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WITAM W NOWYM ROKU
jak zawsze serdecznie, ale czy radośnie... Niestety, raczej ze smutkiem. Jesienią nadzieja podpowiadała, 
że może będzie lepiej, zima wszakże nadzieję pogoniła...

W dawniejszych czasach miliony osób płci obojga szczepiono już od najmłodszych lat: przeciwko 
gruźlicy, tężcowi, błonicy, krztuścowi, chorobie Heinego-Medina, odrze, śwince, żółtaczce. Jeśli coś po-
minąłem, przepraszam. Do tego były coroczne obowiązkowe prześwietlenia płuc. Zatem to w latach 
50. lub 60. albo 70. minionego stulecia mogła zachodzić obawa, że przedstawiciele jakichś mrocznych 
sił wszczepią nieświadomym niebezpieczeństwa, ufnym ludziom jakieś paskudztwo. Czy doszło do cze-
goś takiego? Nie, o ile wiem. Jedynie, jak czytałem, Szwedzi pod pozorem prześwietleń ukradkiem 
sterylizowali swoich Cyganów, ale teraz przepraszają. Ha!...

Dlaczego więc wtedy ludzie nie bali się szczepić swoich małych dzieci? Dlaczego sami się szczepili? 
Byli głupsi niż nasi współcześni? Łatwowierni bardziej ufali lekarzom? Dostawali za szczepienia premię? 
A może z większą odpowiedzialnością myśleli nie wyłącznie o sobie, ale też o tym, że mogą narazić na 
chorobę albo i śmierć swoją rodzinę, znajomych i nieznajomych. Dzisiaj wszyscy tacy wygadani, tacy 
europejscy, a nawet światowi, tacy pełni wolności osobistej, że już cudzą wolność, cudze zdrowie – na-
wet życie – mają za nic. Nie chcą się szczepić, nie chcą nosić masek – mało tego: potrafią napadać na 
zaszczepionych i noszących maski. Ludzie, trzymajcie mnie... Ratunku...

Jesienią objawiła się także inna sprawa, pewnie nawet groźniejsza od wspomnianej powyżej, bo 
mająca wpływ zarówno na zaszczepionych, jak i na przeciwników szczepienia. Chodzi o imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. 
Z całym ogromnym współczuciem dla ich tragicznego położenia, należy również dostrzec, że dali się wykorzystać w roli niebezpiecz-
nego narzędzia skierowanego przeciwko Polsce. A od obrony naszych granic jest Straż Graniczna oraz polskie wojsko i chwała im, 
gdy wypełniają swe obowiązki jak najskuteczniej. Nagle okazało się jednak, że zaczęły gwiazdorzyć rozmaite celebryckie figury i za tę 
służbę na granicy opluwać żołnierski mundur. Dramat, powiem tylko, ślepota jakaś totalna, bo przecież w razie potrzeby owi obrzucani 
oszczerstwami żołnierze narażać będą własne życie również za swych oszczerców.

Imigranci, jako agresywne narzędzie białoruskiego reżymu zagrażające polskiej oraz ogólnoeuropejskiej sytuacji wewnętrznej, 
byli/są niebezpieczni. Jako ludzie omamieni Bóg wie czym i traktowani brutalnie przez białoruskie służby – godni współczucia. Dobrze 
pojęli powagę tego, złożoność i delikatność zarazem, mieszkańcy rejonów przygranicznych, z jednej strony wspierając naszych mun-
durowych, z drugiej zaś pomagając imigrantom, gdy potrzebowali ciepłej odzieży, jedzenia, pomocy medycznej. Także tej ostatecznej, 
pogrzebowej. Nasi podlascy Tatarzy sprawdzili się jako obywatele i muzułmanie, za co należą się im słowa uznania. Przytoczę tu smsa 
pewnej dziennikarki, która napisała do mnie: Raz jeszcze bardzo dziękuję, bo to, co zrobiła wspólnota muzułmańska, to więcej niż tysiące 
słów. No więc czapki z głów, proszę Państwa. Pozdrawiam.

Musa Czachorowski
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DUA DLA OJCZYZNY 
(BIAŁYSTOK, 12.11.2021 R.)


