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Zaślubiny Polski 
z Bałtykiem

10 lutego 2017 roku w Pucku odbyły się 
uroczystości związane z 97. rocznicą za-
ślubin Polski z Bałtykiem. W obchodach 
wzięła udział delegacja Ligi Obrony Suwe-
renności, której przewodził kol. Krzysztof 
Rekść. Działacze LOS zaznaczyli naszą 
obecność biorąc udział w pochodzie ulica-
mi Pucka oraz kolportując materiały pro-
mujące nasz Ruch. Oficjalna część uroczy-
stości rozpoczęła się na Rynku Miejskim 
o godz. 9.30, gdzie nastąpiło złożenie mel-
dunku przez dowódcę Kompanii Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej, a także 
wciągnięcie na maszt biało-czerwonej 
flagi i odśpiewanie hymnu państwowe-
go. O godz. 10.00 odprawiono mszę św. 
w Puckiej Farze. Po nabożeństwie odbył 
się przemarsz do Portu Rybackiego, gdzie 
nastąpiło złożenie wieńca z pokładu śmi-
głowca na wodach Zatoki Puckiej. Wiązan-
ki kwiatów złożono także pod pomnikiem 
gen. Józefa Hallera.

26 lutego w Gdańsku odbyła się III Krajo-
wa Defilada Pamięci Żołnierzy Niezłom-

Defilada Pamięci 
Żołnierzy Niezłomnych

„Najwyższy czas kończyć bankietowanie 
i świętowanie po zwycięstwie” – powie-
dział nie tak dawno prezes Kaczyński do 
swojego partyjnego aktywu. Przestrzegał 
także przed popadaniem w samouwiel-
bienie po niespodziewanie wielkim suk-
cesie wyborczym, mówiąc, że „możemy 
się potknąć o własne nogi”. Co prawda, 
jego wypowiedź dotyczyła partyjnych 
„Misiewiczów”, którzy akurat rozsiadali 
się w wygodnych fotelach prezesów spół-
ek i agencji rządowych, ale śmiało moż-
na je odnieść do poczynań „kreatorów” 
polskiej polityki zagranicznej, którym 
najwyraźniej zakręciło się w głowach od 
suto zakrapianych alkoholem bankietów.

Nie ulega wątpliwości, że Polska do-
tychczas nie posiadała takiej polityki za-
granicznej, jakiej należałoby oczekiwać 
po tak dużym państwie, a podejmowane 
w tym zakresie działania przypomina-
ły chocholi taniec, w wykonaniu kra-
ju, który nie jest w stanie wybić się na 
prawdziwą suwerenność. Dlatego wier-
nopoddańcza postawa upadłej koalicji 
PO-PSL spotykała się z ostrą krytyką, bo-
wiem zupełnie zrezygnowano z obrony 
naszych interesów i zaprzęgnięto Polskę 
do brukselskiego rydwanu, zmierzające-

go w kierunku całkowitej marginalizacji 
państw narodowych i budowy federacyj-
nego imperium.

W przeszłości udało nam się wyrwać 
z żelaznego uścisku Kremla, chociaż 
wielu „polskich” polityków nadal tkwi 
w zależności od „wielkiego brata”, zresz-
tą nie tylko mentalnej. Lecz natychmiast 
wpadliśmy w sidła brukselskich tech-
nokratów. Sprzyjała temu miałkość po-
litycznych „elit”, które rekrutowały się 
z postkomunistów, przyzwyczajonych 
w PRL-u do uprawiania polityki na ko-
lanach i z koncesjonowanych opozycjo-
nistów, ślepo zapatrzonych w Zachód. 
Dość szybko wyszło też na jaw, że mamy 
w Polsce opcję germanofilską, wyho-
dowaną za berlińskie pieniądze, która 
w pełni ujawniła swoje credo za rządów 
Donalda Tuska. O tym zaś, jak postrze-
gane jest nasze państwo przez Niemcy, 
które faktycznie rządzą Unią Europejską, 
świadczy przemówienie kanclerz Merkel 
w Bundestagu, wygłoszone na kilka go-
dzin przed szczytem w Brukseli i umó-
wionym spotkaniem z Beatą Szydło. Mer-
kel zapowiedziała wtedy stanowczo, że: 
„Dzisiaj będziemy decydować o ponow-
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nych. Nie zabrakło na niej działaczy LOS 
pod kierownictwem Przewodniczącego 
Wojciecha Podjackiego. Uroczystości roz-
poczęły się o godz. 11.00 mszą w bazylice 
św. Brygidy. Następnie odbyła się defilada 
z udziałem licznych grup rekonstrukcyj-
nych. Kolumnę marszu prowadził jadący 
konno gen. Władysław Anders, w którego 
rolę wcielił się jeden z rekonstruktorów 
oraz orkiestra Straży Granicznej. Była to 
symboliczna rekonstrukcja parady, jaka 
miała się odbyć po zakończeniu II wojny 
światowej, a która z wiadomych wzglę-
dów nigdy się nie odbyła. Marsz wyruszył 
o godz. 12.30 w kierunku Długiego Targu, 
gdzie miały miejsce uroczyste meldunki 
formacji rekonstrukcyjnych przed gen. 
Andersem. W defiladzie uczestniczyło 
około 2 tys. osób.

nym wyborze Donalda Tuska na prze-
wodniczącego Rady Europejskiej na ko-
lejne 2,5 roku. Postrzegam jego ponowny 
wybór jak oznakę stabilności dla całej 
Unii Europejskiej i cieszę się na konty-
nuację współpracy z nim”. Deklaracja ta, 
przyjęta z wielkim entuzjazmem przez 
niemieckich parlamentarzystów, z jednej 
strony miała przeciąć spekulacje, co do 
poparcia udzielonego Tuskowi, z drugiej 
zaś miała na celu upokorzenie polskiego 
rządu. Berlin pokazał, że w ogóle nie liczy 
się ze zdaniem Warszawy i nawet wbrew 
jej woli dokona wyboru swojego fawory-
ta. W jasny sposób podkreślono rolę na-
szego kraju w niemieckiej polityce. Bez 
żadnych złudzeń można stwierdzić, że 
jesteśmy dla Niemców tylko kolonią, któ-
rą swobodnie eksploatują, co potwierdza 
działanie niemieckiego kapitału na pol-
skim rynku. 

O ile wybór Tuska był z góry przesą-
dzony przez „cesarzową” Europy i nie-
wiele w tym względzie mogło zmienić 
polskie stanowisko, o tyle rozegranie tej 
sprawy przez PiS pozostawia dużo do 
życzenia. Marek Jurek trafnie zauważył, 
że przedstawiane przez partię rządzą-
cą argumenty są słuszne, tylko, „że rząd 
PiS powinien to konsekwentnie głosić 
od wielu miesięcy, a nie od dwóch tygo-
dni. Zamiast od miesięcy głosić zasadę, 
że oczekujemy, iż na czele Rady Euro-
pejskiej będzie stał polityk aprobowany 
przez własne państwo i prezentować tę 
zasadę, jako trwałą, dotyczącą całego me-
chanizmu międzyrządowego, sprowadzili 
wszystko do Tuska, co stało się zupełnie 
niezrozumiałe w Europie Środkowej”. No 
i ten wybryk z kandydaturą Jacka Saryusz-
-Wolskiego, którego politycy PiS-u zaczę-
li wychwalać pod niebiosa i w pośpiechu 
dorabiali mu do życiorysu patriotyczną 
legendę. Nie ulega wątpliwości, że Tusk, 
to zaprzedany Niemcom szubrawiec, ale 
lansowanie wyciągniętej z lamusa, gro-
teskowej figury zdeklarowanego unity, 
w dużej mierze odpowiedzialnego za nie-
korzystne warunki naszej akcesji do Unii, 
jest kpiną z patriotycznego elektoratu. 

Polska w Brukseli, w efekcie partac-
kiej „dyplomacji”, doznała upokarzającej 
porażki. Z 28 krajów sprzeciw wobec 
wyboru Tuska zgłosiła tylko nasza dele-
gacja. Arytmetyka okazała się bezlitosna, 
a wynik głosowania był znany na długo 
przed szczytem. Premier Węgier kilka 
dni wcześniej poinformował listownie 
szefową polskiego rządu o swojej decyzji, 
to samo uczynili na konferencji prasowej 

premierzy Słowacji i Czech, a co do po-
zostałych krajów, to od dawna było wia-
domo jak zagłosują. Dlaczego więc za-
miast wstrzymać się od głosu, co byłoby 
wystarczająco mocnym policzkiem wy-
mierzonym Tuskowi, rozpętano wściekłą 
krucjatę, która, zamiast przynieść zwycię-
stwo, okryła nas hańbą?

„Operacja Tusk”, poza stratami wize-
runkowymi, ujawniła także szereg proble-
mów, z którymi trzeba się będzie zmierzyć. 
Po pierwsze: obnażyła naszą słabość, po-
kazując, że w Unii nic nie znaczymy, że 
decydują tam najsilniejsi gracze. Oczy-
wiście, na taki stan rzeczy pracowały 
wszystkie ekipy rządowe. Winni są ci 
politycy, którzy wprowadzali Polskę do 
UE, którzy negocjowali traktat lizboński, 
sankcjonujący przewagę najsilniejszych 
państw oraz ci, którzy przez wiele lat 
płaszczyli się przed Brukselą. Po dru-
gie: „w sprawie wyboru Donalda Tuska 
zawiedli wszyscy sojusznicy” – z żalem 
przyznał to nawet europoseł Legutko. 
Okazało się, że na Grupę Wyszehradzką 
można liczyć tylko w ograniczonym stop-
niu, a koncepcja „międzymorza”, to jedynie 
polityczne miraże. Po trzecie: rząd doznał 
dotkliwej porażki na „froncie” wewnętrz-
nym, bo nieoczekiwanie, jak stwierdził 
poseł Mężydło: „Kaczyński wskrzesił Do-
nalda Tuska. PiS zrobił z Tuska bohatera 
narodowego. Tak, jak wydawało się kie-
dyś, iż Donald Tusk po wyjeździe do Bruk-
seli do polskiej polityki już nie wróci, tak 
teraz stał się naturalnym kandydatem na 
prezydenta. To akcja PiS do tego doprowa-
dziła”. Wzrost jego znaczenia potwierdza 
także komentarz „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, który z radością zauważył, że: 
„Z niepewnego kandydata, po którym nie-
wiele rządów uroniłoby łezkę, Tusk stał się 
prawdziwym szefem, prawdziwym Euro-
pejczykiem, nobilitowanym dzięki sprzeci-
wowi Warszawy”.

Po brukselskim blamażu, w poczyna-
niach partii rządzącej nie widać więk-
szych refleksji. Minister Waszczykowski 
zdaje się być przyspawany do stołka, 
pomimo tego, że jego „inicjatywy” przy-
sparzają wielu kłopotów, a premier Szy-
dło urządzono na lotnisku taką fetę, jak-
by odniosła najwspanialsze zwycięstwo 
w dziejach polskiej dyplomacji. Fakty są 
zaś takie, że dygnitarze odpowiedzialni 
za politykę zagraniczną całkowicie za-
wiedli, pozycja naszego kraju na arenie 
międzynarodowej jest żenująco słaba, 
a lansowane koncepcje „jagiellońskie”, 

W tym roku przypadła 73. rocznica śmier-
ci por. Józefa Dambka, założyciela Tajnej 
Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. 
Uroczystości upamiętniające to wydarze-
nie odbyły się 5 marca w Szymbarku i Go-
łubiu. Wzięli w nich udział przedstawicie-
le władz państwowych i samorządowych, 
Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej, grupy rekonstruk-
cyjne oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Pomorza. Nie zabrakło również 
działaczy Ligi Obrony Suwerenności pod 
przewodnictwem kol. Roberta Kownac-
kiego.

Obchody rozpoczęły się mszą św. od-
prawioną w Gołubiu o godz. 10.00 w in-
tencji dowódcy i członków TOW Gryf Po-
morski, a następnie odbył się przemarsz 
w asyście wojska nad jezioro Dąbrowskie, 
do miejsca śmierci por. Dambka. Znajduje 
się tam jego symboliczny grób, ponieważ 
ciała tego bohatera nigdy nie odnaleziono. 
W trakcie uroczystości odśpiewano hymn 
państwowy, wygłoszono okolicznościo-
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Rocznica śmierci 
porucznika Dambka
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Służba Polsce

Ludzie u nas dzielą się na dwa rodzaje: 
jedni chcą Polsce coś dać z siebie, drudzy 
chcą coś wziąć od Polski. Jedni chcą dla 
Polski pracować bezinteresownie, dru-
dzy chcą na Polsce zarobić.

 Jak rozróżnić te dwa rodzaje ludzi? 
Bardzo łatwo. Ci, co chcą na Polsce za-
robić, pchają się na stanowiska, posady, 
zabiegają o korzyści i koncesje, zawsze 
gotowi do pochlebstw, za wszelką cenę 
usiłują przypodobać się tym, co chwilowo 
znaleźli się u góry. Dla zysku i dla posady 
wyrzekają się własnego zdania, udają, 
że nie spostrzegają zła, które się woko-
ło nich szerzy, zawsze mają na sprzedaż 
swój honor i swą uczciwość, byle tylko 
zdobyć karierę i wygodę.

 Drudzy ludzie, którzy dla Polski pra-
cują bezinteresownie, nie starają się o nic 
dla siebie osobiście i dlatego też nikomu 
kłaniać się i pochlebiać nie potrzebu-
ją. Rozumieją oni, że państwo budować 
trzeba nie na kłamstwie i obłudzie, ale 
na uczciwości i prawdzie i dlatego śmiało 
wypowiadają swoje poglądy, nie bacząc 
na to, czy się to komu spodoba, czy nie 
spodoba. Tylko ci ludzie odważni, bezin-

teresowni, niezależni stanowią rzeczywi-
stą siłę narodu.

 Ci, co na Polsce zarobić pragną i na 
niej zarabiają, bardzo niechętnie patrzą 
na wzrastające dziś młode pokolenie. Lę-
kają się, że ono odepchnie ich od żłobów, 
przy których się tuczą, i dokładają wszel-
kich wysiłków, aby tę niemiłą dla siebie 
chwilę jak najbardziej oddalić. Starają się 
zohydzić młodzież w oczach społeczeń-
stwa, rzucając na nią fałszywe oskarżenia 
i oszczerstwa, starają się jak mogą prze-
szkodzić swobodnemu organizowaniu 
się młodych sił narodowych.

 Może to i lepiej. Bo z pokolenia, które-
mu wszystko w życiu łatwo przychodzi, 
często wyrastają ludzie słabi, zniewie-
ściali, niedołężni. Natomiast dzisiejsze 
młode pokolenie, hartuje się w walce 
z przeciwnościami, wyda z siebie niewąt-
pliwie ludzi śmiałych, wytrwałych, dziel-
nych i ofiarnych. Takich właśnie potrzeba 
Polsce w trudnych i niebezpiecznych cza-
sach, które nadchodzą.

 A kiedy, naturalną rzeczy koleją, to 
młodsze pokolenie, doczeka się chwili, 
w której weźmie ster w swe ręce, wówczas 
będzie mogło sobie powiedzieć, że własną 
wytrwałością i pracą, a nie służalstwem 
i wyrzeczeniem się swoich zasad uzyskało 
należne mu w Polsce stanowisko, i zdo-
bywszy to stanowisko, używać go będzie 
nie dla własnych wygód i korzyści, ale dla 
dobra Polski, dla dobra Narodu. Nie bę-
dzie brało z Polski, ale będzie jej dawało.

Jan Rembieliński, „Kurier Poznański” 
nr 69 z 12 lutego 1933, s. 13.

to tylko niespełnione „sny o potędze”. 
Zamiast zmarginalizować Tuska, posta-
wiono go w centrum uwagi, nie tylko 
zagranicznej, ale także krajowej opinii 
publicznej, a całą sprawę rozegrano tak, 
jakby to były osobiste porachunki, a nie 
wymóg polskiej racji stanu. Skłóconej 
i podzielonej opozycji antyrządowej po-
trzeba było lidera, który może ją zjedno-
czyć. I oto właśnie objawił się „Mesjasz”, 
na którego szKODnicy czekali z wielkim 
utęsknieniem. Wiele wskazuje na to, że 
Tusk, kończąc swoją kadencję w Radzie 
Europejskiej przed wyborami prezydenc-
kimi w Polsce, stanie w szranki wybor-
cze, zjednoczy wokół siebie antypisow-
ską opozycję i obietnicami brukselskiej 

„manny” kupi sobie poparcie elektoratu. 
W ten sposób może powstać nowy cen-
trolew, mający duże szanse sięgnięcia po 
władzę, którego PiS nie zdoła rozpędzić, 
bo Kaczyński to nie Piłsudski, a dzisiejsza 
Polska to nie II RP. Jeśli więc obóz rządo-
wy nie wyciągnie odpowiednich wnio-
sków ze swoich porażek i konsekwencji 
wobec osób za nie odpowiedzialnych 
oraz nie zmieni błędnej taktyki, to zapo-
wiadane „powstanie z kolan”, może się 
skończyć, w wyniku „potknięcia o własne 
nogi”, upadkiem na główkę do pustego 
basenu… 

Wojciech Podjacki

W sobotę 1 kwietnia 2017 roku o godz. 
12.00, w związku z atakiem na polską pla-
cówkę dyplomatyczną w Łucku, odbyła 
się pikieta przed ukraińskim konsulatem 
w Gdańsku, zorganizowana przez Ligę 
Obrony Suwerenności, Kukiz’15 i Kongres 
Nowej Prawicy. Demonstranci protesto-
wali przeciwko narastającej fali antypol-
skich wystąpień na Ukrainie, gdzie coraz 
częściej dochodzi do barbarzyńskich de-
wastacji polskich cmentarzy, a ostatnio 
nawet ostrzelano z granatnika nasz kon-

sulat. Podczas ataku nikt nie ucierpiał, ale 
akt tej agresji całkowicie obnażył słabość 
państwa ukraińskiego, które znajduje się 
w stanie daleko posuniętego rozkładu.
Pikietujący domagali się od władz ukra-
ińskich zapewnienia skutecznej ochrony 
naszym rodakom i dyplomatom oraz po-
czynienia wszelkich niezbędnych kroków 
celem schwytania sprawców tych kary-
godnych przestępstw. Podkreślili także 
konieczność wywarcia przez polski rząd 
odpowiedniego nacisku dyplomatyczne-
go oraz stanowczego potępienia rozwija-
jącego się na Ukrainie banderyzmu.

Błędna taktyka
we przemówienia oraz uczczono Apelem 
Poległych bohaterów walki o wolną Pol-
skę. Złożono także wiązanki kwiatów pod 
symbolicznym krzyżem. Dalsze obchody 
odbyły się w Centrum Edukacji i Promo-
cji Regionu w Szymbarku, gdzie złożono 
kwiaty pod pomnikiem Gryfa Pomorskie-
go, odbyła się także rekonstrukcja histo-
ryczna i biesiada patriotyczna.

Rocznica śmierci 
porucznika Dambka

Protest przed ukraińskim 
konsulatem w Gdańsku
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Ukraiński chaos
W  nocy  z  wtorku  na  środę  28/29  marca 
ostrzelany został polski konsulat w Łucku 
na Ukrainie. Incydent ten odbił się szerokim 
echem w polskich mediach. Strzelano z gra-
natnika. Nikomu na szczęście nic się nie stało.

Zdarzenie  to moim  zdaniem mieści  się 
w  szeroko  pojętej  kategorii  banderyzmu 
i typowego dla dzisiejszej Ukrainy bezhoło-
wia. To kolejna odsłona z serii incydentów, 
dla których wspólne motto brzmi - „śmierć 
Lachom”. Zachodnia Ukraina,  szczególnie 
po  tzw. Majdanie,  znalazła  się  pod  wpły-
wem „tajemniczego” czynnika, niedostrze-
ganego  przez  tamtejsze  władze  i  niezro-
zumiałego  przez  polski  rząd.  Czynnik  ten 
wprawił  w  nastrój  „patriotycznego”  pod-
niecenia  ukraińską młodzież  oraz  starców 
spod znaku SS Galizien. Czynnik ten zwie 
się ukraińskim szowinizmem. Nie może on 
istnieć bez wroga, którym tymczasowo stali 
się  ukraińscy  Rosjanie,  jednak  dyżurnym 
wrogiem  zawsze  byli  i  będą  Polacy.  Nikt 
rozsądny nie ma prawa w to wątpić, a do-
wodów nie trzeba daleko szukać. Wystarczy 
udać się na pierwszą lepszą ukraińską ma-
nifestację  „patriotyczną”,  gdzie  bez  trudu 
można  spotkać  ludzi  spod  czerwono-czar-
nych barw, pogrobowców Stepana Bandery, 
inspiratora rzezi naszych rodaków.

Polskie  media,  zarówno  rządowe,  jak 
i komercyjne, stanęły murem za Ukraińca-
mi, rutynowo zrzucającymi winę na Rosjan. 

Gdy tylko dowiedziałem się o ataku na nasz 
konsulat, to od razu wiedziałem, co usłyszę 
w  telewizji.  Antyrosyjska  i  ukrainofilska 
narracja  zjednoczyła  dwa  wydawałoby  się 
skrajnie wrogie obozy: pisowski i TVN-ow-
ski. Bezkrytyczny stosunek do okłamujących 
nas  w  żywe  oczy  urzędników  ukraińskich 
stał się oficjalną linią postępowania, jedno-
czącą  ponad  podziałami media  oraz  partie 
głównego nurtu. Nie pierwszy raz przyszło 

mi pisać o znieważaniu Polaków i polskich 
miejsc  pamięci  u  południowo-wschodnich 
sąsiadów i szkoda mi słów na komentowa-
nie oficjalnej propagandy płynącej z ekranu 
telewizora. Kto ma interes w okłamywaniu 
nas, co do faktycznych intencji Ukraińców? 
W  kim  PiS  upatruje  zbawienia?  Kto  jest 
właścicielem  TVN?  Jeśli  ktoś  nie  wie,  to 
spieszę  z  odpowiedzią.  Nasi  „przyjaciele” 
zza oceanu. Amerykańskie media i proame-
rykańska władza struga idiotów z własnych 
obywateli,  aby przypodobać  się wielkiemu 
bratu. Smutna to prawda.

Rzecznicy  rosyjskiego  sprawstwa  zama-
chu  na  konsulat  oraz  innych  incydentów 
z nienawiścią do Polaków w tle, niech naj-
pierw  pokażą  dowody.  Dorabiane  na  siłę 
„fakty” nie są zbyt wiarygodne. Nie  liczą 
się  też  słowa  Ukraińców,  starających  się 
za wszelką cenę wybielić w oczach świata. 
Twardych  dowodów  brak,  za  to  jest mnó-
stwo poszlak, wskazujących na rozbrykane 
towarzystwo majdanowców, wyżywających 
się  na  polskich  nekropoliach,  w  bezsilnej 
frustracji, wywołanej biedą i chaosem w ich 
kraju.  Państwo  ukraińskie  stało  się  niewy-
dolne do granic możliwości. Nie są w stanie 
zapanować nad separatystami na wschodzie 
kraju, nie są w stanie namierzyć sprawców 
dewastacji polskich obiektów, nie są w sta-
nie  zapewnić  bezpieczeństwa  polskim pla-
cówkom  dyplomatycznym.  Czy  rosyjska 
agentura jest na Ukrainie aż tak silna, że robi 
co chce i gra tamtejszym służbom na nosie? 
Strzał  z  granatnika w  konsulat,  to  nie  jest 
błahostka  i  jeśli  cała  sprawa  znowu  rozej-
dzie się po kościach, będzie to niesłychaną 
hańbą dla „polskich” polityków pozwalają-
cych opluwać własny naród. W tym całym 
chaosie dziwi mnie beztroska naszych wło-
darzy, odwiedzających Ukrainę i snujących 
wielkie plany skolonizowania naszego kraju 
przez  tamtejszą  ludność.  Komorowski  do-
stał  tam  jajem  w  dużo  bardziej  sprzyjają-
cych  nam  czasach.  Prezydent  Duda  niech 
tam  lepiej nie  jeździ,  bo kto wie do czego 
ukraińscy „przyjaciele” mogą się posunąć.

Niech  nikt  mnie  źle  nie  zrozumie.  Nie 
mam  nic  przeciwko  zwyczajnym  Ukraiń-
com,  którzy  stanowią  zapewne  większość 
tego  narodu.  Aktualna  sytuacja  ich  kraju 
i odradzające się w nim zbrodnicze ideolo-
gie budzą jednak we mnie niepokój. Skoro 
nie  chcemy  wpuszczać  do  Polski  Syryj-
czyków, w słusznej obawie, aby w ich tłu-
mie nie ukryli  się  terroryści. Dlaczego nie 
stosujemy  tych  samych  kryteriów  odno-
śnie innych nacji? Antypolskie tradycje na 
Ukrainie istniały i istnieją, nie da się temu 
zaprzeczyć,  ani  zakrzyczeć  prawdy  me-
dialnymi sztuczkami. Dobre relacje można 
budować  tylko  na  prawdzie  i wzajemnym 
szacunku. Myślę, że w tej kwestii wina leży 
bardziej po stronie ukraińskiej niż naszej.

Jarosław Gryń


