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Wróciłam po 3 miesiącach z Polski, gdzie miałam okazje bezpośrednio napatrzeć i nasłuchać się 

jakie to są "osiągniecia" nowego rządu. 

Panie Leszku  Adamczyk, poradę "milczcie w tej materii i wstydu sobie oszczędźcie" użyłam za 

Panem Maciejem Znojkiewiczem, który w majowym Biuletynie taką radę udzielił  Panu 

Michałowi Stefańskiemu !!!  Dlatego umieściłam te słowa w cudzysłowie, bo one nie 

są moje, ale bardzo adekwatne do tego co napisali Panowie Wroński [mgr] i Znojkiewicz. 

Jeśli chodzi o ludzi wychowanych w "totalitarnym systemie", to wielu takich zostało 

"przygarniętych " przez PiS, którzy teraz wiernie służą Jarosławowi Kaczyńskiemu i całej tej  

"nacji". 

Ostatnio wsławił się Jan Pietrzak, umiłowany przez  Klub Gazety Polskiej. Pokazany TVP 

Kultura jego występ nie ma nic wspólnego z kulturą, a tylko ze zwykłym chamstwem i to w 

najgorszym wydaniu !!! Jacek Kurski wyemitował to dla miłośników PiS-u w czasie weekendu. 

Jan Pietrzak skończył studia W. S. Nauk Społecznych przy KC PZPR-u, był zaprzyjaźniony z 

wysokimi funkcjonariuszami PZPR. 

Mogłabym wymienić wysokiej rangi członków ekipy Jarosława Kaczyńskiego, którzy byli znani 

jako aktywni działacze  za czasów komuny, np. prokurator Stanisław Piotrowicz i wielu innych. 

Znam również prywatnie byłych, oddanych działaczy partyjnych, którzy teraz są zaślepionymi 

zwolennikami PiS-u. 

Nie będę się z Panem licytowała kto ma większe, lepsze wyksztalcenie, wychowanie itd. 

Jeśli chodzi o moje, to w tym totalitarnym systemie [lata 50-te] nie miałam prawa uczyć się w 

państwowej szkole średniej, ale [może dzięki temu] skończyłam Prywatne Liceum Sióstr 

Nazaretanek [wtedy jeszcze istniały]. Ponieważ szkolą była na bardzo wysokim poziomie, z 

czego ja bardzo korzystałam, to w wieku 17 lat byłam już studentką. 

"Ręce opadają, gorzej, czarna rozpacz i gniew ogarnia" [to Pana zwrot!!!] kiedy czyta się 

wypowiedzi Pana i Panów Wrońskiego i Znojkiewicza. 

Prezydent B. Komorowski popełnił błąd ortograficzny, który mu ciągle wypominają ci, którzy 

mu do "piet nie dosięgli”, a to był dobry prezydent. 

Pan, pisząc "nazwisko Polaczek lepiej by do Niej pasowało" [zamiast Polaszek] wystawia sobie 

w oczach ludzi kulturalnych bardzo złą opnie. 

Mnie  pan nie jest w stanie obrazić !!!!! Gdyby Pan był lepiej wykształcony to by wiedział, ze 

zdania, zwroty ujęte w cudzysłowie są cudza opinia, zwrotem itd. 

Te inne Pana "refleksje" mnie nie obchodzą. Dziwie się tylko że ludzie, zdawałoby się 

wykształceni, nie zmieniają opinii śledząc co ten rząd i prezydent pod wodzą J. Kaczyńskiego 

wyprawia. Weźcie przykład z Prof. Jadwigi Staniszkin. [odsyłam do internetu]. 

 

Marianna Polaszek 

 

Ps. Ten dowcip o Kukule w kontekście poruszonych problemów świadczy o Pana poziomie 

intelektualnym. 

 

 


