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DDDOOO   CCCZZZYYYTTTEEELLLNNNIIIKKKÓÓÓWWW    

Drodzy czytelnicy Gazety Bezdomnych Homo Mizerus (HM). 
 Po co ci ągle w Homo Mizerusie cofamy si ę do 
przeszło ści, piszemy o polityce lub omawiamy tematy nie 
związane z bezdomno ścią zamiast proponowa ć artykuły 
przede wszystkim o sprawach osób bezdomnych? 
Jak czytelnicy Homo Mizerusa w większości wiedzą nasza 
gazeta jest 100% niezależna. Oznacza to, że można u nas 
napisać co się chce i nikt w to nie ingeruje. Co więcej – a jest 
to zupełnym ewenementem w skali Polski, że w naszej gaze-
cie publikujemy także wszelkie głosy krytykujące nas za gaze-
tę i artykuły w niej zamieszczane. Jest to dowodem na duży 
szacunek do czytelników i przekonanie naszej redakcji, że 
każdy wolny głos zabrany publicznie zwłaszcza przez osoby 
bezdomne jest u nas oczekiwany, a jeśli nas rani, bądź na-
szym zdaniem jest niesprawiedliwy to spotyka się z pisemną 
ripostą w formie artykułu bądź komentarza. 

Jakie s ą ostatnio zarzuty do Homo Mizerusa (HM)? 
1. za dużo polityki, a w polityce ze bardzo na prawo 
2. nie zajmujemy się bezdomnymi 
3. prawie nie ma w HM artykułów pisanych przez bezdomnych 
4. nie piszemy o placówkach pomagających bezdomnym, 

zwłaszcza krytykując je, na co często zasługują zdaniem 
części bezdomnych 

5. nie piszemy krytycznie o pracy urzędników oraz policji i 
straży miejskiej, które „depczą po piętach” bezdomnym i 
robią to zdaniem ich części co najmniej niekulturalnie 

6. piszemy o sprawach które nikogo nie interesują 
7. nie jest to już gazeta bezdomnych tylko jego redaktora 

naczelnego do prezentowania jego własnych poglądów 
8. naruszamy prawa autorskie 
9. wspieramy anarchię bo publikujemy często teksty poli-

tyczne autorów nie ujawniających swoich personaliów 
10. nie krytykujemy ustroju państwa, który zdaniem części czy-

telników jest przeciw obywatelom i prowadzi kraj do zguby 
Jak Państwo widzą 100% wolność i jawność także stwarzają 
problemy zwłaszcza jeśli redakcja programowo ujawnia głosy 
krytyczne na temat oceny własnej pracy. Skoro jednak czytelnicy 
zwracają nam w taki sposób uwagę, to powinniśmy odpowiedzieć 
na powyższe zarzuty, po kolei (patrz odpowiednio wcześniej): 
1. – sprawy socjalne są ze swojej istoty polityczne. Słowo „socjal” 
przypomina nam termin „socjalizm”, który jest z wiadomych przy-
czyn od 21lat zwłaszcza w Polsce niepopularne. Nasza gazeta 
walczy o sprawy osób najuboższych oraz bezdomnych, więc 
przypadkowo wpada „w objęcia socjalizmu”, choć gdyby już bar-
dzo się upierać i chcieć klasyfikować tzw. poglądy własne HM to 
określić je można mianem – chrześcijańsko-demokratyczne.  
Zabieramy głos na tematy polityczne dlatego, że stoją one u 
podstaw istnienia zarówno bezrobocia jak i bezdomności oraz 
światowego kryzysu czy globalizmu. A, że piszemy o Europie czy 
świecie to dlatego, że bezdomny jest jego obywatelem i na równi 
z „domymi” reprezentantem ludzkości. 
2. – co w ogóle znaczy - zajmować się bezdomnymi?  
Czy HM ma zastąpić państwo? Tak jak jadłodajnia wydaje bez-
domnym tylko jedzenie tak i HM ma ograniczone funkcje.  
Nie posiadamy własnego schroniska dla bezdomnych, w którym 
byliby oni zatrudnieni przy powstawaniu i dystrybucji gazety, pod-
dając się jednocześnie terapiom antyalkoholowym czy innym ko-
niecznym. W tej sytuacji nasza pomoc ogranicza się do możliwo-
ści prezentowania spraw osób bezdomnych oraz edukacji i infor-
macji. Od początku pomagamy czynnym członkom naszej redakcji 
wspierając ich przy zamieszkiwaniu stancji lub umieszczając w 
przyjaznych, zaprzyjaźnionych schroniskach. FIO czyli Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich nie dofinansuje naszych prac również w 
2010 r. Zgodnie z tematem konkursu mieliśmy bronić praw osób 
bezdomnych za pomocą gazety. Mimo, że nasz wniosek był pra-
widłowy to nie uzyskał w ocenie ekspertów wystarczającej ilości 
punktów do dofinansowania. Cóż – siła wyższa..., a tym samym 
nie możemy też poszerzyć zakresu naszej pomocy bezdomnym. 
3. – trudno jest generalnie namówić kogokolwiek do napisania 
artykułu, zwłaszcza bezdomnych, a już żeby go podpisał własnym 

nazwiskiem - to jest rzadkość. Ludzie powszechnie uważają, że 
słowo wydrukowane jest jak w porzekadle - „wyleci wróblem, a 
wróci wołem” i nie chcą skorzystać z wolności, którą gwarantuje 
nam Konstytucja RP oraz Prawo Prasowe.  
4. – organizacje i placówki nie chcą aby o nich pisać, nawet 
życzliwie czy publikować ich własne artykuły. Bezdomni zaś 
najczęściej domagają się od HM aby opisywać jakieś ich zda-
niem karygodne praktyki w schroniskach czy noclegowniach.  
Nie mamy pieniędzy na rozprawy sądowe, więc patrz pkt.2. 
5. – również patrz punkt 2, a redakcja niekoniecznie szuka guza. 
6. – trudno jest trafić w gusta wszystkich czytelników. „Jeszcze 
się nie narodził taki co by wszystkim dogodził”. 
7. – redaktor naczelny HM ma jakieś poglądy, tak jak naczelni 
innych gazet, np. Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej czy Na-
szego Dziennika. No niestety, nie jesteśmy gazetką szara-
dziarską. Za to chętnie w HM publikujemy artykuły na tematy 
nie związane z bezdomnością a jedynie z zainteresowaniami 
autorów. Niektórzy nie czują spraw socjalnych i wolą napisać o 
czymś na czym się znają aby innym o tym opowiedzieć. 
8. – pracujemy społecznie, więc nie mamy żadnych dochodów 
z publikacji w HM, nie krytykujemy materiałów wykorzystywa-
nych przez nas, przytaczamy źródła i wszystko jest ok. 
9. – tu jest pewien problem, autorzy nie chcą stracić pracy, a 
starają się prezentować u nas własne poglądy możliwie obiek-
tywnie i uczciwie, więc musimy w HM uszanować ich wolę. 
10. – rewolucja czy anarchia nie są celami dla naszej gazety. 
Owszem, poszukujemy w HM jakiegoś nowego ustroju, ale jeszcze 
dużo wody w Wiśle upłynie zanim go kiedykolwiek znajdziemy. 

W HM22 opowiemy czytelnikom o wielu cieniach 
polskiej historii - tak jak je dostrzegamy z perspe ktywy 
2010 r., a przede wszystkim o tym jaki te „cienie” mają 
wpływ na nasz ą codzienno ść i zastanowimy si ę jakie mog ą 
być dalsze konsekwencje ich istnienia. 
 Przez ostatnie tygodnie i miesiące, dzielące nas od 
Tragedii Narodowej z dnia 10 kwietnia 2010 r., żyjemy wciąż 
w cieniu dramatu śmierci polskiej delegacji państwowej w 
rosyjskim Smoleńsku. Nie może być inaczej - wiele osób 
funkcjonuje wciąż jakby na zwolnionych obrotach, choć sta-
rają się wypełniać swoje codzienne obowiązki. 
Artykuł „Cienie Polski naszych czasów”, w 22 numerze naszej 
gazety inicjuje opowieść o wielu rozmaitych cieniach, w mroku 
których ukazuje się to wydanie. Cienie te są świadkami m.in. pol-
skiej przeszłości dalszej, jak i tej z ostatnich tygodni, a mianowicie: 
1. – grupa 96 cieni – ofiary katastrofy smoleńskiej 
2. – wiele cieni – przebieg śledztwa po katastrofie 
3. – 10 milionów cieni – biografie 10 milionów Polaków, 
członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” z 1980 roku, działającego również obecnie 
4. – 9736 cieni – internowanych działaczy Solidarności w 
Stanie Wojennym lat 1981-83 
5. – 122 cienie - śmiertelne ofiary Stanu Wojennego 
6. – 800 tys. cieni polskich emigrantów lat 80-tych 
7. - 1 cień – ofiary życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
8. – 3 cienie –  śmierci ks. Suchowloca, Zycha i Niedzielaka z 1989r. 
9. - 452 cienie – uczestników obrad „Okrągłego Stołu” z 1989r. 
10. – 2760 i 600 cienie - posłów i senatorów RP 6 kadencji 
od 1989r. do chwili obecnej 
11. – 4 – cienie 4 prezydentów po 4 czerwca 1989r. 
12. – cienie do 3 milionów bezrobotnych w latach 1990-2010 
13. - 7987 cieni - po prywatyzacji największych polskich 
przedsiębiorstw państwowych w ciągu ostatnich 20 lat 
14. 192414 cieni – polskich bezdomnych - syndrom „wolności”  
Będziemy w tym momencie nieskromni i dodamy do tak wielu 
cieni jeszcze nasze dwa Homo Mizerusowe, a mianowicie: 
15. – 2 cienie – dwie odmowy Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich odnośnie sfinansowania prac gazety bezdomnych HM. 
Na dalszych stronach HM22 znajdziecie Pa ństwo stosowne 
rozwini ęcie powy ższych 15 tez, które nazwali śmy „cienia-
mi”. Ponadto przeczytacie Pa ństwo o żywno ści modyfiko-
wanej genetycznie oraz wielu interesuj ących tematach, któ-
rych poza naszym Homo Mizerusem nigdzie nie znajdzi ecie. 
Serdecznie zapraszamy.                                                           HM(KK) 
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Wprowadzenie 
W ostatnich latach dużo, przede wszystkich złego, 
mówi się o organizmach modyfikowanych genetycz-
nie. Organizacje tak zwanych ekologów (co to jest eko-
logia, odsyłam do hasła w Wikipedii) głośno protestują 
przeciwko uprawie lub hodowli jakichkolwiek organi-
zmów będących produktami inżynierii genetycznej 
wmawiając nie znającym dobrze praw biologii niestwo-
rzone rzeczy, z drugiej strony duże koncerny wprowa-
dzają te organizmy do naszych sklepów tylnymi 
drzwiami. Chciałbym w kilku słowach przedstawić 
Państwu korzyści i zagrożenia jakie wynikają ze sto-
sowania organizmów modyfikowanych genetycznie w 
rolnictwie. 

 
Na czym polega modyfikacja genetyczna? 

Nośnikiem informacji genetycznej są w organizmach 
żywych kwasy nukleinowe (DNA w przeważającej 
większości, RNA u niektórych wirusów). Upraszczając 
wywód, DNA składa się  z 4 rodzajów tzw. zasad azo-
towych, które są ułożone w łańcuchu, na kształt korali-
ków w koralach. Sekwencja trzech kolejnych 
,,koralików” decyduje (koduje) jaki rodzaj aminokwasu 

(cegiełki składowej białek) znajdują się w białku. Ro-
dzaj i liczba aminokwasów decyduje o olbrzymiej 
różnorodności, jaka występuje wśród białek oraz o 
tym czy pełnią funkcje budulcowe żywych organi-
zmów (np. włosy. struktura tkanek i komórek) czy też 
,,maszyn” (jako enzymy) tworzących całe bogactwo 
związków chemicznych występujących w organi-
zmach żywych.  

Każdy organizm ma charakterystyczny tylko 
dla niego zestaw genów (tzw. genom), który powstał 
przez miliardy lat ewolucji i zawiera tysiące genów 
kodujących białka syntetyzujące np. witaminy, któ-
rych organizm ludzki nie tworzy, substancje toksycz-
ne by bronić sie przed zwierzętami zjadającymi rośli-
ny oraz różne barwniki. 
W latach 70 ubiegłego wieku nauczono się wyodręb-
niać i przenosić geny z jednego organizmu do dru-
giego, dając początek inżynierii genetycznej: DNA 
kodujące wybrany gen wycina się przy pomocy tzw. 
enzymów restrykcyjnych (białek rozpoznających spe-
cyficzne sekwencje ,,cegiełek” budulcowych DNA) i 
,,wkleja” za pomocą innych enzymów do unieszko-
dliwionych wirusów lub kolistych cząsteczek DNA 
zwanych plazmidami. Te genetyczne pakiety trans-
portowe wprowadza się do organizmów które mają 
być genetycznie przekształcone (biorców). Mogą nimi 
być bakterie, rośliny czy też zwierzęta (w tym ludzie). 
Tak więc, jak widać, przeniesienia genów z jednego 
organizmu na drugi nie można przeprowadzić po-
przez zjedzenie jego DNA. Gdyby tak było, stawali-
byśmy się pomarańczowi po zjedzeniu marchewki, 
zieloni po posiłku ze szpinaku a rosłyby nam skrzela 
gdybyśmy jedli sushi.  

Jakie s ą korzy ści z uprawiania i hodowli  
organizmów modyfikowanych genetycznie? 

Stworzenie pierwszego organizmu transgenicznego 
w 1974, była nim bakteria pałeczki okrężnicy (Esche-
richia coli), wywołało prawdziwa rewolucję. Ożyły 
zarówno nadzieje na leczenie chorób genetycznych u 
człowieka, jak i strach przed stworzeniem w laborato-
rium Frankensteina. Obawom tym dano wyraz na 
konferencji w Asilomar, gdzie w 1975 roku naukowcy 
wprowadzili zasady bezpieczeństwa, jakie powinno 
się stosować używając technik inżynierii genetycznej. 
Był to przykład, jak naukowcy są w stanie się poro-
zumieć i ograniczyć badania w imię bezpieczeństwa 
ludzkości.  
Od tamtego czasu każdy rok przynosi olbrzymi po-
stęp w tworzeniu nowych organizmów transgeni-
czych. W bakteriach produkowane są ludzkie hormo-
ny (np. insulina, hormon wzrostu, czynniki krzepnię-
cia krwi) przyczyniając się do znacznego obniżenia 
cen tych specyfików na rynku. Manipulacje gene-
tyczne (przenoszenie genów pomiędzy różnymi or-
ganizmami) takich organizmów modelowych jak: 
drożdże piekarnicze, muszka owocowa (Drosophila 
melanogaster) czy myszy lub szczury przyczyniły się 
do dramatycznego postępu wiedzy o funkcjonowaniu 

EKOLOGIA (definicja)  
Ekologia – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przy-
rody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy 
organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie 
między tymi organizmami. 
 

GENETYKA (definicja)  
Genetyka (ze starożytnej greki: – pochodzenie) –
nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, 
które są oparte na informacji  zawartej w podsta-
wowych jednostkach dziedziczności – genach. 
 

GGGeeennneeetttiiicccaaalllyyy   MMMooodddiiifffiiieeeddd   OOOrrrgggaaannniiisssmmmsss   (((GGGMMMOOO)))   

AAAPPPOOOKKKAAALLLIIIPPPSSSAAA   CCCZZZYYY   NNNOOOWWWYYY   

WWWSSSPPPAAANNNIIIAAAŁŁŁYYY   ŚŚŚWWWIIIAAATTT???   

Definicja terminu : GMO, Genetically Modified 
Organism (Genetycznie Modyfikowany Orga-
nizm) organizmy, w których geny zostały celowo 
zmienione przez człowieka poprzez techniki inży-
nierii genetycznej. Zawierają w swoim genomie 
(czyli informacji genetycznej) geny pochodzące z 
obcego organizmu. Głównie modyfikuje się gene-
tycznie rośliny o dużym znaczeniu gospodarczym. 
Zmiana genu pozwala tworzyć organizmy o wła-
ściwościach odmiennych niż macierzysty gatunek 
i mających cechy pożądane przez człowieka, np. 
większą trwałość, odporność na szkodniki, wiru-
sy, grzyby, herbicydy (środki ochrony roślin), 
wyższą jakość (lepszy smak) itp. Modyfikuje się 
także rośliny ozdobne, które dzięki temu są 
trwalsze, mają intensywniejszy kolor. Pierwszy 
GMO został stworzony w 1973 roku przez Stan-
ley Cohena i Herberta Boyera. 
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chorób i szlaków przemiany materii u człowieka. Wy-
odrębnienie z meduzy zielonego białka fluoryzującego 
umożliwiło jego stosowanie jako znacznika innych 
białek, pokazującego gdzie w komórkach lokalizują 
się poszczególne białka.  

Prawdziwą rewolucję wywołały organizmy mo-
dyfikowane genetycznie w rolnictwie. Tzw. organizmy 
pierwszej generacji zostały wyposażone w cechy uła-
twiające życie rolnikom: i tak na przykład transgenicz-
na kukurydza ma wprowadzone geny oporności na 
herbicydy umożliwiające wybiórcze niszczenie chwa-
stów zarastających pola kukurydzy. Rośliny te dyspo-
nują również potężną bronią przeciwko szkodnikom, 
dzięki wyposażeniu je w geny toksyny z bakterii Bacil-
lus thuringinesis (Bt). Toksyna ta niszczy gąsiennice 

takich owadów jak omacnica prosowianka (Ostrinia 
nubilalis) czy stonka kukurydziana (Diabrotica virgife-
ra). Jakby tego wszystkiego było mało, części genów 
wirusów stosowane są w roślinach do... walki z wiru-
sami. Ich obecność aktywuje naturalny system opor-
ności antywirusowej u roślin. Czy trzeba jeszcze nad-
mieniać, że czyni się wysiłki, by rośliny mogły rosnąć i 

dawać wysokie plony w warunkach niekorzystnych, 
np. suszy? 

A to dopiero początki. Rośliny drugiej genera-
cji będą znacznie poszerzać wartości odżywcze wa-
rzyw i owoców jakie na co dzień spożywamy. Złoty 
ryż wzbogaci naszą dietę (a bardziej nawet miesz-
kańców tropików) o znaczne ilości witaminy A, pod-
czas gdy słodki ziemniak (patat, Ipomoea batatas) 
urozmaicono zawartością istotnych dla człowieka 
aminokwasów. Moi znajomi w Instytucie Biochemii i 
Biofizyki Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania 
nad szczepionkami niekojarzącymi się z bolesnymi 
zastrzykami: uodpornienie przeciwko np. bakterii He-
licobacter pylori, sprawcy wrzodów żołądka, uzyska 
się jedząc marchewkę!  

Modyfikowane genetycznie są także zwierzę-
ta: świnie mogą syntetyzować duże 
ilości kwasów tłuszczowych omega-3, 
a jedzenie takiej wieprzowiny daje 
takie same korzyści dietetyczne, jak 
jedzenie mięsa rybiego. Transgenicz-
ne świnie mogą produkować znacznie 
mniej zanieczyszczeń, dzięki wpro-
wadzeniu genu odpowiedzialnego za 
kodowanie enzymu phytazy. Zwierzę-
ta takie wydalają znacznie mniej fos-
foru, istotnego składnika zanieczysz-
czeń środowiskowych.  

Kilka lat temu w czasie Bożego 
Narodzenia głośno było o transge-
nicznych karpiach. Jednakże ekspe-
rymenty z ich hodowlą dały umiarko-
wane efekty i nigdzie na świecie nie 
hoduje się ich do celów konsumpcyj-
nych. To samo dotyczy zmodyfikowa-
nych łososi i tilapii. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się natomiast trans-
geniczne rybki akwariowe z rodzaju 
Danio. Te tzw. GloFish zdobią akwa-
ria jasnym, fluoryzującym kolorem. 

Jeśli wszystko wygl ąda tak 
dobrze, to dlaczego ludzie prote-
stuj ą przeciwko modyfikowanym 
organizmom?  

Kontrowersja dotyczy kilku 
aspektów tych organizmów: po pierw-
sze część konsumentów (zwłaszcza 
w Europie i Japonii) uważa je za żyw-
ność nienaturalną, której konsumpcja 
może spowodować nieznane skutki; 
po drugie wprowadzenie obcych ge-
nów może mieć nieprzewidywalne 

skutki takie jak niekontrolowane rozprzestrzenianie 
oporności na antybiotyki i alergiczności produktów 
żywnościowych. Po trzecie istnieją obawy, że pewne 
geny mogą ,,uciec” z upraw i rozprzestrzenić się 
wśród dzikich kuzynów uprawianych roślin; po czwar-
te niektóre części roślin (np. pyłek) mogą uzyskiwać 
toksyczne właściwości dla pożytecznych owadów i 
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po piąte wreszcie: niektóre produkty są tak genetycz-
nie zaprogramowane przez producentów, że wymaga-
ją kupna na nowo w każdym sezonie rolniczym.  

Rozpatrzmy teraz kolejno te zagro żenia .  
Arpad Pusztai opisał w renomowanym czasopiśmie 
medycznym The Lancet doświadczenie, w którym ży-
wił trzy grupy szczurów ziemniakami, ziemniakami 
transgeniczymi zawierającymi gen lektyny z przebi-
śniegu (takie ziemniaki powinny być oporne na ataki 
owadów i nicieni) oraz zwykłymi ziemniakami z doda-
ną lektyną. Analiza jelit szczurów wykazała niepokoją-
ce zmiany w jelicie czczym grupy żywionej transge-
nicznymi ziemniakami (nie dotyczyły one szczurów 
żywionych zwykłymi ziemniakami i z dodaną lektyną). 
Tak więc jedynie lektyna syntetyzowana w transge-
nicznym ziemniaku była szkodliwa. 

Żywność transgeniczna może też powodować 
nieoczekiwane reakcje alergiczne. Tak było w przy-
padku soi stanowiącej pożywienie drobiu, w której dla 
zwiększenia ilości metioniny (istotnego aminokwasu) 
wprowadzono białko z orzecha brazylijskiego. Jak się 
niestety okazało, białko to było odpowiedzialne za 
uczulenia ludzi na te orzechy.  

Przechodzenie genów  z roślin uprawnych na 
dziko rosnące wykazano w przypadku rzepaku (geny 
przechodziły na dziko rosnący rzepik), buraków cu-
krowych (na dzikie buraki) i kukurydzy. Jak dotąd ża-
den transgen w ten sposób nie ,,uciekł”, jednakże takie 
niebezpieczeństwo istnieje gdy uprawy znajdują się w 
okolicach, gdzie rośną dziko rośliny spokrewnione z 
roślinami uprawianymi.  

Doświadczenia z larwami motyla monarcha 
(Danaus plexippus) zwróciły uwagę na niebezpieczeń-
stwo roślin zawierających gen toksyny Bt, mającej 
uodparniać rośliny na owadzie szkodniki. Larwy hodo-
wane na roślinach posypanych pyłkiem transgenicznej 
kukurydzy rosły znacznie wolniej i wykazywały większą 
śmiertelność niż larwy kontrolne.  

By ograniczyć uprawę roślin zmodyfikowanych 
genetycznie (i/lub zapewnić posiadaczom na nie pa-
tentów stałe źródło dochodu) wprowadzono biologicz-
ne ograniczenia w roślinach: modyfikowane rośliny są 
sterylne (nie tworzą funkcjonalnych nasion, jest to tzw. 
Technologia ,,Terminator”) lub też by obcy gen był 

funkcjonalny niezbędne jest spryskanie roślin odpo-
wiednią substancją aktywującą. Stosowanie tych 
technologii z jednej strony ogranicza możliwości 
,,ucieczki” genów z pól, z drugiej jednak jest nie-
etyczne wobec rolników w biednych krajach, których 
często nie stać na zakup nowego ziarna w każdym 
sezonie.  

Tak więc czy powinniśmy bać się żywności 
modyfikowanej genetycznie i zakazać jej upraw (jak 
to się dzieje w Polsce)? Zakłada się, że postęp w 
rolnictwie (wprowadzanie GMO, stosując tradycyjne 
krzyżówki genetyczne oraz unowocześniając metody 
uprawy i hodowli) doprowadzi w przeciągu najbliż-
szych 10-20 lat do podwojenia plonów. Możliwe bę-
dzie również zwiększenie wartości odżywczej już 
uprawianych roślin i hodowanych zwierząt. Nie po-
winniśmy więc potępiać w czambuł tej technologii, 
powinniśmy jednakże stale prowadzić badania by 
stworzone w laboratoriach organizmy stanowiły 
zdrową i bezpieczną alternatywę dla dotychczas sto-
sowanych odmian. 

Marek Koter 
 

 
 

 
źródło: http://bozeuchowaj.salon24.pl/81897,poprosze-o-sport-paraolimpijski 

 

 
Rysunek twarzy człowieka-buraka na tylnych drzwiach  furgonetki 
autorstwa ulicznego dowcipnisia. Ciekawa jest tu ko relacja wize-
runku człowieka przyszło ści z jednym z pa ństw Europy zachod-

niej, by ć może pod wpływem spo żywania żywno ści GMO. 
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Pomnik 96 ofiar Katastrofy Smoleńskiej na warszawskich 
Powązkach Wojskowych, wzdłuŜ alei mogiły. Dwa potęŜne 
bloki kamienne jakby przełamane na pół. Ludzie przychodzą 
tu w milczeniu, tak jak w dniach Wielkiej śałoby Narodowej. 

 Przez ostatnie tygodnie i miesiące, dzielące nas od 
Tragedii Narodowej z dnia 10 kwietnia 2010 r., żyjemy wciąż w 
cieniu dramatu śmierci polskiej delegacji państwowej w rosyj-
skim Smoleńsku. Nie może być inaczej - wiele osób funkcjonuje 
wciąż jakby na zwolnionych obrotach, choć starają się wypeł-
niać swoje obowiązki czy też już bawić się. 
W tym artykule opowiem o cieniach - „świadkach” polskiej prze-
szłości dalszej, jak i tej z ostatnich tygodni, a mianowicie: 
1. – grupa 96 cieni – ofiary katastrofy smoleńskiej 
2. – wiele cieni – przebieg śledztwa po katastrofie 
3. – 10 milionów cieni – biografie 10 milionów Polaków, człon-
ków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność” z 1980 roku, działającego również obecnie 
4. – 9736 cieni – internowanych działaczy „Solidarności” w Sta-
nie Wojennym lat 1981-83 
5. – 122 cienie - śmiertelne ofiary Stanu Wojennego 
6. – 800 tys. cieni polskich emigrantów lat 80-tych 
7. - 1 cień – ofiary życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
8. – 3 cienie – śmierci ks. Suchowloca, Zycha, Niedzielaka z 1989r. 
9. - 452 cienie – uczestników obrad „Okrągłego Stołu” z 1989r. 
10. – 2760 i 600 cienie - posłów i senatorów RP 6 kadencji od 
1989r. do chwili obecnej 
11. – 4 – cienie 4 prezydentów po 4 czerwca 1989r. 
12. – cienie ok. 3 milionów bezrobotnych w latach 1990-2010 
13. - 7987 cieni - po prywatyzacji największych polskich przed-
siębiorstw państwowych w ciągu ostatnich 20 lat 
14. 192414 cieni – polskich bezdomnych - syndrom „wolności”  
Będziemy w tym momencie nieskromni i dodamy do tak wielu 
cieni jeszcze nasze dwa Homo Mizerusowe, a mianowicie: 
15. – 2 cienie – dwie odmowy Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich (FIO) sfinansowania prac gazety bezdomnych HM. 
Cieniem czy cieniami autor artykułu określa w przenośni prze-
szłość zarówno w życiu poszczególnych osób jak również całych 
grup czy społeczeństwa polskiego w ostatnich latach. Istotą cie-
nia jest współistnienie z rzeczywistym podmiotem-przedmiotem. 
Literaci używają znaczenia słowa „cień” często w negatywnym 
świetle z domysłem, że tenże cień ma zazwyczaj niekorzystny 
wpływ na codzienność jego właściciela, choć nie zawsze... 
1. – grupa 96 cieni – ofiary katastrofy smole ńskiej 
Niektóre osoby doszukują się zagadki być może „zaklętej” w liczbie 96.  
Dla innych liczba ofiar jest całkowitym przypadkiem. Dla jeszcze innych 

w ogóle nie 
powinno jej 
być czyli, że 
ci ludzie nie 
powinni byli 
zginąć. Tak 
czy inaczej 
cienie tych 

zmarłych 
tragicznie 

osób zdają 
się dopo-
minać po-
przez swo-
ich najbliż-
szych i ich 

stowarzy-
szenie o 
wyjaśnienie 

wszystkich okoliczności tej katastrofy. Polska romantyczna spuścizna 
literacka (Mickiewicz - Dziady, Słowacki - Kordian) proponuje nam 
pewne odniesienia pod tym względem – tu wspomnę hipotetyczne 
pośmiertne losy przedwcześnie zmarłych bohaterów literackich. Jeśli 
tak miałoby być w rzeczywistości jak proponowali nasi wieszcze, to 
tym bardziej taka liczba zmarłych, podczas narodowej misji do Katynia 
w 70 rocznicę zbrodni, powinna dopingować rządzących do przedsta-
wiania społeczeństwu uczciwych i rzetelnych wyjaśnień. I tyle w spra-
wie tych błądzących po świecie cieni (dusz) już wystarczy, a i tak nie 
zamierzenie mogłem urazić niektóre osoby. Przepraszam... 

2. – wiele cieni – przebieg śledztwa po katastrofie 
Właściwie nie wiadomo co w tym miejscu 
napisać. Nie można jednak wzruszyć 
ramionami i przejść do dalszych tematów.  
Rozmaitych wypowiedzi, artykułów oraz 
teorii, nazywanych na wszelki wypadek 
spiskowymi, aby nie urazić zbyt głęboko 
polskiego rządu czy „rosyjskiego niedź-
wiedzia”, pojawiło się bardzo dużo. Być 

może, że nie był to wypadek lecz także mógł nim być. I, jak powiedział 
lata temu o obcych agenturach w Polsce w programie Jana Pospie-
szalskiego w TVP1 prof. Bogusław Wolniewicz – „my się nigdy tego 
nie dowiemy”. To niestety bardzo smutne, ale takie jest właśnie nasze 
polskie łzawe kombatanckie przeżywanie, bo po latach opowiemy tym 
co nie byli, że staliśmy razem w tym tłumie pod Pałacem Prezydenc-
kim. I odpowiedzmy sobie teraz szczerze – co zrobiliśmy? Znowu nic. 
Jest kontynuacja w obronie krzyża więc jaka miałaby być poza nią? 
Czy czekamy aż winni zaczną się bić w piersi i sami do nas przyjdą, 
błagając o przebaczenie kimkolwiek mieli by być?  
A kim są ci winni? Niestety to są ci wszyscy, którzy pośrednio lub 
bezpośrednio przyczynili się do zorganizowania tragicznego w skut-
kach lotu. Także ci którzy bezmyślnie lub z rozmysłem zbudowali 
powiązany tandetnym sznurem konopnym zapyziały system – kom-
pletnie niegodny państwa, które aspiruje do grona najzamożniejszych 
państw świata - czyli G20? Przecież G20 dla nas to jest „sikanie pod 
wiatr” jak o głupim zadęciu mówił kiedyś L. Wałęsa. Żadne „śkaradne 
śtuki (dramat „Wesele” – Stanisław Wyspiański) autorstwa libertyń-
skich ekonomistów w postaci gwałcenia polskich statystyk PKB byłyby 
niczym gdyby nie góry dolarów oraz euro przysyłanych przez polskich 
emigrantów do kraju. Tylko dlatego, plus kredyty bankowe na glinia-
nych nogach powodują, że oficjalnie nie bankrutujemy. Z czym do 
świata? Z naszymi zdolnymi naukowcami czy młodzieżą? I tak stąd 
wyjadą jeśli zechcą rozwijać własne pasje. Przynajmniej skorzystają z 
wolności, również autorstwa pana prezydenta Lecha Wałęsy. 
Częściowo to dobrze, że USA nie zniosły wiz dla Polaków.  
Amerykanie widzą za nasze władze, że nie stać nas na kolejną falę 
sfrustrowanej emigracji, choć oczywistym jest również, że wpuszcza-
jąc wybiórczo emigrantów z różnych państw chronią w ten sposób 
własny rynek pracy przed zalewem żądnych wolności i dobrobytu 
obywateli wszystkich pozostałych 238 państw świata.  
A wracając do sprawy winnych katastrofy smoleńskiej. Wykonano  już 
tyle „ruchów”, że przy nich sprawa śmierci gen. Władysława Sikorskie-
go podczas II wojny światowej jest historią człowieka, który w nieod-
powiednich okolicznościach znalazł się w nieodpowiednim miejscu, 
przy czym archiwa tej sprawy Brytyjczycy ujawnią za tak długo, że 
świadkowie tamtych dni tego nie doczekają – tak się nas obawiają. 
Chcąc jednak odpowiedzieć poważnie na podstawowe pytanie do 
polskiego rządu o przyczyny braku zadowalających wyjaśnień sprawy 
katastrofy smoleńskiej – należy postawić kwestię fundamentalnie i po 
pierwsze zapytać - gdzie w obecnych czasach poprawno ści 
politycznej i brukselskiej nijako ści ko ńczy si ę uprzejmo ść,  
a zaczyna serwilizm, za ś zaraz po nim nawet zdrada stanu?   
Panowie i panie polscy włodarze -  jesteście wszyscy oficerami.  
Odpowiedzcie sobie na to pytanie! Wymogi dyplomacji nie mają tu nic 
do rzeczy. Czy może warto by spojrzeć na zagadnienie zdrady rów-
nież w związku z wielkimi zaniedbaniami w polskiej armii i admini-
stracji? Skąd się one biorą? Przecież gdy rozmawiamy z polskimi 
urzędnikami to ma się wrażenie, że to są Bóg wie jakiej klasy wysocy 
specjaliści, doskonale znający przepisy prawa i swoją pracę. Przy 
nich nic się nie prześliźnie, no chyba, że chcą aby się prześliznęło... 
Niedopełnienie wielu koniecznych obowi ązków w sprawie 
wyjaśniania przyczyn katastrofy pod Smole ńskiem jest dra-
matycznym dowodem istnienia piramidy nieudolno ści, ci ą-
gnącej si ę dziesi ęcioleciami w naszym kraju.  Bogu dzięki, że 
większość Polaków nie interesuje się polityką bo nie byłoby już 
nikogo do pracy, a tylko do robienia wrażenia, wydawania miliar-
dów na schizofreniczne projekty z UE i do rozkradania resztek 
państwowego majątku, na temat którego oficjalnie wmawia się 
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nam wszystkim od lat, że tenże majątek narodowy to przeżytek, 
więc nie ma czego żałować rozprzedając go.  
Być może są pośród nas tacy, którzy wiedzą co się tam w Smoleń-
sku naprawdę stało. W istniejących okolicznościach woleliby zapew-
ne stracić mowę i pamięć. Ja się im nie dziwię. Oprócz zwyczajnego 
strachu nie uwierzą, że prawda podana publicznie cokolwiek tu 
zmieni. Może uda im się jakoś dalej żyć z tym obciążeniem... 
3. – 10 milionów cieni – biografie 10 milionów Pola ków, 
członków Niezale żnego Samorz ądnego Zwi ązku Zawodo-
wego „Solidarno ść” z 1980 roku 
30 lat po narodzinach NSZZ „Solidarność” w sierpniu 1980 r. tych mi-

tycznych 10 milionów to istne 
kuriozum. Wielu w tamtej „Soli-
darności” było także członków 
PZPR. Niektórzy wpływowi mo-
nopoliści na poprawność poli-
tyczną nie mogą ukryć podziwu 
dla sprawności z  jaką WRON 
(Wojskowa Rada Ocalenia Naro-

dowego) pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego do-
konała przewrotu tej „gigantycznej polskiej siły”. W dzisiejszych czasach 
„epoki informacji” nie potrzeba już robić przewrotów zbrojnie.  Wystar-
czyło starymi torami wtopić się w nowe struktury po 1989 r., aby przejąć 
stery tzw. reform, a rzeczywista walka dalej rozgrywa się w mediach i 
poprzez represje pracownicze pracodawców. Przede wszystkim pracuj, 
a jak się nie podoba to won! A jak zarobiłeś to siedź  cicho i się zamknij. 
Człowiek cichy i wiedzący co naprawdę należy o wielu ważnych spra-
wach myśleć „będzie robił swoje” jak o tym śpiewał przed laty Woj-
ciech Młynarski. A reszta „Polactwa”, jak określa tą grupę w swojej 
książce pod tym samym tytułem red. Rafał Ziemkiewicz, zawsze za-
głosuje na równi z pensjonariuszami zakładów karnych za nowocze-
snością, libertyństwem i bezkarnością. W latach 70-80-tych był pro-
gram TV pt.: „Nowoczesność w domu i zagrodzie”. Kto w tą nowocze-
sność wtedy uwierzył dawno już rozstał się ze swoimi uprawami, a 
konkursy przedsiębiorczości zorganizowane przez jeden z opiniotwór-
czych dzienników wygrywa sympatyczna pani proponująca hodowlę w 
Polsce ślimaka afrykańskiego. Czy to sen i ja wciąż śnię? 
Klasy robotniczej, z której wyrosła w latach 80-tych „Solidarność” już 
prawie niema, bo Polska „przemysłem nie stoi”, za to handlujemy, po-
średniczymy, szkolimy się i wymyślamy na wzór zachodni tzw. produkty 
nazywając tym terminem wszelkie, w gruncie rzeczy wirtualne oferty. 
Pewnie trzeba było wymyślić całe nowe gałęzie gospodarek aby dać 
jakąkolwiek pracę tabunom wciąż niepokojąco za długo żyjących i lepiej 
wykształconych niż dawniej ludzi „bogatej północy” w miejsce zawłasz-
czonych przez Azjatów i Hindusów „starych” gałęzi produkcji. Niech oni 
się trują w zabójczych fabrykach. Paranoja to czy już czysta globalizacja? 
4. - 9736 cieni – internowanych działaczy „Solidarn ości” w 
Stanie Wojennym lat 1981-83 

NSZZ „Solidarność” nie był nigdy tworem jednoli-
tym, co zresztą podkreślali jego współtwórcy. 
Pod tym sztandarem zjednoczyli się w walce z 
komunizmem zarówno prawicowcy, centryści jak 
i socjaliści oraz grupy zawodowe - robotnicy, 
intelektualiści, studenci, rzemieślnicy i rolnicy. 
Sama „Solidarność” podzieliła się do dziś na 

„Solidarność”, „Solidarność 80” i „Solidarność Walczącą”. Każda z tych 
3 „Solidarności” mieni się być kontynuatorką spuścizny „Polskiego 
Sierpnia”. Wielkie są zasługi tych ludzi dla wolności, pluralizmu oraz 
rozstania z socjalistyczną beznadzieją, bo niestety nie z arogancją, 
zakłamaniem, zbrodniami i z robieniem ze społeczeństwa idiotów.  
Tym, którzy skorzystali na romantycznym poświęceniu grupy własnych 
rodaków nie mieści się w głowie jakim cieniem położyły się na osobowo-
ściach i biografiach tych patriotów twarde boje z władzą komunistyczną.  
Wielu z tych ludzi SB próbowało niszczyć lub tak obrzydzić im życie, 
że niektórzy rozstali się nie tylko ze zdrowiem, życiem czy Polską.  
Spotykamy dziś pośród bezdomnych również współtwórców „Solidarno-
ści”, sygnatariuszy legendarnych „Porozumień Sierpniowych z Gdańska, 
Szczecina i Jastrzębia”. Ciężko zapłacili za swój patriotyzm. Dziś naród 
o nich nie pamięta i sobie o nich nie przypomni, niestety... Kolejne „do-
puszczalne straty”... Pozostaje jeszcze współcześnie bardzo przykra 

sprawa do załatwienia i są to generalnie sprawy socjalne wielu człon-
ków Solidarności, którzy poważnie ucierpieli w wyniku prześladowań, a 
do tej pory żyją w co najmniej skromnych warunkach, nie zaliczone 
mają również lata pracy w związku z licznymi aresztowaniami. Zanie-
dbał ich sprawy sam odrodzony oficjalnie Związek w 1989 r., a przede 
wszystkim państwo polskie. Posłowie wywodzący się z Solidarności 
zajmowali się zmienianiem ustroju i własnymi karierami, o innych 
niezłomnych kolegach niestety zapomnieli. Jak i o kolegach z 56, 68, 
70, 76 r. Ale „nic to”, jak przyjęło się takie powiedzenie niejakiego Wo-
łodyjowskiego, rycerzem zwanego (H. Sienkiewicz). 
5.- 122 cienie - śmiertelne ofiary Stanu Wojennego 
To najciemniejsza karta czasów lat 80-tych. Inni powiedzą, że tylko 
122 ofiary, bo przecież mogły podzielić się bronią oddziały wojska i 
milicji, dozbroić cywilów i spowodować wojnę domową zakończoną 
interwencją „bratnich państw socjalistycznych”. Szacunkowa liczba 
ofiar sięga ponad 500 osób. Dziś wiemy, że skala inwigilacji komuni-
stycznych doktrynerów pośród resortów siłowych była wtedy tak nie-
wyobrażalnie wysoka dla zwykłych obywateli, że nawet nikomu z 
dzielnych wojaków czy milicjantów takie „honorowe” rozwiązanie z 
dozbrojeniem nie przyszedłby do głowy. Swoją drogą jestem ciekawy 
ilu mundurowych popełniło samobójstwo lub zostało zdegradowanych 

i osądzonych, nie chcąc wypełniać rozkazów 
przełożonych lub czując się odpowiedzialnymi 
za spowodowanie śmierci lub kalectwa wielu 
patriotów. Wiemy tylko, że płk Ryszard Kukliński 
„zdradził”, a inni nie. Tych 122 ofiar po stronie 
„solidarnościowej” to przeważnie ludzie spacyfi-
kowani podczas demonstracji ulicznych, w 
strajkujących zakładach pracy (kopalnia „Wu-
jek”) oraz namierzeni przez SB pomniejsi 
przedstawiciele opozycji, także niepoprawnie 
romantyczni licealiści. Znałem niektórych z nich. 

Wielka to do dziś strata, że nie było im dane włączyć się w budowę 
nowej Polski. Byłaby prawdziwsza z nimi i sprawiedliwsza. Sprawcy 
zbrodni Stanu Wojennego pozostają wciąż nie osądzeni. Mało się 
cenimy nie dając rodzinom ofiar moralnego zadośćuczynienia. 
6. - 800 tys. cieni polskich emigrantów lat 80-tych   
W tym miejscu zacytuję fragment stenogramu z filmu dokumentalnego 
„System 09”, emitowanego w ubiegłym roku w TVP2: 
„Wojciech Klata (narrator). W każdym społeczeństwie są niespokojne 
duchy. Zwykle trochę lepiej wykształceni niż przeciętna. Nie za starzy. 
Z ambicjami i możliwościami wpływania na innych. Zwykle też trochę 
nieobliczalni. A to powoduje, że trudno się do nich dobrać. Jak takich 
ludzi robi się za dużo, no to jest sytuacja niebezpieczna, bo każdy bunt 
potrzebuje liderów, a to z kolei są właśnie urodzeni liderzy. Nie każde-
go rewolucjonistę trzeba zaraz zabić. Przecież wystarczy mu tak 
obrzydzić życie, żeby sam stwierdził, że lepiej wyjechać. To jest trochę 
tak jak z czajnikiem. Para ucieka na zewnątrz i wszyscy są zadowole-

ni, a już najbardziej czajnik, bo nie wybuchnie. Ilu ludzi 
tak wyjechało z Polski? Bardzo dużo, a każdy z nich 
bardzo dużo warty. Zniknęli stąd, nie ma ich. Dzisiaj 
nawet trudno ich usłyszeć, chyba że się do nich poje-
dzie. Na przykład do Monachium. Bogdan Żurek, od 
1971 r. pracownik Stoczni Gdańskiej. Człowiek Soli-
darności, uczestnik strajków 1979, 80-tego roku. Prze-

wodniczący Przystoczniowego Komitetu Więzionych za Przekonania. 
Najbardziej denerwowało mnie, że na tym dołku kazali mi się rozebrać 
do naga i z radia puszczali przemówienie Jaruzelskiego. Mówią - teraz 
z wami zrobimy porządek, nie? Generał dał nam pałki, pistolety. Ja 
byłem przez nich traktowany zdecydowanie jako więzień polityczny, 
któremu dano pod sąd działalność. Wyraźnie dano mi do zrozumienia, 
że jako internowany jak ustaną przyczyny to i tak będę miał wytoczony 
proces i będę siedział w więzieniu, że nie wyjdę na wolność. Dowie-
działem się, że ja w kraju nie przebiję się, że ja nie dam rady w kraju ze 
swoimi poglądami, że ja nie będę w tym kraju konstruktywnym działa-
czem podziemia solidarnościowego, no bo zawsze będzie łatka komi-
tetu przypięta. I zawsze służba bezpieczeństwa zwróci wam uwagę, 
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dobra my wam tu ustąpimy, tu ustąpimy, ale Żurka to odsuńcie.” Nie 
wszyscy emigranci tamtych czasów byli tak ideowi jak cytowany p. Bog-
dan Żurek. Łączyło ich jednak jedno – skrajna niechęć do komunistycz-
nej władzy i panujących w kraju na tym tle stosunków. W ciągu 21 lat 
„polskiej wolności” od 1989 r. zabrakło bardzo pro państwowej aktywno-
ści tych współczesnych tułaczy. Zostali odcięci przez SB od wpływu na 
kraj. Ułożyli sobie jakoś życie zagranicą, a o kolegach z „Solidarności”, 
którzy wraz z „Okrągłym Stołem” zapomnieli o ich istnieniu – nie chcieli 
już słyszeć. 
7. 1 wielki cie ń – ofiary życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

Życie, przemyślenia i męczeńska śmierć tego wiel-
kiego, wewnętrznie wolnego człowieka i kapłana 
wreszcie zostały wyniesione na ołtarze. Jest to także 
rodzaj zadośćuczynienia dla wszystkich patriotów, 
których prywatnych bojów o wolność w naszym kraju 
nigdy nie opisze żadna księga. Tym samym powagą 
całego Kościoła Katolickiego została potwierdzona 
słuszność obranego w Polsce kierunku do wolności, 

zgodnie z zawołaniem ks. Jerzego – „Zło dobrem zwyciężaj!”.  
8. 3 cienie -  ks. Suchowloca, Zycha i Niedzielaka z 1989r. 
Umknęły jakby większości z nas te dziś zapomniane 3 ofiary życia kape-

lanów z Białe-
gostoku, Tłusz-
cza oraz Armii 
Krajowej, prze-
łomu lat 80-tych 
i 90-tych. Głę-
boki oddech 
wolności, połą-

czony z niepewnością jutra przez pamięć 13 grudnia 1981 spowo-
dowały, że nie posiadający jeszcze w 1989 r. odtworzonych w pełni 
legalnych struktur NSZZ „Solidarność” nie miał siły nawet gdyby 
chciał zareagować i zażądać rewizji ustaleń „Okrągłego Stołu” i uka-
rania winnych w proteście przeciwko tym zbrodniczym akcjom SB. 
W tamtym okresie nie tylko latały nad większością miast kawałki niedo-
palonych raportów i „lojalek” z archiwów MSW. Komu przeznaczona 
była śmierć z rąk komunistycznych fundamentalistów – ten musiał za-
płacić za swoją niezłomność, tym bardziej, że w wolnej Polsce byłby 
wpływową osobistością, zdolną zmienić oblicze przyszłej polityki w kraju. 
SB, wraz ze zbrodniczym Departamentem do walki z Kościołem, tym 
razem wyciągnęło wnioski ze zbrodni dokonanej na ks. Jerzym Popie-
łuszce i zgładziło tych księży bez spektakularnego porywania, w trakcie 
którego udało by się zbiec naocznemu świadkowi. Śmierć więc zadano 

w taki sposób aby nie zwrócić uwagi na 
sprawców lecz że były to wypadki lub niewyja-
śnione zbiegi okoliczności. Ks. Suchowolec 
został otruty tlenkiem węgla z uszkodzonego 
pieca, ks. Niedzielak zmarł uderzony prawdo-
podobnie ciosem karate, a ks. Zycha znalezio-

no martwego na przystanku autobusowym w Krynicy Morskiej. Księża 
Suchowolec i Niedzielak zginęli tego samego dnia – 20 stycznia 1989 r. 
Podczas obrad „Okrągłego Stołu” uczczenie minutą ciszy śmierci tych 
księży usunięto z materiałów sprawozdawczych TVP. Być może mor-
derstwa zwłaszcza ks. Suchowolca i Niedzielaka były próbą storpedo-
wania przez część SB obrad „Okrągłego Stołu”. Ks. Zych zginął w lipcu 
1989r. prawdopodobnie w odwecie za współudział w zamordowaniu 
sierż. Karosa. Władza  z SB nie zapomniała takiej zniewagi. 
9. - 452 cienie – uczestników obrad „Okr ągłego Stołu” z 1989r. 
W sejmie i senacie w każdej kadencji pozostaje do zapełnienia 
łącznie 560 miejsc. 460 w sejmie i 100 w senacie. 
Można by więc powiedzieć, że te 452 cienie uczestników obrad 
„Okrągłego Stołu” to liczebnie prawie cały sejm. Do dziś i przez 
następne lata będzie trwać dyskusja czy w ogóle powinno dojść do 
tych rozmów. Jeśli zaś dopuścić możliwość ich odbycia się to czy 
przy jednym stole usiadły wszystkie uprawnione do rozmów strony i 
czy wyniki tych rozmów spowodowały w rezultacie jak najlepsze 
ustalenia dla przyszłości Polski? Może jedyne z możliwych? 
Jednym z wyników obrad „Okrągłego Stołu” były pierwsze pół-

demokratyczne wybory w Polsce po 1945 r. i w ich rezultacie 
zmiana systemu politycznego z socjalistycznego na kapitalistycz-
ny. Dla nestorów polskiej walki o niepodległość, takich jak np. red. 
Jan Nowak Jeziorański - twórca Radia „Wolna Europa”, zmiany w 
Polsce były wprost zachwycające. Dla tego człowieka, który za 
swój patriotyzm został zaocznie w Polsce komunistycznej skaza-
ny na śmierć otworzyła się możliwość powrotu do kraju z emigra-
cji. Tego jeszcze nawet w 1987 roku nie mógł się spodziewać. 
Spodziewali się jednak właśnie tego przede wszystkim socjali-
styczni włodarze. Doskonale wiedząc o tym, że światowy mono-
pol kapitalizmu z ludzką twarzą jest już nie do pokonania przez 
bolszewizm, wraz z rewolucyjnym przełomem w dziedzinach 
powszechnej komputeryzacji i dostępu do wolnej informacji po-
przez TV satelitarną a później Internet - zadbali o to aby się pięk-
nie uwłaszczyć przy „nowym rozdaniu kart historii”. Nowa władza 
miała „zło dobrem zwyciężać” więc nie mogła starej władzy wy-
rządzić programowo żadnej krzywdy. Więc żyjemy tu wciąż ra-
zem nad Wisłą i jest spokój podszyty niepokojem. Teraz wró żba. 
Z czasem zapewne z resztek starego dwubiegunowego układu 
pozostaną nam dwie partie – współczesny PIS jako Chrześcijań-
sko-Demokratyczna Partia Polski, a z PO i SLD powstanie Libe-
ralno-Demokratyczna Partia Polski. Prawie jak w USA.  
Wszyscy jednak wiemy, że „prawie” robi wielką różnicę. 
10. – 2760 i 600 cienie - posłów i senatorów RP 6 k adencji 
od 1989r. do chwili obecnej 
Łącznie 3360 parlamentarzystów budowało i buduje bezpośred-
nio demokratyczną Polskę. We władzach miast, powiatów czy 
gmin również pracują ludzie dla dobra społeczności lokalnych. 
Radnych zaś określa się mianem „bezradni”. Zwłaszcza polski 
parlament jest powszechnie wyśmiewany. Programowo media 
określają każdy sejm po kolejnych wyborach jako gorszy od po-
przedniego już na samym starcie. Podobno intelektualnie nie 
nadążają ci nowsi za tymi pierwszymi z lat przełomu.  
Dane mi było uczestniczyć w pracach podkomisji sejmowych w 
ramach konsultacji społecznych przy niektórych ustawach.  
Nie odniosłem wrażenia niekompetencji parlamentarzystów lecz 
wręcz przeciwnie. Warto jednak przyjrzeć się pracy biura legisla-
cyjnego sejmu oraz ich odpowiedników przy ministerstwach wy-
dających na podstawie ustaw rozporządzenia  wykonawcze. 
Tutaj wiele szwankuje. Wydaje mi się, że nie ma programo-
wego nawyku odszukiwania i piętnowania niekonsekwencji w 
ustawach, rozporządzeniach i rozmaitych przepisach wyko-
nawczych. Biura legislacyjne badają jedynie zgodność no-
wych przepisów z dawniejszymi, zwłaszcza w momencie ich 
powstawania. Jest zatem duży sens aby dokonać niedługo 
rewizji przepisów obowiązujących od lat w wielu dziedzinach, 
które nie przystają już do rzeczywistości XXI wieku ani logiki. 
Nie chcę również wierzyć w spiskową teorię mówiącą o ce-
lowym uchwalaniu złych ustaw, które na kilku poziomach 
mają nie działać właściwie w stosunku do intencji pomysło-
dawców. Jeśli tak miałoby być to cała ta parlamentarna za-
bawa jest „funta kłaków niewarta” i gwarantuje nam jedynie 
pewien spokój przy grillowaniu, że „komuna” tu nie wróci.  
To trochę za mało jak na wiele lat utrzymywania z budżetu pań-
stwa oraz poświęcenie patriotów przy walce o zmianę systemu. 
Okazuje się potem, że reprezentantem tzw. „milczącej większo-
ści” nie są polscy parlamentarzyści lecz prezydent, bo przecież 
już nie powoli prawie mityczne związki zawodowe.  
11. – 4 – cienie 4 prezydentów po 4 czerwca 1989r. 
W kolejności – Wojciech Jaruzelski (WJ), Lech Wałęsa (LW), 
Aleksander Kwaśniewski (AK), Lech Kaczyński (LK). 
Wojciech Jaruzelski (WJ) . Wybrany przez „kontraktowe” Zgro-
madzenie Narodowe, złożone z 560 posłów i senatorów.  
Do dziś żartują ludzie, że jednogłośnie, bo równowaga głosów za 
i przeciw była z trudem do obliczenia wraz z tym jednym głosem 
przeważającym 50%. W ten sposób WJ stanął formalnie na czele 
reform ustrojowych przełomu lat 1989-90. Będąc wcześniej twór-
cą programowej komunizacji resortów siłowych PRL odpowiada 
za stworzenie i utrzymanie się przy władzy całego systemu władzy 



www.homomizerus.pl 

 

 

 

 
 

 

 
 

komunistycznej, która nie raz strzelała do środowisk, które rzekomo 
miała reprezentować. Wraz ze zmianą stosunków światowych, dzięki 
sukcesom wolności wynikającym z pojawienia się polskiego papieża, 
„Solidarności” i „pierestrojki” w ZSRR, wraz z bankructwem gospoda-
rek większości państw socjalistycznych, przyłączył się do reform 
wraz ze swoim zapleczem. Zaplecze to dzięki zdobytym przez niego 
przy „Okrągłym Stole” gwarancjom udanie zatuszowało wiele spraw, 
które nigdy nie zobaczą światła dziennego. SB zadbało też błyska-
wicznie o rozdanie swoim ludziom praw dostępu do negocjacji z 
przedstawicielstwami zachodnich firm, które niebawem miały już 
zagościć w „kraju nad Wisłą” przy wolności gospodarczej. Gdy myślę 
o WJ to zadaję sobie pytanie, nie licząc nigdy na odpowiedź – czy 
ktokolwiek, kto byłby na jego miejscu działałby inaczej w tamtych 
czasach w tak trudnych rolach i warunkach?  
WJ jest po prostu zręczny. Nieźle nadal mu się powodzi, choć poja-
wia się jako oskarżony w procesach o sprawstwo kierownicze ma-
sakr na wybrzeżu w 1970r. oraz w Stanie Wojennym.  
Z przymrużeniem oka można jego osobę określić mianem „tragicz-
na”. Wielu czytelników słusznie oburzy się na taką tu moją klasyfika-
cję i nawet oskarży mnie o kolaborację. Sytuacja tragiczna w życiu 
jest wtedy gdy nie ma żadnego dobrego wyjścia z sytuacji bardzo 
trudnej, a w którym kierunku się nie zwrócić to wynik negatywny jest 
przesądzony. Pozostaje więc wybór mniejszego zła. Z życia własne-
go bezdomni wiedz ą, że w tragicznych sytuacjach człowiek 
ocala przede wszystkim siebie, je śli oczywi ście mo że, i jakie ś 
resztki nawet na wspomnienie stanu sprzed tragedii . Któryś z 
moich znajomych przed laty powiedział podczas dyskusji na temat 
Stanu Wojennego, że WJ wraz z delegalizacją „Solidarności” mógł 
jednocześnie rozwiązać PZPR, bo miał takie prawo, a nawet ko-
nieczność wymaganą prawem. Obawiam się, że WJ nie brał dłużej 
pod rozwagę takiej możliwości niż trwa mgnienie oka lub nigdy. 
13.12.1981r. dokonywał przecież zamachu stanu w interesie PZPR. 
Nie mógł zamachowi nadawać takich pozorów legalności, że stano-
wiłyby one gwarancję szybkiego powrotu do sytuacji sprzed prze-
wrotu, a miałoby to miejsce przy ponownych rejestracjach w sądzie 
zarówno Solidarności jak i PZPR i to jeszcze w atmosferze wielu 
skandali na pograniczu wojny domowej. Dodatkowo naraziłby się 
wszystkim swoim lojalnym podwładnym, do których nie mógł pusz-
czać oka, że ten cały Stan Wojenny to jedna wielka lipa, żeby za 
mocno nie gnębili opozycji i żeby nie zabijali ludzi zbyt aktywnych 
antysocjalistycznie. A machina zbrodni kręciła się nawet w 1989 r. 
Mógłby jej zakazać jednym telefonem, wiedząc do czego zdolni są 
jego najwierniejsi z wiernych – oficerowie SB. I tak sami wyhamowa-
li, bo trzeba było pilnować niszczenia dokumentów oraz rozdawania 
posad. Niektórzy współcześni komentatorzy życiowej drogi WJ 
ostatnio śmiało sugerują, że WJ to chorągiewka, zmieniająca kieru-
nek w zależności z której strony wieje wiatr. WJ obraża się na takie 
określanie go. Stare zdjęcia filmowe przypominają jego służalczą 
postawę i zachowanie podczas wizyt oraz kontaktów z przywódcami 
ZSRR. Ta postawa była jak najbardziej zrozumiała i dobrze widziana 
u jego polskich podwładnych, bo zawsze to lepiej jeśli w Warszawie 
straż czynią wierni polscy przyjaciele niż wprost kolejny namiestnik. 
Lech Wał ęsa (LW) . Pojawiły się do dzisiejszego czasu różne do-
kumenty dezawuujące LW za rzekomą współpracę z SB.  
W latach 70-90-tych LW był przedziwnym „tworem politycznym”, na 
który strona komunistyczna w bardzo trudnej partii politycznych sza-
chów mogła postawić. Mógł się rzeczywiście komuś do jakichś celów 
politycznych bardzo przydać, ale w bezpośrednią świadomą poważ-
ną współpracę godzącą w Solidarność trudno uwierzyć. Z jednej 
strony był robotnikiem z krwi i kości, więc też reprezentantem tego 
środowiska w oczach władzy, która twierdziła, że reprezentuje robot-
ników i wierzyła w to, że ich reprezentuje. Potem na równi LW był 
partnerem 3 rund negocjacji w składzie premier, gen. Armii, 1 sekre-
tarz PZPR Wojciech Jaruzelski, ks. Prymas Józef Glemp i przewod-
niczący „Solidarności” Lech Wałęsa. LW przekonał podczas tych 
rozmów do siebie WJ, a dodatkowo chronił LW autorytet ks. Pryma-
sa i samego JPII. LW był poważnym przeciwnikiem. Lobbing za jego 
osobą w wielu kręgach był ogromny. Na pęczki otrzymywał doktoraty 
honoris causa od wielu uczelni, w rezultacie w 1983 r. stał się laurea-
tem Pokojowej Nagrody Nobla, podczas przełomu 1989 r. osiągnął 
wielki sukces w USA występując z rewelacyjnym przemówieniem w 
Kongresie. LW stał się w czyjejś umiejętnej grze asem w rękawie 

wielu środowisk, z jednej strony podziwianym, w innych straszono 
nim lub wyśmiewano. Tak czy inaczej LW kojarzy się całemu świa-
tu z zapoczątkowaniem zmiany sytuacji geopolitycznej. Coś ma-
gicznego jest w scenie uroczystości przy „murze berlińskim”, gdy 
pchający symboliczne atrapy muru Lech Wałęsa przewraca się 
razem z murem. Czyżby upadający mur „pociągnął” go za sobą?  
„Chcemy Lecha – nie Wojciecha”, tak skandowały tłumy domaga-
jąc się odejścia Wojciecha Jaruzelskiego ze stanowiska prezyden-
ta RP w 1990 r. LW należało się to stanowisko za sukcesy w walce 
o wolność, choć część kręgu dawnych przyjaciół już tak nie uważa-
ła w momencie tamtych wyborów. Kto z Państwa pamięta jeszcze 
gorączkowy rok 90-ty – początek reform Balcerowicza, „grubą 
kreskę” premiera Tadeusza Mazowieckiego i „przewietrzanie War-
szawy” Lecha Wałęsy? W wyniku powstałego zamieszania pojawił 
się Stan Tymiński, pokłosie nie powstałej nigdy polskiej kolonii w 
południowo-amerykańskim Peru. Jeszcze długo po II wojnie świato-
wej i w zasadzie do dziś są w Peru potomkowie tych „kolonistów”, 
zinwigilowanych przez agenturę przedwojennej „polskiej Dwójki”, 
przejętej potem przez komunistów. Tych dwadzieścia kilka procent 
poparcia w drugiej turze dla Tymińskiego było pierwszą wyborczą 
porażką III RP. Kilkanaście procent zdobył w tamtych wyborach 
również Włodzimierz Cimoszewicz, poświęcając się pewnej prze-
granej. Po wyborach prezydenckich premier Mazowiecki podał się 
do dymisji. W przeciągu kilkunastu miesięcy „Obywatelski Klub Par-
lamentarny (OKP)” podzielił się na szereg ugrupowań o skrajnie 
przeciwnych orientacjach politycznych. Pojawił się premier Jan 
Krzysztof Bielecki potem Wanda Suchocka, wcielający w życie z 
liberalizm Balcerowicza. W międzyczasie rząd Jana Olszewskiego 
próbował rozliczyć własne środowisko solidarnościowe ze współpra-
cy SB, m.in. znajdując dokumenty współpracy LW z SB. Wymienio-
ne wydarzenia hamowały prace prezydentowi Wałęsie. Najpierw 
musiał coś zrobić z Konstytucją żeby w ogóle jakoś rządzić. Potem 
nie miał zaplecza politycznego w sejmie, więc współpracował z Po-
rozumieniem Centrum (PC), a następnie na wzór J. Piłsudskiego 
zainicjował BBWR, czyli Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, w 
pracę którego nie zaangażowały się żadne wpływowe postacie. W 
rezultacie permanentnego trwania w konflikcie prawie za wszystkimi 
dawnymi przyjaciółmi został tylko z własnym kierowcą, Mieczysła-
wem Wachowskim - o przedziwnych powiązaniach. Okazało się, że 
można Wałęsę podejść, uwieść ale nie kupić – bo potrafi być skraj-
nie bezkompromisowy nawet do samozatracenia, a zatem jest dość 
przewidywalny. W międzyczasie doszło w 1993 r. w parlamencie do 
przejęcia władzy przez koalicję SLD-PSL, która w rezultacie wypro-
wadziła na fotel prezydenta RP w 1995r. Aleksandra Kwaśniewskie-
go. Do dziś dnia L. Wałęsa odgraża się, że przepadek drugiej kadencji 
dla niego w 1995 r. uniemożliwił mu przeprowadzenie wielu istotnych 
zmian w Polsce. Miał w sumie w polskiej polityce ok. 25 lat, licząc od 
1970 r., a na serio 15 lat od 1980 r. w tym władzy prezydenckiej 5 lat. 
Bez jego politycznej intuicji i rozumu ludzi, którzy postawili na jego 
przywództwo w najtrudniejszych latach zmian ustrojowych nie mieliby-
śmy dzisiejszej wolności. W wyniku próżni po rozpadającej się „Soli-
darności” (LW wystąpił z „Solidarności” w 2006 r. nie zgadzając się z 
kierunkiem prac związku)  i braku reprezentacji w parlamencie zwy-
kłych obywateli pojawił się Andrzej Lepper ze swoją „Samoobroną". 
LW wynegocjował wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski i rozpo-
czął starania o wejście Polski do NATO i UE tworząc z nimi przejścio-
we twory stowarzyszeniowe. Pytanie tylko brzmi – czy wolność i nie-
podległość m.in. autorstwa L. Wałęsy i wielu innych „uzdolnionych 
konstruktorów” da nam się długo utrzymać?  
Trzeba o nią ciągle walczyć i utrwalać ją, bo nic nie jest dane raz na zawsze i 
sprawdzać często czy trwały pozornie twór nie „stoi na glinianych nogach”... 
Aleksander Kwa śniewski (AK) . Ten wybór był kolejnym przeło-
mem lat 90-tych. Optymiści określają jego dojście do władzy jako 
swoisty polski „efekt jo jo” po zmianie systemu. Sam red. Jan Nowak 
Jeziorański łapał się za głowę mówiąc, że w 1989 r. tenże AK mówił 
publicznie, iż ludzie z dawnej PZPR będą mieli w Polsce szansę 
rządzić najwcześniej za 12 lat, a przecież odzyskali dla siebie 
rząd już w 1993r. Rzeczywiście ten „efekt” był swoisty, bo 
głosujący nie liczyli już na powrót socjalizmu nad Wisłę. 
Obrzydły do tego czasu wielu ludziom kłótnie postsolidarno-
ściowe, wzmocniły efekt protesty społeczne organizowane 
przez związki zawodowe, a dodatkowo solidnie umocniły się i  
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uwłaszczyły szeregi postkomunistyczne. AK zagwarantował 
status quo dla swojej grupy na następnych 10 lat we wszystkich 
dziedzinach życia, przy okazji na wszelki wypadek zakazując w 
Konstytucji RP faszyzmu wraz z komunizmem. Słusznie. Lenin i 
Stalin wiedzieliby co zrobić z takim „byłym rewolucjonistą”.  
Lewica miała stać się w oczach demokratycznych wyborców 
kompetentna i zawsze gotowa do rządzenia. I tak się stało. Z 
dawnych poglądów pozostał im materializm, antyklerykalizm i 
niektórym trochę nacjonalizmu. Za to wpływy poprzez kapitał, 
który przejęli lub dano im go zarobić w wolnej Polsce mają bar-
dzo duże. Żyją sobie bez skrupułów i świetnie się bawią, drwiąc 
już nawet z własnej reprezentacji w sejmie. A z dalszych sukce-
sów AK? Za jego kadencji Polska weszła do NATO i UE, choć to 
była kontynuacja trendu strategicznego obranego znacznie 
wcześniej. Poza tym trochę tzw. polityki wschodniej. Stawiając 
na NATO i UE dostrzegł, że trzeba w Europie Centralnej prze-
stać sobie skakać do gardeł i wzmacniać na wschodzie pań-
stwowości wielu nowych krajów, w tym przede wszystkim Ukra-
iny. Niewątpliwie przyczynił się walnie do powstrzymania wojny 
domowej na Ukrainie. Mamy też coś na kształt unii energetycz-
nej z Litwą i chronimy zbrojnie państwa bałtyckie, zwłaszcza w 
przestrzeni powietrznej. Ciekawe, nie...? Do jeszcze ciekaw-
szych politycznych kalamburów można zaliczyć z tych czasów 
fakt, że lewicowy rząd Leszka Millera jako ostatni pośród państw 
w Unii Europejskiej konsekwentnie domagał się wpisania „ko-
rzeni chrześcijańskich” do dokumentu założycielskiego „nowej” 
Unii. Robił to nawet już gdy same Włochy dawno zrezygnowały. 
Może chodziło o  zablokowanie jednego z głównych dokumentów 
założycielskich Nowej Unii bo przecież lewica z sentymentu do 
wiary katolickiej tego nie robiła... AK sprawi wrażenie osoby, którą 
prezydentura – czyli sprawowanie najważniejszego urzędu w 
państwie dość rozwinęła jako człowieka pośród innych osób pia-
stujących ten urząd. Jego poglądy stały się bardziej centrowe, 
być może pod wpływem kontaktów z antykomunistyczną opozy-
cją, jest jednym z nielicznych pro państwowców w polskiej polity-
ce choć bez pomysłu, na bocznym torze i bez przydziału. 
Lech Kaczy ński (LK) . Pośmiertnie określany przez wielu pierw-
szym rzeczywistym prezydentem wolnej Polski. Posiadał bowiem 
kompetencje urzędnicze i kwalifikacje naukowe do piastowania tak 
poważnego urzędu, ponadto wywodził się z kręgów solidarnościowej 
opozycji. Tylko jego skromność spowodowała, że swoich persona-
liów nie poprzedzał profesorskim tytułem naukowym. Dramatycznie i 
nikczemnie wyśmiewany przez politycznych oponentów, zwłaszcza 
swoich dawnych kolegów z „Solidarności”. Po rozmaitych wpadkach 
poprzednich prezydentów nie zostawiono już „suchej nitki” na jed-
nym z „Kaczorów”. Tymczasem prezydent ten miał wyczucie polskiej 
racji stanu, a wszystkie jego zabiegi, związane z gwarantowaniem 
niezawisłości Polski traktowane, były przez opozycję jako nieprzy-
tomna walka z Unią Europejską oraz z sąsiadami Polski. Jednakże 
zastrzeżenia LK były jak najbardziej uprawnione ze względu na 
wielkość naszego kraju oraz jego historię do wolności w trosce o 
elementarną sprawiedliwość dla wszystkich członków nowej Unii 
Europejskiej. Przyczynił się do zjednoczenia polityki państw Europy 
Środkowo-wschodniej, opartej na sprzeciwie wobec mocarstwowych 
posunięć Rosji. Testamentem Lecha Kaczy ńskiego jest wywiad 
udzielony dziennikarzowi gazety Fakt p. Łukaszowi W arzesze w 
książce pt.: „Lech Kaczy ński – ostatni wywiad” . To powinna być 
lektura obowiązkowa dla polskich polityków i polskiej młodzieży. 
Po tragicznej śmierci wraz z żoną Marią w katastrofie smoleńskiej jak 
do tej pory z trudem doczekał się nazwy swoim nazwiskiem którejś z 
ulic czy skweru w polskich miastach, w przeciwieństwie do Czech 
czy Gruzji, gdzie ma centralne ulice czy place. Warszawa, która 
zawdzięcza mu Muzeum Powstania Warszawskiego z czasów, gdy 
był jej prezydentem milczy w sprawie podobnego nadania. Nawet 
nikt nie mówi o pomniku dla niego.  
12. – cienie do 3 milionów bezrobotnych w latach 19 90-2010 
Tabela do części 12 mówi sama za siebie. Ekonomiczny ciężar trans-
formacji został przeniesiony na barki społeczeństwa.  
Nie mogło być inaczej, ale nikt nie udzieli nigdy nam odpowiedzi na 
pytanie czy te koszty nie mogły być mniejsze i lepiej przemyślane pod 
kątem obciążeń społecznych oraz zubożenia infrastruktury wytwór-
czej, rzemieślniczej, rolnej i przemysłowej w całych regio 

nach kraju. Upadły kopalnie, huty, stocznie, przemysł elektromaszy-
nowy, tekstylny, PGR-y. W spory czas po rozpoczęciu reform prof. 
Leszka Balcerowicza  w Unii Europejskiej wynaleziono, a dziś bar-
dzo modnym jest pojęcie tzw. „Kapitał Ludzki ”. Generalnie pojęcie 
to określa w ludziach ich „wartość” z uwzględnieniem wiedzy, 
umiejętności oraz doświadczeń. Dostrzega tym samym czysto 
ludzki wymiar człowieka jako osoby, nie koncentruje się zatem 
wyłącznie na efektach jego pracy, które przynoszą dochód w go-
spodarce. Nie wszyscy ludzie też bezpośrednio coś produkują, co 
ma konkretną wartość rynkową, za to ich współdziałanie w proce-
sie produkcyjnym poprzez wiedzę na poziomie projektowania pro-
dukcji i produktu oraz tworzenie szerokiego zaplecza reklamy, 
dystrybucji, sprzedaży, serwisu, szkoleń, czy zabezpieczenia 
zdrowia pracowników oraz emerytur daje zajęcie całym społeczno-
ściom. Wydaje się nam to wszystko oczywiste, ale okazuje się, że 
na poziomie polityki niektóre oczywistości bywają wręcz niemożli-
we do zauważenia i nie jest to wyłącznie bezmyślność, głupota czy 
niewiedza.  
Przy polskich reformach przyjęto jeden z najbardziej drakońskich 
pomysłów o rodowodzie z wczesnego kapitalizmu, że zastając go-
spodarkę w ruinie po 40 latach rządów komunistycznych należy 
kapitalizm oprzeć o sztywny rachunek ekonomiczny przy czym o 
cenie decyduje to ile ktoś chce dać za majątek upadających zakła-
dów pracy. W tej sytuacji zmowy cenowe oraz inne nadużycia były 
powszechne aby przejąć majtek za bezcen.  
Zapaść handlu wewnętrznego lat 80-tych spowodowała od razu, 
że najbardziej aktywne osoby, które od dawna już nie pracowały 
lub traciły pracę w wyniku redukcji wzięły się za handel hurtowy i 
detaliczny. Wiele rodzin uruchomiło oszczędności całego życia.  
Do dziś krąży dowcip z tamtych czasów brzmiący: „dramat gospo-
darczy – szczęki 3”. Dowcip ten nawiązywał do powszechnego na 
początku lat 90-tych handlu z blaszanych stoisk, będących jedno-
cześnie zamykanymi na noc na kłódki magazynami. Do dzisiejsze-
go dnia fascynuje mnie sprawa ceny benzyny, której litr w 1990r. 
kosztował 2900zł, przy ówczesnej cenie dolara 10000zł. Wypada, 
że wtedy jak najbardziej rynkowo cena za litr paliwa wynosiła ok. 
30 centów, bo Rosjanie wtedy znacznie taniej niż obecnie ją nam 
sprzedawali. Pytanie na dzisiejsze czasy i 
przyszłe brzmi. Jakim cudem Centrala Pro-
duktów Naftowych (CPN), ówczesny mono-
polista sprzedaży paliwa na rynku polskim, 
uznawał tą cenę za opłacalną, skoro obec-
nie cena paliwa na stacjach wynosi ok. 4,89 
polskich nowych złotych, co daje nam ok. 
1,5 dolara? W UE15 paliwo kosztuje znacz-
nie więcej niż w Polsce. My dążymy do 
poziomu życia w UE15. I właśnie na pod-
stawie ewolucji ceny paliwa widoczny jest 
„zdrowy” rachunek ekonomiczny p. prof. 
Balcerowicza w oparciu o nowoczesne 
pojęcie „Kapitał Ludzki”. Otóż w gospodarce 
nowoczesnej wystawia się do sprzedaży 
produkty za cenę, którą nabywcy będą w 
stanie zapłacić. Jeśli więc 1990r. stać ich 
było na tylko 30 centów za litr to teraz mogą 
dać nawet 2 dolary. A w ten sposób dają 
pracę i utrzymanie całej masie innych ludzi, 
którzy przy okazji koszty paliwa włączają w ceny wytwarzanych 
przez siebie dóbr czy usług, wielokrotnie zresztą, bo na każdym 
etapie pośrednictwa, chociażby w transporcie, a państwo wplata w 
nią rozmaite akcyzy i podatki. Można by je nazwać dziesięciną. I tak 
się wszystko kręci. Przy takim podejściu do ekonomii biedni zostaną 
biednymi, bogaci jeszcze bardziej się wzbogacą, a potem obniżać 
można już tylko koszty poprzez przenoszenie produkcji do krajów, w 
których jakakolwiek praca jest marzeniem jednego na dziesięciu 
członków rodziny. Niech się o to martwi prezydent Obama... 
13. 7987 cieni - po prywatyzacji najwi ększych polskich 
przedsi ębiorstw pa ństwowych w ci ągu ostatnich 20 lat 
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Wszyscy wiemy, że cicha prywatyzacja wielu branż gospodarki 
socjalistycznej jest podstawą istnienia obecnej gospodarki polskiej. 
Stratedzy o rodowodzie lewicowo-narodowym dostrzec tu mogą 
„ukryte dobro”, bo dzięki prywatyzacji „biedni jak myszy kościelne” 
dyrektorzy państwowych zakładów pracy mogli je przejąć na wła-
sność, a w ten sposób majątek upadających przedsiębiorstw pozo-
stawał w rękach polskich. Rzeczywiście swoisty to patriotyzm lo-
kalny, można by rzec. Weszliśmy na pełnym gazie w czasy gdy 
złodziei nazywa się „nieuczciwymi biznesmenami”. Tych 7987 
zakładów to największe spośród istniejących, które jakoś dotrwały 
do prywatyzacji kierowanej przez polskie rządy. Właściciel zakładu 
jakiś być musi. Czy to jest właściciel państwowy czy prywatny, to 
jeśli płaci podatki i daje pracę za uczciwą płacę pracownikom - nie 
ma sprawy. Natomiast problemem jest, że z czasem, a nawet już 
obecnie możemy przestać być gospodarzami we własnym kraju, 
ponieważ zakupem prywatyzowanych polskich firm są zaintereso-
wani najbardziej biznesmeni zagraniczni. Dlaczego?  Są dość 
często podstawiani przez konkurencję branżową aby przejąć dany 
zakład i stworzyć z niego swoją filię. W razie problemów można 
ograniczać produkcję lub w ogóle zlikwidować taki zakład aby 
chronić własny monopol w kraju centrali firmy. Takie „numery” 
miały miejsce np. przy prywatyzacji polskich cukrowni. Zainwesto-
wały w Polsce także w budowy własnych nowych zakładów kon-
cerny światowe, których budżety roczne każdego z osobna prze-
wyższają często budżet państwa polskiego. Siła tych koncernów 
jest więc ogromna. Na czym polega ta siła? Dysponując takimi 
pieniędzmi są praktycznie nietykalne przez żadną władzę. Liberal-
ny mechanizm ekonomiczny istnienia takich globalnych koncernów 
opiera się „na szczęście” dla nas o aktywne uczestnictwo udzia-
łowców z wielu krajów, bez większych różnic w pochodzeniu. Nie-
długo jednak, jeśli już nie obecnie poprzez m.in. „Światowy Kryzys” 
dochodzi do globalnego konfliktu pomiędzy liberalnymi z UE, USA i 
narodowymi koncernami z Chin, Rosji i Indii. Na tle tego konfliktu 
mamy do czynienia z globalnym przewłaszczaniem zasobów fi-
nansowych świata zachodniego, do którego Polska należy wraz 
np. z Grecją. Niedługo może więc dojść do kuriozalnej sytuacji np., 
że Chiny będą miały u siebie w skarbie państwowym więcej dola-
rów niż same USA. Gdzie  w takim razie jest granica tego obłędu i 
do czego on w rezultacie doprowadzi? Czy do globalnego upadku 
tej waluty i wprowadzenia w jej miejsce nowej o nieznanej nam dziś 
nazwie i wartości? Kto ją wprowadzi – jaki kraj? Kto to wie? Jednak 
wierzmy, że USA poradzą „jakoś” sobie z Kryzysem... 
14. 192414 cieni – polskich bezdomnych - syndrom „w olno ści” 
W dwóch poprzednich numerach HM liczyliśmy statystycznie 0,5% 
bezdomnych w kilkunastu krajach. Na Polskę przy zaludnieniu ok. 
38 milionów wypadła nam liczba 192414 osób. 
Do tej grupy ludzi trzeba dodać jeszcze tzw. meneli czyli osoby 
głęboko uzależnione od alkoholu, które prędzej czy później stracą 
przez nałóg swoje miejsca zamieszkania, zdrowie lub życie. Takich 
osób na ulicach polskich miast jest coraz więcej, praktycznie w 
zasięgu wzroku każdego przechodnia na śródmiejskiej czy osie-
dlowej ulicy. Przy skali alkoholizmu w Polsce menele wraz z bez-
domnymi muszą być już bardzo liczną grupą skoro są wszędzie 
widoczni w każdej godzinie w zasięgu wzroku.  
śeby nie uchodzić za dyŜurnych malkontentów tylko podwójmy liczbę 192414 x 2 = 
384828 osób. Liczba, którą otrzymaliśmy jest praktycznie identyczna z odległością 
ziemi do księŜyca liczoną w kilometrach. Ciekawa to zbieŜność. Kto wierzy w magię 
liczb juŜ wie, Ŝe w przyszłości rozwiązaniem problemu bezdomności polskiej będzie 
wysłanie państwa bezdomnych na księŜyc do zamieszkania.  
Na koniec jeszcze jedno wyliczenie. W Polsce są 903 miasta. Statystycznie bezdom-
nych przypada na jedno miasto 213, a wraz z menelami 426. Stąd są wszędzie 
widoczni, przynajmniej po kilku na kaŜdą ulicę miasta przy milczącej akceptacji innych 
ludzi i władz. Zagadkowe jest również przypisanie bezdomnym powo-
du stawania się bezdomnymi jako „syndrom wolności”. Wolność 
spowodowała państwowe narodziny bezdomności w Polsce w spo-
sób pośredni. Socjalizm wcześniej programowo gwarantował obywa-
telom pracę, a o bezdomności nie mogło być mowy, choć bezrobo-
cie ukryte było, tak samo jak i bezdomność. W systemie kapitali-
stycznym każdy „musi pazurami wyrywać dla siebie wszystko” jak 
zauważyła przed laty pewna pani z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w audycji telewizyjnej. Niestety nie wszyscy mają tak 

długie i twarde pazury aby móc dla siebie powyrywać to co chcą. 
Nie wytrzymują presji świata. Poddają się, schodzą na ubocze, 
stają się jakby „żywymi trupami”. Bardzo ciężko jest im pomóc.  
Są do życia i zmian w nim krańcowo niechętni i z czasem już nie-
zdolni do jakichkolwiek zmian. Współczesny świat ich przerasta ze 
swoją „walką o materialny byt” i tempem życia. 
15. – 2 cienie – dwie odmowy Funduszu Inicjatyw Oby watel-
skich odno śnie sfinansowania prac gazety Homo Mizerus 
W ubiegłym roku wręcz lamentowaliśmy nad odrzuceniem wniosku 
o dofinansowanie przez FIO prac Homo Mizerusa. 
Drugą porażkę łatwiej jest już znieść, bo człowiek jest zaprawiony. Napisa-
nie projektu o dofinansowanie z rozmaitych funduszy, zwłaszcza europej-
skich, który zyskałby zadawalającą liczbę punktów w rankingu oceniają-
cych, graniczy z cudem. Jednych pozarządowców taki stan rzeczy coraz 
bardziej wkurza innych jeszcze bawi, bo jest to dla nich swoista gra. Wy-
myśla się jakiś projekt pod wytyczne instytucji - autora konkursu, przygoto-
wuje opisy, wskaźniki, harmonogram oraz budżet wg bardzo skomplikowa-
nych procedur, a potem czeka się na wynik prac komisji. Najgorsze dla 
pozarządowca są częste przypadki gdy projekt jest poprawny formalnie i 
merytorycznie a nie dostaje wystarczającej do dofinansowania liczby punk-
tów. Za nasz projekt dla Homo Mizerusa dostaliśmy w 2010 r. 169 punk-
tów. W 2009 r. te punkty wystarczyłyby do dofinansowania. Rząd robi 
oszczędności i niby w ubiegłym roku tak jak i w obecnym miał przeznaczyć 
na FIO po 60 milionów zł czyli łącznie 120mln. Życie jednak zweryfikowało 
te możliwości i wymyślono, że projekty 2 letnie z roku ubiegłego zostaną 
zrealizowane z puli tegorocznej, co pochłonęło drobne 40 milionów zł z 
2010r. Finał jest taki, że do rozdania pozarządowcom w 2010 r. pozostało  
17,5 miliona, zaś na obsługę tegoż rozdawnictwa MPiPS przeznaczyło 2,5 
mln zł. W takich realiach kilka tysięcy wniosków z całej Polski zwyczajnie 
nie miało szans przy takiej konkurencji. Kogo obchodzi, że bezdomni mają 
coś do powiedzenia, a zwłaszcza, że gazeta ma ich bronić przed dyskry-
minacją – co przewidywał tegoroczny konkurs. W jaki sposób można bro-
nić przed dyskryminacją? Otóż wg pomysłodawców tegorocznego konkur-
su zapewne na następujących kilka sposobów, byle nie przez ich własną 
gazetę: 
1. zwoływać konferencje opowiadające o bezdomnych 
2. prowadzić szkolenia ze sposobów zdobywania dotacji na pomoc bezdomnym 
3. zrobić zdjęcia bezdomnym i opublikować ja we wszystkich miastach Polski na wielkich 

tablicach reklamowych z podpisem: „nie bądź obojętny”. 
4. prowadzić akcję informacyjną dla „domnych” jak pomóc bezdomnym. ITD... 
Okazuje się, że na tle podobnych pomysłów, których treść sprowadza się z 
założenia do jednego prostego zdania ludzie tacy jak my w Homo Mizerusie, 
którzy chcą stworzyć warunki do wychodzenia z bezdomności i reprezentacji 
marginalizowanej grupy społecznej bezdomnych nie mają najmniejszych 
szans się przebić. W tej sytuacji podsumuję, że widocznie nie budujemy już 
w Polsce demokracji lecz tzw. plutokrację (łatwo zapamiętać od „psa Pluto” 
W. Disney’a) czyli państwo dla bogatych. Można w takim państwie plutokra-
tycznym organizować właśnie konferencje, prelekcje, wystawy, koncerty, ale 
dać tym ludziom się wypowiedzieć w ich gazecie to się wydaje rzecz nie do 
wyobrażenia. A że przy tej okazji mieli by tu pracę oraz rozmaite terapie 
przywracające ich społeczeństwu to także nie ma żadnego znaczenia w 
kraju, w którym bezrobocie nadal wynosi 12 procent-1907,9 w tys. czyli 
prawie 2 miliony „domnych” osób nie ma pracy. Kogo w takim razie jeszcze 
obchodzą jacyś bezdomni i to co chcą „wybełkotać”? Nadal nas, choć nie 
wiemy jeszcze jak długo... 

     Na zakończenie kilka cieplejszych słów.  
Wierzmy, że „Polak potrafi” i że jakoś przetrwamy te następne miesią-
ce i lata. Wielu dobrze sobie radzi, co widać po nowych domach i 
samochodach, a wszyscy przecież nie są złodziejami. Będzie odbu-
dowa zniszczonych miejscowości po powodzi, infrastruktura unowo-
cześnia się w związku z EURO2012, bezrobocie więc spadnie, a to co 
obserwujemy za oknami zwłaszcza w miastach prezentuje się nowo-
cześniej, bo wybory samorządowe powinny być organizowane corocz-
nie. Wierzmy, że polska państwowość jest obecnie pewna (NATO+UE 
i np. nie rozpadną się), więc najważniejsze jest aby w jak największej 
liczbie Polacy w teraźniejszości i przyszłości nie byli oszukiwani i żeby 
ich dalsza i niedawna historia była odkłamana, a polskie oczywistości 
czyli np. nasz chrześcijański rodowód nie będą negowane. A wtedy 
„prawda nas wyzwoli” i będziemy żyć w Polsce wszyscy – zadowoleni, 
w silnym, dobrze zorganizowanym  i sprawiedliwym państwie.  Pełne 
półki, które teraz mamy oraz grill i wyrafinowane zabawy czy dalekie 
podróże wolnych ludzi to są jakieś wartości, ale też i o co innego nam 
chodziło.                                                               Konrad Kalinowski 
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UUU---RRROOOKKK---III   OOOBBBAAAMMMYYY===UUU---RRROOOKKK---III   OOOBBBAAAWWWYYY    

 Po co teraz mamy czytać o obecnym prezydencie Stanów 
Zjednoczonych Baracku Obamie?  
Kogo on obchodzi - polskich bezdomnych czy nawet „domnych”?  
A jeśliby pisać o jakimś prezydencie to może o naszym nowym 
polskim – Bronisławie Komorowskim, a nie o amerykańskim?  
Jaki wpływ na moje codzienne życie ma kto ś, kto szefuje 
państwem „za wielk ą wod ą”, zwłaszcza w czasach pokoju i 
po zako ńczeniu „zimnej wojny”? 
Próbując odpowiedzieć na tak postawione pytanie zdroworozsąd-
kowo to właściwie jeśli u steru jakiegokolwiek państwa znajduje 
się osoba mieszcząca się w normie psychicznej, nie uzależniona 
od nałogów, nie marząca o zbrojnym podboju sąsiadów, będąca w 
stanie kierować i kontrolować administracją państwem – to zasad-
niczo nic nam do niej ani tej osobie do nas. Niech tam sobie w 
weekendy gra w dowolną grę, a nawet puszcza samotnie żonę na 
plażę Zatoki Meksykańskiej w roli ratownika upadającej turystyki 
po awarii szybu naftowego firmy BP. 
No dobrze, ale prezydent USA to jest „Pan Świata”, szef najbogat-
szego państwa na świecie, osoba reprezentująca najbardziej libe-
ralną gospodarkę, ma wielką armię i wielkie wpływy...  

HM zadał kilka pyta ń na ten  temat p. Ryszardowi – 
bezdomnemu z Warszawy , twierdzącemu, że pochodzi z Dą-
browy Górniczej. P. Ryszard twierdzi także, że zna się na polityce 
światowej i krajowej. No to poczytajmy co myśli o prez. Obamie. 
„No i co z tego?”- odpowiada p. Ryszard na wcześniejsze pytanie. 
„Tak jak i w Polsce są tam bezdomni i koczują w pustostanach i 
pod wiaduktami wielkich amerykańskich miast, zupełnie niedaleko 
od drapaczy chmur, centrów handlowych i bogatych dzielnic”.  
Na to HM mówił dalej swoje: „Przecież prezydent USA to jest teraz 
przyjaciel Polski, należymy razem od 11 lat do NATO, Amerykanie 
dziękują nam do dziś za pomoc w walce o jej niepodległość Tade-
uszowi Kościuszce i Kazimierzowi Pułaskiemu.” 
„Eee tam” – odpowiedział p. Ryszard  – „Kościuszko i Pułaski 
pomogli może USA, ale w Polsce im się nie udało Rosjanom doło-
żyć, mieli za mało sojuszników i nie taką organizację walk jak w 
Ameryce, więc nie mieli szans. A NATO? Przepraszam – NA CO 
nam to NATO? -  Polska armia nawet nie ma już stałego poboru, z 
armią zawodową jest kulawo bo jest mała, z bałaganem i marnie 
uzbrojona. Ładne mi czasy pokoju - w związku z NATO prowadzi-
liśmy już 3 wspólne wojny, nazywane misjami pokojowymi w byłej 
Jugosławii, w Iraku i w Afganistanie, podczas których zginęli pol-
scy żołnierze.  Jak to taka liberalna gospodarka to niech USA 
zapłacą Polsce właściwie za tą pomoc, bo oszczędzają na wła-
snych żołnierzach i odszkodowaniach za ich śmierć, które w USA 
są wielkie. W Jugosławii chodziło tylko o to aby Rosjanie mogli 
zestrzelić jeden samolot F-117, niewidzialny dla radarów, i właśnie 
niedawno zrobili już sobie jego latającą kopię – coś widziałem o 
tym chyba w Teleexpressie. 
Mieliśmy odbudowywać Irak, ale tam wybucha codziennie kilka 
bomb, więc jest zbyt niebezpiecznie i nasze słabe firmy w stosun-
ku do zachodnich nie stać jest na stałą ochronę wojskową. 
O zniesieniu wiz dla Polaków do USA też jest cisza, a mógłbym 
tam sobie za dolary pokoczować pod mostem zamiast w tej War-
szawie. W Afganistanie szukają Talibów w górskich jaskiniach na 
zupełnym pustkowiu. Niech zostawią w spokoju tych biedaków 
jeżdżących osiołkami, a raczej niech dobiorą się do tych, który 
finansują terroryzm, do ich firm, do ich kont bankowych, do handlu 
bronią. A tak, to XXI - 100 lecie bez wojen, jak je ogłaszał swego 
czasu poprzedni prezydent USA G. Bush, już od lat 10-ciu nakrę-
ca zbyt firm zbrojeniowych poprzez utrzymywanie tych poligonów 
doświadczalnych dla nowych broni.  
HM mówił dalej swoje: „Ale przecież prez. Obama nie rozpoczynał 
tych wojen tylko „szeryf Bush” i teraz „się musi z nimi wozić”. Wi-
dać po Afganistanie, że niechętnie, bo nawet jego generałowie 
mają mu za złe, że się nimi nie interesuje. Obama to pacyfista, 
który chce pokazać światu, że USA pod wodzą „kolorowego” pre-
zydenta zrezygnuje z polityki imperialnej i będzie pomagać ubo-
gim państwom i niedługo wycofa wojska”. 
P. Ryszard : „Rzeczywiście – prez. Obama jakby miał już dość 
tych wypraw zamorskich, ale on ma zobowiązania dla kapitału. To 
jest człowiek popularny, ale do wynajęcia. Nie stoi za nim wielka 
dynastia rodzinna, wieloletnie wpływy Bóg wie gdzie, czyli to ra-
czej taki tam sobie zdolny prymus, dowód na istnienie „amerykań-

skiego wielkiego snu” o karierze od pucybuta do prezydenta. 
Dlatego w USA lubią Lecha Wałęsę - bo on jest widziany przez 
nich jak Amerykanin, który musi się sam przebijać i walczyć o 
wszystko z perspektywą kariery lub zupełnej katastrofy życiowej.” 
HM: „No i co, Pana zdaniem - prez. Obama podzieli los prez. 
Lecha Wałęsy? Jest takie porzekadło, że „murzyn zrobił swoje – 
murzyn może odejść” – to by pasowało do prez. Obamy, a do 
prez. Wałęsy, że to był „biały murzyn”  do roboty za kogoś? 
P. Ryszard : „W pewnym sensie pasują, bo świat się zachwycał 
na kredyt prez. Obamą za sam fakt, że to pierwszy nie biały 
prez. USA. Potem nawet ten zachwyt udzielił się w Europie i po 
raz pierwszy w historii ktoś awansem dostał pokojową nagrodę 
Nobla. Za co ten Nobel – ja się pytam? Że nie zdobył władzy po 
krwawym przewrocie kolorowi kontra biali, a mógłby? Przecież to 
lipa z takim przewrotem. Przewrotu w mentalności Amerykanów 
i świata dokonały media. W ciągu ostatnich co najmniej 30-tu lat 
Amerykanie i reszta świata byli systematycznie przez media 
przygotowywani do pogodzenia się z przyszłym faktem pojawie-
nia się prez. Obamy, czy kogokolwiek innego nie białego. Jak się 
zastanowić, to przynajmniej od 25 lat role kierownicze w filmach 
fabularnych prod. USA o polityce czy o biznesie wykonywał 
czarnoskóry – był w nich dyrektorem, prezydentem, a nawet 
Bogiem. Ponadto od ponad 30-tu lat prezentowano też filmy o 
ucisku czarnoskórych, o handlu niewolnikami w wyniku którego 
przybywali w nieludzkich warunkach do Ameryki, o Wojnie Pół-
noc-Południe znoszącej niewolnictwo w USA. Prez. Bush miał 
już czarnoskórą minister spraw zagranicznych – 3 osobę w pań-
stwie, a jest republikaninem, czyli konserwatystą. To wszystko 
dawało ludziom przekonanie, że systematycznie dojrzewamy do 
„sprawiedliwości dziejowej” polegającej właśnie na zostaniu 
prezydentem USA przez czarnoskórego. W tym świetle nawet 
Ku-Klux-Klan stał się bandą ciemniaków, zasługującą tylko na 
śmietnik historii. I jeszcze przypominane na okrągło wizjonerskie 
słowa zamordowanego potem pastora Martina Luthera Kinga „I 
had a dream” – „Miałem sen”, w którym ukazał mu się przyszły 
świat bez podziału na białych i kolorowych”.  
HM: „To w takim razie jest Pan rasistą Panie Ryszardzie?” 
P. Ryszard : „Uchowaj Boże, co to za bzdury mi Pan wciskasz? 
Jak najbardziej jestem za tą „sprawiedliwością dziejową”. Niech 
teraz czarnoskórzy pokażą czy są w stanie stworzyć lepszy 
świat. Obawiam się jednak, że prez. Obama to po prostu na 
razie jakby mały „wyłom” w dotychczasowym układzie świata. 
To, że media przygotowały zwykłych obywateli do akceptacji 
jego pozycji nie oznacza, że wszyscy się z nią pogodzili. Ten 
wybór ma na pewno wciąż zagorzałych wrogów, często ukry-
tych, nawet sam Obama podobierał sobie do własnego otocze-
nia ludzi o innych poglądach niż on.  
Poza tym USA ma wieloletnie zobowiązania militarne i gospo-
darcze, samo USA ma też potężnych wrogów, więc sympatycz-
ny chłopak to może okazać się za mało przy ogarnięciu globalnej 
polityki i to jeszcze z wizją naprawy wielu patologii ciągnących 
się od stuleci. To się tym razem nie uda.  
Może komuś za jakiś czas, ale raczej jemu nie. Jest za miękki, 
wystraszony, przytłoczony, wycofany.  O sojusznikach w Europie 
i na świecie zapomina i lekceważy ich, a ma przecież w swoim 
rządzie ważnego ministra od weteranów, reprezentującego ludzi 
z różnych wojen i potyczek USA, również np. w sprawie polskiej. 
Nad pokojem też trzeba umieć pracować. Pokój światowy to nie 
jest robienie budek lęgowych dla ptaków zamiast produkcji broni. 
Prez. Obama musi pamiętać, że tylko on pośród jego kolegów w 
polityce światowej jest pacyfistą, a reszta w gruncie rzeczy przy-
chodzi do tejże polityki tylko po to aby utrwalać stary system 
zastraszania świata globalną wojną i spokojnie nakraść dla sie-
bie oraz kumpli. Współczuję prez. Obamie, choć wielkie odbiera 
teraz honory, ale po jego minie z TV odnoszę wrażenie, że czuje 
się osamotniony – jak właśnie bezdomny, w potrzasku + ma 
kryzys finansowy. Jeśli ma coś zrobić to „musi włączyć 5 bieg”. 
HM: „Ciekawie Pan nam naopowiadał. Wiele Pan dostrzega 
czego inni nie. Rzeczywiście interesuje się Pan polityką, zapew-
ne zgodnie z zamiłowaniami z czasów „domności”. Mamy na-
dzieję, że w przyszłości jeszcze o czymś porozmawiamy.  

Dziękuję za rozmowę”(KK). 
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SUROWCE  MINERALNE  AFRYKI 

 
Afryka naleŜy do kontynentów bogatych w kopaliny stałe, jednak w wielu przypadkach produkcja 
jest niŜsza niŜ wynikałoby to z wielkości zasobów. 
Z kontynentu afrykańskiego pochodzi ponad połowa światowej produkcji: platyny, rud kobaltu 
oraz diamentów. 
Platyna – występuje w RPA oraz Zimbabwe 
Kobalt – występuje w Dem. Rep. Konga - zajmuje I miejsce na świecie, Zambii, Maroko, Bot-
swanie, Zimbabwe, RPA.  
Diamenty – występują zwłaszcza w:  
- Botswanie (prawie wyłącznie diamenty jubilerskie),  
- Dem. Rep. Konga (głównie diamenty przemysłowe) 
- RPA a takŜe w Angoli.  
W Botswanie i RPA złoŜa diamentów występują w pobliŜu kimberlitów na tarczy Kalahari, 
natomiast w Afryce centralnej w dorzeczu Konga na tarczy kongijskiej. 
 
Podkreślić naleŜy takŜe wysokie miejsce Afryki jako dostawcy: 
Rudy chromu – występuje w: 
- RPA w magmowym kompleksie skał rudonośnych - I miejsce na świecie  
- Zimbabwe w tzw. Wielkiej Dajce – kompleksie skał zasadowych i ultrazasadowych 
zawierających złoŜa manganu 
- na Madagaskarze i w Sudanie  
Rudy wanadu – występują w RPA - I miejsce na świecie, takŜe w Burundi występują wielkie 
złoŜa tego surowca jednak nie eksploatuje się ich. 
 
Rudy manganu – równieŜ przoduje RPA, Gabon, Ghana, Maroko i Namibia. 
 
Fosforyty – występują w Afryce Północnej w Maroko i Tunezji. 
 
Afryka ma takŜe bogate zasoby złota – bardzo cennego surowca. 
Złoto – występuje w RPA, Ghanie, Tanzanii, Mali Gwinei, Zimbabwe a takŜe wielu innych jednak 
wielkość ich wydobycia nie ma duŜego znaczenia. 
 
Rudy uranu – pochodzą gł.z kopalń w Nigrze (Arlit, Akouta) Nigerii oraz RPA 
 
Zasoby ropy naftowej są na kontynencie afrykańskim stosunkowo niewielkie, występują: 
- w przybrzeŜnych osadach kredowych w centralnej Afryce i szelfie zachodniej Afryki 
wzdłuŜ wybrzeŜy Nigerii, Gabonu, Konga i Angoli 
- w płn. Afryce: w Algierii, Libii i Egipcie. 
- w utworach delt Nilu  
w 2006 r. Mauretania dołączyła do państw eksportujących ropę naftową 
 
Boksyty -  występują głównie w Gwinea, Ghanie, Sierra Leone 
Azbest - Zimbabwe 
Aluminium – występuje przede wszystkim w RPA, Mozambiku, Egipcie 
Rudy niklu – występuje głównie w RPA (w magmowym kompleksie skał rudonośnych) a takŜe w 
Botswanie i Zimbabwe 
 
Kontynent afrykański wyraźnie traci na znaczeniu jeśli chodzi o rudy miedzi, gdyŜ jeszcze w 
latach 60-tych pochodziło stąd ok. 25% światowej produkcji tego minerału. Niemal 80% afrykań-
skich rud miedzi eksploatuje się w kopalniach połoŜonych w obrębie tzw. Pasa Miedziowego 
albo Miedzionośnego (ang. Copperbelt), na pograniczu Zambii i Demokratycznej Republiki 
Konga. 
TakŜe w RPA, Botswanie i Namibii 
 
Rudy cynku i ołowiu – Maroko, Namibia, RPA, Tunezja 
 
Rudy Ŝelaza – występują głównie w RPA, Mauretanii, Egipcie 
 
Węgiel kamienny w większości pochodzi z RPA. Pozostali producenci węgla kamiennego -  
Zimbabwe, Maroko, Dem. Rep. Konga Nigeria, pozyskują go w bardzo niewielkich ilościach z 
przeznaczeniem na zaspokojenie wewnętrznych potrzeb energetycznych. 
 
Podsumowując: 
Afryka ma bogate zasoby wielu cennych surowców mineralnych . To tutaj znajdują się najwięk-
sze na świecie zasoby takich metali strategicznych jak : platyna, kobalt, diamenty, chrom, złoto. 
 
Surowce mineralne Afryki występują w 3 pasach : 
- 1 pas – centralna i południowa Afryka  
pas biegnący wzdłuŜ wielkich jezior afrykańskich: pogranicze Dem.Rep. Konga, Ugandy, Kenii, 
Tanzanii, Ruandy i dalej na południe, surowce występują w Zambii, Botswanie i RPA , 
- 2 pas – zachodnia Afryka  
pas biegnący wzdłuŜ wybrzeŜy Zatoki Gwinejskiej , 
- 3 pas – północna Afryka  
pas biegnący wzdłuŜ wybrzeŜy Morza Śródziemnego . 
 
Centralna i południowa Afryka – występują tutaj : 
 platyna : RPA 
 diamenty : zwłaszcza Dem.Rep.Konga , Botswana , RPA  
 rudy miedzi : pas miedzionośny na pograniczu Dem.Rep.Konga i Zambii  
 rudy manganu : RPA 
 złoto : głównie RPA 
 węgiel kamienny : RPA 
 rudy Ŝelaza : RPA 
Zachodnia Afryka : 
 ropa naftowa : wzdłuŜ wybrzeŜy Nigerii , Gabonu , Konga i Angoli  
 rudy manganu : Gabon  
 boksyty : głównie Gwinea i Sierra Leone  
Północna Afryka : 
• ropa naftowa : Algieria , Libia , Egipt  
• gaz ziemny : Algieria , Libia  
• fosforyty : Maroko , Tunezja  
• rudy cynku i ołowiu 

Niniejszy artykuł jest kontynuacją dwóch wcześniejszych 
publikacji z numerów 19, 20 oraz 22 Homomizerusa.  
W poprzednich wydaniach cytowaliśmy opinie różnych osób 
o Afryce i jej obecnej rzeczywistości jak również rozpoczęli-
śmy dywagacje na temat praktyk neokolonialnych jak ogra-
bianie go z surowców naturalnych, podsycanie konfliktów 
lokalnych, głodu w na kontynencie w aspekcie spekulacyj-
nej polityki rolnej bogatych państw czy kontrowersyjnej poli-
tyki koncernów farmaceutycznych. W bieżącym numerze 
będąc w zgodzie ze wcześniejszymi deklaracjami zajmiemy 
się bogactwami naturalnymi oraz rolnictwem Afryki, poszu-
kując jednocześnie nowych rozwiązań. 

KOLONIALNA HISTORIA AFRYKI 2 
Jak  zwykle na początek trochę geografii oraz statystyki. 
Poniżej prezentujemy Państwu współczesny podział teryto-
rialny Afryki z nazwami państw aby łatwiej było rozpoznać 
kraje na mapie 2. Poniżej widzicie Państwo podział kolo-

nialny Afryki na podstawie mapy z 1898 r., uzupełniony o 
dane HM za Wikipedią. (Źródło↓: ŚwiatPodróży.pl, Wydaw-
nictwo PPWK) 
Nie wszystkie z państw posiadających kolonie miały je aku-
rat w Afryce. Oczywistością jest również fakt, że do dzisiej-
szych czasów flagi niektórych państw zmieniły swój wygląd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zestawienie zbiorcze z informacjami pokolonialnymi o po-
szczególnych państwach prezentujemy w formie tabeli na 
następnych stronach, ze względu na jej objętość. 
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Rolnictwo w Afryce 

Ludzie zamieszkują Afrykę od ponad 4 mln lat. Sahara była 
kiedyś żyznym terenem, bogatym w roślinność i zwierzęta, ale 
tysiące lat temu wyschła a ludzie przenieśli się na południe, by 
uprawiać rolnictwo na sawannach.  
Afryka jest kontynentem biednym, o dużym zróżnicowaniu 
poziomu rozwoju gospodarczego. Tylko kilka krajów jest śred-
nio rozwinięta gospodarczo, pozostałe 44 są daleko od osią-
gnięcia progu PKB – 2000$. Dużą rolę dla rozwoju gospodarki 
a Afryce odegrało położenie bogactw naturalnych. Państwa 
średnio rozwinięte swoją gospodarkę opierają na ich wydoby-
ciu, a słabo rozwinięte, na mało dochodowym rolnictwie, które 
nie jest dobrze zorganizowane. 
Wszystkie kraje Afryki możemy podzielić na dwie grupy: kraje 
słabo i średnio rozwinięte. Wg najnowszych danych w Afryce 
nie ma krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. 
Kraje średnio rozwinięte to kraje położone na północy i połu-
dniu Afryki (Egipt, Tunezja, Libia, Algieria, Maroko - Namibia, 
RPA ), mające dostęp do morza/oceanu i bogate w surowce 
mineralne. Największy udział w gospodarce tych krajów ma 
przemysł wydobywczy. W krajach tych wydobywa się m.in.: 
ropę naftową, gaz ziemny, uran, platynę, cynę, miedź oraz 
złoto i diamenty. Małą rolę w gospodarce tych państw odgry-
wa rolnictwo i przemysł przetwórczy(dobrze rozwinięty tylko w 
Egipcie, RPA, Algierii i Maroku). Do grupy krajów słabo rozwi-
niętych zaliczamy pozostałe 44 kraje Afryki( ). W państwach 
tych mieszka większość ludności Afryki. 
15 najbiedniejszych krajów Afryki zamieszkuje ponad 1/3 lud-
ności kontynentu. 
W krajach tych panuje powszechne ubóstwo, gdyż główną 
gałęzią gospodarki jest tam mało dochodowe rolnictwo. W 
tych rolniczych państwach nie istnieje przemysł wydobywczy, 
zdarzają się natomiast ośrodki przemysłu przetwórcze-
go(Kenia, Etiopia). W krajach słabo rozwiniętych uprawia się 
m.in.: kukurydzę, ryż, proso i sorgo oraz banany, kawę i kaka-
o. Uprawy roślin uzależnione są klimatu, dlatego też najwięcej 
roślin uprawia się w środkowej części Afryki(klimat równiko-
wy), a mniej na południu, czy północy(klimat podzwrotnikowy). 
RPA wyróżnia się spośród innych średnio rozwiniętych krajów 
Afryki dobrze rozwiniętym rolnictwem 
( tereny uprawne zajmują 75% powierzchni kraju). Rolnicy 
tego kraju produkują więcej żywności niż konsumują miesz-
kańcy RPA(nadwyżka przeznaczona jest na eksport). W RPA 
uprawia się głównie: 
zboża – kukurydzę, pszenicę, owies, jęczmień; cytrusy – ba-
nany, cytryny; orzeszki ziemne; tytoń; ziemniaki, pomidory, 
fasolę. W RPA hoduje się także zwierzęta – konie, owce oraz 
trzodę chlewną. U wybrzeży znajdują się bogate w ryby łowi-
ska wykorzystywane przez rozwiniętą flotę rybacką RPA. Re-
publika Południowej Afryki posiada wielu ważnych partnerów 
gospodarczych. Są to m.in.: Unia Europejska, USA oraz Ka-
nada.                               Tunezja 
Rolnictwo opiera się na uprawie pszenicy, i nie stanowi „filaru” 
gospodarki tego kraju. W Tunezji, dzięki korzystnemu położe-
niu geograficznemu, rozwinęła się także turystyka. Średnie 
PKB na mieszkańca w Tunezji wynosi 6800$. Głównymi part-
nerami gospodarczymi tego kraju są Niemcy, Włochy oraz 
Francja.                              Egipt 
Tu dobrze rozwinęło się rolnictwo, uprawia się m.in.: bawełnę, 
ryż, kukurydzę oraz pszenicę, a hoduje bawoły, owce, kozy i 
bydło. Znaczne zyski Egipt czerpie z eksploatacji kanału su-
eskiego. Do niedawna Egipt był państwem gdzie napływał 
głównie kapitał zagraniczny. W 1991 r. władze postanowiły 
odejść od takiego modelu gospodarki i wprowadzić elementy 
zgodne z ustawami MFW. Największymi partnerami gospo-
darczymi Egiptu są UE, USA i Japonia. 

Demokratyczna Republika Konga 
Rolnictwo w DRK opera się na uprawach kukurydzy, sorga, 
ryżu. manioku oraz bananów, kawy, herbaty, palmy oleistej, 
orzeszków ziemnych i trzciny cukrowej. PKB na mieszkańca 
w DRK wynosi 600$. 

Tanzania 
Tanzania to jedno z najbiedniejszych krajów Afryki i świata. 
Podstawą gospodarki w tym kraju jest rolnictwo. 
W Tanzanii uprawia się głównie kukurydzę, maniok, sorgo, 
proso, ryż, bataty, banany oraz kawę, bawełnę, tytoń i her-
batę. Mimo wydobycia diamentów Tanzania to kraj biedny, 
PKB na mieszkańca wynosi tam 600$. Przemysł w Tanzanii 
jest słabo rozwinięty. na terenie kraju znajdują się jedynie 
nieliczne małe zakłady przemysłu papierniczego, chemicz-
nego, maszynowego oraz elektrotechnicznego i skórzanego. 

Sudan 
Sudan to słabo rozwinięty kraj rolniczy. Duży wpływ na go-
spodarkę tego kraju ma trwająca do dziś wojna domowa. 
Rolnictwo w Sudanie jest prymitywne, rozdrobnione. W Su-
danie uprawia się głównie bawełnę orzeszki ziemne, sorgo, 
sezam, proso, pszenicę, jęczmień, soję, trzcinę cukrową, 
palmę daktylową oraz cytrynę i mango. W państwie tym 
rozwinęła się hodowla kóz, bydła, wielbłądów i owiec. Tak 
jak w Tanzanii przemysł w Sudanie jest słabo rozwinięty. 
Istnieją jedynie małe zakłady przemysłu chemicznego, 
drzewnego, spożywczego i skórzanego. Mimo słabo rozwi-
niętego przemysłu oraz nie do końca dobrze prosperującego 
rolnictwa PKB na mieszkańca w Sudanie wynosi 1400$. 

Plony w Afryce 
Plony z hektara w Afryce sub-saharyjskiej wynoszą zaledwie 
jedną trzecią plonów w Azji. Stanowią jedną dziesiątą plo-
nów w Ameryce. Gdyby produktywność w Afryce wzrosła 
tylko do poziomu azjatyckiego, obecny kryzys żywnościowy 
niemal by zniknął — a wielu najbiedniejszym ludziom na 
świecie powodziłoby się lepiej. 
Dlaczego rolnictwo afrykańskie jest tak nieproduktywne?  
Nie jest to winą afrykańskich rolników, którzy „posługują się 
swoimi narzędziami i zajmują się swoimi uprawami i zwie-
rzętami z wynikającym z doświadczenia osądem i znaczny-
mi umiejętnościami" — jak pisze Robert Paarlberg, ekspert 
rolnictwa w Wellesley College i Harvard University. Problem 
polega na tym, że od stuleci, jeśli nie od tysiącleci, używają 
oni tej samej technologii. „Niezależnie od tego, jak dużo i 
ciężko pracują posługując się tymi nieulepszonymi techni-
kami — pisze Paarlberg — ich produktywność pozostaje 
ograniczona i dochody nie rosną". 
Sytuację dodatkowo pogarsza wzrost populacji. Więcej ust 
do wykarmienia oznacza większy nacisk na ziemię i inne 
zasoby — jest to przyczyną tego, że produktywność w Afry-
ce nie tylko nie rośnie, ale maleje. W 2005 roku rolnictwo 
afrykańskie wyprodukowało o trzy procent mniej per capita 
niż w roku 2000 i o 12 procent mniej niż w roku 1975. 
„Przez ostatnie 20 lat społeczność dawców właściwie zasto-
powała pomoc dla rolniczej modernizacji Afryki. Procent 
amerykańskich bilateralnych programów pomocniczych, 
skierowany na rolnictwo, spadł z 25 do jednego procenta. 
Bank Światowy obciął pożyczki na rolnictwo z 30 procent 
sumy pożyczkowej do ośmiu procent. Dawcy europejscy 
także zmniejszyli pomoc" — zauważa Paarlberg. — Tak 
więc Afryce podcięto nogi". 
 
W HM23 będziemy kontynuować naszą afrykańską podróż. 
Kto wie, może nasi wykluczeni staną się kiedyś misjonarza-
mi nowoczesności i ratowania honoru bogatego świata, sko-
ro nie ma dla nich miejsca w Polsce ani w Europie. 

KK, za wikipedia.pl, www.racjonalista.pl, www.sciaga.pl 
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Czy po 600 latach od dnia 15 lipca 1410 r., czyli 
od daty bitwy pod Grunwaldem jest sens pisać 
cokolwiek na jej temat i to w gazecie bez-
domnych? Jak czytelnicy Homo Mizerusa wie-
dzą staramy się podwyższać poziom naszych 
artykułów, apelując przy tej okazji do bezdom-
nych o poświęcenie choć chwili czasu na prze-
czytanie tekstów nie dotyczących bezdomności. 
Dla bezdomnego takie symbole jak flaga pań-
stwowa, hymn, pieśni okolicznościowe czy 
religijne, kibicowanie reprezentantom polski w 
sporcie i w innych dziedzinach sprawiają, że 

czuje się on w swojej bezdomności w dalszym ciągu członkiem 
polskiego społeczeństwa. Właśnie dlatego skorzystamy z okazji 
600-lecia zwycięskiej bitwy i porozmawiamy o niej, jak zwykle w 

nasz specyficzny sposób. Współczesny wizerunek bitwy pod Grun-
waldem zawdzięczamy artyście malarzowi Janowi Matejce, pisa-
rzowi Henrykowi Sienkiewiczowi – autorowi powieści „Krzyżacy” 
oraz filmowi fabularnemu pod tym samym tytułem. Najbardziej 
współczesny wizerunek nadał bitwie grunwaldzkiej rz eźbiarz p. 
Jan Papina, tworz ąc drewnian ą replik ę obrazu Jana Matejki . 
Pierwsi dwaj autorzy tworzyli swe dzieła „ku pokrzepieniu serc”, 
starając się przypominać Polakom w czasach rozbiorów o odległej 
ich czasom świetności Polski, natomiast reżyser filmu „Krzyżacy” 
Aleksander Ford wraz z aktorami starali się przybliżyć tą chwałę w 
obliczu politycznego uzależnienia od socjalistycznej rzeczywistości. 
Film nakręcono w 1960 r., zaledwie 15 lat od zakończenia II wojny 
światowej, w czasach „zimnej wojny”. W ramach walki z niemieckim 
rewizjonizmem oraz powołując się na istnienie takich filmów histo-
rycznych powstałych w ZSRR jak np. „Iwan Groźny”, udało się pol-
skim twórcom zrealizować film „Krzyżacy”. „Film ten miał największą 
widownię w historii polskiej kinematografii – 32 315 695 widzów” 
(Wikipedia.pl). Pokazanie publiczności jak bije się Niemców po-
wiodło się, choć formacje wojskowe w rzeczywistości nie nosiły w 
większości barw krzyżackich, ani też nie były wyłącznie niemieckie, 
co widać nawet na obrazie Jana Matejki. Oddziały te były jednak 
pod dowództwem niemieckiego mistrza zakonu krzyżackiego Urlicha 
von Jungingena dla wsparcia jego racji. 
Kilka lat temu, kiedy paru ważnym osobom przypomniano o zbli-
żającej się okrągłej rocznicy Grunwaldu, zaistniał projekt powstania 

nowej wersji filmu, który nie doszedł do skutku, a szkoda, choć też 
trzeba przyznać, że pierwszy film po komputerowym odnowieniu 
prezentuje się w dalszym ciągu imponująco.  

No i co nam z tamtego Grunwaldu? – zapyta obecnie k toś. 
To już ponad pół tysiąclecia, państwa biorące w nich udział po 
części już nie istnieją. Przede wszystkim zaś nie istnieją już spra-
wy, o które walczyli ówcześni ludzie. Okazuje się, że nie do końca 
to prawda. Epoki następne solidnie pozmieniały europejskie rela-
cje, ale kompletnie z map znikło potem jedynie państwo krzy-
żackie, zaś państwo Polskie na 123 lata - na cały wiek XIX. Bitwa 
grunwaldzka 1410 r. czyli najważniejsze wydarzenie Wielkiej Woj-
ny z Zakonem Krzyżackim odbyła się po 184 latach od sprowa-
dzenia zakonu na ziemie polskie przez księcia Konrada Mazowiec-
kiego w 1226 r. do walki z poganami ze wschodu, głównie Prusa-
mi, których szybko wymordowano. W pewnym sensie współpraca 

Polski z Zakonem Najświętszej 
Marii Panny to rodzaj ówczesnej 
unii europejskiej. Przez prawie 2 
wieki do 1410 r. powstał spór z 
krzyżakami i Polska nie mogła 
znaleźć stronników dla swoich 
racji państwowych poza grani-
cami kraju, zwłaszcza w Rzymie 
u papieży oraz w Europie Za-
chodniej. Spór ten spowodował 
10 wojen, z czego jeszcze 5 po 
1410r. Łącznie z krzyżakami 
męczyliśmy się 299 lat, do 1525 
r. W tworzeniu koalicji przeciw 
krzyżakom Polska musiała 
przejść bardzo długą polityczną 
drogę - do Unii Polski i Litwy, 
dzięki małżeństwu królowej 
polskiej św. Jadwigi z Włady-
sławem Jagiełłą - władcą Litwy, 
wraz z przyjęciem przez niego 
chrześcijaństwa na całą Litwę w 
1385r. Potem o pomoc proszo-
no wielokrotnie wiele narodów, 
w tym także Tatarów, czyli wy-
znawców islamu, co przecież 
„punktów” w katolickiej Europie 
Polsce nie przynosiło. Sukcesu 
samej bitwy grunwaldzkiej nie 
udało się wykorzystać do mak-
simum. Mimo rozgromienia sił 
zakonnych nie zdołano zdobyć 
Malborka, a zajęte zamki krzy-
żackie w wielu miejscowościach 
państwa krzyżackiego wojska 
polskie opuściły. Przedziwny 

bezwład opanował zwycięzców do tego stopnia, że dopiero jesien-
na bitwa pod Koronowem przeważyła losy Wielkiej Wojny z Zako-
nem, aż do podpisania pokoju w 1411 r. w Toruniu, w wyniku któ-
rego Polska otrzymała Ziemię Dobrzyńską. Siłą Zakonu potem 
znacznie osłabiły wojny z 1425 i 1466r. – „Wojna trzynastoletnia”, 
która znacznie uszczupliła jego terytorialne posiadanie, włącznie z 
Malborkiem. Upadek krzyżaków jako posiadaczy własnego pań-
stwa nastąpił po ostatniej z nimi wojnie w 1525 r. i „hołdzie pru-
skim” księcia Albrechta Hohenzolerna, który przyjął wtedy lutera-
nizm. Zatem do ostatecznego upadku zakonu przyczyniła się re-
formacja i podział zakonu. Na tegorocznej rocznicy bitwy obecny 
był wielki mistrz zakonu, istniejącego do dzisiaj z siedzibą w Wied-
niu (nawet jest w nim 3 Polaków) ks. dr Bruno Platter. Oficjalni 
goście obchodów mówili o jednej Europie. Nic nowego. Europa 
zawsze była jedna, za to istnieją wszelakie wynaturzenia, których 
konsekwencji nie można przewidzieć w momencie narodzin. Tak 
zresztą jak z narodzinami Prus Książęcych po krzyżakach, które w 
następnych latach bodły wręcz nas, a w XX wieku stały się powo-
dem II wojny światowej. Ze średniowiecza wywodzi się również 
istnienie tzw. Okręgu Kaliningradzkiego – obecnie w rękach rosyj-
skich. No i co dalej?  Nic – wszystkich świętujących w 2010 r.  
pogodziły upał, ulewa i gigantyczne korki po zakończeniu obcho-
dów ze skandalem organizacyjnym, za który nikt nie ponosi jak 
zwykle odpowiedzialności. Nie ma potrzeby. 
Przyszłe obchody i tak będą mniej huczne, bo nie okrągłe.      KK 

 
Pan Jan Papina, rzeźbiarz rodem z Wielunia, w lipowym drewnie wyrzeźbił replikę obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grun-
waldem”. Replika w skali 1:1 powstawała osiem lat na ścianie drewna o wymiarach 4,2 m wysokości i prawie 10 m szero-
kości. - Samo klejenie bloków drewna było przygotowywane przez dwa lata. Na ścianę poszło 50 ton drzewa lipowego, czyli 
68 m sześciennych, w sumie 34 bloki o wadze 450 kg każdy - wylicza p. Jan. Rzeźbę kupił p. Tadeusz Rucki, przedsiębior-
ca  z Podkarpacia. Pierwszą lokalizacją dla dzieła jest sala gimnastyczna Gałuszowickiej szkoły. W dalszej przyszłości p. 
Tadeusz planuje znalezienie innej lokalizacji. Pewnym wydaje się jednak fakt, iż dzieło p. Papina pozostanie w gminie 
Gawłuszowice (wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim), ponieważ to właśnie dla tej 
ziemi p. Rucki kupił monument. Tymczasem p. Jan Papina rozpoczyna rzeźbienie kolejnej repliki obrazu, będzie to „Rejtan” 
autorstwa Jana Matejki. Nabyciem czy ekspozycją rzeźby „Bitwa pod Grunwaldem” przez długi czas nie był nikt zaintere-
sowany, a powinno być np. Ministerstwo Kultury wraz z wojewodą warmińsko-mazurskim, starostą ostródzkim oraz wójtem 
gminy Grunwald. Dopiero rozgłos w mediach spowodował ww. zastępcze działania. Takie „numery” tylko u nas są możliwe. 
Źródła: http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34975,7586206,Drewniany__Grunwald__atrakcja_Podkarpacia_.html 
http://www.mazury.info/jan-papina-plaskorzezba-bitwy-pod-grunwaldem,d174.html  HM składa wyrazy uznania dla talentu,  
http://hej.rzeszow.pl/gawluszowicki_grunwald_odsloniety,artykul4851.html      patriotyzmu i determinacji p. Jana Papina.  
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W 90-tą rocznicę Bitwy 
Warszawskiej próbowano 
odsłonić w Ossowie 
Pomnik żołnierzy Armii 
Czerwonej z 1920r. Próba 
ta oraz styl upamiętnienia 
tych ofiar wzbudziły 
protesty mieszkańców. 
Kiedy doczekamy się tam 
pomnika Polskich Obroń-
ców? Była po temu 
znakomita okazja... 

 Czy Homo Mizerus to nowa gazeta histo-
ryczna? W HM22 piszemy prawie wyłącznie o historii. 
Czy nie jest czas aby pisać o tematach teraźniejszych 
albo nawet „wybrać przyszłość” za byłym prezyden-
tem p. A. Kwaśniewskim?  
Jak widać ciężko jest znaleźć temat, który nie byłby 
dość głęboko zanurzony w historii, a przede wszyst-
kim taki temat, który byłby czymś zupełnie nowym – 
całkowicie oderwanym od czegokolwiek z przeszłości. 
W przypadku wojny z ZSRR z 1920r. warto poświęcić 
jest jednak naszą uwagę choć na tą jedną stronę w 
HM. Dlaczego? 
W obronie odrodzonej po rozbiorach ojczyzny ponieśli 
śmierć nasi rodacy abyśmy mogli jako państwo pol-
skie cieszyć się niepodległością, jak się potem okaza-
ło tylko przez 21 lat. Dzięki utrzymanej suwerenności 
odrodzona Polska wypracowała znaczący dorobek 
materialny, zaś w dziedzinie ducha ukształtowała 
pokolenie naszych dziadków, czasami jeszcze ojców, 
którzy przeprowadzili obecnie żyjące młode pokolenia 
do współczesnych czasów wolności z pamięcią o tym 
co powinno być dla każdego Polaka najważniejsze. 
Tak czy inaczej – to, że teraz również i ja, autor tego 
artykułu, mogę go napisać w takiej formie jakiej chcę,  

a przede wszystkim w języku polskim – jest zasługą tamtej zwycięskiej 
wojny i ofiary życia tysięcy polskich obrońców. W XX wieku Polacy mieli 
tylko 6 powodów do większych radości, choć nie wszystkie mogły być 
jednakowej miary, ponieważ nie wszystkie spełniły pokładane w nich na 
wstępie nadzieje: odzyskana państwowość 11 listopada 1918 r., zwycię-
stwo w Wojnie z ZSRR w 1920 r., zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie 
światowej, wybór Polaka na papieża 16.10.1978 r., powstanie NSZZ i 
ruchu „Solidarność” w 1980, odzyskanie suwerenności Polski w 1989 r. 
Oczywiste jest, że różne były te radości, kilka pełnych, kilka niepełnych, 
niemniej były one powiązane z przełomowymi wydarzeniami w skali histo-
rii Polski, Europy, a nawet całego świata.  
Wojnę 1920 r. można by określić z dzisiejszej perspektywy jako skuteczną 
polską próbę przeciwstawienia się stworzeniu z Europy federacji - unii 
państw komunistycznych. W powojennym rozgardiaszu po zakończeniu I 
wojny światowej w 1918 r. do głosu w ówczesnej Europie doszły bardzo 
poważnie ruchy działające wbrew interesom własnych narodów tj. socjali-
styczne i komunistyczne. Ich celem było scalenie własnych krajów z 
ZSRR w państwo bez granic, bez wiary i bez własności prywatnej.  
W 1920 r. istniało bardzo poważne zagrożenie, że ewentualny zwycięski 
marsz przez Polskę  Armii Czerwonej spotka się z rewolucją komuni-
styczną w Niemczech, Francji i na południu Europy a tym samym rewolu-
cja ogarnie cały „stary świat”. Robotnicy w tych krajach blokowali dostawy 
broni do walczącej samotnie Polski. Zatem po 1920 r. niektórzy mogliby 
już wówczas mówić o Zjednoczonej Europie.  
Tym razem znów „ci cholerni Polacy” dodali swoją łyżkę dziegciu do becz-
ki miodu i z planów opanowania Europy przez komunizm pozostały jedy-
nie zawiedzione marzenia.  

Skąd wzi ęło si ę okre ślenie „Cud nad Wisł ą”? 
Jak wiemy cuda, zwłaszcza te zamówione - nie zdarzają się nawet współ-
czesnemu polskiemu rządowi. Mianem cudownych określiły ówczesne 
wydarzenia środowiska narodowo-demokratyczne, odmawiając Piłsud-
skiemu chwały zwycięzcy. Ponadto po sukcesie Polski w tamtej wojnie, 
otworzył przed naszym krajem i resztą Europy perspektywa względnego 
spokoju przez następnych, niestety tylko 19 lat. 
Nowe opracowania polskich historyków o wojnie 1920r. zdają się utwier-
dzać lub odwodzić czytelników od przekonania, że bez ingerencji Siły 
Wyższej ówczesnego zwycięstwa nie dałoby się odnieść. Dowództwo 
rosyjskie podejmowało w tym czasie chaotyczne decyzje, nie mające 
pokrycia w realnych faktach na froncie. Do decydentów rosyjskich docie-
rały nieaktualne meldunki w związku z przejęciem przez Polaków radio-
stacji jednej z armii. Kierowaniem obroną kraju wraz z Naczelnym Wo-
dzem Józefem Piłsudskim zajęli się gen. Sikorski, Haller, Rozwadowski, 
Sosnkowski, Śmigły-Rydz, łącząc w symbiozę wyszkolenie wojskowe 
dowódców z 3 zaborów, niską jeszcze wtedy polską świadomość narodo-
wą oraz armię ochotniczą gen. Hallera z mieszkańców Warszawy i Ma-
zowsza. Piłsudskiemu część historyków przypisuje odpowiedzialność za 
wywołanie wojny w 1920 r. wraz wyprawą na Kijów i sugeruje, że w mo-
mencie odwracania się jej losów na niekorzyść Polski marszałek oparł 
koncepcję obrony Warszawy o podpowiedź gen. Rozwadowskiego aby 
wbić klin w siły rosyjskie wprost na wschód od Warszawy po związaniu w 
bitwach silniejszych sił okrążających ją od północy i południa. Po pomyśl-
nym rozstrzygnięciu wojny i odzyskaniu części straconych terytoriów 

zwolennicy marszałka skwapliwie zadbali o to aby propagandowy suk-
ces przypisać przede wszystkim jemu, odsuwając w cień m.in. gen. 
Sikorskiego. Podziały w Wojsku Polskim utrwaliły się jeszcze bardziej po 
Przewrocie Majowym 12-15.05.1925 r. Jaka jest prawda o tym czasie 
trudno jest więc rozstrzygać zwłaszcza, że zagrożony jest przy takich 
dywagacjach narodowy mit marszałka jako gwaranta siły i sukcesów 
Polski do jego śmierci w 1935 r. Podejdźmy więc do tego zagadnienia 
następująco – koncepcja polityczna wspólnego boju przeciw Rosji wraz 
z Ukraińcami (ataman Petlura) nie udała mu się. Piłsudski chciał rozbić 
rewolucję przeciwstawiając Rosjanom także inne wschodnie narodowo-
ści (Białorusinów czy Litwinów). Społeczeństwo ukraińskie potraktowało 
Polaków jednak jak kolejnych okupantów. Musimy pamiętać, że mapa 
Polski roku 1918-20 wyglądała zdecydowanie inaczej od współczesnej. 
Marszałek Piłsudski miał również inny od współczesnego nam stosunek 
do ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Dla niego właśnie silny i 
rozległy Wschód, bez Pomorza czy Prus był kolebką Polski i polskości. 
W momencie odrodzenia państwa polskiego marszałek chciał aby jak 
najwięcej osób czujących się Polakami na wschodzie mogło mieszkać w 
granicach swojego odrodzonego kraju, bezpieczni od rosyjskiego be-
stialstwa i ruszył z ofensywą na Kijów już w 1919 r. Poniżej widzicie 

Państwo jej zachęcające postępy. Niestety początkowe sukcesy za półto-
ra roku skończyły się. Obydwie armie – polską i czerwoną zgubiła w tam-
tej wojnie szybkość operacji wojskowych, a co za tym idzie rozciągnięty 
front i zaburzenia w dostawach oraz łączności. Właśnie z takim stanem 
rzeczy mieli do czynienia żołnierze obu armii pod Warszawą, a ściślej pod 
Radzyminem i Ossowem. W dniu 15 sierpnia 1920 r. doszło tam do prze-
łamania sił rosyjskich, nie wspartych na czas jeszcze większymi oddzia-
łami, które związał walkami na północ od Warszawy gen. Sikorski i na 
południu gen. Śmigły-Rydz.  W tej sytuacji w mgliste przedpołudnie od-
działy regularnej armii polskiej, wsparte przez mieszkańców Warszawy, 
prowadzone przez ks. Ignacego Skorupkę niosącego krzyż przerwały 
front. Obrońcom patronowała Matka Boska Zwycięska, a czerwonoarmiści 
z przerażeniem porzucili broń i w nieładzie rozpoczęli gwałtowne wycofy-
wanie do tego stopnia, że kontratakujący Polacy zajmowali opuszczone w 
pośpiechu placówki rosyjskie. W tamtych dniach polska państwowość 
„wisiała na włosku”. 18 decydująca bitwa o dziejach świata zatrzymała 
Rosjan i dalszy rozlew komunizmu na Europę. 

Druga faza bitwy – kontratak Wojska Polskiego 

Nawet osłabiona długoletnią wojną światową oraz rewolucją i kontrrewo-
lucją Rosja okazała się bardzo groźnym przeciwnikiem.   
Na zewnątrz nawet w osłabieniu bywa zwykle jednak bardzo silna.  
Ten kto sobie bagatelizuje przewagi Rosji zapomina, że mieszkając w 
Polsce trzeba zawsze się liczyć z jej wpływami w rozmaitej formie.                         
                                             Ilustracje: Wikipedia.pl        Konrad Kalinowski 
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Ten artykuł zamyka cykl krótkich tekstów 
okolicznościowych związanych z rozmaitymi 
rocznicami historycznych wydarzeń, zarówno 
tych dawnych jak i z ostatnich dziesięcioleci. 
Choć 66 rocznica wybuchu Powstania War-
szawskiego z 1 sierpnia 1944 r. nie jest w 
tym roku okrągła to uznaliśmy, że warto jest 
wspomnieć przy tej okazji ówczesną bez-
domno ść stolicy Polski  tym bardziej, że do 
tej pory nie było w HM żadnego artykułu o 
Powstaniu, a tylko reportaż z podarowania 

przez RM „Mikołaja” eksponatu do Muzeum Powstania War-
szawskiego. O Powstaniu Warszawskim porozmawiamy w nasz 
HM-owy sposób, odpowiadając na pytanie: Czy miasto mo że 
być bezdomne?  Okazuje się, że TAK  jeśli barbarzyńcy znisz-
czą w nim większość budynków – do ok. 90%. Rozkaz Hitlera był 
wyraźny - Warszawę zrównać z ziemią. Niemcy solidnie przyło-
żyli się do wypełnienia tego rozkazu. Planowe niszczenie miasta 
rozpoczęli na tyle skwapliwie, że w pierwszych dniach Powstania 
wraz z niszczeniem budynków wymordowali ludność warszaw-
skiej Woli w liczbie kilkudziesięciu tysięcy osób. Po pewnym 
czasie Niemcy zorientowali się, że losy ludności Warszawy są 
istotne dla aliantów zachodnich dzięki interwencji rządu emigra-
cyjnego i przestali wymordowywać na taką skalę kogo popadnie. 
Rosjanie zaś poczekali, rezygnuj ąc przez Polaków z opano-
wania ju ż w 1944 r. Europy  do Francji,  aż najbardziej patrio-
tyczna część polskiego społeczeństwa – kwiat polskiej młodzieży 
- utonie we krwi. Niemcy wraz z odzyskiwaniem dzielnic rozpo-
częli wysiedlenie miasta aż do jego ostatecznego opustoszenia. 
Ludność Warszawy, po wyłowieniu z niej powstańców, kandyda-
tów na roboty przymusowe i do obozów koncentracyjnych, prze-
chodziła przez słynny do dzisiejszego dnia obóz przejściowy przy 
dworcu kolejowym w Pruszkowie aby potem zostać „rozparcelo-
wana” pomiędzy mazowieckie gospodarstwa rolne, gdzie docze-
kała do możliwości powrotu. Budynki, które ocalały z działań 
wojennych lub ocalały częściowo były potem przez Niemców 
systematycznie podpalane i wysadzane w powietrze. Praktycznie 
to zdjęcie z logo niniejszego artykułu, prezentujące krzyż na tle 
ruin Warszawy, bardzo dobrze oddaje tragiczną rzeczywistość w 
czasie i po Powstaniu Warszawskim. Cmentarzysko po śród 
ruin . Gdyby nie determinacja mieszkańców Warszawy przy eks-
humacjach, odgruzowywaniu, rozbrajaniu niewypałów oraz od-
budowie to nasza stolica mogła być do dzisiejszego dnia rodza-
jem pomnika bestialstwa, do którego zdolny jest człowiek jako 
gatunek – tak jak to ma miejsce np. w obozie koncentracyjnym w 
Oświęcimiu. Napiszę teraz herezję, ale może warto było w War-
szawie zostawić choć niewielki fragment zrujnowanego wojną 
miasta aby turyści zwłaszcza po kilku dziesiątkach lat od jej za-
kończenia mogli nabierać w tym miejscu pokory w odniesieniu do 
wagi ich codziennych problemów w postmodernistycznym świe-
cie. W japońskiej Hiroszimie nadal przemawia w podobny spo-
sób świątynia nad którą wybuchła w 1945 r. pierwsza bomba ato-
mowa, zrzucona przez Amerykanów. Do dzisiejszego dnia wiele 
starszych budynków w Warszawie nosi ślady po kulach. Niektóre 
kamienice mają odnowione elewacje od strony ulic, w środkach 
zaś bywa bardzo różnie. Zdarzają się tzw. „studnie” z elewacjami 
z samej cegły, zrujnowane od wojny, choć zamieszkałe od da-
wien dawna. Również mieszkania w budynkach przetrwałych czy 
zaadaptowanych do zamieszkania przez powracających war-
szawiaków pozmieniały stare numeracje – poprzybywało więcej 
numerów z podziału większych lokali na mniejsze. Zarówno II 
wojna światowa jak i Powstanie Warszawskie pozostawiły swe 
piętna Warszawie do dzisiejszego czasu i nie są to tylko ślady po 
kulach. Przede wszystkim problematyczne są do tej pory sprawy 
własnościowe w wielu dzielnicach jak Wola, Ochota, Śródmie-
ście, a nawet Praga. Mało kto do dzisiejszego czasu pamięta, że 
istniał w czasie wojny ciąg budynków mieszkalnych np. wzdłuż 
ul. Towarowej, czyli tej z której widać m.in. okazały budynek 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas Powstania 
wszystkie kamienice wzdłuż ul. Towarowej przestały istnieć. To 
samo było z budynkami np. wzdłuż Al. Jana Pawła II od Ronda 
Zesłańców Syberyjskich do Żoliborza. Te dwa przykłady historii 

głównych arterii Warszawy podczas wojny dają namiastkę pro-
blemów, z którymi również w wielu innych miejscach stolicy 
wciąż się stykamy. Zrujnowane tereny i budynki przejął po wojnie 
w większości na własność skarb państwa, z czasem przekazując 
część izb mieszkalnych do zasobów w dyspozycji miasta.  
W tej sytuacji powszechny stał się w Warszawie kwaterunek, tym 
bardziej, że duża część rdzennej ludności zginęła w Powstaniu 
(220 tys.) lub na wojnie. Hasło: „Cały naród odbudowuje swoją 
stolicę” spowodowało oprócz zwielokrotnienia sił przy odbudo-
wie, że w Warszawie po wyzwoleniu pojawiło się bardzo wielu 
przyjezdnych, którzy osiedlili się w niej i pozakładali rodziny.  
Co nam jeszcze zostało z tamtych lat?  Oczywiście nieupo-
rządkowany status własnościowy wielu posesji i budynków.  
W międzyczasie w Polsce wielokrotnie zmieniały się przepisy 
prawa – rządy komunistyczne niwelowały własność prywatną, 
a wolna Polska stara się obecnie odwracać konsekwencje 
wojennych i powojennych wywłaszczeń. Docierają do nas nie-
jednokrotnie informacje o wygranych procesach o zwrot utra-
conych majątków, często na korzyść żyjących już tylko spad-
kobierców dawnych właścicieli. A są nimi nie tylko Polacy, lecz 
także Żydzi, Niemcy oraz przedstawiciele innych narodowości. 
W wielu przypadkach rzeczywisty zwrot majątków nie jest możli-
wy ze względu na zmianę zabudowy i inwestycje poczynione 
przez ostatnich użytkowników nieruchomości. W delikatnej sytu-
acji jest każdy polski rząd, który nie może stawiać Polski w jed-
nym rzędzie z nazistami odnośnie wywłaszczania z majątku np. 
żydowskiego po zmarłych w wyniku wojny. Wiele środowisk ma 
pretensje o oddawanie lekką ręką dziesiątków miliardów złotych w 
ramach rekompensat, ale nie dzieje się to „z automatu” i nie każ-
dy, kto się zgłasza dostaje od razu zwrot i w ogóle go otrzymuje.  
Cóż jeszcze nam zostało? Chaos w zabudowie miasta w ra-
mach uchwalanych co jakiś czas przez nowe władze nowych 
planów zabudowy. Śp. Prez. Lech Kaczyński pod koniec swojej 
prezydentury warszawskiej snuł np. nową wizję zabudowy ści-
słego centrum Warszawy wokół Pałacu Kultury i Nauki w oparciu 
o rodzaj  4-kondygnacyjnego osiedla mieszkaniowego. Przypo-
minać by ono miało Miasteczko Wilanów. Ta propozycja nie 
wejdzie jednak w życie. „W spadku” po tzw. socrealizmie mamy 
w Warszawie ciąg zabudowy ul. Marszałkowskiej z pl. Konstytu-
cji i MDM plus wspomnianym PKiN oraz Muranowem. General-
nie zabudowę warszawskiego centrum miasta znawcy architek-
tury podają za przykład arogancji budowlanej. Może to jest swo-
isty wymiar polskiej wolności, że w Polsce każdy może robić co 
chce? Oczywiście to nie jest prawda. Weźmy np. warszawskie 
mosty. Za komunizmu nie mogliśmy nawet pomyśleć o większej 
ilości przepraw przez Wisłę ze względu na wymogi strategiczne 
Układu Warszawskiego. Dla niektórych polityków i historyków 
okazuje się, że na linii Wisły do współczesnej pory kończy się 
Europa, a zaczyna się Azja. A propos Wisły - inni z przekąsem 
dodają, że socjalizm w Polsce rozpoczął się od „Akcji Wisła”, a 
skończył na „Programie Wisła”. „Akcja Wisła” to dla nie wiedzą-
cych operacja pacyfikacji ludności ukraińskiej nowych polskich 
południowo-wschodnich kresów w latach 1945-47, a „Program 
Wisła” to opiewany nawet poematami projekt regulacji tej rzeki z 
czasów schyłku rządów ekipy Edwarda Gierka lat 1977-80.  
Wisła miała być żeglowna, nie rozlewać się i dostarczać energii.  
I jeszcze jeden strategiczny spadek po nauce płynącej z II wojny 
światowej oraz z Powstania Warszawskiego. Ten nasz „polski 
teren” to dla europejskich mocarstw jest zawsze potencjalny „pu-
char przechodni”. Dlatego m.in. nie mogliśmy do dzisiejszego dnia 
pomyśleć o podziemnej linii metra pod dnem Wisły. Zarówno Po-
wstanie Warszawskie, jak i XVIII wieczna Insurekcja Kościuszkow-
ska pozostawiła w umysłach wrogich Polsce strategów solidny 
ślad, że naszego kraju bez zupełnego oporu obywateli nie da się 
opanować, a już całkowicie należy zapomnieć o jego ujarzmieniu. 
Dlatego też uzasadnienie do wyroku śmierci na polskich oficerów w 
Katyniu mówiło o „jednostkach niemożliwych do resocjalizacji”. Tak 
- rzeczywiście. Polakom serce wyrywaj ą jako ostatnie . Jesteśmy 
wspaniali, że dźwignęliśmy kiedyś Warszawę i Polskę z powojen-
nego zniszczenia. W Muzeum Powstania Warszawskiego można 
obejrzeć film – rekonstrukcję komputerową - zniszczonej podczas 
Powstania i po nim Warszawy pt. „Miasto ruin”.                             KK 
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Mamy w Polsce nowy „zaci ąg bezdomnych”. 
Są nimi niektórzy powodzianie. 

Minister MSWiA p. Jerzy Miller, z charaktery-
stycznym dla siebie złowrogim wyrazem twarzy 
niedźwiedzia opuszcza-
jącego niechętnie swój 
matecznik, permanentnie 
jest wręcz bombardowany 
złymi wiadomościami. 
Najpierw „Smoleńsk”, 
potem majowe i czerw-
cowe powodzie, w lipcu 
pożary w wyniku suszy, a następnie w sierpniu 
podtopienia i zatopienia całych miast, na przy-
kład Bogatyni – efekty zalania widoczne na po-
wyższym zdjęciu. Trzeba się ruszać z War-
szawy, oglądać to wszystko, te przerwane wały, 
te zrujnowane miejscowości, wysłuchiwać histe-
rycznych lamentów, że nikogo i niczego nie ma.  
Że fale są niespotykanie wysokie i że żadne 

wały ich nie utrzymają wiedzą już w Polsce nawet małe dzieci i nie trze-
ba tego też dorosłym tłumaczyć. Zniszczona przez powódź tama elek-
trowni Turów pod Bogatynią przygotowana jest na zatrzymanie 5 milio-
nów litrów wody, a natarło na nią aż 30 milionów litrów czyli 6 razy wię-
cej niż jej możliwości. Nawet zagranicą o tym wiedzą, że z tak szaloną 
wodą nikt sobie nie poradzi. Ale za każdym razem poszkodowani wy-
powiadają jakby się zmówili, że: nie było żadnego ostrzeżenia przed 
powodzią, że prognozy meteorologiczne nie przepowiadały dramatu 
nawet już w trakcie trwania opadów, że służb ratowniczych jest za mało, 
działają za wolno, że nie ma żywności, wody, opieki itd. Szef polskiej 
straży pożarnej potwierdził, że władze najczęściej wiedzą o zbliżającym 
się kataklizmie tylko szwankuje informowanie o tym reszty społeczeń-
stwa, zwłaszcza zaś ludności na terenach najbardziej zagrożonych. 
Opozycja zarzuca więc brak koordynacji prac przeciwpowodziowych, 
która jest miernikiem wielkiej słabości państwa polskiego. 
Rząd tymczasem stworzył na powodziowe nieszczęścia uniwersalny 
„klucz do zamka” czyli że każdy poszkodowany dostaje na głowę 6tys. 
zł zasiłku powodziowego i od 20 do 100tys. zł na odbudowę zniszczo-
nych zasobów. Zasiłki jednak szybko się skończą, bo w zrujnowanych 
całkowicie miejscowościach nie będzie pracy, a więc zarobku jeszcze 
przez długi czas. Jak się więc dalej uchować, a od września w Polsce 
zaczyna się rok szkolny? W których placówkach? 
Z zasiłkami nie było wyjścia, zwłaszcza po tym jak propagandowo przy-
pominano niefortunną wypowiedź premiera W. Cimoszewicza z 1997r. 
pod adresem powodzian z „Powodzi tysiąclecia” o tym, że „trzeba się 
było ubezpieczyć”. Poza tym, jak widać w tabelce powyżej, powódź 
dotknęła też inne kraje, a w nich rządy wypłacają zapomogi, więc Polska 
nie może być gorsza. „Woda ma to do siebie, że i tak spływa do Bał-
tyku”, jak trafnie wypowiedział się w spawie powodzi podczas kampanii 
prezydenckiej obecny już p. prezydent Bronisław Komorowski. „Dzięki 
temu spływowi” na wybrzeżu rozprzestrzeniły się sinice oraz bakterie 
coli zamykając turystom plaże do kąpieli.   
Mam w sprawie powodzi jednak kilka pytań, które natrętnie nie dają mi 
spokoju, gdyż piszę te słowa na górze, która mimo, że jest górą to przy 
opadzie ok. 180 litrów na metr kwadratowy może stać się wielką kupą 
błota, w której utonę wraz z budynkiem.  
Oto 4 pytania retoryczne - nie liczę na odpowiedź, może czytelników: 
1. Zapewne są takie tereny na których ze względu na ich ukształtowanie 
możliwa jest bardziej powódź niż gdzie indziej. Gdzie jest ich ewidencja i 
jakie są procedury ochrony, interwencji kryzysowej oraz gwarancje 
natychmiastowej interwencji w oparciu o odpowiednio wyposażone 
wojsko, straż pożarną, obronę cywilną, zorganizowane grupy wolonta-
riuszy pod dowództwem służb mundurowych – gdzie to wszystko jest, 
zwłaszcza na terenach i w czasie kiedy można się spodziewać powodzi 
czyli na przedwiośniu, latem i w oparciu o prognozy pogody cywilne i 

wojskowe? Ewidencja wód i kanałów wraz z monitoringiem pod nad-
zorem  oddziałów Inst. Gospodarki Wodnej jest, ale co dalej? 
2. W momencie zalewania terenu przestaje działać energetyka oraz 
naziemna łączność telefoniczna czyli wbrew pozorom również komór-
kowa gdyż do naziemnych stacji przekaźnikowych nie dociera energia 
elektryczna i nie mogą transmitować sygnałów radiowych.  Czy po 
kolejnych doświadczeniach z brakiem informacji do ludności o nad-
chodzącym zagrożeniu rząd zamierza zaznajomić ludność KIEDY-
KOLWIEK z procedurami bezpieczeństwa i ewakuacji w standardzie 
zbliżonym do Obrony Cywilnej: np. alarmy dźwiękowe, sms-owe od-
nośnie miejsc zbiórek, podstawiania transportu, dróg ewakuacyjnych 
oraz zabezpieczania opuszczonego mienia przed szabrownikami? 
3. Czy nawet na terenach przygranicznych czyli reprezentacyjnych dla 
Polski, a przede wszystkim jednak naszych granicach, nie ma sensu 
gromadzenie sprzętu pływającego jak: pontony, łodzie, amfibie, mosty 
pontonowe i pomarzę - poduszkowców? Może jest sens aby wokół 
takich prac prewencyjnych w przyszłości budować tzw. Narodowe Siły 
Rezerwowe, po tym jak chłopaki wyżyją się wreszcie strzelając do 
tarcz z kałachów na szkoleniach wojskowych? 
4. Jakie w rzeczywistości muszą być spełnione kryteria aby na tere-
nach dotkniętych kataklizmem wprowadzić stan wyjątkowy lub stan 
klęski żywiołowej? Nie mówię o ustawie, bo okazała się fikcją.  
Być może jest tak, że obecnie nikt nie ma możliwości wyegzekwować 
nawet w stanie nadzwyczajnym porządku wraz z zabezpieczaniem 
przed złodziejami, a przede utrzymać koordynacji lokalnych działań? 
W Internecie na Salonie24 jest witryna pt. „Polski ju ż niema ”. Wielu 
oburza taki pesymizm i złowróżbność jej autora, ale zapewne nie bez 
przyczyny ten człowiek przytacza przykłady rozkładu państwa pol-
skiego w oparciu o niekompetencję urzędników, brak koordynacji prac 
różnych służb, wzajemne oskarżanie się różnych szczebli władzy o 
wieloletnie zaniedbania lub o co najmniej lekkomyślność, pomijając 
sprawy ideologiczne. Pocieszmy się więc - winnych nigdy niema, 
ale Polska jeszcze jako ś trwa , co okazuje się być może wynikiem 
koniunktury i kaprysu wielkich tego świata. W 2010 r. przypada okrą-
gła rocznica udostępnienia zwiedzającym w 1980 r. Zamku Królew-
skiego w Warszawie po zakończeniu odbudowy ze zniszczeń wojen-
nych. Obecny dyrektor Zamku stwierdził w jednym z wywiadów radio-
wych, że w obecnych warunkach odbudowa nie byłaby możliwa. Po 
pierwsze Zamek odbudował cały naród ze składek – budżet państwa 
się nie dokładał. Pod drugie – w roku 1971, gdy zaczynała się odbu-
dowa, nie istniały obecne procedury zamówień publicznych, które 
wydłużają niemiłosiernie czas realizacji wszelkich wartościowych 
inwestycji. Dodam od siebie, że przecież od tego są władze samorzą-
dowe gmin, powiatów i województw, że idąc po władzę mają przewi-
dywać i planować za obywateli  wszelkie inwestycje, zwłaszcza zaś te 
mające na celu gwarantowanie podstawowego bezpieczeństwa, jakim 
jest zabezpieczenie np. przed powodzią. Czyli do ich kompetencji 
należy przeznaczenie terenów na rozlewiska w wypadku nadejścia 
wielkiej wody, jak przede wszystkim regulacja rzek i kanałów, budowa 
i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych.  
Jak gigantyczn ą niegospodarno ść mamy w Polsce?  
Od 20 lat mamy w Polsce bezrobocie i bezdomność, a nie ma rąk 
do pracy przy budowie inwestycji infrastrukturalnych jak wały, po-
ldery, zapory, tunele, drogi, metra w wielu miastach czy budynki 
socjalne.  Za to są pieniądze na zasiłki na bezrobotnych i inne zapo-
mogi socjalne, do których państwo mogłoby + UE tylko trochę dołożyć 
a byłyby pensje dla milionów pracowników, którzy wytwarzaliby w to 
miejsce materialne dobro i zabezpieczyli całe regiony przed stratami z 
powodu suszy i powodzi. Nawet stare wały trzeba przebudować na 
takie jak mają np. Niemcy, ze stalowymi grodziami – niemożliwe do 
przerwania. Gdzie są polskie huty? 70% polskiej produkcji stali jest 
własnością  największego koncernu na świecie - indyjskiego Arcelor 
Mittal z siedzibą w Luksemburgu. Jak można było przez ostatnich 
kilkadziesiąt lat tak roztrwonić potencjał gospodarczy i Kapitał Ludzki, 
czyli miliony specjalistów polskich, którzy z konieczności budują na 
emigracji pomyślność innych państw? Tyle było i jest pracy do wyko-
nania! Całe szczęście, że istnieją organizacje jak Caritas czy Polska 
Akcja Humanitarna, niosące obywatelską pomoc i pracę wielu wspa-
niałych ludzi dla powodzian. Pomagają także więźniowie. Pisząc te 
słowa nie kopię leżącego. Chodzi o przemyślaną, dokładną i sumienną 
pracę służb. Woda, susza, wiatr i pożar zawsze będą. Włodarze – my-
ślcie z wyprzedzeniem, nie na teraz, na dzi ś, że po nas przyjdzie kataklizm . 
Pozmieniajcie procedury kryzysowe aby były skuteczne i po pierwsze 
– pracujcie, a nie tylko bijcie pianę. Wiele zależy od Was, tylko trzeba 
odwagi, uczciwości i pracy. Czy to jeszcze jest możliwe?                       
                                                                                       Konrad Kalinowski 
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Rafał Kucharski (RK) ps. „Nieto-
perz” w ciekawej rozmowie z K. 
Kalinowskim (KK). Rozmowa doty-
czy m.in. leków, policji, dopalaczy, 
chleba oraz głodu. Rafał jest auto-
rem wielu artykułów, wierszy oraz 
rysunków publikowanych w HM. 
Walczy z bezdomno ścią i własn ą 
chorob ą od lat, s ą szanse, że nie-
bawem b ędzie miał gdzie mieszka ć. 
KK. Opowiedz co ś na pocz ątek o 
swoim nowym leku, o Liryce? 
RK. Jest to bardzo dobry lek, po 
prostu. Jednak nie jest refundowa-
ny i to jest bandytyzm. I to jest 
zresztą u nas bandytyzm farma-
ceutyczny straszny. Kiedy coś 

dobrego wchodzi i nie jest refundowane, to jest to spowodowane tym 
aby sprzedawcom napchać jak najbardziej kasę, a to jest po prostu 
potrzebny lek. Oczywiście powinien być ściśle według wskazań leka-
rza, bo nie jest to dla wszystkich, ma tam swoje ujemne wpływy. Nie 
dla wszystkich, nie dla nadciśnieniowców. Ma mankamenty, ale na 
mnie działa bardzo dobrze. Niestety nie mam go.  
KK. Jaka jest cena tego leku? 
RK. 150-tka kosztuje 400zł80groszy, 300-setka, czyli ta najmocniejsza 
kosztuje ponad 600zł. 
KK. Ile jest tabletek? 
RK. 56 tabletek. Mnie to starcza spokojnie na miesiąc.  
KK. To si ę przyjmuje rano, wieczorem? 
RK. To się przyjmuje rano i działa 24 godziny.  
KK. Jaki jest wpływ pozytywny? 
RK. Człowiek nie potrzebuje pić alkoholu, nie potrzebuje substancji 
pobudzających. 
KK. Bo co - Liryka pobudza? 
RK. Tak pobudza. Działa na te same ośrodki nerwowe co alkohol czy 
benzodiazepiny i środki pobudzające, tylko jest stonowana i dokładnie 
działa po prostu. Jest to nowy lek. Benzodiazepiny są bardzo szkodli-
we dlatego, że pierwszym takim pobocznym objawem działania ben-
zodiazepin jest, że najważniejsze rzeczy potrafią człowiekowi umknąć, 
zapomina po prostu. Są kłopoty z pamięcią przy dłuższym braniu 
człowiek po prostu traci pamięć. Nie może sobie przypomnieć, dener-
wuje się. 
KK. Ale to chyba przy dłu ższym braniu, nie przy jednorazowym? 
RK. To zależy od człowieka dlatego, że jedni uzależniają się bardzo 
szybko od benzodiazepin, a inni w ogóle, tak jak przy wszystkich środ-
kach uzależniających. Zależy to zawsze od człowieka. Benzodiazepi-
ny trzeba oczywiście podawać ludziom w skrajnej depresji, później 
kiedy człowiek wychodzi z depresji takie rzeczy jak Liryka pomagają. 
KK. No to prosz ę, zmieniłe ś swój pogl ąd, że Liryka jest dobra na 
wszystko, bo w pierwszych dniach zachwycałe ś się nią... 
RK. Ja uważam, że na mnie działa bardzo dobrze. Po prostu reguluje 
senność na przykład... 
KK. Właśnie widz ę, solidnie zaspałe ś dzisiaj... 
RK. Teraz nie biorę bo nie mam. Wstałbym normalnie o 9-tej, wypił 
herbatę i przyleciał na przykład. Kawy bym nie wypił po Liryce, bo 
byłbym zbyt pobodzony. Odczuwa się takie różnice.  
KK. A nie lepiej si ę napić kawy zamiast Liryki? 
RK. Nie. Bo kawa w moim wypadku rozstraja mi żołądek. Zżera mnie 
kawa, za dużo jej wypiłem w życiu. 
KK. Acha, to nie masz ju ż tolerancji na kaw ę. Ale przecie ż zależy jaką 
kawę się pije, je śli si ę wrzuci 3 ły żki i miesza z połow ą szklanki to to 
jest rzeczywi ście bomba, a jak jest powiedzmy pół ły żeczki na cał ą 
szklank ę, no to tak lekko – nie? Niektórzy tego nawet kaw ą nie nazw ą 
tylko jak ąś lurą.  
RK. Jeśli już robię kawę, to sypię 3 łyżeczki rozpuszczalnej, 3 łyżeczki 
cukru i najchętniej dodałbym do tego śmietankę albo mleczko. 
KK. No tak, elegant oczywi ście... 
RK. I wtedy od razu bym to wypił i dopiero bym funkcjonował, ale po 
co jeżeli Liryka mi to zastępuje. 
KK. A co by ś chciał powiedzie ć ogólnie o tym jak teraz żyjesz? Jaka 
to perspektywa si ę przed Tob ą szykuje? 

RK. Ostatnio występowałem w „Operze Buffa” p. Katarzyny Wiń-
skiej, wróciłem do przedstawień. W czwartek mam próbę. Były 
wczoraj dwa przedstawienia w Pałacu Kultury, dwie godziny podane 
na 18 i 19.  
KK. I co - przyszli ludzie? 
RK. Tak. Przyszli, oglądali. Zawsze to jest wielkie przeżycie taki spek-
takl. To nie jest film gdzie wiadomo, że będzie tak a nie inaczej, tu jest 
możliwość improwizacji. A nawet trzeba bo czasami nie ma aktora 
jednego i trzeba go zastąpić. Czasami jeden człowiek gra dwie role w 
Hamlecie. Na przykład wczoraj Maciek grał dwie role na raz.  
KK. A po czym jeste ś dziś, bo taki jeste ś przymulony jakby ś coś wziął? 
RK. Dziś jestem po niczym, nic nie brałem, po prostu wstałem. 
KK. Jeste ś głodny, jadłe ś coś? 
RK. Nic nie jadłem, tylko wody się napiłem w biegu, chętnie napił-
bym się herbaty. Coś powiem o chlebie. Chleb chlebowi teraz nie 
równy. Chodzi o to żeby zjeść po prostu, a nie, że otwieram chleb 
rano, a wieczorem już jest na nim pleśń. Taki chleb to bubel. 
KK. Co chciałby ś jeszcze powiedzie ć o swojej codzienno ści? 
RK. Spotkałem w przychodni znajomego. W odróżnieniu ode mnie 
on ma mieszkanie. On zajmuje się zarabianiem – sprzedaje złom. 
Zbiera złom i opowiadał mi jak to się robi. To kolejny koszmar. Na-
wet namawiał mnie abyśmy wspólnie zbierali, żebym z nim ruszył w 
rundkę. Szczyci się tym, że ma mieszkanie. Dostał to mieszkanie bo 
mieszkał do tej pory w ruderze. 
KK. Niebawem „grozi Ci to samo” - dostaniesz mieszk anie socjalne... 
RK. Ale nie będę zajmował się złomem.  
KK. W perspektywie „grozi” Ci jednak to mieszkanie,  to mo że wró-
cisz do pracy – cooo? Czy raczej pojedziesz do Gnie zna, czy na 
Sobieskiego na to odtruwanie? Musisz si ę zmobilizowa ć albo nie. 
Chyba, że cały ten gor ący letni okres sp ędzisz na ulicach i w par-
kach, a dopiero na jesieni pójdziesz? 
RK. Byłem na Sobieskiego gdzie złożyłem papiery. No i będę się 
odtruwał tylko, że jest kolejka. Jestem w kolejce, no... 
KK. W przybli żeniu na kiedy? 
RK. Jeszcze nie wiadomo. W czwartek tam pójdę – dowiem się.  
KK. Mieszkanie masz opłacone na ten miesi ąc - chyba ju ż tak bo to 
już połowa miesi ąca? 
RK. Tak, mieszkanie mam opłacone, nie mam na Lirykę, ale miesz-
kanie opłacone. To dlatego jestem spowolniony po prostu.  
KK. A po tej Liryce jeste ś taki aktywny - w sytuacji kiedy nie pracu-
jesz ró żne głupoty mog ą przychodzi ć do głowy. 
RK. No nie, zajmuję się blogiem Deadagain.blox.pl jutro wpiszę 
kolejne wiersze, ludzie są zainteresowani tym co piszę. Zobaczymy 
co to będzie. Ja będę starał się jakieś po kolei wiersze czy teksty 
umieszczać. Wszystko zrobię jak się pozbieram. 
KK. Aaa tam, Ty si ę pozbierasz... 
RK. Uważasz, że się nie pozbieram? Potrzebuję leku, wtedy to wszyst-
ko ogarnę bo jestem trochę rozbity. Jestem osobą chorą. Nie można 
ode mnie wymagać abym funkcjonował tak jak normalnie inni, jak zdro-
wy człowiek, który ogarnia wszystko. Mam z tym problemy, nooo. 
KK. Normalny człowiek te ż niczego nie ogarnia, wydaje mu si ę, że 
ogarnia. Mo że powiedziałby ś teraz co ś o polityce, bo czasem masz 
takie przebłyski, że miło si ę słucha. Mówiłe ś ostatnio o młodzie ży, 
że sprzątali w zimie dachy, że czekają na klęski żywiołowe zim ą? 
RK.  Ale to nie polityka, to było po prostu zarobkowe.  
KK. Zabranie głosu w ten sposób jest polityczne. 
RK. Aj, aj, jaj. Nie lubię jak się mnie wkręca w politykę. 
KK. Ja Ciebie nie wkr ęcam. Po prostu zabrałe ś głos to jest. 
RK. To miało związek z Tragedią Narodową, trudno pominąć tą 
tragedię po prostu, która się stała.  
KK. A co by ś powiedział o naszej policji? Czekam na jak ąś wypo-
wiedź od Ciebie na ten temat? Na Twoje refleksje. Stykas z się z nimi 
prawie stale... Masz jakie ś porównanie – co si ę zmieniło od komuny 
do dzisiejszego czasu? Jak ci ludzie pracuj ą, czy ogólnie jest bała-
gan? Nie ma z kim rozmawia ć, prymitywni ludzie, niewykształceni? 
RK. Nie, nie. To nie. Ja myślę, że ostatnio słyszałem były jakieś 
strajki policji, nie wiem na czym to polega, ja myślę że jak zwykle są 
za mało uposażeni ci którzy chodzą bezpośrednio po ulicy, którzy 
narażają życie. Poza tym u nas jest zupełnie inaczej niż na zacho-
dzie, w ogóle stosunek do policji. Pamiętam jak ze znajomymi byli-
śmy w Holandii, jak żeśmy przystopowali to podjechał na motorze 
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policjant – zasalutował, po czym po niemiecku i po angielsku do kolegi 
powiedział, że stopujemy w niewłaściwym miejscu i czy on mógłby 
nas przestawić na miejsce w którym stopować już można. I w tym 
momencie przejeżdża rowerzysta – jakiś Niemiec – i do pana policjan-
ta mówi „helo”, policjant odpowiada „helo” i ja to obserwuję. U nas to 
za 100 lat nie będzie takiego stosunku do policjanta, poza tym prze-
stawił nas, nie sprawdzał nam dokumentów, życzył miłego dnia i sobie 
poszedł.  
KK. Czyli co, że kulturalnie poka że co nale ży zrobi ć, że nie spisuje, 
nie zakłada, że człowiek przyszedł popełni ć wykroczenie?  
RK. I porządek jest zachowany i człowiek jest traktowany nie jak prze-
stępca. U nas jest to bardzo różnie. U nas młodzież jest nauczona 
patrzenia na policję kategoriami milicji, jeszcze to pokutuje.  
KK. A co powiesz o tzw. „rynku na mie ście”? Dealerka, te rzeczy? 
Jak to wygl ąda, jak policja działa? 
RK.  Nie wiem jak to teraz działa natomiast jest wiele punktów z dopa-
laczami i młodzież tam kupuje. Ja nie wiem czy to są dopalacze czy 
nie, ale jak nie przeszkadzają to znaczy można je używać. 
KK. Czyli te dopalacze tak troch ę ucywilizowały ten rynek? 
RK. Tak, ucywilizowały. Wcześniej to były leki, dlaczego je zaczęto 
nadużywać – nie wiem? 
KK. Dlaczego to si ę zaczęło? 
RK. Myślę, że tych przyczyn jest kilka. Gremia naukowe mogłyby się 
na ten temat wypowiedzieć, może to jest sprawa polityki? 
KK. A mo że jest tak, że to narkobiznes si ę uwłaszczył dzi ęki temu, bo 
tak naprawd ę to podobno nie wiadomo kto jest wła ścicielem tych 
sklepów, całych sieci ju ż w tej chwili, rozmaitych dopalaczy. 
Tak jak na pocz ątku lat 90-tch były te napady na Starym Mie ście na 
restauracje, wymuszenia, haracze, to si ę poko ńczyło. Ale ci ludzie 
powchodzili w inne struktury czyli czerpi ą zyski - korzy ści w sposób 
może bardziej kulturalny i nie ma krzyku, do nikogo si ę nie strzela, 
ale ma si ę jakąś tam na przykład sie ć dopalaczy czy salonów gier, no 
i można sobie jako biznesmen spokojnie funkcjonowa ć, sprzedaj ąc 
niby legalne preparaty. Instytucje dopuszczaj ą na rynek te specyfiki, 
leki, inne rzeczy na rynek. Co Ty na to? 
RK. Ja uważam, że pojęcie słowa narkotyk pochodzi od słowa „drug” 
(wym. „drag”) co znaczy tylko tyle, że lek, że ludzie po prostu potrze-
bowali leku. 
KK. Na co? Nie wiem, na „bluesa”? 
RK. Nie. Na pobudzenie, na aktywność. 
KK. Dlaczego oni s ą nieaktywni, co ich tak „dołuje”? Naturalnie to si ę 
wydaje, że człowiek jak si ę naje, wyśpi si ę, napije i otacza go wzgl ęd-
na życzliwo ść to nie powinien mie ć „doła”? 
RK. Katastrofalna sprawa w Polsce to jest spożycie alkoholu. Potem 
trzeba było wytrzeźwieć - to się szukało różnych specyfików żeby się 
pobudzić i pójść do pracy. 
KK. Acha, czyli najpierw był alkohol? 
RK. Nie, nawet podczas wojny też stosowano morfinę do łagodzenia 
bólu i tak potem zostało.  
KK. No tak, ale to był lek przeciwurazowy, dla chor ych w szpitalu... 
RK. Ale jest to lek uzależniający. Morfina, heroina – to są leki uzależ-
niające. To wyłącznie ludziom w śmierci się dawało. A potem zaczęto 
używać tego do różnych celów. Była w ogóle tajemnica wokół tych 
leków, nie wyciągano na wierzch, że te leki istnieją, no i potem po 
prostu zrobiła się moda na branie tego. Ta moda już zdaje się prze-
szła, kto potrzebuje leku to idzie do lekarza, wyprodukowano też mnó-
stwo innych i myślę, że takiego boomu niema. Możesz sobie kupić 
tych dopalaczy, które są legalnie i jest to uważam bardzo dobry ruch, 
że człowiek biorący leki nie jest przestępcą. Jakimś politycznym nar-
komanem. Bo narkomania to jest pojęcie polityczne, które nie oddaje 
po prostu całej sytuacji. 
KK. Co to jest narkomania według Ciebie – Twoja def inicja? 
RK. Ja nie mam definicji. Ja uważam, że narkomania to jest słowo 
puste. Jest to tylko karta przetargowa.  
KK. W takim razie czym by ś je zastąpił? Kim jest człowiek, który jest 
uzależniony ? 
RK. Jest osobą uzależnioną od leków i jest osobą chorą. 
KK. To zast ąp to puste poj ęcia narkomania czym ś? 
RK. Próbowałem, środek psychoaktywny, narkotyk. Środek psychoak-
tywny - to mamy alkohol, kawę, wszystko. Nie wszystko co jest psy-
choaktywne jest narkotykiem. 

KK. To mo że dodajmy do tego – środek psychoaktywny, który 
powoduje zaburzenia świadomo ści, bo przecie ż kawa czy herbata 
zaburzeń świadomo ści nie powoduj ą. 
RK. Tak. Są 3 rodzaje środków psychoaktywnych. Są uspokajacze, 
pobudzające i halucynogenne. Więc są jakby 3 grupy. Teraz - do 
uspokajających należą takie bardzo silne – morfina, heroina, które 
się daje tylko pod śmiercią i tylko do tego to służyło. A, że zaczęto 
nadużywać to ludzie zaczęli umierać od tego, bo to jest środek silnie 
uzależniający. Ja nie jestem chemikiem żeby znać dokładnie od 
czego się uzależniam. Prawda o uzależniających środkach jest taka, 
że różni ludzie różnie się uzależniają, mają różną tolerancję. I nie jest 
powiedziane, że jak raz weźmiesz to się uzależnisz. To jest nie-
prawda, to też takie mity były. A środki przeciwbólowe są przeważ-
nie lekami uspokajającymi, działają na ośrodkowy układ nerwowy, w 
pewnym sensie odurzające. Je się stosuje w medycynie i to są leki. 
Trudno sobie wyobrazić, że jak człowieka boli ząb to nie dać mu 
środka przeciwbólowego. A jest to środek psychoaktywny. Są ludzie, 
którzy od chodzenia do dentysty potrafią się uzależnić i nie wiedzą o 
tym ale ich psychika poszukuje tego środka. I chociażby taki jest 
powód. I teraz prześladować tego człowieka dlatego, że często 
chodzi do dentysty? 
KK. Nie, to jest uproszczenie. Bo je śli istnieje nó ż, to cały świat jest 
winny, że dostarczył narz ędzie zbrodniarzowi. Daj ę Ci przykład bo 
uogólniasz w tym momencie szalenie. To, że człowiek pójdzie do 
dentysty i jest tam w jaki ś sposób odurzany żeby złagodzi ć jemu 
ból – oczywi ście jest pewne ryzyko, bo ludzie nawet umieraj ą od 
tego, źle jest podana narkoza, albo maj ą ostr ą alergi ę na lek - to nic 
nie znaczy. 
RK. Kiedyś były Krople Inoziemcowa, które były przecież na bazie 
opium. I to wszystko to były środki narkotyczne.  
KK. Wiesz – leczenie czegokolwiek jest w ogóle ludz kim wynalaz-
kiem? Zgodzisz si ę z tym – nie? 
RK. No właśnie. 
KK. Bo koty czy psy zjedz ą jakąś trawk ę zwymiotuj ą, wyczuwaj ą 
które ziele jest lepsze czy nie, ale mówimy na to i nstynkt, nie? A 
człowiek zacz ął się wspomaga ć w jaki ś sposób. I je śli jest taki, 
dajmy na to z ąb, no to nienaturaln ą spraw ą jest w ogóle znieczula ć 
cokolwiek. Gdyby człowiek nie osi ągnął możliwo ści chemicznych 
to nigdy nie potrafiłby stworzy ć takiej substancji, czy skorzysta ć z 
niej i wiedzie ć, że ona mu pomo że, nie? Ale co ś za coś. Są zatem 
substancje otrzymywanie chemicznie lub wyci ągi z ro ślin, ale w 
takim st ężeniu, że w naturze nie istniej ą.  
RK. A liście koki, ludzie żują je aby móc długo pracować. 
KK. Tak, ale to ju ż jest dziedziczenie kulturowe, kto ś najpierw żuł i 
przekazywał t ą tradycj ę następcom. 
RK. Misie Koala jedzą liście eukaliptusa i śpią potem. Są cały czas 
naćpane. Ja uważam w ogóle, że takiego problemu niema. 
KK. A mo że jest tak, że z narkotykami jest troch ę tak jak z ci ążą, że 
mówi si ę, że żeby kobieta zaszła w ci ążę wystarczy jedno współ ży-
cie. A jednocze śnie wiemy z fizjologii, że kobieta ma dni płodne itd. 
I właściwie w skali miesi ąca to trzeba si ę całkiem nie źle wstrzeli ć 
żeby wszystko zagrało, żeby ona w t ą ciążę zaszła. Więc nie ka żdy 
stosunek – nie ka żde pierwsze branie. 
RK. Ja uważam, że branie środków psychoaktywnych jest naturalną 
potrzebą cywilizacji i powinny być przepisywane przez lekarzy. 
KK. To co? Cywilizacja tak przytłacza, że trzeba co ś wziąć żeby si ę 
pobudzi ć? 
RK. Tak, uważam, że są potrzebne.  
KK. Są potrzebne? 
RK. Dla niektórych tak.  
KK. Bo co? Wypadn ą z szeregu, dadz ą się pokona ć innym, strac ą 
pracę, nie będą mieli dochodów? 
RK. Po prostu jak widzą, że jest potrzeba to trzeba im to dać i nie 
zabraniać im. Nie tworzyć państwa restrykcyjnego, że znowu trzeba 
ludziom czegoś zabraniać. Są czasy pokoju i ludzie mają prawo 
decydować o tym co biorą. Ale państwo powinno mieć nad dopala-
czami kontrolę. Może wypisywać recepty? Nie wiem, dziś sam tak 
mówię, bo nie mam leku i muszę iść po niego. 
KK. A mo że ta wojna rozgrywa si ę właśnie w czasach pokoju? 
Może świat jest tak dozbrojony w tej chwili, że żaden globalny kon-
flikt nie jest mo żliwy, bo wtedy powstałoby totalne zniszczenie, ale 
konflikt si ę rozgrywa wła śnie na poziomie pokojowym, że tu chodzi 
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o to żeby ludzi w gruncie rzeczy zgnoi ć, żeby ich odpersonifikowa ć. 
Nie czujesz si ę odpersonifikowany kiedy jeste ś zdany ju ż tylko wła-
ściwie na narkotyk? No zastanów si ę. I to nawet od samego pocz ąt-
ku. Bo je śli ty masz si ę wyrobi ć w tym współczesnym świecie no to o 
co chodzi? Czy ty jeste ś dobry tylko wtedy kiedy ty we źmiesz? Wte-
dy kiedy chyba nie we źmiesz, nie? 
RK. Kiedy zrobię robotę i mi zapłacą. 
KK. Acha, rozumiem, czyli decyduj ą efekty zewn ętrzne. Czyli bez 
względu na okoliczno ści bierzesz żeby si ę wyrobi ć. 
RK. Bo robota ma być wykonana.  
KK. No to we ź chocia żby sport i doping. Jeszcze niedawno wprowa-
dzono dozwolony i niedozwolony. Czyli co ś takiego jak sklepy z 
dopalaczami oraz czarny rynek. I ten czarny rynek j est tam niby w 
jakiś sposób pi ętnowany. No i je śli teraz złapi ą kogo ś takiego w spo-
rcie to jest natychmiast relegowany z tego grona, c zyli nie mo żna się 
wspomaga ć bez wzgl ędu na okoliczno ści, nie? Co innego wzi ąć 
aspiryn ę a co innego EPO.  
RK. Tam są zasady, że tego nie bierzesz. 
KK. To zasady normalnych cywilów nie obowi ązują? To jakie ty masz 
szanse w pracy, powiedz ty mi, je śli kto ś ma dajmy na to fajn ą od-
porno ść na jaki ś dopalacz. Permanentnie go za żywa. Jest gwiazd ą w 
firmie. „Dołuje” wszystkich, nikt przy nim nie ma s zans, jak przyjd ą 
zwolnienia pierwszy ty wylecisz – on na pewno zosta nie. To jakie ty 
masz szanse w tym momencie? Przecie ż to jest nieuczciwe. Je śli jest 
tak jak Ty mówisz - ma odporno ść, no kto ś mniej mo że wziąć i się nie 
uzależni, a kto ś więcej mo że wziąć i się nie uzale żni to ma wielk ą 
przewag ę fizjologiczn ą nad tymi którzy nie bior ą – bo nie mog ą. No i 
co, nie bior ący – strac ą pracę? 
RK. Zakazywać brać temu co ma odporność to jest też nie uczciwe.  
KK. No to mamy antynomi ę – zupełny bezsens tego wszystkiego. 
Pomyśl sobie. Je śli przyjdziesz pijany do pracy - to je śli si ę zorientu-
ją to nie b ędziesz pracował i albo ci ę wywal ą albo ka żą przyj ść na-
stępnego dnia. 
RK. Ale po alkoholu i po heroinie nie da się pracować. Alkohol jest 
szkodliwy bo służy do rozrywki i przeszkadza w pracy. Człowiek jest 
zdekoncentrowany i się do niczego nie nadaje po wypiciu, może dojść 
do wypadku i picie w pracy to jest zło. 
KK. Acha, to chodzi w takim razie o to, że dopalacze w stosunku do 
alkoholu maj ą tak du żą przewag ę, że dają zysk pracodawcy. Bo je żeli 
przyjd ą do pracy pracownicy nafaszerowani dopalaczami to b ędą 
mieli wi ększą wydajno ść. Nie będą spali, nie b ędzie im si ę chciało 
leserowa ć, tylko b ędą wydajno ść podnosi ć.  
RK. Tak. 
KK. No i co. Przecie ż to jest „w kozi róg zapychanie”.  
RK. Dlaczego? 
KK. Przecie ż taka praca to nie jest sprawa fizjologiczna. Ci lu dzie w 
normalnych warunkach, bez tych dopalaczy nie osi ągnęliby nigdy 
takich wyników wydajno ści. A ta wydajno ść jest niepotrzebna. We ź-
my chocia żby produkcj ę zboża. Jest tak wielka nadprodukcja, że pali 
się nim w kotłowniach. To po co je produkowa ć? Po co tyle wysiłku?  
RK. Jak to po co? Przecież są miejsca na świecie gdzie jest głód.  
KK. Są takie – przeczytaj sobie o tym w HM21 w artykule o  Afryce.  
RK. Na pewno przeczytam. Trzeba z tego zboża robić żywność war-
tościową, dawać tam gdzie jest głód i nie dopuszczać do tego, że 
jedzenia nie ma. 
KK. A sk ąd weźmiesz na to pieni ądze – na robienie warto ściowej 
żywno ści? Łatwiej jest zbo że spali ć i otrzyma ć pieni ądze np. za pr ąd 
czy ciepło ni ż robi ć bułeczki. 
RK. Ja mam zasadę, że – nie marnuj żywności. Jak człowiek 
głoduje czasami to nic dziwnego, że tą żywność szanuje. Może 
są nawet tacy, którzy nie głodują a szanują.  
KK. No tak, mówi si ę, że łatwiej jest szanowa ć żywno ść człowiekowi 
który głodował, na przykład w wyniku wojny... 
RK. Ja jestem przede wszystkim przeciwnikiem produkowania 
złej żywności, bo ona jest po prostu niezjadliwa. I po prostu w ten 
sposób niszczy się plony.  
KK. Niezjadliwa to znaczy co – niesmaczna, szkodliw a dla zdrowia? 
RK. Psuje się na przykład szybko. Chleby na przykład, bochenki które 
rano się kupuje, a wieczorem są już zielone, a jest tani. 
KK. Może to jest wynik tylko tego, że on jest przetrzymywany w złych 
warunkach w sklepie. Bo jego technologia produkcji powoduje, że on 
jest do krótkiego spo życia. A jak on jest pakowany w te foliowe wo-
reczki i nie daj ą tam takiego preparatu zapobiegaj ącego ple śnieniu, 

na czym potaniaj ą produkcj ę, to w momencie kiedy jest otwarty 
natychmiast łapie ple śń i wieczorem jest do niczego. To jest w 
takim razie pozorowanie produkcji, bo si ę zakłada, że się wyprodu-
kuje bubel. Sorry, że Cię tak wci ągam w dyskusj ę, ale pośród bez-
domnych ty jeste ś człowiekiem jakby najbli żej polityki. To znaczy 
czujesz te sprawy po prostu. Chodzi mi o to aby śmy porozmawiali 
po prostu co kto czuje na dany temat.  
RK. Bo w polityce jest tak, że się coś często nakręca czego nie 
ma już.  
KK. Jak jakiego ś problemu nie ma, to mo że czasami by ć tak, że my 
go nie dostrzegamy, mo że ktoś go ukrył. Mo że częścią polityki jest 
ukrywanie pewnych spraw. Ja jestem przekonany, że tak jest.  
RK. A co polityk może dla mnie zrobić – nic. Dla mnie osobiście 
polityk nie może nic zrobić.  
KK. No ale mo że przygotowa ć jakąś ustaw ę czy rozporz ądzenie i 
coś tam robi, nie? 
RK. Konradzie. Może mnie chroni jakiś paragraf, ale gdyby nie 
Twoja pomoc i Twojej fundacji, to bym tego nie dostał jako nor-
malny człowiek. I to jest właśnie problem. Polityk nie może, 
urząd robi swoje, a zwykły człowiek bez ochrony prawnej nie 
znaczy nic dla polityka i dla urzędu.  
KK. No to to jest jak najbardziej deklaracja polity czna, bo Ty uwa-
żasz, że zwykły człowiek powinien mie ć osłon ę prawn ą, socjaln ą... 
RK. I takich którzy się po prostu zajmą jego sprawą, wiesz? Bo w 
tej chwili jest prawo dla bogatych. Moi znajomi np. mieli wypadek. 
Koleś jechał samochodem, moi znajomi jechali z rodziną z dziec-
kiem i ktoś ich mijając rzucił butelkę wódki w szybę. Spowodował 
wypadek i stracili samochód, który dachował, oni byli w pasach i 
przeżyli. Ale co mogą mu zrobić. Tamten koleś miał pieniądze... 
KK. Wybronił si ę? 
RK. Co wybronił się? Sprawa w ogóle nie doszła do sądu. Jest 
powiązanie z grupą mafino-sportową, znany sportowiec i jemu 
nie można nic zrobić.  
KK. Jak zadawałem pytanie o policj ę, to miałem na my śli co ś takie-
go żeby opowiada ć o tych powi ązaniach, które si ę zdarzają, które 
powoduj ą, że normalny człowiek protestuje. 
RK. I co. Ubezpieczenie nie dało im odszkodowania, wszystko 
jest robione tak, że nie sposób jest niczego stwierdzić, to, że 
wszyscy byli w szpitalu i przeżyli to ich szczęście. A jak nawet 
sprawę wygrasz to cię wykończą na ulicy na przykład.  
KK. Czyli mafia. 
RK. Jak człowiek ma pieniądze to przecież mafia z czegoś żyje. 
Trzeba kogoś wykończyć – ktoś płaci – ktoś wykańcza. To jest 
po prostu normalny biznes.  
KK. To dla normalnego człowieka jest niepoj ęte. 
RK. No właśnie. 
KK. To jak by ś to rozwi ązał? Wyobra ź sobie, żelazko spada ci na 
głow ę i budzisz si ę z kompetencjami np. ministra MSWiA i co wte-
dy robisz z mafi ą? Myślałeś kiedyś o tym w ten sposób? 
RK. Nie, nie myślałem. Dla mnie sprawa policja – mafia to jest 
po prostu węzeł gordyjski. 
KK. Nie rozumiesz tego układu? 
RK. Nie. Mógłbym nakręcić film na ten temat. Bo to mogłoby 
ukazać problem. Korupcja w Polsce jest wielka.  
KK. Jak by ś go kr ęcił, z kim by ś rozmawiał? 
RK. Cała metodyka polega na korupcji. Jak skorumpowane są 
urzędy, przepłaceni ludzie, którzy właściwie swoim rozdają 
mieszkania. Jest dokładnie to samo co było tak fajnie pokazane 
w serialu „Alternatywy4”. Cieć, któremu się należało nie dosta-
wał, bo dostawał prominent, który dawał dwa samochody. Ktoś 
coś innego dawał to dostawał, bo miał wejścia do telewizji, bo 
miał wejście do policji. Dla takich rzeczy robi się korupcja. 
KK. Czyli układy. 
RK. Ktoś kto ma prawa, a nie ma pieniędzy to tego prawa nie 
ma. Chyba, że ma znajomości. 
KK. A za znajomo ściami znów pieni ądze stoj ą. 
RK. Oczywiście. 
KK. Zamkni ęte koło. To i dlatego ko ńczymy t ą rozmow ę. Do na-
stępnego razu. Dzi ęki za rozmow ę. Fajny wywiad z tego b ędzie, na 
przykład pod tytułem: „Co nowego u „Nietoperza”? 
Ciekawe co „Nietoperz” opowie nam w HM23? 

Konrad Kalinowski (KK) 
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                  DDDOOOPPPAAALLLAAACCCZZZEEE   DDDLLLAAA   KKKOOOLLLEEEKKKCCCJJJOOONNNEEERRRÓÓÓWWW???   
O co chodzi z tzw. dopalaczami. Coraz 
więcej na ich temat słychać rozmaitych 
uwag. Wyjaśnijmy więc na początek co 
oznacza pojęcie „dopalacz”. Oto 3 znacze-

nia: * dopalacz – urządzenie stosowane w samolotach  
odrzutowych w celu zwiększania ciągu silnika turboodrzu-
towego poprzez spalanie dodatkowego paliwa za turbiną. * 
dopalacz – urządzenie w samochodach umoŜliwiające 
utlenianie (dopalanie) palnych składników spalin, zmniej-
szające toksyczność spalin. * dopalacze – popularna 
nazwa niektórych substancji odurzających, często 
zawierających benzylopiperazynę (BZP) (źródło: Wiki-
pedia.pl). Domyślacie się Państwo, Ŝe w naszym artykule 
interesuje nas trzecie znaczenie pojęcia „dopalacze”. 
Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, Ŝe w naszym artyku-
le „Co nowego u N.?” zaprezentowaliśmy punkt widzenia na 
te substancje p. Rafała Kucharskiego ps. „Nietoperz”. 
Wypada więc powiedzieć nieco więcej o „dopalaczach”. 
Pójdźmy dalej „tropem” z definicji i dowiedzmy się cóŜ to 
jest za substancja ta benzylopiperazyna: „Benzylopipera-
zyna (BZP) – substancja psychoaktywna o działaniu 
stymulującym, pochodna piperazyny. Mechanizm działania 
benzylopiperazyny jest zbliŜony do MDMA, a efekty działa-
nia porównywalne do amfetaminy. W niektórych krajach 
obrót BZP jest zabroniony (stan Oklahoma w USA, Belgia, 
Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Litwa, Finlandia, Szwecja, 
Chorwacja) lub kontrolowany. W większości jednak prawo 
nie reguluje obrotu tymi substancjami zwykle w połączeniu 
z TFMPP. W Polsce na mocy ustawy z dnia 20 marca 2009 
r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii BZP jest 
nielegalne. CóŜ proszę Państwa – „czym dalej w las tym 
więcej drzew”, jak w starym porzekadle. Doszły nam z 
powyŜszej definicji następne nowe pojęcia, o których gdzieś 
juŜ słyszeliśmy, bądź dotąd wcale nie. Idźmy więc dalej. 
„Efekty działania BZP są bardzo podobne do amfetaminy i 
obejmują pobudzenie, euforię, zwiększenie koncentracji 
oraz ogólne uczucie przyjemności. Odbiór dotyku czy 
muzyki moŜe być zintensyfikowany. Czas działania waha 
się zaleŜnie od przyjętej dawki ale zwykle mieści się w 
granicach 6-10 godzin. Działanie BZP w połączeniu z 
TFMPP moŜe przypominać MDMA, istnieją jednak pewne 
wyraźne róŜnice. W przypadku BZP są to: drgawki, podnie-
sienie temperatury ciała, uczucie zagubienia, psychozy, 
bezsenność (czasem mogąca trwać nawet 3 doby po 
przyjęciu dawki), tachykardia, mdłości, wymioty i bóle 
głowy. Opisano przypadek nefrotoksyczności po spoŜyciu 5 
tabletek BZP, a takŜe zgonów  po spoŜyciu BZP w połą-
czeniu z MDMA, MDA i alkoholem.  Nie są opisywane 
przypadki uzaleŜnienia od tej substancji. Z powodu tak 
duŜej ilości efektów ubocznych piperazyny są duŜo mniej 
popularne niŜ fenetylaminy, jak np. amfetamina czy metam-
fetamina”. To co przeczytaliśmy powyŜej przypomina 
„tablicę Mendelejewa”, choć nie znaczy, Ŝe temat nas 
przerasta, wręcz przeciwnie zachęcamy Państwa do 
wspólnego drąŜenia dalej. Zatem po kolei: TFMPP, MDMA i 
amfetamina. Dowiedzmy się jak te substancje działają na 
organizm i co grozi człowiekowi jeśli je stosuje. TFMPP – 
substancja psychoaktywna o działaniu stymulującym, 
pochodna piperazyny. TFMPP uŜywane jest zwykle jako 
legalny substytut MDMA i amfetaminy. Podobnie jak znacz-
na większość substancji psychoaktywnych będących 
pochodnymi piperazyny, TFMPP (w połączeniu z BZP) 
powoduje wiele efektów ubocznych. Do najczęstszych 
naleŜą: bezsenność, niepokój, mdłości i wymioty, bóle 
mięśni i głowy, drgawki, okresowa impotencja  a rzadziej 
psychozy. CięŜko stwierdzić jednoznacznie które z tych 
efektów są spowodowane samym TFMPP. MDMA (znane 
głównie jako pigułki ecstasy) – półsyntetyczna substancja 
psychoaktywna o działaniu empatogennym, euforycznym  i 
psychodelicznym, pochodna metamfetaminy. Główne 
efekty działania MDMA to otwartość, pobudzenie, euforia, 
empatia, intensyfikacja odbioru bodźców zewnętrznych, 
głębsze odczuwanie muzyki i ruchu, czasami zmiana 
poczucia czasu, często subiektywne uczucie jedności z 
otaczającym światem (jak to określają zaŜywający ecstasy), 
wzmocnienie odczuć związanych z dotykiem, co sprawia, 
Ŝe fizyczny kontakt z drugim człowiekiem jest przyjemniej-
szy. Efekty uboczne obejmują: podniesienie ciśnienia, 
przyspieszenie pulsu, szczękościsk, suchość w ustach, 
halucynacje. Działanie MDMA jest bardzo indywidualne, 
niektórzy porównują je z kofeiną, inni z silniejszymi stymu-
lantami jak kokaina. Właściwości uzaleŜniające. Uczucie 
silnej euforii, co moŜe mieć wpływ na właściwości uzaleŜ-
niające tego środka. Chęć ponownego przyjęcia moŜe być 
wzmacniana z uwagi na przykre dolegliwości pojawiające 
się po pewnym czasie od jego odstawienia. Przedawkowa-
nie. Hipertermia, drgawki i śpiączka które mogą skończyć 
się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest przyjmowanie 

MDMA przez osoby cierpiące na choroby układu krąŜenia 
(jak choroba niedokrwienna serca, arytmie, nadciśnienie 
tętnicze). MDMA moŜe wywołać migotanie komór serca 
nawet u osób zdrowych (często kończące się zgonem). 
TakŜe w Polsce znane są przypadki przedawkowania 
MDMA ze skutkiem śmiertelnym. Inne zagroŜenia. MDMA 
powoduje wzrost temperatury ciała co w połączeniu z 
długotrwałym wysiłkiem fizycznym (np. tańcem) łatwo 
doprowadza do odwodnienia i niewydolności nerek. Po 
spoŜyciu ecstasy powinno się stopniowo uzupełniać niedo-
bory wody, jednakŜe jednorazowe wypicie zbyt duŜej ilości 
wody grozi śmiercią. Amfetamina– organiczny związek 
chemiczny o silnym działaniu psychotropowym pobudzają-
cy ośrodkowy układ nerwowy. Desynchronizuje półkule 
mózgowe oraz wywołuje zmiany w obrazie EEG mózgu, 
które po jednokrotnym zaŜyciu mogą utrzymywać się nawet 
do miesiąca. Efekty zaŜycia: silne pobudzenie psychomoto-
ryczne, przyśpieszona akcja serca i szybki oddech, brak 
łaknienia, rozszerzenie źrenic, podwyŜszone ciśnienie krwi, 
bladość skóry, gonitwa myśli, silna euforia, podniecenie 
seksualne, wytrzeszcz oczu, jadłowstręt i światłowstręt, 
suchość w ustach, zmniejszona wraŜliwość na ból, głód 
oraz zmęczenie, rozgadanie. Efekty uboczne: zmniejszony 
lub zwiększony popęd płciowy, problemy z erekcją, drŜenie 
mięśni, szczękościsk, wypłukiwanie witamin z organizmu. 
MoŜna by tak w nieskończoność opisywać działanie 
tych „wynalazków”. Jedne są od dawna zakazane i nie 
znajdziemy ich nigdzie w sklepach inne zaś zostały 
zalegalizowane jako pochodne zakazanej substancji o 
mniej toksycznym działaniu i rzekomym brakiem moŜ-
liwości uzaleŜnienia. Zacytujmy teraz fragment ciekawego 
artykułu pt.: „Kolekcjonerzy doznań” z gazety „Nad Wisłą” 
(źródło: www.nadwisla.pl nr 13, 303, 8.07.2010, autor: 
Robert Korczak). „Sklepy z substancjami psychoaktywny-
mi zapraszają, młodzieŜ wdycha i łyka. Ale nie wszędzie. 
Funshopu pozbyto się właśnie z Grójca. Oficjalnie to 
sklepy wcale nie z dopalaczami. Warszawska spółka 
Kolekcjonerzy (to ona handluje w okolicy) na swojej stronie 
WWW przekonuje, Ŝe sprzedaje... „mieszanki ziołowe”, 
„nawozy do roślin” i „sole energetyzujące”. O sposobie 
uŜycia specyfiku Matrix czytamy: „nawieźć roślinkę”, „zalać 
wodą”. O działaniu środka Top Drop – Ŝe „pobudza roślinkę 
do zabawy”. Sklep otwarty w dni powszednie działa w 
godzinach 14.00 – 22.00). Dwóch gimnazjalistów na rowe-
rach się niecierpliwi – czekają, kilkanaście metrów od drzwi, 
juŜ pół godziny. Wewnątrz zielono. W szklanych gablotach 
fifki i fajki. Nastolatek wie, czego chce, i to dostaje. My 
udajemy klienta początkującego, który wieczorem ma 
imprezę i pragnie mocy. – Na początek to proponuję Domi-
natora – radzi ekspedient. – To pół energetyk, pół euforyk. 
W postaci sypkiej – objaśnia. – To znaczy, Ŝe to się nosem 
wciąga? – dopytujemy. – A, co się z tym robi, to juŜ... – 
uśmiecha się porozumiewawczo sprzedawca. – A tamto? – 
wskazujemy na, zdaje się, pigułkę. – To roślinka musi 
połknąć – 20-latek cały czas waŜy słowa. – Ale na początek 
to jednak proponuję panu Dominatora – powtarza, zazna-
czając, Ŝeby jednak nie zaŜyć całego proszku na raz. – A 
co, halucynacje po tym będą? – dziwimy się. – Nie, aŜ tak 
to nie – odpowiada chłopak, ale dodaje, Ŝe są środki, po 
których „pada na oczy”. Podczas rozmowy wchodzi trzy-
dziestolatek. Mówi, Ŝe ma tylko 20 zł i musi coś wziąć. – 
Dopłacę potem – obiecuje i okazuje się, Ŝe ostatnio się z 
oddaniem reszty spóźnił. Wchodzą teŜ dwie licealistki. Ale 
tego, czego potrzebują, akurat na półce nie ma. Na Forum-
dopalacze.com rozpisują się, który specyfik jak działa. 
Niejaki „Landzio” relacjonuje na przykład: „Po chwili wszyst-
ko, co widziałem, zaczęło skakać – wyglądało to, jakby ktoś 
kręcił film, ciągle trzęsąc kamerą. To, co mogłem zareje-
strować wzrokiem, wyglądało teŜ jak namalowane na 
jakichś szybach czy nawet Ŝyletkach, które nieustannie się 
do siebie zbliŜały i oddalały. Zacząłem się śmiać i opowia-
dać kumplowi, co mi się dzieje i Ŝe to całkiem inna faza niŜ 
po jaraniu [...]”„I nagle wyjebało mnie w kosmos” – wspomi-
na. „Z tego, co mi powiedziano, wiem, Ŝe zrzygałem się na 
siebie na stojąco i po chwili spłynąłem na podłogę. Kilka 
albo kilkanaście razy pomyślałem, Ŝeby tylko jakimś cudem 
umrzeć i skończyć tę męczarnię. Myślałem z taką inten-
sywnością, Ŝe z tego powodu rzygałem na siebie. Bałem 
się, Ŝe to się nigdy nie skończy, próbowałem się z tym 
pogodzić, przestawać myśleć, ale nic nie pomagało. Eks-
perci podkreślają: dopalacze działają podobnie do narkoty-
ków. – I, tak jak narkotyki, uzaleŜniają – ostrzega w rozmo-
wie z „NW” Sławomir Majewski, pełnomocnik burmistrza 
Grójca do spraw uzaleŜnień. Co z tego, Ŝe są legalne – 
zaznacza – skoro wywołują skutki trudne do przewidzenia? 
– W wypadku marihuany wiadomo przynajmniej, jak działa i 
co ma w razie potrzeby robić lekarz. A to cholerstwo? Nie 
wiadomo do końca, jaki ma skład, ludzie mieszają to z 

piwem, z red-bullem. Były juŜ w Polsce przypadki śmiertel-
ne – alarmuje Majewski. Co na to policja? Rzecznicy 
komend powiatowych mówią nam, Ŝe tak naprawdę mają 
związane ręce. – My moŜemy zwrócić uwagę jedynie na to, 
czy sklep z dopalaczami nie sprzedaje środków zakaza-
nych prawem i czy nie kupują w nim niepełnoletni – przy-
znaje st. sierŜ. Katarzyna Hajdenrajch-Wojewódzka z 
jednostki w Grójcu. A Kolekcjonerzy zapowiadają ofensywy 
ciąg dalszy. „JuŜ wkrótce równieŜ w twoim mieście!” – piszą 
na stronie internetowej. Rzeczywiście, moŜemy tylko 
dokonywać kontroli – zgadza się asp. Maciej Piotrowski z 
jednostki w Piasecznie. Przy czym – jak zauwaŜa – rolę do 
odegrania mają równieŜ rodzice. – Powinni baczyć, co robią 
ich pociechy w wolnym czasie, na co wydają pieniądze. 
Zwłaszcza teraz, w wakacje – uczula”.  Drodzy czytelnicy 
odpowiedzcie sami sobie: z czym mamy do czynienia w 
rzeczywistości w przypadku „dopalaczy”? SprzedaŜ 
legalna „dopalaczy” to zamach na naszą młodzieŜ – ich 
zdrowie, Ŝycie oraz przyszłość. Czy ci, którzy dopuścili 
„dopalacze” do sprzedaŜy i prowadzą sklepy z nimi tak 
samo chętnie dowiadują się, Ŝe ich własne dzieci korzystają 
z nich? Jeśli to ich teŜ cieszy, to zupełnie juŜ się zatracili i w 
to zatracenie chcą wciągnąć jak najwięcej osób. To jest juŜ 
droga do czystej anarchii poprzez prawne usankcjonowanie 
bezsilności władzy i bezwładu społecznego. Co to w ogóle 
za bzdura z kolekcjonowaniem doznań po zaŜywaniu 
substancji psychoaktywnych? Kto wmówił całym pokole-
niom, Ŝe celem rozrywki jest „urywanie filmu” podczas 
odurzania? O tym w HM23.Po serii przypadków zatrucia 
„dopalaczami”, popularyzowanych w ogólnopolskich me-
diach, rząd polski postanowił ostro zareagować. P. Premier 
powiedział: ”to się musi skończyć”. Rozpoczęły się więc 
masowe najścia na sklepy z „dopalaczami” inspektorów 
sanitarnych, skarbowych, policji i rozmaitych innych urzęd-
ników, z finałem w postaci masowego zamykania sklepów 
w liczbie ok. 1000, wraz z ogólnopolskim bossem Dawidem 
B., który waŜył się otworzyć sklep mimo zakazu. Trudno jest 
zwykłemu Kowalskiemu otworzyć własny sklep z czymkol-
wiek, a w ciągu 2 lat podobni Dawidowi B. uruchomili całe 
sieci sklepów z „dopalaczami”. Widocznie zapotrzebowanie 
„rynku” umiejętnie juŜ rozbudzono. Ilu teraz po zamknięciu 
sklepów z „dopalaczami” „wygłodniałych” konsumentów na 
gwałt będzie chciało „hodować roślinki”? W jednej z telewizji 
pokazano jakiegoś zamaskowanego „przebierańca”, który 
naopowiadał z czego robi się „dopalacze”, Ŝe np. są połą-
czeniem kilkunastu substancji toksycznych w tym trucizny 
na szczury, środków ochrony roślin czy środka do czysz-
czenia pieców. Oznajmił on takŜe, Ŝe produkcją zajmuje się 
obecnie spora część świata przestępczego, która np. 
wychodzi z więzień, bo produkcja jest bardzo opłacalna. 
Raptem teŜ dowiedzieliśmy się z mediów, Ŝe codziennie 
trafia do szpitali kilka osób po zatruciu dopalaczami i są to 
przewaŜnie młodzi ludzie przed 18 rokiem Ŝycia. Jednak 
pamiętamy wszyscy, Ŝe handel dopalaczami rozplenił się w 
Polsce od ok. 2 lat, a publicznie dotąd prawie nie mówiło się 
o nim. Pytani o powody nagłej zmiany frontu urzędnicy 
mówią, Ŝe w jakichś przypadkach rodzice wraz ze swoimi 
zatrutymi dziećmi zwracali uwagę na szkodliwość tych 
substancji. Pogratulować wraŜliwości urzędnikom, jest ona 
jak z piosenki pt. „Kapitan śbik” zespołu Big Cyc. Nikt 
jednak nie zapytał policji o statystyki zatrzymań, konfiskat i 
kar za handel zakazanymi narkotykami, które były w 2009 r. 
spektakularnie tępione, o czym pisaliśmy w HM19 i 20. 
Między innymi dlatego jest taka hossa na „dopalacze” bo 
sporą część dilerów np. marihuany solidnie nastraszono. 
Per saldo jednak jeśli zmiany w prawie okaŜą się skuteczne 
wobec oficjalnego handlu „dopalaczami” czyli ograniczą go 
wyłącznie do osób uzaleŜnionych ze specjalnymi receptami, 
to przynajmniej będziemy w Polsce w tej sprawie nazwane 
sprawy właściwie po imieniu. Czarny rynek nie będzie teŜ 
spał, ale nie moŜe mieć tak bezczelnie włączonego zielo-
nego światła jak to miało miejsce obecnie. Powoływanie się 
na istnienie podobnych sklepów na zachodzie jest mata-
czeniem, poniewaŜ tam sprzedawane specyfiki są ściśle 
kontrolowane pod kontem procesu produkcji, toksyczności i 
ilości. Zwolennikiem legalnego handlu narkotykami miękki-
mi był dość dawno temu śp. Marek Kotański. Jego głównym 
argumentem były względy higieniczne i anty-przestępcze 
czyli aby narkomani nie robili sobie zastrzyków z domowej 
heroiny brudnymi strzykawkami w oczekiwaniu na AIDS 
oraz Ŝeby w sytuacji głodu narkotykowego miał moŜliwość 
zaŜycia czegoś w miarę pewnego w bezpiecznej dla Ŝycia 
dawce. Gdyby p. Marek zobaczył co w Polsce w obecnych 
latach zrobiono z tego „handlu” i jak na nim uwłaszczyła się 
spora część świata przestępczego to złapałby się za głowę. 
Sejm tymczasem ekspresowo znowelizował ustawę o 
przeciwdziałaniu narkomanii. Czy okaŜe się skuteczna?                        
                                                            Konrad Kalinowski 
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Cóż onacza okre ślenie „biała plama”? 
- oznacza sprawy niewyjaśnione, czasami 
zakłamane, za zasłoną milczenia.  
W takim razie jakie są te „białe plamy” w 
bezdomnym życiu osób bezdomnych? 
Zdarza się, że jest ich bardzo wiele. 
Ludzie „domni” także mają w życiu wiele 
„białych plam”. Tzw. „sprawy nie wyja-
śnione” do końca, tematy nie zamknięte 

często w życiu człowieka ciągną się wręcz niemiłosiernie, 
jak przysłowiowa „kula u nogi”. Dla osób starających się 
pomagać bezdomnym „białe plamy” są bardzo poważnym 
utrudnieniem w pracy i często sprowadzają efekty tych prac 
do minimum, czyli w rezultacie podania jedzenia czy poda-
rowania odzieży. A przecież celem pracy resocjalizatorów, 
psychologów czy pedagogów pracujących z bezdomnymi 
jest wyjście z bezdomności bezdomnego. Co w istocie jest 
kiedy myślimy o „białych plamach bezdomności”?  
Przede wszystkim „białymi plamami” s ą przyczyny sta-
wania si ę osob ą bezdomn ą oraz rozmaite przej ścia ży-
ciowe w stanie bycia osob ą bezdomn ą, głównie odpo-
wiedzialność za rozmaitej miary wykroczenia przeciwko 
szeroko rozumianemu porządkowi publicznemu, a zatem: 
długi kredytowe, alimenty, nie zapłacone „opłaty dodatkowe” 
za jazdę na gapę, kradzieże, rozboje, zanieczyszczanie 
obiektów publicznych, przerwy w karze więzienia i poszuki-
wanie przez policję oraz nałogi i skłonności. W takich oko-
licznościach najczęściej „zagubiony” zostaje dowód osobisty 
bezdomnego. Tworzy się samonapędzające koło zamknię-
tych niemożności, o których nie opowiada się „frajerom re-
socjalizatorom” czy innym „cwaniakom z OPS”. Jeśli bez-
domny nie powie co spowodowało jego bezdomność lub 
namiętnie kłamie to pomagający nie ma żadnej możliwości 
mu pomóc poza podtrzymaniem go przy życiu, dostarczając 
jedzenie czy nocleg. Nie wszystkich bezdomnych dotyczy 
powyższy skrótowy opis ani taki sposób myślenia, ale jest 
często spotykany. Jeśli dany bezdomny tak mniej więcej 
myśli, to prawie nie można mu pomóc. Stoi przed nim a 
resocjalizatorem czy inną osobą chcącą mu pomóc istna 
„piramida” przeszkód przed praktycznym wyprowadzeniem 
go ze stanu bezdomności. 

Czy każdy z nas mo że stać się bezdomnym?  
Jeśli społeczności w jakiej żyje nie dotkną takie plagi jak 
wojna, zaraza, głód czy inne to jeszcze ma przed sobą 
mnóstwo życiowych zagadek. Na przykład: (1) czy będzie 
zdrowy i ominą go nieszczęśliwe wypadki? (2) Czy rodzina 
będzie się o niego troszczyć gdy będzie dzieckiem i 
interesować się nim, a nie maltretować psychicznie i 
fizycznie? (3) czy ominą go szczęśliwie wszelkie pułapki 
związane z dojrzewaniem i dorosłością (np. alkohol, 
narkotyki, złodziejstwo, chuligaństwo)? (4) Czy partner 
życiowy jest pisany mu raz na zawsze, czy też tylko dla bólu 
wzajemnego zadawania ran? I dalej. (5) Czy będzie miał 
pracę? (6) Czy spotka w przełomowych dla swojego losu 
chwilach życzliwych ludzi, na których doświadczeniu i 
mądrej życiowej radzie będzie mógł oprzeć swoje 
najtrudniejsze życiowe decyzje? I na koniec, (7) czy własne 
dzieci wychowa tak, że gdy będzie już stary i schorowany, 
te nie będą go już znać i „wystawią go za drzwi” jak 
niepotrzebną nikomu rzecz?    

Bezdomny - Marek Olbry ś – napisał ↓ na Forum HM 
Każdy ma swoją bezdomność i niesie ją przez całe swoje 
życie. Wyjść z bezdomności jest bardzo ciężko, chociaż jest 
to możliwe. Moja bezdomność zaczęła się w 2002 roku, 

była spowodowana wymeldowaniem mnie przez moją ex 
żonę. W czasie tej wędrówki miałem przyjemność w 
2005r. poznać w noclegowni na ul. Skaryszewskiej 
Mikołaja, który nieświadomnie bardzo mi pomógł swoją 
samą obecnością. Byłem od samego początku pod 
ogromnym wrażeniem tego człowieka, który jest dla mnie 
mistrzem i symbolem altruizmu. Zawsze byłem idolem 
skromności i pokory lecz brakowało mi zrozumienia jak te 
zalety ludzkiego charakteru konsekwentnie realizować w 
codziennym życiu. Moja bezdomność nauczyła mnie 
pokory i skromnego życia w pędzącym oszalałym świecie. 
Odnalazłem w jej aspektach ogromny potencjał duchowy i 
filozoficzny, dający mi dzisiaj pewność siebie i zaufanie do 
istoty wyższej. Potrafię uniknąć pychy, która dominuje na 
świecie od samego początku, a to wszytko dzięki 
samopoznaniu siebie i ludzi z takimi samymi problemami. 
Nic człowieka nie nauczy jak solidna bieda, proszę 
zauważyć, że sam Bóg naród Izraela wystawił na 40 lat 
tułaczki po pustyni. Dlaczego? By ujażmić ich pychę i 
zarozumiałość. Jestem wdzięczny mojej bezdomności, bo 
nauczyła ona mnie prawidłowego myślenia i tym samym 
przedłużyła mi życie. Bo życie tak naprawdę to zaczyna 
się w innym miejscu? A gdzie? Na to pytanie już musi 
sobie odpowiedzieć każdy sam. 

Jak skutecznie pomóc bezdomnemu? 
Skuteczność i bezdomność nie chodzą niestety tymi 
samymi drogami. Choć sytuacja życiowa każdego 
bezdomnego jest nadzwyczaj dramatyczna to doraźnie nie 
da się mu skutecznie pomóc. Nawet gdyby zaproponować 
bezdomnemu, żeby umył się i przebrał, a potem 
przenocował u nas. Na tych kilka godzin jest mu lepiej, ale 
potem znów wsiąka w miasto. Odruch serca osoby 
pomagającej w taki sposób jest bezcenny sam w sobie, 
ale może narazić tą osobę na trudne do przewidzenia 
konsekwncje, bo nie wiemy czy ten człowiek nie odgrywa 
tylko roli bezdomnego i czy nie jest np. ukrywającym się 
niebezpiecznym przestępcą. Realnie zaś o tym, czy 
bezdomny ma szansę wrócić do normalnego życia 
decyduje stan psychiczny bezdomnego, a wraz z nim jak 
bardzo jest już przyzwyczajony lub już uzależniony od 
bezdomności. Często bezdomny jest uzależniony od 
nałogów, co wymaga generalnie ukierunkowanego 
leczenia i determinacji do wyjścia z nałogu, a bezdomni 
nie mają najczęściej do niczego już motywacji. Tęsknią 
może za jakimś innym życiem, ale stoją jakby za szybą, 
przez którą obserwują świat, nie mogąc się do niego 
dostać. Takie życie to tortura, ale można je znieść... 

Jak im pomóc skuteczniej, bo mo że nie na 100% skutecznie? 
To wymagałoby zmiany filozofii całego systemu pomocy 
bezdomnym z przechowalnictwa do wychodzenia z 
bezdomności. Nowy system ukierunkowany byłby na pracę 
nad nimi i samym sobą, na leczenie nałogów, a dalej na 
znajdowania zatrudnienia, wyrabianie samodzielności, 
zdolności utrzymania się za zarobione pieniądze. Tak jak 
bezdomnym człowiek nie staje się zazwyczaj z minuty na 
minutę, tak i z bezdomności musi potrwać aż się z niej 
wydostanie. Przy prawie 2 milionowym bezrobociu w 
Polsce trudno wdrożyć jakiś nowy system pomocy dla 
bezdomnych. Bezdomni są w Polsce po prostu na 
marginesie marginesów, zwyczajnie nie chciani. Najlepiej 
żeby znikli. Bezdomni stąd nie znikną, no chyba, że Unia 
Europejska tak każe a kazała do 2015r., przynajmniej usu-
nąć z ulic miast. Zatem koniec takiej „wolności” jest dość 
bliski...                                                          Konrad Kalinowski 
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BBBIIIAAAŁŁŁEEE   PPPLLLAAAMMMYYY   KKKAAATTTAAASSSTTTRRROOOFFFYYY    

Po co roztrząsać w HM tak kontrowersyjny temat jakim 
są sprawy wymagające wyjaśnienia po katastrofie 
smoleńskiej? Przecież mijają kolejne tygodnie i mie-
siące, faktu śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej i 95 
innych osób nie da się odwrócić. Toczy się formalne 

śledztwo i sami parlamentarzyści próbują zająć się tą sprawą. Już 
dawno wróciliśmy do codziennej prozy życia, nadeszły gorące letnie 
miesiące, wcześniej była dramatyczna powódź, wybory nowego 
prezydenta, a potem susza. Część z nas bawiła się na wczasach, 
wakacjach, wypoczywała na działkach, odwiedzała rodzinę czy 
znajomych na letniskach. Inna część – mniej zaradna życiowo – 
wiąże „koniec z końcem” jak wiązała zawsze aby w ogóle przeżyć, 
porzuciwszy marzenia o jakimkolwiek urlopie. O bezdomnych w tym 
układzie nie ma co wspominać, bo choć może niektórzy uważają, że 
oni też są na bezustannym urlopie to przecież to właśnie oni „walczą 
o byt” aby przeżyć choć kilkanaście najbliższych godzin. Czy w 
takim razie HM nie ma nic lepszego do roboty jak ja łowe „po-
szukiwania dziury w całym”?  Oczywiście można znaleźć i ciekaw-
sze i inne tematy, lecz HM uważa, że czas jest właśnie teraz mówić 
o tych „kontrowersjach”. Za pół roku, za rok tym bardziej nie będzie 
już okazji, dopiero wtedy czytelnicy będą dziwić się, że się wraca „na 
siłę” do spraw smoleńskiej katastrofy. Zapewne bardzo trudno jest 
opisać wszystkie tematy związane z katastrofą i katalogować znaki 
zapytania przed wieloma sprawami wymagającymi wyjaśnienia. Od 
miesięcy media w rozmaity sposób starają się przekazywać obywa-
telom informacje o przebiegu katastrofy. Jeśli ktoś miał taką potrze-
bę to mógł zapoznawać się ze szczegółami. W drugiej części tego 
artykułu wymienimy kilka „zbiorczych białych plam”, czyli najważniej-
szych spraw wymagających wyjaśnienia w związku z katastrofą. 
Obecnie pozwolę sobie na osobistą refleksję nad istotnymi różnica-
mi, które mają miejsce pomiędzy narodami polskim i rosyjskim. 
Przed laty rozmawiałem z pewnym Holendrem na temat tych różnic. 
Dyskusja w końcu zeszła do oceny Polaków i Rosjan jako narodów. 
Mój rozmówca z przekonaniem opisywał mi wtedy prezydenta Rosji 
Władymira Putina jako demokratę, otwartego na zachód. Ja w od-
powiedzi przypominałem mu demokratyczne władztwo W. Putina w 
Czeczenii oraz o tym iloma rurami ze wschodu zachód jest podłą-
czony do bogactw państwa tego „demokraty”. Na zakończenie po-
przez porównanie udowodniłem mu istnienie różnicy pomiędzy Po-
lakami a Rosjanami – otóż -   w Rosji „władcą” może być i zbrodniarz 
i demokrata, a i tak go będą kochali - w Polsce np. taki „władca” jak 
gen. Jaruzelski rządził, co zrobił to narobił, a teraz sobie żyje tu spo-
kojnie na emeryturze, ale niewielu znajdzie się takich, którzy go 
lubią, no może poza red. Jerzy Urbanem, dla którego WJ jest niedo-
ścigłym wzorem klasy, dowcipu i elegancji. Na moim rozmówcy ten 
argument za co który naród lubi lub nie lubi swoich włodarzy zrobił 
duże wrażenie i przyznał mi rację – nie z kurtuazji lecz z przekona-
niem. I tak się teraz po latach od tamtej rozmowy zastanawiam – 
czy nadal ja żyję w kraju ludzi nie znosz ących tyranii, czyli w 
Polsce?  Mam nadal nadzieję, że żyję w takim kraju – właśnie ludzi 
wolnych – ale przez tych ostatnich kilkanaście lat mam wra żenie, że 
stały si ę z Polakami „bardzo dziwne rzeczy”, które odsłoniły  się 
jaskrawie przy okazji katastrofy smole ńskiej. Otó ż w obecnych 
czasach Polaków mo żna zwieść, omami ć czy oszuka ć w miej-
sce starego terroru czy politycznej schizofrenii.   Kto kolaborował 
ten kolaborował, ale generalnie wiadomo było w jakim miejscu znaj-
duje się kręgosłup narodu. Teraz ja nie wiem gdzie jest ten kr ęgo-
słup.  Wolność przez ostatnich 20 lat obudziła w nas uśpionego od 
dawna ducha „sarmatów”, interesujących się wyłącznie własnymi 
sprawami i co nieco własnej rodziny. Wraz z odejściem państwa od 
sterowania nim, upadku służby zdrowia i wyśmianych ideologicznie 
prac społecznych nie czujemy się już odpowiedzialni za sprawy 
polskie. Państwowym nie interesujemy się – bo nie jest nasze 
wspólne – jacyś urzędnicy zagospodarowują jego resztki. Pozostały 
nam już tylko ckliwe rocznice dla kombatantów rozmaitych walk i ich 
rodzin oraz reprezentacje Polski w sporcie, sztuce, nauce, literaturze 
itd. Jesteśmy już Nowymi Europejczykami – mentalnie to już się 
stało. Interesuje większość Polaków po prostu święty spokój, pod-
szyty pewnością, że NIC się nie da rady zrobić bo już nikt nikogo nie 
reprezentuje poza samym sobą. Czy w takim razie jest sens pisać 
Państwu – w większości tym Nowym Europejczykom – o kilka spra-
wach wymagających wyjaśnienia w związku z katastrofą smoleń-
ską? Nawet dla kilku osób warto!  

Wyjaśnienia na drodze śledczej i s ądowej wymagaj ą: 
1. wieloletnie zaniechania zakupu nowych samolotów dla władz 
2. brak procedur wykluczających możliwość podróży w jednym 
samolocie wielu przedstawicieli najwyższych władz Polski 
3. dopuszczenie do lotu bez procedur korzystania z zapasowych 
lotnisk, bez posiadania danych niezbędnych do lądowania, także 
możliwości lądowania na lotnisku cywilnym np. w Smoleńsku 
4. nieobecność polskich służb nadzoru nad prawidłowością prac 
obsługi smoleńskiego lotniska w czasie lotu i lądowania 
5. kwalifikacje zawodowe członków wszystkich polskich i rosyjskich 
służb wykonania i obsługi tego lotu, wraz ze klasą lotniska 
6. stan techniczny urządzeń na lotnisku w Smoleńsku 
7. stan techniczny samolotu w aspekcie jego remontu w Rosji 
8. zgoda na przejęcie prowadzenia wszelkich czynności po kata-
strofie wyłącznie przez stronę rosyjską 
9. brak partycypacji operacyjnej i prawnej NATO w sprawie kata-
strofy, w której zginęli wszyscy dowódcy sprzymierzonego z NATO 
państwa wraz z prezydentem – zwierzchnikiem sił zbrojnych 
10. brak reprezentatywnego uczestnictwa polskich służb ochrony, 
ekip poszukiwawczych, prokuratorów, przedstawicieli odpowied-
nich instytucji w prowadzeniu działań wyjaśniających w Rosji 
11. niedopuszczenie przedstawicieli polskich do odczytu treści 
oryginałów czarnych skrzynek po komisyjnym ich otwarciu z udzia-
łem Polaków w celach dokonania odczytu 
12. nie zwrócenie Polsce wszystkich rzeczy będących własnością 
zmarłych wraz z wrakiem samolotu i czarnymi skrzynkami 
13. rezygnacja z przeszukania terenu katastrofy oraz okolic lotni-
ska pod kątem poszukiwania szczątków oraz przyczyn katastrofy 
przez polskie ekipy wyposażone we własne środki rozpoznania 
14. nie organizowanie regularnego informowania opinii publicznej 
w Polsce o postępach śledztwa z udziałem przedstawicieli wszyst-
kich instytucji prowadzących postępowania wyjaśniające 
15. nie stworzenie międzynarodowej komisji do zbadania przyczyn 
katastrofy z udziałem Polski i Rosji oraz ekspertów spoza P. i R. 
16. dopuszczenie do publicznej wiadomości listy pasażerów na 
wiele dni przed lotem do Smoleńska 
17. brak jedności czasowej pomiędzy stenogramami z rozmów z 
parametrami lotu zarejestrowanymi przez czarne skrzynki. 
Można by napisać jeszcze o 300 dalszych „plamach”, czepiając się 
autorów słów o „wojnie”, „wyginięciu jak dinozaury”, „racjach zwy-
cięzców”, a także że „polski pilot poleci nawet na drzwiach od stodo-
ły” a powinny być zadane pytania znacznie „cięższej wagi prawnej” 
niż nasze w HM. Są od tego inni - lepsi. Zechciejmy poznać więcej 
pytań. W Internecie znajdziecie Państwo na stronie 
http://hekatonchejres.salon24.pl/209982,biala-ksieg a-update-20-07-
2010 społeczną pracę blogerów portalu salon24.pl. Zawiera ona 
kilkaset pytań wymagających odpowiedzi w związku ze sprawą 
smoleńskiej katastrofy. Dajmy więc sobie sami szansę i oczekujmy 
odpowiedzi nawet na bardzo szczegółowe pytania adresowane do 
rządu, urzędników, sądów. Powie ktoś inny – no nikt przecież nie 
widział jak na oczach 100 osób wychodzi ktoś i strzela do tego sa-
molotu – nie doszukujcie się więc bez końca spisków, ataków, za-
machów itd. Właśnie na szukaniu śladów i motywów polega wyja-
śnianie wszelkich tego typu zdarzeń. W sprawie katastrofy smoleń-
skiej ślady stawiają więcej pytań niż na nie odpowiadają. Np. w 
śledztwie dotyczącym zamachu na papieża Jana Pawła II z 13 maja 
1981 r. uwzględniono zdjęcia osób prywatnych z zamachowcem. W 
śledztwie smoleńskim nie widzimy takiej determinacji, zastanawia 
przy tym brak wyobraźni naszych urzędników odnośnie oceny jako-
ści ich własnej pracy. Sprawiają wrażenie zahipnotyzowanych lub 
zastraszonych. Dlatego część osób jest niespokojna o wyniki śledz-
twa? Należy też pamiętać, że jeśli była to zbrodnia, co sugerują 
pewne kręgi – to nie liczmy na to, że ktokolwiek się do niej przyzna 
bo była by to jedna z największych w latach współczesnych dla 
niego infamia, czyli utrata dobrego imienia. Tym bardziej potrzebne 
jest w dalszym ciągu zadawanie pytań i uzyskiwanie wyczerpują-
cych oraz logicznych odpowiedzi. Nie będziemy bez końca grillować. 
Nadejdzie 1 listopada i gwiazdka. I co do tego czasu? Dowiemy się, 
że to była wina pilota i spieszących się na spotkanie pasażerów? 
Jeśli nawet tak było to dlaczego mamy wciąż tak wiele podstawo-
wych pytań pozostawionych bez odpowiedzi? Czy ktokolwiek na nie 
kiedykolwiek odpowie pośród osób formalnie wyjaśniających oko-
liczności smoleńskiej katastrofy?  Bez arogancji?  Konrad Kalinowski 
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      DDDEEEMMMOOOKKKRRRAAACCCJJJAAA       MMMEEEDDD III OOOKKKRRRAAACCCJJJAAA    
Czy bezdomnego 
obchodzi w jakim  
ustroju żyje skoro  
jest bezdomny?  

 

Co to za ideologiczne dywagacje w Homo Mizerusie? 
Właściwie to bez względu na ustrój zawsze w jakiejś społeczności żyją bezdomni (ok. 0,5% 
populacji). My w HM tworzymy naszą gazetę m.in. w nadziei, że odsetek osób bezdomnych 
właśnie w Polsce będzie mniejszy niż to ma miejsce w innych państwach świata.  
Skąd w Polsce w ogóle wzi ęli si ę bezdomni?   
Jeszcze 21 lat temu nie było oficjalnie ani jednego, ale zmienił się ustrój państwa 
polskiego. „Za komuny” programowo nie mogło być bezdomnych.  
W obecnych – kapitalistycznych czasach – zasadniczo nikogo nie obchodzi, że 
ktoś z jakichś powodów nie wyrobił się we współczesności. I to bez względu na 
to czy jest to spowodowane chorobą czy wypadkiem, czy też bezdomny sam np. 
poprzez nałóg doprowadził swoje życie na krawędź przepaści. Że nie było pracy, 
że na piwo mimo wszystko zawsze starczyło, że małżeństwo było nieudane, że 
to czy tamto, bo przecież bezdomnym można stać się z innych przyczyn.  
W każdym razie pomoc bezdomnym jest stale niewystarczaj ąca.  
Znam lekarza starej daty, powstańca warszawskiego, który bez ogródek twierdzi, 
myśląc o polskiej służbie zdrowia oraz praktykach NFZ, że „największym pro-
blemem polskiego rządu jest, że wszyscy na raz nie umrzemy”. Czyli mało kto 
ma w Polsce pomysł na to aby Polacy w wieku produkcyjnym utrzymali starzeją-
cą się resztę społeczeństwa, bo przecież mamy też i spore bezrobocie, a wiek 
przechodzenia na emeryturę zwiększy się „po reformie” rządu. 
Co w tej sytuacji mówi ć o i do bezdomnych?  Są co prawda ośrodki poma-
gające bezdomnym jak noclegownie, schroniska, jadłodajnie, ale prowadzą je 
głównie organizacje pozarządowe, które stosują na ich terenach wygodne sobie 
zwyczaje, często zniechęcające bezdomnych do korzystania ze zorganizowanej 
pomocy. Nie można w nich pić alkoholu, nie ma odpłatnej pracy, za to często tyra 
się po wiele godzin w zamian za dach nad głową. W takich warunkach pozostajesz 
bezdomnym czy tego chcesz czy nie chyba, że jakieś olśnienie wybudzi cię które-
goś dnia i z przerażeniem zniechęci do bycia bezdomnym. 
Czego jednak wła śnie oczekuje polski obywatel bezdomny np. od polski ch 
władz, którym to obywatelem by ć nie przestaje z powodu swojej bezdomno ści?   
Otóż powinien przynajmniej oczekiwać dość sporo, ponieważ nie nikt inny lecz 
Polska nadal przynajmniej propagandowo szczyci się, że jako pierwsza na 
świecie podjęła trudną drogę odejścia od komunizmu do kapitalizmu.  
W poprzednich wiekach światowy trend był odwrotny – od kapitalizmu do komu-
nizmu. Tym samym powinno przynajmniej w mentalności postkomunistycznego 
Polaka pozostać jakieś oczekiwanie na swoisty rodzaj delikatniejszego obcho-
dzenia się z nim przez państwo i los, bo przecież on jest taki biedny, bezradny, 
nic nie wiedzący, a przy tym jest „kompletną nogą” w znajomości przepisów 
prawa. Rzeczywiście - taki bywa najczęściej bezdomny. Nie dotyczy to jednak 
sporej części osób „domnych”, korzystających z Ośrodków Pomocy Społecznej, 
które niejednokrotnie potrafią znakomicie się orientować w przepisach socjal-
nych, a zwłaszcza w zasiłkach. Osobiście spotkałem osobę, która będąc dość 
bezradna życiowo - w dziedzinie przepisów prawa jest wręcz genialnie sprawna. 
Gdyby którykolwiek polski rząd chciał stworzyć nowy system opieki socjalnej nie 
mając nań żadnego pomysłu - chętnie go skontaktuję z tą osobą. Poza znajomo-
ścią przepisów potrafi w genialny sposób budować strategie i kojarzyć posunię-
cia, a przy tym podpowiada bardzo celnie gdzie znajdować na nie pieniądze w 
budżecie państwa, a zwłaszcza poza nim. Piszę o tym tylko dlatego, że dla 
przeciętnego Polaka państwowe rozwiązania systemowe, których wynikiem jest 
jego osobista egzystencja, są zupełnie obce i wypowiada się o nich zazwyczaj z 
lekceważeniem. I to jest przykład na istnienie w Polsce właśnie demokracji, 
będącej wyrazem wolno ści w której wszyscy s ą sobie równi, maj ą takie 
same prawa i obowi ązki, mog ą kandydowa ć w powszechnych wyborach do 
władz oraz mog ą się wypowiada ć w dowolny sposób na dowolne tematy, 
poza publicznym zniewa żaniem w niecenzuralny sposób oraz czynami 
jawnie przest ępczymi wobec mienia i życia ludzkiego . W Polsce oprócz 
powyższych drobnych zastrzeżeń do wolności Konstytucja zabrania propagowa-
nia i wprowadzania faszyzmu oraz komunizmu. Zatem poza tym wszystko co nie 
jest prawem zabronione jest dozwolone. Nie ma te ż cenzury .  
I w tym miejscu wiele znanych mi osób przestanie czytać dalej ten artykuł, 
stwierdzając ze zniechęceniem – „wreszcie przekabacili go”.  
Odpowiadam im na zapas -  to niemożliwe!  
A co z tzw. „polityczn ą poprawno ści ą”, która jest wytworem demo-
kracji – czy ona nie zast ąpiła w Polsce cenzury?  

W Internecie aż huczy od stwierdzeń, że od dawna zastąpiła. Skoro taki nowy 
bądź co bądź dla polskiej rzeczywistości twór jak „polityczna poprawność” jest 
dostrzegany przez rzesze obywateli to nie można go pomijać milczeniem w HM. 
Zatem w miejsce brutalnego wyrzucania niepoprawnych treści przez cenzurę 
„poprawno ść polityczna” jest to niepubliczna zmowa wpływowych grup 
interesu dotycz ąca kształtowania opinii publicznej, że świadomie i pro-
gramowo b ędzie si ę kłaść nacisk na sprawy wygodne dla władzy w miej-
sce niewygodnych, przy tym wykazuj ąc ograniczenia i w rezultacie głu-
pot ę opozycji, która tylko potrafi szkodzi ć. 
Generalnie jest więc w sumie przyjemnie, bo z ośmieszania oponentów pośmiać 
się może każdy, zaś efekt jest identyczny jak przy cenzurze, czy przy zamykaniu 
ludzi w więzieniach – to znaczy – drażliwy temat schodzi szybko z publicznej 
wokandy, a każdy kto gdyba, komu się to nie podoba - nie jest równym gościem, 
a za to jest frajerem, malkontentem i nie daje się po prostu lubić, nie nadaje się 
do współpracy, jest do niczego... 
Skąd w takim razie wzi ęło si ę w tym artykule okre ślenie „mediokracja”?  
Znalazło się tu dlatego, że przy współczesnej rewolucji w nieskrępowanym dostę-
pie do dowolnej informacji bardzo istotnym jest aby z powodzi spraw nieistotnych 
czy drugorzędnych promować wyłącznie sukcesy ludzi pewnych siebie, zachwyco-
nych własnym odbiciem i dynamicznych. Każdy takim podobno chce być. Od 
wpajania takiego przekonania są właśnie współczesne media. Wygra w nich zaw-
sze ich faworyt. Ale skąd bierze się ten faworyt mediów, kto go lansuje, kto go im 
przedstawia, kto media przekonuje, że warto jest na niego postawić? Jest to już od 
dawna samonapędzający się mechanizm – polityka i media, media i polityka. 
Towarzystwo medialno-polityczne znacznie wcześniej niż to do nas szaraków 
dochodzi – umawia się, że wzajemne działania, czy to wspierające czy niszczące, 
koncentrujemy na wybranych osobach oraz światopoglądach i jesteśmy gotowi na 
wdrażanie tych postanowień przystolikowych bez względu na konsekwencje.  
W ten sposób współcze śnie demokracja poprzez faz ę mediokracji dochodzi 
do tzw. cesarstwa, czyli dyktatury . Znawca i praktyk demokracji b. prezydent 
Lech Wałęsa szermuje od jakiegoś czasu znajomością historiozofii i przypomina 
często za teoretykami, że w historii demokracje przeobrażały się w dyktatury zwane 
cesarstwami, po czym kolejny przewrót wprowadzał ponownie demokrację i tak w 
kółko. Zdajemy sobie sprawę, że w poprzednim wieku oraz obecnie ewoluują 
również definicje wielu pojęć, a w tym również pojęcie demokracji. Weźmy choćby 
„wielkiego demokratę”, Adolfa Hitlera, który jako zdeklarowany miłośnik pokoju i 
sportu miał dzięki „politycznej poprawności” lat 30-tych XX wieku możliwość bycia 
gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Dziś z drwiną spoglądamy 
na premiera brytyjskiego lorda Chamberlaina, wymachującego kartką papieru, 
oddającą w 1938r. Hitlerowi Czechosłowację, w imię „politycznej poprawności”, 
czyli światowego pokoju. Tylko Polacy znów nie uwierzyli w ten powszechny pokój, 
dzięki czemu niemiecki najazd na Polskę we wrześniu 1939 r. przerodził się w II 
wojnę światową w obronie napadniętych Polaków, a mógłby być tylko „konfliktem 
lokalnym”, jak z Czechami, nawet przy przyszłym bestialstwie okupantów.  
Czy mo że jednak mediokracja zast ąpi „cesarstwo”? 
Co to miało by być? Mediokracja miałaby być rodzajem „cesarstwa z ludzką 
twarzą”? Nawet jeśli tu w Europie, czy w USA to poza nimi jeszcze długo nie. Na 
obecnym etapie mediokracja pozostaje jedynie dość prymitywną zmową tzw. elit, 
do tego o fatalnych skojarzeniach z przeszłości (masoneria) i niczym więcej. 
Zmowę w Polsce mamy od wielu lat. Czy w takim razie doczekamy się, że ktoś w 
przyszłości występując publicznie np. do Rzecznika Praw Obywatelskich w 
sprawie np. gwarantowanego procenta z bud żetu pa ństwa na walk ę z bezdom-
nością, zostanie przez media zauwa żony , a jego racje konsekwentnie podtrzy-
mane, aż do pozytywnych zmian w ustawach? Teoretycznie jest to jeszcze 
możliwe, ale praktycznie – wątpię. Nie ma pieniędzy na staże, idiotyczne odral-
nianie rolników z żyznych ziem aby je potem rozprzedać obcokrajowcom, naukę, 
zdrowie, wojsko, górnictwo, regulację retencji rzek aby nie zalewały Polski kolej-
ne fale powodziowe wraz z „produkcją popowodziowych bezdomnych”. Kto by 
się zajmował w obecnej sytuacji jakimiś zwykłymi bezdomnymi? Wypadli z gry, 
są na marginesie, są po prostu „nie trendy”. Można ich za to jeszcze na wszelki 
wypadek wszystkich spisać do komputerów, aby tym łatwiej usun ąć z ulic 
polskich miast do 2015 r. , bo tego chce UE.  
Zadaję na koniec pytanie - czy zatem bez wspomnianego % w  bud żecie państwa 
polskiego społecze ństwo b ędzie w stanie zresocjalizowa ć setki tysi ęcy bezdom-
nych w oparciu posiadan ą kadr ę resocjalizatorów i psychologów?   
No bo przecież jest demokracja i chyba nikt bezdomnych nie zamierza 
zamykać w specjalnych eksterytorialnych obozach?  
Może wydzierżawionych syberyjskich od rozmiłowanych w demokracji na-
szych wschodnich sąsiadów?                                                  Konrad Kalinowski 



 
 

Romuald M ądrakiewicz „Mikołaj” zach ęca Państwa  
do pomocy rodzinom wymienionym w poni ższej tabeli.  

Co wkłada ć do paczek?  
Żywno ść w hermetycznych opakowaniach, przybory  
szkolne, zabawki, obuwie, odzie ż, drobny sprz ęt AGD. 

Za Waszą pomoc dzi ękujemy staropolskim „Bóg zapła ć”. 
 

Poni żej widzicie Pa ństwo w tabeli mał ą lista rodzin potrzebuj ących wsparcia. 
 Prosiły nas aby śmy o nich nie zapominali... 

www.homomizerus.pl  
Stron ę internetow ą Homo Mizerus prowadzi p. Andrzej Dobrza ński, www.aded.pl 

Redakcja gazety „Homo Mizerus” nie ponosi odpowiedzialności  za treści publikowane na jej łamach.  
Wszelkie treści obce oraz  symbole zastrzeżone prawami autorskimi, towarowymi lub komercyjnymi  przytaczane są wyłącznie w celach edukacyjnych. 

 
HOMO MIZERUS. Nr konta bankowego: BANK ZACHODNI WBK S.A. O/Piaseczno: 68 1090 1694 0000 0001 0495 4684 
Akcja „Mikołaja” nie przyjmuje  żadnych wpłat na żadne konto bankowe z kontem Homo Mizerus wł ącznie.  

„Homo Mizerus” wydawany jest pod patronatem Fundacji Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”, 05-500 Piaseczno, ul. E. 
Orzeszkowej 39. Redaktor naczelny i koordynatorzy resocjalizacyjni: Konrad Kalinowski (konkal@wp.pl), tel. kom. 695193416, Ewa Dobrzańska 
(ewadobra@poczta.onet.pl), tel. kom. 509464858. Redaktor prowadzący numer: Konrad Kalinowski. Skład: redakcja. Biuro: Targowa 12, 03-731 
Warszawa.  W sprawie spotkań, udostępniania materiałów oraz udzielania wywiadów gazecie prosimy o skontaktowanie  się z numerem telefonu 
0-695193416. Wszystkie dotychczasowe numery dostępne na: www.homomizerus.pl.  
Wyrażamy zgodę na nieodpłatne publikowanie wszelkich treści i używanie materiałów obecnych w niniejszym numerze gazety.  
Gorąco zachęcamy wszystkich Państwa do publikowania swoich przemyśleń. Chcesz zaistnie ć? Publikuj w Homo Mizerusie!  

Listę adresów rodzin „Mikołaja” publikujemy w Homo Mizerusie z uwagi na zbożny cel tej akcji oraz konieczność udzielenia 
szybkiej i bezpośredniej pomocy tym rodzinom. Wysyłanie paczek potrzebującym przez czytelników naszej gazety w 
poważny sposób zwiększa efekty ciężkiej pracy p. „Mikołaja” przy prowadzeniu tej akcji charytatywnej. Od momentu 
pojawienia się p. „Mikołaja” w mediach stał się on wręcz jednoosobową instytucją, której w 100% społeczna praca polega na 
przepakowywaniu darów dostarczanych przez darczyńców i rozsyłaniu ich dalej za własne pieniądze pocztą, niejednokrotnie 
z dokupowanymi przez niego brakującymi pozycjami do spełnienia próśb ubogiej rodziny. Niestety możliwości rozsyłania 
darów dostarczanych p. „Mikołajowi” przez darczyńców zawsze były i są ograniczone siłami fizycznymi i zdrowotnymi p. 
„Mikołaja” oraz możliwościami korzystania z magazynów. Darczyńcy dostarczają p. „Mikołajowi” głównie odzież i szeroko 
rozumiane artykuły przemysłowe czy zabawki natomiast ubogie rodziny proszą zazwyczaj o żywność, czasami o pieniądze, 
czasami również o bardzo konkretne rozmiary jakiejś garderoby czy obuwia. W ciągu ostatnich 3 lat kontynuowania akcji 
przy Targowej 12 powstało wiele problemów z którymi zarówno p. „Mikołaj” jak i redakcja nie mogą sobie poradzić.  
Akcji p. „Mikołaja” nadal bardzo przydałaby si ę pomoc transportowa, chodzi o kilka kursów furgonet kami dla 
rozwiezienia wi ększych partii darów po najubo ższych w Polsce regionach, województwa pomorskie, wa rmińsko-
mazurskie, śląskie, łódzkie. Tylko w ten sposób dary dotr ą do jak najwi ększej liczby potrzebuj ących. Pan „Mikołaj” 
ma za du żo pró śb o wsparcie, których nie mo że spełni ć z braku mo żliwo ści i jest to trudne dla niego do zniesienia.  
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Jak wieloznaczny jest to „ żart”? 

MoŜna go teŜ nazwać profanacją krzyŜa.  
Czy chodzi o zabranie krzyŜa, czy bicie krzyŜem po 
głowie, czy o pielgrzymkę? Autor tego pomysłu 
być moŜe uwaŜał, Ŝe jest dowcipny, a w istocie – 
„nie wie co czyni” i wprowadza wszystkich innych 
w błąd, czym ogłupia i spłyca swoje naduŜycie do 
granic absurdu. I o to mu niestety chodzi.  
Jerzy Urban powiedział kiedyś: „nie moŜemy mieć 
młodzieŜy czerwonej - to będziemy mieć róŜową”. 
Oto plony z tego zasiewu - wszystko moŜna 
wyśmiać! Niektórym przy tym wydaje się, Ŝe nie 
ma juŜ Ŝadnych zasad i Ŝe stoją ponad prawem! 

Nie sposób jest w HM pominąć spraw związanych z krzyżem, 
umieszczonym przez harcerzy pod Pałacem Prezydenckim w dniach 
żałoby narodowej 10-18.04.2010 r. tym bardziej, że poprzedni numer 
HM21 dotyczył w dużej mierze Tragedii Narodowej. Wszystkie na-
stępne wydarzenia miały miejsce w sierpniu i wrześniu w ścisłym 
centrum miasta, na Krakowskim Przedmieściu, widoczne także dla 
wielu bezdomnych, którzy chcąc nie chcąc byli świadkami tych 
niespotykanych dotąd skandalicznych scen. Nie jest celem HM 
„dolewanie oliwy do ognia” i tak bardzo gorących sporów, ale w 
istniejącej sytuacji kilka słów trzeba wypowiedzieć. Nie możemy po 
prostu ignorować rzeczywistości i pisać o niczym jeśli tym co dzieje 
się od 10.04.2010r. interesuje się cały kraj. W istocie niewiele więcej 
słów wypowiemy, bo cytat za Ojcem Świętym śp. Janem Pawłem II z 

kartki leżącej przed krzyżem jest kwintesencją 
tego co chcielibyśmy w tej sprawie powiedzieć. 
Fragment ten brzmi dzi ś, po 13 latach, jakby 
proroczo, wła śnie na te obecne i najbli ższe 
miesi ące oraz lata dla polskiej rzeczywisto ści . 
Nigdy już niestety nie dowiemy się, co powiedział-
by w związku z tymi wydarzenia śp. Jan Paweł II 
gdyby żył. Być może za samym Chrystusem, 
którego był następcą na ziemi powiedziałby: 
„odpu ście im, bo nie wiedz ą co czyni ą” . 
Jest wiele sposobów na obronę własnej racji, jak 
zademonstrowano nam na przykład w związku z 
pozostawieniem krzyża, czy za jego usunięciem. 
Sposoby te mogą być różne, tak jak różni są ludzie 
przechodzący przez Krakowskie Przedmieście w 
tych dniach. Nikt z urzędników Kancelarii Prezy-
denta nie podjął rozmów z grupą protestujących. 
Wynajęto mediatorów, nocą 14 sierpnia odciągnię-

to od krzyża ostatnich jego obrońców i szczelnie ogrodzono barierami oraz strażą.  
Wcześniej  religi ę, modlitw ę, płeć, wiek i patriotyzm publicznie poni żano.  
Tego jasno zabrania polska Konstytucja! 

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Arcybiskupa Metropo-
lity Warszawskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. (fragmenty): „W wyniku nieprzemyślanych 
wypowiedzi i politycznie motywowanych 
działań, miejsce zadumy i jedności Polaków 
stało się terenem gorszących manifestacji, 
wywołujących niepokój w całym kraju i zdu-
mienie międzynarodowej opinii publicznej. 
Krzyż, który jest znakiem bezgranicznej miłości 
Boga do człowieka oraz ustawicznym woła-
niem o jedność i miłość wśród ludzi, stał się 
narzędziem politycznego przetargu i niemym 
świadkiem słów pełnych nienawiści i zacie-
trzewienia. Szeroko nagłaśniany w mediach 
spór staje się politycznym tematem zastęp-
czym. W czasie, gdy narasta kryzys ekono-
miczny i podnoszone są podatki, Polska 
potrzebuje wspólnie podejmowanych głębo-
kich reform, a pomoc powodzianom i usuwanie 
skutków powracających kataklizmów wymaga 
długotrwałego wysiłku rządu i społeczeństwa. 
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli 
za przejawy szacunku wobec znaków krzyża, gdziekolwiek byłyby ustawiane, ale 
jednocześnie apelujemy do wszystkich, którym drogi jest ten święty znak zbawienia 
i którym leży na sercu dobro Ojczyzny, o natychmiastowe zaprzestanie gorszących 
sporów. Znak krzyża nie może być środkiem do osiągania najsłuszniejszych nawet 
celów drugorzędnych. Modlącym się pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu zwraca-
my uwagę, że w zaistniałej sytuacji stają się, mimo swej najlepszej woli, politycznym punk-
tem przetargowym stron konfliktu. Dlatego po decyzji władz o uczczeniu pamięci ofiar 
katastrofy smoleńskiej prosimy o przeniesienie krzyża w godne miejsce, przygotowane w 
kaplicy katyńskiej Kościoła św. Anny, które stanie się jeszcze jednym miejscem modlitwy i 
refleksji nad kwietniową tragedią. Odwołujemy się do roztropności wszystkich, którym krzyż 
jest drogi jako symbol religijny, by nie dawali środowiskom i ugrupowaniom wrogim religii 
pretekstu do ujawniania braków tolerancji, do poniżania krzyża, ośmieszania wiary i lekce-
ważenia ludzi. Jednocześnie podkreślamy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 
25) zapewnia swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu publicznym. Zwracamy też 
uwagę, że zapisana w ustawie zasadniczej bezstronność władz publicznych nie oznacza ich 
antyreligijności. Neutralności nie należy rozumieć jako agresywnego laicyzmu. Polska jest 
Ojczyzną wierzących i niewierzących, co wyraźnie zaznacza na samym początku nasza 
Konstytucja. Wolność religijna nie oznacza wolności od religii, ale wolność jej wyznawania 
także w sferze publicznej”. W swobodnej wypowiedzi ks. Abp. Kazimierz Nycz dodał: „Nie 
wyobrażam sobie, by ten krzyż, który tam stoi, miał być zabierany siłą. Te emocje muszą 
jednak opaść. Wierzę głęboko, że to się dokona i stanie w sposób godny krzyża i naszej 
chrześcijańskiej tradycji”. 

Co mo żna było  
zrobi ć wcześniej  

i przede wszystkim? 
Poza tym, Ŝe zupełnie niezrozumiały 
jest stosunek do krzyŜa nowego 
gospodarza Pałacu Prezydenckiego, 
który swoimi wypowiedziami całą 
sprawę wywołał to sprawę krzyŜa 
rozwiązałoby juŜ na późniejszym 
etapie zdecydowane oświadczenie p. 
Prezydenta wraz z ks. Abp, po 
stosownej oficjalnej konsultacji np. w 
obiektywach kamer TV, Ŝe pozostanie 
on w tym miejscu aŜ do wzniesienia 
skonsultowanego społecznie pomnika. 
Jeśli miałby tenŜe krzyŜ stać się 
elementem przyszłego pomnika – tak 
się równieŜ stanie. Przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta, miasta 
Warszawy, episkopatu, harcerzy i 
obrońców krzyŜa - rozwaŜą czy 
celowym i moŜliwym będzie przesu-
nięcie pomnika Księcia Józefa Ponia-
towskiego głębiej lub w bok na 
dziedzińcu Pałacu aby przyszły 
pomnik upamiętniający wszystkie 
osoby zmarłe w katastrofie, jej 
niespotykany wymiar w skali Polski i 
świata oraz zjednoczenie Polaków w 
dniach Wielkiej śałoby Narodowej, 
godnie mógł upamiętniać poniesioną 
bolesną stratę dla obecnych i przy-
szłych pokoleń.  

Stosownego pomnika 
jednak moŜemy się w ogóle nie 
doczekać. Rządzącym na tym nie 
zaleŜy, bo umoŜliwiają organizowanie 
kontr-manifestacji szumowinom. 
Argumentem koronnym za usunię-
ciem krzyŜa jest stanowisko konser-
watora zabytków, całkowicie dyspozy-
cyjnego wobec władz, który podpisał 
ekspresowo decyzję o wmurowaniu 
w/w. niestosownej tablicy, poniŜając 

własny urząd. Być moŜe nie chodzi wyłącznie o krzyŜ lecz takŜe o to aby tłumy nie gromadziły się w 
przyszłości pod nowym pomnikiem, uniemoŜliwiając zdaniem administracji Pałacu, bieŜące jego 
funkcjonowanie. Władzą jest się po to aby samemu być prawem i stać ponad prawem? Jeśli tak, to 
kompletnie się nie rozumiemy. W polskiej tradycji rzymsko-katolickiej Kościoła Powszechnego jest 
upamiętnianie zmarłych z wykorzystaniem krzyŜa świętego. Wielu nasze spotkanie narodowe w dniach 
śałoby nazywało „pielgrzymką”, „misją”, „rekolekcją”. Nic dziwnego, Ŝe harcerze go ustawili, jak 
stawiali krzyŜe na grobach swoich kolegów i mieszkańców Warszawy 66 lat temu w Powstaniu 
Warszawskim, kiedy próbowano po raz kolejny zabić nasz Naród – „zanim padłeś jeszcze ziemię 
przeŜegnałeś ręką, czy to była kula synku, czy ci serce pękło?”. Wysokie drewniane krzyŜe stawia 
się w parafiach na upamiętnienie misji świętych. śałoba w polskiej rodzinie po stracie 
najbliŜszych osób trwa tradycyjnie rok. Ten spór  w ogóle nie powinien mieć miejsca, nie w 
Warszawie i nie w Polsce, nie w związku z Katyniem i z jego dramatycznym „smoleńskim epitafium". 
Kto jest w ogóle stronami w tym sporze? „Społeczny komitet obrony krzyŜa”, z którym nikt nie chce 
rozmawiać i nieokreśleni zadymiarze, prowadzeni przez wynajętych bandziorów – to ma być to 
„budowanie zgody”, w oparciu o młodzieŜowy „aktyw” złoŜony z bandytów stadionowych oraz satani-
stów posłusznych na telefon kompletnie zdysocjowanym moralnie agentom byłych słuŜb? To jest To 
zaplecze polityczne – róŜowe bojówki? „Gratulacje”! Bronią krzyŜa osoby dobrze znające polską 
historię oraz kościół w Polsce, w większości wierzące. Bronią znaku, który jest symbolem 90% 
deklarujących wiarę katolicką w kraju. Mają bronić krzyŜa, słyszą to w rozmaity sposób na kaŜdej 
mszy świętej. Zwykle bronią go w cichości i zaciszach własnych prywatnych spraw. Zdarzają się 
jednak czasami takie okoliczności kiedy trzeba go bronić otwarcie i z odwagą. Jest pieśń religijna pt.: 
„Króluj nam Chryste”. Ci wierni biorą ją na serio. Na pewno nie zasługują na to aby ich lŜono, tym 
bardziej, Ŝe jasno zabrania tego polska Konstytucja, którą złamały władze Warszawy dopuszczając w 
sojuszu z chuliganami do nocnych demonstracji przeciwników krzyŜa, aby załamać opór obrońców. 
Tych, którzy ich wyśmiewają i dają przyzwolenie na takie traktowanie nic nie tłumaczy - 
jest to brutalna podłość. Kto będzie jeszcze bronił krzyŜy kiedy niebawem zaczną znikać z w 
urzędów i ulic, potem z terenów przykościelnych, a moŜe i z dachów świątyń, bo będą draŜnić oczy 
niewierzących? Czy dorobkiem moralnym schyłku III RP będzie usunięcie krzyŜa z polskiej rzeczywi-
stości, moŜe wraz z polską własnością i przedsiębiorczością? Co się nie udało „komunie” udać się ma 
właśnie na naszych oczach po 20 latach wolności? Gdy się ten „proces” zakończy czy to wtedy 
będzie jeszcze Polska? Skąd w głowach konstruktorów nowego europejskiego porządku wziął się 
zamysł wyeliminowania tradycji narodowych i katolickich aby zastąpić je demokratycznym neopogań-
stwem po katastrofie smoleńskiej i „z kopyta” po wyborze nowego prezydenta? Ten konflikt nie jest w 
stanie zburzyć 1000-letniej łączności z katolicyzmem, a ten nasz katolicki nacjonalizm był zawsze tym, co 
przechowywało w polskiej społeczności polskość w najczarniejszych czasach, był cichy i bogobojny – w 
sercach własnych oraz polskich rodzin, w przeciwieństwie do nacjonalizmów sąsiadów Polski. Za to nas tak 
nienawidzą – Ŝe nie znosimy organicznie tyranii? Europa i świat naprawdę wiele tej naszej tradycji 
zawdzięcza – Ŝe Europa od średniowiecza nie jest unią państw pod twardą ręką zakonów rycerskich, od 
XVII wieku Ŝe nie jest islamska, Ŝe w XX w. nie stała się ani faszystowska ani komunistyczna. Nawet 
niezaleŜni obserwatorzy z zagranicy traktują Polaków obecnie jako moralny barometr przynajmniej dla tej 
części świata. Kto więc postanowił, Ŝe aby stworzyć Nową Europę trzeba rozprawić się z Europą Ojczyzn, 
której groźnym bastionem jest Polska i trzeba w niej skłócić wiernych Kościoła Katolickiego wobec neopo-
gan, dowodzonych przez gangsterów na usługach byłych tzw. słuŜb, z „błogosławieństwem” kilku luksuso-
wych gwiazdeczek z tabloidów? Nacjonalizmy doprowadzały w przeszłości nawet do wojen światowych, ale 
nie były to nigdy nacjonalizmy polskie.  Podczas wyborów 1989r. SB rozklejało taką fałszywkę na ulicach, 
wzorowaną na plakacie Solidarności z podpisem - „Polska to nie tylko Solidarność”. Ktoś kto był jej autorem 
niestety miał rację i czekał na stosowny moment. Popracował, poczekał i doczekał się, zaledwie 5 lat po 
śmierci śp. Jana Pawła II. Wstyd, Ŝe ma tylu pomocników! KrzyŜ ostatecznie zniknął sprzed Pałacu 
Prezydenckiego w dniu 16 września ok. godz. 8.00 na oczach nielicznych juŜ i wyczerpanych 
czuwaniem „obrońców krzyŜa”. Potem znajdował się w Kaplicy Pałacu Prezydenckiego obok tablicy z 
nazwiskami wszystkich ofiar smoleńskiej tragedii. Obecnie przebywa w warszawskim kościele św. Anny.                                                                     

Tablicą powyższej treści Kancelaria Prezydenta RP upamiętniła w dniu 
12 sierpnia 2010r. wielkie zgromadzenie Narodu podczas Żałoby Narodo-
wej. Tablica została przymocowana na budynku Pałacu bez konsultacji 
treści i bez powiadomienia kogokolwiek, ani stosownej ceremonii z 
udziałem rodzin, władz i dostojników kościelnych. Trudno nie dostrzec jest 
wielu braków w treści. Przede wszystkim brak jest wszystkich 94 innych 
nazwisk osób zmarłych w tragicznej dla kraju katastrofie, która spowodo-
wała poruszenie i współczucie na całym świecie. Prezydent wraz z 
małżonką przewodził delegacji w 70-ta rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 
powrócił do Pałacu, w którym zgromadzeni rodacy (ze wszystkich stron 
kraju i z zagranicy) żegnali go z godnością i szacunkiem należnym głowie 
państwa oraz modlitwą przez 8 dni. W dniu 17 kwietnia para prezydencka 
opuściła po raz ostatni Pałac aby zostać pochowana na Wawelu w 
Krakowie w dniu 18 kwietnia 2010r. Brakuje również pełnej nazwy Polski 
zamiast RP, powinno być „Rzeczpospolitej Polskiej” przy obydwu 
Prezydentach. Po słowach „i troską o losy państwa” powinno być dodane 
słowo „polskiego”. W ogóle obecny tekst nie zawiera słowa „Polska” w 
pełnym brzmieniu. Mamy na czele RP dwóch historyków (H), prezydenta 
(BK) i premiera (DT). Tylko tyle opowiedzą o tych wydarzeniach swoim 
wnukom? A co to była ta „smoleńska katastrofa”? Powszechny udar?  
Czy Smoleńsk to jest polskie czy rosyjskie miasto? Czy ktokolwiek myśli w 
Kancelarii Prezydenta (KP) o budowie pomnika w Smoleńsku?  Powinien 
tam też być. Nawet Rosjanie się o niego dopytują. Czy Kancelaria myśli o 
pomniku Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, może wraz żoną Marią? 
Gabinetu Cieni Kancelaria nie tworzy, więc może ktoś chyba pomyśleć.  
A co na to wszystko miasto Warszawa, mój Boże?!!! 

 Konrad Kalinowski 



 STRONA HUMORU I  SATYRY 
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„STRONA SMUTKU” 
 
 
 

„ZE SPORTU: PIŁKA NO ŻNA” 
      DEMOKRATYCZNO - TOTALITARNY  
      SPOSÓB NA POPRAWĘ WYNIKÓW  
      POLSKIEJ REPREZENTACJI PIŁKARSKIEJ 

Jeden z Internautów, niejaki GITER, po kolejnej prz egranej 
reprezantacji Polski w piłce no żnej tym razem w Polsce, w 
Szczecinie, w sierpniu 2010 z Kamerunem 3:0, zaprop onował  
na Forum Przegl ądu Sportowego www.sports.pl:  
„Proponuj ę rozwi ązanie jako pierwsze w historii futbolu - 
wprowadzenie sonda żowej reprezentacji i trenera!  
Mamy czasy sonda ży, wi ęc pomysł jest ok. z definicji. 

Natychmiastowa poprawa wyników gwarantowana!!! 
Kamerun do Afryki, Hiszpanie do Hiszpanii, a Brazyl ia niech si ę schowa!!! 

Portale informacyjne oraz prasa sportowa publikuj ą 
rankingi piłkarzy, składy idealnych jedenastek oraz  trenerów. 
Gorzej i tak by ć nie mo że, a wychodziliby na boisko najlepiej 
dysponowani piłkarze w kraju i spoza niego. 
WYRABIANIE MOTYWACJI - Z trenerem jak na wojnie - j ak 
zawali mecz to wynocha z kolejki na koniec listy tr enerów i 
tak co mecz. Poza tym jakiekolwiek wypłaty tylko za  
zwyci ęstwa. Za remis zero, za pora żkę weksle na stawk ę 
zwyci ęską odci ąganą z kont reprezentantów. Za ka żdy 
stracony gol na treningu w sparingu po wypłacie. 
TRENING REPREZENTACJI - z trampkarzami 11 na 44, żeby 
reprezentanci nauczyli si ę mieć oczy dookoła głowy i technik ę, 
bo małolatów musieliby kiwa ć jak narciarz bramki w slalomie. 
Centry i kornery niech ćwicz ą z siatkarzami i koszykarzami, 
wtedy naucz ą się wysoko podskakiwa ć.  
DIETA - wynalazki pod wpływem których w ogóle s ą w stanie 
wyj ść na boisko niech si ę naucz ą popija ć Red Bull-em, a nie 
piwem czy wód ą.  
PZPN - Grzesio Lato niech zrealizuje dawne marzenie  i zostanie 
trenerem tych dzieci, z którymi b ędą ćwiczy ć reprezentanci. 
Może to mu si ę choć na stare lat uda, bo teraz co robi to dno, a 
kiedy ś grał świetnie i do upadłego, tak jak małolaty.  
Tylko strzały z daleka kompletnie mu nie wychodziły ”. 



www.homomizerus.pl 

  

 

      KKKAAAśśśDDDYYY   WWW   SSSWWWOOOJJJĄĄĄ   SSSTTTRRROOONNNĘĘĘ                              
W HM21 zasygnalizowaliśmy 
pojawienie się niniejszego 
artykułu, który był jednocze-
śnie podsumowaniem cyklu 
poświęconego katastrofie 
smoleńskiej. Rozpoczniemy 

więc rozwinięcie tematu artykułu od nawiązania 
do poprzedniego tekstu, który zakończyliśmy 
dywagacjami dotyczącymi zbliżających się wów-
czas wyborów prezydenckich. Oto obszerny 
cytat kończący poprzedni artykuł z HM21: 

Polska potrzebuje dobrego gospoda-
rza. Zawsze tak było.  Niestety nawet najlepszy 
gospodarz, znający się na prowadzeniu gospo-
darstwa nie poradzi sobie z hodowlą jeśli będzie 
skłócony z sąsiadami, którzy podpalają, trują czy 
masakrują jego uprawy. Takimi sąsiadami są dla 
dobrego gospodarza zarówno jego koledzy w 
polityce bez względu na opcję jak i partnerzy 
zagraniczni. Nowy polski gospodarz będzie miał 
do załatwienia kilka spraw priorytetowych: 
1. Wzmocnienie obronności Polski 
2. Odtworzenie elity kraju ponad podziałami 
3. Zapobieżenie przed poważnym i ostatecznym 
rozwarstwieniem społeczeństwa na biednych i 
bogatych ze społecznym formowaniem gospodarki 
4. Reformę polskiego prawa 
5. Budowę sojuszy w oparciu o prawdę historyczną 
Wypada ze smutkiem stwierdzić, że przepo-
wiednia RM „Mikołaja” również z HM21 brzmią-
ca: „To jak przebiegała żałoba to jest nic, to jest 
zero w stosunku do całej masy. Mnie się wydaje, 
że nie będzie jakiegoś przełomu. Będzie funk-
cjonować państwo, ale nie będzie jakichś wiel-
kich przemian” – niestety spełnia się na naszych 
oczach. Trudno jest w tym miejscu coś więcej 
napisać, bo również HM włączył się ostro w nurt 
dyskusji o Polsce i jej przyszłości. Wydaje mi się 
więc, że jest sens aby powiedzieć kilka słów o 
tzw. „polskim piekle”. Większość ludzi przechodzi 
nad tym pojęciem do porządku dziennego, kiwa-
jąc z rezygnacją głową albo ręką. Znaczenie 
słowa piekło jest większości z nas znane i koja-
rzy się z potępieniem,  zniszczeniem czy z 
wiecznymi męczarniami. Jeśli dodamy do „pie-
kła” słowo „polskie” oznacza to mniej więcej to 
samo co samo „piekło” tyle, że jest jakby czymś 
nieco wyżej od samego „piekła”, czymś poprze-
dzającym je czyli: skazaniem na wieczne spory i 
kłótnie, prowadzące do zniszczenia i samoza-
głady w jeszcze większych męczarniach. Okre-
ślenie „polskie piekło” ma wymiar w Polsce nie 
tylko w polityce lecz właściwie na każdej płasz-
czyźnie życia społecznego – w szkole, w pracy, 
w kolejce, na ulicy. Przyszło mi jednak do głowy 
coś oczywistego a mianowicie, że spór oraz 
walka w życiu każdej społeczności jest czymś 
naturalnym, począwszy od zwierząt na dowolnej 
narodowości czy społeczności ludzkiej kończąc. 
Zatem prawie w każdych okolicznościach zwią-
zanych z życiem ziemskim nie ma wręcz uciecz-
ki przed walką, sporem czy różnicą zdań. 
Współczesne ujęcie w sensowne ramy większo-
ści sporów międzyludzkich proponuje niewątpli-
wie demokracja, czyli ustrój umożliwiający w 
nieskrępowany sposób dowodzenie swoich racji 
bez użycia siły. I w tym miejscu wiele osób powie 
– brednie pan piszesz. Przecież w USA, Europie 
Zachodniej w Azji w Polsce istnieją nieprzekra-
czalne granice po przekroczeniu których albo 

państwo pogrąża się w anarchii – wystawiając się 
tym samym na łatwy podbój ze strony sąsiadów 
lub staje się dyktaturą nadużywającą władzy.  
Analizując wydarzenia z ostatnich miesięcy i 20 
lat wolności w Polsce, w jej otoczeniu oraz 
wspominając pewien kontekst globalizacyjnych 
przemian ustrojowych całego świata wydaje się, 
że nadchodzi czas poważnej odpowiedzi na 
pytanie:  w jakim kierunku zmierza Polska? 
Z jednej strony wydaje się, że mamy zagwaran-
towane spokojne życie na najbliższe lata i dzie-
sięciolecia bo jesteśmy członkami Unii Europej-
skiej oraz NATO. I paradoksalnie te dwie sytu-
acje, będące z resztą wynikiem ponadpartyjnej 
zgody tzw. elit do dziś powodują, że „osiedliśmy 
na laurach”.  Większość osób pytanych w son-
dażach opinii publicznej wypowiada się nie-
zmiennie o swoim marzeniu żeby w Polsce 
zakończyły się kłótnie elit i przełożyły na zgodną 
twórczą pracę w doganianiu współczesności.  Ze 
smutkiem muszę w tym miejscu napisać, że 
istniejące zgody elit na należenie do Unii Euro-
pejskiej czy NATO niestety nie przekładają się 
zupełnie na sukcesy istniejących rzadkich zgód 
na rodzimym polskim podwórku.  Wymiernym 
przykładem nie wykorzystanej powszechnej 
zgody jest EURO2012. Przyznanie tej imprezy 
Polsce i Ukrainie w 2007 r. choć ucieszyło na 
początku większość Polaków to również na 
początku było przedmiotem kontestacji ówcze-
snej opozycji. Zmienił się jednak bardzo szybko 
rząd i dalej tak jak poprzedni trwonił czas na 
decyzje i rozpoczynanie inwestycji - jak budowa 
stadionów, dróg czy dworców, które zmniejsza-
łyby bezrobocie i pozostawiałyby zarobiony 
podczas budów obiektów pieniądz w rękach 
polskich budowniczych. Ze zdumieniem dowia-
duję się o sympatycznej 200 kilometrowej prze-
jażdżce rowerem jednego z wysokich urzędni-
ków, która jest wynikiem przegrania przez niego 
zakładu, że droga po której jedzie będzie zakoń-
czona do Mistrzostw Europy. On już to dumnie 
wie w 2010 r. i poddaje tą sprawę mając jeszcze 
dwa lata do dotrzymania terminu i wygrania 
zakładu. To jest wprost niebywałe. Podobnie 
wytrzeszczam oczy ze zdumienia i czyszczę 
uszy słysząc, że linia metra do Stadionu Naro-
dowego zostanie wybudowana długo po zakoń-
czeniu mistrzostw. Większość obecnie rządzą-
cych ma we własnych rodzinach nestorów, 
którzy pamiętają pierwsze lata odbudowy znisz-
czonego kraju po II wojnie światowej. Piętnasto-
minutowa ocena wartości ich obecnych prac 
modernizacyjnych w stosunku do dźwigniętego z 
upadku w 10 lat całego kraju byłaby tak ostra, że 
ze wstydu „powinni się zapaść po ziemię”. Zapa-
dając się pod ziemię znów chcąc nie chcąc 
wracamy do piekła, no bo jak zrealizować tych 5 
punktów z początku artykułu? 
Aby w ogóle się za nie zabrać potrzebna jest 
rewizja światopoglądowa rządzących na temat 
roli i wizji Polski teraz i w przyszłości, czyli rów-
nież w jakim duchu wychowywać polską mło-
dzież. Nikt jednak o tym nawet nie pomyśli, choć 
mamy do czynienia przede wszystkim z rewolu-
cją obyczajową, nie wspominając o odkłamaniu 
XX wiecznej i teraźniejszej historii.  
Ale wracając do szczegółów 5 ww. punktów. 
1. Wzmocnienie obronności to przede wszystkim 
lojalność służb wojskowych i wywiadu wojsko-

wego oraz oczywiście spójna doktryna wojenna 
w oparciu o liczebność armii, stosowne uzbrojenie 
oraz sojusze. Dość niedawno UE wspominała o 
stworzeniu własnych wojsk europejskich. Czy w 
„Kryzysie” UE będzie na to stać? Powstają Naro-
dowe Siły Rezerwowe NSR. Ich członkowie będą 
poszukiwanymi przez pracodawców pracownikami 
w związku z przynależnością z NSR, ale kto w 
dzisiejszych czasach zagwarantuje zatrudnienie 
takiemu pracownikowi na kilka lat w firmie, która 
nie wiadomo jak długo utrzyma się na rynku? Nie 
pozostaje więc nic innego jak rozpoczęcie śmiel-
szego przeobrażania Straży Miejskiej w rezerwy 
zmilitaryzowane, no bo przecież nie w NSR, choć 
dzięki temu wątły budżet państwa zaoszczędziłby 
pieniądze. Poza tym reformy polskiej armii nie 
można zaczynać od stanowczego zmuszania do 
odejścia do cywila zwłaszcza oficerów z doświad-
czeniem bojowym. Bo co – groziliby czymś komuś 
– pewnie tak, bo wiedzą najlepiej jaką broń powin-
na posiadać polska armia. 
2. Odtwarzanie elity kraju i to ponad podziałami 
będzie bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli 
czyta się wypowiedzi internautów. Erudycja i przy-
gotowanie wielu autorów wzbudza nadzieję, ale 
zantagonizowanie stron polskiego politycznego 
sporu jest bardzo duże i wymagałoby mądrych 
mężów stanu, a niestety nie widać ich. 
3. To jest bardzo trudny postulat. Zaniechanie 
kompleksowych reform dedykowanych tzw. Kapi-
tałowi Ludzkiemu przypominają defekt genetyczny 
obecnego ustroju - niemożliwy do wyleczenia. 
Pozory jednak mogą mylić, choć nie wiem czy 
ktokolwiek o leczeniu myśli nawet jeśli byłoby 
możliwe 
4. Najpierw trzeba by posprzątać w „palestrze”, 
potem zapożyczyć być może najlepsze rozwiąza-
nia z zagranicznych i wdrażać przemyślane krajo-
we. Z kim jednak i jak to zrobić? 
5. No właśnie. Sojusze już mamy, ale zadbać 
trzeba o odpowiednie miejsce Polski w ich struktu-
rach, bez przemilczeń odnośnie historii jak i współ-
czesności.  
Generalnie nie możemy wychodzić na „dziada”, 
który czeka tylko na pieniądze z UE, bo sam nie 
ma na nic pomysłu. Jest wiele rezerw z budżecie 
państwa trwonionych lekką ręką jak własne życie 
wielu rządowych agencji pośród których przepada-
ją bez wieści dziesiątki miliardów złotych czy re-
forma KRUS. 

Tegoroczne wybory samorządowe mogą 
kojarzyć się nieco z ilustracją do niniejszego artyku-
łu. Czy Polska jest w istocie takim cennym kawał-
kiem materii do rozdarcia pomiędzy władze krajowe 
i lokalne? Oczywiście tak i trzeba pilnie zmienić 
prawo tak aby możliwe było łatwiejsze rozliczanie 
urzędników za niespełnione obietnice, zaniechania 
oraz nadużycia, bo kadencja we władzach samo-
rządowych trwa 4  lata. Nie może być tak, że nawet 
skazany prawomocnym wyrokiem karnym wójt czy 
burmistrz zawiaduje swoim regionem z więzienia, 
bo akurat na to prawo mu pozwala ze względu na 
przewagę głosów w radzie, która go nie odwoła.  
O tym mają mówić pedagodzy młodzieży prowa-
dząc lekcje wychowawcze? O Triumfie Głupoty w 
życiu publicznym? Większość finansów publicz-
nych państwo polskie programowo przeniosło we 
władanie gmin. Sprzyja to niestety tworzeniu się 
lokalnych układów o zasięgu terytorialnym, działa-
jących na korzyść grup interesu czy mniejszości 
narodowych tak jak to przedstawia rysunek logo 
artykułu.                                       Konrad Kalinowski 



www.homomizerus.pl 

 

 

                                 DDDEEEFFFIIICCCYYYTTT   BBBUUUDDDśśśEEETTTOOOWWWYYY   PPPOOOLLLSSSKKKIII    

 
Finansi ści bij ą na alarm poniewa ż w 2010 r. deficyt bud żetu pań-
stwa polskiego wyniesie co najmniej 52,2 miliarda z łotych. 

W HM 22 kontynuujemy temat o tytule z niniej-
szego logo. Sytuacja budżetu państwa jest nie 
najlepsza, bardzo delikatnie mówiąc. Od 2008 r. 
ruszył tzw. Światowy Kryzys Finansowy, o którym 
pisaliśmy w HM20. Aby ratować bieżące zobo-
wiązania wobec sfery budżetowej, czyli wypłaty 
dla pracowników budżetówki rząd co najmniej od 
jesieni 2008 r. ratuje się przesuwając środki 

pomiędzy funduszami europejskimi. Rozmaite instytucje państwowe jak 
Urzędy Marszałkowskie czy Wojewódzkie Urzędy Pracy zajmują się roz-
dawnictwem pieniędzy unijnych. Dzięki tym pieniądzom finansowana jest 
także sama praca urzędników zatrudnionych przy przydzielaniu i rozlicza-
niu dofinansowań np. w tzw. Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 
(POKL). Ale co to ma do budżetu całego państwa? Tak samo jak przysło-
wiowa skarpeta do porcelanowej świnki w domu zwykłego „Kowalskiego”, 
czyli że w razie potrzeby bieżące wydatki finansujemy raz ze skarpety, 
innym razem ze świnki – a zatem pieniądze wypływają ale policzyć je i ich 
się doliczyć prawie jest niemożliwe. O ciekawym liczeniu i cięciu środków 
na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich napisaliśmy już w tym numerze 
HM22 w artykule „Cienie polskiej historii”. No dobrze -  ale co ten przydługi 
wstęp ma do deficytu budżetowego i budżetu państwa? Otóż ma tyle, że 
takie roszady doraźnie zmniejszają poziom zobowiązań państwa i nie 
zmuszają go do zaciągania kredytów w bankach na pokrycie deficytu 
budżetowego w piramidalnej wysokości. No i właśnie – problem polski 
polega na tym, że deficyt budżetowy państwa polskiego wzrasta w 2010 r. 
wręcz piramidalnie, a i w latach poprzednich wzrastał corocznie. Zatem 
wspomniane wcześniej „roszady finansowe” przypominają bardziej wyno-
szenie mebli z płonącego budynku aby cokolwiek z dobytku uratować niż 
konieczne gaszenie pożaru. 
W analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej naszego kraju za punkt 
startowy obierzemy dywagacje na temat - w wyniku czego powstaje tenże 
deficyt budżetowy? Po co w ogóle jest budżet państwa w gospodarce 
kapitalistycznej, w jakiej żyjemy? Z budżetu państwa finansowane są 
prace wszelkich instytucji państwowych, armia, policja, sądy, część szkol-
nictwa i część służby zdrowia. Po części państwo finansuje również utrzy-
manie podstawowej infrastruktury komunikacyjnej, szeroko rozumianą 
kulturę oraz media publiczne. Ponieważ żyjemy w epoce liberalizmu eko-
nomiczno-gospodarczego państwo generalnie odchodzi od ręcznego 
sterowania gospodarką. Czyli systematycznie odsuwa się od spraw zwią-
zanych bezpośrednio z wytwarzaniem dochodu narodowego. W praktyce 
oznacza to, że państwu przestaje zależeć na jakimkolwiek zarabianiu 
gospodarczym. Sprzedaje więc przedsiębiorstwa należące do Skarbu 
Państwa ↓. Tabelka następna informuje jakie były wpływy z ich sprze-
daży do 2004 r. (źródło: http://prywatyzacja.msp.gov.pl/). 

Jedynym źródłem utrzymania państwa polskiego w takiej sytuacji są po-
datki różnych typów jak również licencjonowanie różnych usług, czy dzia-
łalności produkcyjno-handlowej. Realnie wygląda to tak, że państwo naj-
częściej corocznie wpisuje do planowanego budżetu dochody ze sprzeda-
ży rozmaitych zezwoleń na działanie. Problemem polskim jest jednak że 
nie jesteśmy krajem zamożnym, a w związku z tym obroty handlowe oraz 

rozmaite podatki nie wystarczają na pokrycie utrzymania nawet tak 
okrojonych zobowiązań jakimi koniecznie państwo polskie musi się 
zajmować aby podtrzymać ciągłość państwową i administracyjną na 
terenie Polski. 
Pytanie zasadnicze brzmi - Czy prywatyzacja wszystkiego powinna by ć 
koniecznym narz ędziem pozyskiwania pieni ędzy do bud żetu pa ństwa?  
Wydaje się, że niestety nie za bardzo.  
Na http://pl.shvoong.com/humanities w ciekawym artykule pt. „Wpływ 
prywatyzacji na kształtowanie się podstawowych wielkości makroekono-
micznych w Polsce” znaleźliśmy następujące zdanie: „Dochody pocho-
dzące z prywatyzacji są szczególnie ważne w warunkach wysokiego 
udziału tzw. wydatków sztywnych (obsługa długu, finansowanie emery-
tur). Bez dochodów z prywatyzacji trudno byłoby zapewnić płynność w 
realizowaniu tych wydatków. Z prywatyzacją należy też wiązać poten-
cjalne możliwości zwiększania produkcji i dochodów, co poszerza bazę 
podatkową”. Jakie są wpływy z samej sprzedaży przedsiębiorstw, a 
potem - jakie są też losy takich sprzedanych zakładów?  
Tysiące zakładów po sprzedaży zlikwidowano całkowicie lub podzielono 
na mniejsze włączając w struktury innych firm zmieniając ich nazwę. 
Nowi właściciele często z zagranicy też płacą podatki zagranicą i tylko 
polscy pracownicy oraz polscy dostawcy płacą podatki w kraju.  
Poniżej prezentujemy zbiorcze wyszczególnienie losów sprywatyzowa-
nych zakładów ze strony http://prywatyzacja.msp.gov.pl/ 

Widzimy istotne różnice pomiędzy tabelką 1 i 4 na tej stronie odnośnie 
liczby sprywatyzowanych zakładów. Takie same są tylko łączne ilości 
zakładów państwowych do prywatyzacji  na starcie w 1991 r. – 8453.  
Informacji o wpływach z prywatyzacji od roku 2005 nie znaleźliśmy. 
Jedynie w dokumencie pt.: „Państwo dla obywateli – plan rządzenia 
2005-2009” autorstwa Instytutu Państwa i Administracji znaleźliśmy 
bardzo ogólne stwierdzenie, że „przychody z prywatyzacji w ciągu 
najbliższych 4 lat powinny wynieść 50 miliardów zł”.  
Czyli sumując z powyższej tabelki kwotę 87 628 mln (osiemdziesięciu 
siedmiu miliardów sześciuset dwudziestu ośmiu milionów złotych) z lat 
1991-2004 z 50 miliardami oczekiwanymi przez rządowych „prywatyza-
torów” w latach 2005-09 mamy łączny przychód 137,628 miliarda zło-
tych. W 2009r. zadłużenie zagraniczne Polski wynosiło 181 mld 
Euro. Na początku 2010 zadłużenie zmalało do 167 miliardów. 
Odnośnie finansowania deficytu budżetowego oczywiście nie po-
krywają żadne prywatyzacje, jak również z założenia nie powinny 
go pokrywać ponieważ kiedyś skończą się dobra do sprywatyzo-
wania. W następnym artykule z tej serii zastanowimy się jakie ob-
ciążenia łączne ponosi lub będzie ponosić Polska z tytułu zadłuże-
nia zagranicznego oraz rozmaitych długów wewnętrznych.  

Konrad Kalinowski 
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UWAGA BEZDOMNI – JAK PRZETRWAĆ ZIMĘ? 

Każdy zainteres o-
wany pomoc ą – 
osoba bezdom na, 
potrzebuj ąca 
wsparcia oraz ka ż-
dy, kto wie o ta kiej 
osobie – mo że za-
dzwoni ć pod bez-
płatn ą całodo bow ą 
infolini ę – tel. 987  
aby dowiedzie ć się 
jak jej pomóc .  

Jak przetrwa ć zimę, jak 
uchroni ć się przed mrozem 
oraz gdzie znale źć pomoc 

lekarsk ą będąc bezdomnym?  
Na bieżąco wszystkie aktualne 
informacje w sprawie zimowej 
pomocy bezdomnym można 
uzyskać pod numerem telefonu 
987 w każdej czynnej budce 
telefonicznej w Warszawie.  
Połączenie jest bezpłatne, nie-
potrzebna jest karta telefo-
niczna z impulsami, wystarczy 
tylko wykr ęcić numer 987 .  
Pod tym numerem bezdomni 
dowiedzieć się mogą gdzie zna-
leźć schronienie i na jakich wa-
runkach, gdzie uzyskać pomoc 
lekarską, gdzie zjeść gorący 

posiłek, a „domni” dowiedzą się jak mogą pomóc 
bezdomnemu zagrożonemu zamarznięciem. 
W przypadku wysokich mrozów wszystkie noclegow-
nie oraz schroniska przyjmują bezdomnych na noc. 
Jeśli nie ma miejsc leżących to mroźną noc można 
spędzić przynajmniej siedząc na krześle w ciepłym 
miejscu, bez zagrożenia zamarznięciem. 
Człowieku „domny” je śli zauwa żyłeś, że w Twojej 
okolicy marzn ą bezdomni zadzwo ń po numer bez-
płatnej infolinii 986, a stra żnicy miejscy pomog ą 
znaleźć im miejsce, gdzie przetrwaj ą zimę lub przy-
najmniej najbli ższą noc.  
Zimą służby porządkowe dużą uwagę poświęcają 
kontroli miejsc, w których przebywają bezdomni, jak 
otwarte klatki schodowe, piwnice, strychy, pustosta-
ny, ogródki działkowe, kolektory ciepłownicze.  
Nie wszyscy bezdomni chcą jednak pomocy i zamiast 
schronisk wolą własne szałasy. I do takich osób bę-
dzie zaglądać straż miejska. 
Dach nad głow ą, ciepła odzie ż, zimowe obuwie, 
darmowe posiłki, opał i bezpłatna całodobowa 
infolinia (tel. 987) – to działania maj ące na celu 
ochron ę osób bezdomnych przed skutkami zimy .  
Udzielenia pomocy osobom bez dachu nad głową, 
zagrożonym bezdomnością oraz osobom starszym i 
ubogim jest zadaniem miast i gmin . Wojewoda Ma-
zowiecki w ramach rządowego programu "Powrót 
osób bezdomnych do społeczności" mobilizuje jak co 
roku prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów 
gmin prośbą o podjęcie niezbędnych działań dla 
ochrony najbardziej potrzebujących osób, a w szcze-
gólności o zapobieganie zamarznięciom. 
W HM na 32 stronie znajd ą Państwo wykaz instytucji 
nios ących pomoc bezdomnym w Warszawie. 
 

POMOC LEKARSKA 
DLA BEZDOMNYCH 
Na zdjęciu widzicie 
Państwo 2 budynki 
dobrze znane części 
osób bezdomnych 
w Warszawie.  
Z tabliczek umieszczonych na nich wynika, że są to: 

Obydwa budynki sąsiadują 
ze sobą, przychodnia jest 
zadbanym barakiem z kon-
tenerów. Szczęśliwie udało 
się uratować na 2010r. ten 
bezcenny punkt poradnic-
twa medycznego dla osób 
bezdomnych, bo brakowało 
funduszy na jego istnienie. 
Kiedy weszliśmy do pocze-
kalni około południa pod 
koniec października 2010r. 
czekało w niej ok. 10 osób 
w czystości, ciszy i spokoju 
w nadziei, że uzyskają tu 
oczekiwaną pomoc. Wielu 

bezdomnych korzysta z pomocy „Lekarzy Nadziei”, wiele 
osób zawdzięcza tej placówce swoje zachowane życie i 
zdrowie. Mamy nadziej ę, że w 2011 roku i latach nast ęp-
nych mo żliwym b ędzie niesienie takiej niezb ędnej, hu-
manitarnej pomocy w tym miejscu i mo że w jeszcze 
innych. Niektórzy urzędnicy uważają podobno, że bez-
domnych w Warszawie prawie nie ma. Gdyby tak było to 
przede wszystkim nie istniałaby nasza gazeta, poza tym w 
skali województwa nie byłyby mobilizowane siły i środki do 
ratowania bezdomnych przed skutkami zimy. Orientacyjny 
koszt utrzymania placówki medycznej dla bezdomnych 
to około 300 tysi ęcy złotych rocznie . Znacznie więcej po 
zakończonym sezonie zimowym i w latach następnych 
państwo polskie płaci przede wszystkim za amputacje koń-
czyn i utrzymanie do końca życia dla „zimowych inwalidów” 
niż kosztowałoby finansowanie profesjonalnych placówek 
opieki medycznej nad bezdomnymi o prewencyjnym czyli 
zapobiegawczym charakterze. Praktycznie w każdej choro-
bie ważne jest aby podjąć leczenie możliwie najwcześniej i 
zapobiec komplikacjom czy powikłaniom. Dlatego czym 
prędzej pielęgniarka czy lekarz od „Lekarzy Nadziei” ocenią 
wstępnie stan zdrowia bezdomnego tym skuteczniejsze 
będzie później ewentualne specjalistyczne leczenie. Ta 
placówka odgrywa taką samą rolę dla bezdomnych jak 
„lekarze pierwszego kontaktu” dla „domnych” czyli w przy-
padkach schorzeń czy dolegliwości którym można zaradzić 
- to nie ma sprawy na miejscu, natomiast w przypadkach 
innych konieczne bywają skierowania na dalsze badania 
czy konsultacje specjalistyczne. Powyżej prezentujemy 
dyżury większości specjalistów „Lekarzy nadziei”. Osoby 

bezdomne mimo braku ubezpieczenia z mocy odpowied-
nich ustaw mogą korzystać bezpłatnie z opieki i pomocy 
medycznej gdyż za leczenie płaci przychodniom lub szpita-
lom Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w zasięgu którego 
bezdomny zgłosił się po pomoc medyczną. W nagłych i 
ostrych przypadkach nie potrzebne jest za świadczenie z OPS, 
że jest si ę osob ą bezdomn ą, wystarcza o świadczenie bez-
domnego, że jest bezdomnym udzielana jest konieczna po-
moc medyczna, a potem wyja śnia spraw ę rozliczenia za bez-
domnego piel ęgniarka społeczna . Lepiej jest jednak mieć 
przy sobie zaświadczenie z OPS o swojej bezdomności i że 
pokryje on koszty leczenia, dla uniknięcia nieporozumień i 
 szybszego uzyskania pomocy.                                  KK 

INFOLINIA 
BEZDOMNOŚĆ 

TELEFON  
BEZPŁATNY 

987 
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POMOC DLA BEZDOMNYCH W WARSZAWIE 
 

Schroniska, noclegownie działające na terenie Warszawy. 
◊ kobiety  

L.p. Podmiot prowadz ący Nazwa Adres  Kontakt, nr tel.  Liczba 
miejsc 

Forma pomocy  
Kategorie 

1. Wspólnota ,,Chleb Życia’’ Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet 
,,Emaus” WOLA  

Warszawa, ul. 
Stawki 27  

838-44-50, 506 
819 739  

45 Nocleg, całodzienne wyżywienie, pomoc socjalna, pomoc 
medyczna  i psychologiczna, odzież, środki czystości Kobiety 

2. Caritas Archidiecezji War-
szawskiej 

Ośrodek Charytatywny  TYLKO z Darów 
MilosierdziaDom dla Samotnych, Bezdom-
nych Kobiet 

Warszawa, ul. 
Żytnia 3/9  

WOLA 

838-70-25  40 Nocleg, posiłki, praca socjalna 
Kobiety samotne 

◊ kobiety i dzieci  
L.p. Podmiot prowadz ący Nazwa Adres  Kontakt  Liczba 

miejsc 
Forma pomocy  

Kategorie 
1. Stowarzyszenie Pomocy 

Bezdomnym 
Ośrodek ,,Dom”  dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie PRAGA POŁUDNIE  

Warszawa, ul. 
Walecznych 59        

616-10-36  23 Nocleg, wsparcie żywnościowe, pomoc psychologiczna i prawna, 
praca socjalna, medyczna, pedagogiczna Kobiety z dziećmi- 
pomoc stacjonarna, ambulatoryjna-dla mężczyzn 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Praga Północ 

Dom Matki i Dziecka ‘’Nazaret’’ Warszawa 022 619-32-65 30 Nocleg, pomoc socjalna, psychologiczna, prawna, pomoc 
rzeczowa, Tylko kobiety z dziećmi z meldunkiem z dzielnicy 

3. Wspólnota  ,,Chleb Życia’’ Dom Dla Bezdomnych ,,Betania” 
OCHOTA / WŁOCHY  

Warszawa,  
ul. Łopuszańska 17    

022 846-66-44  30 Nocleg, całodzienne wyżywienie, pomoc medyczna pomoc 
socjalna, psychologiczna, Kobiety, dzieci 

4. Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu „MAR-KOT” w 
Poznaniu, ul.Głogowska 290 

Dom dla Matek z Dziećmi Warszawa, ul. B. 
Czecha 4 (Anin) 

WAWER 

022 812 12 31  25 Nocleg, wyżywienie, pomoc rzeczowa 
Samotne matki z dziećmi 

5. Fundacja Centrum Praw Kobiet Schronisko dla kobiet z dziećmi adres zastrzeżo-
ny 

022 652 01 17                                                                                         16 Nocleg, schronisko, pomoc rzeczowa, porady, konsultacje, 
pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania, Kobiety i dzieci 

6. PKPS Rada Naczelna Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
MOKOTÓW 

Warszawa, ul. 
Polska 33,  

022 651 05 71 50 Nocleg, żywność, poradnictwo prawne i psychologiczne 
Kobiety i dzieci 

◊ mężczyźni  
L.p. Podmiot prowadz ący Nazwa Adres  Kontakt  Liczba 

miejsc 
Forma pomocy  

Kategorie 
1. Caritas Archidiecezji War-

szawskiej 
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 
,,Przystań”, WOLA  

Warszawa, ul. 
Wolska 172  

022 877-37-40  86 Nocleg (opłata 5 zł za dobę), praca socjalna, medyczna, posiłek 
2 razy dziennie w tym dla 9 osób z sali chorych, Mężczyźni 

2. Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 
TARGÓWEK  

Warszawa,                                
ul. Knyszyńska 1    

679-07-03  35 Nocleg, odzież, całodzienne wyżywienie, pomoc socjalna 
Mężczyźni  

3. Stowarzyszenie MONAR Dom dla Bezdomnych  
i Najuboższych „Monar-Markot’’, BIELANY  

ul. Rudnickiego 
1a, Warszawa               

022 633-57-05,  
866 75 62 

80 Nocleg, wyżywienie całodobowe, opieka lekarska i pielęgniarska 
Mężczyźni, przewlekle chorzy  

4. Kamiliańska Misja Pomocy 
Społecznej 

Pensjonat Socjalny dla Bezdomnych 
Mężczyzn ,,Św. Łazarz”, URSUS 

Warszawa,  
ul. Traktorzystów 26          

022 478-30-22, 
478-21-38  

80 Nocleg, wyżywienie, praca socjalna, psycholog, dwóch duchow-
nych, Mężczyźni 

5. Stowarzyszenie Penitencjarne 
"Patronat’" 

Dom Patronatu – Ośrodek dla mężczyzn 
opuszczających zakłady karne, PRAGA PD.  

Warszawa,  
ul. Siennicka 48          

022 813 22 15;  
827 55 86  

23 Nocleg, posiłek, praca socjalna  
Byli więźniowie –mężczyźni do 35 roku życia 

6. Caritas Archidiecezji War-
szawskiej    

Ośrodek Charytatywny Tylko Z Darów 
Milosierdzia Dom Noclegowy Mężczyzn  

Warszawa, ul. 
Żytnia 3/9        

022 838-70-25  
WOLA  

90 Nocleg, posiłek, praca socjalna. 
Mężczyźni 

7. Stowarzyszenie „Otwarte 
Drzwi” 

Dom Rotacyjny 
PRAGA PÓŁNOC  

Warszawa, ul. 
Targowa 82  

022 619-85-01  20 Nocleg, posiłek, pomoc psych., materialna, prawna, szkolenia, 
poszukiwanie pracy. Mężczyźni 18-35l. wych z uzależnień  

8. Caritas Archidiecezji War-
szawskiej    

Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów 
Miłosierdzia Mieszkania Chronione  

ul. Żytnia 
3/9,Warszawa    

022 838-70-25 
WOLA  

12 Nocleg, posiłki, pomoc socjalna, programy wychodzenia z 
bezdomności mężczyźni 

9. Fundacja Homeless Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 
,,Monar - Markot” 

ul. Puławska, róg 
Rzymowskiego  

022 843-84-03  
MOKOTÓW 

15 wydawanie posiłków, 14.00-15.00, Mężczyźni  

10. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

Cetrum Pomocy, Warszawa WOLA  ul. Burakowska 
16/24  

022 838 72 32 200 nocleg, 2 posiłki, pomoc rzeczowa, praca socjalna, pomoc 
medyczna, Mężczyźni 

11. Stowarzyszenie MONAR Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu – 
ośrodek stacjonarny, PRAGA PÓŁNOC  

ul. Kijowska 22, 
Warszawa                        

0 604-371-099,                                                                                           
022 425-51-93   

90 Nocleg, kąpiel, wyżywienie, pomoc socjalna, pomoc medyczna-
pielęgniarka, Mężczyźni  wychodzący z bezdomności 

◊ mężczyźni i kobiety  
L.p. Podmiot prowadz ący Nazwa Adres  Kontakt  Liczba 

miejsc 
Forma pomocy  

Kategorie 
1. Towarzystwo Przyjaciół Domu 

Ciepła  
Niepubliczny ZOL ,,Dom Ciepła” 
REMBERTÓW 

Warszawa, ul. 
Republikańska 19           

022 611-88-04 32 Nocleg, wyżywienie, opieka medyczna 
Mężczyźni i kobiety – chorzy na AIDS, tylko skierowani przez NFZ 

2. Wspólnota ‘’Chleb Życia’’ Schronisko dla Chorych  
WŁOCHY / OCHOTA  

Warszawa, ul. 
Potrzebna 55                              

022 474-57-14  90 Nocleg, posiłek całodobowo, opieka medyczna, odzież, praca 
socjalna, Mężczyźni (w szczególności), kobiety chorzy 

3. Bursa im. H. Ch. Kofoeda Bursa im. H. Ch. Kofoeda Warszawa, ul. 
Lniana 1     

TARGÓWEK 

022 678-53-52, 
679 73 72, 609-
513-453  

24 Nocleg, posiłki, aktywizacja zawodowa, praca socjalna, przekwa-
lifikowanie/doradztwo dotyczące zakładania firmy 
Kobiety, mężczyźni 

4. Stowarzyszenie MONAR Readaptacyjne schronisko dla osób 
bezdomnych po podstawowej terapii 
alkoholowej 

Warszawa, ul. 
Marywilska 44 A                  

BIAŁOŁ ĘKA 

022 614-24-73, 
676-99-97, 504 
363 435 

35 Nocleg, posiłek, pomoc socjalna i psychologiczna, podstawowa 
opieka lekarska 
Kobiety, mężczyźni 

5. Stowarzyszenie MONAR Schronisko "DOM" readaptacyjny dla 
młodzieży defaworyzowanej 

Warszawa, ul. 
Marywilska 44 A                  

BIAŁOŁ ĘKA 

022 614-24-73, 
676-99-97, 504 
363 435 

25 Nocleg, posiłek, pomoc socjalna i psychologiczna, podstawowa 
opieka lekarska, Kobiety, mężczyźni 

6. Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu schronisko 
readaptacyjne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Warszawa, ul. 
Marywilska 44 A                  

BIAŁOŁ ĘKA 

022 614-24-73, 
676-99-97, 504 
363 435 

10 Nocleg, posiłek, pomoc socjalna i psychologiczna, podstawowa 
opieka lekarska, Kobiety, mężczyźni 

7. Stowarzyszenie MONAR Noclegownia wczesnej pomocy dla młodych 
ludzi bezdomnych 

Warszawa, ul. 
Marywilska 44 A                  

BIAŁOŁ ĘKA 

022 676-99-97, 
614 24 73, 504 
363 435  

35 Nocleg, posiłek, pomoc socjalna i psychologiczna 
Mężczyźni, kobiety 

8. Stowarzyszenie MONAR NZOZ - schronisko terapeutyczne dla 
bezdomnych uzależnionych 

Warszawa, ul. 
Marywilska 44 A                  

BIAŁOŁ ĘKA 

022 676-99-97, 
614 24 73, 614-
46-03, 504 363 
435  

70 całodobowy pobyt, terapia, detox, posiłki, pomoc socjalna i 
psychiatryczna, Mężczyźni, kobiety 

9. Stowarzyszenie MONAR Niskoprogowa Noclegownia dla osób 
Bezdomnych i Najuboższych 

Warszawa, ul. 
Skaryszewska 

19  PRAGA PD.  

022 499-80-20, 
604 714 615 

300 Nocleg, posiłek, pomoc socjalna, podstawowa opieka lekarska 
Mężczyźni, kobiety 

10. Fundacja Tarkowskich Herbu 
Klamry 

Dom Pomocy „Słoneczny” 
Warszawa             OCHOTA 

ul. Mszczonow-
ska 5,  

022 424-22-02,                    
602-333-005  

do 65 Nocleg, posiłki, Mężczyźni, kobiety,  

◊ kobiety, m ężczyźni, dzieci  
L.p. Podmiot prowadz ący Nazwa Adres  Kontakt  Liczba 

miejsc 
Forma pomocy  

Kategorie 
1. Fundacja Tarkowskich Herbu 

Klamry 
Dom Pomocy „Słoneczny” – ośrodek 
stacjonarny 

ul. Mszczonow-
ska 6, Warszawa               

OCHOTA 

022 424-22-00  60 Nocleg, posiłki, odzież, pomoc rzeczowa, medyczna, socjal-
na,całodobowa opieka, Mężczyźni, kobiety, rodziny 

2. Fundacja Tarkowskich Herbu 
Klamry 

Dom Pomocy dla Bezdomnych Osób 
Wychowujących Dzieci oraz Bezdomnych 
Rodzin, PRAGA POŁUDNIE  

ul. Dudziarska 
1a, Warszawa                    

0 602-333-005;    
022, 424 62 22  

35 Nocleg, posiłki, wydawanie prowiantu, Mężczyźni, kobiety, 
rodziny,samotne matki 

 


