się za-
mknęły, nie umożliwiały na-
wet rodzinom pożegnania bli-
skiej osoby w stanie terminal-
nym. Art. 5 mówi o ogranicza-
niu praw w przypadku pande-
mii, nie można go jednak trak-
tować w taki sposób, że wol-
no wszystko. Można ograni-
czyć prawo kontaktu z osobą 
bliską, jednak nie wolno cał-
kowicie go pozbawić.

Niezrozumiały jest zatem 
kolejny proces przeciw dr An-
nie Prześlicy-Martynowskiej, 
która stanęła w obronie praw 
pacjentów, ogłaszając pu-
blicznie już w 2020 roku, że 
chorzy często umierają bez 
obecności rodziny i księdza 
i że za to odpowiadają promi-

nentne środowiska lekarskie 
akceptujące taki stan rzeczy.

Wypowiedź ta stała się 
asumptem do wszczęcia 
przez Opolską Izbę Lekar-
ską postępowania. Dr Marty-
nowska ma stanąć 7 czerw-
ca przed tym sądem jako ob-
winiona.

Co ciekawe od prowadze-
nia tej sprawy uchyliła się 
(wyłączyła się) Dolnośląska 
Izba Lekarska, do której na-
leży lekarka. Przypomnij-
my, że Okręgowy Sąd Lekar-
ski (OSL) we Wrocławiu pro-
wadził wcześniej postępowa-
nie wobec dr Martynowskiej 
o domniemane propagowanie 
zachowań antyzdrowotnych. 
Przestrzegała ona – i dzisiaj 
już wiadomo, że słusznie – 
przed błędnymi restrykcja-
mi w czasie pandemii, głównie 
przed paraliżem szpitalnictwa 
i przychodni. Z tego powo-
du była dwukrotnie tymcza-
sowo zawieszona przez OSL 
Dolnośląskiej Izby w prawach 
do wykonywania zawodu le-
karza. 25 lutego br. wydano 
ostateczny wyrok, posługując 
się opinią biegłego dr n.med. 
Pawła Grzesiowskiego, eks-
perta przy Naczelnej Radzie 
Lekarskiej, w którym „zale-
galizowano” te tymczasowe 
zawieszenia. Izba nie umia-

ła zauważyć, że ostrzeżenia 
dr Martynowskiej z 2020 roku 
zasługiwały na docenienie 
i pochwałę, a nie na kary. Do 
dzisiaj nie sporządzono uza-
sadnienia orzeczenia.

Czy nowy proces skiero-
wany przeciwko lekarce za jej 
krytyczne uwagi ma ponow-
nie usprawiedliwić lekarzy, 
którzy takie błędy popełnili?

W tej sprawie, tak jak w po-
przedniej, chorzy stają murem 
za dr Martynowską. Ograni-
czanie praw umierających pa-
cjentów było dramatycznym 
przeżyciem dla ich bliskich. 
Znam dziesiątki takich przy-
padków. Przytoczę tylko dwa.

Moja bliska krewna, cho-
ra onkologicznie, przyjęta do 
szpitala z negatywnym wyni-
kiem testu na Covid, umar-
ła w lecznicy w listopadzie 
2020 roku bez obecności bli-
skich, którzy nawet nie wie-
dzieli o jej krytycznym sta-
nie. Rodzinę poinformowano 
o śmierci dopiero po kilkuna-
stu godzinach.

W marcu br. zmarł w szpi-
talu mój kolega, pisarz i kry-
tyk sztuki. W ciągu trzech 
i pół miesiąca leczenia trans-
fuzjami i sterydami nawet się 
nie dowiedział, co mu jest. 
Badania szpiku miały trwać 
osiem tygodni. Nie doczekał 

się wyników. Mimo że dwa dni 
przed śmiercią reanimowa-
no go, co wskazywało na kry-
tyczny stan, nie pozwolono 
żonie towarzyszyć mu ostat-
nich chwilach.

Jak długo jeszcze polska 
służba zdrowia będzie się 
podporządkowywać nieprze-
myślanym zaleceniom WHO? 
Już dzisiaj wiadomo bezspor-
nie, jak zawodne były testy 
diagnozujące Covid. Przy-
znała to nawet Agencja Oce-
ny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji w dokumen-
cie z 3 kwietnia 2022 roku. 
Czy w tych okolicznościach 
polscy prominentni lekarze 
będą zwolennikami podpisa-
nia tzw. traktatu antypande-
micznego, przygotowywane-
go przez Światową Organi-
zację Zdrowia, który przenosi 
prawo do dbałości o zdrowie 
obywateli na ponadnarodo-
we ciało finansowane w dużej 
mierze przez przemysł farma-
ceutyczny?

Dotychczasowe doświad-
czenia nie wskazują na to, 
że WHO zasługuje na miano 
jedynego międzynarodowe-
go autorytetu w przypadku 
pandemii.

Polacy mają żyć z pracy, 
oznaczało, że nie chodzi o na-
jemną robotę w sprzedanych 
Niemcom fabrykach. Wielka 
część z nich od razu była bo-
wiem likwidowana jako zbędny 
konkurent, więc „życie z pracy” 
należało rozumieć jako zbiera-
nie szparag u bauerów z RFN. 
Tym samym miał być osiągnię-
ty kolejny odwieczny cel – nie 
tylko pauperyzacja, ale i depo-
pulacja Polski. Zamęt w Polsce 
jako cel, o którym wprost mówi 
dokument z roku 1990, wyni-
kać miał więc też ze sprzyjania 
dezintegracji i degradacji pol-
skich rodzin.

Polska miała być też po-
zbawiona własnych mediów. 
Jak wiadomo polskojęzyczne, 
lecz niemieckie, dobrze potra-
fią się zatroszczyć o to, by jed-
ni polscy politycy cieszyli się 
popularnością, a inni byli spy-
chani do niebytu. Tylko w ostat-
nim czasie z takich mediów do-
wiadywaliśmy się, jak podłymi 
kreaturami byli Polacy walczą-
cy w 1920 roku z bolszewicką 
nawałą. A także, jak szlachetni 
są Niemcy, którzy tak doskona-

le rozliczyli się ze swych grze-
chów, a na Polakach nadal cią-
żą winy za zbrodnie na Żydach. 
Media te nauczają nas też, jak 
krańcowym absurdem jest żą-
danie odszkodowań za II woj-
nę światową. Albo jak bezna-
dziejnym złomem, w przeci-
wieństwie do wyrobów nie-
mieckiej konkurencji, jest nowy 
polski karabinek automatycz-
ny. Właśnie ten, o którym ukra-
ińscy żołnierze mówią dziś, że 
jest najlepszy ze wszystkich, 

jakich używali. I że nawet jeśli 
żaden niemiecki sąd od cza-
sów wojny nie ukarał ani jed-
nego antypolskiego ludobójcy, 
a przez dziesięciolecia więk-
szość niemieckich sędziów 
miała za sobą staż w NSDAP, 
przy czym normą sądownic-
twa RFN jest wyznaczanie sę-
dziów przez polityków, to i tak 
oznacza to, że niemieckie sądy 
są „wolne”, a polskie nie. Bo 
z samej istoty rzeczy Niemcy 
to „wyższa kultura prawna”.

Jeśli już w Polsce tak sła-
bo się pamięta niezmien-
ną od wieków politykę Nie-
miec wobec Polski, to może 
niech Polacy wczytają się 
dobrze chociaż w ten opubli-
kowany przez prof. Bogda-
na Musiała dokument dużo 
świeższej daty. Może wtedy 
będzie bardziej jasne, w ja-
kim celu Niemcy tak hojnie 
finansują konferencje stowa-
rzyszeń polskich sędziów, 
historyków, ekologów, nie-
zliczonych ośrodków opinio-
twórczych czy imprezy w ro-
dzaju Campus Polska.

▶

Izby lekarskie na służbie u WHO? 
Nieustające szykany wobec dr Martynowskiej

 ■ To zadziwiające, jaką służbę zdrowia chcą nam zorganizować izby lekarskie. Bagatelizuje się podsta-
wowe zasady deontologiczne, jak chociażby znaczenie duchowego i psychicznego dobrostanu pacjen-
ta w skutecznym leczeniu (w tym rola bliskich w tym procesie) czy też prawo do opieki kapelana.

Krystyna Górzyńska
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Historia i Pamięć

To słowa Gustawa Mannerhe-
ima w 1939 roku do sowiec-
kich wysłanników, którzy żąda-
li wydania w dzierżawę części 
przygranicznej Karelii. Ponad-
to domagali się wydania pół-
wyspu Hanko, leżącego na za-
chód od Helsinek, by wybudo-
wać tam bazę dla okrętów i lot-
nictwa wojskowego. Rozmo-
wy strony sowieckiej prowa-
dził osobiście Stalin, co świad-
czy o tym, że te rokowania mia-
ły dla niego ogromne znacze-
nie. Aby wzmocnić presję, So-
wieci otworzyli stację radiową 
„Moskwa Tiltu”, która nadawa-
ła audycję w języku fińskim. 
Propagandowa tuba „stroiła in-
strumenty wojenne” służące 
do uzasadnienia żądań. Kiedy 
Finowie odrzucili „przyjazne” 
propozycje, Sowieci przepro-
wadzili prowokację – ostrze-
lali własną jednostkę straż-
niczą we wsi Mainila, w któ-
rej zginęło czterech sowiec-
kich żołnierzy, a dziewięciu zo-
stało rannych. O atak oskarżo-
no Finów. Sowieci nie wyrazi-
li zgody na utworzenie mie-
szanej komisji, która zbada-
łaby sprawę, a 29 listopada 
1939 roku wypowiedzieli trak-
tat o nieagresji z 1932 roku. 
Dwa dni później bez wypo-
wiedzenia wojny wkroczyli do 
przygranicznej Terijoki i tam 
utworzyli marionetkowy rząd 
Otto Kuusinena, byłego czer-
wonogwardzisty, przebywa-
jącego w Rosji od zakończe-
nia pierwszej wojny światowej. 
Propaganda sowiecka doma-
gała się „ukarania” prawowite-
go rządu w Helsinkach, który 
„od dłuższego czasu przygoto-
wywał akcje wywrotowe prze-
ciwko Krajowi Rad”. 600-ty-
sięczna armia sowiecka za-
atakowała Finlandię na całej 
długości granicy. Finowie mo-
gli przeciwstawić agresorowi 
300 tysięcy żołnierzy, w dodat-
ku słabiej wyposażonych. Róż-
nicę niwelował ogromny pa-
triotyzm Finów oraz przekona-
nie o słuszności obrony. Bra-
ki w wyposażeniu Finowie nad-
rabiali własną inwencją. Po raz 
pierwszy zastosowali na maso-
wą skalę „koktajle Mołotowa”. 
Tworzyli też zasadzki na za-
marzniętych jeziorach; na przy-
kład drążyli dziury w lodzie, 
które zakrywali celofanem nie-
widocznym dla czołgistów. Do 
drewnianych skrzynek połą-
czonych linkami wkładali kost-
ki trotylu, po czym umieszcza-
li ładunek pod zamarzniętą ta-
flą lodu itp. Te działania przy-
nosiły efekty – w ciągu pierw-
szych pięciu dni Sowieci straci-
li 80 czołgów. W jednej tylko bi-

twie, w grudniu 1939 roku pod 
Toivajarvi na północ od jezio-
ra Ładoga, zginęło 4 tys. żoł-
nierzy rosyjskich, 600 zosta-
ło rannych, Sowieci stracili 60 
czołgów, 31 dział i kilka tysięcy 
karabinów. Po stronie fińskiej 
było 600 zabitych i 1300 ran-
nych. W sumie, w ciągu kilku 
miesięcy „wojny zimowej” zgi-
nęło 25 tys. Finów, a 55 tys. zo-
stało rannych. Sowieci stracili 
od 700 tys. do 1 mln żołnierzy. 
Co wpłynęło na tak silne dys-
proporcje w stratach obu armii? 
Przewaga Sowietów pod wzglę-
dem broni pancernej i przyjęcie 
formy blitzkriegu nijak się mia-
ły do warunków, w jakich ata-
kowali. Wszak już nazwa kraju 
– SUOMI wywodzi się od sło-

wa suo, czyli bagno. Stare po-
rzekadło mówi, że „Bóg stwa-
rzając świat, zapomniał od-
dzielić ziemię od wody w Fin-
landii”. W takich warunkach 
trudno skutecznie wykorzy-
stać broń pancerną, bo grzę-
zła w bagnie. Do tego „Linia 
Mannerheima”, czyli pas umoc-
nień na Półwyspie Karelskim 
skutecznie uniemożliwiał od-
danie strzału z dalszej odle-
głości. W konsekwencji pojaz-
dy pancerne były zmuszone 
do walki z małej odległości, co 
przy skuteczności broni prze-
ciwpancernej Finów oraz moż-
liwości użycia „koktajli Moło-
towa”, powodowało olbrzymie 
straty. Duże zalesienie tere-
nu walk uniemożliwiało obser-

wację „z powietrza” przez so-
wieckie samoloty. Do tego fiń-
skie oddziały atakowały nocą 
pozycje przeciwnika pozbawio-
nego wsparcia artylerii. Fino-
wie dobrze znali teren – liczne 
jeziora i wąskie groble pomię-
dzy nimi tworzyły przeszkody 
nie do zdobycia. Także warun-
ki klimatyczne były sprzymie-
rzeńcem Finów. Przebywa-
nie na ziemi pozbawionej moż-
liwości zaopatrzenia dodat-
kowo komplikowało możliwo-
ści żołnierzy sowieckich. So-
wieci musieli liczyć na zrzuty 
drogą lotniczą, co nie było ła-
twe w warunkach leśnych, pró-
bowali na własną rękę zaopa-
trywać się w żywność, a kie-
dy rozpalali ogniska nocą, sta-

wali się łatwym łupem fińskich 
snajperów. Żołnierze fińscy 
stosowali białe maskowanie, 
dzięki czemu byli zimą niewi-
doczni dla przeciwnika.

Pomimo wszystkich atutów 
armia fińska nie mogła wyjść 
z tych zmagań zwycięsko. 
Nie sprzyjała temu sytuacja 
międzynarodowa. Szwedzi 
nie wyrażali zgody na prze-
marsz pomocy brytyjskiej 
i francuskiej przez ich teryto-
rium, bo to oznaczałoby przy-
łączenie się do wojny z Niem-
cami. Alianci mieli w planach 
albo tranzyt drogą szwedz-
ką do Finlandii, albo okupację 
szwedzkich złóż rudy żelaza, 
które wobec wojny stawały się 
surowcem strategicznym. W in-
wazji mieli wziąć udział polscy 
żołnierze z Brygady Strzelców 
Podhalańskich, którzy osta-
tecznie kilka miesięcy póź-
niej wylądowali w Norwegii pod 
Tobrukiem. Finowie próbowali 
jeszcze negocjować ze Stana-
mi Zjednoczonymi, by ci pod-
jęli się mediacji z Sowietami, 
ale nie przyniosło to skutków. 
Niemcy, związane paktem Rib-
bentrop-Mołotow, toczyły roz-
mowy z Sowietami, zakończo-
ne podpisaniem na początku 
lutego 1940 r. umów gospo-
darczych na dostawę sowiec-
kiej żywności, ropy i innych 
surowców strategicznych. Fi-
nów wsparły natomiast Włochy, 
które sprzedawały im broń, po-
dobnie jak Węgry, Hiszpania 
oraz Szwecja i Belgia. Szwe-
dzi dodatkowo wsparli Fi-
nów, wysyłając szpital Czerwo-
nego Krzyża. Ze Szwecji i Nor-
wegii pochodziło także 800 
ochotników, gotowych walczyć 
z Sowietami. Węgrzy wysłali 
batalion piechoty. Polski poseł 
Henryk Sokolnicki, który pełnił 
funkcję ambasadora RP w Hel-
sinkach, nawoływał polityków 
z całej Europy do udzielenia Fi-
nom pomocy. Miało to ten tylko 
skutek, że Sowietów wykluczo-
no z Ligii Narodów – struktu-
ry, która w tamtych realiach nie 
miała większego znaczenia.

„Wojna zimowa” była ni-
czym walka Goliata z Dawi-
dem. Sowieckie imperium 
połamało sobie zęby, by 
osiągnąć cel, a zakończe-
nie wojny było pyrrusowym 
zwycięstwem Moskwy.

Wojna zimowa
 ■ „Szanowni panowie.... 

Wznoszę toast za dwie najlepsze armie świata, fińską i sowiecką! Niestety, nasza armia jest jednak zbyt 
mała i dlatego wy tu teraz jesteście”.

Andrzej 
Manasterski

Były komunista Marek 
Belka wstydzi się demo-
kratycznie wyłonione-
go rządu. Komunistycz-
nego się nie wstydził.
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Ludzie i wydarzenia

Dlaczego powstało 
Stowarzyszenie?

Pomysł się narodził już pod ko-
niec 2019 roku. 10 października 
złożyłem do Prezydenta Miasta 
Kielc Bogdana Wenty i ówcze-
snego Przewodniczącego Rady 
Miasta wniosek o upamiętnie-
nie śp. Kornela Morawieckiego 
przez nazwanie jego imieniem 
ulicy, ronda, skweru, parku lub 
innego miejsca w Kielcach.

Byłem bardzo miło zasko-
czony pozytywną odpowiedzią 
na moje pismo. Poinformowa-
no mnie jednak, że o takie ini-
cjatywy mogą wnioskować le-
galnie działające partie, stowa-
rzyszenia, fundacje lub inne or-
ganizacje. Dodatkowo powinny 
być one w jakiś sposób związa-
ne z Kielcami. Na przykład mieć 
siedzibę w tym mieście. Reje-
stracja stowarzyszenia jest cza-
sochłonna. Chcąc jak najszyb-
ciej osiągnąć cel, zwróciłem się 
o poparcie mojej inicjatywy do 
przewodniczących dwóch klu-
bów w Radzie Miasta.

Rok później Kornel Mora-
wiecki wieloletni działacz i za-
łożyciel Solidarności Walczącej 
został patronem nowej prawie 
jednokilometrowej ulicy w Kiel-
cach z wiaduktem nad torami.

Ten przykład uświadomił kil-
ku moim kolegom i mnie, że je-
żeli chcemy kultywować pa-
mięć śp. Kornela Morawieckie-
go i pielęgnować jego patrio-
tyczne posłanie, to musimy za-
rejestrować stowarzyszenie.

Jakie są cele 
Stowarzyszenia?

Działalność Stowarzysze-
nia koncentruje się głównie 
na dwóch obszarach. Nazwa-
liśmy je patriotyczny i polonij-
ny. Uważamy, że obydwa cele 
są ze sobą powiązane i powin-
ny być realizowane równolegle.

Celem patriotycznym Sto-
warzyszenia jest upamiętnie-
nie Kornela Morawieckiego i in-
nych patriotów polskich, dają-
cych swoim życiem świadectwo 
niezłomnego i odważnego dzia-
łania na rzecz wolności jednost-

ki jako istoty społecznej, suwe-
renności, niepodległości, rozwi-
jania samorządności oraz pro-
pagowania idei solidarności 
społecznej opartej na tradycyj-
nych wartościach konserwa-
tywnych, takich jak Bóg, pań-
stwo, rodzina i autorytet, a tak-
że prawdy historycznej.

Celem polonijnym jest wspar-
cie Polonii w utrzymywaniu wię-
zi z Ojczyzną, promocja Polski 
za granicą, organizacja współ-
pracy kulturalnej, edukacyjnej 
i biznesowej pomiędzy Polską 
i Polonią na świecie, dbałość 
o polonijną młodzież i senio-
rów, wspieranie dostępu do in-
formacji historycznej, prezenta-
cja regionów Polski.

Temat polonijny był bardzo 
bliski śp. Kornelowi Morawiec-
kiemu.

W 2018 roku przekonałem 
go, aby jeszcze mocniej zaan-
gażował się w budowanie sil-
nych relacji polsko-polonijnych. 
Sam jako przedstawiciel Polo-
nii uważam, że potencjał Polonii, 
a zwłaszcza Polonii Amerykań-
skiej, liczącej około 10 milionów 
osób, nie jest do końca wykorzy-
stany. Zainicjowaliśmy wspólnie 
kilka ciekawych projektów.

Wspomnę o jednym. Z mo-
jej inicjatywy Komitet Parady 
Dnia Konstytucji 3 Maja, któ-
ra odbywa się corocznie w Chi-
cago i w której uczestniczy kil-
kadziesiąt tysięcy ludzi, zapro-
sił Kornela Morawieckiego jako 
pierwszego Honorowego Mar-
szałka Parady do uczestnic-
twa w tym bardzo ważnym dla 
Polonii Amerykańskiej wyda-
rzeniu. Kornel Morawiecki 

z radością przyjął zaprosze-
nie. Niestety wszystkie projek-
ty pokrzyżowała jego choro-
ba i śmierć. Dodam jako cie-
kawostkę, że polonijny arty-
sta z Chicago skomponował na 
cześć śp. Kornela Morawieckie-
go utwór, który stał się hymnem 
naszego Stowarzyszenia.

Dlaczego Kielce?

Na stałe mieszkam w War-
szawie, ale w przeszłości by-
łem związany z Kielcami. Dla-
tego organizowałem Marszał-
kowi Morawieckiemu wszyst-
kie wyjazdy w Świętokrzyskie 
i jego pobyty w Kielcach. Pod-
czas tych wizyt poznaliśmy 
dużo ciekawych ludzi. A i Kor-
nel wspominał te wizyty bardzo 
ciepło i lubił do Kielc wracać.

Chciałbym, żeby Kielce 
jako pierwsze miasto woje-
wódzkie wysłało mocny sy-
gnał, że podobne inicjatywy po-
winny być realizowane w mia-
stach wojewódzkich w Polsce 
i innych miejscowościach, 
a może również i za granicą.

Najbliższe projekty

Stowarzyszenie zamie-
rza wejść w skład organizacji 
Rady Polonii Świata, a w przy-
szłości otworzyć oddział Sto-
warzyszenia w Stanach Zjed-
noczonych.

13 maja w imieniu Stowarzy-
szenia im. Kornela Morawiec-
kiego zwróciłem się do Prezy-
denta Miasta Bogdana Wenty 
z prośbą o udostępnienie miej-
sca przy ulicy Kornela Mora-
wieckiego w Kielcach, na któ-
rym moglibyśmy umieścić ka-
mień z tablicą pamiątkową. 
Chcielibyśmy, aby odsłonię-
cie tablicy odbyło się z okazji 
40. rocznicy powstania Solidar-
ności Walczącej. Myślę, że pro-
jekt zakończy się pozytywnie, 
bo w zeszłym roku pan prezy-
dent wskazał miejsce, gdzie taki 
kamień moglibyśmy umieścić.

11 kwietnia w imieniu Stowa-
rzyszenia złożyłem wniosek do 
Przewodniczącego Rady Mia-
sta Kielce Jarosława Karysia 

o nadanie rondu imienia Soli-
darności Walczącej. Dodam, 
że ulica Kornela Morawieckiego 
zakończona jest dwoma nowy-
mi rondami. We wniosku argu-
mentowałem, że to bardzo waż-
na inicjatywa, a naszym obo-
wiązkiem jest dbać, aby nie za-
ginęła pamięć o tych, którzy 
poświęcili swoje życie za na-
szą wolność. 16 maja otrzyma-
liśmy pismo z informacją, że 
pan Karyś przekazał wniosek 
do omówienia na posiedzenie 
zespołu do spraw nazewnictwa 
ulic i placów w mieście. Nieste-
ty wniosek został zaopiniowa-
ny negatywnie. Próbowałem się 
skontaktować z przewodniczą-
cym, ale nie odpowiadał na te-
lefony. Mam nadzieję, że kielec-
ka Rada Miasta zauważy zna-
czenie Solidarności Walczą-
cej. O ważne rzeczy trzeba się 
upominać. Mimo nieprzychyl-
ności kilku osób nie możemy 
się poddawać. Rozmawiałem 
już w tej sprawie z kilkoma rad-
nymi w Kielcach i to nie tylko 
z koalicji rządzącej. Są zgodni, 
że Solidarność Walcząca jest 
symbolem patriotyzmu i wal-
ki o wolność. Uważają, że o ta-
kich symbolach musimy pamię-
tać, a młode pokolenia powinny 
się na nich uczyć miłości do oj-
czyzny. Mamy też duże wspar-
cie niektórych parlamentarzy-
stów świętokrzyskich, na przy-
kład pomaga nam pani Anna 
Krupka sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki.

Chcemy uczcić w Kielcach 
40-lecie powstanie Solidarno-
ści Walczącej. Wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Głos Seniora 
zorganizujemy 18 czerwca im-
prezę pod hasłem Międzypo-
koleniowy Marsz Patriotyczny. 
Głównym jego celem jest prze-
kazanie młodemu pokoleniu 
idei patriotyzmu i wartości So-
lidarności Walczącej.

Myślę, że takie inicjatywy 
powinny być monitorowa-
ne i wspierane przez patrio-
tyczne media, takie jak Ga-
zeta Obywatelska. Na pewno 
to by nam pomogło w realiza-
cji projektów.

 ■ W marcu bieżącego roku w Warszawie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie im. Kornela Morawiec-
kiego. Na prezesa zarządu został wybrany Andrzej Lubelski, bliski współpracownik Marszałka i przyja-
ciel towarzyszący mu aż do ostatnich chwil życia. Ponadto w zarządzie Stowarzyszenia znajdują się oso-
by związane z biznesem, służbą zdrowia, prawnicy i działacze polonijni.

Andrzej 
Lubelski
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Historia i Pamięć

To państwo, które w 1025 roku 
dzięki koronacji Bolesława 
Chrobrego dołączyło do gro-
na królestw ówczesnej Euro-
py jako Królestwo Polskie, ist-
niało nieprzerwanie 770 lat. 
Jeśli przyjmiemy Chrzest Pol-
ski w 966 roku jako symbolicz-
ny początek państwowości, 
to trwała ona 829 lat.

Osiem wieków historii to nie 
tylko lata triumfów i chwa-
ły, były również trudne czasy, 
a nawet tragiczne, jak na przy-
kład porażki Mieszka II z ko-
alicją trzech sąsiadów Rusi, 
Czech i Niemiec, która dopro-
wadziła do utraty wielu zdo-
byczy Bolesława Chrobrego, 
czy rozbicie dzielnicowe Pol-
ski, kiedy to nie było jednoli-
tej centralnej władzy państwo-
wej, jednak wszystkie zdarze-
nia nie wymazywały Polski 
z mapy Europy.

Królestwo Polskie trwa-
ło nieprzerwanie, po chwilach 
trudnych następowały cza-
sy spokoju i rozwoju. Potwier-
dzały to kolejne koronacje: 
Bolesława Śmiałego, a nawet 
czeskiego Przemyślidy Wa-
cława II, Władysława Łokiet-
ka. Kształt Królestwa Pol-
skiego się zmieniał i zmienia-
ła się pozycja międzynarodo-
wa, niezmienny pozostawał 
fakt istnienia, państwowej cią-
głości. W 1795 roku ciągłość 
państwowa została przerwa-
na. Dokonał się akt uznany 
przez wszystkie państwa eu-
ropejskie z wyjątkiem Impe-
rium Osmańskiego.

III rozbiór Polski był ak-
tem kończącym, trwającą 23 
lata, agonię Rzeczypospoli-
tej zapoczątkowaną I rozbio-
rem w 1772 roku. W 1772 roku 
została obnażona słabość 
państwa, niezdolnego do sa-
modzielnej egzystencji, nie-
zdolnego do samodzielnej 
obrony, niezdolnego do pro-
wadzenia polityki międzynaro-
dowej i pozyskania strategicz-
nych sojuszów, niezdolnego 
do żadnego wysiłku na rzecz 
zachowania suwerenności 
i niepodległości.

Przechowywana na Wawe-
lu Korona królów polskich stra-
ciła blask, straciła moc, straci-
ła duchowe i polityczne zna-
czenie. Jak to się stało, że 
ta Korona w 1772 roku upadła 
na ziemię, a naród zamiast ją 
podnieść, pozwolił podeptać?

To nie klęska konfedera-
cji barskiej stała się tą ofi-
cjalną bezpośrednią przyczy-
ną pierwszego rozbioru. Kon-
federacja barska była ukrytą, 
dobrze zaplanowaną prowoka-
cją, która miała dostarczyć po-
litycznego pretekstu. Wykorzy-

stano patriotyzm i religijność 
Polaków, aby wywołać niema-
jące najmniejszych szans po-
wodzenia powstanie. Powsta-
nie w sytuacji braku poparcia 
ogółu społeczeństwa, jakim 
była ówcześnie szlachta, nie-
mające jednolitego przywódz-
twa, środków finansowych, po-
litycznej wizji przyszłego pań-
stwa ani sojuszników, nie mo-
gło się powieść. Chciano oba-
lić króla urzędującego, bo nie 
panującego króla! Czy to mia-
ła być recepta na przyszłość?

Czy rzeczywiście o to cho-
dziło? A może kilku śmiałków 
chciało przepędzić z granic 
Rzeczypospolitej wojska car-
skiej Rosji będącej u szczy-
tu świetności militarnej i roz-
woju państwa, w przeciwień-
stwie do Polski leżącej na 
dnie. Tak, Królestwo Polskie 
należało ratować, ale nie tymi 
środkami i metodami. W Pol-
sce nie było już elit, które mo-
głyby pokierować odrodze-
niem wewnętrznym naro-
du, aby ten, korzystając z ze-
wnętrznej koniunktury, mógł 
ponownie wywalczyć suwe-
renność. Polska w tym cza-
sie była krajem niepodległym 

i to należy podkreślić z całą 
mocą, nie była natomiast pań-
stwem suwerennym.

Trwająca cztery lata sza-
motanina zakończyła się osta-
tecznie rozbiorem, czyli otwar-
ciem drzwi, zapoczątkowa-
niem procesu likwidacji pań-
stwa. Europejski kolos zo-
stał powalony na kolana, jego 
niemoc była tak wielka, iż nie 
mógł już powstać. Kolejne pro-
wokacje – wojny i powstania – 
służyły jedynie dostarczaniu 
kolejnych pretekstów do kolej-
nych zaborów.

Jak do tego doszło, że jed-
no z największych państw 
ówczesnej Europy musia-
ło upaść, a inne przetrwały? 
Najprostszą odpowiedzią jest 
odniesienie do życia: „Cho-
ry człowiek umiera, a zdrowy 
żyje”. Królestwo Polskie opa-
nowała na początku niemoc, 
a następnie popadło w ciężką 
chorobę. Tą chorobą były ego-
izm, pycha i chciwość.

Zaczęło się w 1385 roku, 
kiedy zdecydowano, że za-
miast własnej legalnej rodzi-
mej dynastii, sprowadzimy so-
bie do Polski obcą, która miała 
za nas walczyć i służyć nam, 

a nie my jej. My mieliśmy nią 
sterować. Nie chcieliśmy pła-
cić podatków, podlegać, słu-
żyć mającemu autorytet zako-
rzeniony w prawie naturalnym 
i tradycji królowi.

Kiedy korona dostała się 
do rąk elit, to nie oddaliśmy 
jej prawowitym spadkobier-
com – Piastom, postanowili-
śmy ją najkorzystniej sprze-
dać. Zaślepiła nas chciwość. 
Kupiec – litewski książę – nie 
miał zamiaru wywiązać się 
umowy kupna-sprzedaży. Nie 
spełnił postawionych warun-
ków unii. Nie było żadnej in-
korporacji, nie odzyskał utra-
conych ziem, czyli nie wal-
czył za sprawę państwa, a na-
wet kiedy się nadarzyła oka-
zja, to Polskę zdradził, wysta-
wił na pośmiewisko. Reakcja 
polskich elit na wiktorię grun-
waldzką świadczy o ich inten-
cjach. Tu nie chodziło o spra-
wę Królestwa Polskiego. Py-
cha jak zwykle okazała się 
głupotą, ale czymś należa-
ło płacić za tę koronę. Ceną 
było dogadzanie egoizmowi 
i chciwości ówczesnych elit. 
Brzęczącą moneta były sta-
nowiska, a przede wszystkim 

przywileje. Przywileje ograni-
czające władzę królewską – 
centralną, przywileje zwalnia-
jące z podatków i innych na-
leżności na rzecz państwa, 
przywileje ograniczające pra-
wa innych stanów i grup spo-
łecznych, na rzecz elit rzą-
dzących.

W ten sposób doprowa-
dzono do ruiny administra-
cję, struktury i skarb pań-
stwa. To co jeszcze pozosta-
ło, to ciągłość władzy pozosta-
jąca w obrębie rodziny królew-
skiej, choć nominalnie prze-
cież elekcyjna.

Nastąpił jednak kolejny za-
kręt w historii, w obliczu ma-
jącego nieuchronnie nastąpić 
końca panującej dynastii Ja-
giellonów. Korona ponownie 
znalazła się w rękach, niepo-
dzielnie panującej elity, któ-
ra nie chciała się już z nikim 
dzielić władzą. Na mocy kolej-
nego traktatu z Litwą (której 
miało przecież nie być po Unii 
Krewskiej, zwanego Unią Lu-
belską) wprowadzono w Kró-
lestwie Polskim i w Wielkim 
Księstwie Litewskim wła-
dzę w pełni wybieralną – elek-
cyjną.

250 rocznica I rozbioru Polski
 ■ Państwo polskie formalnie przestało istnieć w wyniku III rozbioru Polski w 1795 roku, kie-

dy to trzy sąsiedzkie kraje – Imperium Habsburgów, Królestwo Prus i Imperium Rosyjskie – 
uzgodniły zasady ostatecznego podziału naszych ziem.

Jan Lech 
Skowera

▶
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Polska i Polacy
Blisko dwustuletnie pa-

nowanie Jagiellonów znisz-
czyło kompletnie struktu-
ry społeczne państwa – ideę 
państwa, cofnęło je w rozwo-
ju cywilizacyjnym przed epo-
kę ostatnich Piastów. Kolejne 
dwieście lat tak zwanej Rze-
czypospolitej dokonało resz-
ty. Nastąpił całkowity upa-
dek moralny społeczeństwa. 
O narodzie, jako wspólno-
cie kulturowej, mogliśmy mó-
wić w epoce Piastów, w do-
bie pojagiellońskiej wspólno-
ta kulturowa przestała istnieć. 
Społeczeństwo I Rzeczypo-
spolitej składało się z kon-
glomeratu grup i społeczno-
ści kulturowych, religijnych et-
nicznych, któremu przewodzi-
ła szlachta jako nominalna eli-
ta władzy.

Była to jedynie nominalna 
elita władzy, ponieważ rze-
czywiste rządy sprawowa-
li magnaci. Tacy współcze-
śni oligarchowie w połącze-
niu z przywódcami partyjny-
mi. Szlachta dawno straci-
ła swoje znaczenie i wpływy, 
dlatego dawny ustrój Rzeczy-
pospolitej określa się błędnie 
mianem demokracji szlachec-
kiej. To był zwyczajny klien-
telizm, z jakim mamy do czy-
nienia i dzisiaj. Obowiązującą 
doktryną polityczną przez stu-
lecia istnienia państwa, czyli 
epokę Jagiellonów i I Rzeczy-
pospolitej, była prywata. Bycie 
na usługach obcych państw, 
pobieranie od nich pensji, nie 
tylko nie było czymś wstydli-
wym, ale wręcz powodem do 
dumy. Była to nie tylko żywa 
gotówka, ale również tytuły, 
posady, funkcje państwowe 
i inne przywileje. Kategoria in-
teresu państwa dawno prze-
stała istnieć, korupcja stała 
się czymś normalnym, wymiar 
sprawiedliwości tak funkcjo-
nował jak państwo. Zorgani-
zowane grupy obywateli, tzn. 
szlachty, same wymierzały 
sobie sprawiedliwość, organi-
zując zajazdy.

Te tak zwane elity, ponie-
waż przestały nimi być z po-
wodów moralnych i politycz-
nych, nie chciały za żadne 
skarby reformować państwa. 
Im się dobrze żyło, sądziły, 
że można w tym marazmie 
trwać wiecznie. Sąsiadom na-
tomiast z czasem przesta-
ło się opłacać utrzymywa-
nie i finansowanie tzw. stron-
ników na terenie Rzeczypo-
spolitej, czyli zwykłych agen-
tów, postanowili więc zlikwi-
dować nie jurgieltników, lecz 
państwo.

Ponieważ nie można było 
tego dokonać jednora-
zowo i ostentacyjnie – 
z uwagi na międzynarodo-
we reperkusje, zachwianie 
tzw. równowagi sił, z oba-
wy o opór wewnętrzny co 
bardziej uczciwych obywa-
teli – rozłożono unicestwia-
nie Polski na raty, na spek-
takl w trzech aktach, orga-
nizując co jakiś czas sto-
sowną prowokację.

4 czerwca 1992 roku przekona-
liśmy się, że większość wybra-
na w wolnych wyborach może 
być przeciw lustracji, przeciw 
dekomunizacji, przeciw naj-
bardziej elementarnym stan-
dardom przyzwoitości w życiu 
publicznym. A zarazem może 
opowiadać się za powrotem 
do władzy partii, która w so-
wieckich realiach pełniła funk-
cję marionetki. Sejmowa więk-
szość opowiedziała się więc 
za wprowadzeniem Polski na 
drogę przywracania rządów 
tzw. właścicieli Polski Ludo-
wej. Czyli tych, którzy przez 
pół wieku sprawowali w na-
szym kraju władzę z nadania 
i w interesie obcego mo-
carstwa.

Wybór dokonany 4 czerw-
ca 1992 roku był tym rodza-
jem czynu, o jakim w swo-
ich wstrząsających słowach 
pisał książę Adam Jerzy Czar-
toryski, wyborem między bu-
dowaniem Polski niepodle-
głej a odrzuceniem takiej Pol-
ski w imię interesu tych, dla 
których Polska nie znaczy 
nic. Słowa premiera Jana Ol-
szewskiego dotyczyły najści-
ślej tego samego i zawierały 
się w pytaniu: „Czyja będzie 
Polska?” Tak dobitnie zaak-
centowana kwestia była ape-
lem do sumień posłów. Uświa-
damianiem, jaka jest ranga 
tego głosowania. I większość 
okazała się taka, że wolała 
na szczytach władzy wrogich 
Polsce ubeków od rządu ludzi 
zadających takie pytania.

Dlaczego Polacy wyłoni-
li taką sejmową większość? 
Czy półwiecze sowietyza-
cji w tak wielkim stopniu zmeł-
ło świadomość większej czę-
ści społeczeństwa? Znisz-
czyło ją w stopniu likwidu-
jącym elementarny instynkt 
państwowy? Zabiło możli-
wość rozumienia, jak wiel-
ką wartością jest własne nie-
podległe państwo?

Bez wątpienia ponure żni-
wo zebrało wtedy fundamen-
talne kłamstwo pookrągłosto-
łowej Polski, w której duża 
część politycznych elit skła-
dała się z ludzi niebędących 
tymi, za kogo się podawali. 
W rolach rzekomych bojowni-
ków o wolność często wystę-
powali przecież popleczni-
cy antypolskiego reżimu, dą-
żący wyłącznie do utrzyma-
nia Polski w niewoli, a nie do 
jej wyzwolenia. Jakże zna-
mienny jest fragment za-
pisu z jednej części roz-
mów w Magdalence. W at-

mosferze bardzo już sfraterni-
zowanej, a zarazem biesiadnej 
(kolejne toasty za nowe wła-
dze z dokooptowanymi do niej 
starymi-nowymi towarzysza-
mi) stołownicy z grupy zwa-
nej opozycyjną, których praw-
dopodobnie alkohol nastro-
ił do dowcipów, zaczęli żar-
tować ze stalinowskiej prze-
szłości swoich rozmówców. 
Na to Czesław Kiszczak od-
powiedział, że po stronie zwa-
nej opozycyjną widzi więcej lu-
dzi z przeszłością stalinowską. 
I wykonując szybki rachunek 
udowodnił to stwierdzenie.

W Polsce lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych mieliśmy pro-
ces całkowitej wymiany elit. Jej 
przykładem może być historia 
dowódców marynarki wojen-
nej. Przez pierwszych kilka lat 
komunistycznych rządów pro-
sowiecki reżim obsadzał naj-
wyższe stanowiska w polskiej 
flocie komandorami z czasów 
przedwojennej, niepodległej 
Polski. W 1950 roku ci, których 
do sprawowania władzy w Pol-
sce przywieziono z Moskwy, 
mieli już nowych, wychowa-
nych w sowieckich akade-
miach, bez reszty oddanych 
kacapskim interesom. Zastąpi-
li więc nimi komandorów z cza-
sów Polski niepodległej. Nie 
skończyło się jednak tylko na 
odwołaniu z zajmowanych sta-

nowisk. Polscy komandorzy 
zostali aresztowani, postawie-
ni przed sądem, skazani i roz-
strzelani. W podobny sposób 
zastępowano patriotycznych 
działaczy PPS sowieckimi ma-
rionetkami. Kazimierz Pużak 
umierał w więzieniu, a zastę-
powali go osobnicy w rodzaju 
Józefa Cyrankiewicza. Nie ina-
czej z ludowcami – po wymor-
dowaniu dużej części ludzi 
z PSL Mikołajczyka komuni-
ści powołali całkowicie sobie 
podporządkowany ZSL. Iden-
tyczny, zbrodniczy i antypolski 
proces był realizowany w me-
diach, na uczelniach, w dużej 
mierze w środowiskach litera-
tury, kultury czy sztuki.

Postawmy sobie parę py-
tań. Na ile Polska zdołała od-
tworzyć swoje rzeczywiste 
polskie elity? Na ile po rzeko-
mo przełomowym roku 1989 
Polska zdołała je umie-
ścić we właściwych miejscach? 
I na ile wszystkie zmiany, do-
konane po rzekomo przełomo-
wym czerwcu 1989, były jedy-
nie „mieszaniem tego same-
go”? To, że w 1992 roku wyło-
niony w wolnych wyborach 
sejm mógł opowiedzieć się 
za pozostawieniem antypol-
skiej agentury na najwyższych 
stanowiskach polskiego pań-
stwa, to przecież dowód, że 
zmieniło się bardzo niewie-

le oraz że ogromna część pol-
skich wyborców jest zdezo-
rientowana lub obojętna na los 
Polski. Natomiast wielka część 
polskiej sceny politycznej skła-
da się z sił i ludzi w ogóle nie-
zainteresowanych służeniem 
Polsce i Polakom, a nawet go-
towych działać na ich szkodę.

Ogromnie wysoką cenę 
Polska płaciła już za to, że eli-
ta państwa służyła celom wro-
gim temu państwu. Po do-
świadczeniach wieku XVIII, 
kiedy poborcy jurgieltu płaco-
nego z Berlina i Petersburga 
konsekwentnie ciągnęli Rzecz-
pospolitą ku jej likwidacji, każ-
dy Polak musi pamiętać o obo-
wiązku pilnego baczenia, na 
kogo głosuje. Posłowie, którzy 
byli nie po stronie Polski, lecz 
Prus i Niemiec, walnie się już 
kiedyś przyczynili do oddania 
Polski w niepolskie ręce.

W czerwcu 1992 roku Jan Ol-
szewski przypominał tę tra-
gedię słowami: „Czyja bę-
dzie Polska?” Bo po tak tra-
gicznych doświadczeniach 
przekupstwa i zdrady, jakie 
stały się udziałem naszej oj-
czyzny, każdy polski wybor-
ca, jak żaden inny, ma szcze-
gólny obowiązek baczenia. 
Czyli pilnego obserwowania 
i wnioskowania, kto po czy-
jej jest stronie.

Czyja będzie Polska?
 ■ 30 lat temu większość posłów Sejmu opowiedziała się za przywile-

jami, nietykalnością i pozostawieniem na najwyższych stanowiskach 
państwowych agentów, których treścią życia było zwalczanie niepod-
ległościowych dążeń naszej ojczyzny i krzywdzenie najlepszych jej sy-
nów, walczących z narażeniem życia o wolność Polski i Polaków.

Artur 
Adamski

▶
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W czasie rewolucji październiko-
wej winę za wszelkie zło pono-
sili burżuje i kapitaliści – wszy-
scy bez wyjątku. Za tę „winę” ka-
rano ich całkowitym wywłasz-
czeniem, czyli rabunkiem wszel-
kiej własności prywatnej, a na 
końcu mordowaniem. Podobnie 
działo się w Polsce. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej, towa-
rzyszący im komuniści bez skru-
pułów eliminowali wszelkie prze-
jawy życia gospodarczego w po-
staci indywidualnych przedsię-
wzięć. Wówczas także winę 
za niedobory na rynku czy nie-
dorozwój gospodarczy pono-
sili spekulanci i prywaciarze. 
Niszczono rzemiosło, rolnic-
two, handel głównie ze wzglę-
dów ideowych, a było na to przy-
zwolenie społeczne. Powsta-
łą jeszcze przed wojną instytu-
cję samorządu gospodarczego 
i izby przemysłowo-handlowe 
zlikwidowano dekretem Bieru-
ta w 1951 roku, a przejęty mają-
tek przekazano na rzecz skarbu 
państwa. Pozostawiono cechy 
i izby rzemieślnicze, jednak wol-
nych wyborów przedstawicie-
li rzemiosła można było dokony-
wać dopiero po 1956 roku. Ta in-
stytucja była namiastką samo-
rządu, jednak całkowicie podle-
gała kontroli komunistów (dlate-
go wtedy ten samorząd był na-
zwany przez znawców quasi – 

samorządem). Sektor mikrofirm 
(wtedy jeszcze nie były to bieda-
firmy), jako należący do prywa-
ciarzy, był permanentnie kontro-
lowany. Jeżeli ktoś był nie dość 
uległy, zaraz „sprawiedliwość 
społeczna” wkraczała i wymie-
rzała odpowiedni domiar . Czę-
sto rzemieślnik czy przedsię-
biorca musiał likwidować działal-
ność. To trwało przez całe pięć-
dziesiąt lat realnego socjalizmu. 
Nadeszły pamiętne lata transfor-
macji, czyli lata przejścia z so-
cjalizmu na kapitalizm. Wydawa-
łoby się, że rozpocznie się nor-
malny czas i nastanie wolność 
gospodarcza. Nic z tych rzeczy. 
W pierwszej kolejności zlikwido-
wano istniejący samorząd rze-
mieślniczy, który mógł być in-
stytucjonalnym oparciem głów-
nie dla mikroprzedsiębiorców. 
Odpowiednimi ustawami wpro-
wadzono fakultatywną przyna-
leżność, wmawiając, że samo-
rząd to relikt słusznie minionych 
czasów. Udało się. Z silnej insty-
tucji pozostała organizacja ka-
dłubowa, będąca właściwie na 
skraju upadku, instytucja nie-
mająca żadnego znaczenia. 
Prowadzenie działalności go-
spodarczej nie stało się łatwiej-
sze, wręcz przeciwnie, tworzono 
coraz większe bariery. Najpierw 
podniesiono czynsze, potem 
koszty energii. Dla prowadzą-

cych firmy były i są nadal wyż-
sze (ceny gazu za Balcerowi-
cza skoczyły z dnia na dzień kil-
kakrotnie i to dla wszystkich tzn. 
zarówno dla przedsiębiorców, 
jak i gospodarstw domowych). 
Zreformowano ZUS (tę reformę 
przeprowadzono za Buzka, któ-
ry w nagrodę został europarla-
mentarzystą, ba nawet szefem 
europarlamentu) w taki sposób, 
że coraz wyższa składka nie da-
wała szans na godziwą emery-
turę. Konsekwentnie podnoszo-
ne są także podatki; dla prowa-
dzących działalność są tzw. for-
my preferencyjne, co oznacza 
odpowiednio wyższe.

Wprowadzono instytucję dia-
logu społecznego, co stwarzało 
pozory demokratyzacji państwa. 
Jednak były i są to tylko pozo-
ry. Istniejące organizacje przed-
siębiorców – a jest ich około ty-
siąc – de facto nie mają żadne-
go znaczenia. Są to organizacje 
prywatno-prawne, firmy lobbin-
gowe dążące tylko do zapew-
nienia zysków swoim członkom 
i nic poza tym.

Nie uzasadniono decyzji 
o likwidacji wszelkich form sa-
morządności gospodarczej; po-
dobnie jak brakuje uzasadnie-
nia, w jaki sposób wydłuże-
nie wieku emerytalnego, wpro-
wadzone przez rząd Tuska, mia-
łoby wpłynąć pozytywnie na pro-

wadzenie działalności gospo-
darczej – a tę decyzję Tuska po-
parły organizacje przedsiębior-
ców będące uczestnikiem dia-
logu społecznego na poziomie 
krajowym, a także w poszcze-
gólnych wojewódzkich Radach 
Dialogu Społecznego. A był 
to kolejny krok do zubożenia 
i do powstania biedafirm. Sło-
wem wszelkie działania pań-
stwa demokratycznego, kapitali-
stycznego, w oczywisty sposób 
przyczyniają się do powstawa-
nia biedafirm.

Należałoby się zastanowić, 
czy jest to sukces pogrobowców 
Lenina? Czy wyznanie przedsta-
wicielki lewicy to oznaka trium-
fu? Niestety wszystko wskazu-
je na to, że to ich sukces. To oni 
mieli na celu niszczenie i dła-
wienie wszelkich form prywatnej 
działalności gospodarczej. Po-
noć „ich” nie ma, nie mają wła-
dzy (?).

Nic nie zapowiada zmiany, 
jest kontynuacja. Wprawdzie po-
wstała Zielona Księga Samo-

rządu Gospodarczego autor-
stwa Mateusza Morawieckie-
go, ale jego następcy w mini-
sterstwie rozwoju, pan Gowin 
lub pani Emilewicz, wyrzuci-
li ją do kosza. Owszem powo-
łano rzecznika małych i śred-
nich przedsiębiorców, ale to po-
wołanie odbyło się w drodze no-
minacji bez konkursu, a właśnie 
konkurs mógłby wyłonić oso-
bę kompetentną, mającą po-
trzebną wiedzę. Mianowano po-
sła pracującego przy tworze-
niu ustawy. Znamienne, że wła-
śnie po tych dokonaniach lewi-
ca triumfuje i ogłasza swój suk-
ces – są biedafirmy. To fakt nie-
zaprzeczalny.

Miast stworzyć najlep-
sze warunki do prowadzenia 
każdej działalności gospodar-
czej, tworzy się kolejną potęż-
ną grupę – biedafirmy. Suk-
ces niebywały w tzw. kapitali-
zmie, w którym wielu funkcjo-
nuje mentalnie jak w realnym 
socjalizmie.

Biedafirmy – mity 
a rzeczywistość, czyli jak do 
tego doszło?

 ■ Niedawno do narracji publicznej weszło nowe określenie – biedafirmy. Wprowadziła je pani Żukow-
ska, przedstawicielka polskiej lewicy, kolejnego pokolenia spadkobierców KPP. Pokolenia, które niejako 
tradycyjnie ma na celu dyskredytowanie wszelkich przejawów kapitalizmu.

dr Paweł J. 
Kurzynski

Zanosi się, że Donald Tusk niedługo ogłosi, że Zdo-
był Mount Everest, był pierwszym człowiekiem w Ko-
smosie, wymyślił maszynę parową i opracował Win-
dowsa, za co pewnie otrzyma ponad 10 tys. laików 
od tzw. wykształconych z innych miast.
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Idea solidarności międzyludzkiej, 
zawsze obecna w myśli chrze-
ścijańskiej, choć nie zawsze 
określana tym mianem, stano-
wi jedno z najważniejszych po-
jęć w społecznej nauce Kościo-
ła. Początkowo wezwanie do so-
lidarności było odpowiedzią Ko-
ścioła na „sprawy robotnicze”, 
to tak właśnie rodziła się solidar-
ność ludzi pracy. Wołanie o soli-
darność świata robotniczego sta-
wało się wołaniem o solidarność 
ogólnospołeczną, a w końcu – 
o solidarność międzynarodową. 
O tym Papież Jan Paweł II pisał: 
W solidarności już dawno temu 
przemawiali Ojcowie Kościo-
ła i teologowie. Stąd się zrodzi-
ły encykliki społeczne ostatniego 
stulecia, a w czasach ostatnich 
nauczanie Soboru oraz współ-
czesnych Papieży – Jana i Paw-
ła, między innymi Janowa en-
cyklika o pokoju. W świetle na-
uczania Kościoła solidarność 
zawsze była potrzebna człowie-
kowi i życiu społecznemu. Cza-
sy współczesne, które charakte-
ryzują się wielką zależnością lu-
dzi od siebie nawzajem w global-
nym świecie, zdecydowanie spo-
tęgowały zapotrzebowanie na 
tego rodzaju zasadę życia spo-
łecznego, a także ludzką posta-
wę. Solidarność jest więc od-
powiedzią na potrzeby współ-
czesnego świata. Jest odpowie-
dzią na to, co dzieje się kraju jak 
i poza naszymi granicami. Czło-
wiek nie jest sam, żyje z drugimi, 
przez drugich, dla drugich. Cała 
egzystencja ludzka ma właści-
wy sobie wymiar wspólnotowy – 
i wymiar społeczny – mówił Jan 
Paweł II.

Piszę o tym teraz, gdy 
za wschodnią granicą trwa bar-
barzyńska, bestialska wojna, 
którą prezydent Rosji Władimir 
Putin nazywa operacją wojsko-
wą, a jej cele, jak się wyraził, 
są zrozumiałe i szlachetne – jest 
to pomoc mieszkańcom Don-
basu. To jego propaganda, któ-
rą można jedynie przemilczeć. 
Armia Putina bombarduje regu-
larnie i z premedytacją wschód 
Ukrainy. Zastrasza, zabija cywi-
lów, niszczy infrastrukturę i sto-
suje klasyczny terror. Nie jest 
to działanie militarne czy wojsko-
we, tylko typowo terrorystyczne. 
Jednak reakcja cywilizowanego 
świata jest zdumiewająca.

Niektórzy europejscy przy-
wódcy, szczególnie polski pre-
mier, uważają, że sankcje na-

kładane na Rosję, powinny 
być większe. Przekonują, że 
nie wolno negocjować z Puti-
nem i jego poplecznikami, bo 
to morderca, który musi odpo-
wiedzieć za śmierć dzieci, ko-
biet, mężczyzn. Negocjować 
można wyłącznie z tymi, którzy 
zastąpią tego potwora. Jeże-
li Rosjanie się nie opamiętają, 
to rosyjską gospodarkę należy 
zniszczyć, zlikwidować armię, 
a osoby, sprzyjające Putinowi 
odesłać na polityczny śmietnik. 
To jedyna możliwość, żeby Ro-
sja powróciła do rodziny cywili-
zowanych narodów świata. Je-
dyna, żeby można było zacząć 
pertraktacje. Innej drogi nie ma.

Tymczasem Emmanuel Mar-
con i Olaf Scholz wciąż wydzwa-
niają do Putina, prosząc o po-
wstrzymanie agresji. Po raz ko-
lejny łamią europejską soli-
darność. Nie rozumieją, że do 
Rosjan trzeba przemówić tyl-
ko siłą. Co Macron czy Scholz 
mogą usłyszeć od Putina poza 
prymitywną, opartą na szanta-
żu propagandą? Co mogą osią-
gnąć? Jedynie to, że umacnia-
ją Putina, bo widzi przywódców 
europejskich na kolanach i jest 
przekonany, że jego szantaż 
jest skuteczny.

W Unii Europejskiej nie ma 
solidarności. Decyzja o płace-
niu w rublach za rosyjski gaz, 

jest kolejnym przejawem uległo-
ści wobec Putina i Kremla. Mo-
skwa korzysta zazwyczaj z ta-
kiej uległości, więc może sobie 
pozwolić na więcej i śmieje się 
z europejskich marionetek. Kra-
je Europy nie wyciągają wnio-
sków i nadal chcą robić biznes 
z Putinem, który wykorzystuje 
surowce do finansowania woj-
ny. W ciągu najbliższych mie-
sięcy Rosja nadal będzie mia-
ła pieniądze do prowadzenia 
zbrodniczych działań. Właśnie 
za te surowce energetyczne. 
W tym głębokim kryzysie soli-
darność państw członkowskich 
powinna służyć ratowaniu ludz-
kiego życia. Czy gdyby ginęli 
Niemcy lub Francuzi sumienie 
ludzi byłoby wrażliwsze?

Nie ma też europejskiej soli-
darności i jednomyślności w spra-
wie 6. pakietu sankcji, który zo-
stał przedstawiony prawie trzy 
tygodnie temu. Czy tak wyglą-
da skuteczna walka z putinow-
ską agresją? Ta sytuacja kom-
promituje Unię Europejską, która 
łamie wspólnotową solidarność 
i ugina się pod presją Putina.

Obecny kryzys pokazuje, że 
Unia Europejska potrzebu-
je wielu gruntownych reform. 
Czy będą to reformy radykal-
ne, czy tylko powierzchowne, 
czas pokaże.

Nigdy jeden 
przeciw drugiemu

 ■ Jan Paweł II uczył nas, że żadna wspólnota nie może przetrwać bez prawdziwej solidarności, ale tak-
że solidarność nie może istnieć bez miłości. Pamiętamy Jego słowa: Solidarność to znaczy jeden i drugi, 
a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu.

Albert Łyjak
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ALEKSANDRA MASZYŃSKA
Czym jest spotkanie z artystą dla współczesnego młodego człowieka? Jedynie ciekawym wydarzeniem czy niepowtarzalną nauką? 
Takie i wiele innych pytań przychodziło mi do głowy po spotkaniu autorskim z panem Stanisławem Srokowskim z okazji wydania książ-
ki „I otworzę wasze ogrody”.

Spotkanie można by podzielić na dwie części: pierwszą, gdy czytano i komentowano wiersze z najnowszego tomiku oraz drugą, 
kiedy zgromadzeni oddali się dyskusji na palące wszystkich tematy. Niemałą ilość wrażeń i refleksji pozostawiły u mnie czytane na fo-
rum wiersze. Utwory z tomiku dotyczyły różnych zagadnień. Poza problemem cierpienia i rzezi wołyńskiej pojawiły się też inne wier-
sze, np. dotyczące umierającego czytelnictwa wśród Polaków.

Równie ciekawe były wykład, który wygłosił twórca w trakcie spotkania oraz późniejsza dyskusja. Słowa te szczególnie zapadły 
mi w pamięć, ponieważ dotyczyły wielu nurtujących mnie tematów jak rola poety, poezji i historii w literaturze oraz relacji państwo-ar-
tysta. Nie trudnym było zauważyć, że wykład poruszył wszystkich zebranych. Długo dzieliliśmy się wrażeniami, czasem trudno było 
opanować emocje. Pozytywne wrażenie wywarła na mnie otwartość St. Srokowskiego na zdanie swoich odbiorców. Każdy z obec-
nych został uważnie wysłuchany. Uwagę zwracał fakt, że Pan Srokowski nie był krytyczny wobec odbiorców, ale dyskutował i udzie-
lał wszystkim głosu.

W moim przekonaniu uczestnictwo w tym wydarzeniu było czymś więcej niż ciekawym doświadczeniem. Ze słów, które wtedy usły-
szałam, zarówno ja jak i moi przyjaciele z klasy wyciągnęliśmy sporo nauki. Pisarz ustawił innym twórcom bardzo wysoką poprzeczkę.

KAROLINA JELONEK
09. kwietnia 2022 roku miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu ze Stanisławem Srokowskim dotyczącym poezji kresowej. Nie 
było to moje pierwsze spotkanie, ponieważ pisarza poznałam już wcześniej, kiedy prowadził lekcje w mojej klasie, w LO1 w Oła-
wie, w 2019 roku.

Było to dla mnie bardzo wyjątkowe przeżycie. Dla młodej osoby, która dopiero wkracza w dorosłość, takie spotkania są bardzo po-
trzebne. Spojrzenie z perspektywy osoby, która przeżyła tak traumatyczne wydarzenia, kształtują moje poglądy na wiele spraw. Wier-
sze czytane przez wybitnego reżysera, dokumentalisty, Marcina Bradkego, w obecności poety, dodatkowo wzmacniały siłę ich prze-
kazu.

Została zatarta granica pomiędzy słuchaczem a autorem; każdy przeżywał je na swój sposób. Dla mnie były one bardzo wzrusza-
jące i przeszyte bólem. Autor w pełni ujął mnie swoją nową książką „I otworze wasze ogrody”.

W drugiej części spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja, w której uczestniczyły osoby starsze i moi rówieśnicy. Był to idealny 
przykład, jak sztuka potrafi połączyć różne pokolenia. Książka opatrzona miłą dedykacją, przywołuje we mnie wspomnienia z tamte-
go dnia, które będę pielęgnować bardzo długo. Chciałabym również podziękować mojej polonistce, Pani Profesor Blandynie Rosół-
Niemirowskiej, za zapoznanie mnie z literaturą kresową, ponieważ żadna inna literatura nie wzruszyła mnie tak bardzo jak ta.

AMELIA SMOLNICKA
Moje zainteresowanie twórczością pana Srokowskiego zaiskrzyło podczas spotkania autorskiego poświęconego pierwszemu tomiko-
wi poezji pt. ,,Ciszo, milcz! Bólu, mów!" w poprzednim roku. Bardzo się więc ucieszyłam na wieść o kolejnym spotkaniu.

Wydarzenie było rewelacyjne. Przedstawienie ewolucji liryki, która z biegiem czasu przestała być służebnicą narodów, a rozkwi-
tła w postaci myśli, odczucia oraz idei wybitnej jednostki, mówi samo za siebie o merytoryce spotkania. Atmosfera była tak przyjem-
na, że nie zauważyłam jak szybko minęły dwie godziny.

Wspaniałą pamiątką po tym wydarzeniu jest dla mnie nowy tomik poezji pt. ,, I otworzę wasze ogrody". Treść tego tomiku uchwy-
ciła moje serce. W sposób, w jaki autor posługuje się językiem, zachwyca. Wyraźnie uwidacznia się wpływ twórczości lingwistycznej 
na nowe wiersze poety . Fakt, że jest on w stanie z niewielkiej ilości słów zbudować piękny przekaz, fascynuje młodych czytelników. 
Momentami bywa to poezja trudna, poruszająca temat wojny i zbrodni, które dla wielu Polaków są niezagojoną raną.

Mimo to jest to poezja ważna, wręcz konieczna. Wraca ona do korzeni kultury, które nas tworzą. Te dwa tomiki stanowią formę ka-
tharsis dla ludzi z Kresów. Cieszę się, że miałam możliwość zapoznania się z poezją pana Srokowskiego i że poznałam go osobiście.

PAWEŁ ZALCMAN
Spotkanie ze Stanisławem Srokowskim było niesamowitym przeżyciem. To ciekawa i intrygująca zarazem postać. Rozmowa z pi-
sarzem jednoznacznie ukazuje jak ogromny wpływ na jego twórczość, a nade wszystko na osobowość miały wydarzenia z lat dzie-
cinnych.

Bardzo ważna była rozmowa o nowym tomiku wierszy „ I otworzę Wasze ogrody”. Poeta opowiedział o klimacie, w jakim powsta-
wała poezja na przestrzeni dziejów i jaką rolę odegrała w rozwoju kultury. Zastanawiał się, czy poezja jeszcze dzisiaj jest potrzeb-
na? Ja uważam, że tak! Dla mnie, jako dla młodego człowieka, staje się drogowskazem i odpowiada na wiele egzystencjalnych pytań.

Mówiliśmy dużo o poezji na lekcjach j. polskiego i myślę, że właśnie poezja ukształtowała moją wrażliwość. Cieszę się, że pozna-
łem p. S. Srokowskiego, gdyż opowiada swoim piórem historię, o której nie wolno nam zapomnieć.

Spotkanie było poruszającym i niezapomnianym przeżyciem.

Licealiści z Oławy na 
tropach kultury

Od kilku lat nasza gazeta prowadzi stałą, twórczą współpracę z młodym pokoleniem licealistów i studentów, którzy interesują się literaturą i sztuką. To swoista kuź-
nia nowych talentów. Corocznie konkursy przynoszą nam bardzo interesujące teksty. Nagradzamy je i publikujemy. Mamy za sobą kilkudziesięciu poetów i prozaików, 
którzy u nas debiutowali, a potem zdobywali ostrogi na łamach innych czasopism i w wydawnictwach. Obecnie niektórzy z nich stanowią okrasę środowisk twórczych. 
Drugi kierunek naszego działania, to budowanie tradycji we współpracy ze szkołami i środowiskami działającymi na rzecz kultury, takimi jak Oława, Legnica, Świdnica, 
czy region trzebnicki. Szczególnie intensywnie przebiega ta współpraca – dzięki P. Prof. Blandynie Niemirowskiej, znakomitej polonistce z 1LO w Oławie – z licealistami 
oławskimi. Odwiedzałem ich szkołę często, bywałem na konferencjach popularnonaukowych z referatami, ale też na spotkaniach autorskich, albo spotykałem się z mło-
dzieżą w roli nauczyciela humanistyki, który przybliżał im nowe zjawiska w literaturze i sztuce. Często bywali oni również na moich wieczorach poezji w klubie „Pieśnia-
rze” albo w Klubie Muzyki i Literatury. Kilka tygodni temu towarzyszyli mi w wykładzie poświęconym nowym książkom poetyckim. W trakcie jednego z tych wydarzeń 
zrodziła się myśl, by te nasze wspólne doświadczenia jakoś opisać. Właśnie dzisiaj prezentujemy cztery prace maturzystów, którzy opowiadają, czym były dla nich spo-
tkania z poezją i współpraca z pisarzem. Być może wyrosną z nich krytycy literaccy. (St. S.)

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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Komentarze i Felietony

W latach szkolnych Frie-
drich interesował się che-
mią. Każdą wolną chwilę spę-
dzał w szkolnym laborato-
rium rodzinnej fabryki, gdzie 
zapoznawał się z różnymi pro-
cesami i technologiami che-
micznymi. W 1903 roku ukoń-
czył gimnazjum (Städtisches 
Realgymnasium am Zwinger). 
W tym samym roku rozpo-
czął studia na wydziale che-
mii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Dwa lata później 
przeniósł się do Lipska, gdzie 
pod kierunkiem prof. Arthura 
Hantscha w 1907 roku obro-
nił pracę doktorską na temat 
kwasu siarkowego jako roz-
puszczalnika. Po ukończe-
niu studiów podjął pracę jako 
asystent w Instytucie Che-
mii Fizycznej w Berlinie, po-
tem przeniósł się do Insty-
tutu Chemii Paliw Fritza Ha-
bera w Karlsruhe, gdzie brał 
udział w pracach nad synte-
zą amoniaku. Od 1910 roku 
był zatrudniony w Instytucie 
Chemii Fizycznej na Politech-
nice w Hannowerze (Techni-
sche Hochschule). Tam uzy-
skał habilitację i jako prywat-
ny docent prowadził wykła-
dy o reakcjach gazowych 
i hutnictwie. W celu prowa-
dzenia dalszych badań zało-
żył prywatną pracownię che-
miczną, w której gromadził 
potrzebną, skomplikowaną 
i drogą aparaturę. Przystą-
pił tu do prac nad uwodornie-
niem węgla, torfu i węgla bru-
natnego (w temperaturze 450° 
C i pod ciśnieniem 100–150 
atmosfer). Prace w laborato-
rium zakończyły się pełnym 
sukcesem, a ich autor zgłosił 
swoje pierwsze patenty. Bu-
dowę pierwszej linii technolo-
gicznej przerwała wojna świa-
towa. Po wojnie mimo ogrom-
nych trudności, szalejącej in-
flacji i ogólnej biedy skonstru-
ował aparaturę do produkcji 
benzyny i innych produktów 
naftopodobnych. Początko-
wo próbował własnymi środ-

kami prowadzić dalsze bada-
nia. Zależało mu na znalezie-
niu odpowiedniego kataliza-
tora, który mógłby usprawnić 
procesy uzyskiwania benzyny 
i doprowadzić do rentowności 
produkcji. Wyczerpany kłopo-
tami finansowymi w roku 1926 
sprzedał swoje patenty firmie 
Badische Anilin – und Soda 
Fabrik wchodzącej w skład 
koncernu I.G. Farbenindu-
strie AG. Nowi właścicie-
le patentów rozpoczęli budo-
wę ogromnych zakładów uwo-
dornienia węgla brunatnego 
Leuna – Werke koło Merser-
burga. Już w 1932 roku pro-
dukowały one 4 miliony ton 
„niemieckiej benzyny”. Jeden 
z tego rodzaju zakładów prze-
rabiających węgiel kamienny 
został zbudowany w Kędzie-
rzynie Blachowni na Śląsku 
Opolskim. Mimo że Bergius 
miał zastrzeżone umową do-
radztwo przy produkcji ben-
zyny, nie skorzystano z jego 
udziału.

W 1931 roku otrzymał wspól-
nie z Carlem Boschem Nagro-
dę Nobla za badanie wpły-
wu wysokich ciśnień na prze-
bieg reakcji chemicznych. Po 
powrocie z USA, gdzie otrzy-
mał tytuł doktora honoris cau-
sa Uniwersytetu Harwardzkie-
go, został aresztowany. Inter-
wencje wysoko postawionych 
krewnych umożliwiły mu od-
zyskać wolność. Od tego mo-
mentu wszelki słuch zaginął 
o niedawnym laureacie Nagro-
dy Nobla.

Po II wojnie światowej pró-
bował znaleźć pracę w któ-
rymś z europejskich ośrod-
ków naukowych, lecz wszę-
dzie spotykał się z odmo-
wą. W 1947 roku otrzymał 
zaproszenie do Argentyny, 
gdzie rozpoczął budowę in-
stytutu badań chemicznych. 
W czasie tych prac zmarł 30 
marca 1949 roku w Buenos 
Aires.

Dawno temu, kiedy jeszcze cy-
ganie zwali się cyganami, je-
den z nich brylował na jarmar-
kach. Pokazywał „sztuczkę” 
jak z gwoździa można ugoto-
wać zupę. Do kociołka zawie-
szonego nad ogniskiem wle-
wał wodę, wrzucał gwóźdź i py-
tał co jeszcze w zupie powinno 
się znajdować. Ludziska pod-
powiadali, a przekupnie, chęt-
nie lub mniej chętnie dorzuca-
li produkty, które w zupie zna-
leźć się powinny. O dziwo, zupa 
z gwoździa wychodziła cygano-
wi smakowita.

Ta anegdotka przypomnia-
ła mi się po obejrzeniu spekta-
klu Teatru Telewizji Polskiej za-
tytułowanego „Walizka”, który 
zmusił mnie do zmiany zdania 
na temat tego, co jest niezbęd-

ne, aby powstało dobre przed-
stawienie. Dawniej uważałam, 
że bez dobrego scenariusza, 
najlepszy nawet aktor nie stwo-
rzy interesującej kreacji. By-
łam w mylnym błędzie, jak ma-
wia nasz nobilitowany TW Bo-
lek. W kółko powtarzanie kilku 
banałów było tym gwoździem, 
który posłużył twórcom spek-
taklu do ugotowania całkiem 
strawnej zupy, składającej się 
ze wszystkiego dobrego, poza 
samym scenariuszem. Ale 
czy rzeczywiście słowo prze-
stało być dla teatru ważne?

Lenin najwyżej cenił sobie 
film, jako przekaz propagan-
dy i pod tym względem, o dzi-
wo, nic się nie zmieniło. Ale 
czy rzeczywiście nic? Produk-
cja filmu bardzo potaniała. Nie 

trzeba być milionerem, żeby 
film wyprodukować, a dzisiej-
szym producentom-milionerom 
na forsie nie zależy. Zależy im 
na indoktrynacji. Dlatego nie 
sposób już oglądać żadnych 
seriali ociekających propagan-
dą, chamstwem i brzydotą.

Powszechna dostępność 
techniki filmowej samoist-
nie nie przełoży się na ja-
kość filmu, ale gdyby udało 
się skrzyknąć ludzi, którzy 
zachowali jeszcze odrobinę 
zdrowego rozsądku, dobre-
go smaku i chcieli poświęcić 
trochę czasu na realizację fil-
mu, można by wiele zdziałać. 
Zacznijmy od małych, ale 
mądrych filmików, które nic 
prawie nie kosztują.

Gwóźdź w zupie
 ■ Na scenie teatru politycznego bez zmian. 

Gwoździem programu jest niezmiennie wojna 
na Ukrainie. Może by zatem warto pochylić się 
nad kondycją teatru tradycyjnego.

Małgorzata 
Todd

Sylwetki śląskich noblistów cz. 3

Friedrich Bergius – otrzymał benzynę 
z węgla

 ■ Friedrich Bergius to kolejny wrocławianin, który otrzymał Nagrodę Nobla. Urodził się 
11 października 1884 roku w Złotnikach, obecnie w obrębie dzielnicy Fabryczna. Jego 
dziadek, Carl Julius Bergius wykładał chemię na Uniwersytecie Wrocławskim. Ojciec, 
Heinrich był właścicielem fabryki chemicznej w Złotnikach.

Adam 
Maksymowicz

Niebawem rocznica wyborów 4 czerwca. Donald Tusk 
i Platforma Obywatelska razem z Leszkiem Milerem 
i Włodzimierzem Cimoszewiczem będzie świętować 
obalenie komunizmu.
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Polska i Polacy
ETIUDA
O WOLNOŚCI

Są rocznice i są daty
Własnie przed 40-stu laty
Nadzwyczajnie tak się stało
Wielkie dobro zaistniało

To Solidarność Walcząca
Z Dolnego Śląska
We Wrocławiu ruch się zrodził
I komunie wnet zaszkodził

A zaszkodził dramatycznie
Poszło potem dynamicznie
Wyjechali wnet sowieci
I radośniej czas już leci

Ruch skutecznie funkcjonował
Swe struktury wykreował
W całym kraju wciąż działali
I z komuną wnet wygrali

Kornel Morawiecki – znany
I powszechnie poważany
Działał sprawnie i logicznie
Mądrze i patriotycznie

Inspirował i kreował
Patriotom imponował
Bardzo skromny pracowity
Kornel był niesamowity

Przewidywał i planował
Wszystkich bardzo inspirował
Dla młodzieży zawsze wzorem
Przyjacielem promotorem

I ruszyły wnet kopiarki
Powielacze także kalki
I z nadzieją w dobrej wierze
Poszły w świat bibuły świeże

Nadano komunikaty
Poszły farby i plakaty
Informacje oraz hasła
Wiara nigdy nie wygasła

Kornel miał też poważanie
I szacunek i uznanie
Miał też wizję oraz plany
Piękny projekt i udany

Aby Polska wolną była
By Polaków wciąż cieszyła
I by młode pokolenia
Wciąż spełniały swe marzenia

I by świat był też wspaniały
By narody się wspierały
I by wolność zaistniała
I na zawsze w nas została

By komuny już nie było
By się ludziom lepiej żyło
Solidaryzm by królował
Optymizm by już panował

Ta realność się tworząca
To Solidarność Walcząca
Taka była wówczas racja
Podziemna organizacja

Wszystkich mobilizowała
Ludzi też inspirowała
Walczyć o polskie wartości
Tak na dzisiaj i w przyszłości

POSTSCRIPTUM
Czas był trudny zły i denny
Był to wówczas stan wojenny
I marzenia o wolności
Czynią wciąż siłę radości

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Warto przypomnieć, że Srebrne 
Miasto Olkusz, ze swoją wspa-
niałą historią, jest szczególnym 
źródłem dla tworzenia trady-
cji Narodowego Święta Pracy. 
Wspomniane Bractwo Kopac-
kie, czyli górnicze (kopacz – 
ten, który kopie pod ziemią), zo-
stało zatwierdzone przez słyn-
nego biskupa krakowskiego 
Zbigniewa Oleśnickiego praw-
dopodobnie w niedzielę 3 maja 
i zrzeszało podstawową grupę 
fachowców górniczych. W ba-
zylice rzymskokatolickiej pw. 
św. Andrzeja Apostoła w Olku-
szu zachowały się także naj-
starsze w Polsce wizerunki gór-
ników z 1592 roku. Znajdujące 
się nad ołtarzem freski o po-
nadmetrowej wysokości przed-
stawiają m.in. olkuskich gwar-
ków trzymających godło Pol-
ski – wizerunek orła białego – 
mają niewątpliwie ponadczaso-
wy wymiar.

Olkuskich gwarków odnaj-
dziemy także na Jasnej Gó-
rze. Na sklepieniu nawy głów-
nej można obejrzeć fresk Ka-
rola Dankwarta „Skarby głę-
boko zakopane” przedstawia-
jący ocalenie górników przez 
Matkę Boską Częstochowską 
z katastrofy w 1609 roku, kie-
dy to w wyniku zawału górni-
czego pięciu z nich zostało od-
ciętych od świata. Warto pod-
kreślić, że wszyscy mieli na-
zwiska, co wśród ludzi pracu-
jących pod ziemią było wów-
czas niespotykane. W trak-
cie uroczystości to wydarzenie 
przywołał w swojej homilii pro-
boszcz parafii Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Racła-
wicach, ksiądz Jacek Miodek. 
Górnicy z Bolesławia przywieźli 
do krakowskiej świątyni najwyż-
szy sztandar górniczy w Pol-
sce, mierzący ponad 6 metrów. 
Z kolei w Muzeum Regionalnym 

PTTK w Olkuszu znajduje się 
sztandar Olkuskiej Kongregacji 
Kupieckiej z 1924 roku.

Nie można zapomnieć rów-
nież o olkuskich wodociągach, 
których historia sięga co naj-
mniej połowy XV wieku, jako 
że wodę do miasta dostarcza-
no już wówczas drewniany-
mi rurami.

Pod pomnikiem św. Jana 
Pawła II na dziedzińcu kate-
dry wawelskiej złożono kwia-
ty. Wśród przybyłych gości byli: 
Prezes Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Olku-
szu, Alfred Szylko, Przewod-
niczący Rady Nadzorczej Ol-
kuskich Wodociągów Tadeusz 
Chwast, Przewodniczący Sej-
miku Województwa Małopol-
skiego prof. Jan Duda, Prezes 
Stowarzyszenia Szansa Bia-
łej Przemszy Józef Niewdana, 
emerytowany główny mechanik 

Kopalni Olkusz-Pomorzany Jan 
Chojowski oraz inicjator obcho-
dów Narodowego Święta Pra-
cy w oparciu o tradycje Srebrne-
go Miasta, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Szansa Białej Prze-
mszy oraz członek działającej 
przy olkuskim oddziale PTTK 
grupy eksploracyjnej Bractwo 
Kopackie, Franciszek Rozmus.

Tegoroczne uroczystości od-
były się pod patronatem arcy-
biskupa metropolity krakow-
skiego oraz zastępcy prze-
wodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski Marka Ję-
draszewskiego, a także Sej-
miku Województwa Małopol-
skiego. List okolicznościo-
wy odczytał w imieniu Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy Se-
kretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP minister Woj-
ciech Kolarski.

1 Maja na Wawelu
Obchody Święta Pracy zgodnie 
z polską tradycją

 ■ Po raz drugi w Katedrze na Wawelu odbyły się uroczystości Święta Pracy w opar-
ciu o tradycję powstałego w 1446 roku przy klasztorze Augustianów w Olkuszu 
Bractwa Kopackiego. Używając współczesnej terminologii, można przyjąć, że była 
to pierwsza organizacja robotnicza w Polsce.

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

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

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

Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 272 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
30. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu.
 
Rozwiązanie krzyżówki 271 POZIOMO: Świecko, Świnica, enzymy, Dymitr, pęcak, świt, sola, 
ajent, Amigo, oprawki, Janus, Lazar PIONOWO: winowajca, edykt, krypa, wędka, nemes, cyto-
logia, Łuck, etos, park, kiwi, mail : Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat.
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO:2) najwyższy szczyt Andów; 
3) Renata dla przyjaciół; 4) podstawowy 
produkt żywieniowy w polskiej kuchni; 7) 
miasto-port na Wybrzeżu Słowińskim; 8) 
dolnośląskie miasto; 9) w czasach Solidar-
ności podstawowe narzędzie do powiela-
nia druków; 10) głupstwa, androny, koszał-
ki-opałki, występują najczęściej w parze 
ze smalonymi; 16) urok, rodzaj magiczne-
go działania na innych; 17) marzenie wielu 
„miastowych”; 18) miara objętości drewna 
stosowana w leśnictwie; 19) waluta brytyj-
ska, około 6 i pół złotych polskich. 

POZIOMO: 1) np. białkowa, niezbędna do 
druku na powielaczu czy ramce; 6) czerwono-
nosy renifer; 11) imię kilku wybitnych poetów, 
pisarzy czy współczesnych nam polityków; 
12) najsłynniejsza to Kon-Tiki Thora Heyer-
dahla; 13) zajmował się śledzeniem działa-
czy np. Solidarności Walczącej; 14) syberyj-
ska zupa rybna; 15) roślina wodna, kojarzona 
z alkoholem jajecznym; 20) na zły stosuje się 
klamry; 21) Marcin, polski lekkoatleta, sprin-
ter, również wokalista; 22) wywołuje reakcję 
uczuleniową; 23) Michał, polski wokalista; 
24) dieta i sport to sposoby walki z nią.

sorrystaterecords.bandcamp.com
Czy pamiętają Państwo Jane Pain? Artyst-
ka, o której pisaliśmy w tej rubryce, wsparła 

talentem kolejny projekt – Hüstler. W paź-
dzierniku 2021 r. nowojorski zespół wydał dla 
Sorry State Records czteroutworową EP-kę. 
Znajdziemy na niej eklektyczne i melodyj-
ne połączenie hardcore punka, death rocka 
i metalu, a także delikatne wpływy twórczości 
Nine Inch Nails. Od ciężaru do potencjalnych 
przebojów – jeden z najbardziej charakte-
rystycznych i ekscytujących głosów współ-
czesnego hardcore punka. Przy okazji warto 
przyjrzeć się innym tytułom opublikowanym 
przez Sorry State.

kulturazrzuty.pl
Pozostajemy w „klimacie” i cofamy się do 
lat 80. XX w. Kontrowersyjny ruch arty-
styczny, o którym czytamy: „Kultura Zrzuty” 
to także próba wyjścia poza coraz bardziej 
zatęchłą i duszną atmosferę neoawangar-
dy lat 70-tych, próba przełamania domina-
cji sztuki konceptualnej oraz chęć zmiany 
lub co najmniej ośmieszenia skostniałego 

„akademickiego” układu artystycznego wraz 
z utrzymującym go przy życiu systemem 
państwowych galerii, muzeów, rozmaitych 
BWA ... Stąd niezwykła popularność samo-
zwańczych, prywatnych miejsc, zyskujących 
szybko rangę ośrodków prezentujących naj-

ważniejszą wtedy sztukę współczesną. (...) 
to niezależność od mecenatu państwowego, 
coraz bardziej popularnego mecenatu ko-
ścielnego, to niezależność od poparcia, po-
dziwu i akceptacji uznanych, „prawdziwych” 
artystów. To żart, skandal, żenada, szyder-
stwo, liczne odniesienia do dadaizmu, pop-
-artu, neoanarchizmu, surrealizmu... A i tak 
czas wszystko bezlitośnie zweryfikuje.

panwinyl.pl
Niedawno przypominaliśmy Molly Nilsson. 
Jedna z jej płyt, History (2011), trafiła do 
zestawienia Subiektywny leksykon płyt, któ-
re warto mieć. Autorka, p. Agnieszka Protas, 
pisze o Nilsson z wielką sympatią: (...) Czę-
sto obserwuje ludzi. Patrzy jak świat zabija 
czas grając w kolorowe cukierki na tele-
fonach zamiast się zatrzymać, pomyśleć, 
napisać wiersz, marzyć, pobyć samemu 
ze sobą. Sama często śpiewa o samotności. 
Tej dobrej, chociaż w naszym świecie utar-

ło się, że samotność jest czymś złym. Molly 
pokazuje, że nie ma nic bardziej mylnego. 
To wspaniały czas dla siebie, trzeba go tyl-
ko umieć spożytkować. Np. słuchając dark 
popu.
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„Czternastki” były już wypłacone emery-
tom w 2021 roku i miały być świadczeniem jedno-
razowym. Ale będą wypłacane również w tym roku.

Dodatkowe świadczenie (14 emerytura), zgodnie 
z projektem ustawy, mają otrzymać osoby upraw-
nione do otrzymywania określonych rodzajów rent 
i emerytur. Chodzi o emerytury i renty w systemie po-
wszechnym, emerytury rolnicze, służby mundurowe, 
emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przed-
emerytalne, renty socjalny, nauczycielskie świad-
czenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia 
uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługują-
ce cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 
oraz renty dla inwalidów wojennych i wojskowych.

Kwota „czternastki” ma wynosić równowartość 
najniższej emerytury – dla osób, których świadcze-
nie brutto wynosi nie więcej niż 2900 zł. Oznacza to, 
że emeryci dostaną dodatkowo ok. 1218 zł netto.

Jeśli emeryt dostaje wyższe świadczenie, to tak-
że otrzyma czternastą emeryturę, ale odpowied-
nio niższą – o różnicę pomiędzy kwotą wysokości 
comiesięcznego świadczenia a kwotą 2900 zł. Je-
śli jednak taka „czternastka” byłaby niższa niż 50 zł, 
to w ogóle nie będzie wypłacana.

Pierwotnie 14. emerytura miała być wypłacana 
od sierpnia. Jednak już po złożeniu do Sejmu projek-
tu, Rada Ministrów złożyła autopoprawkę – z powo-
du tego, że do wypłaty dodatkowych świadczeń mu-
szą być zaktualizowane systemy informatyczne ZUS 
i KRUS.

Według nowego harmonogramu, tzw. 14. emery-
tury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 wrze-
śnia 2022 roku.

Oprac. red

Czternasta emerytura – dla kogo, ile i kiedy
 ■ Sejm przyjął ustawę o dodatkowym jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów – czternastą emeryturę.
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