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ŚMIERĆ PREZYDENTA
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (lat 53, 
wybrany po raz szósty z poparciem 65%) został 
śmiertelnie ugodzony nożem, podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13.01. 
Nie ma w tej chwili podstaw, by myśleć, że ktoś 
bezpośrednio popchnął Stefana W. do tego 
morderstwa. Były jednak prawdopodobnie 
przyczyny pośrednie. Zabójca miał bowiem 
problemy psychiczne i był przeświadczony, że 
skrzywdzono go karą więzienia za napady 
rabunkowe. Szukał więc winnych poza sobą. 
Tymczasem zaczęła się przedwyborcza na-
gonka na prezydenta Adamowicza, zwłaszcza 
w prawicowej prasie, internecie, radiu, oraz w 
TVP. Media te tradycyjnie już od lat oskarżały 
PO oraz WOŚP o różne, wydumane, niepra-
wości. Oskarżenia mogły paść na podatny 
grunt. W więzieniu Stefan W. często oglądał 
TVP i będąc niezdolnym do krytycznej oceny 
informacji, prawdopodobnie wymyślił sobie 
że to prezydent Adamowicz i PO są winni jego 
„nieszczęściom”. To być może były motywy  
dokonania zbrodni, w świetle kamer, podczas 
finału WOŚP. Stefan W. zresztą sam wykrzyczał  
takie oskarżenia ze sceny. (ap)
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O. Ludwik Wiśniewski, Dominikanin

MOWA NIENAWIŚCI 
Nie każda krytyka innego człowieka stanowi 
mowę nienawiści. Poglądy i działania wielu 
ludzi należy wręcz krytykować dla wspólnego 
dobra. Mowa nienawiści pojawia się dopiero 
wtedy, gdy krytykę tę wyraża się w nie-
wybrednych, obraźliwych, kłamliwych sło-
wach. Gdy chce się poniżyć i odczłowieczyć 
kogoś np. za pochodzenie lub wygląd. Gdy 
powtarza się te same zmanipulowane słowa 
i obrazy, aby „wyprać ludziom mózgi”. Gdy, 
z braku podstaw do prawdziwej krytyki, sięga 
się po kłamstwo, czy insynuację. Gdy oskarża 
się kogoś o czyny, których nie dokonał, albo 
przypisuje się mu nieczyste intencje, nawet 
wtedy, gdy robi coś dobrego. Mowa niena-
wiści niszczy nas samych i społeczeństwo. 
Pilnujmy więc siebie i polityków, aby nie-
nawiść nie zniszczyła nas, naszego wspólnego 
dobra i przyszłości Polski. 
„Zgoda buduje, nienawiść rujnuje” (pp)  

1,00 miliard zł. zebrali Polacy 
        na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
        Pomocy w ciągu 27 lat
1,26 miliarda zł. przekazał rząd PiS
        na dofinansowanie TVP 
        w roku wyborczym 2019

.
Wprowadziliśmy w naszą religijność ele-
ment, który ją rozsadza: wrogość.(...) 
A gdzie jest wrogość, tam nienawiść.(...) 
Można więc pluć, drwić i deptać ludzi, 
można bezpodstawnie oskarżać ich o nie-
godziwości, a nawet zbrodnie, i równocześ-
nie powoływać się na Ewangelię, stroić się 
w piórka obrońcy chrześcijańskich wartości 
i Kościoła, odbywać pielgrzymki na Jasną 
Górę, składać świątobliwie ręce 
do modlitwy i ukazywać 
w mediach rozmodloną 
twarz. Przecież to parodia 
chrześcijaństwa.
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ROZDZIAŁ II 
Bartłomiej M. (lat 28, z zawodu pomocnik 
aptekarza) – to symbol „dobrej zmiany”: brak 
wykształcenia i kompetencji, kolesiostwo i ła-
manie prawa. Bartłomiej M. został właśnie 
zatrzymany przez CBA z zarzutami korup-
cyjnymi. Karierę rozpoczął w biurze posels-
kim Antoniego Macierewicza. Bezskutecznie  
startował do Sejmu. Gdy PiS wygrało wybory, 
B.M. mimo braku kompetencji został rzecz-
nikiem MON-u. Zasłynął bezprawnym, noc-
nym wejściem w 2015 r. do Centrum Kontr-
wywiadu NATO w Warszawie. Specjalnie dla 
niego zmieniono statut Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej (PGZ), aby nie mając wyższego wyk-
ształcenia mógł zasiadać w jej Radzie Nad-
zorczej. Po raz kolejny zatrudniono go w MON 
jako „specjalistę”. W 2016 r B.M. został odzna-
czony za tajemnicze „zasługi dla obronności 
kraju”. Zasłynął też tym, że kazał się wozić 
służbowym autem do nocnego klubu. 
Ponownie został zatrudniony w PGZ jako 
pełnomocnik Zarządu (ponoć z pensją 50 tys 
zł.). Po protestach opinii publicznej, zawieszo-
no jego członkostwo  w PiS-ie. Specjalna komi-
sja stwierdziła, że B.M.  "nie ma kompetencji 
do pełnienia funkcji w administracji publi-
cznej". NIK po kontroli w MON-ie zakwestio-
nował dwie umowy podpisane przez B.M. na 
łączną kwotę 651 tys. zł. Co jeszcze wyjdzie na 
jaw? Zobaczymy. Przerażające jest też to, że 
B.M. miał dostęp do informacji kluczowych dla 
bezpieczeństwa Polski. Taki człowiek to chyba 
idealny cel dla obcego wywiadu? CDN... (pk) 
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Żadna partia polityczna w Polsce nie może 
prowadzić działalności gospodarczej. 

Żaden prezes partii, ani poseł nie ma prawa
do rozmów biznesowych w celu wzbogacenia 

„zaprzyjaźnionych” osób i spółek.
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Oto w skrócie nowa „afera taśmowa” z udzia-
łem prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego
i jego kuzyna, wraz z zięciem Austriakiem. 
1/ Prezes nieformalnie, zarządza spółką Sre-
brna, która posiada zdobyte za darmo w 1990 
r. tereny w Warszawie, warte setki milionów. 
2/ Formalnie wielomilionowe udziały w Sre-
brnej ma m.in. sekretarka prezesa, oraz przy-
jaciółka jego ś.p. matki. 3/ Na tych gruntach, 
prezes planował zbudować na wynajem dwa 
wieżowce o wysokości 190 m, wartości ok. 1,3 
miliarda zł. 4/ Kredytu na to miałby udzielić 
państwowy bank PKO SA. 5/ Zlecenie na pro-
jekt wieżowców otrzymał Austriak. (To chyba 
nie było zbyt patriotyczne?) 6/ Ponieważ PiS 
przegrał wybory w Warszawie plany budowy 
zostały wstrzymane. Prezes więc nie chce za-
płacić Austriakowi za wykonane projekty. (ang)


	Strona 1
	Strona 2

