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Miłośnicy przedmioto
wości noszą różne ko
stiumy i nawet jeśli we
wnątrz grupy występuje 

coś w rodzaju rywalizacji, to w każdej 
chwili są w stanie zawiązać jakąś „koa
licję europejską” czy „pakt senacki”, by 
jako „opozycja demokratyczna” wspól
nie zwalczać zwolenników podmioto
wości. Cechuje ich postulowana przez 
Konfederację „wielowektorowość”, ale 
jeden wektor jest najsilniejszy – to spo
legliwość (służalczość?) wobec czyn
ników zewnętrznych ubrana w reto
rykę „stosunków dobrosąsiedzkich” 
czy „współpracy międzynarodowej”.

Gdy komuniści sowieccy przygo
towywali się do swego „upadku”, wy
myślili „doktrynę FalinaKwicinskiego” 
polegającą na zastąpieniu obecności mi
litarnej w dawnych krajach „demokracji 
ludowej” uzależnieniem energetycznym. 
Kraje już formalnie niepodległe zamie
rzano kontrolować metodą tańszą, wi
zerunkowo lepszą, a równie skuteczną. 
Pewnie niewielu ludzi wie, że prezydent 
Putin jest doktorem gazownictwa, a je
go praca doktorska dotyczyła eksportu 
gazu jako środka do osiągania celów 
politycznych. Grupa ludzi skupionych 
wokół braci Kaczyńskich była zdania, 
że choćby częściowe uniezależnienie 
się od dostaw węglowodorów z Rosji 
jest niezbędnym warunkiem naszej su
werenności. Niestety ugrupowania po
lityczne sprawujące władzę przez więk
szość historii III RP albo nie dostrzegały 
takiej zależności, albo nie uważały su
werenności za wartość istotną. Historia 
starań o dostawy gazu z Norwegii liczy 
już ćwierć wieku, bo starania te były 
dwukrotnie zatrzymywane natychmiast 
po dojściu do władzy koalicji SLDPSL 
(2003) i POPSL (2007). Podczas pierw
szych rządów PiS udało się rozpocząć 
budowę gazoportu w Świnoujściu, ale 
kadencja skończyła się po 2 latach, co 
wystarczyło na budowę Muzeum Po
wstania Warszawskiego, było jednak 
okresem zbyt krótkim na ukończenie 
terminala gazowego. Następny rząd – 
premiera Tuska – musiał już kontynu
ować budowę, choć zdołano opóźnić jej 
ukończenie o 3 lata.

Z ujawnionych amerykańskich da
nych analitycznych wynika, że Lech 
Kaczyński był „niesterowalny”, i  to, 
obok uporczywych starań o niezależ
ność energetyczną Polski, było przyczy
ną jego śmierci. Porozumienia z Gaz
promem były nadzwyczaj korzystne 
dla Rosji. Były też korzystne dla nego
cjatorów, a tak się dziwnie składa, że 
Rosjanie na negocjatorów upodoba
li sobie „ludowców”. Inżynier Witold 
Michałowski, który całe swoje życie 
zawodowe budował rurociągi na wielu 
kontynentach, twierdził, że negocja
torzy porozumień otrzymali prowizję 
160 mln $, choć „gazowy biznesmen” 
Aleksander Guzowaty korygował tę 
sumę do 110 mln.

26 marca 2010 roku zespół eksper
tów złożył w kancelarii prezydenta RP 

dokument wskazujący, że pakiet poro
zumień gazowych z Rosją został zawarty 
z ewidentną szkodą na rzecz polskiego 
obywatela, że posiadał fundamentalne 
błędy prawne i że nie pobieramy opłaty 
za tranzyt gazu, tracąc miliard dolarów 
rocznie. Była też sugestia, żeby anulo
wać pakiet porozumień i renegocjo
wać umowę. 8 kwietnia 2010 r. prezy
dent Obama spotkał się z prezydentem 
Miedwiediewem, by podpisać coś w ro
dzaju układu o amerykańskim désin-
téressement wobec Europy Środkowo
Wschodniej. 9 kwietnia 2010 r. została 
uruchomiona budowa rurociągu Nord 
Stream. 10 kwietnia 2010 r. mgła poja
wiła się w Smoleńsku na godzinę przed 
lądowaniem i ustała dokładnie w mo
mencie katastrofy. Dwadzieścia minut 
później minister Sikorski zawiadomił 
o katastrofie Jarosława Kaczyńskiego, 
dodając, że wszyscy zginęli. Trzy dni 
później Sikorski poinformował świat 

w telewizji CNN, że samolot był spraw
ny, a winę ponoszą piloci, próbując wy
lądować we mgle. 29 października 2010 
roku, już w warunkach „nowego otwar
cia” i gwałtownego wzrostu przyjaźni 
z Rosją, Waldemar Pawlak i Igor Sieczin 
podpisali kolejną, również niekorzystną 
umowę, po której nasz „ludowiec” był 
nawet niepokojony przez wścibskich 
prokuratorów. Dopiero dziś, po 25 la
tach starań i wielu ofiarach, jesteśmy 
blisko niezależności energetycznej, choć 
wcale to nie znaczy, że nie będzie kło
potów. Fakt, że uzyskano opinie śro
dowiskowe i zgody rządów Norwegii, 
Szwecji i Danii, a nawet rozpoczęto bu
dowę rurociągu Nordic Pipe świadczy, 
że Rosja nie ma już tak wielkiego wpły
wu na zachodnie rządy. Tym niemniej 
pozostaje jedna potencjalna przeszkoda 
– konieczność uzyskania zgody Rosji 
na skrzyżowanie trasy rurociągu z ru
rociągiem Nord Stream.

Czy to energetyka leży u podłoża 
ciągłych desperackich prób wymia
ny ekipy rządzącej w  Polsce? Dziś, 

w obliczu pandemii, przedstawiciele 
wielu partii opozycyjnych w Europie 
deklarują zawieszenie walki politycznej 
i pełne poparcie rządów. Lecz u nas wi
dzimy proces całkiem odwrotny – ataki 
na rząd uległy wzmożeniu, a nawet jest 
już organizowany „gniew ludu”.

Mieliśmy w PRL całkiem duży 
przemysł, zbudowany w spo
rej części za kredyty zaciąg

nięte przez Gierka, a zakłady przemy
słowe – wbrew panującej opinii – nie 
zawsze były przestarzałe. Sam czyta
łem przed laty w „Financial Times”, 
jak prezes International Paper Com
pany chwalił się swoimi zdolnościa
mi biznesowymi, gdyż udało mu się 
zakupić najnowocześniejsze na świe
cie zakłady papiernicze w Kwidzynie 
za okazyjną cenę 20 procent wartości 
(negocjator strony polskiej, min. Le
wandowski, chyba też był zadowolo

ny). Zdaniem premiera Olszewskiego, 
żeby ukraść sto złotych, marnowano 
tysiąc. Niszczarka działała skutecznie 
– w 1989 roku istniało 8500 państwo
wych przedsiębiorstw, a w roku 2015 
już tylko 240. Sprawdzoną techniką 
było doprowadzanie do bankructwa 
i odkupywanie zakładu po korzystnej 
cenie. Ale najdziwniejsze jest, że au
torzy tych zniszczeń do dziś brylują 
na salonach, udzielają wywiadów, re
prezentują Polskę w europarlamencie, 
a jednego z nich wdzięczni Europejczy
cy wybrali na swego „króla”.

Z dzisiejszej perspektywy widać, 
że ten bezprecedensowy w dziejach 
świata demontaż państwa, to wyga
szanie Polski, było świadomym nisz
czeniem dorobku pokoleń Polaków 
w celu pozbawienia podstaw mate
rialnych do odbudowy suwerenno
ści. Ponadto świat nie był gotowy na 
przyjęcie „nowego gracza”. Powiedział 
o tym wyraźnie pewien amerykański 
senator Andrzejowi Gwieździe podczas 
jego wizyty w Stanach Zjednoczonych 

w latach dziewięćdziesiątych: „Co zro
bić z waszym przemysłem? Z zarobka
mi rzędu centów za godzinę zdestabili
zujecie gospodarkę światową. Dlatego 
nie możemy poprzeć waszej niepod
ległości”. Dlatego konieczny był „plan 
Balcerowicza” i  powstanie państwa 
montowni, hurtowni i akwaparków 
– państwa z przywódcami w rodzaju 
Tuska czy Pawlaka.

Gdy poinformowano Donalda Tu
ska o katastrofalnym stanie polskiej 
demografii, o dosłownym wymiera
niu narodu, jedyną reakcją premiera 
był chamski żart – „panowie, bierzmy 
się do roboty!”. Przy okazji mowy wy
głoszonej z okazji nadawania kolejne
go doktoratu h.c. Lech Wałęsa stwier
dził, że w Polsce powinno mieszkać 
20mln ludzi do obsługi linii tranzy
towych wschódzachód. Oczywiście 
„mędrzec Europy” sam sobie tego nie 
wymyślił, ale taką wizję kreślili Pola

kom przywódcy i na tyle wyznaczono 
górną granicę naszych ambicji i aspira
cji. Przyszli historycy będą spierać się 
który z nich bardziej zaszkodził Polsce. 
Gorzej, że ciągle w kraju są miliony lu
dzi skłonnych powierzyć władzę sukce
sorom tych postaci. Bo nie jest tak, że 
w Polsce żyją sami patrioci czy świa
domi Polacy. Wielu jest takich, których 
Roman Dmowski określał jako „żywioł 
polski” – bardzo wdzięczny materiał 
dla medialnych manipulatorów. Być 
może znaleźliby się także budowniczo
wie bram triumfalnych dla wkraczają
cych obcych wojsk. Uleciały z naszego 
słownika słowa „renegat” czy „zdrajca”, 
ale to nie znaczy, że nie istnieją ludzie, 
którzy w pełni wyczerpują znamiona 
tych pojęć.

W grudniu 2013 roku Gru
pa Inicjatywna Związku 
Ludności Narodowości 

Śląskiej wysłała list do ambasadora 
Federacji Rosyjskiej z prośbą, by nie 
mierzyć rakietami z  Kaliningradu 

w Śląsk, bo Śląsk nie identyfikuje się 
z Polską i  zawsze pozostaje przyja
zny Rosji. Wcześniej przywódca Ru
chu Autonomii Śląska, dr Gorzelik, 
zapowiedział, że do roku 2020 Śląsk 
uzyska pełną autonomię, a on przy
stąpi do walki o autonomię dla innych 
regionów – w pierwszym rzędzie dla 
regionu kaszubskopomorskiego. Pla
ny te zostały pokrzyżowane w wyniku 
wyborów 2015 roku, ale wystarczy
łaby jeszcze jedna kadencja rządów 
POPSL, a „kwestia polska” zostałaby 
trwale „rozwiązana”. Dlatego musimy 
być szczególnie uwrażliwieni na hasła 
typu „autonomia najwyższą formą sa
morządności” czy mówienie, że „samo
rządy są najbliżej ludzi i najlepiej znają 
ich potrzeby, a nie rząd w Warszawie”.

W trzydziestą rocznicę częś
ciowo wolnych wyborów, 
4 czerwca 2019 roku 

w Gdańsku prezydenci największych 
miast zrzeszeni w Unii Metropolii Pol
skich im. Pawła Adamowicza ogłosili 
21 postulatów. Czy przez przypadek 
Fundacja Batorego postanowiła udo
skonalić polski samorząd i ogłosiła swój 
raport w tym samym czasie? W otuli
nie nowomowy i rytualnych frazesów 
o demokracji, samorządności i rządach 
prawa, eksperci od Sorosa i prezydenci 
„wolnych miast” jasno i bez ogródek 
wyartykułowali program demontażu 
państwa: Likwidacja urzędu wojewody 
na rzecz „niezależnej izby audytu sa
morządowego”. Zwiększenie autonomii 
programowej szkół (możliwość kształ
towania różnych programów szkolnych 
w zależności od regionu). Likwidacja 
kuratorów oświaty. Utworzenie policji 
samorządowej (wyodrębnionej z po
licji państwowej i podporządkowa
nej samorządom). Tzw. „rozproszone 
przywództwo lokalne” reprezentowane 
przez Federację Samorządową – „jedną 
silną organizację grupującą wszystkie 
samorządy i reprezentującą je wobec 

władzy centralnej”. Weto samorządowe 
umożliwiające czasowe wstrzymanie 
procesu legislacyjnego, co „pozwoliło
by na przeprowadzenie dodatkowych 
konsultacji”. Jest też postulat „odpoli
tycznienia mediów publicznych”. Jak 
widać, „internacjonaliści europejscy” 
i postkomuniści nie mogą się pogodzić 
z utratą w 2015 roku monopolu infor
macyjnego i żądają „neutralizacji” te
lewizji publicznej. Dlatego warto, żeby 
malkontenci narzekający na telewizję 
publiczną, której „nie da się oglądać”, 
pamiętali, że nawet jeśli jest to propa
ganda, to propaganda polska. Byłoby 
źle, gdyby jej nie było.

I wcale nie jest oczywiste, że będzie 
zawsze. Po zmianach roku 2010 (które 
miały cechy zamachu stanu) zwolnio
no z TVP rzeszę ludzi, a z zapowiedzi 
beneficjentów III RP wynika, że tym 
razem czystki byłyby jeszcze większe. 
Czy wówczas telewizja z „naszych po
datków” będzie obiektywna, czy otrzy
mamy kolejną potężną michnikową gę
bę, która dołączy do chóru wszystkich 
mediów „głównego nurtu”? Mieliśmy 
już w III RP jednolity przekaz medial
ny. Czy wówczas telewizję „dało się 
oglądać”? Pomijając już wszystkich, 
którzy rodzinnie i niejako „systemo
wo” nie znoszą „kaczyzmu” (w samej 
Warszawie jest 400 tys. „Mazgułów”), 
nawet ludzie dalecy od sympatyzowa
nia z komunizmem surowo recenzu
ją rząd. Znamy te utyskiwania: „Rząd 
jest słaby i sobie nie radzi”. „Bo trze
ba rządzić mądrze, a nie głupio”. „Nie 
zrobiono tego, nie ruszono owego, to 
się wali, a tamto leży”. „Ponadto przed
siębiorcy są niszczeni i szaleje droży
zna”. Oczywiście prawie nikt nie wierzy 
w przeznaczoną dla „zagranicy” bajerę 
o „łamaniu konstytucji”, „niszczeniu 
demokracji”, „dyktaturze” itp. Gdyby 
było inaczej – opozycja nie domagałaby 
się tak uporczywie wprowadzenia sta
nu wyjątkowego. Bo mieliśmy jedyną 
na świecie opozycję, która żądała sta
nu wyjątkowego – a przecież taki stan 
to nic przyjemnego dla opozycji. Nasi 
„totalsi” mogliby się o tym dowiedzieć 
choćby od kolegówopozycjonistów 
w Turcji.

I Rzeczpospolita upadała przez 100 
lat, później 5 pokoleń walczyło o jej 
odtworzenie. Dziś możemy państwo 
zniszczyć błyskawicznie jedną nieroz
sądną decyzją wyborczą, powierzając 
władzę zwolennikom „rozproszonego 
przywództwa lokalnego”. Możliwe, że 
rząd jest zły (lub bardzo zły), ale jest 
polski. Powinniśmy cenić rząd i pań
stwo polskie, nawet jeśli jest ono z „dyk
ty”. Niezbyt wielu Polaków w ostatnich 
300 latach miało szczęście posiadać 
choćby słaby, ale polski rząd. W 2015 
roku prof. Andrzej Nowak powiedział: 
„Nie ma wątpliwości, że w ostatnich 
25 latach politykiem najbardziej upo
minającym się o  państwo polskie, 
o potrzebę jego umocnienia, unowo
cześnienia i odbudowę był Jarosław 
Kaczyński”. I to jest prawda. K

Lata 2014–2015

W styczniu 2014 roku Społeczny Ko
mitet uzyskał lokalizację w zapropono
wanym przez nas prestiżowym miej
scu (ul. Towarowa róg ul. Powstańców 
Wielkopolskich). 17.03.2014 r. Prezy
dent Poznania Ryszard Grobelny ob
jął patronat honorowy nad budową 
pomnika Wypędzonych Wielkopo
lan. W kwietniu 2014 r. z 30 projek
tów i wizualizacji Zarząd Społecznego 
Komitetu wybrał najbardziej przeko
nujący swym lapidarnym przesłaniem 
wstępny projekt artysty rzeźbiarza Jaro
sława Mączki z BielskaBiałej. W lipcu 
2014 r. Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd 
Zieleni Miejskiej wyraziły zgodę na 
dysponowanie nieruchomościami pod 
pomnik. Społeczny Komitet oznaczył 
miejsce sjenitową tablicą informacyj
ną. Ideowym przesłaniem pomnika 
J. Mączki jest memento z rozwinięciem: 
krzywdy wyrządzone dzieciom przez 
wypędzenia to barbarzyństwo, zbrod
nia przeciwko ludzkości. Na pytanie, 
dlaczego właśnie dziecko (dziewczyn
ka) jest centralnym symbolem pomni
ka, odpowiedź jest prosta:

– Około 31% wypędzonych z Wiel
kopolski i uwięzionych w obozach prze
siedleńczych stanowiły dzieci do lat 
18. W tej grupie wiekowej są wszyscy 
obecnie jeszcze żyjący świadkowie 

wypędzeń z  Wielkopolski. To gest 
w stosunku do Nich. Według danych 
statystycznych żyje ich jeszcze kilka 
tysięcy.

– Krzywda wyrządzona dziecku 
jest krzywdą wielokrotną.

– Dziecko jest bezbronne, pozba
wione głosu, bezpieczeństwa, natural
nego środowiska, czyli domu z rodzi
cami, rodzeństwem, zabawkami.

– Dziecku odebrano prawo bycia 
dzieckiem.

– Dziecko w sposób nagły stało się 
świadkiem przemocy fizycznej i psy
chicznej, barbarzyństwa obcych na
jeźdźców mówiących lub wrzeszczą
cych w obcym języku.

– Dziecko znalazło się nagle w stre
fie ubóstwa, niedożywienia, stresu, cza
sem głodu, braku opieki lekarskiej.

– Dziecko pozbawiono możliwości 
nauki w języku ojczystym.

– Dzieciństwo zostało skrócone, 
Niemcy wymagali pracy już od 12–16 
roku życia.

Głównym materiałem pomnika 
ma być szary granit strzegomski lub 
strzeblowski (pylony, podest, schody), 
dla rzeźby stosowniejszy byłby sjenit 
Przedborowa lub drobnoziarniste ga
bro typu Impala.

Gdyby w  Poznaniu wzniesio
no Pomnik Wypędzonych wcześniej 
niż Pomnik Wypędzonych w Gdyni 

(październik 2014 r.), z pewnością jego 
centralnym symbolem byłaby kilkuo
sobowa rodzina. Realizacja w Gdyni 
stworzyła dla Poznania m.in. obawę 
o plagiat.

Wydawało się, że sprawy po
mnikowe potoczą się zgodnie z pro
cedurami i naszymi oczekiwaniami. 
Już 5.11.2013 r. Rada Miasta Pozna
nia na XVIII sesji uchwaliła zgodę na 
wzniesienie pomnika Wypędzonych 
Wielkopolan i powierzyła wykonanie 
tej uchwały Prezydentowi Miasta Po
znania. Czarną datą dla nas jest środa 
20 maja 2015 r. Prezydent Poznania Ja
cek Jaśkowiak powołał 14osobowy Ze
spół do Spraw Wznoszenia Pomników. 
W składzie Zespołu nie ma ani jednego 
kombatanta II wojny światowej, choć 
Zespół ma decydować o pomnikach 
związanych z latami 1939–1945. Była 
to poważna wada strukturalna tego gre
mium, co miało się okazać już wkrótce.

22.09.2015 r. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Zespołu, dla nas nieko
rzystne, bo włączono do procedowania 
pomnik Wypędzonych Wielkopolan, 
mimo że żadne przepisy przejściowe 
nie przewidywały tego ruchu w stosun
ku do tak zaawansowanego projektu.

10.03.2016 r. W Sali Białej Urzę
du Miasta Poznania odbyła się deba
ta publiczna nad projektem pomnika 
Wypędzonych Wielkopolan Jarosława 
Mączki. Pokazano model i wizualizacje 
dzienne i nocne pomnika, które spotkały 
się z widoczną, zdecydowaną aproba
tą uczestników debaty. Podobne oceny 
przesyłano później drogą elektroniczną.

22.03.2016 r. na Posiedzeniu Ze
społu do Spraw Wznoszenia Pomników 

pozytywnie zaopiniowano w głoso
waniu przedstawioną przez wniosko
dawców formę pomnika Wypędzo
nych Wielkopolan (8 głosów za, 1 głos 
wstrzymujący się).

Niespodziewana 
przeszkoda

Od momentu zatwierdzenia projektu 
Społeczny Komitet zintensyfikował pra
ce przygotowawcze i skompletował do
kumentację niezbędną do wystąpienia 
o pozwolenie na budowę. Rozwinęliśmy 
projekt we wszystkich branżach: archi
tektura, konstrukcja, geodezja, drogi, 
zieleń, oświetlenie, odwodnienie, kiosk 
informacyjny, wstępne rozmowy z właś
cicielami kamieniołomów granitu na 

Dolnym Śląsku. Wydawało się, że wkrót
ce rozpoczniemy pracę na parceli pod 
pomnik, zgodnie z przepisami zapra
szając na początek archeologów.

W dniu 4.10.2016 r. na posiedze
niu Zespołu stała się rzecz niesłychana: 
dwie panie ze stowarzyszenia Wspólno
ta Polaków Wypędzonych i Poszkodo
wanych przez III Rzeszę skrytykowały 
już zatwierdzony projekt. Inicjatorów 
poproszono o opuszczenie sali. Później 
dowiedzieliśmy się, że Zespół nagle 
zmienił zdanie i wbrew poprzednim 
ustaleniom przegłosował we własnym 
gronie rozpisanie konkursu na pomnik. 
Okazało się, że 6 członków Zespołu 
w tej samej kwestii głosowało za i prze
ciw: wcześniej przeciw konkursowi, 
później za konkursem. Byli to: Joanna 

BielawskaPałczyńska, Łukasz Mikuła, 
Rafał Ratajczak, Jacek Maleszka, Jędrzej 
OkszaPłaczkowski i Piotr Marciniak. 
Należy dodać, że porządek obrad nie 
przewidywał głosowania, lecz po wy
słuchaniu opinii odrębnej miał przejść 
do następnej sprawy. Tak się nie stało. 
Powstała całkiem nowa dla Społecz
nego Komitetu sytuacja – odrzucenie 
naszej dziesięcioletniej pracy, chaos 
proceduralny. Zespół złamał zasadę 
pacta sunt servanda, podstawową za
sadę obowiązującą decydentów. Nie 
było żadnych racjonalnych powodów, 
by zarządzać jakiekolwiek głosowanie. 
Oprócz absurdu mamy tu do czynienia 
po prostu z cynizmem i bezczelnością.

Głosowanie Zespołu do Spraw 
Wznoszenia Pomników z dnia 4.10.2016 r. 
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Dokończenie ze str. 1

Pomnikowy paraliż
Henryk Walendowski

Podmiotowość czy przedmiotowość
Jan Martini

Często spotyka się opinię, że między politykami nie ma istotnych różnic, bo „wszy-
scy kradną”, choć jedni więcej, a drudzy mniej. Nietrudno zauważyć, że różnice jed-
nak są, a można je sprowadzić do podziału na zwolenników przedmiotowości i pod-
miotowości Polski.


