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Jeśli nie
Unia, to co?

Mało wesoła kandydatura...
Polak na szwedzkich
listach do Parlamentu
Europejskiego

Z prof. Bogusławem Liberadzkim, wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
kandydatem Koalicji Europejskiej rozmawia
Leszek Wątróbski. STRONA 2

Nie jest zaskoczeniem, że na liście wyborczej partii
niechętnej Unii, znajdujemy jedynego kandydata
o polskim nazwisku – Adam Wesołowski startuje
z listy Kristna Värdepartiet. STRONA 11
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Norymberga,
czyli ideologia
wbita w grunt
ZYGMUNT BARCZYK:
Z baśniowego miasta Hitlera nie zostało nic.
Dziś Norymberga nieźle radzi sobie, również jako
atrakcja turystyczna. Odwiedza ją rocznie około
200 tys. turystów. Szaleństwo hitlerowców stało
się zatem szanowanym dziedzictwem światowym.
Czy tylko ku przestrodze? STRONA 10

Jeśli
nie Unia,
to co?

skoro już jesteśmy przy pieniądzach. Środki, które
otrzymujemy z Unii Europejskiej, będą maleć. Warto
o tym pamiętać! Pierwszy budżet, to było 98 mld
Euro, obecny to 106 mld Euro, ale następny będzie
prawdopodobnie o około 18-20 mld Euro mniejszy.
Po Brexicie do kasy Unii Europejskiej wpłynie około
55-60 mld mniej i jakoś ten ubytek trzeba będzie
uzupełnić, gdzieś trzeba będzie zaoszczędzić. Jeżeli
więc państwa wielkości Malty czy Estonii otrzymują 1 czy 1,5 mld Euro, a Polska 106 mld Euro,
to na Malcie na pewno nie da się zaoszczędzić tych
55-60 mld Euro. Łatwiej będzie je zaoszczędzić na
przykład na Polsce.
I tu wychodzi kolejna rzecz, którą chcemy potraktować jako element programowy naszej Koalicji Europejskiej – chcielibyśmy w ogóle nie dotykać żadnymi
oszczędnościami pieniędzy dla rolnictwa z dotacji
bezpośrednich. Uważamy, że akurat tu nie powinno
być żadnych cięć, bo to jest kwestia naszej żywności
i naszego eksportu żywnościowego, który jest bardzo
duży. Nie chcielibyśmy też nic stracić ze zdolności
konkurencyjnej w sektorze żywnościowym.

Z prof. Bogusławem Liberadzkim,
wiceprzewodniczącym Parlamentu
Europejskiego, kandydatem Koalicji
Europejskiej z Okręgu nr 13
(z numerem pierwszym na liście)
rozmawia Leszek Wątróbski
Po Brexicie będziemy piątym największym państwem członkowskim w Unii Europejskiej…
Z 52 posłami… Jeśli do niego w ogóle dojdzie. Na
razie, jak już wiemy, został odsunięty w czasie.
Pan Profesor zostanie posłem do Parlamentu
Europejskiego już po raz trzeci…
...jeśli mnie wybiorą. 				
				
Kandyduje Pan z listy Koalicji Europejskiej. Jak
się na niej mogą zmieścić wspólnie: Platforma
Obywatelska, Nowoczesna, PSL, SLD i Zieloni?
A czym był Okrągły Stół, przy którym spotkały się
wszystkie liczące się siły polityczne? A czym był
Sejm Kontraktowy? To były przecież czasy, kiedy
PZPR była jeszcze żywą partią, podobnie jak ZSL,
SD, Komitet Obywatelski i „Solidarność” – czyli
wszystkie partie, które istniały w PRL. Można było
wówczas zmieniać kraj razem?
W tym roku Polska obchodzi 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej.
To był proces dwuetapowy. Najpierw Unia Europejska niejako „rozszerzyła się na Polskę” w ten sposób,
że przyjęliśmy trzy podstawowe kryteria: polityczne,
gospodarcze i prawne. Pierwsze, polityczne, polegało
na zbudowanie stabilnych instytucji gwarantujących
demokrację, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka. Drugie – gospodarcze. Musieliśmy zbudować
sprawnie funkcjonującą gospodarkę rynkową, jak
również dostateczną zdolność do sprostania presji
konkurencji i siłom rynkowym na obszarze Unii. I
wreszcie trzecie – prawne. Wstępując do EU musieliśmy dostosować swoje prawodawstwo do przepisów
i praktyk UE, a przede wszystkim uwzględnić w
swojej polityce najważniejsze cele unii politycznej,
gospodarczej i walutowej. Kończyło ten proces
przyjęcie Konstytucji, która zawierała wszystkie
wspomniane wcześniej wartości. I dopiero wtedy
Polska wstąpiła do UE. Po drodze mieliśmy też dwa
bardzo ważne referenda: konstytucyjne i akcesyjne.
Oba miały wysoką frekwencję i zostały jednoznacznie wygrane.
				
Należy Pan do grona najskuteczniejszych posłów
Parlamentu Europejskiego, bo spełnił Pan
wszystkie swoje obietnice wyborcze…
Obiecałem m.in. drogę szybkiego ruchu S3. Deklarowałem wcześniej, że przedłużymy ją do Świnoujścia,
tunelem pod rzeką Świną. I są pieniądze na tunel
pod Świną! Będzie kosztował 212 mln Euro, z czego
180 mln (czyli 84,8 proc. kosztów) pochodzić będzie
z Brukseli. Deklarowałem też budowę trasy S6 i to
od Szczecina do Koszalina, a nie od Gdańska do
Słupska. I ona też się buduje. To jest pewna spójność:
Koszalin, Szczecin, Berlin. Jej celem było podniesienie spójności europejskiej w ogóle. Podobnie S3
– miała podnieść spójność komunikacyjną pomiędzy
Skandynawią, przez bazę promów morskich, i dalej
do portów włoskich. To był sens tych inwestycji, który przyniósł nam kolejną europejską wartość dodaną,
to znaczy my odnieśliśmy korzyść i UE też.
Jak widzi Pan dalszą przyszłość Unii
Europejskiej?		
Unia staje się coraz silniejszym organizmem gospodarczym. Produkt krajowy UE jest nieco wyższy
niż produkt USA. Waluta, która się nazywa Euro,
na którą tak wszyscy ostatnio źle patrzą w oficjalnej propagandzie, jest drugą walutą świata. Kiedy
zaczynaliśmy to 1 USD = 1,2 Euro. Dziś 1 USD =
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0,8 Euro. Oznacza to, że Euro się umacnia. Jądrem
UE są dziś Euro i Strefa Schengen. 14 marca przegłosowaliśmy powstanie Europejskiego Funduszu
Monetarnego. Powstaje budżet strefy Euro. Powstaną
zatem instytucje dla strefy Euro typu Rada Europejska Ministrów Finansów dla tej strefy. Tam więc
nie wpuszczą, niestety, polskiego ministra finansów.
Podobnie będzie w czasie szczytu europejskiego
w sprawach Euro. Tam też nie będzie polskiego
premiera.
Słyszeliśmy ostatnio z ust prominentnych
przedstawicieli naszych władz państwowych
i politycznych, że kraje które ostatnio wstąpiły
do strefy Euro, swej decyzji żałują.
Rozmawiam często na ten temat z kolegami z
Estonii, Łotwy, Litwy czy Słowacji. Oni tej opinii
nie potwierdzają. Rzeczywiście chleb, jaja czy ser
biały są droższe niż u nas. Ale np. dzięki strefie Euro
Słowacja produkuje więcej samochodów (licząc w
sztukach) niż ma mieszkańców. Trzynaście państw, w
tym wiele państw ze strefy Euro, ma dodatni bilans
budżetowy i nie ma żadnych długów, czyli deficytu.
Są państwa, które dobrze z tego korzystają. Euro
oznacza dyscyplinę budżetową.
Są oczywiście i wyjątki. Nasz eksport roczny to ok.
160 mld Euro. Nasz eksport do strefy Euro jest na
plusie. Na minusie mamy za to relacje handlowe z
Rosją, skąd sprowadzamy ropę, gaz i ostatnio coraz
więcej węgla.
Przed naszym wstąpieniem do UE kolejki na granicy
były długie, teraz ich praktycznie nie ma. Wzrosły
też nasze obroty handlowe – siedmiokrotnie. Gdybyśmy więc weszli do strefy Euro, zmiany byłyby
podobnie duże.
Mamy dziś w Unii Europejskiej 27 państw członkowskich i Wielką Brytanię, która jest, ale jakby jej
nie było. Z tego 19 państw jest już w strefie Euro.
Dwa państwa: Dania i Szwecja wybrały kiedyś inną
drogę, nie planując nigdy wejścia do strefy Euro, z
tym, że Dania ma na sztywno związany kurs swojej
korony z Euro. Tak więc tylko 6 państw pozostaje
poza tą strefą. Są to: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Jeżeli byśmy weszli na
ścieżkę dostosowania, to było by do wzięcia 25 mld
Euro, z których moglibyśmy „przytulić” połowę.
Może warto próbować? I pod tym hasłem chcemy
pójść jako Koalicja Europejska do majowych wyborów. Nie mówić „nie”, tylko „tak” i rozpocząć program dostosowawczy. Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli
„tak”, to cały proces zajmie nam jeszcze jakieś 4-5
lat.
W marcu br. został przegłosowany Europejski
Fundusz Monetarny. Co z tego praktycznie
wynika?
Fundusz ten będzie instytucją dysponującą kapitałem
w wysokości setek miliardów Euro do wykorzystania w chwili ewentualnego kryzysu, czy udzielenia
wsparcia państwom członkowskim. Gdybyśmy więc
– odpukać – teraz wpadli w taki kryzys, to nikt ze
strefy Euro wsparcia by nam nie udzielił, gdyż nas
tam nie ma. Grecy dostali około 200 mld Euro. Także
Hiszpana czy Irlandia dostały znaczącą kwotę. A

Kolejna pozycja to są Fundusze Strukturalne czyli
Regionalny Program Operacyjny.
W tej kwestii, po ewentualnym wyborze, chciałbym
się opowiedzieć za tym – na przykład na forum Komisji Budżetowej, w której również dotąd pracowałem – aby i ten program nie był zmniejszany, bo to są
pieniądze najbliżej ludzi. I kolejna wielka pozycja,
to Fundusz Spójności, z którego pochodzą pieniądze
na autostrady, drogi ekspresowe, linie kolejowe,
wielkie inwestycje środowiskowe, tory wodne, porty
itd. Jeżeli Polska posiada dziś około 3 tys. km dróg
ekspresowych i autostrad, to możemy śmiało powiedzieć, że powoli zaczynamy mieć państwo nasycone
tymi drogami. (...)
Pan premier Morawiecki, będąc na Pomorzu Zachodnim, powiedział m.in. że to, co dostajemy z Brukseli,
wystarcza na chodniki przy autostradach, i że bez tej
pomocy też byśmy nasze autostrady zbudowali…
Tak niestety by nie było. Bo ani przy autostradach
chodników nie ma, ani sami takich pieniędzy na
budowę autostrad nie mamy i nigdy byśmy nie mieli.
Pan prezydent z kolei mówił, że wspólnota europejska jest bytem wyimaginowanym. Liczy się nasza,
polska wspólnota. Muszę tu kategorycznie stwierdzić, że wspólnota europejska nie jest wcale bytem
wyimaginowanym. Jest bytem realnym. I my, jako
część wspólnoty europejskiej – czyli wspólnota narodowa – korzystamy z obecności we wspólnocie europejskiej. Każda część naszej wspólnoty narodowej
z tego korzysta – np. wspólnota zachodniopomorska,
wspólnota szczecińska itd., wszyscy korzystają z
pieniędzy wspólnoty europejskiej.
Unia Europejska nie jest jednak wyłącznie
związkiem pieniężnym.
Jest też wspólnotą wartości i jest wspólnotą wolnych
obywateli. Nacjonalizmy i populizmy, które tak
hałaśliwie dają ostatnio o sobie znać, rozbijają ją i
prowadzą do destabilizacji sytuacji, a następnie do
konfliktów. Zawsze tak było. Nacjonalizm i populizm
zawsze były zarzewiem konfliktów. Musimy z tym
walczyć.
Dlaczego tak się dzieje?
Względna popularność populizmu w Europie bierze
się z niedostatków socjalnych, z poczucia niesprawiedliwego podziału owoców pracy. Unia musi
więc być zdecydowanie bardziej pro-socjalna. I
idzie w tym kierunku – żeby była godna, europejska
płaca minimalna, opieka zdrowotna na europejskim
poziomie, pewność godziwej emerytury i opieki na
starość, żeby była jednakowa możliwość kształcenia
dzieci, pracy dającej zadowolenie i zapewniającej
rodzinom nie tylko byt i poczucie bezpieczeństwa
socjalnego, ale też rozwój, doskonalenie, osiąganie
nowych celów życiowych, żeby były równe prawa
dla wszystkich, a wszystko to mocno posadowione
na demokratycznych fundamentach. Wtedy Unia,
nawet jeśli będzie trochę mniejsza, będzie bardziej
zwarta i solidarna, będzie miłym miejscem do życia.
Jak zatem odpowiadać krytykom Unii?
Że to jest naprawdę dobry wybór dla Polski. Jako
Koalicja Europejska idziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego z konkretnym europejskim
programem, myśląc o stabilnej i bezpiecznej pozycji
Polski w Europie i świecie.
Zresztą – mówiąc między nami: jeśli nie Unia, to co?
ZBiR, czyli Związek Białorusi i Rosji? W Europie
tertium non datur…
Dziękuję za rozmowę.

Antoni Macierewicz deklaruje:
„Tylko jeden podział jest prawdziwy
– zdrajcy i patrioci … najeźdżcy, i
ci którzy bronią progu ojczystego!”
Jeden podział, jedna prawda, jeden
naród, jedna krew, jedna wiara.
Monolit. Prymityw, ale monolit.
Z kolei Jarosław Kaczyński precyzuje w marcu
2014: „Polska będzie jak Turcja. Ale najpierw zmiana władz i elit”. Tutaj widać, jak bardzo marzył on
o uformowaniu Polski jako wschodniej satrapii, a nie
zbudowaniu demokratycznego, nowoczesnego, tolerancyjnego, liberalnego państwa.
Człowiek obracający się kiedyś w tych samych, co
ja, hipisowskich kręgach, a teraz (o zgrozo) marszałek
Sejmu, Kuchciński, w kwietniu 2018, tak tłumaczył
się z powolnego tempa przemian: „My odbudowujemy dom-Polskę, w którym mieszka 38 milionów ludzi, prawda, a więc nie możemy odgrzybić, odszczurzyć, prawda, zastosować środków chemicznych, żeby raz, dwa wyremontować, tylko musimy, prawda,
jeszcze dbać o zdrowie obywateli”. Czy mówiąc o
stosowaniu środków chemicznych miał na myśli wypróbowany już Zyklon B?
Wybrałem, przy okazji, i ja kilka tu mocnych cytatów, jak choćby ten z wystąpienia posłanki PiS,
Elżbiety Kruk, która także proponuje rozwiązania
ostateczne: „Ja myślę, że Polska będzie regionem
wolnym od LGBT”. Adolf H. też czyścił społeczeństwo od takich, dostawali oni nawet różowe trójkąty.
Jaki kolor Kruk proponuje?
W 2016 r. posłanka PiS, Beata Mateusiak/Pielucha
pisała: „...powinniśmy wymagać od ateistów, prawosławnych, czy muzułmanów oświadczeń, że
znają i się zobowiązują w pełni respektować polską
Konstytucję i wartości uznawane w Polsce za ważne.
Niespełnienie tych wymogów powinno być jednoznacznym powodem do deportacji”.
Warto też przypomnieć w tym kontekście, słowa
Grzegorza Brauna (tego, co ostatnio startował do
wyborów na prezydenta Gdańska), który w Klubie
Ronina twierdził, że byłby porządek, gdyby tuzin
dziennikarzy Gazety Wyborczej, a dwa tuziny z
TVN rozstrzelać. A co się chrzanić! Czynu trzeba!
Cokolwiek by o nich nie powiedzieć, to pomysłowi
są. A nie przywołałem tu nawet uskrzydlonych myśli posłanek Pawłowicz czy Kempy. Te to dopiero
potrafią.
Po tych wszystkich cytatach widać, jaką partią
PiS jest, jaki jest umysłowy horyzont jej przywódców. Z demokracją nie ma to raczej nic wspólnego.
Przypomnę tu jeszcze opinie dwóch wybitnych znawców polskiej historii i polityki. Pierwszy z nich, prof.
Norman Davies, ocenił, że Kaczyński działa jak typowy bolszewik i że PiS jest najbardziej mściwą bandą
(gangiem) w Europie. Niezwykle trafne, zważywszy,
że Kaczyński w swoich decyzjach kieruje się zwykle
resentymentem, nienawiścią i uczuciami zemsty.
Gigant myśli politycznej, prof. Zbigniew Brzeziński
mówił o ponurym, antypolskim absurdzie polityki
PiSu. Otóż Putin w swoich usiłowaniach rozbicia
Unii Europejskiej musiałby płacić grube miliony dolarów agentom, strategom, wtyczkom, przekupionym
dziennikarzom, politykom. Kaczyński robi mu to za
darmo, świetnie realizuje podstępną politykę Putina.
Dlaczego?
Prawicowy dziennikarz Filip Memches snuł ostatnio w Rzepie dość naiwne rozważania. Cieszył się,
że Polska może być broniona przed agresorem, bo
„tym razem, inaczej niż w drugiej połowie XX wieku
jesteśmy po właściwej stronie barykady – w zachodnich strukturach politycznych, militarnych, gospodarczych, które być może nie dadzą nas skrzywdzić”. Ale
dlaczego „zachodnie struktury” miałyby bronić pisowskiej Polski, kiedy ta chce rozbić owe „zachodnie
struktury”? Kaczyńskiemu, jak sam deklaruje, bliżej
jest przecież do Turcji, niż do „zachodnich struktur”.
Zachód dla niego to znienawidzona tolerancja dla
innych, tolerancja dla LGBT, dla uchodżców, innowierców. Zachód to wegetarianie, cykliści, ateiści,
feministki i insze zło.
Jeśli już jesteśmy przy Unii, to zastanawiające jest,
jak niekonsekwentną politykę tutaj PiS prowadzi.
Według jednej pani-polityk, PiS obrał strategię zachowywania się jak rozwrzeszczany bachor. Wszyscy
mają go już dość, więc zmęczeni dają mu w końcu to,
czego żąda.
Mnie się zaś wydaje, że PiS przypomina raczej pijanego żebraka, który wyciąga rękę po jałmużnę, ale
– jak to pijak – ciągle mu się coś nie podoba, może za
mało mu dali, albo dając potraktowali bez szacunku,

w związku z tym żebrak chce przerobić naturę dobroczyńcy, nauczyć go swoich wartości. To był by taki
żebrak/pijak z Gombrowicza, ciągle nabarmuszony,
poirytowany, obrażony.
A już zupełnie jest nielogiczne to, że docelowo
PiS chce po prostu zniszczyć Unię (pisowcy mówią
z nienawiścią o Unii „eurokołchoz”, a Pawłowicz
wykłada, że Unia gorsza jest niż komuniści i nazywa
flagę unijną „szmatą”) zupełnie nie precyzując, skąd
wtedy kasę będą brali. To tak, jakby pasożyt zabijał
organizm, dzięki któremu egzystuje. Obłuda pisowców wychodzi jednak najbardziej, gdy na wyprzódki,
przepychając się, starają się o miejsca w parlamencie
EU. Kasa jednak górą.
Nienawiść zaś do Unii wynika z tego, że funkcjonuje ona jak „supervisor” pilnujący, żeby obywatele danego kraju nie byli ograbiani ze swych praw. PiSowi
się to nie podoba, bo nie chciałby mieć tu żadnych
ograniczeń, żadnej konstytucji, żadnego rozdziału
władz, żadnego tam społeczeństwa obywatelskiego.
Śmieszne wręcz jest też to, jak PiS w swoim nadętym samochwalstwie – propagandzie sukcesu, jak
za Gierka – wpada w pułapki własnej retoryki. Otóż
kiedyś, aby dokopać PO, a pochwalić się plus 500,
Szydło triumfalnie oznajmiła: „Jak się nie kradnie,
to pieniądze NA WSZYSTKO się znajdą”. Teraz

Warunki
i granice
demokracji
w Polsce?
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okazuje się, że pieniędzy nie ma na służbę zdrowia,
na niepełnosprawnych, na kulturę, na nauczycieli, itd.
Kto więc w rządzie te pieniądze kradnie? I jakie to są
sumy?
To, jak PiS przesiąknięty jest myśleniem totalitarnym, wychodzi na jaw niemal ciągle. Ostatnio,
podczas strajku nauczycieli, ta sama, niezwykle retorycznie uzdolniona Szydło powiedziała, że przecież
porozumienie już jest, oni, tzn. PiS, położył je na
stole i tamci, nauczyciele, powinni je tylko podpisać.
Świetny przykład na niemożność myślenia demokratycznego w łonie PiSu.
Dla nich porozumienie, to jest to, co ONI SAMI
postanowią. Nie rozumieją, że porozumienie (ex
definitione) musi być zawarte pomiędzy DWOMA
STRONAMI, że normalne jest przedstawianie argumentów obydwu stron, że normalką są wówczas dyskusje, negocjacje, kompromisy. Tutaj według PiSu
trzeba albo podpisać, albo nie. Czyli nie porozumienie, nie dogadywanie się, a szantaż moralny. A jak
nie, to nauczyciele zostaną opluci w telewizji publicznej i w gazetach tzw. szczujni.
Tak działa PiS. A co z Platformą Obywatelską
jako partią? Czy była/jest bardziej demokratyczna?
Oczywiście, i dlatego nawet oskarżano ją o lenistwo,
bo nie dbała o ideologię, nie indoktrynowała, nie wykazywała ambicji aby rządzić duszami obywateli.
Stąd mówiono o niej, że dba tylko i jedynie o ciepłą
wodę w kranie. Pilnowała, aby się wszystko kręciło.

Polska za czasów rządów PO postrzegana była na
świecie jako przykład na wyjątkowo udaną transformację ustrojową, jako kraj szybko dążący do integracji z Zachodem. Teraz Polske traktuje się jako pariasa,
wymienia ją się w jednym rzędzie z krajami takimi jak
Białoruś, Węgry, Rosja (Polska m.in. spadła o prawie
trzydzieści pozycji w dół w Indeksie Wolności Prasy).
Tylko, że Rosji świat się boi, Polskę natomiast głęboko lekceważy.
Ciekawe jest też to, że PiS w jakiś sposób trawestuje historię Rosji. Dostojewski kierował swoja apostrofę do Zachodu, pisząc proroczo: „Nic to, że nas
nie dostrzegacie, lekceważycie. My was zmusimy do
szacunku, my was zadziwimy krwią”. PiS uparł się,
aby zadziwić Zachód bezczelnością (typu: jestem chamem i co mi zrobisz), brakiem humanizmu, totalitaryzmem. Ale kudy mu do Rosji...
PO nie miała zapędów totalitarnych, a te afery, te
ośmiorniczki (po 40 zł za kilo w Lidlu) to nic w porównaniu do bezwstydnego obsadzania posad krewnymi i przyjaciółmi w spółkach państwa przez PiS, do
gigantycznych pensji i przeróżnych apanaży w bankach, urzędach, itd.
Za PO Polska była traktowania przez Zachód jak
partner, jako jeden z pełnoprawnych członków klubu. Wyrazem tego był chociażby awans Tuska, jako
akt uznania dla jego umiejętności politycznych oraz
dla jego osobowości. Natomiast zupełnie niemożliwe
jest wyobrażenie sobie, żeby jakieś międzynarodowe władze mogły wybrać Kaczyńskiego na swego
przywódcę.
Polska nie jest krajem izolowanym i wiadomo, że
ambasady piszą raporty. Politycy prawie na całym
świecie wiedzą, że Polską rządzi nieobliczalny człowiek, taki, który potrafi wedrzeć się na mównicę w
parlamencie i tam wyzywać większość narodu od
„zdradzieckich mord”. I to nie jest odosobniony przypadek, bo przedtem (i to często w czasie rytuałów funeralnych) wyzywał opozycję od „łotrów” i „kanalii”.
Jeszcze wcześniej porównywał opozycję do ZOMO.
Jedną z najbardziej szanowanych na świecie przywódczyń politycznych szkalował, bezpodstawnie
oskarżając ją, iż była ona agentką Stasi. Po co to robił? Czy z zazdrości, czy to po prostu patologiczny
nawyk? Ale dlaczego człowiek zdolny do takich nikczemności rządzi teraz prawie czterdziestoma milionami ludzi?!
Pozostała nam druga i trzecia część problemów,
a więc problem różnicy między partiami w Polsce
i Szwecji, oraz najważniejszy: gdzie leży wina?
Dlaczego tak jest, że Polska tak daleko odstaje od
normalności?
Z tego co w swoim liście do redakcji pisał Pan Jan
Z. (NGP nr 9/2019) rozumiem, że normalnością jest
dla autor listu Szwecja. A modelem, wzorem normalnej partii jest partia Moderatów, umiarkowanej prawicy. Strukturą swoją Moderaci nie różnią się bardzo od
reszty „demokratycznych” partii. Podział w tej chwili
biegnie między starymi, dobrze zakotwiczonymi w
demokracji partiami, a Szwedzkimi Demokratami,
którzy bardziej przypominają PiS i bojkotowani są, w
związku z tym przez resztę.
Spróbujmy odpowiedzieć sobie zbiorczo na te dwa
główne pytania. Porównanie modelu szwedzkiego i
polskiego znakomicie nam ułatwi zobaczenie przyczyn bolączek polityki w naszej ojczyżnie. Korzenie
tych powodów tkwią w historii. Tak, jak to już pisałem, Polacy nigdy nie mieli szansy nauczyć się
demokracji, bo przez całe wieki, czy tysiąclecia byli
społeczeństwem niewolniczym.
Opinia części światowych historyków była (i jest)
taka, że Słowianie nigdy nie dorośli do rządzenia samymi sobą. Słynny Samon, który zorganizował pierwsze państwo słowiańskie, był z pochodzenia kupcem
frankijskim. Bracia nasi Rosjanie są bardziej, niż my,
szczerzy i Kronika Nestora wyraźnie opowiada, jak to
plemiona ich nie mogły się pogodzić, więc posłali po
Rusów, czyli Szwedów z Roslagen, aby nimi rządzili.
Stąd dynastia Rurykowiczów.
Co do Polski, to dalej nie wiemy, czy domniemany
Mieszko był Słowianinem, czy Wikingiem o imieniu
Dagobe.
Szukając przyczyn cofnijmy się jeszcze dalej do tyłu, do czasów i fenomenów skrzętnie i wstydliwie zatajanych przez politykę historyczną. Otóż Słowianie
byli – co najmniej od początku ery chrześcijańskiej
– niewolnikami, do tego stopnia, że plemienna ich
nazwa stała się synonimem niewolnictwa. Tak więc
łacińskie esclavus, szwedzkie slav, angielskie slave,
franc. esclave, itd., itd. pochodzą od nazwy własnej
Słowianin. Nawet w arabskim słowo „saqaliba” oznaczało od początku Słowianina – słowiańskiego niewolnika, aby później stać się oznaczeniem niewolnika
w ogóle. (cdn)
Janusz Sławomirski
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ZMARŁ
KAROL MODZELEWSKI
1937-2019

List do Partii
Opisuję to tak, jak widziałem w roku
1965. Z „Listem do Partii”, starszych
ode mnie o parę lat jego Autorów,
absolutnie się nie zgadzałem. Nie
ja jeden miałem z tym kłopot. Nie
licząc adresatów, w tym Władysława
Gomułki, który kazał zamknąć tych
odważnych ludzi, to i na emigracji
dwóch szefów najważniejszych instytucji: „Kultury” paryskiej i Radia
Wolna Europa też nie bardzo sobie
radziło z tym problemem.
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Treść listu uznano powszechnie za stek bzdur, z drugiej jednak strony ferment w rządzącej partii zapowiadał korzystne zmiany. A może nawet początek końca
ustroju. I tak w końcu się stało. Ów list zapoczątkował silny ruch społeczny, który obalił komunizm,
nie tylko w Polsce. Stało się to mimo woli Autorów.
Podobnie było z Gorbaczowem, który chciał tylko
zreformować ZSRR, a w konsekwencji doprowadził
do jego likwidacji. Osławiony kapitan Czechowicz
twierdził, że zdezorientowany dyrektor RWE – Jan
Nowak-Jeziorański, pytał go, jako młodego studenta z Polski, o co w tym wszystkim chodzi? Relację
Czechowicza można między bajki włożyć. Niemniej
Nowak, rzeczywiście był w kropce i dopiero Tadeusz
Nowakowski – Senior wytłumaczył mu, że młodych
buntowników należy popierać. Podobna sytuacja zaistniała w redakcji „Kultury” - tutaj rolę Cycerona
odegrał Juliusz Mieroszewki, który to samo wytłumaczył redaktorowi Jerzemu Giedroyciowi. W konsekwencji „Biblioteka Kultury” w serii „Dokumenty”
wydała ów „List otwarty do Partii”, a RWE czytała go
na antenie. Skąd zresztą i ja poznałem wówczas jego
treść. Tyle uwag wstępnych.
W 1965 roku w PRL dwóch młodych komunistów,
a może lepiej napisać: lewicowych socjalistów, doszło
do wniosku, że polska droga do socjalizmu zbacza
na manowce. W tym czasie w Związku Radzieckim
budowano komunizm, a w krajach satelickich, do
których należała Polska, tylko socjalizm. I według
wspomnianych wyżej młodych wilczków budowano
źle. Oni obaj byli bardzo zaangażowani w przemiany
październikowe roku 1956-tego. Po rozwiązaniu ZMP
(złowieszczego Związku Młodzieży Polskiej) nie
stracili wiary w ideę. Gdy większość zmuszonych do
wstąpienia do ZMP młodych ludzi cieszyła się z wyzwolenia i np. w Krakowie paliła na Rynku na stosie
legitymacje znienawidzonej organizacji, oni myśleli
o oczyszczeniu idei i tworzeniu nowej organizacji
ZSM (Związku Socjalistycznej Młodzieży). Potem
z dobrą rekomendacją wstąpili do Partii tj. PZPR.
Partia po „Październiku” była inna, ale nie taka, jaką
by oni chcieli widzieć. Obaj zakochani byli w klasie
robotniczej. (To taki sam „fioł”, jak „chłopomania”
z okresu Młodej Polski). Otóż doszli do wniosku, że
idealny ustrój panuje w Jugosławii, bo tam są Rady
Robotnicze. (Dyktatury Titto nie widzieli). Więc już
jako asystenci na Uniwersytecie Warszawskim, w
jak najbardziej dobrej wierze, napisali „List otwarty do Partii”, w którym właśnie propagowali model
jugosłowiański. Partia się obraziła i ... dziś to trudne

do zrozumienia... postawiła autorów listu przed państwowym sądem, gdzie zostali skazani za „sporządzenie i rozpowszechnianie opracowań szkodliwych
dla interesów państwa polskiego”. Proces partyjny
nad niezdyscyplinowanymi członkami może miałby jakiś sens? Ale państwowy? Mowa tu o Jacku
Kuroniu – skazanym na trzy lata więzienia i Karolu
Modzelewskim, który dostał trzy i pół roku.
I właśnie wtedy Karol Modzelewski zaistniał po raz
pierwszy w naszej historii.
Później już konsekwentnie. Marzec 1968 i kolejny
wyrok. W sumie przesiedział w więzieniach PRL ponad osiem lat. Kiedy miał czas zrobić doktorat? Nie
wiadomo. Kiedy i jak się dokształcił, że jako historyk, uważany był za największego w Europie znawcę
czasów średniowiecza? A później opozycja lat siedemdziesiątych i karnawał „Solidarności”. Tu warto
dodać, że to właśnie Karol Modzelewski wymyślił
zbiorczą nazwę „Solidarność” dla regionalnych wolnych związków zawodowych i namówił je do zjednoczenia. Inni działacze tego czasu, z Wałęsa łącznie,
uważali, ze bezpieczniej będzie, gdy się te regionalne
związki nie zjednoczą. Co naturalnie było absurdem.
A potem Stan Wojenny, internowanie, groźba procesu, propozycja wyjazdu. Karol Modzelewski to
przetrzymał. Po „Okrągłym Stole” i zmianie układu
zgodził się, choć z oporami, kandydować do Senatu.
Był senatorem pierwszej kadencji odrodzonego Senatu i ... zrezygnował z dalszej kariery w odrodzonej
Polsce. Patronował tylko jeszcze jednej inicjatywie
politycznej: powołaniu Unii Pracy i wrócił do pracy
naukowej. Od czasu do czasu zabierał głos w ważnych sprawach państwowych i społecznych, ale co raz
bardziej był rozczarowany „krajobrazem po zwycięskiej bitwie”.
Zabraknie Jego trzeźwych ocen, rad i pouczeń.
Ci z naszych Czytelników, którzy nie mają dostępu
do polskiej telewizji – szczególnie prywatnej, która
po śmierci Pana Karola przypomniała w szeregu programów jego wyjątkowo ciekawy życiorys, mogą w
Internecie go znaleźć. Tu dodam tylko, że urodził się
w Moskwie w 1937, w najgorszym okresie terroru stalinowskiego, gdy jego dziadek i ojciec siedzieli w łagrach, a on sam, jako dziecko, znalazł się w partyjnym
sierocińcu i czuł się bolszewikiem. Kto ciekawy niech
szuka. Na przykład w www.wewsweek.pl
Ludomir Garczyński-Gąssowski
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Studenci Karolina i Adrian
poszukują pracy na czerwiec i lipiec.
Prace budowlane i domowe, sprzątanie,
ogrodnictwo, magazyn.
Sztokholm i okolice.
Język polski i angielski.
Kontakt:
PL +48 881377120 + 48 694260705
SE +46 705532039
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Norymberga,
czyli ideologia
wbita w grunt

© CC0 Public Domain

Dla nazistów, miastem, które najpełniej wyraziło ich ideały
wspólnoty, była Norymberga. Mimo, że najśmielsze ambicje
dotyczyły Berlina, to jednak Norymberga była przykładem najdalej
idącej przemiany miasta wedle nowej ideologii. Stała się symbolem
„brunatnego reżimu” w podwójnym sensie. Została ogłoszona przez
Hitlera w 1933 roku “miastem zjazdów partii NSDAP”, dzięki
czemu zaznała szczególnych zmian w zabudowie, stając się
sztandarowym przykładem ambicji hitlerowców. Tam też, zaraz
po wojnie, dokonał się najważniejszy sąd nad ich najbardziej
prominentnymi zbrodniarzami (trybunał norymberski).

To, co wyróżnia architekturę tego
miasta, to niebywała w zamiarach gigantomania przedsięwzięć, zrealizowanych zresztą tylko w części. Patrząc
na to z dzisiejszej perspektywy, łatwo
przychodzi podkreślić jej aryjski neoklasycyzm, który wydawał owoce masywne, uroczyste, surowe w swym monumentalizmie. Ponure dzieła budziły
podówczas podziw mas. Głównym
sprawcą formy architektonicznej był
ulubiony architekt Hitlera, Albert Speer
(nota bene, jedyny skruszony z postawionych przed trybunałem nazistów,
który otrzymał wyrok 20 lat i to nie za
architekturę, rzecz jasna, tylko za organizację wywózek na śmierć wielkich
rzeszy ludzi).
“Miasto partii” rozłożyło się na
ogromnym terenie formowanym wedle ścisłych wzorów. Powstały tam
Luitpoldarena i Zepplinfeld, pola mogące pomieścić 250 tysięcy osób, na
których odbywały się partyjne zjazdy. Zbudowano tam, na wzór rzymskiego Colloseum, halę kongresową
Luitpoldhalle na 50 tys. osób, stadion
Hitlerjugend: Märzfeld, plac przeznaczony do wielkich parad Wehrmachtu.
Wytyczono szeroką na 60 metrów,
dwukilometrową Grosse Strasse, czyli
Wielką Drogę, którą paradować miały
siły zbrojne III Rzeszy. Nie udało się
nazistom (nie zdążyli) zrealizować do
końca budowy Deutsches Stadion, największej w zamyśle areny sportowej
świata, mającej pomieścić pół miliona
osób.
Gigantyzm przedsięwzięć, odwołujący się do tradycji rzymskiej, jest tym,
co najlepiej oddaje ambicje architektów. Świetności wyrażonej ogromnymi
rozmiarami obiektów, na których miały
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się gromadzić rzesze narodu wybranego, wymagał, sam bardzo zainteresowany architekturą, Adolf Hitler.
Czuł się spadkobiercą i odnowicielem Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
Jednym ze spektakularnych osiągnięć
jego architekta, Alberta Speera, była
Lichtdom, świetlna katedra, dzięki nowatorskiemu pomysłowi skierowania
ku niebu w ciemności nocy 130 reflektorów lotniczych.
Wielu obserwatorów zwraca uwagę
na fakt, że w jednolitej zdawałoby się
ideologii Trzeciej Rzeszy, uderzające
jest współwystępowanie sprzecznych
ze sobą elementów, które bezpośrednio miały wpływ na kompozycje architektoniczne. Jak pisze Sidney S.D.
Kirkpatrick w swojej książce “Hitler i
święte insignia”: …zasada, która determinowała układ i proporcje budowli
była osobliwą mieszanką rozmachu, patosu, widowiskowości i mętnej mistyki.
Autor sugeruje znajomość i szacunek
nazistów dla sekretnych reguł związanych z czarną magią, mistyką, tajemnicą działania sił natury. Hitler był przekonany, że antyczne dzieła architektury
przetrwały dzięki stosowaniu sekretnych zasad i formuł. Przykładowo,
trybunę na Deutsches Stadion, z której
miał przemawiać do tłumów, wzorowano na hellenistycznym ołtarzu pergamońskim. O jego położeniu i wysokości zadecydowali radiesteci, którzy
mieli znaleźć dla trybuny najlepsze
położenie ze względu na dobroczynny
wpływ silnego pola magnetycznego,
wytwarzanego przez podziemne cieki
wodne. Wiadomo, że “czarne słońce”
(potrójna swastyka wpisana w okrąg),
umieszczana na gmachach publicznych, była świadomie przyjętym przez

nazistów symbolem odwołującym się
do magicznej mocy liczby dwanaście.
Kirkpatrick zauważa również, że główne budowle miały być zwrócone na
północ, w kierunku legendarnej ziemi
Thule, kolebki Ariów.
Narodowy socjalizm nie znosił
awangardy, negował też osiągnięcia
Republiki Weimarskiej. Odrzucał racjonalizm tradycji Bauhausu, nazywając go baubolschewismus. Przy całej
bezrefleksyjnej adoracji ogromu, również w realizacji ideału nowego państwa przemysłowego, uderza, mocno
podkreślany w retoryce i stylistyce, kult
sielskości wsi. Narodowy socjalizm
był bardzo völklisch (dlatego zapewne przez masy Niemców uwielbiany).
Był narodowo-ludowy i właśnie o tę
zbitkę tu chodzi, sprzyjała bowiem powszechnej akceptacji władzy Hitlera.
Niemieccy naziści wyraźnie zwracali
się ku sztuce “zdrowej i uczciwej”, jak
malunki w akwareli Hitlera, ale i pełnej
antycznego zadzioru i tryumfalizmu.
I znów Norymberga jest tego dobrym
przykładem.
Miasto odciskała nie tylko nowa
“święta geometria” imponujących skalą budowli, ale i swoisty sentymentalizm w idealizacji średniowiecznej zabudowy starówki miasta. Idealizacji a
nie konserwacji, jako że renowacja starego miasta oznaczała „oczyszczenie”
zabudowy z wszystkiego co, zdaniem
projektodawców, “psuło idealny obraz
średniowiecznego miasta”. Usunięto
szyldy, reklamy, płaskie dachy, zastąpiono je spadzistymi, które pokryto
dachówką. Skuto tynki, odsłaniając
kamienne ściany i drewniane elementy
konstrukcji. Wyburzono budynki, które uznano za nie posiadające wartości
historycznej. W ich miejsce wzniesiono nowe, imitujące styl starej zabudowy. Kombinowano mocno przy samym
zamku, chciano oczyścić go z wpływów
XIX wiecznych. Przebudowie nie było
końca, bo nikt nie wiedział, jak wyglądał on w średniowieczu. Dobudowano
iglice, zwodzone mosty, sklepione
wejście, w końcu powstała feste Burg,
fantasmagoryczna forteca, nadająca nowe piętno sylwecie miasta. Rugowano
wszędzie ślady żydowskie i słowiańskie. W sumie dokonano wielu zmian,
by na nowo stworzyć „stare miasto”, w
baśniowej wersji grodu Adolfa Hitlera.
Architektura totalitaryzmu hitlerowskiego dobrze odzwierciedlała wewnętrzne paradoksy ustroju III Rzeszy.
Paranoja, kult klasycyzmu, nowoczesność, rękodzielnictwo, sielskość,
związek z naturą, potęga przemysłowa;
wszystko to pomieszkiwało zgodnie
w scenerii idei kraju, który, po czystkach rasowych, miał być zdominowany
przez członków zwycięskiej, aryjskiej
rasy. Największe plany modernizacyjne dotyczyły Berlina (Plan Germania),
następnie Monachium. Norymberga
skupia jednak to, co w charakterze
zmiany było najistotniejsze i, co ważniejsze, to, co po zaledwie 12 latach
panowania nazistów, zostało zrealizowane. Podobnie wielu innym miastom
niemieckim, zniszczona została w wyniku dywanowych nalotów ze strony
Aliantów. Około 2/3 budynków miasta
zostało zdewastowanych.
Z baśniowego miasta Hitlera nie zostało nic. Dziś Norymberga nieźle radzi
sobie, również jako atrakcja turystyczna. Odwiedza ją rocznie około 200 tys.
turystów, chcących zobaczyć pozostałości po imponujących kompleksach i
arenach, uznanych współcześnie za pomniki kultury. Z kasy miejskiej wyasygnowano na renowacje popadających
w ruinę budynków na terenie “miasta
partii” 70 mln euro.
Szaleństwo hitlerowców stało się zatem szanowanym dziedzictwem światowym. Czy tylko ku przestrodze?
Zygmunt Barczyk

Antyrasizm
Szereg filmów nawiązuje w
ostatnich latach do – nigdy
do końca nie rozstrzygniętego – problemu równouprawnienia i sprawiedliwości
społecznej w odniesieniu
do African Americans.
Kilka przykładów:
W roku 2016 powstała nie tyle nowa wersja “Narodzin narodu” D.W.
Griffitha (1915), ile film pod tym samym tytułem, poświęcony rewolcie
zdesperowanych niewolników w 1831
roku pod wodzą Nata Turnera (znanej
także z powieści Williama Styrona).
To obraz bardziej wiarygodny niż rasistowska narracja Griffitha wiek wcześniej, choć pozbawiony jej epickiego
rozmachu.
Najnowszy, wszędzie wysoko oceniany film, klasyka filmu murzyńskiego
Spike’a Lee “BLACKkKLANSMAN”
opiera się na faktach autentycznych z
lat 1970., a jednak mało prawdopodobne wydaje się już samo zainteresowanie
policji w Colorado Springs jakąkolwiek
infiltracją Ku Klux Klanu, w czasie której dopuszczono się szeregu rażących
błędów, a po częściowym sukcesie zamyka śledztwo i jego rezultaty chowa
do archiwum. Sprawa jest poważna, ale
chwilami film sprawia wrażenie komedii nieporozumień. Zakończenie zdaje
się jednak dowodzić, że rasizm i problemy z KKK są nadal (2017) w USA
obecne i groźne.
W porównaniu z takimi tytułami, jak
“W upalną noc” (1967), “Missisippi
w ogniu”(1988) i “12 years a slave”
(2013), film robi słabsze wrażenie, a
peany na jego temat, wywołane są odwagą reżysera w odgrzebaniu tej starej
historii o rasiźmie. W tym samym roku
co “W upalną noc” powstał inny film
z udziałem Sidneya Poitiera – jeszcze
jeden kamień milowy w traktowaniu
czarnoskórych Amerykanów: “Zgadnij,
kto przyjdzie na obiad”. Swoistym jego
remake’em stał się parę lat temu quasi-horrror “Get out”, parodia i tamtego
filmu i problemu międzyrasowych
kontaktów.
“Marshall” Reginalda Hudlina to kolejny przykład rekonstrukcji odległej
w czasie (tu lata 1940.) walki o równouprawnienie ras. Jej protagonista to
zasłużony obrońca niesłusznie oskarżonych Murzynów w procesach o rozmaite, nie popełnione przestępstwa.
Ale równocześnie pojawiają się filmy właściwie nie mające nic wspólnego z rasizmem czy antyrasizmem, ale
potwierdzające najbardziej dziś irytujące zjawisko: poprawność polityczną.
W jej ramach ukazuje się reprezentacje
Murzynów w czasie i miejscu, gdzie ich
być nie mogło, jak europejskie wczesne
średniowiecze, czy nawet czasy bajeczne króla Artura. A ukoronowaniem tych
nonsensów stała się kreowana przez
czarnoskórego aktora, rola insp. Javerta
w nowym brytyjskim serialu według
“Nędzników” Wiktora Hugo. Wtedy
już pojawiali się we Francji Murzyni z
kolonii, ale na pewno nie sprawowali
odpowiedzialnych funkcji w policji.
A może obsadzenie Murzyna w tej
niesympatycznej roli to raczej objaw
rasizmu? Czy, prędzej, swoisty numerus clausus, nie w odniesieniu do studiów, lecz odpowiedni procent zatrudnienia w różnych zawodach ‘mniejszościowych’ (jak długo jeszcze?) ras?
Aleksander Kwiatkowski

Absurdalne
przepisy
Jest ich wiele, nie tylko przepisów,
ale i rutyn czy zjawisk. W Internecie
można znaleźć strony z niedorzecznymi przepisami. Niesportowo
byłoby jednak je cytować. Podzielę
się więc tylko takimi, które
zaobserwowałam lub
doświadczyłam osobiście.
Służba zdrowia wypracowała sobie osobliwe przepisy. W naszej przychodni należy rezerwować czas
u lekarza wyłącznie przez telefon, a nie osobiście.
Dzwoniąc ma się kontakt z automatyczną sekretarką,
która obiecuje, że pielęgniarka z przychodni zadzwoni do nas tego samego dnia o określonej godzinie.
A może nie będzie mnie wtedy w domu? Zmuszani
jesteśmy do warowania przy telefonie, często o niedogodnej porze. Jeszcze drastyczniejszy jest zwyczaj,

Mało wesoła
kandydatura...
Polak na
szwedzkich
listach
do Parlamentu
Europejskiego
W Szwecji do majowych wyborów
do Parlamentu Europejskiego startuje
76 partii. W tym także partie nie
ukrywającące swojej niechęci
do Unii Europejskiej.
Nie jest zaskoczeniem, że właśnie na liście wyborczej takiej partii znajdujemy jedynego kandydata o
polskim nazwisku – Adam Wesołowski startuje z 44
miejsca z listy Kristna Värdepartiet.
Kim jest Wesołowski? Urodzony w grudniu 1948
roku mieszka w Szwecji od lat 70-tych, jest dzisiaj emerytowanym inżynierem. W ostatnich latach

że w poważnych wypadkach lekarz informuje, że zadzwoni konkretnego dnia do pacjenta z informacją
o wyniku badań czy nawet o diagnozie. Wtedy delikwent również uwięziony jest w domu i nawet prosi
telefonujących do niego znajomych, aby szybko się
rozłączyli, bo czeka na ważną rozmowę. Oczywiście,
niemal wszyscy posiadają obecnie telefony komórkowe i są dostępni przez całą dobę. Ale nie jest komfortowo rozmawiać z lekarzem na drażliwe, czasem
dramatyczne tematy, jadąc metrem czy stojąc w kolejce do kasy.
Poważnym problemem mogą być przepisy prawne
sprzeczne z wrodzonym poczuciem sprawiedliwości.
Jeżeli kilka osób jest podejrzanych o udział w przestępstwie, nawet tak poważnym jak zabójstwo, i jeśli
nie można ustalić, kto zadał śmiertelny cios, wszyscy
zostają uniewinnieni. Może wszyscy powinni zostać
surowo ukarani? Wtedy ci, co tylko współuczestniczyli w przestępstwie, wydadzą w obronie własnej
sprawcę zbrodni.
Następnym przykładem absurdalnego przepisu
może być prawo legalizujące prostytucję, natomiast
nakładające karę na korzystanie z usług prostytutek.
Gdzie tu logika? Jeśli chodzi o narkotyki to zarówno
sprzedaż, jak i kupno są nielegalne.
Wdzięcznym tematem są ograniczenia prędkości na
naszych drogach. W sąsiedztwie mamy szosę z wieloma ostrymi zakrętami, gdzie dozwolono jazdę 70 km
na godzinę. Jadąc tą drogą zastanawiam się zawsze,
na którym drzewie wylądowałabym, gdybym zaufała przepisowi. Oczywiście nie ma obowiązku jechać
tak szybko, ale powinno się móc polegać na oficjalnej
rekomendacji. Natomiast na stosunkowo prostym odcinku tej samej drogi wolno jechać maksymalnie 50
km/godz ponieważ jest to rzekomo gęsto zabudowany teren, mimo iż w rzeczywistości jedzie się przez
dziewiczy las.
Absurdalne przepisy prowokują do ich lekceważenia. Na wielu drogach montuje się progi zwalniające, zmuszające kierowcę do znacznego zmniejszenia
szybkości. Są drogi, gdzie maksymalna dozwolona
szybkość to 20 km/ godz. Obawiam się, że wkrótce będą odcinki, na których wolno jechać tylko na
wstecznym biegu. Dawniej pewne jezdnie brukowano „kocimi łbami” skuteczne redukującymi prędkość.
Może należało by do tego powrócić? Jeśli pamięć
mnie nie myli, warszawska Aleja Niepodległości

początkowo wybrukowano „kocimi łbami” (a może
była to tylko kostka?). Czyżby dlatego, że nasza droga
do niepodległości była wyboista?
Niezbadane są drogi biurokracji. Przed trzema
miesiącami Małżonek jadąc samochodem wjechał w
niewidoczną dziurę w nawierzchni, sądząc, że jest to
kałuża i uszkodził oponę i felgę. Po dwóch dniach,
kiedy samochód nadawał się ponownie do użytku,
pojechał na inspekcję dziury. W miedzyczasie uszkodzenie otoczono barwną taśmą, a wokół ustawiono
plastikowe słupki ostrzegawcze. Małżonek zbadał
głębokość dziury. Mierzyła całe 15 cm. Małżonek zadzwonił do swego byłego pracodawcy, władz komunalnych, odpowiedzialnych za stan lokalnych dróg z
informacją o incydencie. Zasadniczym powodem było zwrócenie uwagi na niedopatrzenie. Zwrot kosztów
za uszkodzenie koła miał być tylko pedagogicznym
posunięciem. Nastąpiła wymiana maili. Małżonek dostarczył wszystkich wymaganych informacji i czekał
na werdykt. Ale nastąpiła cisza. Po pewnym czasie
przyszedł mail od firmy ubezpieczeniowej komuny z
prośbą o dalsze informacje, rok nabycia samochodu,
stan opon itp z zastrzeżeniem, że ewentualny zwrot
kosztu koła będzie znacznie zredukowany. Małżonek
nie oponował i czekał na decyzję. Niedawno otrzymał
długi mail z ubezpieczenia, stwierdzający, że dziura
w asfalcie była oznakowana już przed incydentem.
Ale „ktoś” samowolnie usunął oznaczenie. Takie wytłumaczenie można by uznać za śmieszne, gdyby nie
było żałosne. Eksperci od usprawiedliwień musieli się
mocno nagłowić, aby coś takiego wymyślić.
Pojęcie „ktosia” nie jest mi obce. U nas w domu
też grasują „ktosie”. Niemal codziennie Małżonek
oznajmia, że „ktoś” schował mu koszulę, ukrył kalkulator lub zabrał gazetę. Kiedy hodowaliśmy w domu
królika - można było obwiniać zwierzątko. Ponieważ
jest nas obecnie tylko dwoje, tym „ktosiem” muszę
być ja. Królik zwyczajem gryzonia atakował ząbkami przewody elektryczne, tekstylne tapety, a czasem
nawet buty. Niedawno Małżonek odkrył niewielkie
uszkodzenie w ulubionych półbutach i wyczułam, że
podejrzewa mnie, iż poszłam śladem królika.
Powracając do głównego tematu dziury w jezdni,
zastanawiam się, która sprawa rozwiązana będzie
szybciej: Brexit czy dziura?
Teresa Urban

zabłysnął działalnością w organizacjach polonijnych jako przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w
Sztokholmie, obecnie jest przewodniczącym skrajnie nacjonalistycznej organizacji Semper Fidelis
Stowarzyszenia Polskich Patriotów w Szwecji. Organizacja ta współdziała z Kongresem Polaków w
Szwecji, i jej działalność doprowadziła w zeszłym
roku do tego, że Kongresowi odebrano szwedzką
dotację na działalność. SPP blisko współpracuje bowiem z faszyzującą, radykalną organizacją Nordisk
Ungdom.
Wesołowski jest bardzo aktywny w polskiej parafii
w Sztokholmie, jest/był? członkiem Rady Parafialnej,
związany jest z Polskim Związkiem Katolickim
Dzieci i Młodzieży EMMAUS. W zeszłym roku
startował w wyborach do parlamentu szwedzkiego z
Kristna Värdepartiet – dostał... 8 głosów.
Z jego profilu Facebookowego łatwo zorientować się w poglądach Wesołowskiego. Zgodnie z
linią swojej partii zaangażowany jest w propagowanie całkowitego zakazu aborcji (jest uczestnikiem i
organizatorem akcji i marszów protestacyjnych w
Sztokholmie), wspiera Ordo Iuris i polskich nacjonalistów oraz skrajną prawicę; wydaje się, że jego guru to
znany z antysemickich wypowiedzi Grzegorz Braun
zamieszany dzisiaj w tak zwaną Koalicję ProPolską,
w skład której wchodzą takie oryginały jak KorwinMikke, Leroy, Kaja Godek i Narodowcy. Wesołowski
jest także przeciwko obowiązkowym szczepieniom, jest także zagorzałym krytykiem Platformy
Obywatelskiej, a dzisiaj – zdaje się także – Prawa i
Sprawiedliwości, która to partia jest dla niego za mało radykalna. Posty publikowana na jego profilu FB
nie zostawiają złudzeć: “Masoneria zamówiła tony
żywności...”, “Gang łotrów” (o Tusku & Co), “Kupuj
tylko u Polaka” (hasło kojarzące się z najgorszym
przekładem nazizmu).
Nie tak dawno Wesołowski propagował, by podczas
wyborów w Polsce “bezwzględnie ujawnić nazwiska
rodowe kandydatów, nazwiska rodowe przodków

kandydatów, pochodzenia rodowe kandydata i jego
przodków, powody zmiany nazwiska kandydata i jego
przodków...”. Zdjęcie z tymi hasłami opatrzone było
komentarzem: Trzeba wiedzieć kogo się wybiera.
To ostatnie świetnie też pasuje do kandydatury
Adama Wesołowskiego: Trzeba wiedzieć kogo się
wybiera! Polski kandydat ze Szwecji nie ma oczywiście najmniejszych szans na wybór, gdyż jego partia to
totalny marines szwedzkiej polityki (w ostatnich wyborach Kristna Värdepartiet zdobyła 0,05% głosów!).
Zwraca jednak uwagę hipokryzja tej partii i samego
Wesołowskiego, którzy kandydują do Parlamentu
Europejskiego, ale Unii Europejskiej są przeciwni.
(ngp)
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