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OBRAZ POLSKI I ŚWIATA W „WARSZAWSKIEJ GAZECIE” 
Mały szkic cytatograficzny 

 
Nie jest łatwo w niewielkim z założenia wyborze zdań z  tekstów prasowych 

ostatniego kilkulecia przedstawić, choćby w miarę wszechstronnie i interesująco, 
aktualną rzeczywistość społeczną i polityczną kraju w kontekście mię-
dzynarodowym. Posłużyłem się tu dorobkiem najlepszych piór „Warszawskiej”, 
która w moim przekonaniu  odzwierciedla najtrafniej i najobiektywniej ogół 
zdarzeń istotniejszych dla życia naszej ojczyzny i świata − zgodnie z zasadami 
rzetelnego dziennikarstwa. Zdarzenia te ujęte zostały zwięźle, hasłowo, niekiedy 
epigramatycznie; ich opis to odpowiednie cytaty jedno- czy wielozdaniowe, 
wyekscerpowane z tygodnika (który ma już swój stały krąg wiernych odbiorców6).  

Treść cytatów wydaje się użyteczna, kształcąca; niektóre informacje w nich 
zawarte mogły umknąć uwadze Czytelniczek i Czytelników prasy bieżącej, odbior-
ców mediów elektronicznych... 

 
 

#A 

aborcja  →  cywilizacja śmierci 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  →  Rosja 

agentura   
G. Wszołek, Wykaz rosyjskiej agentury potrzebny od zaraz! //WarszG 2015, 

9: 13 

aferał  →  ubogi 

AIDS  →  polityczna poprawność 
ambasada  →  media 

ambasador  →  Mosbacher 

Ameryka   
 /.../ Judith Acosta stwierdza, że za moralny i cywilizacyjny upadek Ameryki, 
jakiego jesteśmy obecnie świadkami, w dużym stopniu odpowiadają psycho-
terapeuci. <R. Kościelny, Kiedy psychoterapeuta staje się wyrocznią //WarszG 
2020, 33: 50> 

→  Amerykanin; USA 

 

 
6 I jest też niewątpliwie czytany w określonych − także rządowych − kręgach, które „profe-
sjonalnie” przemilczają jego istnienie. Paradoksalnie, to przemilczanie dużego tygodnika ogólno-
krajowego (nad tytułem mającego wyrazistą dewizę: Nie obchodzą nas partie lub te czy owe 

programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski − polskiej) jest jego 
wielkim zwycięstwem! 
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Amerykanin 
 Dziś 1 proc. najbogatszych Amerykanów posiada tyle zasobów netto, co 95 
proc. z dolnego poziomu piramidy zamożności. <R. Kościelny, O micie ame-
rykańskiej merytokracji //WarszG 2017, 6: 42> 
 Niezależnie od stosunków łączących nas z USA warto pamiętać, że Ame-
rykanie szanują tylko silnych. <J. Piekara, O politycznym sporze, łapówkach 
i kobiecie, która Polakom obrzydziła Amerykę //WarszG 2020, 40: 51> 
→  neomarksista 
ankieta 

 Ankiety są częścią handlu nieprawdą. <R. Kościelny, Niedługo kolejne 
wybory... //WarszG 2020, 29: 50> 

Antifa 
 W państwie prawa niedopuszczalne jest istnienie paramilitarnych bojówek 
otwarcie wzywających do łamania prawa i stosowania przemocy. Taką właśnie 
bojówką jest Antifa − Akcja Antyfaszystowska, czyli nieformalna grupa lewackich 
bojówek, które obrały za cel wyplenienie faszyzmu z życia publicznego. <WarszG 
2017, 47: 26 [wypowiedź Łukasza Pawelskiego]> 

antyfaszysta 

 Największym zagrożeniem dla demokracji są „obrońcy demokracji”, a dla kon-
stytucji „obrońcy konstytucji”. Najbardziej szkodzą Europie „prawdziwi 
Europejczycy”, a największymi faszystami są „antyfaszyści”. Żyjemy w Orwel-
lowskim świecie, w którym króluje nowomowa i odwrócenie pojęć. <M. 
Kokoszkiewicz, Lewaccy faszyści //WarszG 2020, 24: 18> 

antykatolicyzm  →  tęcza 

antykrzyżowy  →  nowy proletariat 
antypolonita  →  Katz 

antypolonizm 
 Czas w końcu, abyśmy antypolonizm potraktowali jako zbrodnię nie tylko 
równą antysemityzmowi, ale o wielokroć większą. Wszak jesteśmy Polakami i nie 
powinno to nikogo dziwić, podobnie jak nie dziwi nikogo zwalczanie anty-
semityzmu na całym świecie przez środowiska żydowskie i filosemickie. 
<M. Kokoszkiewicz, Wypowiadamy wojnę antypolonizmowi //WarszG 2013, 15: 
2> 
 Czy Żydzi w Izraelu wyssali antypolonizm z mlekiem matki, czy ktoś im go 
systematycznie kładzie do głów? <WarszG 2019, 20: 2 [wypowiedź Aldony 
Zaorskiej]> 
antysemityzm  →  antypolonizm; Haaretz; Katz; Michnik; Warszawska Ga-
zeta  
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Armia Krajowa 

 Armia Krajowa uzbroiła Żydów z Żydowskiej Organizacji Bojowej <E. Kurek, 
Problemy z historią //WarszG 2015, 25: 17> 

ateista  →  Bruksela 

Auschwitz 
 /.../ wiemy, że Europejczycy zbudowali Auschwitz /.../. <M. Kokoszkiewicz, 
Na smyczy autocenzury //WarszG 2020, 6: 15 [wypowiedź szefa Parlamentu 
Europejskiego Davida Sassoli]> 
Austriak 

 /.../ Austriacy byli najlepszymi i najbardziej oddanymi strażnikami w obozach  
koncentracyjnych, o czym nie chcą dziś pamiętać. <WarszG 2020, 28: 48> 

autostrada 
 /.../ autostrady mamy najdroższe w Europie. <WarszG 2017, 33: 4 [wypowiedź 
Marcina Hałasia]> 
Axel Springer 

 /.../ czy to nie przypadkiem wasz koncern Axel Springer nęka w stu procentach 
polski tygodnik, jakim jest „Warszawska Gazeta”? Panoszycie się w Polsce jak 
wasi zbrodniczy przodkowie i próbujecie niszczyć nieprzekupne polskie medium, 
które nie waha się pisać i mówić prawdy o waszych prawdziwych zamiarach 
i bezczelnym ingerowaniu w procesy demokratyczne naszego kraju. <M. Ko-
koszkiewicz, Czas pogonić okupantów //WarszG 2020, 29: 19> 

 

#B 

Balcerowicz  →  zdrajca 

Bąkiewicz 
 Wypada wyrazić uznanie dla takich działaczy Ruchu Narodowego jak Robert 
Bąkiewicz, który wprost apelował o głosowanie na Andrzeja Dudę. <WarszG 2020, 
29: 5 [wypowiedź Marcina Hałasia]> 

Belgia  →  muzułmanin 

Berlin  →  Trzaskowski; Zjednoczona Prawica 

bezkarny 

 /.../ wszystko sprowadza się do tego, żeby − jak mówi mój uczeń − znaleźć 
jakiś myk, czyli sprytny sposób, aby (jak wielu naszych milionerów) ukraść 
wystarczająco dużo społeczeństwu, ale pozostać bezkarnym. <WarszG 2020, 9: 9> 

Białoruś 
 Nasze tromtadrackie deklaracje wpychają Białoruś w ręce Putina. To fatalne 
rozwiązanie. Nie lepsze byłoby dla Białorusi wepchnięcie jej do UE. <WarszG 
2020, 40: 9> 

→  Rosja 
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Biały Dom  →  Deep State 

bluźnierca  →  mowa nienawiści  

bluźnierstwo 

 /.../ bluźnierstwo nie jest przestępstwem we Francji. <WarszG 2019, 16: 32> 

Bolek  →  Wałęsa 

Boniek  →  wyższe wykształcenie 

Bóg  →  europejskość; Kościół 

Braun  →  panświnizm; racja stanu 

brukowiec  →  Fakt 

Bruksela 

 Wiemy, że teraz Bruksela jest rządzona przez ateistów, genderystów i szcze-
gólnie nienawidzi Polski i Węgier, najbardziej nas atakuje, bo my najbardziej się 
przeciwstawiamy tej szalonej ideologii. <WarszG 2020, 32: 24 [wypowiedź ks. 
prof. Dariusza Oko]> 

→  nowy proletariat; państwo narodowe; Tusk; Zjednoczona Prawica 

 
#C 

Chiny 

 Tuż po II wojnie światowej USA produkowały połowę całego światowego 
bogactwa. Dziś USA odpowiadają już za tylko 16 proc. światowej gospodarki, 
a Chiny za 18 proc. Chociaż w 1980 r. było to zaledwie 2 proc. <J. Piński, 
Amerykański generał zapowiada wojnę //WarszG 2018, 44: 30> 
 Gołym okiem widać, że potencjał ludnościowy musi zadecydować, że to 
właśnie Chiny staną się nowym globalnym liderem. Pokusa, aby zatrzymać ów 
marsz Chińczyków po światowy prymat, jest w USA zrozumiała. Z drugiej zaś 
strony konsekwencje takiego konfliktu są trudne do przewidzenia. <J. Piński, 
Amerykański generał zapowiada wojnę //WarszG 2018, 44: 30> 
 Chiny to państwo, w którym prawa człowieka oraz szereg innych świętości 
świata, zwanego niegdyś „wolnym światem”, są w najwyższej pogardzie. I to 
wszystko pod czerwonym sztandarem komunizmu. A jednak kraj ten cieszy się 
coraz większą sympatią, a co gorsza coraz częściej mówi się, że jego rozwiązania 
przynajmniej niektórych problemów społecznych i ekonomicznych wcale nie 
muszą być takie złe, jak to z pozoru mogłoby się wydawać. Zwłaszcza w czasie 
obecnej pandemii, a zwłaszcza po niej. <R. Kościelny, Ameryka polubiła niewolę 
//WarszG 2020, 18: 42> 
→  wolny rynek 
Chińczyk 
 Chińscy generałowie lubią żartować, że naród chiński ma kilka milionów 
kawalerów, którzy chętnie umrą za ojczyznę. O ile w USA śmierć każdego 




