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K iedy w roku 1775 koloniści z Ame-
ryki Północnej zbuntowali się prze-
ciwko Wielkiej Brytanii, pewnie 

niewielu znawców polityki międzynarodo-
wej dawało im jakiekolwiek szanse. Wystą-
pili przeciwko najpotężniejszemu wtedy 
państwu na świecie. Wielka Brytania stwo-
rzyła imperium, nad którym nie zachodziło 
słońce. W roku 1763 wygrała wojnę z jedy-
nym państwem, które mogło zagrozić jej 
dominacji na świecie, Francją. 

Buntownicy utworzyli tak zwaną Armię 
Kontynentalną. Składała się ona z ochot-
ników, myśliwych i farmerów, którzy co 
jakiś czas musieli wracać do swoich gospo-
darstw, żeby uprawiać pola. Czy ktoś przy 
zdrowych zmysłach mógł się spodziewać, 
że ta zbieranina pokona doborowe oddzia-
ły króla Jerzego III? 

O wyniku wojny decyduje nie tylko liczba 
żołnierzy, ich uzbrojenie i wyszkolenie czy 
mądrość dowódców. Ważne jest jeszcze, 
za jaką sprawę ludzie walczą i giną. Więk-

szość mieszkańców Europy byłaby zado-
wolona, gdyby byli traktowani przez wła-
dzę tak, jak mieszkańcy brytyjskich kolonii 
w Ameryce. Oni jednak patrzyli na tę spra-
wę inaczej. Znaczna część z nich emigro-
wała za ocean, bo w Wielkiej Brytanii czy 
w innych europejskich krajach nie mogli 
żyć ani oddawać czci Bogu tak, jak chcieli. 
Gdy znaleźli się za oceanem, musieli sobie 
radzić sami. Korona Brytyjska nie intereso-
wała się ich losem, dopóki się nie wzboga-
cili. Wtedy ogłosiła im, że mają obowiązek 
płacenia podatków, ale właściwie nie mają 
żadnych praw. Niektórzy z nich uznali, że to 
nie jest w porządku, i wypowiedzieli jej 
posłuszeństwo. Postawili sobie niezwykły 
cel. Chcieli stworzyć państwo, które będzie 
broniło praw, jakie ich zdaniem Bóg przy-
znał każdemu człowiekowi. Najliczniejszą 
grupę tych „buntowników” stanowili lu-
dzie wierzący, że prawda o Bogu znajduje 
się w Biblii i że Bóg pomaga tym, którzy 
chcą zrobić coś dobrego. Uważam, że się 
na Nim nie zawiedli. Co prawda ziemia nie 
rozstąpiła się pod nogami brytyjskich żoł-

nierzy, ale okazało się, że w wielu krajach 
są tacy, którzy dla ich sprawy gotowi są 
zaryzykować własne życie. Często byli to 
ludzie niepodzielający ich wiary. 

My pamiętamy o swoich. Dzięki Kościusz-
ce Armia Kontynentalna miała dobre for-
tyfikacje. Dzięki Pułaskiemu miała dobrą 
kawalerię, a Jerzy Waszyngton przeżył 
bitwę pod Brandywine. Jednak nie tylko 
Polacy pomagali Amerykanom. Fryderyk 
von Steuben nauczył ich walki na bagnety, 
zmusił do forsownych marszów, a przede 
wszystkim narzucił dyscyplinę zbliżoną do 
pruskiej. Dopiero wtedy ochotnicy marzą-
cy o wolności zaczęli wygrywać bitwy. Woj-
ny nie wygraliby, gdyby nie pomoc Francji, 
która chciała zrewanżować się Wielkiej 
Brytanii za wojnę siedmioletnią. Jednak 
bez markiza de Lafayette ta pomoc mogła-
by nie być odpowiednia. Jego zasługi jako 
dyplomaty przewyższają te, które oddał 
na polu bitwy, choć są one również niema-
łe. Było jeszcze wielu innych.

BANKIER 
AMERYKAŃSKIEJ REWOLUCJI

Piotr Setkowicz

Pomnik w Chicago – (od prawej) Chaim Salomon, 
George Washington i Robert Morris. 

fot. Cezary Kłosowicz
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Do wygrania wojny, jak wiadomo, potrze-
ba trzech rzeczy – pieniędzy, pieniędzy 
i jeszcze raz pieniędzy. O to, żeby rewolucji 
amerykańskiej tych pieniędzy nie zabra-
kło, starał się polski Żyd Chaim Salomon. 
Jest głównym bohaterem filmu „Synowie 
Wolności”, który nakręcono w 1939 roku. 
Napisano o nim kilka książek. Ma swoje 
pomniki. Wydano znaczek pocztowy z jego 
podobizną. Mimo to w USA nie jest on po-
stacią bardzo znaną. W Polsce jego historii 
właściwie nikt nie zna, a jest ona naprawdę 
niezwykła.

Urodził się 7 kwietnia 1740 roku w Lesz-
nie. Jego ojciec był miejscowym rabinem. 
Rodzina przybyła kiedyś do Polski z Por-
tugalii, prawdopodobnie uciekając przed 
prześladowaniami. U nas też nie wszyscy 
lubili Żydów. W roku 1760 r. ktoś podpa-
lił dom Salomonów. Rodzina pozostała 
w Lesznie, a Chaim wyruszył na zachód Eu-
ropy, najpierw do Holandii, potem do Nie-
miec. Pracował w bankach. Poznawał świat 
finansów i uczył się języków. Podobno 
władał dziesięcioma. Podróżował po wielu 
krajach. Zdobywanie pieniędzy przycho-
dziło mu z dużą łatwością. 

Około 1772 roku Chaim Salomon znalazł 
się w Nowym Jorku. Podobno przybył tam 
bez grosza przy duszy, ale w niedługim 
czasie stał się poważnym pośrednikiem 
w handlu międzynarodowym. W tym cza-
sie zaprzyjaźnił się z Aleksandrem McDo-
ugallem, który wprowadził go do Synów 
Wolności, tajnej organizacji przeciwsta-
wiającej się ściąganiu przez brytyjski apa-
rat skarbowy podatków z kolonistów. Tak 
zwana „herbatka bostońska” została zorga-
nizowana właśnie przez nich. Gdy w roku 
1776 wybuchła wojna, Salomon całym ser-
cem zaangażował się w sprawę niepodle-
głości kolonii. Synowie Wolności podpalili 
Nowy Jork, aby utrudnić życie stacjonują-
cym w nim wojskom królewskim. Po uga-

szeniu pożaru, który strawił jedną czwartą 
budynków w mieście, władze przystąpiły 
do zwalczania konspiracji. Salomon został 
aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. 

Uratowała go znajomość języków obcych. 
Znaczną część armii brytyjskiej rzuconej 
do tłumienia buntu w Ameryce stanowi-
li niemieccy najemnicy. W więzieniu był 
świadkiem, jak angielski oficer daremnie 
próbował porozumieć się z niemieckim 
żołnierzem. Salomon pomógł i okazało się, 
że zapotrzebowanie na takie usługi jest 
duże. O zarzutach wobec niego zapomnia-
no. Był tłumaczem przez półtora roku. 
W tym czasie namówił podobno około 500 
Niemców do przejścia na stronę amerykań-
ską. W roku 1778 aresztowano go znowu. 
Zarzut był poważny, przygotowania do 
podpalenia floty brytyjskiej stacjonującej 
w porcie nowojorskim. Poddano go tortu-
rom i skazano na śmierć. Nie przeszukano 
jednak dokładnie jego ubrania, a zaszył 
w nim kilka złotych monet. Przekupiony 
strażnik pozwolił mu uciec. 

Zamieszkał w Filadelfii, która była wtedy 
stolicą Stanów Zjednoczonych. Założył tam 
biuro finansowe. Współpracował z Rober-
tem Morrisem piastującym stanowisko 
Superintendenta Finansów, czyli głównego 
bankiera tworzącego się państwa amery-
kańskiego. Poza tym kierował pocztą Kon-
gresu. Im dłużej trwała wojna, tym więcej 
krajów życzących sobie porażki Wielkiej 
Brytanii było skłonnych pożyczać Amery-
kanom pieniądze. Najpierw była to Francja, 
potem Holandia, Hiszpania… Chaim Salo-
mon negocjował warunki kredytów i po-
średniczył w przekazywaniu pieniędzy. Do-
kładał też swoje. Pożyczył rządowi Stanów 
Zjednoczonych 650 tysięcy ówczesnych 
dolarów. To równowartość 18 milionów 
dzisiejszych, a oprócz tego sporo pieniędzy 
dawał.

W Chicago znajduje się pomnik pokazują-
cy rolę pieniędzy na wojnie. W środku stoi 
Waszyngton, po jego prawej ręce Robert 
Morris, a po lewej Chaim Salomon. Morris 
był wyższy rangą, ale zasługa Salomona 
jest chyba większa. Losy wojny o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych rozstrzy-
gnęły się pod Yorktown, gdzie okrążono 
i zmuszono do kapitulacji armię brytyj-
ską pod dowództwem lorda Cornwallisa. 
Na przeprowadzenie tej operacji Waszyng-
ton potrzebował 20 tysięcy dolarów, lecz 
Morris zawiadomił go, że nie ma pieniędzy. 
Wtedy Waszyngton kazał mu zlecić tę spra-
wę Salomonowi, który rzeczywiście te pie-
niądze zdobył. Podobno pracował nad tym 
nawet w święto Jom Kippur.

Po zwycięstwie Salomon sfinansował 
budowę synagogi w Filadelfii. Pożyczał 
też pieniądze amerykańskim politykom, 
a w przyszłości prezydentom, Jamesowi 
Madisonowi i Jamesowi Monoroe’mu, żeby 
mogli spokojnie myśleć o losach kraju… 

Wkrótce potem popadł w kłopoty finanso-
we i zachorował na gruźlicę, którą prawdo-
podobnie zaraził się, siedząc w angielskim 
więzieniu. Umarł jako nędzarz, nie docze-
kawszy się zwrotu pożyczek ani od pań-
stwa, o którym marzył i o które walczył, ani 
od polityków, których wspierał. Jego dzieci 
wielokrotnie dopominały się o zwrot dłu-
gu. Ostatnią próbę podjął najmłodszy syn 
Chaima Salomona w roku 1864. Komisja 
senacka uznała roszczenie za uzasadnione, 
ale pieniędzy nie wypłacono…

Stany Zjednoczone to państwo, o które wal-
czyli ludzie niezwykli i jest ono pod wielo-
ma względami wyjątkowe, ale to jednak 
tylko państwo. Nie wszyscy deklarujący 
wierność zasadom, na których się ono 
opiera, są szczerzy. Dotyczy to w szczegól-
ności jego przywódców.

Stephen J. Yates - doradca w kampanii 
prezydenckiej Donalda Trumpa, przewodni-
czący Partii Republikańskiej w stanie Idaho 
w latach 2014-2017, były pracownik Naro-
dowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA), zało-
życiel firmy konsultingowej DC International 
Advisory, która doradza w kwestiach polity-
ki międzynarodowej.

STEPHEN J. YATES, DORADCA 
DONALDA TRUMPA 

W KAMPANII PREZYDENCKIEJ, 
PROMUJE KLIP TELEWIZJI 

IDŹ POD PRĄD!
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Andrzej Turczyn
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GDYBYŚMY MIELI WYBRAĆ 
SYMBOL WOLNOŚCI, W POLSCE 
MUSIAŁBY TO BYĆ DZIENNIK USTAW 
– W AMERYCE MAJĄ KARABIN

„Gdybyśmy mieli 
wybrać jeden symbol 
wolności w dzisiejszej 
Ameryce, musi to być 
broń. Konstytucyjne 
prawo do posiadania 

i noszenia broni palnej 
odróżnia Amerykę od 

świata i stawia nas 
przed każdym innym 

narodem pod względem 
indywidualnej wolności.”

G dy przeczytałem te słowa na ame-
rykańskim portalu (foxnews.com), 
uświadomiłem sobie, że rzeczywi-

ście wiele ważnych idei ma swój symbol. 
Chrześcijaństwo ma krzyż, islam ma pół-
księżyc, mojżeszowi mają swoją gwiazdę 
Dawida. Ale co jest symbolem wolności? 
Albo może dla zawężenia pola poszuki-
wań, co jest symbolem wolności w Polsce, 
bo co jest symbolem wolności w Ameryce, 
to Amerykanie sami napisali. Amerykański 
symbol wolności to broń palna.

Staram się wyobrazić sobie, co przeciętny 
Polak uznaje za symbol wolności. Myśla-
łem, aby dzwonić do znajomych i posłu-
chać, co mi na ten temat powiedzą, ale to 
bez sensu. Bardzo wielu z nich ma przy-
wilej posiadania broni, to ich myślenie 
nie może być reprezentatywne. Oni mają 
myślenie pokrzywione, spaczone tym, co 
o broni mówią Amerykanie. Ja chcę zna-
leźć polski symbol wolności. Spróbuję za-
tem sam odpowiedzieć na pytanie, co jest 
w Polsce symbolem wolności. Zaczynamy 

tę jazdę bez trzymanki. 

Jesteśmy wolni, przecież mówią nam o tym 
nieustannie - w radiu, w telewizji, nawet 
w zaśmieconym wszystkim, też tym, co 
niepotrzebne, internecie - no to musi być 
i symbol wolności. Może odnajdę go ła-
twiej, gdy się zastanowię nad tym, czymże 
się wolność w Polsce charakteryzuje.

Jesteśmy wolni, bo możemy oglądać telewi-
zję i słuchać, co nam politycy mają do po-
wiedzenia, no ale można ich i nie słuchać. 
Można oglądać jakiś fajny film lub program 
o niczym. Chyba nikt mi nie powie, że jest 
obowiązek słuchania telewizora czy radia? 
Można nawet zmieniać programy. To nic, 
że za jeden trzeba płacić abonament, ale to 
nie zobowiązuje wcale do słuchania akurat 
tego programu. Czyli nawet obowiązkowy 
abonament jest w pewnym sensie dowo-
dem na to, że jest wolność w Polsce. Pła-
cimy, a nie musimy oglądać. Ciekawe, czy 
Amerykanie mają taki wynalazek?

Jesteśmy wolni, bo nikt nam nie wykręca 
rąk z samego rana. Jesteśmy wolni, bo mo-
żemy pojechać z miasta A do miasta B, tu 
jednak trzeba uważać, bo wiadomo, foto-
radary, winiety – to wszystko w granicach 
prawa.

Jesteśmy wolni, bo możemy ze swoimi 
pieniędzmi robić, co chcemy, oczywiście 
w granicach prawa. O, tu wolność jest nie-
opisana, chyba na dobry trop wpadłem. 
Najpierw tylko, i przede wszystkim, mu-
simy zapłacić ZUS, podatek dochodowy, 
podatek VAT i jeszcze kilkadziesiąt innych 
opłat i podatków, widocznych i ukrytych. 
Ale jak już to wszystko zapłacimy, wówczas 

poczujemy prawdziwą wolność i możemy 
korzystać z wolności w wydawaniu pienię-
dzy, ile tylko wejdzie – tu nie ma ograni-
czeń. No... tylko podatki, ale wiadomo, jest 
wolność, muszą być i koszty tej wolności. 
Nic dzisiaj nie ma darmo.

Jesteśmy wolni, bo możemy słuchać pole-
ceń policjanta, który w każdej chwili i bez 
żadnego powodu może nas zatrzymać do 
kontroli. Jesteśmy wolni, bo musimy zno-
sić urzędnicze kontrole w dowolnej ilości 
i tak długie, jak tylko się państwu urzęd-
nikom spodoba – oczywiście w granicach 
prawa. Urzędnik w swojej wszechwładzy 
nad nami nie ma dowolności. To, że pra-
wie wszystko z nami może zrobić, wynika 
z przepisów prawa. Ale chyba nie możemy 
o to się spierać i na to narzekać, przecież to 
dla naszego dobra i bezpieczeństwa nasze-
go i państwa. Jeśli dla naszego dobra i dla 
bezpieczeństwa jest kontrola, to nie można 
tego traktować jako ograniczenie wolno-
ści. Chyba się zgodzicie? Bez przesady, nie 
ma niczego ważniejszego niż nasze dobro 
i bezpieczeństwo, z tego powodu żadne 
ustanawiane pod tym tytułem ogranicze-
nia nie mogą być traktowane jako ograni-
czenie wolności. Bez tego byłaby anarchia!

Wiem, co może być w Polsce kolejną propo-
zycją na symbol wolności! Jesteśmy wolni, 
bo możemy raz na cztery lata, a może i czę-
ściej – bo naprawdę jest do czego w Polsce 
wybierać wybrańców – pójść na wybory 
i zagłosować na kandydata, którego wska-
że nam partyjny prezes. Jesteśmy wolni, 
bo nie musimy wcale iść na wybory, nie ma 
obowiązku. Jest wybór, a wybór to prze-
cież wolność. Wybór, ma się rozumieć po-
między kandydatami, których wskaże nam 
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partyjny prezes. No, ale ktoś ich wskazać 
musi. Co by to było, gdyby prezes ich nie 
wskazywał, wówczas byłaby nie wolność, 
a jakaś samowola. W granicach prawa, wia-
domo, muszą odbywać się wybory.

Słowa! Tak jest, że też wcześniej o tym nie 
pomyślałem?! Jesteśmy wolni, bo możemy 
mówić i pisać, co się nam chce, z wyjątkiem 
tego, co nam prawo zabrania, a prawo za-
brania tego, co wskazują nam w przepisach 
posłowie wskazani do wyboru przez par-
tyjnego prezesa. Nie możemy oczywiście 
powiedzieć, że ktoś jest zboczeńcem, no 
bez przesady. Cóż to dzisiaj znaczy zbo-
czenie? Kto jest sędzią w tej sprawie? Nie 
można sprawiać komuś przykrości złym 
słowem. Takie rzeczy  muszą być zakazane, 
wolność musi mieć swoje granice w prze-
pisach prawa opisane. Nie możemy powie-
dzieć, że nie lubimy pana, który krzycząc 
coś w zagranicznym języku, obrzyna innym 
głowy. Za oberżnięcie głowy dostanie może 
jakąś karę, a nam po co się denerwować. To 
już chyba lepiej, aby mówienie o kimś ta-
kim tego, co nam emocje na język przynio-
są, było zakazane.

Pełny obraz naszej wolności pokazuje to, 
że możemy kupić sobie mieszkanie, może 
nawet dom, ale już z kupnem ziemi nie 
taka prosta sprawa. Z ziemią nieco trud-
niej, za to można kupić samochód czy tele-
wizor. Ale znów po co aż tak wiele wolno-
ści z tą ziemią, może lepiej, aby tę wolność 
jednak w jakimś zakresie urzędnik kon-
trolował? Urzędnik to urzędnik, wiadomo, 
ustawa mówi, że uczciwy. 

Mamy wolność w obronie siebie i domu. 
Możemy wezwać policjanta, za piętnaście 
minut podjedzie. Innymi słowy, mamy 
obok wolności prawo do bezpieczeństwa. 
Ale to na marginesie, bo o symbolu wolno-
ści piszę.

Tak sobie myślę, że może lepsze niż ku-
powanie ziemi (jeszcze byśmy jej nie 
uprawiali) jest kupowanie różnych rzeczy 
w niemieckich sklepach. Tam możemy za-
żywać wolności w kupowaniu bez umiaru. 
Możemy kupować, co się nam tylko zama-
rzy, za te wszystkie pieniędze, co nam zo-
staną po zapłaceniu ZUS-u, podatku docho-
dowego, podatku VAT i jeszcze kilkudzie-
sięciu innych opłat i podatków, widocznych 
i ukrytych.

Wracając do urzędnika. Pomyślałem sobie, 
że może to właśnie urzędnik powinien być 
symbolem polskiej wolności. Przecież taki 
urzędnik nie jest po to, aby nam było go-
rzej, trudniej, aby mniej przyjemnie było 

korzystać z wolności i abyśmy mieli mniej 
tej wolności. Taki urzędnik jest chyba po to, 
aby naszej wolności pilnować, dopomagać 
nam w jej korzystaniu. 

Jak czytacie, wolności mamy naprawdę 
dużo, a jak czegoś jest dużo, trzeba to jakoś 
uregulować, a jak uregulować, to i ktoś musi 
tych regulacji pilnować. A jak pilnowanie, 
to i kontrola. Gdyby wolności urzędnik nie 
pilnował, to by się nam ta uregulowana 
wolność całkiem poplątała. Czyli urzędnik 
to też element wolności, bo taki urzędnik 
jest przecież ustanawiany przez innego 
urzędnika, a ten przez posła, na którego 

możemy zagłosować w kolejności wskaza-
nej przez prezesa partyjnego. A głosowanie 
to kwintesencja wolności.

Po cichu wam powiem, że w Polsce to 
i może broń by się nadała jako symbol wol-
ności, jak w takiej Ameryce. Mamy przecież 
wolny wybór, możemy zwrócić się albo 
się nie zwracać do policyjnego urzędnika 
o jego pozwolenie na to, abyśmy mogli po-
siadać broń palną. Tu oczywiście ostrożnie, 
nie za dużo tej broni i nie dla wszystkich. 
W sprawach broni są wolni i wolniejsi. Ta 
wolność jest też w granicach prawa, co 
oznacza, że w zasadzie w dowolnej chwi-
li pan policjant może nam broń odebrać 
na podstawie swojego widzimisię. Broń 
będzie naszą własnością, więc wolność jest 
jak najbardziej zachowana, ale będzie leża-
ła w policyjnym depozycie. Nawet w takiej 
sytuacji mamy wolność pójścia na strzelni-
cę. Mamy wolność wydawania pieniędzy, 
tych co nam zostaną po zapłaceniu ZUS-u, 
podatku dochodowego, podatku VAT i jesz-
cze kilkudziesięciu innych opłat i podat-
ków, widocznych i ukrytych. No to wyda-
wajmy na strzelnicy, wolno nam!

Czy już wszystkie aspekty wolności opisa-

łem? Pewnie nie, tyle tej wolności, że pisząc 
całą noc i tak by mi nie starczyło czasu, aby 
napisać, co nam wolno i jakie są od tego 
wyjątki. Te wyjątki są szczególnie czaso-
chłonne w opisywaniu, bo możemy wszyst-
ko, z wyjątkiem tego, co jest zakazane, 
a o tym, co jest zakazane, co roku posłowie 
piszą kilkadziesiąt tysięcy stron przepisów 
w ustawach. No to co? Mam to wszystko te-
raz tu przepisać? Po co aż tyle pisać o tej 
wolności? Wystarczy to, co napisałem, jakiś 
symbol się z tego wyłania.

Pieniądze i ich wydawanie - to ciągle mi się 
tu przewija. To może symbolem wolności 

zrobilibyśmy deklarację podatkową. Aby 
z wolności wydawania pieniędzy skorzy-
stać, najpierw trzeba oddać cesarzowi co 
cesarskie, czyli podatki, wiele podatków. 
Kiedyś był jeden, ale świat się zmienia, 
rozwija, to i podatki się rozwijają. Trzeba 
to uwzględnić, szukając symbolu wolności. 
Jako symbol wolności głosuję za deklaracją 
podatkową. Albo nie, zagłosuję za Dzienni-
kiem Ustaw.

Z Dziennika Ustaw płynie nasza wolność 
niewyobrażalnie szeroką rzeką. Dziesiątki 
tysięcy kart wolności każdego roku trafia 
pod polskie strzechy. Wszystkie nasze wol-
ności są przez posłów, polityków, prezesów 
obmyślane i do Dziennika Ustaw wpisywa-
ne. Gdyby nie Dziennik Ustaw, jakąż byśmy 
mieli wolność? Gdzie ona by była zapisana? 
Sami widzicie, że symbolem polskiej wol-
ności jest Dziennik Ustaw.

Ci Amerykanie z tą bronią i symbolizo-
waniem nią wolności chyba przesadzają. 
Czyżby oni te wolności mieli jakieś inne? 
Coś tam kiedyś wspominali, że uważają na-
stępujące prawdy za oczywiste: że wszyscy 
ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca 
obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi pra-

Sklep myśliwsko-turystyczny w USA (Hammond, Indiana). 
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B roń palna w rękach Polaków jest 
dziś rzadkim zjawiskiem. Co gorsza, 
strach przed bronią zakorzeniony 

jest zarówno w umysłach rządzących, jak 
i społeczeństwa. Lecz nie zawsze tak było.

Okres II Rzeczypospolitej sprzyjał roz-
wojowi kultury posiadania broni palnej 
oraz strzelectwa wśród Polaków, pomimo 
iż w ciągu dwudziestolecia międzywojen-
nego wprowadzono liczne akty prawne po-
rządkujące kwestię dostępu obywateli do 
broni palnej. Przykładowo w 1933 r. aktem 
prawnym Prawa o broni, amunicji i mate-
riałach wybuchowych zunifikowano przepi-
sy na terenie całego kraju. Akt ten stanowił, 
że nabyć, posiadać i nosić broń można było 
na podstawie udzielonego pozwolenia. 
W dokumencie przedstawiono przesłanki, 
które wpływały na nieudzielenie pozwo-
lenia na broń, wśród których wymienio-
no: niepełnoletność (do 17 lat), choroby 
umysłowe czy negatywną ocenę środowi-
skową. Co ciekawe, w akcie przewidziano 
możliwość udzielenia pozwolenia na broń 
nieletniemu na prośbę rodziców lub opie-
kunów, jednak tylko  do celów sportowych 
lub łowieckich. 

Dostęp do broni palnej w międzywojen-
nej Polsce był dość liberalny, więc rosła 
liczba osób ubiegających się o pozwolenie 
na broń. W dużej mierze wynikało to z poli-
tyki państwa, które dążyło do militaryzacji 
społeczeństwa. W związku z tym na terenie 
całego kraju powstawały ogólnodostępne 
strzelnice. Strzelectwo stało się sportem 
masowym, będąc istotnym elementem po-
lityki obronnej państwa. Na początku lat 
trzydziestych XX w. prężnie działały liczne 
stowarzyszenia o profilu strzeleckim, m.in.: 
Związek Strzelecki, Polski Związek Strze-

lectwa Sportowego,  Przysposobienie Woj-
skowe, Polski Związek Łowiecki. W 1937 r. 
w Polsce istniało ponad 900 klubów i sekcji 
uprawiających strzelectwo. Organizowane 
zawody strzeleckie cieszyły się ogromną 
popularnością. Wśród nich można wy-
mienić Dziesięć Strzałów dla Ojczyzny 
czy Narodowe Zawody Strzeleckie. Liczba 
uczestników zawodów Dziesięć Strzałów 
dla Ojczyzny w 1932 roku wyniosła 30 
tys., a w 1935 już 350 tys. To pokazuje, jak 
szybko rozwijała się ta dyscyplina wśród 
Polaków. 

Ciekawym przejawem upowszechniania 
się kultury posiadania broni palnej była 
także koncepcja „narodu pod bronią”. 
W jej ramach kładziono nacisk na szerze-
nie w społeczeństwie umiejętności posłu-
giwania się bronią palną. W opinii Sztabu 
Generalnego z 1922 r. [...]tylko naród, który 
cały gotów jest stanąć pod bronią, tylko na-
ród o rozwiniętym i głęboko wszczepionym 
poczuciu odpowiedzialności za losy wojny 
i gotów wszystko, całe swe siły i bogactwa, 
całą swą energię duchową i fizyczną rzucić 
na szalę bitew – nie ulegnie przemocy wro-
ga, zwycięży. Niestety, nadchodzące wyda-
rzenia II wojny światowej miały zaprzepa-
ścić dorobek dwudziestu lat wolnej Polski. 

Wkrótce po wkroczeniu wojsk hitlerow-
skich do Polski, 12 września 1939 roku 
na obszarach opanowanych przez wrogie 
wojska wydano Rozporządzenie o posiada-
niu broni. Akt ten, podpisany przez Naczel-
nego Dowódcę Wojska von Brauchticha, 
wprowadzał obowiązek oddania przez Po-
laków wszelkiej broni, amunicji, granatów 
ręcznych, środków wybuchowych i sprzętu 
wojennego. Każdy, kto nielegalne posiadał 
wyżej wymienione przedmioty, miał być 

karany śmiercią. 

Znane są przypadki, że w sytuacji odkrycia 
w polskim domu broni wszystkie zamiesz-
kujące tam osoby – także dzieci – mordo-
wano, a zabudowania palono.

Niemcy nie wdawali się w analizę, co jest 
bronią, a co nie. Przykładowo publicysta 
i literat Rafał Marceli Blüth, ojciec pol-
skiego historyka profesora Tomasza Sza-
roty, był jedną z 15 osób rozstrzelanych 
za posiadanie broni 13 listopada 1939 roku 
w Natolinie. W tym przypadku „śmiercio-
nośnym” narzędziem okazała się zwykła 
maska przeciwgazowa.

Komuniści również widzieli konieczność 
rozbrojenia Polaków, dlatego niezwłocznie 
podjęli działania mające na celu odebranie 
Polakom broni. 30 października 1944 roku 
PKWN wydał Dekret o ochronie Państwa. 
Art. 4 dekretu stanowił, że wyrabianie, po-
siadanie, nabywanie lub zbywanie broni, 
amunicji, materiałów wybuchowych jest 
nielegalne i podlega karze więzienia lub 
śmierci. Ponadto komuniści podjęli pro-
pagandowe działania zmierzające do wy-
tworzenia w świadomości polskiego społe-
czeństwa negatywnego obrazu, w którym 
posiadanie broni palnej przez zwykłego 
obywatela było czymś nienormalnym, nie-
bezpiecznym, a nawet kuriozalnym. 

Pierwsze powojenne lata pokazały, że nowy 
ustrój miał na celu  zniewolić naród polski. 
Kwestia dostępu do broni palnej nadal była 
regulowana Ustawą z 1932 roku, jednak 
wkrótce liczne akty urzędnicze zmieniły 
zasadniczo jej istotę. 14 czerwca 1945 roku 
Minister Bezpieczeństwa Publicznego wy-
dał zarządzenie, które przekazywało kom-
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wami, że w skład tych praw wchodzi życie, 
wolność i swoboda ubiegania się o szczęście.
Wiecie co? Dostrzegam różnicę i to piszę 
już całkiem poważnie. Oni wolność mają 
zapisaną w Biblii, ich wolności dał im 
Stwórca, a nam Dziennik Ustaw. Ich wolno-
ści są raz na zawsze zapisane i nie trzeba 
co roku pisać dziesiątek tysięcy kart Dzien-
ników Ustaw. To jest ta zasadnicza różnica 
pomiędzy nimi a nami. Oni mają niezmien-
ne prawa i wolności, a my coraz to nowe 

wyjątki i zasady w zależności od kaprysu 
mitycznego ustawodawcy.

Ich wolność jest niezwykle cenna, a cenne 
sprawy są bronione karabinem. Karabinem 
i na poważnie. Nasza wolność jest gówno 
warta, no bo co może być warty papier 
z Dziennika Ustaw? Rozumiecie zatem, z ja-
kiego powodu amerykański symbol wol-
ności to broń palna, a u nas trzeba szukać 
i szukać, i wiele można znaleźć, ale z całą 

pewnością symbolem polskiej wolności nie 
jest w ręku Polaka – niewolnika i poddane-
go Dziennika Ustaw – karabin. Kto tego, co 
napisałem, nie zrozumie, naprawdę nie je-
stem w stanie mu pomóc. Musi podjąć tera-
pię ze stanu niewolnika, poddanego i raba 
nadającego się tylko do płacenia podatków 
wielkim panom, co to tak zapamiętale rzeź-
bią nam symbol wolności, czyli Dziennik 
Ustaw.
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petencje wydawania pozwoleń na broń 
organom bezpieczeństwa publicznego. 
Co więcej, 13 grudnia 1946 roku wydano 
kolejne zarządzenie ograniczające grono 
osób, które mogły ubiegać się o pozwolenie 
na posiadanie broni. Były to osoby znajdu-
jące się pod ścisłą kontrolą władz, tj. urzęd-
nicy, pracownicy administracji i instytucji 
państwowych. W latach 50. uprawnienia 
w zakresie wydawania pozwoleń na broń 
przekazano komendom wojewódzkim Mi-
licji Obywatelskiej, a w 1958 roku regla-
mentacją zostały objęte również wiatrów-
ki. Otrzymanie pozwolenia na broń przez 
zwykłego obywatela wiązało się z wieloma 
czynnikami, które wpływały  na pozytyw-
ną ocenę organów władzy i w efekcie przy-
znanie pozwolenia. Czynniki te dotyczyły 
przede wszystkim pochodzenia społecz-
nego, działalności politycznej, przynależ-
ności partyjnej i stosunku danej osoby do 
obowiązującego ustroju. Petent był prze-
świetlany pod kątem majątkowym, oso-

bistych kontaktów, szczególnie z osobami 
z krajów tzw. kapitalistycznych. Inaczej 
rzecz wyglądała w przypadku wydawania 
pozwoleń osobom piastującym stanowiska 
w aparacie władzy. Osoby te nie napotyka-
ły trudności przy ubieganiu się o pozwo-
lenie na broń. Co więcej, mogły one liczyć 
na przychylność organów MO, mimo że nie 
spełniały wskazanych w ustawie wymo-
gów. 

Komuniści, posługując się zabiegami pro-
pagandowymi, sprawili, że ludność zaczęła 
wierzyć przeróżnym mitom dotyczącym 
broni, jak chociażby w to, że „broń raz do 
roku strzela sama”. Konsekwencje tego po-
kutują do czasów współczesnych. Polska 
jest państwem, w którym na stu mieszkań-
ców przypada tylko jedna sztuka broni. Jest 
to jeden z najniższych wyników w Europie 
i na świecie.  

Postrzeganie broni palnej przez tzw. pra-

wicowy rząd PiS jest także zainfekowane 
komunistyczną propagandą sączoną Po-
lakom od dziesięcioleci. Przykładowo do-
piero po niemal 30 latach od tzw. upadku 
komunizmu polska armia otworzyła się 
na obywateli, powołując Wojska Obrony 
Terytorialnej. Jednakże kuriozalne jest to, 
że żołnierze WOT nie mają prawa do prze-
chowywania  broni w domu. W wypadku 
niektórych województw odległość do naj-
bliższego magazynu broni WOT wynosi 
ponad 100 km… Widać zatem, że rządzący, 
pomimo słusznej idei powołania WOT, nie 
mogą przemóc panicznej obawy przed po-
wierzeniem broni praworządnym obywa-
telom. Nie mogą, a może nie chcą? 

W artykule wykorzystano fragmenty pracy 
licencjackiej pt. Liberalizacja dostępu oby-
wateli do broni palnej w RP po 1989 roku 
autorstwa Karoliny Chojeckiej.

S erwis PAP relacjonował spotkanie 
tow. premiera z mieszkańcami Na-
mysłowa. Tow. premier wiele mówił 

o wolności. Mówił między innymi tak: “Te-
raz, po tych latach, kiedy powiew prawdzi-
wej wolności, głębokiej demokracji dotarł 
do Polski, nie pozwólmy, żeby on został za-
trzymany. Pierwszym wielkim testem są te 
wybory samorządowe, potem europejskie, 
potem parlamentarne, a potem, mam na-
dzieję, że raz jeszcze prezydentem zostanie 
pan Andrzej Duda”. Na koniec tow. premier 
podsumował: “Ale i tak ludzie są coraz bar-
dziej świadomi, że prawdziwa demokracja, 
prawdziwa wolność to jest to, co my ofe-
rujemy“.

Poruszyło mnie to bardzo, czuły jestem 
na temat wolności. Przez chwilę chciałem 
się z tow. premierem spierać, czym jest 
wolność i jak ją należy pojmować. Osta-
tecznie odpuściłem i pomyślałem, że nie 
mam takiej siły, aby wytłumaczyć, że tow. 
premier się myli. Przeczytałem jeszcze raz 
Deklarację Niepodległości Stanów Zjed-
noczonych Ameryki i zrozumiałem, że nie 
w definicję wolności trzeba uderzać, ale 
w to, kto wolność nam daje.

Amerykanie pokazali przez ponad dwa 
wieki swojej państwowości, że ich deklara-
cja działa, daje efekty, zatem z praktyczne-
go punktu widzenia rozsądnie jest wierzyć 
w to, co przez ponad 200 lat zostało na róż-
ne sposoby sprawdzone.

Cytat z Deklaracji Niepodległości:

„Uważamy następujące prawdy 
za oczywiste: że wszyscy ludzie stwo-
rzeni są równymi, że Stwórca obdarzył 
ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, 
że w skład tych praw wchodzi życie, wol-
ność i swoboda ubiegania się o szczę-
ście, że celem zabezpieczenia tych praw 
wyłonione zostały wśród ludzi rządy, 
których sprawiedliwa władza wywodzi 
się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedy-
kolwiek jakakolwiek forma rządu unie-
możliwiałaby osiągnięcie tych celów, to 
naród ma prawo taki rząd zmienić lub 
obalić i powołać nowy, którego podwali-
nami będą takie zasady i taka organiza-
cja władzy, jakie wydadzą się narodowi 
najbardziej sprzyjające dla szczęścia 
i bezpieczeństwa”.

Tow. premier mówi: „prawdziwa wolność 
to jest to, co my oferujemy”.

Amerykanie mówią: „Stwórca obdarzył 
nas nienaruszalnymi prawami, w skład 
tych praw wchodzi życie, wolność”.

Co lesze, waszym zdaniem, wolność dana 
przez rząd czy wolność pochodząca od 
Stworzyciela? Dotykamy fundamentu, 
na którym zbudowane są dwa państwa. 
Pierwsze państwo to Polska i tu funda-
mentem jest słowo z Dziennika Ustaw i za-

pewnienie tow. premiera, że „prawdziwa 
wolność to jest to, co my oferujemy”. My, 
czyli inni towarzysze partyjni tow. pre-
miera. Drugie państwo to Ameryka i tam 
fundamentem jest prawo nadane nie przez 
człowieka, a przez Stwórcę, a człowiek ma 
tylko stworzyć tak prawa pisane, aby z pra-
wa nadanego przez Stworzyciela mógł ko-
rzystać.

Widzicie różnicę?

Które państwo lepiej działa? Które państwo 
ma dokonania? Z którego do którego pań-
stwa ludzie uciekają? Które państwo daje 
możliwość bogacenia się? Które państwo 
jest podziwiane przez inne państwa? Które 
państwo jest najpotężniejsze na świecie? 
Które państwo ma armię, pod której skrzy-
dłami to drugie się chowa? 

(...) „In America we don’t worship govern-
ment, we worship God” – Donald Trump.

W Polce niestety prawda brzmi inaczej: In 
Poland we don’t worship God, we worship 
government. Wywodzę to przekonanie 
z solennego zapewnienia tow. premiera, 
że prawdziwa wolność to jest to, co my 
oferujemy. Prawdziwa. Więc innej albo nie 
ma, albo jest fałszywa, łącznie z tą zapisaną 
w Biblii. Tak oto człowiek ma pragnienie 
stać w miejscu właściwym dla Boga.

Fragment artykułu mec. Andrzeja Turczyna pt. “Prawdziwa wolność to jest to, co my oferujemy 
czy ludzie stworzeni są równymi, Stwórca obdarzył ich (…) nienaruszalnymi prawami, 
(…) w skład tych praw wchodzi wolność (…)”. Cały tekst znajdziecie na blogu trybun.org.pl. 




