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Pro jekt usta wy o udzia le za gra nicz nych funk cjo na riu szy
we wspól nych ope ra cjach na te ry to rium RP – czy li pod -
kład ka dla ob cej in ter wen cji

1. Bli skie spo tka nia z „Cza ro dzie jem” Czu ro wem 
Ostat nio zwró ci ły mo ją uwa gę dwa do nie sie nia z fron tu za cie śnia nia sto -
sun ków dwu - i wie lo stron nych. Pierw sze do ty czy kon ty nu acji owoc nej
współ pra cy pol sko -ro syj skiej w trud nej kwe stii prze pro wa dza nia wol nych
i de mo kra tycz nych wy bo rów, tak by przy wszel kich po zo rach pro ce du ral -
nych wy grał ten, co trze ba. Ina czej nie po tra fię wy ja śnić ce lo wo ści urzą -
dza nia bli skich spo tkań III stop nia ofi cje li z Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej
z Wła di mi rem Czu ro wem, sze fem ro syj skiej Cen tra li Ko mi sji Wy bor czej –
o czym po in for mo wał por tal nie za le zna.pl. 

W tym kon tek ście war to przy po mnieć, że PKW ko rzy sta z ro syj skich
ser we rów do trans mi sji i prze twa rza nia da nych, zaś Wła di mir Czu row no -
si w krę gach pu ti now skie go re żi mu ksy wę „Cza ro dziej”. W re per tu arze ma -
gicz nych sztu czek ma m.in. fał szo wa nie kart wy bor czych, do pi sy wa nie
gło sów re żi mo wym kan dy da tom, od mo wę re je stra cji opo zy cyj nych ko mi -
te tów i in ne „tri ki”. Nad mień my jesz cze, że za pla no wa na na ten rok kon fe -
ren cja w Mo skwie bę dzie już dru gą ta ką na sia dów ką – po kon fe ren cji
war szaw skiej zor ga ni zo wa nej we wrze śniu ubie głe go ro ku. Jak bo wiem
ob ja wił nam prze wod ni czą cy PKW, Ste fan Ja wor ski: „Jest to mię dzy na ro -
do wa kon fe ren cja zor ga ni zo wa na po po ro zu mie niu z Cen tral ną Ko mi sją
Wy bor czą w Ro sji, któ ra słu ży wza jem ne mu po zna niu pra wa wy bor cze go,
jak i prak ty ki sto so wa nia pra wa wy bor cze go. (…) Ro sja nie są cie ka wi na -
szych roz wią zań, a my oczy wi ście ich.”

2. Pod kład ka dla „brat niej po mo cy” 
No, ale co zro bić, gdy by pry wi slań scy Abo ry ge ni jed nak za czę li coś po dej -
rze wać i wy szli pro te sto wać prze ciw za im ple men to wa nym na

Ostat nie wy da rze nia wska zu ją, że
Tusk – za ce nę sta no wi ska w struk tu -
rach UE – do ga dał się z Mer kel i Hol -
lan dem, że sprze da Pol skę w sy tu acji
gdy Unii gro zi roz pad – po wyj ściu
z jej struk tur Wiel kiej Bry ta nii. Jest to
akt po rów ny wal ny do zdra dy sta nu,
ak tu ka pi tu la cji i pod da nia się Pol ski
– w isto cie wła dzom Nie miec i Fran -
cji, któ re de fac to rzą dzą dziś wstrzą -
sa ną kry zy sa mi Eu ro pą.

Mo że być za ska ku ją ce, że dra ma tycz ne za dłu -
że nie Pol ski, gwał tow nie ro sną ce bez ro bo cie,
ka ta stro fal na sy tu acja de mo gra ficz na Pol ski
przy rów no cze śnie ga lo pu ją cej emi gra cji, a tak -
że ka ta stro fa służ by zdro wia, bu dow nic twa
miesz ka nio we go i za nik pol skie go prze my słu –
Tu ska w ogó le nie in te re su je. W tej dra ma tycz -
nej sy tu acji Tusk, ni czym osza la ły dyk ta tor,
usi łu je prze pchnąć przez Sejm związ ki part ner -
skie, by uzy skać za ufa nie Fran cji, któ ra w so bo -
tę przy ję ła usta wę do pusz cza ją cą związ ki

mał żeń skie pe de ra stów, w myśl któ rej: Zwią zek
mał żeń ski mo że zo stać za war ty przez dwie oso -
by tej sa mej płci lub róż nych płci. Ale w tym sza -
leń stwie Tu ska jest me to da…

Tusk bo wiem rów no cze śnie pcha Pol skę do
osta tecz nej za gła dy, prze wi du jąc, że je go spraw -
na „ma szyn ka do gło so wa nia”, czy li Sejm III RP,
za twier dzi już w po ło wie lu te go wej ście Pol ski
do pak tu fi skal ne go. Pak tu, któ ry jest nie tyl ko
sprzecz ny z pra wem unij nym, ale je go kon se -
kwen cją bę dzie utrwa le nie zróż ni co wa nia sta tu -
su państw człon kow skich. Tusk ar gu men tu je to
fak tem „by cia przy sto le” – choć prze cież po -
wszech nie wia do mo, że Tusk przy tym sto le nie
ma nic do ga da nia, oprócz zga dza nia się ze
swo imi przed mów ca mi w oso bach Mer kel i Hol -
lan de. Tusk wy ko rzy sty wa ny jest
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cd. CZY TUSK WŁAŚNIE SPRZEDAŁ POLSKĘ?
bo wiem ja ko ar gu ment -ma rio net ka Ber li na i Pa -
ry ża prze ciw ko Ca me ro no wi, któ ry za żą dał dys -
ku sji na te mat przy szło ści Unii w swo im
prze mó wie niu z 23 stycz nia br. w Lon dy nie.

Wy ko rzy sta nie ma rio net ko we go pre mie ra III
RP przez wład ców Eu ro py jest tak ła twe, jak pro -
ste sta ło się za wie sze nie przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską płat no ści w ra mach re fun da cji środ ków
z UE w wy so ko ści 3,5 mld zł i za gro że nie ko lej -
nych płat no ści na kwo tę 15,5 mld zł – prze zna -
czo nych na bu do wę pol skich dróg i au to strad.
Mer kel i Hol lan de ma ją bo wiem w rę ku bicz, któ -
rym już za czę li gro zić Tu sko wi, gdy ten nie zgo -
dzi się na wszyst kie wa run ki, któ re speł nić mu si
Pol ska, by mo gła do stać cho ciaż część z obie -
ca nych 300 mld zło tych z bu dże tu Unii na la ta
2014-2010. Unia do sko na le wie, ja ka jest ska la
ko rup cji w Pol sce i o ile zo sta ła prze pła co na bu -
do wa dróg i au to strad, sko ro bu do wa ki lo me tra
au to stra dy w Pol sce jest wyż sza niż w Nie czech
czy Da nii – że nie wspo mnę o Chor wa cji. Unia
spo koj nie mo że po gro zić Tu sko wi, że mu za bie -
rze do fi nan so wa nie, by ten – nie oglą da jąc się
na ni ko go – prze for so wał związ ki part ner skie,
pakt fi skal ny, a na stęp nie – przy ję cie eu ro. Gdy

mu się to uda – nic już
wte dy nie zro bi my, po -
za de mon stra cja mi à la
Gre cja, czy Hisz pa nia. 

Wte dy bę dzie już za
póź no na ja ką kol wiek
in ter wen cję, gdyż
in ter we nio wać bę dzie
w Pol sce Unia: na ka zu -
jąc np. zmniej sze nie
gło do wych eme ry tur,
czy też sprze daż pol -
skiej zie mi i la sów – je -
dy ne go do bra, któ re
nam jesz cze po zo sta ło
po nie mal cał ko wi tej li kwi da cji pol skie go prze -
my słu. 

Prze trzyj my oczy! Prze cież jesz cze za PRL-
u Pol ska by ła kra jem rol ni czo -prze my sło wym, by
po 20-latch trans for ma cji stać się kra jem wy łącz -
nie rol ni czym. Bo wy łącz nie pol ska pro duk cja
zwią za na jest z rol nic twem, gdyż Pol ska sa mo -
dziel nie pro du ku je tyl ko śla do we ilo ści stat ków
po li kwi da cji stocz ni, zaś głów ny zysk z pro duk -
cji sa mo cho dów w Pol sce oraz ma szyn i urzą -

dzeń uzy sku ją
za gra nicz ne kon cer -
ny. Na wet zysk ze
sprze da ży pol skiej
żyw no ści na te re nie
Pol ski tra fia w więk -
szo ści do za gra nicz -
nych kon cer nów! 

Sko ro po 20 la -
tach trans for ma cji
Pol ska pod wzglę -
dem eks por tu na
gło wę (3,8 tys. eu ro)
wy prze dza tyl ko Buł -
ga rię i Ru mu nię, zaś
da le ko, bar dzo da le -
ko przed na mi są
Wę gry z eks por tem
8,2 tys. eu ro – ob ra -
zu je to ska lę za pa ści
prze my sło wej, do
któ rej przy czy ni li się
„li be ra ło wie” róż nej
ma ści. To oni – lan -
su jąc teo rię pry wa ty -
za cji, po le ga ją cej na
ta kim za ni że niu war -
to ści pol skich firm,
by moż na je po tem
za bez cen sprze dać
– ten eks pe ry ment
prze nie śli si łą rze czy
na ca ły kraj. Na Pol -

skę: daw ną pięk ną dziew czy nę bez po sa gu, któ -
rą dziś – już ja ko pod sta rza łą kur ty za nę – sprze -
da się Eu ro pie za pa rę eu ro. Bo prze cież
pra cow nik Te sco, czy eme ryt, po przy ję ciu eu ro
– praw dzi wej Eu ro py jak nie wi dział na wła sne
oczy, tak i nie zo ba czy za wła sne 300, czy na -
wet 500 eu ro. Chy ba że syn, cór ka czy wnu czek
za pro szą ich do Wiel kiej Bry ta nii, gdzie spo koj -
nie ży ją i pra cu ją, a któ rej pre mier oświad czył,
że An glia ni gdy nie wy zbę dzie się swo jej wa lu -
ty. 

„Na ma wia nie dziś do wej ścia do stre fy eu ro,
i to w mo men cie roz po czy na ją ce go się cięż kie -
go kry zy su go spo dar cze go i fi nan so we go w Pol -
sce, to na ma wia nie do po peł nie nia ha ra ki ri
go spo dar cze go i sep pu ku w sfe rze kon ku ren cyj -
no ści” – pi sze Ja nusz Szew czak, głów ny eko no -
mi sta SKOK-ów, w por ta lu wPolityce.pl.

Sko ro Tusk z Ko mo row skim prze bie ra ją nóż -
ka mi, aby nas te raz na si łę we pchnąć do pak tu
fi skal ne go i jak naj szyb ciej wejść do stre fy eu ro
– to rów nie „po stę po wa”, jak związ ki part ner skie,
idea eu ta na zji jest pa ra dok sal nie ści śle zwią za -
na z szy ko wa niem się do zbio ro we go sa mo bój -
stwa go spo dar cze go Pol ski. Jest bo wiem
spraw dzo ne, że we wszyst kich za co fa nych kra -
jach, któ re przy ję ły eu ro – ta wa lu ta sta ła się we -
hi ku łem dla gwał tow nej eks pan sji pro duk cji
nie miec kie go prze my słu. Już na wet cu kier z Nie -
miec (ale z na szych bu ra ków) jest dziś tań szy
niż cu kier z Pol ski! I w ten spo sób roz wią za ny
zo sta nie dra ma tycz ny pro blem nie nor mal no ści,
ja ką jest jesz cze „pol skość”...

Trze ba przy znać – roz wią za nie to bę dzie „ele -
ganc kie”, nie przy po mi na ją ce do tych cza so wych
prób wy ma za nia Pol ski z ma py Eu ro py. I – co
war te pod kre śle nia – do ko na ne na szy mi rę ka -
mi, sko ro po wie rzy li śmy nasz los dyk ta to ro wi
z Ka szub, któ re mu już daw no te mu ma rzy ło się
odłą cze nie Ka szub od Pol ski. Te raz Tusk po -
szedł na ca łość…

Ka pi tan Ne mo, 2 lu te go, 2013 



kra jo wym grun cie sztucz kom cza ro dzie ja Czu ro wa? Wia do mo, na ta kie
po gwał ce nie pra wo rząd no ści na le ży od po wie dzieć z ca łą sta now -
czo ścią „de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne go” i stąd pla no wa ne
przez Dyk ta tu rę Ma to łów ko lej ne uszczel nie nie sys te mu peł za ją -
cej re pre sjo ni za cji. Tym ra zem cho dzi o usank cjo no wa nie we zwa -
nia na po moc za gra nicz nych in ter wen tów w ra mach, oczy wi ście,
„part ner stwa” i „brat niej po mo cy”. 

Coś ta kie go pla nu je Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych w skie ro wa nym
wła śnie do Sej mu pro jek cie usta wy „o udzia le za gra nicz nych funk cjo na -
riu szy lub pra cow ni ków we wspól nych ope ra cjach lub dzia ła niach ra tow -
ni czych na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej”
(http://www.sej mo metr.pl/sejm_dru ki/2202449). Ni by cho dzi tu o speł nie -
nie wy mo gów UE w za kre sie współ pra cy po li cyj nej i ra tow ni czej mię dzy
kra ja mi człon kow ski mi, ale Dyk ta tu ra Ma to łów nie by ła by so bą, gdy by
w po zor nie neu tral nym ak cie praw nym nie ze chcia ła prze my cić kil ku za -
pi sów mo gą cych po ten cjal nie zo stać uży ty mi w cha rak te rze „przy krę ce -
nia śru by” lud no ści tu byl czej. Usta wa bo wiem nie ogra ni cza się do
okre śle nia za sad współ pra cy przy zwal cza niu prze stęp czo ści mię dzy na -
ro do wej, ter ro ry zmu, czy dzia łań ra tow ni czych w przy pad ku ka ta strof lub
klęsk ży wio ło wych. 
Oto w art. 2 pro jek tu czy ta my:
„Uży te w usta wie okre śle nia ozna cza ją: 
1) wspól ne ope ra cje – wspól ne dzia ła nia pro wa dzo ne na te ry to rium Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z udzia łem za gra nicz nych funk cjo na riu szy lub pra -
cow ni ków: (…)
b) w związ ku ze zgro ma dze nia mi, im pre za mi ma so wy mi lub po dob ny mi
wy da rze nia mi (…)
– pro wa dzo ne przez funk cjo na riu szy lub pra cow ni ków Po li cji, Stra ży
Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą du lub Agen cji Bez pie czeń stwa We -
wnętrz ne go” 
Nie co da lej zaś, w art. 8, zo sta je my po in for mo wa ni, iż za gra nicz ni funk -
cjo na riu sze bę dą mie li iden tycz ne upraw nie nia, jak służ by kra jo we, w tym
pra wo do uży cia bro ni pal nej i środ ków przy mu su bez po śred nie go w try -
bie prze wi dzia nym w usta wie z 1990 ro ku o po li cji. 
Że by nie za nu dzać szcze gó ła mi, od sy łam do ana li zy Sta ni sła wa Ża ry na
na por ta lu wPolityce.pl oraz lek tu ry pro jek tu usta wy wraz z uza sad nie niem
– za rę czam, że te go ty pu „kwiat ków” jest w pro jek cie o wie le wię cej. 
Je śli owe „wspól ne ope ra cje” z udzia łem „za gra nicz nych funk cjo na riu szy”,
prze pro wa dza ne „w związ ku ze zgro ma dze nia mi, im pre za mi ma so wy mi
lub po dob ny mi wy da rze nia mi”, nie są pod kład ką dla ewen tu al nej za gra -
nicz nej in ter wen cji w ra zie gdy by miej sco we służ by nie mo gły so bie po ra -
dzić ze spo łecz ny mi nie po ko ja mi, to nie wiem, cze go jesz cze trze ba. 

III. Po rzą dek w War sza wie 
War to zwró cić uwa gę na za po bie gli wość Dyk ta tu ry Ma to łów, naj wy raź niej
li czą cej się z moż li wo ścią „wa rian tu grec kie go”, któ ry to sce na riusz przy

obec nej ska li za dłu że nia pań stwa z pew no ścią nie jest wy klu czo ny. Po -
nad to, nie moż na mieć pew no ści, czy chro nicz nie nie do in we sto wa na i bie -
du ją ca po li cja wy ka za ła by się na le ży tą ener gią przy pa cy fi ka cji za mie szek,
woj ska zaś, jak wia do mo, prak tycz nie nie ma my. W ta kiej sy tu acji być al -
bo nie być obec ne go re żi mu oraz spo kój du cha bruk sel skich tu dzież ber -
liń skich wład ców Eu ro py za le żeć bę dzie od spraw nej re ak cji np. po li cji
nie miec kiej, lub zgo ła OMON-u. Oczy wi ście, we zwa nych w „sy tu acji,
w któ rych Rzecz po spo li ta Pol ska bę dzie po trze bo wać mię dzy na ro do wej
po mo cy w po sta ci in ter wen cji od po wied nich służb, w przy pad kach ochro -
ny po rząd ku i bez pie czeń stwa pu blicz ne go, za po bie ga nia prze stęp czo -
ści, w trak cie zgro ma dzeń, im prez ma so wych, klęsk ży wio ło wych, ka ta strof
oraz in nych po waż nych zda rzeń” - jak czy ta my w p. 2 rzą do we go uza sad -
nie nia do pro jek tu usta wy. 

Za uważ my, że Pol ska ma świe żo za so bą jed ną z naj więk szych na
świe cie „im prez ma so wych” i to po łą czo ną ze „zgro ma dze nia mi” na mię -
dzy na ro do wą ska lę – czy li Eu ro 2012. Ja koś nie da ło się od czuć de fi cy -
tów we współ pra cy z kra ja mi uczest ni ków mi strzostw Eu ro py. Co in ne go
ta ki Marsz Nie pod le gło ści, roz ją trza ją cy „fa szy stow skie” emo cje, czy pro -
te sty związ kow ców, któ rzy po su wa ją się do ob lę że nia Sej mu RP – sie dzi -
by de mo kra tycz nie wy ło nio nych elit prze fil tro wa nych pro fi lak tycz nie przez
ser we ry na szych „wschod nich part ne rów”. Z ta ki mi – wia do mo – nie ma
się co pie ścić. 

Mie li śmy już no we prze pi sy do ty czą ce sta nów wy jąt ko wych, nie le gal -
nie za ku pio ne LRAD-y, któ re na stęp nie po śpiesz nie le ga li zo wa no post fac -
tum, te raz ma my pro jekt usta wo we go za bez pie cze nia ob cej in ter wen cji,
gdy by sy tu acja w Pol sce wy mknę ła się spod kon tro li. Nie ma to jak
wszech stron ne, sys te mo we przy go to wa nia, by w ra zie cze go „po rzą dek
za pa no wał w War sza wie”. 

Ga da ją cy Grzyb, 5 lu te go, 2013 
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„Ho mo pro pa gan da w baj ce dla 6-
lat ków” – ta ki ty tuł zna la złem na
por ta lu „fron da.pl”. A że już od
dziec ka lu bi łem baj ki, więc te mat
mnie za in te re so wał. 
Na po czą tek dwa frag men ty z rze -
czo nej „baj ki”, przy to czo ne za por -
ta lem:
– „Ma ma mi Mać ka i Ka ro li ny są Sa -
bi na i Kry sia. Obie są les bij ka mi.”
– „Po nie waż dwie ko bie ty nie mo gą
mieć ze so bą dzie ci, po pro si ły o po -
moc Ste fa na. Ste fan jest Ge jem…
i ko cha An drze ja. Ste fan i An drzej są
pa rą, jak mał żeń stwo.”

Pierw szy cy tat zde cy do wa nie za da je kłam praw -
dzie gło szo nej zwy kle zię ciom przez te ścio we -
o tym, że mat kę ma się tyl ko jed ną. Dru gi – po -
przez ode rwa nie od nor mal no ści mo że wska zy -
wać, że to rze czy wi ście baj ka.

Jak po da je por tal, książ ka zo sta ła na gro dzo -
na w pre sti żo wym kon kur sie na naj lep szą li te ra -
tu rę dzie cię cą w Niem czech. Chy ba nikt nie ma
wąt pli wo ści, że na gro da się na le ża ła. Bra cia
Grimm przy tym po pro stu „wy mię ka ją”. I cóż tu
moż na po wie dzieć o nie miec kich eli tach? Chy -
ba tyl ko to, że ma ją po dob ny po ziom IQ, co na -
sze.

I moż na by w tym mo men cie za koń czyć, gdy -
by nie to, że nie wy pa da, by
not ka by ła aż tak krót ka.
Włą czy łem opcję „wro dzo na
pa sja ba daw cza” i mo gę pi -
sać da lej.

Po my śla łem so bie, że
pew nie za cie ka wi was, kto
ta ki chłam wy da je i kto tę
ma ku la tu rę roz pro wa dza ja -
ko książ ki - w myśl za sa dy,
że pie nią dze nie śmier dzą.
Książ kę zna la złem w księ -
gar ni in ter ne to wej „Mer lin”,
któ ra chwa li się tym, że „po -
sze rza ho ry zon ty”. Pusz cza -
jąc do obie gu ta kie
ba dzie wie, pew nie nie jest to
ła twe. Chy ba że po ziom po -
my li się z pio nem i jest się
już gdzieś na głę bo ko ści
pie kła. Że by od dać spra wie -
dli wość, mu szę przy znać, że
„Mer li no wi” do sta ło się głów -
nie dla te go, że był pierw szą

księ gar nią, w któ rej na tra fi łem na tę oswa ja ją cą
dzie ci z de pra wa cją szmi rę – na zwa ną książ ką.
W in nych księ gar niach też pew nie jest do stęp -
na i nie zdzi wił bym się, gdy by by ła gdzieś na wet
spe cjal nie eks po no wa na i pro mo wa na.
Klik ną łem na „opis” i jest dal szy ma te riał do not -
ki. Mo że za cy tu ję:
„Ta ży wa i cie pła książ ka do star czy mło de mu
czy tel ni ko wi cie ka wych in for ma cji o róż no rod -
nych for mach ro dzi ny, np. o sa mot nych ro dzi -
cach, ro dzi nach pat chwor ko wych, ro dzi nach
jed no pł cio wych, czy wresz cie ro dzi nach ad op -
tu ją cych dzie ci.”

Za uwa ży li ście, że nie wy mie nio no tu praw -
dzi wej ro dzi ny, tej je dy nej nor mal nej z mat ką
i oj cem? Po za tym, wy glą da, że jest to pra wie
książ ka po pu lar no -na uko wa.

Czy wie dzie li ście, że w ogó le są ta kie ro dzi -
ny? Ktoś wie, co to jest ro dzi na pat chwor ko wa?
Nie ma się cze go wsty dzić – ja też nie wie dzia -
łem. Ko ja rzy ło mi się z ja kąś dzi wacz ną „ro dzi -
ną” po twor ko wą, no mo że jesz cze kan gu rzą.
Kie dy jed nak spraw dzi łem w słow ni ku ję zy ka
pol skie go, to oka za ło się, że po pro stu brak mi
wy obraź ni. We dług słow ni ka:
„pat chwork – to na rzu ta, dy wa nik, tka ni na itp.
wy rób uszy ty z ka wał ków róż nych ma te ria łów”.
No i zro bi ło mi się głu pio, że na to nie wpa dłem.
A gdy do ko pa łem się do te go, że tak na zy wa się
„ro dzi nę re kon stru owa ną” w róż nych kon fi gu ra -

cjach po roz wo dach, to wprost za nie mó wi łem. 
Mo że więc jesz cze je den frag ment re kla my te -
go „dzie ła”:

„Czy ta jąc tę pięk nie ilu stro wa ną książ kę na
pew no znaj dziesz hi sto rię wła snej ro dzi ny i wy -
ja śnie nie, dla cze go jest ta ka uni kal na…Ma nia
nie ma ro dzeń stwa, ale za to wszyst ko in ne ma
po dwój nie. Ku ba ma trzy czwar te ta ty, któ re go
strasz nie lu bi. Ka ro la i Ma ciek ma ją na wet dwie
ma my i dwóch ta tu siów.” 
„Dwie ma my i dwóch ta tu siów”, „trzy czwar te ta -
ty” – no nie wiem, dla mnie i jed no, i dru gie to ja -
kiś hor ror. To te raz tak stra szy się dzie ci?

Au tor ka mi nie ma chy ba sen su za wra cać so -
bie gło wy. Ale, że by nie by ło, że utrud niam lub
mam cia sne ho ry zon ty, to na wszel ki wy pa dek
po da ję ty tuł: „To wszyst ko ro dzi na”. Kto wie, mo -
że ktoś bę dzie miał nie po ha mo wa ną ocho tę
wziąć to do rę ki i np. na pluć na okład kę? Jak mó -
wią spe cja li ści od psy chi ki – źle jest tłu mić emo -
cje w so bie, a lu dzie od re ago wu ją cza sem
w za ska ku ją cy spo sób.
Mia ło być jesz cze o wy daw cy tej „książ ki” – to
i bę dzie.  

Wy daw nic two na zy wa się „Czar na Owca”,
daw niej Ja cek San tor ski & Co, więc lo gicz nym
wy da je się wnio sek, że je go szef mu si mieć te -
raz coś wspól ne go z ba ra na mi. Mo że nie wie le,
mo że tyl ko po za mie nia li się na łby. 

Z cie ka wo ści zer k ną łem, ja kie
in ne dzie ła wy da ło to po żal się
Bo że wy daw nic two. Zbiór wy -
da nych po zy cji, a znaj du ją cych
się w ofer cie księ gar ni „Mer lin”,
otwie ra „dzie ło” pt. „Fan ta zje
w trój ką cie” i są dząc po okład -
ce nie jest to książ ka o fa na be -
riach mi ło śni ków geo me trii.
Zna la złem w ofer cie rów nież
dzie ło i ta kie: 
Au tor – Ste fan Zgli czyń ski, ty -
tuł: „Jak Po la cy Niem com Ży -
dów mor do wać po ma ga li”.
My ślę, że na tym mu szę za -
koń czyć, bo cze go kol wiek bym
jesz cze nie na pi sał, to i tak
chy ba nie był bym w sta nie dać
lep szej pu en ty do po ru szo nej 
w not ce te ma ty ki.

Recenzent JM, 
6 lutego, 2013

OSWAJANIE 
z deprawacją, zboczeniem i fałszem
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„RÓBTA CO CHCETA”, 
nawet zabijajta 

No i kto by po my ślał, że
Owsiak tuż przed ko lej ną
„Or kie strą WOŚP” strze li so -
bie  w ko la no?
Do tej po ry uda wa ło mu
się „słu żyć dwóm Pa nom”:
iść pod rę kę z es ta bli sh -
men tem III RP oraz uda -
wać, że jed no cze śnie pod
dru gą pa chą ści ska przy -
jaź nie ra mię lu du pra cu ją -
ce go miast i wsi.

„Ja bym się nie bał roz po cząć dys -
ku sji na ten te mat. Oso bi ście do -
pusz czam ta ki spo sób po mo cy, bo
ja to tak ro zu miem – eu ta na zja to
dla mnie po moc star szym w cier pie -
niach” – po wie dział w roz mo wie
z dzien nik.pl Je rzy Owsiak, za ło ży -
ciel i pre zes za rzą du Fun da cji Wiel -
kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.
Owsiak przy znał, że „boi się znie -
do łęż nie nia”. „A naj bar dziej dys -
funk cji, o któ rych czło wiek nie wie,
jak de men cja, al zhe imer. Te cho ro -
by do ty ka ją nie tyl ko se nio ra, ale
wszyst kie oso by, któ re ży ją w je go
oto cze niu, czę sto wręcz de gra du ją
ca łe ro dzi ny. W ta kich mo men tach
po ja wia się ostroż nie po dej mo wa -
ny u nas te mat eu ta na zji”.

Wy glą da na to, że twór ca WOŚP,
jak przy sta ło na pu pi la Sa lo nu III
RP, cią gle doj rze wa i nie wy klu czo -
ne, że któ raś z ko lej nych „or kiestr”
bę dzie zbie rać do pu szek na no wo -
cze sne i jak zwy kle po cho dzą ce
z naj wyż szej pół ki ze sta wy do eu -
ta na zji, na któ rych ku ra do ści pol -
skich se nio rów na kle jo ne bę dą
czer wo ne we so łe ser dusz ka re kla -
mu ją ce tę „grę or kie stry” do koń ca
ich świa ta i w tym przy pad ku ani
jed ne go dnia dłu żej. Pro po no wał -
bym na ser dusz kach umie ścić ja -
kąś uśmiech nię tą buź kę, a pod nią
na pis „Sie ma. 3 w 1, czy li uśpij ta –
znie czul ta – za bij ta”.

Owsiak szyb ko zro zu miał swój
błąd i za czął bie gać po me diach hi -
ste rycz nie pro stu jąc, de men tu jąc

i tłu ma cząc, „co po eta miał na my -
śli”, oraz pięt nu jąc nie go dziw ców,
któ rzy zło śli wie „spłasz czy li” sens
je go wy po wie dzi.

Gra to czy się o wiel ką staw kę,
bo je że li za ło ży my, że z tych po nad
90 pro cent pol skich ka to li ków spo -
ra część trak tu je swo ją wia rę po -
waż nie, to mło dzież ope ru ją ca
z pusz ka mi w oko li cach ko ścio łów
mo że mieć re kor do wo ma ły uro bek.

Owsiak prze ga pił wy raź nie fakt,
że pol skie spo łe czeń stwo po wo li,
ale jed nak się zmie nia, a wy sko ki
z oplu wa niem oj ca Ry dzy ka czy
obro na „Bol ka” w sty lu „Niech Wa -
łę sa po wie, ko mu przy ło żyć z „baś -
ki” mo że dziś dzia łać zu peł nie
ina czej niż to drze wiej by wa ło.

Do dat ko wo i za pew ne wbrew in -
ten cjom nóż w ple cy Owsia ko wi
wbi ła po słan ka SLD Se ny szyn. Za -
chwa la jąc w TVN24 eu ta na zję i po -
pie ra jąc Owsia ka, po rów na ła ją do
ope ra cji usy pia nia wła sne go psa.

To już nor ma, że le wac ko -li ber -
tyń scy wy ko le jeń cy, któ rzy za wsze
grom kim chó rem wy stę pu ją prze -
ciw ko ka rze śmier ci dla zbrod nia rzy
czy se ryj nych mor der ców, z ta ką
em pa tią po chy la ją się nie tyl ko
nad zwie rzę ta mi, ale i nad nie na -
ro dzo ny mi dzieć mi oraz ludź mi
do ży wa ją cy mi ostat nich dni,
chcąc im oraz ich ro dzi nom ulżyć
po przez za bi ja nie.

Otóż ten ziem ski pa dół jest ja -
koś tak urzą dzo ny, że pierw sze na -
sze chwi le po przyj ściu na świat
oraz te ostat nie tuż przed je go
opusz cze niem są bar dzo do sie bie
po dob ne z uwa gi na to, że w obu
tych fa zach ży cia je ste śmy zu peł -
nie bez rad ni, bez bron ni i zda ni na
in nych. W tych mo men tach nie ty le
li czy się wia ra i chrze ści jań skie war -
to ści, ile zwy kłe czło wie czeń stwo.

Za pew niam, że z ta ką sa mą
czu ło ścią, jak ro dzi ce Je rze go Po -
pie łusz ki, za trud nio ny w ko mu ni -

stycz nej Mi li cji Oby wa tel skiej oj ciec
Jur ka Owsia ka wraz z je go mat ką
pod cie ra li je go za sra ny ty łek, pra li
i pra so wa li pie lu chy, a po kar mie niu
przy tu la li go do pier si, by Ju recz ko -
wi się od bi ło i broń Bo że nie ula ło.
Da ję so bie rę kę uciąć, że nie jed no -
krot nie w no cy pod cho dzi li do śpią -
ce go Ju recz ka i spraw dza li, czy aby
nie na cią gnął so bie koł der ki na bu -
zię, po czym ca ło wa li go w czół ko.

Dla te go Pa nie Owsiak, kie dy
pan bę dziesz od cho dził z te go łez
pa do łu, to jak psu zu pa na le ży się
pa nu ze stro ny wła snych dzie ci za -
miast ze sta wu do eu ta na zji, pam -
pers na pod my ty ty łek, kar mie nie
ły żecz ką i wy god ne łóż ko, w któ rym
nie na ba wi się pan od le żyn. Ma ło
te go, ma to być trak to wa ne ja ko
oczy wi sta oczy wi stość, a nie re -

wanż i spła ta dłu gu za to, żeś pan,
kie dy dzie ci by ły ma łe, mył z ku pek
i si ków oraz pu dro wał ich ró żo we
tył ki. Za pew ne w pań skiej po stę po -
wej gło wie ani na chwi lę nie za wi -
ta ła wte dy myśl, że unik nął by pan
tych wszyst kich „przy krych czyn no -
ści” dzię ki abor cji.

Jed nak pięk ne ma cie rzyń stwo 
i tro ska o po tom stwo nie świad czy
jesz cze o peł nym czło wie czeń stwie,
gdyż po dob nie za cho wu je się wie le
zwie rząt i pta ków, no mo że z wy jąt -
kiem ku ku łek. Naj bar dziej o na szym
czło wie czeń stwie świad czy tro ska 
o lu dzi sta rych, już od cho dzą cych,
i to ona od róż nia nas od zwie rząt,
któ re po opusz cze niu ro dzin nej no -
ry czy gniaz da już nie wra ca ją, by
to wa rzy szyć w ostat niej dro dze
swo im ro dzi com. cd. na str. 6



Owsia ka po sa dzo no na czub ku
tak wy so kiej gó ry, że je go upa dek
bę dzie bar dzo bo le sny. Jesz cze
nie daw no „wio dą ce me dia” upa ja ły
się tym, że Owsiak   w ran kin gu au -
to ry te tów wy prze dził pa pie ża Ja na
Paw ła II, nie do da jąc jed nak, że sa -
me tak ogłu pi ły nad wi ślań ską ga -
wiedź, że nie po tra fi ona od róż nić
au to ry te tu od wy lan so wa ne go
sztucz nie ido la tłu mów.

Jak to się sta ło, że tak wy so ko
wy win do wa no czło wie ka, o któ rym
pi sa ła już kil ka lat te mu M. Na rbutt:
„Kie dy spoj rzy się na CV Owsia ka
– z tru dem zro bio na ma tu ra i trzy
nie uda ne po dej ścia na ASP i psy -
cho lo gię – trud no wy obra zić so bie,
by był ide al nym kan dy da tem na
sze fa wiel kiej fun da cji, przez któ rą
do te go ro ku prze pły nę ło już ok. 45
mi lio nów do la rów, czy też na ido la
tłu mów. Je go bio gra fia wraz
z epi zo dem po by tu w szpi ta lu psy -
chia trycz nym i sy mu lo wa ną schi zo -
fre nią w ce lu unik nię cia woj ska jest
ty po wa dla śro do wisk al ter na tyw -

nych, ale ra czej nie dla lu dzi suk ce -
su (...) trud no nie za uwa żyć, że
Owsiak ra czej nie prze pa da za Ko -
ścio łem. – Bzdu ry mó wisz, to nie
ma nic do rze czy – de ner wu je się
Owsiak, gdy su ge ru ję, że je go dom
ro dzin ny za szcze pił w nim, oględ -
nie mó wiąc, spo rą re zer wę wo bec
Ko ścio ła. 

De kla ru ją cy się, ja ko «nie cho -
dzą cy do ko ścio ła ka to lik», wy cho -
wał się w ate istycz nym
śro do wi sku – par tyj ny oj ciec był wy -
so ko po sta wio nym mi li cjan tem, nie -
par tyj na mat ka by ła oso bą
nie wie rzą cą (...) spo ro osób, któ re
mia ły za wo do we kon tak ty z Owsia -
kiem, za je go pię tę achil le so wą
uzna je brak to le ran cji na kry ty kę”.

Wy glą da na to, że Owsiak wśród
ce le bry tów to ta ki od po wied nik na -
tursz czy ka „Bol ka” Wa łę sy wśród
po li ty ków.

Ot, zwy kły skal pel, któ re mu się
ubz du ra ło, że jest chi rur giem -wir tu -
ozem.

kokos26, 11 stycznia, 2013

Czar no skó ry Po lak po ka zał bia łym Po la kom, co to
zna czy god ność i ho nor. 

Kto jest naj więk szym w Sej mie obroń cą ro dzi ny, wia ry i tra dy cji?
Tak, zga dli Pań stwo: Ni ge ryj czyk z po cho dze nia, Po lak z wy bo ru –
John God son. Nie boi się mó wić te go, cze go więk szość Po la ków,
jak wi dać, się wsty dzi: że ho mo sek su alizm, tak rze ko mo po stę po -
wy i no wo cze sny styl ży cia, to grzech. I na do miar złe go (do bre -
go?) nie wsty dzi się te go, co po wie dział. Otrzy mu je za to ma ile od
pe de ra stów i ich obroń ców: „spie… na drze wo do Afry ki”.  

Tym cza sem to ra czej miej sce dla tych „po stę pow ców”, śmier -
dzą cych ra si zmem na ki lo metr. John God son się nie boi tych na -
pa ści i ry zy ku je po li tycz ną ka rie rę.

Post scrip tum: nie to le ran cja le wi cy, jej to ta li tar ne ma rze nie o stwo -
rze niu No we go Czło wie ka (za dru gim po dej ściem), na po tka ło trud -
ne go prze ciw ni ka. Pol ska po win na być dum na z ro da ka z wy bo ru.

Jan Bogatko, 7 lutego, 2013

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

Pokazał nam Godson, jak zwyciężać namy!

cd. „RÓBTA CO CHCETA”, nawet zabijajta 


