
tysemityzm? Przeciwnie, w obliczu tego ro-
dzaju wypowiedzi antysemityzm jawi się 
jako moralny obowiązek nie tylko Pola-
ka, ale każdego uczciwego człowieka. (…) 
Gdybym po lekturze wywiadu Edelmana 
miał narysować jego karykaturę, narysował-
bym zaślinionego nienawiścią kundelka, si-
kającego nie na to drzewo i szczekającego 
nie na swoim podwórku. A w powietrzu za-
wisłoby pytanie, czy byłaby to prawdziwa 
twarz nędznika, brechtającego o sprawach, 
które go przerastają?”.

KRZYSZTOF LIGĘZA
„Stąd do przyzwoitości”,

„Opcja na Prawo” nr 4/2008

* * *

„O pcja na Prawo” to skrajnie prawi-
 cowe czasopismo ukazujące się we

Wrocławiu, w 2007 roku wsparte sowicie 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (Kazimierza Ujazdowskiego, nota-
bene posła z okręgu wrocławskiego). W stop-
ce redakcyjnej „OnP” wśród stałych współ-
pracowników poza Ligęzą znajduje się do-
borowe grono antysemitów i negacjoni-
stów Holokaustu: Tomasz Gabiś, Stanisław 
Michalkiewicz, Dariusz Ratajczak, a także 
m.in. Jacek Gniadek SVD (literki po nazwi-
sku oznaczają członka zakonu werbistów). 
Pod artykułem tego ostatniego czytamy szo-
kującą notkę o tym, że … „autor od 2006 r. 
jest duszpasterzem migrantów i uchodźców 
przy werbistowskim Ośrodku Migranta Fu 

„T o nie pierwszy daleki od przyzwoito-
 ści wyskok Edelmana. Warto pamię-

tać, że to ten człowiek miał czelność twier-
dzić, że w czasie rządów Jarosława Kaczyń-
skiego Polsce zagrażał faszyzm. (…) Pod-
łość to mało. To potwarz, egzemplifikacja 
nienawiści do Polski i Polaków. Eksplozja 
dzikiego antypolonizmu, wręcz żydowskiej 
nienawiści. Jakże w tej sytuacji potępiać an-

Z cyklu: Złote myśli polskiej skrajnej prawicy

Shenfu w Warszawie”. Na łamach tegoż nu-
meru „Opcji” Gniadek zamieścił artykuł, w 
którym postuluje w odniesieniu do swoich 
podopiecznych m.in. „stopniowe wprowa-
dzenie (…) likwidacji zasiłków i zakazu dla 
imigrantów darmowego korzystania z pu-
blicznych instytucji. (…) Jest to z pewnością 
właściwy kierunek myślenia”.

Bez komentarza.
RP

Jacek Gniadek – „miłosierny” werbista (na pierw-
szym planie, z brodą)

Okładka „Opcji na Prawo”
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