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Gródek międzywojenny

„Jadąc traktem poleskim z Białegostoku 
trzeba minąć stację Waliły. Przed woj-
ną miejscowość ta była ważnym pun- 
ktem łączącym mieszkańców okolicz-
nych miejscowości z szerokim światem. 
Stąd masy chłopstwa wysyłały swe pro-
dukty na jarmarki do wielu miast całej 
Polski. Od traktu odchodziła dobrze 
wybrukowana szosa, którą podczas 
świąt spacerowały pary zakochanych, 
marząc o swojej przyszłości, o piękniej-
szym życiu. Owa szosa wiodła prosto 
do Gródka, nazywanego czasem Ma-
łym Białymstokiem. Tak jak wszystkie 
małe miasteczka w Polsce, Gródek żył 
tradycyjnym żydowskim życiem, ale 
było w  nim coś wyjątkowego. Obraz 
życia w miasteczku miał w sobie wiele 
ze stylu wielkomiejskiego” (J. Haskie-
lewcz, Argentyna). 

Sentymentalne wspomnienia publi-
kowały „Wiadomości Gródeckie” („Ha-
radockija Nawiny”), czerpiąc je z „Księgi 
pamięci gminy Gródek k. Białegostoku”, 
zestawionej przez Mosze Siemiona, a wy-
danej w  Izraelu w  1963 roku. Gródek 
podzielił się na dwie części rozdzielone 
rzeką. „Na Piaskach” z głównymi ulica-
mi Fabryczną i Zarzeczną dymiły komi-
ny, zaś w „Miasteczku” z ulicą Kolejową 
i  Michałowską pozostał rynek z  cer-
kwią na środku. Najubożsi mieszkali 
przy usytuowanej nad Supraślą uliczce 
„Pierwszy wygon”. Nie tylko w  sza-
bas i wielkie święta wypełniały się trzy 
domy modlitw (bejt ha-midrasz), dwie 
bożniczki chasydów i  jedna synagoga. 
W 1933 r. zaczęto budowę kościoła, bo 
wcześniej tutejsi katolicy należeli do pa-
rafii w Michałowie.

Nie zawsze dobrze działo się 
w  Gródku przed II wojną światową. 
Pisze się wprawdzie aż o 13 fabrykach, 
w  tym sześciu włókienniczych, ale te 
traciły zamówienia. Działo się tak, 
choć dobra woda z Supraśli podnosi-
ła jakość materiałów włókienniczych. 
Według spisów ludności z 1897 roku, 
w Gródku mieszkało 3,2 tys. osób (Ży-
dzi stanowili 78 proc.), w  1921 roku 
– 2,1 tys. (72 proc. Żydów), a w 1931 
roku – 2,3 tys. (59 proc. Żydów). Za-
znaczała się silna emigracja, zwłaszcza 
wyznawców mojżeszowych. Ciężko 
żyło się i w pobliskich wioskach, gdzie 
byli „bieżeńcy” (uchodźcy do Rosji 

Efekt motyla
ryzys w  Eurolandzie nie mi-
nął, ale jakoś temat ten nie 
trafia ostatnio na czołówki ga-
zet. Nic dziwnego, w końcu na 

roponośne tereny krajów Maghrebu za-
witała „zima ludów”. Zachód ma z tym 
zjawiskiem ten sam kłopot, co człowiek 
z  dowcipu, któremu teściowa spadła 
w  jego nowym Mercedesie do przepa-
ści i nie bardzo wie, czy się cieszyć, czy 
smucić.

Bo my, kochani powstańcy, zasad-
niczo bardzo popieramy demokrację, 
ale jak ropa zdrożeje, to ta demokracja 
poprzewraca nasze rządy. Zarówno więc 
Stany Zjednoczone, jak i Unia Europej-
ska wiją się, by tak poprzeć słuszne prze-
cież protesty Egipcjan czy Libijczyków, 
aby nie za bardzo zdenerwować rządzą-
ce w  tych krajach reżimy. Demokracja 
na Bliskim Wschodzie wyglądała do tej 
pory tak, że pierwsze w pełni demokra-
tyczne wybory były też ostatnimi. W gło-
sowaniu wygrywały ugrupowania, które 
demokrację uważały za szatański wymysł 
Amerykanów, służący im jedynie do 
kontroli pól naftowych. Ma więc pro-
blem Obama, mają go też Sarkozy i Mer-
kel, o  Berlusconim nie wspominając. 
Zakłócenia w  dostawach libijskiej ropy 
mogą doprowadzić do tego, że bunga – 
bunga zrobią temu ostatniemu włoscy 
wyborcy. Cieszyć się może jedynie Putin, 
któremu droga ropa pozwoli na powrót 
do imperialnych marzeń. Komplikuje 
się nam świat strasznie i tylko cud może 
sprawić, że nie odczujemy tego w portfe-
lach. 

Przeciętny Polak patrzy na ceny 
i coraz bardziej martwi się, że nie po-
jedzie na wczasy do Hurghady. A tam 
cena kilograma chleba ściga się z ceną 
litra benzyny. Takiemu wyścigowi trud-
no się kibicuje, więc i premier ma zgryz. 
Ogólnie wygląda to tak, jakby wszystko 
sprzysięgło się przeciwko niemu. Wy-
borcy, którzy do tej pory sporo mu wy-
baczali, zaczynają się odwracać i robią 
to niekiedy dość ostentacyjnie. Z  cza-
sem jednak, co poniektóry wyborca 
dochodzi do wniosku, że ekipie Tuska 
brakuje nie tyle kompetencji, ile szczę-
ścia. Racjonalne to może do końca nie 

jest, ale już Napoleon zwykł był pytać 
swoich ludzi, czy sprzyja im Fortuna.

Ta, niestety, spuściła na Polskę pod 
rządami PO: kryzys światowy, powo-
dzie, katastrofę smoleńską – że o więk-
szych problemach nie wspomnę. Szczę-
ścia więc premier Tusk nie ma. Może 
więc będzie je miał kto inny. Jesienią się 
przekonamy, kto.

Szykuje się nam więc rok z kolej-
nymi wyborami, prezydencją, kryzysem 
światowym, rewolucjami i  szalonymi 
skokami cen. Kiedy Fukuyama otrąbił 
koniec historii, wielu było takich, którzy 
w to uwierzyli. Teraz można by się z tego 
śmiać, gdyby nie to, że wszyscy jedziemy 
na tej samej globalnej karuzeli. Kiedy 
susza w  Chinach powoduje, że zbiory 
pszenicy są mizerne, państwo to sku-
puje zboża z rynków światowych. Ceny 
zboża rosną, a głodna arabska ulica wrze 
i obala kolejne reżimy. Ten efekt motyla 
to pierwszy chyba przypadek, w  któ-
rym globalizacja pokazała nam w całym 
swym majestacie, że wszystkich nas ma 
już w swoim władaniu. Poza – być może 
– Koreą Północną – nie ma już kraju, 
który byłby odporny na kryzysy impor-
towane z drugiego końca świata. W na-
szym przypadku zaś gospodarka zależy 
od kondycji Niemiec, prawodawstwo 
w ponad 50 procentach od prawa unijne-
go, a bezpieczeństwo od sojuszu z USA. 

A nam się ciągle wydaje, że kiedy 
idziemy głosować, to wybieramy swój 
los.
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To było już czwarte moral-
ne zwycięstwo z rzędu. Nikt 
nie potrafi wygrywać tak, 
jak On – skłócić, podzielić, 

przyczaić się, nałożyć kolejną maskę, 
dostać lanie od wyborców, a potem 
dumnie ogłaszać, że ta victoria nie 
ma sobie równych. Jest w tym pew-
ne podobieństwo do metod stosowa-
nych przez naszych piłkarzy, choć 
oni praktykują je już od kilku dekad 
i doszli w tym do perfekcji. Wódz 
dopiero się uczy i jeszcze czasem 
grymasem twarzy, jakimś delikat-
nym fuknięciem na dziennikarzy da 
znać, że jednak chciał 
wygrać, że mu zależa-
ło. To w sumie nawet 
smutne, kiedy widzi się 
w jego oczach świado-
mość przegranej. Nie 
pomogły: mizdrzenie 
się do Napieralskiego, 
lewicowość, trzyma-
nie języka na wodzy 
przez miesiąc, złago-
dzenie oblicza, bezsilne 
patrzenie na Palikota, 
śpiewającego na piętro-
wym autobusie, że „nie 
zagłosuje na Jarka”... 
Wszystko na nic. Nic 
dziwnego, że Wódz 
odbija sobie teraz 
to wszystko z nawiązką 
i wali na odlew wrogów 
rzeczywistych i do-
mniemanych. Nawet 
nie ukrywa, że celem 
są już następne wybo-
ry, w których znowu za-
pewne wygra moralnie 
i wzmocni swoją władzę 
w partii. Nic przecież 
nie umacnia szefa par-
tii tak, jak piąte z kolei 
przegrane wybory. 

Ale to nie rozter-
ki i zmartwienia Wodza są w pod-
sumowaniu kampanii prezydenckiej 
najważniejsze. Byliśmy świadkami 
kampanii innej niż wszystkie i to nie 
dlatego że była skrócona, nieplano-
wana, przebiegała w cieniu tragedii 
smoleńskiej i powodzi. Ta kampania 
przejdzie do historii, jako przykład 
bezprecedensowej na skalę europej-
ską manipulacji, PR-owskiej opera-
cji, przeprowadzanej na żywej tkance 
społecznej pod hasłem „wszyst-
kich nas zmieniła tragedia smoleń-

ska”. Kant dwudziestolecia wsparty 
szantażem moralnym, który każ-
dego, kto miał wątpić w przemia-
nę „Hioba polskiej polityki”, kazał 
wyklinać od Palikotów i odżegny-
wać od polskości. Nowe twarze PiS-
-u, przyobleczone w żałobną czerń, 
mówiły nam: „Ta niesprawiedli-
wa nagonka, którą media urządziły 
na śp. Pana Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego dotknęła nas również, 
patrzcie, jacy jesteśmy naprawdę – 
to przecież uśmiechnięty melancho-
lijnie Poncyliusz, to śpiewający Give 

peace a chance Migalski, reprezen-
tują prawdziwy PiS, partię poko-
ju i przyszłości”. Medialni bulterie-
rzy, kupieni za pieniądze publicznej 
telewizji i radia, grzmieli przeciwko 
Wajdzie, Bartoszewskiemu i Kutzo-
wi, którzy, po jednym zdaniu rzu-
conym przeciwko Kaczyńskiemu, 
stawali się nagle synonimami agresji 
w polityce. To już nie byli żołnie-
rze AK, powstańcy, ludzie o ogrom-
nym dorobku życiowym – to byli 
„nienawistnicy, straszący rzekomym 
powrotem prawdziwej twarzy PiS-
-u i IV RP”. Ciemny lud zaczynał 

to nawet kupować...
Ale nie kupił 

do końca. I co się 
okazało? Oburzony 
do granic możliwo-
ści na Bartoszewskie-
go, mówiącego o poli-
tycznej nekrofilii, red. 
Semka jakoś zniknął, 
kiedy tym samym sło-
wem określiła prezy-
denta elekta Pani Klu-
zik-Rostkowska, owa 
medialna twarz odro-
dzonego i odmienione-
go PiS-u. Panowie Ma-
cierewicz i Brudziński, 
którzy z rozkazu Wo-
dza zniknęli na okres 
kampanii, ryczą o „ru-
skiej trumnie” i „zbrod-
ni”, posłanka Kempa 
zawodzi płaczem na ko-
misji hazardowej, a nie-
zrażony poseł Kamiński 
przekonuje, że to tylko 
oczywista po zakończe-
niu kampanii „zmiana 
narracji”.

Tym razem Wódz 
przeliczy się jednak. Po-
gardzany przez niego, 
żelazny elektorat Pi-

S-owski nie takie rzeczy kupi, wie-
rząc, że „Jarek wie lepiej”. Ale ci wy-
borcy centrowi, którzy dali się nabrać 
na „zmianę” i przerzucili na niego 
swoje głosy, tak łatwo mu tego oszu-
stwa nie zapomną. A od 2007 roku 
wiadomo, że wybory w Polsce wy-
grywają miasta, a nie wieś i Kościół, 
jak to do niedawna bywało. Polska 
się zmieniła, a Wódz nie. 

Ciekawe, jak długo potrwa, za-
nim przyjmie to w końcu do wiado-
mości?

adaM HerMaNoWIcz 

Jarek
wie
lepiej
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