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T

o co się dzieje, co się opowiada a my słuchamy — to przeraża. Cała „afera z gejami"

wykazuje, że bądź co bądź marginalny problem może zdominować politykę, publicystykę,
dyskusję narodową.
Steki bzdur, nieuctwo, hucpa, bezczelność i pewność siebie niektórych — nawet
utytułowanych osób — jest przerażająca. Powoli staje się tak, że trudno będzie tu żyć, a wstyd
będzie pokazać się za granicą — z kraju ciemnoty i ksenofobii.
Za niewiele tygodni wybory. Dużo wskazuje, że zapanuje nam taki właśnie standard
kulturowy.
Przy wspanialej organizacji (na wzór masonerii czy mafii) środowisk przeróżnych
Wszechpolaków, Opus Dei, zakonów itp. — naprzeciw staje społeczeństwo rozproszone,
zagubione, bezradne. Po wyborach będzie jeszcze gorzej — opanowane zostaną już zupełnie,
tzw. środki masowego przekazu — w tym — Pampersi wrócą do TV. Ludzie przyzwoici, otwarci
— w tym i kompetentni — zostaną zepchnięci na margines. I będzie to trwało do następnych
wyborów — może się zdarzyć, że aż cztery lata!
W tej sytuacji należy coś zrobić. Dokonać — może i rozpaczliwego — może i
nieskutecznego — gestu, manifestacji — demonstracji, że Polska to nie tylko ortodoksyjny
katolicyzm i bojówki Giertycha.
Trzeba — by W S Z Y S T K I E siły — organizowane w spychanych w niebyt
organizacjach, jak i ludzie indywidualnie protestujący wspólnie — nawet różniąc się dość
zasadniczo swymi działaniami — zjednoczyli się i „uderzyli w stół".
Postuluję zwołanie Kongresu sił postępu — na wzór przedwojennego — przecież też w
rozpaczliwym geście zebranego Kongresu Polskiej Kultury.
Trzeba by spotkali się wszyscy, którzy mówią NIE — Polsce zaściankowej, ksenofobicznej
fundamentalizmowi katolickiemu. By pełnym głosem wiedzieli — Polska to nie tylko ONI!
Nie wiem kto mógłby być organizatorem. Nie wiem czy jest ktoś, kto mógłby taką
inicjatywę finansować. Myślę, że sprawa jest na tyle ważna, a sytuacja groźna — że nawet za
własne środki, na własny koszt ludzie przerażeni tym co jest — jeszcze bardziej tym co będzie
— zbiorą się, by manifestować.
Apeluję do wszystkich organizacji i instytucji, do ludzi otwartej głowy — ZRÓBMY COŚ!
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

