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Wychodzenie
z komunizmu - polskie
doświadczenie
Stanisław Michalkiewicz
Stanisław Michalkiewicz szeroko znany w
Polsce dziennikarz i pisarz przebywał w
Kalifornii z wizytą na zaproszenie i jako
gość Polish-American Foundation for
Economic Research and Education w dniach
od 27. IX. do 2 .X.2007 i tym okresie
wygłosił kilka fascynujących prelekcji w
ośrodkach polonijnych i na uniwersytetach
amerykańskich. Poniżej jest tekst jego
wykładu wygłoszonego na Loyola
Marymount University w dniu 1. X.:
Prelekcja wygłoszona na Loyola
Marymount University, Los Angeles, w
dniu 1 października 2007 roku
W refleksji nad komunizmem większość
ludzi koncentruje się przede wszystkim albo
na zagadnieniu władzy w tym systemie,
czerpiąc satysfakcję z nabytej umiejętności
poruszania się między różnymi frakcjami w
partiach komunistycznych albo na
makabrycznym aspekcie komunizmu, który
obserwatorowi nie przygotowanemu do
takich rewelacji i takich widoków,
rzeczywiście może zapierać dech. Znacznie
mniej osób zwraca natomiast uwagę na
istotę komunizmu, na którą przede
wszystkim składa się gwałtowna zmiana
stosunków własnościowych. Można
powiedzieć, że zarówno specyficzny
charakter władzy politycznej w ustroju
komunistycznym, jak i towarzyszący mu
terror, są pochodną owych gwałtownych
zmian stosunków własnościowych.
Polegają one bowiem na likwidacji
własności prywatnej, to znaczy - na jej
konfiskacie na rzecz "społeczeństwa", w
imieniu którego zarządzanie nią
przechwytuje biurokratyczny aparat
komunistycznego państwa, dobierany z
kolei przez partię komunistyczną na
zasadzie kooptacji spośród tych, którzy
złożą dowody lojalności zarówno wobec
partii, jak i głoszonej przez nią ideologii.
Jest rzeczą oczywistą, że właściciel, który
wbrew swojej woli utracił własność,
zwłaszcza w sposób gwałtowny, będzie
starał się ją odzyskać wszelkimi sposobami,
wysilając w tym celu cala swą energię i
pomysłowość. Partia komunistyczna zdaje
sobie z tego doskonale sprawę i dlatego od
samego początku posługuje się terrorem, by
przy jego pomocy wybić wszystkim z głowy
marzenia o - jak to się mówi - "cofnięciu
koła Historii"
Koncepcja sprawiedliwości
w komunizmie
Partia komunistyczna, a zwłaszcza jej
ideowy trzon, działa bowiem w poczuciu
misji zaprowadzenia i utrwalenia tak zwanej
sprawiedliwości społecznej. Warto zwrócić
uwagę, że komunistyczna koncepcja
sprawiedliwości jest bardzo ambitna i
oznacza idealny stan stosunków
społecznych. Ma to oczywiście swoje
konsekwencje, bowiem z chwilą osiągnięcia
takiego ideału jakiekolwiek zmiany są
niepożądane. Każda zmiana stanu idealnego
siłą rzeczy musi oznaczać jego pogorszenie,
jako że ze szczytu wszystkie drogi prowadzą
w dół. Dlatego też społeczności
komunistyczne i komunistyczne państwa
sprawiają wrażenie skostniałych nawet
wtedy, kiedy dla większości nie tylko
rządzonych ale nawet rządzących absurd
rozwiązań ustrojowych staje się oczywisty.
Formuła tego idealnego stanu, nazywanego
sprawiedliwością społeczną brzmi: od
każdego według jego możliwości, każdemu
- według potrzeb. Koniecznym warunkiem
prakt yko wania tak pojmowanej
sprawiedliwości jest znajomość zarówno
potrzeb, jak i możliwości. Ale, o ile
znajomość potrzeb osiągnąć stosunkowo
łatwo, bo każdy człowiek może swoje
potrzeby określić samodzielnie, chociaż i
wtedy pojawia się pytanie, czy takie
deklaracje przyjmować bezkrytycznie, czy
też jakoś je weryfikować, to już z
możliwościami sprawa wygląda gorzej.
Człowiek sam nie zdaje sobie sprawy z
własnych możliwości, a cóż dopiero - z
określenia możliwości innych? Zatem
określenie możliwości staje się bardzo
trudne zwłaszcza, że większość ludzi, a
może nawet wszyscy,
mają naturalną
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Wiadomości Polonijne
Bush „ostrzega” przed
trzecią wojną światową

Państwowa Komisja
Wyborcza

Iwo Cyprian Pogonowski

Państwowa Komisja Wyborcza podała
oficjalne wyniki wyborów. Frekwencja
wyniosła 53,88%. Platforma Obywatelska
uzyskała 209 mandatów, Prawo i
Sprawiedliwość - 166. 53 posłów
reprezentować będzie Lewica i Demokracja,
31 – Polskie Stronnictwo Ludowe, zaś
Mniejszość Niemiecka wprowadziła do
Sejmu 1 posła. Pozostałe ugrupowania
startujące w niedzielnych wyborach nie
dostały się do Sejmu.
Przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz
powiedział, że dane z pisemnych
protokołów przesłanych z okręgów
pokrywają się z danymi przekazanymi
wcześniej Państwowej Komisji Wyborczej
drogą elektroniczną. Oznacza to, że PO
zdobyła 41,51% głosów, PiS - 32,11%, LiD
- 13,15%, a PSL - 8,91%. Progu
wyborczego nie przekroczyły Samoobrona
(1,53%), LPR (1,30%), Polska Partia Pracy
(0,99%) i Partia Kobiet (0,28%).
W Senacie Platforma zdobyła 60
mandatów, PiS 39. Jedno miejsce przypadło
kandydatowi niezależnemu Włodzimierzowi
Cimoszewiczowi.
Jak mówił przewodniczący PKW
Ferdynand Rymarz, jak po każdych
wyborach Komisja dokona szczegółowej
a n a l i z y r o z w i ą z ań i w s z e l k i ch
niedoskonałości i usterek technicznoorganizacyjnych. Dodał, że postulaty o
charakterze zmian legi slacyj n ych
skierowane będą do nowo wybranego
parlamentu.
Podczas tegorocznych wyborów doszło do
przedłużenia o 3 godziny ciszy wyborczej.
Stało się tak, ponieważ niektórych lokalach
wyborczych zabrakło kart do głosowania i
komisje te musiały przerwać prace
w oczekiwaniu na dostarczenie nowych kart,
a następnie przedłużyć głosowanie. Z mocy
prawa jeśli głosowanie jest przedłużone
w jednej komisji (najdłużej - do godz. 22.55
pracowała jedna z warszawskich komisji), to
na terenie całego kraju wydłużona jest cisza
wyborcza.
Platforma Obywatelska zwyciężyła
w wyborach za granicą. Frekwencja poza
granicami Polski była bardzo wysoka.
Zwycięstwo Platformy zanotowano na
Wyspach Brytyjskich w Niemczech i
w Szwecji. Platforma Obywatelska wygrała
też między innymi w Belgii, w stolicy Rosji,
w Mińsku na Białorusi oraz wśród polskich
żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Z kolei
Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło
w Stanach Zjednoczonych. Na PiS
głosowały dwie trzecie wyborców, a na
Platformę niecała jedna trzecia.
Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego
wygrało też w Rzymie. Polacy za granicą
głosowali na listę warszawską. Dlatego też
większość z nich stawiała krzyżyk przy
nazwisku Donalda Tuska lub Jarosława
Kaczyńskiego.
Donald Tusk premierem, Waldemar
Pawlak wicepremierem - to dzisiaj jedyni
pewni członkowie przyszłego rządu. Po
rozmowach szefa PO z prezesem PSL nowy
gabinet koalicyjny jeszcze nie zaczął się
krystalizować. Ale prawdopodobnie
układanie rządu pójdzie gładko, bo obaj
liderzy demonstrują dobrą wolę i prawią
sobie nawzajem komplementy - zauważa
„Rzeczpospolita”. Lider Platformy
oświadczył, że rząd koalicyjny nie będzie
tworzony według parytetów, czyli
proporcjonalnie do siły głosów obu partii.
Ludowcy będą w rządzie pełnoprawnym
partnerem - podkreślił Tusk w TVN 24. To
ważna deklaracja, bo PSL w tegorocznych
wyborach zdobyło ponad czterokrotnie
mniej głosów niż Platforma - akcentuje
„Rz”. Obaj liderzy ustalili, że marszałkiem
Sejmu będzie Bronisław Komorowski z PO.
Marszałkiem Senatu zostanie Bogdan
Borusewicz, polityk bezpartyjny, który
startował z listy PO.
Wstępne rozmowy nie będą trwały zbyt
długo. Skład nowego rządu zostanie
ogłoszony we wtorek, 30 października zapewniał „Rzeczpospolitą” Zbigniew
Chlebowski, wiceszef Klubu PO. To znaczy,
że Tusk na pierwszą rozmowę
z prezydentem Lechem Kaczyńskim będzie
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W dniu 17 października, 2007, Bush
stanął przed kamerami telewizyjnymi i
groził trzecią wojną światową w sprawie
Iranu wedlug, informacji Agencji Reutera i
artykułu Matt’a Spetalnik’a. Tak więc od
zdobycia władzy w 2000 roku przez Bush’a,
za pomocą decyzji sądu, a nie większością
głosów, zaczęły się dyskusje w USA na
temat: jakie uzasadnienie znajdą historycy
w przyszłości na wybuch trzeciej wojny
światowej między USA i Rosją w 21szym
wieku, dawno po Zimnej Wojnie i po
upadku Związku Sowieckiego i jego
imperium.
Teraz Bush grozi Iranowi zmianą reżymu i
atakiem, ale atak USA na Iran, sam w sobie,
nie jest żadną wojną światową. Natomiast
wojna światowa obecnie jest nieraz
nazywana „wojną ostateczną” („terminal
war”) z powodu możliwości samobójstwa
rasy ludzkiej w obecnej epoce nuklearnej.
Niestety „wojna ostateczna” byłaby
katastrofą, która może łatwo zdarzyć się
z powodu awanturniczej polityki
neokonserwatywnego rządu Bush’a
manipulowanego przez ekstremistów
z lobby Izraela.
Jak wiadomo Bush jest przekonanym
fundamentalistą protestanckim i sjonistą,
który wierzy, że konieczne jest zwycięstwo
Żydów nad Arabami, dla powtórnego
przyjścia Chrystusa na świat. Bush prowadzi
politykę zagraniczną USA pod kontrolą
sjonistów ekstremistów, którzy obecnie
żądają zmiany reżymu w Teheranie, pod
groźbą użycia broni nuklearnych przez USA
i Izrael.
Prezydent Rosji, Wladimir Putin, jest
bardzo sceptyczny wobec tych gróźb i
najwyraźniej uważa, że nawet gdyby za
kilka lat Iran miał jedną bombę nuklearną,
to nigdy nie zacznie on wojny przeciwko
Izraelowi, ktory posiada kilkaset bomb
nuklearnych i USA które ma arsenał ponad
6,000 gotowych do użycia bomb
nuklearnych oraz duży zapas wybuchowych
materiałów nuklearnych.
Ostatnio Putin nie zgodził się na sankcje
Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciwko
Iranowi, według artykułu Mike Eckel’a
z 25go pażdziernika, 2007. Putin po
przybyciu na spotkanie u szczytu Unii
Europejskiej, powiedział, że sprawa Iranu
musi być załatwiona za pomocą cierpliwych
rozmów dyplomatów, oraz zadał pytanie
pod adresem Bush’a: „Po co pogarszać
sytuację i wpędzać Iran do „ślepego
zaułka” („dead end”) grożąc sankcjami i
atakiem wojskowym? Nie poprawia sytuacji
bieganie z brzytwą w ręku i wymachiwanie
nią jak wariat.” Niestety słowa Putina
przypominają tytuł ksiażki o Stanach
Zjednoczonych przez Amerykanina, Greg’a
Palast’a, autora bardzo popularnej książki
p o d t yt u ł e m „ U z b r o j o n y D o m
Wariatów,” („Armed Madhouse”).
Rosja stwierdziła oficjalnie, że będzie
nadal pomagać Iranowi w budowie
elekrowni nuklearnej, ale uważa, że nie jest
w interesie pokoju światowego, żeby Iran
w przyszłości produkował broń nuklearną.
Natomiast Izrael broni swego monopolu
nuklearnego na Bliskim Wschodzie i
oskarża Iran o potajemne przygotowywanie
się do budowy bomby nuklearnej.
Tak więc dla sjonistów w rządzie Bush’a
pretekstem do ataku USA na Iran jest
irański program nuklearny, jak dotąd
zgodny z traktem o nierozpowszechnianiu
broni nuklearnych. Niestety traktat
przeciwko rozpowszechnianiu broni
nuklearnych Waszyngton gwałci od lat: 1.
tym że nie zmniejsza swego arsenału
nuklearnego; 2. że grozi bombardowaniem
nuklearnym państwom nie mającym broni
nuklearnej; oraz 3. tym że dostarcza
materjały nuklearne do Indji, które same
pogwałciły traktat zabraniający
rozpowszechniania broni nuklearnej.
Obecnie nie ma żadnych dowodów na to,
że Iran ma program budowy swojej
pierwszej bomby nuklearnej. Mimo tego
Bush grozi Iranowi atakiem, który ma nie
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Wodo czarna
i głębsza
od nocy…
Prof. Jerzy Przystawa,
Uniwersytet Wrocławski
Czarna wodo w wiślanym zalewie,
Jak stąd blisko do tych gwiazd na niebie.
Lepka wodo, zatruta fenolem,
Tyś dla ciała jako święty olej.

Komunikat PAP z soboty
20 października 1984:
19 bm. około godziny 22.00 w okolicach
miejscowości Przysiek koło Torunia został
uprowadzony przez nieznanych sprawców
ksiądz Jerzy Popiełuszko, ur. 23.09.1947,
zamieszkały w Warszawie. Rysopis: wzrost
około 170 cm, szczupły, twarz owalna, cera
blada, włosy jasnoblond. Ubrany w sutannę
i spodnie sztruksowe… Prokuratura
Rejonowa i Wojewódzki Urząd Spraw
Wewnętrznych w Toruniu proszą wszystkich,
którzy mogą udzielić informacji o
skontaktowanie się.
Organa działały sprawnie, już we wtorek,
23 października, trzej oficerowie SB,
Piotrowski, Chmielewski i Pękala, którzy
przyznali się do porwania i zamordowania
Księdza byli pod kluczem. Przyznali się do
torturowania, zabicia i wrzucenia ciała do
Wisły. Z jakiegoś jednak powodu nie
potrafili wskazać dokładnie miejsca
wrzucenia zwłok, bo każdy z nich
wskazywał inne miejsce. Z tego powodu
liczne grupy płetwonurków przez cały
tydzień przeszukiwały dno rzeki, a ogromne
zastępy milicji i wojska, na wszelki
wypadek, poszukiwały zwłok na ziemi i
w powietrzu. Ostatecznie, we wtorek, 30
października, ok. godziny 16.00,
w towarzystwie kamer telewizyjnych i
mikrofonów radiowych, zwłoki Księdza
Jerzego zostały wyłowione przy tamie we
Włocławku.
Błyskawicznie przeprowadzony został
proces zabójców. Trwał od 27 grudnia 1984
do 7 lutego 1985. Obrady były jawne i
transmitowane przez radio i telewizję.
Episkopat Polski systematycznie publikował
stenogramy z całości obrad w „Piśmie
Okólnym”. Trzej esbecy przyznali się do
popełnienia zbrodni i szczegółowo opisali
wstrząsającą Drogę Krzyżową Jerzego
Popiełuszki. Na podstawie ich relacji przy
drodze toruńsko-bydgoskiej powstały stacje
tej Drogi, gdzie od ćwierć wieku modlą się
pobożni pielgrzymi. Na procesie, dobrego
imienia Księdza Jerzego podjęli się bronić,
jako oskarżyciele posiłkowi, wybitni
adwokaci: Jan Olszewski (późniejszy poseł i
premier), Krzysztof Piesiewicz (senator),
Edward Wende (senator) i Andrzej
Grabiński. Mordercy zostali skazani:
Grzegorz Piotrowski na 25 lat więzienia,
Leszek Pękala na 15, Waldemar
Chmielewski na 14, a ich szef, Adam
Pietruszka na 25 lat. Wszyscy, za dobre
sprawowani e, po nadzwyczaj n ym
złagodzeniu kar, już dawno wyszli na
wolność. Pomimo szybkiego ujęcia
sprawców i skazania ich, opinia publiczna
potępiła zgodnie reżim komunistyczny, a
Polska zyskała jeszcze jednego świętego –
męczennika.
Należę do ludzi, którzy od samego
początku kwestionowali i kwestionują
przyjętą oficjalnie wersję mordu na Jerzym
Popiełuszce, kwestionują prawdziwość
zeznań Piotrkowskiego i spółki, podważają
wiarygodność sędziów, adwokatów i
ekspertów uczestniczących w tamtym
procesie i przygotowaniach do niego. A to
dlatego, że uznane za prawdziwe fakty są
sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i logiką,
istnieją również fakty, które wprost
zaprzeczają ustaleniom śledztwa i sądu. Do
tego stopnia, że istnieją poważne podstawy,
aby wątpić, czy to Piotrowski i jego
kompani naprawdę zamordowali Jerzego
Popiełuszkę, a nie są jedynie wynajętymi
aktorami w tym historycznym teatrze.
Wymownie świadczy o tym tytuł książki
Wojciecha Sumlińskiego Kto naprawdę Go
zabił? (Rosner i wspólnicy, Warszawa,
2005), napisanej w oparciu o materiały
uzyskane z IPN.
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