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Przystawa ze str. 24
krajowcami „dolary, dolary…” Byli to
ludzie absolutnie nie rzucający się
w oczy, szarzy, bezimienni, niczym nie
przyciągający uwagi przechodniów. Ale
to właśnie oni byli cichymi bohaterami
tamtych czasów, czyniącymi nasze życie
odrobinę bardziej znośnym, bardziej
komfortowym. Za 10 funtów, profesor
uniwersytetu, mógł odtworzyć całą swoją
miesięczną pensję, za niecałego dolara
kupowało się butelkę eksportowej wódki.
Dziś za dolara nie kupi się nawet filiżanki
herbaty. Całkiem niedawno gościłem
w warszawskim hotelu „Grand”, gdzie
mnie umieszczono, bo przyjechałem na
ważne posiedzenie ważnej naukowej
komisji. Wstąpiłem wieczorem do baru
naprzeciwko i poprosiłem o herbatę. Coś
w moim widoku poruszyło kasjerkę, nie
przywykłą do oglądania podobnych gości
w pobliżu ważnego Hotelu Grand, bo
patrząc na mnie ze współczuciem,
powiedziała: „Herbata droga, proszę pana,
może pan weźmie kompot”.
Jak dzisiaj wiemy (a wówczas się tego
tylko domyślaliśmy) byli to, prawie bez
wyjątku, cisi, szarzy, „pracownicy służb”,
którzy „na robocie”, nieco sobie na boku
dorabiali. „Cisi” mieli koncesję, gdyby się
tam pojawił jakiś cinkciarz-amator
niekoncesjowany, to szybko go
przepędzano. Była to bowiem działalność
jak najbardziej sprzeczna z prawem. Było
to przestępstwo powszechnie
akceptowane i tolerowane, bo każdy, kto
tylko mógł, z tego korzystał. Dla nas,
zwykłych zjadaczy chleba, był to element
cichej walki z systemem, a to, że
pośrednikami w tej walce byli
funkcjonariusze tego systemu, nikomu
specjalnie nie przeszkadzało.
Wykorzystywaliśmy wszyscy różnice
kursów wymiany w banku i na czarnym
rynku.
K i ed y n a d e s z ł y z ł o t e c za s y
transformacji, ktoś – na razie nie wiemy
jeszcze dokładnie KTO? – podpowiedział
naszym kagebistom, że lepszy interes niż
na różnicy kursów wymiany można zrobić
na różnicy oprocentowania walut w
Polsce i za granicą! Nazywa się to „carry
trade”, który wykorzystuje tzw. „spread”.
Robi się to po całym świecie, jest tylko
ryzyko związane z niepewnością co do
stabilności kursó w wymiany i
oprocentowań. „Risk?” – skazali nasi
kagebiści – „a kakoj risk?!” Czyż to nie
my decydujemy o tym, jaki jest kurs
wymiany i jakie są stopy procentowe?! „U
nas nikakowo riska byt’ nie możet”.
I odblokowali system, niczym
mechanizm blokujący w maszynie
losującej totolotka! I lawina finansowa
ruszyła!
Postacią
symboliczną
tego
odblokowania jest szary cinkciarz i ubek,
natychmiastowy miliarder i senator,
Aleksander Gawronik, który jednej nocy
otworzył na wszystkich przejściach
granicznych, legalne już, kantory
wymiany walut. Za jego śladem poszli
inni i przy każdym banku i na każdym
targu wykwitły, jak Polska długa i szeroka
te dobroczynne „transfor matory
pieniędzy”.
Ale na wyższym szczeblu,
nied o stęp n ym d la sz er ego wyc h
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metod dotarcia Słowa Bożego do
wszystkich stanów zakonnych i świeckich
w środowisku amerykańskim.
Nowy ks. Dyrektor zamierza pogłębić
życie religijne wiernych centrum,
szc ze gó l n ie k ład ą c n aci s k na
duszpasterstwo rodaków, dzieci i
młodzieży.
Piastując te stanowiska zakonne, oraz
studiując na uniwersytecie od 2000 roku
został asystentem w Centrum Jana Pawła
II pomagając w duszpasterstwie ks.
Karpow, Cookowi oraz Blaisowi.
Szczególnie rozszerzył kult miłosierdzia
Bożego, zakładając grupę rycerzy
miłosierdzia bożego, oraz wprowadził
obchody , jedyne w diecezji Orange,
County święta miłosierdzia bożego
(sprowadził relikwie św. Faustyny
z Łagi e wn i k) Zo r ga n izo wa ł i
przeprowadził pielgrzymkę do bazyliki
w San Juan Capistrano. Organizuje
rekolekcje adwentowe, rekolekcje
wielkopostne zapraszając kaznodziejów
z różnych krajów świata. W swoim
duszpasterstwie przygotowuje młodzież
do bierzmowania, pregnację obrazu matki
boskiej częstochowskiej, i pregnację
obrazu miłosierdzia bożego. Był
współautorem książki pt „Polscy święci”.
Zorganizował grupę młodzieżową, która
w pierwszą niedzielę miesiąca śpiewała
podczas mszy św. ❒
__________
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kagebistów, na szczeblu, by tak rzec
„oficerskim”, obejmującym wysokich
urzędników, dyrektorów departamentów,
ministrów, prezesów banków, dyrektorów
i prezesów central handlu zagranicznego –
tam to nowe cinkciarstwo przyjęło formę
bardziej wyrafinowaną i dla zwykłego
śmiertelnika niezauważalną. Tam nie
chodzono do kantorów, tam posługiwano
się dalekopisem, teleksem, cichymi
transferami bankowymi. Jedynym
ewentualnie zauważalnym elementem
tych procesów były co najwyżej
wyrastające z dnia na dzień fortuny,
p r zej awiaj ące się l u ks u so wy mi
rezydencjami, jachtami i tym wszystkim,
które jego jest.
Kiedy się czyta biogramy „imperatorów
III RP” zamieszczone w książce Gabryela
i Zieleniewskiego „Piąta władza, czyli kto
naprawdę rządzi Polską?, wydaną już 10
lat temu, to zadziwia uderzające
podobieństwo ich karier: wszyscy oni, za
czasów PRL, „robili w dolarach”,
„eksport-import”, staże zagraniczne w
różnych „biurach handlowych”, o
związkach ze „służbami”, naturalnie, się
nie pisze, bo autorzy chcieli uniknąć
procesów, takich jakie jeden z ich
„imperatorów” wytoczył autorom książki
„Via bank i FOZZ”.
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No, cóż, fortuna variabilis, nasz
imperator gdzieś przepadł bez śladu i nie
mogą go odnaleźć rozsyłane po świecie
listy gończe, Może jeszcze kiedyś
wypłynie, gdzieś na Wschodnim
Wybrzeżu, albo w Chinach, albo na
Zabajkalu. Naszym artystom i specom od
piaru trzeba podpowiedzieć, że na symbol
mitu założycielskiego III RP nie nadaje
się pyszny, kolorowy, umazany pastą do
butów, pucybut! To raczej szary, cichy,
niepozorny cinkciarz, szepcący nam do
u c h a n a u l i c y „c z e ń d ż ma n e j ,
czeńdżmanej”. ❒
___________

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii
Zostań członkiem
polskiej organizacji

szczególnie grzeszą brakiem pokory i
wydaje im się, że mogą prowadzić
ludzkość „w pielgrzymce do
doskonałości.”
Problemy USA nie są do rozwiązania
wyborem nowego prezydenta lub zmianą
reżymu w jakimś zamorskim kraju. Żeby
wyj ść z „potrójnego” kryzysu
Amerykanie muszą uwolnić się do
obecnych błędnych ideologii i dominacji
konsumeryzmu na kredyt, jak też
pomysłów nawracania historii według
wierzeń fundamentalistów protestanckich.
Polityka amerykańska powinna zająć się
wyleczeniem
społeczeństwa
amerykańskiego z nałogu konsumeryzmu,
dzięki któremu powstało w Ameryce
zupełnie nieodpowiedzialne życie na
kredyt i koncepty wojen zapobiegawczych
i rządów imperialnego prezydenta, który
niby wypełnia wolę Bożą na świecie.
Wielki wzrost siły władzy wykonawczej
w USA szkodzi Ameryce i reszcie świata,
a Polskę może doprowadzić do katastrofy
nieodpowiedzialnym zagrażaniem
Moskwie przez USA pociskami „Tarczy.”
Polsce, do chwili przyjęcia pocisków
„Tarczy,” nie zagrażały działania wojenne
Rosji lub Iranu. Polsce obecnie zagraża
awanturnicza polityka Waszyngtonu,
który niektórzy Amerykanie nazywają
„uzbrojonym domem wariatów.” ❒
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