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Czy Polacy zawsze muszą być mądrzy po szkodzie? Niestety, Pańska „odezwa” jest tego 

najlepszym dowodem. Od kilku miesięcy głównym Pana zajęciem jest jeżdżenie po Pańskim 

okręgu wyborczym i rozsiewanie nieufności oraz zawiści do Rosji w tym jedynie celu, aby 

ludzie nie burzyli się, kiedy wasz rząd sprowadzi bazy militarne USA i NATO oraz ich rakiety 

nuklearne na teren wschodnich ziem Polski. Według Pana oraz ministrów Macierewicza, 

Waszczykowskiego i Mrs. Anders, ma to zapewnić Polsce bezpieczeństwo przed rzekomym 

zagrożeniem ze strony Rosji. Będzie jednak odwrotnie, zwiększy to ryzyko wojny na ziemiach 

polskich. Gdy Rosja poczuje się zagrożona, zareaguje tak jak zareagowały USA na 

rozmieszczenie wojsk i rakiet sowieckich na Kubie w 1962 roku. Wtedy świat stanął na 

krawędzi wojny nuklearnej i wy dziś ślepo dążycie do tego samego. Zapomniał Pan, że 

uchwalenie Konstytucji 3 maja skończyło się rozbiorami Polski, było więc polityczną klęską. 

  

Ponadto, nie istnieją żadne dowody na to, że jakieś zagrożenie ze strony Rosji istnieje. 

Wasze kłamstwa, przywołujące sytuację na Krymie jako przykład takiego „zagrożenia”, mogą 

jedynie przekonać owce i barany, a nie ludzi, którzy potrafią niezależnie i krytycznie myśleć. 

Krym przyłączył się do Rosji w wyniku referendum i decyzję tą podjęła rosyjska większość 

etniczna mieszkańców Krymu. Rosja, na prośbę władz Krymu, pomogła zapewnić 

bezpieczeństwo tego referendum. Samo referendum było rezultatem sponsorowanego przez 

USA, niekonstytucyjnego i krwawego przewrotu w Kijowie oraz zapowiedzi zlikwidowania 

praw mniejszości rosyjskiej na Ukrainie. Konsekwentnie, mniejszość ta stała się celem 

ataków armii ukraińskiej oraz różnych neo-nazistowskich band spod znaku Stepana Bandery. 

Przyłączenie się Krymu do Rosji było analogiczne do 1991 referendum w Kosowie, z jedną 

różnicą – odbyło się bezkrwawo i niezwykle profesjonalnie.  
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Od 15 lat, to USA, a nie Rosja są zagrożeniem pokoju na świecie, wywołują wojny zaborcze o 

surowce energetyczne i korytarze rurociągowe, sponsorują, uzbrajają i trenują terrorystów 

jako proxy i jako pretekst do interwencji militarnych, prowadzą awanturniczą i agresywną 

politykę zagraniczną opartą na steku kłamstw i operacjach false-flag – dla osiągnięcia celów 

geopolitycznych i dominacji nad światem. To nie Rosja przesuwa swoje wojska pod granice 

USA, to USA i NATO przesuwają swoje wojska pod granice Rosjii, wbrew danej 

Gorbaczewowi obietnicy.  

 

W swoim liście pisze Pan: - „Bezpieczne i sprawiedliwe Państwo to silna armia...” – (tak, ale 

swoja, a nie cudza), - „podejmowanie decyzji w interesie narodowym...” – (a nie w interesie 

USA na koszt bezpieczeństwa Polski), „solidaryzm społeczny” – (a nie skłócanie narodu i 

manipulowanie opinią publiczną dla osiągnięcia własnych celów),  oraz „elity wolne od obcych 

wpływów...” – (zgubił Pan gdzieś po drodze „demokrację”, ale to już nam PiS jasno ukazał 

swoimi zmianami legislacyjmi i epitetami pod adresem opozycji). Po raz kolejny pokazuje nam 

Pan w swoim liście, że dla Pana demokracja to nie tylko „chamstwo” i „zwyrodnialcy”, ale 

również „destrukcja” i „chaos”.  

  

Wrócę do pytania, od którego zacząłem: „Czy Polacy zawsze muszą być mądrzy po 

szkodzie?” Odpowiadam: - Nie, ale w tym celu muszą patrzeć władzy na ręce i dostrzegać 

zdradę tam gdzie ona jest. Oskarżam dzisiaj Pana i innych czołowych działaczy PiS o zdradę 

interesów narodu polskiego, o narażanie Polski na niebezpieczeństwo, o popieranie 

awanturniczej polityki USA, o celowe i świadome antagonizowanie i prowokowanie Rosji, oraz 

o okłamywanie społeczeństwa i manipulowanie opinii publicznej w celu wysługiwania się 

kryminalnej polityce obcego mocarstwa, USA. Nie po to nasi przodkowie walczyli i ginęli za 

wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, żebyście teraz, służąc swoim ziomkom - 

amerykańskim neokonom - jej bezpieczeństwem i suwerennością kupczyli. 

 
 
    Pozdrawiam i wzywam Pana i PiS do zawrócenia ze złej drogi, 
 

     
 

Lech Biegalski 


