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"Jastrzębski ma rację dr. Kowalewski błądzi ... Kowalewski zarzuca Jastrzębskiemu 
"mijanie się z prawdą" ale to Kowalewski posługuje się nieprawdą, świadomie! 
Jastrzębski odwołuje się do wartości, Kowalewski do straszliwych totalitarnych 
ideologii!" - w związku z art...Ludomira Jastrzębskiego (Rzeczypospolita 8 maja 2014) i repliką 
dr. Kowalewskiego (Rz. 13 maja2014) 

Chciałbym zabrać głos z powodu innych ludzi, w imieniu milczącej, upokarzanej większości
oraz własnym jako inżyniera, architekta, urbanisty, specjalisty od komunikacji, praktyka i ofiary 
polityki "ładu przestrzennego"(wdeska.wordpress.com) - polityki, która uczyniła już wiele szkód w 
kulturze i w ładzie przestrzennym, podkopała zaufanie i więzy społeczne a zwykłym ludziom 
przysporzyła krzywd i upokorzeń, tak! ... w szczytowych momentach do 10 tysięcy rocznie! Czas 
najwyższy powiedzieć: dosyć! "Ubuntu - człowiek jest człowiekiem z powodu innych ludzi" - 
Desmond Tutu

Tym głosem chciałbym upomnieć się jednakowo o prawa obywateli i o hierarchię 
konstytucyjnych wartości, jednocześnie - inaczej mówiąc, o elementarną przyzwoitość, empatię 
zamiast pogardy, ład wartości konstytucyjnych zamiast ideologii totalitarnych, synergię zamiast 
dogmatu planowania - da się to ująć następująco: ład wartości podstawą ładu przestrzennego. 
Obecnie tak nie jest, będzie jeszcze gorzej bo postulaty Kowalewskiego idą dalej i powoli wchodzą 
w sferę ideologicznych zbrodni.

Przesadzam? -nie. Spróbujmy to sobie uświadomić! W dalszej części to uzasadnię, najpierw 
na poziomie ogólnym potem szczegółowym.

Dr. Kowalewski nie kieruje się konstytucyjnymi wartościami demokratycznego państwa prawnego! 
Wątpię, czy kiedykolwiek przeczytał Konstytucję i poświęcił choćby chwilę refleksji nad Jej 
wartościami i hierarchią wartości. Zresztą nie tylko on, badania jakie przeprowadziłem wśród 
studentów wydziału leśnego SGGW oraz w Autonomicznym Centrum Społecznym w Lublinie 
2013/14 wykazały nieznajomość Konstytucji wśród 90% badanych, niechęć do niej i brak wiary w 
skuteczną egzekucję wartości konstytucyjnie chronionych.  To nie pomówienie Kowalewskiego, to 
antycypacja, również powszechności, oparta na badaniach. To też sobie musimy uświadomić! 
Musi do nas dotrzeć jakie prawa nam się należą i jak bardzo o nich nie wiemy - jak jeszcze głęboko 
praktycznie i mentalnie tkwimy w PRLowsko-stalinowskiej doktrynie prawnej, wtedy zrozumiemy 
jak straszliwą ideologię implementuje nam minister Kowalewski!

Jakimi wartościami nie kieruje się Kowalewski? - chodzi o wartości konstytucyjne! ... 
zawarte w preambule i pierwszych rozdziałach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Te  
wartości ... to nie świstek papieru - to najwyższy dorobek humanistyczny ludzkości przepięknie 
zaklęty w przepisach Konstytucji - wynika on z nauk Jezusa Chrystusa, Buddy, Mahometa, 
różnorakich rewolucji, w końcu doświadczeń straszliwych totalitarnych ideologii a także 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - 47 r. Karty ONZ - 56 r. Deklaracji Helsińskiej ...

Kiedy przeczytamy Konstytucję, preambułę, i pogrupowane przeze mnie spontanicznie, 
według wolności i praw, obowiązków władz, oraz Rzeczypospolitej artykuły (30, 31, 
32,41,47,50,35,37,51 albo 21, 22 i 64 albo 2, 5,13,30,7,8,) to dostrzeżemy dwa główne aspekty, po 
pierwsze: że najważniejszy jest człowiek, jego wolności i prawa, zgodnie z hierarchią: godność, 
wolność i własność  1 ... inne prawa, (równość) prawa polityczne ... idt: to wolni obywatele 
powodowani synergią i dobrowolnymi więzami wartości i kultury tworzą wspólnotę a nie 
odwrotnie - jak w totalitaryzmach: gdy to wspólnota, poprzez bezwzględny przymus prawny 
kształtuje obywatela, narzuca mu swoje normy, stale ogranicza jego wolności i prawa aż do 
momentu, kiedy obywatel staje się bezwolnym, uciskanym trybikiem- przedmiotem wyzysku, dojną
krową dla uprzywilejowanych warstw, upokorzoną, uległą i bezbronną wobec pasożytujących na 
niej grup. 

1 żadne inne prawa konstytucyjne nie uzyskały tak wysokiego i bezwzględnego statusu jak godność, wolność, 
własność
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I po drugie: na organy władz publicznych Konstytucja nakłada szczególny i najwyższy obowiązek 
strzeżenia i ochrony tych wartości. Obowiązek wyższy i ważniejszy od innych obowiązków 
(zapewnienia porządku publicznego, prawnego, przestrzennego itd). 

A więc wartości konstytucyjne i ich hierarchia oraz hierarchia obowiązków tworzy demokratyczne 
państwo prawne! A nie totalitaryzmy! Podkreślmy: najpierw obowiązek ochrony wolności i praw a 
dopiero potem realizacja rozmaitych programów politycznych ... nigdy odwrotnie ... nigdy polityka 
wyżej i kosztem wartości konstytucyjnych!

Dr. Kowalewski nie przestrzega tych zasad, ani jako obywatel ani jako były Minister nic nie zrobił 
dla ochrony tych wartości - przeciwnie, psuł je i nadal wypowiada się jak typowy funkcjonariusz 
totalitaryzmu ...

Zarzucam dr. Kowalewskiemu nierespektowanie wartości konstytucyjnych - obrazę art. 13 
KRP Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nawoływanie do praktyk faszyzmu, nazizmu, 
komunizmu i eugeniki. Ponadto łamanie ładu konstytucyjnego, kierowanie się pogardą do ludzi, 
posługiwanie się nieprawdą! To jaskrawo ujawnia się w wypowiedziach Kowalewskiego ... nie 
tylko jego, także innych architektów zabiegających o implementację totalitarnej doktryny ładu 
przestrzennego - to totalitaryści, gorliwi uczniowie Speera a nie Jezusa Chrystusa.

Mamy do czynienia hierarchicznie z porządkami: moralnym, konstytucyjnym, społecznym, 
przestrzennym i ewentualnie estetycznym a nie odwrotnie. Żadnego porządku nie można realizować
z pominięciem moralnego i konstytucyjnego, te są najwyższe. Także wrażeń estetycznych 
Kowalewskiego2  To dobro człowieka jest najwyżej, porządek moralny i konstytucyjny nad 
porządkiem społecznym, przestrzennym, estetycznym, synergia nad przymusem a nie odwrotnie. 
Jeśli odwrotnie to już wkraczamy w totalitarne praktyki - ich istotę szczegółowo omówiłem w 
artykule "Etyczny Wymiar Ładu Przestrzeni Jako Podstawa Rewitalizacji - Koncepcje Studialne" - 
tom1 Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz w "Pogarda w architekturze" - Arche nr 
25/2014. Oto skrót: Eugeniczna ustawa "prawo budowlane" z 1994 roku to:

1. niedopuszczenie do zaistnienia niekontrolowanego obiektu ( Marszałek Sejmu: 
"bezwzględna prewencja", TK - "bezwzględna kontrola (przyszłych) zamiarów inwestora"; 

2. bezwzględna eliminacja powstałego bez zezwolenia obiektu (TK, - art 46 p. bud.);
3. bezwzględny wymóg zatrudnienia architektów i inżynierów, przy nawet najmniejszych 

pracach (prawo bud.);
4. bezwzględna, dwustopniowa kontrola każdego szczegółu: na etapie projektowania i na 

etapie pozwolenia na użytkowanie (prawo bud.); 

Podkreślę trzy cechy tej eugenicznej ustawy:
a) bezwzględna kontrola i eliminacja3  ... ufundowane na bazie pogardy i totalitarystycznego 

przeświadczenia o wyższości estetycznej i moralnej domu zaprojektowanego i 
zbudowanego (razem z najdrobniejszymi szczegółami, i pod przymusem) przez 
uprawnionego architekta nad estetyką domu zbudowanego przez wolnego, świadomego 
praw i obowiązków człowieka - charakter eliminujący wolność i dobrowolność współpracy 
z architektem na rzecz przymusu i totalnej kontroli;

b) charakter, który uprzywilejowuje architektów i inżynierów a kosztami tych przywilejów  
obciąża zwykłego człowieka, nakładający jednocześnie ciężary i bariery nie do 
przekroczenia na najuboższych, czasami wpędzając ich w trwałą nędzę - zbrodniczy 
charakter ustawy;

c) charakter dyskryminujący, łamiący wolność i godność człowieka oraz hierarchię praw i 
obowiązków konstytucyjnych;

2 wrażenia estetyczne to jeden z głównych powodów polityki "ład przestrzenny"
3   tego co nie przeszło kontroli i ... tego co nie zostało poddane kontroli - nawet gdy jest wartościowe i pożądane!



Wymarzony dom? - zapomnij. Teraz tylko taki, jaki Ci wskażą i pozwolą architekci, Twoje pole 
wyboru zredukowane, nie masz już nic do powiedzenia! Dobrowolność (współpracy z architektem) 
zamieniono na przymus, wybór w fikcję! Jeśli chcesz  poprawić sobie ścianę, dach czy ganek to 
tylko wtedy gdy na to wyrazi zgodę architekt a za to mu zapłacisz! 

Już nie możesz mieszkać i żyć tak jak chcesz tylko tak jak Ci to podyktują architekci a za to 
upokorzenie jeszcze musisz zapłacić upokarzającym - Kowalewskiemu i spółce! Kowalewski 
nazywa to "Ład, który jest konieczny i służy wszystkim" - przyjrzyjmy się temu "Ładowi": czy 
jest konieczny i czy rzeczywiście służy wszystkim? - czy tylko uprzywilejowanym?

Nie każdy chce aby jego życie (dom rodzinny) projektował Kowalewski i spółka i ma do tego 
prawo! - nieprzypadkowo wolność jest najwyższą wartością konstytucyjną! - a przecież jest 
zmuszany i jeszcze musi za to zapłacić zmuszającym! To tak jak wtedy, gdy naziści lub komuniści 
najpierw kazali ludziom kopać grób a później ... porównanie niestosowne? Naprawdę? A kto potrafi
rzetelnie wykazać niestosowność porównania? Rzetelnie, nie pobieżnie, na bazie faktów i logiki a 
nie demagogii.
Czy zwolennicy totalitaryzmów tak debatowali? Chcieli i potrafili ocenić skutki swych ideologii 
czy przypominali zaślepionych fanatyków? Dlaczego stosowali eufemizmy a gdy przyszło do 
osądów: kłamstwa i wypieranie się? Czy tym razem historia się powtórzy? Zobaczymy:  ... zostanę 
wysłuchany lub zakrzyczany ... a jak zareagują media? - tam gdzie totalitarna ideologia tam nie ma 
racjonalnych argumentów! Proszę o merytoryczną dyskusję! 

Dlaczego musiało minąć tak wiele lat i straszliwych zbrodni aby ludzkość przejrzała na oczy? - 
początki totalitarnych ideologii to XVII/XVIII wiek a ich rozkwit to XX wiek. Czy już przeminęły?
Dlaczego istotne elementy totalitaryzmów są wstydliwie wypierane, np. eugenika? A Polacy i 
narody środkowoeuropejskie, najbardziej poszkodowani! - to ofiary czy spadkobiercy?

Wstyd mi to wypowiedzieć ale spadkobiercy! ... skoro powstała taka ustawa (prawo budowlane) ... 
a Kowalewski i inni idą jeszcze dalej! Polska inteligencja?: "chcemy zaostrzyć przepisy bo nie 
chcemy gargameli u sąsiadów" - wychowana w PRL nie dostrzega skutków odwrócenia hierarchii 
wartości: małostkowość nad mądrością, pogarda i pseudo-estetyka nad kulturą! 
Wstyd mi z tego powodu. Dość krzywd! Dość kultury opartej na pogardzie i upokorzeniach! 
Dlatego wzywam do rzetelnej debaty z perspektywy wartości moralnych i konstytucyjnych, z 
perspektywy najwyższej wartości: sytuacji życiowej zwykłego człowieka w jaką wpycha go 
polityka Kowalewskiego. Proponuję oś dyskusji: wartości konstytucyjne verso totalitarne. A 
szczegółowiej: dobro człowieka verso wrażenia estetyczne patrzącego4 i dobro człowieka verso 
profity grup uprzywilejowanych.

Oto przykłady:
W okolicach Słupska, samotna kobieta z trójką dzieci, nie mając gdzie mieszkać, przyciągnęła 
traktorem na podwórko swej matki przyczepę holenderską, podłączyła ją kablem do prądu i z 
dziećmi zamieszkała w tej przyczepie. Co na to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego? 
Zapytał Ją pisemnie o pozwolenie na budowę! - ponieważ takiego nie miała nakazał rozbiórkę 
przyczepy, ponadto zagroził kobiecie więzieniem i grzywną w wysokości kilkudziesięciu tysięcy 
złotych w celu przymuszenia do rozbiórki przyczepy. Absurd, brak serca, zemsta? Nie, to realizacja 
doktryny Kowalewskiego! Wszystko zgodnie z prawem!
Takich przykładów tysiące! Inne? - proszę bardzo
Przykład 2, w okolicach Kazimierza Dolnego, 8-10 km. Wdowie z dziećmi aktywistka 
Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza, mgr inż. architekt, inspektor nadzoru, nakazała rozbiórkę 
domu. Z jakiego powodu? Z tego, że wdowa nie miała pozwolenia na budowę. Jej mąż, przed 
dziesięciu laty, bez pozwolenia, zaadoptował oborę, przekształcił ją w wygodny dom, i zamieszkał 

4 polemiści zarzucą mi zbytnie uproszczenie sprowadzające szerszą istotę do problemu estetycznego - nie mają racji, 
estetyka (i pogarda) to główna zawartość polityki "Ładu przestrzennego"; oczywiste, istnieją elementy, które mogą 
podlegać planowaniu i przymusowi; ja opisuję politykę, która dla estetyki wprowadza eugenikę, przymus i pogardę



w nim z żoną i dziećmi.
Wdowa, nękana groźbą kary pozbawienia wolności, grzywną 200 tys. zł, odsetkami od grzywny 
rozebrała dom i zamieszkała z powrotem z dziećmi w starej, niezdrowej, bez wygód chałupie. Jaki 
więc bilans strat i zysków z doktryny Kowalewskiego? - bo dla tej rodziny bezpowrotna nędza! 
Przykład 3 - pod Puławami. Starszy pan, ojciec rodziny, zrobił to co robiono od zarania: poprawił 
starą ścianę, dach i wejście do domu - podniósł standard życia - niestety bez pozwolenia. Skutek? - 
przyjechał inspektor nadzoru, mgr inż. architekt! ze spychaczem, policją i negocjatorami bo Ojciec 
zamknął się z butlami gazowymi broniąc do końca godności swojej i swojej rodziny. Spychacz 
rozwalił chałupę. Kosztami rozwałki obciążono ojca. Dalszy los rodziny nieznany, ojciec najpierw 
miesiącami koczował w namiocie obok rozwalonego domu, potem wylądował w szpitalu, na koniec
w przytułku. 
Przykład 4, w Kazimierzu, po wykryciu błędu w projekcie zdecydowano się dobudować kawałek 
ścianki ... i znowu ... Inspektor nadzoru: rozbiórka lub legalizacja za straszliwą sumę! Właściciel 
rozebrał, uzyskał pozwolenie i wybudował tą samą ściankę ponownie! Skonstatujmy! Zbudował, 
rozebrał i zbudował to samo! gdy dostał pozwolenie.  Absurd, a kto te absurdy wprowadza? - 
Kowalewski!
Czy nie są to zbrodnie, zbrodnie dla idei?  - idei estetycznego ładu przestrzennego? Jak Kowalewski
i spółka zdefiniowali tę ideę? Radzę przeczytać z uwagą! Konia z rzędem temu kto to zrozumie i 
wytłumaczy! Czy uczciwy człowiek jest w stanie zrozumieć i zaaprobować leninizm, stalinizm ...? 
A czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza takie praktyki? Obowiązkiem wyjaśnienia 
tego ciążą na organach państwa, w tym Kowalewskim.
Zapytajmy więc, jakie przeciwstawne wartości wskaże nam Kowalewski? Zapytajmy go o to 
publicznie, mamy prawo, chcemy wiedzieć jakie korzyści z praktyki wtrącania ludzi w nędzę 
odnosi społeczeństwo jakie kultura a jakie Kowalewski?... Ja wskażę jedną korzyść/stratę: 
pieniądze i profity dla Kowalewskiego i spółki ...
Zapytajmy architektów ... oni odwracają wzrok, nie chcą publicznie zabrać głosu! SARP odmówił 
wypowiedzi. Architekci kazimierscy również: odmówiono mi miejsca w "Biuletynie 
Kazimierskim", Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Kazimierzu nie chciało zabrać głosu, 
podobnie Stowarzyszenie Genius Loci, Instytut Sobieskiego, duże media5 Dlaczego polityka ładu 
przestrzennego jest implementowana po kryjomu, dlaczego brak głosu poszkodowanych? Gdzie 
konsultacje społeczne?6 Czy Polacy świadomi są totalitarnego charakteru tej polityki? Dlaczego tą 
politykę wprowadza się tylnymi drzwiami i za pomocą demagogii i kłamstw!
Co odpowie nam Kowalewski? Zrzuci winę na urzędników? Nie da rady - powyższe czynności 
Inspektorzy wykonali zgodnie z prawem budowlanym, które współtworzył i realizował (jako 
minister) i nadal chce rozwijać Kowalewski! Kowalewski i architekci tego chcą, mają z tego 
profity!  Takich przykładów tysiące!
Podkreślmy: 

1. Gdyby bohaterowie powyższych przykładów wystąpili o pozwolenie, otrzymaliby je gdyż 
prawo do adaptacji im przysługiwało - jedynym ich uchybieniem był brak pozwolenia!; 

2. Jednak kosztów uzyskania pozwolenia nie byliby w stanie udźwignąć (koszty projektu, map,
naniesień, zaświadczeń, uzgodnień) ponieważ stały się nieproporcjonalnie wysokie i  
przekroczyły koszty robót wykonywanych sposobem gospodarczym;

3. Kosztów legalizacji, prewencyjnie zbyt wysokich także nie byliby w stanie udźwignąć;
Pozostał wybór: rezygnacja z modernizacji domu i lepszego życia ... albo: rezygnacja z godności: 
zaciągnięcie kredytu, opłacenie architektów i życie pod ciężarem i kredytu i architektów. Komu 
oprócz uprzywilejowanym to służy?

5 Lista odmów długa, zarówno redakcji jak znanych redaktorów, (dużej liczby odmów proszę nie interpretować jako 
argumentu przeciwko, powody odmów to temat na inną analizę ) 

6 wykład Ewy Stępniak 14 marca 2014 w Autonomicznym Centrum Społecznym Cicha 4 w Lublinie - konsultacje 
społeczne odbywają się oszukańczo; nie zaprasza się zainteresowanych, zaprasza się tylko lobbystów lub słupy np. 
związek fryzjerów lub kelnerów itd. 



4. Dom był ani brzydki ani ładny, zwyczajny, jak inne, raczej schludny;
5. Stan domu i otoczenia przed rozbiórką byłby lepszy (ładniejszy7)od potencjalnego stanu po 

uzyskaniu pozwolenia ponieważ środki przeznaczone na uzyskanie pozwolenia (profity 
Kowalewskiego i spółki) uszczupliłyby budżet przeznaczony na adaptację domu a 
współpraca z architektem ma wartość jedynie w relacjach dobrowolnych, gdy jest 
zainteresowanie jego wiedzą i umiejętnościami - przymus jest złym projektantem.

A więc przeciw-skuteczność polityki ładu przestrzeni! To również charakterystyczna cecha 
totalitaryzmów: wszędzie gdzie zaistniały, efekty były odwrotne, wszędzie występowałyby też 
niewyobrażalne zbrodnie. Mija dwadzieścia lat tej polityki a stan ładu przestrzeni coraz gorszy, to 
podkreślają architekci i sam Kowalewski. Ja zgłaszam uwagi;

1. ich propozycje to "z deszczu pod rynnę"
2. powodowani pogardą kwestionują demokratyczny wybór Polaków (Polacy już wybrali: 

miasta się kurczą, przedmieścia pęcznieją)8 - Kowalewskiemu to się też nie podoba! 
Gdzie był Kowalewski jako minister i co zrobił w czasie swojej kadencji aby zapobiec lub naprawić
szkody? Czym jest dla niego "ład przestrzenny"? A czym dla nas? Dla mnie jest częścią kultury 
ładu wartości: ład wartości ładem przestrzennym! A dla Kowalewskiego? 

Pogarda? - to podstawa totalitaryzmów: dyskryminacji, rasizmów, nazizmów i wszystkich - izmów: 
pogardzamy niższą rasą, słabszymi, brzydszymi. Powodowani pogardą Naziści mordowali nie tylko
Żydów, mordowali ułomnych, kalekich, z wadami (zez, jąkanie, zajęcza warga ...), brzydkich a 
zaczęło się od nie zezwalania na małżeństwa brzydkim i niepiśmiennym, potem była przymusowa 
sterylizacja, a na końcu eufemizm: "ostateczne rozwiązanie" - jak będzie wyglądać "ostateczne 
rozwiązanie" w wydaniu Kowalewskiego ... on też funduje eufemizmy i nieprawdę (o tym później) 
- tak jak naziści, oszukiwali nie tylko rasy niższe, swoje szeregi partyjne również. Komuniści 
podobnie. Maoiści, Castryści i Pol-Potowcy nie inaczej. Wszyscy oszukiwali w imię obłąkanej, 
eufemicznie sformułowanej idei "dla wspólnego dobra" i zawsze z ukrytym celem: przywileje! 
Kowalewski również ... podobieństw jest naprawdę dużo, na wyliczenie wszystkich - brak miejsca.
 
Kowalewski kieruje się pogardą do ludzi: nie chce zaaprobować wolności wyboru Polaków: oni już 
wybrali: Polacy uciekają z miast9 - miasta się kurczą, centra jałowieją, rozrastają się przedmieścia 
zabudowywane indywidualnie - Kowalewskiemu się to nie podoba, nazywa to chaosem! Tylko kto 
za to odpowiada: Polacy czy twórcy polityki łady przestrzennego? Jałowe i nieprzyjazne Centrum 
Warszawy to lepszy wybór? - na pewno droższy!
A Polacy? - kochają wolność i swobodę, nie chcą kołchozu, patologicznej, degenerującej, 
odczłowieczającej i odbierającej godność ujednoliconej, zamkniętej i nadmiernie zagęszczonej 
architektury. Co na to Kowalewski? Zastąpił go dr. Bajm: " Polacy są nieświadomi, nie rozumieją, 
nie potrafią kalkulować , przewidywać ..."10 A więc pogarda ... Polacy są głupi! - wyręczyć ich musi
Kowalewski. Pewnie dlatego robi się wszystko aby głos obywateli nie został wysłuchany!
"Emancipate yourself from mental slavery ..." - Bob Marley
 
Ps. W latach sześćdziesiątych prowadzono eksperymenty na zbiorowościach, badano skutki 
nadmiernych zagęszczeń, stwierdzono najpierw wzrosty dewiacji seksualnych, potem chorób w 
końcu przy największym zagęszczeniu elementy degeneracji ... do kłamstw kowalewskiego odniosę
się w następnym liście 11

7 każdy chce mieć ładny dom! - architekci powodowani pogardą, interesem własnym stygmatyzują ludzi odbierając 
im godność - jak można mówić, że ktoś jest brzydki? - jak można mówić, że ktoś ma brzydki dom?

8 Rzeczypospolita nr
9 Rzeczypospolita nr

10 dr. Michał Bajm - debata w Instytucie Sobieskiego 18 lutego 2014 pt. "planowanie przestrzenne w Polsce - system 
czy chaos?", prowadził (i nie udzielił mi głosu) Paweł Szałamacha
11 z braku miejsca nie rozwinąłem wszystkich wątków, nie wskazałem wszystkich kłamstw kowalewskiego, skali 

kultury pogardy, wpływu totalitarnej idei na architekturę i urbanistykę, piękna i nieznajomości naszej Konstytucji 
oraz wpływu stalinowskiej doktryny na umysły - zrobię to w następnych listach jeśli Rzeczypospolita udostępni 
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