
ijający 2022 rok przebiegał 
od 24 lutego pod znakiem 
wojny rozpętanej na Ukrai-
nie przez Rosję. Agresja 

Moskwy – uzasadniana na potrzeby 
propagandowe „walką z nazistowskim 
reżimem w Kijowie” – przynosi po-
ważne konsekwencje natury militarnej 
oraz geopolitycznej. Rosyjski prezydent 
miał się przechwalać, że jego armia 
„w trzy dni” jest w stanie zająć ukraiń-
ską stolicę. Po ponad trzystu dniach 
konfliktu nie była w stanie tego uczynić. 
Przegrana przez Rosjan w pierwszych 
tygodniach wojny bitwa o Kijów oraz 
kolejne niepowodzenia armii rosyjskiej 
na froncie w wyniku udanych kontr-
ofensywnych działań armii ukraińskiej 
(Izium, Chersoń) skutecznie sfalsyfi-
kowały mit o kruszącej każdy opór 
militarnej potędze Rosji. 

O szczegółach pomocy militarnej na-
pływającej na Ukrainę, przede wszyst-
kim ze strony Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii oraz Polski, wiemy 
naturalnie bardzo niewiele. Wsparcie 
jest bez wątpienia skuteczne, choć naj-
nowsze technologie wojskowe na nic 
by się zdały, gdyby nie było tych, którzy 
potrafią i chcą robić z nich użytek. 
Morale armii ukraińskiej było czynni-
kiem, który kremlowscy stratedzy zlek-
ceważyli, planując „szybką i łatwą woj-
nę” przeciw „kijowskim nazistom”. 
Wzrastało ono wraz z kolejnymi suk-
cesami na froncie (odepchnięcie Rosjan 
spod Kijowa), które z kolei obnażały 
bestialstwo okupantów (Bucza, Irpień). 

Nękanie ukraińskich miast atakami za 
pomocą dronów uderzających w in-
frastrukturę krytyczną (elektrownie) 
przynosi raczej skutek odwrotny od 
oczekiwanego przez agresorów. 

Od początku konfliktu strona ukra-
ińska ma sukcesy na froncie wojny pro-
pagandowej. Tutaj także można mówić 
o kluczowym wsparciu ze strony Za-
chodu w sensie zarówno koncepcyjnym, 
jak i medialnym. Legendarne (już) 
słowa dowódcy obrońców Wyspy Wę-
żowej do rosyjskiego okrętu wojennego, 
zatopienie krążownika „Moskwa” 
(„Moskwa zatonęła”), czy kreowanie 
obrońców „Azowstalu” w Mariupolu 
na współczesnych Spartan spod Ter-
mopil – to tylko najbardziej znane ele-
menty tej wojny propagandowej umie-
jętnie prowadzonej przez władze w Ki-
jowie. Dodatkowo docierają do świa-
towej opinii publicznej kolejne obrazy 
i zeznania świadków (uchodźców) do-
kumentujące bestialstwa rosyjskich żoł-
nierzy. Na długi czas „ruski mir” koja-
rzyć się będzie z Buczą, zniszczonym 
teatrem w Mariupolu i ukraińskimi 
miastami pozbawianymi prądu i ogrze-
wania w wyniku rosyjskich ostrzałów 
rakietowych. 

         
Jak wojna zmieni Ukraińców? 
Każda wojna zmienia agresora i obroń-
ców. Im dłużej będzie trwać, tym zmia-
ny będą głębsze. Na razie większość 
Rosjan wspiera wojnę rozpoczętą w 
lutym tego roku przez Putina. Akcep-
tuje również tezy kremlowskich pro-

pagandystów o konieczności „denazy-
fikacji Ukrainy” (aczkolwiek sam Putin 
oznajmił tuż przed wybuchem wojny, 
że Ukraina i naród ukraiński są „wy-
myślonymi tworami”). 

Jak wojna zmieni Ukraińców? Czy w 
swoim panteonie narodowych bohate-
rów zamienią autorów ludobójczej po-
lityki wobec Polaków (Banderę, Szu-
chewycza et consortes) na bohaterów 
z Wyspy Wężowej i Mariupola, czy 
może dokonają jakiegoś połączenia pa-
mięci o tych, którzy napadali na bez-
bronne polskie wioski na Wołyniu, z 
tymi, którzy własną krwią płacili za 
opór wobec rosyjskiego najeźdźcy – 
czas pokaże. Jednak kierunek tej zmiany 
tożsamościowej z naszego punktu wi-
dzenia będzie absolutnie kluczowy. Po-
dobnie jak fakt, że armia ukraińska 
(wszystko na to wskazuje) będzie jedną 
z najliczniejszych, najlepiej uzbrojonych 
(zachodnie dostawy) armii w naszym 

regionie Europy; armii, która „pokonała 
Rosję”. Z tym także musimy się liczyć, 
pamiętając, że w polityce międzynaro-
dowej nic nie trwa wiecznie, a zwłaszcza 
tak ulotne kategorie, jak „wdzięczność” 
i „przyjaźń”. 

  
Bronić Polski  
— na granicach i w sercach 
Tym bardziej więc należy wysoko ocenić 
decyzje podejmowane przez obecny pol-
ski rząd zmierzające do odbudowy i 
rozwoju siły militarnej naszego kraju. 
Zawierane ze Stanami Zjednoczonymi 
i Koreą Południową kontrakty na do-
stawy zaawansowanego technologicznie 
uzbrojenia oraz dozbrajanie polskiej ar-
mii produktami naszego przemysłu zbro-
jeniowego, które udowodniły swoją przy-
datność na froncie ukraińsko-rosyjskim 
(pioruny), pozwalają mieć nadzieję, że 
dobrze wykorzystamy te „trzy minuty” 
(nawet nie „pięć”), które mamy przed 
sobą dzięki chwilowemu osłabieniu 
Rosji. Dobrze się stało, że ustawa „O 
obronie Ojczyzny” została przyjęta przez 
parlament w atmosferze ogólnopartyj-
nego konsensusu. 

Jednak żadna ustawa i żadne nawet 
najbardziej nowoczesne uzbrojenie na 
nic się nie przydadzą, jeśli nie będzie 
obrońców Ojczyzny. A więc tych, którzy 
są świadomi istnienia spraw i obowiąz-
ków, których nie można opuścić, od 
których nie można zdezerterować. Trzy-
dzieści pięć lat temu o tym wymiarze 
„Westerplatte” jako placówki bronionej 
usque ad finem przejmująco mówił św. 
Jan Paweł II do młodzieży w miejscu 
heroicznej obrony polskiej strażnicy 
wojskowej we wrześniu 1939 roku. Pod-
kreślał, że nic tak nie demobilizuje jak 
„klimat relatywizmu, rozchwianie pojęć 
i zasad”. Nikt, kto uważa, że „każdy ma 
swoją prawdę – agresor i obrońca”, nie 
będzie w stanie poświęcić wszystkiego, 
by do końca bronić powierzonej mu 
placówki. 

        
Dlaczego zniesławiają  
św. Jana Pawła II? 
W początkach wojny rosyjsko-ukraińskiej 
często przytaczano słowa prezydenta 
Ronalda Reagana o Związku Sowieckim 
jako „imperium zła” (to w kontekście 
afirmowania przez Putina sowieckiej 
przeszłości i jego dążenia do stworzenia 
ZSRS bis). Nazwa ta jednak zakłada, 
że istnieje dobro i zło, że jest prawda i 
kłamstwo. Świadomie lub nie zapominają 
o tym organizatorzy kampanii zniesła-
wiającej w Polsce i poza naszymi grani-
cami osobę św. Jana Pawła II. 

Zemstę w swoich sercach zapisali mu 
komuniści i ich kontynuatorzy po 1989 
roku (w Rosji i na Zachodzie), którzy 
doskonale pamiętają kluczową rolę tego 
Papieża w skruszeniu żelaznej kurtyny. 
Z Janem Pawłem II także nie po drodze 
tym (również w Kościele), którym nie 
podoba się przypominanie o „blasku 
prawdy” i o tym, że „wiara i rozum są 
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Jak wiele innych frontowych miast Irpień 
stał się symbolem zbrodni rosyjskich  
na ludności cywilnej
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dwoma skrzydłami, na których duch 
ludzki wzbija się ku kontemplacji praw-
dy”. W świecie postprawdy, gdy w cenie 
nie są ani wiara, ani rozum – takie nau-
czanie jawi się jako niebezpieczne  
zakłócenie „wartości europejskich” i 
„neutralności światopoglądowej”, a nawet 
szerzenie niedopuszczalnego „rygoryzmu 
moralnego”, gdy Kościół ma przejść „re-
wolucję czułości i miłosierdzia”. Odzie-
rając autora słów o unoszącej sile wiary 
i rozumu z jego autorytetu poprzez 
kłamliwą propagandę dyfamacyjną, pro-
motorzy klimatu relatywizmu chcą unie-
ważnić to wielkie nauczanie. W 2023 
roku przypada trzydziesta rocznica opub-
likowania wielkiej encykliki „Veritatis 
splendor” oraz dwudziestopięciolecie 
ogłoszenia równie ważnej encykliki „Fides 
et ratio”. Wypada mieć nadzieję, że te 
rocznice zostaną wykorzystane w naszym 
kraju, by przypomnieć te nadzwyczajne 
dzieła wielkiego pontyfikatu. 

  
Ciąg dalszy  
kulturkampfu nad Wisłą 
Nie można bronić czegoś, co ma mocno 
podejrzaną historię, pełną co rusz ujaw-
nianych „krwawych plam” i której wielcy 
bohaterowie to ludzie uwikłani w różne 
ciemne sprawki, które właśnie wychodzą 
na jaw. Mijający rok był w naszym kraju 
świadkiem kolejnej odsłony toczącego 
się „rozproszonego kulturkampfu” ma-
jącego na celu zohydzenie polskiej his-
torii. Dość wspomnieć liczne publikacje, 
nawet pretendujące do miana nauko-
wości, oraz medialne wypowiedzi „zna-
nych i mądrzejszych” (por. elukubracje 
polskiej noblistki o dziejach przedroz-
biorowej Rzeczypospolitej), wedle któ-
rych Polska „też miała swoje imperium 
kolonialne” (Kresy), a „wyzyskiwanymi 
Murzynami” byli chłopi pańszczyźniani. 
Nikt oczywiście z tych „znawców” polskiej 
historii nie wytłumaczy, dlaczego do 
Polski uciekali chłopi z Rosji, a tęsknie 
patrzyli na Rzeczpospolitą niemieccy 
mieszkańcy Księstwa Pruskiego. 

 Jeśli do tego dodać wcześniej już 
wprowadzane do medialnego i niestety 
naukowego obiegu brednie o „moder-
nizacyjnej roli” rozbiorów, o II Rzeczy-
pospolitej jako „kraju ucisku” wszelkich 
mniejszości, o „wolnościowych aspektach” 
PRL-u (bo aborcja była na życzenie), o 
rzekomym „polskim współudziale” w 
zorganizowanym przez państwo niemiec-
kie „ostatecznym rozwiązaniu kwestii ży-
dowskiej” w czasie drugiej wojny światowej 
– to okazuje się, że nasza historia jest nic 
nie warta, a jedyne, co w niej wartościowe, 
jest zasługą obcych. Czy można dla 
takiego kraju poświęcić życie? 

Największym sojusznikiem takiego 
propagandowego ujęcia naszych dziejów 
jest niewiedza. Nie dziwi więc, że dla 
wielu propagatorów „pedagogiki wstydu” 
skandalem było wprowadzenie w tym 
roku do polskich szkół średnich nowego 
przedmiotu – historia i teraźniejszość, i 
podręcznika autorstwa prof. Wojciecha 
Roszkowskiego. Rozkręcona do poziomu 
histerii kampania zniesławiania i za-
straszania przyniosła odpowiedni skutek. 
Publikacja, która bije rekordy popular-
ności jako „zwykła” książka, nie została 
przyjęta przez większość szkół (mimo 
że ma stosowne ministerialne zatwier-
dzenie). Ponieważ w roku 2023 ma 

zostać opublikowany podręcznik do 
drugiej klasy z przedmiotem historia i 
teraźniejszość, obejmujący pierwsze lata 
III Rzeczypospolitej, należy się spo-
dziewać, że kulturkampf nad Wisłą tylko 
się zaostrzy. 

Podobnie jak w przypadku dziewięt-
nastowiecznych „wojen kulturowych”, 
również w przypadku tego kulturkampfu 
główna walka toczy się o szkołę. W tym 
świetle niezrozumiałe (mówiąc eufemis-
tycznie) są dwa weta prezydenta Andrzeja 
Dudy wobec przygotowanych przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki nowelizacji 
prawa oświatowego, które miały na celu 
wzmocnić ochronę polskiej szkoły przed 
inwazją rozmaitych ideologicznych pro-
jektów ukrywających się pod szyldem 
„inicjatyw edukacyjnych”. Jakby zapo-
mniano w Pałacu Prezydenckim, że o 

reelekcji Andrzeja Dudy w lipcu 2020 
roku nie zadecydowały bynajmniej głosy 
tych, którzy wysyłali do niego w tym 
roku protesty przeciw wspomnianym 
nowelizacjom prawa oświatowego 
wzmacniającym nadzór rodzicielski i ku-
ratorski nad polskimi szkołami. 

  
Waszyngton podjął decyzję: 
Ameryka zostaje w Europie 
Rozpętana przez Rosję wojna na Ukrai-
nie pokazała determinację Stanów Zjed-
noczonych w zachowaniu, a nawet umoc-
nieniu swojej politycznej i militarnej 
obecności w Europie. Z punktu widzenia 
naszych żywotnych interesów jest to 
niezwykle korzystne. Zwiększona mili-
tarna obecność USA w Polsce oraz w 
innych krajach wschodniej flanki, jak 
również stale powiększany przez Ame-
rykanów od początku wojny rosyjsko-
ukraińskiej kontyngent w Niemczech 

(obecnie jest największy od kilkunastu 
lat) przyczyniają się do zwiększenia na-
szego bezpieczeństwa. 

Najwyraźniej amerykańskie deep state 
uznało, że dalsze postępy rosyjskie na 
Ukrainie w połączeniu z zacieśniającą 
się współpracą – gospodarczą i polityczną 
– Moskwy i Berlina grożą wypchnięciem 
Ameryki z Europy. To zaś w globalnej 
rozgrywce o wpływy, którą Waszyngton 
toczy z Chinami, oznaczałoby realną 
groźbę utraty przez Amerykę statusu 
supermocarstwa. Dlatego Rosja nie może 
wygrać tej wojny. Z tego powodu Ame-
rykanie ogłaszają kolejne wielomiliardowe 
pakiety pomocy wojskowej, humanitarnej 
i gospodarczej dla Ukrainy, których dys-
trybucja bez udziału (organizacyjnego i 
logistycznego) państwa polskiego nie 
byłaby tak skuteczna jak do tej pory. 

  
Słabsza pozycja Niemiec.  
Jak długo? 
Pod koniec 2022 roku można powiedzieć, 
że dotychczasowy przebieg wojny na 
Ukrainie dla naszego regionu Europy 
przyniósł jeszcze jeden pozytywny, z na-
szej perspektywy, skutek w postaci znacz-
nego osłabienia współpracy rosyjsko- 
-niemieckiej. Przekłada się to na osła-
bienie pozycji Niemiec w Europie Środ-
kowej, ale pośrednio również w całej 
Unii Europejskiej. Wizualizacją tej zmia-
ny jest zniszczenie gazociągu Nord 
Stream 1 przez nieznanych dotąd spraw-
ców, co w połączeniu z zamknięciem 
przez samych Rosjan przepływu gazu 
w drugiej nitce gazociągu położonego 
na dnie Bałtyku oznacza jeśli nie całko-
wite zniszczenie, to poważne nadwyrę-
żenie polityki, którą kolejne ekipy rzą-
dowe w Berlinie od ponad dwudziestu 
lat prowadziły z ewidentną szkodą dla 
krajów Europy Środkowej. To była ko-
lejna odsłona niemieckiej Ostpolitik 
(polityki wschodniej), która od czasów 
Willego Brandta – by nie sięgać głębiej 
do czasów Bismarcka – kierowała się 
tym samym strategicznym wyborem: na 
wschodzie należy rozmawiać tylko z 
Rosją, pomijając wszystkie inne środ-
kowoeuropejskie „małe narody”. 

Należy pamiętać, że tak rozumianą 
Ostpolitik nasi zachodni sąsiedzi porzucili 
bynajmniej nie z własnej woli, tylko 
zostali do tego zmuszeni przez decyzję 
Putina o rozpoczęciu otwartej wojny 
przeciw Ukrainie. Na tym polega ten 
„epokowy przełom” (Zeitenwende) 
ogłoszony w pierwszych tygodniach 

wojny przez kanclerza Olafa Scholza. 
Nie oznacza to oczywiście, że dojdzie 
do jakiegoś całkowitego zerwania relacji 
niemiecko-rosyjskich. Nikt o tym w Ber-
linie nie mówi, a na pewno nie życzą 
sobie tego niemieckie sfery gospodarcze, 
które w przeszłości i obecnie (por. in-
westycje niemieckie w Chinach) nie wi-
dzą nic zdrożnego w robieniu interesów 
z krajem autorytarnym, w którym łamane 
są wszystkie podstawowe prawa czło-
wieka. Jednak trudno będzie Rosji od-
budować z roku na rok reputację wia-
rygodnego dostawcy surowców energe-
tycznych, a i Niemcy nie zerwą zawie-
ranych w ostatnich miesiącach kontrak-
tów z krajami Środkowego Wschodu 
(Katar, emiraty arabskie) na dostawy 
tych surowców. Pewnych rzeczy nie da 
się już odwrócić. Na pewno nie w krótkim 
horyzoncie czasowym. 

Osłabienie swojej pozycji w Europie 
Środkowej i pośrednio w całej Europie 
Niemcy starają się zrekompensować 
swoistą ucieczką do przodu. Temu służą 
regularnie powtarzane w tym roku przez 
czołowych polityków niemieckich po-
stulaty jeszcze większej federalizacji 
Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie 
zasady jednomyślności w decyzjach po-
dejmowanych na forum Rady Europej-
skiej. Podobny cel przyświeca stałym 
ingerencjom Komisji Europejskiej w 
wewnętrzne sprawy Polski, pod płasz-
czykiem „obrony praworządności”. 

Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie 
twierdzić, że za wstrzymaniem wypłaty 
środków finansowych z tzw. Krajowego 
planu odbudowy (KPO) stoi widzimisię 
jakichś luksemburskich, belgijskich czy 
hiszpańskich urzędników w Brukseli. 
Decyzje w tej sprawie zapadają w Ber-
linie, w stolicy kraju, który sam ma gi-
gantyczne problemy z praworządnością. 
Dość wspomnieć ujawnione w niemiec-
kich mediach krótko po rosyjskiej agresji 
na Ukrainę niejasne powiązania świata 
niemieckiej polityki z rosyjskim Gaz-
promem w landzie Meklemburgia-Po-
morze Przednie. 

  

”
Strzał w kolano”  

i 
”

mina z opóźnionym zapłonem” 
W polskiej polityce mijający rok zaczął 
się falstartem „Polskiego ładu”, źle przy-
gotowanej reformy podatkowej, której 
towarzyszyła rozgałęziona i kosztowna 
kampania propagandowa. To był ewi-
dentny strzał w kolano obozu rządzącego. 
Pod koniec roku coraz wyraźniej widzimy 
zagrożenie stwarzane tym razem przez 
minę z opóźnionym zapłonem w postaci 
„kamieni milowych”, którymi obwaro-
wane jest wypłacanie środków z KPO. 
To jest realne zagrożenie dla polskiej su-
werenności. To, jak obóz rządzący poradzi 
sobie z tym wyzwaniem (zagrożenie 
ostrym kryzysem energetycznym na razie 
minęło), w dużej mierze warunkować 
będzie szanse na utrzymanie władzy 
przez Zjednoczoną Prawicę po przyszło-
rocznych wyborach parlamentarnych. l 
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Byliśmy świadkami 
kolejnej odsłony 
toczącego się 
„rozproszonego 
kulturkampfu”,  
który ma na celu 
zohydzenie  
polskiej historii

Poprzez kłamliwą propagandę dyfamacyjną 
promotorzy klimatu relatywizmu chcą unieważnić 
wielkie nauczanie św. Jana Pawła II
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