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10 IV 2010
JAK TUSK WALCZY Z POLSKĄ

RACJĄ STANU!
I wy sta wia się na po śmie wi sko!

Przyj mij my, że 10 kwiet nia 2010 od -
by wał się lot do Smo leń ska sa mo lo -
tem Tu 154M nr bocz ny 101, ale na
po kła dzie wca le nie by ło Pre zy den -
ta RP, ge ne ra li cji pol skiej i NATO,
wyż szych urzęd ni ków pań stwo -
wych. No i że nad Sie wier nym 
w Smo leń sku zda rzy ła się ka ta stro fa
ze skut kiem śmier tel nym dla wszyst -
kich le cą cych na 70. rocz ni cę mor -
du ka tyń skie go.

Wte dy śledz two pań stwo we RP wca le i ni czym
nie od bie ga ło by od ak tu al nie to czą ce go się, bo...
Ję zycz kiem u wa gi śledz twa jest fakt, że dra mat
zda rza się na te ry to rium Ro sji, a wia do mo, że
Tusk ina czej niż na klęcz kach przed Pu ti nem
stać nie po tra fi. On przed ni kim na no gach stać
nie po tra fi – ani w Bruk se li, ani w Ber li nie, ani
gdzie kol wiek. Je dy ne miej sce, w któ rym wy da -
je mu się, że stoi na no gach, to Pol ska, ale to
te mat na in ną not kę...

Wra ca jąc do te ma tu teo re tycz nych roz wa żań
nad teo re tycz ną ka ta stro fą – spo łe czeń stwo pol -
skie, to, któ re od trzech lat zbie ra się w każ dą
mie sięcz ni cę i rocz ni cę smo leń ską na Kra kow -
skim, w Ar chi ka te drze, pod krzy ża mi i po mni ka -
mi ka tyń ski mi w mia stach i mia stecz kach Pol ski,
za gra ni cą pod ta bli ca mi upa mięt nia ją cy mi tra -
ge dię smo leń ską – rów nież by się zbie ra ło na
mie sięcz ni cach i Mar szach Pa mię ci, by do ma -
gać się rze tel ne go śledz twa i wszyst kie go te go,
cze go do ma ga się dziś, bo... to spo łe czeń stwo
ina czej nie po tra fi!

Sa mo to, w ja kim ce lu le cia ła 10 kwiet nia 2010
r. pol ska de le ga cja do Smo leń ska (ta rze czy wi -
sta i ta, któ rą teo re tycz nie roz wa żam) – by po -
kło nić się ofia rom lu do bój stwa w 70. rocz ni cę
mor du ka tyń skie go, na da je tra gicz nym wy pad -

kom smo leń skim cał kiem in ną ran gę, cał kiem in -
ny wy miar, o któ rym pol scy pro mi nen ci z Tu -
skiem, Ko mo row skim, Ko pacz na cze le
za po mi na ją al bo mar gi na li zu ją.

Tu sko wi się wy da je, że wal czy per so nal nie ze
śp. Pre zy den tem RP, Le chem Ka czyń skim, któ -
re go nie na wi dzi, że wal czy z ja kimś (przez sie -
bie wy my ślo nym) kul tem Pre zy den ta Le cha
Ka czyń skie go. 

Praw da jest o wie le gor sza! Tusk wal czy z Ka -
ty niem! Tusk wal czy z Ofia ra mi lu do bój stwa tam
do ko na ne go. Wal czy ze spo łe czeń stwem pol -
skim, któ re przez la ta wal czy ło o ho nor ofiar Ka -
ty nia, Mied no je, Ostasz ko wa...

Tusk wal czy... z pol ską ra cją sta nu, któ rej je -
dy nym przed sta wi cie lem bez czel nie śmie się
gło sić. 

Dla te go je go wal ka jest z gó ry ska za na na
prze gra ną.

Niech so bie po wo łu je 10, 100 ko mi sji do wal -
ki z kłam stwa mi smo leń ski mi. Niech sku pia ca -
łą wła dzę, niech uży wa jej na rzę dzi do wal ki 
z pol ską ra cją sta nu, z Po la ka mi.

Nie wy gra ni gdy!
Wal ka z pol ską ra cją sta nu czy ni go
au to ma tycz nie po li tycz nym tru pem! 

con tes sa, 10 kwiet nia, 2013



Po tę pień cze wy cia do bie ga ją ce 
z ła mów "GW", zna mio nu ją ce an ty -
smo leń ski obłęd, lub zgo ła opę ta -
nie, ma ją wspól ny mia now nik. Jest
nim strach.

I. Wy cie po tę pio nych 
Mu szę przy znać, że w dni po prze dza ją ce rocz -

ni cę Tra ge dii po wo do wa ny ja kąś zwy rod nia łą
cie ka wo ścią śle dzi łem dość pil nie in ter ne to we
stro ny „Wy bor czej”, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem tek stów „smo leń skich”. I szcze rze mó -
wiąc, aż ta kie go na tę że nia skraj nych emo cji 
i nie na wist nej mio ta ni ny an ty smo leń skiej sek ty
z uli cy Czer skiej jed nak się nie spo dzie wa łem.
Mo men ta mi przy po mi na ło to wręcz chó ral ne wy -
cie po tę pień ców strą co nych w naj głęb sze ot chła -
nie pie kieł. Jed nym sło wem, ci wszy scy lu dzie –
Ku blik, Wroń ski, Ma ziar ski, Kur ski i ca ła resz ta
ago ro wej me na że rii, spra wia li wra że nie opę ta -
nych. In ne go wy tłu ma cze nia dla te go, co wy pi -
sy wa li, zwy czaj nie nie wi dzę. To jest pro szę
Pań stwa opę ta nie w sta nie czy stym, co w su mie
nie po win no dzi wić, gdyż je śli ktoś za prze da je
się bez resz ty w służ bie złu, to prę dzej czy póź -
niej mu si mieć to swo je kon se kwen cje. 

Co cie ka we, kie dy dwa la ta te mu, przy oka zji
pierw szej rocz ni cy Smo leń ska, dia gno zo wa łem
„Strach rocz ni co wy” (rów nież na pod sta wie oko -
licz no ścio wej lek tu ry ga ze to wy bor czych tek -
stów), owo sek ciar skie zner wi co wa nie mia ło
znacz nie ła god niej szy cha rak ter. Da wa ło się
wręcz od czuć na sta wie nie ty pu: praw da, są
oszo łom skie si ły, na któ re na le ży zwra cać bacz -
ną uwa gę i da wać w po rę od pór, ale ge ne ral nie
sy tu acja jest pod kon tro lą i po zo sta ło już tyl ko
pra co wać nad usta wicz ną de le gi ty mi za cją pa -
mię ci, a wszyst ko do brze się skoń czy. 

Przed ro kiem by łem wręcz go tów skon sta to wać
ze smut kiem, że ta ope ra cja na ży wej tkan ce
świa do mo ści na ro du się po wio dła i bę dzie my
mie li jesz cze bar dzo dłu go „Smo leń skie sta tus
quo” w mo skiew skim cie niu: z 25% mniej szo ścią
„nie złom nych”, osa mot nio nych w swym bez sil -
nym wo ła niu o praw dę – i ca łą resz tą wy ko rze -
nio nych kon for mi stów ze skru pu lat nie
za be to no wa ny mi su mie nia mi, nie przyj mu ją cych
do wia do mo ści ist nie nia „obo wiąz ków pol skich”,
nie wspo mi na jąc już o ja kiej kol wiek pró bie ich
pod ję cia.

II. Wy bu dza nie z le tar gu 
I oto jed nak oka zu je się, że nie złom ny upór 

w de ma sko wa niu smo leń skie go kłam stwa po -
pła cił, że od se tek osób od rzu ca ją cych re żi mo -
wą nar ra cję po wo li, lecz kon se kwent nie się
po więk sza. Mo że nie wszy scy z „na wró co nych”
wie rzą w za mach, zresz tą nie o to cho dzi, by 
z miej sca przy ję li te zy ze spo łu An to nie go Ma -
cie re wi cza czy „Ga ze ty Pol skiej”, jed nak łą czy
ich wzra sta ją cy kry ty cyzm wo bec ofi cjal nych
„usta leń” wy ło żo nych w ra por tach MAK i tzw.
„ko mi sji Mil le ra”. Wi dzą lu ki, nie do rób ki, dra -
stycz ne za nie cha nia, nie prze pro wa dze nie ele -
men tar nych eks per tyz i ba dań, wresz cie –
uni ka nie ja kiej kol wiek kon fron ta cji i że nu ją ce
krę tac twa, któ rych sym bo lem by ła kon fe ren cja
pro ku ra tu ry w spra wie tro ty lu na wra ku tu po le -
wa sko re lo wa na z pro pa gan do wym wzmo że -
niem re żi mo wych me dio daj ni usi łu ją cych
lu dziom wmó wić, że spe cja li stycz ny sprzęt nie
jest w sta nie od róż nić ma te ria łów wy bu cho -
wych od pa sty do bu tów, czy na mio tu z PCV.
O nie sław nym „metr w głąb” i skanda lach z za -
mia ną ciał ofiar już nie wspo mi na jąc. 
Te go po wol ne go wpraw dzie i po stę pu ją ce go

dość opor nie, ale jed nak sku tecz ne go wy bu dza -
nia opi nii pu blicz nej ze smo leń skie go le tar gu nie
by ło by bez kil ku współ gra ją cych ze so bą ele -
men tów. 

Po pierw sze, bez Ze spo łu Par la men tar ne go
pod kie row nic twem An to nie go Ma cie re wi cza –
tu szcze gól ną ro lę ode gra ły kon fe ren cje z udzia -
łem na ukow ców pol skich i za gra nicz nych, któ -
rych nie da się „unie waż nić”, bo stoi za ni mi
kon kret ny do ro bek i re no ma uczel ni na któ rych
pra cu ją. 

Po dru gie, na sku tek pa cy fi ka cji „Rzecz po spo -
li tej” oraz „Uwa żam Rze” przez na sła ne go do
Pres spu bli ki re żi mo we go „słu pa”, wy pącz ko wa -
ły dwa ty go dni ki o po nad stu ty sięcz nym na kła -
dzie – „Sie ci” oraz „Do Rze czy” – sku tecz nie
prze ła mu ją ce mo no pol opcji pro rzą do wej na ryn -
ku pra sy i czę ścio wo nie we lu ją ce prze kaz elek -
tro nicz nych me dio daj ni. 

Haj da ro wicz chy ba w naj czar niej szych snach
nie przy pusz czał jak niedź wie dzią przy słu gę od -
da wła dzy je go ak tyw ność. 

Po trze cie, tra dy cyj ne opo zy cyj ne me dia – gru -
pa „Ga ze ty Pol skiej” oraz me dia to ruń skie wraz
ze swym spo łecz nym za ple czem (Klu by „GP”,
Ro dzi ny Ra dia Ma ry ja) z że la znym upo rem kon -
ty nu owa ły swą li nię po rzu ca jąc na szczę ście
pro pa go wa nie nie we ry fi ko wal nych hi po tez. 

No i po czwar te wresz cie – Dru gi Obieg 2.0,
czy li in ter net i róż ne od dol ne spo łecz ne ini cja ty -
wy funk cjo nu ją ce na za sa dzie ro ju – po zwa la ją -
ce omi nąć opi nio twór czy mo no pol Obo zu
Be ne fi cjen tów i Utrwa la czy III RP. 

III. Film Gar gas w TVP – tu was bo li! 
Wszyst ko, co wy mie ni łem po wy żej, wzię te ra -

zem do ku py stwo rzy ło war tość do da ną. Ci śnie -
nie oka za ło się na ty le moc ne, że ko niec koń ców
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na wet pre zes rzą do wej TVP Ju liusz Braun uznał
za sto sow ne ugiąć się i wy emi to wać „Ana to mię
upad ku” Ani ty Gar gas, za co ze brał re gu lar ny
ochrzan (pod po zo rem wy wia du) od Agniesz ki
Ku blik, peł nią cej w me dial nym świat ku III RP ro -
lę swo iste go su per vi so ra od kadr i czy sto ści li nii
pro gra mo wej, wzmoc nio ny jesz cze pa ra no idal -
ną re ak cją Ja ni ny Pa ra dow skiej.

I chy ba wła śnie ta de cy zja władz TVP za bo la -
ła ago ro wą sek tę naj moc niej i spra wi ła, że an ty -
smo leń ska wście kli zna roz la ła się na ła mach
„GW” bez żad nych ogra ni czeń, cze go przy kła -
dem był choć by „smo leń ski do da tek”, ope ru ją cy
re to ry ką ro dem z „Żoł nie rza Wol no ści”. 

Tak po ludz ku, to na wet ich ro zu miem. Wie -
dzą, że bro nią złej spra wy – z czy stej, ob se syj -
nej nie na wi ści do „Ka czo ra” i tu byl cze go
mo tło chu, do któ re go czu ją wy łącz nie pod szy tą
stra chem od ra zę. Ta świa do mość kłam stwa 
i współ a ni mo wa nia gi gan tycz nej ma ni pu la cji na

de fac to ro syj skich wa run kach spra wia, iż w oko -
li cach rocz ni cy nie ja ko sa mi z sie bie po pa da ją
w naj dziw niej sze sta ny świa do mo ści, któ re by le
od stęp stwo od prze wi dzia ne go bie gu rze czy mo -
że prze ro dzić w nie opa no wa ną hi ste rię. Co in -
ne go Po spie szal ski w póź no wie czor nym pa śmie
TVP In fo, a co in ne go pro duk cja Gar gas i „Ga -
ze ty Pol skiej” we fla go wej „Je dyn ce”. I jesz cze
te da ne o oglą dal no ści – po nad 3 mln wi dzów...

IV. Lot ka mi ka ze 
Te po tę pień cze wy cia, zna mio nu ją ce ja kiś sek -

ciar ski, an ty smo leń ski obłęd, lub – jak na pi sa -
łem na wstę pie – zgo ła opę ta nie, ma ją wspól ny
mia now nik. Jest nim strach. W swym za cie trze -
wie niu i ma tac twach za brnę li tak da le ko, że
gdzieś po dro dze spra wa utrzy ma nia smo leń -
skie go kłam stwa sta ła się dla nich kwe stią ży cia
i śmier ci. Stąd na wo ły wa nia, że by rząd dał
wresz cie od pór, że by po szczuł „eks per ta” La ska

z przy bocz ny mi, że by
nie od da wać po la...
Stąd pia na ście ka ją ca
na kla wia tu ry re dak cyj -
nych kom pu te rów.
Kres ich nar ra cji ozna -

cza bo wiem, że do sze ro kiej pu blicz no ści do trą
wszyst kie łaj dac twa, ja kich w smo leń skiej spra -
wie do pusz cza li się od kwiet nia 2010 ro ku. 
A wte dy znik ną. Po pro stu ich nie bę dzie. Spa -
ku ją ma nat ki, bo wiem ta ka kom pro mi ta cja bę -
dzie – po za wszyst kim in nym – biz ne so wym
gwoź dziem do trum ny i tak co raz cie niej przę dą -
cej „Ago ry”. 

Naj lep sze zaś jest to, iż dzia ła jąc ni czym spa -
ni ko wa ni ob se sjo na ci, po peł nia ją na na szych
oczach wi ze run ko we sep pu ku. Oko ło rocz ni co -
wa fu riac ka mio ta ni na ja ko ży wo bo wiem przy -
po mi na me dial ne wy czy ny Mich ni ka z okre su
„ry win ga te” – aku rat wte dy gdy sze fo stwo „Ago -
ry” pro wa dzi ło kam pa nię re kla mo wą „nam nie
jest wszyst ko jed no”, ma ją cą przy wró cić „Wy bor -
czej” nad szarp nię tą re pu ta cję. 

Dla me dium, któ re zbu do wa ło swą mar kę ja ko
pi smo lu dzi roz waż nych, umiar ko wa nych i ge ne -
ral nie „na pew nym po zio mie”, jest to ist ny lot ka -
mi ka ze. Nie po wiem, że by by ło mi szcze gól nie
przy kro.

Gadający Grzyb, 13 kwietnia, 2013  
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Nie za mknie cie jej ust!
Nie za krzy czy cie py tań – KTO za bił
Pre zy den ta RP, prof. Le cha Ka czyń -
skie go i DLACZEGO!... 

Od trzech lat, każ de go 10. dnia mie sią ca 
ty sią ce Po la ków, zbie ra ją cych się w mil cze niu 
i w sku pie niu na Kra kow skim Przed mie ściu 
w Warsza wie, w Ar chi ka te drze, na Mar szu Pa -
mię ci, pod krzy ża mi ka tyń ski mi w mia stach i mia -
stecz kach Pol ski by uczcić pa mięć 96 Ofiar
Smo leń skich, za da je nie mo te py ta nia. 

To Pol ska je za da je, bo te mil czą ce ty sią ce, po -
chy lo ne nad zni cza mi mie sięcz nic i rocz nic smo -
leń skich, to jest POLSKA wła śnie! 

TA Pol ska, za sty gła w szo ku i onie mia ła bez -
mia rem tra ge dii, sta ła we łzach na Okę ciu, pod -
czas gdy ci, któ rzy „zda li eg za min”, dow cip ko wa li
w naj lep sze, gdy lą do wał sa mo lot z Mo skwy,
przy wo żą cy zwło ki Ofiar Smo leń skich! 

Ale w mnie ma niu wła dzę spra wu ją cych jest to
Pol ska zła, głu pia, wro ga pre zy den to wi RP, pre -
mie ro wi i rzą do wi RP, Pol ska bez czel na, bo za -
da je nie wy god ne py ta nia, bo jest nie po słusz na -
nie chce ak cep to wać ca łe go „do bra” tej wła dzy.
Nie chce je dy nej i nie pod wa żal nej praw dy o pan -
cer nej brzo zie. Nie chce pseu do nau ko wych ra -
por tów gen. Ano di ny i ko mi sji Je rze go Mil le ra, nie
chce po zo rów śledz twa smo leń skie go. Nie przyj -
mu je do wia do mo ści słów Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go – „pań stwo pol skie zda ło eg za min”.

To jest Pol ska, któ rą trze ba wy szy dzić, za krzy -
czeć, opluć, ośmie szyć tyl ko dla te go, że ta Pol -
ska NIE MA NIC DO STRACENIA!

To szy dzą ca z niej wła dza, za krzy cza ją ce ją
me dial ne cyn gle, oplu wa ją cy i wy śmie wa ją cy ją
ce le bry ci ma ją zbyt wie le do stra ce nia!
...Py ta nia – KTO i DLACZEGO 10 kwiet nia 2010
r. ZABIŁ Pre zy den ta RP i 95 oby wa te li RP, od

trzech lat co dzien nie re gu lar nie i upar cie prze -
dzie ra ją się przez mniej lub bar dziej zor ga ni zo -
wa ny ja zgot przy bli żo ne go do rzą du RP
ma in stre amu i do mi nu ją nad nim, bo nie me py -
ta nia ma ją to do sie bie, że nie wi dzial nym kin dża -
łem wbi ja ją się w pod świa do mość. Każ de go! Bez
zna cze nia, czy jest to wy so ko po sta wio ny urzęd -
nik pań stwo wy RP, czy jej zwy kły oby wa tel. 

Te py ta nia – KTO i DLACZEGO 10 kwiet nia
2010 r. ZABIŁ Pre zy den ta RP i 95 oby wa te li RP,
pa da ją co dzien nie NIEZALEŻNIE od te go, czy 10
kwiet nia 2010 r. nad Smo leń skiem za ist niał
ZWYKŁY in cy dent w ru chu lot ni czym, za koń czo -
ny skut kiem śmier tel nym dla 96 pa sa że rów 
stat ku po wietrz ne go Tu154M, czy był to spo wo -
do wa ny udzia łem czyn ni ków trze cich MORD na
96 pa sa że rach stat ku po wietrz ne go Tu154M nr
bocz ny 101!

NIE  ZABRONICIE
POLSCE  KRZYCZEĆ!!!



NIKT nie za da je py ta nia – KTO i DLACZEGO 10
kwiet nia 2010 r. ZABIŁ oby wa te la Le cha Ka czyń -
skie go, przed sta wi cie la par tii opo zy cyj nej! Na to -
miast co raz wię cej Po la ków za da je py ta nie –
KTO i DLACZEGO 10 kwiet nia 2010 r. za bił
PREZYDENTA RP!

To spra wa istot na!
Nie ste ty, ani rząd RP, ani pań stwo wa ko mi sja

Je rze go Mil le ra, ani pro ku ra tor ge ne ral ny RP, ani
pro wa dzą ce śledz two or ga ny pań stwo we RP 
w oso bach Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej 
z jej sze fem płk. Ar ty miu kiem i Okrę go wej Pro ku -
ra tu ry Woj sko wej z płk. Sze lą giem na cze le –
przez trzy la ta, do dziś, ani ra zu nie po trak to wa -
ły wy da rze nia na lot ni sku Sie wier nyj w Smo leń -
sku 10 kwiet nia 2010 r. po waż nie. 

Śledz two NPW i OPW, pro wa dzo ne przez nie
od 10 kwiet nia 2010 r. do dziś, NIE POSIADA
ZNAMION ŚLEDZTWA za war tych w ter mi nie
„śledz two”, okre ślo nych w nor ma tyw nych do ku -
men tach RP. 

Śledz two NPW i OPW nie pre zen tu je zna mion
śledz twa na wet w od nie sie niu do okre śle nia
„zwy kły in cy dent w ru chu lot ni czym, za koń czo ny
skut kiem śmier tel nym”!!!

W związ ku z III Rocz ni cą Smo leń ską wręcz
obo wiąz kiem jest za dać wła dzom RP kil ka py tań: 
1. DLACZEGO pro ku ra tor ge ne ral ny RP, NPW 
i OPW – ja ko or ga ny (rze ko mo) nie za wi słe – 
w od nie sie niu do śledz twa smo leń skie go NIE
STOSOWAŁY SIĘ i NIE STOSUJĄ do prze pi sów
RP, re gla men tu ją cych tok śledz twa?
2. DLACZEGO rzą do wi RP tak bar dzo prze szka -
dza ją wszel kie ini cja ty wy oby wa tel skie zwią za ne
ze Smo leń skiem, np. w po sta ci mie sięcz nic 
i rocz nic smo leń skich, że pró bu ją je za głu szać 
i od bie rać ran gę po przez wy słu gi wa nie się me -
dia mi, po przez brak udzia łu naj wyż szych urzęd -
ni ków pań stwo wych RP – pre zy den ta, pre mie ra
RP – w uro czy sto ściach rocz ni co wych? 
3. CZEGO/KOGO boi się pre mier RP Do nald
Tusk skła da ją cy ukrad kiem, o świ cie, kwia ty na
gro bach Ofiar Smo leń skich (przy po mnij my 
po dob ną sce nę w Ło dzi na gro bie śp. Mar ka Ro -
sia ka) i ucie ka ją cy na in ny kon ty nent pod pre tek -
stem „waż nych spraw pań stwo wych”...

Po dob nych py tań jest wie le, ale wiem, że nikt
z pro mi nen tów RP na nie nie od po wie! 

Ci pro mi nen ci w spra wach ran gi pań stwo wej, 
w spra wach ran gi pol skiej ra cji sta nu, zwy kli wy -
słu gi wać się ja zgo czą cą wa ta hą swych me dial -
nych cyn gli i ce le bry tów ra sy pa ra dow skiej...! 
Ci pro mi nen ci to TCHÓRZE ! 

Dziś, po trzech la tach od tra ge dii smo leń skiej,
nie ma jak na zwać ich ina czej! Prze cież wi dać
go łym okiem, że po zba wie ni na 1 mi nu tę opie ki
swych pi ja row skich ba by sit ters tra cą przy tom -
ność na wi dok mi kro fo nów wła snych me diów na -
wet w ob li czu pro ste go py ta nia dla cze go tra wa
jest zie lo na, a nie bo nie bie skie! 

Pre mie rze Tu sku! Nie ucie kaj do Ni ge rii przed
py ta niem, dla cze go słoń ce świe ci!

Pre zy den cie Ko mo row ski! Nie za szy waj się 
w sła woj ce Bu dy Ru skiej przed py ta niem – co ro -
bi li twoi lu dzie 10 kwiet nia 2010 r. w kan ce la rii
Pre zy den ta RP, śp. prof. Le cha Ka czyń skie go,
za nim Je go cia ło zo sta ło wy grze ba ne ze smo leń -
skie go bło ta! 

Ty, Pol sko – twier dzą ca, że zda łaś eg za min –
ob la łaś go! Ob la łaś go z kre te sem! Wy star czy
przy po mnieć, że tych, któ rych w du mie i z sa mo -
po czu ciem zda ne go eg za mi nu... po cho wa łaś nie
w tych gro bach, w któ rych spo cząć po win ni! 
Do cie bie mó wię, Bro ni sła wie Ko mo row ski! 
Do cie bie mó wię, Do nal dzie Tu sku!!
Do cie bie mó wię, mar szał ku Se na tu RP!
Do cie bie mó wię, mar szał ko Sej mu RP!
Do cie bie, Ada mie Mich ni ku i do two ich za plu tych
cyn gli, mó wię!
Do was – czer sko -wiert ni cze pa choł ki i pod -
nóż ki!
Do was – plu ją cych z ekra nów te le wi zo rów po
emi sji fil mu „Ana to mia upad ku” mó wię! 
Do was, po praw nych po li tycz nie le wa ków i nie -
uków, bro nią cych śledz twa, któ re śledz twem nie
jest, mó wię!

Za przecz cie mi! Oskarż cie o kłam stwo, o po -
twarz, o świa dec two nie praw dy! Po staw cie przed
są dem, żą daj cie za dość uczy nie nia! Oskarż cie
mi lio ny Po la ków, po staw cie ich przed są dem ! 

Nie! Wy te go nie zro bi cie! Wam zo sta ło tyl ko
bez sil ne plu cie przed ka me ra mi i na szpal tach
wa szych or ga nów!

Zo sta ło wam stra sze nie Po la ków la sko wo -ar -
ty mo wi czo wą łże ko mi sją „de be ścia ków”! 

*  *  * 

Ty, Pol sko – py ta ją ca i sta ją ca na bacz ność od -
da jąc ho no ry bez i mien nym gro bom Ofiar Lu do -
bój stwa Ka tyń skie go! 
Ty, Pol sko – ze czcią po chy lo na nad bez i mien -

ny mi szcząt ka mi Żoł nie rzy Wy klę tych na Łącz ce
Po wą zek! 
Ty, Pol sko – plu ta i po ni ża na za swą pa mięć hi -

sto rycz ną, za przy wią za nie i sza cu nek do Wia ry
i Tra dy cji Oj ców i Pra dzia dów! 
Ty, Pol sko, skrwa wio na w Po wsta niach!
Ty, Pol sko – dziś za my ka na w trum nie z na pi -

sem „pol skość to nie nor mal ność”!

Ty, POLSKO... By łaś, je steś i bę dziesz! 
Ty Naj święt sza, Naj ja śniej sza Rzecz po spo li to!

By łaś, je steś i bę dziesz, bo nie masz nic do stra -
ce nia!
Bo Ty je steś ta.... PRAWDZIWA i w tym tkwi Two -
ja si ła i nie złom ność! W tym tkwi strach tych, któ -
rzy chcą Cię znisz czyć i nisz czą!
...Ju tro III Rocz ni ca Smo leń ska i Świa teł ka Pa -

mię ci znów za pło ną. Na czte rech krań cach świa -
ta mi lio ny Po la ków (i nie po la ków) przy sta ną choć
na chwi lę w pę dzie co dzien no ści by wspo mnieć
Tych, co w Smo leń sku...

Nie ma si ły ! 
Mo ment za du my zmą ci pod świa do mość! Wró -

cą ob ra zy z prze szło ści, wró ci zmo ra słów „pań -
stwo pol skie zda ło eg za min” i „(...) wte dy kie dy
prze ko py wa no z ca łą sta ran no ścią zie mię na
miej scu te go wy pad ku, na głę bo ko ści po nad jed -
ne go me tra i prze sie wa no ją w spo sób szcze gól -
nie sta ran ny, każ dy zna le zio ny skra wek zo stał
prze ba da ny ge ne tycz nie” – upio ry za przań stwa 
i zdra dy. 

Nie uto ną ni gdy w ot chła ni pa mię ci. Nie spo wi -
je ich smo leń ska mgła. 

Ją za wsze bę dzie roz ry wać krzyk Pol ski, tej
praw dzi wej od Bał ty ku do Tatr: 
KTO za bił Pre zy den ta RP, prof. Le cha Ka czyń -
skie go oraz 95 to wa rzy szą cych Mu oby wa te li
RP i DLACZEGO?!...
To py ta nie bę dzie was, zdraj cy i tchó rze, ści gać
wszę dzie, gdzie je ste ście.
Na wet w Za świa tach!

con tes sa, 9 kwiet nia 2013



Za nim przej dę do fak tu po wo ła nia
ze spo łu La ska ma ją ce go ob ja śniać
bred nie ko mi sji Mil le ra, chciał bym
prze pro sić śp. ka pi ta na Ar tu ra Zięt -
ka – na wi ga to ra TU154 M – je go ro -
dzi nę i przy ja ciół.

W ar ty ku le „Od po wia da jąc ka pi ta no wi Wro nie”
oraz w dys ku sji pod ar ty ku łem przed sta wia łem
m.in. te zę, że jed nym z ele men tów, ja kie mo gły
do pro wa dzić do ka ta stro fy, by ło Je go ma łe 
do świad cze nie ja ko na wi ga to ra i wy ni ka ją cy 
z te go błąd sko rzy sta nia z nie wła ści we go wy so -
ko ścio mie rza. 

Przy pusz cza łem na wet, że włą cze nie do za ło -
gi oso by z tak ma łym do świad cze niem mo gło
być ele men tem przy go to wa nia in try gi ma ją cej na
ce lu skom pro mi to wa nie lub na wet za bi cie Pre -
zy den ta RP. Te za ta wy ni ka ła z wie dzy po sia da -
nej prze ze mnie na tam tą chwi lę. 

Zo sta ła ona oba lo na przez ba da nia wy ko -
na ne na zle ce nie Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj -
sko wej przez In sty tut Eks per tyz Są do wych
im. prof. dra Ja na Seh na, któ re pod wa ży ły
nie tyl ko kłam stwa o obec no ści śp. gen. An -
drze ja Bła si ka w kok pi cie, ale tak że o ko rzy -
sta niu z nie wła ści we go wy so ko ścio mie rza.
W ar ty ku le uży łem słów „Im w ostat niej chwi -
li na wi ga to ra zmie nio no na dzie cia ka z nie -
wiel kim na lo tem i je go błąd mógł być
przy czy ną ka ta stro fy”, za któ re jesz cze raz
ser decz nie prze pra szam.

A te raz do sed na! 
Do nald T. po wo łał ze spół, któ ry ma bro nić cze -

goś, cze go obro nić nie spo sób. Jak moż na obro -
nić ra port, któ ry za głów ną przy czy nę ka ta stro fy
po da je od czy ty wa nie wy so ko ści z ra dio wy so ko -
ścio mie rza, w mo men cie gdy już wia do mo, że
na wi ga tor z pierw szym ofi ce rem (po tocz nie zwa -
nym „dru gim pi lo tem”) na zmia nę od czy ty wa li
wska za nia wy so ko ścio mie rza ba ro me trycz ne go
(wy so kość nad pa sem) i ra dio wy so ko ścio mie rza
(wy so kość nad naj bliż szą prze szko dą te re no -
wą), aby ka pi tan (po tocz nie „pierw szy pi lot”) miał
do kład ny ob raz sy tu acji? Jak moż na bro nić
bzdur, że obaj pi lo ci wy pa try wa li pa sa, sko ro je -
den z nich śle dził przy rzą dy? Fakt, że do tej po -
ry nie zna my oso by, któ ra „roz po zna ła” głos gen.
Bła si ka, któ ry w rze czy wi sto ści był gło sem ma -
jo ra Grzyw ny, jak i da le ki od rze czy wi sto ści wy -
nik „po mia ru” brzo zy mó wią wszyst ko o tym, jak
„rze tel nie” ta ko mi sja pra co wa ła i jak „wia ry god -
ny” jest jej ra port.

Dla cze go więc ja kiś ze spół ma wy ja śniać lu -
dziom fał szy we te zy te go ra por tu, za miast je sko -
ry go wać, lub naj le piej zba dać spra wę od no wa?

My ślę, że klu czem jest od po wie dzial ność kar -
na. Spra wy za szły za da le ko. Wie lu „eks per tów”
z tej „ko mi sji” wy gło si ło au to ry ta tyw ne są dy, 
któ re je śli nie są zwy kłym po twier dze niem nie -
praw dy, to przy naj mniej jaw nym ob ra zem ich
nie kom pe ten cji i ka ry god nych za nie chań. 

Swo ją dro gą tym sa mym – po świad cze niem
nie praw dy lub świa dec twem nie kom pe ten cji 
i bra ko rób stwa – jest ca ły ra port ko mi sji Mil le ra.
Wie lu człon ków tej ko mi sji (zwłasz cza ci naj bar -
dziej ak tyw ni me dial nie: Klich, La sek, Je dy nak)
skom pro mi to wa ło się tak bar dzo, że po win ny zo -
stać wo bec nich wy cią gnię te za rów no kon se -
kwen cje dys cy pli nar ne, jak i kar ne.

Aby nie szu kać da le ko – przy kła dy z dzi -
siej szych por ta li.
Cy tat: Błę dem za ło gi pol skie go sa mo lo tu by ło
ob ser wo wa nie przy po dej ściu do lą do wa nia ra -
dio wy so ko ścio mie rzy, a nie wy so ko ścio mie rzy
ba ro me trycz nych. Jak oce nił czło nek ko mi sji, cy -
wil ny pi lot Wie sław Je dy nak, za ło ga po win na
prze rwać zni ża nie i odejść na dru gi krąg w miej -
scu, gdy – we dług wy so ko ścio mie rza ba ro me -
trycz ne go – sa mo lot prze ci na wy so kość 100
me trów. Ko men da odej ścia pa dła na wy so ko ści
39 m – to za póź no „Gdy by ob ser wo wa ła wy so -
ko ścio mie rze ba ro me trycz ne, tak wła śnie by zro -
bi ła” – po wie dział Je dy nak, do da jąc, że był to
„kar dy nal ny błąd”*.
Ale prze cież IES stwier dził, że za ło ga ob ser -

wo wa ła wy so ko ścio mie rze ba ro me trycz ne.
Cy tat: Co wię cej, mi mo iż za ło ga li czy ła czte ry
oso by, to jej do wód ca (kpt. Ar ka diusz Pro ta siuk)
prze jął na sie bie więk szość ról. To on pro wa dził
m.in. roz mo wę z wie żą w Smo leń sku, kon tro lo -
wał dzia ła nie urzą dzeń, nad zo ro wał pra ce po zo -
sta łych człon ków za ło gi i wy ko ny wał po le ce nie
kon tro le rów. – Był nad mier nie ob cią żo ny – za -
zna czył Je dy nak. Za ra zem oświad czył on, że ko -
mi sja nie stwier dzi ła, by w cią gu ca łe go lo tu
kto kol wiek na ci skał na za ło gę, by zmu sić ją do
lą do wa nia w Smo leń sku”**.

Ale prze cież wia do mo, że za ło ga po dzie li ła się
ro la mi. I nie jest to od kry cie kon tro wer syj ne go
ze spo łu Ma cie re wi cza, tyl ko wy nik ba dań IES –
In sty tu tu Eks per tyz Są do wych wy ko na nych na
zle ce nie Pro ku ra tu ry!
Cy tat: We dług ko mi sji „kar dy nal nym błę dem” za -
ło gi by ło kie ro wa nie się w ostat niej fa zie lo tu 
wy so ko ścio mie rza mi ra dio wy mi (za miast ba ro -
me trycz nych) oraz po le ga nie na odej ściu na au -
to ma cie. Od mo men tu wy da nia ko men dy
„od cho dzi my” do pod ję cia re ak cji przez pi lo ta mi -
nę ło pięć se kund, pod czas gdy te ren wciąż się
pod no sił, a sa mo lot ob ni żał. Wy ni ka ło to z te go,
że „do wód ca za ło żył, że sa mo lot odej dzie w au -

to ma cie w sy tu acji, gdy by ło to po pro stu tech -
nicz nie nie moż li we”.

Ale prze cież eks pe ry ment z dru gim Tu po le -
wem po twier dził, że odej ście w au to pi lo cie by ło
moż li we! I tak da lej, i tak da lej!

Klich, La sek, Je dy nak i in ni nie mo gą, tak jak
ja, przy znać się do błę du. Idą w za par te, bo ich
kom pro mi ta cja jest tak ogrom na, że nie po win ni
zna leźć w lot nic twie (ani żad nej in nej po waż nej
in sty tu cji) pra cy na wet ja ko czy ści cie le na ziem -
nych to a let (o tych po kła do wych nie wspo mnę).

Za miast po szu ki wa nia praw dy – dzia ła nia
pro pa gan do we
Cy tat: Jak tłu ma czył pre mier Do nald Tusk, ze -
spół ten ma „na bie żą co tłu ma czyć, na czym po -
le ga ją prze kła ma nia na szych opo nen tów i ca ła
ta smo leń ska kam pa nia cza sa mi kłamstw, cza -
sa mi bzdur na ce cho wa nych tyl ko po li tycz ną 
nie chę cią, cza sa mi nie po ro zu mień czy wąt pli -
wo ści”****.

No tak. Tyl ko je śli ktoś chce wal czyć z „kłam -
stwa mi”, „bzdu ra mi”, „nie po ro zu mie nia mi” i „wąt -
pli wo ścia mi”, to dla cze go nie za cznie od sie bie?
Dla cze go na do bry po czą tek nie wy kre śli z ra -
por tu tych tez, któ re dziś już są po nad wszel ką
wąt pli wość fał szy we i nie po sta wi py ta nia „sko -
ro przy czy ną nie był błąd na wi ga to ra, to co?”
Cy tat: Sam La sek przy znał, że ze spół eks per -
tów lot ni czych ma li czyć do sze ściu człon ków 
i po nad 20 współ pra cow ni ków. Je go cel – to ob -
ja śniać ra port ko mi sji Mil le ra, pro sto wać nie -
praw dę i edu ko wać.

Jak do bit nie na pi sa łem w ty tu le – fał szy we te -
zy po win no się od wo ły wać, a nie ob ja śniać. Jak
moż na „pro sto wać nie praw dę” za po mo cą nie -
praw dy? 

Prze cież nie za leż nie od te go, czy na ukow cy
współ pra cu ją cy z Ze spo łem Ma cie re wi cza ma ją
ra cję, czy się my lą, czy mó wią praw dę czy nie,
nie zmie nia to fak tu, że ra port ko mi sji Mil le ra jest
prze peł nio ny te za mi, któ re już zo sta ły oba lo ne
przez pań stwo wy in sty tut, a spo so by jej dzia ła -
nia są ca ło wi cie skom pro mi to wa ne.

Sko ro już wia do mo, że zie mia nie jest pła ska
i nie sio na przez sło nie, to czy wci ska nie ta kich
tez moż na na zwać „edu ka cją”?   

Czło wiek, któ ry tak jak ja ma tro chę po ję cia za -
rów no o lot nic twie, jak i o pra wach fi zy ki, nie
przyj mu je „na wia rę” ani te go, co wy my śli ła ko -
mi sja Ano di ny, a ko mi sja Mil le ra do sto so wa ła do
ocze ki wań tu tej sze go rzą du, ani te go, co gło szą
pro fe so ro wie Bi nien da, No wa czyk, Szu la dziń ski
in ni współ pra cu ją cy z Ze spo łem Ma cie re wi cza.
Z jed nej stro ny oba wiam się, że rze czy wi ście
bra ku si ły no śnej ode rwa nej koń ców ki jed ne go
skrzy dła nie mo gła zrów no wa żyć lot ka dru gie go

FAŁSZYWE TEZY
się odwołuje a nie objaśnia



skrzy dła. Z dru giej stro ny nie znam ani
jed ne go przy pad ku, aby drze wo uszko -
dzi ło skrzy dło sa mo lo tu pa sa żer skie go.
Ele men ty sil ni ka, ka bi ny pi lo tów, uste -
rze nia – ow szem, by wa ły nisz czo ne na -
wet w zde rze niu z pta ka mi, ale skrzy dła
mniej szych ma szyn roz pra wia ły się 
z drze wa mi jak z za pał ka mi (wy star czy
po rów nać z ka ta stro fą ze spo łu Ly nard
Sky nard). Czło wiek ta ki jak ja w dal -
szym cią gu nie po tra fi od po wie dzieć na
py ta nie, co się sta ło w Smo leń sku, i po -
mny na swo je wcze śniej sze po mył ki
(patrz prze pro si ny na po cząt ku) wstrzy -
mu je się przed wy da wa niem osta tecz -
nych wy ro ków.

Jed nak jak mo że wy glą dać zde rze nie
czło wie ka, któ ry o lot nic twie nie ma zie -
lo ne go po ję cia, z ban dą cy nicz nych
kłam ców, któ ra ra tu jąc swo je skom pro -
mi to wa ne tył ki na dal upie ra się, że ge -
ne rał Bła sik był w kok pi cie, choć nie ma
na to żad nych do wo dów?

Czy ta ki ma lucz ki czło wie czek od ra -
zu uwie rzy, że sa mo lot w zde rze niu 
z drze wem ma ta kie szan se, jak sa mo -
chód, czy też oma mią go zdję cia sta -
tecz ni ka roz bi te go po zde rze niu z pta kiem?
Skąd bie da czy sko ma wie dzieć, że przy kon stru -
owa niu mo de li sta tecz nik ro bi się z li ste wek 
o sze ro ko ści za pał ki, a dźwi gar skrzy dła 
z li stwy o sze ro ko ści pal ca? Skąd ma wie dzieć,
że w praw dzi wym lot nic twie te dys pro por cje są
jesz cze więk sze? Ja wiem, że sa mo lot to nie sa -
mo chód. Szy bow ce, mo to szy bow ce i kon struk -
cje ul tra lek kie (ULM, ULS) naj czę ściej sia da ją
na ko ro nie drze wa (co ura to wa ło ży cie jed ne mu
z „eks per tów” nie sław nej ko mi sji, któ ry w ubie -
głym ro ku wła śnie tak roz bił ma szy nę i wy szedł
bez więk sze go szwan ku... na wet na „ho no rze”),
zaś sa mo lo ty pa sa żer skie naj czę ściej je ko szą.
Ma lucz ki te go nie wie. Więc co to jest: obrzy dli -
wa pro pa gan da ude rza ją ca w ma lucz kich czy
pa nicz na pró ba za cho wa nia przy so bie resz ty
fa na ty ków, co jesz cze wie rzą w „ra port” Mil le ra?
Bo lu dzie, któ rzy jak ja cze ka ją na praw dzi we
zba da nie wra ku, po zo sta ną scep ty ka mi, a ci, co
osta tecz nie uwie rzy li Ma cie re wi czo wi, i tak nie
przej dą na stro nę Mil le ra.

Dez in for ma cja by ła, ale po dru giej stro nie
Cy tat: Pan po seł An to ni Ma cie re wicz jest mi -
strzem sło wa. Mó wi z prze ko na niem, z pa sją,
dość pro stym ję zy kiem, ła twym do przy ję cia. 
I znów: trud no spo koj nie przy jąć do wia do mo ści,
że nie po tra fi li śmy bez piecz nie prze wieźć naj -
waż niej szych osób w pań stwie. Sam nie mo -
głem uwie rzyć (...) Ra port jest trud ny w od bio rze.
Na sze pró by ko mu ni ko wa nia się ze spo łe czeń -
stwem by ły da le kie od pro fe sjo na li zmu, a z dru -
giej stro ny, ma my do czy nie nia z do brze
za pla no wa ną ak cją dez in for ma cyj ną – przy znał
sam La sek w roz mo wie z PAP.

Czy jest ja kieś zda nie bar dziej od le głe od
praw dy? O Ma cie re wi czu moż na po wie dzieć
wszyst ko, tyl ko nie to, że jest mi strzem sło wa.
Fa cet to tal nie nie me dial ny, któ re go sam trzy mał -
bym jak naj da lej od ka mer i mi kro fo nów. 

In na spra wa, że gdy by nie je go cięż ka pra ca,
to nie ro by i li zu sy od Kli cha nie zna leź li by in nych
„nie ści sło ści” w wy po ci nach MAK, jak po my lo ny
wiek ste war de sy i po dob ne pier do ły. Oso bi ście
wo lał bym, aby je go ze spół bar dziej sku pił się na
wy ty ka niu błę dów w ra por cie Mil le ra oraz dzia -
łań po li ty ków i urzęd ni ków prze ciw Gło wie Pań -
stwa przed i po Smo leń sku niż na udo wad nia niu,
że to był za mach.

Ale na zwa nie „za pla no wa ną ak cją dez in for ma -
cyj ną” cha otycz nych i po da wa nych bez wstęp -
nej wy ry fi ka cji do nie sień „Ga ze ty Pol skiej” o he lu
i bom bach ter mo ba rycz nych w mo men cie gdy 
z dru giej stro ny po ja wia ły się „ge ne rał sto ją cy
nad gło wa mi pi lo tów”, „de be ścia ki”, „kłót nia Bła -
si ka z Pro ta siu kiem” i ty sią ce in nych kłamstw,
któ re ni gdy nie zo sta ły od szcze ka ne, to szczyt
za kła ma nia i cy ni zmu.

Od po wia da jąc Ed mun do wi Kli cho wi
Cy tat: „To by ła zwy kła ka ta stro fa lot ni cza, choć
tra gicz na w skut kach. Niech le piej pan Ma cie re -
wicz wy ja śni, co wy ko si ło te drze wa. Mam pre -
zen ta cję 55 slaj dów. Kto te drze wa tak
po wy ci nał? Niech mi po wie, dla cze go sa mo lot
był tak ni sko. Czy pan zna ja kie goś lot ni ka, któ -
ry po pie ra re we la cje Ma cie re wi cza?” – tak usta -
le nia ze spo łu, na cze le któ re go stoi po seł PiS,
sko men to wał na ła mach „Wprost” Ed mund Klich,
by ły pol ski akre dy to wa ny przy MAK.

Nie je stem Ma cie re wi czem. Nie wiem, co wy -

ko si ło drze wa – przy pusz czam, że sa mo -
lot. Dla cze go sa mo lot wy ko sił wszyst kie
drze wa z wy jąt kiem jed ne go, któ re „sko -
si ło” sa mo lot – to już py ta nie do Kli cha.
Jak wspo mnia łem, nie po tra fię do kład nie
po wie dzieć, co sta ło się nad Smo leń -
skiem. Ale ja ko pa sjo nat lot nic twa roz ma -
wia łem mi mo cho dem z pi lo ta mi (któ rym
ufa łem na ty le, że po wie rzy łem im ży cie
swo je i na rze czo nej fun du jąc nam lo ty
Ces sną wła śnie w „czar ny dłu gi week -
end”, kie dy o ni czym się nie mó wi ło ty le,
co o ko lej nych ka ta stro fach pol skich awio -
ne tek). Nie roz ma wia li śmy o „re we la cjach
Ma cie re wi cza”, tyl ko o tym, co się tam sta -
ło i jak to by ło „wy ja śnia ne”. 

Pa nie Klich, ci pi lo ci pa nu nie wie rzą.
Naj czę ściej sły sza ne prze ze mnie zda nie
brzmia ło „naj ła twiej zrzu cić wi nę na nie ży -
ją cych – oni już się nie bę dą mo gli bro nić”.
Oni sa mi nie wie dzą, co tam się sta ło –
sło wa „to jest wskaź nik od ILS – gdy by ten
sys tem był w Smo leń sku, to mo że by się
to skoń czy ło ina czej... a mo że nie, kto wie
jak to na praw dę by ło” mó wią wszyst ko!
Ja ko cie ka wost kę do dam jesz cze jed no
zda nie z tej roz mo wy. „Szczę ście, że Bo -

ein giem lą do wał Ta dek Wro na, a nie je go brat,
bo oby dwaj są świet ny mi pi lo ta mi, ale Ta dek jest
ra czej skrom ny, a je go brat to ta ka ga du ła, że by
z nie go zro bi li pro pa gan do wą ma skot kę”.
I wszyst ko w te ma cie!

Sło wa Ja ro sła wa Ka czyń skie go za miast
pod su mo wa nia
Cy tat: „To jest ogrom nie cha rak te ry stycz ne dla
te go rzą du – jest pro blem bar dzo po waż ny, któ -
ry od no si się do sta tu su na sze go kra ju, a od po -
wie dzią na ten pro blem jest pro pa gan da,
za po wiedź za sto so wa nia no wych me tod pro pa -
gan do wych. Po wta rzam, moż na po wie dzieć, że
Do nald Tusk, pew nie bez wied nie, po ka zał isto -
tę swo jej me to dy rzą dze nia, me to dy, któ ra jest
zła we wszyst kich dzie dzi nach, no w tej jest
szcze gól nie zła.”

Nie za wsze się z Ja ro sła wem Ka czyń skim zga -
dzam. W sa mej kwe stii smo leń skiej raz al bo
mnie za cy to wał, al bo miał iden tycz ne sko ja rze -
nia. Czę sto jed nak mam wra że nie, że po śmier -
ci Bra ta „zgu bił kom pas” i jak sły szy „Smo leńsk”,
to dzia ła od ru cho wo, bez za sta no wie nia, szko -
dząc so bie i spra wie. Jed nak je śli cho dzi o po -
wyż sze sło wa, to nie mam żad nych uwag. Nic
do dać, nic ująć!

*  *  * 
*) http://wia do mo sci.wp.pl/pa ge,3,ti tle,Naj wiek sze -kon tro wer -
s je  -ka ta  s t ro  fy  -smo len sk ie j ,wid,15480853,wia do -
mosc.html?ti ca id=1106c2
**) tam że
***) http://wia do mo sci.onet.pl/tyl ko -w -one cie/tra gicz ny -wy -
pa dek -czy -za mach -trzy -la ta -po -10-kwiet,1,5462693,wia do -
mosc.html
****) i ko lej ne cy ta ty – tam że

Pe ace ma ker, 10 kwiet nia, 2013



Grecja wystawi Niemcom rachunek
Na ra zie to taj ny do ku ment, ale nie -
ba wem wy wo ła woj nę (me dial ną).

Gre cja wy sta wia Niem com ra chu nek za II WS.
Ko mi sja eks per tów w Ate nach pra cu je nad żą -
da niem re pa ra cji od Nie miec – na ra zie spra wa
trzy ma na jest w ta jem ni cy. Wia do mo (jak do no -
si nie dziel ne wy da nie ga ze ty To Vi ma), że do ku -
ment li czy 80 stron. 

Nie zna my liczb, ale wcze śniej Gre cy wy mie -
nia li kwo tę 108 mi liar dów eu ro za: znisz cze nia
kra ju i 54 mi liar dy za wy mu szo ne kre dy ty dla
Nie miec w la tach 1942-1944. 

Lecz Gre cy wy stra szy li się wła snej od wa gi,
uwa ża „Der Spie gel”, że mo gą na ra zić się Ber li -
no wi. Tym nie mniej wi ce mi ni ster fi nan sów w Ate -
nach, Chri stos Sta iku ras, po wie dział, że dla
Gre cji to spra wa otwar ta. De cy zja le ży w rę kach
pre mie ra.

(http://www.youtu be.com/watch?v=IPS_7kF2ngc)

Post scrip tum: a czy Pol ska ma pra wo do od -
szko do wań wo jen nych? Pa mię ta ją Pań stwo ata -
ki na Ka czyń skie go, kie dy pod su mo wał stra ty

tyl ko War sza wy? Uzna no
to za prze jaw eu ro fo bii
(dla cze go, kto wie?). Za ło -
żę się, że Ber lin ma na
wsia kij pa żar nyj słu czaj,
jak by po wie dzia ła pan na
Kaź mier czak, go to wą 
od po wiedź na ewen tu al ne
żą da nia fa szy stów z War -
sza wy. „Pol sce od szko do -
wa nia się nie na le żą. 

Po pierw sze – to fa szy -
stow ska Pol ska wy wo ła ła II
WS, pro wo ku jąc Niem cy 
i Ro sję. Po dru gie – to Sta -
lin bom bar do wał prze cież Bre slau i Dan zig, 
a War sza wę znisz czył Bór -Ko mo row ski i awan -
tur ni czy rząd w Lon dy nie, o czym pi szą sa mi Po -
la cy. Pol ska jest jesz cze win na tro chę pie nię dzy
za gaz do Au schwitz, ale nie je ste śmy dro bia -
zgo wi. A po za tym rząd nie pod le głej Pol ski 
usta mi pre zy den ta* Bie ru ta zre zy gno wał z od -
szko do wań” – tak od po wie dział by za pew ne mi -
ni ster fi nan sów z Ber li na. 

Wej ście Pol ski do klu bu eu ro jest bar dzo pil ne –
ktoś mu si za ła tać dziu ry w bu dże cie. Zwłasz cza
na wy pa dek, gdy by Gre cja… 

* tak na pi sał by mi ni ster, dla mnie Bie rut nie jest żad nym pre -
zy den tem, a szcze gól nie żad nej „nie pod le głej Pol ski”. Je den
z Czy tel ni ków na pi sał do mnie pry wat nie w tej spra wie, więc
dla wy ra zi sto ści ów od no śnik.

Jan Bo gat ko, 8 kwiet nia, 2013
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