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Fot. Artur Waszkielewicz

Polskie lasy
 – nasz narodowy skarb

Krab z gekonem 
i Nikodem

Melanż niemal dziewczęcej świe-
żości z doświadczeniem oraz 
konstatacjami kobiety dojrzałej 
nieczęsto się zdarza. W dodat-
ku, Bożena Boba-Dyga, osoba od 
trzech dekad w dziedzinie kultury 
wielostronnie aktywna, jest znana 
głównie jako poetka. „Sprężyna” 
to jej prozatorski debiut.

s. 3

1863 – powstanie, które 
musiało wybuchnąć

Przestraszone wydarzeniami car-
skie władze zdecydowały się na 
wprowadzenie na ziemiach Kró-
lestwa Polskiego, utworzonego 
w roku 1815 na mocy traktatu spi-
sanego w Wiedniu, wprowadza-
jąc taką reformę uwłaszczenio-
wą, jakiej nigdzie w Rosji chłopi 
nie zaznali nigdy.

s. 4

Sergiusz Piasecki, czyli 
żywot wilka

Jako uczeń gimnazjalny, nie wy-
różniał się ani talentem ani pilno-
ścią. Traktowany wrogo przez ro-
syjskich kolegów, którzy nazywa-
li Sergiusza pogardliwie „Polacz-
kiem”, wszczynał bójki. A kiedy 
uderzył rosyjskiego inspektora 
szkolnego, został aresztowany 
i trafił do więzienia.

s. 6

Bystry, twardy, zdolny 
– patriota i urodzony 
przywódca

A Donald Trump tak wspominał 
sytuację później: „Nazwałem cię 
Rocket Man – to było świetne – 
ponieważ mogłem cię zobaczyć, 
mogłem sobie wyobrazić, jak sie-
dzisz na koniu, na siodle, siedzisz 
na rakiecie lecącej nad Japonią”.

s. 10

POSTPRAWDA dziś 
i jutro

Warunkiem skutecznego działa-
nia jest prawdziwa wiedza o wa-
runkach tego działania. Zdaniem 
Brzechczyna, w tej różnicy po-
między widzeniem wszystkiego, 
a wiedzą o pewnym aspekcie rze-
czywistości kryje się współcze-
śnie koncepcja postprawdy. Ma 
ona pewien pozór prawdy, poda-
je prawdziwe informacje, ale są 
one niewystarczające lub nieuży-
teczne w konkretnym kontekście.

s. 15

czytaj na str. 2
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Europosłanka Anna Fotyga zorganizo-
wała w Brukseli konferencję na temat 

historii Rosji. Było to ważne przekazanie 
prawdziwego oblicza w dziejach Europy – 
imperializmu nakładanego przez stulecia 
na małe kraje: „Czy to była Carska, So-
wiecka, czy też prowadzona przez Putina, 
Rosja nie zmieniła się w ciągu wieków. Te 
same imerialistyczne instynkty, te same 
schematy: kolonializm, ludobójstwa, a po-
tem po cichu szukanie akceptacji status 
quo, przekupstwa międzynarodowej spo-
łeczności poprzez cuda kooperacji ekono-
micznej, albo iluzję wielkiego Rosyjskie-
go rynku”. Nareszcie polityczne elity za-
chodnioeuropejskie uczą się prawdziwe-
go oblicza Rosji.

Czy następne Igrzyska Olimpmijskie, któ-
re mają się zacząć w Paryżu 26 lipca 

2024 roku, odbędą się bez sportowców z Ro-
sji i Białorusi? To pytanie zadają sobie nie 
tylko zawodnicy tych krajów. Minister Spor-
tu i Turystyki, Kamil Bortniczuk wraz z odpo-
wiednimi ministrami Estonii, Łotwy i Litwy, 
przedstawili swoje stanowisko w tej spra-
wie: „ My ministrowie sportu państw bałtyc-
kich i Polski potępiamy wysiłki Międzyna-
rodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL) 
zmierzające do przywrócenia udziału za-
wodników z państw – agresorów, czyli Ro-
sji i Białorusi w zawodach międzynarodo-
wych. W czasie gdy wolne, demokratycz-
ne kraje jednoczą swoje siły, aby zwięk-
szyć wsparcie dla Ukrainy w walce ze zbroj-
ną agresją Rosji wspieranej przez swoje-
go sojusznika – Białoruś i aby nałożyć ko-
lejne sankcje na Rosję jako państwo spon-
sorujące terroryzm, MKOl zaczyna poszu-
kiwać szczególnych form udziału zawodni-
ków z Rosji i Białorusi w międzynarodowych 
zawodach sportowych, w tym w Igrzyskach 
Olimpijskich w Paryżu w 2024 r, pozwala-
jąc tym samym na wykorzystywanie spor-
tu do legitymizacji agresywnej wojny Rosji 
z Ukrainą i do odwracania uwagi od tej woj-
ny”. Można mieć różne opinie na temat za-
kresu wpływu polityki na życie sportowców, 
ale musimy sobie zdać sprawę, że zawod-
nicy z tych krajów są pod szczególną opie-
ką ich przywódców. Czy utalentowany lek-
koatleta, który trenuje wiele godzin dziennie 
aby zdobyć medal na Olimpiadzie, może ła-
two pogodzić się z zakazem udziału w igrzy-
skach? Jest jeszcze drugie pytanie – czy 
utalentowany sportowiec może pojechać 
do innego kraju, zrzec się swojego obywa-
telstwa, potępić zbrodniczą politykę przy-
wódców państwa w którym się urodził i po-
prosić o azyl? Start w olimpiadzie takiego 
zawodnika i możliwa wygrana udowodniła-
by światu, jak ważna jest prawdziwa spor-
towa postawa. Pamiętamy chyba wszyscy 
gest Kozakiewicza...

Unijni biurokraci wystąpili z projektem 
zmian traktatów, które dałyby im prawo 

do zarządzania 1/3 lasów w krajach człon-
kowskich. Byłoby to drastyczną ingeren-
cją w suwerenność państw unijnych, ale pod 
pretekstem przygotowania Unii Europejskiej 
do planu Fit for 55 dużo można zmieniać. 
W planach tych UE zajęłaby się ochroną 
starodrzewów i lasów pierwotnych, jednak-
że nie podają one szczegółow. Za projek-
tem głosowali europosłowie PO oraz PSL, 
natomiast przeciw – Finalndia oraz wiele 
innych krajów unii, które powołując się na 
traktat lizboński nie chcą takiej ingerencji. 
Polskie lasy są naszym narodowym skar-
bem – mało krajów w Europie może się po-
szczycić tak pięknymi obszarami.

Polska należy do krajów 
Europy posiadających 
jedne z największych 
obszarów leśnych. Pol-
skie Lasy Państwowe 
jako organizacja istnieją 
już 97 lat, powołane de-
kretem prezydenta Woj-
ciechowskiego w 1924 
roku. Pomimo zawiro-
wań historycznych ubie-
głego stulecia związa-
nych z naszą niepodle-
głością, Lasy Państwo-
we przetrwały i dążą 
ciągle do skutecznego 
i chroniącego drzewo-
stan zarządzania lasa-
mi. Obszar leśny w Pol-
sce wynosi ponad 9,2 
milionów hektarów, co 
w języku fachowym 
oznacza 29,6 procent 
lesistości. Większość 
obszarów to lasy pań-
stwowe – 7,3 mln ha jest 
zarządzane przez Pań-
stwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe. 

Gleby, na k tó -
rych rosną drzewa w la-
sach, są niższych klas, 
ponieważ przez stule-
cia uprawa rolna stop-
niowo zajmowała lep-
sze ziemie na tere-
nach zalesionych, aby 
zwiększyć plony. Jed-
nak lasy w Polsce mają 
obfitość różnych roślin, 
grzybów oraz specyficz-
nych zwierząt – to wła-
śnie w lasach żyje 65% 
gatunków zwierząt.

Siedliska leśne dzielą się na wyżyn-
ne, zajmujące 6,6 procent powierzch-
ni oraz górskie 8,6 procent. Lesistość 
naszego kraju jest stale zwiększana – 
od 21,2 procent w 1945 roku do 29,6 
procent obecnie. Od kilkudziesięciu 
lat realizowany jest „Krajowy program 
zwiększania lesistości”, który postawił 
sobie za cel zwiększenie powierzchni la-
sów do 33 procent w 2050 roku. Wśród 
gatunków drzew najczęściej rosnącym 
jest sosna, pokrywająca 60 procent te-
renów lasów państwowych oraz 54,4 
procent lasów prywatnych i gminnych. 
Świerk to drzewo przeważające w gó-
rach, zwłaszcza na terenach zachod-

nich, natomiast na wschodzie jest 
on wymieszany z bukiem. Dominacja 
sosny związana jest z tym, że w prze-
szłości gospodarka leśna używała głów-
nie tego drzewa. Monokultura uprawy, 
czyli jednego gatunku drzewa, spełniała 
zapotrzebowania różnych gałęzi prze-
mysłu. Ale niestety jednorodność ga-
tunku powoduje niską odporność lasu 
na czynniki klimatyczne oraz ataki róż-
nych szkodników. 

Polskie lasy są zarządzane przez 
fachowców – wykształconych leśni-
ków i co najważniejsze, mających za-
miłowanie do wszystkiego, co rośnie 
i żyje w lasach. Wykonują oni różnorod-

ne badania naukowe, 
między innymi badania 
standardów ekologicz-
nych gospodarki leśnej. 
Użytek lasu jest doko-
nywany według 10-let-
niego planu urządzenia 
lasu, który musi być za-
twierdzony przez mini-
stra środowiska. Pozy-
skanie drewna z lasu 
jest więc planowe i sta-
nowi średnio 55 – 60 
% drewna rosnące-
go w lesie. 

Jeżeli Unia Euro-
pejska osiągnie swo-
je zamiary zarządza-
nia jedną trzecią po-
wierzchni lasów euro-
pejskich, to biurokra-
ci siedzący w Brukseli 
będą mieli prawo wyda-
wać zza biurka różno-
rakie nakazy, także te 
powodowane głównie 
ideologicznymi prze-
słankami. Zakaz zbie-
rania grzybów w lesie, 
zakaz wchodzenia do 
lasu oraz zakaz lecze-
nia drzewostanu nie tyl-
ko w obszarach określo-
nych jako puszcze pier-
wotne – to tylko niektó-
re z możliwych propozy-
cji. Wydaje się jednak, 
że to nie ideologiczno 
– klimatyczne zamie-
rzenia, które mają gwa-
rantować opanowanie 
zmian klimatu, stoją za 
propozycjami przejęcia 
zarządzania gospodar-

ką drzew. Polska jest jednym z najwięk-
szych producentów mebli w Europie i na 
świecie – właśnie drewnianych. Dla nie-
których europejskich producentów me-
bli taka ekspansja na rynku światowym 
to groźna dla nich konkurencja. Pol-
skie Lasy Państwowe i leśnicy profe-
sjonalnie pielęgnują nasz drzewostan 
i nie doprowadzają do jego niszczenia 
– przemysł meblarski dostosowuje się 
do ich zarządzeń. Nie ma więc obawy 
o zniszczenie lasów. Jedyny niepokój, 
jaki możemy mieć, to obawy o uszczu-
plenie suwerenności państwa polskie-
go poprzez zarządzanie lasami przez 
dyletantów zza brukselskiego biurka.

Polskie lasy – nieodzowna część 
naszego kraju i naszej świadomości

 ■ Każdy z Polaków był w lesie i może przywoływać wiele wspomnień 
na ten temat – od zbierania grzybów, poprzez rodzinne wycieczki, 
po biwaki i pikniki – lasy są nieodłączną częścią naszej narodowej 
tożsamości. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o naszych lasach, 
szanować je i wiedzieć kto i jak zarządza nimi dzisiaj – a kto 
może nimi zarządzać jutro.

Agnieszka 
Marczak

Podziękowania
Dziękujemy za kawę i toner. 
Hajduczkowi za 100 uśmiechów, 
Pulsar 100 uśmiechów, Profesorka 
100 uśmiechów, Sportowiec 100 
uśmiechów, Kwinto 100 uśmiechów.
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Datowaną na miniony właśnie 
rok niewielką książeczkę wydaną 
przez stołeczną Fundację Duży 
Format znalazłem w poczcie. 
Zaciekawiony niespodzianką 
otworzyłem na chybił-trafił i… 
Lektura, co niestety coraz rza-
dziej mi się zdarza, wciągnęła 
mnie, głównie za sprawą owej 
wspomnianej wyżej dwoistości 
wrażeń. Melanż niemal dziew-
częcej świeżości z doświadcze-
niem oraz konstatacjami kobiety 
dojrzałej nieczęsto się zdarza. 
W dodatku, Bożena Boba-Dyga, 
osoba od trzech dekad w dzie-
dzinie kultury wielostronnie ak-
tywna, jest znana głównie jako 
poetka. „Sprężyna” to jej proza-
torski debiut.

Ma rację Wacław Holewiński, 
pisząc w okładkowej rekomen-
dacji, że niełatwo określić gatun-
kową przynależność tych mini-
prózek. Bo też analiza form uży-
wanych przez autorkę niewiele 
tu podpowie. Ale już określenie 
„notacje z codzienności” wydaje 
się pomocne i dość trafne. Boba-
Dyga, mocno osadzona w Kra-
kowie i krakowskości, przygląda 
się z uwagą sobie, swemu ży-
ciu i otoczeniu, ale pozostaje też 
ciekawa szerszego świata. Dla-
tego sporo podróżuje: egzotycz-
na Kuba, coraz bardziej swoj-
skie dla Polaków Wyspy Kana-
ryjskie, ale też Paryż, Włochy, 
Warszawa Zachodnia.

Wyliczam przykładowo, 
pars pro toto, ale przecież to 
nie geografia miejsc sama w so-
bie jest dla autorki ważna. Cia-
snota autobusu na Kanarach, 
brak wygód w hawańskim hote-
lu, czy ładna dziewczyna z lapto-
pem w kawiarni na Teneryfie sta-
ją się tylko pretekstem lub lepiej 
punktem wyjścia dla spostrze-
żeń, niebłahych uwag, bardzo 
osobistych refleksji, zamyśleń. 
Boba-Dyga traktuje te wyimki 
z rzeczywistości jak tworzywo, 
niczym rzeźbiarz glinę w tech-
nice przez dodawanie… Toteż 
często, podążając wytrasowa-
ną przez nie ścieżką skojarzeń, 
przywołań czy rozpoznań, do-
chodzi do wniosków o mądro-
ściowym charakterze, które swą 
nieoczywistą trafnością nie tyl-
ko sprawiają twórczą satysfak-
cję autorce, ale i zaskakują czy-
telników jej prozy.

Jak choćby konstatacja, że 
podróże może nie tyle kształ-
cą, ile raczej kształtują („But 
apeniński jest długi”). Albo tak: 
„W Polsce jemy flaki dla Argen-

tyńczyka obrzydliwe, a na Ślą-
sku za to żegnają się, jak sły-
szą, że w Argentynie jadają nie-
narodzone cielęta. Podczas rze-
zi wojennych rozpruwa się brzu-
chy ciężarnych kobiet”. („Gra-
sica”). Czy na przykład: „Upa-
dła komuna i wydawało się, że 
oto historia wreszcie est ma-
gistra vitae… ale obudziły się 
małe wojenki. Zabulgotało na 
Bałkanach i bulgocze to tu, to 
tam, nieustannie. Ludzkość wpa-
dła na nowatorski pomysł wojen 
zagranicznych – eksportu kon-
fliktów na przykład na Falklan-
dy, do Wietnamu, Afganistanu 
czy Iraku i Syrii. Gdzie przecież 
też można sprzedać broń i za-
robić na zniszczeniach i śmier-
ciach. Zaatakowane cywilizacje 
z innych kontynentów wpadły na 
pomysł terrorystycznych odwe-
tów”… („Przeklęty wiek XX”).

Nie, wbrew pozorom, minia-
tury krakowskiej autorki wca-
le nie traktują głównie o wojnie 
ani tym bardziej nie są ponu-
re. Zdarza się tu sporo reflek-
sji nad relacjami między świa-
tem ludzkim a zwierzęcym, po-

jawiają się kraby, ośmiornice, 
mątwy i gekon. Pojawi się też 
ze dwa razy Nikodem, o którym 
później. Ale szczęśliwie nie są to 
koncepty w duchu ekologii nie-
nawistnej, która gatunek homo 
sapiens uważa za głównego pa-
sożyta naszego globu. Najmniej 
szczęśliwe, w dodatku poznaw-
czo ryzykowne wydaje się po-
wiązanie tzw. małej epoki lodow-
cowej, czyli zamarzania Bałtyku 
na zimę, z odkryciem ziem Pół-
kuli Zachodniej przez Kolumba. 
No cóż, naprawdę nie wszyst-
kich noblistów można traktować 
jako bezpieczne źródło inspiracji.

I jeszcze jedno: choć sen-
tencję Nic co ludzkie, nie jest 
mi obce mam za swoją, to są-
dzę, że w każdej dziedzinie 
twórczości artystycznej (autor-
ka „Sprężyny” nieraz pochyla 
się nad wewnętrzną dynamiką 
tworzenia oraz motywami, któ-
re temu sprzyjają) warto jednak 
unikać stałych, płynnych oraz 
lotnych produktów ludzkiej fi-
zjologii. Gdyż te, tak się składa, 
poza poczuciem lekkiego obrzy-
dzenia, żadnej wartości dodanej 

nie przynoszą.
Dla mnie najciekawsze oka-

zały się zapisy wywiedzione 
z własnego, wręcz bardzo oso-
bistego doświadczenia autor-
ki, odnoszące się jednocze-
śnie do wspominków oraz (nie-
dosłownie pojętych) smaków 
i smaczków krakowskich. „Pa-
łacowa rusałka”, „O zaletach 
małych piersi”, a zwłaszcza no-
szący znamiona odkrywczości 
tekst „O zdolności regeneracji”, 
zresztą bodaj najdłuższy w tym 
zbiorze. Traktuje on, może nie-
co wbrew tytułowi, o zapomnia-
nych kunsztach, o mistrzowskich 
sekretach dawnych profesjona-
listów w różnych dziedzinach; 
o umiejętnościach dziś praktycz-
nie już niedostępnych, a pew-
nie i mniej potrzebnych w epo-
ce, która chlubi się wymianą nie 
tylko sprzętów, ale i ludzi na tzw. 
nowszy model.

Autorka w co najmniej kilku 
tekstach wprost, a w innych do-
myślnie, udostępnia czytelnikom 
pewną wiedzę o sobie. I robi 
to wdzięcznie, owszem, z ko-
kieterią, lecz bez cienia mino-
derii. Ma swoisty dar pozyski-
wania sympatii, gdy tak pisze 
o sobie, ale jednocześnie nie 

byłbym wcale pewien, że ten, 
dzięki któremu jej serce „nie jest 
suche jak orzeszek”, ma fak-
tycznie na imię Nikodem. Oso-
biście, poza bohaterem powie-
ści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza 
oraz trójmiejskim gangsterem 
nazwiskiem Skotarczak, nie spo-
tkałem nigdy osoby noszącej to 
imię. Chyba że przez trzy deka-
dy, jakie minęły od mego wyjaz-
du z Krakowa, mody nadawania 
imion męskich dość znacząco 
tam ewoluowały.

To dobrze, że Bożena Boba-
Dyga, która w ostatnim zapisie 
zbioru („Odtajnienie życiorysu 
autorki”) przedstawia się jako 
„Pcheł”, nie poprzestała na pi-
saniu wierszy. I choć poeta Jó-
zef Baran z pewnością sprawie-
dliwie ocenia poetycki kunszt 
autorki, to przecież prozator-
ski „spręż” pozwala rozszerzyć 
dziedziny ważnych dla niej świa-
tów, a dla czytelnika niesie za-
powiedź odmiennych wtajem-
niczeń.

Bożena Boba-Dyga, Spręży-
na, Wydawnictwo Fundacja 
Duży Format, Warszawa 2022

(21 stycznia 2023)

Polecamy

Krab z gekonem i Nikodem
 ■ Od dawna już nie czytałem prozy o takiej narracyjnej lekkości, kuszącej autentyzmem oraz 

świeżością przekazu, chwilami wręcz niemal naiwnej. A przecież Bożena Boba-Dyga, autorka „Sprężyny”, 
zbioru krótkich form prozatorskich, jest kobietą dojrzałą, ba, nawet teściową, która z wdziękiem oraz 
pewną dozą kokieterii sposobi się do roli babci, nie rezygnując wszakże ani z ciekawości świata, ani 
z możliwości, jakie oferuje ludziom nasza współczesność.

Waldemar 
Żyszkiewicz
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Według ustaleń prof. Henryka Wereszyckiego, w wyni-
ku konfiskat majątków i wyrzucania Polaków z ich pra-
starych rodowych siedzib, rubież polskiej przewagi na 
wschodnich ziemiach dawnej Rzeczpospolitej cofnęła 
się od 150 do 300 kilometrów na zachód. Skala rusyfi-
kacji, grabieży skarbów narodowej kultury i degradacji 
materialnej – kolosalna. Wydarte zostały polskim wła-
ścicielom tysiące dworów, pałaców, kamienic, warsz-
tatów pracy, mniejszych i większych gospodarstw rol-
nych wraz z parkami, ogrodami, ogromnymi areałami 
pól i lasów. W miejscach stanowiących esencję tego, 
co polskie i polskością promieniujące, żyć zaczęli ka-
capscy siepacze i ich kolaboranci. Zlikwidowano też 
namiastkę polskiego szkolnictwa, dziesiątki prastarych 
miast pozbawiono miejskich praw, a cieszącą się odro-
biną autonomii prowincję zdegradowano, zarazem wy-
mazując z jej nazwy Polskę, którą zastąpić odtąd mia-
ły rosyjskie słowa: „Priwisliennaja Strana”.

Czy jednak można było nie podjąć tej walki? Prze-
ciwnicy tradycji powstańczej zwykle pomijają fakt choć-
by taki, że z ziem polskich zagarniętych przez Ro-
sję prowadzony był pobór do carskiego wojska. Służ-
ba w nim trwała 25 lat, a jej realia były mordercze. Wy-
starczy wspomnieć, że żołnierze tej „armii” zwykle nie 
sypiali w koszarach, lecz nawet w czasie mrozów naj-
częściej w czymś, co trudno nazwać choćby namio-
tem. Skutkiem tego po ćwierci wieku do domu wra-
cał co dziesiąty powołany do tego kacapskiego „woj-
ska”. I zwykle już nie po to, by budować jakieś swo-
je życie, lecz by wkrótce umrzeć z nabytych w rosyj-
skiej hordzie chorób. A właśnie w styczniu 1863 za-
częła się tzw. „branka” – największa z dotychczaso-
wych akcji masowego wcielania młodych Polaków 
do rosyjskiej armii.

Często też nie pamięta się politycznego kontekstu 
ówczesnych wydarzeń. Dopiero co skończyła się wte-
dy rosyjsko – turecka wojna, w której przeciw Rosji 
stanęły m.in. Anglia i Francja. Ta druga stanęła też 
zbrojnie przeciw Austrii po to, by zjednoczyć mogły 
się Włochy. Te same Włochy, które zjednoczone nie 
były nigdy, jeśli nie liczyć czasów starożytnego Rzy-
mu. Wszystko więc wskazywało na to, że w Europie po-
wstawał ład nowych standardów, w którym Polacy nie 
będą wyjątkiem pozostawionym bez wsparcia w wal-
ce przeciw swoim ciemiężcom. A wobec kolejnych, co-
raz częstszych aktów terroru, Polakom bierność za-
chować było coraz trudniej. Od roku 1861 już nie tyl-
ko pokojowe manifestacje przez rosyjskich siepaczy 
topione były we krwi. Kacapscy zbrodniarze wywle-
kali Polaków z domów i kościołów, czasem gnając 
do więzień wszystkich wiernych, zebranych na nabo-
żeństwach. Celem spotęgowania terroru carat wpro-
wadził wtedy stan wojenny. Byli i tacy, którzy wzywa-
li wtedy do podporządkowania się, ugięcia się pod rosyj-
ską przemocą, by swym oporem nie przyczynić się do 
jeszcze liczniejszych ofiar i jeszcze większej narodo-
wej klęski. Owe ugięcie się oznaczać jednak musiało 
zgodę na wielkie narodowe upodlenie. Dla większości 
mających w sercu Polskę stało się oczywistym, że da-
lej cofnąć się już nie można. 22 stycznia 1863 wybu-
chło największe z naszych XIX – wiecznych powstań.

Porażką powstańców było to, że nie udało im się 
na dłużej opanować ani żadnego znaczniejszego mia-
sta ani zapanować nad większym obszarem kraju. Za-
razem jednak przez blisko dwa lata ogromnych połaci 
naszej ojczyzny nie kontrolowali także rosyjscy zabor-
cy. Wróg nigdzie nie mógł się czuć pewnie – każdego 
dnia wpadał w zasadzki, ponosił straty, nie był w stanie 

administrować na wielkiej części polskich ziem. Nie-
mal nie było dnia, w którym nie doszłoby do jakiejś bi-
twy, a partyzanckie potyczki stały się codziennością. 
Fenomenem okazała się być działalność Rządu Naro-
dowego. Działał on tajnie i właśnie w warunkach kon-
spiracji błyskawicznie rozwinął sieć swych przedsta-
wicieli, którzy nawet w najdalszych wioskach prowa-
dzili zaciąg do powstańczego wojska. Zastąpili też ca-
rat w ściąganiu podatków. W efekcie na ziemiach ob-
jętych powstaniem do kasy Rządu Narodowego pły-
nęło pieniędzy więcej, niż kiedykolwiek potrafiła ich 
ściągać administracja rosyjskich zaborców. W głów-
nej mierze wynikało to stąd, że dla własnej ojczyzny 

Polacy często płacili chętnie, a nie raz znacznie wię-
cej, niż tego od nich wymagano. Pieniądze umożliwia-
ły zakup broni i formowanie nowych oddziałów.

Powstanie wywołało w Europie wielkie porusze-
nie. Na pomoc walczącym ruszyli ochotnicy, często 
gotowi do największych poświęceń. Może nie byli oni 
bardzo liczni, ale jednak do polskich szeregów dołą-
czyli nasi przyjaciele z dziesiątków krajów, ludzie co 
najmniej dwudziestu ośmiu narodowości! Nie wsparło 
jednak powstańców żadne z państw. A to oznaczało, 
że druzgocąca rosyjska przewaga musiała się zakoń-
czyć polską klęską. Jako symboliczny kres Powstania 
Styczniowego zwykle przyjmuje się koniec działalno-
ści oddziału Stanisława Brzóski. Człowiek, o którym 
mowa, był młodym księdzem, który do jednej z grup 
powstańczych dołączył jako jej kapelan. Po tym, kie-
dy przyszło mu odprawić po kolei ceremonie pogrze-
bowe wszystkich dowódców swego oddziału przyszedł 
czas, kiedy to on sam okazał się być najbardziej do-
świadczonym żołnierzem swej topniejącej kompanii. 
I dowodził nią tak długo, aż sam nie został wzięty do 
niewoli i nie został przez swych oprawców powieszo-
ny w Sokołowie Podlaskim 23 maja 1865 roku.

Obok bezmiaru poniesionych strat powstańcza wal-
ka przyniosła też jednak szereg korzyści. Przestra-
szone wydarzeniami carskie władze zdecydowały się 
na wprowadzenie na ziemiach Królestwa Polskiego, 
utworzonego w roku 1815 na mocy traktatu spisane-
go w Wiedniu, wprowadzając taką reformę uwłaszcze-
niową, jakiej nigdzie w Rosji chłopi nie zaznali nigdy. 
Chłopi żyjący w tzw. Królestwie stali się wówczas rze-
czywistymi właścicielami swych domów, gospodarstw 
i często niemałych kawałków ziemi. Fakt ten w dzie-
jach narodu polskiego miał znaczenie wręcz niemoż-
liwe do przecenienia. Oznaczał bowiem, że milio-
ny wcześniejszych pół – niewolników stały się milio-
nami obywateli dysponujących niebagatelną własno-
ścią! W głównej mierze to dzięki temu następne poko-
lenia polskich chłopów masowo i mężnie stanęły i prze-
ciw najeźdźcy bolszewickiemu i niemieckiemu, a cie-
sząc się swą polską godnością i podmiotowością, ni-
gdy nie dały się zmanipulować żadnym komunistycz-
nym bredniom. Z Polską i tylko z Polską, zawsze już 
trwali na dobre i na złe.

Powstanie Styczniowe wywarło wielkie wrażenie na 
elitach Wiednia i na rządzącym Monarchią Habsburską 
cesarzu Franciszku Józefie. Z jednej strony przelękli 
się oni wojowniczego potencjału, drzemiącego w Po-
lakach, z drugiej starali się zabezpieczyć przed ryzy-
kiem wojny z ogromną Rosją. W związku z tym Wie-
deń postanowił nadać autonomię ziemiom zaboru au-
striackiego, oddając w ręce Polakom z austriackiego 
zaboru samorząd oraz szeroki zakres praw narodo-
wych i obywatelskich.

Wśród zagranicznych obserwatorów, śledzą-
cych wydarzenie w Polsce, była też grupa wysokich 
oficerów szwajcarskich, którzy następnie całe siły zbroj-
ne swojego państwa zorganizowali na wzór oddziałów 
naszego Powstania Styczniowego. Warto wiedzieć, że 
do dziś szwajcarska armia, powszechnie uważana za 
najlepszą na świecie, jest oczywiście unowocześnianą, 
ale wierną kopią naszej armii z lat 1863 – 64. Głów-
ny bowiem wniosek, jaki jej twórcy wyciągnęli z tego, 
co widzieli w Polsce był taki, że „oddziały sformowa-
ne z ludzi wychowanych w stałym kontakcie z bro-
nią i doskonale znających swój teren są zdolne nawet 
przez dwa lata stawiać skuteczny opór najeźdźcy dys-
ponującemu choćby i dwudziestokrotną przewagą”. 

1863 – powstanie, 
które musiało wybuchnąć

 ■ Dziesiątki tysięcy poległych, nie mniejsza liczba zesłanych na Sybir, jeszcze więcej zmuszonych do emigracji, 
co najmniej tysiąc wykonanych wyroków śmierci, niepoliczalna rzesza więzionych i w najróżniejszy 
sposób represjonowanych.

Artur Adamski

DO NARODU
(1790 – 1793)

Barbarzyńcy! patrzajcie jak się niebo pali;
Jaki od Bałtyckiego grzmot poszedł Tryonu,
Znak naszego powstania, znak waszego zgonu.
Patrzcie! Ta jasna tęcza jak się ona szerzy,
Jest z nami Bóg przymierza, jest Wilhelm, jest Jerzy.
Ta tęcza, (przypomnijcie o świata potopie)
Ma wkrótce wydać gałąz oliwną Europie.
Bóg się wkrótce oznaczy prawdą zapomnianą;
Padną pyszne narody, zniżone powstaną,
Bóg od nas wezmie oltarz Polskiego zbawienia,
Z rąk kapłańskich kadzidło, z ust dziewiczych pienia.

Fragment wiersza Franciszka Mikołaja Zabłockiego

►
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W roku 2013, w 150 rocz-
nicę Powstania Styczniowe-
go, warszawska Ambasada 
Szwajcarii zorganizowała kon-
ferencję, w czasie której stwier-
dzono m.in., że to właśnie dzię-
ki armii opartej na polskim wzo-
rze Niemcy nie odważyły się za-
atakować Szwajcarii ani w cza-
sie Pierwszej ani Drugiej Woj-
ny Światowej.

Największy żal pod adresem 
Powstania Styczniowego od pół-
tora wieku wylewają imperiali-
ści rosyjscy. W bezliku swych 
studiów, książek i podręczników 
o historii XIX wieku bez końca 
powtarzają, że przez polskich 
powstańców Rosja straciła… 
Alaskę. Jak się bowiem oka-
zało, dwuletni brak wpływów fi-
skalnych z najbogatszych guber-
ni Imperium Rosyjskiego spo-
wodował dziurę budżetową za-
grażającą bankructwem całe-
go rosyjskiego państwa. Per-
spektywa ta podsunęła Peters-
burgowi pomysł, by finanse Ro-
sji ratować, sprzedając Stanom 
Zjednoczonym Alaskę. Transak-
cja została dokonana dwa lata 
później, a krótko potem gruch-
nęła wieść, jak strasznie była 
ona dla Rosji niekorzystna. Nie 
dość, że blisko dwa miliony kilo-
metrów kwadratowych sprzeda-
no za cenę bardziej, niż śmiesz-
ną (przeliczając – niewiele po-
nad dwa amerykańskie centy za 
hektar ziemi), to jeszcze szybko 
okazało się, że ziemia ta kry-
je skarby w postaci bezliku ko-
palin wraz z jednymi z najwięk-
szych na świecie złóż złota. Szu-
kając winnych wprost niesłycha-
nie frajerskiego interesu Rosja-
nie szybko ustalili, że w rozmo-
wach z Amerykanami reprezen-
towali ich niemal wyłącznie… Po-
lacy! A czary goryczy dopełniło 
to, że głównym rozgrywającym 
po stronie amerykańskiej okazał 
się być – polski generał Włodzi-
mierz Krzyżanowski…

Bezpośrednie skutki Powsta-
nia Styczniowego były dla 
Polski fatalne. Co jednak było 
alternatywą? Czyż nie cał-
kowita rezygnacja z polsko-
ści, jeśli tzw. „realiści” gło-
sili wówczas, że „dla pojed-
nania z Rosją wystarczy, by-
śmy zamiast alfabetem łaciń-
skim zaczęli się posługiwać 
cyrylicą a rezygnując z kato-
licyzmu przeszli na prawo-
sławie?” Pomimo katastrofal-
nych strat dalekosiężne efek-
ty krwi przelanej za wolność 
okazały się być takimi, które 
znacząco przełożyły się na 
obywatelski awans milionów 
Polaków. A to walnie się przy-
czyniło do odzyskania w roku 
1918 i obronienia w 1920 na-
szej niepodległości. Rozkaz 
naczelnika państwa Józefa 
Piłsudskiego, zobowiązują-
cy nawet generałów Wojska 
Polskiego do oddawania ho-
norów każdemu powstańcowi, 
nie był więc jedynie gestem 
o znaczeniu symbolicznym. 
Ma Polska za co być wdzięcz-
na tym, którzy bez wielkiej 
nadziej zwycięstwa ruszy-
li w bój w roku 1863.

▶

Tym razem, za sprawą spycha-
czy i koparek, przypomniał o so-
bie niemiecki obóz Burgweide, 
założony w roku 1940. Miał po-
wierzchnię 15 hektarów, otoczony 
był płotami z drutem kolczastym 
i wieżyczkami strażniczymi. Jego 
teren poprzecinany był licznymi, 
podobnymi przegrodami, oddzie-
lającymi części przeznaczone dla 
nadzorców oraz sektory, w któ-
rych umieszczano więźniów sto-
sownie do przeznaczenia, o ja-
kim wyrokowali niemieccy opraw-
cy. Do roku 1944 Burgweide był 
bowiem przede wszystkim tzw. 
obozem przejściowym, w którym 
decydowano o dalszym losie lu-
dzi ciągle przywożonych głów-
nie z Polski a w kolejnych latach 
także ze Związku Sowieckiego, 
Czech, Jugosławii, Włoch, Nider-
landów, wziętych do niewoli Bry-
tyjczyków a także obywateli wielu 
innych krajów. Status obozu zo-
stał zmieniony na przełomie roku 
1944 i 1945, wraz z ogłoszeniem 
Wrocławia twierdzą. Nadciąga-
nie wojsk sowieckich i okrąża-
nie miasta nie dawało już wów-
czas możliwości rozsyłania ko-
lejnych transportów z więźniami. 
Z głównego kierunku nie przy-
bywali też nowi, gdyż w Polsce 
okupanta niemieckiego właśnie 
zastępował rosyjski. W tej sytu-
acji Burgeweide stał się typo-
wym niemieckim obozem pra-
cy. W zestawieniu z obozami za-
głady różnica polegała na braku 
infrastruktury służącej masowej 
eksterminacji. Burgeweide oka-
zało się jednak być jednym z bez-
liku tych miejsc, w których Niem-
cy masowe ludobójstwo potrafili 
praktykować i bez niej.

Więźniowie stłoczeni byli w 27 
drewnianych barakach typo-
wych dla większości niemiec-
kich obozów. Komando SS pil-
nowało w nim zwykle ok. 7 tys. 
ludzi. W roku 1945, po transpor-
tach przybyłych m.in. z Pruszko-
wa (głównie warszawianie wypę-
dzeni ze swych domów po Po-
wstaniu) liczba ta przekraczała 
12 tys. Co najmniej jedną czwar-
tą stanowili Polacy. W ostatnich 
kilku miesiącach istnienia obozu 
jego więźniowie zatrudniani byli 
przede wszystkim przy budowie 
fortyfikacji Festung Breslau oraz 
przy budowie lotniska na Placu 
Grunwaldzkim. Nieludzkie trak-
towanie, praca ponad siły, noco-
wanie w barakach nieogrzewa-
nych i nieszczelnych, przydzia-
ły żywności nie dające szans 

dłuższego przetrwania przesą-
dzały o bardzo wysokiej śmier-
telności. Jak w każdym niemiec-
kim obozie – więźniów zabijano 
z byle powodu, często dążąc do 
eliminacji niezdolnych do wydajnej 
pracy. Mnóstwo zmarło też wte-
dy, gdy baraki nie mieściły zwo-
żonych w kolejnych transpor-
tach, co oznaczało konieczność 
koczowania tygodniami pod go-
łym niebem nawet w czasie trza-
skających mrozów. Od stycznia 
1945 masową śmierć przyniosło 
kierowanie do robót w rejonach 
najcięższego ostrzału ze strony 
sowieckiego lotnictwa i artylerii. 
W styczniu 1945, gdy wojska so-
wieckie zbliżyły się do Widawy, 
Niemcy więźniów zdolnych do 
pracy uformowali w kolumny, pę-
dząc je w kierunku centrum mia-
sta. Pozostałych stłoczyli w bara-
ku szpitalnym (chorymi opiekował 
się m.in. polski lekarz dr Modra-
kowski), który po oblaniu benzy-
ną podpalili. Parę tygodni później 
pozostali przy życiu więźniowie 
znów nocowali na terenie obo-
zu, gdyż 6 armia sowiecka zmie-
niła kierunek natarcia – rezygnu-
jąc z wdzierania się do miasta od 
strony Psiego Pola rozpoczęła 
szturmy w dzielnicach południo-
wych i zachodnich. Z tej przy-
czyny obóz funkcjonował aż do 
7 maja 1945, kiedy to został za-
jęty przez żołnierzy sowieckich.

Po wojnie teren obozu nigdy 
nie zyskał żadnego statusu, przy-
pominającego o potwornej prze-
szłości tego miejsca. Wszelkie-
go rodzaju dokumenty zachowały 
się jedynie szczątkowo, straszna 
historia nie stała się nigdy przed-
miotem dostatecznie wnikliwych 
badań. Liczba ofiar Burgeweide 
jest trudna do oszacowania. Upa-
miętnienie tej tragedii, jest ledwie 
symboliczne. Przyczyną było być 
może to, że pełniących podob-
ną rolę niewiele mniejszych sku-
pisk baraków, często będących fi-
liami niemieckiego obozu Gross – 
Rosen, było w 1945 roku na tere-
nie Wrocławia ponad 50. W związ-
ku z „głodem mieszkaniowym” 
baraki wielu tych obozów, po za-
adaptowaniu przez kilkadziesiąt 
lat były domami tysięcy wrocła-
wian. Jeszcze kilkanaście lat temu 
setki rodzin mieszkały np. w bara-
kach filii niemieckiego obozu kon-
centracyjnego, jaki do 1945 roku 
działał między ulicami Obornicką 
a Żmigrodzką. A z przebudowa-
nych baraków Burgeweide ostat-
nie rodziny wyprowadziły się do-

piero w roku 2019. Kiedy przed 
paroma miesiącami na teren nie-
gdysiejszego obozu wjechały ma-
szyny budowlane – historia dała 
o sobie znać. Spod ziemi zaczęły 
być wydobywane ludzkie szcząt-
ki, resztki odzieży czy drobiazgi 
takie, jak np. okulary.

Od dziesięcioleci przyzwy-
czaja się nas do sielskiego ob-
razu niegdysiejszego Breslau, 
miasta tętniącego rozrywką, 
sztuką, nauką, kulturą. Niektó-
rzy z dumą wymieniają nazwiska 
aż ośmiu laureatów Nagrody No-
bla, wywodzących się z wrocław-
skich uczelni. Rzadziej się wspo-
mina o tym, że część z nich była 
hitlerowskimi zbrodniarzami, że 
na ówczesnym Universitat Bre-
slau powstawały plany General-
plan Ost, zakładające pozosta-
wienie przy życiu na ziemiach 
polskich nie więcej, niż kilkuna-
stu procent Polaków i że ten am-
bitny plan zrealizowany miał być 
już w dekadzie lat czterdziestych 
XX w. A gdzie pamięć o wrocław-
skich i dolnośląskich Polakach, 
na których w 1939 roku wyda-
no wyrok totalnej zagłady, realizo-
wany wysyłaniem niemal wszyst-
kich do Gross Rosen – jednej 
z najstraszliwszych i najskutecz-
niejszych niemieckich fabryk 
śmierci? Od dziesięcioleci może-
my czytać całe mnóstwo przetłu-
maczonych na nasz język wspo-
mnień niemieckich mieszkań-
ców Wrocławia. W niemal żad-
nej nikt nie zauważa zbrodni do-
konywanych na Polakach i nikt też 
się w nich nie przyznaje do ko-
rzyści, czerpanych z napaści na 
Polskę. A czerpał je każdy w po-
staci dóbr w naszym kraju rabo-
wanych i darmowej siły roboczej, 
przydzielanej najmniejszym na-
wet gospodarstwom i przedsię-
biorstwom. W niemal wszystkich 
tych relacjach powtarza się za 
to motyw przerażenia tym, jak to 
z jakichś niepojętych dla ich au-
torów przyczyn w roku 1945 na 
miasto zaczęły spadać bomby. 
I jakoś też autorom tych relacji, 
święcie przekonanych o całko-
wicie niezawinionych krzywdach, 
jakich nagle zaczęli zaznawać, 
umyka pewien składnik wrocław-
skiego krajobrazu. Jakby zupeł-
nie oni nie zauważali, że od roku 
1939 ich miasto zapełniało się 
także więźniami wyrastających 
jak grzyby po deszczu – obozów. 
Takich, jak Burgeweide, dziesią-
tek filii Gross-Rosen czy bara-
kami ustawianymi na terenie do-

słownie każdej większej fabryki. 
W 1945 roku, wraz z robotnikami 
przymusowo zatrudnionymi w każ-
dym niewielkim nawet warszta-
ciku czy sklepiku tych umęczo-
nych więźniów było już grubo po-
nad sto tysięcy. Ale ubolewają-
cy nad swoimi „niezawinionymi 
krzywdami” nawet po dziesięciole-
ciach w swoich wspomnieniach ja-
koś tej rzeszy poniewieranej, gło-
dzonej, bitej, zmuszanych do nie-
wolniczej pracy ciągle nie potra-
fią dostrzec. Do nielicznych wyjąt-
ków należy autor „Kroniki Oblęże-
nia” ksiądz Paul Peikert, wymie-
niający masy głównie Polaków, 
stłaczanych w nieludzkich warun-
kach i zmuszanych do pracy na 
ulicach należących do parafii św. 
Maurycego. Inni „Breslauerzy” 
zwykle rozpamiętują jedynie nie-
szczęście własne i innych Niem-
ców. Zupełnie tak, jakby innych 
nawet wiele lat po wojnie postrze-
gali jako nic nie znaczących, więc 
i niegodnych zauważania „podlu-
dzi”. A to oni przecież ginęli naj-
bardziej masowo. To ich mordo-
wano niewspółmiernie częściej, 
niż „obywateli tysiącletniej Rze-
szy”. Na przejawiających jaką-
kolwiek niesubordynację śmierć 
czekała w każdej chwili i na każ-
dym kroku. Np. gilotyny w klecz-
kowskim więzieniu na pełnych 
obrotach pracowały jeszcze kil-
ka godzin po tym, jak na drugim 
końcu miasta dowódcy Festung 
Breslau podpisali już kapitulację. 
Jedna ze zdekapitowanych nosiła 
moje nazwisko a z zachowanych 
dokumentów wynika, że ścięcie 
jej głowy w trybie administracyj-
nym orzeczono za „odpyskowa-
nie Niemcowi”.

Ostatnie lata Breslau znamy 
z powieści Krajewskiego, nie-
szczęsnych wystaw Muzeum 
Miejskiego, łzawych wspomnień 
„wypędzonych”. Ile w nich miej-
sca poświęcono tym, którzy 
cierpieli najbardziej i w prze-
ciwieństwie do miłośników Hi-
tlera i NSDAP (a odsetek ta-
kich w Breslau zawsze był rekor-
dowy!) cierpiących niewinnie? 
Jakie w tych dziełach, ekspo-
zycjach, relacjach jest miejsce 
ginących najbardziej masowo? 
Dobrze, jeśli w ogóle ich się za-
uważa. Źle, że przypominamy 
sobie o nich dopiero wtedy, gdy 
spychacze wygrzebują kości 
ofiar kolejnego z wielu straszli-
wych niemieckich obozów nie-
gdysiejszego Breslau.

Prawda 
wychodzi z ziemi

 ■ Podczas rozpoczętej właśnie budowy nowych domów na wrocławskich Sołtysowicach 
natrafiono na liczne pamiątki po więźniach jednego z setek miejsc martyrologii, 
którymi całe miasto jego ówcześni włodarze usiali w latach 1939 – 45.

Artur 
Adamski
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Sergiusz Piasecki (1901 – 1964) 
był nieślubnym dzieckiem Micha-
ła Piaseckiego, zruszczonego 
polskiego szlachcica i Klaudii Ku-
kałowicz, białoruskiej wieśniacz-
ki, służącej Michała. Sergiusz 
Piasecki będąc dorosłym, czę-
sto wspominał zapamiętany ob-
raz, który wbił mu się w pamięci: 
leży w łóżku, matka całuje go na 
dobranoc, a w nocy ktoś wykrada 
go przez okno. Czy była to jawa 
czy sen? Faktycznie, jako dziec-
ko został wykradziony przez ojca 
i już nigdy nie zobaczył swojej 
matki. Był wychowywany przez 
macochę, która nie szczędziła 
mu powodów bicia, upokorzenia 
i głodu. Ucieczki szukał w książ-
kach, które czytał – wszystkie 
w języku rosyjskim. Codzienna 
walka o byt stała się jego nauczy-
cielką życia. Jako uczeń gimna-
zjalny, nie wyróżniał się ani ta-
lentem ani pilnością. Traktowa-
ny wrogo przez rosyjskich kole-
gów, którzy nazywali Sergiusza 
pogardliwie „Polaczkiem”, wsz-
czynał bójki. A kiedy uderzył ro-
syjskiego inspektora szkolnego, 
został aresztowany i trafił do wię-
zienia. Był rok 1917 – rok rewolu-
cji i wielkiego zawirowania w Ro-
sji. Więzienne bramy otworzyły 
się, wypuszczając osadzonych. 
Bandyci, złodzieje, oszuści, ale 
i polityczni, odsiadujący wyro-
ki za „nieprawomyślne” działa-
nia wobec carskiej władzy, stali 
się wolnymi ludźmi. Młody, nie-
spełna szesnastoletni Sergiusz, 
jak tysiące innych bezdomnych 
„bezprizornych”, szukał miejsca 
dla siebie. Najczęściej zasiedla-
jąc szeregi band, które rabowały 
i zabijały. Piasecki przedostał się 
do Mińska i tam brał udział w wal-
kach prowadzonych przez samo-
istnie powstałe oddziały party-
zanckie, które wspierały Dywizję 
Litewsko – Białoruską i polskie 
wojska przy zdobyciu Mińska. 
Znajomość języka rosyjskiego, 
białoruskiego i terenów, a także 
odwaga i nieustępliwość w walce 
spowodowały, że Piaseckim za-
interesowali się przełożeni. Za-
proponowali kurs w Szkole Pod-
chorążych Piechoty, którą ukoń-
czył w 1920 roku. Był czas woj-
ny z bolszewikami. Piasecki brał 

udział w bitwie warszawskiej, słu-
żąc jako podchorąży w Pułku 
Mińskim Dywizji Litewsko – Bia-
łoruskiej. Pułk walczył w okoli-
cach Marek, a potem został wy-
słany na wschód. Po zakończe-
niu wojny Piasecki został zde-
mobilizowany. Jak wieku innych 
żołnierzy i podoficerów, został 
bez środków do życia. Ci, którzy 
walczyli za Polskę, stali się na-
gle zbędni, niepotrzebni, a nawet 
uciążliwi dla reszty społeczeń-
stwa. Ten stan można porównać 
do sytuacji po upadku komunizmu 
w Polsce, kiedy wielu działaczy 
podziemia, „nie załapało się na 
pociąg i zostało na stacji”. Miota-
jąc się od ściany do ściany, szu-
kali dla siebie miejsca, niejedno-
krotnie znajdując je na margine-
sie „zdrowego” społeczeństwa. 
Ten etap życia Piasecki zawarł 
później w powieści „Żywot czło-
wieka rozbrojonego”. Do niewielu 
podobnych mu osób wyciągnięto 
pomocne ramię, jak choćby pod 
koniec życia do Krzysztofa Gul-
binowicza, którego talent literacki 
z pewnością nie ustępował talen-
towi Piaseckiego. Do Piaseckiego 
rękę wyciągnął wywiad, osławio-
na „dwójka” z Referatu Wschód. 
W pracy operacyjnej, polegają-
cej na zbieraniu wszelkiej infor-
macji z terytorium Związku So-
wieckiego, Piaseckiemu pomaga-
ła działalność przemytnicza. Ży-
cie przemytnika i agenta wywia-
du w jednym było burzliwe, mo-
gło zakończyć się nagle i tragicz-
nie. Zresztą, Piasecki wielokrot-
nie ocierał się o śmierć czy wię-
zienie w sowieckiej celi. Poma-
gała mu waleczność i odwaga, 
nie bał się używać broni w osta-
tecznym rozrachunku. Przełoże-
ni wywiadu przez palce patrzyli 
na przemytnicze dokonania pod-
władnego. Grunt, że swoje zada-
nia wykonywał solidnie. W mel-
dunkach przełożeni chwalili go: 
„praca Piaseckiego była wyjąt-
kowo wydajna. Zdobywał infor-
macje stanowiące poważną war-
tość. Wykazywał dużą odwagę 
w sprawie polskiej, odznaczał 
się brawurową odwagą. Służ-
bę wywiadowczą pełnił z zami-
łowaniem, powierzone zadania 
wypełniał nie szczędząc życia 

i zdrowia.” Za zasługi awansował 
do stopnia podporucznika. Sta-
bilizacja i uszczelnienie granicy 
polsko – sowieckiej sprawiły, że 
niemal jednocześnie stracił oba 
źródła dochodu. Zwolniony ze 
służby i pozbawiony możliwości 
przemytu, ponownie stał się nie-
potrzebnym dla społeczeństwa. 
Kiedy w połowie 1926 roku ra-
zem z przyjacielem dokonali na-
padu na kolejkę w okolicy Wiel-
kie Możejki, dokonując rabunku, 
zostali schwytani i stanęli przed 
sądem. Lokalny „Dziennik Wileń-
ski” tak scharakteryzował oskar-
żonych: „są to młodzieńcy o twa-
rzach słabej woli, wyniszczonych, 
twarzach zdolnych do uniesień 
w złym i dobrym kierunku”. Da-

lej gazeta wyjaśnia, że Piasec-
ki całą winę brał na siebie, osła-
niając w ten sposób przyjaciela. 
Do napadu doszło z powodu bra-
ku pracy i perspektywy jej zna-
lezienia. I co ciekawe, oskarże-
ni byli bronieni przez ofiary na-
padu, które stwierdziły, że nie 
wszystkim zabrano pieniądze, 
oszczędzając samotną kobietę, 
biednego furmana oraz drobne-
go urzędnika. Zostali skazani na 
karę śmierci. Prezydent Mościc-
ki zastosował wobec skazanych 
prawo łaski i zamieniono wyrok 
na 15 lat więzienia. Piasecki od-
siadywał min. w Lidzie, Rawiczu, 
Koronowie i na Świętym Krzy-
żu koło Kielc. Nie zmienił swe-
go charakteru, nawet w więzie-

niu. Skory do buntów, wszczynał 
je, awanturował się, kiedy chodzi-
ło o zachowanie godności ludz-
kiej, a raczej jej braku wobec ska-
zanych. Te fakty raczej elimino-
wały Piaseckiego w jego stara-
niach o przedterminowe zwolnie-
nie, o które ubiegał się od 1930 
roku. Uzasadnieniem miały być 
zasługi w służbie wywiadu oraz 
początki gruźlicy, której nabawił 
się na Świętym Krzyżu. I wte-
dy przeczytał informację w jed-
nej z dostarczanych do więzie-
nia gazet o konkursie literackim.

Sukces „Kochanka Wielkiej 
Niedźwiedzicy” był tak wielki, że 
tylko w 1937 roku powieść dwu-
krotnie wznawiano. „Kim jest ów 
Piasecki?” – zadawano pytanie. 
Nikomu nie znany, a więc żyła 
złota dla wydawnictwa. Wańko-
wicz uznał, że takiej okazji nie 
może stracić i rozpoczął stara-
nia o przedterminowe zwolnie-
nie autora. Nie tylko Wańkowicz. 
W obronę Piaseckiego zaanga-
żowali się m.in. Juliusz Kaden 
– Bandrowski, Karol Kuryluk, 
Kazimierz Błeszyński. Jednym 
z argumentów była rozwijająca 
się u Piaseckiego gruźlica. Kie-
dy wyszedł na wolność, zdawa-
ło się, że jego dni są policzone. 
Dostał się pod kuratelę Wańko-
wicza, dzięki któremu otworzy-
ły się przed nim wrota na salony 
literackie, najpierw w Wilnie, po-
tem w Warszawie i innych mia-
stach Polski. W Zakopanem był 
częstym gościem Harendy, pro-
wadzonej przez wdowę po Janie 
Kasprowiczu – Marii. Nie czuł się 
dobrze w salonach. Piętno ska-
zańca i pobyt w więzieniu spra-
wiły, że czuł się niepewnie w tym 
środowisku. Stał się wilkiem, 
a wilków nie wpuszcza się na 
salony. Chyba tylko jako „okazy” 
dla ciekawskich oczu. Związany 
z wileńską prasą, pisał dużo, jak-
by chciał nadgonić zaprzepasz-
czony czas. Po „Piątym etapie”, 
powstała jego kontynuacja – „Bo-
gom nocy równi”. I zawsze z suk-
cesem. Za tę ostatnią powieść, 
zdobył drugą nagrodę „Wiadomo-
ści Literackich”, ustępując „Ła-
dowi serca” Jerzego Andrzejew-
skiego. Jego życie ustabilizowa-
ło się. Odnosił sukcesy, odło-

Sergiusz Piasecki, 
czyli żywot wilka

 ■ Języka polskiego uczył się będąc dorosłym. A nauczycielami byli współtowarzysze z celi więziennej. Oraz 
gazety i książki jakie dostarczano mu do celi, kiedy w zapamiętaniu pisał powieść „Piąty etap”. Rękopis, 
który miał zostać wysłany na konkurs literacki, nie został dopuszczony przez więzienną cenzurę. Po kilku 
miesiącach spróbował ponownie i napisał dzieło swego życia. Powieść „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy” 
została przesłana do wydawnictwa „Rój”, którego współwłaścicielem był Melchior Wańkowicz. Ten poznał 
się na talencie odsiadującego w więzieniu Sergiusza Piaseckiego i w 1937 r. wydał „Kochanka”. Był to 
sukces wydawniczy „Roja” i odkrycie nowego talentu pisarskiego.

Andrzej 
Manasterski
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żył trochę pieniędzy, a co 
najważniejsze, skutecznie wal-
czył z gruźlicą. Żeby jednak nie 
było za dobrze, wielkimi kroka-
mi zbliżała się wojna. Nie zo-
stał zmobilizowany ze względu 
na swoje problemy ze zdrowiem. 
Ale nie został bezczynny. Od 
samego początku szukał możli-
wości działania w ruchu oporu. 
Zaopatrzony w dokumenty po-
zwalające na wyjazd do Holan-
dii, nie skorzystał z nich. Jako 
„Jan Tomaszewicz” wstąpił do 
ZWZ AK w lutym 1940 roku. Pi-
sywał do podziemnego pisma 
„Polska w Walce”. Jednocze-
śnie został wykonawcą wyroków 
z mocy konspiracyjnego sądu. 
Z jego ręki zginął m.in. kolaboru-
jący z Niemcami redaktor „Goń-
ca Codziennego” Czesław An-
cerewicz. Kiedy jednak otrzy-
mał rozkaz zabicia Józefa Mac-
kiewicza, którego znal jeszcze 
sprzed wojny, odmówił wykona-
nia rozkazu. Argumentował, że 
oskarżenie wobec Mackiewicza 
jest sowiecką próbą likwidacji pi-
sarza rękami polskiej organiza-
cji podziemnej za to, że ten jest 
zajadłym antykomunistą. Prze-
konanie o niewinności Mackiewi-
cza było tak wielkie, że wymógł 
zawieszenie wykonania wyro-
ku i ponowne rozpatrzenie spra-
wy. Jak się później okazało, Pia-
secki miał rację. Józef Mackie-
wicz w podzięce umieścił oso-
bę Piaseckiego w powieści „Nie 

trzeba głośno mówić”, jako po-
stać ideową, chwalebną, choć 
samotną w swojej postawie.

Piasecki i Mackiewicz, to 
dwa wilki, samotnie przemie-
rzające ostępy leśne ziem daw-
nego Księstwa Litewskiego, szu-
kające dla siebie miejsca. Nie-
ustępliwi i honorowi, nie znajdu-
jący poklasku wśród „wybrań-
ców” tego świata, żyjący czę-
sto na marginesie. Obaj mie-
li podobny stosunek do komu-
nizmu, w którym widzieli samo 
zło. Obaj mieli ten zaszczyt, że 
byli zwalczani przez ten system 
aż do samego końca. Piasecki, 
podobnie jak Mackiewicz, był 
tropiony przez Sowietów pod-
czas wojny i po jej zakończe-
niu. Dlatego postanowił skorzy-
stać z okazji i wyjechał ukry-
ty w konwoju UNRRA do oku-
powanych Niemiec. Tam wstą-
pił do I Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka. Na emigra-
cję wyjechał bez żony – Jadwi-
gi z domu Waszkiewicz. Swo-
ją wybrankę poznał w 1941 r. kie-
dy przebywał w majątku Barcie. 
Jadwiga wcześniej była zwią-
zana z Czesławem Miłoszem. 
Porzucona przez poetę, z któ-
rym była w ciąży, zamknęła się 
przed światem. Miłosz „był zbyt 
dziecinny do tego związku”, jak 
pisała po latach Jadwiga, która 
usunęła ciążę. Piasecki otoczył 
opieką Jadwigę i nadał sens jej 
życiu. Okoliczności tej znajo-

mości znaleźć można w cyklu 
„Wieży Babel”, na którą skła-
dają się „Człowiek przemienio-
ny w wilka” oraz „Dla honoru or-
ganizacji”. Trzecia część trylogii 
nie została napisana, choć au-
tor miał takie plany, które podjął 
na krótko przed śmiercią. Zwią-
zek z Jadwigą zakończył się ślu-
bem, dla którego Piasecki po-
stanowił przejść na katolicyzm. 
Małżonkowie doczekali się syna 
Władysława.

Jak związek z Jadwigą wpły-
nął na stosunki Piaseckiego i Mi-
łosza? Z pewnością nie było to 
bez znaczenia. Tym bardziej, że 
Piasecki od początku żywił wro-
gość do komunizmu, z którym Mi-
łosz związał się w okresie powo-
jennym. Będąc na emigracji Pia-
secki wzywał Polaków do pozo-
stania na niej (m.in. w artykule 
„Czy wracać?” pismo „Pod prąd” 
z 1946 r.), czekając na wybuch 
konfliktu Stanów Zjednoczo-
nych z Sowietami. O Polsce po-
wojennej napisał w 1948 r. sa-
tyrę „Siedem pigułek Lucyfe-
ra” oraz „Zapiski oficera Armii 
Czerwonej”. W tym czasie Mi-
łosz brylował jako attache kultu-
ralny w USA i we Francji. Dopie-
ro w 1951 r. poprosił władze fran-
cuskie o azyl polityczny. W „prze-
poczwarzenie” Miłosza Piasec-
ki nie wierzył. W głośnym „Były 
poputczik Miłosz” w Wiadomo-
ściach Literackich z 1951 r., pi-
sał: Miłosz pisze, że służył Kra-

jowi, chociaż służył Bierutowi. Pi-
sze, że służył, bo „wszyscy słu-
żą”. Ale jak służą? Jeśli robot-
nik czy urzędnik nawet wstępu-
je do PPR, aby wyżyć, jeśli na-
wet w pochodach nosi portret 
Stalina – którego, jeśli by mógł, 
udusiłby własnymi rękami – to 
jest to nieszczęście, w które „mi-
łosze” go wtrącili. W innym mate-
riale („Nie KTO, lecz CO pisze”) 
Piasecki pisał: Ja protestowałem 
przeciw temu, że Miłosz obecny 
ustrój w Polsce nazywa „demo-
kracją ludową” i „drogą do socja-
lizmu”. Bo uważam, ze obecny 
ustrój jest katownią dla narodu, 
morderstwem najlepszych dzie-
ci Polski, ogólną eksploatacją, 
tyranią i rusyfikacją. I nie drogą 
do socjalizmu, lecz drogą do wię-
zień, łagrów, powszechnego ubó-
stwa i niewolnictwa. Miłosz nadal 
jest eks-bierutowcem, który świa-
domie, dobrowolnie i czynnie do-
pomagał wrogom narodu polskie-
go w pozbawieniu go wolności. 
Obecnie zaś uważam, że Miłosz 
jest jeszcze szkodliwszy niż po-
przednio, bo wprowadza w błąd 
opinię publiczną Zachodu, publi-
kując fałszywe informacje o Pol-
sce przedwojennej i o stanie rze-
czy w Polsce obecnej. Robi to 
dlatego, że chce wybielić to plu-
gastwo, któremu dla kariery i ma-
mony wiele lat wiernie służył. Mi-
łosz, nie mając na usprawiedli-
wienie merytorycznych odpowie-
dzi stwierdził w paryskiej „Kul-

turze”, że Piasecki „to człowiek 
którego wynajmuje się do mo-
krej roboty”. Odpowiedź „god-
na podziwu” laureata Nagrody 
Nobla.

Piaseckiemu głowę zaprząta-
ła nie tylko kwestia Miłosza. 
W tym czasie szukał dla siebie 
miejsca na emigracji. Odma-
wiano mu uznania stopnia ofi-
cerskiego, on sam zerwał kon-
takty z Wańkowiczem, z którym 
toczył spór o zaległe tantiemy 
za publikacje, jakie wydawnic-
two Roy Publisher, spadkobier-
ca „Roja”, wydawało po woj-
nie. Pozbawiony wsparcia, szu-
kał możliwości zarobkowania, 
przyjmując prace fizyczne. Nie-
stety, Piasecki czuł się coraz 
gorzej, borykając się z cho-
robą. Odnowiły się problemy 
z płucami. I to one zostały za-
atakowane nowotworem, który 
okazał się dla pisarza śmier-
telny. Piasecki zmarł w Wiel-
kiej Brytanii 12 września 
1964 roku w polskim szpita-
lu w Pentley. Jest pochowa-
ny na cmentarzu w Hastings 
a na nagrobku widnieją gwiaz-
dy Wielkiej Niedźwiedzicy. Jak 
przystało na samotnego wilka, 
zmarł niemal w zapomnieniu 
i osamotnieniu. Jego spuści-
zna literacka w PRL była nie-
znana. Dopiero wydawnictwa 
drugiego obiegu na nowo „od-
kryły Piaseckiego”.

▶

O jego osiągnięciach w Polsce 
wiemy prawie wszyscy, ale war-
to przypomnieć o deklaracji, 
którą złożył pod koniec walki 
w wojnie o niepodległość USA. 
W czasie służby w stopniu ge-
nerała brygady w Armii Konty-
nentalnej otrzymywał żołd. Po 
zakończeniu wojny oświadczył 
Thomasowi Jeffersonowi, jed-
nemu z ojców założycieli Sta-
nów Zjednoczonych, że cały 
swój żołd przekazuje dla wyku-
pienia czarnoskórych niewolni-
ków, którzy byli w posiadaniu te-
goż Jeffersona. W swojej dekla-
racji wspomniał również o wy-
kształceniu tych ludzi, aby mo-
gli godnie żyć. Po wyjeździe Ko-
ściuszki z USA, Jefferson tro-
chę opóźniał swoje zobowiąza-
nie. Dopiero po paru latach po-
mógł kilku z nich wrócić do Ka-
merunu, który stawał się krajem 
tworzonym w Afryce dla powra-
cających niewolników.

Ponad dziesięć lat temu by-
łam w muzeum domu Jefferso-
na w stanie Virginia i widząc 
portret Kościuszki zapytałam 
się przewodnika, czy wie co 
ten człowiek zrobił dla ludzi 
pracujących dla Jeffersona. 
Przewodnik zrobił głupią minę 
i powiedział, że nie wie. Wyja-
śniłam zebranym i poleciłam 

książkę o Kościuszce, wyda-
ną przez Fundację Kościusz-
kowską.

Historia ta jest świadec-
twem dwóch rzeczy – wiel-
kości Tadeusza Kościuszki, 
oraz braku informacji w świe-

cie o wielkich Polakach, któ-
rzy wykazywali się sercem, 
męstwem i odwagą. Jak rów-
nież o konieczności pilno-

wania wypełniania obietnic 
przez wielkich i możnych tego 
świata.

Tadeusz Kościuszko
 ■ 4 lutego przypadła 277 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. Agnieszka 

Marczak
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Sceny jak z amerykańskiej ko-
medii sensacyjnej. Jakieś restau-
racyjne wnętrze, w roli głównej 
Murzyn (dla postępowych: Afro-
amerykanin) o nader wyrazistej 
mimice i mocno zdemokratyzo-
wanej wymowie. Powiedzmy, że 
taki imitator Eddiego Murphy’e-
go w produkcji filmowej klasy B, 
może nawet C. I ten nasz boha-
ter w sposób całkiem nieskrę-
powany opowiada naprawdę in-
trygujące rzeczy: że skoro wiru-
sy i tak mutują, to firma Pfizer 
rozważa, czy by temu proceso-
wi naturalnemu nie nadać do-
datkowej dynamiki, co pozwoli-
łoby z wyprzedzeniem przygoto-
wywać nowe wersje szczepion-
ki na kolejne mutacje wirusa, bo 
że infekcja CoViD-19 będzie dla 
koncernu jeszcze przez dłuższy 
czas „dojną krową” to oczywiste.

Na uwagę rozmówcy, że ta-
kie „podkręcanie” retrowirusów 
to przecież nic innego jak zdele-
galizowana za czasów prezyden-
ta Obamy metoda tzw. wzmac-
niania funkcji patogenu (gain-of-
function, GOF), nasz niby-Mur-
phy pogodnie zaprzecza. Nie, 
jego zdaniem, to byłaby tylko 
„ukierunkowana ewolucja” (di-
rected evolution)… Nudy? Ależ 
skąd. Gdy tylko rozmówca po-
godnego wesołka ujawnia, iż roz-
mowa została utrwalona na ta-
śmie filmowej, akcja mocno się 
dynamizuje: dochodzi do szar-
paniny, prób wyrywania kasety, 
niemal do bójki. I do oskarżeń 
o bezprawne filmowanie. Zde-
sperowany, bliski teraz łez nasz 
bohater deklaruje, że on kłamał, 
po prostu szpanował, chciał bły-
snąć przed swym rozmówcą pod-
czas spotkania… Hollywood? 
Niekoniecznie.

Walker, czyli Pfizer na 
cenzurowanym

Nie zawracałbym nikomu gło-
wy epizodem o dość umiarko-
wanej wiarygodności, o jakości 
artystycznej nawet nie wspomi-
nając, gdyby nie fakt, że idzie 
o najnowszy materiał reporter-
ski Projektu Veritas, tj. założonej 
w roku 2011 przez Jamesa O’Ke-
efe grupy niezależnych dzienni-
karzy, swoistej inicjatywy oddol-
nej, trochę takiej medialnej par-
tyzantki, o której szerzej napiszę 
przy innej okazji. No i gdyby nie 
fakt, że – poza Twitterem – jako 
jedyny pokazał i skomentował ich 
reportaż Tucker Carlson w tele-
wizji Fox. Gdyby nie on, pewnie 
bym się tym materiałem w ogó-
le nie zainteresował. Bo całość 

sprawiała dziwne i niezbyt po-
ważne wrażenie, ale akurat do 
Carlsona i jego wyczucia ame-
rykańskiej rzeczywistości oraz 
zdolności odróżnienia zwykłego 
fejku od rzetelnego newsa mam 
po prostu zaufanie.

Problem w tym, że ten pogod-
ny wesołek, a następnie restau-
racyjny awanturnik o manierach 
miłośnika gangsta rapu czy hip 
hopu jest dyrektorem wydziału 
badań i rozwoju, operacji strate-
gicznych oraz planowania prac 
nad mRNA firmy Pfizer, która 
już teraz zdołała wmusić Ursu-
li von der Leyen taką liczbę in-
iekcji genetycznych, niesłusznie 
zwanych szczepionkami, że na 
każdego mieszkańca UE, łącz-
nie z niemowlakami oraz starca-
mi, wystarczy ich na dziesięć po-
wtórzeń! O ile oczywiście znaj-
dą się chętni. Jeśli w kierownic-
twie globalnej firmy o ogrom-
nych wpływach politycznych funk-
cjonuje ktoś taki jak Jordon Tri-
shton Walker, czyli barwna po-
stać z reportażu filmowe-
go ekipy Project Veritas, 
to strach się bać.

Zwłaszcza gdy pamię-
tamy, że szef koncernu 
Albert Bourla nie dość, 
że u progu tzw. pandemii 
sprzedał korzystnie swo-
je akcje, to sam na pełne 
przyjęcie preparatu, rekla-
mowanego wszędzie jako 
„bezpieczny i skuteczny”, 
jakoś długo się nie decy-
dował, tłumacząc że nie 
chce się wcinać w kolej-
kę. Pewnie byśmy nawet 
o tym nie wiedzieli, gdyby 
nie fakt, że w marcu 2021 roku 
The Jerusalem Post poinformo-
wał, że prezes Bourla musiał 
przełożyć swoją wizytę w Izra-
elu, gdyż nie był jeszcze „w peł-
ni zaszczepiony”. Ale rok później, 
latem, gdy świat miał już ukraiń-
skie sprawy na tapecie, prezes 
zarządu Pfizera odbył triumfal-
ną podróż do Izraela i nawet zo-
stał tam uhonorowany przez pre-
zydenta państwa prestiżową na-
grodą Genesis Prize, zwaną nie-
raz izraelskim Noblem.

Być może jeszcze więk-
szy dyskomfort setkom milio-
nów osób zaszczepionych an-
tykowidowym preparatem tej 
firmy musiała sprawić Janine 
Small, regionalna dyrektor Pfi-
zera ds. kontaktów z UE, gdy 
skutecznie indagowana przez eu-
roposła z Niderlandów przyzna-
ła, że badań potwierdzających 
skuteczność preparatu w zatrzy-
mywaniu transmisji wirusa wcale 

nie przeprowadzono. Innymi sło-
wy, agresywna promocja iniekcji 
pod hasłem „zaszczep się dla in-
nych”, podjęta niestety ochoczo 
przez agendy państw euroatlan-
tyckich, była zwyczajnym intere-
sownym – czytaj: „handlowym” 
– oszustwem.

Comirnaty, czyli cud-
szczepionka Pfizera

Z powodu rzekomo bardzo śmier-
cionośnej pandemii wprowadzo-
no reżim regulacji i restrykcji, któ-
re – bez istotnych sanitarnie po-
wodów – na dwa lata sparaliżo-
wały życie społeczne i gospodar-
cze wielu państw świata, głów-
nie zresztą Zachodu, sprzyja-
jąc jeszcze dalej idącemu roz-
warstwieniu majątkowemu i za-
pewniając absolutnie nienależne 
bogacenie się grupie globalnych 
firm farmaceutycznych, w świe-
cie anglosaskim określanych krót-
ko jako Big Pharma. Lwią część 
tego tortu zgarnął dla siebie kon-

cern pod zarządem prezesa Al-
berta Bourli, urodzonego w 1961 
roku w Salonikach, w rodzinie se-
fardyjskich Żydów, aktywnego 
zawodowo w Pfizerze najpierw 
w Grecji, później w USA, promo-
tora współpracy z niemiecką fir-
mą BioN-Tech nad preparatem 
Comirnaty, z wykształcenia we-
terynarza z doktoratem.

Stosunkowo niedawno kon-
kurująca z Pfizerem firma Mo-
derna ogłosiła, że czuje się po-
szkodowana, wyjaśniając przy 
okazji, że iniekcje typu mRNA 
oparto na technologii, którą do-
skonalono w ich laboratoriach 
już od przeszło dekady. Ta infor-
macja jest o tyle ważna, że tłu-
maczy, jak to było możliwe, że 
„preparaty antykowidowe” poja-
wiły się na rynku zaledwie w kil-
ka miesięcy po zadekretowanym 
początku pandemii. Podczas gdy 
powszechnie wiadomo, że pra-
ce nad faktycznie skutecznymi 

oraz bezpiecznymi szczepion-
kami, wraz z okresem ich testo-
wania, muszą potrwać przynaj-
mniej dwa do trzech lat. I to jest 
absolutne minimum.

Warto też dodać, że na pró-
by tworzenia przeciwnowotworo-
wych tzw. terapii genetycznych, 
które początkowo dawały obiecu-
jące rezultaty, mniej więcej dzie-
sięć lat temu nałożono morato-
rium, ponieważ ich skuteczność 
nie ograniczała się wyłącznie 
do zmian nowotworowych, lecz 
atakowała poważnie również or-
ganizmy osób leczonych. Aż do 
przypadków śmierci włącznie. 
A teraz, stosując tę właśnie tech-
nologię wyprodukowano na ko-
lanie „skuteczną i bezpieczną 
szczepionkę na CoViD-19”, któ-
ra w istocie polega na podawa-
niu organizmowi nośnika kwasu 
RNA białka szczytowego tego 
chorobotwórczego patogenu. 
Złe skutki dziwnej, sprzecznej 
z przysięgą Hipokratesa „profi-
laktycznej procedury” próbowa-

no ukrywać. Jednak po 
przeszło dwóch latach, 
pomimo usilnych starań 
i akcji prowadzonej wspól-
nymi siłami agend rządo-
wych, mejnstrimowych 
mediów oraz armii trolli 
Big Pharmy w portalach 
i na platformach spo-
łecznościowych, kurtyna 
kłamstwa zaczyna pę-
kać. Przede wszystkim za 
sprawą trudnych do zigno-
rowania zdrowotnych kon-
sekwencji rozpoczętego 
procesu „wyszczepiania 
całych populacji”.

Coraz trudniej ukryć przypad-
ki śmierci młodych ludzi czy ka-
lectwa mistrzów wyczynu spor-
towego, a także coraz częst-
sze w różnych kategoriach wie-
kowych zapalenia mięśnia serco-
wego, zawały, udary, zakrzepice, 
choroby autoimmunologiczne. 
Dramatyczna wiedza o tym, że 
sprokurowany (engineered) w wu-
hańskim laboratorium wirus SAR-
S-CoV-2 (a konkretnie białko jego 
kolca!) jest groźny głównie dla 
układu naczyniowego człowie-
ka, stale się upowszechnia. Za-
tem i do wielokrotnego serwowa-
nia organizmowi tego patogenu 
poprzez preparat mRNA coraz 
trudniej ludzi zachęcić.

Tętnice wieńcowe doktora 
Chanda

Dr Aseem Malhotra, znany i sza-
nowany brytyjski kardiolog, uro-
dził się w roku 1977 w Delhi, w ro-

dzinie lekarskiej. Miał rok, gdy ro-
dzice przenieśli się do Wielkiej 
Brytanii, ponieważ jego ojciec 
dr Kailand Chand dostał pracę 
w największym brytyjskim szpi-
talu dziecięcym w Liverpoolu, 
a jednocześnie robił specjalizację 
z medycyny tropikalnej na tam-
tejszym uniwersytecie. Malhotra 
junior w roku 2001 ukończył me-
dycynę na uniwersytecie w Edyn-
burgu. Pracował w paru szpita-
lach Szkocji, później w Manche-
sterze, Leeds i Blackpool. Spe-
cjalizował się w kardiologii, ale 
przejawiał również zaintereso-
wanie zdrowiem publicznym, za-
lecając zdrowe odżywianie m.in. 
redukcję cukru oraz śmieciowej 
żywności ( junk food) w stosowa-
nej diecie. Krytykował współcze-
sną medycynę za tzw. nadroz-
poznawalność (overdiagnosis) 
zwłaszcza zmian nowotworowych 
oraz skłonność do nadmiernego 
leczenia (overtreatment)… Przez 
jednych uznawany za postać zna-
czącą i wpływową, przez innych 
bywał kwestionowany. Jednym 
słowem, nie jest to jakiś tam so-
bie lekarz z rejonowej przychodni.

W kwestii infekcji wywoła-
nej wirusem z Wuhan dr Mal-
hotra nie był oryginalny: ow-
szem, wskazywał na znaczenie 
zdrowej diety jako czynnika od-
porności, ale wziął też dwie se-
rie preparatu Comirnaty. Co wię-
cej, w popularnym programie tele-
wizji śniadaniowej namawiał Bry-
tyjczyków do przyjmowania iniek-
cji mRNA. Do istotnej zmiany po-
glądów w tej sprawie doprowadzi-
ła go dopiero tragedia rodzinna. 
Otóż, jego ojciec dr Chand, inter-
nista, kawaler Orderu Imperium 
Brytyjskiego (OBE, 2009), rześki 
i wysportowany 73-latek, zmarł 
na zawał serca pół roku po przy-
jęciu drugiej dawki antykowido-
wego preparatu Pfizera. Wiado-
mo, żal, poczucie utraty… ale do-
piero wyniki sekcji zwłok stały się 
sygnałem alarmowym. Okazało 
się, że dr Chand nie miał jednak 
zawału serca, lecz zmarł z po-
wodu nagłej blokady tętnic wień-
cowych.

Malhotra: wirus mniej 
groźny niż Big Pharma

Tragedia rodzinna oraz sygnały 
ze Stanów dotyczące przypad-
ków ciężkich powikłań nie z po-
wodu przejścia infekcji wirusem 
SARS-CoV-2, lecz właśnie jako 
następstwo przyjęcia preparatu 
mRNA, skłoniły dr. Malhotrę do 
wnikliwej analizy wszelkich infor-
macji, jakimi w tej sprawie dys-

Wirusy i ludzie. 
Walker – Bourla – Malhotra

 ■ Wirus odzwierzęcy? Jednak z laboratorium. Globalna pandemia? Tyle że potiomkinowska. Skuteczne 
i bezpieczne szczepionki? Ależ skąd, to tylko eksperymentalny preparat genetyczny.

Wzmacnianie funkcji (gain-

of-function) to tylko zręczny 

eufemizm. Idzie przecież 

o uzłośliwianie patogenów 

niegroźnych dotąd dla człowieka, 

czyli w istocie o utworzenie nowej 

broni biologicznej.

►

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim wyłączą prąd
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ponuje brytyjska służba zdro-
wia. Spędził on dziewięć miesię-
cy, analizując wielkie zbiory da-
nych (tzw. Big Data), co dopro-
wadziło go do całkowitej zmiany 
stanowiska w sprawie stosowa-
nia preparatów mRNA.

Wnioski? Żeby uratować jed-
nego osiemdziesięciolatka od 
śmierci, trzeba poddać iniekcji 
230 osób w tej kategorii wieko-
wej. Żeby nie dopuścić do śmier-
ci jednej osoby w wieku między 
70 a 80 lat, liczba poddanych 
szczepieniu wzrasta już do 520. 
Dla uratowania jednego istnie-
nia między 60 a 70 rokiem życia 
trzeba zaszczepić aż tysiąc osób, 
a w następnym przedziale wieko-
wym (między 50 a 60) całe dwa 
tysiące… Gdy tymczasem, ana-

liza tych samych danych wska-
zuje na fakt, że spośród każdych 
ośmiuset zaszczepionych, jed-
na osoba doznaje poważnych 
szkód poszczepiennych, z inwa-
lidztwem włącznie – konkluduje 
dr Malhotra. Inaczej: ryzyko in-
iekcji mRNA jest dla poddanych 
tej procedurze większe niż ko-
rzyści z niego płynące.

A przecież dochodzą do tego 
dane z USA, które wskazują na 
jeszcze poważniejsze konsekwen-
cje przyjmowania natrętnie rekla-
mowanego preparatu Comirnaty 
(to handlowa nazwa iniekcji mRNA 
Pfizera). Według tamtejszego sys-
temu rejestracji przypadków nie-
korzystnych działań i szkód po-
szczepiennych Vaccine Adver-
se Event Reporting System (VA-

ERS) liczba osób chorych, z trwa-
łym inwalidztwem, a także zmar-
łych stale rośnie. Dane z 9 grud-
nia 2022 wykazują blisko 33 tys. 
zmarłych (32 828), około 61 tys. 
osób z trwałym inwalidztwem (61 
065) i blisko 36 tys. przypadków 
zapalenia mięśnia sercowego 35 
828). Ale faktyczne dane mogą 
być wyższe, bo według pracy na-
ukowej z Uniwersytetu Columbia 
liczbę śmierci mających związek 
ze szczepieniem przeciwko Co-
ViD-19 tylko w okresie między lu-
tym a sierpniem 2021 roku (czy-
li zaraz po wdrożeniu masowych 
szczepień) szacowano w USA 
między 146 a 187 tysiącami przy-
padków.

W każdym razie zatrważają-
ce wnioski ze statystycznej ana-

lizy danych wyłącznie brytyjskiej 
służby zdrowia sprawiły, że Hin-
dus dr Aseem Malhotra, syn ka-
walera Orderu Imperium, zwró-
cił się z publicznym apelem do 
Rishiego Sunaka, premiera rzą-
du Jego Królewskiej Mości Ka-
rola III, który zrządzeniem im-
perialnego losu akurat również 
pochodzi z Indii, o natychmia-
stowe zatrzymanie akcji maso-
wych szczepień preparatem ge-
netycznym mRNA, ze wzglę-
du na fakt, iż prawdopodobień-
stwo szkód poszczepiennych 
znacznie przewyższa możliwe 
szkody z przejścia infekcji póź-
nymi wariantami wirusa mocno 
przereklamowanego przez WHO, 
koncerny farmaceutyczne oraz 
Billa Gatesa.

Gdy brytyjski kardiolog dr 
Aseem Malhotra spostrzegł 
brak spójności między proepi-
demiczną i hurraszczepionkową 
agitacją sanitarystów a nagimi 
faktami, wtedy osobiście prze-
analizował twarde dane i zmie-
nił swe stanowisko w sprawie. 
Przypuszczam, że profesorowie 
Horban czy Pyrć, mimo pirami-
dalnych błędów, jakie w ocenie 
sytuacji epidemicznej popełnili 
przed rokiem – Horban: zabrak-
nie stadionów!, Pyrć: bez przy-
musu szczepień upadnie gospo-
darka! – jeszcze do takiej meta-
noi niestety nie dojrzeli. Choć tu-
taj wolałbym nie mieć racji.

1 lutego 2023

▶

„W ten dzień przyszłam do oddziału, żeby 
odwiedzić mego brata »Kaktusa«. W cza-
sie mego pobytu padły pierwsze strza-
ły, bolszewicy zajęli stanowisko w stodo-
le z obstrzałem na domy, w których sta-
cjonował oddział. Byli zabici i ranni. Prze-
ważnie rozrywani kulami. »Fakir« otrzymał 
dwa strzały, jeden obok drugiego, w pierś. 
Stracił przytomność. W apteczce, którą 
mi dano, był mały bandażyk i fiolka z ry-
wanolem. Przy pomocy gospodyni opa-
trzyłam rany. Wycofaliśmy się, gdy bol-

szewicy zaczęli strzelać czerwonymi ra-
kietami. [...] W czasie walki byłam dziw-
nie spokojna. Na saniach, gdy siedziałam 
przykryta kożuchem obok „Fakira”, strasz-
nie dygotałam z nerwów. Wokół panowa-
ły ciemności. Był cały czas nieprzytomny. 
Jechaliśmy na ostatnich saniach. Co pe-
wien czas podjeżdżał jadący na przodzie 
na koniu »Lisek«, pytając o stan komen-
danta. Czułam się bezradna, nie mogłam 
mu pomóc. [...] Raz tylko komendant odzy-
skał w drodze przytomność. »Do Kiemli-

szek« – wyszeptał i znów stracił przytom-
ność. [...] Zmarł, zanim dojechaliśmy do 
pierwszego po ucieczce przystanku. Była 
ciemna, zimna, lutowa noc. Nad ranem 
stanęliśmy nad Sużanami nad Jeziorem 
Dubińskim (jeśli się nie mylę). Pożegna-
liśmy Komendanta i »Dana«, który tak-
że zmarł, ciężko ranny w brzuch. Gospo-
darz obiecał pochować, a na razie scho-
wał trumny w sianie, a my szybko musie-
liśmy zmienić miejsce postoju, gdyż od 
Sużan szła obława”.

Ostatni żołnierz Armii Krajowej – 
Sergiusz Kościałkowski

 ■ 4 lutego 1945 roku, Raubiszki, śmiertelna potyczka Sergiusza 
Kościałkowskiego, ostatniego polskiego żołnierza Armii Krajowej, 
którego szczątki spoczęły na cmentarzu wojskowym na Rossie 
– we wspomnieniach Wandy Kiałki:

Wanda Kiałka (z domu Cejko)

„Wilia”, „Marika”, ur. 1922 roku sanitariuszka Armii Krajowej. Po bi-
twie pod Raubiszkami aresztowana przez bolszewików, po jedenastu 
latach pobytu w Workucie wróciła do Polski, zamieszkała we Wro-
cławiu, wyszła za mąż za poznanego w łagrze podporucznika Sta-
nisława Kiałkę „Bolesława” – w 2022 roku otrzymała stopień majora.

Magda 
Wysocka
(IPN Wrocław)

Stanisław Srokowski

WIEŻE KONTROLNE
zasypywały nas śniegi Syberii
zawiewały piaski pustyni
zalewały deszcze północy

ostrza płomieni cięły
nasze ciała

a widma płonących chat
dusiły oddechy

popękane imiona ojców i braci
ginęły w ruinach wsi

czarne wody rzek
parły w stronę dołów śmierci

i wtedy zobaczyliśmy
jak watahy dzikich mężczyzn suną
przez lasy by pić naszą krew

a jednak ocalały świadectwa
zgaszonych słów

opiewają naszą historię ptaki

i słychać szepty traw
i głosy z wieży kontrolnej
serc że nie gaśnie
tętno żył

unosi się
nad nami błękitne morze

i płyną czółna
świateł

Wiersz pochodzi z najnowszej książki Sta-
nisława Srokowskiego „Ciemne wzgórza 
Arkadii” prezentowanej podczas spotkania 
3.02.2023 w Klubie Muzyki i Literatury we 
Wrocławiu. Link do relacji z wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=yV-YOdAXKa0

Sergiusz Kościałkowski (1915 – 1945)

(„Fakir”, „Lech”, „Antoni”, „Kapitan Grób”, „Mag”) żołnierz wileńskiego Kedywu, ofi-
cer 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, kawalerzysta 1. Brygady Wileńskiej Ar-
mii Krajowej, komendant oddziału partyzanckiego walczącego z Sowietami, poeta. 
To postać niezwykle ciekawa, charyzmatyczna, utalentowana, nadal mało znana. 
Dwadzieścia lat po śmierci Sergiusz Kościałkowski pod pseudonimem „Mag” zo-
stał bohaterem wydanej w Londynie powieści autobiograficznej Sergiusza Piasec-
kiego „Dla honoru organizacji”. Następnie w 2016 roku został patronem pierwszej 
edycji wileńskiego biegu „Tropem Wilczym”. W 2019 roku doczekał się trzytomo-
wej biografii wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, także stał się bohaterem 
filmu historycznego pt. „»Fakir« W imieniu Rzeczpospolitej”.
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Więcej niewiadomych jest po 
stronie Partii Republikańskiej. 
Donald Trump, który w listopa-
dzie ub. roku zgłosił swoją kan-
dydature, akurat rozpoczął serię 
wieców i spotkań. Pojawiły się 
właśnie sondaże z trzech sta-
nów, w których najpierw odbę-
dą się prawybory. Chodzi o New 
Hampshire, Iowa i Karolinę Po-
łudniową. Z Trumpem wygrywa 
tam charyzmatyczny guberna-
tor Florydy, Ron DeSantis, któ-
ry – przypomnijmy – jeszcze nie 
zgłosił kandydatury – odpowied-
nio: 42-30 proc. (!), 32-30 proc. 
i 52-33 proc. (!). Nie zapomi-
najmy, że są też sondaże ogól-
nokrajowe, które mówią nam, 
iż Trump wygrywa z DeSanti-
sem kilkoma a nawet kilkuna-
stoma punktami. Co się jednak 
stanie, jeśli sondaże w kolejnych 
pierwszych stanach prawybor-
czych będą niekorzystne dla by-
łego prezydenta? Czy zdecydu-
je się dalej kandydować? Czy 
uwzględni, że może przegrać 
już na początku, a przegrywać 
przecież nie lubi… Czy wycofa 
się po kilku miesiącach kampa-
nii? I czy w końcu DeSantis wy-
startuje?

Nie wiemy na dzisiaj, czy 
przy kilku mocnych nazwi-
skach w gronie republikańskich 
kandydatów będziemy mieli 10-
15 osób chętnych na prawybory. 
Raczej będzie to zaledwie kil-
ku kandydatów, ale wyrazistych 
i z realnymi szansami.

Gubernator Florydy jest naj-
poważniejszym konkurentem 
Trumpa. Pod koniec lutego wyj-
dzie jego książka, co jest prak-
tyką polityczną, jeśli chce się 
osiągnąć wyższe cele. Autobio-

grafia DeSantisa, który w listo-
padzie został ponownie wybrany 
przeważającą większością gło-
sów gubernatorem Florydy, nosi 
tytuł „The Courage to Be Free: 
Florida's Blueprint for America-
's Revival”.

Były wiceprezydent Mike 
Pence także nie zgłosił kandy-
datury, ale jest ona oczekiwa-
na – już wydał książkę pod ko-
niec ub. roku; teraz jeździ po 
kraju i promuję autobiografię 
„So Help Me God”. O aspira-
cjach prezydenckich nadcho-
dzą wieści z otoczenia Nikki Ha-
ley – byłej ambasador przy ONZ 
(„If You Want Something Done: 
Leadership Lessons from Bold 
Women” – tytuł książki wyda-
nej w pazdzierniku przez byłą 
gubernator Karoliny Północnej). 
Podobnie rzecz się ma z oto-
czeniem senatora Teda Cruza, 
który już raz się starał i prze-
grał z Trumpem.

I jest jeszcze jeden – chyba 
– kandydat. Właśnie… wyszła 
jego książka „Never Give an 
Inch: Fighting for the America 
I Love” (w wolnym tłumaczeniu: 
Nigdy nie poddawaj się: wal-
ka o Amerykę, którą kocham). 
Mowa o Mike’u Pompeo, se-
kretarzu stanu z czasów Do-
nalda Trumpa, człowieku, któ-
ry wytrwał do końca kadencji 
b. prezydenta i był mu do koń-
ca wierny. Książka jest ciekawa, 
pełna zakulisowych wspomnień, 
poszerzająca wiedzę o wielu 
nieznanych nam aspektach 
polityki tej wielkiej, jak i przy-
ziemnej. I pełna ocen bardzo 
ciekawych lat i wydarzeń. Czy 
książka jest zapowiedzią, że do 
gry politycznej o najważniejsze 

stanowisko na świecie wchodzi 
nam nowy gracz? Zobaczymy… 
Pompeo był aktywny w czasie 
listopadowych wyborów i bada 
swoje szanse. Decyzję, jak po-
wiedział, podejmie na wiosnę 
i nie ma dla niego znaczenia, 
że miałby się zmierzyć ze swo-
im byłym szefem.

Powiedział kiedyś: “Jeśli 
zgłaszasz się jako kandydat na 
prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych, lepiej uwierz, że masz krę-
gosłup ze stali, zdolności inte-
lektualne i odwagę, by być głów-
nodowodzącym najważniejsze-
go kraju w historii cywilizacji.”

***
Pompeo opisuje m. in. sytuację 
z lutego 2019 r., kiedy to przeby-
wał wraz z prezydentem w Ha-
noi. Tam też dotarł przywódca 
Korei Północnej Kim Dzong Un. 
Spotkanie obu przywódców mia-
ło na celu doprowadzenie Ko-
rei Północnej do ograniczenia 
jej potencjału nuklearnego. Do 
delegacji amerykańskiej dotar-
ła informacja, że konflikt mię-
dzy Pakistanem i Indiami, hi-
storycznie głównie o Kaszmir, 
może wyrwać się spod kontro-
li, bo istnieje zagrożenie użycia 
broni nuklearnej, którą oba pań-
stwa przecież posiadają. Paki-
stan miał bowiem zestrzelić in-
dyjskie odrzutowce, więc w Deh-
li poważnie myślano o rozpoczę-
ciu operacji wojskowej. Jak po-
wiada Pompeo, oba kraje zbli-
żyły się poważnie do wojny nu-
klearnej, o czym świat do tej 
pory nie za dobrze zdawał so-
bie z tego sprawę. Z obydwu 
krajów – oskarżających się na-
wzajem o chęć użycia broni ato-
mowej – nadchodziły do amery-

kańskiego sekretarza stanu sy-
gnały, że sytuacja jest naprawdę 
poważna i grozi kataklizm. Po-
prosił więc o kilka minut i zaczął 
działać. Pompeo, wraz z dorad-
cą Białego Domu do spraw bez-
pieczeństwa Johnem Boltonem, 
mieli rozmawiać z obiema sto-
licami – szybko i zdecydowa-
nie. Konflikt, przynajmniej zda-
niem Pompeo, udało się im za-
żegnać. Pisze on z dumą: „Ża-
den inny naród na świecie nie 
byłby w stanie zrobić tego, co 
zrobiliśmy tej nocy, aby unik-
nąć tej przerażającej sytuacji”.

Pompeo nawiązuje też 
do wspomnianego Kim Dzong 
Una. „To nie był weekend wiel-
kanocny taki, jaki planowałem – 
napisał. – Moja tajna misja roz-
poczęła się w Wielki Piątek, 30 
marca 2018 r., kiedy opuściłem 
Bazę Sił Powietrznych Andrews. 

Miejsce docelowe: Pjongjang, 
Korea Północna. Udałem się 
do jednego z najmroczniejszych 
miejsc na ziemi, aby spotkać się 
z przewodniczącym Kim Dzong 
Unem, jego najmroczniejszym 
mieszkańcem”.

„Misja była całkowitą tajem-
nicą, znaną tylko nielicznym. 
Mój cel: naprawienie nieuda-
nych wysiłków z przeszłości, 
które nie wyeliminowały pół-
nocnokoreańskiej broni nukle-
arnej masowego rażenia i fak-
tycznie doprowadziły do obec-
nego wzmożonego zagrożenia” 
– napisał Pompeo.

Był w czasie tej tajnej misji 
dyrektorem CIA i nie omieszkał 
podzielić się refleksjami o spo-
tkaniu z Kim Dzong Unem: „Ten 
mały, spocony i zły człowiek 
próbował przełamać lody z ca-
łym wdziękiem, jakiego moż-

Bystry, twardy, 
zdolny – patriota 
i urodzony przywódca

 ■ Pół roku temu szanse Joe Bidena na reelekcję, nawet w gronie 
członków i sympatyków Partii Demokratycznej, oceniano 
na minimalne. Wewnętrzne sondaże wskazywały na 
niezadowolenie z rządów prezydenta, a często i dezaprobatę wobec 
kierunku, w którym podąża kraj. Bardzo poważnie myślano 
nad tym, kim zastąpić starzejącego się i dającego sygnały 
demencji prezydenta, aby móc skutecznie walczyć o Biały Dom 
z kandydatem Partii Republikańskiej. Po relatywnie dobrych 
dla Demokratów listopadowych wyborach środka kadencji nie 
należy wykluczać, że Biden jednak będzie się ubiegał o drugą 
kadencję.

Marek Bober

Widziane z Chicago

►

Były sekretarz stanu Mike Pompeo twierdzi, że ogłoszenie przez byłego prezy-
denta Donalda Trumpa rozpoczęcia kampanii w 2024 r. nie wpłynie na jego decy-
zję o tym, czy on również wskoczy do rozpoczętego wyścigu do Białego Domu.
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Dla żadnej zbiorowości nic nie 
jest tak zabójcze, jak wprowa-
dzenie zasady, w myśl której na-
gradzana jest podłość a ofiar-
ność i uczciwość – są kara-
ne. Obowiązywanie takiej nor-
my oznacza postawienie świa-
ta wartości na głowie. Na szczy-
cie życiowych zasad ulokowana 
zostaje bowiem wtedy nikczem-
ność a wszystko, co szlachet-
ne staje się godnymi wyśmia-
nia „rojeniami frajerów”. Skut-
kiem takiego „etycznego świata 
na opak” jest wzrastanie dużej 
części kolejnych pokoleń w kul-
cie demoralizacji. Duża ich część 
do tak skonstruowanej zbiorowo-
ści społecznej i państwowej ży-
wić może jedynie odrazę, stąd 
dąży do odcięcia się od niej. Do 
wynarodowienia, wyemigrowania 

i zapomnienia, skąd się pocho-
dzi. Pozostali dojrzewają w po-
czuciu krzywdy i buntu wobec 
kuriozum, jakim uczyniono ich 
świat. Wszystko to Polsce i Pola-
kom zafundowano w roku 1989, 
otwierającym dekady spychania 
na margines i pauperyzacji za-
służonych w walce o niepodle-
głość. Równicześnie zagwaran-
towano bezkarność, przyzwole-
nie na grabież i przekształcenie 
w finansową elitę tych, którzy 
zwalczali polskie dążenia wol-
nościowe i wiernie służyli ze-
wnętrznym potęgom. Odpowiedź 
na pytanie, jaką przyszłość mógł 
mieć kraj zbudowany według ta-
kiego modelu, może być tylko 
jedna: żadną!

Zasadne jest pytanie, czy 
funkcjonariusze antypolskiego 

aparatu terroru w ogóle od pań-
stwa polskiego powinni otrzymy-
wać jakiekolwiek świadczenia? 
Pytanie tym bardziej logiczne, 
że ani ich zleceniodawcy ani oni 
sami nigdy nie wpłacali żadnych 
składek do którejkolwiek z insty-
tucji emerytalnych. Właściwą od-
powiedzią wydaje się być taka, 
że za swoją służbę zapłaty po-
winni szukać u tych, którym słu-
żyli. Czyli w Moskwie. W osta-
teczności, po osiągnięciu usta-
lonego prawem wieku, mogli-
by mieć przyznane świadczenia 
socjalne analogiczne do wypła-
canych tym, którzy żadnej eme-
rytury sobie nie „wypracowa-
li”. Kaleki potworek państwowy, 
szumnie zwany III Rzeczpospo-
litą, zaczął się jednak m.in. od 
tego, że równocześnie z wyrzu-

caniem na bruk milionów bezro-
botnych i obciążaniem społe-
czeństwa potwornymi kosztami 
„przywłaszczyzacji” (kłamliwie 
zwanej „prywatyzacją”), funkcjo-
nariuszy aparatu terroru uprzy-
wilejowano emeryturami o roz-
miarach bizantyjskich. Już naj-
niższe z nich, przyznawane zwy-
kłym esbekom po piętnastu la-
tach służby, stanowiły wielokrot-
ność pensji nauczyciela. Musiało 
minąć grubo ponad ćwierć wie-
ku, zanim rząd PiS-u ograniczył 
te apanaże jedynie do wysoko-
ści średniej krajowej. Czyli i tak 
do poziomu, o którym tylko po-
marzyć mogą miliony „zwyczaj-
nych” emerytów.

Na jednym ze swoich publicz-
nych spotkań Donald Tusk 

dokonane przez PiS obni-
żenie niebotycznych esbec-
kich emerytur zdefiniował 
jako „krzywdę”. I zapowie-
dział, że zostanie ona „na-
prawiona”. Znaczy to, że je-
śli naszą ojczyznę doświad-
czy powrót do władzy forma-
cji reprezentowanej przez Tu-
ska, Polska znów przekształ-
cona zostanie w Ubekistan. 
Czyli kaleki niby-państwowy 
potworek, którego finanso-
wą elitą znów staną się za-
służeni w zwalczaniu wolno-
ściowych dążeń Polaków. Je-
śli więc sukces odniosą nie-
szczęśni kreatorzy tego tok-
sycznego anty-ładu, znów żyć 
będziemy w kraju pozbawio-
nym szans na jakąkolwiek do-
brą przyszłość.

Tusk obiecuje odbudowę 
uBeKiSTANu

 ■ Główni beneficjenci transformacji ustrojowej, czyli funkcjonariusze prosowieckich służb powołanych 
do zwalczania polskich dążeń niepodległościowych, zawsze wiernie stali po stronie okrągłostołowych 
elit politycznych. Po dojściu do władzy zjednoczonej prawicy weterani SB i WSI stanęli w pierwszych 
szeregach antypisowskich protestów. Jedną z ikon demonstracji totalnej opozycji został ich wiecowy 
mówca, weteran PZPR-u, SLD i LWP, Adam Mazguła. Teraz, na spotkaniach z Donaldem Tuskiem, 
esbecy upominają się o zapłatę.

Artur 
Adamski

na oczekiwać od masowe-
go mordercy. ‘Panie dyrektorze 
– zaczął – nie sądziłem, że się 
pojawisz. Wiem, że próbowa-
łeś mnie zabić.’ Mój zespół i ja 
przygotowywaliśmy się na ten 
moment, ale „żart o zabójstwie” 
nie znalazł się na liście „rzeczy, 
które może powiedzieć, witając 
się z tobą”. Ale w końcu byłem 
dyrektorem CIA, więc może jego 
bon mot miał sens”.

„Postanowiłem posłużyć 
się własnym humorem – pisze 
dalej Pompeo. – ‘Panie prze-
wodniczący, ja nadal próbuję 
cię zabić.’ Na zdjęciu zrobio-
nym kilka sekund po tej wymia-
nie zdań Kim wciąż się uśmie-
cha. Wydawał się być pewien, 
że żartuję.”

Były sekretarz stanu opisu-
je ponadto historię, jak to pre-
zydent Trump musiał wyjaśnić 
Kim Dzong Unowi swoje odnie-
sienie do „Little Rocket Man”, 
kiedy to dyktator Korei Płn nie 
zrozumiał terminu nawiązują-
cego do słynnej piosenki Elto-
na Johna.

Trump wielokrotnie uży-
wał tego terminu w 2017 
i 2018 roku, rozmawiając z pół-
nocnokoreańskim dyktatorem 
i o nim; twierdził, że termin ten 
miał być „komplementem”, po-
nieważ „Rocket Man” to „świet-
na piosenka”.

Trump wyjaśni ł to po -
jęcie podczas lunchu z Ki-
mem na szczycie w Singapu-
rze w 2018 roku. Kiedy Trump 
zapytał dyktatora, czy wie, kim 
jest Elton John, wyjaśnił odnie-
sienie, które podobno wywoła-
ło śmiech zebranych.

„Rocket man, OK. Little, not 
OK” – miał powiedzieć Kim.

Pompeo napisał, że Kim nie 
docenił „małego” aspektu termi-
nu, gdyż jest niskiego wzrostu.

„Obserwowałem z sali kon-
ferencyjnej i od razu zauważy-
łem, że mój północnokoreański 
przyjaciel nosił buty na platfor-
mie, przez co był tylko o stopę 
niższy od prezydenta Trumpa – 
napisał Pompeo. – Mając oko-
ło pięciu stóp i pięciu cali, prze-
wodniczący Kim nie mógł sobie 
pozwolić na oddanie jednego 
cala – dosłownie”.

A Donald Trump tak wspomi-
nał sytuację później: „Nazwałem 
cię Rocket Man – to było świet-
ne – ponieważ mogłem cię zo-
baczyć, mogłem sobie wyobra-
zić, jak siedzisz na koniu, na 
siodle, siedzisz na rakiecie le-
cącej nad Japonią”.

***
Mike Pompeo, jako jeden z nie-
licznych z najbliższego otocze-
nia Donalda Trumpa, przetrwał 
cztery lata. Był na początku sze-
fem CIA (styczeń 2017 – kwie-

cień 2018), potem sekretarzem 
stanu (kwiecień 2018 – styczeń 
2021). Pisze, że na serio potrak-
tował zasadę „America First” 
w polityce zagranicznej i w poli-
tyce bezpieczeństwa. Chwali się 
zniszczeniem ISIS, trzymaniem 
w ryzach Rosji, Korei Płn i Ira-
nu. Sukcesem było zmuszenie 
państw członkowskich NATO, 
aby więcej wydawały na obron-
ność i zbrojenia, aby na poważ-
nie traktowały zobowiązania so-
jusznicze, gdyż Ameryka za ich 
bezpieczeństwo (Niemcy) nie 
będzie ciągle płacić. Wspomi-
na o wycofaniu się z dwóch naj-
poważniejszych błędów Barac-
ka Obamy: porozumienia klima-
tycznego z Paryża oraz porozu-
mienia nuklearnego z Iranem.

Znajdujemy w książce wie-
le wątków osobistych, dotyczą-
cych choćby przywiązania au-
tora do tradycyjnych, konser-
watywnych wartości i chrze-
ścijaństwa, ale także Chin. Jak 
na wytrawnego polityka przy-
stało, wyjaśnia nam jak popro-
wadził „bardzo potrzebną po-
koleniową transformację sto-
sunków Ameryki z Chinami”. 
I to właśnie ten temat – Chiny 
– naprawdę napędza Pompeo, 
ponieważ słusznie uważa ko-
munistycznych Chińczyków za 
egzystencjalne zagrożenie dla 
Amerykanów i ich stylu życia.

Niedawno został zapytany, 
co jego zdaniem powinna zrobić 
następna administracja USA, 
aby stawić czoła zagrożeniu ze 
strony Chin.

„Zrobię to jednym sło -
wem: wzajemność – powie-
dział. – Jeśli Chińczycy mogą 
kupić ziemię w pobliżu naszych 
obiektów wojskowych, my po-
winniśmy być w stanie kupić zie-
mię w pobliżu ich obiektów woj-
skowych. Jeśli oni mogą uży-
wać propagandy w telefonach 
naszych dzieci, my powinniśmy 
być w stanie umieścić naszą 
propagandę w telefonach ich 
dzieci. Podkurczyliśmy kolana 
i kłanialiśmy się im, mieliśmy zu-
pełnie inny zestaw zasad, i to 
nie może trwać.”

Dodał: „Pomyślmy więc 
o „wzajemności” w gospo-
darce, wojsku, handlu, edu-
kacji, badaniach, dyploma-
cji – jeśli wszystkie te rzeczy 
będą wzajemnie się uzupełniać, 
będziemy w cholernie dobrym 
miejscu. To będzie walka psów. 
Nie będzie to proste. To nie bę-
dzie łatwe. Będą realne koszty. 
Ale w końcu zmiażdżymy Ko-
munistyczną Partię Chin, tak 
jak zrobiliśmy to z Sowietami.”

***
Mike Pompeo w tym roku skoń-
czy 60 lat. Urodził się w Kali-
fornii, ukończył West Point jako 

pierwszy w swojej klasie w 1986 
roku. Nie drugi, nie dziesiąty, nie 
76. z 85, jak Joe Biden z Sy-
racuse Law School. Pierwszy 
z 973 kadetów. Następnie słu-
żył jako dowódca plutonu czoł-
gów w Niemczech podczas zim-
nej wojny (dorobił się stopnia ka-
pitana), potem poszedł do Ha-
rvard Law School i redagował 
„Law Review”, potem założył fir-
mę lotniczą z trzema kolegami 
z West Point w Wichita, potem 
kandydował do Kongresu, był 
kongresmanem z Kansas w la-
tach 2011-2017, potem służył 
jako dyrektor CIA, a następnie 
pełnił funkcję sekretarza stanu 
(dwukrotnie odwiedził Polskę).

Czy byłby dobrym prezyden-
tem? Są podstawy tak sądzić. 
Jest bystry i twardy, ma ugrun-
towane poglądy, potrafi anali-
zować i wyciągać wnioski. Nie 
ma charyzmy jak Donald Trump, 
nie ma teraz szansy wykazać 
się pracą jak DeSantis. Ma jed-
nak inne zalety. Może być przy-
wódcą, jest przywódcą. I może 
być zaakceptowany przez ruch 
MAGA, silne i zdeterminowane 
środowisko Donalda Trumpa, 
gdyby ten tracił poparcie lub 
się wycofał.

Ameryka ma w kim wybie-
rać. Oby tym razem do-
brze wybrała.

▶
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INFLACJA

Jakaś dziwna to narracja
Wielki problem dziś inflacja
Temat wszędzie podnoszony
I nadzwyczaj nagłośniony

I na giełdach jest panika
Wszędzie tego jest krytyka
Ludzie bardzo rozpaczają
Że pieniądze uciekają

Bogacz bywa porażony
Że utraca swe miliony
A jak konto wnet zobaczy
Będzie rwał włosy z rozpaczy

Rzecz podają wszystkie media
Niezły spektakl acz komedia
Że w finansach są problemy
O czym przecież wszyscy wiemy

Wielkie są oczekiwania
W sprawie właśnie zarabiania
By pieniędzy więcej było
By się lepiej ludziom żyło

Ludzie bardzo narzekają
Że pieniędzy mało mają
A zaś z tego rośnie bieda
I się wyżyć z tego nie da

Według mojej orientacji
Problem dużej to kreacji
Populiści tak lansują
I wciąż fobię tę kreują

Że pieniądze bardzo tracą
Że za mało ludziom płacą
Teraz wszystko drogie bywa
I z portfela wciąż ubywa

Wszystko to są spekulacje
Finansowe kombinacje
Choć pieniądze się drukuje
To niestety wciąż brakuje

Wszak drukarnie wyrabiają
I drukarze zarabiają
To banknotów ciągle mało
I wciąż kasy brakowało

Ranking jakiś wymyślono
I tak sprytnie to zrobiono
Że coś traci coś drożeje
I tak ciągle się wciąż dzieje

Błąd polega mianowicie
Jak to pokazuje życie
Aby ceny były stałe
I przeceny czasem małe

Pensje takie by starczało
Dla każdego choćby mało
Tak na chleb masło warzywa
Jak w normalnym kraju bywa

By nie straszył żaden krach
Zawsze nad głową był też dach
By spokojnie już się żyło
I na wszystko by starczyło

By zarobki wyższe były
Wszystkie koszty by pokryły
By na wszystko wystarczało
I w rachunkach się zgadzało

POSTSCRIPTUM
Tradycyjnie jest postscriptum
I konkretne będzie dictum
Dla każdego ile trzeba
By nie brakło nigdy chleba

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Wydawałoby się, iż powszechne 
w XXI w. dostępność informacji, 
wysoki poziom wykształcenia 
i dominujący racjonalizm winny 
wyczulić odbiorców na różne ma-
nipulacje i często prostackie fake 
newsy. Tymczasem za sprawą, 
głównie mediów, zdrowy rozsą-
dek w ocenie wydarzeń scho-
dzi „na manowce”, oddając pole 
przemyślnie sterowanym emo-
cjom i fobiom.

Przykładów takich niedo-
rzecznych reakcji zarówno w re-
alnej, jak i wirtualnej rzeczywi-
stości jest mnóstwo. Na potrze-
bę poniższego artykułu warto 
przypomnieć hybrydową agre-
sję jaka miała miejsce na grani-
cy polsko-białoruskiej w listopa-
dzie 2021 r.

Od pierwszego dnia nawet 
niezbyt rozgarnięty obserwator 
mógł domyślić się, że jest to or-
dynarna prowokacja zaplano-
wana przez reżim białoruski 
i (przede wszystkim) służby rosyj-
skie. A mimo to cała masa orga-
nizacji pozarządowych i poszcze-
gólnych ludzi umiejętnie „pod-
puszczanych” przez media an-
tyrządowe i opozycyjnych poli-
tyków w imię fałszywie pojmo-
wanego humanitaryzmu próbo-
wała wywrzeć nacisk na rząd, by 
ten zrezygnował z podstawowego 
obowiązku konstytucyjnego, czy-
li ochrony granic państwa. Każ-
dy pamięta te pełne patosu se-
anse w TVN oparte o niespraw-
dzone informacje o konieczno-
ści wpuszczenia uchodźców 
„umierających” z zimna i z gło-
du na „ziemi niczyjej”, i niewy-
bredne ataki na rząd polskich po-
graniczników i policjantów. Połą-
czone siły niedocenionych cele-
brytek i celebrytów, błazeńskich 
polityków i ordynarnych „legend” 
opozycji lat 80-tych (vide Frasy-
niuk) uzupełniały ten rozszala-
ły antypolski, ale w praktyce też 
antyeuropejski przekaz.

Kto śledzi od 2015 r. roz-
wój wydarzeń w kontekście emi-
gracyjnej nawałnicy z Bliskiego 
Wschodu i z Afryki na Europę 
łatwo kojarzy podobne historie 
z pogranicza krajów leżących na 
południu Europy. W 2020 r. wraz 
z inwazją epidemii COVID-19 
nad rzekę Ewros (w Polsce jest 
znana pod nazwą Maricą) przy-
było ok. 200 tys. emigrantów in-
struowanych i kierowanych przez 
służby tureckie. Byli wśród nich 
Syryjczycy, Irakijczycy, Afgano-
wie, Somalijczycy i inni. Modus 
operandi był podobny jak 20 mie-
sięcy później na polskiej grani-
cy. Nielegalni imigranci próbo-
wali sforsować postawiony i cią-

gle umacniany mur, wykazując 
przy tym ogromną agresywność 
przy współudziale tureckich in-
struktorów. Tak jak i w Polsce 
uchodźcy nie zamierzali złożyć 
azylowej prośby na oficjalnym 
przejściu granicznym, gdyż w ta-
kim przypadku musieliby ocze-
kiwać w hot spocie na terenie 
Grecji na rozpatrzenie wniosku, 
co w razie decyzji negatywnej 
mogłoby zakończyć się depor-
tacją. Próbowali natomiast sfor-
sować granicę, aby mieć moż-
liwość uzyskania bezpośrednio 
azylu w wybranym przez siebie 
kraju. Rzecz jasna chodziło o bo-
gate państwa północnej Europy.

Wtedy też, choć w łagodniej-
szej formie, wysuwano wobec rzą-
du greckiego ochoczo reprodu-
kowane przez tureckie media za-
rzuty łamania praw człowieka, 
braku empatii i humanitarności 
po stronie greckich funkcjonariu-
szy. Prawie miesiąc trwały prze-
pychanki na granicy ze skutkiem 
na szczęście pozytywnym. Atak 
hybrydowy został odparty. Co 
nie znaczy, że problem uchodź-
czy został zażegnany ostatecz-
nie. Ciągle, choć z mniejszą in-
tensywnością niż w poprzednich 
latach, mafia przemytnicza prze-
rzuca, czy to drogą morską czy 
lądową, rocznie tysiące uchodź-
ców na greckie wyspy i przez 
graniczną wspomnianą rzekę 
Ewros.

W sytuacji permanentnego 
napięcia związanego z napływem 
uchodźców można było w każdej 
chwili spodziewać się zdarzenia, 
które wywoła ekstazę i natarcie 
lewackich polityków, NGO i me-
diów w obronie szturmujących 
granice emigrantów. Taki pre-
cedens wydarzył się w sierpniu 
ub. roku na jednej z wysepek po-
łożonych na rzece Ewros. Gru-
pa 38 nielegalnych przybyszy 
przebywała od kilkunastu dni na 
tym skrawku lądu, który według 
map wojskowych należy do Tur-
cji. Greckie służby odmawiały ja-
kiejkolwiek interwencji, ponieważ 
teren był poza granicami kraju, 
z kolei tureckie władze zacho-
wywały obojętność.

Przez kilka dni kierująca gru-
pą Syryjka przekazywała infor-
macje w języku angielskim do kil-
ku wybranych europejskich me-
diów i organizacji pozarządowych 
o tragicznych warunkach pobytu 
i pogarszającym się stanie zdro-
wia członków grupy, braku żyw-
ności, lekarstw itp. 14 sierpnia 
lotem błyskawicy obiegła media 
europejskie w tym i greckie, że 
jedno z dzieci, pięcioletnia dziew-
czynka, zmarła wskutek zatrucia 

spowodowanego ukąszeniem ja-
dowitego skorpiona. Dziewczyn-
ka podobno miała na imię Ma-
ria, co w połączeniu z maryjnym 
świętem 15 sierpnia, nadało temu 
tragicznemu epizodowi symbo-
liczne, niemal mistyczne piętno.

I wtedy rozpoczął się zma-
sowany medialny atak na grec-
ki rząd za jego nieludzką i bier-
ną postawę wobec tej tragedii. 
W jednym z największych i naj-
bardziej wpływowych tygodni-
ków w Europie, niemieckim Der 
Spiegel, został zamieszczony 
opis tego dramatu na podsta-
wie relacji owej reprezentantki 
uchodźców, wspomnianej Sy-
ryjki. Lewicowa opozycja w Gre-
cji, Syriza, „poczuła krew” i ostro 
zaszarżowała na krajowej are-
nie politycznej domagając się 
dymisji odpowiednich ministrów, 
oskarżając premiera i rząd nie-
mal o zbrodnie przeciwko ludzko-
ści. Również europosłowie Syrizy 
na forum europejskim wspólnie 
z wieloma innymi eurodeputowa-
nymi z innych krajów nie zostawili 
„suchej nitki” na greckim rządzie 
i jego służbach. Turcy wyczuli 
moment i podstawili łódki, którymi 
emigranci bez przeszkód przepły-
nęli na grecki brzeg. I wówczas 
zaczęły następować dziwne reak-
cje i zachowania wśród tychże 
uchodźców. Na uporczywe py-
tania greckich funkcjonariuszy 
dowodząca grupą odpowiedzia-
ła, że (dosłowny cytat) „ach tak, 
zapomniałabym, rzeczywiście 
zmarła jedna dziewczynka, którą 
pochowaliśmy na wyspie”. Prze-
pytywani rodzice rzekomo zmar-
łej 5-latki nie byli w stanie wytłu-
maczyć, że stan osobowy rodziny 
zgodnie z ich dokumentami nie 
zmienił się i ich troje dzieci cie-
szy się pełnią zdrowia.

Na wniosek funkcjonariu-
szy, że w porozumieniu z wła-
dzami tureckimi odkopią mar-
twe dziecko, aby sprawić god-
ny pogrzeb – rodzice stanow-
czo odmówili. Pozostali człon-
kowie grupy uchodźczej odma-
wiali jakichkolwiek zeznań, choć 
prawdopodobnie już niektórzy za-
częli ujawniać prawdziwe fakty. 
Do środków masowego przeka-
zu zaczęły docierać informacje, 
że cała ta historia jest po prostu 
makabryczną hucpą wyreżyse-
rowaną w celu wymuszenia na 
greckich władzach przyjęcia emi-
grantów z pominięciem obowią-
zujących procedur.

W tej chaotycznej sytuacji za-
istniał jeszcze jeden dziwny fakt. 
Otóż kilka dni po przybyciu do 
Grecji tajemnicza Syryjka zni-
kła jak kamfora. Po kilku miesią-

cach dzięki niemieckojęzyczny-
mu szwajcarskiemu dzienniko-
wi Neue Zurcher Zeitung można 
było dowiedzieć się, iż owa Sy-
ryjka nazywa się Baida Al-Sa-
leh i od dłuższego czasu miesz-
ka legalnie w Nadrenii-Palaty-
nacie w zachodnich Niemczech. 
Udzielała się w mediach społecz-
nościowych i swobodnie prze-
mieszczała się między Turcją 
a Niemcami.

W greckiej gazecie Kathime-
rini (po polsku Gazeta Codzien-
na) przed kilkunastoma dnia-
mi ukazał się wywiad z jednym 
z 38 uchodźców, który opisał ze 
szczegółami zainscenizowaną 
tragedię śmierci małej „Marysi”. 
Baida położyła dziewczynkę na 
ziemi wcześniej nakładając jej 
odpowiedni makijaż oraz rozło-
żyła w okolicach ust i na ubra-
niu resztki jedzenia, następnie 
zrobiła kilka zdjęć, które rozesła-
ła m.in.do Der Spiegel i mediów 
społecznościowych z wiadomo-
ścią o zgonie dziecka wskutek 
ukąszenia przez skorpiona. Jak 
twierdzi mężczyzna rodzice zgo-
dzili się, gdyż nie mieli wyjścia, 
ponieważ ze wszystkich uchodź-
ców zapłacili najmniejszą kwotę 
organizatorom przerzutu, (czyt. 
mafii przemytniczej) i bali się, 
że mogą ich zmusić do powrotu.

Tygodnik Der Spiegel po ujaw-
nieniu tych wszystkich faktów 
i po przeprowadzeniu własnego, 
dziennikarskiego śledztwa przy-
znał się do popełnienia błędu 
i przeprosił oficjalnie na swoich 
łamach za wprowadzenie w błąd 
opinii publicznej. Myliłby się jed-
nak każdy, kto spodziewałby się 
podobnej pokory ze strony lewi-
cowych polityków i lewackich or-
ganizacji pozarządowych przez 
kilka miesięcy atakujących bez-
pardonowo grecki rząd, wyzywa-
jących (podobnie jak w Polsce) 
greckich funkcjonariuszy od fa-
szystów i zbrodniarzy.

Wbrew twardym faktom nar-
racja zwolenników multi-kulti 
ciągle znajduje posłuch i na-
leży tylko zadumać się nad ir-
racjonalną percepcją rzeczy-
wistości przez tak wiele wyda-
wałoby się logicznie myślą-
cych osób. Trudno powiedzieć, 
czy zawodzi instynkt samoza-
chowawczy we współczesnym 
świecie, czy też nadmiar infor-
macji zaburza zdolność roz-
różniania ziarna od plew. Nie-
zależnie od tego, czy przyczy-
ną jest głupota czy naiwność, 
powiedzonko Einsteina, jak 
i jego teorie względności są 
nadal aktualne.

Dramat nad Maricą
 ■ Znany cytat Alberta Einsteina, że „tylko dwie rzeczy są 

nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, choć jeśli 
chodzi o to pierwsze, to nie jestem pewny”, można by lekko 
zmodyfikować wstawiając zamiast „głupoty” ludzką naiwność, 
co nie zmienia sensu i pesymistycznego wydźwięku tej sentencji.

 Korespondencja 
z Grecji

Andrzej 
Bafalukosz
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Ostatnie życzenie
Spraw żeby przestało
Spraw żeby przestało boleć to ciało
Którego i tak nigdy nie chciałam
I nie zechcę
Albo nie
Zostaw
Zostaw chcę żeby bolało
Chcę żeby płakało
Tak mocno płakało jak boli
Twój dotyk już nigdy go nie ukoi
Dokładnie
Udawaj że wszystko jest jak było
Mimo że tak wiele się zmieniło
Zamilkłeś
Dobrze nic nie mów
Pamiętaj tylko że ten wiersz nie jest o Tobie
Mimo że pojawiasz się w nim cały
Mimo że uczucia do Ciebie zostały
Wiersz napisałam o sobie

Przeczucie
Wiele razy zastanawiałam się
Czy dało się to jakoś
Przewidzieć
Dzień wcześniej jeszcze sprawdzałam czy oddychasz
Przyłożyłam rękę do Twojej klatki piersiowej
Uniosła się
Poczułam ogromna ulgę
Nadal jesteś ze mną na tym świecie
Nie odchodzisz
Nie wiedziałam wtedy że następnego dnia
Gdy za oknem widzieć już będę jutro
Zamarzę by cofnąć się w czasie
I chociaż raz jeszcze poczuć Twoje ciepło
Które tak szybko uleciało
Gdy tylko zamknęłaś oczy

Ja, gleba
Nagle
Wszystko ucichło
Popiół osiadł na chłodnym i jeszcze wilgotnym od 
przypływu piasku
Ogień zgasł a ja przestałam cokolwiek widzieć wokół 
siebie
Zaczęłam się więc zastanawiać
Jaki to wszystko miało sens
W jakim celu rozpalać ognisko kiedy jego jedynym 
przeznaczeniem
Jest zgasnąć i zniknąć pozostawiając po sobie coś 
zupełnie niepotrzebnego
Wtedy zdałam sobie jednak sprawę
Że popiół użyźnia glebę a ogień choć jest piękny 
i potrafi mnie rozgrzać
To niewiele mi z niego pozostaje

Chyba jednak wole poczekać aż ziemia przyjmie 
proch i zazieleni się od roślin
No widzisz może nie jesteś mi potrzebny
Ale przydałeś się do czegoś

Ja i mój smutek
Moje słowa popłynęły z wiatrem
Mimo że pozostały tylko w mojej głowie
A ja znikam
Zatykając sobie usta w przeraźliwym krzyku
W lewym oku zrobiło mi się cieplej
Każde kolejne mrugnięcie stawało się pełniejsze
A ja dalej nie pozwalałam łzom wypłynąć
Mimo kłującego bólu
Nie chciałam wypuszczać smutku na zewnątrz
Chciałam zatrzymać go dla siebie
Było w nim coś kojącego
Porównywalnego do otulającego ramienia przyjaciela
Wreszcie poddałam się
Strugi słonego bólu spłynęły na moją rękę
Dalej zakrywającą usta
Które nagle przestały walczyć o najcichszy dźwięk
Zrozumiałam że jestem w tym wszystkim zupełnie 
sama
Zaprosiłam więc mój smutek do rozmowy

I tak jak wcześniej wydzierał się i szarpał
Tak teraz ucichł i patrzył na mnie
Spokojny, opanowany
Zupełnie nieprzejęty

Do Syzyfa
Czy warto jest
drogi Syzyfie
zaczynać to wszystko od nowa?
Tyle razy być zawiedzionym
za każdym razem coraz mniej
z tego samego powodu?
Syzyfie
czy da się przyzwyczaić
do ciągłych porażek
w imię czego –
nadziei?
Byłeś gadatliwy,
buzia Ci się nie zamykała,
myślałeś że wszystkich wokół
przechytrzyłeś.
Czy warto było Syzyfie?
Teraz wiecznie musisz przeżywać
to co ja
przeżywam na co dzień,
toczyć kamień
runąć
podnieść się
toczyć dalej
wrócić do domu
zasnąć
wstać rano
żyć dalej

Popiół i jego sens
Nagle
Wszystko ucichło
Popiół osiadł na chłodnym i jeszcze
wilgotnym od przypływu piasku
Ogień zgasł a ja przestałam
cokolwiek widzieć wokół siebie
Zaczęłam się więc zastanawiać
Jaki to wszystko miało sens
W jakim celu rozpalać ognisko
kiedy jego jedynym przeznaczeniem jest
zgasnąć i zniknąć pozostawiając
po sobie coś zupełnie niepotrzebnego
Wtedy zdałam sobie jednak sprawę
Że popiół użyźnia glebę a ogień
choć jest piękny i potrafi mnie rozgrzać to
niewiele mi z niego pozostaje
Chyba jednak wole poczekać aż ziemia
przyjmie proch i zazieleni się od roślin
No widzisz może nie jesteś mi potrzebny
Ale przydałeś się do czegoś

DARiA RYCHŁOWSKA
 ■ Daria jest laureatką naszego konkursu w dziedzinie poezji.

Od urodzenia – jak pisze – mieszka w Gdańsku. Poezję zaczęła tworzyć już pod koniec szkoły podstawo-
wej i do dziś jest to dla niej sposób na wyrażanie siebie i analizę emocji. Uwielbia zajmować się roślinami, 
jeździć konno i czytać. W konkursie wojewódzkim „Bursztyn zamknięty w słowach” udało się jej zająć trzecie miejsce. Zachęcona przez polo-
nistkę, Annę Lipińską, swoje prace przesłała na konkurs „Gazety Obywatelskiej”. Jej wiersze charakteryzuje silny związek emocjonalny z wy-
obraźnią. Nie brakuje subtelnej wrażliwości, by opisać piękne, czasami dramatyczne chwile ludzkiej egzystencji. Wrażliwość literacka kieruje 
ją w stronę lęków i niepokojów związanych z rozwojem życia duchowego. Młoda poetka poszukuje tych wartości, które postawią ją na twar-
dym gruncie. Nękają ją bowiem pytania o sens człowieczych wyborów i znaczenie gestów i form ludzkiej aktywności. Próbuje zrozumieć, co 
się dzieje z jej ciałem i jaką rolę odgrywają przeczucia i intuicja. Dobrze radzi sobie także z metaforą i innymi środkami wyrazu. A także nie-
źle operuje kontrastem i paradoksem, co wymaga już dużej koncentracji. Wpisuje się w ten sposób na listę naszej nadziei. Będziemy z cie-
kawością obserwować jej rozwój i czekać na nowe strofy. Zapewne po jakimś czasie ponownie zaprezentujemy jej wiersze. A być może po-
znamy także jej myśli dotyczące sposobu budowania lirycznych obrazów. To zawsze interesujący szczegół w poznawaniu umysłu twórczego.

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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System naczyń 
połączonych

Europejska i światowa gospo-
darka to system naczyń połą-
czonych. Każda branża może 
rozwijać się samodzielnie, ale 
prędzej czy później przychodzi 
zależność od innych dziedzin, 
bez których następuje stagna-
cja, a następnie upadek. Duże 
gospodarki regionalne, a nawet 
krajowe przypominają pod tym 
względem żywy organizm, w któ-
rym najpośledniejsza jego część 
jest mu również bardzo potrzeb-
na i bez której cały organizm źle 
funkcjonuje, a potem degraduje 
się. Surowcowa świadomość tej 
zależności powoli zaczyna docie-
rać do kluczowych mediów UE. 
Jeszcze nie w pełnym zakresie, 
ale są one na dobrej drodze do 
zaakceptowania tezy o wzajem-
nej współzależności wszystkich 
surowców i kierunków gospodar-
czych. Wskazują na to ostatnie 
brukselskie publikacje ogólnoeu-
ropejskiego serwisu informacyj-
nego EURACTIV (Former indu-
stry CEO: For ecological transi-
tion, we must ‘exploit all of Euro-
pe’s mines’ – 11.1.2023).

Surowce krytyczne

Nacisk jednak położony jest na 
tak zwane surowce krytyczne, do 
których dzisiaj zalicza się przede 
wszystkim lit jako niezbędny ele-
ment akumulatorów do trans-
portu elektrycznego oraz pier-
wiastki ziem rzadkich jako uni-
wersalne metale potrzebne we 
wszystkich nowoczesnych tech-
nologiach. Tych krytycznych su-
rowców jest kilkanaście. Ich lista 
nie jest stała, a zmienia się wraz 
z kryzysowym do nich dostępem. 
Generalnie każdy z kluczowych 
metali i surowców energetycz-
nych może być uznany za suro-
wiec krytyczny.

Francuski ekspert

W tej konwencji utrzymana jest 
wypowiedź Philippe Varin, fran-
cuskiego eksperta i doradcy rzą-
dowego w sprawach pozyskiwa-
nia surowców dla potrzeb gospo-
darki UE. W styczniu ubiegłego 
roku przedłożył on rządowi fran-
cuskiemu raport na temat „za-
bezpieczenia dostaw surowców 
mineralnych dla przemysłu” ar-

gumentując, że ich eksploata-
cja i produkcja w Europie była-
by koniecznością. Proponuje on 
osiągnięcie przynajmniej 30% 
suwerenności surowcowej po-
przez otwarcie wszystkich eu-
ropejskich kopalń o znaczeniu 
strategicznym. Twierdzi on, że 
transformacja ekologiczna wy-
maga przebudowy wszystkich 
możliwych zdolności produkcyj-
nych metali ziem rzadkich i metali 
w całej UE. Wymaga ona dużych 
ilości metali – pomyślmy o bate-
riach elektrycznych, panelach 
słonecznych lub turbinach wia-
trowych – i dlatego jest „wybitnie 
polityczna”, powiedział francuski 
ekspert. Jednak powszechna opi-
nia jest bardzo przeciwna otwie-
raniu kopalń, a przywódcom po-
litycznym brakuje technicznego 
zrozumienia sprawy. Ostatecznie 
UE stara się pójść w ślady swo-
ich głównych rywali, Chin i USA. 
Ale, czy to pod względem geolo-
gicznym, technicznym czy finan-
sowym, nie ma jeszcze wystar-
czających środków, aby zapew-
nić stałe dostawy. UE musi do-
kładnie przyjrzeć się pracy, któ-
rą Chiny wykonują przez ostat-
nie 20 lat oraz temu, co Stany 
Zjednoczone chcą wprowadzić 
w życie dzięki ustawie o reduk-
cji inflacji. Zdaniem tego eksper-
ta należy również zachęcać do 
inwestycji górniczych. Dodanie 
tak zwanych „odpowiedzialnych” 
kopalń do zakresu unijnej takso-
nomii ekologicznej zrównoważo-
nego finansowania, znanej rów-
nież jako unijna lista zrównowa-
żonych inwestycji, jest koniecz-
nym początkiem. Varin zapropo-

nował również utworzenie fundu-
szu inwestycyjnego dedykowane-
go rozwojowi działalności górni-
czej, przypominając, że unijny ko-
misarz ds. rynku wewnętrznego 
Thierry Breton już zapropono-
wał utworzenie dla tego celu fun-
duszu państwowego. Varin po-
wiedział, że przebudowa bran-
ży w całym bloku „nie kwestionu-
je potrzeby nowego partnerstwa 
strategicznego z wieloma kraja-
mi górniczymi, takimi jak Norwe-
gia, Kanada, Australia i oczywi-
ście Chile”, z którymi UE podpi-
sała umowę w grudniu o libera-
lizacji między innymi dostępu do 
chilijskiego litu.

UE – wszystkie surowce 
będą krytyczne

Kraje Unii Europejskiej mają trud-
ności w dostępie do coraz więk-
szej ilości surowców potrzebnych 
jej nowoczesnemu przemysło-
wi – odnawialnych źródeł ener-
gii i samochodów elektrycznych. 
Prowadzona kampania dekarbo-
nizacji i zielonej energii utrud-
nia, a nawet uniemożliwia ich 
pozyskiwanie na własnym tery-
torium. Jednocześnie narasta-
jące napięcia polityczne wyma-
gają porzucenia dotychczaso-
wych ich dostawców. Chodzi tu 
przede wszystkim o Chiny. Na 
razie tylko się o tym mówi i pi-
sze, bo o konkretnych krokach 
dla zapewnienia samowystar-
czalności, nic nie wiadomo. Bry-
tyjski Reuters twierdzi, że przy-
najmniej deklaratywnie państwa 
UE są zdeterminowane do reali-
zacji tego postanowienia (Euro-

pe wind and steel industries urge 
EU to diversify critical minerals 
list – 26.1.2023).

Biurokratyczna inicjatywa

O woli wykonania podjętych zo-
bowiązań ma świadczyć co roku 
podejmowana inicjatywa aktuali-
zacji listy surowców krytycznych. 
Ponieważ sytuacja gospodarcza 
na świecie, a także w UE, zmie-
nia się prawie z dnia na dzień, 
wydaje się, że w takim też tem-
pie UE winna ogłaszać listę su-
rowców krytycznych. Z inicjaty-
wą nowej lisy wystąpił europejski 
przemysł stalowy i wiatrowy, któ-
ry wezwał w czwartek Unię Eu-
ropejską do wykorzystania przy-
szłych przepisów w celu zapew-
nienia wystarczającego dostę-
pu do materiałów krytycznych 
dla zielonej energii, w tym tych, 
które nie są jeszcze ukierunko-
wane, takich jak włókno szkla-
ne. UE ma ogłosić ustawę o su-
rowcach krytycznych (CRMA) 8 
marca, aby zabezpieczyć dosta-
wy surowców krytycznych, w tym 
litu, kobaltu, manganu i pierwiast-
ków ziem rzadkich potrzebnych 
do pojazdów elektrycznych (EV).

Krytyczny złom

Zdaniem obu grup przemysłu sta-
lowego i wiatrowego, Europa jest 
zależna od Chin w zakresie pier-
wiastków ziem rzadkich i mate-
riałów rdzeniowych do produkcji 
włókna szklanego, które wraz ze 
złomem metalowym powinno zo-
stać włączone do kategorii mine-
rałów krytycznych potrzebnych 

do zielonej transformacji. Zwra-
ca uwagę złom metalowy, o któ-
ry toczy się twarda rywalizacja. 
Skutkiem czego nawet złom sta-
nie się surowcem krytycznym. 
Grupy te twierdzą, że złom sta-
lowy był pomijany jako kluczowy 
dla Europy. Twierdzą one, że po-
mimo krytycznego znaczenia dla 
pomyślnej dekarbonizacji sektora 
stalowego i jego łańcucha warto-
ści, złom jest najczęściej ekspor-
towanym strumieniem odpadów 
z UE do krajów trzecich.

Degradacja górnictwa 
i zielonej energetyki

Aby zapobiec dalszej degrada-
cji górnictwa, komisarz europej-
ski Thierry Breton wezwał w tym 
tygodniu europejskich finansi-
stów do zapewnienia większych 
funduszy dostawcom surowców. 
Jest wielce wątpliwe, czy aktyw-
ność urzędników cokolwiek zmie-
ni w zaopatrzeniu UE w pożąda-
ne surowce. Związany z nimi kry-
zys prawdopodobnie będzie nara-
stał, aż wszystkie potrzebne su-
rowce staną się krytyczne, dlate-
go że zamiast budować kopalnie, 
zamyka się je, bo niszczą środo-
wisko, a jednocześnie wymaga 
się, aby dawały one surowce dla 
zielonej energetyki. Jest to polity-
ka samobójcza niszczenia tego, 
dzięki czemu samemu się istnie-
je. Jej skutek będzie taki, że gór-
nictwo tylko na krótko przestanie 
istnieć, natomiast wobec braku 
potrzebnych surowców, global-
na skala zielonej energetyki i jej 
pochodnych mogą zniknąć raz 
na zawsze.

unia europejska potrzebuje 
surowców krytycznych

 ■ Globalna gospodarka polegająca na swobodnej wymianie towarów została załamana w wyniku wojny na 
Ukrainie. Coraz bardziej zaznacza się nacjonalizm surowcowy, chroniący własne zasoby. Jego wynikiem są 
coraz wyższe ceny, które zbliżają się do swoich rekordowych poziomów. Kraje Unii Europejskiej polegały 
dotąd na ich imporcie. Ten zaś z jednej strony drenuje budżety tych państw, a z drugiej, coraz trudniej 
o trwałe kontrakty w coraz bardziej politycznie i gospodarczo podzielonym świecie.

Adam 
Maksymowicz
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Nazwa cyklu spotkań, Debaty 
Wolnych i Solidarnych, nawią-
zuje do wartości promowanych 
w programie i działalności orga-
nizacji Solidarność Walcząca. 
Zdaniem pomysłodawców, spo-
sób powiązania ludzkiej wolno-
ści z solidarnością w wymiarze 
społecznym i międzynarodowym 
ma kolosalne znaczenie również 
dla współczesnego świata.

Prowadzący sobotni panel 
dyskusyjny Paweł Falicki przy-
pomniał krótko tematy wcześniej-
szych debat zaznaczając, że bie-
żąca odsłona projektu koncentru-
je się na postprawdzie. Stwier-
dził, że pochodzi ona od Ludwi-
ga Wittgensteina, który uważał 
że prawda rodzi się w kontek-
ście. Dziś mamy taki kontekst 
i mamy jedną prawdę, jutro bę-
dziemy w innym towarzystwie 
i będziemy tworzyć inną prawdę. 
Zatem zdaniem filozofa, prawda 
de facto nie istnieje, bo nosi głę-
bokie piętno względności.

Stara jak świat

Paweł Falicki poprosił zatem pa-
nelistów o próbę znalezienia od-
powiedzi na pytania: Postprawda 
– zjawisko charakterystyczne dla 
cyberprzestrzeni czy „stare jak 
świat”? Jak odróżnić postpraw-
dę od fake newsów i propagan-
dy? Postprawda w polskiej prze-
strzeni publicznej to przyczyna 
czy przejaw pogłębiających się 
podziałów w życiu publicznym? 
Jak bronić się przed postprawdą?

Prof. dr hab. Krzysztof 
Brzechczyn, pomysłodawca de-
bat, wykładowca Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
historyk i filozof społeczny, rozpo-
czął debatę od przywołania defi-
nicji prawdy Arystotelesa: Powie-
dzieć, że istnieje, o czymś, cze-
go nie ma, jest fałszem. Powie-
dzieć o tym, co jest, że jest, a o 
tym, czego nie ma, że go nie ma, 
jest prawdą.

Historyk uważa, że post-
prawda istniała od zawsze, cze-
go symbolem jest słynna jaskinia 
platońska, w której uwięzieni kaj-
daniarze widząc cienie, traktowa-
li je jako rzeczywistość.

Warunkiem skutecznego 
działania jest prawdziwa wiedza 
o warunkach tego działania. Zda-
niem Brzechczyna, w tej różni-
cy pomiędzy widzeniem wszyst-
kiego, a wiedzą o pewnym 
aspekcie rzeczywistości kryje 

się współcześnie koncepcja post-
prawdy. Ma ona pewien pozór 
prawdy, podaje prawdziwe infor-
macje, ale są one niewystarcza-
jące lub nieużyteczne w konkret-
nym kontekście.

Kolejny panelista, filozof i kul-
turoznawca, prof. Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, dr hab. Ce-
zary Kościelniak podziękował za 
próbę zdefiniowania przedmio-
tu debaty. Odwołał się do sta-
rożytnego terminu kalokagatia 

określając go jako model ścisłe-
go powiązania dobra, prawdy 
i piękna. Dobro jest równoważne 
z prawdą, prawda jest równoważ-
na z pięknem, piękno jest rów-
noważne z dobrem. Prawda jest 
nieodłącznym atrybutem dobra 
i w tym sensie prawda ma wymiar 
nie tylko poznawczy, ale bardzo 
mocno jest związana z praktyką. 
Ciekawie ujął to ks. Józef Tisch-
ner mawiając, że są trzy rodza-
je prawdy: święta prawda, tys 
prawda i gówno prawda. Ta ostat-
nia to rodzaj ludowego porze-
kadła na wewnętrzny sprzeciw, 
kiedy ludzie znajdują się w sytu-
acji w której są okłamywani, oszu-
kiwani, czują głęboki dysonans 
poznawczy. Wówczas doskona-
le wiedzą, że to coś, nie jest ani 
prawdziwe, ani dobre, ani piękne.

Cyber kontra real

Przechodząc do tematu zwrócił 
uwagę, że są dziedziny w kulturze 
zachodniej, w których kłamstwo 
jest dopuszczane jako instru-
ment, który pozwala wybrzmieć 
prawdzie. Wywiad, kontrwywiad, 
czyli służby posługują się zawo-
dowo kłamstwem, dezinforma-
cją, właśnie po to, aby ochro-

str. 16 ►

POSTPRAWDA dziś i jutro
Poznańska Debata Wolnych i Solidarnych

 ■ W sobotę 4 lutego 2023 r. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu po dłuższej pandemicznej przerwie 
po raz kolejny gościła uczestników Debaty Wolnych i Solidarnych zainicjowanej przez fundację „Otaczaj 
Blaskiem” działającą pod kuratelą współtwórcy Solidarności Walczącej Pawła Falickiego. Lokalizacja 
okazała się nieprzypadkowa, ulica nomen omen 28 Czerwca 1956 roku upamiętnia dzień i miejsce wybuchu 
pierwszego masowego protestu w PRL. Spod Fabryki H. Cegielskiego, której część budynków zajmuje 
obecnie uczelnia, czerwcowym rankiem 67 lat temu wyruszył pochód strajkujących robotników żądających 
chleba, prawdy i wolności.

Marta Morawiecka
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nić rację stanu. A czym byłaby 
postprawda – zapytał profesor. 
Udzielił odpowiedzi odmiennej 
od przedmówcy, twierdząc że 
jest ona wynalazkiem nowocze-
snym, bo pojawia się wraz z me-
diami społecznościowymi. Pole-
cił przy tym znakomitą jego zda-
niem najnowszą książkę prof. An-
drzeja Zybertowicza „Cyber kon-
tra real”, w której te kwestie po-
ruszone są w wyczerpujący spo-
sób. Dlaczego postprawda poja-
wia się teraz i czym się różni od 
sytuacji mających miejsce w da-
lekiej przeszłości. Kościelniak 
twierdzi, że platońska jaskinia 
jest przykładem nieprawdy, bo 
faktyczna prawda istnieje wraz 
z tym słońcem na zewnątrz ja-
skini, a cienie nie są prawdą al-
ternatywną, ale stanem do prze-
zwyciężenia.

Współczesna postprawda 
jest zastępnikiem prawdy, który 
ma wszystkie społeczne atrybuty 
prawdy – mówił Kościelniak. Wy-
chodzimy na przykład od jakiegoś 
obrazu medialnego, gdzie przy-

pisuje się wybranej osobie pew-
ne skłonności, występki, a potem 
ten obraz jest replikowany w sze-
regu innych mediów. Kłopot po-
lega na tym, że nie mamy instru-
mentów pozwalających na wery-
fikację przekazu oraz przeciw-

stawienie się postprawdzie. Do 
tego dochodzi sztuczna inteli-
gencja, która sama nam malu-
je, tworzy wiersze, pisze prace 
magisterskie. Powoli nie jeste-
śmy w stanie odróżnić prawdy od 
fikcji. Grozi nam utrata autentycz-
ności. Dlatego teza prof. Zyber-
towicza, że trzeba odłożyć tech-
nologię, godna jest rozważenia. 
Pamiętajmy, że kłamstwo w efek-
cie doprowadza do chaosu spo-
łecznego. A żyjemy u progu zin-
stytucjonalizowanej postprawdy.

W kwestii roli nauki i śro-
dowisk akademickich prof. Ko-
ścielniak zauważył, że nastąpi-
ła w świecie zachodnim swoista 
sinoizacja (od Chin) wiedzy i kul-
tury, czyli wejście bardzo głębo-
ko w kulturę użyteczną. Przyjęli-
śmy chińskie wzorce wiedzy, czy-
li nauka musi być w stu procen-
tach użyteczna. Niestety wyklu-
czenie wiedzy dla samej wiedzy, 
prawdy dla samej prawdy, to pro-
sta droga do sytuacji, w której 
uniwersytety nie są instytucja-
mi, które nas prowadzą do praw-
dy ani też nie chronią nas przed 
postprawdą.

Współcześni sofiści

Wypowiedź następnego uczest-
nika debaty prof. Rafała Wierz-
chosławskiego, filozofa na UAM, 
rozpoczęła się od przywołania 
starożytnych sofistów, którzy nie 
byli obywatelami Aten a przy-
byszami z zewnątrz pełniący-
mi funkcję ówczesnych adwo-
katów, speców od PR i reklamy. 
Często działali w kontekście są-
dowym, czyli musieli na rzecz 
swoich klientów wygrać sprawę. 
W związku z tym skupiali uwagę 
na kwestiach argumentacji: jakie 
mam dowody, jakich chwytów re-
torycznych muszę użyć, aby mój 
klient wygrał. Współcześnie post-
prawda stała się takim chłopcem 
do bicia – uznał Wierzchosław-
ski. Bardzo wyraźnie zaznaczy-
ła się np. przy Brexicie czy elek-
cji prezydenta Donalda Trumpa. 
Jego zwolennicy uznani zostali za 
postprawdziwościowców, którzy 
walczą z systemem i wygrywa-
ją manipulując, wskazując tylko 
na pewne aspekty. Warto uzmy-
słowić sobie znane z epistemolo-
gii rozróżnienie pomiędzy praw-
dziwymi opiniami a adekwatnym 

poznaniem. Można mieć pewną 
prawdziwą wiedzę ale nie wy-
czerpującą. Dopiero adekwatna 
wiedza doprowadza nas do sta-
nu rzeczy. Czyli zarzuty dotyczą-
ce manipulacji prawdy, czy też 
cząstkowego, wybiórczego ope-
rowania zdaniami prawdziwymi 
kierują nas w stronę postprawdy. 
Wróćmy do sofistów, tych prag-
matyków, oni nie dowodzą li tyl-
ko jaki jest świat, nie mają takie-
go boskiego oglądu a la Platon, 
ale operują w pewnych określo-
nych ramach dowodzenia. Inte-
resuje ich wymiar wiedzy prak-
tycznej nie zaś wymiar istoty rze-
czy i oglądu całości.

We współczesnych czasach 
powszechność wykształcenia 
zmieniła radykalnie sytuację, 
zasoby wiedzy są w dużej mie-
rze dane wszystkim, powszech-
nie dostępne. Na czym polega 
ta wizja kondycji postprawdziwo-
ściowej, trochę z sympatią i mru-
ganiem w stronę sofistów. Wierz-
chosławski przywołał dwie me-
tafory wywodzące się od Nicco-
lo Machiavellego – metaforę lwa 
i lisa. Lew jest tym, który decydu-
je o regułach gry, jakie są akcep-
towalne, a jakie nie. Lis jest kimś, 
kto w trakcie gry usiłuje przede-
finiować jej reguły, swoisty bun-
townik wywracający stolik. Pa-
nelista zwrócił jeszcze uwagę, 
nie tyle na kwestię postprawdy, 
co zamierzonej strukturalnej nie-
wiedzy, bo tak jest wygodniej. Na 
przykład zarządy pewnych firm, 
na pytanie o skażenie środowi-
ska, wolą nie wiedzieć, wypiera-
ją obciążające ich fakty. Co gor-
sza zdarza się, że dochodzi do 
manipulacji i korupcji przy bada-
niach naukowych, finansowanych 
przez wielkie koncerny.

Systemowe kłamstwo

Chcielibyśmy wiedzieć – zwró-
cił się Paweł Falicki do debatują-
cych – jak żyć w dzisiejszym spo-
łeczeństwie, jak rozróżnić praw-
dę od fake newsów?

Brzechczyn: jeżeli postpraw-
dę określimy jako miękkie kłam-
stwo, można powiedzieć, że Pol-
ska funkcjonuje w sferze post-
prawdy od 1989 roku. Tworzenie 
pewnego obrazu, który na pozio-
mie ogólnym jest fałszywy, ale 
składa się z wielu prawdziwych 

elementów. Niejasne są na przy-
kład okoliczności wprowadze-
nia planu Balcerowicza, miejmy 
świadomość, że w okresie trans-
formacji upadło blisko 6 tysięcy 
zakładów przemysłowych. Mówi 
się, że one były nierentowne, 
ale wszystkie? W tym momencie 
głos zabrała pani przysłuchują-
ca się debacie, która wskazała 
na cenną publikację dr Ryszar-
da Ślązaka traktującą o proce-
sie prywatyzacji.

Zdaniem Krzysztofa Brzech-
czyna do dziś funkcjonuje po-
dział na przegranych i wygranych 
transformacji. Na to się nakłada 
struktura mediów, które zosta-
ły wykupione przez kapitał za-
chodni, dziś brylujący w interne-
cie. Dla niego kryterium podsta-
wowym jest zysk i sprzedawal-
ność. Jaka jest recepta? Zdaniem 
profesora: trzeba zabiegać o sy-
metryzm, wspierając i wzmacnia-
jąc niezależne media, co stwarza 
szansę na dopuszczenie do gło-
su racjonalnej krytyki. Ktoś z sali 
zauważył, że trafniejszym termi-
nem niż symetryzm byłby praw-
dopodobnie pluralizm. Brzech-
czyn zwrócił jeszcze uwagę na 
fakt, iż obecnie rozsadnikiem 
postprawdy jest środowisko sę-
dziowskie, tzw. trzecia władza. 
W systemie liberalnym, w którym 
żyjemy, powoli władza sędziow-
ska zastępuje dwie pierwsze, 
ustawodawczą i wykonawczą, 
co obserwujemy obecnie w Pol-
sce i w Unii Europejskiej.

Chciałbym na zakończenie 
naszej debaty postawić jeszcze 
jedno pytanie – stwierdził Paweł 
Falicki. Czy prawda jest ciekawa? 
Mamy tu na sali parę osób zwią-
zanych z nowym periodykiem, 
który kiedyś nazywał się „Gazeta 
Obywatelska”, a obecnie ma ty-
tuł „Prawda jest ciekawa”. Może 
prawda jest nam w ogóle niepo-
trzebna, może postprawda jest 
ciekawsza niż prawda? Czy taki 
tytuł i równocześnie teza PRAW-
DA JEST CIEKAWA mają jakąś 
przyszłość? Co Państwo sądzą 
na ten temat?

Liczymy bardzo, że tak posta-
wione pytanie sprowokuje do 
poszukiwań odpowiedzi nie 
tylko uczestników sobotniej 
debaty ale także rzesze na-
szych czytelników.

Dokończenie ze str. 15. ►

... redakcja odpowiada
Szanowny Panie,
dziękujemy za zainteresowanie losem „Gazety Obywatelskiej”. 
Od ponad miesiąca nie ma dnia, w którym drogą telefoniczną 
lub mailową nie byłyby kierowane do nas podobne pytania. In-
formujemy, że decyzję o tym, że nr 286 (16-29 grudnia 2022) to 
ostatni numer w formie znanej od jesieni 2011 roku – wydawca, 
czyli Zarząd Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, przekazał 
nam już po ukazaniu się tegoż numeru. Nie mieliśmy więc możli-
wości powiadomienia o tej decyzji naszych czytelników. Przeka-
zano nam wówczas, że od stycznia 2023 roku „Gazeta Obywa-
telska” ma być wydawana w nowej formule, która zdefiniowana 
została jako „opiniotwórczy miesięcznik”. Dowiedzieliśmy się też, 
że funkcja redaktora naczelnego została powierzona nowej oso-
bie. W kolejnych tygodniach z żadnym z członków redakcji oso-
ba nowego redaktora naczelnego nie podjęła współpracy. Z tej 
też przyczyny każdy ze współtworzących zespół „GO” doszedł 
do wniosku, że w nowej formule gazety nie jest przewidywany.

W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu wydawa-
nia periodyku stworzonego przez Kornela Morawieckiego, jed-
nak pod zmienionym tytułem. Nie rościliśmy sobie prawa do ty-
tułu, jaki Zarząd Stowarzyszenia powierzył nowej osobie. Stąd 
naszą działalność kontynuujemy pod nazwą, która w pierwszych 
latach gazety redagowanej przez Kornela Morawieckiego była 
jej podtytułem, czyli „Prawda jest Ciekawa”. Dopiero 12 stycz-
nia b.r. zaskoczyła nas wiadomość, że osoba nowego redakto-
ra naczelnego „Gazety Obywatelskiej” nie tylko zrezygnowała 
z zamiaru kierowania nią, ale uczyniła to już w dniu 22 grudnia 
2022 roku! Wprawdzie nieraz słyszeliśmy zapewnienia o woli ist-
nienia gazety, założonej przez Kornela Morawieckiego blisko 12 
lat temu, ale powyżej przedstawiony bieg zdarzeń nie pozwala 
nam odgadnąć dalszego losu tytułu „Gazeta Obywatelska”. Sto-
sując się więc do znanego zalecenia jej twórcy – jeśli chcesz, 
by coś było: rób to – kontynuujemy naszą działalność w postaci 
PDF-u dostępnego w Internecie. Zachęcamy do czytania i kol-
portowania gazety „Prawda jest Ciekawa”.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Redakcja

Ludzie piszą...
Szanowni Państwo!

Po Nowym Roku straciłem kontakt z Redakcją Gazety Obywatel-
skiej we Wrocławiu. Nie wiem czy GO (papierowa wersja) jesz-
cze jest wydawana.

Proszę o informacje na ten temat.

Pozdrawiam
(Nazwisko autora do wiadomości redakcji)
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