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Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy – a ściślej mó-
wiąc zerowy – numer „Kuriera Krakowskiego”. To nu-
mer okolicznościowy, wydany w związku z obchodzoną 
dziś dziewięćdziesiątą rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ambicje wyrosłego dzięki współpracy 
z tygodnikiem „Gazeta Polska” pisma sięgają jednak da-
lej. W formie miesięcznika chcielibyśmy się stać trwa-
łym elementem na społeczno-kulturalnej mapie Krako-
wa. Społeczność krakowskiego klubu „Gazety Polskiej” 
liczy na współpracę w realizacji tego zamierzenia tak 
liczących się przecież w naszym mieście środowisk pra-
wicowych, niepodległościowych, patriotycznych.

Początki zostały już zrobione i ich efekty macie 
Państwo przed sobą. Ksiądz Tadeusz Isakowicz - Zale-
ski, Jadwiga Chmielowska, Tomasz Sakiewicz, Leszek 
Długosz, Piotr Lisiewicz, Ryszard Czarnecki – nazwi-
ska tylko kilku naszych przyjaciół, którzy zgodzili się 
na współpracę z „Kurierem” – mówią same za siebie. 
Mamy nadzieję na rozszerzenie intelektualnej oferty 
pisma. Każdy, komu bliska jest idea suwerennej, de-
mokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, bazującej na 
wolności słowa i swobodzie wyrażania poglądów, wol-
nej od „układów” i patologii, opartej na tradycyjnych 
zasadach na których wzniesiono gmach cywilizacji 
judeochrześcijańskiej, może liczyć na przyjęcie na na-
szych łamach. Zapraszamy więc do lektury, a chętnych 
– do współpracy. Ponieważ początki bywają trudne i re-
dakcja nie posiada jeszcze stałej siedziby, na razie po-
dajemy do Państwa wiadomości jedynie adres e-mail: 
kurierkrakowski@gmailkurierkrakowski@gmail.co.comm 

Do zobaczenia!

Tomasz Kowalczyk
Redaktor naczelny „Kuriera Krakowskiego”
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Jedną z najtrwalszych ran zadanych Polakom przez komunizm 
był upadek życia obywatelskiego. Niemal każde zgromadzenie, 

poza kościołami, musiało być koncesjonowane przez państwo. 
Nic też dziwnego, że w naszej podświadomości społecznej zosta-
ło przekonanie, że organizacja społeczna to hucpa pod egidą je-
dynie słusznej partii. Po 1980 r. w sposób masowy zaczęły rodzić 
się organizacje opozycyjne. Problem w tym, że przynależność do 
nich od stanu wojennego wiązała się z ryzykiem represji. Ktoś, kto 
nie miał w sobie odpowiedniej dawki heroizmu i jednocześnie nie 
chciał upaprać się wspieraniem reżimu siedział w domu i narzekał. 
Taki stereotyp zachowania uczynił z nas jedne z najbierniejszych 
społeczeństw Europy. W rezultacie często wiele spraw dotyczących 
naszego własnego podwórka leży odłogiem. Brakuje dyskusji i wy-
miany informacji. Najnowsze dobrodziejstwo cywilizacji - internet 
- nie zastąpi spotkań ludzi chcących wspomagać swoje lokalne spo-
łeczności. Trudno w tej sytuacji pielęgnować regionalne i narodo-

we tradycje, trudno walczyć z patologiami. Bierność nie ułatwia 
rozwoju drobnego biznesu, który kwitnie i rozwija się w atmosferze 
ożywionej aktywności społecznej. Brakuje małych społecznościo-
wych i lokalnych mediów. W rezultacie monopolistami w dostawie 
informacji stają się wielkie koncerny uzależnione od możnych tego 
świata. 

Inicjatywę odtwarzania życia społecznego podjęły kluby Ga-
zety Polskiej. Robią to pod własnymi szyldami, ale także tworzą 
nowe organizacje. Dzięki naszemu wsparciu powstał w czasie 
ostatniej wojny kaukaskiej Komitet Solidarni z Gruzją. Środowi-
sko Gazety Polskiej samo wzięło udział w tworzeniu kilku mediów. 
Funkcjonują one pod wspólną nazwą  Strefa Wolnego Słowa. Czas 
by powstawały media lokalne.

Tomasz Sakiewicz
redaktor naczelny  Gazety Polskiej

Rankiem 10 listopada 1918 r. przybył do Warszawy z więzie-
nia w Magdeburgu (via Berlin) Józef Piłsudski. Niezwłocznie 
przedstawiono mu aktualną sytuację.

Na terenie Królestwa stacjonowało ponad 80 tys., częściowo 
zrewoltowanych, żołnierzy niemieckich. Za wschodnią granicą Kró-
lestwa, na Litwie, Białorusi i Ukrainie było ich grubo ponad milion. 
Pełniąca dość iluzoryczną władzę w Warszawie Rada Regencyjna 
dysponowała w całym Królestwie 5 tys. żołnierza. Z konspiracji wy-
chodziła piłsudczykowska Polska Organizacja Wojskowa w trudnej do 
oszacowania liczbie. Stosunek sił wojskowych w całym  Królestwie 
można szacować tego dnia na ponad  10:1 - na korzyść Niemców.

W tej sytuacji inicjatywę przejął Piłsudski. Postanowił nie kon-
taktować się z pozostającym w Warszawie aż do 12 listopada Gen. 
Gubernatorem Beselerem i jego sztabem – lecz postawił na dalsze 
rewolucjonizowanie wojska okupacyjnego. A w działalności konspi-
racyjnej miał Komendant kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Zna-
lazł więc czas, żeby przyjąć Józefa Jęczkowiaka, d-cę POW wśród 
żołnierzy Polaków z armii niemieckiej. Polecił mu zadanie: „pójścia 
do świetlic żołnierskich … i wywołania w garnizonie niemieckim 
rewolucji.” Była godz. 12 w południe tegoż  dnia 10 listopada. 
Jęczkowiak natychmiast nakazał swym ludziom wystąpić w miej-
scach największych skupisk żołnierzy niemieckich. Sam udał się 
do Doliny Szwajcarskiej, gdzie było ok. 500 żołnierzy – Niemców. 
Dysponował tam ok. 20 – 30 Polakami w niemieckich mundurach. 
„Przy kufl u piwa zaczął opowiadać zebranym o wybuchu rewolucji 
w Niemczech, o ucieczce cesarza. Jednocześnie nastrój tłumu od-
powiednio urabiali wmieszani weń jego żołnierze. W pewnym mo-
mencie zerwał z czapki odznakę, a na to miejsce założył czerwona 
kokardę… Żołnierze poszli za przykładem Jęczkowiaka… Następnie 
tłum żołnierzy wyległ na ulicę. Zaraz „na pierwszy ogień” rozbro-
jono i ogołocono z odznak sześciu napotkanych ofi cerów… Odtąd 
wypadki zaczęły toczyć się jak lawina. Zarzewie otwartego buntu 
rozprzestrzeniło się na miasto. Wysłannicy Jęczkowiaka wszędzie 
opowiadali się za tworzeniem Rad Żołnierskich. Zresztą działania 

w tym kierunku przebiegały już na szeroką skalę i specjalna pomoc 
z zewnątrz nie była niezbędna”. 

Tegoż 10 listopada w godzinach popołudniowych wśród zre-
woltowanych żołnierzy zrodziła się myśl zwołania przedstawicieli 
Rad (Żołnierskich) do Pałacu Namiestnikowskiego na Krakowskim 
Przedmieściu. Jęczkowiakowi udało się wprowadzić na to zgromadze-
nie znów ok. 30 swoich ludzi. Powołano Centralną Radę Żołnierską 
w Warszawie, do władz  której wszedł człowiek Jęczkowiaka, Polak 
Marcinkowski. Już o 22 wieczorem zgłosiła się do Piłsudskiego wy-
słana przez dopiero co ukonstytuowaną Radę 4-osobowa delegacja, 
w której składzie znalazł się, jakże by nie, Marcinkowski. Postulaty 
delegacji sprowadzały się do zagwarantowania wojskom okupacyj-
nym bezpiecznego i jak najszybszego powrotu do Niemiec. Ze swej 
strony Piłsudski wysunął trzy warunki: oddania broni i sprzętu woj-
skowego, oddania parku kolejowego oraz zaniechania rozpraw z ofi ce-
rami. Delegacja bez zastrzeżeń przyjęła te warunki, a Centralna Rada 
niezwłocznie po powrocie delegacji – zaakceptowała je.

 Jednocześnie od godzin wieczornych tegoż dnia na mieście trwa-
ło dość spontaniczne rozbrajanie pojedynczych żołnierzy i ofi cerów. 
Dochodziło do rzadkich starć, także pomiędzy samymi Niemcami. 
Naliczono w sumie 10 ofi ar śmiertelnych i ok. 30 rannych. Rankiem 
następnego dnia 11 listopada przystąpiono do zorganizowanego przej-
mowania od Niemców obiektów wojskowych, magazynów, składów, 
kolei, poczt i telefonów, banków, gmachów użyteczności publicznej. 
Główną siłą po stronie polskiej było POW, b. legioniści, dowborczycy 
– i harcerze (zwani wówczas skautami). Poza tym do akcji włączyły 
się inne siły zorganizowane: milicja miejska, kolejarze, strażacy, „aka-
demicy” (tzn. studenci i uczniowie starszych klas licealnych), człon-
kowie „Sokoła” itp. Piłsudski był przez cały czas na nogach – jeździł 
i głównie uspokajał wzburzone nastroje, w wyniku czego w całym 
mieście zaczęto rozróżniać Radę Żołnierską od starych władz okupa-
cyjnych. 

Dzień 11 listopada 1918 r. przyniósł zmianę władzy w stolicy 
Polski. Ofi cer sztabu niemieckiego zanotował 11 listopada w swym 

Bądźmy razem

11 listopada 1918 r. w Warszawie
Jak się odbyło rozbrojenie Niemców i objęcie władzy przez Piłsudskiego
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W Krakowie zdarzyło się to wcześniej

Dla zwolenników hasła „wybierzmy przyszłość”, interna-
cjonalistów pragnących roztopienia się Polski w mitycznej 
Europie czy osób głoszących że „patriotyzm to faszyzm” 

była to zapewne przykra wiadomość: oto pod koniec października 
2008 r. kilka miast małopolskich pokłóciło się o wydarzenia sprzed 
dziewięćdziesięciu lat. Kto był pionierem niepodległości? Kraków, 
Tarnów, a może Zakopane? Nie rozstrzygając sporu możemy być 
pewni jednego: niepodległość zawitała do Krakowa jedenaście dni 
przed tym, gdy na płytę warszawskiego dworca wysiadł z pociągu 
zamyślony brygadier w podniszczonym szarym płaszczu.

ZIEMIE POLSKIE NALEŻĄ DO PAŃSTWA POLSKIEGO

Dobrotliwy monarcha symbolizujący całą minioną epokę już nie 
żył. Jego następca, cesarz Karol I starał się jak mógł, by podtrzymać 
rozpadający się w gruzy gmach dualistycznej monarchii, owej – jak 
to po latach skwitował Tadeusz Boy – Żeleński – „parszywej sza-
chownicy narodów”. 16 października 1918 r. cesarz Austro - Węgier 
w ostatniej rozpaczliwej próbie zapobieżenia temu, co było nieuchron-
ne wydał manifest, przekształcający państwo w tzw. Związek Wolnych 
Narodów. Lecz było już za późno. Wszystkie narody monarchii, nie 
oglądając się na Wiedeń dążyły do niepodległości. Polacy w Galicji 
(„Golicji i Głodomerii”, jak mawiali złośliwi) nie pozostawali w tyle 
za Czechami i Węgrami. 28 października w Krakowie ukonstytuowała 
się Polska Komisja Likwidacyjna. Na jej czele stanął Wincenty Witos, 
członkami byli m.in. Jędrzej Moraczewski i Włodzimierz Tetmajer, ów 
Gospodarz, uwieczniony przez Wyspiańskiego w „Weselu”. PKL była 
ciałem politycznym, które zamierzało przejąć władzę z rąk Austriaków, 
stwierdzając że „ziemie polskie, pozostające dotychczas w obszarze 
monarchii austriackiej, należą do państwa polskiego”. Państwa, które 
jeszcze nie istniało. Członkowie PKL nie zamierzali bowiem tworzyć 
nowych struktur państwowych, lecz zlikwidować władzę austriacką 
i poczekać na dalszy rozwój sytuacji (z powodu tej „zachowawczości” 
dość nieprzychylnie wyrażał się później o PKL Józef Piłsudski).

NARASTAJĄCE NAPIĘCIE

Istotnym problemem była jednak obecność w Krakowie austriac-
kiego wojska w sile około 12 tysięcy żołnierzy, którym Polska Orga-
nizacja Wojskowa, dowodzona w mieście przez legionowego pułkow-
nika Bolesława Roję mogła przeciwstawić siły znacznie mniejsze. Zaś 
Austriacy, widząc postępujący rozkład swojej monarchii, postanowili 
ratować co się da i ogołocić Kraków z zapasów żywności i zasobów 
wojskowych magazynów. Kapitan Paweł Krawecki notował, że spo-

dziewając się oporu „wystawili jedną baterię”, która miała wkroczyć 
do akcji w razie przewidywanych „rozruchów narodowych” w mie-
ście. Rozkradzeniu Krakowa zapobiegli kolejarze, którzy mimo repre-
sji – bicia, kłucia bagnetami, gróźb rozstrzelania – odmawiali załadun-
ku i wypuszczania pociągów. Narastało napięcie i możliwość zbrojnej 
pacyfi kacji kolejarzy i mieszkańców miasta stawała się coraz bardziej 
prawdopodobna. Zapobiegł jej jeden człowiek – porucznik Antoni Sta-
warz z 57 pułku austriackiej piechoty.

CKM-Y PRZED UBIKACJĄ

Musimy bowiem pamiętać, że tamto wojsko, jak cała monarchia 
– było wielonarodowe. Porucznik Stawarz już pod koniec sierpnia 
postanowił zawiązać wewnątrz krakowskiego garnizonu spisek, do 
którego pozyskał ostatecznie około czterystu polskich żołnierzy i ofi -
cerów. Dysponując tymi ludźmi – dobrze uzbrojonymi, wyposażo-
nymi nawet w karabiny maszynowe – postanowił zagrać va banque: 
wieczorem 30 października ze stacji kolejowej w Płaszowie wysłał 
depeszę do wszystkich innych stacji w Galicji, z fi kcyjną informacją 
o wybuchu w Krakowie rewolucji i przejęciu władzy przez rząd polski. 
Wiadomość ta wywarła ogromne wrażenie i zupełnie zdezorientowa-
ła austriackie dowództwo, toteż gdy wczesnym rankiem następnego 
dnia Stawarz rozkazał spiskowcom rozbroić żołnierzy narodowości 
niemieckiej w koszarach przy ul. Kalwaryjskiej, Austriacy nie stawiali 
oporu. Zostali internowani, obiecano im bezpieczeństwo, powrót do 
domu, a dla wszelkiej pewności – jak wspominał Stawarz – „naprze-
ciw ich ubikacji ustawiłem dwa karabiny maszynowe”.

UPADEK DWUGŁOWEGO ORŁA

Z Podgórza żołnierze przystrojeni w kokardy w barwach naro-
dowych, śpiewając patriotyczne pieśni, ruszyli do centrum Krakowa. 
Pochód zamieniał się z każdą chwilą w przemarsz triumfalny – na ulice 
wylegali płaczący ze szczęścia ludzie, w kościołach rozdzwoniły się 
dzwony. Około południa oddział polski wkroczył na Rynek Główny, 
gdzie w nieistniejącym dzisiaj budynku odwachu przy wieży ratuszo-
wej stacjonowała jak co dzień od siedemdziesięciu lat „warta główna” 
Krakowa. Dowodzący nią chorąży Alojzy Mosler z 33 pułku strzel-
ców, widząc nadciągających polskich żołnierzy i nieprzebrane tłumy 
wiwatujących krakowian nakazał swoim ludziom stanąć pod bronią. 
Ale i tu obyło się bez jednego wystrzału. Zapadła kompletna cisza. 
Wszyscy przyglądali się, jak Polacy salutują, jak dotychczasowi war-
townicy zdają służbę, jak Mosler oddaje pułkownikowi Roji swoją 
szablę, jak do księgi wartowniczej zgodnie z regulaminem wpisywany 

dzienniku: „Jeszcze wczoraj byliśmy panami w Warszawie. W ciągu 
24 godzin Rada Żołnierska zrobiła z tym koniec. Jesteśmy całkowicie 
zdani na Piłsudskiego”.

Stolica do wieczora była wolna, pomimo przebywania w niej sko-
szarowanego i uzbrojonego garnizonu niemieckiego, a niekwestiono-
waną władzę w mieście przejął Piłsudski.

 W ciągu tygodnia, zgodnie z kolejną umową Rady z Piłsudskim, 
większość garnizonu niemieckiego Warszawy w liczbie 27 tys. żołnie-
rzy wyjechała w zorganizowanych transportach kolejowych, nie licząc 

3 tys. Niemców, którzy wyjechali na własną rękę. W dniu 19 listopada 
opuścił Warszawę ostatni, 1,5 tysięczny transport żołnierzy. Z pozosta-
łych części Królestwa wyjechało w tym czasie do Niemiec dodatko-
wych ok. 20 tys. niemieckich żołnierzy. Wszyscy byli już rozbrojeni, 
bądź – jak ofi cerowie - oddawali broń na granicy.

Ryszard Bocian

Autor jest przewodniczącym krakowskiego klubu „Gazety Polskiej”, 

członkiem KPN, byłym radnym miasta Krakowa
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jest skład pierwszej polskiej warty. Po czym nastąpił wybuch radości, 
„istny ryk triumfu, który zdawał się nie mieć końca”. Strącono i po-
deptano dwugłowego orła, nad odwachem załopotała biało-czerwona 
fl aga. A w tym wszystkim austriaccy i czescy żołnierze spokojnie spa-
kowali swoje plecaki i podążyli na Dworzec Główny, by złapać jakiś 
pociąg, który odwiózłby ich do domu.

Kraków był wolny.

ESTREICHER NA WAGARACH

A jak odzyskanie niepodległości wyglądało z perspektywy prze-
ciętnego krakusa? Najpiękniejsze chyba wspomnienie pozostawił pro-
fesor Karol Estreicher w swojej uroczej książce „Nie od razu Kraków 
zbudowano”.

Dwunastoletni Karolek w pochmurny, mglisty dzień postanowił 
„iść za szkołę” (jak nazywano wtedy proceder wagarowania). By nie 
spotkać w mieście kogoś znajomego, kto mógłby go zdekonspirować 
postanowił udać się na Wawel: „wielki, pusty gmach, gdzie pracują 
nieliczni robotnicy odnawiając sale, sienie, piwnice” i skąd kardynał 

Dunajewski „wypędzał dewotki, bo nie lubił, jeśli w dzień powsze-
dni kobiety siedziały za długo w kościele”. W katedrze był świadkiem 
rozmowy księdza kanonika ze świątnikiem – trzeba było uderzyć 
w dzwon Zygmunta, ale brakowało ludzi, którzy mogliby go rozkoły-
sać. Zebrano wreszcie pomocników murarskich i garstkę wałęsających 
się uczniów, wśród których znalazł się i Karolek, zwabiony obietnicą 
drobnej wypłaty. Bili w dzwon, nie wiedząc właściwie dlaczego to ro-
bią, cóż to za okazja – nikt im nie wytłumaczył. Potem Karolek pobiegł 
na Rynek, bo widział podążające tam tłumy, orkiestrę wojskową – „coś 
się stało, ale co?”. Trafi ł akurat na moment, gdy przy nieopisanym ryku 
entuzjazmu z odwachu spadał austriacki orzeł. A potem z przeraże-
niem zobaczył w tłumie swojego ojca wraz z profesorem Bobrzyń-
skim: „Coż tu robisz? Poszedłeś za szkołę?” – groźnie wykrzyknął 
Stanisław Estreicher. „Byłem na Wawelu. Dzwoniłem w Zygmunta” 
– wyjąkał malec. Bobrzyński powiedział wówczas poważnie: „To 
go usprawiedliwia”. Nieoczekiwanie ojciec trzepnął Karolka w kark: 
„Biję ci w skórę na Rynku nie dlatego, żeś poszedł za szkołę, ale żebyś 
pamiętał ten dzień!

Dzień był 31 października 1918 roku”.
 Tomasz Kowalczyk

 

Jest fi n de siecle i wszystkim się wydaje,
że wiecznie będą u nas rządzić Nikołaje,
Wilhelmy, a także Franciszki-Józefowie,
od ponad stu lat w antypolskiej zmowie.

I że potęga zaborców, twarda niczym skała,
przez wieki całe jeszcze będzie trwała.
Że upadnie niedługo niczym domek z kart?
Wtedy to była śmieszna wróżba albo marny żart.

Ale widać Bóg modłów wysłuchuje czasami –
pokoleń Polaków o wojnę między zaborcami.
I przyszła wreszcie wojna, ta pierwsza, światowa.
Z Krakowa wyruszyła w bój Pierwsza Kadrowa.

W osiemnastym roku wszyscy wiedzieli jesienią,
że losy Rzeczpospolitej pewnie się odmienią.
I jeszcze przed ofi cjalnym początkiem niepodległości
Tarnów i Kraków poczuły smak wolności.

JESIEŃ 1918
Do kraju powrócił Marszałek Pilsudski, który
grzecznie wyprosił Niemców z Cytadeli murów.
I pokazał razem z Paderewskim i Dmowskim,
że historię tworzą wybitne jednostki.

Z tych czasów na zawsze w pamięci pozostanie
skuteczność, z jaką bili się Wielkopolanie.
Trzy razy powtarzali swój czyn wiekopomny –
śląscy powstańcy o Polskę bój niezłomny.
Potem jeszcze tylko trzeba było znów
po raz kolejny – który? – obronić nasz Lwów.
Wreszcie, jak wszyscy wiedzą, był „Cud nad Wisłą”,
i czerwonej zarazy nawała tam prysła.

Wolność wtedy przetrwała tylko dwie dekady.
W końcu obronić jej nie daliśmy rady.
Ale pewna myśl mnie nachodzi przez cały czas:
Bez tamtej jesieni nie było by dziś nas. 

Tadeusz Rawa
Autor jest poetą i dziennikarzem, 

byłym korespondentem radia RMF w Sztokholmie

Do polskich błogosławionych, wśród których godne miej-
sca zajmują już bohaterscy kapelani Powstania Warszaw-
skiego, winni dołączyć też kapłani-męczennicy z Kresów 

Wschodnich. 
Wiele lat temu śp. Stanisław Pruszyński (rodem z Woły-

nia) opowiadał mi o swoim wuju, dominikaninie Michale Czar-

Niechciani męczennicy

toryskim, którego niezbadane plany Boże z książęcego pałacu 
w Pełkiniach k. Jarosławia doprowadziły na ubogie Powiśle, gdzie 
w czasie Powstania Warszawskiego pełnił posługę kapelana. Zgi-
nął tam śmiercią męczeńską, nie chcąc opuścić rannych w szpitalu. 
W 1999 r. został zaliczony w poczet błogosławionych wraz z in-
nym bohaterskim kapelanem, ks. Józefem Stankiem. Ten ostatni 



6

odmówił ewakuacji z Czerniakowa na drugi brzeg Wisły. Wzięty 
do niewoli był okrutnie torturowany. Władze kościelne, słusz-
nie wynosząc owych męczenników na ołtarze, wciąż jednak nie 
chcą (głównie ze względów politycznych) dołączyć do ich grona 
kapłanów z Kresów Wschodnich, zwłaszcza tych, którzy zginęli 
z rąk rezunów z UPA. Spełniając więc obowiązek pamięci przypo-
mnę tylko niektóre postacie.

Znanym księdzem w województwie stanisławowskim był ks. 
Marian Bosak. Rozpoczął on nie tylko budowę kościoła - sanktu-
arium w Mariampolu nad Dniestrem, ale i zainicjował wiele działań 
społecznych. Kres jego niezwykle aktywnemu życiu położyli na-
cjonaliści ukraińscy, którzy w nocy z 23 na 24 sierpnia 1941 r. pod 
pretekstem załatwienia spraw urzędowych uprowadzili go z ple-
bani. Rano, idąc śladem wyrwanej z sutanny koloratki, znaleziono 
jego zmasakrowane ciało. W następnych miesiącach w najróżniej-
szych okolicznościach zamordowano jego 160 parafi an. Trwałą pa-
miątką po męczenniku jest obraz Matki Bożej Zwycięskiej, który 
przewieziony z Mariampola do kościoła na Piasku we Wrocławiu, 
został tam koronowany w 1989 r. 

W podobny sposób, często pod pretekstem wezwania do cho-
rego, banderowcy uprowadzili i zamordowali kilkunastu kapłanów. 
Tak zginął np. karmelita Bartłomiej Czosnek z sanktuarium maryj-
nego w Bołszowcach. Przed zgładzeniem był torturowany, wyrwa-
no mu język i genitalia. Dziesiątki innych kapłanów, zakonników 
i zakonnic zamordowano w czasie bandyckich napadów UPA na 
polskie wioski. Podaję kilka przykładów:
• ks. Stanisław Dobrzański - zamordowany (przez obcięcie gło-

wy) wraz z klerykiem Jerzym Harmatą i 1050 parafi anami z wsi 
Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu, które całkowicie 
zniszczono 30 sierpnia 1943 r. 

• ks. Karol Baran z parafi i Korytnica na Wołyniu - przecięty piłą 
w drewnianym korycie,

• ks. Bolesław Szawłowski z parafi i Poryck na Wołyniu - ciężko 
ranny w czasie odprawiania liturgii w „krwawą niedzielę” 11 
lipca 1943 r., a następnie dobity (zginęło wówczas 3 ministran-
tów i 230 parafi an), 

• ks. Jan Kotwicki z parafi i Chrynów na Wołyniu - zabity przy 
ołtarzu,

• ks. Józef Aleksandrowicz z Zabłocia k. Porycka - zabity pod-
czas Mszy św. wraz z parafi anami, 

• ks. Hieronim Szczerbiński z parafi i Wołkowyja i ks. Jerzy Ci-
miński z parafi i Łysin - obwiązani drutem kolczastym, wrzuce-
ni do studni i zasypani żywcem kamieniami, 

• ks. Piotr Walczak z parafi i Ławrów - okrutnie pobity i z dwiema 
innymi osobami wrzucony i zasypany żywcem w studni,

• ks. Stanisław Wilkoński, katecheta z parafi i Podwołoczyska 
k. Skałatu - skonał po wielogodzinnych mękach, po wbiciu mu 
kilku gwoździ w głowę,

• ks. Błażej Czuba - spalony wraz z 36 wiernymi na plebanii 
w Dołhej Wojniłowskiej k. Kałusza,

• ks. Adam Drzyzga z parafi i Serocko k. Skałatu - zastrzelony 
wraz z 50 żałobnikami w czasie prowadzenia konduktu pogrze-
bowego innego parafi anina, także zamordowanego przez UPA,

• ks. Jan Walniczek z parafi i Kociubińce k. Buczacza - zamę-
czony w szczególnie wyrafi nowany sposób. Cytuję za bp Win-
centym Urbanem: Zdzierano skórę, rany zalewano mu atra-
mentem. Oblewano go wrzącą wodą, celem wzmożenia bólu. 
Później banderowcy przywiązali go do ściany i rzucali w niego 
nożami. Konał przez pięć godzin.

• karmelici bosi - o. Kamil Gleczman i br. Cypian Lasoń - za-
mordowani w klasztorze w Wiśniowcu na Wołyniu wraz z 500 
osobami, które szukały tutaj schronienia,

•  ks. Władysław Biliński z parafi i Kotów k. Brzeżan - napadnięty 
i uduszony, gdy wracał z odpustu do swojej plebani,

•  ks. dr Andrzej Kraśnicki, prefekt Seminarium Duchownego we 
Lwowie i proboszcz w Jazłowcu - w dniu Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii Panny w 1943 r. skatowany na swo-
jej plebani, a następnie uprowadzony i zamordowany,

•  s. Longina Trudzińska - zamordowana wraz z wychowanka-
mi Zakładu dla Sierot Wojennych w Turkowicach na Lubel-
szczyźnie,

•  dwie siostry sercanki z klasztoru w Lubieszowie na Polesiu 
- spalone żywcem wraz z 200 mieszkańcami, 

•  dwie siostry służebniczki z parafi i Połowce (dekanat Jazłowiec) 
- w styczniu 1944 r. uprowadzone i uduszone sznurami wraz 
z 30 Polakami.
Z kolei na parafi ę Ihrowica k. Tarnopola bojówki UPA napa-

dły - uwaga! - w noc Bożego Narodzenia. Przy wigilijnych stołach 
porąbano siekierami wiele osób, w tym ks. Stanisława Szczepan-
kiewicza oraz jego matkę, siostrę i brata. Innej z kolei tragedii do-
znał ks. płk Roman Daca, kawaler Orderu Virtuti Militari i kapelan 
Lwowskiego Okręgu AK. Gdy na plebanię napadli banderowcy 
w Nowosielcach, jego matka zdążyła go schować w skrytce pod 
podłogą, licząc, że jej samej nic nie zrobią. Jednak zarąbano ją sie-
kierami, a jej krew przez szczeliny w deskach spływała na syna. 
Tego ostatniego uratował Ukrainiec, upośledzony umysłowo paro-
bek wiejski, który pomimo pobicia nie tylko nie wydał duchowne-
go, ale i pomógł mu wydostać się z owej kryjówki. 

W ten sposób rezuni z UPA zamordowali 70 duchownych rzym-
skokatolickich oraz kilkanaście sióstr i braci zakonnych, a także kil-
ku księży greckokatolickich, którzy sprzeciwiali się nacjonalistom 
i wzywali ich do opamiętania. Wielu innych zaginęło bez śladu, 
bądź zostało rannych. Do tej liczby dochodzi ponad setka duchow-
nych, zamordowanych na Kresach przez Niemców i Rosjan, często 
na podstawie donosów nacjonalistów ukraińskich. Zginęło także 
trzech księży ormiańskich: ks. Bogdan Agopsowicz, zastrzelony 
w Kutach, ks. Adam Bogdanowicz zamordowany we Lwowie i ks. 
Dionizy Kajetanowicz, ostatni administrator archi-diecezji ormiań-
skokatolickiej, zamęczony w 1954 r. w radzieckim łagrze.

W najbardziej jednak barbarzyński sposób zgładzono o. Lu-
dwika Wrodarczyka ze zgromadzenia misjonarzy oblatów, ro-
dem z Radzionkowa koło Bytomia, pełniącego posługę dusz-
pasterską w Okopach na Wołyniu. Byli parafi anie na stronie 
internetowej tak go wspominają: Był kapłanem z powołania. 
Żył sprawami Kościoła i niósł wszelką pomoc swoim parafi anom. 
O każdej porze dnia i nocy można go było spotkać spieszącego 
do chorego z lekarstwami lub Ostatnim Namaszczeniem. Śledząc 
jego posługę kapłańską możemy się dopatrzyć we wszystkim naśla-
dowania Chrystusa. Poniósł śmierć męczeńską w dniu św. Mikołaja 
w 1943 r. Są różne wersje jego śmierci, ale wszystkie sprowadzają 
się do tego, że został zamordowany w straszliwie okrutny sposób. 
Przytaczam tę wersję, którą podaje współbrat zamęczonego kapła-
na, o. Augustyn Miodek: 6 grudnia bandyci ukraińscy rozpoczęli 
swój morderczy pochód ku Borowskim Budkom, Dołhani i Okopom. 
Ludzie uciekali w stronę lasu, pierwsze domy płonęły. O. Ludwik 
dobrowolnie postanowił udać się z probostwa do kościoła, by chro-
nić tabernakulum. Tam ostatni raz w życiu uklęknął i modlił się, 
i na klęczkach wyczekiwał swoich oprawców, aż przyjdą go poj-
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mać. Barbarzyńcy wpadli do kościoła, dopadli go klęczącego na 
stopniach ołtarza. Na jego oczach zamordowali dwie kobiety 
-18-letnią Weronikę Kosińską i 90-letnią Łucję Skurzyńską - 
które prosiły ich o darowanie mu życia. Został porwany przez 
morderców i męczony w różny sposób: był rozebrany do naga, 
chłostany, nakłuwany igłami i przysmażano mu stopy gorący-
mi żelazami. W jednej z okolicznych miejscowości dokonano na 
nim męczeństwa. Przywiązano go do kloca drzewa na koźle, na 
którym rżnie się drzewo i piłą do cięcia drzewa dwanaście ukra-

ińskich kobiet piłowało go jak kloc drzewa. Po kilku godzinach 
męczarni zmarł.

Świat o tych męczennikach nie chce pamiętać. My jednak 
o nich nigdy nie zapomnijmy, bo to dzięki nim Kościół w Polsce 
jest wolny. 

Tekst jest fragmentem głośnej już książki ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Przemil-

czane ludobójstwo na Kresach”, wydanej przez Małe Wydawnictwo w Krakowie.  Informacja 

o możliwości nabycia książki jest na stronie  www.malewydawnictwo.pl 

Niepojęte niezbadane losy
I niepojęta nieuciszona siła
Tego krzyku
- Strzałem łopatą butem
Uciszonego
Zadeptanego
W niepamięć wrzuconego

Ułamku rzeczy
Drobino plastiku
Mojego narodu relikwio święta
- Grzebyku, z grobu pod Bykownią
Z mogiły
Z chwili tamtej
Przed oczy i sumienie świata
Wydobyty...
Do kogo, o co – wołają dziś imiona
Na tobie wyryte?
- W piach, wtedy wołające?

Na grzebyk z grobu pod Bykownią
- Z dna poniżenia
Dłonią człowieczą znów podniesione
Wypowiedziane żywą wargą
Pomiędzy nas przywołane...

Szczątku znikomy i bolesny
- Grzebyku, z grobu pod Bykownią
Na cud twojego zmartwychwstania
Ileż zdumienia grozy ile zbiegło się
Otoczyło cię bezradnie...

- Dalekie w czasie i w przestrzeni
I moje niech przed tobą zegnie się
Kolano
Gdy słowa moje też
Przed tobą
Do mowy dojść nie umieją...

Leszek Długosz
Autor jest poetą, pieśniarzem, kompozytorem, byłym członkiem zespołu „Piwnicy pod Baranami”

Kilkanaście lat temu wpadłem na znakomity pomysł żeby 
podczas jazdy samochodem zamiast radia lub muzyki z ka-
set słuchać czytanych przez lektorów książek. Nie było jesz-

cze wtedy używanego dziś w języku polskim pojęcia „audiobooki”, 
pod którym najłatwiej znaleźć je dziś w Internecie. Wtedy jeszcze 
mówiło się o tym „książka mówiona”, używali ich niemal wyłącznie 
niewidomi, a nieśmiałe próby wypuszczania na rynek książek na ka-
setach nie kończyły się wielkim sukcesaem.

Przy okazji chciałbym szeroko polecić ten sposób spędzania czasu. 
Nie tylko kierowcom, ale również osobom spełniającym różne czyn-
ności domowe. Znakomicie milej obiera się ziemniaki, ściera kurze, 
czy nawet prasuje koszule gdy czytają ci na głos coś ciekawego.

Słuchanie książek podczas jeżdżenia autem nie zastąpiło mi 
czytania tradycyjnych książek, ale dało zupełnie nowe możliwości, 
ponieważ te słuchane lektury dobierałem sobie według zupełnie 
innego klucza niż te czytane w sposób tradycyjny. Krótko mówiąc 
słuchałem co było, a najłatwiej było się dorwać do wszelkiego typu 
literatury sensacyjnej.

I tu się zaczęło. Po wchłonięciu pewnej liczby książek najsłyn-
niejszych autorów takich jak: Alistair MacLean, Ken Follet, Frede-
rick Forsyth, Tom Clancy, Jeffrey Archer, czy inni skonstatowałem, 
że coś mi się nie zgadza. Oni wszyscy jeśli pisali o walce z terro-
ryzmem pisali o ruchach skrajnie prawicowych, można by powie-
dzieć „prawackich” czy faszystowskich. No tak, ale jeśli spojrzeć 
w najnowszą historię świata, to przecież było inaczej. Historia eu-
ropejskiego terroryzmu, oprócz rzecz jasna ruchów nacjonalistycz-
nych, to przeze wszystkim Czerwone Brygady, Frakcja Czerwonej 
Armii, Bader-Meinfoff. (W czasach, o których piszę, w czasach 
gdy powstawały książki o których mówię Al-kaida nie była jesz-
cze znana.) Tych organizacji w żaden sposób nie można uznać za 
„prawackie”.

Pewien wyłom stanowią tu ksiązki Roberta Ludluma. U niego 
zdarza się jakiś lewacki terrorysta.

Rzecz jasna mam świadomość, że bardzo wiele książek i fi l-
mów poświęcono walce z KGB, czy z innymi mechanizmami pro-
wadzenia przez Związek Sowiecki polityki zagranicznej. Nie o to 

Kto czyta nie błądzi?
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Najgorszą sytuacją jaka może się zdarzyć współczesnej Pol-
sce jest bierność społeczna i polityczna Polaków. Żadnemu 
rządowi, obecnemu czy przyszłemu nie wolno dopuścić 

do dalszej inercji obywateli w życiu publicznym i politycznym. 
Państwo polskie  ma obowiązek stworzyć warunki do rozwoju 
wszelkich form działalności obywateli - dla ich dobra, dla dobra 
społeczności w których żyją, a summa summarum dla dobra Polski. 
Zaniedbania ze strony kolejnych ekip rządowych doprowadziły do 
sytuacji jaka miała miejsce podczas ostatnich wyborów parlamen-
tarnych, gdy o ich wynikach zdecydowała ta część społeczeństwa, 
która do tej pory była pasywna społecznie i politycznie.

 Jednym z niewielu wyznaczników aktywności przeważającej 
części młodych Polaków, było chytrze przemycone do ich świado-
mości hasło „Róbta co chceta”, więc robili co chcieli i nic ponad 
to. Tylko tyle wymagano od młodych obywateli Polski w XXI wie-
ku, w cztery lata od wejścia do Unii Europejskiej. Nazajutrz po 
wyborach w gazetce „Metro” rozdawanej pod krakowskimi uczel-
niami, na pierwszej stronie można było przeczytać: „Ubierajta się 
jak chceta”; ktoś (kto?) przystąpił do drugiego etapu walki o dusze 
młodych Polaków, mając do zaproponowania tylko głupawe hasło, 
zaszczepiając w młodych umysłach absolutny nihilizm.

Jednak coś zaczęło się zmieniać, coraz więcej środowisk zrozu-
miało, że nadszedł czas  by rozpocząć pracę u podstaw, że oddolne 
inicjatywy są fundamentem przyszłego sukcesu Polski. Czytając róż-
ne artykuły, blogi, wpisy, komentarze, można zauważyć, że ludzie 
niezależnie od pozycji społecznej, wykształcenia, wieku, poglądów, 
nie  znający się nawzajem - zaczynają się organizować. Zaczynają 
tworzyć nieformalne związki, stowarzyszenia pozarządowe, grupy 
lobbystyczne, zrzeszenia, wspólnoty, które nie wchodząc w żadne 
związki z władzą, potrafi ą się organizować, działać dla swojego do-
bra, dla dobra społeczeństwa, działać odpowiedzialnie i skutecznie. 
Niezależnie od instytucji państwowych, potrafi ą realizować się dla 
celów społecznych, ekonomicznych, politycznych (co nie oznacza 
konkurowania z władzą, lub - co nie daj Boże - walki z nią).

Wobec takich społecznych inicjatyw demokratycznie wybrana 
władza jest bezbronna, takim oddolnym inicjatywom  nie może 

Społeczeństwo Obywatelskie i jego sojusznicy

wyznaczać jedynego, prawdziwego kierunku w jakim powinno 
podążać społeczeństwo. Mnogość takich przedsięwzięć skutecznie 
może powstrzymać wpływ struktur państwa na życie obywateli, na 
ich zachowania, a podstawą tego typu aktywności jest samorealizu-
jący się obywatel biorący czynny udział w lokalnym życiu swojego 
środowiska w którym szuka akceptacji dla siebie.

Taka aktywność Polaków nie podoba się tym, którym marzy się 
powrót do rządów lewicy, do stagnacji w gospodarce, gdzie gorące 
kasztany wyciąga się rękami większości społeczeństwa,  do swo-
iście pojmowanego bezpieczeństwa dla swoich kryminalnych dzia-
łań, gdzie pokazowym przestępcą staje się chłopak, który nieudol-
nie sfałszował legitymację uczniowską, podczas gdy gangsterzy 
i cwaniacy dokonujący milionowych przekrętów chadzają w glorii 
sprawnych biznesmenów i goszczą na politycznych salonach. Do 
torpedowania lustracji, do utrzymywanie złego prawa w myśl po-
wiedzenia, że w mętnej wodzie itd., do wyprzedaży resztek narodo-
wego majątku, który jeszcze pozostał po rabunkowej wyprzedaży 
ostatnich kilkunastu lat. Tworzenie takich struktur jest pierwszym 
krokiem do stworzenia Społeczeństwa Obywatelskiego. 

W Polsce po wojnie wytworzył się system autorytarny w któ-
rym starano  się podporządkować państwu i PZPR  wszystkie dzie-
dziny życia, całą inicjatywę obywateli. Pierwszą historyczną próbą 
odejścia od tego systemu w powojennej historii Polski było po-
wstanie Solidarności. Ruchu społecznego, działającego obok ko-
munistycznej władzy w którym trwała niekończąca się społeczna 
debata o najważniejszych problemach dotyczących nas Polaków. 
Dopiero w 1989 roku znalazło to odzwierciedlenie w zmianach 
w Konstytucji jeszcze PRL-owskiej, wprowadzające po raz pierw-
szy termin Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednak, co brzmi dosyć 
dziwnie, po 44. latach promowania idei sprawiedliwości społecz-
nej i socjalizmu w swojej czystej formie, nie wyjaśniono Polakom 
co to pojęcie tak naprawdę oznacza.

Niezwykle doniosłą rolę w powojennej historii Polski odegrał 
Kościół  Katolicki, który  w swojej mądrości wciąż wyznaczał 
kierunki ludzkiej inicjatywy, w ten sposób bezustannie  inspirując 
budowę Społeczeństwa Obywatelskiego.

mi jednak dziś chodzi, tylko o obraz wewnętrznych stosunków de-
mokratycznego świata.

Tu ciekawa konstatacja. Mój edytor tekstu, niewątpliwie bę-
dący „poprawnym politycznie” edytorem tekstu słowo „lewackie” 
przyjmuje bez wahania, natomiast słowo „prawackie” wzbudza 
w nim pewną nerwowość. To jest rzecz symptomatyczna, w końcu 
„lewica” jest dobra i trzeba tych „niegrzecznych” jakoś odróżnić od 
reszty, stąd termin „lewacki” dla odróżnienia. Zjawiska symetryczne 
do „lewactwa” nie istnieją lub jeśli nawet, nie dały się tak bardzo lu-
dziom we znaki więc niebezpiecznie jest używać symetrycznego okre-
ślenia, jeśli się nie ma co nim określić. Z resztą w dzisiejszym świecie 
bycie „konserwatywnym”, czy wręcz „prawicowym” jest już samo 
w sobie i tak bardzo kompromitujące.

Ale wrócę do literatury. Podobny mechanizm znalazłem również 
w literaturze i fi lmie wojennym. Po II Wojnie Światowej Stany Zjed-
noczone prowadziły dwie poważne wojny: w Korei i w Wietnamie. Ta 

w Korei była pod każdym względem znacznie lepsza od tej w Wietna-
mie, a do tego wygrana. Ale próżno by szukać fi lmu, czy ksiązki o woj-
nie koreańskiej. No, przepraszam jest MASH i… to chyba wszystko. 
A Wietnam jest opisany i sfi lmowany z każdej strony.

Acha. Pamiętam jeszcze jak w „Cudownych latach” hipisująca 
siostra Kevina – głównego bohatera – wielokrotnie kłóciła się a ojcem 
– weteranem z Korei – i zawsze jakoś tak wychodziło, że to ona z tych 
kłótni wychodziła zwycięsko.

To wszystko składa mi się w jakąś całość. Komponuje mi się to 
według schematu opisanego w „Moskiewskim Procesie” Włodzimierza 
Bukowskiego (Ofi cyna Wydawnicza Volumen, 1998, 745 stron, książka 
napisana na podstawie dokumentów z archiwum KGB, do którego Bu-
kowski miał dostęp jako sędzia sądu konstytucyjnego po upadku puczu 
Janajewa).

Paweł Piekarczyk
Autor jest pieśniarzem, poetą, autorem m.in. „Śpiewnika oszołoma”
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ROLA KLUBÓW „GAZETY POLSKIEJ” W BU-
DOWIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W ostatnich trzech latach w budowie Społeczeństwa Obywa-
telskiego niepoślednią rolę zaczęły odgrywać kluby „Gazety Pol-
skiej”.

Kiedy pod koniec 2005 roku powstał pierwszy klub „Gazety 
Polskiej”, w swoich założeniach miał spełniać: „rolę integracyj-
ną w swoich środowiskach lokalnych - skupiać wokół siebie czy-
telników i pozyskiwać nowych” – jak napisał w swoim przesłaniu 
do przyszłych założycieli klubów redaktor naczelny „Gazety Pol-
skiej” Tomasz Sakiewicz. W przeciągu trzech lat od tamtych słów 
powstały 63. kluby „Gazety Polskiej”, które swoim codziennym 
funkcjonowaniem wykreowały indywidualne zasady działalności, 
oczywiście podporządkowując się naczelnej linii programowej 
„Gazety Polskiej”.

Kluby „Gazety Polskiej” zakładane są nie dla kariery, obecnych 
czy przyszłych profi tów. Tworzą je patrioci, osoby przeważnie nie 
związane z żadną partią, identyfi kujący się z podstawowymi warto-
ściami etycznymi i moralnymi, którzy nie znajdując w swoim śro-
dowisku odpowiedniego forum do dyskusji dotyczących najważ-
niejszych problemów nurtujących ich najbliższe otoczenie, tworzą 
to forum zakładając  klub. To jest działanie oddolne, czyste w swo-
jej genezie, spontaniczne, tak jak było na początku „Solidarności”. 
To jest budowa Społeczeństwa Obywatelskiego, bez polityków, 
lobbystów, złodziei, biznesmenów, odgórnych nacisków.

 Na spotkania klubowe przychodzą ci, którzy mają dość 
wszechogarniającego medialnego  matrixu, tej ciągłej dezinforma-
cji, kłamstw, przemilczeń, pouczeń, manipulacji sondażami, na-
kłaniania do podejmowania jedynych słusznych decyzji, budzenia 
antypatii do jednych polityków i bezwstydnego lansowania innych. 
Swoją obecnością na spotkaniach chcą zademonstrować po jakiej 
stronie stoją.

Istnieje teoria, mówiąca, że to co dzieje się wokół nas, jest efek-
tem działania naszej świadomości. Świat, który znamy, jest tylko 
wytworem naszego mózgu, jego interpretacją. W końcu to, że wi-
dzimy, słyszymy, dotykamy, czujemy zapachy i smaki jest efektem 
oddziaływania różnych czynników na nasz układ nerwowy. Mózg 
otrzymując takie informacje generuje własną „wizję świata”, dzię-
ki temu żyjemy, czujemy, zastanawiamy się, jaka jest zależność 
między umysłem a ciałem, czy przypadkiem nie jesteśmy TYLKO 
MÓZGIEM w słoju do którego ktoś podłączył kabelki?

Do tej teorii nawiązali bracia Wachowscy w kultowym fi lmie 
„Matrix”. Morfeusz podczas jednej ze scen fi lmu daje Neo do wy-
boru dwie pigułki, czerwoną i niebieską, mówiąc :”Jeśli wybie-

rzesz niebieską pigułkę czeka cię spokojne, ale nudne życie, jeśli 
wybierzesz czerwoną - poznasz prawdę”.

Polacy mają do wyboru, zmierzyć się z prawdą o swojej naj-
nowszej historii - tkwić w zakłamaniu  III RP, czy podjąć próbę 
zbudowania IV RP. Członkowie klubów „Gazety Polskiej” wybrali 
czerwoną pigułkę, chcą poznać prawdę i się z nią  zmierzyć. Chcą 
wyjść poza  tzw. framing, który stosują media, wybiórczo infor-
mując o tych zdarzeniach o których chcą poinformować, a o czym 
nie poinformują, w świadomości odbiorców nie istnieje. Mają dość 
oddziaływania na ich emocje i osobowość, na kształtowanie ich po-
staw moralnych i etycznych dokonywanych często poza ich świa-
domością. Mają dość totalnej manipulacji.

W klubach mają możliwość niczym nieskrępowanej dysku-
sji, wymiany poglądów, kreowania swoich działań, zaspokajania 
swoich społecznych ambicji, mogą się w końcu podzielić z innymi 
swoim zdaniem i - ludzka rzecz - mogą się po prostu „wygadać”.

Jedną z ważniejszych dziedzin życia klubowego są spotkania 
z wybitnymi działaczami niepodległościowymi, politykami, dzien-
nikarzami, artystami, z ludźmi ciekawymi, nietuzinkowymi. Kluby 
angażują się w różnego rodzaju akcje w obronie tych, którzy swoim 
działaniem przeszkadzają w ukrywaniu prawdy historycznej ostat-
nich dziesięcioleci nazywanych ostatnio „policjantami historii”. 
Inspirują wiece, pikiety w obronie podstawowych wartości, takich 
jak wolność mediów, czego przykładem była potężna demonstracja 
pod Sądem Rejonowym dla miasta Warszawy w sprawie zniesienia 
art. 212 kk umożliwiającego skazanie i uwięzienie dziennikarza za 
treść artykułu. Ujawniają prawdę historyczną, organizując pokazy 
fi lmów tzw. „półkowników”, jak „Plusy dodatnie i plusy ujemne” 
Grzegorza Brauna, „Więźniarki” Piotra Zarębskiego, czy „Obywa-
tel poeta” Jerzego Zalewskiego. Promują autorów książek jak ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontar-
czyk, Joanna i Andrzej Gwiazdowie.

Do historii klubów przejdą demonstracje i pikiety pod amba-
sadą i konsulatami Rosji, dzień po sowieckiej agresji na Gruzję. 
Zorganizowanie ogólnopolskiego protestu zajęło klubom jedną 
noc, tylko tyle potrzeba było, żeby zorganizować jedną z najważ-
niejszych w ostatnich latach w Polsce akcji przeciwko imperialnej 
polityce Rosji. Natychmiast na bazie klubów powstała Inicjatywa 
Społeczna „Solidarni z Gruzją”, koordynująca pomoc Polaków dla 
Gruzji.

I tak krok po kroku, dzień po dniu, realizowana jest idea stwo-
rzenia w Polsce Społeczeństwa Obywatelskiego.

          
Ryszard Kapuściński

Prezes klubów „Gazety Polskiej”

KRÓLESTWO HASZYMIDÓW

Parokrotnie byłem już w Palestynie, dziś stawiam pierwsze 
kroki na ziemi jordańskiej - pamiętając wszak, jako historyk, 
że w starożytności była to część Palestyny właśnie. Odwiedzam 
kraj o pasjonującej historii. Arabskie państewko podbite na po-
czątku II wieku p.n. Chr. przez Rzymian, potem rządzone przez 
arabskich chrześcijan (!) Ghassanidów, zwasalizowanych przez 

JORDANIA, czyli „SOFT-ISLAM”

Bizancjum (V- VI wiek p.n. Chr.), następnie część kalifatu. Jor-
dania bywała częścią Syrii, Egiptu, a przez równo 400 lat nawet 
Imperium Ottomańskiego (jako część prowincji Damaszek). 
Pod koniec I wojny światowej Brytyjczycy wsparli antyturecką 
rewoltę Arabów, przyrzekając utworzenie odrębnego „państwa 
arabskiego”. Ale zostawmy wiek XX, w którym wydarzyło się 
na tych ziemiach więcej chyba niż w ciągu poprzednich dwu-
dziestu stuleci. 
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uznanie dla chłopaka spod Nowego Sącza, reprezentanta Polski, 
który usiłuje zawojować piłkarską Moskwę... 

Zrobiliśmy dziś wyprawę m.in. na górę Nebo. Tuż przy gra-
nicy z Izraelem znajduje się góra, na której umrzeć miał Mojżesz. 
Ciekawostką jest fakt, że za „proroka” uważają go także muzuł-
manie - podobnie jak prorokami dla wyznawców Allaha jest sam 
Jezus Chrystus oraz św. Jan Chrzciciel. Mojżesz doprowadził lud 
Izraela aż dotąd, potem jego dzieło kontynuował Jozue - tyle, 
że dotychczas nie udało się, mimo usilnych, od lat, poszukiwań 
odnaleźć grobu Mojżesza. Wiadomo, że tu umarł, nie wiadomo, 
gdzie jest pochowany.

 Na górę Nebo pielgrzymują także Polacy. Szef strażników 
pilnujących zabytków i sanktuarium mówi nam, że codziennie 
przybywają tu 3-4 autokary z polskimi turystami. Dziś, w niedzie-
lę, jest ich więcej: 5. W salce przysposobionej na kaplicę słychać 
polską mowę. „Oto jest tajemnica” - słyszę i widzę klęczących 
rodaków. Osiem lat temu, w czasie obchodów Millenium modlił 
się tu inny Polak - Jan Paweł II. Może stąd modlitwy docierają do 
Pana wszelkiego stworzenia szybciej? 

Ta scena więcej mówi o miejscowych stosunkach niż kilka 
artykułów prasowych. Międzynarodowe lotnisko w Ammanie, 
kolejki do “migration”, czyli odprawy paszportowej. Okienko 
dla “dyplomatów” jest puste, grzecznie czekamy w pozostałych. 
Nagle nasza kolejka nieruchomieje: miejscowy “wopista” wycho-
dzi ze swojego kantorku bez słowa, po to, by czule wyściskać 
się i wycałować z kuzynem (?), przyjacielem (?), także zresztą 
pracownikiem lotniska. Kolejka czeka cierpliwie, aż Jordańczyk 
pożegna się i wróci. Stojący przede mną Luksemburczyk zaczyna 
śmiać się w głos - jordańscy strażnicy patrzą na niego zdziwieni: 
“O co chodzi temu Europejczykowi?” 

Kobiety w Jordanii, czyli “soft-islam”. Nie widziałem zbyt 
dużo kobiet czy dziewcząt w tradycyjnych dla wyznawczyń Alla-
cha chustach zakrywających twarz i włosy. Widziałem natomiast 
wiele starannie umalowanych, z farbowanymi włosami, uważnie, 
z zaciekawieniem lustrujących mężczyzn-cudzoziemców. Pod 
tym względem Jordania jest bardzo “zeuropeizowana” czy też 
“postępowa”. Tym różni się także od innych krajów arabskich, 
choćby sąsiedniej Palestyny. 

PALESTYŃSKA WIĘKSZOŚĆ 

A właśnie: Palestyna, Palestyńczycy. Jordania to - obok Li-
banu - ich główny kierunek migracji. W ciągu ostatnich 60 lat 
z terenu Palestyny wyemigrowało co najmniej 800 tysięcy Pa-
lestyńczyków - w dwóch falach po 400 000 każda (1949-1967). 
Część z nich wciąż nie ma obywatelstwa jordańskiego, ale i tak 
są... demografi czną większością w tym kraju, stanowiąc 60 % 
mieszkańców! Znajomy dyplomata palestyński mówi mi, ścisza-
jąc głos i śmiejąc się jednocześnie: „Nie należy tego IM mówić, 
a zwłaszcza królowi, ale to my tu jesteśmy większością...” 

Zresztą z tymi Palestyńczykami to długa historia. Zostawmy 
starożytność, gdy organizmy państwowe położone na terytorium 
dzisiejszej Jordanii były - przez większość czasu - częścią Pa-
lestyny właśnie lub kalifatu arabskiego z siedziba w Damasz-
ku. W czasach całkiem współczesnych. Już 4 lata po uzyskaniu 
swojej niepodległości (a stało się to 22 marca 1946 roku) i rok 
po zmianie nazwy na Haszymidzkie Królestwo Jordanii to nowe 
państwo zaanektowało arabską część Palestyny na tzw. Zachod-
nim Brzegu wraz ze starą Jerozolimą. Była to tzw.(wówczas) 

Mamy wiek XXI. Jordania to skrót ofi cjalnej nazwy: Jor-
dańskie Królestwo Haszymidzkie. Po arabsku: Al-Mamlaka Al-
Urdunnijja Al-Haszimijja. Kraj z maleńkim wybrzeżem (Zatoki 
Akaba Morza Czerwonego), liczącym raptem 27 kilometrów. 
Jordania jest arabską monarchią konstytucyjną, nie dziwi więc 
ofi cjalna dewiza tego kraju: „Allah Al-Watan Al-Malik”, czyli 
„Bóg, Ojczyzna, Król”. Prawie jak polskie, tradycyjne: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”, ale w wersji arabskiej może nieprzypadkowo 
władca, monarcha zastępuje słowiański, europejski, staroświec-
ki honor. 

Jordania, kraj pustynny to niegdyś domena Beduinów. Jest 
państwem islamskim, ale islam jest tu trzymany w ryzach przez 
dynastię panującą: króla Abd Allaha ibn Husajna i następcę tro-
nu Husajna. Jordania nie jest duża: z powierzchnią nieco ponad 
90 tys. km kw. (3,5 razy mniejsza od Polski) zajmuje dopiero 
110 miejsce w klasyfi kacji największych państw świata. Liczy 
niespełna 6 milionów ludności i jest tuż na początku drugiej set-
ki państw świata pod względem liczby ludności. 

Jordania: na islamskiej mapie świata jeden z mniejszych, ale 
też bogatszych krajów.

ŚLADAMI POLAKÓW

W tym kraju wzrasta polska obecność, głównie - choć nie tyl-
ko - turystyczna. Jeszcze trzy lata temu naszych rodaków przyje-
chało tu raptem w ciągu całego roku ok. 2000. Przed dwoma laty 
- już 6000, w zeszłym roku 20 000, a w tym roku szacuje się, że 
padnie rekord: 40 000 polskich turystów! Odkrycie, że chrzest 
Chrystusa miał miejsce jednak po jordańskiej stronie rzeki Jordan 
może tylko zwiększyć turystykę z chrześcijańskiej Polski. 

Ale to nie jedyny polski ślad w Haszymidzkim Królestwie 
Jordanii. W ramach pomocy „na rzecz rozwoju” Trzeciego Świa-
ta polskie władze zdecydowały się na zainwestowanie w budowę 
dwóch bibliotek w miejscowościach, w których zdecydowaną 
większość stanowią jordańscy chrześcijanie. Pierwsza z nich zo-
stała już oddana do użytku - 22 lutego 2008 roku w Andżarze, 
koło miasta Adżlun na północy kraju. To inwestycje rzędu 30-
40 tys. euro każda i są niczym w porównaniu z milionami, które 
w Jordanię pakują te kraje UE, które więcej biorą z unijnej kasy 
niż do niej dają - a więc są porównywalne z Polską - jak choćby 
Hiszpania i Grecja. Choćby relatywnie biedna Grecja, najbied-
niejsze państwo „starej Unii”, czyli tzw.”15”-ki na samą tylko 
renowację prawosławnego kościoła św. Jerzego w mieście Ma-
taba - fenomenalnego zabytku z podłogową mozaiką z V wieku 
p. Chr. - przeznaczyła niemal pół miliona euro! W ciągu kilku 
lat co prawda, ale kwota 494 tysięcy euro coś znaczy. Z naszych, 
polskich pieniędzy odnawiana jest teraz kolejna szkoła z bibliote-
ką - w miejscowości Al-Sasanijja koło miasta Karak na południu 
kraju. 

Gdy przed 8 miesiącami uroczyście oddawano do użytku sfi -
nansowaną przez Państwo Polskie bibliotekę w Andżarze - ogól-
nojordańską prasa pisała o tym przez tydzień. Sprawa wciąż jest 
żywa: niedawno do polskiej ambasady w Ammanie zgłosiła się 
nauczycielka, chcąca ofi arować owej bibliotece 30 książek... A w 
czasie wakacji w Jordanii przygotowywała się do sezonu drużyna 
piłkarzy CSKA Moskwa - w tym polski napastnik Dawid Jańczyk. 
Gdy dowiedział się o „polskiej” bibliotece w chrześcijańskiej 
miejscowości w islamskiej Jordanii przekazał na jej rzecz nieba-
gatelną kwotę 3000 euro. Bez rozgłosu, po cichu - tym większe 
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Cisjordania. Wywołało to wściekłość samych Palestyńczyków 
oraz oburzenie świata arabskiego. Ale panowanie jordańskie nad 
tymi ziemiami nie było długie: już po 17 latach, po tzw. wojnie 
6-dniowej, zwanej też trzecią wojną izraelsko-arabską teryto-
rium to przeszło pod władzę zwycięskiego Tel-Avivu. A potem 
ówczesny król Husajn (obecnie rządzi jego syn Abd Allah ibn 
Husajn) zachował się jak imć Zagłoba, sportretowany przez 
Henryka Sienkiewicza w „Trylogii”: był rok 1987, po wybuchu 
tzw. intifady (palestyńskiego powstania przeciwko Izraelowi) 
władca Jordanii... zrzekł się tego terytorium na rzecz nieistnieją-
cego państwa palestyńskiego, choć wciąż okupowane było przez 
jak najbardziej istniejące państwo Izrael! Czyż nie był to fortel 
Onufrego Zagłoby oferującego Szwedom Niderlandy, które jed-
nak nie pozostawały w żadnym związku z Rzeczpospolitą? Był! 
Oczywiście, jeśli w przyszłości Tel-Aviv ustąpi z tego terenu 
to Cisjordania, Zachodni Brzeg przypadnie już nie Królestwu 
Jordanii, lecz Autonomii Palestyńskiej... 

Na lotnisku spostrzegam „pokój do modlitw”. Nazwa jest 
tylko pozornie ekumeniczna: po chwili dostrzegam, jak ów „po-
kój modlitewny” opuszcza elegancko ubrany mężczyzna w dro-
gim garniturze... trzymając w ręku buty i wkładając je dopiero 
na progu „pokoju”. To miejsce to po prostu w praktyce mały 
meczet. 

Kultura Jordanii to nie tylko archeologiczne odkrycia impo-
nującej spuścizny starożytnej. To także kultura muzyczna i cie-
kawy, żywy folklor. Słuchałem „na żywo” świetnego koncertu 
skrzypcowego w wykonaniu kilkuletniego szkraba, ale też oglą-
dałem świetne pokazy folklorystyczne: tańce, śpiewy, ciekawa 
choreografi a, dziewczęta (obowiązkowo mocno umalowane!) 
tańczą boso, mężczyźni w butach - chyba coś jest na rzeczy w tej 
wyższości płci „silnej” nad „słabą” w kulturze arabskiej... 

Drogi w Jordanii są przejezdne: wiem to z własnego do-
świadczenia - kilka godzin spędziłem w aucie. Stolice Amman 
z Morzem Martwym łączy szeroka 2-pasmówka, która w istocie 
jest 3-pasmówką. Samochodów - w porównaniu z Europą - nie 
jest za wiele. Gorzej z oznakowaniami: szereg jest wyłącznie 
po arabsku i zmotoryzowany ze Starego Kontynentu, niemają-
cy arabskiego kierowcy, może sobie wówczas powiedzieć tylko 
‘bądź tu mądry i pisz wiersze” albo czuć się, jak na drogowym, 
tureckim kazaniu... 

Jest dokładnie tak, jak piszą przewodniki turystyczne 
i wieszczą plotki: Jordańczycy są gościnni, uprzejmi, mili, ser-
deczni i sympatyczni. Nie wiem, jacy są dla siebie nawzajem. 
Wiem natomiast - bo sam tego doświadczyłem - jacy są wobec 
cudzoziemców. Właśnie takimi ich zapamiętałem: dobrych ludzi 
z Jordanii.

AMMAN, CZYLI… FILADELFIA  

Amman - stolica Jordanii. Kojarzyć mi się będzie z… 
egipskimi ciemnościami. Z powodu przepełnionego programu 
wizyty byłem tu tylko późnym wieczorem lub w nocy. Lądu-
ję - ciemno. Wylatuję - ciemno. Szkoda, bo to ciekawe miasto 
o starożytnej historii (wymieniane już jest w Starym Testamen-
cie jako Rabbat Ammon). W III wieku p. Chr. zmieniono jego 
nazwę… na Filadelfi ę! Wzięło się to stąd, że ówczesna stoli-

ca Królestwa Ammonitów została podbita przez władcę Egiptu 
Ptolemeusza II Filadelfosa. Dlatego Filadelfi a… Pod taką nazwą 
miasto funkcjonowało, zarówno gdy było zależne od Rzymu, jak 
i od Bizancjum. Współczesną nazwę Amman - przypuszczalnie 
w V-VI wieku po Chr. - nadali chrześcijańscy Arabowie Ghassa-
inidzi. Od pierwszej połowy VII wieku było w rękach Arabów, 
potem przez ok. 400 lat (XVI - XX wiek) należało do Turków. 
Ma ponad 2 miliony mieszkańców, w tym sporo przybyszów 
z Palestyny. Ciekawostką jest, że wśród jego miast partnerskich 
jedynym z obecnej Unii Europejskiej jest… Bukareszt. To pa-
miątka z czasów, gdy Rumunia i Jordania były w bloku państw 
tzw. niezaangażowanych, czyli próbujących balansować między 
komunizmem a kapitalizmem. 

Dotknąłem legendarnego Morza Martwego. Najpierw oglą-
dałem je ze specjalnego tarasu widokowego, górującego nad kli-
fami, utworzonego wraz z muzeum i zapleczem restauracyjnym 
za pieniądze rządu Japonii (600 tys. euro), a potem w Jordanie, 
poniżej hotelu „Mövenpick Resort Dead Sea”. Zanurzyłem dłoń 
w wodzie i przytknąłem palce do języka. Mimo woli syknąłem: 
sól była tak skoncentrowana, że aż piekła… To fenomenalne 
miejsce leży na pograniczu Jordanii i Izraela. Po hebrajsku na-
zywa się Jam haMelah, a po arabskiu Al-Bahr al-Majit. Niegdyś 
nazywano je Morzem Cuchnącym, Morzem Diabelskim lub Je-
ziorem Asfaltowym. W Starym Testamencie występowało jako 
Morze Słone. Ponoć na jego dnie znajdują się ruiny Sodomy 
i Gomory: stąd też czasem używana nazwa - Morze Sodomy albo 
i Morze Lota - tego, który widział upadek Sodomy i Gomory. 

Morze Martwe robi niesamowite wrażenie. Świadomość, że 
stojąc nad jego brzegiem, znajduję się w najniższym punkcie 
Ziemi, w największej depresji, liczącej -418 m. p o d (!) po-
ziomem morza - jest niebywała. Co roku lustro wody obniża 
się mniej więcej o blisko 1 metr. Jest tak nisko położone, że 
woda z niego nie odpływa. Jest potwornie zasolone: stąd nie 
pływając, można unosić się spokojnie na jego powierzchni. Nie 
ma tu żadnych ryb, ani jakiegokolwiek życia biologicznego. Co 
prawda radzieccy naukowcy udowodnić mieli kiedyś, że żyje 
tam ok. 10 bakterii odpornych na tak niebywale zasolenie. Po-
noć latem w upały odparowuje aż 7 milionów ton wody. Morze 
Martwe ma, dzięki owej soli, właściwości lecznicze: zwłaszcza, 
gdy chodzi o choroby stawów i skóry. 

Morze Martwe jest kapitalną atrakcją turystyczną - ja przy-
najmniej zapamiętam mój piekący język… Właśnie owo „Mo-
rze Cuchnące” (to nieprawda!) z całego pobytu zapamiętam 
najbardziej. Zapewne obok prawosławnego kościoła św. Jerzego 
w mieście Mataba, gdzie mozaika podłogowa liczy 2 miliony 
kamyczków (!) i katolickiej parafi i pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela w tymże mieście, gdzie kilkuletnie szkraby biegały 
po całym kościele (nie było akurat mszy), traktując go jako na-
turalne przedszkole… 

Jordania - islamski kraj z praktykowaną tolerancją wobec 
chrześcijan. Jak długo jeszcze nie będzie łupem muzułmańskich 
radykałów? 

Ryszard Czarnecki
Autor, były minister integracji europejskiej (1997-1999), jest eurodeputowanym PiS. 

Reportaż o Jordanii jest jednym z wielu w przygotowywanej do druku książce, która ukaże 

się w przyszłym roku. 
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Trwają wyliczanki, którą to mamy RP.  Już mam wrażenie,  że 
niedługo będziemy maszerować do piątej, czy szóstej, tylko 
by dawać kolejne złudne nadzieje coraz bardziej ogłupianemu 

społeczeństwu.  Środki masowej dezinformacji ogłosiły, że komunizm 
się skończył, następnie wmówiły nam, że żyjemy w III RP. Specjaliści 
od PR wymyślili, że oto budujemy IV RP. Jakoś zagłuszono głosy, że 
żyjemy po prostu w Ubekistanie. 

GENEZA

Otóż, mamy teraz PRL-u z ludzka twarzą - czyli po wielkiej trans-
formacji. Marzyli o nim ongiś Kuroń z Michnikiem i cała ta potęż-
na grupa naprawiaczy, poprawiaczy, reformatorów i cywilizatorów 
komuny.  No i wygrali!  Nakazana przez Gorbaczowa „pierestrojka” 
pierestroiła PRL. W Magdalence dogadali się ofi cerowie prowadzący 
ze swoja agenturą. Ktoś mi powie, że nie wszyscy byli tam agentami. 

PRL z ludzką twarzą
Owszem, było tam może kilku poputczików nic nie rozumiejących, 
których zaniosły do Magdalenki powiązania towarzyskie lub chęć 
reformy komuny czy grania z szulerami uczciwie i bez spluwy pod 
stołem. Tak czy inaczej towarzystwo, które nigdy nie skaziło się my-
śleniem o Niepodległości Polski tryumfowało – oto wreszcie uda się 
stworzyć komunizm z ludzką twarzą. Marzyli o tym od lat, a w  okresie 
1980-81 r. nawet porozumieli się z reformatorami w PZPR i próbowali 
dogadać się z Moskwą ponad głowami „Politbiura”.

Przy „okrągłym stole” powstał projekt PRL-bis. Można przyjąć 
4 czerwca 1989 r. za datę przepoczwarzenia.  Był to dzień klęski całej 
formacji niepodległościowej i narodu polskiego.

Nie ma ciągłości prawnej pomiędzy II RP o obecną formą pań-
stwowości. Wyśmiewano pomysły ściągnięcia z Londynu władz II RP, 
przyjęcia Konstytucji Kwietniowej i zgodnie z nią rozpisania wolnych 
wyborów. Sejm i Senat uchwaliłyby nową konstytucję i tak wkroczyli-
byśmy w III RP. Zrobiono dokładnie na odwrót. Przyjęto, że PRL była 

11 listopada 1918, po 123 latach niewoli „wybuchła Polska”, 
jak to określało ówczesne pokolenie. Ster rządów w jedno-

czącym się kraju objął marszałek Józef Piłsudski, żołnierz i nie-
strudzony architekt niepodległości. Kraj był naprawdę wolny od 
okupantów, choć wiele jeszcze miesięcy trwała walka o zabez-
pieczenie granic.Nad jego niepodległością trudzili się – naprawdę 
ponad podziałami - i piłsudczycy i endecy. Ideą i jednych i dru-
gich była wolna, suwerenna Polska. Okrągły stół, ten fundament 
III RP zjednoczył komunistów z przeważająco zatroskaną o ich los 
polityczny – opozycją. Hasłem Okrągłego stołu nie była Polska, 
ale nierozwiązywalny dylemat: jak odebrać władzę komunistom, 
nie odbierając jej. Plamą na dziejach II RP był niewątpliwie za-
mach majowy Piłsudskiego. Zamach krwawy (ok. 400 ofi ar). Ale 
Piłsudski, czujny na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzny chaos, 
wszechobecne partyjnictwo – dokonał zamachu nie w imię intere-
sów jakiejkolwiek partii czy grupy wpływu. Dokonał go – w imię 
interesów polskiego państwa. Bezkrwawy zamach stanu, jaki do-
konał się 4 czerwca 1992, obalenie rządu Jana Olszewskiego, pod 
przewodnictwem prezydenta, Lecha Wałęsy, odbył się w obronie 
agentów UB i SB. Krwawych ofi ar nie było, ale efektem po dziś 
trwającym jest jad zatruwania sumień. Kaci stali się ofi arami, ofi ary 
- dopominające się o sprawiedliwość – katami.

4 czerwca 1989 aktorka, Joanna Szczepkowska oznajmiła w 
telewizji: „4 czerwca skończył się w Polsce komunizm”. Że ten 
optymizm był nieuzasadniony mieliśmy się wkrótce boleśnie prze-
konać. Pierwszym prezydentem III RP wybrany ½ głosu posła-
oportunisty został Wojciech Jaruzelski – dowódca, który strzelał 
do własnego narodu w grudniu 1970 i w grudniu 1981, człowiek 
niegodny noszenia polskiego munduru. Komuniści, świetnie ubez-
pieczeni majątkowo jeszcze przed 1989 , prosperowali znakomicie, 
w kręgach pseudoopozycji powstało nawet  hasło: „uwłaszczyć no-
menklaturę”.

W ciągu 20 lat swego istnienia II Rzeczpospolita zbudowa-
ła COP i Gdynię, wraz ze stocznią, dzięki reformie Grabskiego 
umocniła złotówkę , stabilizując ją na poziomie ok.9 zł za dola-

Dwie niepodległości
ra. Koleje polskie funkcjonowały z przysłowiową dokładnością. 
Na koniec roku 1929 zadłużenie zagraniczne Polski wyniosło 
1 miliard  dolarów.

W ciągu niecałych 20 lat III RP zalała czyli bezpowrotnie 
straciła wiele kopalń, przehandlowała za bezcen wiele zakładów  
w obce ręce, na włosku wisi los stoczni polskich, zagrożonych 
bankructwem .Zbudowano głównie olśniewające siedziby ban-
ków i towarzystw ubezpieczeniowych. Zadłużenie zagraniczne 
Polski na rok 2008 wynosi ok.180 miliardów euro.  W II RP 
wychowało się wspaniałe patriotyczne pokolenie. Walczyli 
o Polskę w 1939, ginęli za nią dwudziestolatkowie w Powstaniu 
Warszawskim. Po przeszło stuwiekowej niewoli największym 
bodaj osiągnięciem II RP był kształt świadomości społecznej, 
postawy ludzi dumnych ze swojego kraju i jego tradycji. Po 50 
latach komunizmu dewastacja świadomości jest nieporównanie 
wyższa niż była po wiekach rozbiorowej niewoli. Dziś dwudzie-
stolatek za tytuł do chwały poczytuje sobie unurzanie polskiego 
sztandaru w ekskrementach, a język i styl chamstwa dominu-
ją w ustach posłów Najjaśniejszej. Ale najgorsze, co mogło się 
zdarzyć – to powrót cenzury i kneblowanie ust prawdzie. W II 
RP spora część inteligencji miała lewicowe przekonania (nie 
komunistyczne, KPP – to była garstka dziedziców Róży Luk-
semburg). Inteligencja a raczej elity, które się samopromowały 
w III RP to ludzie zatruci komunizmem, dwójmową, prawem 
ketmana (co innego myśleć, co innego mówić publicznie). Naj-
wymowniej streszcza to bon mot pewnego osiłka mózgowego 
o agencie bezpieki: „świnia, ale sympatyczny”.Bo najogólniej 
mówiąc – świat jest pełen zła i są w nim „plusy dodatnie i plusy 
ujemne”. Tych elit Polska nie boli, żyją w swoim narcystycznym 
świecie „plusów dodatnich i ujemnych”. Jak dotąd, niestety, pod 
ich dyktando zmienia się Polska.

Dr Elżbieta Morawiec
Autorka jest krytykiem teatralnym i literackim, stale współpracuje 

z dwumiesięcznikiem „Arcana”
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legalnym państwem polskim, a nie  formą okupacji sowieckiej ze stwo-
rzonym na Kremlu rządem enkawudzistów  osadzonym w Warszawie 
bagnetami Armii Czerwonej. Politycy rwący się do władzy i pokrętni 
dziennikarze straszyli naród, że śluby zawarte w PRL-u i transakcje 
(np. kupna – sprzedaży) stracą  ważność. Tak jakby śluby zawierane 
w Generalnej Guberni ją straciły! Pełna manipulacja. Dzięki przyjęte-
mu rozwiązaniu mamy nie III RP, a nadal PRL. Prawo obowiązujące 
w PRL obowiązuje nadal. PRL-bis zwana III RP bierze na siebie nie 
tylko zobowiązania PRL-u, ale i odpowiedzialność za jego zbrodnie! 

SKUTKI

Płacimy wszystkie zobowiązania PRL-u. Spłacamy dług zacią-
gnięty przez PZPR na Zachodzie. Część tych pieniędzy poszła do Mo-
skwy! Usiłuje się nam wmówić odpowiedzialność za: łagry istniejące 
w Polsce w latach 1945-57 i za zbrodnie tam popełniane; Akcję Wisła; 
deportację Niemców; dewastacje na ziemiach odzyskanych (całe fa-
bryki jechały do Związku Sowieckiego). Zgodnie z obowiązującym 
w PRL-bis prawem, bycie konfi dentem i pracownikiem bezpieki, są-
dów skazujących akowców nie jest przestępstwem i  działaniem na 
szkodę niepodległego bytu państwowego. Oni wszyscy postępowali 
zgodnie z prawem. Można ich jedynie skazać, gdy łamali tamto prawo. 
Tak więc ludzie, którzy walczyli o niepodległość są nadal przestępcami 
- bo łamali obowiązujące prawo. Zawieszano wobec nich postępowa-
nie ze względu na znikomą szkodliwość czynu i  zmienioną sytuację 
polityczną. 

Tak wiec powinno być jasne dlaczego i komu zawdzięczamy rze-
czywistość, w której byli mordercy sądowi i kaci narodu polskiego 
otrzymują renty i emerytury po kilka tys. zł (od 4-9) a walczący o nie-
podległość od  500- 1500zł renty lub emerytury. Żołnierzom przedwo-
jennym, walczącym od 1939-45 r. na wszystkich frontach nie zaliczo-
no służby wojskowej. Nie mają prawa do emerytur wojskowych - ich 
wina jest prosta - nie chcieli służyć w wojsku sowieckim, w oddziałach 
nazywających się LWP. Żyje jeszcze 15 ofi cerów przedwojennych, 
którzy zachowali honor i nie splamili się wstąpieniem do LWP, żyją 
w nędzy i poniżeniu! 

Na stanowiskach są ludzie o powiązaniach ubecko partyjnych. 
Osoby znane z działalności poziemnej, niepodległościowej, mają do 
dziś problem z pracą bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. Moż-
na być po doktoracie, habilitacji, czterech fakultetach i pracować na 
stanowiskach gdzie wystarczy matura. Dotyczy to wszystkich, którzy 
nie chcieli brać udziału w ostatecznym zrujnowaniu kraju. Nie chcie-
li dogadywać się z komunistami. W PRL-bis - nie  wykorzystano 
w dyplomacji, w szkoleniu wojska naszych przedwojennych żołnierzy, 
akowców i emigrantów, którzy 20 lat temu byli 60–latkami. Nie chcia-
no słuchać specjalistów, którzy ostrzegali przed poronionymi reforma-
mi. Dlaczego do dziś Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pier-
wokupu ziemi? Każdy sprzedający gospodarstwo musi powiadamiać 
Agencję. Jeśli ona nie wyrazi chęci kupna, to można przeprowadzić 
transakcję.

Przygotowaniem Polaków na wysprzedaż majątku, był chórek 
„ekspertów” i dziennikarzy, że nie umiemy się rządzić - trzeba wszyst-
ko sprywatyzować, ściągnąć menadżerów z zachodu i niech oni rzą-
dzą!  Odwrotnie niż było w II RP.

Tak jak przed wojną tworzono nową elitę, wykształconą i patrio-
tyczną - tak teraz jest czas dla cwaniaków i oszustów. To oni mają pie-
niądze i poważanie! To oni podejmują decyzje, które rujnują kraj. Aby 
móc pracować np. w urzędach czy Korpusie Śląskiej Policji trzeba było 
być powstańcem śląskim, Legionistą lub pochodzić z ich najbliższej 

rodziny. Było to zabezpieczenie przed V kolumną. Teraz odwrotnie 
– nie byłeś kapusiem, nie dałeś się kupić, walczyłeś o Niepodległość 
– to marsz za burtę, na śmietnik historii. PRL- bis skazał cię na zamil-
czenie i wegetację ekonomiczną. Wmówiono społeczeństwu, że oto 
od 1989 r rządzą solidarnościowcy, owszem najbardziej ich parszywa 
część wespół z komunistami. „Neo-solidarność”- ta „Bolkowa” zwana 
też II Solidarnością ma wspólnego z tą pierwszą z 1980 r.  tyle co III RP 
z II RP!  Postsolidarność z postkomunistami zbudowali PRL- bis !

Jak można używać nazwy III RP? Jest to przeciwieństwo II RP. 
Wtedy Polskę budowano od podstaw. Stworzono przemysł stoczniowy. 
W PRL- bis go rozwalono! Zbudowano COP. W PRL-bis rozwalono 
górnictwo i hutnictwo, przemysł maszynowy! Sprzedano cukrownie 
i cementownie kapitałowi zagranicznemu - większość ich zlikwidowa-
no, bo i po cóż maja stanowić konkurencję. W normalnych krajach taki 
proceder nazywa się wrogim przejęciem w PRL-bis – restrukturyzacją 
gospodarki. Pieniądze z prywatyzacji majątku narodowego gdzieś się 
podziały! Właśnie JET został sprzedany Rosjanom – ŁukOil – kapitał 
rosyjski wszedł na nasz rynek. Teraz wrogie nam państwo ma apetyt 
na polskie stocznie. 

Eksperci Unijni twierdzą, że kryzys najbardziej odczują nowe pań-
stwa UE. Co się stanie z gminami i fi rmami, które ulokowały swoje 
pieniądze w zagranicznych bankach, ratujących swoje zagraniczne 
centrale? Jakoś nie widać zdecydowanych działań Rządu. Właśnie 
przygotowuje się on do wprowadzenia powszechnej eutanazji narodu 
– prywatyzacji szpitali! Prezydent samotnie nie uratuje Polski!

JAK WYJŚĆ ZE SPIRALI ŚMIERCI

Potrzebne jest odzyskanie podmiotowości przez społeczeń-
stwo. Otrząśniecie się z  marazmu potęgowanego środkami ma-
sowej dezinformacji. Samoorganizacja polegająca na tym, że za-
czniemy wierzyć we własne siły a nie skorumpowanym polity-
kom, zastraszonym dziennikarzom i „zblatowanym” związkom 
zawodowym. Przez zakładanie stowarzyszeń, klubów, wolnych 
związków zawodowych zaczniemy poznawać się nawzajem. Te 
zdolności w narodzie polskim są i zawsze były. Przypomnijmy 
sobie utworzenie ogólnopolskiej „Solidarności” we wrześniu 
1980 r. Starczyło kilkanaście dni! Nie możemy wybierać posłów 
w ciemno. Znany aktor, piłkarz, przystojny facet, ładna kobieta, 
werbalny patriota to nie materiał na posła. Już teraz środowiska 
powinny szukać kandydatów do parlamentu, do samorządów. 
Warto organizować spotkania z ludźmi, którzy walczyli o nie-
podległość i nie sprzedali Boga, Honoru i Ojczyzny za marne 
przywileje lub „grubą kasę”. Młodzież musi poznać wartości. 
Już teraz widać, że ma dość zakłamania. Widzi bezsens uprawia-
nia polityki. Trzeba dać jej nadzieję. Inaczej Polska przestanie 
istnieć. Pojawiają się głosy pożytecznych idiotów, że narody 
zaczną zanikać. Mówienie o tym w czasie, gdy właśnie prze-
żywa Europa parcie narodów do posiadania własnych państw, 
jest próbą przygotowania Polaków do wynarodowienia. Rosja 
nie zrezygnowała z panslawizmu a Niemcy nie porzucili marzeń 
i powrocie na nasze ziemie.

Polska racja stanu to ścisła współpraca z nowymi państwami 
UE  i Ukrainą. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uchronić się 
przed Wschodem i Zachodem. Ukraińcy głośno mówią o tym jak za 
pieniądze niemieckie powstał „Masłosojuz” w 1935r, by prowadzić 
propagandę antypolską. Z rzezi dokonywanej na Polakach cieszy-
li się Niemcy i Rosjanie. Ukraińcy niestety pojęli to dopiero, gdy 
w 1944 wstąpili w granice II  RP „sowieccy wyzwoliciele”, gdy do-
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wiedzieli się, że dwa głody na Ukrainie Sowieckiej i przymusowa 
kolektywizacja  pochłonęły prawie 20mln. ofi ar. Wojna partyzanc-
ka UPA z Sowietami trwała do końca lat 50-tych.  Teraz żałują, że 
nie wsparli Petluty, wspominają słowa największego ukraińskiego 
poety Tarasa Szewczenki „ Z wilnym Lachom -  wilny Rus”!

Współpraca z USA jest zabezpieczeniem Polski przed zdradą 
UE. Jest ona zbyt zapatrzona w Rosję, skorumpowana, inwigilowa-
na i moralnie rozłożona. 

Pamiętajmy: musimy się pozbierać sami, by Polska nie umarła 
póki my żyjemy i by następne pokolenia nie płaciły krwią za naszą 
ospałość i głupotę.

Zbudujmy wreszcie III RP!
Jadwiga Chmielowska

Autorka jest byłą opozycjonistką, m.in. członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidar-

ność” w Katowicach w latach 1980-81; za swoją działalność 

do sierpnia 1990 r. ścigana była PRL-owskim listem gończym;

Moja babcia miała żelazko z duszą. Przepraszam, zadaje się, 
żeby nie narazić się na odpowiedzialność karną, powinienem 
napisać, że miała „Ż.” z „D.”. Bo Wit Ż., pan o nazwisku 

identycznym z przyrządem do prasowania i Marian D., pan o nazwi-
sku identycznym z jego starodawnym mechanizmem nagrzewającym, 
to byli sędziowie piłkarscy, a później działacze PZPN, zatrzymani 
w związku z aferą korupcyjną w naszej piłce. Analogicznie nie jest do 
końca jasne czy w przyszłym roku po wiośnie przyjdzie gorące lato, czy 
już tylko upalne „L.”.

Moja babcia żyła w czasach, kiedy powstały niepodległa Polska 
i PZPN. To nie pomyłka. Bo organizacja, przez którą w przyszłym roku 
może nie nadejść lato, to niemal równolatka odzyskania przez Polskę 
niepodległości. I czasem sobie myślę, że nasza dzisiejsza niepodległość 
od tamtej z czasów mojej babci, różni się w stopniu zbliżonym, co dzi-
siejszy piłkarski związek od ówczesnego.

PZPN powstał niemal dokładnie w rok po 11 listopada, w grudniu 
1919 r. Dominowały w nim kluby z Galicji - Cracovia, Wisła, RKS Kra-
ków, Lechia Lwów, Czarni Lwów, Pogoń Lwów, Koszarawa Żywiec... 
Prezesem wybrany został lekarz ginekolog dr Edward Cetnarowski 
z Cracovii, rzeszowianin z pochodzenia, asystent Henryka Jordana, pio-
niera wychowania fi zycznego w Polsce. Blisko Krakowa, bo w Miecho-
wie, mieszkała też moja babcia.

Pisząc o ludziach polskiej piłki nożnej z czasów mojej babci, chciał-
bym wymienić trzy nazwiska. Zygmunt Nowakowski, ówczesny wi-
ceprezes Cracovii, był jednocześnie dyrektorem Teatru Słowackiego 
i szefem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, jednym z najdowcip-
niejszych felietonistów tamtych czasów. „Przeglądem Sportowym” 
kierował Kazimierz Wierzyński, najpopularniejszy poeta XX-lecia, 
zdobywca poetyckiego złotego medalu olimpijskiego za tomik „Laur 
olimpijski”. Jego poprzednikiem w tej sportowej redakcji był Ferdynand 
Goetel, pisarz, taternik, prezes polskiego PEN-Clubu i związku pisarzy.

A potem przyszła wojna i wszystkich tych trzech z pokolenia mo-
jej babci z kraju przegnano. Ścigany listem gończym Ferdynand Goetel 
zdołał uciec komunistom na fałszywych papierach, jako Holender John 
Menten. Kazimierza Wierzyńskiego, który nie chciał współtworzyć 
propagandy PRL, los rzucił do Ameryki - do Sag Harbor, małej osady 
rybackiej na północnym wybrzeżu wyspy Long Island. Zygmunt No-

wakowski z małego niedogrzanego pokoiku w londyńskiej dzielnicy 
Hampstead próbował przewodzić polskiej emigracji.

A w kraju, w którym nie było już niepodległości, przyszła grupa 
działaczy PZPN o zdecydowanie innych horyzontach, na czele z tymi 
z milicji i wojska. Osobiście miałem okazję przyglądać się im od lat 
80., gdy jako uczeń podstawówki zacząłem chodzić na mecze Lecha 
Poznań. 1989 rok w piłce niczego nie zmienił, nie było nawet za bar-
dzo, jak w polityce, dołączenia do rządzącej kliki wyselekcjonowanych 
przy „okrągłym stole”, ludzi Solidarności. Po piłkarskich „Jaruzelskich” 
przyszli od razu piłkarscy „Kwaśniewscy”.

Gdy niedawno wybuchł konfl ikt rząd PO-PZPN, wybór dotyczył 
tego, czy więcej będą mieć do gadania postkomuniści z okolic Michała 
Listkiewicza, czy postkomuniści z okolic Mariusza Waltera z koncernu 
ITI, bo to ich wspierałby faworyzowany przez rząd Zbigniew Boniek. 
Wszak rząd reprezentował Mirosław Drzewiecki, w latach 80. prezes 
Anilany Łódź, popierany przez innego działacza sportowego, który 
w 2004 r. chciał zostać prezesem PZPN, wicepremiera Grzegorza Sche-
tynę.

Różnica? Listkiewicz w 1984 r. w korespondencji z Moskwy pi-
sał w katowickim „Sporcie”: „Chyba każde polskie dziecko wie coś 
o postaci Feliksa Dzierżyńskiego, wybitnego rewolucjonisty, bliskiego 
współpracownika Lenina. Sądziłem, że i ja wiem o nim niemało. Musia-
łem jednak przeżyć chwile wstydu...”. A w 1983 r. Jerzy Urban wystąpił 
do Czesława Kiszczaka z propozycją, by Mariusz Walter zajął się „ocie-
planiem wizerunku” SB, MO i ZOMO.

Prezesem PZPN został w efekcie były senator SLD Grzegorz Lato, 
a jego zastępcą senator PO Antoni Piechniczek. Za rok towarzysze 
z PZPN hucznie obchodzić będą 90-lecie, zapewne chętnie powołując 
się na przedwojenną tradycję.

Dziś my świętujemy 90-lecie odzyskania niepodległości. Świętuje-
my, choć tradycje niepodległościowe z czasów mojej babci zdołały zdo-
być w tej Polsce tylko przyczółki, zwalczane 24 godziny na dobę w jej 
mediach. Bo jej właścicielami są ludzie środowiskowo bliscy PZPN oraz 
organizacji o skrócie identycznym z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej.

Piotr Lisiewicz
Autor jest dziennikarzem „Gazety Polskiej” i „Niezależnej Gazety Polskiej”

Żelazko z duszą

Jestem wielkim miłośnikiem wina, zwłaszcza gruzińskiego. Po-
znałem jego smak w dalekiej przeszłości, gdy pojawiłem się 
w Gruzji po raz pierwszy, w roku 1990. Była to jeszcze epoka 

zwana sowiecką, i właściwie jeszcze nikt nie przypuszczał, że tak 

Gruzińskie wino
szybko rozpadnie się to monstrum - ZSSR. I nikt też nie zdawał sobie 
sprawy z tego, jakie niespodzianki postsowiecka przestrzeń przygo-
tuje w latach przyszłych. Już wtedy przygotowany został Karabach, 
Naddniestrze, Prigorodnyj Rejon Władykaukazu, Abchazja i Cchin-
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wali (zwane też błędnie Osetią Południową). Perfi dna polityka ZSSR 
a potem Rosji z całą bezwzględnością planowała i przygotowywała 
etniczne prowokacje na terenie całego rozpadającego się imperium 
zła. Nie udało się z Litwą, Łotwą i Estonią. To były wielkie porażki 
Moskwy w dziedzinie etnicznej. Niestety, etniczne konfl ikty przy po-
mocy Kremla weszły do stałego repertuaru na terytoriach Gruzińskim, 
Mołdawskim, Ormiańskim i Azerskim. 

Rok 1989. Wilno, jeszcze sowieckie. Jestem u przyjaciół z Ligi 
Wolności Litwy. Lider organizacji, Antanas Terleckas zaprasza mnie 
do restauracji na wspólny obiad, tam poznaję Tarieła Gwiniaszwili, 
gruzińskiego dysydenta. Niecały rok przedtem wyszedł z sowieckiego 
łagru, odsiedział 5 lat w okolicach Permu. Za antysowiecką działal-
ność i propagandę. Antanas, dysydent litewski przebywał w łagrach 
sowieckich o wiele dłużej. Przy obiedzie rozmawiamy o współpracy 
struktur „Solidarności Walczącej” z Ligą Wolności Litwy, oraz orga-
nizacji Gruzńskich – Stowarzyszenia Ilii Czawczawadze jak i Partii 
Republikańskiej Gruzji, które reprezentuje Tarieł. Dzięki temu kontak-
towi już w roku 1990 przybywam do Gruzji, którą szczerze pokocha-
łem. Ludzi, przyrodę no i oczywiście wino.

Wrzesień 2008. Przez Kijów przylatuję do Tbilisi. Tu jeszcze bar-
dzo ciepło, dla mnie upalnie. Tarieł zaprosił mnie na RTWELI (świę-
to zbioru winogroń i rozpoczęcie kampanii robienia wina). Mimo, że 
mieszka w Tbilisi, jego korzenie sięgają Kachetii. A samo nazwisko 
Tarieła – Gwiniaszwili – oznacza tyle, co..... syn wina (w tłumacze-
niu dosłownym). Kachetia to prowincja wschodniej Gruzji, kolebka 
winnej latorośli. Nikt nie pamięta, od kiedy uprawia się tam winogro-
na, wyrabia wino. Napewno od tysięcy lat..... Jedziemy do rodzinnej 
wioski Gwiniaszwilich – Buszeti. Odwiedzamy także rodzinę Tarieła 
w pobliskim Kondoli. Co prawda winogronowe poletko  Tarieła jest 
niewielkie, lecz wino wyprodukowane z niego wystarcza jemu i jego 
bliskim do następnego winobrania. Paręset litrów wszystkiego, co jest 
jak na gruzina mizerną ilością.

Co przeciętny Polak wie o Gruzji? Jak się okazuje, bardzo mało. 
Trochę banałów z komunistycznego, propagandowego fi lmu pt. „Czte-
rej pancerni i pies” (tam aktor Włodzimierz Press grał gruzina), trochę 
z okresu słynnych rejsów czarnomorskich (wielu Polaków handlowało 
wtedy dżinsami i innym asortymentem w nabrzeżnych rejonach Gru-
zji). Czasami na festiwal ziem górskich odbywający się w Zakopanem 
wpadnie jakiś folklorystyczny zespół Gruziński. I to wszystko. Kto 
wie naprzykład, że w przedwojennej Polskiej Armii służyło wielu kon-
traktowych ofi cerów – emigrantów z Gruzji? Byli i pułkownicy, a na-
wet generałowie. Po trzyletniej niepodległości państwa Gruzińskiego 
(1918 – 1921) zdławionej przez bolszewików, wielka rzesza emigracji 
gruzińskiej ruszyła na Zachód. Część osiedliła się w Polsce.

Termin zbioru i przetwarzania winogron na miazgę związany jest 
ściśle z kalendarzem księżycowym. Inaczej wino wyjdzie niezbyt 
udane. Tarieł przestrzega wszelkich procedur. Po zebraniu urodzaju 
winogrona przepuszczane są przez specjalną „wyrzymaczkę” wprost 
do wielkiej amfory, wkopanej w ziemi. Tam rozpoczyna się fermen-
tacja, codziennie należy dokładnie przemieszać pieniącą się masę 
kilkakrotnie. Fermentacja wina w wielkich glinianych amforach – to 
pozostałość po antycznych Grekach, którzy mieli ówczas w Kolchi-
dzie duże wpływy polityczne, kulturalne i handlowe. Archeologiczne 
odkrywki pokazują wielość kultur tego regionu. Można tutaj znaleźć 
wpływy Perskie, Greckie, Rzymskie, Arabskie a nawet..... starożyt-
nego Egiptu. Po 10-12 dniach fermentacji, sok oddzielony jest od 
miazgi na tyle, by wydobyć go już z amfory i przelać do oddzielnych 
naczyć do dalszej fermentacji. Niektórzy używają do tego celu be-
czek dębowych, inni dużych szklanych balonów. Pozostała po od-

dzieleniu miazga fermentuje dalej, potem przerabia się ją na mocny 
alkohol zwany czaczą (powyżej 60 % i więcej). Pracujące wino na-
leży przelewać jeszcze parokrotnie (minimum 6-7 razy), ostatni raz 
w czasie kwitnienia winogron, wczesną wiosną. Jak twierdzi Tarieł, 
im częściej wino zostanie przelane, tym lepszą jakość osiągnie, gdyż 
wino jest żywym organizmem. Musi więc być traktowane z należy-
tym szacunkiem. 

8 sierpnia 2008 wojska rosyjskie wkroczyły do Gruzji. Najpierw 
Rosja „broniła” swoich obywateli w Cchinwali przed „ludobójstwem” 
ze strony Gruzinów (powtórka z sytuacji w Naddniestrzu z początku 
lat 90 – tych), a nastepnie zajęła część terytorium Gruzji, by „ukarać” 
Gruzinów i „przymusić ich do pokoju” (!). Ciekawe, że na terytorium 
niepodległego państwa Gruzińskiego mieszkają obywatele rosyjscy. 
Tak w Cchinwali, jak i w Abchazji. Patrzeć tylko, gdy Miedwiediew 
z Putinem ratować będą swych obywateli na Krymie i na Wschod-
niej Ukrainie – przecież już ponad 100 tysięcy rosyjskich paszpor-
tów (wraz z rosyjskim obywatelstwem) zostało wydanych ludności 
prorosyjskiej, zamieszkującej Krym i wschodnie rubieże Ukrainy. 
Oczywiscie wszystko odbywa się cichcem, gdyż prawodawstwo 
Ukraińskie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa. I tak je-
steśmy świadkami przygotowywania następnej  wielkiej prowokacji 
etnicznej. Krym z Sewastopolem jest dla Rosji niezwykle łakomym, 
strategicznym kąskiem. Gruzja była tylko próbnikiem, swego rodzaju 
sondą na reakcję społeczności międzynarodowej. 

Reakcja w Polsce na agresję rosyjską w Gruzji była nadspodzie-
wanie szeroka i jednoznaczna w swej wymowie. Przeważająca część 
naszego społeczeństwa, jak i większość środków masowego przekazu 
opowiedziały się po stronie Gruzji. Bezkompromisowa postawa na-
szego Prezydenta zmobilizowała część państw UE i NATO do zajęcia 
ostrej pozycji wobec Moskwy. Niemcy i Francja w tej sytuacji nie mo-
gły pozwolić sobie na kolejny gest przywolenia dla Rosyjskiej ekspan-
sji. Wreszcie powiedziano wyraźne STOP. Czy jednak to wystarczy?

Dzięki temu konfl iktowi (dziwnie to brzmi) Polacy zaintereso-
wali się Gruzińską historią, kulturą i zwyczajami. Codzienne donie-
sienia mediów ze strefy działań wojennych uzmysłowiły naszym 
rodakom, gdzie leży Kaukaz, Gruzja i dlaczego region ten jest tak 
ważny strategicznie. Potrzeba było wojny, by Polacy poznali nieco 
lepiej Gruzję i Gruzinów........ paradoks historii.

Wino również może stać się ofi arą wojny. W tym wypadku han-
dlowej. Rosja była zawsze dużym odbiorcą gruzińskich win, rosjanie 
chętnie je pili, zwłaszcza te markowe. Jednakże w ciągu ostatnich 
dwóch lat po politycznych reperkusjach pomiędzy Rosją a Gruzją, 
Kreml rozpoczął bojkot Gruzińskiego wina, co doprowadziło do spo-
rych trudności ekonomicznych państwa Gruzińskiego. Gruzja szuka 
nowych rynków, wychodzi na nowe obszary ekonomiczne. Gruziń-
skie wino nie ustępuje winom francuskim, włoskim, hiszpańskim czy 
portugalskim. Przede wszystkim jest ekologicznie czyste, wytwarza-
ne bez przyśpieszeń technologicznych. Mam wielką nadzieję, że i w 
Polsce gruzińskie wino znajdzie stałe miejsce wśród innych trunków 
europejskich. 

Uczestniczyłem w całym procesie Trweli, od zbioru winogron, 
do rozpoczęcia fermentacji i oddzielenia soku od miazgi. Miałem 
więc prawo do zasiadania przy gruzińskim stole na równi z innymi 
ciężko pracującymi winiarzami Kachetynskimi. Długie toasty, trady-
cyjne dania, i dużo, dużo wina. Oraz chęć zapomnienia o niedawnych 
wydarzeniach wojennych. Ludzie chcą żyć i pracować w pokoju.

 
Piotr Hlebowicz

Tbilisi, wrzesień 2008
Autor jest współprzewodniczącym Wydziału  Wschodniego  Solidarności Walczącej
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