
Pro pa gan dą zaj mo wa li się nie tyl -
ko pro ku ra to rzy w III Rze szy i w PRL,
ale i dzi siaj w Pol sce Tu ska. 

Dla prok. Sze lą ga wy ka za nie przez spe cja li -
stycz ne de tek to ry, że na po kła dzie sa mo lo tu,
któ ry spadł w Smo leń sku, był tro tyl, to do wód
na to, że tro ty lu tam nie by ło. I niech so bie pro -
du cent po wszech nie sto so wa nych urzą dzeń
opo wia da co chce, ale on, pro ku ra tor Sze ląg,
zna swo ją praw dę. 

Oba wiam się, że te raz Jan Boksz cza nin mo -
że mieć kło po ty. Gra su je prze cież se ryj ny sa -
mo bój ca. Nie za gra ża on ra czej fał szy we mu
Sze lą go wi i rzu co ne mu ostat nio do wal ki na 1.
fron cie ide olo gicz nym pa ja cy ko wi, któ re mu
„głos we wnętrz ny” mó wi, że to Ka czyń ski ka -
zał wy lą do wać w Smo leń sku Ka czyń skie mu
„za wszel ką ce nę”. 

Ostat ni son daż na te mat: Smo leńsk – ka ta -
stro fa czy za mach? – wy ka zu je, że co raz mniej

Po la ków da je się na bie rać na „praw dy” gło szo -
ne przez obóz Plat for my w myśl za sa dy, że
kłam stwo od po wied nio czę sto po wta rza ne
bra ne jest za do brą mo ne tę. Mo że i tak, ale że
Sze ląg jest fał szy wy, wi dać na ki lo metr.
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?  -
v=bond1IlaAus

Post scrip tum:
obóz roz pacz li wie wal czy o za tar cie praw dy.
Za miast pa ko wać wa liz ki.

O „wun de waf fe” Plat for my, Bre vi kow skim, 
pi sa łem wczo raj. Ma on za głu szyć praw dę, jak
nie gdyś za głu szar ki Wol ną Eu ro pę.

W pań stwie ze zna nia pro du cen ta de tek to -
rów, Ja na Boksz cza ni na, na fo rum sej mo wej
ko mi sji, za koń czy ły by się dy mi sją rzą du. Ale
Pol ska to nie pań stwo. To Do nia. 

Jan Bo gat ko, 6 grud nia, 2012 

Fałszywy Szeląg i prawdziwy trotyl

Jeden mały detal
Z oka zji 11 li sto pa da po now nie w War sza wie mia ły miej -
sce róż ne zda rze nia.
Ma ło kto zwra ca jed nak uwa gę na je den ma ły de tal.
Tym de ta lem jest to, że Marsz Nie pod le gło ści miał iść
zu peł nie in ną dro gą. Kon kret nie Ale ja mi Je ro zo lim ski mi.
Ale oka za ło się to nie moż li we, bo – tu uwa ga - ban -
dzior ki z an ti fy za blo ko wa ły tam to przej ście.

Ja nie bar dzo ro zu miem, dla cze go or ga ni za to rzy, wśród nich po sło wie
na Sejm, nie za żą da li od władz, aby pa ła mi po li cji wy rą bać przej ście dla
mar szu zgod nie z wcze śniej szy mi usta le nia mi – za pla no wa ną tra są.
Bo co to jest do cięż kiej cho le ry. Tra sa za pla no wa na, usta le nia po czy nio -
ne i na gle bęc, ma być ina czej. Chwi lecz kę, tak się nie ro bi. Nikt nie blo -
ko wał śro do wi skom le wac kim ich prze mar szu w dniu dzi siej szym – to co,
im wol no wię cej? No wi dać wol no im wię cej, sko ro spra wy po to czy ły się
tak jak się po to czy ły.

Oczy wi ście ja nie je stem skoń czo nym na iw nia kiem i do sko na le wiem,
dla cze go do ko na no ta kiej „ko rek ty” tra sy mar szu. Po wód jest oczy wi sty.
Od ron da Dmow skie go w kie run ku Wi sły to jest bar dzo ma ło bocz nych uli -
czek, praw dę mó wiąc nie ma żad nej. Na to miast wzdłuż uli cy Mar szał kow -
skiej co ka wa łek jest ja kaś mniej sza ulicz ka w kie run ku Pla cu Kon sty tu cji.
I tak się szczę śli wie zło ży ło, że na tych mniej szych ulicz kach aku rat by ły
roz lo ko wa ne od dzia ły mi li cji (tak, to jest mi li cja, a nie po li cja) oraz spraw -
ne grup ki pro wo ka to rów.

Z po wyż sze go wy ni ka po praw nie ro zu mu jąc, że ca łość tej im pre zy od
po cząt ku do koń ca by ła pro wo ka cją. Bo ktoś mu siał udzie lić le wac kim bo -
jów kom za pew nie nia, że nie bę dą prze pę dze ni si łą – a to po win no wła -
śnie mieć miej sce.

Do wo dem do dat ko wym na to, że spra wa by ła z gó ry ukar to wa na, jest
to, że jed nost ki mi li cji by ły od ra zu przy tra sie, któ rą efek tyw nie marsz
prze szedł. Co, zdą ży li tak szyb ko się prze mie ścić, tak szyb ko po prze par -
ko wy wać te sa mo cho dy? Ktoś, kto by tak twier dził, jest zwy kłym kre ty nem
al bo agen cia kiem.

Póź niej sze wy czy ny to już jest tyl ko i wy łącz nie kon se kwen cja po wyż -
sze go.

An drzej.A, 12 li sto pa da, 2012
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Po wtor ko wej wy po wie dzi Ja ro sła wa Ka czyń skie go, po
pseu do -de men ti Sze lą ga (pseu do, bo ni cze go tak na -
praw dę nie zde men to wał), re ak cje by ły zróż ni co wa ne.
W pro rzą do wych me diach pra wie że eu fo ria, ró żo wo -
-czer wo ni po li ty cy za chwy ce ni. No pa trz cie, wi dzi cie,
co ten Ka czyń ski opo wia da, prze cież „jak tak moż na”!

Po na szej stro nie, w du żej mie rze, kon ster na cja. Oba wy, że PiS
stra ci po par cie, że lu dzie się od wró cą po „ta kich wy po wie dziach”. Tym
bar dziej, iż re dak cję Rzecz po spo li tej też przy ci snę li i po ja wi ły się ko lej ne
oświad cze nia na te mat po ran ne go ar ty ku łu Gmy za.

A ja na pi szę pro stu z mo stu: Ale nam wszyst kim sku tecz nie zro bi li (i ro -
bią) wo dę z mó zgu! I już wy ja śniam dla cze go.

1. Po smo leń ska plat for mia na so cjo tech ni ka
Cof nij my się tro chę w cza sie. Pa mię ta cie pierw sze mie sią ce po 10 kwiet -
nia? Wy po wie dzi po li ty ków i dzien ni ka rzy? Ok. Za cznę od jed nej z pod -
sta wo wych kwe stii. Jak w nor mal nym, cy wi li zo wa nym, kra ju wy glą da ją
pierw sze stro ny ga zet w ta kiej sy tu acji? Jak za cho wu ją się po li ty cy? A tak,
że po ja wia ją się róż ne ko men ta rze, róż ne spe ku la cje, co mo gło się stać –
ale wszę dzie, w każ dej sze ro ko ści geo gra ficz nej, w każ dym pra wo rząd -
nym pań stwie, bę dzie się mó wi ło o praw do po do bień stwie za ma chu. Bru -
kow ce za re agu ją w swo im sty lu, po waż ne ga ze ty za czną za da wać
po waż ne py ta nia, opo zy cja za cznie do ma gać się od rzą du wy ja śnie nia tej
spra wy w pierw szej ko lej no ści, rząd po wie: zro bi my wszyst ko co w na szej
mo cy. Czy tak? 

A jak to wy glą da ło u nas? Bar dzo szyb ko, uży wa jąc tych sa mych tech -
nik co za wsze, tych sa mych gęb ce le bryc kich za czę to nam wtła czać do
głów, że o za ma chu mo wy być nie mo że, a kto tak mó wi: ten oszo łom. Nie
wol no, za ka za ne, nie po waż ne – a jak bę dzie woj na z Ro sją? Z przy kro -
ścią mu szę na pi sać, że po raz ko lej ny im się uda ło.

Na po zio mie „sza re go oby wa te la”. Ci z nas, któ rzy uwa ża li, że to za -
mach, mie li wra że nie, wy po wia da jąc te sło wa, że po peł nia ją ja kieś nie wy -

ba czal ne faux pas. Że to pra wie wstyd... A du ża część mil cza ła, mi mo że
my śla ła do kład nie tak sa mo. Otóż, do mnie ma nia są rze czą ze wszech
miar nor mal ną. Obo wiąz kiem rzą du jest sce na riusz za ma chu zwe ry fi ko -
wać, a pra wem oby wa te li mieć wąt pli wo ści, do pó ki nie zo sta ną wy ja śnio -
ne w prze ko ny wa ją cy spo sób.

Hej, ta kie rze czy jak za ma chy się zda rza ją! Na co dzień. Lan dryn ko wa
wi zja świa ta – to do bre dla 8-lat ka, bez ob ra zy. Wy star czy po czy tać ga ze -
ty, po oglą dać wia do mo ści. Wąt pli wo ści są ob ja wem zdro we go roz sąd ku i
prag ma ty zmu – nie żad ne go „oszo łom stwa”.
Co gor sza – je dy na praw dzi wa opo zy cja w tym kra ju, PiS, dał się wpu ścić
w przy sło wio we ma li ny. Już wte dy. Cięż ko, mó wi my o 2010 ro ku, mieć
pre ten sje do Ja ro sła wa, ale ca ła resz ta? Nie pa dły pod sta wo we py ta nia,
nie by ło pre sji na wła dze, by ło ostroż ne wy cze ki wa nie, co też wy ka że
śledz two. A jak śledz two by ło pro wa dzo ne, wia do mo. Od pierw szych dni
po ka ta stro fie. Na ło ży ła się na to kam pa nia pre zy denc ka i po mysł na „ocie -
pla nie wi ze run ku” Ka czyń skie go. Więc, broń Bo że, ani sło wa. Efek ty?
Kam pa nia prze gra na (kto wie, czy nie dla te go...), a te mat po grze ba ny na
dłu gie mie sią ce.

2. Pi ra mi da bred ni
Przez ten czas apa rat pro pa gan do wy na szej ko cha nej wła dzy nie próż -
no wał. Zo sta li śmy za rzu ce ni sze re giem kre tyń skich wrzu tek. Wróć my do
punk tu wyj ścia i po pa trz my, kto tu wy cho dzi na oszo ło ma. Ten, kto jest 
w sta nie dać wia rę w:
– pi ja ne go ge ne ra ła, któ ry usku tecz nia wy ciecz ki do kok pi tu,
– pi lo tów, któ rzy chcą się po pi sać i po ka zać jak „de be ścia ki” lą du ją,
– 15-me tro wą pan cer ną brzo zę,
– ro syj ską przy jaźń, rze tel ność, współ pra cę i do brą wo lę (sic!). Itd, itp...
Czy ten, kto z upo rem po wta rza: – co raz bar dziej mi tu coś śmier dzi jak
pa trzę na to śledz two – a mo że jed nak za mach?

Od po wiedź ni by oczy wi sta. Ni by, bo – da lej mó wie nie wprost o moż li -
wo ści za ma chu by ło uwa ża ne za stra te gicz nie nie wska za ne, praw da? Coś
im się jed nak uda ło. Część spo łe czeń stwa po pro stu „te ma tem” znu żona,
czę ści sku tecz nie wci snę li do gło wy stek bred ni, a po zo sta li, w naj lep szym
ra zie, uzna li: le piej o tym nie mó wić gło śno, mi mo że wie my, jak mo gło
być. Ale waż ne, że by „na si” po li ty cy by li wy wa że ni w swo ich opi niach –
czy li, nie ro bi li nic, za pew ne cze ka jąc na ro syj skie go Dziad ka Mro za, co
im w wo rze przy nie sie praw dę o Smo leń sku. Wy bacz cie go rycz – ale, nie
tak?

KACZYŃSKI
zrobił to, co powinien



„Uważak” wSieci
Przestrzeń publiczna zostanie wypełniona „świergo-
leniem”, a jak nie, to dwa lata odsiadki nauczą
„miłości” wszystkich nienawistników.

1. Droga do upadku
Przyznam się bez bicia, że wiedziony zdrożną ciekawością wycelowałem
te 2,90 na pierwszy numer pińskiego „Uważaka”. I chyba popełniłem błąd,
trzeba było odczekać 2-3 tygodnie, albowiem nowa odsłona na swą
premierę sfastrygowana została z tekstów, których nie zdążyli wycofać
odchodzący publicyści, do tego pewnie trochę jakichś archiwalnych złogów
plus materiały napisane przez dziennikarzy „Rzepy”. Widać jak na dłoni,
że nowy naczelny ma potężne problemy ze skompletowaniem ekipy –
oczywiście prócz Korwina, który pisze wszędzie i nie posiada się z radości,
że „URz” zostało odebrane „pisowcom”. Zapewne widzi w tym jaskółkę
przyszłego wyborczego sukcesu – ci, którzy, zrobili kiedyś ten błąd i dali
się Korwinowi politycznie zauroczyć, marnując swe głosy przez kilka
różnych wyborów z rzędu, jak niżej popisany, znają tę śpiewkę doskonale:
teraz to już na pewno zdobędziemy 10-15 procent i tym razem, za sto
jedenastym podejściem, wejdziemy, zwyciężymy, przełamiemy monopol
różnej maści socjalistów, albowiem to MY i nikt inny jesteśmy jedyną
najprawdziwszą prawicą. 

Oczywiście, obecność Korwina na łamach w żaden sposób nie przyczyni
się do wzrostu popularności jego formacji, tak jak nie przekładają się
felietony w „Angorze”, albowiem jego rola w społecznej świadomości
została definitywnie już zaklepana i sprowadza się do pozycji wujaszka-
ekscentryka, który na imieninach zawsze potrafi wprawić towarzystwo w
dobry humor. Piński go wziął ze względu na zaszłości z „Najwyższego
Czasu”, no i dlatego, że zawsze jest to jakieś rozpoznawalne nazwisko,
ale cóż szkodzi Korwinowi trochę pomarzyć? 

Nawet o przechyle w kierunku jakiejś usalonowionej „neo-endecji” trudno
w tej chwili wyrokować, jako że polemiczny tekst Artura Zawiszy i Roberta
Winnickiego okazał się pochodzić sprzed dwóch tygodni i w bieżącym
numerze miał się ukazać jeszcze na mocy uzgodnień z Pawłem Lisickim.
Sam Winnicki zdecydowanie dementuje, jakoby miał zostać nowym
publicystą „Uważam Rze”, więc za tymi narodowcami Piński będzie musiał
trochę się porozglądać. No chyba, że sprawdzi się rysunkowe proroctwo
Budynia78 i pojawi się specjalista od wynajdywania kolejnych
„katechonów” – czyli monarchista Wielomski z paxowskim weteranem
Engelgardem na doczepkę. Byłaby to zaiste piękna katastrofa. 

Stuhr-senior na okładce to już jakaś aberracja, gdyż niezależnie od tego,
że firmuje tu „temat tygodnia” o walce z rakiem, to dla czytelników, jego
polityczno-towarzyskie afiliacje spod znaku salonowego „krakówka” są na
tyle jednoznaczne, by z miejsca ośmieszyć deklaracje ze wstępniaka o
„społecznej kontroli nad władzą” i inne tego typu zaklęcia, których nie
szczędzi czytelnikom nowy naczelny. 

Mnie szczególnie ujął tekst o „prawdziwie wolnym rynku” w kontekście
sposobu, w jaki Presspublica trafiła w ręce
Hajdarowicza – za pieniądze pożyczone
od powiązanego z WSI NFI „Jupiter”,
esbeckiego „tewusia” Leszka Czar-
neckiego oraz od PW Rzeczpospolita.
Traktowanie czytelników jak durni to droga
do klęski, no chyba, że jest się Tomaszem
Lisem, który traktuje tak swych odbiorców
od wielu lat, i to ze sporym powodzeniem,
ale Lis celuje w diametralnie inny target,
przy którym takie podejście się akurat
sprawdza. 

2. Fuzja „URz” i „wSieci”? 
W kontekście przejęcia „Uważam Rze” intrygująco brzmi wyznanie Pawła
Lisickiego, że Jan Godłowski – współpracownik Hajdarowicza – na dwa
dni przed zwolnieniem proponował Lisickiemu odkupienie tytułu. Albo była
to zasłona dymna, albo Hajdarowicz naprawdę chciał się pozbyć
politycznej kuli u nogi, nawet za cenę utraty dochodów generowanych
przez to pismo (w tym roku według Ziemkiewicza miało to być 9 mln
czystego zysku). Jeśli to drugie, to w ciągu tych dwóch dni jakiś rządowy
„Graś” musiał dobitnie przypomnieć medialnemu „słupowi”, skąd wyrastają
mu nogi i że Dyktatura Matołów nie życzy sobie wpływowego tygodnika
ze sprzedażą stu trzydziestu tysięcy egzemplarzy pozostającego poza
kontrolą. 

Ale może nie ma tego złego... Interesująco w tym wszystkim rysują się
perspektywy dwutygodnika „wSieci”, który pierwotnie żywić się miał
przedrukami z internetu – głównie z portali „wPolityce.pl” oraz
„Stefczyk.info”, obecnie zaś może przejąć grono autorów z odchodzącej
ekipy „Uważaka” i stać się normalnym tygodnikiem z własnymi,
oryginalnymi treściami. Pytanie, czy Jacek Karnowski – a w zasadzie
biznesowi patroni ze Stefczyka – może sobie na to pozwolić od strony
budżetowej. W każdym razie, oczekiwanie dotychczasowych czytelników
„Uważam Rze” jest pod tym względem jednoznaczne i jeśli z jakichś
względów nie zostanie spełnione, to Karnowski, by zachować
wiarygodność swoją i swoich tytułów, będzie musiał przedstawić naprawdę
przekonujące uzasadnienie. 

Jednakże, nawet jeśli dawne „Uważam Rze” odrodzi się jako
zmodyfikowane „wSieci”, to dla wszystkich, którzy odeszli, miejsca raczej
nie starczy. Ci, co się nie załapią, znajdą się w sytuacji nie do
pozazdroszczenia, bo raty kredytów nie poczekają – i być może Jan Piński
liczy na różne „ciche powroty”. Oby się przeliczył, bo łamanie sumień
materialnym przymusem to zawsze przygnębiający widok, nie mówiąc już
o schadenfreude reżimowych mediodajni. 

3. Mowa miłości
A tak już na zakończenie, coś z innej beczki: „Hybrydy” nie chcą być
kojarzone z „roninowcami”. „Solidarni 2010” rozesłali informację, że
spotkanie promocyjne książki „Lawa – rozmowy o Polsce”, zaplanowane
pierwotnie na 4 grudnia w „Hybrydach” właśnie, odbędzie się w Domu
Pielgrzyma „Amicus”, gdyż „Hybrydy” wymówiły „Solidarnym” i Klubowi
Ronina salę. Nawet nie próbowano ukryć, że chodzi o nagonkę związaną
z odgrzebanymi słowami Grzegorza Brauna sprzed dwóch miesięcy i prze-
słuchania prokuratorskie świadków owej wypowiedzi. Cóż, w warunkach
nieubłaganej walki z „mową nienawiści” lepiej mieć z władzą dobrze, nawet
za cenę utraty twarzy, bo na różnych jątrzycieli Dyktatura Matołów ma
swoje sposoby – i lepiej nie przekonywać się na własnej skórze, jakie. 

Zatem, system pełzającej represjonizacji działa,
wojna z nienawistnikami się rozkręca, a już nasi
przodkowie zauważyli, że pierwszą ofiarą każdej
wojny jest prawda. Toteż nawet się nie zdziwiłem,
gdy w wywiadzie dla Polsat News polityk PO
Adam Szejnfeld zadekretował, iż jedynym
obowiązującym językiem w Polsce ma stać się
„mowa miłości”. Innymi słowy, przestrzeń
publiczna zostanie wypełniona „świergoleniem”, a
jak nie, to dwa lata odsiadki nauczą „miłości”
wszystkich nienawistników. Niezawisłe Sądy już
się grzeją pod telefonami.

Gadający Grzyb, 4 grudnia, 2012

A PiS? A PiS mil czał i da lej był ostroż ny. Za miast zro bić to, co po win ni.
Mó wić, co po win ni by li mó wić. I ja mam im to za złe.

Nic tak do bit nie nie świad czy o roz kła dzie pań stwa pol skie go, jak sto -
pień in dok try na cji spo łe czeń stwa, jak prze wró ce nie sys te mu war to ści do
gó ry no ga mi, jak za fał szo wa nie pod sta wo wych po jęć. Spa dek po ko mu -
ni zmie (tam ta kie ope ra cje so cjo tech nicz ne by ły na po rząd ku dzien nym),
ale też efekt 23 lat „de mo kra cji”.

Po pa trz cie: pi ja ny Bła sik w kok pi cie to cał kiem praw do po dob ne (!), ale
to, że ban dy ta ma ją cy na kon cie ty sią ce ofiar (Li twi nien kę pa mię ta cie? A
Po lit kow ską? A „in ter wen cję” kon tra cze czeń skim ter ro ry stom, gdzie set -
kę wła snych oby wa te li po świę cił?) wy ko rzy stał oka zję „wy koń cze nia” „pol -
skiej wier chusz ki” już nie moż li we? Głu pie? No, pro szę... Zdro wy roz są dek.
W ja kim kra ju pi ja ni ge ne ra ło wie cho dzą do kok pi tu i „in stru ują” pi lo tów?
W żad nym. A w ja kich kra jach zda rza ją się za ma chy? W wie lu... A na wet,
je śli to nie by li Ro sja nie – ca ła spra wa cuch nie na ki lo metr. Ta kie „wy pad -
ki” się po pro stu nie zda rza ją – i ty le. I dla cze go mam o tym nie mó wić
gło śno? I dla cze go te raz ubo le wa my nad „błę dem” Ka czyń skie go, któ ry
to mó wi? Oczy wi ście w for mie du żo bar dziej sto no wa nej – ale mó wi,
wresz cie!

3. Im da lej w las, tym trud niej...
Im wię cej cza su mi ja ło od 10 kwiet nia, tym trud niej by ło od ro bić za nie dba -
nia. Rzą do we szcze kacz ki róż nej ma ści zro bi ły swo je. Po ja wi ło się po -
wszech ne fał szy we prze świad cze nie, że je że li PiS do spra wy Smo leń ska
bę dzie wra cał, ja kimś ma gicz nym spo so bem stra ci po par cie. Jesz cze raz
od wo łam się do zdro we go roz sąd ku: w kra ju, gdzie opo zy cja tak istot nych
za gad nień nie po ru sza, omi ja je – tra ci po par cie i prze sta je być uwa ża na
za po waż ną si łę po li tycz ną. Do kład nie od wrot nie, niż nam ca ły czas wma -
wia no...

Wróć my do Pol ski. I do pew nych mi tów. Po la kom po do ba się PO, PSL,
SLD, Pa li ko ciar nia. Po do ba się, bo na nich gło su ją – w więk szo ści. Er go
– są prze ko nu ją cy i wia ry god ni, przy naj mniej dla swo ich wy bor ców. Przy -
kra kon sta ta cja, ale tak wska zu ją wy ni ki wy bo rów. Czy pa no wie po li ty cy z
ww. par tii – czy oni, z ko lei, są po waż ni? Czy nie zbłaź ni li się nie raz, i nie
trzy ra zy, opo wia da niem bzdur urą ga ją cych na szej, wy bor ców, in te li gen -
cji? Kłam stwem, nie udol no ścią, cham stwem? Ale da lej się po do ba ją, jak
wi dać.

To, prze pra szam, gdzie tu nie bez pie czeń stwo dla PiS, po le ga ją ce na
tym, że jak ru szy po ten cjal nie za pal ne te ma ty, w spo sób bez po śred ni –
stra ci po par cie? Po par cie u fa nów Tu ska i Pa li ko ta ła ma ne go Paw la kiem?
Oni gor sze rze czy ły ka ją na co dzień. Stra ci wła sny elek to rat, ten, któ ry
jest? W ja ki spo sób? Je śli po la tach oplu wa nia Ka czyń skie go i PiS da lej
na nich gło su ją, je śli ci lu dzie i tak są prze ko na ni, że Smo leńsk śmier dzi
– tym bar dziej na le ży gło śno mó wić: ZAMACH.

Bo „słup ki” to nie wszyst ko. Jesz cze jest kwe stia ele men tar nej spra wie -
dli wo ści, zna le zie nia win nych. Spo rej czę ści Po la ków w tej spra wie nie
jest „wszyst ko jed no”.

4. Wtor ko wa bu rza me dial na
Nie bę dę wni kał w to, co do kład nie się sta ło we wto rek. Ja ki był me cha -
nizm prze pły wu in for ma cji, kto na ko go na ci skał, cze mu Rze pa się za czę -
ła wy co fy wać, nie bę dę też ana li zo wał re to ry ki pa na Sze lą ga. By ło
mnó stwo ko men ta rzy, na pew no lep szych od mo je go. Sta ła się na to miast
jed na rzecz, bar dzo do bra rzecz. Li der opo zy cji gło śno po wie dział, że za -
mor do wa nie 96 osób to zbrod nia. Pre zes Pra wa i Spra wie dli wo ści po wie -
dział, że rząd ma ta czy, a wy bu chy na po kła dzie TU-154 mia ły miej sce i
wie le wska zu je na za mach. To jest po wrót do nor mal no ści. Uchy le nie na -
rzu co ne go nam przez me dio daj nie ta bu, któ re ogra ni cza ło uczci wą pu -
blicz ną de ba tę o Smo leń sku na – ba ga te la (po wie dział by Rzec ki) – dwa i
pół ro ku!

To po win no nas wszyst kich cie szyć – wresz cie wy szli śmy z za klę te go
krę gu nie do po wie dzeń i eu fe mi zmów.

Wy bu chy na po kła dzie TU-154 by ły? By ły.
Co jest naj bar dziej praw do po dob ną przy czy ną wy bu chów – wia do mo.
Rząd Tu ska ma ta czył, „śledz two” by ło kpi ną? By ło.
Ro sja nie kła ma li i „tu sko we” kła ma li? Kła ma li.
Nie daj my da lej ro bić z sie bie idio tów. Nie po pa daj my w mi no ro we na -

stro je – bo Ka czyń ski zro bił to, co zro bić po wi nien. Nie daj my się po raz
ko lej ny uwieść rzą do wej pro pa gan dzie – py ta nia o za mach są py ta nia mi
nor mal ny mi i uza sad nio ny mi, tym bar dziej, że te raz już wszyst ko in ne
(„śledz two”, kłam stwa, nie wy ja śnio ne zgo ny) świad czy, że jest go rzej, niż
mo gli śmy przy pusz czać na po cząt ku. Też bym chciał, że by to był wy pa -
dek, awa ria, nie do pa trze nie... ale, o ile by łem od po cząt ku pe wien na 95
proc., że to za mach, tak te raz, już na 99,9 proc...

Jesz cze jed na re flek sja. Do bra ma chi na pro pa gan do wa dzia ła wie lo to -
ro wo. Być mo że, od rzu ci my pew ne tre ści we ry fi ku jąc, że to kłam stwa, ma -
ni pu la cja. Ale dru gim ce lem zma so wa ne go pra nia mó zgów, ce lem
pod sta wo wym, jest prze ni co wa nie sys te mu war to ści. Od wró ce nie, za fał -
szo wa nie po jęć. Prze ko na nie nas, że czar ne jest bia łe, ewen tu al nie tro -
chę sza re. W przy pad ku Smo leń ska ma my do czy nie nia wła śnie z ta ką
ak cją. Ak cją prze ko ny wa nia nas, że spe ku la cje co do za ma chu z za ło że -
nia są nie po waż ne. A po li ty cy, a Ka czyń ski, a PiS – o, to już w ogó le po -
win ni uwa żać. Gro te ska, jak z bo ku po pa trzeć. Ma cha ją cy nóż ka mi
za pie nio ny Nie sio łow ski, wy ga du ją cy to tal ne idio ty zmy – to jest OK, w nor -
mie. Wi bra tor z Pa li ko tem (chy ba mi się ko lej ność po my li ła.. „li te rów ka”...)
– też. A Ka czyń ski mó wią cy, że za bi cie 96 osób to zbrod nia – o, gro za.

Opa mię taj my się.
Max, 1 listopada, 2012

cd. KACZYŃSKI zrobił to, co powinien


