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Mgławicę malowniczych teorii o środkach lecz-
niczych zdolnych poskromić wirusa z Wuhan 
przeciął w końcu promień światła. Anthony Fau-
ci, główny epidemiolog USA, jeszcze od czasów 
Reagana dyrektor Narodowego Instytutu Aler-
gii i Chorób Zakaźnych, ogłosił optymistycz-
ną wiadomość. 
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Prawda ma tyl-
ko jedną twarz, 
a kłamstwo ma 
ich wiele.

Monteskiusz
(1689-1755)

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 
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Niemiecki 
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Nad Tatrami 
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Przyjrzyjmy się tej ca-
łej globalizacji w prakty-
ce. Mantra numer jeden: 
„Świat się skurczył”. Sta-
ło się tak głównie za spra-
wą komunikacji lotniczej: 
podniebne cargo, maso-
we przewozy pasażer-
skie, od których aż roi się 
nad naszymi głowami.

W czasie woj-
ny w roku 1002 wyto-
czonej przez króla Nie-
miec (a od 1014 cesarza) 
Henryka II w celu okro-
jenia i podporządkowa-
nia sobie państwa Bole-
sława Chrobrego – Bu-
dziszyn stawał po stro-
nie Polski.

Mija właśnie 75. roczni-
ca wyzwolenia KL Da-
chau, obozu, który nie 
tylko zaczął funkcjo-
nować jako pierw-
szy, ale również uzna-
wany był przez nazi-
stów za obóz wzorcowy. 
Otwarto go już w marcu 
1933 roku.

Każda narodowość ina-
czej zapisywała swo-
je miejsca. Polacy pisa-
li: Czarna Góra, Jurgów, 
Rzepiska, Trybsz, Nowa 
Biała. Te same miejsca 
Słowacy nazywali po 
swojemu: Čierna Hora, 
Jurgov, Repiská, Tribś, 
Nová Belă.

Z ankiety „Priorytety płat-
ności”, przeprowadzonej 
na zlecenie Krajowego 
Rejestru Długów, wynika, 
że małe i średnie firmy 
mają zwyczaj najpierw 
płacić pensje pracowni-
kom, a dopiero potem wy-
wiązywać się z podatków 
i składek.

Władza jest ponad rządem. 
Istnieje w ramach relacji społecz-
nych, politycznych i gospodar-
czych. Jest istotą i celem wszelkich 

działań zespołowych. Tym różni 
się od rządzenia, że ustala zasady, 
normy, reguły i system rządzenia. 
A zatem rząd jest niczym innym 

jak tyl-
ko procesem administrowa-
nia państwem. Jest działaniem 
na podsta- str. 3 ► str. 4 ►

Kornel – siła 
spokojnego 
uporu

str. 16 ►

Paweł 
Zyzak

Semantyka władzy
■ Prawica ma rząd, ale nie ma władzy. Koncentruje się na rządzeniu i na słupkach 
poparcia politycznego. Rządzenie jednak bez posiadania władzy, nawet przy wyso-
kich słupkach poparcia, to, jak mówią kibice, krótka piłka. Prawica wy-
grała wybory raz i drugi. Rządzi drugą kadencję, może będzie rządzić 
trzecią kadencję. Ale bez władzy nie poradzi sobie z totalną opozycją.

Michał Mońko

D  F

Koronawirus, wybory a sprawa polska
czytaj na str. 10 ►
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Polska i Polacy

Nie wyobrażam sobie, aby jakikol-
wiek poważny polityk w kraju przed-

kładał swoje urażone ego, ratował swo-
ją twarz w ten sposób, że będzie rozbi-
jać większość w czasie tak potężnego 
kryzysu — powiedział w TVN24 Adam 
Bielan, europoseł, rzecznik sztabu pre-
zydenta Andrzeja Dudy i członek Poro-
zumienia Jarosława Gowina.

Donald Tusk, były premier RP, były 
szef Rady Europejskiej, a obec-

nie? Choć piastuje funkcję szefa Euro-
pejskiej Partii Ludowej, to każdym ko-
lejnym wpisem udowadnia, że bliżej 
mu do internetowego hejtera czy trol-
la . Szef EPL próbuje przedstawiać 
polską demokrację w jak najgorszym 
świetle. Tym razem porównał, przyta-
czając „dowcip”, Polskę do Białorusi. 
Był kiedyś taki dowcip: demokracja na 
Białorusi tym się różni od europejskiej, 
że tam nigdy nie wiadomo, czy i kie-
dy będą wybory, ale zawsze wiadomo, 
kto wygra, a w Europie odwrotnie. Bar-
dzo śmieszne— napisał na Twitterze 
Tusk.

Hołownia tłumaczy się ze łzawe-
go wystąpienia: Przeżywam kon-

stytucję sercem. Zarzekał się, że sytu-
acja nie była wyreżyserowana. Nie je-
stem Julią Roberts, żeby płakać na za-
wołanie. No coż, prezydenta mazgaja 
jeszcze nie było.

Portal Onet.pl próbował kreować 
nową rzeczywistość twierdząc (na 

podstawie anonimowych źródeł), że 
Andrzej Duda poda się do dymisji. Nic 
takiego nie nastąpiło, a sam prezydent 
umieścił ironiczny komentarz do rewe-
lacji: „http://Onet.pl podobno rozważa 
moją dymisję. W redakcji już głosowa-
li i zdecydowali. Inne redakcje podcho-
dzą do tego z pełną powagą. Klamka 
zapadła..” – napisał na Twetterze pre-
zydent. Publikacja tego artykułu nara-
ziła na śmieszność nie tylko dzienni-
karzy, ale także wydawców i cały por-
tal. Prezydent nie może złożyć dymisji, 
może złożyć urząd. Nie ma komu zło-
żyć dymisji, ponieważ jest pierwszym 
obywatelem Rzeczypospolitej. 

Umierają ludzie, padają firmy, a Wy 
myślicie tylko o władzy. Zamiast 

pseudowyborów – więcej testów, kon-
kretne daty odmrażania gospodar-
ki, walka z suszą, otwarcie granic dla 
pracowników transgranicznych – na-
pisała na Twitterze kandydatka PO na 
prezydenta Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska. Może pani Kidwaw powinna zająć 
się lepieniem pierogów a nie polityką?

4 maja wszedł w życie drugi etap „od-
mrażania” gospodarki, który w du-

żej mierze objął handel. Swoje podwo-
je znów mogły otworzyć galerie handlo-
we i inne sklepy wielkopowierzchniowe 
(zgodnie z zaleceniami sanitarnymi). 
Na tej liście znalazła się również IKEA, 
która 14 marca podjęła decyzję o za-
mknięciu wszystkich 11 sklepów w ca-
łej Polsce. O tym, że klienci IKEI długo 
czekali na możliwość ponownego zro-
bienia zakupów w marketach tej sie-
ci, świadczą zdjęcia i filmy zrobione 4 
maja przed sklepami w różnych czę-
ściach kraju. Kolejka osób oczekują-
cych na wejście np. do IKEI w Katowi-
cach ciągnęła się przez kilka sektorów 
parkingu przed sklepem. 

W czasach PRL, kiedy nie było oficjalnych obchodów święta 
Konstytucji, organizowaliśmy w naszym wiejskim domu spotka-
nia towarzyskie. Przy ognisku zbierali się nasi przyjaciele i zna-
jomi, by wspólnie obchodzić urodziny Ojca, a przy okazji dys-
kutować, także na tematy związane z ustrojem Polski, a więc 
i Konstytucją.

Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, w tym powszechnie zna-
ny Mazurek Trzeciego Maja. Ojcu życzyliśmy zdrowia, wytrwa-
łości w działaniu i nadziei, by kolejne urodziny były obchodzo-
ne wspólnie w wolnej Polsce.

W tym roku po raz pierwszy 3 maja nie mogliśmy Mu złożyć 
życzeń, ale wspominaliśmy Go ze wzruszeniem. Był nie tyl-
ko odważnym człowiekiem i wielkim polskim patriotą, ale 
dla nas był po prostu ciepłym, dobrym i kochanym Tatą.

Mateusz 
Morawiecki

Rocznica urodzin
 ■ Urodził się w Warszawie w 1941 roku, w dniu Święta Kon-

stytucji Trzeciego Maja, dokładnie 150 lat po jej uchwaleniu.

„Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew....” 
– tymi słowami śp. Kornel Morawiecki, 
jako Marszałek-Senior rozpoczął swo-
je przemówienie inaugurujące posiedze-
nie VIII kadencji Sejmu RP . 30 września 
2019 roku Kornel Morawiecki odszedł do 
Domu Pana. Dziś przypomnijmy to nie-
zwykłe wystąpienie.

„Niosę Ciebie Polsko, jak żagiew, jak 
płomienie,/ Gdzie Cię doniosę – nie wiem”. 
To słowa z podziemia, autor nieznany. Po 
latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych 
dni.

Panie Prezydencie! Wysoki Sejmie! 
Drodzy Rodacy! Niesiemy ciebie, Pol-
sko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie cię 
doniesiemy? My, Polacy, jesteśmy wiel-
kim, dumnym narodem. Mamy wielką 
przeszłość. Jesteśmy narodem z poko-
leń przed nami, w pokolenia, które przyj-
dą po nas. Jesteśmy cząstką dziejów. 
Rośliśmy z chrześcijańskiego, z euro-
pejskiego ducha, z naszej mowy i kultu-
ry, z umiłowania wolności, z pracy i wal-
ki o niepodległość, z fenomenu „Soli-
darności”. Nam, posłom, przypadł za-
szczyt reprezentowania obywateli – tych, 
którzy poparli obecne tu, w Sejmie, ugru-
powania, tych, których głosy nie zosta-
ły uwzględnione, a także tych, którzy nie 
poszli do wyborów. Mamy obowiązek mó-
wić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, 
spierając się, dochodzić do porozumienia 
i służyć Polsce, służyć wszystkim obywa-
telom. To nasza wielka odpowiedzialność 
i nasze wyzwanie.

Czy prawo stanowione przez Sejm 
obecnej kadencji pomoże Polsce? Czy 
potrafi poprawić dolę mieszkańców na-
szego kraju? Czy biednych uda się wy-
rwać z biedy? Czy da perspektywę am-
bitnym, pracowitym i zdolnym? Czy przy-
wróci cześć bohaterom „Solidarności”? 
Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo 
i rozpacz. Rządzą ci, którzy mają pienią-
dze i siłę. Ludziom potrzeba uczestnictwa, 
możliwości wypowiadania się, decydowa-

nia o sobie, o kraju. Takie są nasze cele, 
takie będą nasze czyny.

Tu, z tej trybuny, padło przed laty dra-
matyczne pytanie: Czyja jest Polska? Jest 
jednak jeszcze bardziej doniosłe, ważniej-
sze pytanie: Dla kogo jest Polska? Żyje-
my nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy 
dla innych. Polska ma rosnąć, rozwijać się 
nie tylko dla Polaków. Jesteśmy potrzeb-
ni. Jesteśmy potrzebni sąsiadom, światu, 
mamy łączyć zachód Europy z jej wscho-
dem. My razem jesteśmy ważniejsi niż 
każdy z osobna. Ponad nami są wartości: 
dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. 
Nad nimi jest poczucie sensu naszego in-
dywidualnego życia i naszego narodo-
wego trwania, sensu tożsamego z nie-
pojętym Bogiem. Polacy nieraz, przyda-
jąc się sobie, przydawali się innym. Tak 
było w 1920 r., tak było podczas II wojny 
światowej, w latach walki i męczeństwa, 
kiedy nasz naród cierpiał, tak było w zry-
wie „Solidarności”. Przydaliśmy się Euro-
pie, przyczyniliśmy się do pokonania tota-
litaryzmu, mieliśmy swój udział w kształ-
towaniu mapy Europy, ale po okrągłym 
stole zabrakło nam odwagi, wyobraźni 
i oryginalności.

Marzy mi się, żebyśmy w tym parla-
mencie, z udziałem całego społeczeń-
stwa, zaproponowali Polsce i Euro-
pie nową, wielką konstytucję na miarę 
XXI w. Konstytucję nie tylko praw, obo-
wiązków i wolności, konstytucję sen-
su. Powiemy w niej o wzajemnej so-
lidarności bogatych z biednymi, mło-
dych ze starymi, zdrowych z chorymi, 
przedsiębiorców z pracownikami, Pola-
ków w kraju z Polakami na obczyźnie. 
Powiemy o solidarności między ludźmi 
i narodami. Powiemy w konstytucji o no-
wym podziale władzy, uzupełniającym 
obecne, tradycyjne podziały, o koniecz-
nej dziś separacji władzy politycznej, 
ekonomicznej i informacyjnej. Przed laty 
nie zgadzaliśmy się na komunistyczną 
dominację polityki nad gospodarką i me-
diami. Dziś nie możemy zgadzać się na 
panowanie pieniądza nad polityką i nad 
prawdą. Czy potrafimy, jak nasi praojco-
wie, dać sobie i światu projekt na miarę 
Konstytucji 3 maja?

Tego wam, szanowni parlamentarzy-
ści, i tego nam, rodacy, życzę.

Prowadź nas, Polsko!

Niosę Ciebie Polsko
Czytaj też na str. 16. ▶
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Komentarze i Felietony

wie i w granicach określonych 
przez władzę. 

Każda władza zakłada moż-
liwość wykorzystania siły, prze-
mocy. System represyjny oparty 
jest na policji, wojsku i na sądach. 
Natomiast w demokracji stoso-
wana jest przemoc wewnętrzna 
za pomocą siły wiedzy i władzy. 
Martin Barker, profesor na Uni-
wersytecie w Aberytwyth w Wa-
lii pisze, że znane są formy wła-
dzy stosowane za pomocą kary, 
armii i sił policyjnych. „Ale główną 
i powszechną formą władzy jest 
dziś władza polegająca na po-
wiązaniu władzy i wiedzy”. 

A zatem wystarczy powią-
zać fort TVN z „wolnymi sąda-
mi”, żeby prezes PiS miał nie-
spokojne sny. A jeśli do tego do-
rzucimy kilka innych liberalnych 
i lewicowych mediów elektronicz-
nych i drukowanych, w tym gaze-
tę, zwaną „wehikułem prawdy”, 
to prezes PiS w ogóle nie powi-
nien spać. 

Ta władza, wykorzystu-
jąc wiedzę, sięga do naszych 
mózgów. Dostarcza odbiorcom 
mediów sposoby interpretacji ich 
myśli, snów, uczuć i czynów. Mi-
chel Foucault, uczony francuski, 
postrzegał władzę i wiedzę nie-
rozłącznie jako wiedzę/władzę. 

To wiedza/władza filmu „Po-
kłosie”, władza inscenizacji „Na-
szej Klasy”. Władza przerażają-
co głupich seriali telewizyjnych 
typu „Leśniczówka” albo „Ran-
czo”. Władza bezsensownych 
dyskusji i tzw. rozmów telewi-
zyjnych. Władza tragicznych re-
portaży i słuchowisk radiowych. 
Władza fatalnych programów 
i audycji informacyjnych i publi-
cystycznych. Wyjątkiem pozy-
tywnym jest RDC, dobrze prowa-
dzone ze świetnymi rozmówcami 
i rozmowami. 

Władza z korzenia PRL za-
anektowała w 1989 roku i utrzy-
muje cztery sfery wiedzy i umie-
jętności: a) kanały komunikacyj-
ne i określone typy informacji; b) 
powiązania organizacyjne, które 
są władzą; c) specyficzne umie-
jętności i określone specjalizacje 
funkcjonalne; d) ogólnie obowią-
zujące reguły zatrudnienia w są-
downictwie, adwokaturze, szkol-
nictwie wyższym, kulturze etc.

Foucault stwierdził, że powią-
zanie władzy z wiedzą ma cha-
rakter fundamentalny. Władza nie 
musi opierać się na zewnętrznym 
przymusie. Dla realizacji swych 
celów, władza używa subtelnych 
narzędzi wewnętrznego przymu-
su. To szeroko pojęta wiedza, 
ekspresja, stereotypy, dostarcza-
ne odbiorcom przez media elek-
troniczne i drukowane, a także 
przez teatr, film i literaturę. 

W normalnym porządku wła-
dza należy do elity, czyli do war-
stwy kierowniczej narodu. Trady-
cja wyróżnia elity moralne, inte-
lektualne, artystyczne, politycz-
ne, organizatorskie. To ludzie za-
korzenieni w tradycji kraju, przy-

wiązani do wartości narodo-
wych wartości, obyczajów, praw 
i ustroju politycznego.

„Elita jest zbiorem ludzi, któ-
rzy zajmują kluczowe pozy-
cje w organizacjach społecz-
nych i regularnie kształtują pro-
cesy decyzyjne” – piszą Micha-
el G. Burton i John Higley w tek-
ście „Elite settlements” [w:] Ame-
rican Sociological Review, 1987. 
Do elity należą ludzie wyróżnie-
ni, przywódcy partii, organizacji 
i ruchów, reprezentujący politykę, 
związki zawodowe, gospodarkę, 
media i Kościół. 

„Podczas gdy celem elit 
politycznych jest integrowa-
nie wielkiej liczby dążeń indy-
widualnych, rola elit intelektual-
nych, artystycznych i moralno-
-religijnych polega na sublimo-
waniu energii psychicznej naro-
du” – pisał prof. Karl Mannhe-
im w książce „Człowiek i społe-
czeństwo w dobie przebudowy”. 

Elity polityczne, które wzię-
ły władzę w 1989 roku, mają 
korzenie z 1944 roku. To dzie-
ci i wnuki założycieli PRL, war-
stwa „trzymająca władzę” w no-
wej Polsce. Trzymająca władzę 
nawet w telewizji publicznej. Elitę 
stanowi I sekretarz PZPR gdań-
skiego pisma „Czas”, dzisiaj pre-
zes Telewizji Polskiej. Pamiętam, 
jak towarzysz sekretarz, w czasie 
Kaszubskich Spotkań Publicy-
stycznych, na pytanie, czy trud-
no być pierwszym sekretarzem, 
odparł: „Dobrym sekretarzem 
– trudno”. 

System władzy, z którym zde-
rzają się dzisiaj rządy prawi-
cy, to media elektroniczne i dru-
kowane, sądownictwo, szkolnic-
two (nauka), kultura (teatry, wy-
dawnictwa, biblioteki, film, mu-
zea, domy kultury i polskie ośrod-
ki za granicą), media komercyj-
ne i publiczne, media drukowane 
etc. Formalna i nieformalna wła-
dza jest spleciona z wiedzą. Ten, 
kto panuje nad wiedzą, panuje 
także w sferze politycznej. 

Media w nowej Polsce są wła-
dzą nad obrazem rzeczywistości 
i nad postrzeganym przez czło-
wieka obrazem samego siebie. 
Liczą się nie fakty, ale ich me-
dialne interpretacje. Władza się-

ga po coraz subtelniejsze narzę-
dzia wpływu. Za pomocą prze-
kazów medialnych podważana 
jest różnica pomiędzy tym, co 
prawdziwe i tym, co fałszywe. 

. Obserwowałem ludzi, 
gdy w ramach organizacji rolni-
czych prowadzili rozmowy z rzą-
dem 6 i 7 lutego 1999 roku. Wła-
dzą jedyną i niepodważalną była 
dla nich telewizja, a nie ówcze-
sny minister rolnictwa i wicepre-
mier rządu RP. 

Rozmowy z rządem 
były raz po raz przerywane, 
bo rolnicy wybiegali na korytarz 
gmachu Rady Ministrów, by tam 
zobaczyć w telewizji prowadzo-
ne przez siebie rozmowy i dowie-
dzieć się, jak te rozmowy prze-
biegają, czy rolnicy są zadowo-
leni z propozycji ministrów Ar-
tura Balazsa i Leszka Balce-
rowicza, co rząd Jerzego Buz-
ka zamierza uczynić dla pol-

skiej wsi. Po powrocie na salę ob-
rad, rolnicy odnosili się wyłącznie 
do medialnych wypowiedzi stro-
ny rządowej. 

Nie ma dzisiaj jednoznacz-
nych faktów, bo te same wydarze-
nia i narracje mają wiele znaczeń. 
Media definiują rzeczywistość, 
oceniają, wartościują, komentu-
ją, analizują, osądzają. W efek-
cie wpływają na sposób rozumie-
nia otaczającego świata. A zatem 
media pełnią funkcję władzy ide-
ologicznej. Nie tylko dostarcza-
ją materii do dyskursu, ale także 
dostarczają ideologii, czyli zbioru 
ocen i wartości. 

Ideologia tworzy zbiory prze-
konań, determinuje postawy, któ-
re z kolei decydują o zachowa-
niach ludzi. Ostatecznie to me-
dia decydują o publicznym ist-
nieniu albo nieistnieniu faktów 
i ludzi. „Media powołują i nadają 
znaczenia faktom już przez samą 

obecność tych faktów na pierw-
szych albo na ostatnich stronach 
gazet i w dziennikach telewizyj-
nych” – pisze Maxwell McCombs, 
profesor na Uniwersytecie w Au-
stin w Texasie. 

„Bez względu na to, czy ob-
raz odpowiada rzeczywistości, 
czy nie, zdarzenie przedstawio-
ne w mediach staje się zdarze-
niem prawdziwym, z którym trze-
ba się liczyć” – twierdzi Jonathan 
Culler, profesor na Uniwersytecie 
Cornella. 

Obecność mediów w codzien-
nym życiu, to obecność wła-
dzy/wiedzy w codziennym życiu. 
Możliwość wpływania na to życie, 
uczyniło z mediów odrębną wła-
dzę, niezależną od jakiejkolwiek 
innej władzy. Jest to władza wy-
nikająca z prawa i z założenia, że 
media, mniej lub bardziej demo-
kratyczne, przedstawiają prawdę. 
I jeśli w kraju takim jak nowa Pol-
ska, z natury konserwatywnym, 
prawica zmaga się z lewactwem 
i w miastach przegrywa z lewac-
twem, to jedna jest tego przyczy-
na: władza/wiedza po stronie le-
wactwa i ludzi z korzeni PPR/UB/
PZPR/SB. 

Niekiedy medium telewizji od-
bierane jest tak, jakby było oso-
bą, jakby dysponowało kompe-
tencjami, autorytetem, psychiką 
i władzą nad odbiorcami przeka-
zu. Ludzie doświadczają smutku, 
gdy smuci się władza medium, 
doświadczają rozpadu osobowo-
ści, gdy rozpada się osobowość 
medium. Ludzie wiedzą, że wie-
dza/władza, ekspresja i igrzyska 
są zawsze w mediach: w telewi-
zji, w radiu, w filmie i w teatrze. 

Semantyka władzy Michał Mońko

D  F
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Estrada nie jedno ma obli-
cze. Prócz zespołu rokowe-
go o nazwie BUDKA SUFLE-
RA, dał się niedawno poznać 
nachalny SUFLER DUPKA, 
który próbuje wkręcać widzów, 
sam nie wie w co, ośmiesza 
nieporadnie nieporadną 
kandydatkę na prezydenta, 
jakby ona sama nie była 
wystarczająco śmieszna. Nikt 
bidulce nie wytłumaczył czym 
się różnią wybory prezydenckie 
od konkursu na Miss Głupoty.

Jakby nie dość było 
śmieszności, to mamy jeszcze 
występy „trzeciej osoby 
w państwie”, która poucza nas 
i zabawia. Palikot, Petru, a na-
wet sama Kidawa Błońska, 
to amatorzy przy profesjonali-
ście kabotynizmu czystej wody. 
Co najwyżej ustępuje on pod 
tym względem niegdysiejszej 
„pierwszej osobie w pań-
stwie”, czyli osławionemu Bol-

kowi. Ostatnio dowiedzieliśmy 
się od pana marszałka o zagro-
żeniu, jakie niosą koperty, któ-
re dzielą się na przyjazne i za-
bójcze. Kto może wiedzieć le-
piej, niż profesor medycyny, ła-
pówkarz żerujący na chorych? 
Teraz potwierdził publicznie, 
ze jest też wybitnym kopertolo-
giem, który przestrzega przed 
listonoszami roznoszącymi za-
razki, ale tylko w kopertach do 
głosowania. Inne, a zwłasz-
cza zawierające „kopertówki”, 
są w porządku.

W tej sytuacji muszę 
przyznać ze skruchą, że mój 
apel o tworzenie nowego 
kabaretu był niewczesny. 

Błazen bywa jednak 
nie tylko śmieszny, ale i 
straszny, bo nie wszyscy mają 
poczucie humoru, a taka Unia 
Europejska zdaje się traktować 
go całkiem poważnie. Tyle 
tylko, że ona sama jest 

jednym wielkim żałosnym 
kabaretem, podobnym do 
niegdysiejszego Związku 
Radzieckiego. Propolski rząd 
nie ma u niej szans. Co by 
nie zrobił będzie nękany: 
za przeprowadzenie wyborów, 
albo za ich zaniechanie, 
za nieprzestrzeganie, lub 
przestrzeganie konstytucji i tak 
dalej. „Taki mamy klimat”, jakby 
powiedziała polskojęzyczna 
deputowana do Parlamentu 
Europejskiego.

Są dwa wyjścia z tej sytuacji: 
zgodzić się na unijnego ko-
misarza, czy namiestnika, 
który przejmie w Polsce peł-
nię władzy ustawodawczej 
i wykonawczej, sądowniczą 
w dużej mierze już posiada; 
albo robić to, co dla Polski 
korzystne, nie oglądając się 
na powarkiwania sąsiadów z 
zachodu i ze wschodu.

Kopertolog
Małgorzata 

Todd
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Informacje podane przez Faucie-
go można zaliczyć do umiarko-
wanie optymistycznych. Poważ-
nie chorych uczestników owe-
go eksperymentu podzielono, jak 
to zwykle się czyni, na dwie gru-
py. Pierwszej podawano rzeczo-
ny Remdesivir, drugiej „lek” pla-
cebo. Jak podkreślił Fauci, efekt 
kuracji nie był „stuprocentowy”. 
W grupie pierwszej czas leczenia 
okazał się krótszy, zmalał z 15 
do 11 dni oraz uzyskano nieco 
mniejszy odsetek śmiertelności, 
który spadł z 11 do 8 procent. Ba-
dania przeprowadzono na „pró-
bie” 1063 osób.

Fauci, jako immunolog wal-
czący od lat 80. choćby z pan-
demią wirusa HIV, pochodzące-
go zresztą najpewniej od szym-
pansów, zdaje sobie sprawę, 
z jaką rezerwą należy podcho-
dzić do takich „optymistycz-
nych” widomości. Nie lekcewa-
ży również społecznych ocze-
kiwań. W latach 80. i 90. poli-
tycy, pod naporem opi-
nii publicznej oczekiwa-
li od niego natychmiasto-
wych rozwiązań i „stu-
procentowych” efektów. 
Pieniądze nie grały roli. 
Fauci starał się zadowo-
lić obydwie strony, stop-
niowo zaspokajając głód 
„zwycięstwa nad choro-
bą”. Informował o kolej-
nych eksperymentach, 
ogłaszał kolejne optymi-
styczne rezultaty i pre-
zentował wyprodukowa-
ne właśnie, wyczekiwane 
długo leki. Z jakim skut-
kiem? W roku Pańskim 
2020 r. AIDS jest wciąż 
chorobą nieuleczalną. 
Nie wynaleziono na nią 
szczepionki. Rozwój cho-
roby można co najwyżej 
zatrzymać i ją w pewnym 
stopniu „kontrolować”.

SARS, którego epi-
demia rozpoczęła 
się w 2002 r. i została za-
hamowana w dwa lata 
później, podobnież nie 
ma swojej, medycznie za-
twierdzonej szczepion-
ki. Pierwszego kandydata testo-
wano już w roku 2004 r. w ChRL. 
Badania nad tą jedną, skuteczną 
szczepionką trwały na Zachodzie 
całe lata, po czym spadły z listy 
priorytetów politycznych i zosta-
ły, mimo wybuchu w 2012 r. epi-

demii MERS, de facto zamrożo-
ne. W XXI w., wieku informatycz-
nego i technologicznego postę-
pu, odwrotnie aniżeli na prze-
łomie „ciemnych” jeszcze XIX 
i XX w., w ofensywie politycz-
nej znajdują się wchodzące na 
salony ruchy „antyszczepion-
kowe”, nie zaś ruchy „prosz-
czepionkowe”. W obsza-
rze etyki społecznej zaś, ru-
chy ekologiczne i prozwierzę-
ce wyparły niemalże z deba-
ty publicznej, w tym politycz-
nej, ruchy i organizacje huma-
nitarne. Za chwilę przekona-
my się, że wykres tzw. postępu 
umysłowego człowieka na prze-
strzeni wieku może przypominać 
„krzywą epidemii”. Niemniej jed-
nak, badania nad SARS, zgroma-
dzona dzięki nim wiedza, stano-
wią obecnie największy atut na-
ukowców-wynalazców. Obydwa 
szczepy SARS-CoV są do siebie 
bardzo podobne.

Obywatel współczesne-

go świata, cierpiący na poważ-
ną chorobę, może, podobnie jak 
mieszkaniec Europy i Amery-
ki przełomu XIX i XX w., wybrać 
się w dwa miejsca: do lekarza lub 
do konkurencji tegoż: homeopa-
ty, naturopaty, kręgarza lub któ-

rejś z odmian uzdrowiciela du-
chowego, względnie energetycz-
nego. Odsetek pacjentów w dzi-
siejszym chrześcijańskim i post-
-chrześcijańskim świecie, gdzie 
narodziła się w ostatnich wie-

kach nowoczesna nauka opar-
ta wciąż na arystoteliańskiej lo-
gice klasycznej, łacinie i ewange-
licznym rozdziale sacrum od pro-
fanum, wędrujących do magów 
lub posiadaczy darów energe-
tycznych jest olbrzymi, a sam ry-
nek wart jest miliardy. Odsetek 
ten przewyższa odsetek całkowi-
tych analfabetów w Europie, ba, 

przerasta nawet odsetek Amery-
kanów mających problem z czy-
taniem i pisaniem, których ma być 
aż 43 miliony. Zasadnicza różni-
ca między „teraz” i „dawniej”, nie-
stety na niekorzyść ery postę-
pu, polega na tym, że „dawniej” 

lekarz, absolwent uniwersytec-
ki, nie posiadał żadnego szcze-
gólnego statusu. Gdy weźmie się 
pod uwagę narzędzia i środki, ja-
kimi dysponował, to się okaże, że 
granica między naukową diagno-

zą a improwizacją często się 
zacierała.

Wiek temu nie istniała sku-
teczna szczepionka, nie mó-
wiąc o działających lekach an-
tywirusowych, które pojawi-
ły się w klinikach w latach 60. 
XX w., a nawet antybiotykach 
przeciwdziałających infek-
cjom bakteryjnym. Te ostatnie 
dały o sobie znać po II wojnie 

światowej. Do dziś zresztą oko 
ludzkie nie widziało szczepion-
ki działającej „stuprocentowo”, 
czyli na każdego zaszczepione-
go i na każdego zaszczepione-
go tak samo, bez odsetka mniej-
szych lub większych powikłań. 
Na początku XX w. ucho ludzkie 
nie słyszało natomiast o niezwy-
kle dokładnych, bardzo drogich 

testach szczepionkowych, z gru-
pą kontrolną „placebo”, o jakich 
mowa była wyżej. Nasi wyedu-
kowani pradziadowie i dziadowie 
nie mieli większego pojęcia, jak 
dany lek wpływa na ludzką tkan-
kę, ani o limitach dawkowania, po 

przekroczeniu których lek zamie-
niał się w truciznę.

By nie być gołosłownym, ów-
czesnym cudownym lekiem 
na wszystko była aspiryna. Sto-
sowano ją w celach przeciwbólo-
wych i przeciwgorączkowych. Le-
czyła więc skutek, nie przyczynę. 
Aspiryna (podobnie jak kręgarz, 
który majsterkując przy kręgo-
słupie swego pacjenta myląc się 
o jotę, był w stanie mu wyrządzić 
dużą krzywdę) pokazywała swo-
je brzydkie oblicze. A lekarze na-
ówczas nie skąpili jej swym pod-
opiecznym. Do tego stopnia, że, 
jak przypuszczają niektórzy ba-
dacze, walka z „hiszpanką”, wsku-
tek przedawkowania aspiryny za-
biła tysiące, jeżeli nie setki tysię-
cy, nieszczęsnych kuracjuszy. 
Już dwukrotna jej dawka powo-
dowała, że płuca obłożnie chore-
go wypełniały się cieszą, zamie-
niając go wkrótce w topielca.

Zatruwano się nie tylko aspi-
ryną. Lista związków chemicz-

nych, które okazały się 
lekiem gorszym od samej 
choroby, jest długa. Oto 
i chinina, lek stosowa-
ny podczas leczenia ma-
larii i innych tropikalnych 
„gorączek”. W 1918 r. nie 
było żadnych przekonują-
cych dowodów, że prze-
ciwpasożytnicza chinina 
działa przeciwgrypowo, 
czyli przeciwwirusowo. 
Mimo to lekarze przepisy-
wali ją w mamucich wręcz 
dawkach. Powikłania były 
gorsze od objawów sa-
mej „hiszpanki”, poza za-
wrotami głowy, omama-
mi i szumem w uszach, 
biegunka, wymioty, utra-
ta włosów, problemy krą-
żeniowe. Barwa twarzy 
kuracjuszy, zanim wy-
zionęli ducha, zmienia-
ła się z właściwej dla 
H1N1, ciemnej, napuch-
niętej, w bliską bieli…

Chinina powróciła 
triumfalnie w dobie pan-
demii Covid-19. Ukry-
ła nam się pod nazwa-
mi chlorochiny i hydrok-

sychlorochiny, które są pochod-
nymi tejże, leków również mala-
rycznych. Obydwa zyskały so-
bie wielu zwolenników pośród 
dziesiątków youtubowych „influ-
enserów”, wreszcie dziennika-
rzy, a nawet polityków. Nie 

Które placebo najlepsze
 ■ Mgławicę malowniczych teorii o środkach leczniczych zdolnych poskromić wirusa z Wuhan prze-

ciął w końcu promień światła. Anthony Fauci, główny epidemiolog USA, jeszcze od czasów Reagana dy-
rektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, ogłosił optymistyczną wiadomość. Mowa 
o wynikach eksperymentu medycznego, w którym do leczenia pacjentów z chorobą Covid-19 wyko-
rzystano lek o nazwie Remdesivir. Podając na tak wczesnym etapie badań surowe jeszcze dane, Fau-
ci złamał niepisany protokół. Miał ku temu powody, ambitniejsze od wizerunkowych. Rządowy zespół 
kryzysowy zaczął przegrywać walkę z trudno uchwytnym przeciwnikiem. Niczym samozwańcza, lu-
dowo-wyzwoleńcza partyzantka, przeciwnikiem dostarczającym „łatwych” recept i „stuprocentowo” 
skutecznych leków. Co gorsza, mającym swoje „wtyczki” w samym jądrze administracji.

Paweł 
Zyzak

Gama powikłań zatrucia rtę-
cią jest obfita, od biegunki 
i utraty koordynacji ruchowej, 
przez szczególne doznanie 
polegające na przemieszcza-
niu się małych mrówek pod 
skórą…

▶
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byle jakich polityków. Ame-

ryka ma długą tradycję obwoź-
nych szarlatanów sprzedających 
mikstury na wszelkie dolegliwo-
ści, mniej lub bardziej wstydli-
we. Zresztą ten swoisty element 
kulturowy gwałtownie dał o so-
bie dziś znać. Trafił na dogod-
ny dla siebie moment, gdy nauka 
nie potrafi dostarczyć szybkich 
i spektakularnych rozwiązań.

W USA głównym propaga-
torem terapii za pomocą wspo-
mnianych, silnych leków, oka-
zał się przywódca tego pań-
stwa, cieszący się 80 miliona-
mi śledzących go na Twitterze 
followersów. Niektórzy dzienni-
karze dowodzili, że populary-
zowanie leków antymalarycz-
nych było zaledwie przejawem 
„biznesowego” instynktu pre-
zydenta. Otóż poprzez fundusz 
inwestycyjny Sanofi, prezy-
dent zyskał drobne udziały we 
francuskiej spółce produkują-
ce właśnie hydroksychlorochi-
nę… Starsza amerykańska wi-
downia miała okazję usłyszeć 
o podobno znakomitych efek-
tach stosowania owych leków 
oglądając największą amery-
kańską kablówkę, Fox News. 
W drugiej połowie kwietnia 
ukazały się wyniki badań we 
Francji, Brazylii i w Chinach. 
„Jeden z największych game-
changerów w historii medycy-
ny”, jak nazywał pochodną chi-
niny prezydent, nie tylko nie po-
magał w walce z koronawiruso-
wą grypą, ale wręcz poważnie 
nadwyrężył układ sercowy nie-
których pacjentów. Hydroksy-
chlorochina zaliczyła tym sa-
mym 70-procentowy spadek 
popularności na antenie Foxa, 
a ludzkość po raz kolejny odrobi-
ła tę samą lekcję historii...

Również prezydent jakby za-
pomniał o swoim ulubionym leku. 
Dla niektórych było już za póź-
no. W tym czasie wielu Ameryka-
nów zdążyło zaufać jego intuicji. 
„Co macie do stracenia?” – pytał 
ich niedawno retorycznie. Znajo-
ma, osoba niemłoda, powiedzia-
ła mi niedawno, że kiedyś obco-
wała z hydroksychlorochiną. Tyl-
ko przez chwilę. Spojrzała na li-
stę ewentualnych skutków ubocz-
nych leku i uznała, że woli umrzeć 
na coś innego. Na nic zdały się 
komunikaty rządowej CDC i na-
woływania ekspertów udzielają-
cych się głównie na antenie ma-
instreamowych, „tradycyjnych 
środków masowego przekazu”. 
Cudowny lek rozszedł się w wie-
lu miejscach jak świeże bułecz-
ki, do tego stopnia, że brakło go 
dla chorych, którym faktycznie 
mógłby pomóc. Przez USA prze-
toczyła się fala zatruć wskutek 
przedawkowania. Wciąż niezli-
czona, ale zrobiła wrażenie, sko-
ro CDC i branża chemiczna zare-
agowały wręcz panicznie na ko-
lejne wywody głównego apteka-
rza kraju, dotyczące między in-
nymi walorów naświetlania wiru-
sa oraz do płucnych zastrzyków 
z podchlorynu sodu…

Nasi przedstuletni przodko-
wie, którzy akurat byli zmuszeni 
polegać na swej intuicji, ekspe-
rymentowali z różnymi substan-
cjami. W modzie wciąż były le-

karstwa na bazie arszeniku, zna-
ne z właściwości rozluźniają-
cych i uśmierzających ból. Chęt-
nie stosowano, popularny tak-
że dziś, olejek z kamfory, któ-
rym leczono nie tylko obrzę-
ki, ale również płytki oddech. 
Z kolei naparstnica i silnie tok-
syczna strychnina miały popra-
wiać krążenie. Olej rycynowy 
miał właściwości przeczyszcza-
jące, a cała gama pochodnych 
jodyny – a propos wybielacza – 

miała sprzyjać „wewnętrznej de-
zynfekcji”. Jeśli środki chemicz-
ne nie pomogły, bezradni zwykle 
lekarze odwoływali się nierzad-
ko do metod o średniowiecznym 
czy wręcz starożytnym rodowo-
dzie, włącznie z upuszczaniem 
krwi, co też miało mieć właściwo-
ści oczyszczające.

Gdy spojrzymy teraz 
za wschodnią granicę i na tam-
tejszego prezydenta, dowiemy 
się o niezliczonych legendach 
na temat ozdrowieńczych wła-
ściwości alkoholu pod różnymi 
postaciami. W USA to obecnie 
mniej medialne lekarstwo, może 
dlatego, że głowa państwa jest 
akurat abstynentem, ale zły „ti-
ming” miała również „hiszpanka”. 
„Hiszpanka” wstrzeliła się aku-
rat w czasy prohibicji. Mimo to, 
jedni lekarze zalecali jednak al-
kohol, jako środek stymulujący, 
inni, zgodnie z linią polityczną, 
zalecali abstynencję. Niezależ-
nie od zaleceń, pacjenci, podob-
nie jak dzisiaj, wiedzieli swoje, 
i często z przesadą odkażali swe 
przełyki i żołądki. Byli i medycy, 
które przypisywali bakteriobój-
cze właściwości dymowi papie-
rosowemu, mającemu rzekomo 
zabijać zarazki. Namawiali więc 
do palenia tytoniu. Branża ta za-
wsze miała silne lobby…

Legendą owiane były rów-
nież właściwości niektórych me-
tali. Doświadczenia w leczeniu 
chorych na syfilis, kazały zasta-
nawiać się nad granicami leczni-

czych właściwości rtęci. Zdarzali 
się lekarze, mający swych współ-
czesnych naśladowców, jak choć-
by pewien wiedeński medyk, któ-
ry wnioskując, że skoro jego qu-
asi-eksperyment z rtęcią nie za-
bił żadnego z 21 pacjentów, ogło-
sił wszem i wobec, że rtęć sku-
tecznie zwalcza „hiszpańską gry-
pę”. Gama powikłań zatrucia rtę-
cią jest obfita, od biegunki i utra-
ty koordynacji ruchowej, przez 
szczególne doznanie polegające 

na przemieszczaniu się małych 
mrówek pod skórą…

Nasi zrozpaczeni przodko-
wie uciekali się do charyzma-
tycznych, pewnych siebie uzdro-
wicieli. Czasami nie tracili cza-
su na uczonych lekarzy… Nie-
świadomie, w najlepszym wypad-
ku mogli odnaleźć placebo. Szar-
latani mieli bowiem mniejsze po-
jęcie o chorobach, aniżeli leka-
rze konwencjonalni, często jed-
nak nikczemne intencje. Świado-
mość zwykłych ludzi nieznacz-
nie odstawała od tej, jaką mie-
li obywatele XIV-wiecznej Euro-
py, przekonani, że „morowe po-
wietrze” wywołują „wyziewy” 
odoru rzecznego. Ci nie wiedzie-
li o istnieniu bakterii, zaś ich po-
tomkowie 550 lat później nie mieli 
z kolei świadomości, że za trapią-
cymi ich pandemiami nie stoi bak-
teria, ale wirusy. Apteki i gabine-
ty lekarskie przełomu XIX i XX w. 
najeżone były miksturami z po-
granicza chemii i zielarstwa. Im 
bardziej człowiek zapuszczał się 
na prowincję, z tym większym się 
spotykał synkretyzmem „nowo-
czesnej” medycyny i miejscowe-
go przesądu.

W świecie panteistycz-
nym, Indiach i Chinach, 
gdzie w XIX w. w mentalno-
ści społeczeństw świat ducho-
wy przenikał się z materialnym, 
jeszcze trudniej było zetknąć się 
z uniwersytecką medycyną. Sub-
stytutem nowoczesnych form le-
czenia było zielarstwo łączone 

z zaklęciami. W Indiach, mimo 
silnych wpływów Imperium Bry-
tyjskiego, wciąż dominował sta-
rożytny paranaukowy system 
Ajurweda. Nawet w Japonii, naj-
bardziej „skażonej” bakcylem cy-
wilizacji łacińskiej, wszechwładny 
pozostawał system Kanpo, wy-
wodzący się z chińskiej medycy-
ny, a będący kombinacją zielar-
stwa oraz magicznych de facto 
praktyk akupunktury oraz termo-
punktry. Obywatele Chin, podob-

nie jak prezydent zza wschod-
niej granicy i ten zza Oceanu, byli 
przekonani, że oczyszczająco 
na zakażony organizm (i na du-
szę) działają wysokie temperatu-
ry. Masowo zatem w dobie pan-
demii „hiszpanki” wędrowali do 
publicznych łaźni, aby wypocić 
„złe wiatry”, palili opium i zaży-
wali sproszkowane formuły zioło-
we, takie jak Yin Qiao San.

Te i inne panacea mo-
gły wywołać w najlep-
szym wypadku efekt placebo. 
Zjawisko wcale potężne dla zdol-
ności ozdrowieńczych organi-
zmu. Wpływ psychiki ludzkiej na 
jego „postawę” w walce z choro-
bą oraz na późniejszą regenera-
cję, jest niezmierzony, ale też ra-
czej niepodważalny. Szacuje się, 
że 35-40 procent współczesnych 
medykamentów to po prostu wa-
riacje placebo. Za efekt ten odpo-
wiada nie tyle nawet sam cudow-
ny „lek”, ile osoba przepisująca 
go, lekarz lub szarlatan, cieszą-
cy się uzdrowicielskim autoryte-
tem. Jeżeli pacjent zwątpi w swe-
go lekarza, placebo zamienia 
się w nocebo. W skutek załama-
nia się autorytetu uzdrowiciela 
podminowana zostaje motywacja 
„walczącego” pacjenta.

Pacjent w sytuacji beznadziej-
nej chwyta się każdej deski ra-
tunku. Jeżeli nie pomaga trady-
cyjna, naukowa medycyna, go-
tów jest często porzucić rozum, 
a nawet – w afekcie i z rozpaczy 
– sprzedać duszę. W próżnię, 

której nie potradi zapełnić ani na-
uka, ani wiara, wypełniają szar-
latani podążający za pieniądzem 
lub pragnący podnieść swój sta-
tus społeczny. Szczególnie pod-
stępną dziedziną była i jest XVIII-
-wieczna homeopatia. O ile sama 
teoretyczna obudowa, przelewa-
nie i potrząsanie, dająca efekt 
placeba, wygląda wręcz uroczo, 
mniej jest nam do śmiechu, gdy 
staje się substytutem medycyny 
konwencjonalnej. Co więcej, ho-

meopatia przenika się z guślar-
stwem. Twórcy „leków” home-
opatycznych „ulepszają” swo-
je leki, wprowadzają do swe-
go placebo element magicz-
ny, okultystyczny. Jak wiado-
mo, ponieważ miłe krasna-
le i uprzejme elfy nie istnieją, 
nie istnieje również „biała ma-
gia”. Chrześcijaństwo rozdziela 
sacrum od profanum, ale nam 
chrześcijanom nie wypada 
zaprzeczać, że świat ducho-
wy potrafi skutecznie mieszać 
się w ziemskie, ludzkie sprawy.

Właściciele niektórych me-
gakościołów w USA uznali z ko-
lei, że ich własna wola dorów-
nuje tej boskiej. Starając się 
nadrabiać potencjalne straty 
finansowe spowodowane ob-
ostrzeniami, wdali się w handel 
cudownymi specyfikami anty-
koronowirusowymi. W taki oto 
sposób rozbłysła raz jeszcze, 
na chwilę, gwiazda Jima Bak-
kera, świecąca najjaśniej w la-
tach 80. Wtedy też gwałtownie 
zgasła, w niesławie, za sprawą 
skandalu seksualnego z udzia-
łem „króla teleewangelistów”. 
Bakker zabłysnął współcze-
śnie za sprawą leku Silver So-
lution, leku zabijającego o dzi-

wo nie tylko SARS, ale i HIV. Ba, 
zabijającego każdy patogen, jaki 
napotka na swej drodze, nawet 
ten, którego Bakker jeszcze nie 
zna.

Rynek zalewają produkty 
mniej i bardziej anonimowych po-
staci. W biznesie koronawiruso-
wym dobrze odnalazły się orga-
nizacje przestępcze, spekulują-
ce, produkujące i zapewniające 
transport. Branża organizacyjnie 
zaczyna przypominać „narkobiz-
nes”. Mnożą się oszuści lekowi, 
maseczkowi, a nawet handlujący 
fikcyjnym sprzętem medycznym. 
Nabierają zwykłych ludzi, reno-
mowane instytucje, a nawet rzą-
dy lokalne i centralne. Oszukani 
bezwiednie wprowadzają w błąd 
następnych. Nowy Jork zapła-
cił ok. $69 milionów szemrane-
mu producentowi respiratorów, 
teraz to pieniądze próbuje odzy-
skać. Oszusta polecił Biały Dom. 
Biały Dom zaś dowiedział się 
o jego istnieniu z Twittera głowy 
państwa. Głowa państwa nie 
może oderwać oczu od Fox 
News, gdzie Laura Ingraham, 
przezywana „królową hydroksy-
chlorochiny”, przekonuje wciąż 
o wyższości hydroksychlorochiny 
nad Remdesivirem stręczonym 
przez Fauciego.

 „Koniec świata!” – chciało-
by się wykrzyknąć, gdyby nie 
błysk świadomości, że prze-
cież na „końcu świata” można 
zarobić najlepiej…

▶
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Błyskawicznie rozwleczona po 
świecie epidemia dowodzi, że 
koncept globalizacji, którego pro-
duktem ubocznym jest nadmier-
na ruchliwość ras, wielkich grup 
społecznych, wreszcie rozma-
icie organizowanych jednostek, 
to ani pożądana, ani bezpieczna 
droga rozwoju ludzkości. Nie wie-
my jeszcze, czy zaraza – wiesz-
czona i analizowana przez ide-
ologów eugeniki oraz depopula-
cji ziemskiego globu jako Event 
201 – została tylko rozwleczo-
na przez ponowną wędrówkę lu-
dów już dawno temu osiadłych, 
czy może raczej rozprowadzona 
np. przez nazbyt oszczędne go-
spodarowanie prawdą o zaraźli-
wości nowego wirusa i jego pan-
demicznej skuteczności w okrę-
gu Wuhan. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
zapowiedziane przez Donalda 
Trumpa śledztwo w tej sprawie 
okaże się skuteczne i konkluzyw-
ne. To zresztą daleko nie wszyst-
kie gorące pytania, jakie nasu-
wają się w związku z pandemią 
CoViD19, ale o tym później. Za-
stanawiające zwłaszcza, że py-
tanie wydawałoby się podstawo-
we: skąd się wziął zabójczy wi-
rus oznaczony mianem SARS-
-CoV-2? wcale nie jest przedmio-
tem jakiejś szczególnej docie-
kliwości mediów głównego nur-

tu, lecz praktycznie zostało ze-
pchnięte do mediów niszowych, 
a także do składkowych mediów 
sieciowych, czyli inicjatyw opar-
tych o tzw. crowdfunding.

Fake news 
o globalnej wiosce 

Przyjrzyjmy się tej całej globa-
lizacji w praktyce. Mantra nu-
mer jeden: „Świat się skurczył”. 
Stało się tak głównie za sprawą 
komunikacji lotniczej: podnieb-
ne cargo, masowe przewozy pa-
sażerskie, od których aż roi się 
nad naszymi głowami. Wystar-
czy w letnią noc spojrzeć na nie-
bo, gdzieś w pobliżu metropolii. 
Korytarze regularnych połączeń 
oraz wakacyjnych czarterów nie 
krzyżowały się jeszcze tak gęsto 
jak chemtrails w szkocką kratę na 
pogodnym niebie, ale wiele już 
do tego nie brakowało. Dość było 
popatrzeć na mapy ukazujące 
położenie maszyn i trasy przelo-
tów w czasie rzeczywistym, tzw. 
FlightRadar24, żeby się zadumać 
na tym, że to się jeszcze wszyst-
ko mieści na naszym nieboskło-
nie. Teraz zrobiło się trochę luź-
niej w powietrzu... 

„Żyjemy w globalnej wiosce”, 
czyli mantra numer dwa. Twier-
dzenie Marshalla McLuhana wią-
zało się z łatwością i szybko-

ścią transferu informacji, w tym 
zwłaszcza wizualnej, w skali ca-
łego globu. I nosiło pozory praw-
dziwości. Że niby wieści rozcho-
dzą się po świecie prawie natych-
miast, jak dawniej plotki we wsi, 
że dotyczą wszystkiego, co się 
dzieje. Teza McLuhana, mimo że 
najwyraźniej niedomyślana lub 
obliczona na niekrytycznego od-
biorcę, wcale mocno się w na-
szym myśleniu o świecie osadzi-
ła. Mimo że przecież fałsz wyzie-
ra z niej z całą jaskrawością. 

Dość porównać formy i stan-
dardy życia wyspiarzy z nowo-
jorskiej wioski Manhattan z ana-
logicznymi wskaźnikami egzy-
stencji tuziemców z wioski w Ery-
trei. Albo zwyczaje mieszkańców 
osady rybackiej na Półwyspie 
Bretońskim z tymi, które prakty-
kuje się w nowozelandzkiej wio-
sce będącej siedzibą Maorysów. 
Czy choćby w wiosce jednego 
z atoli Południowych Wysp Co-
oka… Owszem, dziś pewnie pra-
wie wszędzie da się znaleźć ja-
kieś gadżety elektroniczne: np. 
zestawy do odtwarzania nagrań 
audio i/lub video z cyfrowych no-
śników, bo telewizja satelitar-
na wszędzie jeszcze nie docie-
ra. A zasięg łączy internetowych 
bywa ograniczony, więc jeśli na-
wet transfer danych jest możliwy, 
to pozostaje nader kosztowny.

To właśnie nierównomier-
ne rozłożenie zasobów finanso-
wych oraz możliwości technolo-
gicznych związanych z obecno-
ścią lub brakiem stosownej infra-
struktury sprawia, że porzekadło 
o globalnej wiosce jest tylko miło 
brzmiącą i wpadającą w ucho 
nieprawdą. Teraz jeszcze bar-
dziej niż kiedyś nasiliła się wal-
ka między ostro konkurującymi 
ze sobą ośrodkami ideologiczny-
mi, w konsekwencji więc wzrosło 
też uzależnienie terytoriów pe-
ryferyjnych od metropolii. Pre-
sję hegemona na obszary, któ-
re pogodziły się ze swym pod-
rzędnym statusem, dziś traktuje 
się jako coś oczywistego. Podob-
nie jak nadrzędność mediów he-
gemona wobec polityki informa-
cyjnej prowadzonej przez media 
działające na obszarze peryfe-
rii. W praktyce mamy do czynie-
nia nie tylko z rodzajem monopo-
lu informacyjnego, ale z kulturo-
wą agresją, która nie gardzi ani 
aktywną selekcją informacji, ani 
ostentacyjnym ich fałszowaniem, 
czyli masową produkcją tzw. fake 
newsów.

Modne spodnie w podróży 
dookoła świata

Łatwość i prędkość przesyłu 
informacji, jak również relatywnie 

tania możliwość przemieszczania 
się ludzi po wszystkich konty-
nentach są podstawą globaliza-
cji. To jej technologiczne filary. 
Oczywiście pęd ku globalizacji 
ma również swoje źródła w sfe-
rze ludzkiego ducha. Ciekawość? 
Apetyt na przygodę? Chęć eks-
ploracji nieznanego? Tak, to waż-
ne motywy ludzkiej aktywności, 
ale polskich badaczy Syberii czy 
inżynierów działających w Ame-
ryce Południowej nie sposób 
traktować jako prekursorów glo-
balizacji. To byli raczej podróżni-
cy i odkrywcy, nieraz z przypadku 
lub konieczności; raczej niespo-
kojne duchy bądź twórcze osobo-
wości z wizją. Natomiast trzecim 
filarem procesu globalizacji, wy-
rastającym ze sfery ludzkiej psy-
che, pozostaje zwykła chciwość. 
No, może nie taka całkiem zwy-
kła, bo przeważnie połączo-
na ze sztuką maksymalizacji zy-
sków. Per fas et nefas. 

Nowe technologie umoż-
liwiły podjęcie procesów 
globalizacyjnych, czynnik osa-
dzony w ludzkiej naturze wyjaśnia 
ich samonapędzającą się, więc 
groźną dynamikę. Przyjrzyjmy się 
zatem konsekwencjom globaliza-
cji. Temu, jak wpływa na nasze 
życie, jak je modeluje czy raczej 
deformuje, przy naszej bezreflek-
syjnej, wyuczonej bierności. 

Mroczne motywy globalizacji
 ■ Nomadyzacja, czyli nadmierna ruchliwość społeczeństw od dawna osia-

dłych, to cywilizacyjny regres, promowany przez globalistów. To właśnie 
ona ułatwiła rozprzestrzenianie się wirusa, o którym wiemy już, że potra-
fi być śmiertelnie groźny. I niewiele więcej. 

Waldemar Żyszkiewicz
Z   

▶
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Nierówne rozłożenie bo-

gactw, skrajnie różne warun-
ki życia różnych ludzi w różnych 
miejscach, odmienne potrze-
by i aspiracje, wreszcie ogrom-
na rozpiętość kosztów utrzyma-
nia – wszystko to sprawia, że 
tzw. stopa zwrotu od zaangażo-
wanego kapitału zależy od miej-
sca i czasu, w którym został za-
inwestowany… Kilkanaście lat 
temu takim dobrym miejscem do 
inwestowania w branży budowla-
nej była Warszawa. Efekty łatwo 
dostrzec: zachodnia część Śród-
mieścia i tzw. bliska Wola zaro-
iły się od postmodernych ziggu-
ratów. Rzecz zresztą nie w oce-
nie ich architektonicznej urody, 
bo to kwestia gustu. Warto jed-
nak zauważyć, że część tych dra-
paczy chmur, które zrodziły się 
ze stołecznej bańki spekulacyj-
nej, nadal oferuje przestrzenie 
biurowe na wynajem… Inaczej: 
biurowe wysokościowce powsta-
ły nie tam, gdzie ewentualnie mo-
głyby się przydać, ale w miejscu, 
gdzie chwilowo była najkorzyst-
niejsza stopa zwrotu, czyli najlep-
szy, bo najszybszy zysk. Zadecy-
dował czysto arbitralny, kapryśny 
czynnik ludzki. Chciwość i zapew-
ne jakieś szczególne okoliczności 
sprawiły, że budowanie tych wy-

sokich paskud opłacało się najle-
piej akurat w stolicy Polski. 

Modelowym przykładem po-
święcenia gustu, rozumu i sumie-
nia na ołtarzu maksymalizacji zy-
sków pozostaje też przykład pro-
dukcji tzw. spranych i dizajner-
sko szarpanych jeansów. Jeśli 
nawet opis fatalnych dla zdrowia 
pracowników skutków tzw. pia-
skowania jest nieco przesadzo-
ny, to już sam fakt wykonywa-
nia kolejnych faz produkcji w róż-
nych częściach globu, począw-
szy od zbiorów bawełny (Azja, 
obie Ameryki), poprzez przę-
dzenie (Azja, Afryka Północna), 
barwienie przędzy, tkanie ma-
teriału, krojenie, szycie, wykań-
czanie i zdobienie spodni (Chi-
ny, Bangladesz, Turcja, Mek-
syk), wreszcie postarzanie ma-
teriału i „artystyczne” niszcze-
nie nowych spodni, żeby spro-
stać wymogom mody, świad-
czą o poważnym zachwianiu ele-
mentarnych kryteriów rozsądku 
i przyzwoitości. 

Zanim bawełna z planta-
cji stanie się parą jeansów po-
żądanych przez modnisie i cele-
brytki napodróżuje się po świe-
cie niczym Marco Polo. A prze-
cież takie spodnie z krajów-pro-
ducentów muszą jeszcze tra-

fić do butików w krajach-konsu-
mentów, gdzie metki określonych 
firm są nadal cenione i poszuki-
wane. Czy to ma sens? Żadne-
go, poza jednym: wykorzysta-
nie dumpingu socjalnego i róż-
nic w kosztach utrzymania spra-
wia, że mimo opłat za transport 
na wielkich odległościach, na pa-
rze takich spodni można jeszcze 
całkiem nieźle zarobić. 

Wzrost mobilności? Nie, 
interesowna nomadyzacja 

W wymiarze społecznym 
owo względne zmniejszenie 
się naszego globu skutkuje za-
uważalnym wzrostem odejścia 
od tradycyjnego dla Europejczy-
ków sposobu bytowania. Modnie 
i elegancko nazywa się to wzro-
stem mobilności, co wprawdzie 
brzmi zachęcająco, ale przy 
okazji zręcznie ukrywa nega-
tywne aspekty procesu stałe-
go naruszania ciągłości i zasie-
dzenia. Dlatego wolę nazywać 
to zjawisko nasiloną oraz wciąż 
postępującą nomadyzacją ży-
cia w Europie. 

Już pierwociny dzisiejszej 
Unii Europejskiej przyniosły zja-
wisko, które nazwałem, pisząc 
o tym przed laty dla Tygodni-

ka Solidarność, nomadyzacją 
pracowniczej Europy. Co wię-
cej, Europejska Wspólnota Wę-
gla i Stali (EWWiS, 1952) po-
wstała głównie po to, by w mia-
rę płynnie dostarczyć siły ro-
boczej z Północnych Włoch do 
niemieckich kopalń i stalowni, 
odczuwających po ludobój-
czej wojnie poważny niedostatek 
pracowników. Natomiast wznio-
słe slogany o swobodzie prze-
mieszczania się m.in. osób były 
tylko szlachetnym ozdobnikiem, 
a nie istotnym motywem utwo-
rzenia EWWiS. 

W dzisiejszej UE zjawisko 
nomadyzacji pracowniczej roz-
rosło się i utrwaliło, a koncept 
transgranicznej ruchliwości za-
wodowej obywateli Unii zaczęto 
traktować jako zasadę, a nie wy-
jątek. Z tego właśnie powodu 
państwa członkowskie zawarły 
układ w Schengen (1985), stąd 
także wzięła się potrzeba koor-
dynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego, odmiennych 
przecież w różnych krajach. 

«Przeważa pogląd, że dyna-
mika rynku pracy powinna podą-
żać w ślad za turbulencją prze-
pływów kapitałowych. Zmien-
ne koniunktury, nowe technolo-
gie, fluktuacje kreowanych po-

trzeb, nierównomierność rozwo-
ju regionalnego – wszystko to wy-
maga podobno odejścia od wła-
ściwego dla mieszkańców Euro-
py osiadłego trybu życia i przy-
jęcia postawy wędrowca. O ile 
jednak perspektywa zmiany, po-
dróży i przenosin dla ludzi mło-
dych może stanowić rodzaj ku-
szącego wyzwania, o tyle oso-
by w sile wieku – odpowiedzial-
ne za rodzinę i z natury mniej 
mobilne – przymus „wędrowania 
za pracą” uznają zwykle za dole-
gliwość, próbę społecznej mar-
ginalizacji, a nawet rodzaj eg-
zystencjalnej porażki» – pisa-
łem w 2005 roku, piętnaście lat 
przed wybuchem zarazy. 

Jeszcze bardziej irracjonal-
na, wręcz groźna życzenio-
wość założeń, na których glo-
balizatorzy wznoszą współ-
czesną wieżę Babel, ujawnia 
się w dobie pandemii, wpusz-
czonej do Europy, obu Ame-
ryk, Australii przez rozpasa-
ną nomadyzację pracowni-
czą i turystyczną. Podczas 
gdy w zapasie mają również 
tę najnowszą: ideologiczną. 
À la Soros. 

(1 maja 2020)

Po zgromadzeniu wszystkich 
niezbędnych dokumentów i wy-
daniu kilkudziesięciu milionów 
złotych na badania 10 lipca 
2018 r. złożono wniosek o udzie-
lenie koncesji na wydobycie po-
szukiwanego w Europie, wyso-
kiej jakości węgla koksowego. 
Ponieważ wniosek zawierał licz-
ne błędy, był zwra-
cany do uzupełnie-
nia. Kolejno skła-
dane poprawki nie 
uzyskiwały akcep-
tacji ministerstwa. 
Z udzielonych infor-
macji na ten temat 
przez przedstawicie-
li Coal Holding wy-
nika, że w popraw-
kach tych cho-
dziło o finanso-
we gwarancje spół-
ki dla realizacji tego 
projektu. Regional-
na Telewizja Kłodzka 
15.01.2020 r. nada-
ła wywiad z Edwar-
dem Śledziem, 
pr zewodniczącym 
Związków Zawodo-
wych w Polsce Re-
gionu Noworudzko-
-Wałbrzyskiego na 
temat zagrożenia bu-
dowy kopalni w No-
wej Rudzie. Z rozmo-
wy wynika, że są co-

raz mniejsze na to nadzieję, że 
kopalnia ta w ogóle zostanie wy-
budowana. Przewodniczący po-
wiedział, że dyrektor generalny 
firmy podjął decyzję, że jeżeli do 
końca lutego nie będzie wydana 
koncesja, to sprawę skieruje do 
międzynarodowego arbitrażu, 
gdyż jego firma spełniła wszyst-

kie wymagania dla uzyskania tej 
koncesji.

Trudne początki

Dziś nie pamięta się już, że 
od samego początku australij-
skiej firmie towarzyszyły poważ-
ne kłopoty prawne. Związane 

były one z formalnym 
„nieistnieniem” takie-
go złoża węgla ka-
miennego. W tym cza-
sie, kiedy firma chcia-
ła wystąpić o konce-
sję na jego badania, 
odmówiono jej wyda-
nia z przyczyn formal-
nych, gdyż złoże takie 
nie figurowało w ewi-
dencji ministerstwa, 
Od strony przyrod-
niczej ono nadal ist-
niało, ale w biurokra-
tycznych dokumen-
tach zostało wykre-
ślone. Interwencje po-
słów Ziemi Kłodzkiej 
i z Dolnego Śląska 
spowodowały, że zło-
że to powtórnie zna-
lazło się w dokumen-
tach ówczesnego Mi-
nisterstwa Środowi-
ska i dla australijskiej 
spółki wydano od-
powiednią koncesję 
poszukiwawczą.

Zemsta urzędników?

Prace związane z tą konce-
sją zakończono w 2018 r., 
i jak wyżej wspomniano, wystą-
piono o koncesję na wydobycie. 
Twierdzenie australijskiej spół-
ki, że spełniła wszystkie wy-
magania prawne w jakiejś mie-
rze kwestionuje opublikowa-
ny przez Ministerstwo Klima-
tu w 2019 r. „Bilans zasobów 
złóż kopalin w Polsce wg stanu 
na dzień 31.12.2018 r.”, w którym 
brak jest informacji o akceptacji 
przez to ministerstwo „Projektu 
zagospodarowania złoża” w No-
wej Rudzie, który to dokument 
jest niezbędny dla wydania kon-
cesji na wydobycie węgla z tego 
złoża. Trudno powiedzieć, jakie 
są przyczyny braku tego doku-
mentu lub jego odrzucenia przez 
ministerstwo, bo tego rodzaju in-
formacje nie są publikowane. 
Zapewne od strony prawnej jest 
to wystarczająca przyczyna na 
udzielenie odmowy wydania ta-
kiej koncesji. Wszystko wskazu-
je na to, że albo spółka Coal Hol-
ding nie mogła przedstawić po-
prawnie sporządzonego „Pro-
jektu zagospodarowania zło-
ża”, albo też w stosunku do niej 
zastosowano szczególnie za-
ostrzone wymagania, w celu 
jego odrzucenia. Nie ma w tym 
nic dziwnego, wszak kilka lat 

temu upokorzono urzędników 
ministerstwa, nakazując im cof-
niecie ich prawnie już zaakcep-
towanej decyzji o „nieistnieniu” 
złoża. Teraz byłaby to również 
prawnie uzasadniona zemsta 
urzędników tegoż ministerstwa. 
Od strony politycznej nie ma już 
kto patronować wydobyciu wę-
gla w Nowej Rudzie. Dawni jej 
protektorzy stracili mandaty, a 
nowych nie widać.

Pyrrusowe zwycięstwo

Po dawnym entuzjazmie zwią-
zanym z projektowanym uru-
chomieniem kopalni węgla ka-
miennego w Nowej Rudzie po-
zostały już tylko wspomnienia. 
Spór australijskiej firmy z Mi-
nisterstwem Klimatu o konce-
sję wydobywczą kładzie się 
cieniem na możliwości jej uru-
chomienia. I to niezależnie już 
od tego, kto ma rację, kto zawi-
nił i kto czego nie dopełnił. Spór 
będzie zapewne toczył się la-
tami, a po ogłoszeniu werdyktu 
prawdopodobnie nikt już nie bę-
dzie nim zainteresowany.

Tak czy inaczej, ten kto od-
niesie zwycięstwo w tym spo-
rze, nie uzyska z tego powo-
du żadnej satysfakcji. Bę-
dzie to klasyczne Pyrrusowe 
zwycięstwo.

Kopalnia Nowa Ruda – koncesji nie będzie?
 ■ Od ośmiu lat entuzjazm mieszkańców Nowej Rudy i jej okolic towarzyszył inicja-

tywie australijskiej spółki Balamara, która podjęła aktywne starania o wznowie-
nie eksploatacji węgla kamiennego ze złoża „Lech” i „Wacław”. Dla tego celu spółka 
utworzyła firmę zależną Coal Holding Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 5000 zł.

Adam 
Maksymowicz

▶
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Ziemia Polsce bliska

Historyczna stolica Górnych Łużyc 
założona została przez Słowian 
Połabskich. W czasie wojny w roku 
1002 wytoczonej przez króla Nie-
miec (a od 1014 cesarza) Henry-
ka II w celu okrojenia i podporząd-
kowania sobie państwa Bolesła-
wa Chrobrego – Budziszyn stawał 
po stronie Polski. Zamykał bramy 
przed Niemcami i otwierał je Po-
lakom. Z nim też wiąże się jeden 
z największych triumfów naszej hi-
storii – po rozgromieniu wojsk ce-
sarstwa i ich ruskich sojuszni-
ków to w Budziszynie w roku 1018 
Niemcy uznali niepodległość pol-
skiego państwa wraz ze Śląskiem, 
Ziemią Lubuską, Milskiem i Łuży-
cami w jego granicach. W kolej-
nych wiekach panowali tam Czesi, 
Węgrzy, w czasach unii polsko-sa-
skich (królów z dynastii Wetynów 
i Księstwa Warszawskiego) Sak-
sończycy. W maju 1813 Napole-
on stoczył pod Budziszynem zwy-
cięską, lecz niewykorzystaną bi-
twę z armiami Rosji i Prus. Znako-
micie spisali się tam wtedy Polacy. 
Dowodzone przez Jana Jerzma-
nowskiego (znanego też m.in. z bi-
twy pod Waterloo) pułki szwoleże-
rów rozniosły jedną z kluczowych 
formacji rosyjskich. Były to też dni 
triumfu generałów Krasińskiego 
i Chłapowskiego.

Jeszcze przed stuleciem ję-
zyk wielkiej części ludności Łużyc 
przypominał polszczyznę. Nie bra-
kowało też mieszkańców tego re-
gionu, identyfikujących się z Pol-
ską. W XIX w. ukazywało się tam 
np. „Stadło” – polskie czasopi-
smo, redagowane min. przez Ro-
mana Zmorskiego. Wraz z koń-
cem II wojny światowej pojawiła się 
idea utworzenia z części ziem so-
wieckiej strefy okupacyjnej nieza-
leżnego państwa łużyckiego. Gra-
niczyłoby ono z Polską, Czechami, 
mogłoby sięgać przedmieść Berli-
na, a w swoich granicach, oprócz 
Budziszyna, zawierać Chociebórz, 
Łuchów, Komorów, Grabów i setki 
innych miejscowości o jakże swoj-
sko brzmiących imionach. Łużyc-
kość ograniczona jednak została 
do działalności słowiańskich sto-
warzyszeń oraz podwójnych nazw 
miast i wsi. Których nazw powinni-
śmy używać? Niemcy rzadko za-
dają sobie trud artykułowania ta-
kich nazw miejscowych, jak Wro-
cław czy Szczecin. My też powin-
niśmy więc używać nazw miejsco-
wych wschodnich landów RFN, 
pochodzących sprzed okresu ich 
zniemczenia. Są ich tysiące – 
znacznie więcej od spolonizowa-
nych nazw niemieckich w Polsce 
zachodniej i północnej.

Morze polskiej krwi, 
zmarnotrawionej pod 

prosowieckim dowództwem

Kolejnym polskim akcentem 
na łużyckiej ziemi była tzw. bi-

twa pod Budziszynem, a właści-
wie wielka tragedia, jaka roze-
grała się w ostatnich tygodniach 
II wojny światowej. W kwiet-
niu 1945 dowódca II Armii Woj-
ska Polskiego otrzymał od so-
wieckiego marszałka Iwana Ko-
niewa rozkaz osłaniania ope-
racji berlińskiej od strony połu-
dniowej. Zadanie było logiczne – 
trwały walki o stolicę III Rzeszy, 
a w wielu rejonach wschodnich 
Niemiec działały jeszcze duże 
jednostki wermachtu i SS o zna-
czącej wartości bojowej, które 
mogły zmierzać na odsiecz Ber-
linowi. Liczące ok. 90 tys. żoł-
nierzy wojska Świerczewskie-
go w wielkiej części składały 
się z ludzi bardzo młodych, czę-
sto dopiero co wcielonych do od-
działów. Natychmiast po wypar-
ciu Niemców do pułków idących 
u boku Armii Czerwonej maso-
wo mobilizowano bowiem w Pol-
sce osoby wyniszczone okupa-
cją – wygłodniałe i w stanie zdro-
wia kwalifikującym raczej do le-
czenia szpitalnego. Często na 
front trafiali chłopcy z minimal-
nym przeszkoleniem wojsko-
wym. Nie to jednak było przyczy-
ną łużyckiej masakry. Dowód-
ca II Armii popełnił niewybaczal-
ny błąd. Wydawałoby się oczywi-
ste, że zadanie osłaniania ope-
racji musi polegać na ustawie-
niu wojsk „plecami” do tejże ope-
racji i frontem w kierunku, z któ-
rego można się spodziewać ata-
ku. Dla Świerczewskiego oczywi-
ste to jednak nie było – wszyst-
kie oddziały, wraz z liniami opo-
ru, wymierzył do działania w kie-
runku północnym (czyli Berlina), 
od strony południowej skupia-
jąc całość jednostek zaplecza. 
Na katastrofę nie trzeba było dłu-
go czekać. 21 kwietnia na tyłach 
II Armii pojawiło się niemieckie 
zgrupowanie, dowodzone przez 
feldmarszałka Ferdinanda Scho-
ernera, uważanego przez Hitlera 
za jednego z dowódców najlep-
szych i najwierniejszych, w ostat-
nich dniach wojny mianowanego 
dowodzącym wszystkimi wojska-
mi lądowymi III Rzeszy. Schoer-
ner nie szedł jednak na pomoc 
Berlinowi, lecz zdając sobie spra-
wę z sytuacji, starał się przebić 
do Niemiec zachodnich, by nie 
trafić do niewoli sowieckiej, lecz 
amerykańskiej. Miał pod swym 
dowództwem 50 tys. ludzi (obok 
pochodzących z jednostek elitar-
nych także oddziały sformowa-
ne z ochotników rosyjskich, bry-
gadę Wolna Ukraina, 300 czoł-
gów itd.). Natykając się na ar-
mię Świerczewskiego, wprost 
nie mógł uwierzyć własnym 
oczom. Zamiast okopów, zasie-
ków, luf czołgów, armat i kara-
binów miał przed sobą lazarety, 
tabory z żywnością i amunicją. 
Zaatakowani nie mieli żadnych 
szans. Nad nieopisanym cha-
osem długo nikt nie mógł zapa-

nować. Tym bardziej, że dopiero 
drugiego dnia bitwy dowódca ar-
mii dochodził do siebie po zamro-
czeniu alkoholowym. Poszcze-
gólne pułki pospiesznie zmienia-
ły szyk i przystępowały do obro-
ny, ale okrążone i odcięte od za-
pasów amunicji jeden po drugim 
dosłownie przestawały istnieć. 
Z liczącej 1300 ludzi 16. Bryga-
dy Pancernej przeżyło ledwie 
stu a doszczętnemu zniszcze-
niu nie uległy jedynie trzy czoł-
gi. W drugiej fazie walk Świer-
czewski wydawał mnóstwo roz-
kazów absurdalnych i nawzajem 
ze sobą sprzecznych. Pozbawio-
ne broni przeciwpancernej kom-
panie piechoty ginęły w atakach 
na czołgi. Wzywany na pomoc 
marszałek Koniew, początkowo 
zlekceważył potrzask, w jakim się 
znalazła II Armia WP. Berlin nie-

uchronnie chylił się ku kapitulacji 
i wojska Świerczewskiego traci-
ły znaczenie. Tymczasem łupem 
Schoernera padły także mapy 
sztabowe, dzięki którym poznał 
on szczegóły rozlokowania wojsk 
oraz rozkazów, wydanych pol-
skim dywizjom. Ułatwiło to feld-
marszałkowi kontynuowanie mar-
szu w kierunku pozycji amery-
kańskich. Kosztowało to też ży-
cie wielu kolejnych Polaków. 
W ostatnich dniach budziszyń-
skiej tragedii dowódca II Frontu 
Ukraińskiego Iwan Koniew wy-
słał swoje oddziały na ratunek 
armii Świerczewskiego. Osobi-
ście też przejął jej dowodzenie. 
Gehenna Polaków trwała jednak 
nadal. Ze zdobytych map znane 
były Schoernerowi trasy marszu 
dywizji. Wykrwawione, nieupo-
rządkowane – trafiały w zasadz-
ki. Budziszyńskie piekło dobiega-
ło końca 30 kwietnia, kiedy to od-
działy Schoernera oderwały się 
od jednostek polskich i sowiec-
kich, by skierować się na zachód 
i znaleźć się w rękach US Army.

Bitwa pod Budziszynem prze-
szła do historii jako ostatnie nie-
mieckie zwycięstwo w II woj-
nie światowej. Oficjalne dane mó-
wią o 4902 poległych, 2798 zagi-
nionych, 10532 rannych żołnier-
zach II Armii, która straciła też 57 
proc. swoich czołgów i dział sa-

mobieżnych. Stanowiłoby to 27 
proc. wszystkich strat, poniesio-
nych przez Ludowe Wojsko Polskie 
od bitwy pod Lenino w październi-
ku 1943. Liczby te często są kwe-
stionowane jako zaniżone. Jednak 
nawet one wskazują na to, że wal-
ka pod Budziszynem była okupio-
na największymi stratami w dzie-
jach polskiego oręża.

Komu oddają cześć 
„walterowcy”?

Karol Świerczewski podobno uro-
dził się w Warszawie w roku 1897. 
W 1915, jako robotnik, został ewa-
kuowany w głąb Rosji, tam zmo-
bilizowany do armii carskiej. Dwa 
lata później dołączył do wojsk bol-
szewickich. Dał się w nich poznać 
jako bezwzględnie zwalczają-
cy antyrewolucyjne bunty. Na róż-
nych frontach walki z „białymi” do-
szedł do szczebla dowódcy bata-
lionu. Po wybuchu wojny z Polską 
na własne życzenie został przenie-
siony na front zachodni. W latach 
dwudziestych uczestniczył w zbroj-
nym tłumieniu powstań chłopskich. 
Uczęszczał na kursy oficerskie, 
został członkiem Sekcji Polskiej 
Międzynarodówki Komunistycz-
nej. W latach 1936-38 uczestni-
czył w wojnie domowej w Hiszpa-
nii. Ze zmiennym szczęściem do-
wodził na niej różnymi komuni-
stycznymi oddziałami. W tym okre-
sie nosił pseudonim „Walter”. Mia-
no to wywodzić się miało od pre-
ferowanego modelu pistoletu, uży-
wanego nie tyle jako narzędzie wal-
ki, ale terroru. Świerczewski wielo-
krotnie brał bowiem udział w czyst-
kach, przeprowadzanych w wal-
czących w Hiszpanii Brygadach 
Międzynarodowych, a także w roz-
prawianiu się z wziętymi do niewo-
li żołnierzami przeciwnej strony. 
Obsypywany sowieckimi meda-
lami, zaszczytami (m.in. Nagrodą 
Stalinowską) w 1940 został awan-
sowany na generała-majora Ar-
mii Czerwonej. Po wybuchu woj-
ny niemiecko – sowieckiej dostał 
pod swoją komendę 248. Dywizję 
Strzelców. Jego dowodzenie oka-
zało się katastrofą o niewyobra-
żalnej skali nawet na tle wielkich 
sowieckich klęsk tamtego cza-
su – z powierzonych mu 10 tysię-
cy ludzi w krótkim czasie pięciu 
zostało przy życiu. Sowieckie do-
wództwo, widząc całkowity brak 
umiejętności dowódczych, skraj-
ną wręcz niewyuczalność w tym 
zakresie, a także permanentne 
utraty przytomności z powodu 
naduzywania alkoholu, odwołały 
Świerczewskiego z frontu. Do po-
wołania w roku 1943 w skład Cen-
tralnego Biura Komunistów Pol-
skich przy KC WKP(b) oraz formo-
wanych po wyjściu Armii Ander-
sa Sił Zbrojnych w ZSRS – zajmo-
wał się szkoleniem sowieckich re-
krutów. Od 1944 był zastępcą do-
wódcy I Armii WP, z której po kilku 
miesiącach został odwołany w na-

stępstwie usilnych 
próśb dowódcy (Z. 
Berlinga), uskarżającego się na 
jego rozkazy, skutkujące bezsen-
sowną śmiercią żołnierzy, alkoho-
lizm i całkowitą nieprzydatność. 

Po przekroczeniu Bugu 
przez Armię Czerwoną i I Ar-
mię WP w lipcu 1944 „Walter” był 
członkiem składów sądów wojsko-
wych (m.in. w Lublinie, Uroczysku 
Baran, Kąkolewnicy) wydających 
liczne wyroki na żołnierzach Ar-
mii Krajowej. Brał też udział w or-
ganizowaniu II i III Armii WP (mia-
ły wejść w skład Frontu Polskie-
go, który nie powstał a III Armii 
nie sformowano). Mimo katastro-
falnych błędów, popełnionych pod 
Budziszynem, w maju 1945 zo-
stał awansowany na generała bro-
ni. Od lipca 1944 był członkiem KC 
PPR i posłem Krajowej Rady Na-
rodowej (marionetkowego „sej-
mu”), we wrześniu 1945 został do-
wódcą Okręgu Wojskowego nr III 
z siedzibą w Poznaniu, następ-
nie wiceministrem obrony naro-
dowej. 4 lutego 1947 został człon-
kiem Komisji Wojskowej z ramienia 
PPR. Jego zadaniem było decydo-
wanie w sprawach wniosków o uła-
skawienie skazywanych na śmierć 
żołnierzy Armii Krajowej. Wszyst-
kie takie wnioski odrzucał. 28 mar-
ca 1947, w czasie inspekcji na te-
renie Bieszczad, zginął w zasadz-
ce, zastawionej w Jabłonkach pod 
Baligrodem. Akcja miała być dzie-
łem UPA, choć wiele wskazuje ra-
czej na porachunki w łonie rządzą-
cych Polską komunistów.

W PRL-u generała „Walte-
ra” wykreowano na jednego z naj-
większych narodowych bohate-
rów, patrona niezliczonych szkół, 
ulic, zakładów pracy. Kult ten przy-
bierał formy groteskowe. Jego po-
mnik, wzniesiony przed gma-
chem wrocławskiego I Liceum 
Ogólnokształcącego, był przerób-
ką wcześniejszego monumentu 
niemieckiego. Jedną z rozrywek 
uczniów było odczytywanie wi-
docznych na nim napisów, odno-
szących się do całkiem innej po-
staci. W 1954 w Warszawie za-
czął działać Krąg (od 1956 – Hu-
fiec) Walterowski. Jego celem było 
stworzenie organizacji, mającej 
zastąpić tradycyjne polskie har-
cerstwo. Założyciele wyklucza-
li wszystkie elementy skautingu 
i etosu ZHP, zastępując je wzor-
cami Sowieckiej Organizacji Pio-
nierskiej im. Włodzimierz Lenina 
oraz pedagogiką Antona Makaren-
ki. Wychowankowie tej formacji do 
dziś odgrywają w Polsce znaczą-
cą rolę.

Mimo że dobrze już dziś wia-
domo, kim był ich patron i jaki 
model formacji realizowali Ma-
karenko i liderzy sowieckich 
pionierów, nierzadko wprost 
stwierdzają, że uformowani zo-
stali przez „walterowców” i cią-
gle się do nich zaliczają.

Tragedia nikczemnego przywództwa
 ■ Budziszyn, znajdujący się dziś w granicach RFN, zapisał się w historii jako miejsce wiel-

kich polskich sukcesów oraz niepojętej tragedii, od której mija właśnie 75 lat.
Artur 

Adamski
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Mija właśnie 75. rocznica wyzwo-
lenia KL Dachau, obozu, który nie 
tylko zaczął funkcjonować jako 
pierwszy, ale również uznawany 
był przez nazistów za obóz wzor-
cowy. Otwarto go już w marcu 
1933 roku i do wybuchu II wojny 
światowej osadzano w nim głów-
nie przeciwników politycznych 
Hitlera, w tym m.in. komunistów. 
Od grudnia 1940 roku niemiec-
kie władze w Berlinie zdecydowa-
ły o koncentracji wszystkich osób 
duchownych znajdujących się do 
tej pory w różnych obozach kon-
centracyjnych w jednym – KL Da-
chau. Stał się on od tego momen-
tu w III Rzeszy centrum więzienia 
aresztowanych księży. Z ogólnej 
liczby 2720 duchownych zanoto-
wanych w aktach obozowych 95 
proc. było księżmi Kościoła kato-
lickiego. Około 2/3 uwięzionych 
duchownych stanowili księża, za-
konnicy i seminarzyści z Polski. 
W 1940 roku aresztowani polscy 
duchowni postanowili zawierzyć 
swoje losy św. Józefowi. 

Krytyczne chwile

Regularnie modlili się za po-
średnictwem świętego z Nazare-
tu o ocalenie i powrót do domu. 
Zwracali się do niego jako do 
tego, który niegdyś uratował 
małego Jezusa przed Hero-
dem. Wierzyli, że teraz ochro-
ni ich przed ziejącym nienawi-
ścią władcą III Rzeszy. Jak czy-
tamy w spisanych relacjach by-
łych więźniów Dachau, rów-
nież świeckich, na pomoc św. 
Józefa więźniowie obozu mo-
gli liczyć także w codziennych 
trudach. 

Wiosną 1945 roku woj-
na miała się ku końcowi, jed-
nak więźniowie Dachau wca-
le nie byli pewni czy dożyją wy-
zwolenia. Ks. biskup Franciszek 
Korszyński, w swej głośnej, acz 
nieco zapomnianej już książce 
Jasne promienie w Dachau, tak 
opisuje tamte wydarzenia: „Na-
deszły dla nas krytyczne chwi-
le w kwietniu 1945 roku, kiedy 
to władze obozowe, chcąc za-
stosować się do polecenia Him-
mlera, iż żaden więzień nie 
może wpaść żywy w ręce nie-
przyjaciela, na różny sposób 
usiłowały nas zniszczyć. Pomimo 
iż czyniły to w tajemnicy przed 
nami, rozmaicie maskując swe 
niecne zamiary, to jednak wie-
dzieliśmy o tym, zdawaliśmy so-
bie sprawę z grożącego nam nie-
bezpieczeństwa, a jednocze-
śnie rozumieliśmy dobrze, iż nikt 
z ludzi nie może przyjść nam 
ze skuteczną pomocą, że nikt 
od śmierci nas nie zachowa, chy-
ba sam Bóg. (…) Wrócono wte-
dy do myśli oddania się w opie-
kę kaliskiemu św. Józefowi, by 

za jego przemożnym orędownic-
twem uzyskać od Boga cud wy-
zwolenia. (…) Codziennie wie-
czorem, przez dziewięć dni, zbie-
raliśmy się (…) i wspólnie modli-
liśmy do św. Józefa, prosząc nie 
o co innego, lecz o cud wyzwo-
lenia. Wiedzieliśmy bowiem, że 
tylko cudem możemy być zacho-
wani przy życiu i wyprowadze-
ni z obozu. Nowennę tę zakoń-
czono 22 kwietnia, w uroczystość 
Opieki św. Józefa, w niedzielę, 
i w tym też dniu, stosownie do po-
wziętej uprzednio uchwały, doko-
nano uroczystego aktu oddania 
się kaliskiemu św. Józefowi”.

Rozkaz Himmlera

W połowie kwietnia Himmler, 
przewidując przybycie do Da-
chau wojsk amerykańskich, wy-
słał do komendanta obozu de-
peszę następującej treści: „Pod-
danie obozu nieprzyjacielowi jest 
nie do pomyślenia. Cały obóz na-
leży natychmiast ewakuować. 
Żaden więzień nie może wpaść 
żywy w ręce nieprzyjaciela”. 
Krótko później Himmler potwier-
dził ten rozkaz w drugiej depeszy 
z instrukcją, że w razie koniecz-
ności komendant KL Dachau 
jest upoważniony do uśmierce-

nia wszystkich więźniów obo-
zu bombami gazowymi. Do uży-
cia bomb miało dojść 29 kwietnia 
1945 roku o 21.00. Dzień wcze-
śniej jednak, komendant KL 
Dachau, postanowił zignoro-
wać rozkaz Himmlera, informu-
jąc o tym obozową administrację. 
Zebrał wszystkich w swoim gabi-
necie i oznajmił, że obóz należy 
przekazać aliantom w stanie nie-
naruszonym za pośrednictwem 
przedstawiciela Czerwonego 
Krzyża. W zarządzie obozu po-

wstał rozłam. Spora część obo-
zowych esesmanów, przebraw-
szy się w cywilne ubrania lub na-
wet obozowe pasiaki, nocą z 28 
na 29 kwietnia, opuściła samo-
wolnie obóz rozpraszając się po 
okolicy. W KL Dachau pozostało 
130 uzbrojonych osób gotowych 
spełnić wolę Himmlera.

5 km do Dachau

W sobotę, 28 kwietnia, 42. Dy-
wizja Piechoty amerykańskiej, 
znaną jako „Rainbow”, czyli „Tę-
cza” przemieszczała się z Mona-
chium w kierunku miasta Furth. 
Wojskowy młody lekarz, Alvin 
Weinstein zwrócił uwagę na mi-
jany drogowskaz z napisem „Da-
chau 5 km”. Drogowskaz przykuł 
jego uwagę, bo słyszał kiedyś o tej 
miejscowości. Dwa lata wcze-
śniej, jako stażysta w nowojor-
skim szpitalu opiekował się pa-
cjentem z zapaleniem opon mó-
zgowo-rdzeniowych. Mężczy-
zna majaczył i wykrzykiwał coś 
po niemiecku. Gdy wrócił do for-
my, Alvin wszystko mu opowie-
dział i zapytał, skąd zna nie-
miecki? Czy ma może niemiec-
kie pochodzenie? Mężczyzna był 
Niemcem. W 1933 roku, kiedy Hi-
tler doszedł do władzy, on razem 

z dwoma innymi członkami par-
tii opozycyjnej do NSDAP, jaw-
nie sprzeciwili się rządom nazi-
stów. Wszyscy trzej zostali aresz-
towani i skazani na pobyt w wiel-
kim więzieniu w bawarskim mie-
ście Dachau. Weinstein w swo-
ich wspomnieniach nie zdradza 
nazwiska pacjenta, w związku 
z tym i my go dzisiaj nie znamy. 
Opowiada jednak, że po pięciu 
latach od skazania, w roku 1938, 
„niemiecki pacjent” razem z dwo-
ma innymi współwięźniami, prze-

kupili strażnika obo-
zowego i uciekli z Da-
chau. Oczywiście mu-
siał również natych-
miast zbiec z Niemiec. 
Przedostał się do Rot-
terdamu, a stamtąd 
odpłynął statkiem do 
Ameryki jako uchodź-
ca polityczny. Weinste-
in nie dowierzał jednak 
opowieściom pacjenta 
o horrorze, jaki ten prze-
szedł w Dachau. Dopiero 
kiedy w 1944 roku, w Eu-
ropie, zobaczył okrucień-
stwa nazistów na wła-
sne oczy uznał, że Nie-
miec nie konfabulował. 
„Od razu powiedziałem 
pułkownikowi Downar-
dowi, że słyszałem, 
iż w Dachau jest wię-
zienie dla więźniów po-
litycznych – wspominał 
po latach Weinstein. 

– Później moje sło-
wa zostały potwierdzone przez 
lokalnych mieszkańców”. Puł-
kownik przekazał wieści o wię-
zieniu w Dachau swemu prze-
łożonemu generałowi majorowi 
Harremu J. Collinsowi, a ten wy-
słał do Dachau grupę zwiadow-
czą pod dowództwem swoje-

go zastępcy, generała bryga-
dy Henninga Lindena, by prze-
prowadził rozpoznanie. Amery-
kanie zjawili się jednak pod bra-
mą obozu dopiero następne-
go dnia, a zarządzający obozem 
Niemcy byli przekonani, że mają 
do czynienia z dużą i silną gru-
pą wojska. Żaden z nich nie są-
dził, że w rzeczywistości to tylko 
oddział zwiadowczy. W związku 
z tym, wyobrażając sobie tę zna-
czącą dysproporcję sił, wywiesili 
przy bramie białą flagę.

Wspomnienia biskupa 
Korszyńskiego

A jak tamte kwietniowe dni wspo-
minali uwięzieni księża? Biskup 
Korszyński we wspomnianej 
książce pisze: „W niedzielę, dnia 
29 kwietnia 1945 roku, w mia-

rę jak strzały karabinowe sta-
wały się częstsze i wyraźniej-
sze, budziło się w nas i potę-
gowało pewne podniecenie – 
z ogromnym napięciem ocze-
kiwaliśmy aliantów. Aż oto, gdy 
słońce już dobrze nachyliło się 
ku zachodowi, o godzinie piątej 
czy nieco później po południu, 
dały się słyszeć gromkie woła-
nia: Amerykanie! Amerykanie! 
(…) Na balkonie tzw. zurhausu 
ukazał się oficer amerykański 
i ręką dał znać, by uciszyła się 
kipiąca wrzawą, przeszło trzy-
dziestotysięczna masa więź-
niów. W jednej chwili stało się 
cicho jak w kościele. A wtedy 
oficer powiedział po niemiec-
ku: Teraz jesteście wolni. Wzru-
szenie opanowało nas wszyst-
kich. Każdy tę chwilę przeżył 
na swój sposób. A wszyscy za-
częliśmy wołać: Dziękujemy! 
Dziękujemy! Znowu powsta-
ła wielka wrzawa. Wówczas 
(…) oficer wyciągnął rękę, by 

nas uciszyć, a kiedy zapanowa-
ła cisza, powiedział donośnym 
głosem, również po niemiecku: 
Nie dziękujcie nam, ale Bogu.” 
Amerykańscy żołnierze wspo-
minali ten moment dokładnie tak 
samo. Wkrótce potem amerykań-
scy żołnierze przeszukujący po-
mieszczenia administracji obo-
zu, w biurku zbiegłego w nocy 
komendanta znaleźli rozkaz zgła-
dzenia KL Dachau, który miał zo-
stać wykonany jeszcze tego sa-
mego dnia o godz. 21.00.

Niemiecki pacjent
 ■ Obóz koncentracyjny w Dachau wyzwoliło wojsko gen. Pattona. Mało kto zdaje 

sobie sprawę, jak dużym uproszczeniem jest to twierdzenie.
Aleksandra 

Polewska-Wianecka

Alvin Wienstein

Wyzwolenie KL Dachau
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Polska na tle innych

Polska bowiem w porównaniu 
z Włochami, Hiszpanią i Francją 
(liczba zgonów w każdym z tych 
krajów przekroczyła 20 tys., 
a dobowa śmiertelność w szczy-
cie epidemii przewyższa liczbę 
dotychczasowych zgonów w na-
szym kraju) całkiem dobrze ra-
dzi sobie z koronawirusem. Pol-
ska również dość dobrze wypa-
da na tle swoich bliższych i dal-
szych sąsiadów. Według bieżą-
co aktualizowanych danych zbie-
ranych przez The Center for Sys-
tems Science and Engineering 
(CSSE) przy Uniwersytecie Joh-
na Hopkinsa liczba zmarłych 24 
kwietnia w Niemczech wynosi-
ła 5 574 osób, Czechach – 213, 
na Słowacji – 15, na Ukrainie 
– 193, Białorusi – 60, Litwie – 
40, w Rosji – 555 osób, w Rumu-
nii – 545 osób, na Węgrzech – 

250, a w Polsce – 454. Rzecz ja-
sna, bardziej szczegółowe wnio-
ski można wyciągać wtedy, gdy 
uwzględni się populację dane-
go kraju, liczbę zakażonych, sta-
dium epidemii i wiarygodność 
przekazywanych danych.

W poszukiwaniu pomysłu 
na wybory

W tle walki z epidemią toczy 
się jawna i zakulisowa rozgryw-
ka opozycji mająca na celu prze-
sunięcie przewidzianych przez 
konstytucję na maj wyborów pre-
zydenckich. W momencie pisa-
nia tego eseju można odnotować 
sześć projektów zmiany termi-
nu wyborów:
1. Plan Radka Sikorskiego 

i Bohdana Borusewicza, czy-
li stworzenie rządu pod prze-
wodnictwem Gowina z udzia-
łem posłów Porozumienia, 

SLD, Platformy Obywatel-
skiej oraz PSL-Kukiz 15 (i być 
może Konfederacji – jeżeli na 
serio potraktować wypowiedź 
Sławomira Nitrasa).

2. Plan Borysa Budki ciągłe-
go ogłaszania (najpierw 
przez rząd, później przez 
sejm) stanu klęski żywioło-
wej, tak by wybory odbyły się 
16 maja 2021roku;

3. Plan trzech tenorów mniej-
szych: Jarosława Gowina, 
Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza i Pawła Kukiza ogło-
szenia stanu klęski żywio-
łowej na krótki czas tak, aby 
można było przesunąć wy-
bory na sierpień 2020 roku; 
odbyłyby się one w formie 
korespondencyjnej.

4. Plan Gowina zakładający po-
prawkę konstytucji o wydłu-
żenie kadencji prezydenc-
kiej o dwa lata (czyli 2022) 

z brakiem możliwości reelek-
cji urzędującego prezydenta.

5. Plan Jarosława Kaczyń-
skiego przeprowadze-
nia wyborów w terminie kon-
stytucyjnym, czyli 10 maja, 
lecz z uwagi na stan epide-
miologiczny jedynie w formie 
korespondencyjnej.
Żadna z powyższych opcji – 

z punktu widzenia funkcjonowa-
nia stabilnej demokracji, zdol-
nej wyłonić skutecznie działają-
cy rząd – nie jest idealny. Naj-
gorszą nich byłaby opcja nr 1, 
czyli rząd anty-PiS , do które-
go wchodziłaby zarówno par-
tia Razem jak i Ruch Naro-
dowy RP (o Grzegorzu Brau-
nie nie wspominając). Popu-
śćmy nieco wodze wyobraź-
ni: zanim ten rząd w ogóle by 
się ukonstytuował, to pande-
mia Covid-19 dawno by minęła, 
a zanim poszczególni ministro-

wie odpowiedzialni za sprawy 
gospodarcze rozpoznaliby sytu-
ację w swoich resortach, nie by-
łoby już kogo ratować, gdyż więk-
szość przedsiębiorców dawno by 
zbankrutowała.

Nieco lepsza wydaje się 
opcja nr 2, czyli nieustanne ogła-
szanie aż do ustalenia terminu 
nowych wyborów stanu klęski 
żywiołowej. Jednakże rozwią-
zanie takie rodzi dwa niebezpie-
czeństwa. Jedno z nich zostało 
zauważone nawet przez Jarosła-
wa Gowina, który stwierdził że 
proklamowanie stanu klęski ży-
wiołowej otworzyłoby drogę kra-
jowym i zagranicznym firmom 
oraz korporacjom do występo-
wania na drodze sądowej z rosz-
czeniami finansowymi przeciw-
ko rządowi polskiemu. Na pod-
stawie dotychczasowej prakty-
ki wymiaru sprawiedliwości – 
znanej choćby z afery repry-

Koronawirus, wybory 
a sprawa polska

 ■ Epidemia koronawirusa sprowadziła nie tylko problemy zdrowotne i gospodarcze, lecz spowodowa-
ła nieoczekiwane zawirowania polityczne. O ile, tych dwóch pierwszych można się było spodziewać, 
to kryzysu politycznego wokół terminu wyborów prezydenckich – już nie.

Krzysztof 
Brzechczyn

▶
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watyzacyjnej warszawskich 

kamienic – można przypusz-
czać, że gdyby w sądzie zna-
lazł się przedstawiciel Mikoła-
ja Wierzynka z wystawionym 
notarialnie pełnomocnictwem, 
to nie wzbudziłoby to niczyich 
podejrzeń i miałby on duże szan-
sę wygrać wytoczony Skarbowi 
Państwa proces o odszkodowa-
nie za straty poniesione nie tyl-
ko z powodu pandemii koronawi-
rusa, ale nawet Czarnej Śmier-
ci. Drugim niebezpieczeństwem 
jest wprowadzenie precedensu 
manipulowania, czy to ze wzglę-
du na interesy całej klasy poli-
tycznej, czy to ze względu na no-
towania sondażowe poszczegól-
nych partii, kalendarzem wybor-
czym i terminami przeprowadza-
nia wyborów.

Te same zarzuty można po-
stawić wobec opcji nr 3, czyli pla-
nu trzech tenorów mniejszych. 
Drogę domagania się odszkodo-
wań na drodze sądowej otwiera 
samo wprowadzenie stanu klę-
ski, a nie czas jej trwania. Po-
nadto, sierpień jest miesiącem 
urlopowym, w którym wybor-
cy mniej interesują się sprawa-
mi politycznymi oraz z powodów 
urlopów częściej będą przeby-
wać poza domem. Wybory ma-
jowe mogą się zatem charakte-
ryzować wyższą frekwencją i za-
interesowaniem wyborców niż 
sierpniowe. Jeżeli ktoś musi po-
zostać w domu, to jest większe 
prawdopodobieństwo, że choć-
by z nudów obejrzy debatę pre-
zydencką i programy wyborcze.

Mniej więcej na równi oce-
niam opcje 4 i 5. Zaletą projektu 
Gowina 1.0 było uzyskanie zgo-
dy całej (znacznej większości) 
klasy politycznej na przesunię-
cia terminu wyborów do 2022 r. 
Jego wadą wprowadzenie na sta-
łe w formie poprawki konstytu-
cji jednej siedmioletniej kadencji 
prezydenta. Jest to sprawa zbyt 
poważna by to rozstrzygać w ta-
kim trybie i w aż tak krótkim cza-
sie bez należytej dyskusji. Dru-
gą wadą omawianego projektu 
było pozbawienie w 2022 r. pre-
zydenta Andrzeja Dudy biernego 
prawa wyborczego i złamanie za-
sady, że prawo nie działa wstecz. 
Gdyby wyborca w 2015 r. wie-
dział, że wybiera prezydenta na 
kadencję siedmioletnią bez pra-
wa do reelekcji, a nie na pię-
cioletnią z prawem do reelekcji, 
to być może podjąłby inną de-
cyzję wyborczą i poparłby ko-
goś innego. Projekt Gowina zy-
skał poparcie PiS, lecz przez 
całą opozycję został praktycznie 
zignorowany.

Pozostaje ocenić opcję nr 
5, czyli przeprowadzenie wy-
borów prezydenckich 10 maja 
2020 r. wyłącznie w formie kore-
spondencyjnej. Zaletą tej propo-
zycji jest dotrzymanie konstytu-
cyjnego terminu wyborów (mię-
dzy 75 a 100 dniem przed upły-
wem kadencji, która mija 5 sierp-
nia), co ustabilizowałoby wła-
dzę wykonawczą w państwie. 
Jednakże opcji nr 5 można po-
stawić trzy zarzuty: krótki – z po-
wodu epidemii – okres kampa-
nii wyborczej (1), krótki czas – 
z uwagi na obstrukcję Senatu – 

na przygotowania logistyczne (2) 
i całkowitą rezygnację z głoso-
wania osobistego (3).

W odróżnieniu od poprzed-
nich opcji, rozważany pro-
jekt jest jednak modyfikowal-
ny. Optymalnym w zaistnia-
łych warunkach rozwiązaniem 
byłaby korekta postanowienia 
Marszałka Sejmu RP z dn. 5 lu-
tego 2020 r. w sprawie zarządze-
nia wyborów Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej przesuwa-
jąca termin wyborów na ostatni 
możliwy konstytucyjnie termin, 
czyli na sobotę 23 maja 2020 r. 
Dzień ten powinien zostać ogło-
szony wolnym od pracy.

Pozwoliłoby to osłabić dwa 
pierwsze zarzuty, lecz nie trze-
ci, gdyż moim, zdaniem, głoso-
wanie osobiste ma niezaprze-
czalną przewagę nad głosowa-
niem korespondencyjnym. Ujmu-
jąc rzecz w olbrzymim uprosz-
czeniu: osobiste wrzucenie kar-
ty do głosowania do urny wybor-
czej „pozwala się policzyć”, tym 
którym zależy na losach kra-
ju. Tak przeprowadzone wybory 
mają wymiar nie tylko indywidu-
alny, lecz i społeczny.

Rozważmy zatem bardziej 
szczegółowo dwa pierwsze za-
rzuty stawiane opcji nr 5.

Czy dłuższa 
kampania wyborcza jest 

merytorycznie lepsza 
od krótszej?

Od jesieni 2018 społeczeń-
stwo brało udział w trzech od-
bywających się z grubsza co 
pół roku wyborach: samorządo-
wych, europejskich i parlamen-
tarnych. Trudno w każdych wy-
borach być odkrywczym i pro-
ponować nowy program i nowe 
idee. Siłą rzeczy stare propo-
zycje przedstawia się w nowym 
opakowaniu, a głównym celem 
ataku są konkurenci.

Dowodzi tego rozpoczę-
ta w lutym br. kampania prezy-
dencka, podczas której media 
koncentrowały się na tak funda-
mentalnych kwestiach, jak oso-
ba szefowej sztabu wyborcze-
go prezydenta czy twórczość 
poetycka jej męża. Na konwen-
tach wyborczych jednego z kan-
dydatów z taką zajadłością ata-
kowano żonę Prezydenta jak-
by to były wybory na pierwszą 
damę, a nie na urząd prezyden-
ta. Inny z kandydatów tak sobie 
upodobał krytykę poszczegól-
nych biskupów, jakby były to wy-
bory na przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski, a nie 
na prezydenta.

Skrócona kampania może być 
zatem bardziej merytoryczna, 
od kampanii rozłożonej w czasie, 
gdyż kandydaci muszą przedsta-
wić w skondensowany sposób 
swój program. Streszczanie wła-
snych pomysłów programowych 
jest pewną umiejętności intelek-
tualną, gdyż dowodzi, czy dany 
kandydat panuje nad propono-
waną przez siebie (czy raczej 
sztab współpracowników) wi-
zją programową, potrafi podzie-
lić postulowane cele na główne 
i uboczne oraz umiejętnie dobrać 
działania instrumentalne tak, aby 

doprowadziły do realizacji pla-
nowanych zamierzeń. Nie każdy 
to potrafi, co może ułatwić podję-
cie przez wyborcę decyzji.

Koperty śmierci czy 
koperty demokracji

Gdy pojawiła się propozycja 
głosowania korespondencyjnego 
dla seniorów (60+), media opo-
zycyjne podniosły larum, że rząd 
będzie wysyłał koperty z kartami 
do głosowania do swojego wła-
snego elektoratu, gdyż w tej gru-
pie wiekowej ma być jest nadre-
prezentacja wyborców PiS. Gdy 
formuła głosowania korespon-
dencyjnego została rozszerzo-
na, okazało się, że koperty mają 
przenosić zakażenie wirusem. 
Zaciekłymi krytykami głosowa-
nia korespondencyjnego sta-
li się ci, którzy jeszcze niedaw-
no byli jego zwolennikami. War-
to zwrócić uwagę, że głosowa-
nie korespondencyjne, dopusz-
czalne w przypadku osób nie-
pełnosprawnych, jest już prze-
widziane w prawie wyborczym. 
Rozważmy, niektóre z krążą-
cych w przestrzeni medialnej za-
rzuty związane z krótkim cza-
sem przygotowania głosowania 
korespondencyjnego.

Zawirusowanie kopert. 
Każdy z nas od początku epide-
mii wyjmuje ze swoich skrzynek 
dziesiątki ulotek reklamowych, 
korespondencji urzędowej i pry-
watnej i jakoś nikt się od niej nie 
zaraził. Dla pewności pakiety wy-
borcze mogą zostać ofoliowane, 
a do nich dołączone próbki pły-
nu dezynfekującego i rękawiczki.

Korespondencyjne głoso-
wanie łamie tajność głosowa-
nia. Wyborca otrzyma dwie ko-
perty: podpisaną i niepodpisa-
ną. Wypełnioną kartę do gło-
sowania włoży do koperty nie-
podpisanej, a tę wraz ze sto-
sownymi dokumentami – do ko-
perty zaadresowanej. W siedzi-
bach komisji wyborczych, nie-
podpisane koperty wewnętrzne 
będą najpierw wyjmowane z ko-
pert zewnętrznych, a po rozdzie-
leniu otwierane i wyjmowane 
z nich będą wypełnione karty do 
głosowania.

Korespondencyjne głoso-
wanie łamie powszechność 
głosowania. Wyborcy otrzymają 
pakiety wyborcze na adres poda-
ny obwodowej komisji wyborczej. 
W przypadku Polaków mieszka-
jących za granicą – w zależności 
od państwa – podstawą otrzy-
mania pakietu wyborczego by-
łaby złożona z odpowiednim wy-
przedzeniem deklaracja udzia-
łu w wyborach z podaniem ad-
resu zamieszkania złożona pol-
skiej placówce dyplomatycznej 
lub głosowanie osobiste. Z tego 
też względu optymalnym ter-
minem wyborów byłby 23 maja 
2020.

Wybory będą nieważne, bo 
przeprowadzi je Poczta Pol-
ska, wojsko lub inne orga-
ny państwa. Państwowa Ko-
misja Wyborcza jest instytu-
cją państwa polskiego i w orga-
nizacji wyborów od 1989 r. ko-
rzystała i korzysta z pomocy in-
nych instytucji państwa: policji, 

mediów publicznych czy samo-
rządów. PKW nie dysponuje na-
wet lokalami wyborczymi, które 
są jej udostępniane przez inne 
publiczne instytucje (najczęściej 
szkoły).

Wybory 1989 a 2020 roku. 
Podobieństwa i różnice

Wybory w formie korespon-
dencyjnej w takiej skali odbę-
dą się w Polsce po raz pierw-
szy. Można je porównać do wy-
borów z 1989 roku, które również 
były przeprowadzane w warun-
kach nadzwyczajnych wymusza-
jących zmianę przepisów praw-
nych w trakcie trwania wybo-
rów. Po 4 czerwca, gdy w głoso-
waniu powszechnym większość 
kandydatów z listy krajowej nie 
uzyskała wystarczającego po-
parcia wyborców, strona soli-
darnościowo-opozycyjna, aby 
dotrzymać zobowiązań przyję-
tych w Magdalence, zgodziła 
się na zmianę przez Radę Pań-
stwa ordynacji wyborczej między 
I a II turą wyborów. Umożliwiło 
to ponowny wybór 33 kandyda-
tów strony rządowo-koalicyjnej. 
Niezależnie od tego, co sądzimy 
o reprezentatywności strony so-
lidarnościowo-opozycyjnej, traf-

ności obranej strategii politycz-
nej i wyczucia nastrojów społecz-
nych, tak fundamentalna zasa-
da prawna, iż nie zmienia się re-
guł w trakcie gry została pogwał-
cona, aby zagwarantować re-
alizację interesów politycznych 
PZPR. W 2020 r. zmiany doty-
czą głównie przepisów praw-
nych niższego rzędu i są wpro-
wadzane po to, aby można było 
przeprowadzić wybory zgodnie 
z terminem wyznaczonym przez 
konstytucję. Pod tym wzglę-
dem żaden z konkurencyjnych 
projektów nie jest idealny, gdyż 
albo wyraźnie nagina się w nich 
przepisy o stanie klęski żywioło-
wej, którego wprowadzenie słu-
żyć ma jedynie przełożeniu wy-
borów, albo wprost przyzwala 
się na działania prawa wstecz. 
Pomimo wszystko jednak, ja-
kiś postęp przez te trzydzieści 
lat w Polsce się zatem dokonał.

Poznań, 26 kwietnia 2020

Prof. dr hab. Krzysztof Brzech-
czyn, historyk i filozof zatrud-
niony na Wydziale Filozoficz-
nym UAM, okazjonalnie wystę-
puje jako komentator w Tygo-
dniku politycznym Radia Po-
znań (niedziela 21:05)

Przypuścili kandydaci
Szturm na prezydencki stołek,
Wszyscy pchają się uparcie
Wlokąc z sobą zdrad tobołek,

Ten okrada z czci Polaka, 
Tamten pluje w Niemca ucho,
Każdy myśli – jestem święty,
Zdrady przejdą mi na sucho,

Któryś tam z kolei w rzędzie,
Obiecuje walką z rządem,
Pragnie wspierać klan najwyższy
Zwany pospolicie sądem!

Jeszcze dwóch na miarę „Bolka”
Bez dyplomów szkół – a jakże,
Po co szkoły cwaniakowi
Gdy bryluje w Ti Vi kadrze,

Kamyszowi brak strategii...
Chociaż dobrze wykształcony,
Bez sprzeciwów i koncepcji,
Strategicznie słucha żony,

Żony zawsze wszystko wiedzą,
Lepiej niźli sam zwycięzca,
Wszystko byłoby wspaniale
Gdyby im nie brakło męstwa,

Teraz pora na Biedronia,
Który wzniośle gębą kłapie,
O równości w barwie tęczy
Dywaguje na kanapie...

Ostro słabnie nam Małgośka,
Cztery procent to niewiele,
Toteż gapi się na Budkę,
Niczym przysłowiowe ciele, 

Oczka mruży, zęby szczerzy,
Jak szmaciana marionetka,
Kto pociąga za sznureczki,
Temu służy imć kobietka,

Mimo marnej siły wsparcia,
Z reelekta kpią pospołu,
Przy tym marzą o powrocie
Zasad okrągłego stołu…

Bogdanówka dn. 02.05.2020

Bogdan A. Chmielewski

Kandydaci
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– Tu jest różnie, jak to na pograni-
czu – tłumaczy Anna Chowaniec 
z Czarnej Góry. – O narodowo-
ści Spiszacy nie mówią głośno, 
dopóki nie muszą opowiedzieć 
się za mszą w języku ojczystym. 
Wtedy trzeba wybrać pierwszą 
ojczyznę i tę ojczyznę drugą. Dla 
jednych ojczyzną jest Spisz, dla 
drugich ojczyzną jest Spiš. Daw-
niej funkcjonowała jeszcze wę-
gierska nazwa: Szepes, i nazwa 
niemiecka: Zips.

A wybór ojczyzny na Spiszu 
to dziś sprawa delikatna, wyma-
gająca delikatności. Bo zdarza 
się często, że ojciec jest Słowa-
kiem, a syn Polskiem albo ojciec 
jest Węgrem, a syn Słowakiem. 
Dawniej kulturowe zróżnicowanie 
Spisza wyrażało się choćby w pi-
sowni nazw miejscowości. 

Każda narodowość inaczej 
zapisywała swoje miejsca. Po-
lacy pisali: Czarna Góra, Jur-
gów, Rzepiska, Trybsz, Nowa 
Biała. Te same miejsca Słowa-
cy nazywali po swojemu: Čier-
na Hora, Jurgov, Repiská, Tribś, 
Nová Belă. Dla Węgrów, którzy 
przez wieki byli panami Spisza, 
Czarna Góra to Feketebérc, Jur-
gów to Szepesgyörke, Rzepiska 
to Répásfalu, Trybsz to Újterebes, 
a Nowa Biała to Újbela. Po nie-
miecku Czarna Góra to Schwarz-
berg, Jurgów to Jörg, Rzepi-
ska to Falkstein, Trybsz to Tribs, 
Nowa Białka to Neu Bela. 

Po wojnach – pierwszej i dru-
giej – kulturowa różnorodność 
Spisza została zredukowana do 
dwu narodów: Polaków i Słowa-
ków, niezwykle uwrażliwionych 
na swoją tożsamość. A tymcza-
sem doszło w Jurgowie do po-
różnień Polaków ze Słowakami, 
kiedy nowy proboszcz, ks. Sta-
nisław Malarz, wprowadził w ko-
ściele św. Sebastiana nowe po-
rządki. Msze święte polskich Spi-
szaków przesunął z dziewiątej na 
ósmą, a msze słowackich Spisza-
ków pozostawił o jedenastej. 

– Nic się nie stało, chodziliśmy 
na jedenastą od dwudziestu lat 
i chodzimy nadal – powiada Aloj-
zy Bryja z Jurgowa. Przytakuje 
mu Jan Budz, ostatni nauczyciel 
słowackiego w Szkole Podstawo-
wej w Czarnej Górze. 

Ale polscy Spiszacy są roze-
źleni decyzją proboszcza Mala-
rza, „ojca duchowego dekanatu 
Białej Tatrzańskiej”. 

Siostrzeniec Jana Budza, 
też Jan, polski Spiszak, prezes 
Związku Polskiego Spisza, czło-
nek redakcji „Na Spiszu”, przesu-
nięcie mszy polskiej na godzinę 
ósmą uważa za działanie stron-
nicze, wywyższające słowackich 
Spiszaków. 

– Msza o jedenastej uważa-
na jest za mszę główną – mówi 
prezes Budz. – To polscy Spisza-
cy powinni chodzić do kościoła na 
jedenastą, bo Polaków na Spiszu 
jest kilka razy więcej niż Słowa-
ków. Ksiądz Malarz nie wiedzieć 
czemu wyróżnia Słowaków! .

Na co dzień to nie widać, kto 
jest Słowakiem, a kto Polakiem. 
Słowaków wychwalał mój wujek, 
jezuita Leon Mońko, w czasie po-
wstania warszawskiego kapelan 
„Baszty”. Wujek Leon opowiadał 
o plutonie Słowaków, którzy dziel-
nie walczyli na barykadach. 

W osiemdziesiątym, kiedy wró-
ciłem do Warszawy ze strajku na 
Wybrzeżu, pierwsi, którzy w po-
łudnie 7 września 1980 roku pod-
pisali się na mojej liście Wolnych 
Związków Zawodowych NSZZ 
Dziennikarzy, Pisarzy i Wydaw-
ców, byli dziennikarze i pracowni-
cy Redakcji „Život”, pisma Słowa-
ków, które miało redakcję przy uli-
cy Foksal w Warszawie. 

Wiosną 2020 na drodze mię-
dzy Jurgowem, a Rzepiska-
mi, w Lapszach Wyżnych, w Czar-
nej Górze i w Nowej Białej wszy-
scy wyglądają tak samo, nie od-
różnisz polskiego Spiszaka 
od Spiszaka słowackiego. Bo oj-
czyznę Spiszacy mają w sercu. 

– Po prawdzie, to dopiero na 
spiskim cmentarzu można pod-
pisać się po słowacku i być cał-

kiem Słowakiem – powiada Jan 
Wojtas z Jurgowa. – Słowa wszę-
dzie wiele znaczą, ale tu mogą 
niektórych razić, kłuć w oczy. To-
też bywa, że młodzi porzucają oj-
czyznę ojców. Gdzieś się wyno-
szą, a starzy, no, wiadomo. 

Maria i Franciszek Milono-
wie podają się w Czarnej Górze 
za polskich Spiszaków, a Andrzej 
Milon, prezes Towarzystwa Sło-
waków w Zagórze, zmienił nazwi-
sko na Milan.

– Bo tak brzmiało nazwi-
sko moich przodków, zasadźców 
Czarnej Góry Zagóry.

Ostoją spiszackich Słowaków 
jest Skupina Slovakov i Matica 
Slovenska. Szkoła uczy, ale nie-
wiele mówi o kulturowych korze-
niach Spisza. Nie tylko o korze-
niach słowackich i polskich, ale 
także o korzeniach węgierskich, 
polskich, niemieckich, żydow-
skich, rusińskich i wołoskich. 

Spis ludności na Spiszu i Ora-
wie z kwietnia 1945 roku ujawnił, 
że tylko 2 procent mieszkańców 
opowiedziało się za Polską. Ba-
dania społeczne mówiły, że więk-
szość ludności dwu regionów, 
uznając się za Słowaków, głoso-
wała za lepszym życiem na Sło-
wacji. Bo porażająca była bieda 
na zniszczonym Podhalu. 

Anna Chowaniec, gaździna 
na dwu rozrzuconych między Jur-
gowem a Rzepikami hektarach 

lichej ziemi, pamięta powojen-
ne czasy, kiedy to górale z Biał-
ki rzucali w Spiszaków kamienia-
mi i krzyczeli „Słowaki, Słowa-
ki”. Podhale było niewyobrażal-
nie biedne, a odzyskany Spisz 
zamożny. 

– Spiszacy ciągnęli na Słowa-
cję, bo tam była praca, były dy-
wany i motory na talony – mówi 
Jan Sarna z Czarnej Góry. – Dziś 
nie widać na przejściu granicz-
nym zabiedzonych robotników 
ze Spisza. Co widać? Każdego 
dnia Sarna widzi Polskę, do któ-
rej warto się przyznać. I widzi Sło-
wację, z której już nikt nie wiezie 
na Spisz motorów i dywanów.

– Skończyło się gospodar-
cze ciążenie Spisza ku Słowa-
cji – konkluduje Jan Budz, pre-
zes ZPS. – To znaczy, że i ciąże-
nie kulturowe osłabnie. Oceniamy 
,ze już dziś zaledwie pięć procent 
Spiszaków to Słowacy.

– Wypogodziło się teraz, wy-
pogodziło się – mówi Chowaniec. 
– Górale z Podhala żenią się dziś 
z góralkami ze Spisza.

Ale w czterdziestym pią-
tym reakcją polskich władz na wy-
nik kwietniowego spisu ludności 
było wysłanie wojska na Spisz 
i Orawę. Wojsko, milicja, UB 
i osadnictwo na Spiszu, to był to, 
co najgorsze. To jedynie zaogni-
ło konflikt narodowy, który się tli 
się do dzisiaj i niekiedy wybucha. 

Przy drodze z Czarnej Góry 
do Rzepik jest stary napis na ka-
pliczce cmentarnej: „Pochwalen 
bud Jezus Kristus. Rok 1908”. 

– Zamazywali, bo to po sło-
wacku – mówi Józef Bryja z No-
wej Białej. – Zdjęli słowackie na-
pisy ze sklepów. Chcieli wymazać 
słowackie napisy w kościele świę-
tej Katarzyny. Pan Bóg nie jest 
Słowakiem – mówią. – Nie zrozu-
mie po słowacku. 

Spiszacy, którzy uważa-
ją się za Słowaków, wciąż pa-
trzą na południe, dokąd odeszła 
ich ojczyzna. Tej sytuacji nie po-
prawiło otwarcia 1 października 
2014 roku Centrum Kultury Sło-
wackiej w Nowej Białej. 

– Tu, na ojcowiźnie, coraz 
mniej nas gazduje – usłyszałem 
skargę do księdza Tadeusza Kor-
czaka, który święcił siedzibę To-
warzystwa Słowaków na Spi-
szu. – Tyle mamy słowackiego, 
co wymodlimy w kościele. Słowa-
cja odeszła ze Spisza, a my tu zo-
stali – nie na obcej przecież zie-
mi, a na swojej.

Sąsiad Łojków, Bryja, potra-
fi wywieść swoje pochodzenia 
od pradziadków, dziadków i oj-
ców. Żony Katarzyna z Kałaku-
tów, Słowaczka, ojciec Jan, mat-
ka Julia ze Smalców też Słowa-
cy. Ojciec matki, a dziadek Bryi 
z Trybsza, to Jan Smalec. Syn Jó-
zef, jego żona Anna ze Spir-

Nad Tatrami się błyska
 ■ Po wojnie zniknęły graniczne słupy nad Białką, ale granice, oddzielające Polaków 

od Słowaków, zostały. Przechodzą przez spiskie wsie, pola, nierzadko przez zagro-
dy Rzepiszczaków, Trzopów, Madejów, Jurgowian, Wojtasów, Budzów, Chowańców, 
Sołtysów, Milonów i Milanów. 

Michał 
Mońko

Górale nad Białką. Fot. Michał Mońko
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ciaków i czworo ich dzieci, 
to przecież Słowacy. 

Polacy – sąsiedzi Bryjów, 
Łojków, Chowańców i Trzopów 
– powołują się na korzenie pol-
skich Spiszaków i nazywają 
Spisz swoją ojczyzną.

– My stąd, też mieliśmy oj-
ców Spiszaków – mówi Andrzej 
Rusnak, polski Spiszak, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Rze-
pikach. – Mój ojciec Jan pocho-
dzi z Jurgowa, matka Helena 
z Sarnów urodziła się w Rzepi-
kach. Dziadek Marcin z linii ojca 
był z Jurgowa. Ojciec matki, 
Szymon Sarna, a także pradzia-
dek Michał urodzili się w Bryjo-
wie Potoku.

Polska wracała na Spisz kil-
ka razy – ostatni raz wróci-
ła w czterdziestym piątym.

Spiskie wsie, z trudem odzy-
skane, gospodarczo ciążyły ku 
Słowacji. Tam była praca, tam 
były towary, stamtąd nadchodzi-
ły pensje, emerytury.

– No i teraz mamy skutki rugo-
wania Polski ze Spisza – powia-
da Andrzej Budz, prezes ZPS. – 
Trzeba też pamiętać o czasach 
ostatniej wojny, kiedy to Słowa-
cja siłą zajęła nasz Spisz. Pola-
cy byli stąd wysiedlani. Po woj-
nie utrzymywane były na Spiszu 
słowackie szkoły i świetlice. Nie 
było tu inwestycji, nie było pracy.

Ta ziemia była zasiedlana 
przez wiele ludów, przez wiele 
narodów. Spisz północny sko-
lonizowali Polacy, którzy kultu-
ralnie i politycznie zdominowa-
li przybywających między Białkę 
i Dunajec Niemców i aż do roz-
biorów Polski – panami tej ziemi 
byli Polacy.

O polskości Spisza świadczą 
miejscowe nazwy i nazwiska – 
trzeba o tym wiedzieć. 

– Weźmy choćby moją ro-
dzinną Czarną Górę – proponuje 
Jan Budz. – Wweźmy Rzepińska 
i Jurgów. Czarna Góra znana 
była przed nadejściem wołoskich 
osadników, czyli już w XIV wie-
ku. Ze wzgórza gdzie jest cmen-
tarz z kapliczką, widać Rzepi-
ska. Najpierw przysiółek Bry-
jów Potok, siedliska Sołtystwo 

i Szyszki, dalej Pawliki i Grocho-
lów Potok z siedliskami Stasiów 
i Madejów. 

Zagrody uczepiły się potoku 
niczym łańcucha. Droga prowa-
dzi aż na Pawlików Wierch. Mie-
dzy Wojtyczków Potokiem a Biał-
ką ciągną się pola i łąki Jurgowa. 
Występują tu nazwy Biała Woda, 
Podokólne, Polany Chowańców, 
Bryjów, Wojtasów.

– O czym mówią te spiskie na-
zwy ? – pyta Jan Budz, prezes 
ZPS. – Mówią o polskości Spi-
sza. Weźmy taką Drogę Umartyk 
sprzed 1795 roku, weźmy stare 
nazwy Zarębki, Piekło. 

To są ziemie nazwane przez 
Polaków. „ Ziemie – jak pisał Jan 
Długosz – osiadłe i posiadane 
przez naród plemienia języka pol-
skiego, który miastom, górom, rze-
kom i innym miejscom nazwiska 
ponadawał…”

Nieżyjący już potomek za-
sadźców Szyszek, Andrzej Szysz-
ka Golias, którego wielokrotnie 
odwiedzałem, uważał się za Po-
laka, choć mu Polska zabrała sto 
czterdzieści hektarów polan i upła-
zów w Dolinie Pięciu Stawów, na 
Głodówce i w Dolinie Roztoki.

– Zanim tu przyszła Polska, 
chodziłem do madziarskiej szkoły 
– wspominał sędziwy Szyszka. – 
Uczyli mnie węgierskiego i słowac-
kiego. Polski był zakazany. Kie-
dy po dwudziestym roku nastała 
tu Polska, pasłem z ojcem owiecz-
ki na Pięciu Stawach. W cza-
sie wojny wrócili tu Słowacy…

Wzięli Szyszkę do słowac-
kiego wojska. Uciekł. Złapali go, 
chcieli rozstrzelać. Znowu uciekł 
na Spisz. Nocą szedł przez Pięć 
Stawów, przez Zawrat. Ukrywał 
się aż do wyzwolenia w czterdzie-
stym piątym. 

Potomkowie zasadźców Rze-
pisk, Jurgowa i Czarnej Góry uwa-
żają się za Słowaków.

– Moi przodkowie zasadza-
li wieś i siedzą tu, w Bryjów Potoku 
i w Czarnej Górze, od XVII wieku 
– mówił Jan Rzepiszczak, prezes 
Towarzystwa Słowaków w Rzepi-
skach. – Mnie historii nie trzeba 
uczyć, bo ja sam jestem historią 
tej ziemi.

Rozsypane dziś po całym Spi-
szu nazwiska Chowańców, Wojta-
sów, Bryjów, Rzepiszczaków i Jur-
gowian występują w dokumentach 
zasadźców i właścicieli wsi. Po-
tomkowie zasadźców chcą pisać 
swoje nazwiska i po polsku , i po 
słowacku.

– Nie widzę tu problemu języ-
ka – powiada Andrzej Rusnak. – 
W całej wsi mieszka zaledwie kil-
ka rodzin, które przyznają się do 
narodowości słowackiej. Więk-
szość to polscy Spiszacy. Białka 
już nie dzieli. Spiszacy sami się 
dzielą na Słowaków, Polaków. 

– Polacy są tutaj spokojniej-
si, bo na swoim – mówi Jan Budz, 
prezes ZPS. – W czasach cesar-
sko – królewskich Polacy byli na 
Spiszu ludźmi trzeciej kategorii – 
za Węgrami i Słowakami. W ko-
ściele w Jurgowie ludzie musieli 
modlić się i śpiewać po słowacku.

Potomek zasadźców Jurgo-
wa, Jan Jurgowian, nie przeczy, 
że sąsiedztwo Słowaków i Pola-
ków nie było i nie jest łatwe. Rze-
piszczak uważa, że Słowacy 
są we wsi i na całym Spiszu mil-
czącą większością. 

– Tu od zawsze siedział mój 
ojciec Józef, mój dziadek Józef, 
pradziadek Maciek. Tu ja, Słowak 
po ojcach, siedzę z żona Heleną, 
a po mnie zostaną dzieci: synowie 
– Wojciech i Mirosław, ten drugi 
ze swoją żoną Genowefą i ze swy-
mi dziećmi Słowakami.

Goście Jana Rzepiszczaka 
– Jan Trzop, Franciszek Madeja 
i Jan Jurgowian – wiedzą, że nie-
wielu Spiszaków każe swoim dzie-
ciom uczyć się słowackiego.

– Jaka tego przyczyna ? 
– zastanawia się Jan Jurgo-
wian. – Tu jest słowacka wy-
spa, z której każdego dnia trze-
ba schodzić do Polski. Dziecko 
uczone po słowacku nie daje so-
bie rady w szkole w Nowym Targu 
albo w Zakopanem. 

Jan Budz z Bryjowa Potoku 
skończył szkołę, kiedy wszystkie 
przedmioty były po słowacku.

– To było w latach sześćdzie-
siątych – opowiada Jan Budz. – 
Ze słowackim świadectwem po-
szedłem do zawodówki w Nowym 
Targu. I co ? Nawet rozumiałem, 
co do mnie mówią nauczyciele, 
ale zapisać tego nie umiałem. No 
i teraz chcę, żeby moje dzieci le-
piej ode mnie znały polski w mo-
wie i piśmie. I żeby były dobrymi 
Spiszakami.

Ale Jurgowianowi nie wystar-
cza być Spiszakiem. On chce być 
słowackim Spiszakiem. 

– No, można być Spiszakiem 
polskim, węgierskim albo słowac-
kim – mówi. – Mój ojciec Jan był 
Słowakiem, moja żona Genowefa 
z domu Sołtys jest Słowaczką. Oj-
ciec żony, Andrzej Sołtys, był Sło-
wakiem. Mój dziadek Tomasz był 
Słowakiem. To kim ja mam być, je-
śli nie Słowakiem ?

Nauka słowackiego to nie 
jest wybór narodowości. Dzieci 
uczą się słowackiego zamiast ro-
syjskiego albo angielskiego. Naj-
więcej dzieci uczy się słowackie-
go w Nowej Białej i w Jurgowie. 
Słowackiego uczą się i polskie 
dzieci, i słowackie, i takie, co mó-
wią, że są po prostu Spiszakami. 

– Zostanie po nas co ? – zasta-
nawia się Józef Krzysik, prezes To-
warzystwa Słowaków w Łapszach 
Niżnych . – No, może zostaną napi-
sy na cmentarzach, nagrobkach… 
Przyczyna tego jest taka, że wie-
lu Spiszaków stanęło na rozdrożu. 
Nie wiedzą albo boja się wiedzieć 
kim naprawdę są.

– To jest tak… – tłumaczy An-
drzej Milon z Rzepisk. – Pojadę 
na Słowację, to mówią do mnie: 
Polak, pojadę na Podhale – mó-
wią Spiszak. A tu, we wsi – naro-
dowość zależy od tego, na któ-
rą mszę świętą idę do kościo-
ła w Jurgowie.

Syn przewodniczącego Komi-
tetu Plebiscytowego Spisza i Ora-
wy z 1920 roku, Polak, Wendelin 
Haber, wójt gminy Łapsze Niżne, 
postrzega Spisz jako region wciąż 
żywych i wzajemnie przenikają-
cych się kultur – słowackiej, pol-
skiej, węgierskiej, niemieckiej. 
Te kultury wójt chce wspierać.

Rzepiszczak z Rzepisk 
nie wgryza się w historię Spisza. 
Sąsiad Rzepiszczaka, Jurgowian 
z Jurgowa nie z historii wyprowa-
dza swoją słowackość. Obydwaj 
przykładają ręce do piersi, a Rze-
piszczak powiada: 

– Słowakiem się jest nie w gę-
bie a w sercu…Nie najmądrzej-
sze rozprawy, a serce pokazuje, 
kim kto jest. My jesteśmy Słowa-
kami !

Ze szkoły w Nowej Bia-
łej wiatr roznosi po dziedzi-
nach dziecięcy śpiew: „Jesz-
cze Polska nie zginęła…” 
A zaraz potem: „Nad Tatrou 
sa blýska, hromy divo bijú, za-
stavme ich bratia ved’ sa oni 
stratia, Slovâci ožijú”. Dwa 
hymny, bo dwie ojczyzny mają 
polscy Słowacy.

Z cyklu ci, którzy nie powinni 
zostać Prezydentem RP

Szymon Hołownia
Pan Hołownia celebryta
Polityki dziś się chwyta.
Więc mu zdanie swe wyłożę:
On prezydent?! Nie daj Boże!
Wolę w kraju bezhołowie,
Niż w Pałacu mieć Hołownię.
Pałac kiedyś wart był Paca
Ale nie jest wart pajaca.
Choć wspierają go szalenie
Ci co rządzą w TVN – ie,
Oraz różne inne As – y
Politycznej naszej klasy,
Ja scenariusz widzę czarny,
Bowiem wynik będzie marny.
Więc Hołowni dobrze radzę,
By nie dążył zdobyć władzę.
Niechaj nadal pozostanie
W dziennikarskim swoim stanie.

Maj A.D. 2020

Antoni Wysocki

Szałasy wsi Jurgów. Fot. Michał Mońko

Kościół św. Sebastiana w Jurgowie. Fot. Michał Mońko
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Ekonomia i Finanse

Jakkolwiek by narzekała opozy-
cja, sukces polskiej gospodar-
ki potwierdza Eurtostat. Oto bez-
robocie w 2019 roku (3,2 proc.) 
było jednym z najniższych wśród 
państw brukselskich (przodu-
ją Czesi – 2 proc., Niemcy i Ho-
lendrzy – po 3,2 proc.). W ca-
łej unii bezrobocie przekroczy-
ło 6,2 proc., a najgorzej w strefie 
euro – 7,4 proc. Z kolei GUS wyli-
czył bezrobocie na 5,2 proc.(naj-
niższe od 30 lat). To – jeżeli tak 
można powiedzieć – dobry aport 
do wirusowego kryzysu.

Pracowniczy exodus za rzą-
dów PO-PSL do państw bruk-
selskich szacuje GUS na 2,5 
mln osób. Niepowetowana strata 
dla polskiej gospodarki, korzyść 
dla obcych gospodarek w ra-
mach unijnej solidarności. Nie-
mniej większość naszych gastar-
beiterów zamierza powrócić do 
kraju, gdzie zarysowały się pew-
ne możliwości realizacji życio-
wych planów czy godnego życia. 

Gdyby tak się stało, to po-wi-
rusowy odskok gospodarki biłby 
unijne rekordy. Sprostamy zada-
niu szybkiego wyjścia z kryzysu 
– zapewnia Adam Glapiński, pre-
zes NBP. Obniżono stopy procen-
towe, przygotowano tarczę finan-
sową, broniącą przedsiębiorstwa 
przed bankructwem, jak również 
miejsca pracy.

Jak na razie brukselskie rol-
nictwo cierpi na brak robotników 
sezonowych. Okazuje się m.in., 
że niemieckie społeczeństwo od-
znaczające się – jak się to po-
tocznie określa – światłymi filo-
zofami i subtelnymi poetami oraz 
dzielnymi nazistami i ludobójca-
mi, nie potrafi zbierać szparagów, 
sprzątać mieszkań, ani opieko-
wać się swoimi rodzicami i dziad-
kami. Nie brakuje ekspertyz, że 
pandemia przyczyni się do roz-
padu struktury brukselskiej, tak 
mozolnie konstruowanej przez 
eurokratów. 

Niemniej eksperci Między-
narodowego Funduszu Waluto-
wego są dobrej myśli. Gospo-
darki niemiecka, niderlandzka 
czy austriacka stracą ok. 7 proc. 
PKB. To raczej niewielka rece-
sja. Jeszcze lepiej poradzi sobie 
nasza gospodarka, tracąc tylko 
4,6 proc. PKB. To ścisła czołów-
ka państw brukselskich. Nie go-
rzej będzie w 2021 roku, w któ-
rym MFW przewiduje wzrost go-
spodarczy na poziomie 4,2 proc. 
PKB. Ostatecznie agencja ratin-
gowa Moody’s prognozuje, że 
chiński wirus osłabi naszą go-
spodarkę w 2020 roku o 2 proc. 
PKB.

Po pierwsze – pracownik

Lewica – będąc w opozycji – za-
martwia się dolą pracowników, 

a bezrobotnym chciałaby nieba 
przychylić, gdy rządzi – preferu-
je quasi-kapitalizm okragłowo-
-transformacyjny. Domorośli neo-
liberałowie z PO-PSL postawili 
na niewidzialną rękę rynku, która 
okazała się nadzwyczaj sprawna 
(złodziejska), sięgając do kiesze-
ni podatników i kasy państwowej. 
Co tam godziwa płaca, czy prawa 
pracownicze (m.in. konstytucyjna 
możność zrzeszanie się), nie mó-
wiąc o akcjonariacie pracowni-
czym czy planach emerytalnych. 

Niezależnie od tego, krajo-
wi „biznesmeni” zapominają, że 
pracownik ma przyrodzoną god-
ność i nie może być przedmio-
tem wyzysku, a praca – nie jest 
po prostu towarem. Zapewne dla-
tego przez dziesięciolecia nie go-
dzą się na wprowadzenie ubez-
pieczenia od bezrobocia czy 
branżowych układów zbiorowych 
płacy.

Rząd nie przygo-
tował gospodarki do 
pandemii – piętnuje 
opozycja. Wirus wy-
kończy rynek pracow-
nika, bo bezrobocie 
może sięgnąć 10% – 
prorokuje gazetowy 
mądrala. Tarcza anty-
kryzysowa nie obro-
ni przed kryzysem, 
to „pseudo odmra-
żanie gospodarki” – 
przekonują opozycyj-
ni posłowie. Postulują 
obronę kombinatorów 
na śmieciówkach, po-
wszechne rozdawnic-
two pomocowe oraz 
zwolnienia ze składek 
i podatków. Wszelkie 
koszty wychodzenia 
z kryzysu ma ponosić 
budżet państwa. Nie-
mniej nie można nie zauważyć, 
że pomagać trzeba tym, którzy 
popadli w biedę, a nie tym, którzy 
chcą dorabiać się na kryzysie.

Tymczasem GUS podał, 
że w marcu firmy, zatrudniające 
ponad 9 osób, ograniczyły eta-
ty o 34 tys. w stosunku do lute-
go. To dużo, ale do zapowiada-
nego przez opozycję 2 mln bez-
robocia – daleko. Pandemia sta-
ła się wyzwaniem dla gospodar-
ki, ale jeszcze większym – wy-
chodzenie z kryzysu. Nie od dziś 
mówi się, że największym kapita-
łem krajowych firm są ludzie. Pro-
blem w tym, skąd ich brać, gdy 
przy niskim bezrobociu (mniej niż 
1 mln), będzie brakowało rąk do 
pracy.

Nie wiadomo, w jakim stop-
niu można liczyć na powrót pol-
skich gastarbeiterów (2,5 mln). 
Pozostają imigranci. Przyby-
ło ich do naszego kraju więcej, 
niż do jakiegokolwiek unijnego 
(10 razy więcej, niż doi Niemiec). 

W 2018 roku naliczono prawie 2 
mln Ukraińców, ale nie brakowało 
obywateli egzotycznych państw – 
Nepalu (36 tys.), Indii (20 tys.( czy 
Bangladeszu (18 tys.). To pracow-
nicy tymczasowi, ale jakie są per-
spektywy? Czy będą się asymilo-
wać (jak wtedy zmieni się struk-
tura społeczeństwa, preferencje 
polityczne, wyborcze?), czy po-
zostaną w naszym kraju tylko na 
jakiś czas. W każdym razie do-
świadczenia zachodnioeuropej-
skie wskazują, że rozrost egzo-
tycznych populacji rozsadza lo-
kalne społeczeństwa, powoduje 
problemy rasowe i niepotrzebne 
konflikty kulturowe.

Bohaterscy 
przedsiębiorcy

Do końca kwietnia na konta tzw. 
samo zatrudnionych wpłynę-
ło ponad 340 mln zł antykryzy-

sowego świadczenia postojo-
wego. W walce z wirusową za-
paścią w gospodarce przedsię-
biorcy nie próżnują. Złożyli po-
nad 2 mln wniosków o wspar-
cie z tarczy antykryzysowej. Naj-
częściej występują o zwolnie-
nie z opłat ZUS-owskich (1,2 
mln wniosków), o postojowe (po-
nad 340 tys. samo zatrudnio-
nych, ponad 50 tys. zleceniobior-
ców). Blisko 70 proc. przedsię-
biorców docenia wprowadzenie 
tzw. małego ZUS-u.

Podobno jesteśmy świad-
kami największego kryzysu 
od II wojny, więc i wsparcie naj-
większe w historii. Pracodaw-
cy zgodzili się, by wszyscy part-
nerzy gospodarczy podzielili się 
kosztami anty-recesyjnymi (rząd 
– 40 proc., przedsiębiorcy – 40 
proc., pracownicy – 20 proc.). 
Trzeba zapewnić płynność finan-
sową firm, ochronić miejsca pra-
cy, zachować możliwości rozwo-
jowe przedsiębiorstw przy wy-

chodzeniu z kryzysu. Bank Go-
spodarstwa Krajowego zwiększa 
(do 80 proc.) zabezpieczenia kre-
dytu, przedłuża okres gwarancji. 
Banki komercyjne zawieszają na 
kilka miesięcy spłaty kredytu.

Z takiej przychylności nie 
będą mogli skorzystać przed-
siębiorcy, którzy wyprowadzają 
za granicę produkcję, inwestycje 
i miejsca pracy, a zyski do rajów 
podatkowych. Takich nie brakuje. 
W końcu wydaje się to logiczne 
– kto oczekuje pomocy od pań-
stwa, musi zlikwidować swe od-
działy w rajach podatkowych. 
Ten polski pomysł znalazł uzna-
nie wśród państw brukselskich. 

Nie jest przecież tajemnicą, 
że 40 proc. zysku międzynarodo-
wych firm – 700 mld USD – wpada 
corocznie do rajów podatkowych. 
Tracą Niemcy, Francja, Wielka 
Brytania. Zyskuje Holandia, Luk-
semburg, Irlandia. Takie to bruk-

selskie zasady współ-
pracy i solidarności. 
Niezależnie od tego, 
nie jest bez znacze-
nia, czy polskie firmy 
zatrudniają w naszym 
kraju polskich pra-
cowników, czy loku-
ją produkcję w krajach 
azjatyckich, korzy-
stając z tamtejszej 
siły roboczej.

Małe przedsiębior-
stwa dostarczają bu-
dżetowi państwa po-
nad 70% wpływów. 
Pozostaje więc kwe-
stią dziury budżetowej, 
jeżeli rząd nie pomo-
że w utrzymaniu zdol-
ności produkcyjnej 
firm, jeżeli nie zapewni 
możliwości dynamicz-
nego wyjścia z kryzy-

sowego dołka. Eurokraci przy-
dzielili naszemu krajowi 7,5 mld 
euro (ok. 32 mld zł) na wychodze-
nie z zapaści wirusowej. To wyjąt-
kowa hojność, w sam raz na kry-
zys. Przedsiębiorcy mogą więc li-
czyć na wsparcie, które pozwoli 
im zachować płynność finanso-
wą i miejsca pracy. 

Niemniej z marcowych badań 
Konfederacji Lewiatan wynika, 
że 69% ankietowanych firm za-
mierza w ciągu dwu najbliższych 
miesięcy zmniejszyć zatrudnie-
nie. Co więcej, połowa przed-
siębiorstw przewiduje zwolnie-
nia od 20 proc. do 50 proc. pra-
cowników. Chiński wirus spo-
wolnił, bądź uniemożliwił działal-
ność firm, a pracowników skazał 
na „postojowe”. Jednak tak głę-
boki pesymizm przedsiębiorców 
(sprzed uruchomienia tarcz an-
tykryzysowych) wydaje się być 
uwarunkowany raczej „argumen-
towaniem” wysokości pomocy, 
przygotowywanej przez rząd. 

Patriotyzm pracowniczy 
i konsumencki

Z ankiety „Priorytety płatności”, 
przeprowadzonej na zlecenie 
Krajowego Rejestru Długów, wy-
nika, że małe i średnie firmy mają 
zwyczaj najpierw płacić pen-
sje pracownikom, a dopiero po-
tem wywiązywać się z podat-
ków i składek. Tak dzieje się w ¾ 
firm, z korzyścią dla pracowni-
ków. Czy takie troskliwe podej-
ście sprawił kryzys, czy nadzie-
ja na szybkie wyjście z niego – 
nie badano.

Tymczasem trzeba było wiru-
so-kryzysu, by przywrócić zapo-
mniane pojęcia. Tylko podręczni-
kowi neoliberałowie mogli głosić, 
że kapitał nie ma narodowości. 
I tylko naiwniacy mogli w to wie-
rzyć. Otóż ma on narodowość 
(gospodarczą narodową rację 
stanu), zaś pandemia sprawi-
ła, że globalne firmy nie spraw-
dziły się. W zagrożeniu każde 
z państw dba o swoja gospodar-
kę (po-wirusowa autarkia). 

Podobnie – w rezultacie eks-
pansji chińskiego wirusa – za-
istniał solidaryzm społeczny. 
Przedsiębiorca z pracownikiem 
tworzą przedsięwzięcie gospo-
darcze, którego powodzenie za-
leży od ich współpracy. Co wię-
cej, polscy przedsiębiorcy – za-
miast konkurować z niemiecki-
mi w pozyskiwaniu ukraińskich 
gastarbeiterów – powinni starać 
się przyciągać polskich imigran-
tów zarobkowych. Także doma-
gając się przyspieszenia budo-
wy mieszkań o tanim czynszu. 

Nasz kraj jest rozległym ryn-
kiem zbytu. Jeżeli konsumen-
ci będą nabywali rodzime pro-
dukty, to przysporzą korzyści 
i przedsiębiorstwu, i budżetowi 
państwa (w dodatku zdynamizu-
ją wychodzenie z kryzysu). Pa-
triotyzm konsumencki przyczy-
ni się niewątpliwie do łagodzenia 
kryzysu po-wirusowego i ochro-
ny miejsc pracy. Pomysł lokowa-
nia w sieciach handlowych miej-
scowych produktów, jest realizo-
wany z powodzeniem w różnych 
krajach. U nas może być podob-
nie. Tym bardziej, że grasujące 
u nas sieci – sprzedając obce to-
wary – wykazują działalność defi-
cytową lub zerową, byle tylko nie 
płacić podatków.

Decyzja konsumenta o wybo-
rze krajowego produktu to ak-
tywizacja naszego przemysłu, 
to wzrost zamożności pracow-
ników i – tym samym – większe 
możliwości nabywcze konsu-
mentów. Przynajmniej taką lek-
cję można wyciągnąć z chiń-
skiej pandemii. I nawet nie 
trzeba dramatycznych zakli-
nań o patriotyzm gospodarczy.

Ręce do pracy
 ■ Międzynarodowi eksperci finansowi szacują, że po wirusowej recesji nawiedzi nasz kraj dynamicz-

ny renesans. Już dziś, kto żyw, drukuje przyłbice, szyje maseczki i chroni się za tarczą antykryzysową.

Jerzy Pawlas
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Nietoperze to niezwykle pożyteczne zwierzęta. Zapyla-
ją rośliny, zjadają insekty, również te przenoszące nie-
bezpieczne choroby i rozsiewają nasiona, pomaga-
ją w regeneracji lasów tropikalnych. Jednocześnie, po-
dobnie jak wiele gatunków ssaków i ptaków, są natural-
nymi rezerwuarami koronawirusów.

Koronawirusy to duża, zróżnicowana podrodzina wi-
rusów. Chcąc lepiej ją zrozumieć, naukowcy porówna-
li różne koronawirusy obecne u 36 gatunków nietoperzy 
zamieszkujących zachodnie regiony Oceanu Indyjskie-
go. Okazało się, że różne grupy nietoperzy z tego sa-
mego rodzaju, a czasem nawet rodziny, posiadają wła-
sne, unikatowe szczepy koronawirusów. To zaś wskazu-
je, że nietoperze i koronawirusy wspólnie ewoluują od mi-
lionów lat.

Dla większości ludzi, którzy po raz pierwszy o koro-
nawirusach usłyszeli w bieżącym roku, słowo „korona-
wirus” stało się synonimem COVID-19, wirusa SARS-
-CoV-2 i pandemii. Tymczasem, jak informowaliśmy na 
początku lutego, tylko jedna grupa naukowa u samych 
tylko chińskich nietoperzy zidentyfikowała w ciągu ośmiu 
lat około 500 nieznanych wcześniej koronawirusów. 
Już w 2017 roku naukowcy szacowali, że istnieje oko-
ło 3200 koronawirusów. Zdecydowana większość z nich 
jest niegroźna dla człowieka.

Wszystkie zwierzęta są nosicielami wirusów i nietope-
rze nie są tutaj wyjątkiem. Im koronawirusy nie szkodzą. 

Nauka i wiedza

Koronarozwody w 24 
godziny
Rozwijany od kilku miesięcy przez rodzinę Ce-
brian biznes „szybkich rozwodów” stał się, we-
dług właścicieli tego biznesu, atrakcyjnym przed-
sięwzięciem w czasie epidemii koronawirusa. 
Hiszpańska kancelaria prawna Cebrian oferuje 
„koronarozwody” w 24 godziny zmęczonym sobą 
małżonkom.

Alberto Cebrian, przywołując dane z Chin, 
gdzie wskutek epidemii znacznie wzrosła licz-
ba procesów rozwodowych, spodziewa się po-
dobnego zjawiska również w Hiszpanii. Ten-
dencję nazywa „koronarozwodami”. W rozmo-
wie z telewizją Antena3 przedstawiciele rodzi-
ny Cebrian twierdzą, że ich usługi to „wyjście 
ku klientom” w trudnej sytuacji stanu zagroże-
nia epidemicznego, utrudniającego zmęczo-
nym sobą współmałżonkom na przeprowadze-
nie szybkiego procesu rozwodowego.

W krążących po hiszpańskich miastach fur-
gonetkach rodziny Cebrian małżonkowie mogą 
uzyskać rozwód, jak twierdzą twórcy bizne-
su, w ciągu zaledwie 24 godzin. Koszt ekspre-
sowego procesu szacowany jest na 150 euro 
od osoby.

Według przewidywań kancelarii prawnej Ce-
brian, w następstwie obowiązkowej kwarantan-
ny liczba rozwodów w Hiszpanii może wzro-
snąć w tym roku o 75 proc.

„Mordercze szerszenie”
W Stanach Zjednoczonych – w stanie Waszyng-
ton – po raz pierwszy w historii zaobserwowano 
gigantyczne szerszenie azjatyckie. Owady te są 
śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi. Azjatyckie 
szerszenie mogą mieć do 4,5 cm długości. Na-
zywane są „morderczymi szerszeniami”. Ich po-
jedyncze użądlenie może się skończyć śmiercią 
dla osoby uczulonej na jad. Nawet jednak zdro-
wa osoba, ukąszona kilka razy przez takiego 
owada, może umrzeć. 

Przełomowe badania 
nad szczepionką na 
COVID-19
Włoska firma farmaceutyczna Takis uzyskała 
zadowalające wyniki testów szczepionki na ko-
ronawirusa. Na razie przeprowadzono badania 
tylko na szczurach. U zwierząt wytworzyły się 
przeciwciała, które blokowały SARS-CoV-2. 

O nowych testach włoskiego koncernu Takis 
informuje agencja ANSA. Szef firmy nie ma wąt-
pliwości, że to pierwsze tego typu pozytywne 
efekty na świecie, jeśli chodzi o badania, które 
mają doprowadzić do wynalezienia skutecznej 
szczepionki na COVID-19. Testy przeprowadzo-
no w laboratorium wirusologii rzymskiego szpita-
la zakaźnego Spallanzani. 

Według danych Światowej Organizacji Zdro-
wia z końca kwietnia, obecnie na świecie nad 
szczepionką przeciwko COVID-19 pracuje 20 
zespołów. 

Oprac. Elżbieta Wiśniewska

Przegląd
wydarzeń

Elżbieta 
Wiśniewska

Koronawirusy i nietoperze: miliony lat wspólnej ewolucji

Dno morskie pokryte mikroplastikiem

Międzynarodowy zespół naukowy informuje o znalezie-
niu największej w historii liczbie kawałków mikroplastiku 
zalegającej na dnie morskim. W cienkiej warstwie osa-
dów na Morzu Tyrreńskim naliczono aż 1,9 miliona frag-
mentów mikroplastiku na metr kwadratowy.

Każdego roku do oceanów trafia ponad 10 milio-
nów ton plastikowych odpadków. Plastik pływa po oce-
anach, jest wyrzucany na plaże, tworzy Wielką Pacyficz-
ną Plamę Śmieci. Jedak te widoczne gołym okiem od-
pady to zaledwie 1 proc. plastikowych śmieci, które każ-
dego roku wprowadzamy do oceanów. Pozostałych 99 
proc. nie widzimy, gdyż śmieci te znajdują się w głębo-
kich warstwach wody.

Głębokie prądy oceaniczne transportują niewielkie 
fragmenty plastiku i włókna po całym dnie oceanicznym. 
Prądy te mogą też prowadzić do koncentracji olbrzymich 
ilości plastiku w osadach morskich, tworząc na dnie od-
powiednik wielkich plam śmieci znanych z powierzchni 
oceanów.

Odkrycie, że na dnie morskim dochodzi do koncen-
tracji mikroplastiku pozwoli z jednej strony zidentyfiko-
wać takie miejsca, z drugiej zaś ułatwi badania nad wpły-
wem mikroplastiku na morskie ekosystemy. Niestety pla-
stik stał się nowym typem osadów, który jest transporto-
wany po dnie morskim wraz z piaskiem, mułem i składni-
kami odżywczymi.

Dramatycznie spada liczba owadów

Od roku 1990 liczba owadów na planecie zmniejszyła się 
o... 30 proc. a w Europie mamy do czynienia z ciągłym 
przyspieszeniem spadków.

Wszystkie gatunki odnotowują spadki. O 11 proc. na 
dekadę zwiększa się liczba owadów słodkowodnych. Ma 
to związek z lepszym stanem wód powierzchniowych. 
Jednak owady słodkowodne stanowią jedynie 10 proc. 
ogólnej liczby owadów i – co niezwykle ważne – nie za-
pylają roślin.

Owady to najbardziej zróżnicowana i najliczniejsza 
grupa zwierząt. Są niezbędne dla ekosystemu, od któ-
rego i my zależymy. Zapylają rośliny, także te uprawne, 
są pożywieniem dla innych zwierząt, przetwarzają mar-
twą materię organiczną. I masowo giną w wyniku działal-
ności człowieka. Z wielu regionów świata mamy bardzo 
skąpe dane na ich temat. Niewiele wiemy o zmianach po-
pulacji insektów w Afryce, Ameryce Południowej i na po-
łudniu Azji. Jednak specjaliści sądzą, że szybka urbani-
zacja, niszczenie habitatów i zajmowanie kolejnych tere-
nów pod rolnictwo i ta przyczyniają się do błyskawicz-
nych spadków liczebności owadów.
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Wydawałoby się, że w jakiejś mie-
rze zbudowany był ze sprzecz-
ności. Bezkompromisowy rady-
kał a zarazem przywódca, po-
trafiący w swej organizacji „go-
dzić ogień z wodą”. Jego Solidar-
ność Walcząca aż kipiała od na-
rowistych charakterów. Po latach 
okazało się też, jak różne były 
poglądy jej członków. Solidary-
ści, syndykaliści, liberałowie, kon-
serwatyści… Mnóstwo ludzi 
z fantazją, wielkimi ambicja-
mi, trudnymi do poskromie-
nia skłonnościami do cho-
dzenia własnymi drogami. 
Katalogi pomysłów na formy 
działania, różne wizje przy-
szłej Polski, zażarte dysku-
sje i spory. Co sprawiało, 
że całe to barwne towarzy-
stwo nie ulegało dezintegra-
cji? Nie rozpadło się przez 
kilka ciężkich lat, pomimo 
atomizacyjnych działań re-
żimu, użycia przeciw niemu 
„wszystkich sił i środków” (cy-
tat z Koszczaka), zwalczania 
także przez część podobno 
też opozycyjnych „elit”, apelu-
jących oszczerczo do Amne-
sty Internatiomal: „Nie wsta-
wiajcie się za nimi, to terro-
ryści!” Czemu zawdzięczać 
należy to, że pomimo wie-
lu po temu przyczyn, organi-
zacja Kornela Morawieckie-
go nie rozpadła się? Odpo-
wiedź zawiera się w pytaniu. 
Nie rozpadła się właśnie dla-
tego, że była to – jego organi-
zacja. Ten „bezkompromiso-
wy radykał” miał nadzwyczaj-
ną zdolność godzenia, zbliża-
nia i skupiania ludzi na tym, 
co naprawdę ważne.

„To są bzdury” czyli 
sztuka „oddzielania ziarna 

od plew”

„To głupstwa” – te słowa były 
jednymi z częściej się pojawiają-
cych w czasie dyskusji z Korne-
lem. Jedną z cech jego myślenia 
i działaniu było bowiem bardzo 
umiejętne oddzielania spraw waż-
nych od pozbawionych znacze-
nia. W jego życiu zawsze roiło 
się multum aktywności: praca 
dydaktyczna i działalność poli-
tyczna, pszczelarstwo i drukar-
stwo, rolnictwo i budownictwo… 
Pomimo tego natłoku nigdy nie 
zapominał o tym, co istotne. Do-
skonale odróżniał sprawy waż-
ne od pozbawionych znaczenia. 
Wykluczało to też wszelką ma-
łostkowość czy pamiętliwość. 
Owocowało także tym, że naj-
bardziej zaciekłe spory, toczące 
się w jego środowisku, nie odda-
lały ludzi od siebie. Sprzeczności 
stawały się czynnikiem napędza-
jącym i twórczym a nie oddalają-
cym. Kornelowa sztuka odróżnia-
nia spraw ważnych od drugorzęd-
nych sprawiała, że o tych najbar-

dziej istotnych nigdy nie zapomi-
nano. Z nim „nigdy nie traciło się 
azymutu”. Były sprawy, za które 
bez wahania oddałby życie i dro-
biazgi, do których nie przywiązy-
wał wagi. Dlatego można było to-
czyć z nim spory, eskalacją zbli-
żające się do awantury i pomi-
mo istnienia tak wielkich sprzecz-
ności pozostawać z nim w ser-
decznej bliskości, żywiąc uczucia 

obopólnej przyjaźni. Taka zasa-
da sprawiała, że nikt nie obawiał 
się mówić mu tego, co myśli. A że 
był doskonałym, uważnym, em-
patycznym słuchaczem – wypo-
wiadano się przed nim szczerze 
i bez obaw. W latach ukrywania 
się i działania w głębokiej konspi-
racji spotykał się i rozmawiał z bli-
sko dwoma tysiącami ludzi pod-
ziemia. Sam jego sposób myśle-
nia i rozmawiania stanowił czyn-
nik sprawiający, że pomimo mo-
zolnych trudów i permanentnych 
zagrożeń ludzie nadal chcieli ak-
tywnie pracować w organizacji, 
którą kierował.

Wolność, która wyłącznie 
buduje

W czasach działania So-
lidarności Walczącej mówio-
no o niej: „organizacja kadrowa”. 
Pogląd, wg którego składać się 
ona miała ze specjalistów kon-
spiracyjnego rzemiosła, wyraża-
ły wcale nie przychylne SW „eli-
ty” opozycji de facto koncesjono-
wanej oraz oficerowie Biura Stu-
diów MSW, definiujący Solidar-
ność Walczącą jako „konspira-
cję o charakterze ofensywnym”. 

Można by stąd wywnioskować, 
że organizacja Kornela Mora-
wieckiego była formacją karną ni-
czym pruska piechota, ślepo wy-
konująca nawet straceńcze roz-
kazy. Nic bardziej mylnego! 

W ankietach, wypełnianych 
dzisiaj przez wstępujących do 
niektórych stowarzyszeń, znajdu-
ją się pytania o to, co nowy czło-
nek może i chciałby wnieść, na 

jakich aktywnościach się sku-
pić, w jakim stopniu – jest w stanie 
się zaangażować. Kornel należał 
do prekursorów takiego mode-
lu przewodzenia ludziom. Do lu-
dzi proszących o zadania mówił: 
„rób to, od czego upadnie komu-
nizm”. Czyli – sam określ, w czym 
jesteś najlepszy, co masz do za-
oferowania, jaka twoja aktywność 
będzie ciebie napędzać i w której 
będziesz najbardziej efektywny. 
Ten sposób gwarantował opty-
malne wykorzystywanie ludzkich 
potencjałów. Umożliwiał pożytko-
wanie pomocy ludzi, którzy bę-
dąc obciążonymi pracą i wieloma 
obowiązkami rodzinnymi, dys-
ponowali tylko odrobiną wolne-
go czasu. W większym czy mniej-
szym stopniu – przydać się mógł 
każdy. Sprzyjał temu też szero-
ki katalog form działalności. Da-
wana przez organizację Mora-
wieckiego wolność wyboru czy-
niła z niej miejsce, w którym lu-
dzie realizowali swoje pasje. Lu-
bisz pisać? Zakładaj gazetkę. 
Kręci cię ryzyko? Dołącz do Grup 
Wykonawczych. Masz zdolności 
plastyczne? Nasza Poczta i inne 
struktury – potrzebują grafików. 
Niezapomniany Janusz Krusiń-

ski, radiowiec Solidarności Wal-
czącej w swoim wspomnieniu pi-
sał: „Radio to sztuka – potrze-
buje artysty”. W organizacji Kor-
nela Morawieckiego każdy mógł 
być artystą. Twórcą wielkiego 
dzieła, wydobywającego naszą 
część świata z komunistycznego 
zniewolenia.

Potęga własnego 

przykładu

Kornel Morawiecki nie zaist-
niał w opozycji drogą „wskocze-
nia na beczkę”, w momencie gdy 
emocje wielu tysięcy osiągnęły 
poziom, skutkujący podjęciem ry-
zyka strajku. Nie został też przez 
nikogo oddelegowany do zarzą-
dzania jakąś grupą ludzi. Kornel 
przeszedł całą drogę „od szere-
gowca do generała”. Pierwsze 
napisy na murach wykonywał 
sam, hasła ciągnące się wzdłuż 
torów kolejowych od Wrocławia 
do Obornik – w towarzystwie jed-
nego lub dwóch przyjaciół. Jego 
pierwsze ulotki powstawały wte-
dy, kiedy nie miał jeszcze pojęcia 
o druku – miały postać odbitek fo-
tograficznych. Kolejne umiejęt-
ności poznawał w oparciu o pod-
ręczniki, metodami prób i błędów. 
Kiedy organizował zespoły dru-
karskie – znał każdy detal ich rze-
miosła. Wychowany przez krąg 
ludzi, dla których konspiracja była 
treścią życia i oczytany w lektu-
rach, których tematem była wal-
ka podziemna, miał merytorycz-
ne podstawy do tworzenia sys-
temu działalności, gwarantujące-
go relatywnie bardzo wysoki po-

ziom bezpieczeństwa. Ludzie, 
z którymi podjął współpracę, do-
tąd nękani częstymi represja-
mi, szybko dostrzegli kompeten-
cje swojego lidera – owoce ich 
trudu były coraz większe a prze-
śladowcy coraz bardziej bezrad-
ni. Tym sposobem umacniało się 

przekonanie, wg którego Kor-
nel to ktoś, kto wie, co robi 
a związani z nim ludzie to eli-
tarna kadra konspiry.

W czasie obowiązywania 
prawa wojennego powołał do 
życia organizację, swym pro-
gramem wychodzącą poza 
cele taktyczne. Na takich, 
ograniczonych do wypusz-
czenia więźniów i zgodzie na 
dalszą działalność Solidar-
ności, ograniczała się wte-
dy zdecydowana większość 
opozycji. On cele te popie-
rał, ale wskazał takie o ska-
li strategicznej: całkowite od-
sunięcie od władzy sowiec-
kich marionetek, pełna nie-
podległość, likwidacja w Eu-
ropie porządku pojałtańskie-
go. Pod celami tymi, sank-
cjonowanymi wówczas karą 
śmierci, podpisał się wła-
snym imieniem i nazwiskiem. 
Przy czym takie „nadsta-
wienie karku” nie wynikało 
ze złudzeń o swojej dosko-
nałości czy niezniszczalno-
ści. W nie jednym, publikowa-
nym w podziemiu wywiadzie, 
na pytanie o to, jak długo bę-
dzie się ukrywał, odpowiadał: 
„Aż mnie aresztują”. Miał peł-

ną świadomość rozmiarów cza-
su i trudu, koniecznych do osią-
gnięcia założonych celów i otwar-
cie deklarował gotowość ponie-
sienia wiążących się z tym kon-
sekwencji. Jasne tego wyartyku-
łowanie było zarazem informacją 
dla każdego, decydującego się na 
przystąpienie do jego organizacji 
– „poprzeczka” ryzyka była usta-
wiona na bardzo konkretnej wy-
sokości. Stopień zagrożenia, wią-
żący się z działalnością w jego or-
ganizacji bywał tematem spotkań 
z jego ludźmi. Sam ich pytał: „Jak 
uważacie, co powinniśmy zro-
bić w sytuacji, gdyby zaczęli nas 
zabijać?” Ja na pytanie takie od-
powiedziałem pytaniem: „Myślisz, 
że będą?” I usłyszałem: „Myślę, 
że raczej nie, ale wykluczyć tego 
się nie da”. Działamy więc bez 
trwogi, ale ze świadomością tego, 
na co się zdecydowaliśmy.

Ważna jakość pracy 
a nie zasoby, jakimi się 

dysponuje

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, z miesiąca na miesiąc, 
nie tylko w codziennych, szepta-
nych rozmowach bardzo wie-

Kornel – siła spokojnego uporu
 ■ Trochę już powiedziano o historycznych zasługach Kornela Morawieckiego. Warto wiec także 

przyjrzeć się cechom jego osobowości, dzięki którym dokonania te stały się możliwe.
Artur 

Adamski

Rys. Michał Hirsulidis

▶
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lu Polaków, ale i na ante-

nie Wolnej Europy, Głosu Ame-
ryki, BBC i innych zagranicz-
nych rozgłośni pojawiały się po-
glądy, często mające charakter 
jednoznacznej informacji: soli-
darnościowe podziemie najpotęż-
niejsze jest we Wrocławiu. Dowo-
dem na to był najszybszy i najbar-
dziej dynamiczny rozwój prasy, 
ukazującej się poza zasięgiem 
cenzury. Najczęściej fakt ten ko-
jarzono z uratowaniem przez dol-
nośląską Solidarność niemal ca-
łych zasobów finansowych – wy-
płaceniem 80 milionów zł, po wy-
buchu wojny polsko – Jaruzelskiej 
mogących służyć zepchniętemu 
do podziemia związkowi. Już jed-
nak po kilku miesiącach dolnoślą-
scy liderzy związku, jeden po dru-
gim, zaczęli wpadać w ręce bez-
pieki, przy czym kuriozalne oko-

liczności zatrzymania Józefa Pi-
niora wiązały się z utratą wielkiej 
części uratowanych wcześniej za-
sobów. Wielu wówczas zrozumia-
ło, że potęga dolnośląskiego pod-
ziemia nie miała wiele wspólne-
go z uratowanymi pieniędzmi. Bu-
dowali je bowiem przede wszyst-
kim ci, którzy dostępu do nich nie 
mieli.

Pomoc materialna, organi-
zowana przez przyjaciół Soli-
darności Walczącej, była bez-
cenna, ale siłą rzeczy stanowi-
ła promile wsparcia, płynącego 
do kierownictwa NSZZ Solidar-
ność. Stąd większość wydaw-
nictw organizacji Kornela Mora-
wieckiego musiała być sprzeda-
wana a nie rozdawana za darmo. 
Przynosiło to jednak pozytywne 
efekty. Jeśli ktoś musiał się roz-
liczać z kolportowanej bibuły – 

to nie rozrzucał jej byle gdzie, ale 
kierował ją do konkretnych od-
biorców. A jeśli ktoś poświęcał na 
gazetkę choć symboliczną kwotę 
– to tę gazetkę czytał. Podnosiło 
to zarazem jakość dystrybucji, jak 
i skuteczność przekazu. Organi-
zacja Morawieckiego (przynaj-
mniej w dużej mierze) musiała się 
samofinansować. Jakże wymow-
ne jest to, że jej członkowie sami 
zaczęli ją nazywać: „firma”.

Solidarność Walcząca 
to nie pierwszy w historii przypa-
dek, w którym niedostatek zaso-
bów stanowi czynnik rozwoju. An-
tyczna Fenicja była pasem wy-
brzeża, ubogim w gleby, rośliny 
i minerały. A to jednak mieszkań-
cy tej właśnie krainy, wielekroć 
uboższej od wszystkich swych 
sąsiadów, stworzyli najlepszą 
flotę, zostali mistrzami wytopu 

szkła, zbudowali archipelag swo-
ich kolonii. Podobnie Morawiec-
ki – nie dysponował nawet na-
miastką pieniędzy, znajdujących 
się w dyspozycji innych działaczy 
opozycji. A to jednak radiofonia 
jego organizacji stanowiła wielo-
krotność wszystkich innych ini-
cjatyw radiowych, to Solidarność 
Walcząca uruchomiła też takie 
formy działalności, o których in-
nym nawet się nie śniło.

Spotykając się z ludźmi swej 
organizacji Kornel pytał o nastro-
je, o to „jak długo jeszcze da-
dzą radę”. Byłem świadkiem tego, 
jak jeden z działaczy odpowie-
dział wtedy, że jego współpra-
cownicy są zmęczeni, tracą na-
dzieję na jakieś skutki ich pracy 
i ogólnie „mają dość”. Zakończył 
obawą, że wkrótce może da radę 
drukować jedynie 200 gazetek ty-

godniowo. Kornel odpowiedział 
na to spokojnie: „No to będzie-
my robić 200”. Był to jasny wyraz 
konsekwencji działania i wierno-
ści swym przekonaniom. Nie tyl-
ko ze słów, ale przede wszystkim 
z postawy przewodniczącego So-
lidarności Walczącej wynikało, że 
nawet, jeśli mielibyśmy matema-
tycznie udowodniona pewność, 
że nasza sprawa nie zwycięży 
za naszego życia, to powinniśmy 
na jej rzecz pracować i pozostać 
jej wiernymi.

Postać Kornela Morawiec-
kiego to przykład doniosłej roli, 
jaką w nawet najtrudniejszych wa-
runkach odegrać może wybitna 
jednostka, łącząca w sobie duży 
potencjał intelektualny, nieustan-
ną aktywność, potęgę charak-
teru, wielką empatię i niezłom-
ną wierność szczytnym celom.

▶

W USA wybory prezydenc-
kie mają się odbyć 3 listopa-
da, a kampanie obu partii poli-
tycznych zaczęły się już w ze-
szłym roku. Partia Demokratycz-
na potwierdza nominację Joe Bi-
dena na swojego kandydata, 
z formalnym zatwierdzeniem na 
sierpniowej konwencji, przełożo-
nej z lipca ze względu na koro-
nawirusa. Kandydatem partii Re-
publikańskiej jest Donald Trump, 
który nie miał przeciwników. Jak 
kampanie wyborcze będą wyglą-
dały w obecnych czasach? Bę-
dziemy śledzić. Jedno się nie 
zmienia – znów na światło dzien-
ne wychodzą skandale obyczajo-
we z udziałem polityków. 

Prezydent Trump ma trzecią 
żonę; pomiędzy małżeństwa-
mi miał parę romansów, co nie 
jest tajemnicą (Widziałam go 
podczas zawodów tenisa w No-
wym Jorku w towarzystwie pięk-
nych Rosjanek. Miał zawsze sła-
bość do słowiańskich piękności, 
jego pierwszą żoną była Czesz-
ka Iwana). 

Natomiast Joe Biden, demo-
krata, wiceprezydent za kaden-
cji Obamy, uważany za uczci-
wego człowieka, z piękną i wy-
kształconą żoną, nie powinien 
mieć żadnych problemów. A jed-
nak... Parę dni temu Tara Re-
ade, kobieta która ponad 27 lat 
temu była sztabowcem w biu-
rze wówczas senatora Bidena, 
oskarżyła go o molestowanie 
seksualne. Jednym z dowodów 
jest nagranie z telefonu wyko-
nane w 1993 roku podczas pro-
gramu na żywo. Larra King Live. 
matka Tary skarży się, że jej cór-
ka jest napastowana przez sena-
tora. Joe Biden udzielił w odpo-
wiedzi wywiadu w MSNBC, w któ-
rym kategorycznie zaprzeczył 
tym oskarżeniom. Słynna dzien-
nikarka, Mika Brzezinski, za-
dawała dobre pytania, ale nie 
były one podchwytliwe i polityk 

ze swoim rozbrajającym uśmie-
chem wyszedł ze studia jak zwy-
kle bez uszczerbku na wizerun-
ku. Media i celebrytki, oczywi-
ście nie wierzą oskarżycielce, 
uważając jej słowa za prowoka-
cję wyborczą. Słynny ruch kobie-
cy „Me Too” prowadzący w me-
diach społecznościowych kam-
panie przeciwko mężczyznom, 
którzy wykorzystując ważne sta-
nowiska pracy dopuszczali się 
gwałtów na kobietach, dopro-
wadził wielu celebrytów za krat-
ki. Teraz te same kobiety bronią-
ce praw kobiet popierają Joe Bi-
dena, ponieważ demokratycz-
ny kandydat nie może być oskar-
żany. Gazeta New York Times, 
uważana niestety w Polsce cią-
gle za wiarygodne źródło infor-
macji, zaproponowała, by Komi-
tet Partii Demokratycznej sam 
przeprowadził dochodzenie w tej 
sprawie. Jest to śmiechu warte, 
bo wiadomo, że swoich ludzi de-
mokraci nie będą niszczyć. Bi-
den zaproponował dostęp do 
dokumentów w senacie z tego 
okresu, ale formalnie sekretariat 
Senatu USA odmówił, nie mając 
podstaw prawnych. Hillary Clin-
ton wydała oświadczenie, w któ-
rym broni Joe Bidena, ale po-
głoski mówią o jej możliwej no-
minacji na wiceprezydenta, wiec 
nie będzie rujnowała własnych 
szans politycznych. Elizabeth 
Warren, również brana pod uwa-
gę na stanowisko wiceprezyden-
ta (sama kandydowała na pre-
zydenta), też broni Joe Bidena. 
Jest to olbrzymi kontrast, jeśli 
się porówna tę sytuację z oko-
licznościami nominacji sędziego 
Breta Kawanaugh do Sądu Naj-
wyższego w 2018 roku. Wtedy, 
podczas publicznych przesłu-
chań został on brutalnie oskar-
żony o gwałt sprzed 30 lat. Ko-
bieta siedząc naprzeciwko có-
rek i żony kandydata obrazowo 
przedstawiła detale zajścia. Po-

mimo braku jakichkolwiek do-
wodów, poparły ją wszystkie le-
wicowe media. Sędzia Kawa-
naugh został ostatecznie za-
twierdzony, ale jak widać bez-
pardonowa walka liberalnych sił 
przeciwko konserwatywnym no-
minacjom ciągle trwa. 

Wracając do epidemii Ko-
ronawirusa, gubernator sta-
nu Nowy Jork Cuomo podczas 
niedzielnej konferencji praso-
wej w CNN potwierdził stop-

niowe „wypłaszczenie” linii za-
chorowań i zgonów. Jest to po-
strzegane wyłącznie jako skutek 
działań Cuomo, który wyłonił się 
podczas kryzysu na lidera gu-
bernatorów wschodnich stanów. 
Trzeba przyznać, że zorganizo-
wał on koalicję sąsiadujących 
stanów do zakupów ochronnego 
sprzętu medycznego i ustanowił 

prawa zabezpieczające szpitale 
przed ewentualnymi nawrotami 
epidemii. Koalicja będzie mogła 
negocjować ceny z przewagą 
grupową, nie dając szans spe-
kulacjom, zwłaszcza chińskich 
producentów.

Media bezkrytycznie popie-
rajace demokratyczną strone, 
a zwłaszcza lewicowi komen-
tatorzy CNN, namaszczają gu-
bernatora Cumo na kandydata 
na prezydenta, pomimo obecnej 
pozycji Joe Bidena. Ale w po-
lityce wszystko jest możliwe – 
konwencji partii demokratycznej 
tego jeszcze nie było...

Notowania prezydenta Trum-
pa poszły o parę punktów w dół, 
od kiedy zaprzestał długich 
dziennych konferencji praso-
wych ze swoim sztabem kry-
zysowym. Ale prezydent Trump 
lubi występować na żywo przed 
kamerą: w poniedziałek miał se-
sję pytań i odpowiedzina Sky-
pie. Zapytany przez sympaty-
zującą z nim kobietę, dlaczego 
tak często negatywnie traktu-
je dziennikarzy na swoich kon-
ferencjach prasowych w Białym 
Domu, odpowiedział że „wie któ-
rzy z nich celowo zadają pod-
chwytliwe pytania i potem prze-
inaczają odpowiedzi, tworząc 
fake news”. Jak wiemy, to po-
wiedzenie weszło dzięki prezy-
dentowi Trumpowi do miedzy-
narodowego obiegu – w obec-
nych wyborczych czasach bę-
dziemy słyszeć to zapewne bar-
dzo często. 

W USA pozostało parę mie-
sięcy do wyborów, w Polsce, 
miejmy nadzieję, parę dni lub 
tygodni. Będziemy musieli 
nauczyć się odróżniać praw-
dy od propagandowych fake 
newsów.

Władza, Wybory, Waszyngton... i Kobiety
 ■ Stan pandemii światowej wpływa na trwający kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny. 

Ale jak dobrze wiemy, wybory prezydenckie w Polsce muszą się odbyć, bez względu na róż-
ne warianty zachodzące w życiu codziennym. Agnieszka Marczak
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Kluczem do jakiejkolwiek reak-
cji na ten temat jest powszechne 
przekonanie, że póki nic się nie 
dzieje, to trzeba zachować spo-
kój. Tymczasem nauka badająca 
te problemy wysyła w świat co-
raz bardziej alarmujące sygnały. 
I co najważniejsze, nie dotyczą 
one wcale tak popularnego tema-
tu, jakim jest ograniczenie spa-
lania paliw kopalnych dla ogra-
niczenia postępującego ocie-
plenia klimatu. Jednym z tych 
sygnałów jest sytuacja wulka-
nów na świecie. Te jak wiado-
mo wybuchają nieoczekiwanie. 
Na ogół spektakularne wybu-
chy budzą dreszcz emocji, tro-
chę tak, jakby działo się to na 
Księżycu lub na innej planecie. 
Ich skutki na ogół mają lokalne 
znaczenie i stosunkowo szyb-
ko życie w ich rejonie powraca 
do normy. Po prostu w szerszej 
skali, jak już wspomniano „nic 
się nie dzieje” i nie ma powo-
du, aby zajmować się tym pro-
blemem. To klasyka często po-
kazywana w filmach science fic-
tion, w których dominująca rolę 
odgrywa pogarda dla „science”. 

Oto do znanej wypoczynko-
wej miejscowości przyjeżdża 
geolog. Zauważa niepokojące sy-
gnały mikrotrzęsień ziemi, wzro-
stu temperatury wód grunto-
wych, ucieczki gazów w szczeli-
nach skalnych. O wszystkim za-
wiadamia władze, lokalne i cen-
tralne, media i mieszkańców. 
Nikt nie chce wierzyć w te infor-
macje. Geolog zostaje wezwa-
ny przed oblicze władz, które 
oświadczają mu, że jeżeli ze-
psuje im biznes, zostanie pocią-
gnięty do odpowiedzialności. Te-
raz ma natychmiast opuścić ten 
teren i więcej się tu nie pokazy-
wać, bo inaczej mogą go spo-
tkać przykrości. Geolog nie daje 
za wygraną, mierzy narastanie 
erupcji, ostrzega, prosi o ewa-
kuację, ale wszystko na nic. Na 
koniec wulkan wybucha, wszyst-
ko dookoła niszczy i pali. Geo-
log ratuje, co się jeszcze da, na-
rażając swoje życie. Po katastro-
fie jest oskarżony, że nie potra-
fił przekonująco ostrzec wszyst-
kich o nadciągającej katastrofie. 
To jakby stale powtarzająca się 
sekwencja, tyle tylko, że doty-
cząca całego globu, który choć-
by tylko pod względem składu 
atmosfery jest pewną całością. 

Wielkie wymieranie

Na portalu „Sciencing” moż-
na przeczytać, że atmosfera 
ziemska powstawała przynaj-
mniej w trzech etapach. Pierw-
szy z nich miał miejsce po-

nad 4 miliardy lat temu, kiedy 
kształtowała się skorupa ziem-
ska. Powstała wtedy cienka war-
stwa wodoru i helu otaczająca 
nasz glob. Drugi etap stygnię-
cia Ziemi to ok. 500 milionów 
lat później, kiedy aktywnym ru-

chom górotwórczym towarzyszy 
liczny wulkanizm. Na skutek sty-
gnięcia lawy wydzielane są do 
atmosfery gazy H2O, CO2, H2S. 
HCL i inne. Na skutek chłodze-
nia powstają pierwsze oce-
any wody. W nich rozpoczynają 
życie pierwsze bakterie i rośliny, 
które dostarczają tlen do atmos-
fery. Trzeci obecny etap rozwo-
ju atmosfery wiąże się z rozwo-
jem życia biologicznego, którego 
kluczowym elementem jest foto-
synteza dostarczająca tlen do 
atmosfery i umożliwiając rozwój 
życia biologicznego, w tym ist-
nienie człowieka. 

Dzisiejsza atmosfera z róż-
nych powodów ulega wahaniom 
swojego składu, który sprzy-
ja rozwojowi jednych formacji ro-
ślinnych i zwierzęcych, a inne 
bezwzględnie zabija. Tego ro-
dzaju procesy działy się już kil-
kakrotnie w badanej historii zie-
mi na przestrzeni stosunkowo 
dobrze już zbadanych ostatnich 
500 milionów lat historii naszego 
globu. Jedna z pierwszych do-
brze już udokumentowanych ka-
tastrof biologicznych wydarzyła 
się pod koniec ordowiku (ok. 444 
miliony lat temu). Wymarło wte-
dy oko. 85 proc. wszystkich ga-
tunków organizmów żywych, ta-
kich jak: ramienionogi, mszy-
wioły, trylobity i graptolity. Kolej-
na katastrofa ma miejsce w póź-
nym dewonie (ok. 359 mln lat 
temu) wyginęło wtedy ponad 
40 proc. organizmów morskich 
m.in. ryby pancerne, ramienio-
nogi i większość koralowców. Na 

przełomie permu i triasu (ok. 251 
mln lat temu) w historii Ziemi na-
stąpił jeden z największych kry-
zysów świata organicznego. Wy-
ginęły wtedy całe gromady i rzę-
dy świata organicznego i dra-
stycznie zmniejszyła się popu-

lacja wszystkich grup zwierzę-
cych. Uważa się, że było to wy-
darzenie nagłe i trwające nie dłu-
żej niz 1 milion lat. Przyczyny 
tego stanu upatruje się w potęż-
nych erupcjach wulkanicznych 
na terenie Syberii. Powierzch-
nia law bazaltowych wynosi 
ok. 7 mln km2 (3/4 pow. Sybe-
rii) i o objętości ok. 4 mln km3. 
Nikiel zawarty w tych erupcjach 
doprowadził do wymarcia przy-
rody ożywionej. 

Pod koniec triasu kolejny wul-
kanizm towarzyszący strefie pa-
cyficznej w skali globalnej do-
prowadził do redukcji ok. 80 
proc. gatunków morskich i lądo-
wych. Na przełomie ery keno-
zoicznej (kreda – trzeciorzęd), 
czyli nam współczesnej nastą-
piło ostanie globalne wynisz-
czenie dinozaurów i wielu in-
nych gatunków organizmów ży-
wych w nauce oznaczane skró-
tem KTB (Cretaceous-Tertia-
ry Boundary). Prof. Gerta Kel-
ler paleontolog z Uniwersyte-
tu Princeton (USA) udowadnia, 
że istniejący na przełomie kredy 
i trzeciorzędu intensywny wul-
kanizm Dekanu (Indie) który wy-
stąpił na powierzchni ok. 1,5 mln 
km2, w kilku fazach wypływów 
lawy o objętości ok. 1,2 mln km3 
i grubości do 3 km., jest odpo-
wiedzialny za wyginiecie dino-
zaurów i powszechnej katastrofy 
biologicznej w tym czasie. Do tej 
ostatniej katastrofy doszło sto-
sunkowo nie tak dawno, bo bli-
sko 66 milionów lat temu. Biorąc 
pod uwagę, że tego rodzaju ka-

tastrofy biologiczne w skali glo-
balnej przeciętnie występowały 
co 100-200 milionów lat, istnie-
je duże prawdopodobieństwo, 
że mogą one wystąpić rów-
nież współcześnie.

Lekceważenie

Współcześnie w pracach nauko-
wych pojawiają się opinie lek-
ceważące wpływ wulkanów na 
skład atmosfery. Prawie wszyst-
kie tego rodzaju prace nasta-
wione są na ocenę wpływu wul-
kanów na zwartość CO2 w at-
mosferze. Twierdzi się, że jest 
to wpływ marginalny. Mieści się 
on w granicach ok. 1 proc. ilości 
CO2 wydzielanego do atmosfe-
ry przez człowieka. Okazuje się 
jednak, że informacje te choć 
podawane przez naukowców 
nie są ani ścisłe, ani rzetel-
ne. Przede wszystkim dlatego, 
że wulkany wydzielają nie tyl-
ko CO2, ale również najbardziej 
zabójczy dla wszystkich żywych 
organizmów siarkowodór (H2S), 
i dzieje się to w setkach tysięcy 
ton podczas prawie każdego wy-
buchu wulkanu. Z występują-
cych na świecie ok. 1500 czyn-
nych wulkanów monitorowanych 
jest zaledwie ok. 150 i na tej 
podstawie są formułowane wnio-
ski. Drugie tyle to nieczynne, ale 
potencjalnie aktywne wulkany, 
którymi nikt się nie zajmuje. Dla-
czego? Ponieważ, jak na wstę-
pie wspomniano, „nic się nie 
dzieje”. Po co zatem wydawać 
pieniądze na jakieś abstrakcyjne 
badania? Być może, że ich wy-
niki komuś za sto, czy więcej lat 
do czegoś się przydadzą, ale te-
raz są całkowicie i nikomu nie-
potrzebne. Tak mniej więcej wy-
gląda ocena badań nad wulka-
nami współczesnych polityków 

i ekonomistów. Tu trzeba za-
znaczyć, że kiedy następuje ich 
uaktywnienie, wtedy na wszel-
kie działania jest już za późno. 
Wtedy mówi się, że są to zja-
wiska niezależne od człowie-
ka, i nikt nie mógł tego przewi-
dzieć. Nie można tego przewi-
dzieć, co do dnia, a nawet roku 
i więcej lat, co wcale nie ozna-
cza, że na tego rodzaju wyda-
rzenia możemy być absolutnie 
nieprzygotowani. 

Współczesne wulkany

Skutki globalne nawet poje-
dynczych wybuchów wulkanów 
są zauważalne. Wybuch wulka-
nu na indonezyjskiej wyspie Kra-
katau w 1883 roku wyrzucił ok. 
18 km3 popiołów, a obiekty skal-
ne na wysokość 25 km i odle-
głość ok. 40 km. Pył obiegł glob 
ziemski, obniżając na wiele lat 
średnią temperaturę atmosfery 
o ok. 0,4°C. Aktualnie obserwuje 
się ożywienie działalności wul-
kanicznej w skali całego globu. 
W Europie dotyczy to włoskie-
go stratowulkanu (superwulka-
nu o globalnej skali zniszczenia) 
Campi Flegrei oraz niemieckie-
go wulkanu Laacher See w gó-
rach Eifel. Wulkanolodzy twier-
dzą, że mogą one wybuch-
nąć w każdej chwili. Aby nie siać 
paniki, zastrzegają, że ta chwi-
la może trwać 100, 1000, a na-
wet więcej lat. Dając jednak do 
zrozumienia, że wszystko jest 
możliwe. Uaktywniają się wul-
kany Islandii, będące północną 
częścią wulkanicznego grzbie-
tu Oceanu Atlantyckiego. Po-
dobnie zwiększa się aktywność 
300 wulkanów Kamczatki. Nie-
dawno stwierdzono tu przebu-
dzenie się stratowulkan Bolszaja 
Udina położonego w grupie Klu-
czewskaja Sopka. W rejonie tym 
odnotowano intensywne trzęsie-
nia ziemi. „Nie wszystkie niepo-
koje sejsmiczne powodują erup-
cje, ale wszystkie katastroficz-
ne erupcje poprzedziły silniejsze 
niepokoje sejsmiczne lub aktyw-
ność” (...) „Ich prawdopodobień-
stwo katastrofalnej erupcji nie 
jest bardzo wysokie, ale musi-
my być gotowi” – powiedział ro-
syjski wulkanolog Ivan Kulakow.

Być gotowym

Chyba o to właśnie chodzi, aby 
być przygotowanym na tego ro-
dzaju wydarzenia. Jak być przy-
gotowanym, to już całkiem od-
rębna sprawa, która wyma-
ga zastanowienia się nad na-
szą rolą w badaniach na wulka-
nami świata.

Uwaga wulkany
 ■ Globalna plaga koronawirusa zwraca naszą uwagę na wydarzenia biologiczne, przyrodnicze i fi-

zyczne związane z Ziemią, planetą na której żyjemy. Powszechnie uważa się, że są to zagadnienia, in-
teresujące, o których warto wiedzieć, na które jednak nie mamy żadnego wpływu, dlatego związane 
z tym wydarzenia przyjmowane są bez żadnej refleksji.

Wybuch wulkanu Eyjafjallajökull 17.04.2010

Adam 
Maksymowicz
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Opinie i Akcenty

Również i w Grecji dysku-
tuje się, czy zastosowa-
ny w wielu krajach tzw. lock-
down, był współmierny do re-
alnego zagrożenia koronawi-
rusem. Tak jak i w innych kra-
jach ujawniane są statysty-
ki, które potwierdzają spa-
dek zgonów w porównywal-
nym okresie z lat poprzed-
nich. Nie da się go wytłuma-
czyć jedynie zmniejszeniem 
liczby w3ypadków drogowych. 
W jednym z codziennych brie-
fingów informacyjnych prof. 
Ciodras przyznał, że pod koro-
nawirusa podciągane są przy-
padki ludzi, wprawdzie byli za-
każeni tym wirusem, ale ich 
śmierć wynikała z innych przy-
czyn np. wylewu albo zawału. 
Jaki miał wirus wpływ na re-
akcję organizmu to sprawa in-
dywidualna i trudna do uję-
cia w statystykach.

Z drugiej strony pamiętamy, 
że w Niemczech na począt-
ku podawano dość niską licz-
bę zgonów z powodu koronawi-
rusa. Wielu obserwatorów twier-
dziło, że Niemcy jako przyczy-
nę śmierci podają właśnie cho-
roby współistniejące. Dyskusje 
i spory na temat epidemii i stra-
tegii jej zapobiegania, roli Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) 
i skuteczności działań poszcze-
gólnych państw i braku skutecz-
ności działań UE będą trwały 

długo i prawdopodobnie zrede-
finiują wiele opinii. Obecnie jed-
nak najważniejszym wyzwaniem 
jest odnowa gospodarcza. Nie-
stety łatwe było zahamowanie 
gospodarki przez zakazy i naka-
zy, ale trudne i czasochłonne bę-
dzie jej „odmrożenie”. Wiadomo, 
że w Grecji turystyka i powiąza-
na z nią branża gastronomicz-
na są ważnymi, a obok floty han-

dlowej, najważniejszymi działa-
mi gospodarki. Turystyka, nazy-
wana przez Greków też „ciężkim 
przemysłem” greckiej przedsię-
biorczości, stanowi 30 proc. PKB. 
Zamknięcie granic i zawieszenie 
międzynarodowych i krajowych 
lotów spowodowało unieważnie-
nie prawie 90 proc. rezerwacji na 
czas letni. Władze i cała społecz-
ność związana z przemysłem tu-

rystycznym są bardzo zaniepoko-
jone. Środki zaradcze, antykryzy-
sowe mają charakter doraźny. 
Właściwie w bieżącym roku cho-
dzi tylko o to, by w choćby w pew-
nym stopniu uratować sezon, 
żeby przeczekać do następne-
go roku. 

Są jednak i dobre wieści. Gre-
cja w porównaniu z innymi kra-
jami basenu Morza Śródziem-

nego świetnie poradziła so-
bi9e z epidemią, co spotka-
ło się z międzynarodowym 
uznaniem. To może być za-
chętą dla tuych, którzy zdecy-
dują się spędzić tu wakacje. 
W skróconym niewątpliwie se-
zonie turystycznym poczucie 
bezpieczeństwa będzie odgry-
wać dużą rolę. Można oczy-
wiście spodziewać się kuszą-
cych i tanich ofert w tym roku. 
Grecja, podobnie jak więk-
szość krajów europejskich, 
spodziewa się ze strony unij-
nych instytucji zdecydowanych 
działań w zwalczeniu obecne-
go kryzysu. Na razie dominu-
je rozczarowanie postawą Nie-
miec wspieranych przez Holan-
dię, niezgadzających się na ra-
dykalne interwencje finanso-
we, jakie preferują USA. Na ra-
zie Niemcy zgodziły się tylko 
na pewną elastyczność w wy-
korzystaniu przez poszczegól-
ne państwa już przyznanych 
środków. Grecja uważa, że ta-

kie zaciskanie pasa mogą prze-
trzymać wyłącznie bogate kraje, 
którym nie zaszkodzi pewne „od-
tłuszczenie”, ale nie kraje połu-
dniowej i środkowej Europy. 

Na szczęście wraz z wiosenną 
pogodą i rozluźnieniem restryk-
cji sceptycyzm i skłonność do 
narzekania ustępują nadziei na 
lepsze jutro.

Dla kobiet adwokatów opiera-
jących swą działalność praw-
niczą na doradztwie związa-
nym ze sprawami sądowymi na-
stały trudne czasy. Sądy zosta-
ły zamknięte na czas epidemii 
i związanego z tym znaczącego 
spadku obrotów. Nie jest tak, jak 
przedstawiła w wywiadzie min. 
Jadwiga Emilewicz, że spadek 
przychodów adwokatów nastę-
puje z 70 tys. zł do 30 tys. zł – 
mówią autorzy petycji adwoka-
ci Grzegorz Prigan oraz Karol 
Pachnik.

Zaznaczają, że pierwsze 
lata w zawodzie są trudne i wie-
lu osobom ciężko uzyskać do-
chód na poziomie 5,5 tys. zł netto, 
co, jak wynika z badań, było śred-
nią rynkową przed koronakryzy-
sem. Dlatego mecenasi uzna-
li, że państwo powinno wesprzeć 
młode matki-adwokatki, które po-
większyły rodziny w okresie pre-
ferencyjnego ZUS.

– Wprowadzona zmiana do-
prowadzi do tego, że kobieta 
adwokat opłacająca tzw. mały 
ZUS otrzyma zasiłek macierzyń-

ski w wysokości około 1600 zł, 
jakby opłacała normalne skład-
ki ZUS, a nie najniższy dostępny 
zasiłek w wysokości 1000 zł, któ-
ry otrzymują też osoby niepodej-
mujące żadnej aktywności zawo-
dowej – wyjaśnia adwokat Grze-
gorz Prigan.W jego ocenie po-
wyższe rozwiązanie powinno zo-
stać wprowadzone na stałe.

Co przemawia za wskazaną 
inicjatywą? Adwokaci przypomi-
nają, że zgodnie z art. 71 ust. 1 
Konstytucji RP państwo w swo-
jej polityce społecznej i gospo-

darczej uwzględnia dobro rodzi-
ny, natomiast ust. 2 stanowi, że 
matka przed i po urodzeniu dziec-
ka ma prawo do szczególnej po-
mocy władz publicznych. Równo-
cześnie jednak z zawodem adwo-
kata wiąże się zakaz zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę.

Dziś obowiązujące regulacje 
prawne są sprzeczne ze wskaza-
nym artykułem konstytucji. Kobie-
tom adwokatom, które nie mają 
możliwości pracy na etacie, a ich 
pierwszą pracą w życiu jest otwo-
rzenie działalności gospodarczej, 

obowiązujące regulacje prawne 
utrudniają rodzicielstwo, co jest 
ze szkodą dla nich samych i dla 
całego społeczeństwa – czyta-
my w petycji.

– Zaproponowane rozwiąza-
nie nie wpłynie znacząco na 
budżet państwa, gdyż w skali 
kraju młodych adwokatów ma-
tek, ojców płacących tzw. mały 
ZUS jest niewielu, nadto skala 
podwyżki także jest niewielka 
– przekonuje mec. Prigan.

www.rp.pl

Grecja – 
odmrażanie gospodarki

 ■ W Grecji, podobnie jak i w innych krajach, rozpoczął się rozłożony w czasie, konsultowany z lekarza-
mi powrót do normalności.: „Odmrażanie” gospodarki potrwa jednak długo, a prognozy ekonomistów, 
choć rozbieżne, są w jednym punkcie zgodne: straty gospodarcze globalnie są ogromne.

Wsparcie dla matek – adwokatek – 
petycja ws. środków z tarczy antykryzysowej

 ■ W tarczy antykryzysowej powinny znaleźć się środki dla członkiń palestry stawiających pierwsze kro-
ki w zawodzie, którym powiększyła się rodzina. Mówią tak autorzy petycji skierowanej do Sejmu oraz re-
sortów pracy i rozwoju.

 Korespondencja z Grecji
Andrzej Bafalukosz

Anna Krzyżanowska
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Myśli i Kultura

Głód
Dziś zjadłam pizzę i frytki, a Ty?
Nic.
Wczoraj jadłam spaghetti, a Ty?
Nic.
Jutro chciałabym zjeść wege burgera i wypić lemoniadę, a Ty?
Marzy mi się domowy chleb z prawdziwym masłem.
O tak, to mogłoby być naprawdę smaczne, ale dwadzieścia lat temu.
Teraz też jest pyszne; w moich snach;
moja mama piekła chleb w każdą niedzielę, ale teraz nie mam domu, 
nie mam też mamy;
takie przyszły czasy;
jestem biedny i marzy mi się zwykły chleb.
Może pójdziemy do sklepu i coś Ci kupię?
Nie, dziękuję;
to złudne marzenie;
nie chcę mu ulec. 
Chyba Cię nie rozumiem;
chcę Ci pomóc, a Ty jeszcze narzekasz?
Nie narzekam, tylko myślę o tym, że jutro Ciebie już tu nie będzie, 
a ja znów będę głodny;
wolę się nie przyzwyczajać…
Człowieku, odrzucasz moją pomoc i jesteś niewdzięczny.
A Ty, drugi człowieku, nie rozumiesz co to głód.
Idź w cholerę. 
Bądź szczęśliwy, 
doceń to, co masz. 

Świat się zmienia
Mówią, że za chwilę koniec,
że wszystko się zmienia,
na gorsze,
na bardziej gorzkie
albo na nijakie.
Sytuacja ta nie może trwać wiecznie,
wkrótce zlecą z niebios zesłane na Ziemię potwory.
Pochłoną.
Rozniosą.
Pomylą.
Wewnątrz wielkiego ciepła.
Pora naprawić to, co zostało zepsute.
Czas na introdukcję!

Wszechobecna zbrodnia
Plaża zasłana plastikiem.
Gdzie podział się złoty piasek?
W morzu widzę piękną rybę.
Nie, to tylko kolorowa butelka.
Odzywa się we mnie syndrom pochłaniacza.
Czuję jak zamieniam jedzenie w wysypisko śmieci.
Nie myślę – marnuję.
Osądzam – rezygnuję.
Uciekam od życia, od światła, od miłości.
Świat zalał się brudem i zmierza ku nicości.

Niepowtarzalna 
Co sprawia, że żyjemy?
Czego ciągle mi brakuje?
Jestem inna, lepsza, gorsza?
Żadna taka.
Jestem sobą.
Chcę spełniać swe marzenia, 
uśmiechać się do ludzi, 
doświadczać dobrego.
Być sobą taką i owaką.
Żadną inną.
Zwykłą, śmiałą, zakochaną.
Zbierać drobne marzenia,
słuchać serca,
skakać ze szczęścia.

Świat stoi przed Tobą otworem
Nic nie mów.
Nie musisz nic mówić.
Słyszę Cię. 
O, tutaj.
Jestem obok; blisko.
Pozwól, że wezmę Cię za rękę;
poprowadzę w nieznane.
Życie dopiero się zaczyna.
Szum fal, 
świst wiatru,
promienie słońca.
Opuśćmy dziś razem tę strefę komfortu.
Spróbujmy spojrzeć dalej, 
zajrzeć głębiej… 

Migawka
Czym różnimy się od zwierząt?
Kto pozwolił nam o tym decydować?
Ja i on to jedno
W moim sercu jesteśmy tacy sami
Pragnienia, rozterki i smutki,
wyrzucamy swe żale
A gdy zechcemy radości, 
skaczemy, ufając sobie i jemu
Miłość – nie ważne jak nazwana,
pozwala widzieć więcej
Ja to zobaczę
I Ty też tam spojrzysz
Wytrwale szukając smaku znaczenia.

Stanisław Srokowski
M  KLAUDIA WLAŹLAK 
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Historia i Pamięć

Dwudziestego piątego kwietnia 
1920 roku Piłsudski wydał roz-
kaz rozpoczęcia działań na Ukra-
inie, których celem było zdoby-
cie Kijowa. Za wyborem Ukrainy, 
jako terenu walk z bolszewika-
mi, przemawiało kilka argumen-
tów, wśród których istotnym były 
plany federacyjne Piłsudskie-
go. Te z kolei miały odsunąć Ro-
sję od granic Polski oraz spełnić 
oczekiwania Ukraińców w zakre-
sie utworzenia wolnego państwa 
ukraińskiego. Gen. Tadeusz Ku-
trzeba pisał w „Wyprawie kijow-
skiej”: „Pragnie Piłsudski silnej 
Polski promieniującej na wschód 
i pragnie wpływy Rosji ograni-
czyć do rozmiarów należnych na-
rodowi rosyjskiemu w granicach 
zamieszkałych przez rdzenny ży-
wioł rosyjski.” 

Odradzająca się Polska po 
ponad wiekowej niewoli niosła 
ze sobą bagaż idei i myśli, któ-
re swój zaczyn wzięły w okresie 
zaborów. Jedną z nich był mesja-
nizm, akcentowany w twórczo-
ści poetów romantycznych Ada-
ma Mickiewicza, Juliusza Sło-
wackiego, Zygmunta Krasińskie-
go oraz w piśmiennictwie hi-
storiozofa Józefa Marii Hoene-
-Wrońskiego i Andrzeja Towiań-
skiego. Idee mesjanistyczne od-
żyły w epoce Młodej Polski, kie-
dy wytworzyły się dwa niezależ-
ne obozy ideologiczne. Pierwszy 
był oparty na „Księgach narodu 
polskiego i pielgrzymstwa pol-
skiego” Adama Mickiewicza, dru-
gi opierał się na twórczości Ju-
liusza Słowackiego, a w szcze-
gólności „Króla-Ducha”, który był 
traktowany jako „mistyczna syn-
teza dziejów Polski i symbol zbio-
rowego, przednietzscheańskiego 
nadczłowieczeństwa”. Zdaniem 
przedstawicieli tego kierunku, re-
alizacja idei romantycznych, do-
prowadziłaby do odrodzenia na-
rodowego Polaków poprzez pa-
triotyczne wychowanie młode-
go pokolenia. Odrodzona Polska, 
jako silne i wielkie państwo, mia-
łaby misję przewodzenia naro-
dom słowiańskim w Europie. Kon-
tynuatorem romantycznej myśli 
mesjanizmu polskiego w warun-
kach odbudowy niepodległej Pol-
ski a także w okresie II RP, bę-
dący pod szczególnym wpływem 
Zygmunta Krasińskiego, był pro-
fesor Marian Zdziechowski. We-
dług niego każdy naród ma swo-
je miejsce w Bożym planie i ma 
do odegrania swoją rolę. Nie ma 
tu miejsca na nacjonalistycz-
ne wywody, wszystkie zaś na-
rody żyją obok siebie w pewnej 
harmonii, jak by dzisiaj powie-
dziano, grają w jednej orkiestrze. 
Takie ujęcie mesjanizmu w okre-
sie walki o niepodległą Polskę 

„trąciło nieco myszką”, z czego 
zresztą doskonale zdawał sobie 
sprawę Zdziechowski. W jednym 
z przemówień, stawiał retorycz-
ne pytanie: „Ale czy można dziś 
poważnie, bez narażania się na 
śmieszność, mówić o posłannic-
twie narodów? Czyż nie będzie 
to zejście na poziom płytkiej fra-
zeologii jakichś przemówień czy 
toastów bankietowych o pochod-
niach cywilizacji zachodniej, któ-
rą mamy nieść jakimś barbarzyń-
com ze Wschodu?” Co oczywi-
ście nie przeszkadzało, by Zdzie-
chowski pozostał wierny tej idei. 

Józef Piłsudski był wychowa-
ny na poezji romantyków, wśród 
których naczelne miejsce od-
grywała twórczość Juliusza Sło-
wackiego. Marszałek Polski ode-
grał istotną rolę w sprowadzeniu 
z Francji do Polski prochów wiel-
kiego poety w 1927 roku. War-
to w tym miejscu przypomnieć 
końcową mowę pogrzebową 
Piłsudskiego: „(...) Gdy teraz , 
patrząc na trumnę, wiem tak, 
jak wszyscy zebrani, że Słowacki 
idzie, to wiem, że idzie tam, gdzie 
głazy na naszym gościńcu sto-
ją, świadcząc nieledwie chrono-
logicznie przez imiona o naszej 
przeszłości. Idzie między Wła-
dysławy, Zygmunty, idzie mię-
dzy Jany i Bolesławy. Idzie nie 
z imieniem, lecz z nazwiskiem, 
świadcząc także o wielkości pra-
cy i wielkości ducha Polski. Idzie, 
by przedłużyć swe życie, by być 
nie tylko z naszym pokoleniem, 
lecz i z tym, którzy nadejdą. 
Idzie, jako Król-Duch.” Natomiast 
po zakończeniu przemówienia, 
Piłsudski wydał słynny rozkaz: 
„W imieniu Rządu Rzeczypo-
spolitej polecam panom odnieść 
trumnę do krypty królewskiej, bo 
królom był równy.”

Ofensywa wojsk polskich 
i ukraińskich podległych Petlu-
rze, przyniosła już w pierwszych 
dniach operacji szereg sukce-
sów pod Żytomierzem, Berdy-
czowem, Owruczem, Koziaty-
niem i Winnicą. Wojska bolsze-
wickie zostały rozdzielone, a ich 
Armie XII i XIV zdziesiątkowane 
i pozbawione zdolności bojowej. 
To samo dotyczyło części XVI 
Armii. Nie udało się natomiast 
doprowadzić do kulminacyjnej bi-
twy ze względu na oddanie Ki-
jowa i wycofanie bolszewików 
za Dniepr. Tam zostały wspar-
te konnicą Budionnego oraz uzu-
pełniły stan pierwotny, szykując 
się do kontrofensywy. 

Wraz z działaniami militar-
nymi Piłsudski prowadził aktyw-
na politykę na rzecz pozyskania 
Ukraińców. W odezwie z 26 maja 
zapowiadał, że wojska polskie 
pozostaną na obszarze Ukra-

iny do momentu przejęcia wła-
dzy przez ukraiński rząd. Apelo-
wał, by Ukraińcy wspierali woj-
ska polskie i ukraińskie w wal-
ce ze wspólnym wrogiem. W roz-
kazie do wojska polskiego, Pił-
sudski pisał: „W interesie pol-
skim leży jak najszybsze wyco-
fanie wojsk własnych z terenów 
zajętych i ustalenie dobrych są-
siedzkich stosunków z nowo 
powstałym państwem ukraiń-
skim, aby w ten sposób zabez-
pieczyć znaczną część swo-
jej granicy wschodniej od bez-
pośredniego niebezpieczeństwa 
ze strony wojsk bolszewickich. 
Okupacja polska Ukrainy musi 
być rozrachowana nie na lata, 
ale na miesiące. Im prędzej zo-
staną stworzone regularne woj-
ska ukraińskie, w tym dogod-
niejsze położenie znajdzie Pań-
stwo Polskie. Im zaś mniej bę-
dzie podczas wspólnej z władza-
mi ukraińskimi pracy tarć i za-
draśnięć, tym łatwiej ostateczny 
cel Polski zostanie osiągnięty.” 
Sami zaś Ukraińcy początkowo 
z radością witali wojska polskie. 
W zdobytym 7 maja Kijowie (pa-
trol zwiadowczy z 1 Pułku Szwo-
leżerów wjechał jako pierwszy 
do miasta … tramwajem) Polacy 
zostali powitani „przez ogromne 
tłumy różnojęzycznej ludności, 
która dosłownie zarzuciła nas 

kwiatami i wiwatowała na naszą 
cześć w językach polskim, ukra-
ińskim i nawet rosyjskim. Na sio-
dłach brakowało wprost miejsca 
na kwiaty.” W podobnym tonie pi-
sał Piłsudski w liście do Aleksan-
dry Szczerbińskiej: „Losy są rze-
czywiście zabawne: żeby Pola-
ków witano w Kijowie z zapałem 
i radością, żeby Rosjanki sypały 
kwiatami na oficerów i żołnierzy, 
żeby całe miasto było roześmia-
ne i zadowolone, to już doprawdy 
Nemezis dziejowa.” 

Także w Polsce zdobycie Ki-
jowa zostało przyjęte z euforią. 
Przyjazd Piłsudskiego do War-
szawy 18 maja odbył się ze szcze-
gólnymi honorami, godnymi zwy-
cięskiego wodza. W kościele św. 
Aleksandra podczas mszy świę-
tej, biskup polowy WP Stanisław 
Gall zaintonował pieśń Te Deum, 
a radosny tłum stolicy osobiście 
odwiózł marszałka do Belwede-
ru, wyprzęgając wcześniej ko-
nie z powozu. W Sejmie mar-
szałek Wojciech Trąmpczyński, 
jeden z przeciwników politycz-
nych Piłsudskiego, wzniósł się 
ponad podziały polityczne i wy-
głosił chwalebną mowę pod jego 
adresem: „Sejm cały, przez usta 
moje, wita Cię, Wodzu Naczel-
ny, wracającego ze szlaku Bo-
lesława Chrobrego. Od czasów 
Kircholmu i Chocimia naród pol-

ski takich triumfów oręża swego 
nie przeżywał. W takiej to chwili 
zwycięski Twój pochód na Kijów 
dał narodowi poczucie własnej 
siły, wzmocnił wiarę we własną 
przyszłość. Czynem orężnym 
zaświadczyłeś nie tylko o dziel-
ności polskiego ramienia, ale wy-
rwałeś z piersi narodu i w sztan-
dar zamieniłeś jego najlepszą tę-
sknotę, jego rycerstwo w służ-
bie wolności narodów.” 

Niestety, radość i euforia nie 
miały przełożenia na wstępowa-
nie Ukraińców pod rozkazy Petlu-
ry. A to był warunek konieczny po-
wodzenia operacji. Agentura bol-
szewicka, występująca pod na-
zwą komitetu „Ręce precz od Ro-
sji” aktywnie działała w całej Eu-
ropie. Strajk dokerów londyń-
skich, którzy nie dopuszczali do 
załadunku sprzętu wojskowego 
na statek „Jolly George” zakupio-
nego przez Polskę w Anglii, unie-
możliwił jego dostawę na czas 
na front wschodni. Protestowano 
także we Francji Belgii i w Niem-
czech, gdzie rosły wpływy komu-
nistyczne. Także politycy Zacho-
du nie rozumieli sytuacji rosnące-
go zagrożenia ze strony bolsze-
wików. Premier Wielkiej Bryta-
nii David Lloyd George na wieść 
o zdobyciu Kijowa stwierdził: „Po-
lacy mają skłonność do arogancji 
i powinni uważać, by nie dostać 
po łbie”. Do tego nie został zre-
alizowany w pełni cel operacyj-
ny wyprawy, tj. nie udało się roz-
bić całkowicie bolszewików, któ-
rzy wycofali się za Dniepr i tam 
uzupełnili zasoby, by powrócili 
do walki, wspierani konnicą Bu-
dionnego. Podobnie nie zrealizo-
wano celu politycznego – Ukra-
ińcy nie wsparli Petlury, nie zdo-
łali utworzyć samodzielnej armii 
zdolnej do zapewnienia bezpie-
czeństwa, ani nie zdołali utrzy-
mać Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej. Udało się natomiast osią-
gnąć cel strategiczny, tzn. narzu-
cić bolszewikom działania zbroj-
ne dla nich w najmniej korzyst-
nym czasie i miejscu. 

Zasadnicze pozostaje pytanie, 
na ile wyprawa kijowska była 
przejawem mesjanizmu, a na 
ile realizmu politycznego Jó-
zefa Piłsudskiego. Może poniż-
szy cytat Marszałka będzie po-
mocny w odpowiedzi: „Obcą 
jest nam wszelka nienawiść 
plemienna i narodowościowa. 
Bojownicy wolności wszyst-
kich krajów i narodów są na-
szymi braćmi. Umiemy hołd 
oddać wszelkiej wielkiej my-
śli, w jakimkolwiek języku się 
zrodziła, umiemy uczcić wszel-
kiego poetę i myśliciela, jaki-
kolwiek naród go wydał”.

Wyprawa kijowska – przejaw mesjanizmu 
czy realizmu politycznego Józefa Piłsudskiego?

 ■ „Przyniesienie wolności ludom z nami sąsiadującymi będzie chlubą mego życia, jako męża stanu i żołnie-
rza. Znam więzy historyczne, które je z nami łączą, wiem, że więzy te zacieśniały się nieraz po rozbiorze Pol-
ski. Oswobadzając tych uciśnionych, chcę tym samym zatrzeć ostatnie ślady rozbioru. Przywiązać ich do Polski 
przemocą – nigdy w życiu! Byłoby to odpowiadać nowymi gwałtami na gwałty popełnione w przeszłości” – Józef Piłsudski.

Andrzej 
Manasterski
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Zdrowie

ZGODA 
BUDUJE
Czy deszcz pada czy pogoda
Najważniejsza zawsze zgoda 
Najważniejsze dobre racje
Zrozumienie i relacje...

Zgoda pokój dobra wiara
A to prawda bardzo stara
Można tworzyć i budować
I przyszłością się radować

By zaś Naród był jak skała
Patriotom wieczna chwała
By dramaty i ofiary
Dodawały sił i wiary... 

Tak jak dawniej by w nas była
Narodowa wielka siła
I życzliwość chęć pomocy
Czy to w dzień czy w środku nocy

Aby było miło ślicznie
Było także empatycznie
Byśmy zawsze się wspierali
I dla Polski pracowali...

By wybierać sprawiedliwych
Pracowitych i uczciwych
Takich z których każdy przyzna
Najważniejsza jest Ojczyzna

Ludzi którzy kraj wspierają
Patriotyzm w sercu mają
Poświęcają wszystkie chwile
I nie liczą wciąż za ile...

Gdy nadziei czas się budzi 
Wielu jest wspaniałych ludzi
I doradzą i wspomogą
Jak potrafią to pomogą... 

Mimo różnych też układów
Wiele dobrych jest przykładów
Mamy projekt wciąż udany
POLSKA to są nasze plany

Dobrzy ludzie kraj wspierają
Chociaż sami mało mają
Przykład to – wolontariusze
Ludzie którzy mają duszę

Pomagają ludziom w biedzie
Którym ciężko się dziś wiedzie 
Nic dla siebie nie żądają
Owszem radość z tego mają

Oni nie są wyliczeni 
Też nie myślą o kieszeni
I nie zdradzą nie zawiodą
Komercyjną nową modą 

Na bok swary oraz spory 
Mamy wkrótce znów wybory
Powiem może tu banalnie
Wybierajmy racjonalnie...

Niechaj każdy fakt rozważy 
Jaka Polska nam się marzy
Jakie mają być wartości 
Dla dzieci naszych w przyszłości

Byśmy zawsze się wspierali
Głupot nie opowiadali 
I szczególnie tam w Brukseli
Byśmy patriotów mieli...

POSTSCRIPTUM
By zaś marna zagranica
Ani żadna targowica
W Polsce nigdy nie gościła
I by POLSKA POLSKĄ była...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Media zapewniają, że przed 
zarazą można się ustrzec 
przez noszenie maseczek 
i zachowanie bezpiecz-
nej odległości między ludź-
mi. To jest oczywiście uza-
sadnione, bo wirus przeno-
si się na kropelkach płynów 
ustrojowych, wydychanych 
z ust czy nosa. Należało-
by jeszcze nosić okulary 
ochronne, bo przez naczy-
nia w oczach, wirus może 
się dostać do płuc. Czę-
ste połykanie płynów też 
jest wskazane, bo w żołąd-
ku, w kwasie trawiennym wi-
rus jest unicestwiany. 

 Istnieje jeszcze inna 
droga ochrony zdrowia. 
Zwróciła na nią uwagę dr 
Lorraine Day, wicedyrek-
tor szpitala w John Hop-
kins Hospital w USA, która 
znalazła sposób uchronie-
nia się od raka i sama się 
z raka wyleczyła.

Jej sposób polegał 
na wzmocnieniu układu od-
pornościowego i obejmo-
wał dziesięć zaleceń. Moż-
na je znaleźć w Internecie. 
Wzmacnianie układu odpor-
nościowego jest też waż-
ne w przypadku koronawi-
rusa. Działania w tym celu 
muszą być wielostronne 
i obejmować: spacery, die-
tę, wypróżnianie, gimna-
stykę, wypoczynek, na-
stawienie psychiczne i ży-
cie religijne.

Dieta

Dziennikarka amerykań-
ska, Jean Carper napisała dwie 
książki, na podstawie 10000 ra-
portów naukowych. Przetłuma-
czone zostały one na język pol-
ski: „ Żywność to twój cudowny 
lek, 1995”, i „Przestań się sta-
rzeć od dziś, 1997”. Na podsta-
wie sposobu odżywiania się lu-
dzi z różnych kręgów kulturo-
wych sugeruje, co powinniśmy 
jeść, a czego unikać. Nie spo-
sób tych zaleceń tu streścić. 
Najważniejsze są: jajka, tłu-
ste ryby morskie, tran, cebu-
la, czosnek (zmiażdżony, zala-
ny oliwą z oliwek traci w czę-
ści przykry zapach), fasola, ka-
sze, chleb gruboziarnisty, gra-
ham, ziemniaki, owsianka z do-
datkiem kefiru po ugotowaniu 
z łyżeczką miodu, gdy osty-
gnie poniżej 70 stopni Celsju-

sza, masło, cytrusy, grejpfrut, 
ale nie sam sok, tylko miąższ, 
owoce morza, zielona herbata. 
Powinniśmy jeść 
owoce i warzywa, 
awokado, papry-
kę, jabłka, brokuły 
nieco ugotowane, 
buraki, sok z bu-
raków, rzepę, ka-
larepę, kiwi, mar-
chew, sok z mar-
chwi, a także kur-
kumę, nieco otrę-
bów dodawanych 
do zupy i kieliszek 
czerwonego wina. 
Nie przesadzajmy 
z jedzeniem mięsa, 
a jeśli to gotowane 
a nie smażone.

 Spacery: codzienny pół-
godzinny spacer, najlepiej wę-
drować szparko w lesie lub par-

ku. Można go połączyć z lek-
ką gimnastyką rozciągają-
cą. Nie bać się zmęczenia.

 Gimnastyka: codzien-
na 15 – 30 minutowa gimna-
styka po pacierzu, a przed 
myciem. Przeciwdziała skut-
kom życia fotelowego przed 
telewizorem.

 Wypróżnianie: Brak 
usuwania stolca jest na-
gminną przypadłością lu-
dzi Zachodu. Nieusuwanie 
stolca prowadzi do raka jeli-
ta grubego. W wypadku za-
parć należy jeść więcej wa-
rzyw i owoców, dużo pić, ale 
nie pić kawy i mleka. Kefir 
i jogurt oraz kwaśne mleko 
nie są szkodliwe.

 Wypoczynek: spać na-
leży przynajmniej osiem go-
dzin na dobę. Sen przed 24 
godziną jest bardziej warto-
ściowy. Należy więc iść do 
łoża już o 21. 30.

 Nastawienie psy-
chiczne, modlitwa, zaufa-
nie od Opatrzności powin-
ny nas nastawić przyjaź-
nie do ludzi. Pogoda ducha 
przedłuża życie. Ci, któ-
rzy wymyślają złorzeczenia, 
fake newsy będą żyli krótko 
i zapewne dostaną wrzodów 
żołądka. Strzeżcie się nie-
nawistnicy. Poza tym, któż 
chce przebywać z tymi, któ-
rzy miotają obelgi

i przekleństwa. Przyjaźń 
między ludźmi tworzy lep-
szy świat. 

Wyłożone wyżej zasa-
dy winny w nas zbudować 
znaczną odporność na ko-

ronowirusa, a w przypadku 
zarażenia złagodzić przebieg 
choroby.

Ochrona przed wirusem
 ■ Medycyna oficjalna chroni ludność zagrożoną epidemią za pomocą se-

roterapii, czyli uodpornianiem przez wstrzykiwanie ludziom osłabio-
nych zarazków, co powoduje powstawanie w organizmie antyciał, któ-
re zwalczają zarazki niebezpieczne dla zdrowia. Takiej szczepionki 
przeciw koronawirusowi jeszcze nie ma, ale specjaliści pracują nad 
nią w wielu ośrodkach na świecie. Wiadomo też, że ludzie zdrowi 
i dobrze odżywieni mają zdolność wytwarzania odporności natu-
ralnej, ale nie jest to powszechne.

Michał 
Mierzejewski
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Ludzie i wydarzenia

kwartalna

-
Nic nie jest dane ludziom bez trudu.
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Kwarantanna domowa nakładana jest na osoby 
zdrowe, które miały styczność z osobami chory-
mi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawiru-
sem. Trwa ona zazwyczaj 14 dni, ale o tym de-
cyduje lekarz. 

Jeżeli pacjent jest objęty kwarantanną domo-
wą, to proszę być odpowiedzialnym i nie nara-
żać innych na ryzyko. Apeluję rozsądek i odpo-
wiedzialność. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, 
to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. 
Nie wolno nam wychodzić po bułki do sklepu, nie 
możemy wychodzić z psem, nie możemy wyjść 
do kina – mówi minister Łukasz Szumowski.

Podczas kwarantanny domowej należy mo-
nitorować temperaturę ciała minimum 2 razy 
dziennie oraz zachować zasady higieny. W przy-
padku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszno-

ści należy niezwłocznie skontaktować się telefo-
nicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 
zgłosić się na oddział zakaźny, unikając trans-
portu publicznego. 

Co ciekawe, policja w ramach patroli od-
wiedza te osoby, które są objęte kwarantanną, 
sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego 
zamieszkania. Nieuzasadnione przypadki zła-
mania kwarantanny są karane, włącznie z nakła-
daniem wysokich kar finansowych. 

Mandat za jej złamanie mieści się w przedzia-
le od 5 000 zł do nawet 30 0000 zł. Decyzja, 
co do konkretnej wysokości kary, jest zawsze 
indywidualna.

Oprac. Red.

Kwarantanna – jaka jest kara za jej nieprzestrzeganie?
 ■ Kara za złamanie kwarantanny to temat, na który informacji poszukuje coraz więcej osób. Nie wszyscy w końcu 

zdają sobie sprawę z tego, co grozi za jej nieprzestrzeganie i z jakimi konsekwencjami się to wiąże.
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Polska i Polacy

W nowej epoce Polska i świat 
będą się na nowo definiować. 
Wprowadzać nowe rozwiązania, 
kreować nowe społeczne i poli-
tyczne struktury. To też wyzwa-
nie pod adresem monarchistów 
i wszystkich tych, którzy marzą 
o solidnym, stabilnym i dobrze 
zorganizowanym państwie. 

Wiek XX był powrotem Pol-
ski z niebytu do politycznej rze-
czywistości. Stało się to za przy-
czyną, w dużej mierze, zwolen-
ników idei królewskiej. Polska 
odrodziła się jako królestwo, ale 
ten wiek naznaczony rewolucja-
mi i dwoma światowymi wojna-
mi, dotykał boleśnie polski na-
ród i jego państwowość.

Trudne chwile kryzysu ob-
nażyły polityczną słabość pa-
nującego ustroju. Nie zabie-
rajmy ze sobą w te nowe cza-
sy czegoś, co nie zdało egza-
minu. Można stwierdzić dosad-
niej, ten ustrój się zawalił, pań-
stwo i jego struktury się rozpa-
dły. Nie udawajmy, że wszytko 
jest w porządku, ponieważ nie 
jest. Obecna konstrukcja, obec-
ny ustrój pozwalają na to, aby 
organy władzy centralnej wystę-
powały przeciwko sobie, prowa-
dziły otwartą wojnę i nie ma siły 
nadrzędnej, która mogłaby temu 
zaradzić. 

Czy rozstrzygać o tym, co 
jest w Polsce praworządne, a co 
nie, mają instytucję ponadnaro-
dowe? Na takie rozwiązania nie 
mogą sobie pozwolić państwa, 
które uważają się za niezależne. 

 Ktoś musi przebudo-
wać państwo. Nie uczynią tego 
te siły polityczne, które mają wła-
dzę, w jednakowej mierze jest 
to opozycja, i koalicja rządząca. 
Rządzący nie widzą potrzeby, 
ponieważ korzystają z przywile-

jów, a opozycja na zdobycie wła-
dzy właśnie liczy. 

 Do procesu sanacji kra-
ju powinni włączyć się monar-
chiści. Ponieważ monarchi-
ści są opcją najbardziej pro-
państwową z wszystkich moż-
liwych sił politycznych. Monar-
chia to klamra spinająca naród 
od szczytów władzy do społecz-
nych dołów, niewykluczająca 
bez względu na poglądy, prze-
konania religijne, status spo-
łeczny czy materialny.

 Monarcha sprawuje 
urząd w imieniu ogółu, w imie-
niu narodu, a nie elektoratu, 
który na niego głosował. Tu nie 
ma wygranych i przegranych. Są 
ci, którzy identyfikują się z pań-
stwem, którego symbolem jest 
monarcha. 

 Nie zabierajmy obecne-
go ustroju w przyszłość. Konsty-
tucja to jedno z wyzwań przed 
jakim stoi Polska. Nie moż-
na doraźnie łatać dziur w pra-
wie, w systemie. Państwo nie 
możne funkcjonować, kiedy dok-
tryną jest kupowanie głosów 
przywilejami, posadami w spół-
kach skarbu państwa, czy mi-
rażami karier. Konstytucja musi 
tworzyć takie ramy prawne, któ-
re sprawdzą się w każdym kry-
zysie, w stanie wojny i podległo-
ści również. Wcale nie musi być 
obszerna i drobiazgowa, wręcz 
przeciwnie. To musi być zbiór 
zasad, a nie recept i instrukcji.

 Wyzwaniem chwili jest 
międzynarodowe otoczenie poli-
tyczne w jakim znajduje się Pol-
ska. Projekt „Unia Europejska” 
nie został zrealizowany do koń-
ca, a zwieńczeniem jego miało 
być jedno europejskie państwo. 
Utknął na etapie europejskiej 
konstytucji. Definitywnie absur-

dalność tego projektu obnażyła 
„głupia” epidemia. Tak na mar-
ginesie: Jak wyglądałaby sytu-
acja w UE gdyby o środkach za-
radczych decydowała Bruksela?

Pozostały inne szkodliwe 
dla Europy instytucje tego nie-
doszłego państwa. To dla wie-
lu krajów wspólna waluta, któ-
ra zrujnowała gospodarkę nie-
których z nich. Problem chwilo-
wo nie dotyczący Polski. Polskę 
usiłują zrujnować inne wspól-
notowe twory, będące narzę-
dziem w rękach komunistów. In-
stytucje tyleż samo potrzebne, 
jak i wspólne państwo. 

Na pierwszym miejscu jest 
Parlament Europejski. Te-
atrzyk kukiełkowy, albo nawet 
i cyrk, w którym politycznym 
klaunom płaci się grube miliony. 
Za co? Za nic! Za maskaradę! 

Następną instytucją do li-
kwidacji jest Komisja Euro-
pejska. Niedoszły rząd. Sko-
ro nie ma wspólnego państwa, 
to wspólny rząd nie jest po-
trzebny. Przydatność tego orga-
nu, w obliczu kryzysu, pokaza-
ła pani Urszula von der Leyen. 
Sama pani „premier” jest wiel-
ce sympatyczną osobą i robi, co 
może. A co może? – to widać. 

Kolejnym kuriozum jest 
TSUE. Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Powinien wró-
cić do swojej pierwotnej formy 
instytucji arbitrażowej. Nie ma 
miejsca na europejski sąd, skoro 
nie ma europejskiego prawa. To, 
czym dysponujemy, to jedynie 
traktaty międzynarodowe i spo-
ry wynikłe na tle. Ich interpreta-
cję powinna rozstrzygać instytu-
cja arbitrażowa, np. Europejski 
Trybunał Arbitrażowy.

Istnieją trzy instytucje eu-
ropejskie o niemal identycznej 

nazwie, których istotę i kom-
petencje myli wielu polityków, 
nie wspominając o przeciętnym 
Europejczyku. Są to: Rada Eu-
ropy, Rada Europejska i Rada 
Unii Europejskiej. Rada Euro-
py to taka europejska Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych, 
z Rosją włącznie i taka sama fa-
sada jak ONZ, z UE nie mająca 
nic wspólnego. Radę Europej-
ską należałoby połączyć z Radą 
Unii Europejskiej, tworząc jedną 
instytucję permanentnie funk-
cjonującą, w której decyzje po-
dejmowałyby głowy państw 
i rządów roboczo zastępowane 
przez ambasadorów.

Współpraca europejskich 
państw jest konieczna, ale nie 
zapewnia tego ideologiczny kon-
cept w postaci Unii Europej-
skiej. To należy zmienić, zastą-
pić praktyczną formą współpra-
cy równoprawnych podmiotów 
gospodarczych i politycznych, 
bez ingerencji instytucji trze-
cich w wewnętrze sprawy tych 
podmiotów. Należy powrócić do 
koncepcji EWG (Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej), która 
przyniosła Europie rozwój. Unia 
Europejska zniszczy europejską 
gospodarkę i żadnych więzi nie 
zbuduje. Pojęcie europejskiej 
solidarności jest fikcją!

Minione stulecie – XX wiek, 
a szczególnie drugie półwiecze 
– to czas amerykańskiej domi-
nacji w Europie. Pierwszą i dru-
gą wojnę światową wygrali Ame-
rykanie. Pierwsza wojna świa-
towa zakończyłaby się zwy-
cięstwem Niemiec. Po trakta-
cie brzeskim Ententa nie mia-
ła szans, dopiero przystąpienie 
Stanów Zjednoczonych (6 kwiet-
nia 1918) do wojny przechyliło 
szalę zwycięstwa. Losy i rezultat 
II wojny światowej tak na wscho-
dzie, jak i na zachodzie zależał 
od Amerykanów. Strefy wpły-
wów zależały tylko i wyłącznie 
od zgody Amerykanów. Trwały 
tak długo, jak Ameryka miała na 
to ochotę. 

Nie ma trwałych konstelacji 
politycznych. Do globalnej rywa-
lizacji przystąpiły Chiny. Polska 
z podrzędnego pionka w grze 
stała się w Europie strategicz-
nym partnerem. Często pojawia-
ją się opinie, iż nieszczęściem 
naszego kraju jest jego położe-

nie. Wszystko zależy od nasta-
wienia. Dla niemających ambi-
cji nie ma litości, pozostaje tyl-
ko pogarda. 

Dzięki swojemu położe-
niu i przetasowaniom na arenie 
międzynarodowej pozycja Pol-
ski stała się znacząca w skali 
światowej, chociaż mocarstwem 
nie jest. Stany mogą zachować 
swoja pozycję „patrona” w Eu-
ropie tylko w sojuszu z Polską. 
Bo z kim innym jak nie z Polską? 
Chiny, myśląc poważnie o stra-
tegicznej rywalizacji z Rosją, po-
trzebują do tego silnego partne-
ra w Europie. Kto nim może być 
jak nie Polska? Na tej politycz-
nej grze można wiele zyskać, 
pod warunkiem, że Polska bę-
dzie wystarczająco silna.

Dominująca pozycja Amery-
ki w Europie będzie trwała tak 
długo, jak długo będą istnia-
ły Stany Zjednoczone. To gwa-
rantuje Polsce względne bez-
pieczeństwo. Problem w tym, 
że Stany Zjednoczone nie będą 
trwały wiecznie. A praktycz-
nie ich egzystencja nie potrwa 
dłużej niż sto lat. To tak mak-
symalnie, z dokładnością plus 
minus jednego pokolenia. Cały 
porządek światowy oparty na 
supremacji USA legnie w gru-
zach. Wybuchną konflikty na 
dużą skalę. Nimi będzie nace-
chowane następne stulecie. 
Na taki scenariusz Polska musi 
się przygotować. Będzie mo-
gła przetrwać, jeśli będzie mo-
narchią. Polska przetrwa czas 
zbliżającego się chaosu jedy-
nie wewnętrznie spójna, z sil-
nym przywództwem, jakie może 
zagwarantować król jako głowa 
narodu i państwa.

To zadanie dla monarchistów 
na następne dziesięciole-
cia. Wykorzystajmy czas nie-
uniknionej przebudowy, zjed-
noczmy się wokół idei króle-
stwa polskiego. Tak jak przy-
wrócono z niebytu polskie in-
sygnia koronacyjne, tak od-
budujmy też Królestwo Pol-
skie. Mamy ku temu doskona-
łą sposobność. Chociaż nie 
żyjemy w łatwych czasach, 
ale nie wiemy, czy nadejdą 
lepsze? Łatwiej będzie teraz 
nam, niż następnym pokole-
niom w dobie kolejnych 

Wesprzyj nas. 
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

24 1090 1522 0000 0001 2111 6543 (uwaga – zmiana numeru konta!)
z dopiskiem „Darowizna na gazetę”.

PayPal – zob. http://gazetaobywatelska.info

Bądźmy za silną i solidarną Polską!

Zjednoczmy się wokół 
Korony Królestwa Polskiego

 ■ Powodów do takiego apelu jest kilka. Żyjemy w chwili wielkiego przełomu, może 
nie wszyscy to dostrzegają, ale on, niezależnie od naszej woli, dokonuje się. W mar-
cu 2020 zakończył się wiek XX, trwający od listopada 1918 roku.

Jan Lech 
Skowera

Okiem
monarchisty
Okiem
monarchisty

Dlaczego Konstytu-
cja z 3 maja 1791 roku 
ma tak wielkie, wieko-
pomne wręcz, znacze-
nie? Kończyła czas re-
publikańskiego nierzą-
du. Kończyła z wielo-
wiekową tradycją obie-
ralności króla oraz zwią-
zanych z tym bezkró-
lewi, a co za tym idzie, 
zewnętrznej ingeren-
cji w wewnętrzne spra-
wy państwa.

Była, jest i będzie na wieki 
przesłaniem dla narodu, mówią-
cym na jakich fundamentach po-
winien być budowany ustrój poli-
tyczny polskiego państwa.

Szczególnie dzisiaj, w do-
bie kryzysu politycznego wywo-
łanego na tle wyborów prezy-
denckich, święto 3 Maja ma swo-
ją wyjątkową wymowę. Szko-
da jedynie, że refleksji brak. 

Jakąż ironią losu jest 
fakt, że ta piękna kar-
ta polskiego monarchi-
zmu wykorzystywana 
jest przez tych, w któ-
rych była wymierzona.

Wiwat Król, wiwat 
Naród, wiwat wszystkie 
Stany!

P.S. Historia Polski zna 
inne, podobne przypad-
ki. Beneficjentami so-
lidarnościowej rewo-

lucji byli komuniści, a nie wal-
czący z nią, z narażeniem ży-
cia robotnicy!

Jan Lech Skowera
Wrocław, 03.05.2020
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