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OFICJALNE TWARZE (1)

Pieniądze jednak dają wiele radości

Opowiastki wielkanocne:
wielkie błędy byłego równie wielkiego imperium

To powinna być dziś lektura obowiązkowa we 
wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach, szkołach: wyższych, ofi cerskich a nawet 
seminariach duchownych. Książka Patrica J. Bu-

chanana o Churchilu, Hitlerze i upadku imperium 
brytyjskiego jest bezspornie dziełem stanowiącym 
najważniejsze tezy na temat historii XX wieku. Wtedy 
Londyn – zdaniem tego autora, bez sensu angażował 

się w wojnę z Niemcami, dając 
np. w 1939 r. papierowe gwa-
rancje Polsce, czego efektem 
była klęska wszystkich: Polski, 
później Niemiec, a w końcu 
rozpad imperium brytyjskiego. 
Jego zdaniem dużo mądrzejsi 
byli amerykanie, którzy nie 
wywołali, przynajmniej w XX 
wieku, wojny, którą następnie 
przegrali (chyba zapomniał o 
Wietnamie, ale to był wyjątek). 
To prawda, że mądrość tak 
– jak uroda – mija bezpo-
wrotnie, bo obie regionalne 
wojenki z małymi krajami 
muzułmańskimi kończą się 
już widoczną ich klęską wraz 
z mitem „supermocarstwa”. 
Lecz Brytyjczycy wywołali 
jednak wojnę z Niemcami 
po udzieleniu Polsce tychże 
gwarancji i w efekcie spad-
li do drugorzędnej pozycji 
dzisiejszego Zjednoczonego 
Królestwa. I uwaga na mar-
ginesie: chyba nie warto, aby 
porządne bogate państwo 
zachodnie wywoływało wojny 
w interesie tak niepewnego 
interesanta jakim jest Pol-
ska. W końcu jak twierdzi ów 
znawca Europy Wschodniej 
„Gdańsk od wieków był nie-
miecki”.

Na koniec pozwolę sobie 
tylko przypomnieć naszym 
politykom, którzy też powinni 
sięgnąć po tę lekturę, że gwa-
rancję naszego bezpieczeń-
stwa daje nam NATO, gdzie 
pierwsze skrzypce grają te 
same państwa anglosaskie.

Wszystkim 
Czytelnikom 

Satyrykonu składamy 
najserdeczniejsze 

życzenia świąteczne
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Opowiastki wielkanocne. Idol współczesny prawniczy

Wszyscy bez wyjątku muszą być prawicowi, 
konserwatywni albo co najwyżej liberalno-kon-
serwatywni i jednocześnie (obowiązkowo!) pro-
amerykańscy, proniemieccy i (umiarkowanie ) 
proeuropejscy. Do obowiązków moralnych należy 
pełna pogarda dla wszystkiego, co „waniajet” tzw. 
PeeReLem i powszechnie manifestowana nienawiść 

do „bolszewickiej Rosji Putina” („sierpem i młotem 
w czerwoną…”). Należy codziennie licytować się, 
kto jest bardziej prawicowy, tradycjonalistyczny i 
bardziej wierny tym wszystkim zasadom, które są 
„ponadczasowe”. 

Co szczególnie zadziwiające wspólnym idolem 
apostołów współczesnej prawicy jest nie kto inny, 

jak „Towarzysz Wik-
tor” „Pierwszy Mar-
szałek Polski”, a w 
końcu twórca jakże 
„prawicowych” rzą-
dów sanacyjnych. 
Przedwojenna pra-
wica postawiła go 
w jednym szeregu z 
Lejbą Bronsztejnem 
(dla młodych czytel-
ników zagadka: kto 
to? Dla ułatwienia 
podam, że używał 
pseudonimu od na-
zwiska Polaka, któ-
ry był strażnikiem 
w więzieniu, gdzie 
siedział tenże bol-
szewik).

Nie sposób być 
jednocześnie pronie-
mieckim, proamery-
kańskim i antybol-
szewickim, bo ten 
ostatni twór histo-
ryczny był wspólnym 
dzieckiem niemie-
ckiego wywiadu i 
amerykańskich pie-
niędzy. Ci sami kaj-
zerowscy sztabowcy 
tworzyli w zaborze 
rosyjskim lewicowe 
organizacje „niepod-
ległościowe” (na-
wiasem mówiąc do 
których nawiązują 
dziś z pełnym nabo-
żeństwem wszystkie 
nasze prawice) oraz 
ruch bolszewicki. 

I jak w tym dziw-
nym świecie nie być 
zwolennikiem ru-
chów partnerskich?

OFICJALNE TWARZE (2)

Smutek awansu – nowy wicepremier



 Satyrykon Podatkowy BISP Nr 3/2013 3

OFICJALNE TWARZE (3)

Święta miłości kochanej ojczyzny

Opowiastka wielkanocna: gdańska ballada

Będąc w gdańskim hotelu dowiedziałem się, że 
dominujący wśród gości europejczycy zza Odry 
często zachowują się w stosunku do Polaków 
co najmniej prowokacyjnie a nawet agresywnie. 
Co prawda, że bełkoczącego „po pijaku” Niemca 
wystarczyło mocniej popchnąć, aby się uspokoił, 
ale być może moje pozytywne doświadczenia 
były nietypowe. Nie tylko w Gdańsku spada liczba 
mieszkańców. Całe „Ziemie Odzyskane” wyludniają 
się, pustoszeją miasta i miasteczka, a wnukowie i 
prawnuki osadników nie chcą żyć na wsi a nawet w 
Polsce. Czy niedoceniony dziś fenomen szybkiego 

zaludniania tych obszarów już powoli przechodzi 
w przeszłość? Jakoś dziwnie od dwudziestu lat nic 
nie wychodzi na tych ziemiach. Zwłaszcza nam, 
Polakom. Przemysł postsocjalistyczny zniszczył 
jeszcze Balcerowicz, ale nowego kapitalizmu jest 
mało, nawet bardzo. Czy nasza obecność na tych 
ziemiach ma jeszcze sens, gdy ponoć „pokonali-
śmy Jałtę”? Przecież dzięki niej pierwszy raz od 
ponad 500 lat zdobyliśmy jakieś nowe terytoria. 
Poprzednio tylko traciliśmy aż do samozagłady. Ale 
czy pożal się Boże wizjonerzy III RP sięgnęli aż tak 
daleko wyobraźnią?
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OFICJALNE OWADY

Mucha nie siada

Opowiastki wielkanocne – sens naszego członkostwa

Odpowiedź na pytanie, po co byłybyśmy po-
trzebni przed prawie już dziesięciu laty liderom 
starej Unii jako członek tej organizacji, jest ra-
czej prosta: jako zaplecze demografi czne głów-
nych państw starej Europy, które starzeje się od 
prawie stu lat, a przede wszystkim przegrały z 
kretesem batalię z asymilacją imigrantów z Afry-
ki i Azji. To ci ostatni są i będą przyszłością miast 
na zachód i południe od Łaby, bo tamtejsza wieś 
już od dawna wymiera w ciszy i samotności. Już 
wtedy odkryto, że na Wschód od Odry są miliony 
młodych, chętnych do pracy ludzi, którzy chcą 
uciec gdziekolwiek od biedy i braku perspektyw, 
w dodatku są to ludzie biali, niemuzułmanie i 
szybko uczący się obcych języków. Ale nie tylko: 
nie tworzą diaspory, są wewnętrznie skłóceni 
i nie mają w zasadzie żadnych ambicji poli-
tycznych i biznesowych. Chcą tyrać na innych, 
byleby im ktoś dał robotę; wtedy założą rodzi-
ny, przyjmą obce obywatelstwo, poślą dzieci 
do miejscowych szkół, szybko wtapiając się 
w nową rzeczywistość. Nie kontynuują swoich 
tradycji językowych, ani obyczajowych i nie chcą 
przenosić swojego dawnego świata w to nowe 
miejsce. Ich tożsamość jest płytka i plastyczna. 
Często wstydzą się swojej przeszłości i mają 
wręcz nabożny stosunek do wszystkiego co 
„zachodnie”. Mamy więc ogromne wychodźstwo 
brytyjskie, holenderskie, francuskie a zwłaszcza 
niemieckie. Nasza władza nie bardzo interesuje 
się groźbą szybkiej asymilacji naszych emi-
grantów. Ponoć nikt nie troszczy się o szkoły z 
językiem polskim dla zrodzonych pod brytyjskim 
czy niemieckim niebem dzieci, które są przez 
miejscowe władze skrzętnie uznawane już za 
swoich obywateli. Chyba wróciła już groźba 
wynarodowienia kilku milionów naszych roda-
ków, a przecież sensem istnienia Polski jest 
przetrwanie tożsamości narodowej. W sumie 
szkoda, że tak się dzieje, a my – jak to zawsze 
bywało – tkwimy w niemocy.


