


2 33wstęp wstęp

Kiedy myślę o ekologii, przed oczy-
ma pojawia mi się obraz młodego 
dziennikarza, który z wysokości 
telewizyjnego studia, poważnym 
tonem wygłasza swoje mądrości. 
Patrzy na wsie, miasta i miastecz-
ka, na Polskę prowincjonalną i tą 
wielkomiejską, by tonem eksper-
ta pouczać, napominać i strofo-
wać. Jego słowa nigdy do mnie nie 
docierają, rozdrażniony wyłączam 
telewizor, bo wiem, że jakikolwiek 
cel nie przyświecałbym tym gada-
jącym głowom, to z pewnością nie 
są to szczere intencje, autentyczne 
zatroskanie.Ta ekologia, to w ogóle 
jakieś dziwne słowo, które kojarzy 
mi się z linoskoczkami z globalnej 
organizacji, którzy widowiskowo 
wieszają się czasami na kominach 
elektrociepłowni, w czym zawsze 
zazdroszczę im zręczności. 

Dużo się ostatnio mówi o tym, że 
bastion ekologii został odbity przez 
szeroko rozumiany konserwatyzm. 
To lekkie nieporozumienie. Troska 
o swoje otoczenie, szacunek i po-
dziw dla natury, zwykłe przywią-
zanie do ziemi, okolicy, sąsiedztwa, 
zawsze stanowiły fundament tego 
światopoglądu. Tego zawsze uczy-
łem się od Chestertona. 

Pakiet skojarzeń, który niesie za 

sobą „ekologia”, to tylko świadec-
two jakiejś pokracznej bitwy o ję-
zyk, przekrzykiwania się i cynicz-
nego wykorzystywania dobrych 
intencji. Nasza ekologia jest prza-
śna, prowincjonalna, często wa-
runkowana ekonomicznie, bo dwu-
dziestoletni diesel kontrastuje z 
jajkami od sąsiada, które są od naj-
szczęśliwszych kur na świecie, bo 
chodzących po łące, a ich hodowla 
nie zanieczyszcza wód gruntowych, 
nie jest masowa i wbrew harmo-
nii naszego świata. To oszczędza-
nie wody i zasobów, dbanie o swoje 
otoczenie i zwykła troskliwość. To 
jednak tylko część otaczającego nas 
świata, bo różny jest obraz polskiej 
prowincji, miast i miasteczek, sami 
zaś mamy jeszcze wciąż wiele do 
przemyślenia. 

Drogi czytelniku! Zapraszamy Cię 
do lektury nowego numeru „W Pół 
Drogi”, który w całości poświęco-
ny jest zagadnieniom ekologicz-
nym. Znajdziesz w nim rozważa-
nia o przyszłości polityki wiejskiej 
i o atomowej transformacji ener-
getycznej. Zmiany klimatyczne są 
faktem, wpływ człowieka na pla-
netę, florę i faunę, jest druzgocą-
cy. Globalny rozwój bez opamięta-
nia, konsumpcja i ogólnoświatowy, 
także indywidualny – ludzki, nie-

ustanny pęd, który postanowiono 
nazywać „rozwojem”, przypomi-
na wieżę Babel, na szczycie której, 
człowiek postanawia zbuntować się 
przeciw Bogu i naturze. Nawet jeśli 
stoimy z boku tej konstrukcji, nie 
podajemy kolejnych cegieł, to po-
winniśmy się zastanowić, co zrobić, 
by nie przysypał nas gruz i stalowe 
zbrojenia, kiedy wieża Babel w koń-
cu zacznie się walić. 
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Polacy są narodem pochodzenia 
wiejskiego. Wynika to nie tylko z 
faktu pochodzenia większości na-
szego narodu ze stanu chłopskiego, 
ziemiańskiego, szlachty niższej, 
czy magnaterii władającej wiejski-
mi latyfundiami. Nasi słowiańscy 
przodkowie wywodzili się z kręgu 
cywilizacyjnego, który pod wzglę-
dem technicznym miał wiejski cha-
rakter. Kultura miejska względem 
wiejskiej ma w Polsce wtórny cha-
rakter, miasta (nie licząc systemu 

grodów) były siedliskami inicjowa-
nymi wraz z zachodnimi wpływami 
kulturowymi napływającymi do nas 
od 966 roku. Miasto w większym 
stopniu niż wieś ulegało napływo-
wi i asymilacji niepolskiej ludności. 
W wyniku tego ludność wiejska w 
większym stopniu stanowiła rdzeń 
etniczny naszego narodu, podtrzy-
mując rdzennie polską krew, pol-
ską kulturę etniczną pozwalając 
na przetrwanie, regenerację i roz-
wój polskiej cywilizacji po trudnych 

chwilach w historii naszego kraju. 
Mimo to, niestety ruch narodowy w 
Polsce wydaje się być nieobecny ani 
politycznie na wsi, ani w tematach 
dotyczących wsi. Niniejszy numer 
„W Pół Drogi” tematycznie dotyczy 
kwestii związanych z ekologią, dla-
tego uznałem, że nie mogę zignoro-
wać tematu polskiej wsi i konieczne 
jest, bym przedstawił własne wizje 
jej rozwoju.

Tytuł niniejszej pracy nawiązuje 
do czterech doktryn politycznych, 
które są nierozerwalnymi częścia-
mi składowymi polityki wiejskiej: 
agraryzmu, Georgiemu, fizjokraty-
zmu i ruralizmu. Aby kontynuować 
niniejszy tekst jestem wpierw zo-
bligowany do wyjaśnienia znacze-
nia tych terminów. 

• Fizjokratyzm – doktryna ekono-
miczna, która głosiła, że podsta-
wowym źródłem bogactwa naro-
dowego była ziemia i praca rolna 
na niej, która przynosi plony;

• Georgizm – doktryna ekono-
miczna głosząca, że ziemia jest 
dobrem całego społeczeństwa, 
postulowała odciążenie podat-
kowe ziemi, pracy rolnej i jej 
owoców;

• Ruralizm – amerykański ruch 
polityczny głoszący apoteozę 
wiejskiego stylu życia jako alter-
natywy przywracającej stabilne 
życie społeczne;

• Agraryzm – doktryna politycz-
na reprezentująca interesy klasy 
rolniczej. Głosi, że społeczność 
rolnicza stanowi istotny element 
egzystencji państwa, dąży do jej 
rozwoju cywilizacyjnego, kultu-
ralnego i politycznego. Podkreśla 
znaczenie krajowego rolnictwa 
dla bezpieczeństwa żywnościo-
wego państwa i niezależności w 
produkcji niezbędnych do życia 
dóbr podstawowych oraz zaspo-
kojenia popytu na określone ar-
tykuły spożywcze. Agraryści chcą 
zwiększenia roli i wpływu wsi w 
życiu społeczno-politycznym 
odpowiednio do spełnianej przez 
siebie roli i odpowiednio do po-
trzeb wsi.

W praktyce każde ugrupowanie po-
lityczne dążące do zdobycia władzy 
musi się liczyć z pewnymi założe-
niami tych doktryn, jako że te dok-
tryny ze swoimi „politykami” (ang. 
policies) wpisują się w robienie 
skutecznej polityki. Z tego powo-
du, każda partia siłą rzeczy będzie 
na swój sposób „agrarystyczna”. 

Thom
as H

art Benton Cradling W
heat (1938)
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Neoagraryzm, neofizjokratyzm, neogeorgizm 
i neoruralizm - futurystyczna przyszłość 
polityki wiejskiej
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Dlatego omawiane idee powin-
ny zostać w twórczy sposób zaim-
plementowane do myśli nacjona-
listycznej. Z pewnością twórczym 
sposobem nie będzie odtwarza-
nie przedwojennego ruchu ludo-
wego, który choć odegrał ważną i 
nieocenioną rolę w tworzeniu się 
polskiego życia społecznego, zdez-
aktualizował się i zużył. Widać to 
szczególnie dobrze na przykładzie 
współczesnego PSLu, który jako 
partia praktycznie nie reprezentuje 
interesów żadnej grupy społecznej 
i jest centrową partią nastawioną 
wyłącznie na przetrwanie w głów-
nym nurcie polityki. Ruch ludowy 
w swojej pierwotnej formie stracił 
rację bytu wraz z postępującymi od 
czasów powojennych przemianami 
społecznymi takimi jak wzrost po-
ziomu urbanizacji, suburbaniza-
cja, czy porzucanie rolnictwa przez 
ludność wiejską. W wyniku tych 
zmian polskie społeczeństwo stra-
ciło agrarno-ruralistyczny charak-
ter. Ruch ludowy dodatkowo zo-
stał osłabiony przez wiele innych 
ugrupowań i ruchów społecznych, 
które odebrały mu tradycyjną bazę 
społeczną. Dzisiaj należy stworzyć 
nowy paradygmat „neoludowy”, 
który pierwotną bazę doktrynalną 
zachowałby, jednak dostosowując 
ją do wymagań przyszłości i wcie-

lił ją w skład szerszej horyzontalnie 
doktryny obejmującej całe społe-
czeństwo. W innym przypadku taki 
paradygmat rodziłby niepotrzeb-
ne konflikty klasowe, których na-
cjonaliści woleliby unikać. Para-
dygmat „neoludowy” lub „nowy 
paradygmat ludowy” mógłby obej-
mować przykładowe postulaty:

• „Zielona” polityka ekonomicz-
na, dzięki której chroniłoby się 
prowincję przed katastrofą go-
spodarczą zasobów;

• Przeprowadzona w przemyślany 
sposób transformacja energe-
tyczna, pozwalająca na oszczę-
dzanie zasobów i osiągnięcie au-
tarkii energetycznej prowincji;

• Rozwój ośrodków nauki i my-
śli technicznej na prowincjach 
w celu zdynamizowania rozwoju 
technicznego prowincji;

• Przekazanie większych upraw-
nień administracyjnych, praw-
nych i politycznych gminom w 
celu politycznej emancypacji 
prowincji, zwiększenia party-
cypacji społecznej obywateli i 
tworzenia zrębów społeczeństwa 
obywatelskiego;

• Inicjowanie powstawania zrze-
szeń pracowników i prowadzą-
cych działalność gospodarczą (w 
tym spółdzielni rolno-spożyw-
czych) na prowincji;

• Rozwój nowoczesnego przemy-
słu rozwijającego ekonomicz-
nie prowincję, zaspokajającego 
potrzeby materialne prowincji i 
minimalizującego szkody prze-
mysłowe;

• Rozwój infrastrukturalny pro-
wincji – rozwój infrastruktury 
drogowej, kolejowej, rozwój sieci 
transportu publicznego łączące-
go prowincję z centrami urbani-
stycznymi;

• Zobligowanie mainstreamowych 
polityków reprezentujących 
„sprawę ludową” do większej 
obecności wśród ludu z uwagi 
na obecnie silne oddalenie się od 
jego spraw, większą dostępność 
polityków „ludowych” dla oby-
wateli. Może się to odbywać po-
przez cykliczne spotkania i de-
baty z obywatelami w gminach, 
w szkołach, w audycjach telewi-
zyjnych lub internetowych oraz 
za pomocą innych dostępnych 
środków.

Konieczne jest również powstanie 
nowych doktryn mieszczących się w 
„nowym paradygmacie ludowym”: 
neoagraryzmu, neofizjokratyzmu, 
neogeorgizmu i neoruralizmu. Ele-
mentem nacjonalistycznej polityki 
ekonomicznej jest protekcjonizm, 
w tym protekcjonizm polskiego 
rolnictwa, które jest w niekorzyst-
nej sytuacji od czasu transforma-
cji ekonomicznej. Kolejne rządy 
oddawały zagranicznym koncer-
nom coraz więcej polskiej ziemi, 
uzależniały produkcję i dostawy 
żywności od obcych podmiotów, 
zabijając w ten sposób polską pro-
duktywność, pauperyzując polską 
prowincję i zalewając nasz krajo-
wy rynek niezdrowymi produktami. 
Neogeorgistowska polityka ekono-
miczna nacjonalistów powinna fa-
woryzować fiskalnie polskich rol-
ników (zwłaszcza zrzeszających się 
w samorządnych spółdzielniach). 
Neogeorgizm jako forma solidary-
zmu powinien nie tylko traktować 
ziemię  jako dobro wspólne całe-
go narodu, ale też rolników, którzy 
jako coraz mniej liczna mniejszość 
utrzymuje resztę narodu. Naród 
musi stać się zapleczem wsparcia 
politycznego rolników, a rolnicy 
zapleczem narodu zaspokajającym 
jego podstawowe potrzeby życiowe. 
Neoruralistyczna polityka społecz-

doktryna doktryna
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na nacjonalistów musi przezwycię-
żyć mentalny antagonizm społecz-
ny miasta i wsi. Nieprawdą jest, że 
życie w danej formie miejsca za-
mieszkania jest gorsze od innych 
form. Wszystko zależy od indywi-
dualnego heideggerowskiego Dase-
in każdego człowieka. W przyszłych 
procesach życiowych każdego ro-
daka miasto i wieś będą pełniły rolę 
uzupełniającą, by poprawić jego 
poziom życia, niezbędny do rozwo-
ju cywilizacyjnego kraju. Mieszka-
niec miasta, by czasem uwolnić się 
od miejskiego zgiełku potrzebuje 
„zaszyć się” na wsi/ Przyzwycza-
jony do zabudowy urbanistycznej 
czuje więcej swobody i więcej prze-
strzeni w swobodnych połaciach 
prowincji. Analogicznie, człowiek 
z prowincji psychicznie czuje się 
bardziej swobodny jeśli jest oby-
ty z miastem. Miasto było dla wielu 
naszych przodków pochodzących 
z prowincji metodą na społeczną 
emancypację. Dla złamania bariery 
społecznej między miastem a wsią 
należy integrować młodzież już za 
wczesnych lat szkolnych z jej ró-
wieśnikami z innych regionów kra-
ju. Wychowanie społeczne obywa-
tela należy rozpocząć od wczesnych 
lat jego życia, to pozwoli mu wy-
czulić jego wyobraźnię na potrzeby 
jego wspólnoty, jak i innych regio-

nów kraju. Neofizjokratyczna po-
lityka ekonomiczna nacjonalistów 
musi przyjąć nowy paradygmat 
produkcji rolnej. Niezaprzeczalnym 
faktem jest to, że zasoby wodne w 
naszym kraju są mocno ograniczo-
ne, obszary upraw w wyniku wielu 
czynników kurczą się. Jeśli chcemy, 
żeby liczba ludności naszego narodu 
(niezbędna do tworzenia siły naszej 
cywilizacji) wzrastała przy zacho-
waniu naszego stabilnego bezpie-
czeństwa ekonomicznego w nie-
zmienionym stanie, musimy podjąć 
szereg reform w sektorze rolnym, 
które pozwoliłyby oszczędnie wy-
korzystywać pola do upraw. Te re-
formy czyniłyby z rolnika nie tylko 
producenta, ale i przedsiębiorcę. 
Postęp technologiczny pozwala na 
wykorzystanie coraz większej liczby 
zautomatyzowanych maszyn rolni-
czych pozwalających na wydajniej-
szą pracę niż tradycyjne maszyny, 
emitujących mniej (w przypadku 
napędów elektrycznych lub wo-
dorowych - zero) zanieczyszczeń 
i bardziej oszczędzających ziemię 
przed wyjałowieniem. Ponadto, po-
stęp techniczny już dziś pozwala na 
zastosowanie innowacyjnych me-
tod upraw redukujących zużycie pól 
uprawnych. Jedną z nich jest znana 
z Singapuru akwakultura oparta o 
wielopiętrowe gospodarstwa wa-

rzywne, pozwalająca na radykal-
ną redukcję zużycia wody oraz na 
produkcję kilkunastokrotnie wię-
cej żywności bez użycia ziemi. Tego 
typu produkcja może istnieć za-
równo w miastach, jak i w wiejskich 
zakładach przetwórstwa żywności. 
Nacjonalistyczny neofizjokratyzm 
włączy polskich rolników w ten biz-
nes. Pozwoli on na twórcze połącze-
nie innowacyjnego, nowoczesnego i 
ekologicznego przemysłu z rolnic-
twem opartym o produkcję zdro-
wej żywności. A więc w założeniach 
neofizjokratyzmu podstawowym 
źródłem bogactwa narodów nie jest 
ziemia sama w sobie, ale ziemia 
i praca rolna, połączona twórczo 
z wszelkimi dostępnymi zasoba-
mi materialnymi i intelektualnymi 
wykorzystywanymi za pomocą in-
nowacyjnej technologii oraz inno-
wacyjnych metod pracy. Sednem neo-

doktrynadoktryna

fizjokratyzmu jest idea  
zrównoważonego roz-
woju. Wszystkie te trzy 
idee zlewają się w neo-
agraryzmie, który za-
chowując cele, takie 
jak rozwój cywiliza-
cyjny wsi, zwiększenie 
jej społeczno-ekono-
micznej roli i wpływu, 
wyznacza nową jakość. 
Neoagraryzm odrzuca 

egoizm klasowy. Dąży do twórczego 
rozwoju kultury prowincji pozwala-
jącego nie tylko na wyrównanie cy-
wilizacyjne z miastem, ale i na eks-
pansję cywilizacyjną. Wieś i miasto 
mają stać się równymi partnerami 
w relacjach cywilizacyjnych, któ-
re w równym stopniu będą na sie-
bie wpływać i czerpać twórczo ze 
swoich osiągnięć cywilizacyjnych. 
W niektórych przypadkach, różnice 
między wsią, a miastem zaczną się 
zacierać w wymiarze cywilizacyj-
nych i przestrzennym prowadząc 
do powstania hybrydowych form 
skupisk zbiorowości ludzkich. Bę-
dzie to sposób na nasz rozwój de-
mograficzny i cywilizacyjny. 

Takiej wizji przyszłości kibicuję. 
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Do napisania niniejszego tekstu 
zainspirował mnie tekst Marcina 
Hagmajera opublikowany w gru-
dniowym numerze Nowoczesnej 
Myśli Narodowej (2020) o tytu-
le „Zapomniane programy budowy 
rakiet i bomby atomowej w PRL”. 
Na pierwszy rzut oka może się wy-
dawać dziwnym poświęcenie uwa-
gi w narodowo-radykalnym kwar-
talniku osobie, która należała do 
kręgu dygnitarzy komunistycznych 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej. Wielu polskim nacjonalistom 
może się wydawać, że wspomina-
nie takiego człowieka automatycz-
nie klasyfikuje kogoś w kręgu tzw. 
endokomuny. Postać Sylwestra Da-
mazego Kaliskiego udowadnia, że 

manichejskie traktowanie historii 
w wielu przypadkach jest błędne, 
wiele postaci historycznych miało 
również swoje drugie dno. Jedną z 
takich postaci był bohater niniej-
szego tekstu. 

Na początek należy przedstawić 
jego życiorys przed objęciem roli 
konstruktora polskiego przemysłu 
technologii termojądrowych. Uro-
dził się w Toruniu w 1925 roku jako 
syn Wincentego pełniącego służbę 
w siłach artylerii ciężkiej Wojska 
Polskiego. W 1940 roku wywiezio-
ny na roboty przymusowe do Nie-
miec, w 1941 roku zbiegł i powrócił 
do Torunia. W 1943 roku za odmowę 
służby w Kriegsmarine oraz pró-

bę ucieczki aresztowany, osadzo-
ny w więzieniu wojskowym, w 1944 
roku przewieziony do gestapo w 
Bydgoszczy, następnie do obozu 
koncentracyjnego w Potulicach. Po 
wojnie, po zdaniu matury rozpo-
czyna studia na Wydziale Inżynie-
rii Lądowo-Wodnej w Politechni-
ce Gdańskiej, które kończy w 1949 
roku z tytułem magistra. W 1950 
roku rozpoczyna służbę wojskową, 
w 1951 roku zostaje pracownikiem 
Wojskowej Akademii Technicznej. 
Od tego czasu można datować roz-
wój jego kariery technicznej, woj-
skowej, a w późniejszym okresie 
również politycznej. W 1974 roku 
zostaje ministrem nauki, szkolnic-
twa wyższego i techniki. Urząd ten 
sprawuje do 1978 roku, do swojej 
śmierci. 

Interesujący nas wątek jego życio-
rysu zaczyna się w 1956 roku, gdy 
utrzymuje tytuł doktora habilito-
wanego na podstawie pracy „Pewne 
problemy brzegowe dynamicznej 
teorii sprężystości i ciał niesprę-
żystych”. Owa praca miała cha-
rakter niejawny, z uwagi na to, że 
jej przedmiotem były zagadnienia 
konstrukcji rakiet bojowych. Była 
to jedna z pierwszych prac, któ-
re stanowiły wstęp do jego zainte-
resowania obszarem badawczym 

związanym z planami konstrukcji 
polskiej rakiety balistycznej z gło-
wicą termojądrową. W 1975 roku 
wydaje książkę pt. „Lasery – synte-
za jądrowa” stanowiącą ważne za-
gadnienie wykorzystania techno-
logii laserowej do wywołania fuzji 
termojądrowej. W 1976 roku tworzy 
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy. W 1973 roku prze-
prowadza eksperyment kontrolo-
wanej mikrosyntezy termojądro-
wej osiągając temperaturę plazmy 
10 mln °C. Jak na owe czasy był to 
przełomowy krok w dziedzinie ba-
dań termojądrowych. Do uzyskania 
dodatniego bilansu energetycznego 
z fuzji termojądrowej w tokamaku 
potrzeba ponad 100 mln °C. Można 
sobie wyobrazić tylko, jak ogromne-
go postępu dokonałby Kaliski gdyby 
miał możliwość przeprowadzenia 
większej syntezy termojądrowej w 
lepszych warunkach lub gdyby los 
dał mu więcej lat życia (zmarł w 
wieku 53 lat w wyniku „wypadku”) 
potrzebnych do zrealizowania swo-
ich celów badawczych. W 1979 roku 
opublikowano pośmiertnie ostatnią 
jego pracę o syntezie termojądrowej 
pod tytułem „Wydatek neutronów 
podczas pobudzonej wybuchowo 
kompresji deuter-tryt w układzie 
cylindrycznym z warstwą o dużej 
inercji”. Razem opublikował około 
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550 prac naukowych. 

Życiorys Sylwestra Damazego Ka-
liskiego wraz z osiągnięciami pro-
wadzącymi go do programu ter-
mojądrowego został już pokrótce 
opisany. Przejdźmy więc do głów-
nie interesującego nas wątku, czy-
li jego programu badań rozwojem 
polskich technologii termojądro-
wych. Badania nad kontrolowaną 
fuzją termojądrową trwały w USA 
i ZSRR od lat 50-tych. Do przepro-
wadzania reakcji wykorzystywa-
no tokamaki, które nie przynosiły 
przełomowych efektów. Do dzisiaj 
nie dają one możliwości efektyw-
nego wykorzystania fuzji, szacuje 
się, możliwość ich ekonomicznego 
wykorzystania dopiero na połowę 
następnej dekady. W tym czasie ba-
dania nad fuzją jądrową prowadzi-
ły jeszcze Francja, Japonia i Niem-
cy. Kaliski robiąc karierę w pełni w 
Polsce nie posiadał żadnych kom-
pleksów względem innych państw, 
w tym ZSRR, nie był więc uzależ-
niony od obcej myśli technicznej. 
Pozwalało mu to na realizowanie 
ambicji wypracowania własnych 
oryginalnych koncepcji. Postanowił 
więc zacząć własne prace nad fuzją 
termojądrową całkowicie od zera. 
Pierwsze publikacje na ten temat 
zaczął wydawać w 1969 roku, wte-

dy też zaczął eksperymentować na 
WAT z syntezą laserową. Z uwagi na 
niewielkie środki pieniężne Polska 
nie miała możliwości stosowania 
laserów o dużej mocy. Kaliski po-
stanowił więc wywoływać syntezę 
termojądrową poprzez ostrzeliwa-
nie laserem o mniejszej mocy gazu 
podgrzanego do wysokiej tempera-
tury. Dzięki tego typu innowacyj-
nym metodom Polska w ciągu sze-
ściu lat, z niewielkim budżetem w 
1973 roku e tym samym czasie, co 
ZSRR, USA, Niemcy, Francja i Ja-
ponia – kraje z wysokimi budżeta-
mi i badaniami prowadzonymi od 
lat 50-tych przeprowadziła udaną 
kontrolowaną mikrosyntezę ter-
mojądrową – jako szóste państwo 
na świecie. W 1974 roku na WAT po-
wstała koncepcja jeszcze prostsze-
go przeprowadzenia syntezy ter-
mojądrowej za pomocą ładunków 
wybuchowych, zaś Kaliski ogłosił, 
że do tego nie będzie potrzebny na-
wet laser. Co ciekawe, eksperyment 
powiódł się – Kaliskiemu udało się 
przeprowadzić fuzję termojądrową 
za pomocą detonacji zwykłego ła-
dunku wybuchowego bez koniecz-
ności użycia lasera. Oznaczało to 
możliwość zbudowania bomby ter-
mojądrowej bez konieczności uży-
cia bomby atomowej jako zapalnika 
– co by oznaczało, że taka bomba w 
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wyniku eksplozji nie pozostawiała-
by skażenia promieniotwórczego, 
byłaby „czysta”. Badania nad fuzją 
termojądrową były jawne do 1975 
roku. Do tego czasu badano je pod 
kątem wykorzystywania jej do pro-
dukcji energii elektrycznej. Z cza-
sem wiadomym stało się, że nowe 
odkrycia pozwalałyby na wypro-
dukowanie broni termojądrowej. 
Wyprodukowanie tego typu broni 
oznaczałoby stworzenie własne-
go, tanio produkowanego arsenału, 
który pozwoliłby nam na emancy-
pację od ZSRR. 

W praktyce mieliśmy technologię 
broni termojądrowej, nie mieliśmy 
rakiet do jej przenoszenia. Z pomo-
cą przyszły nam Chiny posiadają-
ce odpowiednie rakiety. Transakcja 
była prosta – Chiny przekazują nam 
odpowiednie technologie rakiet 
balistycznych (i to dalekiego za-
sięgu), Polska dzieli się z Chinami 
własną technologią produkcji broni 
termojądrowej. Co więcej – Chiny 
udostępniały nam własne poligony 
do testów broni jądrowej. Mieliśmy 
okazję dołączyć do wąskiego klubu 
mocarstw nuklearnych. Dawałoby 
nam to ogromne atuty w stosun-
kach międzynarodowych. Na nasze 
nieszczęście istniało państwo, któ-
remu wizja niezależnej Polski jako 
mocarstwa atomowego nie odpo-
wiadała – tym państwem był ZSRR. 

Wymusił na władzach PRL zerwa-
nie współpracy z Chińczykami, za-
przestanie prac nad polską bronią 
termojądrową oferując w zamian 
sprzedaż radzieckich rakiet nukle-
arnych, które… nie zostały nawet 
przekazane Polsce, tylko znalazły 
się pod kontrolą radzieckich baz 
wojskowych w Polsce. Sam Kali-
ski zginął w 1978 roku w „wypad-
ku” samochodowym w wieku 53 lat. 
Rzekomy „wypadek” samochodo-
wy mógł być wspomagany. Co jest 
bardzo prawdopodobnym scena-
riuszem, ponieważ na jego śmierci 
mogło zależeć co najmniej trzem 
grupom: oczywiście ZSRR, poli-
tycznej klasie partyjnej PRLu, której 
skorumpowanie i kompradorstwo 
nie pozwalało na tolerowanie osób 
wykazujących się wysokim stop-
niem samodzielności i państwom 
NATO, które obawiały się jakiego-
kolwiek silnego państwa europej-
skiego na wschód od Łaby.
 
A teraz mała dygresja umysłowa. 
Gdyby działalność Kaliskiego w 
pełni powiodła się, co by to ozna-
czało dla Polski? Polska stałaby się 
pierwszym krajem posiadającym 
technologię termojądrowego źródła 
energii elektrycznej. Oznaczałoby 
to tyle, że to my zapoczątkowali-
byśmy transformację energetycz-
ną kilka dekad wcześniej, czerpiąc 
z tego ogromne zyski. Nieograni-

czony dostęp do taniej w produkcji 
energii elektrycznej w tanio wybu-
dowanych silosach dałby miesz-
kańcom Polski dostęp do darmowej 
energii, a polskiemu przemysłowi 
dostęp do ogromnych ilości prądu 
pozwalając na wzrost produktyw-
ności polskiego przemysłu. To by 
przełożyło się na wzrost gospodar-
czy, a w konsekwencji na wzrost 
poziomu konsumpcji. Być może 
udałoby się nam uniknąć katastro-
fy transformacji ekonomicznej, a 
dzisiaj w Europie pełnilibyśmy rolę 
podobną do tej, jaką pełnią dzisiaj 
Chiny na świecie. To już jest czyste 
gdybanie, jednak warto w ramach 
refleksji zadać pytanie, czy taki 
scenariusz byłby możliwy. 

Warto, by polscy fizycy oraz polscy 
nacjonaliści interesujący się fizyką 
jądrową zainteresowali się praca-
mi Kaliskiego. Prawdopodobnie na-
dal będą stanowiły cenny materiał 
źródłowy po powrocie Polaków do 
intensywnych badań nad techno-
logiami termojądrowymi. Kaliski 
powinien stać się jednym z głów-
nych symboli polskiej szkoły nauk 
ścisłych. Nazwisko Kaliskiego po-
winny nosić przyszłe cuda polskiej 
techniki. Ponieważ to Kaliski przy-
czynił się do ogromnego postępu 
polskiej myśli technicznej w PRLu.
 
Sylwester Damazy Kaliski jest jed-

nym z przykładów ludzi, których 
nie da się zaszufladkować w kate-
gorii „komuch” pomimo mimowol-
nej przynależności do nomenklatu-
ry partyjnej. A szufladkowanie jego 
zwolenników jako „endokomuny” 
jest nierozsądne. Bądź co bądź, 
można go określić jako „nacjonali-
stę technicznego”. Nie podporząd-
kowując się ZSRR, chciał poprzez 
rozwój technologiczny przywrócić 
Polsce suwerenność. I w końcu sam 
stał się męczennikiem polskiego 
nacjonalizmu technicznego i pol-
skiej suwerenności. Dlatego polscy 
nacjonaliści powinni go uznać za 
bohatera narodowego i przyjąć go 
za własny symbol polityczny uosa-
biający rozwój polskiej nauki. Syl-
wester Damazy Kaliski nie jest dla 
polskiego nacjonalisty inspirujący 
jako polityk i działacz PZPR, ale jako 
wybitny polski naukowiec, twórca 
polskiej myśli termojądrowej dą-
żący w ten sposób do suwerenno-
ści Polski, jej potęgi i rozwoju. I w 
taki sposób postrzegajmy go i za 
to gloryfikujmy go. Mimo wszyst-
ko, zasługuje na to. Całe swoje życie 
pracował dla Polski jako takiej, bez 
względu na to, jakie miała barwy 
polityczne. 
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Temat transformacji energetycznej 
w ostatnim czasie często przewi-
ja się w ustach krajowych i zagra-
nicznych polityków, na poziomie 
unijnym forsowane są plany trans-
formacji energetycznej państw 
członkowskich w kierunku przejścia 
na „zieloną energię”. Plany te nie 
pozostają bez kontrowersji. Przy-
znać trzeba, że model transforma-
cji energetycznej lansowany przez 
Unię Europejską oraz organizacje 
międzynarodowe de facto ma swo-
je drugie dno w postaci lansowania 
biznesu niemieckich producentów 
ogniw produkujących odnawialną 
energię. Realizacja unijnego pla-
nu transformacji energetycznej w 
okresie przejściowym oznaczałaby 

dla nas pełne uzależnienie energe-
tyczne od rosyjskich dostaw gazu 
ziemnego. Warto zauważyć rów-
nież, że OZE nie są takimi „zielo-
nymi” źródłami energii, na jakie 
rysują je środowiska fanatycznych 
ekologistów. Do wyprodukowania 
ogniw fotowoltaicznych potrzeba 
zużycia pierwiastków ziem rzad-
kich, miedzi, krzemu, kobaltu i in-
nych pierwiastków, których eksplo-
atacja stanowi poważną ingerencję 
w środowisko naturalne. Wzrost 
zapotrzebowania na produkty OZE 
będzie oznaczał wzrost wydobycia 
tych surowców. Nie muszę tłuma-
czyć, że będzie to oznaczało znisz-
czenie gleby, katastrofę ekologicz-
ną na wielu obszarach Afryki, być 

może klęskę głodu i w konsekwen-
cji nasilenie się masowej imigracji 
i wybuch kryzysu migracyjnego na 
niespotykaną dotąd skalę. 

Mimo to, nie możemy zaklinać rze-
czywistości twierdząc, że zmiana 
jest całkowicie nam niepotrzebna. 
Pomijając kwestię zmian klima-
tycznych, surowce kopalne nie są 
danym nam na wieczność dobrem, 
koszty eksploatacji, szkód pogór-
niczych, przetwarzania surowców 
rosną. Tymczasem technologie in-
nowacyjnej produkcji energii roz-
wijają się prowadząc do spadku 
kosztów montażu i produkcji ener-
gii, która również cały czas pod-
nosi swoją wydajność. Nacjonalista 
powinien dążyć do rozwoju tech-
nologicznego swojego kraju. Po-
winien więc porzucić mentalność 
wiecznie sceptycznego prawicow-
ca, który jest w praktyce neolud-
dystą energetycznym. Transforma-
cja energetyczna przeprowadzona 
na własnych warunkach może nam 
zapewnić niezależność energetycz-
ną od paliw kopalnych mających 
skończoną ilość oraz od podmiotów 
zewnętrznych mających możliwość 
stosowania szantażu energetycz-
nego względem nas. Pozwoli nam 
na ograniczenie kosztów produk-
cji energii, przebudowy systemu 

energetycznego, za którą będzie-
my musieli w przyszłości więcej 
zapłacić, jeśli pozostaniemy przy 
starych metodach. Pozwoli nam 
na produkcję większej ilości ener-
gii elektrycznej, dzięki czemu bę-
dziemy mogli dokonać ogromnego 
skoku technologicznego naprzód, 
pozwalając naszemu przemysło-
wi na rywalizację technologiczną z 
potęgami przemysłowymi na rów-
nych zasadach. W perspektywie 
długoterminowej osiągniemy trwa-
łe bezpieczeństwo energetyczne. Z 
tego powodu zdecydowałem się na 
napisanie tego artykułu, w którym 
wymienię źródła energii, które w 
bliższym lub dalszym terminie ode-
grają swoją rolę przy transforma-
cji energetycznej. Źródła te dzielę 
na te, które będą spełniać bardziej 
priorytetową rolę (np. wykorzystu-
jące technologie jądrowe) oraz te, 
które będą jedynie przydatnym do-
datkiem (np. adorowane przez zie-
lonych technologie OZE) – z uwagi 
na potrzebę oszczędzania zasobów 
Ziemi. Wybrałem interesujące mnie 
źródła energii, o których informa-
cje czerpałem głównie z interneto-
wych portali informacyjnych. Dla-
tego przed przystąpieniem do opisu 
pragnę uświadomić Czytelników, 
że niniejszy tekst nie pretenduje do 
roli naukowego, a jedynie publicy-
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stycznego. Gdyby którykolwiek z 
Czytelników posiadających solidną 
wiedzę na ten temat chciał napi-
sać do tekstu uwagi i sprostowania, 
chętnie je przeczytam.

• Reaktor prędki powielający FBR 
– rodzaj reaktora, w którym re-
akcję rozszczepienia wywołują 
neutrony prędkie. Typ FBR (Fast 
Breeder Reactor) jest w stanie 
wytwarzać więcej paliwa jądro-
wego, niż go zużywa. Tego typu 
reaktor jest więc zarówno eko-
nomicznym perpetuum mobile, 
jak i umożliwia produkcję broni 
jądrowej (reaktor FBR napędza-
ny jest wysoko wzbogaconym 
uranem lub plutonem i wytwa-
rza większe ilości plutonu niż 
go zużywa). Przeciwnicy uży-
cia energii jądrowej wskazują na 
dwie wady reaktorów jądrowych: 
droga produkcja oraz rzekomy 
brak bezpieczeństwa. Argument 
ceny należy uznać za absurdalny 
i krótkowzroczny. W perspekty-
wie długoterminowej będziemy 
przepłacać o wiele więcej niż wy-
nosi cena budowy reaktorów ją-
drowych, będziemy płacić cenę 
pułapki średniego rozwoju wy-
nikającą z zastoju technicznego. 
Jest to logika totalnie sprzeczna z 
etosem nakreślonym przez ojców 

polskiego nacjonalizmu. Już Ro-
man Dmowski w Myśli Nowocze-
snego Polaka warunkował rozwój 
i przetrwanie narodu polskiego w 
rozwoju myśli technicznej. Pol-
ska armia potrzebuje technologii 
atomowych, polski przemysł po-
trzebuje ogromnych ilości ener-
gii w celu uniezależnienia się od 
przemysłu niemieckiego, polska 
energetyka potrzebuje ogrom-
nych ilości energii w celu odcię-
cia polskich linii przesyłowych 
od niemieckich, ścisłego powią-
zania polskiego systemu energe-
tycznego z systemami pomniej-
szych państw sąsiednich. Polska 
nauka potrzebuje technologii 
atomowych do wypracowania 
własnego know-how, do robie-
nia na nich intratnego biznesu, 
do bycia konkurencyjną w wielu 
branżach technicznych. Wszyst-
ko to zapewni budowa reaktorów 
prędkich powielających. Równie 
absurdalnym jest „argument” 
bezpieczeństwa, który nie wy-
trzymuje zderzenia z faktami, 
takimi jak: prawie wszyscy są-
siedzi naszego kraju używają 
elektrowni jądrowych i tylko w 
jednej (Czarnobyl) doszło do ka-
tastrofy, zaznaczając, że kata-
strofy czarnobylskiej można było 
uniknąć. Mimo to, Ukraina nadal 

używa elektrowni jądrowych i 
buduje kolejne reaktory. Niem-
cy planują zamknąć wszystkie 
bloki z przyczyn wyłącznie poli-
tycznych, o których pisze Jakub 
Wiech w swojej pracy o Ener-
giewende. Czechy z elektrowni 
jądrowej produkują ponad 35% 
swojego zapotrzebowania, Sło-
wacja buduje kolejne bloki. Biało-
ruś w ostatnim czasie otworzyła 
bloki jądrowe w Ostrowcu, pla-
nuje budować kolejne. Litwa do 
2009 roku operowała elektrow-
nią jądrową w Ignalinie, która 
zaspokajała ponad 90% litew-
skiego popytu na energię elek-
tryczną. Zamknęła ją w wyniku 
nacisków Unii Europejskiej. Tak 
więc nawet jeśli głównym argu-
mentem przeciw budowie blo-
ków jądrowych byłyby względy 
bezpieczeństwa, kraje ościenne i 
tak posiadają własne bloki jądro-
we, które mogłyby wybuchnąć i 
skazić część naszego terytorium. 
Inna sprawa, w Polsce, w Otwoc-
ku i tak działa eksperymental-
ny reaktor badawczy „Maria” o 
mocy 30 MW. Chcąc odsunąć rze-
kome zagrożenie, musielibyśmy 
wymusić na naszych sąsiadach 
zamknięcie ich bloków jądro-
wych i nasz otwocki reaktor. Po-
mysł absurdalny i awykonalny. 

Nie bylibyśmy w stanie wymusić 
na naszych sąsiadach zamknię-
cia ich bloków jądrowych, z ko-
lei zamknięcie naszego reaktora 
doświadczalnego byłoby ogrom-
ną stratą dla polskiej nauki. W 
imię czego? W imię antyato-
mowej histerii opartej o wątłe 
przesłanki. Ponadto, należy za-
uważyć, że energia jądrowa pod 
względem skutków negatywnych 
zdarzeń okazuje się być o wiele 
mniej śmiercionośna od innych 
rodzajów energetyki, zwłaszcza 
energetyki cieplnej. Elektrownie 
cieplne w przypadku katastrof 
również prowadzą do skażenia 
gruntów przez emisję substan-
cji toksycznych. Problematyczną 
kwestią pozostaje jeszcze pro-
blem odpadów jądrowych, jednak 
wiele krajów (np. Rosja1) pracuje 
już nad rozwiązaniem problemu 
odpadów poprzez opracowanie 
metody na zamknięty cykl pali-
wowy. Przetwarzaniem odpadów 
atomowych zajmuje się również 
start-up Oklo2. A więc, Polsce 
potrzebna jest energia jądrowa, 
zwłaszcza w postaci reaktorów 
prędkich powielających, które  
 

1  https://biznesalert.pl/najwieksza-slabosc-e-
nergetyka-jadrowa-odpady-nuklearne-zamknac-cy-
kl-paliwowy-energetyka-atom-rosatom-rosja/
2  https://www.chip.pl/2021/06/przelomowe-
-minireaktory-zasilane-odpadami-jadrowymi/
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przyniosą naszemu krajowi 
ogromny postęp w rozwoju myśli 
technologicznej i zasobów.

• Ogniwa perowskitowe w foto-
woltaice – z polskiej perspek-
tywy o tyle są interesujące, że 
w badaniach nad ich zastoso-
waniem Polacy mają ogrom-
ne doświadczenie. Jedną z firm 
wiodących w pracach nad ko-
mercyjnym zastosowaniem wy-
nalazku jest warszawska firma 
Saule Technologies kierowana 
przez Olgę Malinkiewicz, któ-
ra zapoczątkowała badania nad 
przemysłowym wykorzystaniem 
ogniw perowskitowych. Koszt 
produkcji ogniwa perowskito-
wego jest wielokrotnie niższy 
niż koszt produkcji ogniwa krze-
mowego. Ogniwo perowskitowi 
można wydrukować, jest łatwe 
w montażu i można je montować 
w takich miejscach jak np. okna. 
Technologia perowskitowa z 
uwagi na wyeliminowanie krze-
mu jest bardziej ekologiczna, zo-
stawia mniejszy ślad ekologiczny 
w procesie produkcji. Na chwilę 
obecną główną wadą ogniw pe-
rowskitowych względem trady-
cyjnych jest niższa wydajność i 
krótsza żywotność. Jednakże te 
parametry poprawiają się, pod 

względem wydajności ogniwa 
perowskitowi powoli zaczyna-
ją dorównywać ogniwom krze-
mowym. Początkowa wydajność 
szacowana na 10% wzrosła do ok. 
30 % w 2020 roku. W przypad-
ku ruszenia z produkcją, klienci 
będą mogli liczyć na stosunkowo 
tanią fotowoltaikę produkowaną 
przez polskie przedsiębiorstwo 
we Wrocławiu. 

• Reaktory fuzyjne termojądrowe 
(inaczej „tokamaki”) – w chwi-
li obecnej technologia fuzji ter-
mojądrowej jest w fazie ekspery-
mentalnej. Fuzja termojądrowa 
polega na zderzeniu się dwóch 
radioaktywnych izotopów wodo-
ru: deuteru i trytu. Zderzając się 
w temperaturze 100 mln °C (choć 
rozważana jest możliwość tzw. 
zimnej fuzji) imitują warunki 
panujące na słońcu, wytwarzając 
w ten sposób energię elektrycz-
ną. Szacuje się, że ilość izoto-
pów wodoru odpowiadająca jed-
nej szklance wody wytworzyłaby 
tyle energii elektrycznej, ile wy-
twarza spalanie pół miliona ba-
ryłek ropy naftowej. W praktyce, 
fuzja termojądrowa w przypadku 
komercyjnego zastosowania da-
wałaby dostęp do nieograniczo-
nej ilości energii elektrycznej, 

z tego powodu nazywana jest 
„Świętym Graalem energetyki”3. 
Głównym wyzwaniem na drodze 
do ekonomicznego zastosowania 
fuzji termojądrowej jest problem 
z uzyskaniem większej ilości 
energii elektrycznej niż wyno-
si zużycie wystarczającej do ko-
mercyjnej dystrybucji. Głównym 
działaniem naukowców w celu 
osiągnięcia dodatniego bilansu 
energetycznego są starania na 
rzecz osiągania coraz dłuższego 
czasu pracy reaktora przy mak-
symalnej temperaturze. Wyniki 
na tym polu poprawiają się. Do 
tej pory rekord na tym polu osią-
gnęli Chińczycy, którzy w swoim 
„tokamaku” osiągnęli tempe-
raturę 120 mln °C utrzymywaną 
przez 101 sekund4. Wcześniejszy 
rekord należący do Koreańczy-
ków wynosił 100 mln °C w czasie 
20 sekund. W Europie najwięk-
szym „tokamakiem” jest reaktor 
ITER znajdujący się we Francji. 
Budowa pierwszych reaktorów 
zastosowanych do użytku ko-
mercyjnego szacowana jest na 
połowę następnej dekady. Ma być 
to najczystsze dotychczas po-
wstałe źródło energii.

3  https://forsal.pl/artykuly/1425229,iter-synte-
za-termojadrowa-kto-zdobedzie-swiety-graal-ener-
getyki.html
4  https://spidersweb.pl/2021/05/chinskie-
-sztuczne-slonce-tokamak.html

• Energia geotermalna – dość 
znany w Polsce sposób produkcji 
energii z uwagi na inwestycje ojca 
Tadeusza Rydzyka na tym polu 
oraz propagandę wielu środo-
wisk nastawionych patriotycz-
nie dążących do autarkii ekono-
micznej naszego kraju. Ogólnie 
rzecz ujmując, Polska ma dobre 
warunki do wykorzystania źródeł 
geotermalnych. Szacuje się, że 
około 40% powierzchni naszego 
kraju nadaje się do ekonomicznej 
eksploatacji polskich źródeł geo-
termalnych. 

• Energia wodna – w Polsce energia 
wodna ma niewielkie możliwości 
rozwoju. Nasze zasoby wodne są 
niewielkie, porównywalne do za-
sobów wodnych Egiptu, ponadto 
nizinny krajobraz naszego pań-
stwa dodatkowo przyczynia się 
do niskich możliwości zastoso-
wania hydroelektrowni. Hydro-
elektrownie mogą mieć większe 
znaczenie w południowej części 
Polski, jednak czynnikiem ogra-
niczającym ich rozwój są: po-
ważna ingerencja w środowisko 
naturalne; wysoka emisja me-
tanu w przypadku zapory wod-
nej; zagrożenia powodziowe w 
przypadku awarii konstrukcji. 
W niektórych przypadkach jed-
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nak tworzenie zapór wodnych 
przynosi korzyści środowisko-
we. Tak jest w przypadku zapory 
w Dobczycach, która rozwiązała 
problem powodzi spowodowany 
wylewami Raby.

• Energia wiatrowa – najmniej 
stabilne źródło energii, zwłasz-
cza w Polsce z niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi. W do-
datku stanowią zagrożenie dla 
zwierząt, szkodzą ludziom przez 
hałas. Farmy wiatrowe ewen-
tualnie mogłyby być budowane 
na Morzu Bałtyckim zapewnia-
jąc mieszkańcom północnej Pol-
ski pokaźny dostęp do energii 
elektrycznej. Są pewne ciekawe 
koncepcje poprawy działalności 
energii wiatrowej takie jak np. 
„skybrator”, jednak nie sądzę, 
że energia wiatrowa odegrałaby 
znaczną rolę w procesie trans-
formacji polskiej energetyki.

• Reaktor torowy na ciekłych flu-
orkach LFTR – być może niektó-
rzy Czytelnicy słyszeli o samo-
chodzie na tor, który ma jeździć 
przez 100 lat. Chińczycy obec-
nie opracowują nowy typ reak 

tora jądrowego5 zasilanego to-
rem. Ten typ reaktora różni się 
od zwykłego reaktora jądrowego 
tym, że jest chłodzony solą (do-
kładnie to związkami fluorków), 
a nie wodą. Zaletą reaktorów to-
rowych jest to, że zużywają pali-
wo prawie w całości nie emitując 
większych odpadów groźnych dla 
środowiska, czy takich, z któ-
rych można byłoby wybudować 
broń jądrową. Zaletą stosowania 
toru są większe jego zasoby niż w 
przypadku zasobów uranu.

• Energia z różnicy temperatur – 
bazuje na zjawisku termoelek-
trycznym, w którym energia 
elektryczna powstaje w wyniku 
zderzania się ze sobą tempera-
tury ciepłej i zimnej. Może pod-
wyższyć sprawność fotowoltaiki.

Powyżej wymieniłem kilka możli-
wości rozwijania technologii przy-
datnych w transformacji energe-
tycznej. Lista nie wyczerpuje się, 
temat nadaje się na dalszą dysku-
sję, która mam nadzieję, że będzie 
kontynuowana na łamach czasopi-
sma. 

5  https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/
nauka-i-technika/chiny-opracowuja-nowy-typ-reak-
tora-jadrowego-ma-byc-chlodzony-nie-woda-a-sola/
ddx8p3q
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Każdy inteligentny człowiek powi-
nien charakteryzować się świado-
mością i wrażliwością ekologicz-
ną, ale biegacz, zwłaszcza biegacz 
nacjonalista powinien dysponować 
nią w dwójnasób. To jemu śpiewa-
ją ptaki, gdy przemierza kolejne 
kilometry trasy. To jego ogrzewa 
Słońce i to jego chłodzi wiatr. To 
w końcu on, nie tylko jako biegacz, 
ale zwłaszcza jako nacjonalista – 
będący dość blisko z naturą – po-
winien głęboko odczuwać jak waż-
ne jest dbanie o środowisko.

Zagłada naszej planety postępuje, 
ale jeszcze nie jest za późno…

Mimo tego, że w XXI wieku prak-
tycznie jesteśmy pozbawieni zagro-
żeń ze strony naturalnych drapież-
ników, to sami sobie szkodzimy. 
Człowiek jest jedyną istotą w kró-
lestwie zwierząt, która z preme-
dytacją niszczy swoje środowisko. 
Rozwinięta cywilizacja wcale nie 
jest najlepsza dla nas, ludzi. Stale 
postępujący rozwój społeczny do-
prowadza do degradacji środowiska 

naturalnego. Jako jedyni na całej 
Ziemi niszczymy swój dom. Co-
dziennie wytwarzamy średnio nie-
mal 2 kilogramów śmieci1. Niestety 
większość z nich się nie rozłoży. A 
przynajmniej nie za naszego życia.

Jeszcze pół wieku temu ludzie pro-
dukowali prawie połowę odpadów 
(1,2 kg/ os.) mniej2. Postępujący 
rozwój cywilizacyjny, jednorazowe 
butelki, słomki, plastikowe opako-
wania – to i wiele innych „dobro-
dziejstw” dzisiejszego świata zabija 
nasz jedyny dom – planetę Ziemię. 
Człowiek spowodował również wy-
ginięcie wielu gatunków zwierząt 
przez własny egoizm, żądzę ciągłe-
go bogacenia, czy też zwykły mate-
rializm. XXI wiek to czas, który musi 
przynieść zmiany. Jeśli w przeciągu 
50 lat byliśmy w stanie tak znisz-
czyć Ziemię, to co będzie za kolejne 
50? Jeśli się nie opamiętamy – cze-
ka nas naprawdę marny los. Jeśli 
nie będziemy segregować odpa-
dów/ śmieci, nie będziemy uważnie 
dbać o ich degradację, każdy z nas 
będzie mógł przypiąć sobie – jak-
kolwiek brzmi to brutalnie – od-
znakę mordercy zwierząt. Śmieci, 
które nie zostały odpowiednio za-
bezpieczone, trafiają do gleby za-
truwając ją oraz do oceanów, często 
raniąc zwierzęta i uniemożliwiając 

im właściwy rozwój.

Następnym razem zastanówmy się, 
czy nie lepiej kupić wielorazową bu-
telkę zamiast kolejnej plastikowej 
lub czy nie lepiej wziąć na zakupy 
lnianą torbę, zamiast plastikowej. 
Myślisz, że płacąc 10 groszy za fo-
liowy worek coś zmienisz? Nie, nic 
nie zmienisz! Dalej będziesz robić 
to samo, co wcześniej, mając po-
czucie dobrego uczynku. Po prostu 
myśl i działaj świadomie. Drugiej 
planety nie mamy, a jeśli zniszczy-
my tę, to gdzie będziemy mieszkać? 

14 milionów ton mikroplastiku w 
oceanach, produkcja gazów cieplar-
nianych, rosnąca temperatura na 
Ziemi, zanieczyszczenia gleby, wód 
i wymieranie zwierząt. To wszystko 
dotyczy naszego świata3. Dziś naj-
większy akcent kładziemy na mó-
wienie o codziennych wyborach, 
które przekładają się na przyszłość 
naszej planety. Niemniej wspieranie 
ekologii może mieć przecież wie-
le wymiarów. Można zastanawiać 
się, czy na ziemski klimat większy 
wpływ ma aktywność Słońca, czy 
emisja gazów cieplarnianych, ale 
ignorowanie problemu zanieczysz-
czania środowiska jest zwyczajnie 
niemądre. Bo giną pszczoły, bo zni-
kają lasy, bo jest coraz więcej śmieci. 

PLogging - ekologiczne bieganie, czyli słów kilka o 
nowej jakości w życiu
norbert wasik
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Bo skład miejskiego powietrza jeży 
włos na głowie a to, co zrobimy lub 
czego zaniechamy wpłynie na życie 
naszych dzieci, wnuków i zwierząt. 
Jeśli zgadzamy się, że warto coś ro-
bić, przejdźmy do tego, co możemy 
zrobić... 

Plogging - moda na ekologiczne 
bieganie

Idea ekologicznego, zielonego bie-
gania już zyskuje coraz większą po-
pularność nie tylko w krajach tzw. 
Europy Zachodniej, ale także coraz 
częściej w Polsce. Obecnie bieganie 
dla wielu osób stało się chwilą ode-
rwania od przymusowej izolacji. Ta 
godzina, dwie w ruchu pozwalają 
złapać dystans nie tylko do spraw 
zawodowych, ale również codzien-
nych zmartwień. Jest też jakże po-
trzebną nam dawką aktywności fi-
zycznej. A gdyby tak postawić sobie 
jeszcze jedno wyzwanie i podczas 
biegu znaleźć i wyrzucić do kosza 
jedną plastikową butelkę czy papie-
rowe opakowanie? Można też pójść 
krok dalej i zapoczątkować nową 
dyscyplinę sportu – powszechnie 
w środowisku biegowym nazywa-
ną, PLOGGING4 (w wersji PLogging 
brzmi to jednak niezwykle swojsko, 
chyba przyznacie).
PLogging, czyli połączenie zbiera-

nia śmieci z bieganiem, to stosun-
kowo nowa dyscyplina sportu, która 
powstała w Szwecji i szybko podbija 
świat5. Jej nazwa pochodzi od kom-
binacji słowa „plocka”, znaczącego 
po szwedzku podnosić lub zbierać i 
angielskiego „jogging”, które chcąc 
nie chcąc, weszło już do powszech-
nego użycia niemal w całej Europie6. 

Wszystko zaczęło się od inicjatywy 
szwedzkiego aktywisty, Erika Ahl-
ströma, który po przeprowadzce do 
Sztokholmu w 2016 roku z górskie-
go miasteczka Are był wstrząśnięty 
tym, co zobaczył w stolicy Szwecji 
– uznał ją za jedno wielkie wysypi-
sko śmieci7. Aby zmazać ten obraz 
ze swoich oczu, dość szybko wpadł 
na pomysł aktywnego (podczas tre-
ningu biegowego) sprzątania oko-
licy, w który zaangażował swoich 
znajomych. Tym samym biegacze, 
wyposażeni w worki i rękawiczki, 
zaczęli zbierać śmieci porozrzuca-
ne po trawnikach, chodnikach, la-
sach czy ulicach. A gdy nie posiada-
li ze sobą worka, to drobne śmieci 
upychali w kieszenie, zaś większe 
wkładali za pas legginsów. W końcu 
media zaczęły się interesować całą 
akcją, po czym grupa biegaczy się 
powiększała, zasięg akcji rozsze-
rzał się do kolejnych miast i w efek-
cie lokalne działanie zamieniło się 

w cały, ogólnoświatowy ruch plog-
gingowy.

Sama idea jest genialna w swojej 
prostocie: jeśli podczas biegania 
widzisz jakikolwiek śmieć leżący 
przy drodze lub na trawniku, pod-
nosisz go, zabierasz ze sobą i po 
powrocie z treningu wyrzucasz do 
właściwego pojemnika. Uprawiając 
PLogging realnie pomagasz środo-
wisku, nie tylko poprawiając este-
tykę miejsca, w którym biegasz, ale 
też redukując poziom stale rosną-
cego zanieczyszczenia mikroplasti-
kiem. Warto też nadmienić, że tego 
typu aktywność to bardzo dobry in-
terwałowy trening całego ciała – co 
jakiś czas zatrzymujemy się i po-
chylamy, robimy skłon, nasz puls 
wtedy spowalnia, by ponownie, po 
chwili nabrać tempa wraz z naszym 
biegiem. PLogging to więc nic inne-
go, jak swoista promocja zdrowe-
go trybu życia w zgodzie z ciałem 
i w harmonii z naturą. Innymi sło-
wy to sposób na sport dla wszyst-
kich miłośników ekologii. Osoby, 
które uprawiają PLogging chwalą 
ten rodzaj biegania ze względu na 
spalanie dużej liczby kalorii, ale i 
wzmacnianie mięśni oraz oczysz-
czanie planety z odpadów i śmieci. 
Zwolennicy treningu uważają, że 
podczas PLoggingu spala się dużo 

więcej kalorii niż podczas zwykłego 
biegowego treningu. Dodatkowo w 
ten sposób poprawiamy kondycję, 
wzmacniamy barki i dbamy o naj-
bliższe otoczenie. Do uprawiania 
PLoggingu oprócz stroju sportowe-
go potrzebujemy worków na śmieci 
i ochronnych rękawiczek. Tylko tyle 
i aż tyle.

Co stanie się z naszą planetą, jeśli 
nie przestaniemy śmiecić?

Ekologia, zero waste8 i gospodarka 
o obiegu zamkniętym9, to trzy bar-
dzo dynamicznie rozwijające się 
dziś trendy mające na celu ochronę 
planety Ziemi. PLogging świetnie 
wpisuje się w te trendy promując 
dbałość o środowisko, ale również 
stopniowo i systematycznie buduje 
świadomość jak wiele zbędnych od-
padów produkuje człowiek. A twar-
de fakty mówią same za siebie – w 
1950 światowa roczna produkcja 
tworzyw sztucznych wynosiła 1,5 
mln ton, natomiast 75 lat później aż 
322 mln ton10!

Okazuje się, że niekorzystne zmiany 
środowiskowe na Ziemi postępują 
szybciej niż się tego spodziewano. 
I to my, ludzie, odpowiadamy za 
to wszystko. Nasza planeta poradzi 
sobie bez nas doskonale, a my bez 
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niej nie przetrwamy. Czy jest jesz-
cze szansa, aby to naprawić?

Jeśli poziom powstawania i ni-
ski poziom utylizacji odpadów nie 
zmieni się w najbliższych latach, 
to już przed końcem trzeciej deka-
dy XXI wieku w oceanach będziemy 
mieli więcej śmieci niż ryb, a prak-
tycznie każda mewa będzie mia-
ła pozostałości plastiku w żołądku. 
Warto pamiętać, że zwykła butel-
ka plastikowa rozkłada się w ponad 
450 lat, a w międzyczasie rozpada 
się na mniejsze fragmenty, które 
mogą być zjedzone przez zwierzęta 
i realnie im zaszkodzić11. Zwróćmy 
uwagę, że nawet drobny filtr pa-
pierosowy rozkłada się w czasie 1-5 
lat12.

Oczywiście idealnie byłoby, gdyby 
każdy żył z godnie z duchem zero 
waste, używał tylko wielorazowych 
butelek do picia i unikał wytwarza-
nia plastikowych odpadów tak bar-
dzo, jak to możliwe. Zanim jednak 
wszyscy nauczymy się, że proeko-
logiczne podejście jest niezbędne 
dla naszej przyszłości, PLogging 
przyjdzie z pomocą, a każdy sprząt-
nięty niedopałek, butelka, puszka 
etc. będą ulgą zarówno dla środo-
wiska jak i nas ludzi. 
Akcja nie tylko dla biegaczy

Idea SPRZĄTANIA ŚWIATA to jed-
nak akcja nie tylko dla biegaczy. Jej 
celem, prócz sprzątania świata, jest 
namówienie nas do większej aktyw-
ności fizycznej. Czy będzie to bieg, 
trucht, spacer, wędrówka z psem, 
zbieranie grzybów, ważne, żeby ro-
bić to regularnie, najlepiej codzien-
nie przez co najmniej 30 minut. To 

ważne dla naszego zdrowia i kon-
dycji – fizycznej oraz psychicznej. 
Jeśli czujesz, że idea ploggingu do 
Ciebie przemawia i chcesz się zaan-
gażować, zbierz grupę znajomych 
i zaplanuj przebieżkę lub spacer 
w najbliższy czasie. Razem będzie 
znacznie więcej zabawy! Walka trwa

Przypisy:

1. Niedługo utoniemy w śmieciach. Co się dzie-
je z odpadami, które produkujemy? www.pl.aleteia.
org/2018/11/06/niedlugo-utoniemy-w-smieciach-
-co-sie-dzieje-z-odpadami-ktore-produkujemy.

2. Tamże.

3. Plastik może zaszkodzić klimatowi. www.biznesalert.
pl/wplyw-plastiku-na-klimat.

4. Czym jest plogging i skąd się wziął? www.ekospo-
leczni.zielonki.pl/czym-jest-plogging-i-skad-sie-
-wzial.

5. Uwaga na plogging. Jest zaraźliwy, a dotarł już do 
Polski, www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/
uwaga-na-plogging-jest-zarazliwy-dotarl-juz-do-
-polski#.YMcthn4wjIU.

6. Nietypowy sposób biegania opanowuje cały świat. 
Poznajcie plogging! www.biegologia.pl/nietypowy-
-sposob-biegania-opanowuje-caly-swiat-poznaj-
cie-plogging.

7. Szwedzki sposób na kondycję fizyczną i... śmieci. 
www. swiatoze.pl/szwedzki-sposob-kondycje-fizycz-
na-smieci.

8. Zero Waste to styl życia, zgodnie z którym człowiek 
stara się generować jak najmniej odpadów, a tym sa-
mym nie zanieczyszczać środowisk. To cel etyczny, 
ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom na-
śladować zrównoważone naturalne cykle, w których 
wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami. 
Oznaczana również projektowanie i zarządzanie pro-
duktami oraz procesami, aby systematycznie elimino-
wać szkodliwość odpadów i materiałów oraz zmniej-
szać ich objętość, przetwarzać i odzyskiwać wszystkie 
zasoby, nie spalać ich ani nie zakopywać. Zero Waste 
eliminuje uwalnianie szkodliwych substancji do ziemi, 
wody czy też powietrza, które są zagrożeniem dla zdro-
wia człowieka, zwierząt, roślin i całej planety.

9. Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular eco-
nomy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, 
materiały oraz surowce powinny pozostawać w go-
spodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie 
odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizo-
wane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia 
produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez 
produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich 
zagospodarowania.

10. Odpady z tworzyw sztucznych i recykling w UE: fak-
ty i liczby. www.europarl.europa.eu/news/pl/headli-
nes/society/20181212STO21610/odpady-z-tworzyw-
-sztucznych-i-recykling-w-ue-fakty-i-liczby.

11. Masowa śmierć zwierząt morskich z powodu plasti-
ku. 90 proc. ofiar go połyka. www.national-geographic.
pl/artykul/masowa-smierc-zwierzat-morskich-z-
-powodu-plastiku-90-proc-ofiar-go-polyka.

12. Naukowcy żądają zakazania papierosów z fil-
trem. www.dw.com/pl/naukowcy-%C5%BC%C4%-
85daj%C4%85-zakazania-papieros%C3%B3w-z-fil-
trem/a-51027920.

styl życia styl życia
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Problemy miast
 
Kiedy zadamy sobie pytanie o naj-
większe problemy polskich miast 
możemy wymienić ich naprawdę 
wiele, począwszy od gospodarki 
odpadami, aż po brak odpowiedniej 
ilości terenów zielonych. Chciał-
bym jednak skupić się szczególnie 
na jednym problemie, który wy-
daje się być może najbardziej fun-
damentalny, gdyż współczesne 
miasta budowane są z myślą o sa-
mochodach, a więc współczesną 
i nowoczesną komunikacją miej-
ską i nie tylko miejską. Obecnie na 
1000 Polaków przypadają 593 sa-
mochody osobowe (w 2021 roku), 

co wydaje się słusznie bardzo dużą 
liczbą, gdyż plasujemy się w czo-
łówce Unii Europejskiej. Miasta, 
szczególnie te większe borykają się 
z rosnącymi korkami, a codzien-
ny dojazd do pracy często wiąże 
się z godzinnymi podróżami przez 
miasto w ciągnących się kolejkach. 
Rozwiązaniem może być tylko i wy-
łącznie komunikacja zbiorowa pod 
zarządem samorządu. Możliwych 
typów komunikacji zbiorowej jest 
dosyć wiele, począwszy od auto-
busów, aż po bardziej wielkomiej-
skie rozwiązania typu tramwaje czy 
metro. Żeby uzmysłowić sobie, jaki 
zbawienny efekt komunikacja zbio-
rowa może mieć na przepustowość 

miejskich arterii wystarczy wy-
obrazić sobie, ile miejsca zajmuje 
jeden autobus przegubowy o liczbie 
miejsc siedzących wynoszących ok. 
50, a ile miejsca zajmie liczba ok. 
30 samochodów, która wyjdzie nam 
z przelicznika liczby samochodów 
na 1000 osób (617 samochodów na 
1000 mieszkańców). To tylko je-
den z przykładów obrazujących 
jak ważny powinien być transport 
zbiorowy w nowoczesnym mieście.
 
Planowanie przestrzeni miejskiej.
 
Każdy mieszkaniec lub bywalec du-
żego miasta zna problem miejsc 
parkingowych, których zawsze 
brakuje, a jedyną możliwością do 
zaparkowania są albo drogie par-
kingi prywatne, albo coraz droższe 
postoje w strefach płatnego parko-
wania. Strefy te oczywiście swoimi 
cenami mają zniechęcać do zosta-
wiania w centrum samochodów i 
ograniczyć poruszanie się nimi, co 
jest z reguły dobrym założeniem. 
Musimy się jednak zastanowić, czy 
takie rozwiązanie przy braku do-
brej oferty komunikacji miejskiej 
nie jest tylko półśrodkiem, a na-
wet wręcz przeciwnie, a więc kolej-
nym problemem dla mieszkańców. 
Za przykład takiego miasta można 

wskazać Poznań, w którym strefy 
parkowania są obecnie najdroższe w 
Polsce, a godzina parkowania może 
wynosić aż do 8 złotych! Należy 
przy tym zaznaczyć, że tramwaje 
w Poznaniu nie dojeżdżają na każ-
de osiedle. Trzeba sobie uzmysło-
wić, że ograniczając ruch samocho-
dów musimy przedstawić sensowną 
ofertę transportu miejskiego. Zde-
cydowanie łatwiej jest zaplanować 
transport miejski, niż wielką licz-
bę parkingów, szczególnie w cen-
trum miast, gdzie grunty są drogie, 
teren jest dawno zabudowany. Do 
tego dochodzą wspomniane wcze-
śniej korki oraz często podnoszony 
problem smogu, za który mają być 
odpowiedzialne między innymi sa-
mochody.
 
Co z wygodą?
 
Wygoda wydaje się być jednym z 
najważniejszych czynników, gdy 
decydujemy, czy poruszać się ko-
munikacją miejską. Jazda autobu-
sem czy tramwajem w końcu nie 
jest sama w sobie celem, a jedy-
nie środkiem. Samorządy powinny 
cały czas inwestować w nowe i no-
woczesne pojazdy, szczególnie że 
jako kraj jesteśmy liderem w Unii 
Europejskiej w eksporcie autobu-

rozwiązaniarozwiązania
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sów elektrycznych. Stale rozwijana 
siatka połączeń, szczególnie odda-
lonych dzielnic i osiedli z centrum 
oraz pomniejszych miejscowości z 
miastem mają decydujące znacze-
nie przy wyborze środka transpor-
tu, którym dojedziemy do pracy czy 
szkoły. Nie może dojść do sytuacji, 
w którym temat komunikacji miej-
skiej jest zaniedbywany, gdyż po-
siada fundamentalne znaczenie w 
funkcjonowaniu miasta.
 
Jaka komunikacja?
 
Jeżeli transport zbiorowy ma podo-
łać wyzywaniom stawianym przez 
współczesne miasta powinien być 
przede wszystkim jak do tej pory 
należeć do samorządów i być przez 
niezarządzane – to jest podstawa 
wszelkich rozważań w tym tekście. 
Dlaczego jest to ważne? Ważne jest 
to z tego względy, że z samego za-
łożenia transport zbiorowy nie bę-
dzie rentowny. Ceny biletów, mimo 
że coraz wyższe nie pokrywają 
kosztów poniesionych na utrzyma-
nie komunikacji, więc musi do niej 
dopłacać samorząd. W tym miejscu 
pojawia się postulat darmowej ko-
munikacji miejskiej, która funkcjo-
nuje już w szeregu polskich miast. 
Używając słowa „darmowa” mam 

na myśli bezpłatna i finansowana z 
podatków mieszkańców.
 
Darmowa komunikacja miejska.
 
Bezpłatność komunikacji spełnia-
łaby wiele funkcji, z czego najważ-
niejszą byłoby zachęcanie do ko-
rzystania z niej jako alternatywy dla 
samochodów osobowych. Zachęta 
ekonomiczna w postaci darmowe-
go przewozu powinna już sama w 
sobie przynieść efekt przeniesienia 
się dużej liczby ludzi do transportu 
zbiorowego, szczególnie jeżeli zo-
stanie dobrze rozwiązany. Poten-
cjalnemu pasażerowi przy okazji 
przesiadki do autobusu czy tram-
waju odchodzi wiele kosztów, po-
cząwszy od paliwa, a na utrzymaniu 
samochodu, skończywszy. Kolej-
nym ważnym aspektem jest cał-
kowita bezpłatność dla wszystkich 
ludzi, a nie tylko mieszkańców. Mus 
wyrobienia kart miejskich odstra-
sza wielu potencjalnych pasażerów, 
a na dodatek utrzymuje potrzebę 
zatrudniania kontrolerów biletów. 
Ważne jest, by transport był rów-
nież darmowy dla przyjezdnych, 
którzy w innym przypadku poru-
szaliby się częściej samochodami, 
a należy pamiętać, że szczególnie 
w większych miastach stanowią oni 

znaczny procent poruszających się 
po drogach. Francuska Dunkierka 
może posłużyć jako dobry przykład 
rozwiązania problemu transpor-
tu zbiorowego w średniej wielko-
ści mieście. Po powiększeniu floty 
autobusów i całkowitej likwidacji 
opłat za przejazd wiele osób sprze-
dało swoje samochody i przesiadło 
się na autobusy. Należy jednak pa-
miętać, że zadbano tam właściwie 
o ten temat. Autobusy w Dunkierce 
jeżdżą co 10 minut, istnieje 17 linii, 
które dojeżdżają również do oko-
licznych miejscowości obsługując 
ok. 200 tys. ludzi. Oczywiście przy-
kład Dunkierki ma jedynie odnie-
sienie do miast średniej wielkości, 
gdyż jedynym rodzajem transportu 
zbiorowego są tam autobusy, a roz-
wiązanie komunikacji np. w War-
szawie byłoby znaczenie bardziej 
skomplikowane.
 
Ulga dla biednych.
 
Darmowa komunikacja byłaby od-
ciążeniem dla biedniejszych rodzin, 
które już teraz częściej korzysta-
ją z miejskiej oferty komunikacyj-
nej. Ceny biletów są najczęściej co-
raz wyższe, a już stanowią duże 
wyzwanie dla wielu polskich ro-
dzin, które finansowana z podat-

ków komunikacja miejska mogłaby 
znacznie odciążyć. Przejazdy bez 
biletu mogłyby również pomagać 
osobom bezrobotnym, które miał-
by ułatwiony dojazd do miejsca po-
tencjalnej pracy. Wiele osób bied-
nych czy bezrobotnych już dzisiaj 
unika opłat za przejazdy, gdyż są 
dla nich po prostu za drogie. Wie-
lu ubogich ludzi nie stać na zakup 
samochodów, więc i tak korzystają 
z autobusów lub ich odpowiedni-
ków. Bezpłatność takich przejaz-
dów mogłaby odciążyć ich napięte 
budżety domowe.
 
Rozwiązanie problemów?
 
Darmowa komunikacja miejska, 
gminna czy powiatowa ma szereg 
zalet i może realnie wpływać na 
sprawność funkcjonowania miasta. 
Korki, wykluczenie komunikacyjne, 
transport dzieci do szkół i inne te 
problemy mogą zostać rozwiązane 
lub zredukowane dzięki sprawnej i 
darmowej komunikacji zbiorowej. 
Cieszy fakt, że w wielu miejscach 
jest ona rozpatrywana i wprowa-
dzana, lecz to tylko kropla w morzu. 
Wartym nadmienienia jest fakt, że 
działanie komunikacji miejskiej i 
tak jest głównie finansowane z po-
datków, a nie biletów. Co, gdyby 

rozwiązania rozwiązania
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pójść właśnie ten krok dalej?
 
Źródła:

ec.europa.eu/eurostat

zdm.poznan.pl/pl/cennik-oplat-
-od-01-07-1

businessinsider.com.pl

transport-publiczny.pl

ubea.pl

rozwiązaniarozwiązania
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Jak przy wszystkich czynnościach, 
tak i przy czynnościach dla ochro-
ny przyrody powinniśmy sobie za-
dać pytanie: dlaczego? Dlaczego o 
środowisko należy dbać? Czy tylko 
dlatego, żeby odbijać kolejny po-
pularny temat z rąk i niepodzielnej 
dominacji strony lewackiej?

Jeżeli tylko takie są nasze motywa-
cje, to wiedzmy, że na niewiele zda 
się nasz wysiłek. 

Powiedzieć sobie musimy, iż przy-
roda zasługuje na szacunek ze 
względu na Osobę Stwórcy. On to 
bowiem i zwierzętom dał wzniosłą 
rolę w historii zbawienia. 

Najsampierw, historia oślicy Bala-
ama poucza, że nie wolno zadawać 
niepotrzebnego bólu zwierzętom. 
Duch Boży przemawia językiem 
oślicy i sprawiedliwie wypomi-
na właścicielowi jej wierną, dłu-
goletnią służbę. Balaam, który już 
był gotowy do zgładzenia swego 
wierzchowca dowiaduje się, iż gdy-

by oślica nie zatrzymała się, jej pan 
zginąłby marnie. Widzimy w tej hi-
storii rozdźwięk prawdziwego sza-
cunku dla naszych zwierzęcych 
towarzyszy oraz lewackiego ubó-
stwiania ich. „Dogmatem” bowiem 
ekologii dla ekologii jest czynienie 
ze świata przyrody podmiotu wyż-
szego od człowieka, podmiotu, któ-
remu człowiek ma służyć. 

Mamy rzeczywiście obowiązek po-
zostawić ekosystem w jak najlepszej 
kondycji dla naszych następców, 
dla przyszłych pokoleń. Bardzo się 
przeto łudzą ci wszyscy wolnoryn-
kowi nacjonaliści, którzy twierdzą 
za swoim guru p. J. Korwin-Mik-
ke, iż natura ze wszystkim da sobie 
sama radę i nie ma potrzeby przej-
mować się katastrofalnymi, acz po-
wolnymi zmianami w przyrodzie 
(również naszej rodzimej!), a już, 
nie daj Boże, wprowadzanie przez 
państwa regulacji ekologicznych, 
to, według takich nacjonalistów, 
czysty komunizm. A przecież nie 
tak dawno słyszeliśmy o przeraźli-

wej stracie wielu milionów pszczół 
wywołanej nieodpowiednim opry-
skiem pola rzepakowego. I jak tu 
przyroda ma dawać sobie radę, 
skoro człowiek przez swą zupełnie 
egoistyczną głupotę wywołuje w 
niej tak straszne straty? A liberał i 
tak stwierdzi: „Ot, wszystko to dla 
„wszechmogącego” wolnego rynku 
i zaspokajania kolejnych zachcia-
nek nastawionego na konsumpcję 
społeczeństwa – czego nie rozu-
miesz nacjonalistyczny zamordy-
sto?”

Wracając jeszcze, wielu narodowych 
ekologów nie dostrzega tej prostej 
zależności: zwierzę ma człowie-
kowi służyć i za to być szanowane. 
Podchwytują oni natomiast bezre-
fleksyjnie wszystkie lewackie hasła, 
byleby tylko ubrać je w narodowe 
barwy. Przed takim przechwytywa-
niem haseł musimy się strzec, nic 
bowiem z tego nie wynika, a jedynie 
rozmiękczamy naszą ideę.

W gruncie rzeczy nie chodzi o to, 
aby wszyscy nas widzieli, tak jak 
widzą wszędzie akcje lewicowe, ale 
żebyśmy na tyle, na ile możemy 
nadawali ton i zmieniali miękką, 
politeistyczną wizję ochrony przy-
rody na tę właściwą. 

igor grzyb
DLACZEGO EKOLOGIA?

Idea
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Milton Friedman nie umie skakać 
jak żaba

Zacznijmy od pewnej anegdoty, 
przytaczanej okazjonalnie przez 
komentatorów skłaniających się w 
stronę wolnorynkowych rozwiązań 
gospodarczych. Laureat nagrody 
Nobla z ekonomii, Milton Fried-
man – pytany na przełomie lat 80. 
i 90. poprzedniego stulecia, o to jak 
powinny pokierować swoimi go-
spodarkami państwa wychodzące 
z realnego socjalizmu – mówił, że 
powinny one wdrażać rozwiązania 
krajów bogatych, z czasów gdy te 

były jeszcze biedne. Friedman w ten 
sposób chciał powiedzieć, że post-
-komunistyczne państwa powinny 
jak najbardziej ograniczyć aktyw-
ność państwa w gospodarce.  

Jednak od czasu gdy padły te słowa 
minęły trzy dekady, i obecnie mogą 
wydać się zabawne, biorąc pod 
uwagę, że

1. XIX-wieczny tzw. Dziki kapita-
lizm nie był wcale aż tak wol-
norynkowy, a państwa będą-
ce pionierami kapitalizmu były 
w istocie merkantylistyczne 

(niech nawet będzie, kolonial-
ne), i chętnie używały ceł do 
ochrony rodzimych gałęzi prze-
mysłu. W pierwszej zaś poło-
wie XX wieku kapitalizm oczy-
wiście na zachodzie panował, 
ale był zazwyczaj protekcjoni-
styczny, zaś po II Wojnie Świa-
towej był keynesistowski – tj. 
państwo stymulowało wybra-
ne gałęzie gospodarki, glównie 
te które uważało za strategicz-
ne - czyli również nie ma mowy 
o idealnym „wolnym rynku” 

2. okres najdzikszego kapitalizmu 
przypadł właśnie na lata 90-te. 
Finansjalizacja gospodarki za-
częła się już w czasach Reaga-
na (niektórzy nawet powiedzą, 
że już za kadencji Cartera), jed-
nak to w latach 90. globalizacja 
osiągnęła swój szczyt, rozsze-
rzając się także na państwa po-
st-komunistyczne (w tym także 
Chiny). W kolejnych latach pod-
pisywano kolejne traktaty zno-
szące cła, oraz utworzono insty-
tucje regulujące coraz bardziej 
otwierający się handel świato-
wy (Światowa Organizacja Han-
dlu w 1994), kontynentalny (EU 
przez lata 90-te oraz 2000-ne), 
regionalny (np. Środkowoeuro-
pejskie Porozumienie o Wolnym 

Handlu z 1992, czy Euro-Śród-
ziemnomorskie Porozumienia 
z lat 2000-nych) itd. Traktaty 
te zresztą były często promo-
wane oraz podpisywane przez 
przedstawicieli partii głoszących 
ochronę pracownika. Na przy-
kład, w USA był to prezydent Bill 
Clinton z Partii Demokratycznej, 
w Wielkiej Brytanii premier Tony 
Blair z Partii Pracy, a w Polsce 
był to premier Leszek Miller z 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 

O ile zrozumiałym jest, że „ludzie 
wschodu” z zacofanych państw de-
mo-ludu mogli odruchowo chcieć 
kopiować wszystko to, co przycho-
dzi z dostatniego zachodu, trud-
no nie jest oprzeć się wrażeniu, że 
niemal wszyscy politycy odpowie-
dzialni za tworzenie polskiej poli-
tyki rolnej III RP wzięli sobie radę 
Friedmana do serca.

Struktura polskiego rolnictwa była 
od dekad wyzwaniem. Silnie roz-
drobnione, rodzinne gospodarstwa 
nie były tak wydajne jak wyspecja-
lizowane gospodarstwa na zacho-
dzie. Zarówno w PRL-u, jak i w III 
RP politycy marzyli o scalaniu ma-
łych gospodarstw, oraz o nadaniu 
im bardziej przemysłowego, „za-
chodniego” charakteru. Jednak co 

Edward Poniży
Polska polityka rolna na tle Unii Europejskiej
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ciekawe, w zachodniej Europie od 
kilku dekad popularność zdobywa 
przeciwny trend, który przychyl-
niej spogląda właśnie na małe go-
spodarstwa. Polacy powinni więc 
się zastanowić czy wprowadzanie 
przestarzałych pomysłów opłaca 
się w czasie, gdy technologia roz-
wija się coraz szybciej. Dla zilustro-
wania przyjrzyjmy się kilku przy-
kładom.

W latach 2000-nych w Polsce zo-
stał wdrożony nowoczesny system 
bankowy, a np. technologia płace-
nia dotykowego, którą wtedy przy-
jęliśmy dopiero w ostatnich la-
tach – i to z wielkim oporem – jest 
wprowadzana w Niemczech. W wie-
lu państwach czarnej Afryki, gdzie 
dostępność do usług bankowych 
jest znikomy, od lat funkcjonuje in-
nowacyjny system mikropłatności 
mobilnych oraz kryptowalut.

Nie chcę tutaj jednak pisać o sys-
temie bankowym, który oczywiście 
jest obecnie wielką „ściemą”, jako 
że za kadencji prezydenta Nixona 
jego wartośc została całkowicie od-
dzielona od parytetu złota, co po-
zwoliło amerykańskiemu bankowi 
centalnemu (Rezerwie Federalnej) 
na kreację pieniądza „z powietrza”, 
oraz na eksport inflacji na cały świat 

(co jest warte opisania w osobnym 
artykule). Chodziło mi tutaj o zilu-
strowanie, że w gospodarce istnie-
je zjawisko „żabich skoków”, czyli 
omijania pewnych etapów rozwoju, 
jeśli powstała już bardziej rozwi-
nięta technologia. Nie trzeba zno-
wu wymyślać koła, odkrywać Ame-
ryki czy wyważać otwartych drzwi. 
Teraz przejdźmy to części najważ-
niejszej, czyli rolnictwa.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb w 
zachodniej Europie

Jak wcześniej wspomniałem, pol-
skie rolnictwo jest zdominowane 
przez małe gospodarstwa. Na po-
niższej grafice można zobaczyć, że 
jest tak częściej niż w innych kra-
jach byłego bloku wschodniego. Jest 
tak dlatego, że właśnie w Polsce 
sprzeciw wobec kolektywizacji był 
największy.

Kiedy Polska stała się członkiem 
Unii Europejskiej, jej rolnictwo sta-
ło się beneficjentem płatności z 
budżetu Wspólnej Polityki Rolnej, 
która stanowi największą część bu-
dżetu UE (aż 1/3, a do niedawna wy-
nosiła jeszcze więcej!). Na lata 2014 
– 2020 zaplanowano, że z roku na 
rok budżet będzie coraz mniejszy, 
zaś proporcjonalnie większą jego 

 
Źródło:https://www.researchgate.net/publica-
tion/327272503_Study_on_risk_management_in_
EU_Agriculture_Annex_2-Case_study_2_How_to_
enhance_the_participation_of_small-scale_and_
non-specialised_farms_in_crop_insurance_schemes

część stanowiła polityka spójności, 
czyli również fundusze na rozwój 
regionalny. Polityka ta składa się z 
dwóch filarów:

- Filaru pierwszego, z którego go-
spodarstwa otrzymują płatności 
warunkowane ich rozmiarem. Jest 
to przepotworzona wersja „staro-
żytnej” metody wspierania rolnic-
twa, czyli płatności „za tonę” pro-
duktu. Przepotworzenie to zostało 
wymuszone buntem państw roz-

wijających się przeciw-
ko zalewaniu ich rynków 
przez tanią, dotowaną 
w produkcji żywność z 
państw rozwiniętych, co 
państwa zachodnie ro-
biły, nie będąc w stanie 
sprzedać całej wypro-
dukowanej żywności na 
rynku wewnętrznym. Fe-
nomen ten został nazwa-
ny „górami żywności”. 
Sytuacja zakończyła się 
przeistoczeniem Ukła-
du Ogólnego w sprawie 
Taryf Celnych i Handlu 
w Światową Organizację 
Handlu w 1994 roku, któ-

ra reguluje również handel dobra-
mi rolniczymi na podstawie Poro-
zumienia o Rolnictwie (Agreement 
on Agriculture), które m.in. stwier-
dza, które rządowe dotacje produk-
cji zakłócają handel, a które nie. 
Płatność „za tonę” to klasyk jeśli 
chodzi o zakłócanie handlu, dając 
rolnikom impuls do produkowa-
nia jak największej ilości produk-
tu. Państwa zachodnie zobowiązały 
się wycofać tego rodzaju wsparcie, 
co do pewnego czasu sukcesywnie 
robiły. Efektem zmian było właśnie 
wprowadzenie płatności I Filara

- Filaru drugiego, w skład które-

politykapolityka
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go wchodzą różnej maści fundusze 
na rozwój wsi (oraz zwiększenie 
jej atrakcyjności jako miejsca pra-
cy i zamieszkania) oraz wspierające 
gospodarstwa na podstawie wybra-
nych aspektów, głównie związa-
nych z wytwarzaniem szerokiej 
maści dóbr: roślin, zwierząt, czy 
dóbr publicznych, takich jak pro-
dukcja zdrowej żywności, zapew-
nianie czystego powietrza, współ-
tworzenie krajobrazu. Ze względu 
na szeroką gamę płatności, polity-
kę drugiego filara nazywa się mul-
tifunkcjonalną.

Biorąc pod uwagę rozdrobnioną 
strukturę polskiego rolnictwa, zro-
zumiałym powinno być, że polski 
rolnik skorzystać może bardziej na 
płatnościach II Filara. Zawarte w 
nim płatności np. dla małych czy 
młodych rolników są w stanie objąć 
większą grupę polskich rolników, 
niż płatności Filara I, na których 
najbardziej korzystają wielkoob-
szarowcy. Mimo tego, każdy kolejny 
polski rząd na arenie EU jest zna-
ny jako „obrońca I Filara”. Państwa 
zachodnie zaś, w których farmy 
są większe, przewrotnie wspierają 
rozwój płatności Filara II. Ostatnie 
polskie rządy, które w mniejszym 
lub większym stopniu odwołują się 
do tradycji chadeckiej, tak jak za-

chodnia chadecja, uparły się wła-
śnie skupiać na Filarze I. Na zacho-
dzie jest to jednak o tyle sensowne, 
że chadecki elektorat to w dużej 
mierze właśnie rolnicy. W Polsce 
jednak sytuacja wygląda dokładnie 
odwrotnie. Być może polskie rządy 
starają się zaskarbić sobie sympatię 
zachodnich chadeków. Jeśli tak jest, 
to odbywa się to kosztem polskiego 
rolnika. Jednak nawet z cynicznego 
punktu widzenia, na przykład partie 
prawicowe, takie jak PiS, mogłyby 
skupić się na promowaniu małych 
gospodarstw, które dominują w ich 
bastionach na wschodzie i południu 
kraju. Zaś ze strategiczngo punktu 
widzenia, dla Polski więcej sensu 
miałoby sprzymierzenie się z zielo-
nymi w kwestiach Wspólnej Polity-
ki Rolnej.

Mali rolnicy, czyli niezależni oby-
watele, „szlachcice na zagrodzie” 
jak ktoś woli, to także „hedż” prze-
ciwko kryzysom, ale i szokom logi-
stycznym (vide Covid-19, niedaw-
na blokada Kanału Suezkiego), lub 
masowym klęskom nieurodzaju i 
kataklizmom, ze względu na które 
import żywności może być ograni-
czony.

polityka

Dominacja lewicowców w kwe-
stiach ekologicznych jest oczywista 
i od wielu lat doskonale widoczna. 
Wynika to ze zmian, jakie zaszły w 
tym środowisku w USA pod koniec 
lat sześćdziesiątych. Doszło wtedy 
do wyraźnego przeformowania do-
tychczasowej tożsamości ideowej 
grupy, na zupełnie inną formę. Le-
wicowcy i socjaliści nagle zaczę-
li skłaniać się ku młodzieży aka-
demickiej, odchodząc tym samym 
od problemów klasy robotniczej. 
W rezultacie kształt nowego nurtu 
liberalnego, z którym przychodzi 
nam się zmagać po dziś dzień, to 
wypadkowa zapatrzonej w postula-
ty Marksa i Engelsa młodzieży oraz 
‘’uciskanych’’ przez społeczeństwo 

mniejszości etnicznych, seksual-
nych i tym podobnych wyrzutków. 
Ludzie ci obok haseł proaborcyj-
nych, postulowania abstrakcyjnego 
wyrównywania szans oraz rozno-
szenia na potęgę wirusa HIV, do-
łączyli do całego swojego pakietu 
ideowego szczególną troskę o śro-
dowisko naturalne. Dzięki temu le-
wica na wiele lat wypracowała so-
bie istny monopol na poruszanie 
tematu ekologii w przestrzeni pu-
blicznej. Za sprawą łączenia ze sobą 
typowych dla siebie postulatów ta-
kich jak multi-kultura, czy wspie-
ranie dewiacji, z niewątpliwie waż-
nymi kwestiami środowiskowymi, 
skutecznie zniechęcała do tego za-
gadnienia całe prawicowe stronnic-
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two. Prawica stanowiąca naturalną 
opozycję dla liberałów, oczywiście 
bagatelizowała wszelkie porusza-
ne przez przeciwnika politycznego 
sprawy w tym te ekologiczne, pod-
kreślając tym samym swoją silną 
odrębność. Całe szczęście od kilku 
lat można zaobserwować w tej dzie-
dzinie widoczną zmianę. Szczegól-
nie wśród ugrupowań Narodowych 
dostrzegalna jest coraz częstsza 
tendencja do skupiania się na przy-
rodzie. Podkreślam całe szczęście, 
gdyż jak to lewica ma w swoim 
zwyczaju każdą kwestię, nawet tak 
słuszną jak szacunek dla natury, 
potrafią obudować grubą warstwą 
irracjonalizmu, sprowadzając ją do 
próżni politycznej i obiektu kpin.
 
Aby zrozumieć ułomność lewicow-
ców w tworzeniu polityki proeko-
logicznej, trzeba uprzednio zdać 
sobie sprawę z zasad, na jakich 
była budowana relacja człowieka z 
naturą. Od prehistorii natura była 
dla nas ogromnym zagrożeniem. 
W celu przetrwania ludzie musie-
li dokonywać ciągłej ingerencji w 
środowisko. Polowania na zwie-
rzęta, budowanie szałasów, uprawa 
ziemi, to wszystko było pierwotną 
formą wprowadzania zmian śro-
dowiskowych, które były koniecz-
nie do rozwoju cywilizacji. Zatem 

pewien stopień wpływu na naturę 
jest czymś oczywistym i wręcz na-
turalnym. Zresztą znajduje swoje 
odzwierciedlenie w licznych staro-
żytnych tekstach w tym Biblii: 

„Niech panuje [człowiek] nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrz-
nym, nad bydłem, nad ziemią i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
po ziemi”

Czy nawet w mitach, gdzie tak jak w 
micie o walce Heraklesa z lwem ne-
mejskim, dzikie zwierze jest ucie-
leśnieniem przyrodniczego zagro-
żenie dla człowieka i stworzonej 
przez niego cywilizacji.  Tego typu 
podejście dało nam postęp tech-
nologiczny, nagły wzrost poziomu 
życia i wyeliminowanie wielu na-
turalnych zagrożeń. Jednocześnie 
wraz z coraz szybszym rozwojem 
przemysłu, zaczęliśmy zauważać, 
że naturę można trwale uszkodzić, 
a jej zasoby nie są niewyczerpane. 
Dało to początek zmianie myślenia 
o matce ziemi. Z zagrożenie sta-
ła się obiektem opieki. Lewicowcy 
przekształcili tę oczywistość w wy-
miar skrajny, narzucając wielu śro-
dowiskom ekologicznym narrację, 
że stan pierwotny natury jest czymś 
doskonałym i pełnym dobroci, na-
tomiast wszelkie próby ingerowa-

nia w niego to coś karygodnie złego. 

 Takie podejście rodzi liczne patolo-
gie oraz wiele przejawów hipokry-
zji. Esencję skrajnej głupoty lewi-
cowych pseudo ekologów stanowi 
wydarzenie z południowo wschod-
nich Niemczech, gdzie grupa ak-
tywistów uwolniła z jednej farmy 
stado krów, co dla czterech z nich 
skończyło się śmiercią, natomiast 
czterdzieści zostało odnalezionych 
w stanie ciężkim. Działacze nie 
przewidzieli, że na wolności krowy 
nie mogą liczyć na pomoc wetery-
narzy i opiekę hodowców. Być może 
na szkoleniach zielonych aktywi-
stów, powiedziano im, że krowy w 
środowisku naturalnym zakładają 
własne szpitale, gdzie bezpiecznie 
mogą się leczyć i czekać spokojnej 
starości. Tego typu wybryków jest 
znacznie więcej. Malowanie przez 
grupę członków „Greenpeace” sa-
molotu zieloną farbą, chęcią wymu-
szenia na władzach zmniejszenia 
ruchu lotniczego. Postulat w dobie 
pandemii i ograniczonego przepły-
wu ludzi między państwami brzmi 
raczej średnio aktualnie. Podobnie 
absurdalnym wydaje się chodze-
nie za myśliwymi lub nawet wcho-
dzenie im na linie strzału zupełnie 
uniemożliwiając polowanie. Ekolo-
dzy swoje heroiczne batalie z my-

śliwymi oczywiście nagrywają no-
wymi smartfonami. Podobnie robią 
młode instagramerki, uwieczniając 
na portalach społecznościowych 
zdjęcia promujące nietestowa-
ne na zwierzętach kosmetyki. Tak 
się składa, że do wyprodukowania 
wszystkich telefonów nowej ge-
neracji potrzebne są rudy rzadkich 
metali, które wydobywają ręcznie 
dzieci w kongijskich kopalniach. 
Julki mogą delikatnie przymknąć 
oko na ten fakt byle tylko poka-
zać działanie wegańskiego kremu 
w dobrej rozdzielczości. Doprawdy 
ekologia pełną gębą. 

Niestety czasami inicjatywy eko-
logicznych radykałów osiągają 
wymiar terrorystyczny, stając się 
prawdziwym zagrożeniem, a nie 
tylko głupawym wybrykiem. Po-
czątkowo mała grupa pseudo eko-
logów z Anglii, która zrzeszała się 
pod nazwą Hunt Saboteurs Asso-
ciation, dokonywała niegroźnych 
akcji utrudniania polowań na lisy. 
Z czasem jeden z członów organi-
zacji wyewoluował do eko-terro-
rystycznej organizacji ALF (Animal 
Liberation Front) znanej również 
pod sympatycznie brzmiącą nazwą 
„Grupa Miłosierdzia”. Szczegól-
nie ważną postacią dla środowiska 
stał się Peter Singer. Australijski 
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etyk głosi, że zwierząt nie można 
krzywdzić i człowiek nie ma pra-
wa ich wykorzystywać do własnych 
celów. Warto napomnieć, że jedno-
cześnie uważa aborcje i eutanazje 
przeprowadzoną na upośledzonych 
niemowlętach za całkowicie etycz-
ny zabieg, podobnie zresztą jak zo-
ofilię, która jego zdaniem może być 
przyjemna dla obydwu stron. Istot-
nie niesamowita konsekwentność w 
kwestiach etycznych! Zieloni ter-
roryści karmieni poglądami fana 
zwierzęcych gwałcicieli, ustawicz-
nie rośli w siłę. Swoje wpływy po-
szerzyli o USA, nawiązując współ-
pracę z Earth Liberation Front. 
Wraz z tą grupą rozpoczęli ataki 
bombowe wymierzone w labora-
toria i budynki, które ich zdaniem 
nie spełniały ekologicznych wymo-
gów. Tego typu działania zainspi-
rowały wielu młodych lewicowców. 
Anarchistyczno–lewackie bojówki 
sprzeciwiające się zanieczyszcze-
niu środowiska rozpełzły się po Eu-
ropie niczym wściekłe szczury. Ich 
brutalne protesty dołączyły do li-
sty standardowych patologii postę-
powego świata zachodu. Niestety 
również na naszej rodzimej ziemi 
można spotkać przejawy  ekoter-
roryzmu. Kilka lat temu w Biel-
sku-Białej doszło do podpalenia 
maszyn budujących nowe osiedle. 

Później wysadzono jedne z powsta-
jących budynków. Sprawcy żądali, 
aby deweloper wycofał się ze swojej 
inwestycji, a na wykupionym przez 
niego terenie mógł spokojnie ro-
snąć las. 

Młode bojówki anarchistycznych 
ekologów nie są jednak tak szkodli-
we, jak rozwiązania znajdujących 
się u szczytu władzy liberałów. We 
Francji dajmy na to,  ogranicza się 
ilość wydzielanego przez bydło me-
tanu za pomocą ‘’przyjaznej środo-
wisku’’ fistulizacji. Zabieg polega 
na wycięciu w brzuchu krowy oko-
ło 15 cm otworu, przez który rękom 
można sprawdzić treść jej żołądka. 
Pomysłodawcy rozwiązania bro-
nią się, twierdząc, że to całkowicie 
bezbolesny zabieg. Dziura do sa-
mego żołądka i grzebiący przez nią 
hodowca, absolutnie nie zmniej-
szają jakości życia krowy. Wszyst-
ko to dla dobra natury. Przecież nie 
zmuszaliby zwierząt do takich ka-
tuszy, gdyby nie miało to swojego 
pozytywnego wpływu na klimat. W 
końcu rząd Francji na czele z Em-
manuelem Macron jest jednym z 
najbardziej ekologicznych w Eu-
ropie – Paryż zajmujący pierwsze 
miejsce pod względem ilość stref 
ekologicznych na kontynencie, re-
cykling na znacznie wyższym po-

ziomie niż u nas, wzrastająca moda 
na ekologiczne pochówki w karto-
nowych trumnach. Szkoda tylko, 
że obok całego tego eko-szaleń-
stwa wciąż kwitnie tam ubój rytu-
alny, podczas którego nie wymaga 
się nawet ogłuszania zwierzyny. 
Ekologia spotyka się ze ścianą, gdy 
może dojść do obrażenia uczuć mu-
zułmańskiej lub żydowskiej mniej-
szości etnicznej. 

Wypaczony pogląd ekologiczny 
wtłacza się nawet do kultury ma-
sowej. Świetnym tego przykładem 
jest choćby wielki blockbuster Ja-
mesa Camerona „Avatar”. Produk-
cja utrwala fałszywy motyw dobre-
go dzikusa i prezentuje dziwaczną, 
baśniową wręcz relacje natury z 
gatunkiem myślącym. Plemię za-
mieszkujące obcą człowiekowi pla-
netę, żyje w pełnej harmonii z ota-
czającą go naturą. Nie ma tam mowy 
o żadnym zagrożeniu ze strony 
przyrody. Jedynym zagrożeniem 
jest zły ucywilizowany człowiek, 
który przybył z odległej krainy po to, 
aby bestialsko podporządkować so-
bie dziką planetę. To naprawdę je-
den z bardziej uroczych obrazków 
ukazania krzywdzącego postępu. 
Swoją dziecinnością przebija na-
wet „Pocahontas”. Szkoda tylko, że 
Cameron po nakręceniu dzieła nie 
przeniósł się ze swojej luksusowej 
posiadłości do szałasu. Jednak i tak 

nie przebije to współczesnej ikony 
kwestii klimatycznych, czyli Grety 
Thumberg. Istnym uosobienie naj-
większych problemów środowisko-
wych, stała się zaburzona dziew-
czynka bez wykształcenia. Chyba 
ten fakt nie potrzebuje komentarza. 
Podobnie zresztą, jak to, że za pu-
bliczne napady histerii, otrzymała 
więcej prestiżowych nagród niż nie 
jeden studiujący latami profesor. 

Najwyższy czas, aby Stronnictwo 
Narodowe, zaczęło prężnie skupiać 
się na przyrodzie. Pozostawianie 
tak istotnego problemu w rękach 
ludzi o tak widocznej nieodpowie-
dzialności jest najgorszym, co mo-
żemy zrobić. Skutki tego zaczy-
namy dostrzegać już teraz. Obok 
wyśrubowanych przepisów odno-
śnie  segregacji śmieci, czy zaka-
zu używania określonych tworzyw 
sztucznych, obserwujemy brutalny 
ubój w archaiczny rytualny sposób 
oraz brak należytego nadzoru nad 
wieloma hodowlami w Polsce. Przy 
obecnie posiadanej przez nas sile 
polityczne, nagła zmiana ustroju 
jest oczywiście niemożliwa. Warto 
jednak małymi kroczkami rozwi-
jać działania na rzecz środowiska. 
Dokonywać drobnych, aczkolwiek 
znaczących zmian choćby w grani-
cach swojej lokalnej Ojczyzny. 
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Rozmowa z Adą Gąsiorek 
i Adrianem Kaczmarkiewi-
czem - członkami Zarządu 
Głównego ONR

„Jako nacjonaliści powinniśmy sta-
wać murem i bronić polskich ko-
palń i elektrowni, inaczej będziemy 
zmuszeni do przyjęcia reguł euro-
pejskich do budowy zielonej wizji 
i wykupu energii z krajów zachod-
nich”. - 

Czołem! Ten numer jest kolejnym 
numerem pisma „W Pół Drogi”, w 
którym mamy przyjemność gościć 
przedstawicieli ONR. Poruszamy 
temat ekologii; zarówno w sferze 
państwowej, jak i tej, która doty-
czy naszego środowiska. Dlatego, 
zanim zaczniemy w ramach wstę-
pu zapytam: Temat ekologii jest 
ostatnio coraz to mocniej obecny 
w naszym środowisku. Zgodzisz 
się z tym stwierdzeniem? Z czego 
wynika ta sytuacja i czy jest ona 
według Was pozytywna?

Czołem. Dziękujemy za zaprosze-
nie do rozmowy, tym bardziej że jej 
myśl przewodnia jest nam bliska. 

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że 
coraz częściej w naszym środowi-
sku zaczynamy zauważać potrzebę 
mówienia o ekologii, ale również 
organizować akcje pomocowe dla 
zwierząt, czy wspólne sprzątanie 
lasów. Jest to jeden z nowych kie-
runków w działalności, który bar-
dzo przychylnie przyjęli działacze, 
zwłaszcza ci młodzi, którzy chcą 

rozwijać inicjatywy proekologiczne 
na coraz większą skalę. 

Uważamy, że sytuacja ta wynika 
z przemiany myśli proekoligcz-
nej, które nastąpiły w naszym na-
rodzie pod koniec lat 90, kiedy po 
rzekomych „przemianach syste-
mowych”, społeczeństwo zaczę-
ło rozwijać się w różnych kierun-
kach. Możliwości zarobkowe dały 
Polakom większe perspektywy na 
samorozwój, co skutkuje również 
zwiększeniem potrzeb rekreacyj-
nych. Finanse umożliwiły Polakom 
wyjazdy nad morze, czy w góry. Po 
kilku latach tendencja zaczęła iść w 
nowym kierunku, szukało się alter-
natywnych miejsc wypoczynku. Jak 
grzyby po deszczu rozwijają się na 
naszych oczach ośrodki wypoczyn-
ku agro i ekoturystyczne, co jest 
swego rodzaju hitem i powrotem 
do natury. Za tym trendem nastą-
piła myśl narodowa o ochronie śro-
dowiska, gospodarce ekologicznej, 
zmian proekologicznych. 

Przemiany przechodziły w znacz-
nym stopniu, szybko, ale czy kon-
trolowanie? Ministerstwo Ochrony 
Środowiska zaprezentowało razem 
z innymi ministerstwami pewne 
przedsięwzięcia w celu zaprezen-
towania zielonych możliwości. Po-

wstały liczne organizacje zielonych, 
a także terrorystyczne ugrupowa-
nia proekologiczne. Niby śmieszne 
określenie, ale po sytuacji w elek-
trowniach Bełchatów, czy Turo-
wie, jest to poważny problem, któ-
ry mógł doprowadzić do katastrofy 
ekologicznej i śmierci wielu ludzi. 

Nacjonaliści związani w licznych 
środowiskach, w znaczny sposób 
zainteresowali się tematami pro-
ekologicznymi. Początkowo orga-
nizowano skromne inicjatywy, typu 
sprzątanie lokalnego lasu. Następ-
nie rozwijaliśmy je w większe ak-
cje, jak sadzenie przez Obóz Naro-
dowo-Radykalny drzew w lasach 
państwowych (po wichurach kilka 
lat temu). 

Często poruszamy tę dziedzinę tak-
że w naszej publicystyce. Widać, że 
na wielu płaszczyznach ekologia 
zaczyna być interesująca i ważna 
wśród nacjonalistów. Uważamy, że 
wynika to z bardzo prostego faktu 
– wszystkich nas dotykają te same 
problemy. Żyjemy koło natury, 
która ma na nas ogromny wpływ. 
Na nasze zdrowie, samopoczucie, 
a także i kwestie estetyki. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że jakość po-
wietrza, ilość drzew czy segregacja 
odpadów to nie są lewicowe wymy-
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sły, tylko rzeczywistość, która nas 
otacza. Pamiętamy, że jeszcze kil-
ka lat temu, kiedy poruszaliśmy w 
swoich artykułach podobne wątki, 
pojawiało się mnóstwo negatyw-
nych komentarzy i wyzywano nas 
od lewaków. Zawsze nas to bawi-
ło, ponieważ wiemy, że oddychamy 
tym samym powietrzem bez wzglę-
du na to, jakie mamy poglądy. Tak 
samo interesuje nas, co dzieje się 
w naszej okolicy i chętnie spędza-
my czas w czystym lesie. Cieszymy 
się, że w końcu nadeszła zmiana w 
naszym środowisku i zaczynamy 
wszyscy widzieć potrzebę reago-
wania, oraz wypowiadania się w 
tych sprawach. Milczeniem prze-
cież pozbawiamy się głosu, a nie 
ma takich dziedzin, które powinni-
śmy odpuszczać. Pracy przed nami 
jest jednak bardzo dużo. Dość póź-
no zainteresowaliśmy się ochro-
ną środowiska i minie sporo czasu, 
zanim niektórzy zrozumieją, że nie 
warto go marginalizować. Oczywi-
ście będą i tacy, którzy nigdy tego 
nie pojmą – przykładem na pewno 
jest szeroko pojęta prawica. Tym 
jednak nie należy się przejmować. 
Zacznijmy zmianę od siebie.  

Najczęstszym tematem, który 
obecnie kojarzy się ze środowi-
skiem naturalnym jest pytanie o 

globalne ocieplenie i charakter za-
chodzących w jego ramach zmian. 
Jakie jest Wasze zdanie na ten te-
mat? Czy globalne ocieplenie w 
ogóle istnieje? Jeśli tak to czy jest 
to proces naturalny czy może spo-
wodowany przez człowieka?

Znamy osoby, które odpowiedzą 
przecząco na to pytanie i właści-
wie zakończą temat - mówiąc, że 
to wizje oszołomów. Na szczęście, 
interesując się tematem, dotarli-
śmy do statystyk, które napawają 
nas optymizmem - 86 proc. Pola-
ków wierzy w  globalne ocieplenie, 
a  76 proc. obawia się jego skutków 
[badania ARC Rynek i Opinia]. I my 
również do nich należymy. Uważa-
my, że w obecnej sytuacji klima-
tycznej negowanie istnienia glo-
balnego ocieplenia jest po prostu 
lekkomyślne. Argumenty, iż któraś 
z polskich zim była nieco chłodniej-
sza i spadło więcej śniegu, w związ-
ku z tym owo zjawisko nie istnie-
je, są kuriozalne. Wszystko, czego 
obecnie doświadczamy, każde ano-
malie pogodowe są z nim związane.
Spójrzmy na świat i inne narody, 
które temat ocieplenia mają przy-
słonięty klapkami bóstwa mamony. 
Brazylia, wycinka masowa lasów 
deszczowych, bez ukierunkowania   
na sadzenie nowych połaci leśnych. 

Holandia, totalna urbanizacja, be-
tonowa sieć autostrad, pola upraw 
kwiatowych skażone „nowocze-
snymi chemikaliami”, sztuczne 
zwiększanie powierzchni teryto-
rialnej poprzez usypywanie w mo-
rzu ziemi. Indie, masowe skaże-
nie nieczystościami wód, tragiczne 
warunki w slumsach. Wielka Bryta-
nia, megalopolis w wielu regionach. 
Takich przykładów nierozsądnego 
zarządzania mamy na ziemi sporo. 

Niestety Unia Europejska od wie-
lu lat straszy Polskę restrykcja-
mi finansowymi za jej gospodarkę 
ekologiczną, która zdaniem euro-
pejskich parlamentarzystów jest 
niezgodna z wieloma normami. 

Mała Polska na arenie światowej 
to jedynie promil prawdziwych 
trucicieli świata, tu w większości 
dominują kraje Europy Zachodniej. 
Normy ustalone przez UE są nieade-
kwatne do sytuacji przemysłowych 
w danych krajach. Aspekt finanso-
wy jest tu kluczowy w wyznaczaniu 
kierunku przeważnie dla słabszych 
członków rodziny eurokołchozu. 

Wracając do tematu ocieplenia 
klimatu, możemy tu uwzględnić 
czynnik naturalny, jak przemiany 
ruchów tektonicznych ziemi, któ-

re powodują różne, ale naturalne 
anomalie pogodowe i zmiany kli-
matyczne. Z historii świata znamy 
tylko zapisy i przekazy ludzkie do-
tyczące zmian klimatycznych z 2500 
lat, pozostałe to jedynie przypusz-
czenia naukowców, które oczywi-
ście szanujemy. W rozeznaniu tych 
przekazów możemy przypuszczać, 
jak zmiany klimatyczne potoczą się 
też za setki lat. Kwestia przemian 
klimatycznych jest jak najbardziej 
naturalnym czynnikiem w funkcjo-
nowaniu naszej planety. 

Jednakże częściowo możemy uznać, 
że człowiek, przyspiesza zmiany 
klimatyczne. Konsumpcja światowa 
rośnie, ze względu na zwiększenie 
się liczebności ludzkiej i popytu na 
towary. Zwiększa się podaż, co kon-
sekwentnie przyczynia się do ma-
sowej produkcji towarów. Żywność 
i plastik tworzymy w ilościach  nie-
kontrolowanych. Zalewamy świat 
setkami tysięcy kontenerów niede-
gradowanych produktów, czy che-
micznie napompowanej żywności, 
byle tylko zysk wielkich korporacji 
się zgadzał. 

Dla człowieka to tylko jedna prze-
syłka kurierska opłacalnej finan-
sowo rzeczy z Chin. Nie zdajemy 
sobie sprawy nad szeregiem pracy 
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wielkiej machiny, która pompuje 
takich, marnych jakościowo, prze-
syłek w milionach.   Zapominamy o 
konsekwencjach dla środowiska, a 
skupiamy się na elemencie samo-
zadowolenia. 

Wielkie sieci datują użyteczność 
produktów na max. trzy lata, nie 
sugerując, kto i w jaki sposób zuty-
lizuje przedmiot. Tworzymy śmieci, 
których nie jesteśmy zdolni prze-
tworzyć. 

Mówi się o ociepleniu klimatu przez 
ludzi ogrzewających domostwa pie-
cami   węglowymi. To mit. Problem 
ten ma wpływ, ale bardziej na kon-
kretną okolicę w kontekście smogu. 
By doszło do ocieplenia klimatu po-
przez ten czynnik, połowa ludzkości 
musiałaby palić w piecu nieprze-
rwanie kilkadziesiąt lat. Dzisiejsze 
techniki grzewcze elektrociepłow-
ni zapewniają odpowiednie bez-
pieczeństwo w przetworzeniu wę-
gla, w parę wodną wypuszczaną w 
atmosferę, przy instalacji filtrów 
bardzo restrykcyjnie kontrolowa-
nych. Opalanie węglem domostw, 
również nie powoduję znacznych 
procesów degradacyjnych w oto-
czeniu, ze względu na naturalność 
węgla.

Głównym problem jest masowa 
produkcja towarów. W ten sposób 
niekontrolowana produkcja powo-
duje znaczący wpływ przemysłu 
w ekologię światową, a co za tym 
idzie również na pewne zmiany w 
ekosystemie, bo patrząc naukowym 
okiem, ekosystem to sieć powiąza-
nych ze sobą zależności, zrywając 
jeden łańcuch, powodujemy rozpad 
całej sieci. A co za tym idzie, blo-
kadę naturalnego przebiegu samo-
oczyszczenia planety.

Niestety człowiek od początku ist-
nienia doprowadzał do znaczących 
przemian lokalnych i globalnych. 
Im wyższa chęć zysku, tym mniej-
sze przejmowanie się otoczeniem i 
środowiskiem. Zysk przebił dbałość 
o naturę, co skutkuje tym, że przy-
śpieszamy etap ocieplania - zda-
niem naukowców o kilka stuleci, 
jednakże nie powoduje tego zwykły 
Kowalski, ale ludzie, którzy włada-
ją wielkimi koncernami, czy najbo-
gatszymi krajami. 
 
Ludzie źle interpretują to, że są 
panami ziemi i mogą z nią zrobić 
wszystko bez żadnych konsekwen-
cji. Wykorzystujemy wszystko do 
ostatecznych granic i nie liczmy 
się z efektami tych działań. Z dru-
giej strony oddziałujemy na sa-

mych siebie. Wszystkie wspomi-
nane anomalie wpływają na nasze 
zdrowie. Według danych opubli-
kowanych na  łamach „The Lancet 
Planetary Health”, 4,5 mln osób 
umiera co  roku przez niespotyka-
ne dotąd, w wielu miejscach globu, 
mrozy, a  pół miliona przez nad-
zwyczajne upały, które zdarzają się 
w  wyjątkowo chłodnych dotąd re-
jonach, a  ostatnio na  niespotykaną 
wcześniej skalę nawiedziły nawet 
Syberię. Do tego dochodzą miliony 
poszkodowanych przez wdychanie 
rakotwórczego smogu, który przy-
czynia się zarówno do  poważne-
go wzrostu ryzyka zawału mięśnia 
sercowego, jak i wielu różnych no-
wotworów. 

Pewnych procesów nie zatrzyma-
my i nie cofniemy, ale coś musimy 
zrobić – dla nas samych i dla przy-
szłych pokoleń. 

Energetyka jest jedną z najważ-
niejszych gałęzi państwa. Zarówno 
pod względem jego produktywno-
ści, jak i bezpieczeństwa. W obliczu 
toczącej się na ten temat w kraju 
debaty – jakie jest Wasze zdanie 
na ten temat? Gdzie widzicie miej-
sce węgla w miksie energetycznym 
Polski i czy dostrzegacie koniecz-

ność zwiększenia procentu tzw. 
„zielonej energii”?

Kluczowym elementem w produk-
cji energii w Polsce od wielu lat był 
węgiel kamienny, brunatny, czy 
gaz ziemny. Od 20 lat proponuje się 
nam wejście w alternatywne źró-
dła energii jak woda, wiatr, energia 
słoneczna, czy atom.
Nasze paliwa kopalne zapewnia-
ją nam gwarancję bezpieczeństwa 
energetycznego i dają pewność 
utrzymania tego stanu na kolejne 
50-100 lat ciągłej pracy. Zapotrze-
bowanie węglowe na rynku prze-
mysłu ciepłowniczego, czy prze-
mysłowego stale rośnie, więc też 
przychodzą wizję skupu węgla zza 
wschodniej granicy, czy alternatyw 
zamiennych. 

Unia Europejska stworzyła re-
strykcje związane z produkcją spa-
lin kopalnianych i przestrzegania 
limitów, co Polska konsekwent-
nie wprowadza i przestrzega we 
wszystkich elektrociepłowniach, to 
też zwiększają się opłaty za korzy-
stanie z domowych kaloryferów, czy 
ceny węgla do opału. Niestety Unia 
próbuje spowodować zamęt wśród 
społeczeństwa, ukazując niepraw-
dziwe dane i wciskając na siłę eko-
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faszyzm, który powoduje niestety 
reakcje zielonych fanatyków i ataki 
na elektrociepłownie. 

Kaloryczność paliw kopalnianych 
jest niepodważalna i każdy inny za-
miennik nie spełnia takich możli-
wości. Energia produkowana z tego 
typu przekaźnika, daje nam więk-
sze możliwości energetyczne. 

Możemy pomyśleć nad zieloną 
energią z elektrowni wodnych, wia-
trowych, słonecznych (fotowol-
taika), czy atomowych. Unia kusi 
nas dofinansowaniem na założenie 
przydomowych naturalnych elek-
trowni. Wszystko pięknie wygląda 
na papierze, jednak jak się przyj-
rzymy głębiej to i ten typ ma swoje 
minusy w funkcjonowaniu. 

Mamy teraz światowe poruszenie, 
kiedy to nastąpiła masowa wymiana 
śmigieł wiatrowych – okazało się, 
że formy ich utylizacji nie istnieją. 
Dodatkowo elektrownie wiatrowe 
negatywnie oddziałują na człowie-
ka, ze względu na fale ultradźwię-
kowe, również te niesłyszalne, 
ale wpływające na samopoczucie. 
Również ma to znaczenie na pro-
blemy rozwojowe i migracyjne dla 
ptactwa. Dodatkowo ilość produko-

wanej energii jest nieadekwatna do 
zapotrzebowania i zagospodaro-
wania terenu farmami wiatrowymi. 
Elektrownie wodne to czynnik cał-
kowitego przekształcenia infra-
struktury rzecznej, co niesie za sobą 
budowanie tam, zapór wodnych i 
urządzeń napędzających turbiny, 
a to  powoduje zmianę przepływu 
rzek, a także blokuje migracje ryb i 
tworzy zagrożenie powodziowe. W 
Polsce mamy kilka elektrowni wod-
nych, wydajność mierzy się tylko w 
lokalnych miejscowościach. 

Fotowoltaika, na którą ostatnio jest 
duży bum, to alternatywa szcze-
gólnie dla małych firm i rodzinnych 
domostw, jednak znane są nieko-
rzystne wpływy, szczególnie gdy 
zainstaluje się słabej jakości baterie 
słoneczne podatne na przegrzanie 
i wywołujące pożary. Zagęszczenie 
baterii powoduje popsucie estety-
ki budowli, a sama forma produkcji 
energii jest dla domowych gospo-
darstw nieopłacalna, ze względu 
na późniejszą ciężką utylizację - co 
kilka lat. 

Jednym sprawdzonym elementem, 
który i tak jest zastępczą alternaty-
wą dla wszystkich ekofarm jest nasz 
rodzimy węgiel i gaz. Jest to nieza-

stąpione paliwo, które współgra z 
rozwojem gospodarczym Polski i 
bezpieczeństwem energetycznym. 

Dlatego też świadome swojego pro-
blemu Niemcy, próbują przejmować 
nasze źródła energii nieodnawial-
nej, znając wartości i zastosowa-
nie tego typu paliwa, serwując nam 
papkę o niekorzystnym wpływie 
na środowisko i nieopłacalności w 
utrzymaniu kopalni i elektrowni. 

Jako nacjonaliści powinniśmy sta-
wać murem i bronić polskich ko-
palń i elektrowni, inaczej będziemy 
zmuszeni do przyjęcia reguł euro-
pejskich do budowy zielonej wizji 
i wykupu energii z krajów zachod-
nich.  W związku z tym już nie raz 
jako ONR angażowaliśmy się w po-
moc górnikom i nadal będziemy to 
robić. 

Sporo Waszych działaczy pocho-
dzi ze Śląska. Jak sprawa trans-
formacji energetycznej wy-
gląda z Waszego, osobistego 
punktu widzenia? Jak na ten temat 
patrzą mieszkańcy regionu? W ob-
liczu możliwej transformacji wielu 
górników prawdopodobnie straci 
swoje miejsca pracy. Jak patrzycie 
na ten problem?

Problem górnictwa istnieje w Pol-
sce od transformacji okrągłostoło-
wej i nie dotyczy to kopalń, które 
są nierentowne, ale samego zarzą-
dzania spółkami. Od zawsze czyn-
nik robotniczy był najmniej cenio-
nym elementem w całej układance, 
a rozgrywki liczyły się na biurach 
prezesów. Dla Śląska utrzymanie 
kopalń to sprawa życia. Cały region 
od pokoleń wychowany w trady-
cjach górniczych, jest swego rodza-
ju ewenementem na skalę światową, 
można go nazwać dziedzictwem w 
sferze znaczenia gospodarczego, a 
także w kulturze i tradycji polskiej. 
Z niepokojem patrzymy i bacznie 
obserwujemy każdą informację o 
zmianach, zwłaszcza ,że wielu na-
szych kolegów pracuje w tej branży. 
Mimo że geolodzy szacują długie 
lata wydobycia, to skorumpowani 
prezesi wolą zawiesić lub sprzedać 
zachodnim firmom nasze polskie 
kopalnie. Dobrze wiemy, że część 
kopalń się uchowa, by dać moż-
liwości energetyczne dla regio-
nu, jednak znaczna część jest spi-
sana na straty, mimo dużych złóż 
podziemnych. Badamy tę sprawę 
i zastanawiamy się, w jaki spo-
sób nakierować społeczeństwo na 
problematykę i znaczenie Śląska w 
przyszłości. 
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Tysiące osób może stracić miejsca 
pracy i zbudować szarą strefę bez 
wizji przyszłości. Śląsk może czekać 
taki sam los jak miasta, z których 
pochodzimy  Łódź czy Bielsko-Bia-
łą, które po prywatyzacji w latach 
90, masowo zlikwidowały zakłady, 
zostawiając setki tysięcy włóknia-
rek bez pracy i perspektyw. 

Dlatego musimy już dziś zająć się 
tym tematem, wyciągnąć wnioski z 
innych regionów Polski i dążyć do 
przemian w myśleniu wśród ludzi. 
Dobrze wiemy, że kiedyś wydobycie 
i tak się skończy, dlatego już dziś 
mamy obowiązek zadbać o przy-
szłe pokolenia i iść kilka kroków 
naprzód, by wyprzedzić rzeczywi-
stość.

W Polsce coraz bardziej popular-
nym tematem staje się energia ato-
mowa, która zwłaszcza w kręgach 
powiedzmy to „prawicowych” jest 
pokazywana jako alternatywa dla 
mało wydajnych źródeł energii 
odnawialnej. Co sądzicie na temat 
atomu? Czy to dobry kierunek roz-
woju dla Polski?

Temat atomu istnieje od 20 lat w 
przestrzeni publicznej. Mieliśmy w 

Polsce kilka alternatyw na stwo-
rzenie elektrowni jądrowych, jak 
np. Żarnów. Wówczas temat został 
zbojkotowany (słusznie) przez lo-
kalnych mieszkańców. Słusznie, 
ponieważ projekt przedstawiał sta-
re plany rodem ze Związku Radziec-
kiego, które na nowe czasy mogłyby 
się okazać zbyt przestarzałe i nie-
bezpieczne. 
Jesteśmy wyjątkiem na skalę eu-
ropejską, że tak duży i liczny kraj 
obawia się stworzenia, czy budo-
wania nowoczesnych elektrowni 
atomowych. 

Poziom bezpieczeństwa w tym 
kontekście znacząco wzrósł, awa-
ryjność spada, jednak jest jedno 
„ale”. Forma przechowywania sta-
rych reaktorów, a także wód wy-
korzystywanych w ich chłodzeniu, 
które nieznacznie, ale mają nega-
tywne skutki dla ludzi i środowiska. 
W tym kierunku pomyślano o skła-
dowaniu niepożądanych czynników 
w sztolniach po starych kopalniach, 
które zasypano, by ziemią i zalano 
betonem. Sposób logiczny, jednak 
na dłuższą metę bardzo skompli-
kowany i degradujący glebę.  Warto 
jednak to przemyśleć. 

Czy narodowcy są gotowi na akcep-

tację elektrowni atomowych w Pol-
sce? 

Obecnie sam temat debaty jest po-
trzebny z pewnością, by odwieźć w 
sobie negatywne wspomnienia po 
słynnym Czarnobylu. Mamy w Pol-
sce, także w środowisku, osoby wy-
kształcone w tym kierunku, które z 
chęcią przedstawią punk widzenia 
tej alternatywy energetycznej. Jeśli 
chodzi o formę zysku energii przez 
ten typ elektrowni, to jest on czy-
sty, jednak też zawsze trzeba być 
ostrożnym, co do skutków ewentu-
alnych awarii. 

Przyjrzeć się musimy również for-
mą pracy elektrowni atomowych 
na zachodzie, na którym już dzisiaj 
istnieje problem zagospodarowania 
zużytych reaktorów i starych bu-
dowli. Też zastanawiające jest po-
dejście zachodu do powrotu elek-
tryczności z elektrowni węglowych 
i gazowych.  Musimy pod rozwa-
gę przyjąć ten temat.  Jest to jedna 
z możliwych alternatyw dla Polski 
pod względem jakości, opłacalności 
i ochrony środowiska naturalnego, 
przy niskich cenach dla Polaków.
 
Jednym z największych wyzwań w 
dziedzinie geopolityki dla nasze-

go kraju była rosyjsko-niemiecka 
budowa gazociągu Nord Stream 2. 
Jak podchodzicie do tego tematu? 
Czy budowa tego gazociągu stano-
wi zagrożenie dla naszego kraju? 
Jeśli tak to dlaczego według Was?

Jest to temat, który wzbudza licz-
ne kontrowersje, ale niestety jest 
istotny dla Polski.  Wszyscy wiemy, 
jak to wygląda w praktyce. Rurociąg 
gazowy idący z Rosji do Niemiec, 
przez Bałtyk jednocześnie omijają-
cy Polskę.

W normalnym założeniu rurociąg 
przeszedłby przez Polskę, która 
otrzymywałaby opłatę tranzyto-
wą za przesył gazu. Układ Rosja - 
Niemcy, ukazuje nam stanowisko 
tych krajów względem znaczenia 
Polski i ominięcia jej w interesach. 
Plusem tranzytu jest możliwość 
blokady (tak zwane zakręcenie kur-
ka, w pewnym odcinku), co może 
powodować wywalczenie niektó-
rych subwencji od danych krajów, 
a także wzrost ceny za przesył. Do-
datkowo jest możliwość przyłącza 
do danej sieci. 

W tym przypadku jesteśmy cał-
kowicie zlekceważeni przez kra-
je zainteresowane, pozbawiono 
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nas wpływów, a także wywołano 
wśród naszego społeczeństwa oba-
wę przed kryzysem energetycznym. 
Jest to niehonorowe zagranie Nie-
miec (to jednak nikogo nie dziwi) 
względem nas i wykorzystanie al-
ternatyw, bez podjęcia rozmów z 
władzami Polski. Zagrożenie może 
być tylko ekonomiczne i dyploma-
tyczne, natomiast w kwestii środo-
wiskowej nie będzie miało to wpły-
wu na naturalne środowisko. 

Niestety rozczarowani jesteśmy 
faktem, że temat rurociągu nie jest 
podejmowany w debacie parlamen-
tu europejskiego, przez naszych 
eurodeputowanych, a to powinno 
dać do myślenia Polakom z lewej i 
prawej strony, a także wyciągnięciu 
konsekwencji, co do naszych euro-
posłów.kur
 
Rząd PiS w zasadzie od samego 
początku jest mocno „grillowa-
ny” przez Unię Europejską. Wśród 
wielu przewinień, Bruksela konte-
stowała także wiele ruchów zwią-
zanych z ekologią. Mam tu na my-
śli kwestię Puszczy Białowieskiej, 
odstrzału dzików i polityki klima-
tycznej. Jak oceniacie podejście 
Unii Europejskiej w tym temacie? 
Czy Polska powinna w ogóle pro-

wadzić swoją politykę zgodnie z 
wytycznymi Brukseli w temacie 
ekologii?

Polska powinna prowadzić swo-
ją racjonalną politykę ekologiczną 
i nie słuchać wytycznych Unii Eu-
ropejskiej. Odpowiedź jest prosta, 
nikt inny nie jest w stanie fachowym 
okiem przygotować planu rozwoju 
ekologicznego jak tylko gospodarz. 

Od wielu lat Unia wciska nam dyrek-
tywy i naciska w wielu kwestiach, 
co do zasad wspólnoty europejskiej. 
Przypominamy, że każdy kraj jest 
geograficznie i kulturowo zróżni-
cowany. Daje to wiele cech odmien-
nych od pozostałych członków UE.   
Od wielu lat inwestujemy w szko-
leniu kadr z zakresu ochrony śro-
dowiska, leśnictwa, czy ekogospo-
darki. Doskonale wiemy, jaki wpływ 
mają na nasze środowisko czynniki 
ludzkie, mechaniczne, czy natural-
ne.  Mechanizmy, którymi zarzą-
dzamy swoimi dobrami, są oparte 
o lata doświadczeń, dostosowanych 
do konkretnych potrzeb. 

Już dziś możemy się określić płu-
cami Europy. Lesistość mamy na 
wysokim poziomie. Dbamy o eko-
system. Potrafimy racjonalnie za-

rządzać dobrami naturalnymi w 
sposób ściśle kontrolowany. Spo-
łeczeństwo jest świadome dbałości 
o lokalne środowisko.  Mamy wiele 
obszarów chronionych ściśle i ogól-
nie. Projekt „Natura 2000” dał też 
efekty rozwojowe i uświadamiające 
Polaków.  

Dziś możemy powiedzieć że jeste-
śmy kolebką przykładu ekologii 
kontrolowanej.  Niestety dochodzi 
do zdrad stanu w formie donosi-
cielskiej do Trybunału Europejskie-
go, przez obywateli związanych ze 
skrajną lewicą, o absurdalne zda-
rzenia, które mają miejsce w kraju, 
jak wycinka drzew w Puszczy, czy 
odstrzał zwierzyny.

Rozsądek Polaków jednak wygrywa 
i każdy świadomy obywatel wie, że 
odstrzał zwierzyny jest kontrolo-
wany, racjonalny i ma na celu utrzy-
manie odpowiedniej ilości pogłowia 
dziczyzny, która w ostatnich latach 
zwiększyła znacząco liczebność i 
staje się zagrożeniem dla upraw, a 
także stwarza niebezpieczeństwo, 
wchodząc na tereny miejskie. 

To samo lamet o wycięcie drzew z 
otuliny Puszczy Białowieskiej, któ-
ra jest tworem sztucznym i co kilka 

lat prowadzi się wycinki i nasadza 
młode drzewa. Taka rola otuli-
ny i taki jest zabieg pielęgnacyjny 
i chroniący ściśle rezerwaty przed 
katastrofami ekologicznymi. 

Jednak „oświecone stroboskopem 
mózgi” środowisk lewicowych, nie 
dają szarym komórkom pracować 
i dokonać słusznej analizy. Z tego 
faktu powstał europejski ekoterro-
ryzm, który staje się zbyt radykalny 
i niebezpieczny w działaniu, balan-
sując na krawędzi ryzyka utraty ży-
cia dwóch stron, przy czym w obu 
przypadkach wina leży po euroeko-
fanatykach   opłaconych z licznych 
partii lewicowych. 

Sytuacja zdaje się absurdalna, pa-
trząc na rozwój urbanistyki kra-
jów Europy Zachodniej, a kontrolę 
Polski w rozbudowie infrastruktu-
ry, czy ochronie środowiska, która 
naszym zdaniem jest na wysokim 
poziomie, czego przykładem może 
być znaczący rozwój ruchu tury-
stycznego z zachodu, który ciągnie 
do naszych rezerwatów i agrotury-
styki. 

Musimy patrzeć w przyszłość swo-
jej ojczyzny, dbać o nią i racjonal-
nie prowadzić rozwój ochrony śro-
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dowiska w każdym regionie. To, co 
zachowamy dzisiaj, będzie z korzy-
ścią dla przyszłych pokoleń. 
 
Wspomnieliśmy o tym na po-
czątku, że temat ekologii poja-
wił się ostatnio bardzo mocno w 
środowisku nacjonalistycznym. 
Czy według Was powinniśmy 
jeszcze mocniej eksponować go w 
naszych działaniach? Jeśli tak to 
czy macie na to jakieś pomysły? 
Może postacie z przedwojennego 
ruchu, które można by było użyć do 
popularyzacji tego tematu wśród 
nas?

Jak najbardziej temat ten należy 
rozwijać i to w różnych obszarach. 
Przydałaby się duża konferencja, a 
najlepiej cykliczne spotkania zwią-
zane z ekologią, na których organi-
zacje przedstawiałby swoje projekty 
i działania. Dodatkowo oczywiście 
publicystka. Ekologia powinna być 
jednym z ważniejszych elementów 
promocji, na rozwój lokalnego pa-
triotyzmu. 

Jest to temat rzeka i z pewnością 
bliski wszystkim Polakom. Świado-
mość społeczna rośnie, a zapotrze-
bowanie na ekoturystykę rośnie i 
jest w dzisiejszym czasie bardzo 

atrakcyjne.

Dlatego też działania ekologiczne 
są nie tylko z pożytkiem dla śro-
dowiska, ale też dla przybliżenia 
nacjonalistów z lokalnymi miesz-
kańcami. Z mody na koszulki, prze-
chodzimy na modę na ekologizm, 
co jest przychylnie widziane w spo-
łeczeństwie. Dbając o środowisko 
i tematy szeroko z nim związane, 
ukazujemy nowy front działania i 
stajemy się bardziej atrakcyjni niż 
lewicowi ekstremiści, których ce-
lem jest negacja wszystkiego. My 
potrafimy w racjonalny sposób po-
dejść do wielu aspektów i wytłuma-
czyć sensowność działań. 

Czerpiemy również z aspektów hi-
storycznych dbałość o środowi-
sko naturalne, ekologię, czy rozwój 
ochrony środowiska. Przykładem 
może być łódzki aktywista, po-
wojenny reaktywator Ligi Obro-
ny Przyrody, fanatyk ekologicz-
ny prof. Edward Potęga, która jest 
wzorem dla łódzkich narodowców 
w kontekście aktywnego działania 
na rzecz rozwoju świadomości zna-
czenia ekologii. Koniecznie należy 
również przybliżyć wszystkim po-
stać Jana Gwalberta Pawlikowskie-
go. Osoba mało znana, ale niesa-

mowicie ciekawa. 

Przykładów można podawać wie-
le na rozwój ekoinicjatyw, służą-
cych i ludziom i środowisku. Jako 
Obóz zainicjowaliśmy w ramach 
inicjatywy Swój do Swego po Swo-
je, patriotyzm konsumencki, któ-
ry nie tylko był w aspekcie gospo-
darczym, ale też miał wpłynąć na 
świadomość ekologicznej i zdrowej 
polskiej żywności, w porównaniu 
do zachodnich chemicznych two-
rów. W tym temacie dalej walczy-
my i uświadamiamy Polakom, jak 
ważne jest zainteresowanie tema-
tem ekologii w rolnictwie. Ponadto 
przyjmujemy zadania związane z 
leśnictwem, czy hodowlą zwierząt i 
angażujemy się w debaty związane 
z zanieczyszczeniem środowiska. 
Szeroki wachlarz działań, daje nam 
wielkie możliwości.   Przed nami 
wiele inicjatyw w planach. Będą to 
inicjatywy ekologiczne w dużych 
aglomeracjach, a także w wiejskich 
miejscowościach. Chcemy dotrzeć z 
narodowo-ekologiczną alternaty-
wą do wszystkich. 

Jakiego rodzaju akcje prowadzi 
ONR na tym polu? Czy któreś z 
nich można by było przekształcić 
w ogólnopolskie kampanie?

Przede wszystkim działamy na 
płaszczyznach – publicystki, w 
której poruszamy tematykę eko-
logii, ale również  kontynuujemy 
działania oddolne. Cyklicznie orga-
nizujemy zbiórki dla schronisk dla 
zwierząt – akcja nosi nazwę „Na-
cjonaliści dla zwierząt”. Systema-
tycznie umawiamy się na sprzątnie 
konkretnych terenów. Interesuje-
my się też tym, co dzieje się w na-
szej okolicy, ale i w całej Polsce. Re-
agowaliśmy chociażby na sytuacje z 
Puszczą Białowieską – wysłaliśmy 
pisma zapewniające o naszej goto-
wości, jeśli tylko byłaby jakaś po-
trzeba pomocy. Wzięliśmy udział w 
środowiskowej akcji, w której no-
minowaliśmy poszczególne grupy 
do sprzątania lasów. 
Mamy w planach kilka kampanii 
ekologicznych, które opublikujemy 
wiosną przyszłego roku. Na zimową 
porę będziemy prowadzić kampa-
nię na rzecz ograniczenia spalania 
śmieci w miastach, a także rozwią-
zania problemu dzikich wysypisk w 
miastach i ich utylizacji.  Ponadto 
stworzyliśmy już wewnętrzną grupę 
proekologiczną, która będzie sztan-
darowym elementem w Obozie.   
Z tematem ekologii/dbania o na-
turę łączy się też w pewien sposób 
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temat zdrowego trybu życia. Jakie 
miejsce zajmuje on w życiu Waszej 
organizacji i w procesie formowa-
nia członków?

Temat jest jednym z kluczowych, 
które przyjęliśmy sobie jako obecny 
Zarząd. W wielu miastach odbywa-
ją się wspólne treningi czy turnieje, 
organizujemy wiele zabaw tereno-
wych, rozruchów w lasach, szkoleń 
sportowych, czy startujemy w róż-
nych dyscyplinach sportowych. Ob-
serwujemy, że także prywatnie 
sporo członków uprawia sport i dba 
o formę. Chcemy z takimi treściami 
wychodzić do ludzi z zewnątrz, stąd 
pojawiają się u nas różne inicjatywy 
dotyczące aktywności sportowej, 
informowaniu o szkodliwości bra-
nia narkotyków/dopalaczy czy sie-
dzącego trybu życia. Musimy dbać 
o to, żeby formacja obecnych, ale 
i przyszłych działaczy zawierała 
najważniejsze fundamenty – roz-
wój duchowy, poszerzanie wiedzy 
oraz aktywność sportową. 
 
Jednym z naszych haseł jest Spor-
towy Tryb Życia. Ma ono dosyć ja-
sny przekaz, mówiący o dbałości o 
swoje ciało, jako narzędzie w pracy 
narodowej. 
Jest to swego rodzaju przekaz 

nie tylko zewnętrzny, ale przede 
wszystkim motywujący dla dzia-
łaczy.  Brygady Narodowe powstały 
również z myślą o zaangażowaniu 
naszych ludzi w aktywność fizycz-
ną, poprzez liczne szkolenia. 

Ponadto uświadamiamy działa-
czom rolę zdrowego żywienia, a 
także konsekwentnie uświadamia-
my naszym kolegom o szkodach dla 
gospodarki, związanych z zakupa-
mi w hipermarketach.  To wszystko 
łączy się w całość do podjęcia tru-
du pracy narodowej i przekazywa-
niu nabytych umiejętności i wiedzy 
przyszłym pokoleniom Polakom. 

Dbałość o aspekt ekologiczny, to 
dbałość o przyszłość narodową 
przyszłych pokoleń. 

Z Adrianną Gąsiorek i Adrianem 
Kaczmarkiewicz rozmawiał Sła-
womir Kowalski 

Są zagadnienia, które w zasadzie 
od dawna istnieją w dyskusji w ży-
ciu publicznym i istnieć powinny, 
ale w każdych czasach dyskutuje 
się o nich trochę inaczej i zależnie 
od politycznych konotacji ich pod-
noszenie przez poszczególne obozy 

dyskursu co innego oznacza.

Tak jest z ekologią, czymś ostatnio 
okropnie modnym a im się jest bar-
dziej nowoczesnym i lewicowym 
tym modniejszym, że wręcz wydaje 
się, iż zespół elementów, które się 
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za nim kryją charakterystyczny jest 
wyłącznie dla przedstawicieli nur-
tów nie-prawicowych, nie-konser-
watywnych, nie-chrześcijańskich, 
a już na pewno nie-narodowych. 
Na nic zdaje się być walka ze stro-
ny katolików, którzy przypominają 
ich stosunek do przyrody. Niekie-
dy czynią to w sposób graniczący z 
niepoważnym przywoływaniem św. 
Franciszka,4  i trywializacją jego 
nauczania, który pewnie na takie 
okoliczności się w grobie przewra-
ca. Zagadnienie jest trudne. Z jednej 
strony jest oczywiste, że wszyscy 
muszą być ekologiczni, z drugiej 
licytowanie się na hasła z lewicą 
nie ma sensu, prowadzi bowiem na 
manowce a i tak nie dodaje nikomu 
wiarygodności.

O co biega?
Ekologia jest przede wszystkim na-
uką, o czym zdaje się dziś nikt już 
nie pamięta, jej treścią, najogól-
niej mówiąc jest badanie związków 
pomiędzy organizmami i środowi-
skiem. Dziś jednak dyskusja o niej 
odbywa się głównie na obszarach 
filozoficznych czy wręcz ideolo-
gicznych, i tu mamy pierwsze źró-
dło sporu. Ideologia bowiem instru-
mentalizuje każdą naukę którą, że 
się tak wyrażę, bierze w obroty. Je-
żeli skojarzymy ją wyłącznie z przy-

rodą i usuniemy z niej człowieka 
jako jej część, ograniczając jego rolę 
wyłącznie do bycia czynnym szkod-
nikiem, to przegrywamy jako gatu-
nek. W takiej ekologii mamy bowiem 
dwie strony konfliktu, człowieka i 
całą resztę stworzeń a nawet rzeczy 
nieożywione czyli minerały, krajo-
braz, surowce naturalne, powietrze  
i wszystkie czynniki jakie możemy 
wymienić patrząc na planetę, którą 
zamieszkujemy. Jeżeli oderwiemy 
się od myślenia w kategoriach bycia 
stworzeniem Stwórcy, to faktycznie 
można przyjąć dwa punkty widze-
nia na otaczającą nas przyrodę. Je-
den z nich powie nam, że nic nas ona 
nie obchodzi, wszystkie elementy 
świata są bowiem jedynie środkiem 
do uzyskania jakichś doraźnych ce-
lów, dla jednych będą to globalne 
zyski, dla drugich chęć konsumpcji 
i wygodnego życia. Jednym słowem, 
będziemy mieli do czynienia z ide-
ologią permisywizmu, w różne nie-
kiedy szaty ubranego.

Drugie spojrzenie będzie, już na 
pierwszy rzut oka, bardziej jeszcze 
nihilistyczne. Skoro bowiem Boga 
nie ma a my jesteśmy przypadko-
wymi zupełnie tworami przyrody 
albo kosmitów, to jest akurat obo-
jętne, a nasz pobyt na ziemi gene-
ruje same nieszczęścia, to najlepiej 

by było dla losów planety, której 
przydaje się na potrzeby tej narracji 
około boską cechę, byśmy po prostu 
zniknęli. Wtedy i tylko wtedy przy-
roda, która oczywiście jest najważ-
niejsza, będzie mogła się odrodzić 
a planeta odetchnie od naszego 
ciężaru. Taka właśnie ekologia jest 
narzędziem propagandy antyna-
talistycznej i jej odmian. Bywa ona 
też używana w popkulturze, często 
bowiem mamy do czynienia np. z 
filmami gdzie powyższy scenariusz 
bywa przedmiotem narracji.

Ktoś trzeci
Kiedyś, dawno temu, Wojciech Mły-
narski śpiewał piosenkę, która zda-
je się nosiła tytuł: „Sytuacja”, która 
jest w utworze trzecim uczestni-
kiem rozmowy dwóch osób. Rzecz 
była żartobliwa, ale uprzedmioto-
wienie ekologii już takie śmieszne 
nie jest.

Owym trzecim, w tym wypadku, 
jest ideologia w najróżniejszej po-
staci. Może ona kryć się zarówno 
za konsumpcjonizmem jak i rucha-
mi na pozór ascetycznymi odwo-
łującymi się do różnych filozofii, 
lecz tak naprawdę kryje się za nimi 
chęć przebudowy społeczeństwa w 
duchu lewicowym. Wszystko moż-
na do ekologii wpisać i użyć jej 

jako broni przeciwko zbyt konser-
watywnemu, zdaniem ideologów, 
światu. Przykłady? Generalnie jest 
nimi całe piekło wybrukowane. Pro-
szę bardzo, natrętne wciskanie we-
getarianizmu i kroczącego za nim 
hasła o zdrowym trybie życia. Ten 
zespół haseł jest prawdziwą prze-
platanką rzeczy prawdziwych i z 
prawdą sprzecznych. Być może bo-
wiem może być tak, że część z nas 
odżywia się nie najzdrowiej, być 
może trzeba by w wielu wypadkach 
ograniczyć konsumpcję mięsa, ale 
robienie z tego sztandaru jest two-
rzenie lewicowej linii frontu.

Żeby było jasne, chrześcijaństwo 
zna i lansuje pojęcie postu, jako 
części ascezy. Były i są zgromadze-
nia zakonne, których członkowie 
poszcząc ograniczyli do minimum 
konsumpcję białka zwierzęcego, ale 
czynili to w imię swych relacji z Bo-
giem. W gospodarstwach takich za-
konów hodowano zwierzęta i ciężko 
pracującym zalecano jedzenie mię-
sa. Być może dziś i w tym wypadku 
jest dużo prościej, bezmięsne za-
mienniki mogą być bardzo skutecz-
ne. Nie wiem tego na pewno, ale 
wiem, że w tej jak i w wielu innych 
dziedzinach życia, najważniejszy 
jest …umiar. Warto wiedzieć, że 
wyprodukowanie takich produktów 
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niekiedy może bardziej szkodzić 
środowisku niż hodowla zwierząt.
Poza tym, mamy w tym obszarze 
haseł cały szereg drobnych i dużych 
absurdów, w rodzaju słomek do na-
poi, opakowań ekologicznych, sa-
mochodów na baterie, futer z norek 
i różnych symboli czegoś co jest ra-
czej przejawem przynależności do 
ruchu polityczno-ideologicznego 
niż rzeczywistym przejawem troski 
o planetę.

Obłuda takiego podejścia do eko-
logii polega też na tym, że zachęca 
się społeczeństwa do konsumpcji 
określonych rzeczy w imię ekologii, 
bez oglądania się na sens indywi-
dualny i globalny takiego działania.

Ekologia bywa też narzędziem 
działań czysto politycznych. Media 
co rusz donoszą o protestach lewi-
cowych, ekologicznych aktywistów, 
co do których gołym okiem widać, 
że działają na rzecz takich a nie in-
nych sił ściśle politycznych. W tym 
momencie nie będę się w to wgłę-
biał, ale można pokusić się o dość 
głęboką analizę geopolityki działań 
pseudoekologicznych, z których coś 
tam jasno wyniknie. Na pewno zo-
baczyć będzie można jak bardzo są 
te akcje zbieżne z globalnymi dąże-
niami wielkich centrów polityczno-

-gospodarczych.

Oczywiście, świat jest skompliko-
wany i jedne globalne siły bywają 
niekiedy pokonywane przez inne. 
Dobrym przykładem tego obrazka 
są dzieje walki masła z margaryną. 
Ktoś kto żyje odpowiednio długo, ja 
już w tej grupie jestem, wie, że co 
kilka lat pojawia się inna tenden-
cja w tej dziedzinie. Raz masło jest 
zdrowe a margaryna nie, a potem 
odwrotnie. Nie wiem jak jest w tej 
chwili, bo przestałem opinii „na-
ukowców”, powstające w posta-
ci newsów prasowych, śledzić, ale 
na pewno za kilka lat będzie znowu 
inaczej, chyba, że postanie kon-
cepcja jeszcze innego smarowidła, 
które będzie w sobie łączyło cechy 
„wszystkiego co najlepsze” łącznie 
z funkcją afrodyzjaku, wówczas oba 
wielkie lobby producenckie zostaną 
pogodzone. Oto bowiem pojawi się 
ktoś trzeci.

Wróćmy do konsumpcji
Wszystkie te dziwactwa są gdzieś 
połączone. Najogólniej mówiąc, 
możemy uznać, że są częścią glo-
balizmu, to też jest trochę pojęcie 
wytrych. Różne środowiska przypi-
sują mu nieco różne cechy. W teraź-
niejszym spojrzeniu chodzi o taki 
globalizm według którego wszy-

scy mamy kupować i konsumować 
to samo, albo prawie to samo, bo-
wiem opakowania owych dóbr kon-
sumpcyjnych mogą posiadać cechy 
narodowe, albo nam się wmówi, że 
takimi są. Od czasu do czasu na pro-
filach społecznościowych a nawet 
w mediach głównego nurtu może-
my zobaczyć zdjęcie jakiegoś pod-
zwrotnikowego owocu z któregoś 
z supermarketów z informacją, że 
produkt ten jest polski, pomijając, 
że niekiedy mogą to być kpiny in-
ternautów, to generalnie pokazują 
one właściwą intuicję części konsu-
mentów. Często bywa tak, że pro-
dukty przemysłowe czy spożywcze 
są sprzedawane w taki sposób iżby 
nabywca myślał, że kupuje produkt 
lokalny, tenże sam niewiele się nad 
tym zastanawia, widząc sugerowa-
ną informację kupuje coś i uspoka-
ja sumienie. Myślę jednak, że to też 
jest gra obliczona jedynie na część 
konsumentów. Część z nich lubi być 
„światowcami”, nabywają oni pro-
dukty dlatego, że są modne, świa-
towe takie, „ładne amerykańskie”, 
nie bardzo nawet zastanawiając się 
nad tym po co im one są. Niestety 
jest to podstawowa choroba współ-
czesnego świata. W tym ujęciu także 
ekologia, opakowana w nowocze-
sne pudełko, na którym jest napi-
sane, że jest ona ostatnim krzykiem 

mody światowej, staje się jednym 
ze znaków towarowych o znacze-
niu planetarnym i niczym więcej. W 
ten sposób globalne koncerny try-
wializują i podporządkowują sobie 
wszystko co się da, oczywiście jeśli 
się nie da, to to coś należy znisz-
czyć. Taki los może spotkać praw-
dziwą ekologię, która będzie mówi-
ła, iż w imię troski o planetę, albo 
chociaż swoje najbliższe otoczenie, 
trzeba konsumować mniej. Tego 
czegoś sprzedać się nie da, a jeże-
li do tego dodamy założenie o ko-
nieczności bardziej autarkicznego 
podejścia do konsumpcji, to mamy 
receptę na ideologię wrogą współ-
czesnemu światu.

W ten sposób wyłania się obraz dwu 
podejść do ekologii: ideologicznej i 
realnie dążącej do budowania ładu 
bardziej ludzkiego. Nie konsumu-
jemy, nie śmiecimy, nie stwarzamy 
problemów z koniecznością rekul-
tywacji odpadów, śmieciarze mają 
mniej roboty itd. Oczywiście łań-
cuch przeze mnie tu przedstawio-
ny taki prosty nie jest, ale to i owo 
można tą prostą drogą uzyskać, o 
ile się chce.

Przewrót
Taki tytuł nosi ostatnia książka 
Romana Dmowskiego pisana pod 
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wrażeniem wielkiego kryzysu lat 
30 tych. Była wynikiem obserwa-
cji świata ze strony starszego już 
człowieka. Zawiera fragmenty, któ-
re dziś uchodzą za kontrowersyj-
ne, ponieważ były one dokonywane 
jako wyraz dociekań publicysty. W 
szczegółach mogą być nieaktualne, 
dla mnie w odróżnieniu np. od „Po-
lityki Polskiej i Odbudowania Pań-
stwa” „Przewrót” był …nudnawy, 
co nie oznacza, że książka nie jest 
warta przeczytania, przeczytałem i 
coś tam z lektury wyniosłem.

Dmowski patrzył kategoriami tytu-
łowego „Przewrotu” na świat sobie 
współczesny. Widział kres pewnych 
powstałych jeszcze w XIX wieku pa-
radygmatów, szukał w procesach, 
które się dzieją dróg zmian. Dziś 
mogę powiedzieć, że wielki kapi-
tał i polityka tamtych czasów do-
strzegała to samo co Dmowski i za 
pomocą sobie dostępnych zasobów 
ośrodki te zapobiegły owemu prze-
wrotowi. Zaryzykuje nawet tezę, że 
wykorzystały one do swych celów 
te ruchy, które miały ów „Prze-
wrót” zapoczątkować, tu pewnych 
rzeczy Dmowski nie dostrzegł. 
Okoliczności pokazały, że prawdzi-
we światowe mocarstwa, ze swoją 
totalitarną władzą, mają w swoich 
zasobach ogromne środki i możli-
wości działania. Skutki doraźne w 
tym wypadku nie odgrywają żadnej 

roli. Wszyscy możemy stać się ofia-
rami systemu, by nasi potomkowie 
mogli dalej konsumować a wielkie 
ośrodki wpływu powiedzą im, że w 
przeszłości nie wydarzyło się nic 
wartego uwagi.

Być może z powodu lęku przed re-
fleksją, współczesny mega świat 
taką niechęcią darzy prawdziwe 
poszukiwania prawdy o historii.

Dmowski w kryzysie dopatrywał się 
pewnej kulminacji procesów, któ-
rych korzenie tkwiły dużo głębiej. 
Zresztą paradoksalnie jego diagno-
za w tej sprawie nie była jakoś zgoła 
odmienna niż ta przedstawiona w 
książce Ortegi y Gasseta pt. „Bunt 
Mas”. Jest to o tyle ciekawe, że tu 
mamy do czynienia z autorem zu-
pełnie liberalnym, który w libe-
ralnej demokracji szukał wyjścia z 
kryzysu mentalnego w jaki wpadły 
ówczesne społeczeństwa. Porów-
nanie obu prac polecam. Na pewno 
przyczyn określonych zjawisk na-
leży szukać w procesach wcześniej-
szych a nie tych, które były chwilę 
temu.

Czas pokazał, że kryzysy w syste-
mie globalnym opartym o kapitali-
styczną grę interesów są cykliczne, 
coś jak pory roku. W związku z tym, 
system jest do nich przygotowany, 
ba, jest w stanie je samemu wyge-

nerować wykorzystując różne zja-
wiska. Bez wątpienia tak stało się 
w wypadku COVID 19, pisałem już 
o tym kiedyś na tych łamach, dziś 
mogę powiedzieć, że rzeczy dzie-
ją się zgodnie z określonym scena-
riuszem. Kapitał dalej się kumuluje, 
władza staje się coraz bardziej tota-
litarna i szans na przewrót nie ma. 
Przez chwilę można było myśleć, 
że  zmiany w myśleniu przyniosą 
utrudnienia w łańcuchach dostaw, 
jakie się wytworzyły w pierwszym 
okresie tzw. pandemii,  mogły one 
skutkować zdrowszym podejściem 
do konsumpcji, były wszakże czymś 
bardzo chwilowym. Obserwacja ga-
lerii handlowych i supermarketów, 
pokazuje, że społeczeństwa raz na-
uczane korzystać, z takiego a nie 
innego sposobu życia nie są skłon-
ne z niego zrezygnować. Gospodar-
ka pieniężna długo jeszcze będzie 
im to umożliwiać. Jednym słowem 
i tym razem przewrotu na razie nie 
będzie. Niestety dalej będziemy się 
poruszać po wytyczonych przez 
globalizm szlakach.

Co by powinno się wydarzyć?
Dmowski w latach 30-tych miał 
nadzieję na dekoncentrację glo-
balizacji w zakresie produkcji. Jan 
Mosdorf we „Wczoraj i Jutro”, na-
woływał do autarkii, zaś Stanisław 
Piasecki w „Prawie do Twórczości”, 
zarówno do pierwszego, drugiego 

jak i do personalistycznej twórczo-
ści. Wszystko to były nawoływa-
nia do budowania świata innego, 
bardziej swojskiego, bliższego lu-
dziom. Podobne rzeczy pisze dziś 
np. Papież Franciszek w „Laudato 
si”, gdzie apeluje o tworzenie lo-
kalnych organizacji gospodarczych. 
Te ostatnie nie tylko zajęły by się 
produkcją, ale i budowaniem lokal-
nych więzi i troską o dobro wspólne.

Trudno mówić o dobrej woli kon-
cernów np. produkujących baterie 
do samochodów elektrycznych, czy 
markową odzież, zaopatrzoną w jak 
najlepiej choćby wyglądające eko-
logiczno brzmiące metki. Rzeczy-
wistą ekologię w naszym wypadku 
mogła by zapewnić jedynie gospo-
darka narodowa, oparta na racjo-
nalnych zasadach organizacyjnych i 
kontroli państwa. Ta ostatnia miała 
by na celu między innymi oduczenia 
części naszych pożałowania god-
nych elit biznesowych typowego 
„Januszostwa”, które owszem lubi 
jak się popiera lokalną sprzedaż, 
ale najpierw się idzie do hurtowni i 
kupuje chińskie produkty do swych 
sklepów, albo nawet przywozi się 
gotowe rzeczy z Bangladeszu od 
razu z naszymi metkami. Taki oto 
model lokalny globalnych trendów 
też ma miejsce. Z tym trzeba skoń-
czyć. Polski produkt ma być produ-
kowany w Polsce w takim zakresie 
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w jakim jest to oczywiście możli-
we. Trzeba skończyć z wożeniem po 
świecie towarów, które można na 
miejscu wyprodukować. Na pewno 
więcej środowisko zyska od tego, że 
nie przewieziony produkt, zosta-
nie wyprodukowany maksymalnie 
blisko miejsca konsumpcji, niż jeśli 
będzie się go robić w miejscu naj-
tańszym a potem wozić, choćby na-
wet i elektrycznymi samochodami.

W tym celu trzeba tworzyć państwo 
oparte o zasady narodowe, o wła-
sne interesy, które dobrze jest ja-
sno zdefiniować. Warto w tym kon-
tekście przypomnieć też wszystkim 
kandydatom do bycia elitą, że rzą-
dy służyć mają nie tylko wyborcom, 
ale również ich wnukom, że decyzje 
dziś podejmowane mają swe skutki 
za pięćdziesiąt czy sto lat.

Z drugiej strony, nie ma dobrych 
rządów bez wykształconych oby-
wateli, takich, którzy nie tylko ku-
pują to co im się do kupienia podaje, 
ale robią to z odrobiną patrioty-
zmu i rozeznania. Być może trzeba 
by im trochę pomóc i tworzyć listy 
polskich marek i produktów wy-
twarzanych nie tylko w kraju, ale 
również z użyciem jak najmniej-
szej ilości energii oraz z poszano-
waniem praw pracowniczych. Na 
razie jest z tym podwójny problem. 
Takie działanie nie obchodzi, albo 

mało obchodzi Państwo, po drugie 
produkty takie mogą być drogie. Tu 
znowu potrzeba, zgodnie z zasada-
mi KNS, interwencji instytucji wyż-
szego rzędu. Jeżeli bowiem gdzieś 
produkuje się tanio, bo nikt tam 
ekologią i ludźmi nie zaprząta so-
bie głowy, to nawet w ramach dzi-
siejszej politycznej poprawności, 
można tworzyć przepisy ograni-
czające dostępność takich produk-
tów. Oczywiście potrzebna tu jest 
rzeczywista wola rządzących a nie 
tylko chęć bycia na piedestale połą-
czona z niechęcią do władzy realnej. 
Mówiąc krótko, jeżeli chcemy być 
ekologiczni, to musimy dążyć do 
przewrotu, takiego rzeczywistego, 
zmieniającego stosunki produkcji, 
usług i całego ładu gospodarcze-
go. Ekologiczna musi być nie tyl-
ko gospodarka, ale i cały człowiek. 
Zasada w tym względzie jest zdaje 
się prosta. Im bardziej coś jest au-
tentycznie narodowe, tym bardziej 
będzie pro środowiskowe. Tak na 
koniec warto dodać, że pionierami 
ruchu na rzecz ochrony przyrody w 
Polsce ponad 100 lat temu, byli w 
dużym stopniu narodowcy.

Nie dajmy się wprząc w licytacje 
na filozofię ekologizmu. Po pro-
stu trzeba autentycznie sięgnąć do 
zdrowego rozsądku i sięgnąć do 
klasyków, może ich nieco uwspół-
cześnić i …tyle.
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Wielkie śmietnisko toksycznego 
prezydenta. Jak Putin zamienia 
Rosję w nuklearne wysypisko 
śmieci, niezdatne do zamieszka-
nia.

Według oficjalnych danych pocho-
dzących z samej Izby Obrachun-
kowej wszystkie rzeki w kraju są 
zanieczyszczone, a prawie 40% 
ludności oddycha zanieczyszczo-
nym powietrzem. To 56 milio-
nów ludzi w 143 miastach, których 
zdrowie jest zagrożone. Zawartość 
szkodliwych zanieczyszczeń wciąż 
rośnie, szczególnie w azjatyckiej 
części Rosji. Około 7% zgonów z 
powodu raka płuc, 18% z powodu 
chorób płuc, 20% z powodu uda-

rów i 34% z powodu chorób serco-
wo-naczyniowych jest związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza. 
Przemysł działa w oparciu o prze-
starzałe i wodochłonne technolo-
gie, a 88% ścieków jest odprowa-
dzanych do rzek bez oczyszczania. 
Ponadto 95% miejscowości wiej-
skich w ogóle nie posiada oczysz-
czalni ścieków. Kraj ten zgromadził 
30 miliardów ton odpadów produk-
cyjnych i konsumpcyjnych. Każ-
dego roku ich objętość wzrasta o 
4 mld ton, z czego 55-60 mln ton 
stanowią stałe odpady komunalne. 
Powierzchnia składowisk osiągnę-
ła w skali kraju 4 miliony hektarów 
(więcej niż cała Belgia!) i rośnie o 
300-400 tysięcy hektarów rocz-
nie. 17 milionów ludzi mieszka w 

pobliżu 340 składowisk odpadów, 
codziennie ryzykując życiem.  Ro-
sja ociepla się 2,5 razy szybciej, niż 
wynosi średnia światowa. Prowa-
dzi to do suszy w strefie rolniczej 
i rozmarzania wiecznej zmarzliny, 
co z kolei wiąże się z ryzykiem wy-
stąpienia sytuacji kryzysowych w 
infrastrukturze. W porównaniu z 
latami 70. nośność gruntu w stre-
fie wiecznej zmarzliny zmniejszyła 
się średnio o 17%, a w niektórych 
regionach nawet o 45%; instalacje 
kolejowe, drogowe i rurociągi ule-
gają niebezpiecznym deformacjom.  
Koszt szkód spowodowanych zja-
wiskami klimatycznymi w okresie 
do 2030 r. może wynieść 2-3% PKB 
rocznie, a na niektórych obszarach 
- 5-6% produktu regionalnego 
brutto. W kategoriach monetarnych 
mówimy o kwocie 34 bilionów rubli 
w cenach PKB w 2019 roku w ciągu 
dekady.

Poziom recyklingu stałych odpa-
dów komunalnych w Rosji nie prze-
kracza 7%, a ponad 90% trafia na 
składowiska, które są zapchane 
niemal po brzegi. Pojemność skła-
dowisk w 32 regionach Rosji zosta-
nie wyczerpana do 2024 roku, a w 
17 regionach do 2022 roku. Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym roku 
wszczęto sprawę karną przeciwko 
jednemu z audytorów Izby Obra-
chunkowej, Aleksandrowi Mieniowi 

(synowi znanego antyradzieckiego 
dysydenta), który interesował się 
tą kwestią.

Klika Władimira Putina zachowuje 
się jak istna armia okupacyjna, wy-
sysająca z kraju biliony petrodola-
rów. Nie robi nic, aby choć trochę 
oczyścić teren, aby uchronić miej-
scową ludność przed rakiem i in-
nymi niebezpiecznymi chorobami, 
które mogą być spowodowane sta-
łym kontaktem ze skażoną wodą, 
glebą i powietrzem.
W Federacji Rosyjskiej nadal nie-
zgazyfikowane są Buriacja (985 
tys. mieszkańców) i Zabajkale (po-
nad milion mieszkańców). Gazo-
ciąg „Siła Syberii” ominął je bez-
pośrednio do Chin. Ogrzewanie 
węglowe poważnie pogarsza i tak 
już krytyczną sytuację ekologicz-
ną na Zabajkalu, a lokalni miesz-
kańcy wielokrotnie domagali się od 
władz gazyfikacji regionu. Serwis 
informacyjny sibir.realii, który naj-
więcej pisał o problemach tych lu-
dzi, został teraz uznany przez klikę 
Putina za zagranicznego agenta, co 
oznacza, że będzie musiał składać 
wielokrotnie więcej raportów do 
państwa, oznaczać wszystkie swoje 
materiały jako „zagraniczny agent” 
i narażać się na kary pieniężne w 
przypadku najmniejszego potknię-
cia. Ponadto, dziennikarze pracu-
jący dla nich są narażeni na ryzy-
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ko uznania ich za zagranicznych 
agentów, w którym to przypadku 
będą musieli umieszczać etykietę 
„zagranicznego agenta” dosłownie 
na każdym swoim wpisie w mediach 
społecznościowych pod groźbą 
grzywny. Zgodnie z nowymi prze-
pisami, aby zostać uznanym za za-
granicznego agenta, wystarczy je-
den przelew finansowy z zagranicy. 
Ustawa ta nie dotyczy partii Putina 
ani lojalnych wobec niego organi-
zacji, a jedynie opozycji i niezależ-
nych mediów. Fakt „zagranicznej 
płatności” nie musi być dokładnie 
udowodniony, wystarczy wola po-
lityczna władz i decyzja lojalnego 
wobec nich sądu.

Według Greenpeace, Rosja, w zależ-
ności od metody obliczeń posiada 
od 700 000 do 1 200 000 ton odpa-
dów nuklearnych, czyli od 35 do 60 
procent światowych zapasów, któ-
re mogą wynosić około 2 000 000 
ton. Rosja jest jedynym (!) krajem 
na świecie, który przyjmuje takie 
odpady z zagranicy. Większość tych 
odpadów jest składowana w kon-
tenerach na otwartej przestrzeni 
na terenie spółek zależnych Rosa-
tomu w obwodach swierdłowskim, 
tomskim i irkuckim oraz w Kraju 
Krasnojarskim. Ryzyko związane 
z tą metodą składowania odpadów 
radioaktywnych wiąże się przede 
wszystkim z możliwością wystą-

pienia awarii.
W ubiegłym roku bliski Putinowi 
oligarcha Rotenberg rozpoczął bu-
dowę drogi przez składowisko od-
padów nuklearnych w samej sto-
licy, w Moskworieczu. W dniu 26 
września 2020 r. w wyniku publicz-
nej inspekcji na terenie budowy 
odcinka południowo-wschodniego 
odkryto, że w niektórych miejscach 
i na różnych głębokościach gleba 
na zboczu jest poważnie skażona 
radioaktywnie. Odnotowano dawki 
rzędu 561 μR/godzinę (normalne tło 
wynosi do 30 μR/godzinę), a nawet 
11,9 μSv/godzinę (prawie 1200 μR/
godzinę). Nawet na powierzchni, 
instrumenty pokazują 50-60 µR/
godz. Firma FGUP Radon, wynajęta 
przez Urząd Miasta do rekultywacji 
skarpy, zapewniła, że cała skażo-
na gleba została usunięta z terenu 
budowy. Ale z jakiegoś powodu, nie 
tylko do specjalistycznego składo-
wiska Radon w pobliżu Siergijewa 
Posadu, ale także do rejonu Bała-
szychy, gdzie gleba została po pro-
stu wyrzucona do kamieniołomu. 
Obrońcy zbocza zostali rozpędzeni 
przez kontrolowane przez Kreml 
siły bezpieczeństwa, a następnie 
ukarani grzywną na podstawie za-
rzutów administracyjnych.

W akcjach przeciwko budowie 
akordu brali udział również, nie-
stety bez powodzenia, nacjonaliści 

ze zlikwidowanego już Komitetu 
Narodu i Wolności (KNS) oraz ich 
sojusznicy, lewicowi nacjonaliści z 
Ludowego Ruchu Oporu (ANS).

Bardziej skuteczna okazała się 
kampania obywatelska, domagają-
ca się zamknięcia wysypiska śmie-
ci „Jadrowo” w Wołokołamsku; 
KNS wysłała tam delegację, która 
udzieliła protestującym skromnego 
wsparcia. Ludzie nie chcieli przyjąć 
do wiadomości, że oni i ich dzieci są 
zatruwani gazem wysypiskowym i 
po kilku miesiącach protestów wy-
sypisko zostało zamknięte. Dopiero 
po jakimś czasie okazało się, dla-
czego lokalne władze tak niechętnie 
podchodziły do niszczenia wysypi-
ska. Dmitrij Bortnikow, bratanek 
dyrektora FSB Aleksandra Bortni-
kowa, posiadał 20 proc. udziałów w 
składowisku poprzez spółkę Wie-
sna Sp. z O.O. i był zainteresowa-
ny utrzymaniem składowiska dla 
nowych odpadów, o czym dowie-
dzieli się dziennikarze z magazynu 
„Ważnyje istorii”. Nie trzeba do-
dawać, że władze rosyjskie również 
uznały tę placówkę medialną za za-
granicznego agenta?

Kilka lat temu Putin zdecydował, 
że jego namiestnicy nie muszą już 
gasić pożarów, jeśli jest to „nie-
opłacalne ekonomicznie”. Znaczna 
część zalesionych terenów Jakucji, 

zgodnie z przepisami federalnymi, 
jest uważana za „strefę kontrolną”, 
gdzie rzekomo „ekonomicznie nie-
opłacalne” jest gaszenie pożarów, 
jeśli nie ma zagrożenia dla obszarów 
zamieszkałych. Katastrofa, któ-
rej jesteśmy świadkami w Jakucji w 
tym roku, jest spowodowana przez 
człowieka, gdyby pożary lasów zo-
stały ugaszone na czas, nie byłoby 
tego całego ognistego piekła. I to 
nie jest przesada.

Jak łatwo zauważyć w mediach: po-
wierzchnia aktywnego pożaru w 
Jakucji przekroczyła 1,3 mln hek-
tarów — jest to największy pożar 
na świecie od początku XXI wie-
ku. Od początku roku do 10 sierp-
nia powierzchnia objęta pożarem 
osiągnęła 16,451 mln hektarów, 
czyli 164,5 tys. kilometrów kwa-
dratowych — to połowa Niemiec. 
W wielu miejscowościach Jakucji 
mieszkańcy próbują sami poradzić 
sobie z pożarem, w jego gaszeniu 
biorą udział nawet nastolatkowie. 
Podczas gdy Putin wysyła samoloty 
do Grecji i Turcji, aby pomóc w ga-
szeniu pożarów.

Osobnym problemem jest global-
ne ocieplenie, które ma szczegól-
nie niszczący wpływ na południo-
wą Rosję, gdzie dość regularnie 
zdarzają się powodzie, które pań-
stwowa propaganda nazywa „pod-
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topieniami”. Obecnie klika Putina, 
zamiast zrobić coś pożytecznego 
dla Rosjan na południu, zabrała się 
za wymyślanie nowego podatku, 
dla ludzi mieszkających w „strefie 
zalewowej”.

Putin i jego świta rządzą jak banda 
robotników tymczasowych, stara-
jąc się wycisnąć z kraju wszystkie 
soki, zanim gniew ludu ich odrzuci. 
Najwyraźniej widać to na przykła-
dzie sektora naftowego gospodar-
ki. Jak podaje Ministerstwo Ener-
gii, w 2019 roku doszło do 17 171 
wypadków wycieku ropy naftowej 
w przedsiębiorstwach paliwowo-
-energetycznych. Oznacza to, że w 
Rosji co pół godziny dochodzi do 
wypadków z udziałem ropy nafto-
wej. 90% wypadków na rurociągach 
naftowych jest spowodowanych 
skorodowanymi rurami. Jak zazna-
cza Prokuratura Generalna — ich 
zużycie sięga nawet 70%.

Wszystko to ma fatalny wpływ na 
zdrowie narodu. W 2019 roku stan 
zdrowia w Federacji Rosyjskiej jest 
gorszy niż w Wenezueli (!), ale nie-
co lepszy niż w Vanuatu. Federacja 
Rosyjska zajmuje 95 miejsce w ran-
kingu zdrowotnym.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C 

jest chorobą bezpośrednio związa-
ną z poziomem masowego dostępu 
do czystej wody — ponad 3,5 milio-
na osób w Federacji Rosyjskiej jest 
zarażonych tą chorobą, a tylko 500 
000 otrzymuje bezpłatne leczenie. 
Kolejne 3,6 miliona osób znajduje 
się w rejestrze nowotworów. Tylko 
w 2019 r. wykryto 60,5 tys. przy-
padków gruźlicy. Wszystko to są 
poważne choroby zagrażające życiu 
naszych współobywateli. I gdyby 
nasza ekologia była czystsza, gdyby 
rząd Putina nie zamienił naszego 
kraju w wysypisko śmieci, można by 
było uniknąć wielu zgonów. Ludzie 
mieliby lepszą jakość życia, mogli-
by zakładać zdrowe rodziny i rodzić 
wystarczająco dużo zdrowych dzie-
ci, tworząc w ten sposób przyszłość 
dla naszego narodu.
Dziś co trzeci (!) noworodek w Ro-
sji rodzi się chory. W niektórych re-
gionach odsetek chorych noworod-
ków przekracza 50%. (Pisze o tym 
dział badań „Nużna pomoszcz”). 
Oleg Apolichin, główny specjali-
sta ds. zdrowia reprodukcyjnego w 
rosyjskim Ministerstwie Zdrowia, 
stwierdza, że obecnie 77% kobiet 
rodzących dzieci nie jest zdrowych. 
Głównymi przyczynami problemów 
z zajściem w ciążę są wczesne cho-
roby serca i nowotwory.

Nie jest tajemnicą, że chiński koro-
nawirus rozprzestrzenił się szcze-
gólnie szeroko w Federacji Ro-
syjskiej. Rehabilitacja i powrót do 
zdrowia po syndromie postkon-
wulsyjnym jest bardzo trudny, je-
śli mieszka się w kopalni węgla 
kamiennego w Kemerowie lub w 
Krasnojarsku, gdzie od czasu do 
czasu panuje reżim czarnego nieba. 
Potworna ekologia, skutki pande-
mii, masowe ubóstwo, niszczenie 
przez Putina przystępnej cenowo 
medycyny i innych ważnych ele-
mentów sektora socjalnego, w naj-
bliższych latach doprowadzą je-
dynie do większej liczby zgonów w 
tym, co kiedyś było naszym krajem. 
To wielka tragedia spowodowana 
przez człowieka, rozgrywająca się 
na naszych oczach, ludobójstwo, od 
którego świat odwraca się ze wsty-
dem.

My, Ruch Nacjonalistów, opowia-
damy się m.in. za unieważnieniem 
sprzecznych z interesami narodo-
wymi umów międzynarodowych, 
przede wszystkim umów 
dotyczących kwestii składowania 
odpadów nuklearnych w Rosji. 
Przywrócenie i poszanowanie 
praw obywateli w zakresie ochrony 
środowiska. Należy wprowadzić 
nowoczesny system recyklingu 

odpadów, stworzyć odpowiedni 
system państwowej straży pożar-
nej dla wszystkich pożarów lasów, 
odtworzyć znaczne obszary leśne 
zniszczone za władzy Putina, po-
trzebna jest gazyfikacja — pozwa-
lająca ludziom oddychać czystszym 
powietrzem zamiast pyłem wę-
glowym. Czysta woda dla każdego 
domu. Zaawansowane technolo-
gicznie oczyszczanie rzek i zbior-
ników wodnych. Rozwój odnawial-
nych źródeł energii. Mieszkania 
socjalne dla osób dotkniętych ka-
tastrofami ekologicznymi, wzmoc-
niony rozwój infrastrukturalny 
części Rosji najbardziej odpornej na 
zmiany klimatyczne.  

Aspekt środowiskowy i adaptacja 
do zmian stanowią ważną część na-
szego programu. Ponieważ bez czy-
stego i bezpiecznego środowiska 
nie ma zdrowego narodu. Bez zdro-
wia nie ma przyszłości. Jakkolwiek 
banalnie by to nie brzmiało.

Sofia Budnikowa, członkini Rady 
Ruchu Nacjonalistów

Władimir Basmanow, Przewodni-
czący Ruchu Nacjonalistów
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Kontrkultura lat sześć-
dziesiątych – o micie 
oddolnej rewolucji na 
przykładzie jednego z 
jej instrumentów
Piotr Wojtanowicz

Można zaryzykować stwierdze-
nie, iż obecny wygląd zachodnie-
go świata zawdzięczamy rewolu-
cji obyczajowej mającej miejsce w 
latach sześćdziesiątych XX wieku. 
Pisząc „wygląd”, nie mam na my-
śli wyłącznie aspektu estetycznego. 
Związek z przywołanymi wydarze-
niami nadaje temu pojęciu szeroki 
kontekst odnoszący się do sztuki, 
stosunków społecznych oraz sceny 
politycznej. Zważając na istotność 
tamtego okresu, śmieszną wydaje 
się, powielana w dyskusji publicz-
nej i szkolnictwie narracja mówią-

ca, jakoby do tak daleko idących 
zmian przyczynił się (relatywnie 
niewielki) odsetek zbuntowanych 
nastolatków, kontestujących z po-
wodu wojny wietnamskiej. Tę okro-
joną wersję wszyscy zapewne znają. 
Niewielu jednak zastanawia się jej 
spójnością.

„Zmasowany atak wszelkimi środ-
kami, w tym rock and rollem, tra-
wą i pieprzeniem się na ulicach. 
Wierzymy, że struktura społeczna 
zachodniego świata upada i trzeba 
nasilić atak na jej kulturę.”. Przed-
stawione słowa Johna Sinclaira1, 
oddają całkowicie czym owa re-
wolucja była, w co została wymie-
rzona i jakich narzędzi użyto do jej 

1. Amerykański poeta, aktywista polityczny lat 60. XX 
wieku, związany z White Panther Party, założyciel 
organizacji Trans-Love Engeeners, będącej de facto 
komuną skupiającą członków Partii Białych Panter, 
dziennikarzy Ann Arbor Argus i zespołu MC5.

przeprowadzenia. O degenerują-
cym wpływie narkotyków i promi-
skuityzmu przekonywać nikogo nie 
trzeba. Zajmijmy się więc aspektem 
muzycznym, który odegrał zna-
czącą rolę w promocji pozostałych 
środków rewolucyjnych.

Przede wszystkim należy zazna-
czyć, iż nikt nie oskarża muzyki 
popularnej o brak ambitnych treści. 
Z założenia jest to produkt. Odpo-
wiednio spreparowany tak, aby od-
powiadał w jak największym stop-
niu zapotrzebowaniu rynkowemu. 
Tworzenie ckliwych, infantylnych 
piosenek nie powinno być rozpa-
trywane w kategoriach społecznej 
szkodliwości, wręcz przeciwnie – 
w warunkach kulturowej ogłady 
zjawisko to może mieć wymiar po-
zytywny. Problemem nie jest więc 
muzyka popularna jako taka. Istotą 
poruszanego zagadnienia jest sy-
tuacja, gdzie przy pomocy technik 
„uatrakcyjniających”, wykorzy-
stywanych dotąd celem uzyskania 
wyłącznie ekonomicznego zysku, 
zaczyna się promocję ideologicznej 
gangreny. Celem wyjaśnienia po-
wyższego twierdzenia koniecznym 
jest przedstawienie w jaki sposób 
ów proces przebiega.  

Łatwo przyswajalna muzycznie 

forma, dopełniona wywrotowym 
tekstem, jest idealnym narzędziem 
afirmującym przekazywaną treść. 
Przyjemność wynikająca z słucha-
nia oddziałuje na sposób, w jaki 
postrzegamy słowa. Te zaś, wyjęte 
spod logicznej percepcji oddziałują 
na potencjalnego odbiorcę na po-
ziomie emocjonalnym, więc takim, 
przed którym nie ma obrony. Dlate-
go też tak ważnym elementem kon-
trkultury była promocja środków 
odurzających. Im bardziej „dostro-
jony”2 słuchacz, tym mniejsza jego 
zdolność do ewentualnej refleksji.

Zaznajamiając się z wcześniejszym 
wywodem należy postawić dwa 
fundamentalne pytania. Po pierw-
sze – czy przedstawiony mecha-
nizm miał charakter programowej 
walki politycznej, a jeżeli tak, to ja-
kie jest jego intelektualne podłoże? 
Oraz drugie – w jaki sposób treści 
uważane ówcześnie za wywrotowe 
przedostały się do mainstreamu, 
gdzie mogły oddziaływać w zakre-
sie całego społeczeństwa.

Odpowiadając częściowo na pierw-
szą kwestię należy wrócić do cy-
tatu Sinclaira z początku tekstu. 
Zaznaczył on wyraźnie, iż celem 

2. „Turn on, tune in, drop out” - popularne wśród hipisów 
powiedzenie sformułowane przez Timothiego Learego, na-
czelnego propagatora LSD.
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ataku ma być kultura, stanowiąca 
spoiwo zachodniego systemu spo-
łecznego. W tym rozumieniu kul-
tura musi oznaczać zespół norm i 
wartości determinujących zacho-
wania społeczne. Nośnikiem ta-
kowych, prócz posiadanego przez 
wszystkich   kapitału kulturowe-
go3, są formy, które można nazwać 
zinstytucjonalizowanymi. Istotą 
instytucji jest fakt, iż niezależnie 
od posiadanego statusu, wiedzy, 
pozycji społecznej etc4. ma ona cha-
rakter powszechnie akceptowalne-
go środka kształtującego. Wynika 
to z pewnego rodzaju historycznej 
ciągłości, poprzedzającej stworze-
nie danej instytucji, w którym to 
okresie kształtują się normy klasy-
fikujące stosunek społeczeństwa do 
danego zjawiska. W zdrowym orga-
nizmie (tj. takim, w którym system 
wartości u zdecydowanej większo-
ści populacji jest twardo ugrunto-
wany) zjawiska szkodliwe nie mają 
możliwości przejścia do rangi in-

3. W rozumieniu Bourdieuowskiej koncepcji kapitału 
ucieleśnionego czyli wychowania, gustu, znajomości 
form kultury i wszystkich innych czynników, z którymi 
zapoznajemy się w okresie wychowania i później-
szym. Autor artykułu przywołuje to pojęcie ze względu 
na fakt, iż w sposób dosadny opisuje ono zjawisko 
(mniejszej bądź większej, lecz zawsze obecnej) „świa-
domości” kultury wśród jednostek, abstrahując od 
treści samej teorii, która wskazuje, iż różnice w kapita-
łach poszczególnych grup są źródłem dyskryminacji.  
4. Kwestia oczywiście uproszczona, nie wszystkie for-
my są powszechnie akceptowalne w ramach konkret-
nej instytucji (np. Forma Disco Polo wśród klas wyż-
szych), jednakże sam np. koncert jest już zachowaniem 
jednolitym w swych elementarnych założeniach dla 
każdej grupy.

stytucji za sprawą powszechnego 
sprzeciwu. W przypadku, gdy for-
ma aktywności, mająca w świa-
domości mas pozycję już zaufa-
ną, zostaje przejęta przez czynniki 
destrukcyjne, dochodzi do sytuacji 
paradoksalnej, w której to przy wy-
korzystaniu elementu, mającego 
w pierwotnym założeniu chronić 
fundamentalne wartości, forsuje 
się treść niszczącą - poddającą w 
wątpliwość mechanizmy społecz-
ne, z których sama korzysta. W ten 
sposób przebiegało zawłaszczanie 
muzyki popularnej przez lewicową 
ideologię.

Opisane wyżej zjawisko pokrew-
nym jest programowi politycz-
nym przedstawionemu przez Ru-
diego Dutschke w drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych XX wieku. Dla 
uściślenia należy dodać, iż głów-
nym celem „Długiego marszu przez 
instytucje” było zdobycie władzy 
politycznej (tj. przeprowadzenie 
analogicznego procesu w ośrod-
kach władzy państwowej), niemniej 
jednak samo poparcie musi brać się 
z mas, dlatego istotna była również 
propaganda owe kształtująca.

Jak więc doszło do stworzenia śro-
dowiska kontestujących muzyków 
i kiedy nastąpiło ich „wyjście z 

podziemia”? Na to pytanie nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi. Bio-
rąc pod uwagę ciągłość środowiska 
kontrkulturowego, którego ówcze-
sna forma miała korzenie w dzia-
łalności Beat Generation, ciężko 
jest dokładnie wyznaczyć w jakim 
momencie powstała forma muzyki 
psychodelicznej5. Znacznie łatwiej 
(choć równie trudno) stwierdzić, 
kiedy owa forma zaczęła przecho-
dzić do tzw. głównego nurtu. O ile 
wydany w roku 1965 singiel „The 
Trip”  Kima Fowleya6 nie zdobył 
popularności, o tyle od 1966 na li-
stach przebojów, zarówno na ame-
rykańskich jak i brytyjskich (czyli 
de facto  kształtujących gusta mu-
zyczne całego zachodniego świa-
ta) znajdowało się co najmniej 
kilka utworów o treści rewolucyj-
nej. Nie ma fizycznej możliwości, 
aby do takiego zjawiska doszło bez 
udziału największych firm fono-
graficznych, które swoim postępo-
waniem przyczyniły się do propa-
gowania idei lewicowych. Warto w 
tym kontekście przywołać Jamesa 
Oserberga, który dosadnie skwi-
tował dziejący się wówczas proce-
der: „Rock był kształtowany przez 
upolityczniony przemysł skorum-
5. Nie oznacza to oczywiście, że każdy utwór tego ga-
tunku musi mieć szkodliwy charakter, niemniej jednak, 
większość utworów o szkodliwym charakterze w tym 
właśnie gatunku powstało. Stąd uproszczenie.
6. Uważany za jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy 
wydany utwór psychodeliczny.

powanych wykonawców i niecnych 
menadżerów, tworzących produkt 
pod własne dyktando, który po-
tem wpychali ci w gardło. Wyparli 
się swojego kraju i swoich ludzi. To 
kulturowa zdrada. Było w tym wię-
cej z marnego talent show, którym 
karmiono Amerykę, niż ludziom się 
wydaje.”. Dość ostry pogląd, zwa-
żając na ponad pięćdziesięciolet-
ni showbiznesowy rodowód autora 
słów, określającego siebie mianem 
„prawdziwego komunisty”. Rzuca 
to pewnego rodzaju ogląd na sy-
tuację współczesną i pokazuje, że 
„tęczowy kapitalizm” istniał od 
momentu przejęcia władztwa nad 
zachodem przez lewicową ideolo-
gię, a jego obecna forma jest jedy-
nie wynikiem przepoczwarzenia 
politycznych założeń, którym nie-
wątpliwie podlega.

Celowo nie cytowałem treści kon-
kretnych utworów, gdyż takie ro-
zeznanie mogłoby odbiegać od 
głównego celu tekstu, którym jest 
nakreślenie mechanizmów jakim 
społeczeństwo zostało poddane w 
procesie kulturowego zawłaszcze-
nia. Z czystej przyzwoitości, bez 
przeprowadzania zbędnej egzege-
zy hippisowskiej religii, należnym 
jest jednak wskazanie konkretów, 
które uznać można za najbardziej 
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sprzeczne z naszym cywilizacyjnym 
duchem. Esencją jest próba stwo-
rzenia opartej na demagogii, wi-
zji bezproblemowego, pokojowego 
świata, gdzie życie sprowadza się 
wyłącznie do konsumpcji środków 
psychoaktywnych, słuchania mu-
zyki i najogólniej pojętej dziecinnej 
zabawy. Struktura ubrana w szatę 
tandetnej, niewymagającej otoczki 
kwazi-religijnej, gwarantującej od-
krycie „odmiennych stanów rzeczy-
wistości duchowej”. Rzecz ostat-
nia niezwykle zabawna, biorąc pod 
uwagę, iż wizja ta, nie odpowiada-
jąc na fundamentalne pytania dot. 
np. Stworzenia stabilnego systemu 
społecznego,  rości sobie prawo do 
zawłaszczenia Sacrum.

Jesteśmy więc świadkami wielowy-
miarowego (gdyż przewinęło się ono 
przez wszystkie dziedziny szeroko 
rozumianej sztuki i wbrew obiego-
wej opinii w pierwszej kolejności 
zainfekowane zostały sfery, które 
kiedyś można było nazywać „wyż-
szymi”7) zjawiska, które powoli, acz 
konsekwentnie, formatowało nasze 
postrzeganie rzeczywistości, przej-
mując dotychczas znaną symbolikę i 
zmieniając jej treść w sposób, któ-
ry służyć ma jedynej słusznej wizji 

7. Sztuka związana z szeroko rozumianą „lewico-
wością” była obecna wcześniej i w najpierw zajęła 
się takimi dziedzinami jak malarstwo czy teatr, więc 
stwierdzenie „ryba psuje się od głowy” jest tutaj jak 
najbardziej na miejscu. Niemniej jednak jest to temat 
na odrębny artykuł.

świata.  Czy byśmy tego chcieli czy 
nie, na ten moment sytuację moż-
na określić mianem tragicznej. Po-
kolenia po hipisowskie de facto nie 
zaznały starego świata na własnej 
skórze, co za tym idzie ich sposób 
myślenia został na podłożu funda-
mentalnym zdeterminowany. W ja-
kim stopniu jest to proces odwracal-
ny (zewnętrznie bądź wewnętrznie8) 
można deliberować, niemniej jednak 
wątpliwym jest, by większość sama 
powróciła do stanu kulturowego, a 
na inicjatywy odgórne liczyć w tym 
momencie (i najbliższej przyszłości) 
nie można. Mając przedstawioną 
powyższą wizję rzeczywistości 
należy zastanowić się dogłębnie nad 
sensem prób przywracania starego 
porządku w niezmienionej formie. 
Biorąc pod uwagę zastany stan 
rzeczy ciężko jakkolwiek obronić 
podejście tradycjonalistyczne czy 
stricte konserwatywne. Powiedz-
my sobie jasno – stoimy przed pró-
bą nadania wartości światu, który 
panicznie boi się krępacji w jakiej-
kolwiek dziedzinie życia. Na chwilę 
obecną nie ma innej drogi, niż próba 
propagowania idei w sposób odległy 
od dotychczasowego. Nie oznacza 
to oczywiście porzucenia przez nas 
tradycji, lecz środki dla mas mają 
docierać do odbiorcy, miast przeko-
nywania przekonanych. I tym pro-
blemem musimy się zająć.
8. Tj. wychodzący od środków kształtujących bądź też 
przez działanie samej jednostki.

Żydzi to doprawdy niezwykły na-
ród. Pomimo swojego koczowni-
czego charakteru oraz gromienia 
przez niezliczone ludy czy wyzna-
nia, mają się wyśmienicie. Zdoła-
li zagnieździć się niemal w każ-
dym z możliwych miejsc na ziemi, 
podtrzymując swoją bogatą rodo-
wą kulturę. Mało tego - nie tylko 
ją podtrzymują, ale również deter-
minują proces jej ciągłej ewolucji, 
wnikając tym samym w struktury 
przeróżnych narodów. Pokazuje to 
ich niesamowitą zręczność, dzięki 
której stanowią obecnie istnego he-
gemona kultury masowej i mediów. 
Dla porównania - Cyganie inny lud 
koczowniczy nawet w małej cząst-
ce nie zdołał wpasować się w tryby 

maszynerii żadnego państwa, po-
zostając prawie zawsze na patolo-
gicznym marginesie społecznym. 
Ci specyficzni Semici za sprawą 
wrodzonej przebiegłości potrafili, 
mimo nierzadko ciężkich okolicz-
ności, wypracować sobie cieplar-
niane warunki wzrostu. Dzięki kon-
sekwentnemu umacnianiu swojej 
pozycji w społecznościach świata 
mogli płodzić, nowe idę polityczne 
i gospodarcze. To spod żydowskiej 
myśli Marksa wyszedł bowiem ko-
munizm, a rozwój kapitalizmu ma 
silny związek z ugruntowaniem ży-
dowskiego lichwiarstwa. Skoro tak 
sprawnie przeprowadzili daleko 
idące zmiany ustrojowe, to inge-
rencja w kulturę narodową również 

żydzi i kultura
bartek tatarbartek tatar
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nie stanowiła dla nich większego 
problemu. Zza kurtyny wypierają 
swoimi tworami, to co wypraco-
wali w ciągu wielu lat nasi ojcowie 
i dziadowie oraz próbują wyrwać z 
korzeniami urodzajne drzewo ła-
cińskiej cywilizacji.

Ale od początku. Przez tysiąclecia 
Żydzi nie byli specjalnie lubianym 
narodem. Od czasów starożytnych 
Izraelici dostawali się pod panowa-
nie przeróżnych cywilizacji Egip-
cjan, Babilończyków czy Arabów. 
Sam okres średniowiecza, choć 
przyniósł im wiele przywilejów i 
szersze możliwości prowadzenia 
interesów, to od strony europej-
skiego społeczeństwa nie mogli li-
czyć na zbytnią sympatię. Są to cza-
sy dawno przed wymyśleniem teorii 
ewolucji Darwina i ścisłego podzia-
łu rasowego, dodatkowo pojęcie 
narodu dla większej części ludności 
stanowiło coś płynnego i raczej nie-
specjalnie przekładało się na okre-
ślone postawy narodowe. Zatem w 
tamtym okresie historycznym nie 
ma mowy o czymś takim jak  etno-
nacjonalizm. Rasizm, ksenofobię, 
antysemityzm i inne produkty le-
wicowej nowomowy można sobie w 
tym wypadku wsadzić między bajki. 
Prawdziwe skutki niechęci do ży-
dostwa mogą wyjaśniać prace św. 

Tomasza z Akwinu. Wobec Żydów 
używa takowych stwierdzeń:

„Albowiem może grozić wielkim nie-
bezpieczeństwem dopuszczanie ob-
cych przybyszów do stanowienia o 
sprawach narodu, jako że obcy, nie 
mający głębszego przywiązania dla 
dobra publicznego, mogą przeciw na-
rodowi spiskować”

W tekstach Świętego nie ma zu-
pełnie mowy o uprzedzeniach ra-
sowych. Jego niepokój bierze się z 
bardzo logicznych przesłanek. Ży-
dzi byli ludem obcym, który zu-
pełnie nie ulegał asymilacji z lud-
nością europejską. Dawanie grupie 
niechrześcijan specjalnych przy-
wilejów i być może nawet władzy 
nad chrześcijanami tworzyło sporo 
zagrożeń. Obyczajowo było im nie-
zwykle daleko do mentalności ta-
kich, dajmy na to Słowian. Nie zaj-
mowali się rzemiosłem czy fizyczną 
pracą na roli, a lichwą i kredytami. 
W pewnym okresie polskiego śre-
dniowiecza mieli pod sobą 10% ob-
rotu kredytowego. Jest to ogromna 
liczba, biorąc pod uwagę, że Żydzi 
stanowili wtedy niecały 1% społe-
czeństwa. Skutecznie pomnażali 
swój kapitał, niespecjalnie przej-
mując się finansami królestwa czy 
państwa.

Odrębność religijna, silna pozy-
cja ekonomiczna i separowanie się 
od problemów politycznych w na-
rodzie przyczyniły się do powsta-
nia w ikonografii średniowiecznej 
i nowożytnej wizerunku karykatu-
ralnego Żyda lichwiarza z pejsami. 
Dodatkowo hermetyczna struktura 
narodu semickiego doprowadziła 
do powstawania na ich temat licz-
nych, często przerażających prze-
sądów. Do folkloru na wiele lat 
przeniknęły opowiastki o tajemni-
czych, krwawych rytuałach, pod-
czas których Żydzi mieli dopusz-
czać się składania ofiar z dzieci. Z 
tego tytułu w Niemczech zakładano 
im nawet sprawy sądowe. Powsta-
wały również obrazy związane z tą 
tematyką. Jednym z popularniej-
szych przykładów jest namalowany 
w XVIII w. przez Karola de  Prevot 
w katedrze w Sandomierzu obrazu 
przedstawiającego rytualny mord 
Żydów na dzieciach.

Jednocześnie z biegiem lat postę-
powała stopniowa, sztuczna próba 
asymilacja rasy żydowskiej. W 1264 
roku został ustanowiony statutu 
kaliski, akt prawny nadany Żydom, 
który był konsekwentnie podtrzy-
mywany przez kolejnych wład-
ców. Próby ich przeniknięcia do 
państwowości starego kontynentu 

miały swój początek już pod ko-
niec okresu Oświecenia. W XVIII w. 
w Niemczech doszło do powstania 
ruchu Haskali, pierwszego eman-
cypacyjnego żydowskiego środo-
wiska, które postulowało całkowitą 
asymilację Żydów i zrobienia z nich 
dobrych obywateli Niemiec. Ma-
jąc ku temu odpowiednie warun-
ki, zaczęli wychodzić poza wąskie 
ramy religijnych dogmatów i zaj-
mować się dotychczas zakazanym 
dla nich malarstwem. Zapożyczyli 
od Europejczyków sztukę pędzla, 
przekształcając ją w dogodną dla 
siebie formę. Niebawem następuje 
wykształcenie struktury malarstwa 
żydowskiego, które stało się zaczy-
nem dla dalszego wgryzania się w 
sztukę Chrześcijan.

Tu pojawia się dobroduszny Jankiel 
Mickiewicza, tam za kilka lat wyra-
sta malarz Maurycy Gottlieb, twór-
ca dzieł o tematyce żydowskiej, 
zresztą uczeń Jana Matejki. Got-
tlieb kształci licznych kontynuato-
rów idee sztuki żydowskiej. Żydzi 
wyskakują to tu to tam, oddziałując 
w większym czy mniejszym stopniu 
na świat artystów, aż tu nagle przy-
chodzi czas pozytywizmu, moment 
prymu takich osób jak zakochanej 
w żydostwie Orzeszkowej oraz Pru-
sie. Kwestia asymilacji staje się nad 
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wyraz ważnym tematem w wielu 
dziełach. Ostre zęby drapieżnika 
ekonomicznego są ciągle stępiane, 
aby przedstawić go w postaci ofia-
ry, osoby umęczonej ze wszystkich 
możliwych stron. Taka narracja jest 
ukazana choćby w „Lalce” B. Prusa. 
Choć tutaj trzeba oddać w pewnym 
stopniu honor pisarzowi. Przedsta-
wiony przez niego obraz Semity jest 
mocno wygładzony, ale nie pozba-
wiony szczerych opisów wizerunku. 
Kilkakrotnie zdarza mu się  ukazać 
‘’polskiego’’ Izraelitę jako zimno-
krwistego biznesmena, który dla 
zysku bez trudu odkłada sentymen-
ty na bok. Takiego odcienia pozba-
wiona jest zupełnie kreacja gdań-
skiego Żyda z opowiadania „Mendel 
Gdański”, gdzie zostaje on określo-
ny jako postać, krystalicznie biała 
istny męczennik narodu polskiego, 
którego bagatela nie jest do końca 
prawowitym obywatelem.

Choć Żydzi stanowili ogromny pro-
blem dla gospodarki to ich obraz w 
sztuce wraz z rosnącymi wpływami 
ulegał ociepleniu. Stało się to dobit-
nie widoczne na początku dwudzie-
stolecia międzywojennego, kiedy 
Europę zalała fala powojennego 
ubóstwa, a Żydzi mieli się całkiem 
nieźle. Gdy „Goje” ginęli na fron-

cie I wojny światowej, oni wzrasta-
li ekonomicznie, przejmując wła-
dzę na zachodzie, co zresztą jawnie 
manifestowali. W konsekwencji 
tego lata trzydzieste XX wieku były 
czasem ich ogromnego tryumfu po-
litycznego. Roman Dmowski mówił 
wprost:

„… trudność tkwi w samym charakte-
rze dzisiejszego ustroju ekonomicz-
nego na czoło życia żywioły niższe 
moralne, szerzące rozprężenie oby-
czajowe, i w wielkim na życie współ-
czesne wpływie Żydów, którzy wła-
śnie swej rasie bezwstydem zarażają 
dziś szybko społeczeństwa europej-
skie”

Żydzi w większości pozostawali da-
leko poza problemami przeciętnych 
obywateli. Ich dystans narodowo-
ściowy urósł do takiego stadium, 
że zakładali własne hermetyczne 
dzielnice, coś na kształt gett, gdzie 
żyli w swoich pozbawionych Po-
laków społecznościach. Idąc cen-
trum Warszawy bywało, że częściej 
słyszało się język Jidysz niż Polski. 
Przedstawiciele sztuki żydowskiej 
w obliczu wzrastającej niechęci wo-
bec ich rasy tworzyli własne skupi-
ska artystyczne w Berlinie, Paryżu 
czy Monachium.

Niemieckie pogromy Żydów pod-
czas drugiej wojny światowej przy-
niosły efekt zgoła odwrotny niż 
jego inicjatorzy mogliby począt-
kowo przypuszczać. Semici użyli 
go bowiem jako siły napędowej do 
szerzenia wizerunku ofiary wśród 
narodów świata. Współczesne kino 
zasypane zostało falą produk-
cji wojennych skupiających się na 
kwestii Holocaustu. Takie filmy jak 
„Pianista” lub „Lista Schindlera” 
narzuciły tendencje popkulturze 
na pokazywanie Niemców w spo-
sób niejednoznaczny lub wyideali-
zowany jak np. Schindlera, który w 
rzeczywistości był alkoholikiem i 
kobieciarzem, uratowanych Żydów 
natomiast traktował głównie jako 
formę zabezpieczenia przed zbli-
żającą się armią sowiecką, Polaków 
zgoła ze strony negatywnej, mimo 
że jako naród posiadamy największą 
liczbę odznaczeń „Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata” i Żydów z 
perspektywy wielkiego zbiorowego 
męczennika, choć za uszami w tym 
okresie historycznym mają całkiem 
sporo. Sumliński podczas wywia-
du przy okazji wydawania kolejnej 
części książki „powrót do Jedwab-
nem” powiedział.

„Wiele osób wyznało, że jest dla nich 
czymś szokującym, że Żydzi sami so-
bie budowali getta, że współpraco-
wali z Niemcami, że Czerniaków bur-
mistrz getta warszawskiego(…) miał 
normalną pensję, szofera, codziennie 
rano śniadanie z  SS, że wrogiem dla 
Żydów i Niemców w pierwszym okre-
sie wojny byli Polacy, że Polacy się 
zorientowali, niektórzy i nawet uda-
wali Żydów zakładając gwiazdę Da-
wida (…) Bo Żydzi tak dobrze czuli się 
z Niemcami w pierwszym okresie”

Również na swoim sumieniu mieli 
współpracę z bolszewikami prze-
ciwko Polakom o czym zresztą mó-
wił gen. Stefan Rowecki „Grot”:

„ Żydzi są dla NKWD nieocenionym 
wprost biczem przeciw ludności pol-
skiej”

W okresie powojennego zamętu i 
walki sporej części świata z potęż-
ną czerwoną epidemią komunizmu, 
Żydzi  rozpoczęli niepostrzeżenie 
uzyskiwać kolejne wpływy. Dzięki 
sprawnie prowadzonej przez sie-
bie propagandzie dokonali ogólno-
światowej manipulacji, całkowicie 
zacierając prawdę. Przebiegły dra-
pieżnik został do reszty, pozbawio-
ny kłów. Stał się dobrym, pomoc-
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nym sąsiadem, któremu należy się 
cały twój dobytek z racji wyrządzo-
nych mu krzywd. Nie tylko kino wo-
jenne o tym mówi. Filmy takie jak 
„American history  x” sprowadzają 
słuszne postulaty o zachowaniu 
jednolitości etnicznej narodu oraz 
walki o interes państwa do nazi-
stowskiej papki lub tak jak „Fana-
tyk” z  2003 r.  ,  mimo początkowo 
ciekawej koncepcji (w tym przy-
padku jest to duchowe rozstrojenie 
między przywiązaniem do szkodli-
wej kultury a przekonaniem o war-
tości narodu), szybko staje się cu-
downą laurką dla asymilacji Żydów.
 Propaganda rozszerzyła się niemal 
na wszelkie uniwersa, formy sztu-
ki i rozrywki. Powstają niezliczone 
ilości książek o bogactwie kultury 
Żydowskiej i ich martyrologicznym 
charakterze jako całej społeczno-
ści. Podobne zabiegi stosowane są 
w wielu powieściach graficznych 
(komiksach). Utwór „Mouse” to ry-
sunkowa historia ukazująca, Żydów 
jako myszy, Niemców jako koty, 
natomiast Polaków - jakby inaczej - 
jako świnie. W maju 2007 roku naj-
większy izraelski dziennik  Haaretz 
opublikował komiks o Holokauście. 
Komiks przedstawia dwie Żydówki. 
Jadą w wagonie wypełnionym pija-
nymi Polakami, którzy chcą wydać 

ich nazistom. Całe szczęście przed 
polaczkami ratuje ich niemiec-
ki oficer. Tego typu bzdety wtła-
czane są masą ludzkim niczym jad. 
Polska podobnie jak inne narody 
jest nieustannie i bezpodstawnie 
upadlana. Co najgorsze, wszech-
obecna dezinformacja sprawia, że 
wiele osób uznaje to za coś słusz-
nego, no bo przecież oni są ofiara-
mi, tylko oni byli prześladowani na 
przestrzeni wieków i tylko im na-
leży się z tego tytułu współczucie. 
 Ktoś może zarzucić, że wymienione 
przykłady stanowią jedynie poje-
dyncze przypadki, że Żydzi w istocie 
nie zdominowali całego przemysłu 
kulturowego. Wszystko to jest wy-
łącznie formą prześmiewczej pro-
pagandy polskich ‘’nazistów’’. Czy 
jesteś tego pewien/na?

Warner Bros, ogromna marka ma-
jąca pod sobą liczne programy tele-
wizyjne takie jak niezwykle popu-
larne HBO, Cinemax, CNN czy TNT, 
wytwórnie muzyczne, wytwórnie 
gier oraz potężne wydawnictwo ko-
miksowe DC zostało założone przez 
trzech Żydów Arona, Szmula i Hirsz 
Wonsal. Drugie co do wielkości wy-
dawnictwo komiksów Marvel, rów-
nież zostało zbudowane na pracy 
Żydów między innymi Stana Lee i 

Jacka Kirby’ego. Google, przeglą-
darka używana praktycznie przez 
wszystkich została założona przez 
Larry’ego Page’a i Sergeya Brina, 
obaj są Żydami. Facebook, tak do-
kładnie Mark Zuckerberg też jest 
Żydem, oprócz tego to też właści-
ciel Instagrama. YouTube swe ist-
nienie zawdzięcza Żydówce Susan 
Wojcicki. Wikipedia, podstawowa 
strona używana do robienia za-
dań domowych, przez was grupy 
młodocianych czytelników to efekt 
pracy Jimmy Wales Żyda. Pinterest 
to własność Żyda Bena Silberman-
na. Współzałożycielem Twittera 
jest Żyd Noah Glassa. W końcu dla 
wielu największy wynalazek XXI 
wieku, istna popkulturowa machina 
współczesnego świata, czyli Netflix 
to też sprawka Żyda Reed Hastin-
gsa. George Washington stwierdził 
kiedyś:

„Oni (żydzi) działają przeciwko nam 
skuteczniej, niż armie wroga. Należy 
żałować, iż każdy stan, dawno temu, 
nie przegonił ich jako dżumę społecz-
ną i największych wrogów szczęścia 
dla Ameryki”

Niestety nikt nie wysłuchał Geor-
ge Washingtona w momencie, kie-
dy można było jeszcze szybko za-

radzić temu problemowi. Dla wielu 
osób stwierdzenia Św. Tomasza z 
Akwinu czy Romana Dmowskiego 
mogą wydawać się czystą abstrak-
cją. Niestety ci panowie okazali się 
dalekowzrocznymi pragmatykami 
i przewidzieli konsekwencje próby 
asymilacji Żydów. Doszło do prze-
dziwnej sytuacji, gdzie całkowicie 
obca cywilizacja nie tyle zintegro-
wała się z gościnnym dla niej pań-
stwem, a brutalnie wpiła się w jego 
ciało wyciągając z niego wszelkie 
soki witalne. Ogarnęła go niczym 
pasożyt, ciągle rosnąc i prowadząc 
do błyskawicznego wyniszczania 
zdrowego organizmu narodowego. 
Czy istnieje jeszcze wystarczająco 
silny lek na tę chorobę?  
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Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie – słusznie 
mówi stare porzekadło. Nie istnie-
je lepsza droga do zmiany świa-
ta, niźli wychowanie młodzieży 
w duchu zmian, które wprowa-
dzić pragniemy. Dzieci i dorasta-
jący nastolatkowie to czyste kar-

ty, które wypełnione mogą zostać 
upodobaniem cnoty lub występku. 
To właśnie tracąc młodych, na-
sza europejska, łacińska cywili-
zacja, zmieniła się w cywilizację 
śmierci i hedonizmu. Rewolucja 
seksualna ubiegłego wieku, ruchy 
feministyczne oraz współczesne 

liberalne autorytety, które stały 
się autorytetami, nie tak jak było 
dawniej, to jest z powodu wiedzy, 
mądrości, czy właściwych sobie, 
niepowtarzalnych umiejętności, 
ale z racji nagranych przez siebie 
kilku filmików na Tiktok’u, które 
zadziałały na emocje dorastają-
cych panienek oraz zniewieścia-
łych chłopców, wydawałoby się, iż 
zniszczyły naszą kulturę.

Walka więc o świat zaczyna się 
w walce o serca młodych! Świę-
ty Kościół Katolicki od zawsze to 
zauważał, o czym świadczą mę-
czeńskie śmierci tak wielu kilku-
nastoletnich dziewic u początków 
chrześcijaństwa, liczne szkoły pa-
rafialne i zakonne, kolegia, uni-
wersytety, ochronki, czy w końcu 
oratoria.

W XIX wieku, gdy w Europie panuje 
liberalny kapitalizm, pracownicy 
nie posiadają praktycznie żadnych 
praw, a ich rodziny są zaniedbane, 
na świat przychodzi Jan Bosko. Jego 
zdolności są ponadprzeciętne: ma 
niesamowitą pamięć, bardzo do-
brze dogaduje się z rówieśnikami, 
potrafi ich zawsze rozbawić. Już w 
dzieciństwie miewa prorocze sny. 
W jednym z nich ujrzał siebie jako 
narzędzie w rękach Niepokalanej 

dla nawrócenia młodzieży. Mimo 
tak wspaniałych, cudownych zda-
rzeń, młody Janek nie miał w ży-
ciu łatwo: jego ojciec zmarł bardzo 
wcześnie, brat zabraniał mu uczyć 
się, przez co przyszły święty mu-
siał opuścić dom rodzinny i zacząć 
pracować. Za zrządzeniem Bo-
żym i radą świątobliwego kapłana, 
udaje mu się wstąpić w końcu do 
seminarium duchownego i zostać 
wyświęconym na prezbitera.

Mając w pamięci swój dziecięcy 
sen oraz widząc wielką potrze-
bę pomocy młodzieży, szuka dlań 
pracy, głosi Ewangelię, stara się 
rozweselić. W końcu, 12 paździer-
nika 1844 roku, otwiera pierwsze 
oratorium, czyli miejsce modli-
twy, nauki i pracy dla młodych. 
Don Bosko widział, iż ci już bardzo 
dorośli, jak na swój wiek, nasto-
latkowie potrzebują miłości i tro-
ski, dlatego też w nauce nie uży-
wał kar fizycznych, starał się być 
przyjacielem uczniów, bowiem 
jak sam twierdził: Wychowanie jest 
sprawą serca.

Otwierał również dla swoich pod-
opiecznych miejsca pracy przy 
oratoriach, w których mogli oni 
zdobywać doświadczenie. Byli w 
nich traktowani jak prawdziwi 

Oratoria - pomoc w wychowaniu młodzieży
igor grzyb
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ludzie, bowiem ks. Bosko nie po-
zwalał, wbrew ówczesnemu kapi-
talizmowi, pracować ponad siły. 
Pracować na tyle na ile pozwala 
zdrowie – nie więcej. Niech każdy 
jednak strzeże się bezczynności – 
mówił.

Zachęcał też do dobrego wyko-
rzystania wolnego czasu i sam w 
tym pomagał. Oratoria wyposażo-
ne były w boiska, aby młodzi nie 
szukali rozrywki w alkoholu, ha-
zardzie lub innych używkach. Don 
Bosko mówił: Pamiętajcie także o 
uczciwej rekreacji, by rozrywki były 
korzystne, restaurowały siły ciała i 
odmieniały ducha.

Ale przede wszystkim ten wielki 
przyjaciel młodzieży starał się o 
rozwój duchowny swoich chłop-
ców. Bardzo smuciły go grzechy i 
upadki każdego z nich. Miewał bo-
lesne wizje, w których poznawał 
wykroczenia przeciw prawu Bo-
żemu swoich podopiecznych oraz 
męki piekielne, jakie na nich cze-
kają, jeśli się nie nawrócą. Pew-
nego razu jeden tylko chłopiec – 
św. Dominik Savio – przystąpił w 
trakcie Mszy do Komunii świętej. 
Dominik, jako oddany przyjaciel 
ks. Bosko, nie mógł ścierpieć bólu, 
który widział w swoim wycho-
wawcy. Podzielił się swoim spo-
strzeżeniem, jak wielce smutny 

stał się ich najukochańszy opie-
kun, gdy zobaczył taką wzgardę 
wobec cnoty i Najświętszego Sa-
kramentu, ze swoimi kolegami. 
Wiadomość o smutku Don Bosko 
tak bardzo rozżaliła chłopców, iż 
następnego dnia wszyscy udali się 
do spowiedzi.

Święty kapłan, widząc potrze-
bę kontynuacji swego dzieła oraz 
liczne powołania wśród swych wy-
chowanków, założył Towarzystwo 
św. Franciszka Salezego, którego 
księża i bracia mieli dalej praco-
wać nad uświęceniem młodzieży.

Wychowankami oratoriów sale-
zjańskich byli, wspomniany już, 
św. Dominik Savio, czy też, bar-
dziej współcześnie, błogosławiona 
Piątka Męczenników z Poznania. 
Ci właśnie poznańscy błogosła-
wieni byli w stanie cierpieć dla 
Kościoła i Narodu w nazistowskich 
więzieniach, a w końcu, z wielką, 
świętą nadzieją i radością, przyjęli 
śmierć na gilotynie. Ich charakte-
ry były tak mocne właśnie dzię-
ki salezjańskiemu wychowaniu, 
które kładło nacisk na rozpamię-
tywanie o śmierci i codzienne do 
niej się przygotowywanie. Św. Jan 
Bosko nauczał bowiem takimi sło-
wami: Postarajcie się przezwyciężyć 
te iluzje, które mają młodzi ludzie, 
to znaczy myśleć, że macie jeszcze 

wiele lat życia.

Nie mamy możliwości zmienić 
świata bez zapanowania nad mło-
dzieżą i nad jej porywczym cha-
rakterem oraz naturą, jak to czy-
nił Don Bosko. Dlatego tak ważna 
jest nasza – młodych nacjonali-
stów – praca, abyśmy się sami za-
hartowali i rówieśników, a potem 
młodszych od nas, przyciągnęli 
do zdrowej moralności. I dzisiaj 
zagraża nam liberalny kapita-
lizm, już nie w formie kilkunasto-
godzinnej, ciężkiej pracy, ale w 
sposób o wiele bardziej wyrafi-
nowany i iście szatański, bowiem 
taki, który daje rozrywkę i ulotną 
przyjemność. Tym więcej krzyczeć 
musimy i w swoim życiu wdrażać 
hasło: śmierć przyjdzie. I uświa-
domić sobie w tej sytuacji trzeba, 
iż nie walczymy tylko o fizyczną 
stronę Narodu, ale prawdziwie o 
duszę każdego z jego członków. 
Przyjemność jest krótkotrwała, 
nieczysta miłość szybko rani, to-
też prędzej czy później to do nas 
zwróci się młodzież i daj Boże, aby 
znalazła wśród nas to oparcie, ja-
kie dawał św. Bosko swoim chłop-
com, a nie kolejną formę ducha 
tego świata.
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Andrzej Kowara
Nic osobistego - walka o dostęp

Walka o dominację i wpływy
W środowiskowej piwnicy 
Za to człowiek normalny
Żadnych postulatów nie słyszy

Kończenie nacjonalizmów
Bogi drewniane i twarogowe
Jak na to patrzę to
Smutno mi Boże

Podnoszą tłuste łapki w góre
Ci co przegrali życie własne
Ku chwale swojego bohatera
A imię jego osiemnaście

Profanacja, trzeba samosądów!
Każdy będzie chciał tego
Ale dajcie spokój, bo wiecie...
To nic osobistego

Ostatnie wersy dla wolniaków
Ja wiem, że forma jest tu bez sensu
Porzuciłem ją na rzecz szybkości
Śmierć wrogom dostępu!
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