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Dewastacja pomnika
w Gdańsku

W nocy z 10/11 lipca „nieznani sprawcy”,
po raz kolejny, zdewastowali w Gdańsku pomnik Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu, który
usytuowany jest w pobliżu Bazyliki św.
Brygidy, w samym centrum Starego Miasta. Pomimo tego, że pomnik odsłonięto
w 2003 roku, dopiero teraz stał się obiektem barbarzyńskich dewastacji. Po raz
pierwszy został pomazany farbą 7 czerwca 2017 roku, natomiast data kolejnej dewastacji nie jest przypadkowa, ponieważ
dokonano jej w przeddzień 74. rocznicy
rzezi wołyńskiej. Wygląda więc na to, że
sprawcy z premedytacją wybrali nie tylko obiekt ataku, ale także termin, w którym czcimy pamięć ofiar ukraińskiego
ludobójstwa. Jest to prawdopodobnie
pierwszy taki przypadek w Polsce, gdy
zdewastowano pomnik upamiętniający
Polaków pomordowanych przez zbrodniarzy z UPA. Zatrważający jest także
upór, z jakim atakowany jest ten symbol
martyrologii naszej ludności z Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski komentując pierwszą dewastację pomnika, stwierdził: – Aż się wierzyć nie chce,
że to stało się w Polsce. Znów „nieznani

sprawcy”, czy też znani, tyle że chronieni z powodu „poprawności politycznej”?
I właśnie na tych „nieznanych sprawców”
należałoby zwrócić baczniejszą uwagę.
Policja wprawdzie prowadzi śledztwo,
ale robi to tak nieudolnie, że zapewne
nie wykryje przestępców odpowiedzialnych za ten akt barbarzyństwa. Podobnie zresztą, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszej jego dewastacji
lub sprofanowania krzyża na gdańskiej
Górze Gradowej, na którym napisano po
ukraińsku – „Lwów to Ukraina” i namalowano nazistowski symbol tzw. „wilczego
haka”. Takie same znaki namalowano też
na zdewastowanym pomniku. „Wilczy
hak” jest obecnie używany, jako symbol
ukraińskiego pułku „Azow”, składającego się z nacjonalistycznych bojówkarzy
oraz był oficjalnym logotypem SocjalNarodowej Partii Ukrainy, która w 2004
roku zmieniła nazwę na Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” i wprowadziła nowy znak partyjny, w postaci
dłoni stylizowanej na trójząb. Partia ta,
poza kosmetyczną zmianą nazwy i logo,
pozostała wierna swojej ideologii, która
jest na wskroś szowinistyczna i rasistowcd. str. 2

Rocznica Konstytucji
3 Maja

Liga Obrony Suwerenności upamiętniła
226. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja, organizując patriotyczne obchody w Gdańsku przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Manifestację
rozpoczęto o godz. 14.30 minutą ciszy
ku czci bohaterów narodowych, którzy
oddali życie w walce o wolną Polskę. Następnie zabrał głos Przewodniczący LOS
Wojciech Podjacki, który w żywiołowym
i niezwykle interesującym przemówieniu, odniósł się do wielu kwestii z aktualnej polityki. Nawiązując do okoliczności
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przedstawił szereg podobieństw do sytuacji
obecnej.
Manifestacja LOS przyciągnęła uwagę
środowisk związanych z tzw. Komitetem
Obrony Demokracji oraz ruchem LGBT.
Przybyli oni tłumnie, by zakłócić naszą
uroczystość. Przynieśli ze sobą egzemplarze konstytucji z 1997 roku oraz tęczową flagę symbolizującą degenerację
moralną, ku której zmierza dzisiejsza
cywilizacja europejska. Przewodniczący
LOS, w elokwentny i uszczypliwy sposób, wypunktował ich błędy w rozumowaniu oraz brak elementarnej wiedzy
historycznej. Fani aferzysty Kijowskiego
rozeszli się równie szybko, jak przybyli,
wprawieni w konsternację zdecydowaną
postawą polskich patriotów. Do samego
końca towarzyszyła nam kilkuosobowa
grupka lewaków spod tęczowej flagi.
Otoczeni kordonem policji nie przeszkadzali jednak w dalszej części uroczystości, wytrwali nawet podczas odśpiewania
hymnu oraz modlitwy.

Dewastacja pomnika w Gdańsku
ska. „Swoboda” jest też bardzo aktywna
w szerzeniu banderyzmu i podsycaniu
antypolskich nastrojów, a o jej wpływach
świadczy to, że posiada przedstawicieli
w ukraińskim parlamencie, samorządach, jak również w tamtejszym rządzie.
O tym zaś, że nie zerwała ze swoją neonazistowską przeszłością można się łatwo przekonać przeglądając w internecie
relacje z jej najnowszych manifestacji,
gdzie pojawiają się liczne flagi z używaną wcześniej symboliką „wilczego
haka”. Dlatego muszą budzić wątpliwości
tłumaczenia ukraińskiego konsula Zacharczyszyna i wiceprezydenta Gdańska
Kowalczuka, którzy zgodnie uznali, że dewastacja pomnika nie może być dziełem
Ukraińców, ponieważ, w ich opinii, użytej
przez sprawców symboliki już dawno się
nie stosuje na Ukrainie. Poza oczywistym
fałszem, który wyziera z ich wypowiedzi,
co już wykazaliśmy w niniejszym tekście,
należy również zwrócić uwagę na niedorzeczność takich stwierdzeń. Weźmy dla
przykładu NSDAP, która została zdelegalizowana zaraz po zakończeniu II wojny
światowej, lecz symbol swastyki jest nadal spotykany w przestrzeni publicznej
i używanie go jednoznacznie kwalifikuje
się, jako głoszenie poglądów nazistowskich. Czy więc istnieje obecnie ukraińska organizacja używająca symboliki
„wilczego haka”, czy też przepoczwarzyła
się w inną formułę, to nie ma znaczenia,
bowiem jej zwolennicy są nadal aktywni,
co wyraźnie widać na zdewastowanych
pomnikach w Polsce i na Ukrainie.
Kowalczuk stwierdził w swoim oświadczeniu, że: „Żadne barbarzyńskie ataki
i prowokacje nie powstrzymają nas w budowaniu właściwych relacji między Polakami i Ukraińcami. Obecnie związki
te nabierają jeszcze głębszego wymiaru
z racji wyboru Gdańska, jako swojego nowego domu przez nowe pokolenie Ukrainek i Ukraińców”. W ten sposób jednoznacznie zadeklarował, w imieniu władz
miasta, pełną i bezwarunkową otwartość
dla ukraińskiej imigracji, której rozmiary

Zbezczeszczony Krzyż Milenijny na Gradowej Górze
w Gdańsku.
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według niego zbliżyły się już do 50 tysięcy
osób. Wielu przybyszów zza wschodniej
granicy od dawna pracowało w Stoczni
Gdańskiej, którą sprzedano ukraińskiemu koncernowi metalurgicznemu z Donbasu w 2007 roku, za pierwszych rządów
PiS-u. Jednak dopiero w ostatnich latach
staliśmy się świadkami masowego najazdu Ukraińców na nasze miasto. Teraz
można ich spotkać wszędzie. Pracują
na budowach, w zakładach usługowych
i produkcyjnych, są kierowcami, sprzedawcami i sprzątaczkami. Skala tego zjawiska przypomina prawdziwą inwazję.
Dlaczego więc z góry wyklucza się
udział w dewastacji pomnika któregoś
z ukraińskich imigrantów? Dziwi to tym
bardziej, że na terenie Stoczni Gdańskiej
zaczęły się od pewnego czasu pojawiać
napisy w stylu: „Polskie kurwy! Zrobimy
wam powtórkę z Wołynia”. Ukraińskiemu konsulowi jest wygodnie przerzucać
winę na „stronę trzecią”, co w podobnych sprawach pokrywa się z oficjalnym stanowiskiem władz jego państwa,
ale bezkrytyczne przyjmowanie takich
twierdzeń przez polskich polityków, to
powód do refleksji nad szczerością ich
intencji lub prezentowanym przez nich
poziomem kompetencji. Musi przecież
budzić zdziwienie fakt, że zanim wiceprezydent Kowalczuk i konsul Zacharczyszyn złożyli kwiaty pod zdewastowanym przez „nieznanych sprawców”
pomnikiem ku czci ofiar ukraińskiego
ludobójstwa, to wcześniej dla „równowagi” oddali hołd na Cmentarzu Łostowickim Ukraińcom represjonowanym przez
władze komunistyczne w trakcie tzw.
Akcji „Wisła”. Podobne gesty są bezczelną
próbą stawiania znaku równości między
ogromem cierpień polskiej ludności na
Kresach Wschodnich, wymordowanej
przez zwyrodnialców z UPA, a krzywdami doznanymi przez Ukraińców ze strony
komunistycznego aparatu represji, który
stosował terror również wobec rdzennych Polaków, uznanych za wrogów władzy ludowej.
W świetle przytoczonych faktów można stwierdzić, że nie ma przekonywujących dowodów na udział „strony trzeciej”
w dewastacji pomnika Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu.
Wiele wskazuje zaś na to, że dokonali
tego ukraińscy imigranci, którzy tłumnie przybywając do grodu nad Motławą,
przenieśli na naszą ziemię szerzącą się
na Ukrainie nienawiść do Polski i Polaków…

Marsz Rotmistrza
Pileckiego

14 maja 2017 roku ulicami Gdańska
przeszedł Marsz Pamięci Rotmistrza Pileckiego. Uroczystości zostały zainaugurowane o godz. 11.00 mszą w kościele
św. Brygidy. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami Starego i Głównego
Miasta pod pomnik „Tym, co za polskość
Gdańska” na Podwalu Staromiejskim.
Marsz miał na celu upamiętnienie osoby
rotmistrza Witolda Pileckiego, który zasłynął podczas II wojny światowej tym,
że z własnej woli został zesłany do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie
stworzył ruch oporu oraz napisał tzw.
Raporty Pileckiego. Pamięć tego wielkiego polskiego bohatera uczciło kilkaset
osób, w tym działacze LOS pod przewodnictwem kol. Roberta Kownackiego.

74. Rocznica ukraińskiego
ludobójstwa

W niedzielę 9 lipca 2017 roku odbyły się
w Warszawie społeczne obchody Dnia
Pamięci Ofiar Ludobójstwa Obywateli
Polskich na Kresach II Rzeczypospolitej,
w których uczestniczyła delegacja Ligi
Obrony Suwerenności pod przewodnictwem kol. Roberta Kownackiego.
Uroczystości rozpoczęły się w południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odegraniem hymnu państwowego
i odprawą warty. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a przedstawiciele organizacji kresowych, kombatanckich i patriotycznych wygłosili okolicznościowe
cd. str. 3
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Wpadki prezydenta Francji

74. Rocznica ukraińskiego
ludobójstwa

Pierwsze posiedzenie francuskiego rządu, które odbyło się zaledwie kilka dni
po objęciu stanowiska prezydenta przez
Emmanuela Macrona zdumiało wszystkich, a najbardziej dziennikarzy. Pod koniec narady w Pałacu Elizejskim, służby
wewnętrzne wyprosiły i usunęły z jego
dziedzińca wszystkich dziennikarzy i reporterów, oczekujących na wychodzących z narady przedstawicieli rządu.
Zakazano im również filmowania, fotografowania i zadawania pytań ministrom.
Sytuacja taka zdumiała wszystkich, gdyż
wbrew dotychczasowym zwyczajom,
zdarzyła się po raz pierwszy w historii V
Republiki. Oburzeni przedstawiciele mediów dowiedzieli się od rzecznika rządu,
że od tej pory ograniczona zostanie również liczba dziennikarzy towarzyszących
prezydentowi w podróżach zagranicznych. Ubolewał on z powodu „zbyt wielkiej liczby dziennikarzy podczas podróży Macrona” i dodał, że to „przeszkadza
prezydentowi i osobom towarzyszącym
w swobodnym poruszaniu się i kontakcie
z Francuzami”. Okazało się, że od teraz,
to właśnie rząd będzie wybierał dziennikarzy towarzyszących głowie państwa,
a nie jak dotychczas redakcje prasowe,
które delegowały swoich przedstawicieli. Wytłumaczono to pokrętnie na specjalnej konferencji prasowej, twierdząc,
że czyni się to, aby „ci, którzy z nim jadą,
mieli pełną wolność”.
Zbulwersowane tym faktem francuskie media wystosowały oficjalny list

przemówienia. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski podkreślił w swojej przemowie, że: „To, co my czynimy, nie czynimy z nienawiści. Nie jesteśmy przeciwko
Ukrainie – ona ma prawo być wolna i niepodległa. […] Ale jesteśmy przeciwko
zbrodniczej ideologii, która przyniosła
śmierć także Żydom, Ormianom i sprawiedliwym Ukraińcom. […] Relacje polsko-ukraińskie budujmy na prawdzie,
bo to prowadzi do przebaczenia i pojednania. […] Jeszcze nigdy dobrych relacji
nie zbudowano na kłamstwie i przemilczeniu”. Duchowny odniósł się także do
rozczarowania, z jakim została przyjęta
decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który odmówił objęcia obchodów swoim
honorowym patronatem: – „Panie Prezydencie. Jest nam niezwykle przykro, że
odmówił pan udziału w dzisiejszych uroczystościach i objęcia patronatu. Sam list,
jego forma bez empatii, bez szacunku,
pokazuje, jak nas to wszystkich boli. Jest
taki film „Dzieci gorszego Boga” i chcę się
teraz zapytać, czy my jesteśmy dziećmi
gorszego prezydenta? Gorszej Rzeczypospolitej?” – powiedział ks. Isakowicz-Zaleski. Lekceważącą postawę wobec
uczestników społecznych obchodów Dnia
Pamięci Ofiar Ludobójstwa Obywateli
Polskich na Kresach II Rzeczypospolitej, podkreśla również fakt przysłania
przez obóz rządzący mizernej delegacji,
składającej się jedynie z pośledniejszego
wiceministra i jednego posła oraz brak
okolicznościowych listów od prezydenta
i premiera rządu.
Po zakończeniu uroczystości na Placu
Piłsudskiego, uformował się Marsz Pamięci, który przeszedł przez Krakowskie
Przedmieście i Stare Miasto do Katedry
Polowej Wojska Polskiego, gdzie odprawiono nabożeństwo w intencji ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Po drodze do Katedry składano również wiązanki kwiatów
pod tablicami upamiętniającymi zamordowanych – przy Domu Polonii i w Bazylice Archikatedralnej św. Jana. W obchodach zorganizowanych przez środowiska
kombatanckie i kresowe uczestniczyło
kilkaset osób, które w podniosłej atmosferze oddały hołd ofiarom banderowców.
Warto też podkreślić, że w uroczystościach wzięły udział osoby pochodzące
z różnych stron Polski, jak również z zagranicy, a same obchody spotkały się
z niezwykle życzliwym przyjęciem ze
strony mieszkańców Warszawy i turystów, którzy chętnie przyłączali się do nas.
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protestacyjny do nowego prezydenta,
pod którym podpisało się początkowo
15 najważniejszych redakcji, w tym m.in.
„Le Monde”, „Liberation”, „Le Figaro”,
„L’Express”, i który poparło wiele prywatnych oraz publicznych stacji radiowych i telewizyjnych, tygodników i mediów internetowych. Wspólnie napisali
oni, że „niezależnie od tematu podróży,
do Pałacu Elizejskiego w żadnym wypadku nie należy wybieranie, kto z nas
ma prawo, a kto nie ma prawa obsługi
wyjazdów (prezydenta)”. Dodali również,
że „w imię poszanowania wolności prasy, żaden z pańskich poprzedników nie
próbował wprowadzać takiego systemu.
W czasie, gdy informację otacza coraz
większa nieufność, wybieranie tych, którzy będą opisywać pańskie wyjazdy pogłębia kłopoty z rozróżnieniem między
komunikacją a dziennikarstwem i szkodzi
demokracji”. Zjednoczone Stowarzyszenie
Dziennikarskie (SDJ) również zaprotestowało i oficjalnie stwierdziło, że „nie
do prezydenta, ani do jego służb należy
decydowanie o wewnętrznym funkcjonowaniu redakcji, wyborze linii redakcyjnej
i materiałów”, oraz że „żaden poprzedni
szef państwa nie wprowadził takiego
systemu, w imię wolności prasy. […] To
szkodzi demokracji”. Reporterzy Bez Granic uznali zaś, że wspomniana selekcja
dziennikarzy może być „środkiem nacisku politycznego”. Tygodnik „Marianne”
w swym internetowym wydaniu stwiercd. str. 4
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Wpadki prezydenta Francji
dził, że wyjaśnienia rzecznika rządu nie
są odpowiedzią na pytanie, dlaczego
ekipie Macrona zależy na tym, aby decydować, którzy dziennikarze mają towarzyszyć głowie państwa? Z tym pytaniem
zwrócił się do jednego z bliskich doradców prezydenta. Urzędnik ten, nie wymieniony jednak z nazwiska, stwierdził,
że „nie ma powodów, żeby prezydent
był systematycznie obsługiwany przez
prasę polityczną. Chcemy otworzyć dostęp dziennikarzom wyspecjalizowanym
w tematach (o jakich chodzi w podróży):
gospodarce, społeczeństwie, obronie”.
Skomentował również nowe ustalenia
Pałacu, twierdząć, że „nie są zapewne
dobrze widziane przez niektórych dziennikarzy politycznych, [...] ale będą się musieli do tego dostosować, bo nie będzie
tak jak było”.
Wzburzenie również zapanowało
wśród organizacji lewicowych, popierających Macrona w wyborach prezydenckich. Ten w trakcie kampanii wyborczej
kokietował te środowiska obiecywaniem
utworzenia specjalnego ministerstwa
Praw Kobiet, powołania kobiety na stanowisko premiera Francji i wprowadzeniu kilku kobiet ze środowisk lewicowych
na stanowiska ministrów stanu – wicepremierów. Po wyborach żadnej z tych
obietnic nie zrealizował, premierem

został centroprawicowiec Édouard Philippe. Dla zachowania pozorów obsadził
dwie panie na stołkach ministerialnych,
jednak są to osoby wywodzące się ze
środowisk prawicowo-liberalnych. Jakby
tego było mało, za wyborcze poparcie
uzyskane od ekologów i tzw. zielonych,
zapłacił obsadą na czele nowo utworzonego ministerstwa Przemiany Ekologicznej znanego guru francuskich ekologów
Nicolasa Hulot. Jednak jego pierwszym
posunięciem było wyrażenie zgody na
budowę wielkiego lotniska pasażerskiego w Kraju Loary, przeciwko któremu
do tej pory protestowali i uniemożliwiali
jego budowę... ekolodzy i zieloni!
Po takich informacjach nie powinny
więc dziwić opinie niezależnych francuskich komentatorów politycznych, które
ukazywały się jeszcze przed wyborami
prezydenckimi, że Emmanuel Macron jest
typowym wytworem „elity” politycznej,
potrzebnym na wybory prezydenckie.
Typową „wydmuszką polityczną”, którego poparcie w przeciągu najbliższych
dwóch lat dramatycznie spadnie do rozmiarów poparcia poprzednich prezydentów Francji: Nicolasa Sarkozy i Francoisa
Hollande. Ich popularność gwałtownie
malała, a przecież wygrywali wybory
prezydenckie z ogromną przewagą nad
konkurentami. I po dwóch latach swoich
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www.polskiszaniec.pl
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nieudolnych rządów mogli liczyć zaledwie na kilka procent poparcia, a o reelekcji mogli tylko pomarzyć. Natomiast po
informacji dotyczącej doboru dziennikarzy uległych wobec nowej władzy, z zażenowaniem można przyjąć newsy przetaczające się przez media, jakoby Macron
rozstawiał „po kątach”, w trakcie swoich
wizyt zagranicznych, prezydentów Trumpa i Putina. Były one przecież wytwarzane przez usłużnych rządowi żurnalistów,
na potrzeby zbliżających się wyborów
parlamentarnych we Francji i wykreowania nowego „super człowieka” we
francuskiej polityce, który uniemożliwi
zdobycie władzy przez Front Narodowy. Z takim lansowaniem „wydmuszek
politycznych” przez socjalistyczne i neoliberalne media mieliśmy już do czynienia, przy okazji wyborów prezydenckich
wygranych przez Sarkozy’ego i Hollanda.
Chociaż właściwie powinno dziwić szybkie zrzucenie maski przez prezydenta
Macrona, który zaraz po wyborze zaczął
zachowywać się w polityce francuskiej
jak „słoń w składzie porcelany”.
Niedotrzymywanie obietnic wyborczych już w kilka dni po wyborach, czy
też konfliktowanie się z dziennikarzami
nie może wróżyć dobrze. A pamiętać należy, że Francuzi są szczególnie przywiązani do wolności prasy, co wykazał atak
bojówki muzułmańskiej na siedzibę lewackiego pisma „Charlie Hebdo”, w wyniku którego śmierć poniosło kilku dziennikarzy i rysowników, i który wywołał
prawdziwy szok w społeczeństwie francuskim. Ale taka postawa nowego prezydenta nie powinna nas specjalnie dziwić,
gdyż wywodzi się on z kasty bankowców.
W przeszłości obejmował wysokie stanowiska urzędniczo-ministerialne, a osoby
takie mają najczęściej w pogardzie ludzi
biedniejszych i mniej znaczących. Najczęściej po wyborach nie muszą już dotrzymywać składanych na prawo i lewo
obietnic, których i tak wcześniej nie mieli
zamiaru respektować. Znamy to przecież
doskonale z naszego, polskiego podwórka politycznego...
Robert Kownacki
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