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Lu dwig Er hard po sta wił na bu dow nic two miesz ka nio we
ja ko ko ło za ma cho we dla go spo dar ki i z te go mię dzy
in ny mi na krę cił się po wo jen ny nie miec ki cud go spo dar -
czy. Po dob nie jest na świe cie, że prze mysł bu dow la ny
two rzy ogól ną ko niunk tu rę. Cóż z te go, po wie ktoś, sko -
ro pań stwo rzą dzo ne przez ko ali cję PO-PSL już tak ma,
że ja kie kol wiek by śmy wy bra li ko ło za ma cho we, to ono
za wsze na pę dza ko rup cję?

Praw da, ja ko ży wo, bu dow lan ka u nas ban kru tu je w cza sie naj więk szej
bu dow la nej pro spe ri ty i to jest tak że ro dzaj cu du au re bo urs na ska lę świa -
to wą. No, ale prze cież pró bo wać trze ba. Nic bo wiem nie jest wiecz ne na
tym pa do le, na wet rzą dy Do nal da Tu ska prze mi ną jak sen ja kiś kosz mar -
ny, a wte dy już na pew no nie bę dzie go rzej, tyl ko le piej. Nie ma in nej moż -
li wo ści, chy ba że głu pi me te oryt się po my li i za miast spaść tam, gdzie
za wsze, spad nie na nas.

Jed nak do pó ki me te ory ty nas szczę śli wie omi ja ją, jest na dzie ja wy plą ta -
nia się z go spo dar cze go i de mo gra ficz ne go do łu po Tu sku. Oczy wi ście,
in ni sza ta ni są czyn ni i to już sta ło się nor mą, że każ dy pro jekt opo zy cji wi -
ta ny jest przez me dia bę dą ce na usłu gach wła dzy wy łącz nie

Dan ka Sie dzi ków na „In ka” we szła
do pa wi lo nu eg ze ku cyj ne go gdań -
skie go wię zie nia. Był pięk ny let ni po -
ra nek, śro da, 28 sierp nia 1946 ro ku.
Za sześć dni mia ła skoń czyć 18 lat.

Ileż pra gnień, na dziei i ocze ki wań zwią za nych
by ło z ty mi uro dzi na mi! (...) 

O czym my śli czło wiek przed śmier cią? 
O czym my śli bar dzo mło dy czło wiek przed

śmier cią? 
O czym my śli mło da dziew czy na przed śmier -

cią? Trud no się uwol nić od ta kich wy obra żeń.
Kie dy ma się nie speł na 18 lat, chy ba nie my śli
się o wiecz no ści. Ra czej o tym, co mia ło być, 
a cze go już nie bę dzie? Mo że po wta rza ła mi mo -
wol nie – bar dziej ze zdu mie niem niż z prze ra że -

niem – Już ni gdy nie po ja dę z ma mą i z ta tą do
War sza wy... Już ni gdy nie po ja dę z ma mą i z ta -
tą do War sza wy... I da lej w kół ko to sa mo. A po -
tem mo że po my śla ła, że i tak by nie po je cha ła,
bo mat ka le ży gdzieś w le sie pod Bia łym sto kiem,
za bi ta przez Niem ców jesz cze w 1943 ro ku, 
a oj ciec ty sią ce ki lo me trów od do mu – na pol -
skim cmen ta rzu w Te he ra nie. (...) Nie któ rzy
więź nio wie od dzia łu dla po li tycz nych sta re go po -
nie miec kie go wię zie nia przy Schies stan ge, 
te raz uli cy Kur ko wej w Gdań sku, wie dzie li 
o eg ze ku cji sie dem na sto lat ki. We dług jed nej 
z re la cji nie któ rzy od ma wia li Anioł Pań ski.

By ła go dzi na 6.15, sa la eg ze ku cyj na peł na lu -
dzi. Pro ku ra tor woj sko wy Wik tor Su choc ki, le -
karz, zgra ja funk cjo na riu szy UB i prze ję ty tą
sy tu acją do głę bi, nie na tu ral nie skur czo ny w du -

cho wym cier pie niu wi ka riusz ko ścio ła gar ni zo -
no we go w Gdań sku ks. Ma rian Pru sak, któ ry
dwie go dzi ny wcze śniej spo wia dał ska zań ców –
Dan kę i jej współ to wa rzy sza Fe lik sa Sel ma no -
wi cza „Za goń czy ka”, jed ne go z naj lep szych żoł -
nie rzy ma jo ra Zyg mun ta Szen dzie la rza
„Łu pasz ki” pod czas an ty so wiec kiej kam pa nii je -
go szwa dro nów w ro ku 1946.

Zno wu wpa dła w re fren nie speł nio ne go pra -
gnie nia. Już ni gdy nie po ja dę z ma mą i z ta tą do
War sza wy... Na gle oprzy tom nia ła. A mo że prze -
bu dzi ły ją wzru sze nie i sło wa po że gna nia „Za -
goń czy ka”? Miał 41 lat, zo sta wiał żo nę i ma łe
dzie ci. Pa trząc na „In kę” i na jej mło dość, cier -
piał po dwój nie, bo wi dział w niej swo je dzie ci 
i nad cho dzą ce cięż kie ży cie swo jej żo ny. Ci „po -
li tycz ni” ta cy już by li. W ob li czu śmier ci prze pra -
sza li naj bliż szych za swo je ży cio we wy bo ry. Nie
my śle li o bó lu, któ ry nad cho dzi, nie ba li się prze -
pa ści, któ ra się przed ni mi otwie ra ła. Puł kow nik
An to ni Olech no wicz „Po ho rec ki”, bez po śred ni
prze ło żo ny ma jo ra „Łu pasz ki”, na pi sał w po że -
gnal nym li ście: Wszyst kich Was prze pra szam,
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re cho tem. Od cza su, gdy tak zwa ne biz nes me dia w 2007 ro ku sta ły się
tu bą rzą du, a funk cję kon tro l ną w ca ło ści po świę ci ły na opo zy cję.

Po dob nie sta ło się z pro po zy cją Krzysz to fa Ry biń skie go, któ ry za pro -
po no wał sty pen dium de mo gra ficz ne – dla każ de go dziec ka po 1000 zło -
tych do 18 ro ku ży cia. Od po wie dzią głów ne go (czy taj pro tu sko we go) nur tu
me dial ne go by ły śmi chy chi chy, a nasz szcze ry przy wód ca stwier dził, że
na wet pięt na sto la tek przej rzy ab sur dal ność ta kiej pro po zy cji. Nie chcę tu
po pa dać w nie koń czą cą się dy gre sję, ale są przy kła dy nie zli czo nych obiet -
nic rzą du Tu ska, któ re skła nia ją do re flek sji, że on ni gdy nie wy rósł z krót -
kich maj te czek.

Pro jekt Ry biń skie go na pierw szy rzut oka wy da je się nie re al ny, ale tyl -
ko na pierw szy rzut oka. Sta je my bo wiem nad de mo gra ficz ną prze pa ścią
i już tyl ko zde cy do wa ne al bo i dra stycz ne po su nię cia mo gą nas uchro nić
przed po sta wie niem kro ku na przód. Ja kiś rach mistrz z Czer skiej na ko la -
nie po li czył, że to mo że nas kosz to wać 90 mld zło tych rocz nie i to wa rzy -

stwo za wy ło z ucie chy nad nie od po wie dzial no ścią opo zy cji. Tym cza sem
tyl ko rocz na ob słu ga dłu gu pu blicz ne go w Pol sce kosz tu je nas 44 mld zło -
tych, a skład ka do Unii wzro sła do 10 mld zło tych rocz nie. Co kol wiek by
po wie dzieć, są to zbli żo ne wiel ko ści.

Ry biń ski pro po nu je prze su nię cia środ ków bu dże to wych, li kwi da cje bez -
sen sow nych zwol nień po dat ko wych i bez tru du moż na so bie wy obra zić
wy go spo da ro wa nie po dob nych pie nię dzy. Oczy wi ście, bę dą gru py in te re -
su, tak zwa ne głę bo kie kie sze nie, czy bank ste rzy (np. OFE bez czel nie
zże ra ją ce skład ki oby wa te li), któ rzy za pro te stu ją w imię „no wo cze snej eu -
ro pej skiej wol no ści”, jak to cud nie ujął re dak tor Ma ziar ski z „Ga ze ty Wy -
bor czej”. A prze cież po za wszyst kim to jest pro po zy cja do dys ku sji i moż na
w niej zmie nić wie le, choć by wiek dzie ci be ne fi cjen tów, a tak że ma gicz ną
cy frę 1000. Prze czy ta łem wła śnie, że w Szwe cji ta kie sty pen dium wy no si
400 eu ro do 16. ro ku ży cia.
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że ścią gną łem nie szczę ście na Was, Ko cha ni.
Wspo mnij cie mnie cza sem. Ca łu ję Was moc no
i ści skam. Wasz oj ciec, mąż i przy ja ciel – An tek.

Więc jesz cze to jed no pra gnie nie, by nie za -
po mnie li. Wspo mnij cie... Te go li stu ubec ka cen -
zu ra nie po zwo li ła już wy słać. So wiec kie
pań stwo „lu do we” za bi ja ło wro gów bez śla du,
kie ru jąc się słusz nym ską di nąd prze ko na niem,
że mar twi są jesz cze groź niej si od ży wych. Ten
list od na lazł po pół wie ku hi sto ryk w ar chi wum
IPN. Był w za la ko wa nej ko per cie, w „ak tach
spra wy”...

Pro ku ra tor koń czył czy ta nie uza sad nie nia wy -
ro ku. Te raz pa dła ta strasz na ko men da: „Po
zdraj cach na ro du pol skie go, ognia!”. Za bo la ło.
Te sło wa... Za nim jed nak pa dły strza ły, oby dwo -
je krzyk nę li jak na ko men dę: „Niech ży je Pol -
ska!!!”.

Tak bar dzo za bo la ły sło wa: „zdraj cy”. Czy się
wcze śniej umó wi li?

Strza ły z dzie się ciu so wiec kich pe pesz zra ni -
ły tyl ko „Za goń czy ka”, dziew czy ny nie tknę ły. Wi -

dać by ło, że ci żoł nie rze, choć z KBW, coś 
w koń cu zro zu mie li...

Oszo ło mie ni hu kiem wy strza łów osu nę li się
na zie mię, lecz ży li. „In ka” pod nio sła się i świa -
do ma nie uchron no ści te go, co się za chwi lę sta -
nie, krzyk nę ła raz jesz cze: „Niech ży je ma jor
«Łu pasz ko»!”.   

W lip cu 2001 ro ku Aloj zy No wic ki – świa dek
eg ze ku cji, za stęp ca na czel ni ka wię zie nia 
w Gdań sku z ro ku 1946 – opo wie dział o tym
wszyst kim pra cow ni kom IPN w Gdań sku. Nie
miał po wo dów, by kła mać, by two rzyć le gen dę
„In ki”. Mó wił do bro wol nie, z wła snej ini cja ty wy.
Był czło wie kiem po wo jen ne go „awan su spo łecz -
ne go”, któ ry dał mu sys tem so wiec ki w Pol sce.
Po wie dział jesz cze, że do wód ca plu to nu eg ze -
ku cyj ne go z gdań skie go KBW pod po rucz nik
Fran ci szek Sa wic ki, wście kły z po wo du nie uda -
nej eg ze ku cji i prze stra szo ny moż li wy mi dla sie -
bie kon se kwen cja mi, pod szedł i z bli skiej
od le gło ści, strza ła mi z pi sto le tu w gło wę za bił
„In kę” i „Za goń czy ka”. Po twier dził to przed

śmier cią w re la cji dla IPN ks. Ma rian Pru sak.
Zna na jest też szcze gól na w swym okru cień -
stwie re la cja po śred nia jed ne go z funk cjo na riu -
szy UB obec nych przy eg ze ku cji: „Nie chcia ła
ska ci na zdech nąć, trze ba ją by ło do bić...”. 

Te strasz ne sło wa za pa mię ta ła do brze He le na
Mi ko ła jew ska -Wit kie wi czo wa. To u niej i u jej sio -
stry Ja dwi gi Mi ko ła jew skiej -Ja ro szo wej „In ka”
spę dzi ła ostat nią noc przed aresz to wa niem.

W po że gnal nym gryp sie, prze ka za nym z gdań -
skie go wię zie nia już po wy ro ku śmier ci, Dan ka
na pi sa ła: Jest mi smut no, że mu szę umie rać.
Po wiedz cie mo jej bab ci, że za cho wa łam się jak
trze ba...

frag ment książ ki "In ka. Za cho wa łam się jak trze -
ba", wy da nej przez Dom Wy daw ni czy Ra fa el.
Dzię ku je my wy daw nic twu za udo stęp nie nie ma -
te ria łów.

Re dak cja, 5 mar ca, 2013
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Jed nak, jak wspo mnia łem, utar ło się w na szym de mo kra tycz nym
pań stwie Tu ska, że każ dy pro jekt opo zy cji ma w pro rzą do wych me -
diach sta tus na tych mia sto wej wy ko nal no ści. Tyl ko nad Tu sko wy mi
bred nia mi w ro dza ju wej ścia do stre fy eu ro w 2011 ro ku moż na by -
ło dys ku to wać dłu go i na po waż nie. Al bo o pro gra mie mi ni stra Bo -
nie go „Pol ska 2030”, któ ry po czte rech la tach cmo ka nia nad nim
wła śnie zo stał wy rzu co ny do ko sza. Swo ją dro gą, cie ka we, czy Bo -
ni zwró ci pie nią dze, któ re mu za pła co no za tę bzdu rę.

Sty pen dium to mo że być wiel ki pro jekt cy wi li za cyj ny i mo der ni -
za cyj ny, bo prze cież ten 1000 zło tych na dziec ko zo sta nie na coś
wy da ny. A su ma, niech bę dzie, że 90 mld zło tych, tra fi do go spo -
dar ki w ta ki czy in ny spo sób. Tyl ko głu piec mo że te go nie wie dzieć
i nie brać pod uwa gę. Ro dzi na z dzieć mi, któ ra ma roz le głe, uni -
wer sal ne po trze by ma te rial ne i dys po nu ją ca ta ki mi środ ka mi mo -
że być ko łem za ma cho wym go spo dar ki na wzór pro po zy cji Er har da
w po wo jen nych Niem czech.

Tym bar dziej że środ ki unij ne moż na od bie dy przy rów nać do
środ ków z pla nu Mar shal la, któ re dźwi ga ły rów nież zruj no wa ne
przez fa szyzm Niem cy, po dob nie jak dzi siaj Pol ska za póź nio na 
w roz wo ju przez ko mu nizm. Ry biń ski ma ra cję, co słusz nie pod no -
si pa ni pro fe sor Sta nisz kis: – Ma my za paść de mo gra ficz ną, ma my
pro gram. Ry biń ski po ka zu je po wią za nie mię dzy po li ty ką two rze nia
miejsc pra cy z za trzy ma niem emi gra cji lu dzi mło dych i wła śnie po -
wstrzy ma niem tej ka ta stro fy de mo gra ficz nej.

I to jest dro ga dla Pol ski, wca le nie tak kosz tow na, jak się wy da -
je. Ro dzi na z dzieć mi two rzy łań cuch nie koń czą cych się po trzeb,
na któ re od po wia da ją lu dzie przed się bior czy. Je śli do da my do te -
go ni skie po dat ki i wol ność go spo dar czą, to two rzy my ko niunk tu -
rę. A wszyst ko ra zem to jest wła śnie ład go spo dar czy, jak by to
okre ślił Lu dwig Er hard.

se aman, 18 lu te go, 2013 
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W sieci mafijnego totalitaryzmu
Jak ła two jest ste ro wać są da mi, 
a więc i wy ro ka mi – wy ka za ła spra -
wa pre ze sa Są du Okrę go we go w
Gdań sku Ry szar da Mi lew skie go.
Wpraw dzie do bry zna jo my Tu ska, 
z któ rym pre mier przy bi jał „piąt kę” 
w trak cie me czu pił kar skie go Le -
chia -Ar ka już pre ze sem nie jest, ale
na dal jest sę dzią. Sę dzią, na któ rym
wła dza mo że za wsze po le gać, tak
jak wte dy, gdy oso ba po da ją ca się
za asy sten ta sze fa kan ce la rii pre -
mie ra usta la ła szcze gó ły zwią za ne
m.in. z po sie dze niem są du dot. za -
ża le nia na areszt sze fa Am ber Gold. 

Czy ta kich sę dziów w III RP jest wię cej? Spra -
wa ty go dni ka „W Sie ci”, któ re go za kaz wy da wa -
nia wy dał w try bie eks pre so wym Sąd Okrę go wy
w War sza wie, do wo dzi, że jest to jak naj bar dziej
praw do po dob ne. Tym bar dziej, że spra wa ty go -
dni ka do ty czy pod staw ustro jo wych, za pi sa nych
w art. 14 Kon sty tu cji: Rzecz po spo li ta Pol ska za -
pew nia wol ność pra sy i in nych środ ków spo łecz -
ne go prze ka zu oraz w art. 10 ust. 1. Ustrój
Rze czy po spo li tej Pol skiej opie ra się na po dzia -
le i rów no wa dze wła dzy usta wo daw czej, wła dzy
wy ko naw czej i wła dzy są dow ni czej. 

Sko ro Rzecz po spo li ta nie usu wa sę dziów, któ -
rzy ła mią Kon sty tu cję, to z tej Kon sty tu cji po zo -
stał nam już tyl ko pa ra wan, ukry wa ją cy

gwał tow nie od ra dza ją cy się to ta li ta ryzm. To pod
przy kryw ką bu do wy „po stę pu” i de mo kra cji Tusk
przy po mo cy ma szyn ki sej mo wej bu du je to ta li -
ta ryzm – sys tem, w któ rym ła two się po zbyć nie -
za leż nej pra sy i środ ków spo łecz ne go prze ka zu,
cze go przy kła dem są bo je te le wi zji Trwam o do -
stęp do mul ti plek su. Przy kła dem roz sze rza ją cej
się pa to lo gii sys te mu by ły noc ne uzgod nie nia na
par kin gu rzecz ni ka rzą du Gra sia z wła ści cie lem
„Rzecz po spo li tej” w spra wie ar ty ku łu o obec no -
ści tro ty lu we wra ku TU-154M. Spa cy fi ko wa nie
„Rzecz po spo li tej” w na stęp stwie te go noc ne go
spo tka nia sta ło się więc sym bo licz nym ak tem
pa cy fi ka cji nie za leż nej pra sy i nie za leż nych
dzien ni ka rzy w Rze czy po spo li tej, za pa ra wa nem
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de mo kra cji i  Kon sty tu cji. Pa ra wa nem, ukry wa -
ją cym co raz bar dziej wi docz ną za leż ność pra sy
i in nych środ ków spo łecz ne go prze ka zu od wła -
dzy wy ko naw czej.

Ale prze cież i rzecz ni ka Gra sia nikt w tym kra -
ju nie ru szył - zwłasz cza zaś je go chle bo daw ca.
Bo ta cy lu dzie, jak sę dzia Mi lew ski czy rzecz nik
Graś, są gwa ran ta mi od ro dze nia się to ta li ta ry -
zmu: z jed nym wo dzem, z jed ną par tią, z jed ną
pra są i te le wi zją, z jed ną my ślą i gi gan tycz ną –
nie ty kal ną ma fią. Bo nasz pol ski to ta li ta ryzm nie
jest żad ną kon ty nu acją to ta li ta ry zmu Hi tle ra czy
Sta li na, jak nie któ rzy pi szą. Nasz po stę po wy
sys tem tyl ko czer pie wzo ry z tam tych to ta li ta ry -
zmów, bu du jąc „po stęp” przy po mo cy na chal nej
pro pa gan dy, pod któ rej po wierzch nią gra su ją
nie ty kal ni zło dzie je, ma fio si, prze kup ni pro ku ra -
to rzy i sę dzio wie oraz na czel ni cy urzę dów skar -
bo wych, na li cza ją cy do mia ry oby wa te lom 
i drob nym przed się bior com...

Od sła nia nie m.in. przez ty go dnik „W Sie ci” ku lis
te go „po stę po we go” pań stwa, w któ rym dzie ci
nie je dzą jesz cze szcza wiu z przy droż nych ro -
wów – mu siał być za tem dzwon kiem ostrze gaw -
czym dla wszyst kich, któ rzy ten sys tem bu du ją 
i wspie ra ją. Dla te go na próż no dziś ocze ki wać
gło sów za tro ska nia ze stro ny re żi mo wych me -
diów i re żi mo wych re dak to rów, któ rzy ak tu al nie
za tro ska ni są za co fa niem pol skie go spo łe czeń -
stwa, któ re nie ak cep tu je przy wi le jów dla pe de -
ra stów, les bi jek i trans we sty tów. Na próż no
ocze ki wać gło sów obu rze nia daw nych bo jow ni -
ków o wol ność i de mo kra cję, któ rzy w par tii Tu -
ska sta li się funk cjo na riu sza mi sys te mu, 
z któ re go czer pią hor ren dal ne pro fi ty, sa mi przy -
dzie la jąc so bie hoj ne pre mie „za ak tyw ność”. Na
próż no ocze ki wać, by ja ki kol wiek funk cjo na riusz
co raz bar dziej to ta li tar ne go sys te mu za in te re so -
wał się przy czy na mi ochro ny afe rzy sty Mar ci na
P., któ re go spół ka Am ber Gold nie mu sia ła skła -
dać w Po mor skim Urzę dzie Skar bo wym de kla -

ra cji VAT, ze znań CIT i spra woz dań fi nan so wych
za la ta 2009-2011! Nikt prze cież o zdro wych
zmy słach świ ni przy ko ry cie - nie chce na ra zić
się twór cy te go sys te mu, któ re go po cząt ki za ini -
cjo wa li afe ra ło wie z Gdań ska...

Dziś oka zu je się, że Mar cin P. jest tyl ko jed -
nym z ele men tów ma fij ne go to ta li ta ry zmu, bu -
do wa ne go za pa ra wa nem Kon sty tu cji, po stę pu
i Eu ro py. Oka zu je się bo wiem, że na wet po ło wa
„die sla” im por to wa ne go do Pol ski spro wa dza na
jest nie le gal nie, z po mi nię ciem ak cy zy i po dat -
ku VAT!  Ma fia nie kry jąc się, w bia ły dzień spro -
wa dza tan kow ce z pa li wem za mó wio nym np.
przez fir my bę dą ce w upa dło ści. Gdy do da my,
że nie któ re prze tar gi pa li wo we or ga ni zo wa ne
przez sa mo rzą dy wy gry wa ją przed się bior stwa
han dlu ją ce za baw ka mi czy psią kar mą - ob ra zu -
je to ska lę ko rup cji ma fij ne go to ta li ta ry zmu.

Ale prze cież już na po cząt ku rzą dów afe ra łów,
gdy to „pierw szy mi lion do la rów na le ża ło ukraść”
- ochro nio no ma fię pa li wo wą w ma ry nar ce wo -
jen nej, uma rza jąc gi gan tycz ną afe rę z po wo du…
przedaw nie nia:

http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Afe ra_pa li wo wa_1991

Po wra ca jąc za tem do ty go dni ka „W Sie ci” –
je go wy daw ca nie mo że na wet ma rzyć o umo -
rze niu po zwu w spra wie na zwy ty go dni ka. Za
po zwem stoi bo wiem ca ły ma fij ny sys tem, któ ry
dba o to, by za gra ża ją ce je go ist nie niu wol ne
sło wo i praw da nie do tar ły do spo łe czeń stwa.
Dla te go „zło dziei” ty tu łu na le ży przy kład nie uka -
rać, za ka zu jąc prze stęp com pi sać nie po chleb ne
ar ty ku ły o pań stwie do bro by tu. Pań stwie, z któ -
re go po win ni śmy czuć uza sad nio ną du mę i sa -
tys fak cję, że co raz mniej licz ne dzie ci nie
wy ja da ją szcza wiu z przy droż nych ro wów, zaś
cie pła wo da w kra nie jest ta kim sa mym stan dar -
dem, jak kuch nia wę glo wa w miesz ka niu Kost -
ka Mysz kie wi cza.

Te go sa me go Mysz kie wi cza, któ ry gdy pod -
rósł, chciał wy sa dzić po mnik Le ni na, ale po tem
się roz my ślił…

P.S. Pro po nu ję wy daw cy po zo sta wie nie do -
tych cza so wej na zwy pi sma, lecz z uwzględ nie -
niem wpro wa dzo nej przez Sąd Okrę go wy 
w War sza wie cen zu ry na li te rę „W”. I to do cza -
su, gdy ten re żim upad nie. Ty tuł był by więc ta ki,
ja ki mógł by by być za PRL-u, tj.:  „[– – – –]
SIECI” 

Ka pi tan Ne mo, 7 mar ca, 2013

cd. W sieci mafijnego totalitaryzmu
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1 mar ca o godz. 14.37
elek trycz ne sto pe ry w
gdań skiej stocz ni pu ści ły
sto ją cy na po chyl ni B -1
prom a w za sa dzie ka dłub
pro mu, dla nor we skie go
ar ma to ra. 

Pięk ny prom. I, wbrew po zo rom,
jest to smut na wia do mość, ze
wzglę du na to, że, jak ro zu miem, 
a obym się my lił, to ostat ni sta tek
zwo do wa ny w stocz ni. Sic trans it
glo ria mun di, chcia ło by się po wie -
dzieć. Pol ska by ła kie dyś świa to -
wym po ten ta tem w pro duk cji
stat ków. Oczy wi ście, praw dą jest,
że sprze da wa li śmy stat ki do Związ -
ku So wiec kie go za ru ble trans fe ro -
we, choć za wy po sa że nie stat ku
pła ci li śmy do la ra mi. In te res był ta ki
so bie, choć w ska li kra ju moż na
pew nie li czyć ja koś ina czej. Nie któ -
rzy jesz cze pa mię ta ją. I pa mię ta ją
też, że stocz nie by ły for te ca mi ru -
chu opo ru prze ciw ko mu ni zmo wi. 
I mo że dla te go wła śnie z ta ką za -
cie kło ścią zo sta ły znisz czo ne? To
zna czy po czą tek znisz cze nia nie -
wąt pli wie zo stał wy wo ła ny przez
wła dzę ze wzglę dów po li tycz nych
(Ra kow ski), po tem już po szło sa -
mo: za dłu że nie, cha os, ma fij ne po -
ra chun ki…

Tu mu szę wspo mnieć o za po -
mnia nej śmier ci ka pi ta na Hu ty ry,
za an ga żo wa ne go w ra to wa nie sto-
cz ni. Po wi nien on być wy mie nia ny
na wcze snej li ście Se ryj ne go Sa -
mo bój cy, jed nak ja koś ci cho nad ta
śmier cią. No, kie dyś trze ba bę dzie
wró cić i tro chę na pi sać na ten te -
mat.

Jak ła two nisz czyć coś, co trwa -
ło od dzie się cio le ci… Jesz cze od
cza sów Stocz ni Le ni na, czy Dan zi -
ger We rft z bry tyj sko -fran cu sko -
pol sko -gdań skim ka pi ta łem (wy mu -
szo nym przez Li gę Na ro dów) czy
Schi chau We rft i Ka iser li che (Ko -
enig sli che) We rft. Te raz ca ła war -
tość tych stocz ni to te re ny.
Wła ści cie le to wła ści wie już tyl ko
spe ku lan ci grun ta mi.

To, co się te raz dzie je – bu rze nie
bu dyn ków na te re nie stocz ni – to
kon se kwen cja pla nu sprzed dzie -
się ciu lat i co raz czę ściej lu dzie 
za czy na ją to do strze gać. Te ren
stocz ni jest nie mal tej sa mej wiel -
ko ści, co Głów ne Mia sto, zaś Dro -
ga do Wol no ści – Dłu giej i Dłu gie go
Tar gu (...) – mó wił Ja cek Do mi ni -
czak, ar chi tekt i pro fe sor Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Gdań sku. Je go
au tor ska wi zja Mło de go Mia sta za -
kła da utwo rze nie na te re nach po -
stocz nio wych miej skich kwar ta łów
za bu do wy z jed no kie run ko wy mi
uli ca mi.

Trud no przy pusz czać, by z ca ło -
ścio wych pro jek tów coś wy szło,
sko ro te ren jest po prze ci na ny i po -
roz dzie la ny mie dzy wie lu wła ści cie -
li. Bę dzie my więc oglą dać je dy nie
roz prze da wa nie ka wał ków pod róż -
ne cen tra han dlo we, jak są dzę. 
– To pięk ny plan, ale czy sto aka de -
mic ki, bo Mło de Mia sto na le ży
obec nie do sze ściu -sied miu wła ści -
cie li te re nów po stocz nio wych, 
a te uli ce swo bod nie tną ich te re ny.
Jed na z ni tek ul. No wej Wa ło wej
do dat ko wo bie gnie przez pla no wa -
ne cen trum han dlo we – mó wił
przed sta wi ciel jed ne go z wła ści cie li

grun tów na Mło dym Mie ście, jed no -
cze śnie do da jąc, że jest otwar ty na
dys ku sje, ale nie aż tak re wo lu cyj -
ne. 

I ty le, je śli cho dzi o stocz nię. In -
we stor ka tar ski do stał ka ta ru i znik -
nął tam, skąd ni gdy nie wy cho dził,
czy li z nie by tu. Nie wiem, jak 
w Gdań sku, ale w Gdy ni naj więk -
szym pra co daw cą w mie ście jest…
Urząd Miej ski. Resz ta to han del,
warsz ta ty, usłu gi, dro bia zgi, chcia -
ło by się po wie dzieć, zgod nie z pla -
nem, w któ rym Pol ska i kra je
Mit te leu ro py mia ły uzu peł niać prze -
mysł nie miec ki. W su mie, po co 
co kol wiek pro du ko wać, sko ro
wszyst ko zo sta ło już wy pro du ko wa -
ne w me tro po lii? Bez kar nie te go się
ro bić nie da. Ce ną jest de gra da cja
i ubez wła sno wol nie nie. Pa mię tam
la ta osiem dzie sią te i pa mię tam eks -
plo zję drob nej wy twór czo ści i han -
dlu. Jak by ktoś zdjął po kryw kę 
z garn ka z go tu ją cą się wo dą. Nic
z te go dziś nie po zo sta ło. Ten
Urząd Miej ski, ja ko naj więk szy pra -
co daw ca. Co ro bią ci wszy scy lu -
dzie na uli cach? Czym się zaj mu ją?
Wy cho dzi na to, że to urzę dy i han -
del. Jak się czy ta róż ne źró dła,
wy cho dzi na to, że nie ma pra cy
dla sta rych, dla zwal nia nych, dla
mło dych. Bez na dzie ja. Jak żyć?

Zresz tą, nie moż na po wie dzieć,
że w stocz niach nic się nie dzie je;
ow szem, coś tam się pro du ku je,
jak nie stat ki, to wia tra ki, ja kieś in -
ne rze czy. Pro blem po le ga na
tym, że stra co no wy szko lo ną, do -
świad czo ną ka drę, lu dzi, któ rzy
po tra fi li ro bić coś wię cej, niż pro -
ste pra ce, któ re moż na wy ko nać

na po chyl ni na pla ży w In diach,
czy Chi nach. Pi sa no swe go cza -
su o su per no wo cze snych ma szy -
nach, któ re za ku pio no nie daw no,
a te raz się je po wo li tnie pal ni ka -
mi na złom i wy wo zi. Czas 
w prze my śle stocz nio wym cof nię -
to o dzie się cio le cia, tak, jak by 
w la tach pięć dzie sią tych przy je -
cha li pio nie rzy i za czę li coś dłu bać
z młot ka mi i pal ni ka mi na na -
brzeżach.

Że by by ło śmiesz niej, w tym 
sa mym cza sie stocz nie w Niem -
czech, w Stral sun dzie, za si la ne 
i wspie ra ne przez rząd nie miec ki,
ra dzą so bie zna ko mi cie, za trud -
nia jąc, na wia sem mó wiąc, pol-
skich pra cow ni ków, przy
obo pól nym za do wo le niu. W Pol -
sce pol skie wła dze po wie dzia ły
stocz niow com, że ja kieś fun du sze
to się mo że i znaj dą, ale żad nych
stat ków się pro du ko wać nie bę -
dzie. I już.

I, że by by ło jesz cze śmiesz niej,
nie jest praw dą, że nie ma po py tu
na stat ki. Ot, Pol ska Że glu ga Mor -
ska bu du je dla sie bie 38 stat ków,
za mi liard do la rów, ty le że 
w Ja po nii. Pro gram od no wy flo ty
z po wo dze niem mógł być zre ali -
zo wa ny w pol skich stocz niach.
Ma sow ce to pro ste stat ki, pol skie
stocz nie bez tru du mo gły je wy bu -
do wać. Pod ję to jed nak de cy zję,
że wy bu du je się je w Chi nach, bo
ta niej, a po tem ja koś wy szło, że 
w Ja po nii. Czy koszt pra cy w Ja -
po nii jest niż szy niż w Pol sce? 
To coś no we go!

se awolf, 4 mar ca, 2013 

Smutno o stoczniach 



Zespół warchołów rezygnuje ze Śląska
Czy Pol ska nie tyl ko stra ci ła nie pod le głość, ale na -
stą pi roz bi cie dziel ni co we II?

Eu ro pa re gio nów jest po my słem na ro bi cie państw na ro do wych. „Ze spół
war cho łów”, jak prof. Fran ci szek Ma rek z Uni wer sy te tu Opol skie go okre -
ślił po li ty ków wal czą cych na rzecz roz bi cia dziel ni co we go, na pi sał w swej
eks per ty zie, że gdy by rząd przy jął pro jekt usta wy o mniej szo ściach na ro -
do wych,

to (cyt. za onet.pl) 
wła dze wo je wódz kie i rzą do we mu sia ły by nie ustan nie wspie rać wszel kie,
na wet se pa ra ty stycz ne i an ty pol skie żą da nia i dzia ła nia róż nych gra czy
po li tycz nych zmie rza ją ce do roz wa le nia pań stwa i na ro du. Pro fe sor sta -
wia krop kę nad „i”: mó wi, że pro po no wa ne zmia ny w usta wie spra wia ją 

wra że nie 
dia bel nie chy trze sfor mu ło wa nych i świad czą o tym, że ich au to ra mi są
by strzy, ale cy nicz ni fa chow cy. Po słów, któ rzy pod pi sa li się pod pro jek -
tem, Ma rek na zwał ze spo łem war cho łów, do da jąc, że w pra wo rząd nym
pań stwie z au to ra mi pro po no wa nych zmian roz ma wiał by w imie niu rzą du
tyl ko pro ku ra tor. 

I tak prof. Ma rek 
wy wo łał bu rzę. Wiel ki sze zjer ski na cjo na li sta, Ka zi mierz Kutz (daw niej
Kuc, ale to brzmia ło zbyt pry mi tyw nie, z pol ska) z miej sca okre ślił prof.
Mar ka mia nem „ma łe go na cjo na li sty”. Szcze gól nie obu rza ją ca jest wy po -
wiedź po sła Mar ka Asta z PiS, któ ry optu je za to, by pro fe so ro wi za tę eks -
per ty zę …

nie za pła cić
– wi dać on pła ci tyl ko za te eks per ty zy, któ re mu w smak. A prze cież nie
na tym po le ga ro la eks per ty zy! Ża ło sna jest wy po wiedź po sła Tu sko par -
tii, Mar ka Plu ry. Za rzu ca on na ukow co wi na ru sze nie god no ści po słów 

i do bre go imie nia Sej mu RP. Tym cza sem jest zgo ła prze ciw nie: Ma rek ra -
tu je god ność 

po słów 
nie ma ją cych nic wspól ne go z tym an ty pol skim pro jek tem. Dla cze go an -
ty pol skim? O tym mó wi prze cież nie dwu znacz nie po seł Plat for my Plu ra
(cyt. za onet.pl):

Sta tus ję zy ka 
re gio nal ne go po zwo lił by na fi nan so wa nie z bu dże tu pań stwa
1) lek cji ję zy ka ślą skie go w ta kiej od mia nie, w ja kiej jest uży wa ny 

w oko li cy za miesz ka nia uczniów
2) na wszyst kich szcze blach edu ka cji
3) Wspar cie fi nan so we zy ska ły by tak że or ga ni za cje krze wią ce kul tu rę 

ślą skiej mo wy, zaś oby wa te le w dro dze re fe ren dum
4) mo gli by sta no wić o uży wa niu te go ję zy ka w na zwach miej sco wych.
*   *   *
1) czy li ca ły na ród bu du je Szle zjen 
2) czy li x dia lek tów
3) z uni wer sy te tem włącz nie
4) a dal sze re fe ren da? 

Da rem na ofia ra Po wstań Ślą skich? 
http://www.youtube.com/watch?v=r2bhHCuuJCI

Post scip tum: my tu o pe da łach i Ma dzi, a tu Pol skę roz bie ra ją! Naj pierw
Szle zjen, a po tem…? Ma my w Pol sce dzie siąt ki dia lek tów i dzie siąt ki chy -
trych ma che rów, któ rzy (chęt nie za ob ce pie nią dze, jak RAS) za an ga żu ją
się na rzecz roz bio rów. Kto da wię cej?
A kto da im po ła pach? Po la cy? Śmie chu war te. Adieu, gran de na tion!

Post scrip tum 2: daw no już pi sa łem o tym, że prę dzej Szle zjen uzy ska au -
to no mię, mi mo że na ro du szle zje rów nie ma, niż Wi leńsz czy zna, za miesz -
ka ła w więk szo ści przez Po la ków, któ rzy na ro dem są.

Jan Bo gat ko, 6 mar ca

Z okazji najważniejszych 
dla Chrześcijan Świąt, jakimi jest Wielkanoc –

Zmartwychwstanie Pana Jezusa – 
wszystkim „Niepoprawnym” i Ich rodzinom, 

zdrowia 
i sił w walce z przeciwnościami losu.

Oby Zmartwychwstały Chrystus 
dał nam nadzieję na lepsze jutro, 

tak jak mówią słowa pieśni 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.

Życzy redakcja

Gazetka  –  WWW.NIEPOPRAWNI.PL 
Ser wis two rzy my niekomercyjnie wła sny mi si ła mi, bez spon so rów, kol por te rów i wspar cia
me diów.
Zespół redagujący: woj.slawek, Wuj Mściwój, terka.


