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Pożegnanie Seawolfa

4 maja 2013 r. na cmentarzu przy kościele pw. Św. Michała Archanioła
w Gdyni-Oksywiu pożegnaliśmy Tomasza "Seawolfa" Mierzwińskiego. 

Oksywski cmentarz jest najstarszym cmentarzem w Gdyni. Jest swoistym
sanktuarium chwały oręża polskiego na morzu i miejsce wiecznego
spoczynku obrońców Wybrzeża 1939 roku, a także m.in. marynarzy z ORP
"Orzeł", ORP "Grom", ORP "Mazur" i ORP "Nurek".

Wraz z najbliższą rodziną uczestniczyliśmy w Mszy św. modląc się 
o życie wieczne Zmarłego. Uroczystość miała charakter skupienia i powagi. 

Świętej pamięci Tomasz Mierzwiński spoczął w miejscu, z którego
roztacza się piękny widok ma morze i port Marynarki Wojennej. Wśród
złożonych kwiatów nie zabrakło wiązanki złożonej w imieniu
NIEPOPRAWNYCH.
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Śp. Tomasz „Seawolf” Mierzwiński
14 I 1954 - 1 V 2013

Daleko stąd, za siódmym oceanem, jest wyspa. 
Wyspa, nad którą słońce nigdy nie zachodzi, 
lazurowe morze głaszcze złoty piasek, 
a nad palmami tańczą w powietrzu ptaki.

Wyspa szczęścia i spokoju.
Dopłynąłeś.

Tomku, to był Twój ostatni rejs.
Byłeś z nami przez lata, jako Seawolf - nie zapomnimy.

Redakcja

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych



c.d. Żołnierze Niezłomni
świę tem, któ re mi mo wszyst ko ob cho dzi my 1 mar ca. Rad ni tej par tii w Zie -
lo nej Gó rze kil ka dni te mu za pro te sto wa li wo bec po my słu na zwa nia jed -
ne go z miej skich rond imie niem „tych ban dy tów”. W lu bu skim pro jekt
zgła sza ła m.in. PO, któ rej rad ni w Olsz ty nie, dzień póź niej, sprze ci wi li się
wy da niu przez Ra dę Mia sta oświad cze nia upa mięt nia ją ce go Żoł nie rzy Wy -
klę tych i rocz ni cę ko mu ni stycz ne go za bój stwa są do we go do ko na ne go na
ge ne ra le Au gu ście Emi lu Fiel dor fie. Co im szko dzi Fiel dorf? Czyż by uwie -
rzy li w sen ten cję wy ro ku?

Ko mu chy to ko mu chy, nie raz nie mo gą mó wić ina czej, że by nie pod -
paść swe mu śro do wi sku, ale nie kie dy, jak się po szpe ra, wyj dą na zwi ska,
któ rych się nie po dej rze wa ło. Wpa dły mi w rę ce, to zna czy na ekran, ma -
te ria ły o Ta de uszu Ma zo wiec kim, o tym, co pi sał w 1952 ro ku, gdy owi bo -
ha te ro wie sie dzie li po wię zie niach i sta wa li pod ścia ną. Oto, co pi sał 
o szy ka no wa nych, tor tu ro wa nych, mor do wa nych w ubec kich ka tow niach,
nisz czo nych wraz z ro dzi na mi, pa trio tach z pod zie mia nie pod le gło ścio we -
go na ła mach książ ki „Wróg po zo stał ten sam” w 1952 r.:

„By ło by ja kąś ahi sto rycz ną, sen ty men tal ną ckli wo ścią nie wi dzieć te go,
że każ da wiel ka prze mia na dzie jo wa po cią ga za so bą ofia ry tak że w lu -
dziach. Każ da re wo lu cja spo łecz na prze ciw sta wia so bie tych, któ rzy bro -
nią do tych cza so we go po rząd ku rze czy, i tych, któ rzy wal czą o no wy;

prze ciw sta wia bez li to śnie. Jej pra wa są twar de.”
War to też przy po mnieć to, co pi sał o bi sku pie Kacz mar ku, gdy ten sie -

dział w wię zie niu i cze kał na wy rok śmier ci. Co pi sał o „ban dach” i „wro -
gu”. To nie by ły żar ty, pro ces był au ten tycz ny i wy rok mógł być au ten tycz ny,
cał ko wi cie re al ny. Moż na po wie dzieć, że na dal zwal cza tych, któ rzy ko ja -
rzą się z nie pod le gło ścio wym pod zie miem. Wte dy był WiN, te raz jest PiS,
ale żar li wość ta sa ma. Nie znam żad ne go ak tu prze pro sin Ta de usza Ma -
zo wiec kie go za swe sło wa.

Oczy wi ście, jak mó wi my o wal ce pod ziem nej, z bro nią w rę ku, trze ba
wspo mnieć o ofia rach, bo nie strze la się kwia ta mi, tyl ko ku la mi, z pew no -
ścią wie le z tych ofiar by ło przy pad ko wych, nie win nych, wie le pod ziem -
nych wy ro ków wy da no na pod sta wie wą tłych do wo dów, ale trze ba
pa mię tać, że sy tu acja, stres, wy ma ga ły in nych de cy zji, niż się po dej mu je
w fo te lu, w kom for cie. Z dzi siej szej per spek ty wy pew nie i oni w wie lu sy -
tu acjach po stą pi li by ina czej. Ale by li żoł nie rza mi Wy klę ty mi. By li jak osa -
czo ne wil ki. Dla mnie, są bo ha te ra mi. Nie wy obra żam so bie, by mo gło ich
w na szej hi sto rii nie być. Zresz tą, nie lu bię na zwy „Wy klę ci”. Już prę dzej
„Nie złom ni”. Wy klę ci, to niech so bie bę dą ci, co ich ści ga li i mor do wa li. Ich
opraw cy. A Nil, Ogień, Łu pasz ko, In ka, Młot, Bruz da, Uskok, La lek po zo -
sta ną Nie złom ni.

Tajemnice Madame Grodzkiej
se awolf, 1 lu te go, 2013

Bar dzo po waż nie na le ży się za smu cić kan dy da tu rą pa -
ni/pa na Grodz kie go. Pro blem jest wie lo stron ny, wszy scy
zaj mu ją ją się jej sek su al no ścią, a pro blem być mo że le -
ży zu peł nie gdzie in dziej. Mnie oso bi ście po sia da ne
przez nią, lub nie, na rzą dy zu peł nie nie ob cho dzą. Prze -
cież Grodz ka to sta ry wy ja dacz, nie żad na po li tycz na
dzie wi ca. Je że li ktoś tu taj ko goś wy ko rzy stu je, to sta -
wiam, że to Grodz ka wy ko rzy stu je Pa li ko ta, że by zro bić,
w za sa dzie to kon ty nu ować, swo ją ka rie rę po li tycz ną.
Bar dzo praw do po dob ne jest, choć, oczy wi ście mo gę
się my lić, że to wszyst ko jest kosz mar ną ustaw ką. Pod
wzglę dem od wra ca nia uwa gi opi nii pu blicz nej od
spraw na praw dę waż nych, współ pra ca Tu ska z Pa li ko -
tem prze bie ga do praw dy wy śmie ni cie. Wi niarz z Bił go -
ra ja tym ra zem da je pre mie ro wi szan sę na wy ko na nie
prze pra sza ją ce go ge stu w stro nę śro do wisk li be ral nych,
po ubie gło ty go dnio wych gło so wa niach nad związ ka -
mi part ner ski mi.

Co ma my ce nić? De li kat ne uczu cia, wraż li wość, czy też do wie dzio ne
kon tak ty z prze szło ści? Fa ce ta, co się szko lił w Mo skwie i na ko niec za -
fun do wał so bie (tyl ko czy na pew no?) prze ro bie nie na ko bie tę? Nie daw -
no od na la zła się jed na z te czek pasz por to wych Krzysz to fa Bę gow skie go,
któ ra rzu ca zu peł nie no we świa tło na prze szłość An ny Grodz kiej.
Mu szę tu rzu cić cy ta tem: Bły ska wicz na ka rie ra – Krzysz tof Bog dan Bę -
gow ski uro dził się 16 mar ca 1954 r. w pod war szaw skim Otwoc ku ja ko je -
dy ny syn Ka zi mie ry i Jó ze fa, żoł nie rza za wo do we go Lu do we go Woj ska
Pol skie go w stop niu puł kow ni ka. Ni by nic, co ko mu do te go, ale jed nak.
Był m.in. w Mo skwie i Ro sto wie w lip cu 1982 r. na se mi na rium szko le nio -

wym - stro ną za pra sza ją cą był Kom so moł – ko mu ni stycz na or ga ni za cja
mło dzie żo wa, je śli ktoś jesz cze pa mię ta. Ja ko se kre tarz Ko mi sji In for ma -
cji Ra dy Na czel nej ZSP w 1984 r. był w NRD – Ber li nie Wschod nim i Lip -
sku – na wi zy ta cji fir my Re pro tech nik. Ja ko dy rek tor i re dak tor na czel ny
stu denc kiej ofi cy ny wy daw ni czej Al ma Press po je chał też na Ku bę w Bry -
ga dzie Mło dzie żo wej im. R. Mia łow skie go, do Ju go sła wii oraz do Au strii
do fir my So ny. Co cie ka we, na do ku men tach wy jaz do wych Krzysz to fa Be -
gow skie go Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych od no to wa ło, że "wpis 
w ksią żecz ce woj sko wej nie wy ma ga dal szych wy ja śnień", co ozna cza ło,
że za oso bę wy jeż dża ją cą gwa ran cje bra ły woj sko we służ by spe cjal ne
PRL. Krzysz tof Bę gow ski po słu gi wał się pasz por tem upraw nia ją cym do
wie lo krot ne go prze kra cza nia gra ni cy, na któ ry w cza sach PRL mo gli li -
czyć, po wiedz my, nie wszy scy i nie tak ła two. Wśród zna jo mych Krzysz -
to fa Bę gow skie go z lat 80. moż na zna leźć na zwi sko Alek san dra
Kwa śniew skie go, Mar ka Siw ca, Ja ro sła wa Pa chow skie go, Sta ni sła wa Cio -
ska, Wło dzi mie rza Cza rza ste go, Sła wo mi ra Cy tryc kie go, Ry szar da Ka li -
sza czy Wie sła wa Kacz mar ka. To przy dłu gi być mo że cy tat z blo ge ra
Na ocz ne go.

Trud no jest bro nić god no ści oso by, któ ra ze swo jej przy pa dło ści ro bi
sztan dar do wal ki po li tycz nej. Mnie oso bi ście bar dzo iry tu je ro bie nie użyt -
ku ze swo jej sek su al no ści. I to obo jęt nie, czy ho mo, czy he te ro. Ale to ja.
Każ dy jest in ny. Ale mo że się zda rzyć, że to wszyst ko tyl ko przy kryw ka
dla na iw nych pięk no du chów, że ni by ach, jak pięk nie Grodz ka re pre zen -
tu je ge jów i ko go tam jesz cze, gdy na praw dę se kret po le ga na woj sko wej
prze szło ści Grodz kie go. Wca le nie bę dę za sko czo ny, wszak pod la tar nią
naj ciem niej. To tro chę tak, jak by ktoś od cią gał uwa gę od swe go udzia łu 
w kra dzie ży sa mo cho dów, eks po nu jąc swo je udzia ły w Am ber Gold, na
przy kład. No, przy kład głu pi, świe ży, niech bę dzie za bór kap ci przed la ty
za miast te go. Dys ku sja o kap ciach nie wąt pli wie zdo mi nu je dys ku sje o sa -
mo cho dach. Al bo o nie za po mnia nej wy ciecz ce w gó ry.

„Kat Trój mia sta” i je go
pod ko mend ni ży ją i
ma ją się do brze, a pra -
wy Po lak umie ra nie
do cze kaw szy wy mie -
rze nia spra wie dli wo ści
czer wo nym opraw -
com.

I. Bły sko tli wy

Z Se awol fem nie da ne by ło mi spo tkać się
oso bi ście. Wy mie ni li śmy za le d wie tro chę
ko men ta rzy na blo gach i kil ka ma ili, ta kich
„tech nicz nych” - z mo im za pro sze niem na
„Nie po praw nych”, gdy ob ja wił się na Sa lo -
nie24 (pi sał na Nie po praw nych od ma ja
2010 ro ku aż do koń ca), z za py ta niem 
o zgo dę na na gry wa nie Je go no tek dla Nie -
po praw ne go Ra dia PL (przez dłu gi czas je -
go tek sty by ły nie mal sta łym punk tem
na szych au dy cji), wresz cie – gdy na dłu gi
czas za milkł – z za py ta niem, co się dzie je.
Od pi sał mi lek ko „no, tro chę cho ro wa łem” 
i za raz do dał, że wra ca, wra ca... Nie wró cił.
Na wet nie do my śla łem się, że mo że tu cho -
dzić o śmier tel ną cho ro bę. Przy pusz cza -
łem, że na ba wił się ja kie goś tro pi kal ne go
pa skudz twa w da le kich kra jach i wkrót ce
znów bę dzie za peł niał blo ga swy mi bły sko -
tli wy mi fe lie to na mi.

W „Al fa be cie blo gos fe ry” opi sa łem Go tak:

S – Se awolf. Fa cet, któ ry strze la tek sta mi 
z pręd ko ścią ka ra bi nu M -16, tak że „nie nadan -
żam” z czy ta niem je go no tek na an te nie Nie po -
praw ne go Ra dia PL. Obiekt wes tchnień
dam skiej i za zdro ści mę skiej czę ści po pu la cji
blo ger skie go in ter ne tu, bo każ dy też by tak
chciał – mieć kwa dry lio ny od słon, sa dzić co -
dzien nie skrzą ce się od fa jer wer ków tek sty, no 
i być praw dzi wym ka pi ta nem praw dzi we go stat -
ku. To aż nie przy zwo ite, więc dam w tym miej -
scu upust ma łost ko wej za wi ści: phi, Si łólf, też mi
coś... Co z nie go za ka pi tan, sko ro na wet nie ma
szla chet nie si wie ją cej bro dy i nie pa li faj ki. A ja
mam szpa ko wa tą bro dę i pa lę faj kę – ot, co!

Ja kiś czas po tem Se awolf wy dał wła sny „Al fa -
bet”, przy któ rym ja, ze swo ją not ką, mo głem się
scho wać.

II. Bez kom pro mi so wy

Był blo ge rem bez kom pro mi so wym. Gdy tyl ko
za uwa żył, że w ja kimś miej scu za czy na ro bić się
nie cie ka wie, od cho dził. Tak by ło z „No wym Ekra -
nem”, któ ry to pro jekt wi tał na po cząt ku z wiel ką
ra do ścią, wo ła jąc „Ła za rzu, po czy naj!”. Tak by -
ło rów nież z Sa lo nem24, gdzie od pew ne go mo -
men tu był zwy czaj nie se ko wa ny – i to za to, co
by ło je go naj więk szą si łą i atu tem: szcze rość,
do sad ność po łą czo ną z warsz ta to wą bie gło ścią
i od wa gę w pięt no wa niu róż nych ka na lii, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem an ty -smo leń skiej
„sek ty Pan cer nej Brzo zy”. Mi mo, że wła śnie ja -
ko blo ger S24 zdo był ty tuł „Blo ge ra Ro ku 2010”
skoń czy ło się tak, że On od szedł, a zo stał Jaś
„Fla nel ka” Osiec ki i in ni po dob ni... Tym więk sza
ra dość i za szczyt dla Nie po praw nych, że do sa -
me go koń ca był z na mi.
O „sek cie Pan cer nej Brzo zy” i „Ja siu Fla nel ce”
wspo mi nam nie bez przy czy ny, Se awol fo wi bo -

wiem uda ło się to, co mo że być
udzia łem je dy nie naj lep szych piór 
i kla wia tur: wpro wa dził do po -
wszech ne go obie gu sfor mu ło wa nia
obec ne do dzi siaj. Prócz wy mie nio -
nych by ły to m.in. „ją trzy cie le i dzie -
li cie le”, „se ryj ny sa mo bój ca”, „Pan
Pre zy dęt oby żył wiecz nie” i wie le
in nych.

III. Pa trio ta

Był zde kla ro wa nym an ty ko mu ni stą.
Pi sał o so bie: „Oszo łom. Ja ski nio wy
an ty ko much”. Ja ko dziec ko wi dział,
jak pod okna mi je go miesz ka nia nie -
sio no na drzwiach cia ło Zbysz ka
Go dlew skie go – za mor do wa ne go
pod czas Ma sa kry na Wy brze żu 
w grud niu 1970 ro ku. Opi sał to 
w przej mu ją cym tek ście „Bo na par te
i kat trój mia sta”. Ży cie do da ło 
nie daw no tu gorz ką pu en tę w po sta -
ci skan da licz ne go wy ro ku Są du
Okrę go we go w War sza wie unie win -
nia ją ce go „krwa we go Ko cioł ka” 
i kwa li fi ku ją ce go mord z 1970 ro ku
ja ko „po bi cie ze skut kiem śmier tel -
nym”. Po bi cie za po mo cą czoł gów 
i kul ka ra bi no wych... Jak to jest?
„Kat Trój mia sta” i je go pod ko mend -
ni ży ją i ma ją się do brze, a pra wy
Po lak, szcze ry pa trio ta i uczci wy
czło wiek umie ra nie do cze kaw szy

wy mie rze nia spra wie dli wo ści czer wo nym opraw -
com.

Bę dzie mi Go bra ko wa ło – za an ga żo wa ne go
ale bez za pie kło ści, iro nicz ne go lecz bez złej wo -
li, czło wie ka pi szą ce go ser cem, nie ustę pli we go
w ob li czu Zła, nie pod le głe go du chem i nie go -
dzą ce go się z lo sem zgo to wa nym Pol sce przez
łże -eli ty III RP. Za to zresz tą róż ne sa lo no we mi -
zer ne lu dzi ki szcze rze Go znie na wi dzi ły, co sa -
mo w so bie jest naj lep szym kom ple men tem 
i do ce nie niem za sług. A ja chy ba już nie po zbę -
dę się tej my śli z ty łu gło wy na wieść o ko lej nych
łaj dac twach/prze krę tach/bla ma żach pry wi slań -
skich za przań ców: „jak by to opi sał Se awolf”?

* * * 
To masz Mierz wiń ski „Se awolf” - nie po praw ny
blo ger, fe lie to ni sta, pi sarz, po dróż nik, ka pi tan
Że glu gi Wiel kiej. Zmarł 01.05.2013. Od szedł na
Wiecz ną Wach tę.

Ga da ją cy Grzyb

Seawolf - piszący sercem



Redakcyjny wybór felietonów
Niepoprawnego Wilka

„Se awolf”, czy li ka pi tan To masz Mierz wiń ski zdo był I miej sce w ple bi scy cie pu blicz no -
ści kon kur su na Blog Ro ku 2010 por ta lu onet.pl. 

W za po wie dzi wy da nia „Al fa be tu” po wie dział: „Bę dzie o po sta ciach z po li ty ki, blo gów,
o waż nych dla mnie stat kach, wy da rze niach i mo ich przy go dach. Ta ka mie szan ka, bar -
dzo oso bi sta, z dy gre sja mi i dry fo wa niem w te ma ty po bocz ne”.

Po ni żej stro na z wpi sem o NIEPOPRAWNYCH.

se awolf, 17 lu te go, 2013 

Smut na wia do mość: spro fa no wa no
po mnik In ki, mło dziut kiej dziew czy ny
za mor do wa nej z wy ro ku są du już po
woj nie, w wa run kach po ko ju. Rzad -
ko się zda rza, by mieć przed so bą
oso bę tak jed no znacz nie za słu gu ją -
cą na po mnik i pa mięć, bez in te re -
sow ną, wol ną od po li tycz nych
za szło ści, ty pu, „a, nie, bo to pił sud -
czyk”, al bo, gość od na ro dow ców,
dzię ku ję, „przyj dzie my przez grzecz -
ność, ale….”. In ka to by ła mło da
dziew czy na, za pew ne ty po wa, je śli
nie li czyć za wi ro wa nia hi sto rii, któ re
ją we ssa ło w śmier tel ny ko ło wrót
bez wyj ścia.

Da nu ta Sie dzi ków na, ps. "In ka". Ży cio rys nie
jest po cią ga ją cy dla dzi siej szej mło dzie ży: re pre -

sje, wię zie nia, ta kie to by ły cza sy, że mło dą
dziew czy nę ode rwa no od ży cia, ja kim po win na
się cie szyć. Po za mor do wa niu jej mat ki przez
ge sta po wstą pi ła do AK, gdzie od by ła szko le nie
me dycz ne. Po woj nie zo sta ła aresz to wa na przez
UB pod czas wy ko ny wa nia mi sji w Gdań sku.
Umiesz czo na w pa wi lo nie V wię zie nia w Gdań -
sku, ja ko wię zień spe cjal ny. W śledz twie by ła bi -
ta i po ni ża na; mi mo to od mó wi ła skła da nia
ze znań ob cią ża ją cych człon ków bry gad wi leń -
skich AK. We dług re la cji przy mu so we go świad -
ka eg ze ku cji, ks. Ma ria na Pru sa ka, ostat ni mi
sło wa mi "In ki" by ło: Niech ży je Pol ska! Niech ży -
je "Łu pasz ko"! Miej sce po chów ku cia ła nie jest
zna ne. Do dat ko wa tor tu ra ko mu ni stycz na, za ko -
pać cia ło tak, by ich nikt już nie od na lazł, bar dzo
ty po we.

Pew ne jest, że In ka nie zro bi ła nic złe go żad -
ne mu z tych wan da li, prze ciw nie, to ja prze śla -
do wa no, zło, ja kie jej wy rzą dzo no, jest zu peł nie
bez sen sow ne, nic ni ko mu z te go nie przyj dzie,

nic ni ko mu nie ubę dzie, po za kosz ta mi na pra wy
po mni ka. Na pra wa po mni ka bę dzie trud na i cza -
so chłon na, po nie waż po pier sie na bra ło już na -
tu ral nej pa ty ny. Zmy cie far by bez uszko dze nia
tej po wło ki wy ma ga spe cja li stycz nych umie jęt -
no ści i sprzę tu. Far ba wnik nę ła też w co kół wy -
ko na ny z pia skow ca.

Ja ką trze ba być ka na lią, by coś ta kie go zro -
bić? Te go nie zro bił ja kiś przy pad ko wy pi jak, bo
to wy ma ga ło wy sił ku, pla no wa nia, prze my śle nia
wręcz. Za tem, kto to ro bi? Czy jest ja kaś gru pa,
któ ra się tym zaj mu je? Ktoś ku pu je far bę, ktoś
de cy du je, ja ki obiekt za ata ko wać, ktoś stoi na
cza tach? W dzi siej szych cza sach te le wi zja mo -
ni to ru je pra wie wszyst ko, czy ktoś spraw dził za -
sięg ka mer? Czy spraw dził, kto cho dzi w oko li cy
i w ja kich go dzi nach?

Tak oto ma my do wód, że w pol skim ży ciu są
ja kieś śro do wi ska bez in te re sow nie owład nię te
nie na wi ścią, zwy kłą, bez sen sow ną, nic ni ko mu
nie przy no szą cą zło ścią. Nic z te go

Dwa narody

cd. na str. 4

na). Przy wo łu ję w pa mię ci in ne go po li cjan ta, Ka -
ro la C., te go, co zo stał bez czel nie za ata ko wa ny
przez prze chod nia. Kon kret nie twa rzą. No, a
jesz cze bar dziej kon kret nie, to po li cjant sko pał
prze chod nia po twa rzy. Mam tu na my śli Ka ro la
C. z Ko men dy Po li cji w Miń sku Ma zo wiec kim,
któ ry dys po nu jąc tyl ko po jem ni kiem z ga zem
obez wład nia ją cym, ocie pla ną kurt ką z kap tu rem,
spodnia mi ty pu je ans i obu wiem spor to wym
11.11.2011 ro ku w War sza wie w 5 se kund wy eli -
mi no wał nie bez piecz ne go prze chod nia Da nie la
Klo ca. Ten dziel ny i, jak wi dać na fil mie, świet -
nie wy szko lo ny funk cjo na riusz na pew no bły ska -
wicz nie roz wią zał by pro blem po wsta ły w Sa no ku
przy uli cy Ce gla nej.

W sy tu acji za kład nik - ter ro ry sta, al bo dwo je
ter ro ry stów prak ty ka po li cji mu si być in na. Twar -
da. Cel ta kiej ak cji po li cji na świe cie to wy eli mi -
no wać lu dzi z bro nią. A w Pol sce ce lem jest,
że by so bie krzyw dy nie zro bi li. Bo po li cja nie jest
od te go, by dbać o bez pie czeń stwo lu dzi, tyl ko
o wła sne. Tak jest w pra wie, nie ste ty, i to się nie
zmie ni do pó ki nie zmie ni się na sta wie nie: raz do
spo żyt ko wa nia pu blicz nych pie nię dzy, dwa do
dzia łań or ga nów ści ga nia.

Po li cja to też są lu dzie i ma ją dbać o wła sne

bez pie czeń stwo tak sa mo, jak o bez pie czeń stwo
lu dzi. Pa rę lat te mu nie za dba li w sztur mie na
wil lę w Mag da len ce i ich kil ku zgi nę ło. Je śli się
bę dzie my tak ba wić z po spo li ty mi prze stęp ca mi,
a jesz cze ta ki mi, któ rzy do sko na le są zna ni po -
li cji ze wcze śniej szych swo ich po czy nań, a ten
był. Gdy po zwo li my na roz pa try wa nie ta kich
przy kła dów przez pry zmat do bra czy po praw no -
ści, to nic tyl ko zo stać prze stęp cą. :) Ten gość
od dał CZTERY STRZAŁY z bro ni pal nej w stro -
nę po li cjan tów! Za coś ta kie go w nor mal nym, cy -
wi li zo wa nym kra ju z go ściem nikt się nie
pa tycz ku je. Czym jest cy wi li za cja, w któ rej po -
spo li te go ban dy tę i mor der cę trak tu je się na rów -
no z oby wa te la mi pra wy mi? Gdzie po li cjant,
któ ry przed chwi lą zo stał przez ban dzio ra ostrze -
la ny, wi nien się mar twić o te go ban dzio ra ży cie
w imię ja kieś po praw no ści? Kwe stia wi ny mor -
der stwa nie ma tu zna cze nia. Sa mo od da nie
strza łów do po li cji dys kwa li fi ku je te go czło wie ka
wy star cza ją co. Dziew czy na de cy du jąc się na zo -
sta nie w miesz ka niu sta ła się prze stęp cą, po ma -
ga ła nie po li cji, a prze stęp cy. Na wet je śli by
prze ży ła na le żał by się jej wy rok.

Ła two wy wlec ko goś z pra cy, wpaść do p. Klu -
ski o 6 ra no i za kuć go w kaj dan ki, sko pać de -

mon stran ta na Mar szu Nie pod le gło ści, wpaść do
miesz ka nia nie win nych lu dzi i wy bić im zę by
przez po mył kę, prze słu chi wać do 2 w no cy...

Ale je śli ktoś się ukry wa, to "nie moż na usta lić
je go ad re su", je śli ucie ka, to "nie moż na go zła -
pać' (do pie ro jak ktoś do nie sie, to mo że się uda,
a i to nie za wsze), je śli się bro ni, to nie bar dzo
wie my, co ro bić, je śli trze ba spraw dzić sa mo lot,
to nie wy kry wa się w nim ni cze go (po tem oka -
zu je się, że w obu rzą do wych Tu1 54 by ły śla dy
tro ty lu!). Za to wy je chać ar mat ka mi wod ny mi,
strze lić gra na ta mi łza wią cy mi ko muś w okno –
w tym to "służ by" są spraw ne!

Jest w do brym to nie kry ty ko wać wszyst ko. Za -
pew ne gdy by po li cja rzą dzo na by ła by przez PiS,
to chło pa ki po 15 min. we szli by przez okno, za -
ku li w kaj dan ki dra ba, a dziew czy nę od da li by ro -
dzi com. I słusz nie.

Ak cja mia ła miej sce na osie dlu i psim pra wem
po li cji by ło w pierw szej ko lej no ści za bez pie cze -
nie te re nu na oko licz ność po szko do wa nia osób
po stron nych. A to, że w mię dzy cza sie oby dwo je
po peł ni li sa mo bój stwo (lub za bój stwo i sa mo bój -
stwo) to in na spra wa. Po to są pro ce du ry, że by
ich prze strze gać. No, ale za raz nad cho dzi Je rzy
Owsiak i je go or kie stra, spra wa przy cich nie.

Żołnierze Niezłomni

c.d. Przegięcie w drugą stronę

se awolf, 1 mar ca, 2013 

Nie spo sób dzi siaj nie wspo mnieć o ob cho -
dach Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł nie rzy
Wy klę tych”. 1 mar ca, bo te go dnia za mor do -
wa no 7 żoł nie rzy – kie row nic two IV Za rzą du
WiN. Przy oka zji tej rocz ni cy ak ty wi zu je się ca -
ły ruch spo łecz ny, w któ ry an ga żu ją się ty sią -
ce mło dych lu dzi, po wsta ją gru py
re kon struk cyj ne, a w róż ne go ro dza ju uro czy -
sto ściach uczest ni czą wła dze pań stwo we i sa -
mo rzą do we. Przy wra ca na jest pa mięć o tych,
któ rzy w bez na dziej nej sy tu acji, sprze da ni
przez Za chód, nie wy szli z la sów i trwa li w nich,
do pó ki nie tra fi ła ich ku la wła dzy lu do wej.

Ma my tu wie lo let nie za le gło ści. III RP nie jest w sta nie – mi mo wy raź ne -
go spo łecz ne go za in te re so wa nia – wy dać z sie bie fil mu po świę co ne go
Żoł nie rzom Wy klę tym. Film „Hi sto ria Ro ja” nie do cze kał się fi nan so we go
wspar cia od władz, pro du ko wa ny jest za pie nią dze ciu ła ne przez re ży se -
ra, któ ry od kil ku lat nie jest w sta nie do koń czyć pro duk cji. Cho ciaż pie -

nią dze na film, ty pu, na przy kład, „Po kło sie”, o Po la kach an ty se mi tach
znaj du ją się chęt nie. A w trzech głów nych te le wi zjach nie mal non stop po -
wta rza ne są ko mu ni stycz ne se ria le, w któ rych gdy na ekra nie po ja wia się
pol ski żoł nierz in ny niż ten z Ar mii Lu do wej, wal czą cy obok po czci we go
soł da ta, bu dzą ce go sym pa tię nie po rad nym mó wie niem po pol sku, od ra -
zu wia do mo, że jest ter ro ry stą, człon kiem ban dy, bru da sem czy prze stęp -
cą. Jesz cze ako wiec ma szan sę zy skać sym pa tię, choć po glą dy ma
błęd ne, ale już „zbir” z NSZ jest bez szans. Sym pa tii ani zro zu mie nia nie
zy ska, już sce na riusz o to za dba. A to rę kę chło pu obe tnie, za re for mę rol -
ną, a to pie ska za bi je, no, zbir, po pro stu, aż się chce za dzwo nić na NKWD,
by zro bił z tym po rzą dek.

W Pol sce ist nie je na dal kil ka set ulic, któ rym pa tro nu ją ko mu ni stycz ni
zbrod nia rze, or ga ni za cje lub ko mu ni stycz ne rocz ni ce. Dzie siąt ki po mni -
ków upa mięt nia ją cych ko mu ni stów ma ją się ni jak do licz by ist nie ją cych w
na szym kra ju po mni ków np. rot mi strza Wi tol da Pi lec kie go, któ re moż na
po li czyć na pal cach jed nej rę ki. A te nie licz ne po mni ki pa trio tów są de wa -
sto wa ne przez „nie zna nych spraw ców”, jak po mnik „In ki” w kra kow skim
Par ku Jor da na.

Zdu mie wa, jak wie lu jest ta kich, któ rzy sprze ci wia ją się ob cho dom. 
W wie lu przy pad kach to ro dzin ne, w in nych de cy du je wła sna nie chlub na
prze szłość i umo cze nie w ko mu ni zmie. Adam Mich nik zrów nał w swo im
stycz nio wym ar ty ku le żoł nie rzy an ty ko mu ni stów z ko mu ni sta mi. Szef SLD
Le szek Mil ler na zwał wal czą cych o wol ną Pol skę so jusz ni ka mi Hi tle ra 
i po grom ca mi Ży dów. Le wi ca sprze ci wi ła się uho no ro wa niu ich pa mię ci



c.d. Pod obcą banderą...
Czyli są, ale nie za dużo. Ich miejsce od lat zajmują Ukraińcy, Rumuni,

Bułgarzy, Rosjanie z Rosji i Pribaltiki, Węgrzy, Słowacy – zdumiewająco
dużo Słowaków i Słowaczek spotkałem, a ileż mają do najbliższego morza!   

Przy tej okazji przekonałem się, że słowacki to zdecydowanie najbliższy
nam język, swobodnie można rozmawiać, pamiętając jedynie, że „szukać”
po słowacku oznacza coś zupełnie innego, niż w polskim ;-). Łatwo 
o nieporozumienie. A i w gębę można dostać, jak się na zły dzień trafi.

No, nie mówiąc już o tym, że zdecydowana większość współczesnych
marynarzy pochodzi z Filipin. Pracują dobrze, tanio, nie mogę na nich
narzekać, choć oczywiście trzeba wiedzieć, jak z nimi pracować, bo
psychika bardzo się różni od naszej. Nie tylko psychika, sposób absorpcji
alkoholu również. Generalnie, idzie im do głowy, wywołując różne
niepożądane skutki. Azjaci, co jest dowiedzionym naukowo faktem, trawią
alkohol inaczej niż biali. Alkohol im się nie rozkłada, lecz zamienia w trujący
aldehyd, czy jakoś tak. No, nie jestem chemikiem, może się ktoś wypowie
dokładniej.

Niestety, z czasów, kiedy jeszcze Polacy pływali gremialnie, jako fitterzy,
plumberzy, marynarze, niezależnie od tego, że trawią alkohol prawidłowo,
zyskaliśmy sobie niedobrą sławę, jako pijacy, sławę zasłużoną, niestety.
Żeby było śmieszniej, tacy Angole wcale nie piją mniej, ale piją inaczej.
Pracują cały dzień, po 20.00 regularnie piją parę piw, czy whiskaczy, 
a rano znowu do roboty. Polacy pracują jak wół cały tydzień, a piątek
wieczór otwierają „krowę”, czyli butelkę 1,75 litra i hejże! Na dwa dni
znikają. A na statku nie ma świąt, nie ma dni wolnych, nie ma zmiłuj się.
Jak ty nie robisz swojej roboty, to ktoś inny musi zrobić swoją i twoją. 

No, chyba że ktoś chory, oczywiście, i ma zwolnienie od lekarza.
Ileż to razy byłem wołany, jeszcze jako, dajmy na to, safety oficer, bo

wielki, jak szafa, pijany w sztok polski fitter narozrabiał. Siedzi taki zwalisty
gość, nie rozumie, co doń mówią, więc muszę mu tłumaczyć, wściekły, bo
mnie obudzili, żeby dmuchnął w alkomat.

„A dlasszzzzego” pyta z trudem. „A , @$#@, dlatego, że ja tak mówię,
@$%^@$!!!” – odpowiadam uprzejmie.

No, dmucha, dmucha, raz, drugi, za słabo, za mało, wreszcie jest wynik,
który zasłużenie wędruje do Listy Guinessa. Szczerze mówiąc, nie bronię
takiego gościa, zasłużył, niech wyp… do domu i niech nie przynosi mi
wstydu. Nie, że bym był abstynentem, co to to nie, na „pasażerach” nie
da się funkcjonować bez kieliszka wina czy koktailu, to jest w obowiązkach
służbowych. Jak ktoś wznosi toast wodą, to nieomylny znak, że mamy do
czynienia z weteranem klubu AA, który trafnie ocenia swoje zdolności do
utraty panowania nad toastami.

No, ale trze ba przy znać, że to do ty czy ło jesz cze we te ra nów z so cja li -
stycz nej flo ty, kie dy to ko mu na uda wa ła, że nam pła ci, a my uda wa li śmy,
ze pra cu je my i że nam za le ży. Po tem się wy kru szy li, a zo sta li ci, któ rzy
pra co wa li na praw dę i za praw dzi we pie nią dze.

Lo gi ka, któ ra wy mio tła ze stat ków nie miec kich ste war dów i ku cha rzy,
czy nor we skich, po zo sta wia jąc je dy nie ofi ce rów, nie uchron nie wy mie cie
tak że, od do łu, Po la ków. Bo sko ro bę dą za ra biać ty le sa mo, zmy wa jąc te
sa me ta le rze, czy sprzą ta jąc po dob ne po ko je ho te lo we, na lą dzie, tak że
za gra ni cą, w UK, czy Niem czech (a nie dłu go otwar te bę dą gra ni ce, tak
sa mo, jak kie dyś w Ir lan dii, czy UK), to po co się bu jać na stat kach?

Przegięcie w drugą stronę
se awolf, 11 stycz nia, 2013 

Szó sty rok trwa po ścig za zbrod nia -
mi IV Rze czy po spo li tej i nic, żad na
pro ku ra tu ra, żad ne ko mi sje śled cze
ani na ci sko we żad nych zbrod ni nie
zna la zły. Krwa wy re żim z lat 2005-
2007 wciąż po zo sta je nie osą dzo ny.

Aż wresz cie pan sę dzia Tu leya, sza mo ta jąc
się za baw nie z opa da ją cym łań cu chem i ucie -
ka ją cym w bok Or łem, jed nak na brał po wie trza
do płuc i na zwał te zbrod nie po imie niu.

Me to dy prze słu chań by ły prze ra ża ją ce... star -
si lu dzie drę cze ni wie lo go dzin ny mi prze słu cha -
nia mi...kon we jer, sko ja rze nia z cza sa mi
naj gor sze go sta li ni zmu... – i to mó wił sę dzia
znad le żą cej przed nim har mo nii akt. Wia ry god -
ny au to ry tet!

Dok tor G., zo stał w koń cu po la tach ska za ny,
za ła pow nic two, czy li, jak Pan Bóg przy ka zał. To
by ło głów ne za da nie Pań skie go Są du i wszyst -
ko w wła ści wie jest na swo im miej scu. Brał wie -
lo krot nie ła pów ki i do stał za to wy rok. Nie raz
brał, nie dwa ra zy, ale wie lo krot nie i to nie ma łe.
W ta kim ra zie, po co te do dat ki i di da ska lia? Po -

czuł Wy so ki Sąd nie prze par tą po trze bę uczy nie -
nia z tej spra wy cze goś wię cej, spra wy prze ciw -
ko CBA, prze ciw ko Zbi gnie wo wi Zio brze,
prze ciw ko tak zwa nej dusz nej at mos fe rze 
IV Rzecz po spo li tej, jak się do my ślam.

Pa rę spraw rze czy wi ście bu dzi wąt pli wo ści, 
a na wet mi mo wol ne unie sie nie brwi w zdzi wie -
niu, jak te do kręt ki fil mo we z kaj dan ka mi in nej
oso by, po co to by ło ko mu po trzeb ne, nie spo -
sób zgad nąć, ani wy tłu ma czyć. Al bo te noc ne
prze słu cha nia, też nie wia do mo, po co i na co
ko mu. No, ale to już, jak by do dat ki do głów nej
spra wy o ła pow nic two, któ ra to spra wa zo sta ła
roz strzy gnię ta. Po wta rzam, du pe re le nie waż ne
wzmian ki.

Z usta leń są du, któ re go jed no oso bo wy skład
sta no wił sę dzia Tu leya, nie wy ni ka, że by funk -
cjo na riu sze CBA, pro wa dzą cy po stę po wa nie,
tor tu ro wa li po dej rza ne go Mi ro sła wa G. Nie wy -
ni ka, by go bi li, po le wa li wo dą, zry wa li mu pa -
znok cie, miaż dży li ja dra, trzy ma li o gło dzie 
i pra gnie niu. Nie wy ni ka, by drę czy li w je go
obec no ści naj bliż sze mu oso by, by stra szy li go
po zo ro wa ny mi eg ze ku cja mi, by ka za li mu sia -
dać na od wró co nym no ga mi do gó ry ta bo re cie,
by trzy ma li go go dzi na mi z rę ka mi wznie sio ny -

mi w gó rze, by ka za li mu wy ko ny wać set ki pom -
pek, pod sko ków i przy sia dów, by wy bi ja li mu zę -
by, ła ma li pal ce i od bi ja li ner ki. Z usta leń pro ce su
nie wy ni ka, by w sto sun ku do dok to ra G. sto so -
wa ne by ły ja kie kol wiek me to dy, w naj mniej szym
stop niu przy po mi na ją ce te prak ty ki, któ re w cza -
sach naj gor sze go sta li ni zmu sto so wa li okrut ni
opraw cy Urzę du Bez pie czeń stwa. Naj lep szym
do wo dem, że te go ro dza ju me to dy nie by ły 
w po stę po wa niu sto so wa ne, jest fakt ska za nia
dok to ra G. na pod sta wie do wo dów zgro ma dzo -
nych w tym śledz twie. Gdy by te do wo dy rze czy -
wi ście zo sta ły uzy ska ne w wy ni ku me tod 
z naj gor sze go sta li ni zmu, pan sę dzia Tu leya mu -
siał by te do wo dy, ja ko bez praw ne, od rzu cić 
i oskar żo ne go dok to ra G. unie win nić. Tym cza -
sem pan sę dzia go ska zał. A do wo dów sta li now -
skich nie miał by pra wa uznać. Zwy czaj nie, 
z de fi ni cji. Tych, co me to dy sta li now skie sto so -
wa li, po wi nien za pu dło wać od ra zu i na dzień
do bry. Sko ro nie za pu dło wa li, zna czy, i me to dy
nie ta kie sta li now skie.

Po pa trz my na dzia ła nie po li cji z in nej stro ny.
Sa nok. Męż czy zna prze trzy mu je dziew czy nę
(wszy scy pi szą ko bie tę, lub mło dą ko bie tę, ale
17 lat, to chy ba jed nak dziew czy - cd. na str.6

Pod obcą banderą...
seawolf, 5 grudnia, 2010

Trwa ją ca ci sza wy bor cza to oka zja, by na pi sać pa rę
słów na in ny te mat – o Po la kach za gra ni cą, pły wa ją -
cych pod wszyst ki mi ban de ra mi świa ta, nie ste ty, pod
pol ską chy ba aku rat naj mniej. Już na eg za mi nie na ka -
pi ta na zo sta łem za sko czo ny py ta nia mi na te mat pol -
skie go pra wa pra cy obo wią zu ją ce go na pol skich
stat kach, co skon tro wa łem kontr py ta niem: 
a po co mi to wie dzieć, sko ro kil ka lat wcze śniej za pa -
ko wa łem dy plom i pasz port do kie sze ni i wy ru szy łem 
w sze ro ki świat, a na pol skie stat ki z po wro tem się nie
wy bie ram, zresz tą, by ło by to trud ne, bo zo sta ło ich ty -
le, co kot na pła kał.

Na każdym statku obowiązuje prawo bandery, Code of Conduct
kompanii, czyli armatora, tudzież porozumienia związków zawodowych.
To wszystko akurat muszę znać na pamięć, bo muszę je egzekwować na
co dzień.

Kapitan, czy Staff captain, taki drugi kapitan, zastępca od czarnej roboty,
jest właśnie od tego, by tych nieszczęśników, co to wypili za dużo, czy
zjedli za mało, w związku z czym nabradziażyli, czynnie, lub słownie,
spóźnili się do pracy, albo na wyjście statku, zniewolili koleżankę, albo
(fuj!!) kolegę, czy tez ukradli im mp3, odpowiednio do ich przewiny karać.
Dawniej przeciągało się gościa pod kilem, chłostało dziewięciopalczastym
batem i był porządek – komu to przeszkadzało???? No, komu????

Dzisiaj trzeba urządzać sąd, wysłuchiwać cierpliwie wersji takich, że sam
podsądny się czerwieni, takie naiwne, zapraszać świadków, tłumaczy, bo
towarzystwo czasem nie posiada języków, poza rodzimym dialektem 
z wioski nad Jangcy, spod Tegucigalpy, albo znad Wisły. Tu należy
przyznać, że tych, co władają tylko nadwiślańskim angielskim, jest,
niestety, aż za dużo i wiele na tym tracą, bo, nawet jeśli pracują ciężko 
i są w tym dobrzy, to nie mogą tego odpowiednio sprzedać.

Nieraz musiałem wylewać na nich kubeł zimnej wody (nie żeby ich cucić
po pięćdziesiątym uderzeniu batem, nie, te czasy już minęły, jak
wspominałem. Niestety minęły, jak również już wspominałem ;-)), ale 
w przenośni, żeby im przekazać zaskakującą dla nich wiadomość, że

mówienie tym samym językiem, co pan kapitan, nie daje im żadnych
specjalnych przywilejów, powiedziałbym nawet, że przeciwnie. Muszę ich
karać surowiej, żeby nie wyglądało, że jestem stronniczy. Bo nie jestem.
Sorry, Winnetou, jak się mówiło czasach pacholęctwa.

No więc zamiast chłosty jest ustne ostrzeżenie, dwa pisemne i bilet do
domu. Jak zasłuży, to i po pierwszym razie można pojechać. Bilet płacony
przez delikwenta, ma się rozumieć. Niekiedy płaci też za bilet za
zmiennika, ale to już jak naprawdę coś złego zdobi, jakiś gwałt, kradzież,
złośliwe uszkodzenie sprzętu, czy ciała.

Polacy na statkach to temat na wielką i długą opowieść. Szczerze
mówiąc, nie ma ich już tak wielu, jak kiedyś. Po prostu stali się zbyt drodzy,
od czasu, gdy Polska weszła do Unii, od czasu, gdy „Solidarność”
podpisała, wśród wielkich wiwatów, porozumienie, że Polacy maja mieć
te same płace i system socjalny, co marynarze, czy stewardzi z Unii. Skoro
tak, to proszę bardzo – w jedną noc przyjechały pod statek autobusy pełne
Ukraińców, a rano pojechały ze statku pełne Polaków. I tak już zostało: to
znaczy Ukraińcy na statkach, a Polacy w domu. Tak to strzeliliśmy sobie
w stopę.

Oczywiście, upraszczam, generalnie nastąpiło to samo, co w Niemczech,
czy UK dziesięciolecia temu. Płace na lądzie stały się na tyle atrakcyjne,
ze pływanie za grosze na statkach przestało się opłacać. To znaczy wyżyć
można, owszem, ale czasy, gdy po dwóch kontraktach stawiało się dom,
minęły bezpowrotnie. Teraz trzeba tyrać na okrągło, chyba że się ucieka
do przodu, awansując i negocjując indywidualnie wyższe kontrakty. Swego
czasu powziąłem poważne postanowienie, że nauczę tych z Zachodu, że
jak jestem z Polski, to nie znaczy, że będę pracować za grosze. Chcecie
oficera tanio – proszę dzwonić do Kazachstanu albo Mongolii. Chcecie
dobrego oficera – trzeba zapłacić. No money – no honey.

Trzeba przyznać, że oficerowie radzą sobie znakomicie, nie chwaląc
się, mamy solidne wykształcenie, znamy języki, mamy to „coś”,
inteligencję, spryt, smykałkę, dzięki czemu nadal opłaca się nas trzymać
i awansować. Natomiast talerze może zmywać każdy. Na najniższych
stanowiskach Polaków się prawie nie spotyka, w każdym razie ja ich nie
widuję. Na przykład na Prince Albert było nas dwóch, ja i pewien steward,
zamieniliśmy może trzy zdania, na „Silver Wind” jest trzech oficerów, 
2 stewardów i kucharz - na 230 osób załogi. Poprzednio jeszcze była
recepcjonistka i sous chef.

nie ma ją, po za po ka za niem, że są. Jak ja kiś od -
ręb ny na ród, kie ru ją cy się zu peł nie in ny mi kry -
te ria mi, ma ją cy zu peł nie in nych ido li, bo ha te rów.
Wie le ra zy prze ko ny wa łem się, że tak wła śnie
jest, że ci, co przy je cha li do Pol ski w 1945 ro ku
ru ski mi Stu de ba ke ra mi, wy two rzy li coś in ne go,
in ne na rze cze, jak ja cyś Pro to buł ga rzy, któ rzy
za sy mi lo wa li się z Buł ga ra mi, ale nie do koń ca.
I prze ka za li to swym dzie ciom. Że bar dzo chcą
po ka zać, że jesz cze mo gą wie le, choć te raz, to
już tyl ko nad po mni kiem In ki mo gą się po znę -
cać. Ale cho dzi o wra że nie, że mo gą do się gnąć
każ de go, ni czym ów Se ryj ny Sa mo bój ca, ty le że
on to ro bi w spo sób ce lo wy i ktoś ma z je go dzia -

łal no ści ja kąś ko rzyść. Z te go, że za ma lo wa no
twarz pew nej bo gu du cha win nej dziew czy nie,
ko rzy ści nie od niósł nikt, chy ba że ma my do czy -
nie nia z kimś cho rym i ja kąś de wia cją, zresz tą,
praw do po dob nie tak wła śnie jest. Ja kimś cho -
rym z za pie kłej od dzie się cio le ci nie na wi ści.

Ale nie wszy scy są od móż dże ni i nie na wi dzą
pol skiej hi sto rii, są ca łe gru py, dla któ rych hi sto -
ria i bo ha te ro wie to re al na war tość, tak, jak dla
nas. Oto ki bi ce Le cha Po znań prze szli uli ca mi
mia sta w "Mar szu zwy cię stwa", aby od dać hołd
Po wstań com Wiel ko pol skim. Po nad ty siąc osób
z bia ło -czer wo ny mi fla ga mi upa mięt ni ło w ten
spo sób 94. rocz ni cę pod pi sa nia ro zej mu, któ ry

po twier dził zdo by cze po wsta nia wiel ko pol skie -
go. Ma ni fe sta cję zor ga ni zo wa ło sto wa rzy sze nie
ki bi ców Wia ra Le cha. To swe go ro dza ju od po -
wiedź dla tych dra ni wan da li. Uczest ni cy z bia -
ło -czer wo ny mi fla ga mi, pro por ca mi z or łem na
czer wo nym tle, po chod nia mi, w bia ło -nie bie skich
bar wach Le cha Po znań szli, skan du jąc ha sła
"chwa ła bo ha te rom" i przy śpiew ki ki bi cow skie
"Po znań, Po znań. Hej Ko le jorz". Po dro dze od -
śpie wa li też "Mar sy lian kę wiel ko pol ską"; przed
po mni kiem od pa li li ra ce i od śpie wa li Ma zur ka
Dą brow skie go. 

Bra wo, pa no wie!

c.d. Dwa narody

cd. na str. 5


