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

„Polska nie jest tylko młodszą 
siostrą starszych krajów Euro-
py. Polskość to jedna z wielu 
twarzy europejskości. Nie mu-
simy nadrabiać do Europy, by-
liśmy częścią Europy od tysię-
cy lat. Mamy jedne z najstar-
szych w Europie tradycji pań-
stwowości. Polska konstytucja 
była pierwszą w Europie. Pol-
ska broniła Europy co najmniej 

trzy razy w XX wieku przed bar-
barią. [...] Historia Polski to hi-
storia wolności. Polska nie jest 
absolutnie młodą demokra-
cją. Historia demokracji w Pol-
sce sięga XVI wieku. Polaków 
nie trzeba szkolić w demokracji 
czy w praworządności.”

Premier Mateusz Morawiecki

chcemy poinformować o li-
ście, jaki skierował do redakcji 
PJC członek zarządu Stowa-
rzyszenia Solidarność Wal-
cząca, prof. Andrzej Kisiele-
wicz. Tekst zawiera gratula-
cje oraz życzenia powodze-
nia, a także uwagi krytycz-
ne dotyczące naszej aktyw-
ności. Dziękując za życzenia 
i zainteresowanie tą społecz-
ną inicjatywą, powiemy krótko 
– nie rozminęliśmy się z praw-
dą. Mamy jednak nadzieję, 
że praca dotycząca kontynu-
acji tak ważnego dzieła Kor-
nela Morawieckiego, będzie 
najlepszą formą odpowiedzi. 

Przyznajemy, że zależy nam 
na tworzeniu gazety z intere-
sującymi opiniami i wartościo-
wymi artykułami, która bę-
dzie ceniona przez czytelni-
ków i sympatyków idei Soli-
darności Walczącej. Chcemy, 
by docierała ona do wszyst-
kich środowisk solidarnościo-
wych, które się identyfiku-
ją z naszą działalnością pod-
ziemną, a także do tych czy-
telników, którzy szukają praw-
dy o naszej rzeczywistości. 
Chcielibyśmy realizować te-
stament Kornela Morawiec-
kiego, dla którego jedną z naj-
wyższych wartości była soli-

darność, jako zasada moral-
na. Dlatego apelujemy do dro-
gich czytelników, by wspiera-
li nas w tym godnym dziele. 
Wierzymy, że żywa myśl Kor-
nela Morawieckiego nieustan-
nie winna się rozwijać na ła-
mach pisma Prawda Jest Cie-
kawa – gazeta obywatelska 
i tworzyć warunki dla solidar-
nościowej wspólnoty, w której 
każdy życzliwy ludziom i na-
szej inicjatywie nurt myślowy 
będzie szanowany. Pragnie-
my pracować dla dobra na-
szej Ojczyzny.

Redakcja
czytaj na str. 2.

Szanowni Czytelnicy,

We wrocławskich uroczysto-
ściach zorganizowanych dla 
upamiętnienia powstańcze-
go zrywu uczestniczyły dele-
gacje rządowe, samorządowe, 
młodzież szkolna oraz organi-
zacje patriotyczne i kombatanc-
kie. Wszystko koordynowali ofi-

cerowie i żołnierze Wojska Pol-
skiego oraz Obrony Terytorial-
nej. Ksiądz płk Janusz Radzik 
podkreślił, że przyczyn wybu-
chu Powstania było wiele, jed-
nak od kilku lat trwała w polskich 
kościołach modlitwa o wyzwo-
lenie spod niewoli zaborców. 

Przywołał słowa Stefana Bo-
browskiego, przewodniczącego 
Tymczasowego Rządu Narodo-
wego, który powiedział: 

Chociażbyśmy ponieśli klę-
skę, chociażby powstanie upa-
dło, to jednak nie zerwie się 
nić walki, nie zginie idea organi-

zacji narodowej dla samoobro-
ny, dla odzyskania niepodle-
głości.

List do uczestników wro-
cławskich uroczystości wysto-
sowali zarówno Marszałek Sej-
mu pani Elżbieta Witek jak 
i Wicepremier minister Obro-

ny Narodowej Mariusz Błasz-
czak. Ten ostatni pisał: Powsta-
nie Styczniowe to ważny ele-
ment w ciągu wydarzeń, które 
przesądziły o tym jaka Polska 
jest teraz. Zdecydowały o trwa-

Bohaterowie sprzed 160 lat
 ■ Kościół garnizonowy świętej Elżbiety oraz gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego to dwa 

symboliczne miejsca, w których uczczono pamięć Powstańców Styczniowych.

czytaj na str. 16.



– Drogi Wolfgangu, drodzy 
przyjaciele Wolfganga, ponie-
waż wszyscy przyjaciele Wol-
fganga to przyjaciele Europy 
i Polski. Witam was wszystkich 
i bardzo cieszę się, że mogę 
być z wami w dniu dzisiejszym.

– Chciałbym powiedzieć kil-
ka słów na temat Polski, na te-
mat relacji polsko-niemiec-
kich, na temat Europy Wol-
fganga i przyszłości. Dzisiaj 
Polska, Europa i Niemcy zna-
lazły się w unikatowym poło-
żeniu. Niestety 30 lat liberal-
nego pokoju okazały się trze-
ma dekadami częściowej ilu-
zji. Europa Zachodnia uwierzy-
ła, że rosyjskiego niedźwiedzia 
można oswoić, ale Polska, któ-
ra żyła przez wiele lat w cieniu 
Rosji widzi, że imperializm jest 
najważniejszą częścią polityki 
Kremla.

– Kreml otrzymywał 
przed wojną jeszcze hojne 
oferty z Zachodu – dostarczał 
nam surowce i miał możliwość 
stanięcie po właściwej stro-
nie w konflikcie z Chinami. Przy-
mykano również oczy na to, co 
się działo w pobliżu naszych 
granic. Natomiast wyszło na 
to, że stosunki z Rosją to pakt 
z diabłem – polityka Wandel 
durch Handel (przemiana po-
przez handel) i projekty, które 
miały związać Rosję z Europą 
niestety nie wypaliły.

– Okazało się, że założyli-
śmy sobie pętlę na szyję, jako 
kraje zależne od rosyjskiego 
gazu i to widać wyraźnie pod-
czas kryzysu w trakcie tej woj-
ny. To co dla Zachodu okaza-
ło się tylko po prostu niepowo-
dzeniem biznesowym, okazało 
się dla krajów takich jak Ukra-
ina i Polska i wszystkich innych 
położonych między Niemcami, 
a Rosją sprawą życia i śmierci.

– W rosyjskim myśleniu po-
litycznym jest jasne, że istnie-
nie niepodległej Ukrainy, nie-
podległych państw bałtyckich 
i niepodległej Polski jest nie do 
pogodzenia z istnieniem rosyj-
skiego imperium. Kwestia rosyj-
skiego imperializmu jest tak na-
prawdę kwestią przeżycia i dłu-
gofalowej perspektywy Europy.

– Teraz chciałbym sku-
pić się na relacjach euro-
pejskich, polskich i niemiec-
kich – tak jak ja widzę, jak 
ja postrzegam obecną sytu-
ację w kontekście przeszłości. 

Kiedy Wolfgang wygrał swoje 
pierwsze wybory 50 lat temu, 
Europa była podzielona żela-
zną kurtyną i byłaby nadal po-
dzielona, gdyby nie Solidarność 
i bardzo silne stanowisko ame-
rykańskie – transatlantyckie.

– Bez polskiej Solidarno-
ści, upadek Muru Berlińskie-
go, nie byłby możliwy. Kissin-
gerowie tego świata nie wie-
rzyli, że moloch rosyjski czy so-
wiecki mógł upaść, ale miliony 
Polaków w to wierzyło. To wła-
śnie oni spowodowali upadek 
murów, zanim te mury faktycz-
nie upadły. Traktat graniczny 
polsko-niemiecki, zjednocze-
nie Niemiec oraz wyjście z Ar-
mii Czerwonej z dorzecza Łaby 
i Wisły zmieniły historię Euro-
py. To właśnie wtedy rozpoczął 
się polityczny XXI wiek na sta-
rym kontynencie. Byliśmy wte-
dy młodsi bardziej pełni nadziei.

– Dzisiaj zaś, warto przy-
pomnieć gorzkie słowa Jürge-
na Habermasa wypowiedzia-
ne 10 lat temu w murach naj-
starszego belgijskiego Uniwer-
sytetu: “W Unii Europejskiej 
solidarność i demokracja sta-
ły się towarem deficytowym. 
W Unii Europejskiej potrzebuje-
my solidarności. Jest to wysiłek 
na rzecz wspólnej pracy w kie-

runku wspólnej politycznej per-
spektywy”.

– Dzisiaj Ukraińcy walczą 
nie tylko za swoją wolność, 
lecz również walczą w obronie 
Europy. Głośno domagaliśmy 
się obecności wyrzutni i poci-
sków Patriot na Ukrainie i nasz 
głos został wysłuchany – za to 
dziękujemy.

– Klęska Ukrainy może stać 
się preludium III wojny świa-
towej, dlatego dzisiaj nie ma 
powodu blokowania wspar-
cia dla Kijowa i odwlekania 
spraw w nieskończoność. Wzy-
wam rząd niemiecki do zdecy-
dowanego działania polega-
jącego na dostawie wszyst-
kich rodzajów uzbrojenia na 
Ukrainę.

– Bitwa o naszą wolność, 
o naszą przyszłość – szale-
je również teraz. Od wielu lat 
inwestujemy w ciężki sprzęt. 
Czołgi, którym nie powinno się 
pozwolić rdzewieć w magazy-

nach, lecz powinno się je prze-
kazać ukraińskim obrońcom.

– Jakiej Europy Ukraina bro-
ni, czym jest Europa? Wróćmy 
do tych pytań. Europa nie jest 
niczym innym jak narodami, 
które je tworzą. Nie wykracza 
poza swoje narody. I zjedno-
czenie nie powinno być mylone 
z jednolitością, uniformizacją. 
Europa to liczne kultury i języ-
ki i ta różnorodność to dziedzic-
two za które ponosimy wspól-
ną odpowiedzialność. Uczynie-
nie tego wspólną odpowiedzial-
nością, oznacza jeszcze więcej 
Europy. Czy to znaczy zagro-
żenia? Myślę, że powinniśmy 
przemyśleć to dwa razy, za-
nim stanie się to wspólną odpo-
wiedzialnością. Myślę, że jest 
to debata w Niemczech i w Eu-
ropie.

– Europa rządzona tylko 
z dwóch czy trzech stolic, bę-
dzie prowadziła nas w kierunku 
oligarchizacji, co nie wróży do-
brze przyszłości Unii, bowiem 

to nie tylko sprzeciwia się pod-
stawowym zasadom demokra-
cji, lecz również leży w sprzecz-
ności z ogólnoeuropejskim inte-
resem.

– W wykładzie ratyzbońskim, 
papież Benedykt XVI wskazał, 
że Europa opiera się na dwóch 
filarach: wierze i rozsądku (ro-
zumie) – czyli katedrze i uniwer-
sytecie. To co łączy te dwie in-
stytucje to racjonalność, ta uni-
kalna synteza narodziła demo-
krację. W rękach nowoczesne-
go człowieka stało się czekiem, 
który należy spłacić w przyszło-
ści – jeden z najważniejszych 
myślicieli niemieckich o tym 
mówił – utopia zjednoczonej 
Europy to czek in blanco. Na-
tomiast stając po stronie demo-
kracji sprzeciwiam się utopii no-
wego, lepszego świata.

– Relacje niemiecko-pol-
skie, jeśli chodzi o centra i pe-
ryferie, polegają na tym, że pe-
ryferie mają pracować na rzecz 
dobrobytu centrum. Oczywi-
ście rosnące wolumeny handlo-
we to dobry znak korzyści dla 
obu stron. Nie wiem czy Pań-
stwo wszyscy wiedzą ile wyno-
si wolumen handlowy między 
Polską, a Niemcami, między 
Niemcami a Grupą Wyszeh-
radzką – ten wolumen znaczą-
co przekracza wolumen han-
dlu Niemiec z Chinami, Niemiec 
z Francją czy ze Stanami Zjed-
noczonymi. Jest znacznie więk-
szy między Niemcami, Pol-
ską a Czechami i Węgrami niż 
Niemcami i Chinami.

– Wojna na Ukrainie poka-
zała, gdzie Europa sięga. Prze-
niosła środek ciężkości Europy 
– wokół, którego orbituje konty-
nent. Znajdowaliśmy się w Eu-
ropie od tysięcy lat i nasza toż-
samość to część tożsamości 
europejskiej.

– Polska nie jest tylko młod-
szą siostrą starszych krajów Eu-
ropy. Polskość to jedna z wielu 
twarzy europejskości. Nie mu-
simy nadrabiać do Europy, by-
liśmy częścią Europy od tysię-
cy lat. Mamy jedne z naj-
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starszych w Europie trady-
cji państwowości. Polska kon-
stytucja była pierwszą w Euro-
pie. Polska broniła Europy co 
najmniej trzy razy w XX wie-
ku przed barbarią. W 1920 kie-
dy wygraliśmy z sowieta-
mi, w 1939 roku kiedy sta-
nęliśmy do nierównej woj-
ny z nazistowskimi Niemcami 
oraz w 1980 roku, kiedy Soli-
darność rzuciła wyzwanie Mo-
skwie. Historia Polski to histo-
ria wolności. Polska nie jest 
absolutnie młodą demokra-
cją. Historia demokracji w Pol-
sce sięga XVI wieku. Polaków 
nie trzeba szkolić w demokracji 
czy w praworządności. Jedy-
ną rzeczą, której powinniśmy 
się wspólnie nauczyć, to od-
powiedni poziom współpracy 
na rzecz przyszłości Europy.

– A teraz kilka zdań na 
temat relacji polsko-nie-
mieckich.

– Rozpocznę tę część od kil-
ku zdań pochodzących od na-
szego przyjaciela Wolfganga 
Schäublego. Polskie słowo 
“uczciwość” nie odzwiercie-
dla wszystkiego, co mieści 
się w słowach “integrity” czy 
“Integrität”. Mianowicie chodzi 
o życie zgodnie z wartościa-
mi, które dana osoba propa-
guje. Jeżeli miałbym wam opi-
sać Wolfganga Schäuble jak 
najkrócej, powiedziałbym, że 
jest to człowiek o pełnej inte-
gralności – bezkompromiso-
wy w sprawach, które nie pod-
legają negocjacjom w połącze-
niu z zdolnością do współpracy 
na rzecz większego dobra. Gdy-
by w niemieckiej czy europej-
skiej polityce było więcej osób 
takich jak Wolfgang to jestem 
pewien, że nasza przyszłość 
była znacznie jaśniejsza. Dzię-
kuję ci za to Wolfgangu.

– W tym kontekście chciał-
bym również podziękować po-
zostałym naszym przyjacio-
łom, którzy ściśle współpracu-
ją z Polską. Szczególnie w tej 
bardzo krytycznej sprawie, jaką 
jest wojna na Ukrainie.

– Polsko-niemieckie stosun-
ki stanowią papierek lakmu-
sowy stabilności europejskiej. 
Gdy Polska i Niemcy mają do-
bre sąsiedzkie stosunki – wów-
czas cały kontynent cieszy się 
pokojem i dobrobytem. Nato-
miast, jeżeli popadamy w kon-
flikt – nadchodzą ciemne cza-
sy również dla reszty Europy.

– Niektórzy twierdzą, że Pol-
ska jest strefą buforową mię-
dzy Wschodem a Zachodem. 
Jest takie pesymistyczne spoj-
rzenie polskiej historiografii, że 
nasze położenie geopolitycznie 
jest naszym przekleństwem. 
Nawet pobieżne spojrzenie na 
historię faktycznie może takie 
przekonanie potwierdzić. Alfred 
von Schlieffen szef niemieckie-
go sztabu napisał w 1922 roku, 
że “istnienie Polski jest niezno-
śnym ciężarem niezgodnym 
z warunkami funkcjonowania 
Niemiec. Polska musi zniknąć 
poprzez swoją słabość i dzięki 
Rosji z niemiecką pomocą.”

– Mimo tego bagażu histo-
rycznego możemy wspólnie pa-
trzeć w przyszłość Europy. Po-
nad 100 lat temu – po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę 
– H. Gerlach, podczas ostre-
go konfliktu na temat przebie-
gu granicy polsko-niemieckiej 
– przedstawił patetycznie pol-
ski punkt widzenia swoim kraja-
nom. W swojej broszurze “Poli-
tyce Niemiec wobec Polski” ten 
ojciec pojednania polsko-nie-
mieckiego napisał cytat: „Poro-
zumienie, ponieważ w przeciw-
nym razie nigdy nie będzie koń-

ca konfliktowi tych dwóch kra-
jów. Dla mnie relacje z Polską, 
znaczą to samo co we wszyst-
kich działaniach politycznych – 
koniec polityki przemocy. Musi-
my nawiązać stosunki z naszym 
sąsiadem – Polską – na deka-
dy i 100-lecia. Musimy wspie-
rać i rozwijać handel i relacje 
z całą naszą mocą. Pokojo-
we współistnienie musi stać się 
możliwością. Jeżeli chcemy po-
dejść do tego, myśląc o kolejnej 
szansie na zemstę, na odwet, 
na konfrontację, stwierdzenie 
kto wygra – tak się nie da. Tylko 
poprzez porozumienie.”

– Teraz kilka słów na te-
mat współczesności. W jaki 
sposób to wszystko przenosi 
się na życie i odczucia zwy-
kłych Polaków, Niemców czy 
Europejczyków.

– Obecnie jesteśmy świad-
kami najpoważniejszego kryzy-
su od dekad, który podnosi fak-
tycznie uzasadnione wątpliwo-
ści i powoduje, że nasi obywate-
le czują się niebezpiecznie. Sta-
liśmy się strefą buforową, więc 
musimy położyć na szalę coś 
innego, żeby to wyważyć.

– W niespokojnych cza-
sach, ludzie odwracają się do 
siebie plecami, ale bardzo czę-
sto wyciągają do siebie pomoc-
ną dłoń. Nasze kraje musia-
ły pójść różnymi drogami. Pol-
ska po wojnie została pozba-
wiona wielu szans, którym zo-
stały obdarzone kraje na Za-
chodzie, ale teraz znaleźliśmy 
się we wspólnej sytuacji. Dzisiaj 
nasza sytuacja społeczna jest 
znacznie lepsza. Musimy pa-
miętać, że każdy kryzys gospo-
darczy i geopolityczny jest rów-
nież zagrożeniem dla spójności 
społecznej.

– Przed nami stoją dwie 
możliwości. Pierwsza to utra-

ta więzi społecznych. Druga 
możliwość to budowa solidarno-
ści. Albo będziemy zorientowa-
ni tylko na siebie albo będzie-
my dostrzegać potrzeby innych. 
Dzisiaj musimy dostrzec potrze-
bę Ukrainy. Jeżeli oddamy się 
egoizmowi, będzie to oznacza-
ło wielkie zwycięstwo wrogów 
pokoju. I to zwycięstwo dopro-
wadzi do kolejnego.

– W obliczu wojny warto bo-
wiem pamiętać, że nie pozosta-
wia się rannych na polu walki. 
To nie jest tylko kwestia reto-
ryczna, bowiem Europa jest te-
raz na wojnie. Krew ukraińskich 
żołnierzy i narodu ukraińskiego 
będzie obciążała nasze sumie-
nie, jeżeli pozostaniemy obo-
jętni. Jeżeli zignorujemy barba-
rzyństwo rosyjskie, to ci sami 
barbarzyńcy napadną nasze 
miasta.

– Rosja robi to, co robi, po-
nieważ uważa się za kraj, któ-
ry otrzymał pasywne pozwole-
nie na takie działania. Podczas 
bowiem wielu lat zauważyła, że 
historia Europy jest oparta na 
przekonaniu, że złych uczyn-
ków nie należy karać, że zbrod-
ni rosyjskich też nie się nie 
ukaże.

– W Polsce natomiast 
mamy odczucie takie, że do 
tej pory w Niemczech nie ma 
zrozumienia, jak wielkich po-
święceń dokonaliśmy podczas 
II wojny światowej. Potrzebuje-
my polityków, którzy będą słu-
chali głosu swoich obywateli 
i zauważali nawet najmniejsze 
cierpienia swoich obywateli. 
Twierdzi się, że społeczeństwo 
niemieckie się starzeje, dlatego 
jest pełne obaw, przed wszyst-
kimi działaniami, które podko-
pią dobrobyt.

– Natomiast ci z nas, któ-
rzy mają blizny wyniesione 

z walki, wiedzą, jak bardzo wie-
le kosztowało Niemcy zjedno-
czenie. Organizacja podziem-
na, którą założył mój ojciec 
“Solidarność Walcząca” dzia-
łała usilnie na rzecz upadku 
komunizmu i odzyskania wol-
ności przez Polskę. Była jed-
ną z pierwszych, które opowie-
działy się za ponownym zjedno-
czeniem Niemiec, jeszcze w la-
tach 80. Mimo obaw, jakie wie-
lu Polaków żywiło na podstawie 
doświadczeń z II wojny świa-
towej.

– W latach 80. wierzyliśmy, 
że silne Niemcy nie muszą 
być wrogie Polsce. Wierzyliśmy, 
że silna Polska i silne Niemcy – 
zjednoczone we współpracy – 
będą gwarantami pokoju i soli-
darności w całej Europie.

– W kontekście no-
wych wyzwań gospodarczych 
i w kontekście wojny na Ukra-
inie potrzebujemy paradygma-
tu na podstawie tego, co Be-
nedykt XVI nazwał logiką daru. 
W Encyklice “Caritas in verita-
te” odbija się to bardzo silnie. 
Caritas to siła nadzwyczajna, 
która daje ludziom możliwość 
poświęcenia się na rzecz po-
koju i sprawiedliwości. Może 
to brzmieć jako paradoks, 
ale w obliczu wolny i kryzysu 
skoncentrowanie się na gospo-
darce i rozwoju nie wystarcza. 
Potrzebujemy polityki wolno-
ści i solidarności. Jej źródłem 
może być wzmocnienie relacji 
polsko-niemieckich. Wzmoc-
nienie, które będzie dobre dla 
nas i Europy. Wzmocnienie 
oparte na równoprawnym part-
nerstwie. Wzmocnienie oparte 
na jednej, wspólnej wizji przy-
szłości – wizji wolnych i de-
mokratycznych narodów, które 
dążą do budowy silnej i zjedno-
czonej Europy.

▶

Ilekroć otrzymuję zaprosze-
nie na spotkanie z młodzie-
żą poświęcone historii najnow-
szej nie posiadam się z radości. 
Myślę sobie, to nadzwyczajne, 
że w dzisiejszych czasach, kie-
dy wszystko musi być użytecz-
ne i koniecznie podane w krót-
kiej formie multimedialnych fa-
jerwerków, są młodzi, którzy 
chcą usłyszeć o nie tak odległej 
przeszłości od żywego człowie-
ka. Mimo że tak bardzo obec-
ny świat różni się od lat mo-
jej młodości, lubię rozmawiać 
z młodzieżą szkolną i przywo-
ływać tamte czasy. Niosą w so-
bie swoistą przejrzystość i uni-
wersalność.

Oni – na usługach Moskwy, 
cyniczni, bezwzględni, fałszu-
jący polską historię, konformi-
styczni, kpiący z wiary, zwal-
czający Kościół, prześladują-
cy wszelkie przejawy wolnej 

myśli, posługujący się nie sło-
wem a nowomową. My – nie-
pokorni, odkłamujący polskie 
dzieje, pielęgnujący tradycję, 
biernym lub czynnym oporem 
szkodzący komunie, wierni 
Bogu, wspomagający Kościół 

i kapłanów, marzący o wol-
ności i upadku obozu socjali-
stycznego. To wszystko było 
takie proste. Nie my byliśmy 
najważniejsi ale Polska i war-
tości. Bunt okresu dojrzewa-
nia był przede wszystkim bun-

tem przeciwko komunie i jej po-
plecznikom.

A teraz? Nie ma MY, jest JA. 
Moje prawa, moje oczekiwa-
nia, moje aspiracje, moje wybo-
ry, moje sukcesy, moje spojrze-
nie. Więc pojechałam z ochotą 

powspominać te szare, smutne, 
groźne a jednak piękne czasy – 
Solidarności, stanu wojennego, 
Solidarności Walczącej – i po-
dyskutować z licealistami o so-
lidaryzmie.

Dekady (nie) porozumień
 ■ Dla nich stan wojenny to jak dla mnie II wojna światowa Marta Morawiecka
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Naprzód trafiłam do 
II Liceum Ogólnokształcące-
go im. Księdza Jana Twardow-
skiego w Oleśnicy na spotka-
nie zorganizowane z inicjaty-
wy Rady Rodziców przy życz-
liwym zainteresowaniu dyrekcji 
szkoły. Blisko 90 uczniów klas 
pierwszych, trzecich i czwar-
tych sprawiało wrażenie słu-
chających, jednak nie za wie-
le rozumiejących. Uzmysłowi-
łam sobie, że przecież dla nich 
historia stanu wojennego, to jak 
dla mnie opowieści z czasów 
drugiej wojny światowej i nie-
mieckiej okupacji. Zapytałam 
o skrót PRL – chwilę musiałam 
czekać na odpowiedź. No tak, 
jak tu wiedzieć na czym pole-
gał stan wojenny bez znajomo-
ści, czym była Polska Ludowa – 
jeden z baraków obozu komuni-
stycznego. Wobec tego w szyb-
kim tempie cofnęliśmy się do 
1945 roku aby stopniowo na tle 
dekad zniewolenia i ogłupiania 
narodu przywołać karnawał So-
lidarności. W oczach młodzie-
ży dostrzegłam ślad żywszego 
zainteresowania na wspomnie-
nie moskiewskiego generała 
Wojciecha Jaruzelskiego, który 
czołgami wybijał z głowy Pola-
kom nadzieję na wolność. Czy 
należało się bić, czy należało 

zamilknąć i dać się znów znie-
wolić?

My wiemy, Solidarność Wal-
cząca była najlepszą odpowie-
dzią na ten dylemat. Inteligent-
ną, zakonspirowaną, kadro-
wą, prężną, docierającą z wol-
nym słowem i niezależnym czy-
nem do całego społeczeństwa. 
Uczniowie pytali o formy dzia-
łalności organizacji i represje, 
jakie spadały na członków SW. 
Przy rocie przysięgi mieli słusz-
ne skojarzenia z Armią Krajo-
wą. Interesowali się ukrywają-
cym się przez 6 lat przywódcą 
Solidarności Walczącej Korne-
lem Morawieckim, jego aresz-
towaniem, deportacją z kra-
ju i nielegalnym powrotem do 
Polski przez zieloną granicę. 
Gdy przywołałam słowa – Nio-
sę Ciebie Polsko – które wypo-
wiedział jako Marszałek Se-
nior w czasie inauguracji Sejmu 
VIII kadencji, nie brzmiały już 
dla nich pusto i niezrozumiale. 
Mam nadzieję, że żywszy obraz 
najnowszej historii Ojczyzny zo-
stanie w ich pamięci.

Drugie zaproszenie otrzy-
małam z Przystanku Histo-
ria wrocławskiego IPN, któ-
re od połowy listopada ubie-
głego roku nosi imię twórcy 
Solidarności Walczącej Kor-

nela Morawieckiego. Na uli-
cy Długosza zjawili się wraz 
ze swym nauczycielem przed-
miotu uczniowie maturalnej 
klasy najlepszego aktualnie li-
ceum we Wrocławiu – LO nr 
III. Wprawdzie słynna Trój-

ka szczyci się przede wszyst-
kim wybitnymi osiągnięciami 
młodzieży w dziedzinie nauk 
ścisłych, ale widać że nie za-
brakło im ciekawości dla in-
nych tematów. Naprzód z uwa-
gą oglądnęli film Alicji Grzy-
malskiej „Solidarność Walczą-
ca to takie moje życie wieczne”, 
a następnie chętnie zadawa-
li szereg pytań. Podkreśliłam, 
że mój Tato będąc doktorem fi-
zyki i prowadząc wykłady aka-
demickie z matematyki, w nie 
mniejszym stopniu interesował 
się historią, literaturą, biologią 
i społeczeństwem. Ta wszech-
stronność była jego zdaniem 
potrzebna w wypadku każdego 
człowieka, ale w sposób szcze-
gólny powinna znamionować 
prawdziwe elity. Dlatego dzię-
kowałam uczniom za otwartość 
i gotowość do dyskusji.

Spore emocje pojawiły się, 
gdy zaczęliśmy rozmawiać 
o ukochanej idei Taty – solida-
ryzmie. Ta rzekomo pośred-
nia droga między socjalizmem 
a kapitalizmem nie wzbudzała 
z początku ich zachwytu. Prze-
cież najważniejsza jest wolność 
i dobrowolność – mówili mło-
dzi. Jakim prawem system ma 
nas zmuszać do dzielenia się 
z innymi, jakim prawem narzu-
ca się nam cenzurę, nawet po-

datki to forma karania inteli-
gentnych i przedsiębiorczych – 
ich zdaniem. Broniłam na róż-
ne sposoby wartości wspólnoty. 
Sprawiali wrażenie jakby zapo-
mnieli, ile zawdzięczają w swo-
im życiu innym. Jak niewiele 
każdy z nas by znaczył, gdy-
by nie rodzina, szkoła, przy-
jaciele, sąsiedzi, kościół, wła-
sne bezpieczne i dbające o roz-
wój wszystkich obywateli pań-
stwo. A przecież to chrześcijań-
stwo, a nie żadna inna religia, 
nauczyło nas myśleć o drugim 
jako o bliźnim. Wielu włączało 
się do rozmowy. Padły też pyta-
nia, co złego w dzisiejszej Pol-
sce jest efektem takich a nie in-
nych przemian ustrojowych pod 
koniec lat osiemdziesiątych. 
Czy aby transformacja z wyko-
rzystaniem „grubej kreski” nie 
zaciemniła, kto był kim w cza-
sach PRL? Przyznaję, tak mą-
drych pytań nawet się nie spo-
dziewałam.

Gorąco dziękuję wszystkim 
inicjatorom i organizatorom 
spotkań za możliwość poroz-
mawiania z młodzieżą o burz-
liwej historii mojej kochanej 
Ojczyzny oraz o Kornelu Mo-
rawieckim, niestrudzonym 
bojowniku o wolność i soli-
darność.

▶

Nr 2 (288) • 23 stycznia 20234 Prawda jest ciekawa



Początek roku na Kapitolu zo-
stał zdominowany przecią-
gającym się wyborem spike-
ra Izby Reprezentantów. Kevin 
McCarthy, po niewielkim zwy-
cięstwie Republikanów w listo-
padowych wyborach, był fawo-
rytem wielu, ale nie wszystkim 
kongresmanom GOP odpowia-
dał. Około 20 z nich, wchodzą-
cych w skład Freedom Caucas 
(Klubu Wolności), uchodzących 
za zwolenników Donalda Trum-
pa i koserwatywnego skrzydła 
partii, uznało McCarthy’ego – 
i słusznie zazwyczaj – za po-
lityka zbyt ustępliwego wobec 
Demokratów, idącego na dale-
kie ustępstwa i będącego czę-
ścią establishmentu partyjnego, 
któremu jedynie chodzi o wła-
dzę i pieniądze. Ot, uważali, że 
to po prostu lawirant.

McCarthy rzeczywi-
ście w przeszłości ślizgał się, 
na przykład popierał lub wręcz 
głosował „za” w wielu „kontro-
wersyjnych” sprawach. Jesz-
cze jako kongresman w legisla-
turze Kalifornii (2003 r.) popie-
rał niektóre „prawa” aborcyjne, 
sprzeciwiając się jednocześnie, 
o czym trzeba pamiętać, opła-
caniu aborcji z pieniędzy podat-
ników. Później dopiero stał się 
przeciwnikiem aborcji, głosu-
jąc m. in. za odebraniem pie-
niędzy federalnych organizacji 
Planned Parenthood. A jeszcze 
niedawno obarczał częściową 
odpowiedzialnością Donalda 
Trumpa za wydarzenia na Kapi-
tolu z 6 stycznia 2021 r. oraz – 
sprzeciwiając się Nancy Pelosi, 
która powołała specjalną komi-
sję w wyżej wymienionej spra-
wie – chciał utworzyć „niezależ-
ną” komisję, która te wydarze-
nia miałaby wyjaśnić.

To tylko dwa przykłady nie-
co pokrętnej postawy McCar-
thy’ego, ale ostatecznie został 
tym spikerem, do czego przy-
służył się sam Trump, nawołu-
jąc ludzi z Freedom Caucas do 
zmiany zdania.

W końcu, każdy powinien 
mieć okazję do poprawy i trze-
ba dać mu szansę. Zresztą, ma-
jąc jedynie izbę niższą Kongre-
su, czyli nie kontrolując Senatu 
i Białego Domu, tak naprawdę 
Republikanie dużo nie zrobią. 
Ale trochę jednak mogą…

W Izbie Reprezen-
tantów udało się już 
przegłosować usta-
wę, przy sprzeciwie pra-
wie wszystkich Demokra-
tów, nakładającą na leka-
rzy, a dokładnie na „leka-
rzy” – aborcjonistów obo-
wiązek udzielenia pomo-
cy medycznej dzieciom, 
które przy zabiegu abor-
cji jednak przeżyły i przy-
szły na ten świat. Mó-
wiąc wprost, dziecko, któ-
rego przy aborcji nie uda-
ło się zamordować ma 
przeżyć, ma mieć opie-
kę medyczną i ma tra-
fić do szpitala. Jeśli ktoś 
się do tego nie zastosuje, 
grozi mu kara finansowa, 
a nawet więzienie do pię-
ciu lat.

No bo fakt, aborcja na-
dal będzie trwać, ale taka 
ustawa to zawsze coś. 
Oby stała się prawem. 
A czy będzie ona wyko-
nalna, to już inne zagadnienie.

Biały Dom zapowiedział już 
dawno, że chce zatrudnić do-
datkowych 87 tys. pracowni-
ków federalnego urzędu skar-
bowego (Internal Revenue Se-
rvice), co jednoznacznie ode-
brano jako próbę solidniejsze-
go przypilnowania tych mało 
i średnio zarabiających. Tak już 
jest w życiu, że z urzędem po-
datkowym wygrają milionerzy 
i potężne korporacje, ale zwykły 
człowiek i mały przedsiębiorca 
zawsze dostanie w tyłek. Teraz 
Republikanie proponują zmianę 
gigantyczną: zlikwidowanie IRS 
i zlikwidowanie podatku docho-
dowego. Chodzi o to, aby poda-
tek od zarobków (income tax) 
znieść całkowcie, a wprowadzić 
jeden podatek konsumpcyjny. 
Ciekawy pomysł i pewno na po-
myśle się skończy, ale próbo-
wać trzeba.

Republikanie dużo mówią 
i wiele obiecują, zapominając 
chyba o starym powiedzeniu: 
mierz siły na zamiary. Udało im 
się co prawda wprowadzić nowy 
dress code (panie będą musia-
ły na Kapitolu pomyśleć o ta-
kim wdzianku, aby ramiona były 
zakryte) a także znieść prohi-
bicję na palenie tytoniu, wpro-
wadzoną przez Nancy Pelo-

si (i tak wolno było palić, choć 
tylko we własnym biurze). Tak, 
to się udało.

A czy uda się wyjaśnie-
nie genezy wirusa Covid-19? 
Jak to się zaczęło, czy rze-
czywiście w Chinach były po-
czątki i czy Chiny go specjal-
nie wypuściły w świat? Politycy 
tego nie uczynią, choćby inten-
cje mieli szczere, ale niech pró-
bują. Czy wyjaśnią jak i dlacze-
go doszło do blamażu admini-
stracji Joe Bidena przy wyco-
fywaniu wojsk amerykańskich 
z Afganistanu? To są w stanie 
zrobić, może nawet kogoś uka-
rać, ale co to już da? Republi-
kanie na pewno będą wyjaśniać 
sprawę Huntera Bidena i jego 
ciemnych powiązań międzyna-
rodowych, na pewno będą po-
litycznie grillować samego Joe 
Bidena, choćby za odnalezione 
u niego tajne dokumenty z cza-
sów wiceprezydentury.

Możemy mieć jedynie na-
dzieję, że oprócz politycznego 
teatru uda się choć częściowo 
i na chwilę spowolnić w Amery-
ce fiskalne i ideologiczne sza-
leństwo. Biały Dom szasta pu-
blicznymi pieniędzmy na lewo 
i prawo, a pakuje te pieniądze 
przede wszystkim w politycznie 
poprawne projekty.

A te pieniądze rozcho-
dzą się w oparach ideolo-
gicznego absurdu. Sekre-
tarz transportu Pete But-
tigieg od dwóch lat cały 
czas mówi, że autostra-
dy mają fizycznie wbudo-
wany rasizm i tylko cze-
kać aż powie, że są anty-
gejowskie, gdyż sam tego 
doświadczył. Ale to jesz-
cze nic. Teraz wymyślo-
no, że trzeba wprowa-
dzić zakaz używania ku-
chenek gazowych, gdyż 
dokładnie (jak to obliczy-
li?) w 12,7 proc. powodują 
one u dzieci zachorowal-
ność na astmę i w ogóle 
uszkadzają mózg. A sza-
lona komunistka Alexan-
dra Ocasio-Cortez twier-
dzi wręcz, że gazo-
we kuchenki zmniejsza-
ją wydajność poznawczą. 
Jak Ocasio-Cortez, była 
barmanka, do tego doszła 
– nie wiem.

W kraju, gdzie tuzin jajek 
ze względu na cenę staję się to-
warem bardziej luksusowym niż 
najnowszy model cadillaca, po-
jawiają się pomysły tak idiotycz-
ne jak powstałe w Departamen-
cie Zdrowia i Opieki Społecz-
nej stanu Michigan oraz na Uni-
wersytecie Południowej Kalifor-
nii: zakazać w oficjalnych doku-
mentach używania słowa „pole” 
(field), gdyż ma ono swoje ko-
notacje rasistowskie. Dlaczego 
owi mądrale nie wpadli jeszcze 
na pomysł, aby zakazać sło-
wa „plantacja”, gdyż plantacje 
bawełny też bywały a nie tylko 
pola bawełny – także nie wiem.

I nie dziwmy się, że w skre-
tyniałym świecie, kreowanym 
przez skretyniałe media i inter-
net, powstają sondaże, mówią-
ce nam, że dorośli Amerykanie 
z tzw. Generacji Z (czyli urodze-
ni mniej więcej w latach 1995-
2005) jedynie 16 proc. jest dum-
nych z tego, że żyje w Amery-
ce (dla generacji baby boomers 
jest to 73 proc., a dla tzw. mi-
lenialsów to już tylko 36 proc.). 
A z drugiej strony mamy też ba-
dania, które mówią nam, że po-
ziom IQ uczniów szkół średnich 
z lat 60. był wyższy niż obec-
nych studentów szkół wyższych 
(dokładnie: udergraduate). 

I to mnie nie dziwi. Taki mamy 
świat współczesnej rewolucji 
komunikacyjnej, cyfrowej, me-
dialnej, komputerowej, interne-
towej i jakiejkolwiek jeszcze.

W dobie postępującego zi-
diocenia, politycznej popraw-
ności, woke’izmu i „cancel cul-
ture” mniej powinniśmy się zaj-
mować tym, czy Kevin McCar-
thy został wybrany w pierw-
szym, dziesiątym czy setnym 
głosowaniu. Przejmować się 
powinniśmy tym, jak i kto może 
zastopować lewackie sza-
leństwo.

Ameryce potrzebny jest 
McCarthy, ale Joseph McCar-
thy. Tak, ten od makkarty-
zmu. Joseph Raymond „Joe” 
McCarthy (1908-57) urodził 
się w stanie Wisconsin w far-
merskiej rodzinie o korzeniach 
irlandzkich i niemieckich. 
Już w wieku 14 lat założył fir-
mę (kurzą fermę), zbankruto-
wał, ale ciężko nadal pracował, 
zbierał doświadczenie. Skoń-
czył szkołę średnią i przyzwoity 
Marquette University w Milwau-
kee. Został prawnikiem, a na-
stępnie dwukrotnie wybierano 
go senatorem. A już w Wa-
szyngtonie, w Senacie, w koń-
cu wybrano go przewodniczą-
cym słynnej senackiej komi-
sji ds. zwalczania wszystkie-
go co komunistyczne, co komu-
nizmem pachnie i co się rusza 
jak komunista. Nie było zmiłuj 
się, nie było tłumaczeń. I wyła-
pywał takich Joseph McCar-
thy w biznesie, polityce, wśród 
prawników, związkowców, ak-
torów i pisarzy. Były błedy? 
Były. Ale dzięki temu, dzięki 
temu bohaterskiemu człowie-
kowi Ameryka miała swój krę-
gosłup i nie została na długie 
lata opanowana przez marksi-
stów. Takiego człowieka nam 
potrzeba: twardego, z charak-
terem, nie bojącego się wszyst-
kich i wszystkiego. On by zna-
lazł poparcie jeszcze w miarę 
normalnej Ameryce, może tej 
prowincjonalnej.

Wiem, że to marzenie, że 
to marzenie w innych cza-
sach. Ale z Nowym Rokiem 
pomarzyć trzeba, nawet moż-
na, a czasami porządnego 
człowieka przypomnieć.

Joseph McCarthy. Fot.: archiwum

McCarthy potrzebny, 
Joseph McCarthy

 ■ W noworoczny poranek, otwierając portal jednej z ważniejszych polskich gazet, zostałem 
powitany w 2023 r. nie wiadomością o wybuchu nowej wojny czy zgonie kogoś znanego, lecz intrygującym 
tematem – do czego służy wstążeczka przy damskich majtkach. Ale ochłonąłem szybko, bo to w sumie 
dla ludzkości dobre i pozytywne zagadnienie, a nie tam ciągle wojny, zabójstwa i inflacja. Rozważając 
o wstążkach do majtek człowiek miałby, chyba, życie przyjemniejsze i bezstresowe.

Marek Bober

Widziane 
z Chicago
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Wspominał: „W połowie 
1940 roku spotkałem się w pra-
cy konspiracyjnej z Marią Tom-
kiewiczówną »Grażyną«. Na-
leżała do komórki zwanej »Le-
galizacją«, którą tworzyła gru-
pa specjalistów od wyrabiania 
lewych dokumentów. [...] »Gra-
żyna« zgrupowała wokół sie-
bie młode dziewczyny, któ-
re oprócz uczestnictwa w taj-
nym nauczaniu służyły jako ku-
rierki. Najczęściej pośredniczy-
ły w niesieniu pomocy poszko-
dowanym rodzinom, których ży-
wiciele znaleźli się w więzie-
niu. [...] Grupa »Grażyny« była 
mi bardzo potrzebna. Uderzył 
mnie u tych dziewcząt ogrom-
ny patriotyzm i zapał do pracy 
konspiracyjnej. Wychowane na 
tradycjach naszych powstań, 
idealistki, żądały pracy niebez-
piecznej. Nie trzeba ich było za-
chęcać do działania, raczej cały 
czas musiałem ten zapał hamo-
wać, ostrzegać, przypominać, 
czym ta praca grozi”.

Dziewczyny przerzucały 
żywność, ubrania, prasę pod-

ziemną, a także broń. Nosiły 
długie płaszcze z podwójnymi 
kieszeniami, pocztę i meldunki 
przenosiły w torbach ze skryt-
kami.

„»Kozy« – wspominał Sta-
nisław Kiałka – potrafiły na-
wet przetransportować na san-
kach całą drukarnię »Boston-
kę« z kasetami czcionek z No-
wego Światu na ulicę Filarec-
ką. Po wsypie biura »Lega-
lizacji« przy ulicy Warszaw-

skiej na Nowym Świecie, gdy 
gestapowcy opuścili już lo-
kal, »Kozy« wyniosły w waliz-
kach wyjęte ze skrytek pieczę-
cie, blankiety i inne materiały 
niezbędne do robienia lewych 
dokumentów. Niemcy nie zdo-
łali wykryć tych skrytek”.

Kobiety oddane bezgra-
nicznie, szaleńczo Ojczyź-
nie. Wierne, Niezwykłe, Nie-
złomne!

„Kozy” Armii Krajowej
 ■ Tak nazwał żartobliwie Stanisław Kiałka (legenda konspiracji wileńskiej) ze względu na 

młody wiek grupę dziewcząt, łączniczek, kurierek, działających przy Komendzie Okręgu 
Wileńskiego Armii Krajowej w latach 1940 – 1944.

Magda 
Wysocka
(IPN Wrocław)

Skład grupy łączności „Kozy”.

Fragment relacji pisemnej Stanisława Kiałki z 1978 r.

Fałszywe dokumenty ppor. czasu wojny Stanisława Kiałki „Jelonka” sporzą-
dzone przez komórkę legalizacyjną AK w Wilnie.

Portrety dziewcząt z grupy łączności „Kozy”.

Wilno, ulica Zamkowa. W tle kościół pw. św. Jana, lata 30. XX wieku.
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Przez wiele dziesięcioleci to-
czono spór o to, kto zawinił, 
by potężne wcześniej pań-
stwo w centrum Europy prze-
stało istnieć. Z dzisiejszego 
punktu widzenia, kiedy jeste-
śmy doświadczeni późniejszy-
mi dziejami naszej Ojczyzny, 
możemy określić, które czynni-
ki były odpowiedzialne za tam-
te wydarzenia. Wszak ani Ro-
sja, ani późniejsze Niemcy nie 
zaprzestały swoich imperial-
nych zamierzeń kosztem Pol-
ski. Państwa te politykę impe-
rialną mają wpisaną w swoje 
DNA. Podobnie jak wśród pol-
skich elit politycznych, którym 
dano na wyrost i bez skrępo-
wania możliwości pełnienia róż-
norakich funkcji publicznych, 
co wpłynęło na powszechne 
przekonanie o ich nieomylno-
ści i wyjątkowości. Ich pozy-
cja w państwie na tyle wzro-
sła w państwie, co stała się dla 

niego szkodliwa. I kiedy poja-
wił się moment, kiedy posta-
nowiono zdecydowanie ograni-
czyć rolę tej grupie, zdecydo-
wali się na zdradę Polski w imię 
zachowania własnej uprzywile-
jowanej pozycji.

Reformy Sejmu Cztero-
letniego, w którym zasadni-
czą rolę odegrało uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja w 1791 r. 
było przyczyną zawiązania 27 
kwietnia w Petersburgu pod 
opieką carycy Katarzyny II kon-
federacji targowickiej. Dla zmy-
lenia opinii publicznej, sfałszo-
wano datę i miejsce zawiązania 
konfederacji – 14 maja w Tar-
gowicy. Ówczesny układ soju-
szu Rzeczypospolitej z Prusa-
mi, dawał nadzieję Polsce na 
powodzenie działań stronnictw 
patriotycznego na dokończe-
nie reform i uzdrowienia ustro-
ju w Polsce, których gwarantem 
była Rosja. Niestety, w Polsce 

zbyt uwierzono w zapewnienia 
Prus o ich neutralności i przy-
chylności wobec naprawy pań-
stwa polskiego. Zapomniano, 
że już w 1732 r. Prusy przystą-
piły do traktatu Loewenwolda, 
który ograniczał suwerenność 
Rzeczypospolitej, a później po-
lityka Prus była wypadkową 
tamtej linii postępowania wobec 
naszej Ojczyzny. Kiedy więc je-
sienią 1791 r. dyplomacja rosyj-
ska w Berlinie wysondowała, że 
Prusy nie zamierzają dotrzymać 
zobowiązań z marca 1790 r. 
z Polską, zawartych na ewen-
tualność wojny z Rosją i udzie-
lenia pomocy Polsce, w Peters-
burgu podjęto kroki wojenne. 
Prusy odmówiły Polsce pomocy 
argumentując, że reformy pań-
stwa zawarte w Konstytucja 3 
Maja nie zostały z nimi uzgod-
nione.

Król Stanisław Poniatowski 
nie był władcą na trudne czasy. 

Jego mocno chwiejny charak-
ter, brak poczucia walki i zdol-
ność do układania się z prze-
ciwnikami Polski powodowały, 
że caryca Katarzyna miała wie-
le racji, by „postawić tego Cioł-
ka” na polskim tronie. Rozmi-
łowany w dyskusjach o litera-
turze, filozofii i malarstwie, Po-
niatowski nie stworzył własne-
go silnego zaplecza polityczne-
go zdolnego do przejęcia inicja-
tyw politycznych w kraju. Stąd 
jego wahania i miotanie się po-
między stronnictwem patrio-
tycznym a targowiczanami. Ci 
ostatni zaś, mając nadzieję na 
przejęcie inicjatywy politycz-
nej po interwencji Katarzyny 
II, obudzili się z „ręką w nocni-
ku”, kiedy ich protektorka zde-
cydowała się na dokonanie roz-
bioru Polski. Elita magnackiej 
zdrady, Potocki, Rzewuski, Bra-
nicki, Kossakowski, Ankwicz, 
Ożarowski – warto zapamię-

tać te nazwiska. Trzech ostat-
nich powieszono podczas po-
wstania kościuszkowskiego 
jako zdrajców. Pierwsza trójka 
uratowała swoje głowy, ale spo-
tkali się z powszechną pogar-
dą. Ich rola została spełniona 
z chwilą zawiązania konfedera-
cji zdrajców. Tylko do tego byli 
potrzebni Rosji.

A król Poniatowski? Pozo-
stał królem, którego los był 
pisany przez jego protektor-
kę, carycę Katarzynę. Nawet 
jego przystąpienie do targo-
wicy nie spotkało się z jakimś 
szczególnym odzewem – wie-
dziano bowiem powszechnie, 
że niczego więcej, poza „sla-
lomami” układów, ten po-
gardzany „bawidamek” nie 
może osiągnąć. Jego ponad 
trzydziestoletnie panowanie 
przyzwyczaiło Polaków do 
tego.

II Rozbiór Polski
 ■ Dwieście trzydzieści lat temu, 23 stycznia 1793 roku, Rosja i Prusy podpisały w Petersburgu 

traktat rozbiorowy Polski. Dokonał się drugi akt zbrodni do której rękę przyłożyły ówczesne 
polskie elity polityczne, w tym postawa ostatniego króla Rzeczypospolitej – Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.

Andrzej 
Manasterski

Maria Woś przyszła na 
świat w roku 1934 we Lwo-
wie. I wystarczyło, że w mie-
ście tym spędziła jedynie pierw-
szych dwanaście lat swojego 
życia, by na zawsze uformo-
wana została jako kwintesen-
cja wszystkiego, czym ten pra-
stary gród jest dla polskiej hi-
storii, kultury, dla naszej na-
rodowej świadomości. Brutal-
nie wyrwana ze swych stron oj-
czystych, została ekspatriowa-
na do miasta, które wydało jej 
się całkowicie obce. A do tego 
ponure i martwe, gdyż w więk-
szości składające się z wypalo-
nych ruin i zwałów gruzu. Trud-
no było zapuszczać nowe ko-
rzenie w grunt będący przecież 
ziemią wygnania. Tym bardziej, 
że kolejne dziesięciolecia wca-
le nie koiły tęsknoty za pełnym 
narodowych i rodzinnych pa-
miątek miastem swych przod-
ków. Żyjąc jednak w nowym 
miejscu, na ile to było możli-
we, zaczęła mu nadawać ce-
chy swej lwowskiej ojczyzny. 
Nie dokonywało się to za spra-
wą jakiegoś przyjętego i reali-
zowanego planu. Stanowiąc 
żywą cząstkę Lwowa, w spo-
sób jak najbardziej spontanicz-

ny, naturalny, jakby wręcz oczy-
wisty – zaczęła emanować swo-
ją lwowskością. Lwowskimi tra-
dycjami zatętnił dom, który po-
śród wrocławskich zgliszcz za-
częła urządzać razem ze swo-
ją, też przecież lwowską mamą. 
Ta lwowskość dawała o sobie 
znać w codzienności, w oby-
czajach, we wspomnieniach. 
Wszystko to składało się na 
to, że w jakiejś cząstce nowe 
miejsce na ziemi stawało się 
czymś w rodzaju reinkarna-
cji Lwowa. W tym momencie 
niemal pewien jestem, że jeśli 
pani redaktor Maria Woś prze-
czyta te słowa, to się na nie 
oburzy. Bo jakże można skopio-
wać, sklonować, zmultiplikować 
zjawisko tak bezprecedensowe, 
tak niepowtarzalne i jedyne, jak 
Lwów. Protest przeciw takiemu 
postawieniu sprawy rozumiem, 
choć moja perspektywa nie jest 
tu w podobnym stopniu osobi-
sta czy głęboka. Ta moja per-
spektywa jest też jednak taka, 
że myśląc o pani redaktor Ma-
rii Woś mam wrażenie, że po-
śród bezliku innych niezwykłych 
przymiotów jej osobowości jest 
ona także naszym małym wro-
cławskim Lwowem. Takim Lwo-

wem chodzącym, mówiącym, 
emanującym miłością do tego 
niezbywalnego wątku polskiej 
historii, jakim Lwów był i jest.

Miałbym kłopot z ja-
snym wyrażeniem tego, czym 
jest lwowskość pani redak-
tor Marii Woś. Oczywiście 
część tej lwowskości zawiera 
się w przejmujących, porusza-
jących, niesłychanie barwnych 
opowieściach o tym mieście. 
O jego ludziach, zakątkach, bu-
dowlach, tradycjach i zdarze-
niach. W tym, czym pani redak-
tor Maria Woś nas obdarowu-
je jest jednak coś więcej. Wię-
cej nawet od tego, co zwane 
bywa duchem miejsca. Więcej 
od owego genius loci, powsta-
jącego w wyniku wieków dzia-
łalności nadzwyczajnych ludzi 
i pokoleń budujących niepowta-
rzalną atmosferę. Ta lwowskość 
Marii Woś to też coś więcej 
od kultury, najczęściej w sposób 
nieświadomy przejawiającej 
się w najzwyczajniejszych na-
wet słowach i gestach. Ta lwow-
skość Marii Woś to bowiem tak-
że coś z nieuchwytnych kate-
gorii duchowych. Coś sprawia-
jącego, że w zasłuchanych ko-
lejnymi felietonami zaczyna-

ją żyć cząsteczki tego skarbu, 
jaki w swoim sercu ze Lwowa 
przywiozła nam pani redaktor 
Maria Woś.

Bo przecież generalna za-
sada jest taka, że tym, za spra-
wą czego powstaje i formu-
je się jakaś ludzka zbioro-
wość, w dużej mierze są – opo-
wieści. Jeśli są one prawdzi-
we, a zarazem inspirujące, ma-
jące moc powoływania naśla-
dowców zdolnych działać tak, 
jak bohaterowie przywoływa-
nych historii, przyczynić się one 
mogą do awansu tejże zbioro-
wości. Do awansu oznaczają-
cego, że zbiorowość ta w peł-
nym tego słowa znaczeniu sta-
je się – narodem. A potem do 
jego uszlachetniania, umacnia-
nia, czynienia zdolnym do trwa-
nia przez długie stulecia. Zara-
zem wrogowie, znający tę pra-
widłowość, dążą do narzucania 
zwalczanym przez nich zbio-
rowościom różnych „pedago-
gik wstydu”. Bo jeśli przynależ-
ność jest powodem do wstydu, 
to przecież lepiej z taką przyna-
leżnością zerwać. Dalsze trwa-
nie zwalczanej zbiorowości za-
pewnić wtedy mogą ci, którzy 
ciągle ją wzbogacają oparty-

mi na prawdzie opowieściami 
o należących do tejże zbiorowo-
ści pięknych ludziach. O szla-
chetnych, ofiarnych postawach. 
O trwających przy swojej toż-
samości. O pielęgnujących 
dziedzictwo, o wiernie służą-
cych ziemi ojców. I to szczegól-
nie wtedy, gdy obca przemoc 
depcze i wydziera najcenniej-
sze jej fragmenty. Albo zagar-
nia i niszczy jej całość. Dalsze 
trwanie zbiorowości zapewnia-
ją umacniający w przekonaniu 
o konieczności trwania. O obo-
wiązku budowania przyszłości 
na przekór każdym niesprzyja-
jącym okolicznościom.

Do takich niestrudzonych 
budowniczych naszej pol-
skiej zbiorowości, ciągle nam 
przypominających o wspa-
niałych, bez reszty Polsce 
oddanych czy to lwowia-
kach czy Ślązakach, nale-
ży pani redaktor Maria Woś. 
Pani Redaktor od dziesięcio-
leci ojczysty gmach, cemen-
tująca poruszającymi opo-
wieściami. Za narzędzie ma-
jąca jedynie kartkę, ołówek 
i mikrofon. A dokonać nimi 
potrafiąca jakże wiele.

Wielki jubileusz pani redaktor Marii Woś
 ■ 1 lutego 2023 roku mija 65 lat od dnia, w którym przed mikrofonami Polskiego 

Radia Wrocław po raz pierwszy zasiadła osoba, która od kilku już dekad jest nam 
znana jako arcymistrzyni sztuki felietonu. Artur Adamski

Nr 2 (288) • 23 stycznia 2023 7Prawda jest ciekawa



Nie będąc ekspertem, a jedynie zwykłym młodocia-
nym obserwatorem swojego otoczenia, powiedziała-
bym, że moi rówieśnicy dzielą się w zasadzie na dwie 
grupy. Pierwsza z nich stanowi przerażającą więk-
szość, którą właściwie nazwałabym jednolitą masą 
myślącą tak samo, ubierającą się tak samo, wyglą-
dającą tak samo (jak w Orwellowskim świecie), iden-
tycznie się zachowującą, w podobny sposób realizu-
jącą swoje potrzeby.

Trudny do zrozumienia dla mnie jest zachwyt mar-
ką jakiegoś buta, torebki lub telefonu, ale tak po pro-
stu jest. Język jest upraszczany. Przykładem może 
być słowo roku „essa”. Zamiast użyć polskiego sło-
wa „proste” (ang. easy), młodzież posługuje się zwro-
tem „essa” i jeszcze je odmienia, np. „ale essa”, „będę 
miał essę”). Grupa ta wszystkie skrajne emocje kie-
ruje do tych samych osób, jednak w sposób nietrwa-
ły. Potrafi zachłysnąć się jednym małostkowym wyda-
rzeniem, jakąś śmieszną wypowiedzią z Tik Tok-a 
lub wybrykami nastoletniego idola, co stanowi pod-
stawowy temat rozmów.

Przez chwilę kogoś uwielbiają i wychwalają, albo 
nienawidzą i obgadują, a potem zapominają, jakby 
ta osoba nigdy nie istniała, a wydarzenie nigdy nie 
miało miejsca. Najzabawniejsze jest to, że każdy 
uważa się za wyjątkowego, ale w swoim postępowa-
niu nigdy nie przekracza granicy akceptowalnej przez 
grupę – tak umiera indywidualizm.

Druga grupa, stanowi zdecydowaną mniejszość, 
a właściwie jest to zbiór jednostek, indywidualistów, 
nie działających w grupie. Zazwyczaj są to osoby nie-
typowe, inteligentne choć nieśmiałe, które łatwo zra-
nić, bo nie potrafią się bronić. Są otwarte na prze-
szłość i chcące teraźniejszym działaniem wykreować 
dla siebie lepszą przyszłość. Niestety takich osób jest 
coraz mniej. Chowają się w tłumie, gdzie nikt ich nie 
dostrzeże. Tłum jest swoistą kryjówką, nie dba o stan 
psychiczny innych i wyśmiewa za błahostki, z czym 
nawet się nie ukrywa.

Próbując zrozumieć moich rówieśników oraz samą 
siebie, poprosiłam kilku znajomych o odpowiedź na 
następujące pytania: „Czym żyjecie? O czym marzy-
cie? Czego się boicie? Za czym tęsknicie?”. Oto kilka 
autentycznych odpowiedzi, które uzyskałam:

Kamila, kl. 4 LO – „Hm, życie chwilą jest za bar-
dzo przeru****e, ale z drugiej strony imo (in my opi-
nion) to do mnie pasuje, nie zawracam sobie gło-
wy problemami, które mnie dręczyły, bo nie mówią 
nic o mojej przyszłości. O czym marzę? Na pewno 
o większej świadomości ludzi w różnych dziedzinach, 
bo przez ich niewiedze inni cierpią. A za czym tęsk-
nie? Za dobrymi chwilami i za czasami, kiedy mało 
nas obchodziło czyjeś zdanie”.

Ania, kl.4 LO – „Staram się żyć teraźniejszością, 
gdyż wybieganie w przyszłość nie ma celu. Zbyt wie-
le możliwości i prawdopodobnych zakończeń. A prze-
szłość? Nie warto o niej myśleć, ponieważ już była 
i nie wróci. Żyjąc tym, co teraz, mam szanse w mi-
nimalnym stopniu panować nad życiem i kierować 
nim poprzez podejmowanie decyzji. W realiach jest 
to jedyne, co daje mi złudne poczucie kontroli, po-
nieważ wiem, że tak naprawdę nad niczym nie da 
się w pełni zapanować. Moje marzenia są podzielone. 
Posiadam i te, które w rzeczywistości nie spełnią się; 
ich spełnienie graniczy z cudem, bądź niemożliwe 
są przez samych ludzi. Są nimi akceptacja i porozu-
mienie między pokoleniami oraz większa świadomość 
ludzka o odmienności poglądów i możliwości eduka-
cji przyszłych pokoleń w wielorakich kulturach, w zdo-
bywaniu wiedzy niezbędnej dla ludzi, ale brakującej 
aktualnie przez rozliczenie TABU, strach oraz nie-
chęć do rozpowszechniania prawdy. Również posia-

dam takie marzenia, które są możliwe i zależą od mo-
jego zaangażowania i decyzji. Marzenia dotyczącej 
najbliższej przyszłości oraz o przeżywania niezapo-
mnianych chwil z kimś ważnym. Boję się nadchodzą-
cych czasów, które powoli ukazują nam się przez roz-
powszechnienie prostactwa, braku akceptacji różno-
rodności, braku odpowiedniej edukacji, jak i pomo-
cy w pogłębianiu wiedzy, która dla nas jest interesują-
ca, czy potrzebna. Jak większa grupa ludzi, obawiam 
się powrotu etapów w moim życiu, które wymazała-
bym z przeszłości. Boję się też trudów rzeczywisto-
ści, życia oraz samotności, ponieważ jak wiemy, w ak-
tualnych czasach samotność jest jedną z najgorszych 
męczarni dla ludzi. A co myślę o przeszłości? Staram 
się nie żyć nią, ale tęsknię za nią. Nie za konkretny-
mi momentami, a za brakiem wiedzy o tym, jak życie 
potrafi zniszczyć człowieka. Za tym jak kiedyś mało 
mnie przygniatało i jak wiele drobnych gestów oraz 
momentów potrafiło wywołać u mnie radość. Tęsknię 
za tym, tak samo, jak wiele moich rówieśników, by jak 
kiedyś jedyne rany fizyczne jakie się doznało, to tylko 
te, które miały miejsce podczas przygód na dworze 
i zabaw. Tęsknię za tą niewinnością dziecięcą i bra-
kiem świadomości, jaka jest rzeczywistość”.

Grzesiek kl. 2 TM – „Ja się boję straty bli-
skich mi osób, boję się przyszłości, jaka będzie, 
nie wiem jak się wszystko potoczy, napełnia mnie 

obawa przed tym, że nie zdołam osiągnąć tego, co 
jest dla mnie ważne, boję się presji na to, co mam 
lub będę robić, na cel do wykonania bez potknięć. 
Za czym tęsknię? Za dzieciństwem, w którym ni-
czym nie musisz się stresować, nic cię nie interesu-
je, jedynym, czym się martwisz, to czy zdążysz uło-
żyć klocki przed snem. O czym marzę? Marzę, aby 
połączyć wszystkie cele, które chciałbym osiągnąć, 
a następnie wdrożyć je w życie, wymarzę o studiach, 
o szczęśliwej rodzinie, o zwiedzaniu świata, dobrze 
płatnej pracy. Ogólnie widzę przed sobą wiele osią-
gnięć, lecz człowiek samymi sukcesami nie żyje, dla-
tego marzę najbardziej o tym, bym się nie poddawał, 
chcę wykorzystać ciężką pracę, aby chociażby men-
talnie zasłużyć na to wszystko, o czym marzę. Osobi-
ście żyję przeszłością, ale zarazem przyszłością, bar-
dzo dużo rozmyślam o tym, co może się stać jutro, 
za tydzień, za miesiąc, rok; czy dobrze napiszę egza-
miny, czy uda mi się zaimponować dziewczynie, która 
mi się podoba i wiele innych myśli chodzi mi po gło-
wie, jednakże wspominam to, co było, w kółko wyli-
czam swoje błędy, staram się je analizować i próbo-
wać nie popełniać ich kolejny raz”.

Daniel, kl. 4 LO – „Żyje teraźniejszością, gdyż 
jest to spuścizna naszej przeszłości i podstawa przy-
szłości, musimy się na niej skupić najbardziej, gdyż 

jest to jedyna rzecz spośród tych trzech, na którą 
mamy realny wpływ, nie ma sensu rozmyślać o prze-
szłości, bo jest to coś, czego już nie zmienimy, a mo-
żemy jedynie docenić ją dobrymi wyborami i działa-
niami teraz, a przyszłość jest zależna od tego, jak bę-
dziemy działać w teraźniejszości, dlatego na tym mu-
simy skupić naszą uwagę. Marzę o wniesieniu wkła-
du w rozwój ludzkości i szczęściu bliskich mi osób. 
Boję się samotności i zmarnowania potencjału, jaki 
mam. Nie tęsknię za niczym”.

Julka kl. 4 LO – „Żyję rzeczywistością, którą kreu-
ję wedle swojej perspektywy. Jako perspektywę rozu-
miem zbiór wiedzy, emocji i idei, jaką jednostka posia-
da w swojej głowie. Zatem świat to zlepek perspek-
tyw wszystkich ludzi skumulowanych wokół nas. Swo-
ją perspektywę buduję w oparciu o marzenia, z jaki-
mi chcę przeżyć życie, ale jestem świadoma i uwa-
żam, aby marzenia te nie pochłonęły mnie całkowicie 
i nie spowodowały cierpienia, by nie zaślepiły realiów, 
które rządzą światem. Marzę o szczęśliwym i krótkim 
życiu. Dążę do spełnienia pragnień bez obawiania 
się opinii innych i ich oczekiwań wobec mnie, takich 
jak wybranie studiów i przyszłej pracy. Marzę o byciu 
dobrym i pełnym miłości człowiekiem, który jest od-
ważny i stanowczy w swoich poglądach i decyzjach. 
Boję się zmarnowania życia i rozczarowania osób, 
których kocham.”

Na podstawie wypowiedzi moich rówieśników na-
suwa mi się następujący wniosek: dzisiejszy kon-
sumpcjonizm w kulturze masowej niszczy emo-
cje i wyobraźnię samodzielnej jednostki, co skutku-
je próbą odcięcia się od przeszłości i brakiem możli-
wości wyobrażenia sobie przyszłości, więc młodzież 
chce ślepo żyć teraźniejszością. Ta chwila, to co te-
raz mam i czego teraz, w tym konkretnym momencie 
doświadczam oraz na co mnie stać, jest najistotniej-
sze, a MIEĆ znaczy więcej niż BYĆ. Winę za taki stan 
ponoszą dorośli. Ciągła gonitwa za „pieniądzem” lub 
awansem oraz ograniczony czas spędzany z dziećmi 
sprawiają, że nie mają te dzieci skąd czerpać przykła-
dów, a kontakt z nauczycielami jest tylko krótkotrwa-
łym substytutem, koniecznej obecności rodziców.

Trzy razy „z” (zakuć, zdać, zapomnieć)! Już w sa-
mym tym stwierdzeniu zawarta jest myśl o ważności 
tylko aktualnej chwili. Po co wiedza o błędach prze-
szłości, która pomoże nam uniknięcia ich w przyszło-
ści, jeśli uważam, że nie mam na nią wpływu. Wszyst-
ko, co robimy, staje się zgodnie z tym powiedzeniem, 
„odhaczaniem” kolejnego, zrealizowanego, niechcia-
nego obowiązku.

I taka postawa pozostanie w nas na całe życie, jeśli 
głębszego sensu w znajomości przeszłości nie pomo-
że dostrzec nam starsze pokolenie. Niewielu chce pa-
miętać, że przeszłość była przed chwilą teraźniejszo-
ścią naszych rodziców, dziadków czy pradziadków, tak 
samo, jak stanie się nią na krótką chwilę nasza przy-
szłość. Gdzie wtedy będziemy, co będziemy robić, oto-
czeni jakimi ludźmi i w jakich okolicznościach, zależy 
od każdej chwili naszego zaangażowania tu i teraz.

Mam nadzieję, że moi rówieśnicy kiedyś zrozumie-
ją, że teraźniejszość, to nie jedna odmierzana przez 
zegar przelotna sekunda, na której należy się koncen-
trować. Teraźniejszość, to nasze dzieciństwo, okres 
dojrzewania, wchodzenie w wiek dorosły, nasze ma-
rzenia i oczekiwania, wszyscy ludzie których pamię-
tamy, którzy nas kształtowali, słowa i obrazy, które na 
stałe wryły się w naszą pamięć i zdecydowały o na-
szej wrażliwości. „Teraźniejszość” to całe nasze ży-
cie, tak jak przeszłością jest wszystko, co było przed 
nami, a przyszłością wszystko, co po nas nastąpi.

Wiktoria Grabowska

Wiktoria Grabowska
(Uczennica I LO w Oławie, laureatka I nagrody w konkursie „Skąd mój ród”, próbuje też swoich sił w publicystyce.)

DZISIEJSZA MŁODZIEŻ
Stanisław Srokowski
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Jak to się stało, że znalazł się Pan w Polsce?
Korupcja. Totalna korupcja na Ukrainie w latach „pano-
wania” prezydenta Janukowycza. Już wtedy zaprze-
stałem działalności adwokackiej. Sprawiedliwość stra-
ciła swój sens. „Sprawiedliwość „ jawnie, bez ukrywa-
nia się, była prowadzona przez polityków. „Politykę „ 
prowadzili oligarchowie. Duzi i mali. A państwo zosta-
ło otwarcie splądrowane. Ktoś powie, przegrany praw-
nik ucieka do Europy. Cóż – miał prawo. Ja nazywam 
to metaforycznie – indywidualnym wejściem do Unii 
Europejskiej. A prawnikiem nie byłem najgorszym, 
skoro mam kilka zwycięstw w Europejskim Trybuna-
le Praw Człowieka.

Jak się w Polsce żyje?
Któryś z wielkich powiedział: „Tam, dokąd idziesz, nic 
na ciebie nie czeka, wszystko przynosisz ze sobą”. 
Przyjechałem do Wrocławia z jednym laptopem, z chę-
cią pracy, pisania i tworzenia. Tutaj spotkałem ludzi, 
których chciałem poznać, ludzi dobrych, którzy dali mi 
pracę, podzielili się ze mną kawałkiem chleba. Polacy 
uznali mnie za pisarza i artystę. W Polsce odbyły się 
już trzy wystawy artystyczne moich obrazów, niektó-
re z nich dekorują już polskie mieszkania. Wyłącznie 
z pomocą moich polskich przyjaciół zaledwie kilka dni 
temu w wydawnictwie Ridero ukazała się moja pierw-
sza książka w języku polskim „Erika wie o czym my-
ślisz, Fidelu. Dwanaście opowiadań”.

Ma Pan za sobą kilka książek prozatorskich. Te-
raz zajmuje się Pan poezją? Czym jest dla Pana 
poezja?
W jednym z wywiadów Jorge Luis Borges powie-
dział, że w raju ludzie mówią tylko wierszem. Sapien-
ti sat, mądremu wystarczy. Nie można dodać nicze-
go do słów geniuszu. Początkowo zacząłem od pro-
zy. Ale sama proza wymaga koncentracji 24 godzi-
ny przez 7 dni w tygodniu. Nie zawsze się to udaje. 
A potem rodzą się wiersze. Wiem, jak powstają wier-
sze, jak przychodzą wszystkie dzieła sztuki, przy-
chodzą same. Jak, dlaczego? Nie da się tego wyja-
śnić, jeśli zaczniesz wyjaśniać poezję, poezja znika. 
Dla mnie poezja jest kępą energii psychicznej, meta-
forą, kępą słowa. A Słowo było na początku i słowo 
będzie na końcu. A teraz to słowo, zwłaszcza poetyc-
kie słowo prawdy, pomaga człowiekowi pozostać czło-
wiekiem we współczesnym świecie pełnym kłamstw, 
strachu i hipokryzji, w świecie, w którym na naszych 
oczach rozpada się cywilizacja „faustowska” (zgod-
nie z logiką niemieckiego filozofa Oswalda Spengle-
ra), w świecie, w którym toczy się i ani na chwilę nie 
ustaje w istocie biblijna wojna dobra ze złem.

Czy przeczytamy też nową prozę? Jaką i kiedy?
Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze nowa proza. My-
ślę, że każdy pisarz mnie poprze, mówiąc, że nigdy 
nie przestaje się pisać, nawet wtedy, kiedy przez mie-
siąc, dwa, a nawet przez rok nic nie napiszesz. Jed-
nak w głębi serca ciągle rodzą się wątki, bohaterowie, 
dialogi, metafory, umierają, rodzą się na nowo, dopó-
ki ich nie opiszesz. I tak rodzą się historie, wiersze. 
Rodzi się we mnie pomysł na wielką powieść, któ-
rej wydarzenia, jej bohaterowie, nie mają odniesienia 
czasowego ani geograficznego. To nie będzie bestsel-
ler (czyli podróż wokół własnego pępka), będzie to ko-
lejna próba zastanowienia się, jak pozostać człowie-
kiem w świecie strachu i kłamstwa, i wierzyć w lep-
szą przyszłość człowieka. Myślę, że to jest najważniej-
sze. I jeszcze życzenia dla moich czytelników. Chroń-
my marzenia, jedyną rzeczywistość w tym iluzorycz-
nym świecie.

Dziękujemy.

PANTOMIMA SŁOWA

(Wiersze Sharana przypominają poezję awangardowego 
nurtu poetyckiego w Polsce, który się zrodził na naszych 
łamach i który nazwałem akreizmem. Strofy tłumaczyli: 
Andrzej Sharan i Stanisław Srokowski)

Wejdź

– Usiądź sobie
Zmęczony
Z daleka idziesz
Może chcesz kawy
– Dziękuję.
– Czekałem na Ciebie
A wiesz, dobry Вoże
Jak chce mi się płakać

– Mnie też

Wszystko, co dobre i złe, co 
zapomnisz, jest twoje

A pragnienie łaski nie uratuje
Nic się nie liczy
Wróci
Do domu
Bez nagród tylko miłość
Która przyszła i odejdzie z tobą
I twoje zapomniane
Bez staranności
W zamian za zbawienie
Miłosierdzie

Niech go będzie dużo

Wszystko co wiemy o Bogu
To nie jest Bóg
I nie ma drogi powrotnej
Droga powrotna to nowa droga

I twoje miłosierdzie
Równe
Twojemu
Bogu

Co robisz

Kiedy pada deszcz
w bezksiężycową noc
do rana?

Dzięki że mam
filiżankę kawy
kilka papierosów.

Wszystko inne to kłamstwo
gdzie czerń stała się biała
i nie ma już porannych gazet.

Co robisz kiedy pada deszcz?
Modlę się za ciebie za ciebie.

Bo mnie
ukrzyżowałeś

Kiedy marzenie zszywa poszarpane 
rany snów ukrytym szwem

Wojna w raju
Rozszarpani bogowie
I wszystkie drogi donikąd
Trzeba trwale i wiele zapomnieć
Aby zawsze pamiętać

I być

Całą noc w okno pukał deszcz 
i zapraszał się do domu

Smutno mu było samemu pod zimnym niebem.
Mały chłopczyk otworzył okno i zaprosił deszcz do siebie,
kiedy deszcz ledwie zwilżył parapet.
— Nie możesz wejść? — błysnęły łzy w oczach dziecka.
A ja mogę cię wciągnąć. Jesteś większy od słonia.
— Nie martw się. Jestem przyzwyczajony
— Zostań ze mną, proszę. Nie odchodź.
— Oczywiście, malutki.
Chłopak i deszcz jeszcze długo patrzyli na siebie przez za-
płakane okno.
Było ich tylko dwóch na świecie: mały chłopiec i nocny 
deszcz.

— Kiedy dorosnę, stanę się deszczem.
I już nie będzie ci smutno.
Będziemy we dwójkę.
Poczekasz, Deszczu?
– Poczekam.
Uśmiechnij się. Przyjdę.

Tam gdzie kończy się deszcz
Dzwon nad drzwiami raju
Zadzwoni na Boże Narodzenie i obudzi kota.
Kot obudzi Boga
A stary Bóg poprawiając okulary
sprawdzając klucze trzymając się za chory bok
Wpuści do domu rozhulany wiatr
Nakarmi kota
I może pomyśli o nas
Którzy zapominamy o nim

Wielka noc
Przejrzałe życie
Albo późna jesień

Tam gdzie kończy się deszcz
Zaczyna się deszcz

Wciąż to samo życie
Wszystkie obłoki te same
Tylko wiatr teraz droższy i milszy
Jesienny wieczór
Chłodna wiosna
Nieoczekiwane spotkania
Wymarzone deszcze i opadłe listowie
Kalendarze
I wszystko jak milcząca rzeka
Płynie wolno do swoich początków
Tylko zegar spieszy
Jak dawniej donikąd

Prawie wszystko jest takie same

Tylko teraz
To widok z boku

KULTURA

ANDRZEJ SHARAN
CHROŃMY MARZENIA

(Z ukraińskim pisarzem rozmawia Stanisław Srokowski)

Stanisław Srokowski
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Co dzisiaj wiemy o ludziach za-
mykanych w celach sprzed 40 
lat? Kto lub co zadecydowało 
o ich internowaniu? Czy to zmie-
niło ich życie? Czy złamało ich 
plany, kariery? Czy było tram-
poliną do dalszych działań? 
Czy ich wzmocniło a może za-
kończyło walkę o wolną Oj-
czyznę, o sprawiedliwość spo-
łeczną?

Z suchych liczb opublikowa-
nych przez Instytut Pamięci Na-
rodowej wiemy, że w okresie 
stanu wojennego tej bezpraw-
nej formie represji za zgodą jun-
ty wojskowej podlegało niespeł-
na 10 000 osób. Z czego blisko 
4 000 osób to kobiety. Mogę 
za badaczami IPN zacytować 
konkretne liczby, ale jak po-
kazuje drukowana Encyklope-
dia Solidarności mimo 4 tomów 
i kilkunastu lat pracy potężne-
go grona historyków nawet we 
Wrocławiu są tacy, którzy nie 
doczekali się na swój wydru-
kowany biogram – więc chyba 
jeszcze nie wszystko wiemy.

Szczegółowe dane pokazują 
ilu schwytano ludzi z wykształ-
ceniem podstawowym, śred-
nim, wyższym. Ilu było robot-
ników, pracowników umysło-
wych, naukowców, studentów, 
uczniów. Jednak za tymi sta-
tystycznymi liczbami kryje się 
przede wszystkim pojedynczy 
człowiek. Jego grono rodzinne, 
zawodowe, koledzy i przyjacie-
le. A najlepiej opracowane do-
kumenty nie przekażą atmos-
fery tamtych lat. Żywe słowo 
i dyskusja pomagają zrozumieć.

Ówczesna propaganda i czy-
tane bez kontekstu akta utrwala-
ją opinię, że dana osoba mogła 
zagrozić bezpieczeństwu Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
To wystarczyło, żeby zostać in-
ternowanym. Bez rozprawy są-
dowej, bez wyroku. Dzisiaj rozu-
miemy fałsz tych słów, ale czy 
będą właściwie interpretowane 
za kilka dziesięcioleci?

Internowanie, czyli 
specyficzne więzienie

Tam przecież bezprawnie 
ograniczano wolność. Łamano 
tajemnicę korespondencji, na-
mawiano do kolaboracji lub emi-
gracji. O internowaniu decydo-
wał wojewódzki komendant Mi-
licji Obywatelskiej. Czas trwa-
nia prześladowań nie był znany. 
Mógł trwać nieskończenie długo 

albo zakończyć się bardzo szyb-
ko. I rzeczywiście w ciągu 586 
dni stanu wojennego niektórzy 
byli internowani bardzo długo 
a inni krótko. Wybrani trzykrotnie 
trafiali za metalowe kraty. Ktoś 
zadecydował, że jedni warsza-
wiacy byli kierowani do Białołę-
ki – obozu w granicach stolicy 
a inni jechali do odległych biesz-
czadzkich Uherc. Jedni trafili do 
fili niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego Gross Rosen w Ka-
miennej Górze a inni do przero-
bionych ośrodków wczasowych. 
O tych szczegółach warto pa-
miętać i przeanalizować.

Ważniejsze dziś czy 
dawne dzieje

Bowiem ten czas internowa-
nia przykryły kolejne ważne hi-
storyczne rzeczy, które wyda-
rzyły się w Polsce i na świe-

cie. W związku z tym często 
zapominamy o zmarłych i ży-
jących, w tym internowanych. 
W niezamierzony acz szczę-
śliwy sposób księgarnia IPN
-u stała się świadkiem, a wie-
le istotnych faktów nie zosta-
ło opisanych. Bo goście projek-
tu „Internowani na Przystanku” 
mają wprawdzie swoją kartę, 
teczkę lub wiele teczek. Bywa-
ją w nich zdjęcia, relacje i opinie 
o nich. Jednak większość żyją-
cych internowanych ma swoją 
historię do opowiedzenia. Jak 
się okazało, nie jest to histo-
ria zamknięta. Po wielu latach 
od zakończenia stanu wojenne-
go, po wielu latach wolnej Pol-
ski są zagadki do wyjaśnienia. 
Czy wiemy, jak potoczyły się 
losy uczniów maturalnej klasy 
z V LO we Wrocławiu? Złapani 
3 maja na rozrzucaniu własno-
ręcznie wykonanych ulotek. Po 

internowaniu do matury w ter-
minie nie przystąpili.

W innej sprawie zadziała-
ły procedury. Ponowne bada-
nia podjęte przy nadawaniu 
Krzyża Wolności i Solidarno-
ści wskazały na nieznane ma-
teriały, że jedna z internowa-
nych pań z województwa le-
gnickiego prowadziła podwój-
ną grę. Do dzisiaj ma status za-
angażowanej działaczki podzie-
mia stanu wojennego. Tak na-
prawdę już idąc do internowa-
nia i trafiając do obozu dla ko-
biet w Gołdapi była współpra-
cowniczką Służby Bezpieczeń-
stwa. Nie dostała Krzyża Wol-
ności i Solidarności. Nie wiem, 
czy to wystarczy. Może w ta-
kim przypadku trzeba urucho-
mić proces lustracji, aby wska-
zać, że w sposób niegodny ko-
rzysta z legendy działacza opo-
zycji antykomunistycznej.

Ciągle w przysłowiowych 
teczkach czekają na nas nie-
spodzianki i nowe fakty a mło-
dzi badacze historii często ba-
dają archiwa nie korzystając 
z relacji świadków, bez rozu-
mienia kontekstów. Przecież 
można umiejętnie weryfikować 
papiery, korzystając z żywego 
słowa, z ułomnej, ale unikato-
wej ludzkiej pamięci.

Dlaczego pod życzliwą 
opieką IPN?

Bo jest to instytucja niewątpliwie 
najlepiej przygotowana do ta-
kich działań. Pośród zbioru naj-
nowszych książek głos świad-
ka, jego emocje, sposób warto-
ściowania a nawet mimika do-
dawały barw, których brak po-
żółkłym dokumentom. Bo dzię-
ki tej instytucji wyszły już 4 ko-
lejne tomy Encyklopedii Soli-
darności. Mniej więcej rok temu 
poszła plotka, że następnych 
tomów już nie warto wydawać. 
Spotkania „InP” udowodniły, że 
jest nad czym pracować. Plotka 
się nie potwierdziła. W przygo-
towaniu są co najmniej dwie ko-
lejne części.

Warto wymienić uczestni-
ków projektu „InP”. Przypomnę, 
że księgarnia na placu Solnym 
jest jednocześnie Przystankiem 
Historii – miejscem, gdzie o Niej 
się mówi i promuje. Pierwszym 
gościem projektu był Tytus 
Czartoryski, zabrany z rodzin-
nego domu podczas wyławiania 
ze stawu karpi na wigilijny stół. 
Kolejnym Sławomir Najnigier za-
trzymany, gdy próbował wspie-
rać strajkujących robotników. Po 
nim opowiadał Stanisław Skot-
ny, niebezpieczny dla PRL, bo 
publikował w prasie Solidarno-
ści. Potem Grażyna Najnigier 
– skutecznie zakładała struk-
tury NZS-u we Wrocławiu. Na-
stępnie Albert Łyjak, pracownik 
Polaru – uczestnik strajku oku-
pacyjnego. Potem Jacek Świat, 
który opowiadał jak 24 grudnia 
internowano jego ojca Januariu-
sza, a jego schwytano 31 grud-
nia. Zbigniew Makarewicz, któ-
ry uniknął pierwszego zatrzy-
mania, bo błędnie wypisano 
jego nazwisko. Piotr Krukowski, 
który podpadł, bo prowadził kil-
ka protestów ulicznych. Włodzi-
mierz Wasiński, miał w niedziel-
ny poranek zaplanowaną zakła-
dową wycieczkę do Czechosło-
wacji, zamiast tego skutecz-

Wyłapani, rozgrywani – 
internowani

 ■ W 2022 roku w saloniku księgarni Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przy placu Solnym 
odbywały się comiesięczne spotkania z internowanymi. Jak pamiętamy czterdzieści lat temu w Polsce 
trwał stan wojenny. Projekt „Internowani na Przystanku” zrealizowali członkowie Stowarzyszenia 
Wolnego Słowa.

Tomasz 
Białaszczyk
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Wśród bohaterek opowieści 
jest Florance Nightingale, Ma-
ria Skłodowska-Curie a na-
wet Irena Sendler. W przypad-
ku lektury o tej ostatniej dowia-
dujemy się jednak, że w latach 
jej młodości „w Polsce zaczę-
li rządzić naziści”. Ani słowa 
o jakiejś wojnie, a tym bardziej 
o narodowości tychże nazi-
stów. Można być więc pewnym, 
że dziecięcy odbiorcy tej wyda-
nej w już kilkudziesięciu kra-
jach książki po zapoznaniu się 
z tą opowiastką nie będą mie-
li żadnych wątpliwości, że ci 
naziści, którzy zaczęli rzą-
dzić w Polsce to oczywiście – 
Polacy. I że to przed tymi Po-
lakami – nazistami Irena Sen-
dlerowa ukrywała żydowskie 
dzieci, które Polacy, czyli nazi-
ści, uparli się bez wyjątku spa-
lić w piecach.

Wśród stu buntowniczek, 
przedstawionych w książce bę-
dącej światowym bestsellerem 
literatury dziecięcej ostatnich 
lat, jest jeszcze może kilka po-
staci, o których taki konserwa-
tywny wapniak, jak ja, powie-
działby, że interesujące, nor-
malne a czasem nawet – szla-
chetne. Przeważają jednak tzw. 
aktywistki, gwiazdki estrady, 
sportu, nie brakuje typowych 
celebrytek czy osób z serii Hil-
lary Clinton – Michelle Obama. 

Cechą, która jako nadzwyczaj 
superlatywna jest wymienia-
na najczęściej jest to, że wie-
le z nich wytrwało w postano-
wieniu, że nigdy nie wyjdzie 
za mąż i nie będzie miało żad-
nych dzieci. Fascynujące i jak-
że inspirujące, prawda?

Obok działaczek partii ko-
munistycznych, przywódczyń 
band leśnych i wodnych (czyli 
piratek i Robin Hoodów w spód-
nicach) dziewczynki, którym 
„Opowieści dla buntowniczek” 
będą czytane, poznają m.in. 
postać taką, jak Katarzyna II. 
Tak, wydaje się już w Polsce 
książki dla dzieci, w których 
do pozytywnych bohaterek za-
licza się naczelną likwidator-
kę naszego państwa! Wydaw-
cy też uznali ją za jedną z (jak 
to napisali we „Wstępie”) „wy-
bitnych kobiet przekonanych, 
że wierząc w coś całym ser-
cem zyskujemy siłę, by zmienić 
świat!” Ten sam „Wstęp” wyja-
śnia też, że książka powsta-
ła po to, by dzieci „rozumia-
ły, że piętrzyć się przed nimi 
będą przeszkody i że ważne 
jest, by miały świadomość, że 
można je pokonać. Bo prze-
cież wszystkie przeszkody – 
można nieodwołalnie zlikwido-
wać”. Umieszczenie w zbior-
ku jako jednej z bohaterek Ka-
tarzyny II nie pozostawia wąt-

pliwości, że jedną z tych prze-
szkód, które „można nieodwo-
łalnie zlikwidować” jest Pol-
ska. Dowiadujemy się też, że 
do osiągnięcia sukcesów (m.in. 
takich, jak ten właśnie wymie-
niony) niezbędna jest „śmia-
łość poczynań” oraz „wysoki 
stopień geniuszu” (unicestwić 
Polskę – czyż to nie genialne?). 
„Wstęp” kończy się zdaniami: 
„Niech te śmiałe pionierki sta-
ną się dla was inspiracją, niech 
budują w waszych córkach nie-
zachwiane przekonanie, że 
piękno przejawia się w każ-
dej kobiecie”. Bo, jak nas po-
uczają autorki: „życie powin-
no być pełne zapału, ciekawo-
ści i – wielkoduszności”. Czyli – 
fascynujmy się zdeklarowany-
mi w swej bezdzietności komu-
nistkami i innymi Katarzynami 
II i „ruszajmy z nami w tę dro-
gę!” Do tego właśnie, na pierw-
szych stronach swego wieko-
pomnego dzieła wzywają Ele-
na Favilli i Francesca Caval-
lo. Domyślać się chyba można, 
że ich „poglądy” popierają tak-
że polskojęzyczni wydawcy tej 
nieszczęsnej książki… Chyba 
też po to, żeby nie było smut-
no chłopczykom, do których też 
może przecież trafić ta książka, 
bohaterem jednej z opowieści 
jest bardzo młoda osoba płci 
męskiej. W stu procentach mę-

skiej – tak przynajmniej stwier-
dzili lekarze na podstawie nie 
budzących żadnych wątpliwo-
ści cech anatomicznych, hor-
monalnych i każdych innych. 
Osoba przedstawiona jako jed-
na z tytułowych buntowniczek 
już jednak w wieku kilku lat 
stwierdziła, że chce być dziew-
czynką. I po rozpoczęciu na-
uki w szkole podstawowej sto-
czyła heroiczną walkę o pra-
wo siusiania i kupkania w toale-
cie dla dziewczynek. W końcu 
kilkulatek dopiął swego, zmie-
niono mu imię (książka milczy 
o tym, czy zamieniono mu też 
coś innego), pozwolono ubie-
rać się w sukienki, siusiać i de-
fekować w jednej toalecie wraz 
z dziewczynkami (to właśnie 
szkolna toaleta przedstawiona 
jest jako oś całego jakże wznio-
słego buntu). Czyż to nie in-
spirująca opowieść dla przed-
szkolaka na dobranoc?

Dowiedziałem się właśnie, 
że tom o „niezwykłych buntow-
niczkach” ma już swoją konty-
nuację. Niejaka Sylwia Chut-
nik opublikowała „Sto opowie-
ści o polskich buntowniczkach”. 
Kogóż w tomie tym nie mamy? 
Jest pani poseł Hartwich (ta 
od „wpuścić wszystkich, po-
tem się zobaczy, kim są), poseł 
Krzywonos (co zastrajkowała, 
bo prąd wyłączyli) i Katarzyna 

Kozyra (to taka artystka, która 
po przyklejeniu sobie gumowe-
go penisa ukrytą kamerą kręci-
ła reportaż z męskiej łaźni), jest 
Ochojska i Jaruga – Nowacka, 
oczywiście Anja Rubik (sterty 
jej obłąkańczych podręczników 
seksu zalegają obecnie w skle-
pach z tanią książką), jest Kry-
styna Janda i Dorota Wellman. 
Nie zabrakło Ewy Łętowskiej 
(to ta rzeczniczka praw obywa-
telskich, która w czasach spra-
wowania tego urzędu ani nie 
zająknęła się o Kornelu Mora-
wieckim, Andrzeju Kołodzie-
ju, Józefie Szaniawskim i któ-
rymkolwiek z innych więźniach 
politycznych, siedzących wów-
czas w celach). Sylwia Chut-
nik bohaterkami swej książki 
dla dziewczynek uczyniła także 
Annę Grodzką i Martę Lempart 
(trudno powiedzieć, czy w efek-
cie zachwytu nad używanym 
przez nią słownictwem).

Cóż, każdy ma prawo wycho-
wywać dzieci na przykładzie 
takich bohaterów, jacy naj-
bliżsi są ich sercu, ich war-
tościom i wyznawanym za-
sadom. Osobiście jednak 
strzegłbym własnych dzieci 
przed kontaktem z takimi, dla 
których wzorcem ma być Ka-
tarzyna II, Anna Grodzka czy 
Marta Lempart.

Jak wykoleić własne dziecko?
 ■ Wpadła mi w ręce książka pt. „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 

100 historii niezwykłych kobiet”. Autorkami bogato ilustrowanego tomiszcza 
adresowanego do kilkuletnich dziewczynek są włoskie pisarki (o ile stosownym jest 
tu użycie tego miana) Elena Favilli i Francesco Cavllo.

Artur Adamski

nie kierował strajkiem na 
terenie dzisiejszej Elektrocie-
płowni.

Niemal w ramy projektu 
„InP” wpisały się lipcowe uro-
czystości czterdziestolecia za-
mknięcia obozu dla internowa-
nych kobiet w Gołdapi. To osob-
ne wydarzenie, które zapa-
dło w moją pamięć. Spotkanie 
z kobietami, które po tylu latach 
przyjechały do miejsca bardzo 
dla nich bolesnego.

Wałęsa w Gołdapi

Jak wiemy, Lech Wałęsa w Goł-
dapi wówczas nie był. Jego in-
ternowanie przebiegało w luk-
susowych warunkach, w rzą-
dowych apartamentach. Jed-
nak, jak wspomina Grażyna 
Najnigier to właśnie w Gołdapi 
po raz pierwszy bezpośrednio 
od Anny Walentynowicz usły-
szała relacje o jego współpra-
cy. Przyszły noblista, ówcze-
sny przewodniczący Solidarno-
ści swego czasu współpraco-
wał z Służbą Bezpieczeństwa.

Po tej relacji w obozie do-
minowały trzy postawy. Część 
pań wierzyła słowom Anny Wa-
lentynowicz, potwierdzanych 

przez Joannę Dudę – Gwiazdę 
i Alinę Pieńkowską. Część pań 
odrzucała te słowa. Część robi-
ła to, co zwykle, czyli stara-
ła się po cichu przetrwać ten 
trudny czas internowania. Jest 
jeszcze inna relacja, gdy ofi-
cerowie Służby Bezpieczeń-
stwa przybyli do Anny Walenty-

nowicz z papierami. które mia-
ły zablokować przyznanie Na-
grody Nobla Lechowi Wałęsie. 
Anna Walentynowicz miała od-
rzucić tę propozycję – wyczu-
wając prowokację polityczną. 
Dlaczego o tym wspominam? 
Bo dylematy i rozterki wróci-
ły w 40. rocznicę zamknięcia 

obozu. Bieżące spory i wybo-
ry polityczne spowodowały, 
że część osadzonych świado-
mie nie przyjechała na uroczy-
stości w lipcu 2022 roku. Dało 
się wyczuć, że część pań zwią-
zanych z dzisiejszą opozycją 
unikało tego spotkania. Inne in-
ternowane z Hanną Maciere-

wicz, Ewą Tomaszewską na 
czele – przybyły. Ponownie, 
jak w sprawie Wałęsy, pojawi-
ły się "papiery". Tym razem pra-
cownica Instytutu Pamięci Na-
rodowej w swoim referacie za-
rzuciła kolejnej opozycjonistce 
fałsz. Bo w teczkach przecho-
wywanych w archiwum wynika, 
że właściwie to mogła współ-
pracować albo współpracowa-
ła. Opinia powstała bez rozmo-
wy z zainteresowaną.

Internowani na Przystanku 
– 2023

Projekt będzie miał swoją kon-
tynuację. Nadal zaproszeni go-
ście będą mogli swobodnie opo-
wiedzieć, jak zapamiętali minio-
ny czas. Jak zostali internowani? 
Jak ten czas wpłynął na ich ży-
cie? Co robili po wyjściu z inter-
nowania? Być może zaprosze-
nie przyjmą ludzie tak ważni dla 
Solidarności Walczącej jak: Ma-
ria Peisert – Kisielewicz, Woj-
ciech Myślecki, Jarosław Broda.

Cieszmy się każdą chwilą, 
którą poświęcą nam świad-
kowie historii, współsprawcy 
naszej wolności.

▶
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W Grecji jednak to wydarze-
nie stało się przyczyną poli-
tycznej kontry między rządem 
a opozycją, zarówno tą lewico-
wą jak i radykalnie prawicową. 
Centroprawicowy rząd Kiria-
kosa Micotakisa stanął wobec 
dylematu, jak w sposób insty-
tucjonalny w zgodzie z konsty-
tucją i prawami parlamentar-
nej demokracji przeprowadzić 
i współuczestniczyć w ceremo-
nii pochówku byłego króla i by-
łego zwierzchnika sił zbrojnych.

Aby zrozumieć trudności 
tego przedsięwzięcia, należy 
cofnąć się do lat sześćdziesią-
tych i pierwszej połowy lat sie-
demdziesiątych ub. wieku. Kon-
stanty został królem po śmier-
ci swojego ojca Pawła (po gr. 
Pawlos) w 1964 r. Jako mło-
dy, 24 letni książę był dość po-
pularny w kraju, zwłaszcza że 
cztery lata wcześniej zdobył 
na olimpiadzie w Rzymie zło-
ty medal w żeglarstwie. Dwa 
lata przed intronizacją oże-
nił się z bardzo młodą księż-
niczką duńską Anną-Marią, 
siostrą obecnej królowej Da-
nii, Małgorzaty. Wraz z obję-
ciem tronu został też zwierzch-
nikiem wszystkich sił zbroj-
nych Grecji. Ta funkcja i zwią-
zane z nią prerogatywy sta-
ły się nieoczekiwanie rok póź-
niej przyczyną ostrego konflik-
tu z ówczesnym premierem Je-
orgiosem Papandreu, pomimo 
przyjacielskich stosunków po-
między dwoma mężami stanu. 
Młody król sprzeciwił się reko-
mendowanemu przez premie-
ra nowemu ministrowi obrony, 
promując swojego kandydata 
blisko związanego z dworem. 
To spowodowało przedłużają-
cy się polityczny kryzys, które-
go efektem były demonstracje 
i częściowy paraliż państwa. 
W rezultacie doszło w 1967 r. 
do puczu tzw. „czarnych puł-
kowników” i siedmioletniej dyk-
tatury junty – winą za to po-
tomni obarczyli przede wszyst-
kim właśnie króla. Dyskusyjne 
z perspektywy czasu przypisa-
nie całej odpowiedzialności nie-
doświadczonemu królowi osta-
tecznie zostało sfinalizowane li-
kwidacją formy ustrojowej, jaką 
była do tej pory monarchia, po-
przez referendum ogólnogrec-
kie w 1974 r. i ustanowienie pre-
zydenckiej demokracji parla-
mentarnej. W tym czasie kró-
lewska rodzina znajdowała się 
poza granicami kraju, ponie-
waż po nieudanym kontr-pu-
czu zorganizowanym przez te-

goż samego Konstan-
tego z wiernymi mu od-
działami wojska w grud-
niu 67-ego roku, mo-
narcha został zmuszo-
ny do opuszczenia kra-
ju. Po obaleniu junty 
nowa władza nie zgo-
dziła się na wjazd kró-
la do kraju, pozbawiając 
go tym samym realnego 
uczestnictwa w przed-
referendalnej kam-
panii. Od tamtej pory 
król, wraz ze swoją licz-
ną rodziną (doczekał się 
pięcioro dzieci), prze-
bywał we Włoszech 
i Wlk. Brytanii, a okreso-
wo w Hiszpanii, u swojej 
siostry Zofii, żony kró-
la hiszpańskiego Car-
losa oraz w Szwajca-
rii. W roku 1994 socja-
listyczny rząd Andre-
asa Papandreu, syna 
Jeorgiosa, doprowa-
dził do odebrania oby-
watelstwa Konstante-
mu i jego rodzinie, zga-
dzając się jednocze-
śnie na przyznanie 
greckich paszportów, 
pod warunkiem akcep-
tacji panującego ustro-
ju w Grecji i rezygna-
cji z wszelkich politycz-
nych dążeń, a szcze-
gólnie ambicji restau-
racji monarchii. Kon-
stanty II warunki te za-
aprobował. Od prawie 
10 lat Konstanty razem 
ze swoją żoną mieszkał 
na stałe w Grecji, w ma-
lowniczej miejscowo-
ści Porto Heli na Pelo-
ponezie. Śmierć 82-let-
niego króla, jakkolwiek oczeki-
wana ze względu na silny udar, 
którego doznał, wywołała pew-
ną konsternację w rządzie Mi-
cotakisa. Przewidywał on ata-
ki wszelkiej maści greckiej lewi-
cy w razie zbytniego zaangażo-
wania się rządzącego ugrupo-
wania w organizację pogrzebu, 
co wg lewicowych propagandy-
stów sankcjonowałoby niede-
mokratyczną przeszłość i uwy-
pukliło by nostalgię do auto-
rytarnej władzy obecnie rzą-
dzących. Zaznaczmy tylko, nie 
bez sarkazmu, że współczesna 
grecka lewica to pogrobowcy 
komunistów z wojny domowej 
lat czterdziestych, marzących 
o przyłączeniu kraju do obozu 
sowieckiego. Po zwołanej przez 
premiera Radzie Ministrów zde-
cydowano, iż pogrzeb eks-mo-

narchy będzie miał charakter 
prywatny, a ze strony rządu na 
uroczystości będą delegowani 
minister kultury i jeden z wice-
premierów. Ta decyzja, po-
dyktowana chęcią przytłumie-
nia reakcji lewicy oraz wyklu-
czenia tegoż tematu z przed-
wyborczej „nawalanki” (wybo-
ry parlamentarne wiosną), co 
częściowo się udało, wywoła-
ła jednak sprzeciwy wśród wie-
lu członków partii Nowej De-
mokracji Kiriakosa Micotakisa 
i ostre reakcje ze strony niezbyt 
licznych ugrupowań bardziej na 
prawo od rządzących. Są przy-
taczane argumenty o charak-
terze prawnym. Uważa się, że 
król Konstanty II powinien być 
pochowany z dochowaniem ce-
remoniału jaki przysługuje by-
łym przywódcom państwa i do-

wódcom sił zbrojnych, poprzez 
ogłoszenie krótkiej ogólnopań-
stwowej żałoby, przy oficjal-
nym uczestnictwie w uroczysto-
ściach pogrzebowych przed-
stawicieli państwa (prezyden-
ta i premiera oraz delegacji par-
lamentarnej), jak również repre-
zentantów greckiej armii. Rów-
nież koszta pogrzebu win-
ne być pokryte ze skarbu pań-
stwa. Ostatecznie pogrzeb od-
był się 14 stycznia, w historycz-
nej posiadłości króla Tatoi, na-
leżącej obecnie do państwa, 
a ciało Konstantego z dyna-
stii Glucksburgów zostało po-
chowane na pobliskim cmenta-
rzu obok rodziców króla i innych 
członków rodziny królewskiej. 
Oprócz krewnych, na pożegnal-
ną uroczystość przybyli dość 
licznie przedstawiciele kró-

lewskich domów z ca-
łej Europy, między inny-
mi z Hiszpanii, Holandii, 
Danii, Szwecji i Belgii. 
Brytyjską koronę repre-
zentowała księżniczka 
Anna, córka niedawno 
zmarłej Elżbiety II-giej. 
Aby uczestniczyć w uro-
czystej mszy, do ateń-
skiej katedry prawo-
sławnej, siedziby arcy-
biskupstwa, ściągnęli 
dość licznie greccy oby-
watele z wielu zakąt-
ków Grecji, co wywoła-
ło niezadowolenie lewi-
cowych polityków, ko-
mentujących ten fakt 
jako „odgrzebywanie 
upiorów przeszłości”. 
W obrzędzie religijnym 
odprawionym w dostoj-
ny i powściągliwy spo-
sób, wzięło udział kil-
kunastu polityków sytu-
ujących się po prawej 
stronie sceny politycz-
nej. Atmosfera całego 
tego wydarzenia była 
spokojna i nie została 
zakłócona przez lewac-
kie grupy anarchistycz-
ne, skłonne w takich 
przypadkach do prowo-
kowania różnych zajść, 
czego rząd się obawiał, 
dlatego też powzięto 
środki ostrożności rów-
nież ze względu na zna-
mienitych gości i ekipy 
dziennikarskie, używa-
jąc do ochrony znacz-
ne siły policyjne. To co 
jednak pozostanie w pa-
mięci i warte jest głęb-
szej refleksji, to koncy-
liacyjna postawa rządu, 

utożsamiania często z bojaźli-
wością wobec lewicowej narra-
cji, wskutek czego krok po kro-
ku dokonuje się ustępstw, na-
ginając jak w wyżej opisanym 
przypadku uświęcone prawem 
procedury, aby tylko uzyskać 
chwilowy spokój naprzeciw 
agresywnej lewicy.

Można oczywiście ze zro-
zumieniem traktować moty-
wy związane z tzw. „politycz-
ną bieżączką” – przedwybor-
czymi zmaganiami i rozpacz-
liwym staraniem się o wybor-
cze centrum. Z tym, że to cen-
trum przesuwa się ciągle na 
lewo, a wartości konserwa-
tywne są spychane na mar-
gines cywilizacyjny. Umarł 
król, niech żyje ….no, wła-
śnie, Kto?

Śmierć króla Grecji
 ■ Wiadomość o śmierci 10 stycznia b.r. byłego króla Grecji Konstantego II, 

została podchwycona i rozpowszechniona, jak można było się spodziewać, 
głównie przez media plotkarskie w całej Europie, czyhające na tego rodzaju 
informacje dotyczące kręgów celebryckich, a zwłaszcza tak egzotycznego 
dla wielu, środowiska koronowanych głów.

 Korespondencja z Grecji
Andrzej Bafalukosz

Fot. Wikipedia
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Dalsze badania w latach sześć-
dziesiątych minionego wie-
ku pozwoliły na ustalenie za-
sobów rud w granicach ok. 1,5 
mld ton z możliwością ich dal-
szego powiększenia. Wyda-
je się, że ówcześni decyden-
ci, którzy w latach 70-80 minio-
nego wieku podejmując pierw-
szą decyzję o eksploatacji tego 
złoża zdawali sobie sprawę 
z jego wartości. Na zagospo-
darowanie otrzymali pożycz-
kę z NRF, która miała być spła-
cona wydobytymi z tego zło-
ża surowcami. Podjęli też de-
cyzję o utworzeniu Suwalskie-
go Okręgu Rud Żelaza. Pra-
ce te zostały przerwane w wy-
niku wydarzeń z 1980 r. i prak-
tycznie już do nich nie wrócono.

Ile warte są suwalskie 
złoża

Dziś, kiedy dostępne są mate-
riały z Państwowego Instytu-
tu Geologicznego, który nie-
ustannie wszystko to bada, 
analizuje i publikuje, po przypi-
saniu tym wynikom aktualnych 
cen giełdowych, każdego może 
przyprawić o zawrót głowy. Aby 
ten zawrót nie był zbyt wiel-
ki, trzeba zastrzec, że wszyst-
kie te obliczenia są rachunko-
we, to znaczy teoretycznie tyl-
ko możliwe do osiągnięcia. Nie 
mają one żadnego charakte-
ru, poza ukazaniem skali tego 
bogactwa, które można wyra-
zić w konkretnych cyfrach. 
Praktyka jest taka, że tylko 
część tego co zbadano, możli-
wa jest do wydobycia. Jednak 
nawet najniższa ilość wydoby-
tej stąd rudy w wielkości 10%, 
to blisko dwa budżety RP prze-
widziane na bieżący rok. Sche-
matyczne obliczenie wartości 
tego złoża jest następujące:
1. Żelazo Fe2O3 – 28% z 1,5 

mld zasobów, to 420 mln ton 
x 110 USD za tonę, daje war-
tość 46 mld USD.

2. Tytan TiO2 – 7% z 1,5 mld 
zasobów, to 105 mln ton x 18 
000 USD za tonę, daje war-
tość 1 890 mld USD.

3. Wanad V2O3 – 0,3% z 1,5 
mld zasobów, to 4,5 mln 
ton x 34 250 USD za tonę, 
daje wartość 144 mld USD.

4. Inne metale: miedź (Cu), ko-
balt (Co), nikiel (Ni), gal (Ga) 
i skand (Sc) oraz inne meta-

le szlachetne, podane w ilo-
ści od 1 do 4%. Dla obliczeń 
przyjęto wartość pośred-
nią 2% i cenę miedzi, która 
jest najniższą z tych metali, 
to 30 mln ton x 8000 USD, 
daje wartość 240 mld USD.

5. Daje to razem sumę 2 biliony 
320 mld USD.

Kto o tym wie?

Na pewno władze państwo-
we o tym nie wiedzą. Dlacze-
go? Wszak materiały, na pod-
stawie których dokonano tych 
obliczeń, są powszechnie do-
stępne. Wielokrotne próby po-
informowania ich o tym zawo-
dzą. Ile ich było? Teksów pra-
sowych pisanych w tej konwen-
cji były setki, a może nawet ty-
siące, Ich efekt jest żaden, bo 
prasa jest wolna i może pisać 
co dusza zapragnie. Było kilka 
interpelacji poselskich, na któ-
re odpowiedzialni ministrowie 
za każdym razem odpowiada-
li negatywnie. Podstawą ich od-
mowy była negatywna opinia 
jednego z profesorów geolo-
gii, który orzekł, że to wszystko 
jest za głęboko i jest nieopłacal-
ne. Opinia ta była sporządzo-
na w 2003 r. i jest do dziś ak-
tualna. Choć od jej wydania mi-
nęło 20 lat, to nadal uzasadnia 
się, że w tym czasie na świecie 
nic się nie zmieniło, choć każ-
dy dobrze wie, że jest całkiem 
inaczej. W tej materii panom mi-
nistrom można zacytować przy-
słowie, że najgłupsze jest, jak 
ktoś przy czymś się uprze.

Główny Geolog Kraju 
o suwalskich złożach

Można powiedzieć, że ze stro-
ny władz jest to najnowsza oce-
na tych złóż, jakiej udzielił 
on „Rzeczpospolitej” w dniu 9 
grudnia ubiegłego roku. Poda-
nych wyżej zasobów nie kwe-
stionuje. Powołuje się on na 
kryteria z 1996 r., na podsta-
wie których podtrzymuje nadal 
ocenę negatywną. Dlaczego? 
Po pierwsze jest za głęboko, 
od 800 do 2300 m. Nie bierze 
on pod uwagę faktu, że KGHM 
schodzi z eksploatacja poni-
żej 1500 m. Na dodatek w rejo-
nie Suwałk stopień geotermicz-
ny jest trzy razy mniejszy ani-
żeli na Dolnym Śląsku. To zna-

czy, że w rejonie Suwałk, obec-
na temperatura w wyrobiskach 
KGHM tu będzie na głęboko-
ści trzy raz większej, czego nie 
chce on zauważyć. Zapewnił 
jednak, że kiedyś trzeba będzie 
to przeanalizować, ale żadnych 
terminów ani zobowiązań nie 
podał. Powołuje się również na 
negatywne opinie z 2003 roku, 
nie zauważając, że wobec 
zmian w gospodarce światowej 
już od dawna są one nieaktual-
ne. Jednym z negatywnych ar-
gumentów ma być ochrona śro-
dowiska. Istnieje jednak szansa 
na pogodzenie górnictwa z eko-
logią.

Dobre rozwiązanie

Od strony górniczej i ekologicz-
nej jest rozwiązanie, które win-
no pogodzić wymagania obu 
tych wydawałoby się sprzecz-
nych dziedzin. Sprzyja temu 
anortozytowa skała macierzy-
sta tych wszystkich rud me-
tali, która jest głębinową ska-
ła magmową, genetycznie po-
dobną do granitów, o nieco in-
nym składzie mineralnym, stąd 
jej inna nazwa. Skała ta jest lita 
i masywna, w której bez spe-
cjalnych zabezpieczeń moż-
na prowadzić nie tylko robo-
ty górnicze, ale umieścić pod 
ziemią cały ciąg technologicz-
ny tworzenia koncentratów 
i w wybranych partiach pozo-
stawiać wszystkie odpady prze-
twarzania rudy. Jest to możli-
we, gdyż złoże to zajmuje po-
wierzchnię około 250 km2. Na 
powierzchni znalazłyby się tyl-
ko biura firmy górniczej i dwo-
rzec kolejowy dla odwie-
zienia wydo-
bytych kon-
c e n t r a t ó w 
do huty. Go-
towy koncen-

trat może być sprzedawany za-
równo krajowym, jak i zagra-
nicznym hutom. Pod tym wzglę-
dem najlepszym rozwiązaniem 
byłyby huty metali KGHM, jako 
najbardziej doświadczonego 
i nowoczesnego pod tym wzglę-
dem producenta wszelkie-
go rodzaju metali. Są to oczywi-
ście tylko sugestie dla konkret-
nych rozwiązań, projektów i stu-
diów, których jeszcze nie ma.

Tytan, pierwiastek XXI 
wieku

Amerykańskie media z za-
chwytem piszą o nowych inwe-
stycjach górniczych związa-
nych z pozyskiwaniem tyta-
nu. Podkreślają one jego mili-
tarne znaczenie, ponieważ ty-
tan jest metalem niezbędnym 
do budowy myśliwców, sate-
litów i pocisków rakietowych, 
dlatego wysoko znajduje się 
on na liście strategicznych ak-
tywów Stanów Zjednoczonych. 
Panuje tam przekonanie, że je-
śli zapasy tytanu wyczerpią się, 
to bezpieczeństwo narodowe 
USA będzie zagrożone. Otwar-
ciu eksploatacji na złożu tyta-
nu pozyskiwanego z przesie-
wania ciężkich piasków w Ten-
nessee towarzyszyły liczne ce-
remonie, wywiady, serwisy fo-
tograficzne oraz zadowolenie 
miejscowych władz. Uznano, że 
złoże to jest kluczem do zacho-
wania dostaw tytanu w Amery-
ce. Tymczasem przeglądając 
światową statystykę zasobów 
geologicznych tego pierwiast-
ka, to okazuje się, że USA z po-
tencjałem 2 mln ton jest jednym 
z uboższych pod tym względem 
krajów na świecie. Jest to tym 

bardziej niebezpieczna sytu-
acja, że chiński konkurent 
gospodarczy i polityczny 
posiada blisko jedną trze-
cią globalnych zasobów. 
Jego chińskie wydobycie 
przekracza 50% świato-

wej produkcji. Aby spro-
stać wymaganiom do-
tyczącym tytanu, Sta-

ny Zjednoczone importują jego 
koncentraty mineralne, któ-
re pochodzą z Australii, Kana-
dy, Chin, Japonii, Kenii, Mada-
gaskaru, Mozambiku, Norwegii, 
Rosji, Arabii Saudyjskiej, Sene-
galu, Sierra Leone i Republiki 
Południowej Afryki. Oznacza to, 
że Stany Zjednoczone są zda-
ne na łaskę innych krajów w za-
kresie dostaw metalicznego ty-
tanu, w tym dla swoich sił zbroj-
nych. Amerykanie uważają, że 
tytan to metal XXI wieku, który 
ma fundamentalne znaczenie 
dla technologicznych i militar-
nych aspiracji światowych su-
permocarstw.

Świat nie wie o polskich 
zasobach

Na tym tle polskie zasoby ty-
tanu udokumentowane na zło-
żach Krzemianka i Udryń w re-
jonie Suwałk nie są w ogóle od-
notowywane w światowych sta-
tystykach, a ich wielkość w gra-
nicach ok. 100 mln ton daje nam 
trzecie miejsce na świecie po 
Chinach i Australii. Jest to tym 
bardziej dziwne, że wiele pol-
skich prac na ten temat zostało 
opublikowanych w znanych za-
chodnich periodykach nauko-
wych. Nie jest to nasze osta-
nie słowo w sprawie tych za-
sobów, gdyż udokumentowana 
została tylko część tego złoża, 
a prace badawcze nie zosta-
ły zakończone na skutek kryzy-
su w 1980 r. Przeciwko dalszej 
ich kontynuacji podnosi się ar-
gument geopolityczny, że jest 
ono położone w tak zwanym 
Przesmyku Suwalskim, czyli kil-
kadziesiąt kilometrów od rosyj-
skiej granicy z enklawą w Ka-
liningradzie i mniej więcej tyle 
samo od granicy z Białoru-
sią. Są to chybione argumen-
ty, gdyż prace studialne, ana-
lityczne i projektowe, nie musi 
się prowadzić na terenie złoża, 
czego nigdy nie czyni się też 
przy innych okazjach.

Technicznie, przy dobrej or-
ganizacji takie przygotowa-
nie inwestycji na papierze 
trwa dwa do trzech lat. Gdy-
by dziś rozpocząć takie pra-
ce studialne, projektowe i do-
kumentacyjne być może zdą-
żylibyśmy akurat na sam ko-
niec tej wojny.

Polski skarb pod 
Suwałkami

 ■ W 1957 roku prof. Jerzy Znosko i Jan Skorupa z Państwowego Instytutu Geologicznego odkryli 
soczewkowe złoże rud polimetalicznych w skałach anortozytowych (zasadowa skała głębinowa, której 
odpowiednikiem wylewnym jest m.in. bazalt). Złoże występuje w litych masywnych skałach na głębokości 
800-2300 m., gdzie jego eksploatacja mogłaby być prowadzona bez żadnej obudowy.

Adam 
Maksymowicz
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PRAWDA JEST 
CIEKAWA

Ot i bardzo ważna sprawa
Prawda zawsze jest ciekawa
Prawda zawsze oraz wszędzie
Zawsze była i wciąż będzie

Taka to jest mądra racja
Ważna dobra informacja
I konkretna i bez ściemy
Gdy prawdziwą prawdę wiemy

Kornel Gazetę założył
Wiele serca w projekt włożył
Aby prawda zawsze była
I by Polska prawdą żyła

Tak to było że Naczelny
Był wartościom zawsze wierny
Tworzył pisał dywagował
I Gazetę redagował

Myśl przewodnia zawsze była
Głębia myśli w niej się kryła
Pełna wiary i radości
O marzeniach o wolności

Bardzo się też angażował
Demokrację tak budował
Była wielka i znacząca
To Solidarność Walcząca

Dla każdego były treści
Ile się w Gazecie zmieści
Od aspektów moralności
Po dążenia do wolności

Aby było już uczciwie
I już tylko sprawiedliwie
By Polacy się wspierali
Mądrze zawsze wybierali

Wielu tu pisało Gości
Podnoszono też wartości
Solidaryzm – hasłem było
By się ludziom dobrze żyło

I jak pokazuje życie
Może też być znakomicie
Kiedy ludzie się wspierają
I wzajemnie pomagają

Trudno streścić wsze tematy
Które były tu przed laty
Od początku aż do teraz
Poruszały nas tu nieraz

Głębie treści zachwycały
Zakres wiedzy niebywały
Ciekawiły powalały
Poruszały i wzruszały

Dziś Gazeta wciąż powiela
Wzniosłe idee Kornela
Wrażliwych inspirowały
Niezależną myśl wspierały

Wspominamy dziś Kornela
Kolegę i Przyjaciela
Z serdecznością i uznaniem
I najlepszym naszym zdaniem

POSTSCRIPTUM
Kornel zawsze z nami będzie
Wiele śladów Jego wszędzie
Będzie zawsze też w pamięci
Jak bohater... Tak jak święci...

EPILOG
Niosę Ciebie Polsko
Jak żagiew jak płomienie
Dokąd Cię doniosę
nie wiem...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Tylko ona bowiem, ta pa-
mięć, pozwala zachować cią-
głość w rozwoju, tylko ona po-
zwala racjonalnie panować 
nad rzeczywistością. Dlate-
go należy szanować i cenić 
te przedsięwzięcia i działa-
nia, które służą utrwalaniu na-
rodowej pamięci. Właśnie nie-
dawno obchodziło swoje 30-le-
cie Stowarzyszenie Upamięt-
niania Ofiar Zbrodni Ukraiń-
skich Nacjonalistów, którym 
kierował mądrze przez długie 
lata inż. Szczepan Siekierka, 
a teraz jego dzieło sensownie 
prowadzi wnuk. dr Michał Sie-
kierka. I właśnie wnuk ciekawie 

opowiada o dramatycznej wal-
ce o pamięć. Stowarzyszenie 
opublikowało wiele pomników 
książek kresowych, by wymie-
nić monumentalny cykl dzieł 
poświęconych ofiarom ukra-
ińskiego ludobójstwa na tere-
nie województwa tarnopolskie-
go, lwowskiego i stanisławow-
skiego. Stowarzyszenie dba 
także o rozwój młodego poko-
lenia, organizuje konkursy kre-
sowe i publikuje prace najmłod-
szych autorów.

30-ta rocznica działalno-
ści SUOZUL stała się też oka-
zją do wyróżnienia medala-
mi kresowymi oraz medalami 

stowarzyszenia tych wszyst-
kich działaczy z kraju, którzy 
nie ustają w upamiętnianiu naj-
nowszej historii polskiej. Przy-
pomnę przy okazji, że obec-
nie mieszka w Polsce ok. 6 mi-
lionów Kresowian i ich potom-
ków. To ogromny kapitał pamię-
ci. A na Dolnym Śląsku co dru-
gi mieszkaniec to Kresowianin. 
Po wojnie zaś Wrocławską na-
ukę, oświatę i kulturę odbudo-
wywali głównie profesorowie 
ze Lwowa i z innych miast kre-
sowych. Zauważmy przy tym, 
że na Kresy należy patrzeć nie 
tylko przez pryzmat ich miesz-
kańców. Kulturowo wszyscy bo-

wiem jesteśmy Kresowiakami, 
ponieważ wszyscy wywodzimy 
się z Mickiewicza i Słowackie-
go, z ducha dwu wielkich pol-
skich uniwersytetów, Wileń-
skiego i Lwowskiego, z atmos-
fery szanowanej i cenionej na 
świecie Lwowskiej Szkoły Ma-
tematycznej, z długoletniej hi-
storii, czyli z centrum polskości. 
Zdjęcia pokazują wnętrze Klu-
bu Muzyki i Literatury w chwi-
li tej pięknej uroczystości. Od-
znaczenia wręczał dr Tadeusz 
Samborski. A na koniec wystą-
pili artyści wielu scen.

Ceńmy pamięć pokoleń
 ■ Tylko ci ludzie i te narody harmonijnie i twórczo się rozwijają, które 

szanują i pielęgnują własną historyczną pamięć. Stanisław 
Srokowski
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Jednak w naszym postkolonial-
nym kraju, w którym blisko 90% 
mediów jest kontynuacją orga-
nów komunistycznej propagan-
dy lub należy do zagranicznych 
koncernów, realizujących polity-
kę z polskimi interesami sprzecz-
ną, nigdy nie dość powtarza-
nia prawd nawet najbardziej 
elementarnych. Od 1939 roku 
prawdy te są bowiem zwal-
czane, tłumione i wyszydza-
ne a rok 1989 w tej kwestii 
nie oznaczał absolutnie żad-
nej cezury. Władający z obce-
go nadania doskonale wiedzie-
li, z kim władzą się wtedy dzielili 
i kogo powinni obdarzyć przywi-
lejem budowania medialnej po-
tęgi. Moment pod tym względem 
był wówczas bezprecedensowy 
i dla wszystkich było jasne, że 
podjęte wtedy decyzje ustawią 
na całe dziesięciolecia finan-
sową pozycję i siłę głosu wska-
zanych środowisk. W TVP naj-
pierw rządził więc Jerzy Urban, 
po nim rzekomą „dziejową zmia-
ną” miało być przekazanie kie-
rownictwa jedynej wówczas te-
lewizji w ręce Andrzeja Drawi-
cza – tajnego współpracowni-
ka Służby Bezpieczeństwa. Na 
obraz i podobieństwo takich 
standardów powstawały po-
tem telewizje prywatne, podob-
nie jak prywatne gazety czy sta-
cje radiowe. 

Powie ktoś, że prze-
cież w „wolnej Polsce” do takiej 
inicjatywy każdy miał prawo. Ile 
jest prawdy w takim stwierdze-
niu wiedzą dobrze ci, którzy ze-
tknęli się choćby ze starania-
mi Janusza Krusińskiego, pra-
gnącego legalnie kontynuować 
działalność Radia Solidarność 
Walcząca. Koncesję mógł wte-
dy dostać każdy ubek, ale Ja-
nusz nie miał na to szans. Dru-
gi problem polegał na dostę-
pie do kapitału, którego ilustra-
cją może być to, co w pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesią-
tych wydarzyło się we wszyst-
kich działających w Polsce ban-
kach. W każdym powstać mu-
siało bowiem wtedy coś, co zwa-
ne było np. „departamentem do 
spraw kredytów trudnych”. Owe 
„kredyty trudne” to były po pro-
stu pieniądze, które ktoś z ban-
ku dostał i ich nie zwrócił. A ja-
kimś „przypadkiem” okazywało 
się, że ten ktoś, mimo że bardzo 
zamożny, w rzeczywistości ni-
czym owego kredytu nie zabez-
pieczał. A jednak jakimś „trafem” 
pieniądze dostał, innym „trafem” 
pomimo ich zainwestowania ani 
nie mógł zwrócić ani też po-

nieść jakichkolwiek konsekwen-
cji. A „przypadków” takich było 
tak dużo, że w każdym banku 
musiały powstać specjalne de-
partamenty przez całe lata zaj-
mujące się formalnym zamyka-
niem takich właśnie spraw i spi-
sywaniem na straty utraconych 
milionów. Tym sposobem kolej-
ne listy stu czy pięciuset najbo-
gatszych Polaków składały się 
niemal wyłącznie z ludzi PRL-
owskiej nomenklatury. I takież 
postkomunistyczno–nomenkla-
turowe oblicze przez dziesięcio-
lecia miała zdecydowana więk-
szość polskich mediów. Rze-
czywistą ich misją było robie-
nie wody z mózgu, udebilnia-
nie, oduczanie zdolności od-
różniania g… od twarogu. Mia-
rą ich sukcesu są nie tylko znik-
czemniałe hordy atakujące ko-
ścioły, modlących się czy świę-
tujących niepodległość. Miarą 
ich sukcesu jest też wymazywa-
nie fundamentów polskości i do-
prowadzenie do tego, że w ko-
lejnych wyborach miliony gło-
sują na własną zgubę. I miarą 
ich sukcesu jest też to, że spra-
wy tak elementarne i oczywiste, 
jak głoszone w książce Ziem-
kiewicza, potrafią szokować lub 
brzmieć jak prawda objawiona.

Pierwsza z tych prawd jest 
taka, że w tym miejscu, w któ-
rym leży nasza ojczyzna, nie 
ma miejsca dla kraju małego 
i słabego. Przed Ziemkiewiczem 
tę oczywistą oczywistość mówi-
ło bardzo wielu. Tyle, że oczywi-
stości tej w tzw. III RP nie bar-
dzo było gdzie głosić. W swo-
ich esejach o tej elementarnej 
prawdzie pisał m.in. prof. Je-
rzy Łojek. Ten wybitny historyk 
podkreślał, że Polska nigdy nie 
będzie mogła być pewna swej 
przyszłości, jeśli od wschodu 
i od zachodu graniczyć będzie 
z państwami o kilkukrotnie więk-
szym potencjale. Tym bardziej, 
że istotą tradycji państwowych 
zarówno Niemiec, jak i Rosji, 
jest i będzie podbój i agresja. 
Jeśli więc chcemy przetrwać – 
musimy być co najmniej paro-
krotnie silniejsi, niż jesteśmy. 
Łojek posługiwał się m.in. ka-
tegorią demograficzną. Krzy-
czał niemal: „Tu nie ma miejsca 
na naród trzydziestomilionowy! 
Szansę przetrwania w tym miej-
scu ma naród osiemdziesięcio-
milionowy, w ostateczności – 
sześćdziesięciomilionowy”. Nie 
mniej ważny jest jednak poten-
cjał gospodarczy. I całkowicie 
słusznie w swej książce Ziem-
kiewicz stwierdza: Tak, Pol-

ska może go stworzyć! Polska 
może być gospodarczą potę-
gą większą od Rosji i dorównu-
jącą Niemcom! Tym bardziej, że 
obydwaj nasi sąsiedzi – gniją. 
Co jednak nie sprawia, że prze-
stają być niebezpieczni.

Trafne wyartykułowanie tej 
arcyważnej prawdy sprawia, 
że „Wielka Polska” to książ-
ka ważna, potrzebna a nawet, 
że to lektura obowiązkowa. Nie 
brak w niej i fragmentów słab-
szych czy po prostu – zbęd-
nych. Całkowicie niepotrzebnie 
a zarazem niedorzecznie Ziem-
kiewicz rozpisuje się o realiach 
polskich ministerstw utyskując 
nad liczbami urzędników, rzeko-
mymi rekordami w ilości sekre-
tarzy stanu czy tzw. komitetami 
politycznymi. Owszem, autor ma 
tu odrobinę racji, ale rozpisując 
się na te tematy jedynie marnuje 
papier i czas czytelników. Z przy-
czyny prostej – z braku wiedzy. 
Ja też kiedyś nie wiedziałem, 
co to takiego „gabinet politycz-
ny”. Dowiedziałem się w roku 

2015. Mateusz Morawiecki od-
chodził wtedy z banku, w którym 
absolutnie każdy pracownik był 
perfekcyjnie zorganizowanym 
i doskonale działającym kółecz-
kiem świetnie funkcjonującego 
organizmu. Nagle Morawiecki 
znalazł się na czele ministerstw 
– molochów, w których tysiące 
ludzi zajmowały się często nie 
do końca wiadomo czym. Bły-
skawiczny przegląd kadr ujaw-
nił, że ogromna część tych lu-
dzi to kolejne pokolenia uczepio-
ne tego samego urzędu od roku 
1944 a każdy z nich ma umowę 
o pracę skonstruowaną w spo-
sób wręcz uniemożliwiający ja-
kiekolwiek ruchy kadrowe. Ocię-
żałość, organizacyjny bezwład 
i indolencja tego wielkiego apa-
ratu sprawiały, że we wstępnym 
okresie wszystko, co można by 
zaliczyć do dynamicznego funk-
cjonowania oparte być musia-
ło ma garstce ludzi, z którymi 
nowy minister przybywał do mi-
nisterstwa. Tymi kilkunastooso-
bowymi garstkami były właśnie 

osławione gabinety politycz-
ne, będące zaczynem nowych 
standardów. Nie inaczej z mło-
dymi sekretarzami stanu, czę-
sto wchodzącymi w rolę równo-
cześnie kilku niegdysiejszych 
dyrektorów departamentów. 
Zmiany w centralnym aparacie 
urzędniczym były konieczne, 
ale musiały się dokonywać ja-
kąś drogą. Ta, którą obrał Mate-
usz Morawiecki, była najlepszą 
z możliwych. Ziemkiewicz mógł-
by wiec sobie darować swo-
je utyskiwania nad gabinetami 
i wiceministrami. Stawiam dola-
ry przeciw kasztanom, że autor 
„Wielkiej Polski” nie wymyślił-
by w tym zakresie niczego lep-
szego. 

Pomimo wpadek, jakie 
Ziemkiewicz „zaliczył” pisząc 
swoją ostatnią książkę, dzieło 
to jest bardzo ważne, w ogrom-
nej części wręcz znakomite i do 
przeczytania – obowiązkowe. 
Dla zachęty na koniec tego fe-
lietonu przytaczam szczyp-
tę cytatów z książki. Diagno-
za jednej z patologii jak nowo-
twór toczących nasze państwo 
jest bowiem perfekcyjna a świa-
domość gangreny, z jaką mamy 
do czynienia, powinien mieć 
każdy Polak.

…Nie można mieć złudzeń, 
że da się naprawić sądownictwo, 
dopóki zachowają w nim wpły-
wy kolaboranci dążeń federali-
zacyjnych, ci których nazywam 
tu „prawniczym” względnie „sę-
dziowskim Ługańskiem”…” 
Brak jakichkolwiek weryfikacji 
po czasach, w których sędzio-
wie byli odgórnie sterowanymi 
funkcjonariuszami totalitarne-
go reżimu doprowadził do sytu-
acji, w której „nierzadkim typem 
polskiego sędziego jest regu-
larny gangster w todze, unie-
winniający bezczelnie grube-
go kalibru mafijnych bossów 
i przedawniający procesy grup 
przestępczych, współuczestni-
czący w przestępczym proce-
derze okradania ludzi „omyłko-
wymi” egzekucjami komorni-
czymi, „klepiący” lewe prywa-
tyzacje albo bezprawnie latami 
przetrzymujący niewinnych lu-
dzi w areszcie śledczym, żeby 
się przypodobać władzy. Wie-
lu z nich znajdziemy dziś wśród 
liderów rzekomo broniącego 
praworządności ruchu „Wol-
ne Sądy” i działaczy partii po-
litycznych formalnie będących 
„stowarzyszeniami sędziowski-
mi”, wbrew konstytucyjnemu 
zakazowi działających zupełnie 
jawnie na rzecz zmiany władzy.

Ziemkiewicz 
o Wielkiej Polsce

 ■ Ostatnia książka Rafała Ziemkiewicza mówi o sprawach oczywistych.

Artur Adamski
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łym istnieniu naszego kraju 
na politycznej mapie świata. 
O naszej silnej tożsamości na-
rodowej oraz jak postrzegamy 
i wspieramy walkę o suweren-
ność toczoną przez inne naro-
dy. Powstańcy styczniowi wal-
cząc z rosyjskim zaborcą poka-
zali niezwyciężony polski duch 
oporu, z którym musi się liczyć 
każdy, kto chciałby podjąć pró-
bę agresji i podporządkowania 
sobie naszej ojczyzny. 

Głos zabrał wojewoda dol-
nośląski, Jarosław Obremski: 
Należę jeszcze do tego pokole-
nia, które miało szczęście znać 
tych, którzy znali Powstań-

ców Styczniowych. Na przy-
kład Jan Nowak-Jeziorański, 
którego wuj był ostatnim po-
wieszonym na stokach Cytade-
li razem z Romualdem Traugut-
tem. Był wychowany na kulcie 
Powstania Styczniowego. (…) 
W latach osiemdziesiątych za-
czytywałem się w wielkiej księ-
dze Stefana Kieniewicza o Po-
wstaniu Styczniowym. W cza-
sie kazania wspomniany został 
Stefan Bobrowski, który w spo-
sób haniebny de facto został 
zamordowany. W wyniku mało-
ści między Polakami, został za-
bity w pojedynku tu blisko Rawi-
cza. To pokazuje, że w tak wiel-
kich chwilach, wybuchu Po-
wstania, walki, była też małość. 

I o tym też warto pamiętać. Bo 
także dzisiaj mamy sytuację za-
grożenia, za naszą granicą to-
czy się wojna. Więc na pewno 
nie czas na jakąkolwiek małość. 

Dyrektor dolnośląskiego Od-
działu IPN dr Kamil Dworaczek 
zauważył, że Powstanie Stycz-
niowe to był kolejny etap walki 
z imperialną Rosją. 

Rektor Uniwersytetu Wro-
cławskiego, prof. Robert Olkie-
wicz, określił Powstanie Stycz-
niowe jako największy niepod-
ległościowy zryw powstańczy 
Polaków w XIX wieku. 

Kilkanaście miesięcy walk, 
dziesiątki tysięcy poległych. 
Wśród nich byli również studen-
ci i absolwenci Uniwersytetu we 
Wrocławiu. Jednak Powsta-
nie Styczniowe to dużo więcej 
niż liczby, to symbol ofiarno-
ści Polaków w dążeniu do wol-
ności i suwerenności. Ich od-
wagi, a także dyscypliny i do-
skonałej organizacji podziem-
nej. Wrocław, wówczas Bre-
slau, był w 1863 roku miastem 
pruskim i pruski był wrocław-

ski Uniwersytet. Jednak pol-
scy wychowankowie zaangażo-
wani w Powstanie Styczniowe 
sprawili, że powstańcza historia 
jest także częścią historii naszej 
Alma Mater. Dawnym studen-
tem był najsłynniejszy z nich, 
generał i dyktator Powstania 
Styczniowego, Marian Langie-
wicz a także poeta Adam Asnyk 
– członek powstańczego Rzą-
du Narodowego. Nie wiemy, 

ilu dokładnie powstańców mia-
ło związek z wrocławską uczel-
nią, wiemy natomiast że co 
najmniej 30 studentów zosta-
ło relegowanych z uniwersyte-
tu za udział w zrywie powstań-
czym. Znamy także nazwiska 
poległych a pamięć o nich jest 
naszym obowiązkiem. Cześć 
ich pamięci!

Redakcja
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