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Wstępniak
Jerzy Jacek Pilchowski

Sorry. Mamy za sobą 
czas bardzo intensywnej 
pracy. I gdy pękło 
wreszcie nadmuchane 
zarozumialstwem ego 
platformersów, to należał 
się nam odpoczynek. Nie 
poganiałem więc przyjacół 
i siebie samego. W efekcie 
listopadowy numer „NS” 
wypadł z harmonogramu. 

Wałbrzyszanie sławni są 
z politycznej patologii do kwa-
dratu; Kruczkowski, Chlebow-
ski i Ludwiczuk to najbardziej 
znani przedstawiciele lokalnych 
jelit. I jakby tego było mało, zno-
wu narobiliśmy sobie obciachu. 
Większość głosowała tak samo 
jak mewki i cinkciarze z Trójmia-
sta oraz PGR-owski „jasnogród” 
z Pomorza Zachodniego. Trwa też 
dalej moda na Tomasza Siemo-
niaka. Wszak wielki jest z niego 
„helikopter” i bywał widywany 
w Wałbrzychu. Najczęściej sie-
dział na krześle w TV Dami i w TV 
Wałbrzych. Ciekawe, gdzie jesz-
cze przyjdzie mu siedzieć? 

Ma też Wałbrzych sławnego 
całym powiecie prezydenta Sze-
łemeja. Dzięki niemu, jesteśmy 
teraz w korkociągu finansowym. 
Ale jest też promyczek nadziei. 
Prezydent Szełemej rozumie już 
chyba, że zabawa się skończy-
ła. Powiedział niedawno w TV 
Dami: „Współpraca z rządem PiS 
też jest możliwa”. Ja najchętniej 
odpowiedziałbym na to: Bujaj się 
frajerze. Poczucie odpowiedzial-
ności za ludzi i miasto nakazuje 
mi jednak być ZA. 

Zwracam się więc do pani mi-
nister Anny Zalewskiej i pana po-
sła Michała Dworczyka: Ratunku! 
- Miejcie litość nad nami biedny-
mi. Wałbrzych to miasto specjal-
nej troski. Szełemej nie zasługuje 
oczywiście na zaufanie i trzeba 
czujnie patrzeć mu na rączki. Nie 
zmienia to jednak faktu, że trzeba 
teraz facetowi pomóc w wypląta-
niu nas z kłopotów, w które nas 
wpędził. Na początek, na znak 
dobrej woli, niech Szełemej wy-
wali z ratusza różnych dziwnych 
ludzi. Takich np., jak Nowaczyk, 
Tutaj i Orpel. I na ich miejsce, czy-
li bez dodatkowych kosztów, za-
trudni przysłanych z Warszawy 
specjalistów. Pozwoli to zrobić 
wiarygodny audyt i przygotować 
racjonalny plan ratowania finan-
sów miasta.

Im dalej społeczeństwo dryfuje  
od prawdy, tym bardziej 
nienawidzi tych co ją głoszą.

George Orwell

Szczęśliwego Bożego Narodzenia
Mogliśmy dać tu kartke z choinką i prezentami. Wybraliśmy kartke podziemnej Solidarności 
z roku 1985. Chcemy w ten sposób przypomnieć, że Boże Narodzenie to dobry czas aby poważnie 
pomyśleć o tym co było, jest i będzie.

Wigilia na Syberii
Autor: Jacek Kaczmarski

Zasyczał w zimnej ciszy  
  samowar
Ukrop nalewam w szklanki
Przy wigilijnym stole bez słowa
Świętują polscy zesłańcy
Na ścianach mroźny osad wilgoci
Obrus podszyty słomą
Płomieniem ciemnym świeca się  
   kopci
Słowem - wszystko jak w domu

„Słyszę z nieba muzykę  
 i anielskie pieśni
Sławią Boga że nam się  
 do stajenki mieści
Nie chce rozum pojąć tego chyba  
 okiem dojrzy czego
Czy się mu to nie śni”...

Nie będzie tylko gwiazdy  
  na niebie
Grzybów w świątecznym  
  barszczu
Jest nóż z żelaza  
 przy czarnym chlebie
Cukier dzielony na kartce
Talerz podstawiam by nie uronić
Tego czym życie się słodzi
Inny w talerzu pustym  
  twarz schronił
Bóg się nam jutro urodzi.

„Król wiecznej chwały już się  
  nam narodził
Z kajdan niewoli lud swój  
  wyswobodził
Brzmij wesoło świecie cały oddaj  
 ukłon Panu chwały
Bo to się spełniło co nas nabawiło  
 serca radością”...

Nie, nie jesteśmy biedni i smutni
Chustka przy twarzy to katar
Nie będzie klusek z makiem  
   i kutii
Będzie chleb i herbata
Siedzę i sam się w sobie  
  nie mieszczę
Patrząc na swoje życie
Jesteśmy razem -  
 czegóż chcieć jeszcze
Jutro przyjdzie Zbawiciel

„Lulajże Jezuniu moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko
Lulajże Jezuniu lulajże lulaj
A ty go Matulu w płaczu  
  utulaj”...

Byleby świecy starczyło na noc
Długo się czeka na niego
By jak co roku sobie nad ranem
Życzyć tego samego
Znów się urodzi,  
 umrze w cierpieniu
Znowu dopali się świeca
Po ciemku wolność  
  w Jego imieniu
Jeden drugiemu obieca...

Brudna wspólnota losu
Józef Śreniowski 

Reakcje różnych ludzi i rozmaitych 
środowisk na formowanie się nowych 
władz wcale nie napawają otuchą. 
Owszem, wiemy: rządząca latami 
Platforma miała wysokie poparcie 
i wreszcie straciła swych wyborców. 
Ale niekoniecznie to oni nadają ton 
niezadowoleniu, wyprzedzającym rzecz 
pretensjom, niewierze, defetyzmowi czy 
bezinteresownej nieżyczliwości.

Jest takie spolszczone określenie znamien-
nego stanu społecznego: brudna wspólnota. 
Sprowadza się ono do sytuacji, w której wielu 
ludzi jest w jakimś stopniu „umoczonych” czy 
wystrychniętych na dudka. 

Mają w głębi duszy złe samopoczucie, lęk 
czy poczucie zależności, jakby coś niepochleb-
nego na ich temat mogło wyjść na jaw. Nie każ-
da władza, nie każda polityka i nie każdy styl 
czy medialne przedstawienie podsuwa takie 
samopoczucie obywatelom. W Polsce można 
by wiązać poczucie przynależności do brudnej 
wspólnoty nie tyle ze zjawiskami mafijnymi, 
ile z upodleniem, jakie do końca niósł totali-
taryzm pod sztandarami realnego socjalizmu. 
Może bardziej jeszcze tego rodzaju upokorze-
nie i (głębokie) skrępowanie płynie z poczucia 
bezradności, któremu – zwłaszcza w latach 
2010-2015 – trudno się dziwić, jeśli się nie po-
dziela przeświadczenia o złotym wieku, w jaki 
kraj wkroczył, i widzi niedorozwój, biedę i dez-
organizację, inaczej niż w potiomkinowskich 
mediach III RP. 
Ciąg dalszy na str. 2.
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Ciąg dalszy ze str. 1.

Ci, którzy wiedzą z góry, że nie można 
zmianie wierzyć i recenzują przesłanie rządu 
nim premierowi dane będzie wygłosić expo-
sé czy przedstawić, jak personalnie gabinet 
miałby się prezentować, trzeba przyznać 
zdolności prorocze. Albo niechęć wobec fak-
tów i konstrukcje a priori (może wręcz: co by 
było, gdyby). Inni krytykują na zapas nowy 
rząd dwa dni po zaprzysiężeniu, bo nie ma 
gotowej ustawy ratunkowej dla górnictwa, 
którą potajemnie powinien był latami pisać 
i od razu przeprowadzić w Sejmie. A może 
przewidzieć z góry potop migracyjny w Eu-
ropie albo racje bezpieczeństwa, by paryskie 
dramaty były raz na zawsze wykluczone.

Takie i inne oczekiwania, bez chwili cier-
pliwości, są zwyczajnie niedorzeczne. Nie 
tyle nerwicowe, co dające wyraz jakiemuś 
kompleksowi czy brakowi przekonania, że 
jednak można przeprowadzić w Polsce zmia-
nę, a prezentowanie w mediach serii ustawek 
zamiast przejrzystych decyzji niespodzianie 
się skończy. Nie jestem psychologiem spo-
łecznym, ale w moich oczach te urazy przy-
pominają kompleks żony alkoholika.

Rozumiem taki brak wiary w ludziach 
i środowiskach, jako niechęć do ryzyka. Ry-
zyka wyjawienia własnych złudzeń czy zbłą-
dzeń. Odmianę pogodzenia się z nieakcepto-
wanym światem spraw publicznych, przeciw 
któremu (na przekór) oddało się głos inaczej 

niż dotąd. Boli jednak perspektywa odkła-
mania wielu spraw i problemów. Podszep-
tuje nie tyle, ile można na niej zyskać tylko, 
ile można przy tym stracić. Podsuwa ułudę, 
że przynależenie do brudnej wspólnoty jest 
jednak uczestnictwem w grupie, natomiast 
pożegnanie z fałszem, dominacją sitw i kor-
poracji, upomnienie się o sprawiedliwy ład, 
grozi wychyleniem się, naraża na wyklucze-
nie, osamotnienie, okrzyknięcie odmieńcem, 
który odmawia żywienia się działaniami po-
zornymi. Czas pierwszej „Solidarności”, kie-
dy ludzie zaczęli mówić ludzkim głosem, nie 
bali się trudnych rozmów z władzą, kiedy tak 
zaczęło znowu znaczyć tak, nie – nie, te odle-
gle czasy sprawiły, że na kilkanaście miesięcy 
obywatele wstali z kolan, powołali własną, 
nieoktrojowaną wspólnotę, zarzucili czapko-
wanie. Dzisiejszy czas też wymaga minimum 
odwagi. To jest czas, kiedy i rozum, i odwaga 
są w cenie. Bez tego wsparcia wybrana wła-
dza nie da rady. Razem, jak powiada pani 
premier – radę damy.

Stanisław Jerzy Lec pisał niegdyś: „nie lu-
bię chwil wolności – zwierzał się rutynowany 
niewolnik – zrywają się kajdany łączące nas 
i człowiek zostaje sam jak palec”.

Poczucie przynależności do brudnej 
wspólnoty, choćby tych, których zwiedzio-
no ustawkami, jest moim zdaniem rodzajem 
więzów, które trzeba zerwać, by odbudować 
autentyczne więzi.

Brudna wspólnota losu

Matylda 
Aleksandra Makowska-Prochera

W 2014 roku, przed wyborami 
samorządowymi znalazłam 
się na ulicy Beethovena 
w Wałbrzychu.Chodziłam 
od domu do domu. Budynki 
pokopalniane, nic ciekawego. 
Szłam dalej pod górę i… 
zobaczyłam na końcu ulicy 
stary, zabytkowy piękny 
obiekt. Zatkało mnie. Ja, 
rodowita wałbrzyszanka, 
nie miałam pojęcia 
o istnieniu czegoś takiego. 
Postanowiłam poszperać, 
poustalać i dowiedzieć się 
czegoś o tym budynku. 
Pierwsze kroki skierowałam 
do konserwatora zabytków 
w Wałbrzychu. Willa 
Matylda, bo tak nazywa się 
ten piękny dom, jest wpisany 
do wykazu zabytków. Nikt 
się nim jednak nie interesuje. 
Stowarzyszenie Nowoczesny 
Wałbrzych zwróciło się w tej 
sprawie do Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu. 
Nasz wniosek o ratowanie 
zabytku miał być wzięty pod 
uwagę i co, i nic, cisza. 

Właścicielem willi Matylda są 
Zakłady Koksownicze „Victoria” 
w Wałbrzychu. Wydawałoby się, że 
to bogata spółka. Nic bardziej myl-
nego. Pieniędzy na ratowanie swoje-
go obiektu nie ma.

Kiedyś, przed wojną, w willi 
Matylda usytuowanej na wzgórzu 
Matylda, znajdowała się restaura-
cja, a po wojnie dyrekcja Koksowni. 
Później dyrekcja przeniosła się do 
innego budynku, a o Matyldzie za-
pomniano i skazano ją na niebyt.

Zwróciliśmy się do właściciela 
o udzielenie informacji w sprawie 
planów dotyczących willi. Okazuje 
się, że Zakłady Koksownicze są go-
towe zbyć tę piękną i tajemniczą wil-
lę za symboliczną złotówkę łącznie 
z dużym terenem. Dlatego szukamy 
inwestorów, mecenasów sztuki, biz-
nesmenów, którzy zdecydują się na 
ratowanie spuścizny historycznej 
dla przyszłych pokoleń. Willa Ma-
tylda to wiele tajemnic. Wzgórze 
Matylda to niesamowity widok na 
Wałbrzych. Naszym obowiązkiem 
jest walka o przetrwanie tego, co 
wartościowe, tego, co na naszą pa-
mięć zasługuje. 

Dzisiaj w asyście pracownika 
upoważnionego przez właścicie-
la obiektu, weszliśmy do środka. 
Zniszczenia są ogromne. Gdzienie-
gdzie zawalone stropy, łuszcząca się 
farba na ścianach, zniszczone scho-
dy, dziurawy dach i komunistyczne 
innowacje. Ale są też okna o nie-
powtarzalnym kształcie i oczami 
wyobraźni można zobaczyć przed-
wojenne pomieszczenia Matyldy. 
Mimo ogromnego barbarzyństwa, 
jakie uczyniono w willi, duch prze-
szłości jest obecny wszędzie. Zasta-
nawiam się, kto zawiadywał całym 
terenem, kto dopuścił do tak mon-
strualnych zniszczeń i zezwolił na 
budowę w pobliżu komunistycz-
nych paskudztw, kto zgodził się na 
usytuowanie nieopodal wysypiska 
śmieci. Ci, którzy podejmowali 
nietrafione decyzje, byli niewrażli-
wymi, pozbawionymi empatii dla 
piękna prymitywami. Trudno mi 
opisać całą sytuację, jaką zastałam 
na miejscu, ale wiem jedno, peł-
niono niewybaczalną szkodę tej 
cudnej niegdyś willi, historii tego 
miasta i mieszkańcom. Pozbawiono 
wałbrzyszan możliwości poczucia 
dumy z posiadania jeszcze jednego, 
pięknego zabytku.

Bywa, że więzy,  
które powstrzymują nas od bycia wolnym  

są tylko kwestią psychiki
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Samorząd - służyć czy rządzić 
Jerzy Langer

Samorząd, według definicji 
z Wikipedii, to niezależne 
od nadrzędnej władzy 
decydowanie o własnych 
sprawach (…). Polska to nie 
Szwajcaria, która jest ideałem 
demokracji bezpośredniej. 
Tam referenda (głosowanie 
ludowe), w których obywatele 
wypowiadają się w sprawach 
dotyczących całego kraju, 
odbywają się średnio cztery 
razy w roku, a ich daty są 
ustalone już do końca 2032 
roku. Na niższych poziomach 
władzy nie podejmuje ona 
żadnej, istotnej dla obywateli 
decyzji bez konsultacji 
z lokalną społecznością. 
W czasach PRL opowiadano, 
jak to na Zachodzie mądra 
władza lokalna, zanim położy 
chodnik, najpierw sieje 
trawę, a dopiero po udeptaniu 
przez mieszkańców ścieżek, 
utwardza te przejścia. To jest 
też „wyrażanie”, a właściwie 
wydeptywanie woli i potrzeb 
miejscowej ludności. 
Banalne prawda? A przecież 
to przejście ma służyć 
ludziom, a nie zmuszać ich do 
chodzenia według nakazów 
rządzących. 

A u nas? Wszelkie inicjatywy 
obywatelskie, nawet te poparte 

milionami podpisów, lądowały 
w koszu. Bo władza wiedziała lepiej. 
Władza wiedziała też, czego potrze-
bujemy, ustanawiając dla nas święto 
„Dzień Wolności i Praw Obywatel-
skich”. Rok temu nawet hucznie je 
obchodzono, co prawda tylko dzień 
wolności, bo o prawach obywatel-
skich ówczesna obywatelska władza 
i ówczesny obywatelski prezydent 
nie pamiętali. A kiedy obywatelski 
kandydat na prezydenta przegrał 
z „czeladnikiem”, to 4 czerwca tego 
roku nawet wolności nie świętowa-
no. Miejmy nadzieję, że nowo wy-
brany parlament i świeżo powołany 
rząd zgodnie z obietnicą wykażą 
więcej szacunku dla swojego suwe-
rena, jakim jest społeczeństwo. 

Ale wróćmy na lokalne podwór-
ko, do samorządów. Wałbrzych, 
wzorem innych miast, ma „budżet 
partycypacyjny”, „budżet” ma na-
wet stronę na Facebooku. W tym 
roku, po raz czwarty, dano moż-
liwość mieszkańcom miasta decy-
dowania o wydaniu w 2016 roku 
określonej w tym budżecie kwoty 
(obecnie to 5 mln zł). Wzrastające 
zainteresowanie tym budżetem ze 
strony wałbrzyszan świadczy o tym, 
że chcieliby oni korzystać w więk-
szym stopniu z demokracji bezpo-
średniej. Chcieliby, ale nie mogą, 
gdyż demokracja ta jest reglamento-
wana. Komu w Ratuszu przyszłoby 
do głowy, aby zapytać nas o kolej-
ność niektórych inwestycji. Mamy 
pięknie zmieniony pl. Magistracki. 

Prawda. Ale nie wiem, czy miesz-
kańcy Wałbrzycha, gdyby ktoś ich 
spytał o zdanie, nie woleliby, żeby 
w pierwszej kolejności zainwe-
stować te niemałe przecież środki 
w ratowanie popadających w ruinę 
zabytkowych budynków? O proble-
mach starych dzielnic Wałbrzycha 
pisał w 2 numerze „Niezależnego 
Słowa” Maciej Badora: „Spacer po 
starym Wałbrzychu”. „Stary” pl. 
Magistracki swoim widokiem mniej 
raził i mniej martwił przechodnia 
niż rozsypujące się kamienice w róż-
nych częściach miasta. Martwi też 
brak pomysłu na ożywienie Śród-
mieścia. Wprawdzie wałbrzyski Ry-
nek i przyległe do niego ulice, to nie 
starówka wrocławska, krakowska 
czy toruńska. Ale dlaczego zniechę-
cać do odwiedzania tej części miasta? 
Wodotryski nie są tak atrakcyjne, 
aby zachęcać do spaceru i odpoczyn-
ku w ich sąsiedztwie. Co odstrasza? 
Parkometry i godziny obowiązko-
wych opłat za parkowanie (do godz. 
17), zapory na wspomnianym już pl. 
Magistrackim, uniemożliwiające do-
jazd od ul. Słowackiego do parkingu 
przy ul. Rycerskiej. Na ten problem 
zwracali uwagę protestujący w maju 
wałbrzyscy handlowcy. No cóż, wi-
dok z ratuszowego okna ma cieszyć 
oko, a jadące samochody skutecznie 
zastopowały zapory, płosząc jed-
nocześnie kierowców i pasażerów 
– potencjalnych klientów upadają-
cych lokali. Wracając do roli par-
kometrów w „centrum” miasta, to 
najwidoczniej w niewystarczającym 
stopniu uzupełniają one budżetową 
dziurę, dlatego postanowiono usta-
wić je na Piaskowej Górze, zarówno 

w centrum osiedla, jak i przed szpi-
talem. Tym szpitalem, w którym 
ma praktykę urzędujący prezydent 
miasta. O ile potrzebę parkometrów 
w Śródmieściu wałbrzyscy włoda-
rze pewnie by tłumaczyli potrzebą 
ograniczenia ruchu w tej części mia-
sta, to czym tłumaczyć te znajdujące 
się w innych częściach miasta, jak 
nie dodatkowym nieuzasadnionym 
obciążeniem kieszeni jego miesz-
kańców? A te obok szpitala? To 
świadectwo bezduszności miejskich 
władz, wykorzystujących nieszczę-
ście, jakim jest choroba czy wypa-
dek, do ściągania kolejnej daniny 
od dotkniętych tymi nieszczęściami 
rodzin. Kto jak kto, ale dr Roman 
Szełemej wie, ile kosztuje choroba. 

Innym przykładem na małą 
wrażliwość wałbrzyskich władz 
na potrzeby społeczne jest plano-
wanie przejść dla pieszych na re-
montowanych ulicach. We wstępie 
do tego tekstu wspomniałem o do-
brych praktykach zachodnich samo-
rządów, siejących najpierw trawę, 
a dopiero w wydeptanych miejscach 
budujących przejścia czy też chod-
niki. W Wałbrzychu przykładem 
działania zgoła odmiennego są np. 
przejścia na obwodnicy Podzamcza. 
Zamiast usprawnić i skrócić miesz-
kańcom drogę na przystanek auto-
busowy lub działki, wyznaczając 
w miejscu przez nich „wskazanym” 
przejścia dla pieszych, stawia się ta-
bliczki z zakazami przejścia i depta-
nia zieleni. Ludzie mają tak chodzić, 
jak im władza nakazuje. Jak w PRL. 
Nam pozostaje zazdrościć Szwajca-
rom.

Wesołych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2016 życzy 
Stowarzyszenie Wspólnota Sudecka

Redakcja Niezależnego Słowa życzy wałbrzyskim bibliotekom następnych 70 lat. 
Prosimy, dbajcie dalej o nasze książki czyli nasze skarby
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Grossowanie w Krajanowie 
Jerzy Jacek Pilchowski

Awantura jest prawie 
wielka. Pani Olga Tokarczuk 
powiedziała w TVP Info.: 
„Wymyśliliśmy historię … 
jako kraju tolerancyjnego, 
otwartego, jako kraju, który 
nie splamił się niczym 
złym w stosunku do swoich 
mniejszości. Tymczasem 
robiliśmy straszne rzeczy 
jako kolonizatorzy, większość 
narodowa, która tłumiła 
mniejszość, jako właściciele 
niewolników czy mordercy 
…”.

Święte to słowa. Prawdziwe 
i uniwersalne. W miejsce trzech 
kropek można przecież wstawić: 
Izraela – Palestyńczyków, Anglii – 
Hindusów, Ameryki – Indian, Au-
stralii – Aborygenów etc. Wtedy 
jednak słowa te stają się banałem. 
Pani Tokarczuk w miejscu trzech 
kropek napisała (oczywiście): Pol-
ski – Żydów. Z jej punktu widzenia 
była to racjonalna decyzja. Grozi-
ła jej sytuacja, w której praca, jaką 
włożyła w napisanie grubej książki 
(„Księgi Jakubowe”) nie da oczeki-
wanych profitów. W kręgach zbli-
żonych do rozumu krążyć zaczęła 
bowiem teza, że „Księgi Jakubowe” 
to najbardziej antysemicka książka 
w ostanim 25-leciu. Talentu pani 
Tokarczuk nikt nie odmawia, ale 
to, co jest w książce napisane, szo-
kuje. Żydzi są w niej przedstawieni 
jako kretyni, którzy wierzą w kaba-
łę i numerologię. Na tym tle ludzie 
mniej wartościowi (którzy wierzą 
np., że jak czarny kot przebiegnie im 
drogę to źle) wyglądają na intelek-
tualistów. Grossowanie było więc 
konieczne.

Niedaleko wsi Krajanowa, 
w której, jak wynika z Wikipe-
di, mieszka pani Tokarczuk, leży 
Nowa Ruda. Dzieją się tam rzeczy 
„straszne”. Grupa kibiców namalo-
wała tam niedawno wielkie graffiti: 
„Żołnierze Wyklęci – pamiętamy. 
Noworudzcy patrioci”. Można być 
pewnym, że nawet w Szwecji (czyli 
kraju, w którym ukrywa się Stefan 
Michnik) wywołało to wzburzenie 

i poruszenie. Można nawet bez ry-
zyka popełnienia błędu zakładać, 
że Michnik usłyszał: „K...! Zrób im 
jakiś mobbing!”. 

Dobrym do tego pretekstem oka-
zał się fejsbukowy wpis pana Ma-
riusza Myrchy: „Może ktoś by ją od-
wiedził. Mieszka w Krajanowie koło 
Nowej Rudy”. Nie pytałem go, choć 
miałem okazję, co konkretnie miał 
na myśli. Wydawało mi się to oczy-
wiste. Byłoby dobrze zrobić pod jej 
domem demonstrację. Sam chętnie 
bym w niej uczestniczył. Mam już 
bowiem wysoko powyżej kokardy 
te ich „polskie obozy koncentracyj-
ne” i uważam, że trochę okrzyków 
„Ty utalentowana idiotko!!!” nale-
ży się jej jak psu kość. Dla jasności; 
pani Tokarczuk nie musi się z mo-
jej strony obawiać aktów fizycznej 
agresji. Jestem raczej człowiekiem 
typu „ciepłe kluchy” i mogę to łatwo 
udowodnić. Mijał mnie niedawno 
na ulicy Słowackiego w Wałbrzychu 
SB-ek, który… (długo by opowia-
dać), i nawet na niego nie naplułem.

Oh well. Porozmawiajmy teraz, 
dla odmiany, o faktach historycz-
nych. Prawdą jest, że na przestrzeni 
setek lat wielu Polaków zabiło wielu 
Żydów. Za to, że ktoś komuś żonę 
przeleciał. Za to, że ktoś kogoś oszu-
kał w interesach. I za coś tam jesz-
cze. Odwrotnie też bywało, ale my, 
Polacy, nie robimy z tego powodu 
wielkiego: Aj! Waj!

My, ludzie stabilni emecjonalnie, 
popatrzmy na to teraz z drugiej stro-
ny. Postarajmy się zrozumieć aktu-
alną gigantyczną frustrację w „Wy-
borczej”, „Newsweeku”, „Polityce”, 
na Onecie itd., itp. Niedługo wy-
schną źródła dodatkowej kasy (np. 
reklamy spółek skarbu państwa) 
i obniżki płac oraz zwolnienia gru-
powe w tych redakcjach są pewne 
jak w żydowskim banku. Dzienni-
karze tych pism rozumieją więc, że 
trzeba się pilnie wykazać. Najby-
strzejsza okazała się pani Magda 
Piekarska z „Wyborczej” i w dniu 
15 października (…roku pamiętne-
go…) wystartowała jak rakieta: „... 
Hejterzy, którzy wulgarnie atakują 
Tokarczuk, zdają się nie zauważyć, 
że ich postawa potwierdza diagnozę 
postawioną przez pisarkę. Resztki 
mitu o tradycyjnie tolerancyjnej Pol-

sce rozpadają się na naszych oczach 
[…] Jarosław Kaczyński […]”. Uff. 
Wróćmy do książki „Księgi Jakubo-
we”. W kabale każda litera ma swój 
równoważnik liczbowy, czyli moż-
na policzyć, na jaką premię liczy 
pani Piekarska. (Uwaga technicz-
na: suma wynikająca z przeliczenia 
słów „Jarosław Kaczyński” liczy się 
dziesięciokrotnie.) 

Następny w kolejce do kasy 
ustawił się pan Jacek Harłukowicz. 
Cwany jest. Wiedział, że musi pod-
bić piłeczkę. Jeśli narracja jest taka, 
że podanie nazwy wsi, w której 
mieszka pani Tokarczuk, jest „na-
woływaniem do przemocy”, to 
czym jest napisanie: „Jeden z miesz-
kańców miasteczka – Mariusz My-
rcha – prowadzi kantor wymiany 
walut przy ul. Piastów […]”. Dalej 
leci opis szalejących w „Wyborczej” 
kompleksów: „[…] na swoim profi-
lu na Facebooku umieszcza głównie 
zdjęcia z narodowych manifestacji, 
patriotyczne grafiki z rycerzami 
i »żołnierzami wyklętymi«. Są też 
fotki z prawicowym publicystą Ja-
nem Pospieszalskim i patriotycz-
nym raperem Tadeuszem Polkow-
skim, pseudonim »Tadek Firma 
Solo«. Plus zdjęcia z pielgrzymki 
kibiców na Jasną Górę i obchodów 
Dnia Żołnierzy Wyklętych”. Cieka-
we, co zdaniem pana Harłukowicza 
powinno tam być? Lew Trocki czy 
Ettore Ovazza?  A może zdjęcia żoł-
nierzy Armii Czerwonej  lub Israel 
Defense Forces ?

Do chóru dołączył też Paweł 
Golak z pisma „Gazeta Noworudz-
ka”. Napisał, że noworudzcy radni 
oświadczają, iż potępiają. Dalsza 
część tego tekstu też jest jadowita. 
Bez trudu można wyczuć w nim 
wątek osobistego „braku sympatii” 
do pana Myrchy, który jest w Nowej 
Rudzie człowiekiem znanym i sza-
nowanym. Jego społeczna i politycz-
na aktywność jest jednak sprzeczna 
z interesami noworudzkiego kół-
ka wzajemnej adoracji finansowej. 

Oceniając ten tekst, warto wiedzieć, 
że ojciec Pawła Golaka walczył nie-
dawno (bezskutecznie) o mandat 
z listy PO.

Dalsza lektura licznych, zwią-
zanych z tym tematem tekstów nic 
nowego nie wniosła. Im dłużej czy-
tałem takie różne bla, bla, bla, tym 
wyraźniej widać było, że się wena 
chłopcom i dziewczynkom wyczer-
pała. Muszą poszukać nowego pa-
stwiska. 

Autorytet - a co to jest?
Bogusław Girin

Każdy naród, każda społeczność 
w każdym okresie swojego 
istnienia musi mieć swoje 
autorytety. To one, niezależnie 
od panujących zasad, pokazują 
kierunki rozwoju duchowego 
i materialnego, swoim życiem 
i głoszonymi prawdami 
stanowią drogowskazy. Tak 
było w starożytności, tak jest 
i dzisiaj. Czy wszędzie? 

My Polacy też mieliśmy w swo-
jej historii wiele takich pomniko-
wych postaci. Ostatnią z nich był 
Jan Paweł II, który spowodował, że 
powstaliśmy z klęczek przed „czer-
wonym bożkiem”, mało, zrzucili-
śmy go z piedestału. Niestety, na 
tym nasza skuteczność się skończy-
ła. Zabrakło nam sił, by go młotami 
porozbijać na kawałki. Pojawiły się 
fałszywe autorytety, które dla wła-
snych celów zachowały „bożka”. 
Zakonserwowały go już nie dla kul-

tu, lecz dla cudownych łask, które 
od niego spodziewały się otrzymać, 
i nie zawiodły się. W tym miejscu 
należy postawić pytanie: kto dzisiaj 
w Polsce jest autorytetem. Odpo-
wiedź nie jest prosta. 

Postkomunistyczna elita, broni 
teraz swojej pozycji jak niepodległo-
ści. Przypomina to przedrozbiorowe 
czasy Piotra I i Katarzyny II. Ale nie 
sięgajmy tak daleko choćby dlatego, 
że trzeba by było odświeżyć wiedzę 
historyczną. Dlatego przywołam 
słowa towarzysza Gierka: „demo-
kracja jest dla tych, którzy nas po-
pierają”. 

Po przegranych wyborach, post-
komunistyczna elita nie chce pogo-
dzić się z wolą większości. Powo-
duje to dalsze rozdarcie w naszym 
narodzie. W ludziach młodych 
budzi się znów alienacja. Politycy 
PO, partii Ryszarda Petru i PSL po-
wtarzaja teraz przy każdej okazji, 
że nie stać nas na realizację progra-

mu społecznego PiSu. To nie jest 
prawda, ale żeby Polska mogła się 
szybciej rozwijać trzeba wyrwać 
z odrętwienia ludzi młodych, którzy 
są zaczynem wszelkich zmian, tak 
jak było w czasach „Solidarności”. 
Walka o zmiany to nie tylko walka 
o nadzieje, ale również walka o lep-
sze perspektywy, szanse na godne 
życie w ich kraju. Trzeba odtworzyć 
polską gospodarkę. Trzeba wierzyć, 
że to się uda, tak jak wierzyli ci, któ-
rzy w II Rzeczpospolitej własnymi 
siłami budowali gdyński port, Cen-
tralny Okręg Przemysłowy itd. To 
się musi udać, bo inaczej będziemy 
dalej rezerwuarem taniej siły robo-
czej w tzw. strefach ekonomicznych, 
w wielkich sieciach handlowych itd. 

Ś. p. Anna Walentynowicz po-
wiedziała „Musimy się znów poli-
czyć’. Policzyliśmy się i jest znów 
szansa na to, że przestaniemy być, 
przywołująca słowa J. Słowackiego, 
„papugą Europy”.
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Zielony Wałbrzych
Tomasz Maciejowski

3400 właścicieli domów 
jednorodzinnych, zarządców 
nieruchomości wzgardziło 
prezentem noworocznym 
prezydenta Wałbrzycha.

W ramach przyjętego w 2014 
roku przez Radę Miasta programu 
„Zielony Wałbrzych 2020” mia-
sto ma już ekologiczne autobusy, 
tworzy ścieżki rowerowe, nakłania 
mieszkańców do wymiany pie-
ców węglowych na gazowe oraz 
do przyłączania się do kanalizacji 
miejskiej. Kolejnym krokiem ma być 
udział w programie prosument.

Prezydent miasta Roman Sze-
łemej, z wykorzystaniem poczty 
tradycyjnej, wystosował 3,5 tys. za-
proszeń do mieszkańców na spotka-
nie zorganizowane w Starej Kopalni 
(10.11). Dofinansowanie zakupu 
i montażu mikroinstalacji odnawial-
nych źródeł energii na dachach do-
mów miało być dobrym motywa-
torem dla społeczności lokalnej. Na 
dyskusję z udziałem prezydenta 
i firmy ze Świdnicy, zajmującej się 
handlem i montażem instalacji foto-
woltaicznych, przybyło 100 osób.

Prezydent Szełemej, jak już zdą-
żył do tego przyzwyczaić miesz-
kańców, wystąpił również w roli 
eksperta w temacie „wytwarzanie 
energii ze słońca”. W pierwszych 
swoich słowach postawił, zapewne 
zgodną z prawdą, miażdżącą dia-
gnozę sytuacji, że inwestycja w foto-
woltaikę jest całkowicie nieopłacal-
nym biznesem, jeśli nie skorzysta się 
z dopłat rzędu 70-80 proc. kosztów 
przedsięwzięcia. Więc, nasuwa się 
pytanie, po co w ogóle ta cała zaba-
wa w energię odnawialną, która nie 
domyka się finansowo? W końcu 
i tak pośrednio wszyscy zrzucamy 
się na te dopłaty. Polityka UE zmu-
sza jednych, by inni – czyt. Niemiec 
i Chińczyk, mieli z czego budować 
dobrobyt. Dla przykładu, pierw-
sza w Polsce farma fotowoltaiczna 
uruchomiona w Wierzchosławicach 
w 2012 roku zamiast przynosić mi-
liony zysków, kończy się piękną ka-
tastrofą gminnego budżetu i zainte-
resowaniem CBA. Kolejne tego typu 
projekty nie ujmują w proponowa-
nym bilansie w jasny sposób kosz-
tów obsługi, eksploatacji, serwisu, 
podatków, aby „zysk był rzeczą 

oczywistą przedsięwzięcia”. Wał-
brzyszanie też coś wiedzą na temat 
kreatywności księgowej biznesów 
miejskich.

W Wałbrzychu możemy mieć 
do czynienia z zupełnie odmienną 
sytuacją. Przede wszystkim, jak się 
wydaje, bezpieczną dla budżetu 
miasta. Prezydent przeprowadzi 
kampanię informacyjną. Znajdzie 
się 200 chętnych, którzy użyczą 
gminie swoje dachy (przez 5 lat in-
stalacja pozostaje własnością gminy) 
i będą partycypowali w kosztach na 
poziomie około 30 proc. inwestycji. 
Pracownicy prezydenta złożą wnio-
sek o dofinansowanie projektu dla 
gminy i zdobędą parę milionów 
złotych dla przyszłych szczęśliwych 
posiadaczy instalacji PV. Wartość ta-
kiej inwestycji wyniesie około 30 tys. 
zł, z tego właściciel nieruchomości 
uiści jedyne 9 tys. zł. Czy jest się nad 
czym zastanawiać?

Niestety, urzędnicy z Biura 
Ochrony Środowiska przy Urzędzie 
Miasta nabrali wody w usta i uspra-
wiedliwiając się brakiem wiedzy na 
temat dokładnych warunków przy-
stąpienia do konkursu i zapisów 

przyszłego regulaminu, nie udzie-
lają informacji, choć razem z firmą 
ze Świdnicy zachęcali mieszkańców 
Wałbrzycha do składania wstęp-
nych deklaracji udziału w projekcie. 
Tego typu projekty są proponowane 
co parę miesięcy różnym społeczno-
ściom w Polsce, a ich podstawowe 
założenia się nie zmieniają. 

Jak już zostało wskazane powy-
żej, instalacja na prywatnym dachu 
(umowa gmina – właściciel) przez 
5 lat pozostaje własnością gminną. 
Nie powinno się liczyć na to, że 
koszty ubezpieczenia instalacji od 
zdarzeń losowych i usługę serwiso-
wą raz w roku, czyli około kilkuset 
złotych rocznie, weźmie na siebie 
gmina (czyt. wszyscy mieszkańcy 
Wałbrzycha), choć deklaracje przed-
stawiciela UM i Centrum Techno-
logii Energetycznych ze Świdnicy 
były zgoła odmienne. Niestety, fir-
my sprzedające gminie oraz jedno-
cześnie instalujące mikroinstalacje 
PV są zainteresowane montażem 
instalacji o mocach powyżej 4,5 kW. 
Jeżeli więc ktoś chciałby przezna-
czyć tylko 8 m kw. dachu na insta-
lację o mocy do 1 kW, może nie zo-

stać wzięty pod uwagę ze względów 
ekonomicznych przedsięwzięcia dla 
instalatora. Po 5 latach instalacja sta-
je się własnością prywatną. Można 
też rozpatrywać kwestię stopniowej 
powolnej degradacji paneli fotowol-
taicznych, która przekłada się na 
coroczną utratę mocy. Każda dodat-
kowa instalacja, tak jak dodatkowy 
obwód elektryczny w budynku, to 
wzrost prawdopodobieństwa kolej-
nej awarii. I pytanie, co będzie, jak 
któryś z polityków obwieści stawki 
recyklingu zużytych paneli?

Dla tych, którzy mimo wszystko 
nie lubują się w grach hazardowych, 
jest drobna uwaga. Zgłoszenie 
domu jednorodzinnego do projektu 
wiąże się z koniecznością przepro-
wadzenia na koszt właściciela bu-
dynku audytu nieruchomości. Czyli 
przeprowadzenia analizy położenia, 
analizy środowiskowej, uwarun-
kowań technicznych budynku. Co 
kosztuje kilkaset złotych i nie daje 
żadnej gwarancji, że nieruchomość 
zostanie dopuszczona do projektu. 
Dlaczego tego ryzyka i choć części 
kosztów nie może wziąć na siebie 
firma realizująca projekt w imieniu 

miasta, pozostaje tajemnicą. 
Zapewne znajdzie się kilkunastu 

mieszkańców, których stać na to, 
aby być „eko”, nadążać za trendami 
lansowanymi w mediach czy przez 
instytucje lobbujące. Z tego punktu 
widzenia inicjatywa władz miasta 
mogłaby się wydawać cenna. Są 
zwolennicy inwestowania w techno-
logie OZE (w tym wypadku panele 
fotowoltaiczne), jak i przeciwnicy. 
Każda strona zapewne ma swoje ra-
cje. Nie ulega natomiast wątpliwo-
ści, że jest to kosztowna inwestycja 
i dlatego też nie wszyscy mogą być 
zainteresowani tym rozwiązaniem. 
Mimo wszystko, rozpatrując kwe-
stię dobra całej społeczność wał-
brzyskiej, większą wdzięcznością 
mieszkańcy obdarowaliby prezy-
denta Szełemeja, gdyby wreszcie 
uporał się np. ze składowiskami od-
padów niebezpiecznych Mo-Bruk, 
znajdującymi się w centrum naszego 
miasta. Również istotną sprawą dla 
mieszkańców jest transport urob-
ku kruszywa z gminy Mieroszów, 
z wykorzystaniem dróg prowadzą-
cych przez centrum naszego miasta. 
Od 6 rano do wieczora kilka tysięcy 
mieszkańców Wałbrzycha zmaga się 
z kurzem, hałasem, drganiami i pę-
kającymi ścianami w domach. Tu 
można postawić naszym „eko” wła-
dzom kolejne pytania. Jaka to pro-
cedura wyłoniła współinwestora, 
czyli Kopalnię Surowców Skalnych 
w Bartnicy, do remontu 30-metro-
wego odcinka drogi na Podgórzu? 
Czy mamy do czynienia z „ukła-
dem”: my wam kawałek drogi, a wy 
po cichu załatwicie koncesję na ko-
lejne 30 lat rozjeżdżania waszych 
dróg i utrudniania życia waszym 
mieszkańcom? To może i koncepcja 
„akcji prosument w Wałbrzychu” 
stanowi transakcję wiązaną?

Kalkulacja z inwestycji w PV:
Przeciętny domek jednorodzin-

ny zużywa 200 kW/m-c. Wartość 
rachunku za prąd wyniesie 122 zł 
brutto. Przy założeniach laboratoryj-
nych nasza oszczędność miesięczna 
będzie rzędu 80 zł (wykorzystamy 
w gospodarstwie tylko „naszą ener-
gię” i nie ponosimy żadnych kosz-
tów eksploatacyjno-serwisowych 
instalacji, ubezpieczeń, omijają nas 
żywioły i „sąsiedzi”). Inwestycja 
zwraca się po 9 latach. Prawdopo-
dobieństwo takiego sukcesu nie 
mieści się nawet w ramach błędu 
statystycznego. Natomiast wartość 
niematerialna bycia „eko” wśród lo-
kalnej społeczności bywa dla części 
mieszkańców rzeczą bezcenna.

Europa w ogniu
Piotr Kamysz

Nie wiem, co myślała Angela 
Merkel, gdy wypowiadała 
słowa: zapraszamy wszystkich 
uchodźców. Wiem jedno. 
Obecnie emigracja afrykańskich 
i bliskowschodnich wyznawców 
Allaha zagraża europejskiej 
cywilizacji łacińskiej i w krótkim 
czasie może doprowadzić do jej 
upadku.

Czy z puli siedmiu tysięcy 
uchodźców, jakie przydzielono nam 
w Brukseli za rządów PO-PSL, nasze 
miasto zostanie „wzbogacone kultu-
rowo”? Gdzie będą rozlokowani? 

Może w Starej Kopalni, w której ma 
być przeprowadzony drugi etap 
inwestycji, miasto wybuduje za ko-
lejne miliony barak dla wesołych tu-
rystów z nowym „ajfonem” w ręku. 
Czy to science fiction? Obawiam się, 
że nie. Ptaszki na mieście ćwierkają, 
że kilka rodzin ma uszczęśliwić wał-
brzyskie Podzamcze i były budynek 
OSiR na Wysockiego, gdzie jeszcze?

11 listopada w Warszawie odbył 
się Marsz Niepodległości. Dziesiąt-
ki tysięcy ludzi z barwami naro-
dowymi zebrało się wspólnie, aby 
manifestować swoją przynależność, 
godność i polskość. I choć powinni-
śmy być dumni z kiełkującego kwia-
tu patriotyzmu w naszej kulturze, 

wielu lewicowych intelektualistów 
za wszelką cenę próbuje go zdep-
tać. Jak na ironię, trzy dni później 
w innej stolicy europejskiej odbył 
się marsz po trupach, manifestacja 
nienawiści i pogardy dla ludzkiego 
życia. Czasami trzeba bardzo ostre-
go kontrastu, by dostrzec subtelne 
różnice. Dziwnym zbiegiem oko-
liczności zamachy nie mają miejsca 
w Polsce, na Węgrzech czy w Cze-
chach.

Francja, niegdyś kolebka chrze-
ścijaństwa, już dawno wystawiła 
Boga za próg, Zachód postawił na 
laickość i multikulti. Właśnie zbiera-
my tego żniwo. 

Ciąg dalszy na str. 6. 
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Ciąg dalszy ze str. 5.

Kolejne zamachy przy użyciu 
bomb, broni maszynowej i być może 
chemicznej jest tylko kwestią czasu. 
Europa upada na kolona, wróg nie 
śpi, tysiące mężczyzn przekracza-
jących granice pozostawiło matki 
z dziećmi na wojnie. Po zamachach 
prezydent Francji ogłosił stan wy-
jątkowy, zamknięto granice. Nie 
trzeba tu proroka, żeby stwierdzić: 
wszystko za późno.

Fala nielegalnych imigrantów 
zalewa nasz kontynent, a wraz z nią 
czeka nas ekspansja obcej kulturowo 
muzułmańskiej społeczności. Nie 
powinniśmy zadawać pytań czy, ale 
jakie zagrożenie niesie ze sobą ko-
lejna wędrówka ludów. Chciałbym 
więc wiedzieć nie tylko, ilu z nich 
będzie obok mnie mieszkać, ale kie-
dy i jakiej wielkości bombę zdetonu-
ją w centrum mojego miasta.

Według ekspertów Państwo Is-
lamskie liczy, że uda się przenieść 
dżihad z Syrii i Iraku na ulice miast 
w Europie. Islamiści chcą, by ich 
przeciwnicy żyli w ciągłym strachu 
przed atakiem na własnym podwór-

ku. Mają też nadzieję, że uda im się 
takim terrorem skłócić społeczeń-
stwa zachodnie. Jednocześnie liczy 
się zabicie w atakach jak największej 
liczby ludzi.

Jeżeli się nie obudzimy i nie za-
czniemy ostro i stanowczo działać, 
powoli i podstępnie opanują nasz 
kontynent. Na jedno urodzone euro-
pejskie dziecko muzułmanka rodzi 
od czterech do siedmiorga dzieci. Ile 
lat będzie potrzeba, byśmy się stali 
w Europie białą mniejszością? Taki 
może być koniec zachodniej cywi-
lizacji na naszym kontynencie. Już 
dzisiaj w wielu miejscach Europy 
procent muzułmanów przekroczył 
masę krytyczną i grozi wybuchem. 
Czy i my w Polsce chcemy zgoto-
wać taki prezent dla naszych dzieci 
i wnuków?

Ogłupiona Europa ze swoją po-
prawnością spłynie krwią. Francja 
posiada broń XXI wieku. Facebook, 
Twitter czy jakieś inne snapchaty. 
„Nie zatrzymacie nas” – twierdzą 
młodzi Francuzi, którzy siedzą 
w domu i wrzucają kolejne wpisy na 
temat wielkiej solidarności narodo-

wej. Na dodatek po Internecie krążą 
wpisy, że terroryzm nie ma religii. 
Zapewne ci islamiści zabijają, bo im 
się nudzi. Pewnie nie chodzi o Alla-
ha. Jakieś muslimy wrzucają wpisy 
na różne portale, że oni są (a jakże!) 
w solidarności z ofiarami. Takie wpi-
sy krążą po sieci i mają wielu zwo-
lenników. Lewacka logika wyprała 
łeb Francuzom do końca. Według 
mnie, ale i wielu mądrzejszych ode 
mnie – już jest za późno dla Francji.

Muzułmańscy uchodźcy za-
grażają chrześcijańskiej tożsamości 
Europy. Bruksela realizuje plan ide-
ologiczny, fala głównie muzułmań-
skich uchodźców przybywających 
do Europy zagraża chrześcijańskim 
korzeniom kontynentu. Rządząca 
Unią Europejską „lewica” realizuje 
plan wyniszczania narodów euro-
pejskich. Nie możemy zapominać, 
że ci, którzy przybywają, zostali wy-
chowani w innej religii i reprezentu-
ją głęboko odmienną kulturę.

Spójrzcie, co wyprawiają emi-
granci we Włoszech, Francji, Anglii 
i sąsiednich Niemczech. Czy Polacy 
są gotowi na gwałcenie ich dzieci, 

rozboje na ulicach, rozruchy, starcia 
z policją, wybuchy bomb, meczety 
i islamizację życia?

Ta cała fala potrzebujących po-
mocy to istny koń trojański. Islam-
skie hordy maszerują na Europę, 
odwołując się do naszej litości, bo 
ponoć oczekują naszej pomocy. 
Ale kiedy spojrzymy na ich czyny, 
to one same mówią za nich. Dość 
dziwne jest to całe poruszenie, nie 
wygląda na przypadkowe zdarze-
nia, ale raczej na zaplanowaną akcję.

Francuzi i Belgowie mówią już 
wprost o zamykaniu meczetów 
w ich krajach. Następne będą kraje 
skandynawskie i Wyspy Brytyjskie. 
Nie bez powodu – to właśnie w me-
czetach prowadzony jest nabór wo-
jowników IS.

Victor Orban był pierwszym 
europejskim przywódcą, który po-
stawił tamę islamskiej dziczy. Wielu 
śmiało się i pukało w czoło. Nieste-
ty, wiele środowisk takich jak „Ga-
zeta Wyborcza”, „Krytyka Politycz-
na” i cała lewacka ideologia robi to 
do dziś.

Może jednak zaczynamy cza-
sem wyciągać wnioski z przeszłości 
i teraźniejszości i nauczeni, delikat-
nie mówiąc, nielojalnością różnych 
mniejszości wobec naszego państwa 
i narodu nie chcemy kłopotów, któ-
re na naszych oczach ściągnęły na 
siebie państwa Zachodu, ogłupione 
lewacką utopią multikulti.

Minister Waszczykowski dał ja-
sny sygnał, że po tym, co się stało 
we Francji, na zachodzie i północy 
Europy, trzeba stanowczo zabloko-
wać przyjazd imigrantów na nasze 
ziemie. Obawiam się jednak, że pre-
zent, jaki POzostawił nam były rząd, 
jest nie do ominięcia.

Jestem jednak zdecydowanie 
przeciwny przyjęciu przez Polskę 
muzułmańskich emigrantów. By-
łoby to działaniem samobójczym, 
wsypywaniem prochu do pokoju, 
do którego ktoś ma zaraz wrzucić 
zapałkę.

Dla nich wszystkich mam prosty 
komunikat: Wracajcie, skąd przyby-
liście. Nie chcemy was tu.

Europa w ogniu

„Nowa nadzieja” czy „Powrót Jedi”?
Radosław Mechliński

Zapowiada się ciekawa 
końcówka roku. Jesteśmy 
po premierze nowego Bonda 
w kinach. Przygody agenta Jej 
Królewskiej Mości okazały się 
słabsze, niż się spodziewano. 
Na grudzień zapowiedziana 
jest kolejna część 
„Gwiezdnych wojen”. Nowa 
odsłona pt. „Przebudzenie 
mocy” jest niewiadomą nie 
tylko dla fanów sagi. Dzieje 
się to na tle ogromnych 
zmian politycznych 
w Polsce. Wszyscy liczymy 
na pozytywną i gruntowną 
odnowę jakości życia. 
Kolejny odcinek politycznych 
polskich „Gwiezdnych 
wojen” okaże się klapą czy 
sukcesem? Tak czy inaczej, 
zwrotu za bilety nie będzie. 

Mamy desygnowany nowy rząd. 
Pierwszy w wolnej Polsce politycz-
nie samodzielny i jednorodny gabi-
net. Należę do tych, którzy przyjęli 
ten fakt z cisnącym się na usta: na-
reszcie. Nie spełniły się złowróżbne 
przepowiednie o końcu świata i de-
mokracji w kraju. Na nic zdały się 
medialne ataki na wszystkich, dla 
których zmiana sposobu myślenia 
o naszej ojczyźnie jest najważniej-
sza. Chęć odmiany życia w Polakach 
przeważyła. I to pierwszy raz dając 
jednej partii większość w Sejmie. 
Coś drgnęło. 

Być może zrozumieliśmy, że 
wpajana nam od lat przez „elity” 
zasada „wybierzcie nas, my wiemy 
lepiej, czego oczekujecie” jest nie-
prawdziwa. Być może zrozumieli-
śmy, że piętnujący podsłuchujących 
skompromitowanych polityków nie 
są godni trzymania steru państwa. 
Być może uwierzyliśmy, że polska 
racja stanu przemawia za umacnia-

niem polskiego przemysłu zbroje-
niowego, a nie dokonywaniem za-
kupów broni dla Wojska Polskiego 
poza granicami kraju. Być może 
dojrzeliśmy do tego, by powie-
dzieć, że bezpieczeństwo Polaków 
jest ważniejsze niż tzw. popraw-
ność polityczna w odniesieniu do 
imigrantów z państw muzułmań-
skich. Być może jesteśmy gotowi 
upomnieć się o uszanowanie głosu 
narodu, mającego wyraz we wnio-
skach o przeprowadzenie ogólno-
krajowych referendów, popartych 
milionami podpisów odrzuconych 
przez arogancką władzę. Być może 
tzw. polityka ciepłej wody w kranie 

jest niewystarczająca na tle innych 
państw, które dysponując mniej-
szym potencjałem, rozwijają się 
szybciej. Być może zrozumieliśmy, 
że sztucznie kreowany spór między 
„polityką postępu” a „ciemnogro-
dem” ma podobnie fikcyjne podłoże 
ideologiczne jak sama „partia postę-
pu” i że wiedzie on nas w kierunku 
kryzysu, nie tylko ekonomicznego. 
Być może mamy dość kłamstw ustę-
pującej ekipy.

Mówi się, że klasę polityka po-
znać po tym, jak kończy, a nie jak 
zaczyna. Obserwując dymisję rzą-
du, zrozumiałem, dlaczego pani 
premier uznała, iż ważniejsze jest 

dla niej złożenie dymisji osobiście 
niż szczyt unijny w sprawie wspól-
nej polityki Unii Europejskiej wo-
bec problemu migrantów afrykań-
skich. Stanowisko polskiego rządu 
w sprawie imigrantów jest znane 
w UE już od dawna, a obecność na 
pierwszym posiedzeniu Sejmu jest 
ostatnią szansą na podsumowanie 
ośmiu lat rządów ustępującej koali-
cji. I pani premier zrobiła to z wdzię-
kiem słynącego z „dyplomatyczne-
go” języka oraz „merytorycznych”, 
pełnych „poszanowania” dla opo-
nentów politycznych wypowiedzi 
posła Niesiołowskiego, dając po 
raz ostatni upust mowie nienawiści 

i pogardy. Jej wystąpienie najcelniej 
podsumował chyba najmniej zaan-
gażowany w polską politykę poseł 
Piotr „Liroy” Marzec, uznając, że 
najbardziej zabrakło w nim prawdy.

Oczekiwanie zmiany jest ogrom-
ne. Zastanawia tylko stosunkowo 
nieduża frekwencja, sięgająca nie-
wiele ponad 50 procent. A co z resz-
tą Polaków? Nie leży w obszarze ich 
zainteresowania to, jak im się żyje? 
Nie wierzę. Mogli utracić wiarę 
w uczciwość polityków? Mogli. Ale 
dlaczego utracili wiarę w uczciwość 
swoich wyborów? Dlaczego zga-
dzają się na to, aby ktoś podejmo-
wał decyzję za nich? Wciąż wierzą 
zasadzie „zdecydujemy za was”? 
Czy jak idą do sklepu, to oczekują 
od sprzedawcy, by sprzedał im do-
wolny telewizor, czy też interesują 
się parametrami, a przede wszyst-
kim ceną, podejmując ostatecznie 
najlepszą decyzję? Dla siebie, nie 
dla sprzedającego. A wybory, które 
mają wpływ na wszystko, ich nie in-
teresują? Dziwne.

Sam jestem ciekaw, czy tym ra-
zem uda się zrealizować choć część 
obietnic. W tym tę najważniejszą: 
będziemy słuchać Polaków. Ustę-
pująca koalicja tuż przed wyborami, 
po ośmiu latach lekceważenia głosu 
partnerów społecznych, związków 
zawodowych oraz związków przed-
siębiorców, przyjęła ustawę o nowej 
Radzie Dialogu Społecznego, która 
została właśnie powołana.

W takim razie „Nowa nadzieja” 
czy „Powrót Jedi”? Jak pamiętamy, 
trzecia część sagi, „Nowa nadzieja”, 
dawała Rebeliantom chwilowe zwy-
cięstwo nad Imperatorem, ostatecz-
ne przyszło dopiero po odrodzeniu 
rycerzy Jedi w galaktyce. Jak będzie 
tym razem? Mam wrażenie, że prze-
budzenie mocy już za nami, a prze-
cież premiera dopiero w grudniu… 
Tak czy inaczej zwrotu za bilety nie 
będzie. Nawet jeśli film okaże się 
klapą, to na kolejne „gwiezdniaki” 
i tak się wybiorę. Przecież to nie po-
wód, aby przestać chodzić do kina. 
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Za, a nawet przeciw 
Zbigniew Michurski

Taka oczywista puenta 
nasuwa się po zapowiedziach 
prezydenta Wałbrzycha 
Romana Szełemeja, że 
osobiście rozbroi największą 
bombę ekologiczną zwaną 
Mo-Bruk. Po ostatnim 
gigantycznym pożarze, który 
odczuli bez wyjątku wszyscy 
wałbrzyszanie, wydawało 
się, że słowa dotrzyma, bo 
przelała się wreszcie czara 
goryczy i wyglądało na 
to, że władze Wałbrzycha 
są zdeterminowane, aby 
ostatecznie i bezpowrotnie 
przepędzić z naszego 
miasta największego 
truciciela. Ostre w formie 
i treści pisma prezydenta do 
Dolnośląskiego Inspektora 
Ochrony Środowiska oraz do 
Państwowej Straży Pożarnej 
i w końcu zawiadomienie do 
prokuratury o popełnieniu 
przestępstwa zagrożenia 
zdrowia i życia mieszkańców 
oraz skażenia środowiska 
dawały nadzieję, że tym 
razem żarty się skończyły 
i wszyscy w urzędzie 
z należytą powagą podejdą 
do śmiertelnego problemu 
i zrobią wszystko, co 
w ich mocy, aby wreszcie 
wałbrzyszanie mogli spać 
i oddychać bez strachu. 

Kiedy dymy i emocje opadły, 
a pamięć zatarła ponury obraz mia-
sta, miał nastać czas działania. Jed-
nak zamiast tego pojawiły się tylko 
uliczne protesty i nieudane próby 
zawiązywania grup nacisku. I mimo 
że Stowarzyszenie Nowoczesny 
Wałbrzych, które w walce z Mo-
-Brukiem ma ogromne doświadcze-
nie, udzielało i udziela daleko idącej 
pomocy merytorycznej i osobowej, 
to największą nadzieję końca gehen-
ny dawały wypowiedzi prezydenta, 
któremu w sukurs miały pójść jed-
nostki samorządowe mu podległe. 
A przypomnijmy, że są nimi: straż 
miejska, ZDKiUM, Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowlanego, 
Biuro Ochrony Środowiska UM, 

Biuro Transportu i Ruchu Drogowe-
go UM oraz Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego UM i Biuro Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego UM. Co ważne, prezydent 
w przypadku zagrożenia zawsze 
może zwrócić się o wsparcie do in-
nych służb krajowych, np. policji, 
straży pożarnej, Inspekcji Trans-
portu Drogowego, Urzędu Celnego, 
Inspekcji Ochrony Środowiska czy 
Inspekcji Sanitarnej. Przy takiej ar-
mii funkcjonariuszy wydaje się, że 
żaden truciciel, nawet najbogatszy, 
nie będzie miał szans. A jednak. 

Mimo kolejnych pożarów i co-
raz bardziej stanowczych zapowie-
dziach władz o rychłym końcu 
żywota składowiska widzimy, że 
Mo-Bruk nadal ma się całkiem do-
brze. To tak jak w powiedzeniu: psy 
szczekają, karawana jedzie dalej. Jak 
to możliwe, że wszystkie miejskie 
służby okazały się bezradne? Kto 
zawiódł: człowiek, czy może ułom-
ne przepisy? Wedle naszej wiedzy 
zawiódł człowiek, i to nie jeden, 
a wielu podległych bezpośrednio 
prezydentowi Wałbrzycha. Dowo-
dy? Oto one.

To władze miasta, a nie Stowa-
rzyszenie Nowoczesny Wałbrzych 
powinny były doprowadzić do 
stwierdzenia nieważności decyzji 
zezwalającej na działalność składo-
wiska z azbestem. Unieważnianie 
decyzji oznacza, że obiekt budowla-
ny do składowania odpadów od 20 
grudnia 2002 roku działa nielegal-
nie. Sądziliśmy naiwnie, że decyzją 
SKO ułatwiliśmy inspektor nadzoru 
budowlanego Marioli Kraus wkro-
czenie na teren firmy ze swoimi 
uprawnieniami. Ale z jakichś po-
wodów pani inspektor nie skorzy-
stała ze swojej władzy. Zamiast tego 
przez niemal dwa lata koresponduje 
z nami o wszystkim, oprócz funkcjo-
nowania nielegalnego składowiska. 
Wiemy, że po kontroli PINB dla m. 
Wałbrzycha decyzja musiałaby być 
tylko jedna: nakaz rozbiórki obiek-
tu i przywrócenie terenu do stanu 
sprzed 20 grudnia 2002 roku. Wo-
bec obstrukcji pani inspektor nasze 
Stowarzyszenie w październiku 
2014 roku złożyło zawiadomienie 
do Prokuratury Rejonowej w Wał-
brzychu o możliwości popełnienia 
przez funkcjonariusza publicznego 
przestępstwa zaniechania wobec za-
grożenia zdrowia i życia ludzi. 

Kolejną jednostką podległą pre-
zydentowi, która mogła bez trudu 
rozprawić się z Mo-Brukiem, jest 
Biuro Ochrony Środowiska UM. 
Kieruje nim Wiesław Sójka, który 
ma między innymi uprawnienia 
do wstępu na teren składowiska 
i kontroli ewentualnego zagrożenia, 
a w przypadku ich potwierdzenia, 
obowiązek zawiadomienia policji 
lub prokuratury. Zamiast kontroli 
kierownik Sójka bezradnie rozkła-
da ręce przed dziennikarzem TVN 
pytającym go, jak to możliwe, że 
składowisko ciągle działa i zagraża 
mieszkańcom. Paradoks? Bynaj-
mniej. 

Postawić skuteczną tamę wwo-
żeniu trucizn mógł również Krzysz-
tof Szewczyk, dyrektor ZDKiUM, 
który mógł polecić swoim służbom 
postawić znak drogowy ogranicza-
jący wjazd na ul. Małopolską pojaz-
dów cięższych niż 5 ton. A mógł to 
zrobić, bo ulica w połowie nie ma 
skrajni ani chodnika dla pieszych, 
a jezdnia w najwęższym miejscu ma 
raptem 4,4 m. Taki też wniosek wy-
stosowało Stowarzyszenie, powołu-
jąc się na stosowne rozporządzenie 
ministra infrastruktury. Odpowiedź 
dyrektora ZDKiUM Krzysztofa 
Szewczyka wprawiła nas w osłupie-
nie. Dyrektor odmówił, wyjaśnia-
jąc, że postawienie znaku B-5 wy-
maga spełnienia takich przesłanek 
jak: duże natężenie ruchu, trudne 
warunki drogowe, między innymi 
mała szerokość jezdni, małe pro-
mienie łuków, a ulica Małopolska 
zdaniem funkcjonariusza Urzędu 
Miasta nie spełnia żadnej z określo-

nych przesłanek. W końcu dyrektor 
stwierdził, że ul. Małopolska jest 
drogą publiczną gminną jednojezd-
niową, dwukierunkową o klasie „L” 
– lokalną, o szerokości 6 metrów (?). 
Z naszych dowodów wynika jednak 
coś zupełnie innego. Uznaliśmy za-
tem, że stanowisko dyrektora stoi 
w sprzeczności z faktami (Art. 270. 
k.k. § 1. Funkcjonariusz publiczny 
uprawniony do wystawienia doku-
mentu, który poświadcza w nim nie-
prawdę, co do okoliczności mającej 
znaczenie prawne podlega karze po-
zbawienia wolności) i powołując się 
na rozporządzenie ministra trans-
portu i gospodarki morskiej w spra-
wie warunków technicznych, jakie 
powinny spełniać drogi publiczne, 
zażądaliśmy natychmiastowego po-
stawienia znaku B-5. Do pisma dołą-
czyliśmy obfitą dokumentację foto-
graficzną obrazującą stan faktyczny. 
Dziesięć dni później otrzymaliśmy 
pismo ze ZDKiUM informujące, że 
wniosek nasz został przekazany do 
Biura Transportu i Ruchu Drogowe-
go UM. Skojarzenia ze „spychotera-
pią” wskazane. 

Potem nadeszła informacja 
z UM, że sprawę znaku na ul. Ma-
łopolskiej będzie rozpatrywała 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego przy prezydencie miasta 
Wałbrzycha. Zadzwoniłem więc do 
biura transportu i ruchu drogowego 
w UM z pytaniem o decyzję w tej 
sprawie. Najpierw mój rozmówca 
unikał odpowiedzi, a gdy stanow-
czo nalegałem, okazało się, że rada 
negatywnie zaopiniowała nasz 
wniosek. Zapytałem zatem, czy pan 

prezydent wie o tej decyzji. – Tak, 
prezydent zna stanowisko rady – 
usłyszałem w słuchawce. A więc 
kolejny raz zadziałała stalinowska 
zasada, że im mocniejsze dowody, 
tym gorzej dla dowodów. 

Kolejnym funkcjonariuszem, 
który mógł odwrócić bieg wyda-
rzeń, był Kazimierz Nowak, komen-
dant straży miejskiej, który prawie 
miesiąc po pożarze (!) wysłał do 
patrolowania ulicy Małopolskiej aż 
trzech funkcjonariuszy, wyposaża-
jąc ich w sprzęt łączności i samochód 
służbowy. Kosztownym owocem tej 
pracy (ok. 10 tys. zł) było ustalenie, 
że w okresie prowadzonej obser-
wacji doliczono się aż 375 ciężkich 
pojazdów o nieustalonych znakach 
rejestracyjnych. Z pisma komendan-
ta dowiedzieliśmy się na przykład, 
że strażnicy nie prowadzili statystyk 
pod kątem tonażu pojazdów oraz 
z jakich państw i miast Polski po-
chodziły wjeżdżające pojazdy. Cie-
kawe dlaczego? Dalej czytamy, że 
na ul. Małopolskiej nie ma znaków 
drogowych, więc brak było podstaw 
do kontroli kierowców oraz ładun-
ków. A takich znaków nie ma, bo 
dyrektor ZDKiUM Krzysztof Szew-
czyk nie widział i nadal nie widzi 
podstaw do ich stawiania. I koło się 
zamyka. Sprytne? Sprytne. Że przy-
pomina to grę pozorów, i co z tego.

Warto jeszcze przypomnieć, że 
po pożarze składowiska w maju 
2011 roku pełniący wówczas obo-
wiązki prezydenta Roman Szełemej 
obiecał natychmiast wyprowadzić 
Mo-Bruk z Wałbrzycha. Wówczas 
nawet huknął pięścią w stół, a echo 
tego huku do dziś kołacze się po 
mieście od 13 lat zatruwanym azbe-
stem i groźnymi pierwiastkami 
z tablicy Mendelejewa. Po pożarze 
w lipcu 2015 roku interwencyjne 
pisma i żądania natychmiastowej 
likwidacji zagrożenia otrzymali od 
prezydenta m. Wałbrzycha funkcjo-
nariusze ze szczebla wojewódzkie-
go i centralnego. 

A może sprawą znaku B-5 na 
ulicy Małopolskiej powinna się te-
raz zająć Rada Bezpieczeństwa Na-
rodowego przy prezydencie RP? 
Czytelnikowi pozostawiam wybór 
określenia postawy gminnych funk-
cjonariuszy publicznych, którzy za-
miast służyć mieszkańcom, grają ich 
bezpieczeństwem i zdrowiem. Jed-
nak najważniejsze dla wałbrzyszan 
jest to, że prezydent Wałbrzycha 
w sprawie likwidacji składowiska 
Mo-Bruk zawsze był za, a nawet 
przeciw.

80 tras Podgórza – okolice
Wojciech Dziadosz

Gdy znajomi słyszeli, jak wędro-
wałem z dziećmi ze świetlicy oo. pal-
lotynów na wałbrzyskim Podgórzu 
przy parafii św. Franciszka z Asyżu, 
często namawiali: opisz, udoku-
mentuj. Wielkiego sensu w tym nie 
widziałem, potem odwlekałem. Do-
kumentacja trochę istniała w datach 
dziennika świetlicy, wpisach w ksią-
żeczkach GOT i częściowo w Ran-
kingu zdobytych punktów, które 
wywieszałem na tablicy ogłoszeń. 
Jednak dziś detaliczne odtworzenie 
tych spacerów po okolicy okazuje 
się niezmiernie trudne. W zapisach 
są tylko kluczowe punkty na trasie. 
Część tras odbyliśmy jako nowe, bo 
po prostu zabłądziłem wśród ście-

żek i zarośli, i trzeba było przebijać 
się do cywilizacji. Raz przy powro-
cie czoło wycieczki zeszło ze ścieżki 
na znaną im drogę i dzieciaki pobie-
gły do świetlicy. Ja na szlaku z resz-
tą maruderów utknąłem i szukałem 
uciekinierów. Incydent przeszedł do 
historii pt. Pan Wojtek się zgubił – 
uciechy było co niemiara. 

Większość przejść była improwi-
zowana na zasadzie: tu już byliśmy, 
to sprawdźmy, co jest na prawo. By 
zmobilizować do kolejnego wysiłku, 
wywieszałem ogłoszenia, w których 
umieszczałem atrakcyjny, tajemni-
czy lub aluzyjny punkt: ,,gwóźdź 
programu”. Było to obliczone na no-
wych lub okazjonalnych wędrow-
ców. ,,Weterani” szli w ciemno. Ha-

słowo był to często znany teren, ale 
wiadomo było, że zejdziemy gdzieś 
z trasy i cel wędrówki pewnie się 
zmieni. Gdy przedzieraliśmy się 
wśród krzewów lub pokonywali po-
tok chwilową przeprawą, to dziś to 
już jest nie do odtworzenia. Ścieżki, 
którymi chodziliśmy, pozarastały, 
obok powstały nieznane. Czekają na 
wędrowców ciekawych przygód.

Proste przejścia po ,,promieniu” 
wyeksploatowały okolicę. Siatka 
przejść zagęszczała się. Nowe trasy 
zakreślaliśmy w końcu po obwo-
dzie. Jako ilustrację podam przejście 
z Kuźnic Świdnickich do Unisławia 
Śląskiego wzdłuż wymierającej tra-
sy kolejowej. 

Ciąg dalszy na str. 8.
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Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą i po-
trafią pisać o tym co się w Wałbrzychu i okolicach dzieje. 
Nie gwarantujemy publikacji, ale odpowiemy na każdy 
list w którym nie będzie słów „ratuszowych”. Takich na 
przykład jak: Ave, Caesar, morituri te salutant.

Od czasu do czasu, pisać też dla nas będą ludzie którzy 
nie mają szczęścia mieszkać w Wałbrzychu  lub w jego 
okolicach.

80 tras Podgórza – okolice
Ciąg dalszy ze str. 7.

Na trasach najczęściej był las, 
bardziej lub mniej pielęgnowany. 
Bywały łąki i pola uprawne lub ugór 
z miedzą – okazja do prezentacji za-
nikających słów jak zagon, sąg, gaik, 
ale najczęściej to były nieużytki. 
Komuś pewnie przypisane, a jakby 
porzucone. Niczyje. Natychmiast 
pojawiała się psota – jak niczyje, to 
niszczymy. Ochota do destrukcji 
jest wyraźnie instynktowna. Karko-
łomne były próby przekonywania, 
że wszystko ma gospodarza, tyle 
że gospodarz – niegospodarny. Pra-
wie zawsze to była jakaś instytucja. 
Jak echo wraca logika z pierwszej 
komuny – państwowe, tzn. wszyst-
kich, a jak wszystkich to niczyje 
(a trochę prawa mam). Jak niczyje 
to niszczymy. To takie rozumienie 
legło u podstaw reakcji burmistrza 
NY w słynnym ,,zero tolerancji”. 
Dla morale społeczeństwa waż-
niejsza jest rozbita szyba niż gang 
narkotykowy. Zorganizowana prze-
stępczość demoralizuje margines. 
Wybita szyba pokazuje całemu spo-
łeczeństwu, że to jest niczyje. 

Takie przejścia po obwodzie 
mieliśmy z zamku Cisy do Szczaw-
na Zdroju, ze Szczawna Zdroju do 
Gorc przez Lubomin, z Dziećmo-
rowic do Zagórza Śląskiego przez 
Złoty Las, z Unisławia Śląskiego do 
Jedliny Śl. przez Grzmiącą, z Glinicy 
do Zagórza, z Kuźnic Świdnickich 
do Gorc i wiele, wiele podobnych. 
A obraz niczyjego stale nam towa-
rzyszył.

W turystyce jestem jak wielu 
nowicjuszem. W rodzinie nie było 
tradycji wałęsania się. Wychowa-
łem się na wsi. Z domu wychodziło 
się po konkrety. Górka to była taka 
gorsza część wioski. Najlepsze miej-
sce pod cmentarz. A zachwyty nad 
przyrodą ? Jak nie dało się wywró-
żyć pogody, to do niczego niepo-
trzebne widoki. Zatęskniłem, jak ich 
zabrakło. W Wałbrzychu jestem imi-
grantem. I wciąż czuję się tu obco. 
Ale w górach znalazłem się u siebie. 
Tymczasem zmieniła się wieś, ale 
las w górach jest taki, jaki z młodości 
pamiętam. Dlatego stale powracam.

Z młodości wyniosłem wyobra-

żenie, czym jest wędrówka. Plecak, 
kocher, menażka, niezbędnik i… 
finka. Tak też rozpocząłem wypra-
wy z wychowankami. Metodyk pe-
dagogiczny z Jeleniej Góry tłuma-
czył, że wycieczki są konieczne, by 
poznać wychowanków i by grupa 
się integrowała. Dla wychowanków 
wycieczka to wyjazd z koniecznym 
noclegiem. W poprzedniej placówce 
były namioty i sprzęt. Telefonicz-
nie w Nadleśnictwie Janowice Wlk. 
uzgodniłem polanę nad strumykiem 
przy zielonym szlaku na zamek Bol-
czów. Obiecali odwiedzić, ale nie 
wizytowali. Na polanie w rozsądnej 
odległości od lasu nad ogniskiem 
w jednym garze ugotowaliśmy 
wodę na herbatę. W drugim maka-
ron i w wodzie po makaronie gro-
chówkę z ekspresówek. Suchy pro-
wiant dostaliśmy w placówce, chleb 
dokupiliśmy w geesie. Bilety na PKP 
wycieczkowy uzyskałem w kasie na 
dworcu. Wszystko udało się tanio 
i bez formalności. 

Przy następnych wycieczkach 
natrafiałem na opór. Sądziłem, że 

to złośliwość. Już uzgodnienie kar-
ty wycieczki było trudne. Na ko-
lei potrzebna była lista imienna 
uczestników z pieczątkami i gdy 
jechaliśmy po południu lub w dniu 
wolnym, nie można było uzupełnić 
listy. Wcześniej trzeba uzyskać do-
kument zarządcy obiektu noclego-
wego. W schronisku nie wystawiali 
faktur. Z każdą wycieczką trudniej. 
Nie miałem świadomosci, że prze-
pisy w niedługim czasie, w trosce 
o nasze dobro, wykluczą możliwość 
wyjazdu grupy z opiekunem. Tyl-
ko wsparcie dyr. Zwiasa pozwoli-
ło na wycieczki ,,w starym” stylu. 
W tamtym czasie w TVP podano 
informację o aresztowaniu organi-
zatora szkoły przetrwania za niere-
gulaminowe posiłki uczestników. 
A ja z każdym oddechem łamałem 
prawo.

Alternatywą było zamówienie 
wycieczki w biurze podróży. Auto-
kar, schronisko i więcej opiekunów. 
A to skokowo podniosło koszty. 
Biura podróży, by usprawiedliwić 
cenę, konkurowały w mnożeniu 

tzw. atrakcji. Często młodzież nie 
zdążała wysiąść przy kolejnym mu-
zeum, tylko dalej i dalej. 

Moim wychowankom atrakcji 
nie organizowałem – sama wyciecz-
ka składała się z atrakcji. Raz idąc 
pieszo do Zagórza z namiotami, 
w połowie drogi wyczerpaliśmy się 
całkowicie. Miałem upatrzone miej-
sce, skąd widać jednocześnie Ślężę, 
Wlk. Sowę i Chełmiec, tam niepla-
nowo się rozbiliśmy.Wodę sączy-
liśmy ze źródełka. Jedyną atrakcją 
były resztki słomy na pobliskich po-
lach po żniwach. I trochę grzybów 
w zagajnikach. Nazajutrz nikt nie 
chciał iść do Zagórza. 3 dni spędzili-
śmy na pustkowiu. Nikt nie żałował 
i kolejną wyprawę chcieli w to samo 
miejsce.

Nie było to moje hasło – impro-
wizować wyprawy, ale zaintereso-
wanie napotkanymi fenomenami 
stało się ważną busolą. Oczywiście, 
to dotyczyło detali: trasy, czasu i ko-
lejności. Podstawowa dewiza: ucie-
kamy od cywilizacji, nie zmieniała 
się.

Unia Wolności wiecznie żywa
Jerzy Jacek Pilchowski

Historia PZPR to historia walk 
frakcyjnych między ludźmi 
z marginesu społecznego 
i „Unią Wolności”. Historia 
PRL to historia PZPR 
plus wybuchy buntu 
zniewolonego społeczeństwa. 

Po czerwcu ’56: Nowym kacy-
kiem został Gomułka. W ramach 
odwilży, głosił, że UW-owcy nie 
będą mogli bić i zabijać Polaków dla 
przyjemności. 

Po marcu ’68: UW została z PZPR 
usunięta. Zakończyło to walkę troc-
kizmu z leninizmem. Wygrał mone-
taryzm. Od tego czasu najważniej-
szym tematem zebrań partyjnych 
był podział łupów. 

Po grudniu ’70: Nowym kacy-
kiem został Gierek. Obiecał, że ludo-
wa władza nigdy więcej nie będzie 
strzelać do ludu. Nikt w to oczywi-
ście nie uwierzył, ale wielu uwie-
rzyło w małe fiaty, więcej mieszkań 
i więcej karkówki w sklepach. 

Po czerwcu ’76: Gierek obie-
cał, że małe fiaty, mieszkania i kar-
kówka będą dostępne nie tylko dla 
członków PZPR. Nikt w to oczywi-
ście nie uwierzył, ale korzystając 
z zamieszania, Antoni Macierewicz 
zbudował Komitet Obrony Robot-
ników, czyli jawnie działającą opo-
zycję. 

Po październiku ’78: Po tym jak 
kardynał Karol Wojtyła został wy-
brany na papieża, ogromna więk-
szość Polaków zobaczyła, że łączy 
ich bardzo głęboka niechęć do ko-
muny.

Po sierpniu ’81: Powstała „Soli-
darność” i dalsze trwanie PRL było 
możliwe tylko w oparciu o pałki 
i bagnety. 

Po fali strajków w roku ’88: Ko-
muna zrozumiała, że tym razem już 
sobie bez UW nie poradzi. Zapro-
szono więc przedstawicieli UW do 
Magdalenki. Po trzeciej setce Jerzy 
Urban przekonał czerwonych, że 
aby jak najwięcej mogło zostać po 
staremu, potrzebny jest nowy (spek-
takularny) początek. 

I tak się stało. 
Otwarto granice, zniesiono cen-

zurę i uwolniono prywatną inicja-
tywę. Średnie miesięczne zarobki 
wzrosły (w przeliczeniu na dolary) 
z 30 na 300. Tym samym Polakom 
przyznano prawo do kupowania 

kolorowych ciuchów z Chin i sta-
rych samochodów z Niemiec. W po-
równaniu z PRL powstanie III RP 
było oczywiście dużym skokiem 
cywilizacyjnym. Unoszący się nad 
Magdalenką zapach patologicznego 
egoizmu był jednak tak dokuczli-
wy, że utrzymanie władzy w rękach 
jawnych i tajnych UW-owców oka-
zło się trudniejsze niż przewidywa-
no. Dwa razy było im bardzo „gorą-
co” [rząd Olszewskiego (1991-1992) 
i rząd PiS (2005 -2007)] i Komitet 
Centralny (Urban, Michnik, Smo-
lar itp.) zmuszony został do opra-
cowania nowej taktyki. Polegała 
na jeszcze większym wzmocnieniu 

na każdy obrót sytuacji i głęboko 
na zapleczu szykowała odwody. 
Na prawym skrzydle stanął finan-
sowany przez towarzyszy lichwia-
rzy nowy oddział najemników pod 
wodzą Ryszarda Petru – kapcio-
wego śp. Bronisława Geremka. Na 
lewym skrzydle ustawiono partię 
Razem pod wodzą Adriana Zan-
dberga – kapciowego śp. Jacka Ku-
ronia. Zadaniem Petru jest zebranie 
dezerterów z PO oraz maruderów 
od Korwina. Zadaniem Zandber-
ga jest zebranie niedobitków z SLD 
i antykatolickiej inkwizycji. Co bę-
dzie w centrum? UW planuje chy-
ba postawić tam pospolite ruszenie 
drobnych aferałów i głupców – pod 
wodzą żulii lwowskiej, gdyż zasoby 
kadrowe żulii gdańskiej zostały wy-
czerpane.

Wniosek, który nikogo zasko-
czyć nie powinien, jest taki, że UW 
będzie się znów, za wszelką cenę, 
próbowała odegrać. Tym razem me-
dialna nawalanka chyba jednak nie 
wystarczy. 

Ciekawe, czy sięgną do technik 
wypróbowanych w czasach stali-
nowskich? 

wpływów UW w mediach i uloko-
waniu większej liczby swoich za-
ufanych ludzi w różnych partiach. 
Wśród kilku kontrolowanych przez 
UW grup najsprytniejsza okaza-
ła się żulia gdańska. Stworzyli PO, 
zdobyli władzę i ogłosili, że dorżną 
watahę. W praktyce, groźne okrzy-
ki PO-wców zamieniły się szybko 
w radosne kwiczenie prosiąt przy 
korycie. 

Po latach sukcesów wiatr histo-
rii zaczął znów zmieniać kierunek. 
Gdy prezydentem RP został An-
drzej Duda, to radosne kwiczenie 
zmieniło się w pełen strachu pisk 
na widok nadciągającej watahy. 
Do decydującego starcia doszło 
25 października 2015. Następnego 
dnia, gdy nad pobojowiskiem wsta-
ło słońce, okazało się, że ze ZLewu 
zostały tylko pióra. Wybory prze-
trwało jednak sporo PO-wców. Tak 
często bywa, że wojska najemne 
opuszczają pole przegranej bitwy 
we względnym porządku. UW była 
jednak (jak zwykle) przygotowana 

Karol Marks z Adrianem Zanbergiem na koszulce


