
„Stadna 
odporność”, 
czyli dokąd 
zabiera nas 
pasterz

Zaś Michał N., syn posłanki 
N., bojowniczki o aborcję, recen-
zując film „Katyń”, szydzi: „ZSRR 
nie było stać na wyżywienie 20 

tysięcy darmozjadów… Jeśli mo-
żemy się z tego filmu czegoś na-
uczyć, to jak z flagi biało-czerwo-
nej stworzyć czerwony sztandar. 

K iedyś 
nam się ta wiedza przyda”. 

Nuworysz po lewej stronie, 
Sikorski, dwo-
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Nie żyje się, nie 
kocha się, nie 
umiera się – na 
próbę.

Jan Paweł II
(1920-2005)

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 

Polityka – 
gra w szachy

Nietoperze 
i baśń

Bój 
o Belweder

Debata czy 
casting?

str. 9 ► str. 10 ►

Złoto 
Wrocławia
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Wcześniej ludzie i zwie-
rzęta to były dwa odręb-
ne światy. Wprawdzie 
pochodzące z jednego 
źródła (zależnie od opcji 
światopoglądowej: Bo-
ska kreacja albo Buch-
-bach i samo się zrobiło), 
ale zasadniczo do siebie 
nieprzywiedlne.

Po doznanej klę-
sce, Koalicja Obywatel-
ska w zasadzie rozpadła 
i proste powtórzenie mo-
delu PiS – anty-PiS sta-
ło się niemożliwe. Głów-
ne partie polityczne mu-
siały zatem apelować 
do swojego tradycyjnego 
elektoratu...

Na scenie, jak za-
znaczyłem – z wyjąt-
kiem obecnego prezy-
denta, pojawili się w mia-
rę równorzędni partne-
rzy, w większości z do-
świadczeniem parlamen-
tarnym, ale za to bez 
cienia samokrytycyzmu 
i krzty autorefleksji.

Znamienny jest przy-
padek skarbów, wyko-
panych w roku 1985 
i 1988 w Środzie Śląskiej, 
pochodzących z połowy 
XIV w., składających się 
blisko z ośmiu tysięcy mo-
net, biżuterii oraz unikatu 
na skalę europejską – zło-
tej korony...

Uprawianie polity-
ki ma wiele wspólne-
go z grą w szachy. To gra 
na wielu polach. To szacho-
wanie. To szach mat i ko-
niec gry. Ale w polityce gra 
naprawdę nigdy się nie koń-
czy. Brakuje na rządowych 
polach dobrych rzeczni-
ków, doradców, sekretarzy.
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Marrakesz, 
Córa Pustyni
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Paweł 
Zyzak

Wścieklizna totalna
■ Prawica jest sparaliżowana dobrocią, życzliwością, cnotliwością, prawo-
ścią, szlachetnością, wielkodusznością wobec totalnej opozycji. A ta opozycja 
krzyczy ustami Schetyny: „Zmobilizować wszystkie pozytywne siły 
i strzasnąć ze zdrowego drzewa PiS-owską szarańczę”. 
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Pożegnanie

6 maja 2020 r. zmarł nagle Kazimierz Po-
tyrała z Jasła, działacz opozycji antyko-
munistycznej, zaangażowany w tworzenie 
podziemnej Solidarności, współpracownik 
Solidarności Walczącej, organizator ru-
chu Wolni i Solidarni na Podkarpa-
ciu. Osierocił żonę Annę, dwóch sy-
nów, Mateusza i Marka oraz siostrę 
i dwóch braci. Osierocił nas, którzy 
go znaliśmy i kochaliśmy za jego pa-
triotyzm, uczynność i wielką ludzką 
serdeczność. Na pogrzebie w pod-
jasielskim Sobniowie starosta od-
czytał list w imieniu premiera Mate-
usza Morawieckiego: 

Wraz ze śmiercią śp. Kazimie-
rza Potyrały Polska utraciła jednego 
ze swych szlachetnych synów, jed-
nego z ludzi Solidarności, bohate-
rów ojczystej historii ostatnich dzie-
sięcioleci. Najserdeczniejsze wy-
razy współczucia składam Rodzinie i Bli-
skim Zmarłego. Jestem pełen wiary w sil-

ną obecność zmarłego w naszej pamięci. 
Zapominając o postaciach takich, jak Ka-
zik, zubożylibyśmy nie tylko obraz najnow-
szych dziejów naszej Ojczyzny, ale także 
siebie samych.

Na miejsce wiecznego spoczynku od-
prowadzały Zmarłego tłumy: rodzina, naj-

bliżsi i dalsi krewni, przyjaciele, 
związkowi koledzy oraz działacze 
SW z Rzeszowa, Warszawy, Go-
rzowa Wielkopolskiego i Wrocła-
wia. Piękną homilię wygłosił kuzyn 
Kazika, ks. Piotr Potyrała, wice-
dyrektor rzeszowskiego Caritasu. 
Przywołał wielkie postaci polskich 
świętych, ks. Jerzego Popiełuszkę, 
Jana Pawła II, prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, których droga ży-
cia naznaczona była cierpieniem: 
Błogosławieni, którzy łakną i pra-
gną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni. Błogosławieni cisi, 
albowiem oni na własność posiądą 

ziemię. Niech dobry Bóg przyjmie Cię Ka-
ziu do siebie!

Amerykanie, chcąc zarabiać gigan-
tyczne pieniądze, prowadzą roz-

ległe biznesy z Arabią Saudyjską, 
która z nowoczesną demokracją nie 
ma nic wspólnego. Nikomu to jed-
nak nie przeszkadza. To samo robią 
Niemcy z Rosjanami. Dlaczego w ta-
kich okolicznościach my nie mieliby-
śmy się dogadać z Białorusinami? 
Władze w Mińsku właśnie wysłały ja-
sny sygnał: „Dostawy ropy na Biało-
ruś przez terytorium Polski są moż-
liwe”. Jeśli taka opcja jest realna 
i dodatkowo miałaby ona się opłacać 
każdej ze stron, to dlaczego nie mie-
libyśmy z niej skorzystać? 

W USA trwa dyskusja (m.in. Fox 
News, „USA Today”, „Washing-

ton Times”) na temat relacji senatora 
z Minnesoty i lekarza dr. Scotta Jen-
sena, który opublikował dokument, 
jaki otrzymał z US Departament 
of Health & Human Services (HHS) 
zawierający szczegółową instrukcję, 
jak lekarze mają wypełniać akty zgo-
nu z diagnozą COVID-19 bez prze-
prowadzenia badania laboratoryjne-
go potwierdzającego, że pacjent rze-
czywiście zainfekowany był korona-
wirusem. Powstało domniemanie po-
tężnych rozbieżności między oficjal-
nymi danymi a faktyczną liczbą cho-
rych. Senator Jensen pisze, że cho-
rych z grypą czy zapaleniem płuc 
szpitale klasyfikują jako chorych na 
COVID-19. Po co? Za leczenie zwy-
kłego zapalenia płuc szpital dosta-
je 5 tys. dol. Za leczenie zapalenia 
płuc zCOVID już 13 tys. dol. Za pod-
łączenie chorego do respiratora – 39 
tys. dol. Sztuczne zwiększenie licz-
by zgonów na COVID-19 oznacza dla 
szpitali większą sumę dolarów.

Jan Paweł II, jego nauczanie, ży-
cie było wielką formacją dla pol-

skiego społeczeństwa, ale też było 
czymś więcej, było zwiastunem na-
dziei dla całego świata. Wolności i na-
dziei. Z tą nadzieją też na przyszłość, 
z jego słowami z jego lekcją, która 
otrzymaliśmy warto byśmy patrzy-
li w przyszłości. Wielki rodak świę-
ty Jan Paweł II był na pewno osobą, 
która zmieniła losy świata i Polski, 
ale wytyczyła nowe kierunki myśle-
nia o przyszłości. One są mi bliskie 
i mam nadzieję, że są bliskie wszyst-
kim Polakom – premier Mateusz 
Morawiecki.

Dziś kolejnym wielkim wyzwaniem 
jest ochrona polskiej gospodar-

ki; mamy plan i jeszcze szybciej bę-
dziemy nadrabiać dystans do najbo-
gatszych, bo jesteśmy narodem pra-
cowitym, kreatywnym i solidarnym – 
mówi w spocie opublikowanym przez 
KPRM premier Mateusz Morawiecki.

Zdarza się, że niektórzy artyści 
śpiewają głupstwa. Nawet bul-

wersujące. Ale jednak bardziej bul-
wersujące jest zdejmowanie piosen-
ki za „nieprawomyślność”. To chyba 
jakaś prowokacja – napisał w sobo-
tę wieczorem na Twitterze wicepre-
mier i minister kultury Piotr Gliński.

Marta Morawiecka

Odszedł na wieczną wartę
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Komentarze i Felietony

rował: „Jeszcze jedna 
bitwa, a dorżniemy watahę”. Pa-
likot, gdy był posłem PO, zapo-
wiadał na sejmowym korytarzu: 
„Zastrzelimy Kaczyńskiego, wy-
patroszymy, skórę wystawimy na 
sprzedaż”. 

A prawica mówi do opozycji 
totalnej po Bożemu. Wobec swo-
ich jest jak najsroższy prokurator, 
który szuka papierów na poma-
wianych przez lewicową żulię. 

Pisałem nie tak dawno, 
że w roku 1989 prawica przenio-
sła bolszewicką żmiję przez rwą-
cy potok zmian politycznych i spo-
łecznych. A kiedy przytulona do 
prawicowej piersi żmija ugryzła 
swego dobroczyńcę, prawica za-
krzyknęła: „Jakże to?! Przenio-
słam cię, tuląc do piersi, wspie-
rając grubą kreską, a tyś, nie-
wdzięczna, ugryzłaś?!”

Żmija zasyczała, splunęła ja-
dem i powiedziała: „A nie wie-
działaś ciapowata prawico, wciąż 
zawstydzona, kłaniająca się 
i przepraszająca, że jestem bol-
szewicką żmiją?! Zabijam, duszę, 
truję i topię!!”. 

Bolszewickie żmije myślą 
o rządzącej prawicy na śmierć 
i wymyślają broń, którą zabi-
ją prawicę na śmierć. Pamięta-
cie? Doszło do zamachu na biu-
ro poselskie Prawa i Sprawiedli-
wości w Łodzi. Śmierć poniósł 

Marek Rosiak, a Paweł Kowal-
ski został ranny. Zabójcą oka-
zał się były działacz Platformy 
Obywatelskiej. 

Prawica w Sejmie i poza Sej-
mem jest popychana, przewraca-
na, a nawet bita. W czasie posie-
dzenia Sejmu, kiedy debatowa-
no nad projektem ustawy o Są-
dzie Najwyższym, a na ulicach 
trwały protesty, opozycja totalna 
przewróciła i skopała dwu posłów 
PiS, Józefa Leśniaka i Grzegorza 
Janika. 

Obelgi, jazgot, wycie bolsze-
wickiej zgrai, to codzienność wal-
ki opozycji totalnej z prawicą. Czy 
zatem prawica ma jeszcze gdzie 
się cofać przed Jahirą, przed Bie-
droniem, przed Gasiuk, przed 
Tyszkiewiczem, przed Czarza-
stym? Sam widok tych ludzi już 
podnosi ciśnienie, a co się dzie-
je z człowiekiem, gdy ci ludzie 
zaczynają krzyczeć, złorzeczyć, 
pluć?! 

Na to prawica pochyla głowy, 
demonstruje swoją dobroć i pra-
wość, mówi coraz ciszej, tłuma-
czy się, daje sobie narzucić inter-
pretację zdarzeń i zwolna scho-
dzi do katakumb pierwszych 
chrześcijan. 

Ale przecież nie zawsze zło 
dobrem zwyciężaj. Bo kiedy Sa-
raceni zajęli Hiszpanię, a Hu-
nowie wchodzili do Europy, pa-

pież Urban II zacytował inną niż 
zwykle wypowiedz Jezusa: „Nie 
sądźcie, że przyszedłem pokój 
przynieść na ziemię. Nie przy-
szedłem przynieść pokój, ale 
miecz” (MT 10, 34).

Na synodzie w Cler-
mont w 1095, papież wołał, że 
chrześcijaństwo nie ma dokąd 
się cofać. „Piotrze, wyjmij miecz!” 

Urban II wezwał Europę do 
przeciwstawienia się najazdo-
wi ówczesnych bolszewików: 
„O synowie Boży, obiecaliście… 
I jeśli wy spokojnie pobłażać bę-
dziecie jeszcze przez pewien 
czas wszystkim tym gwałtom, oni 
jeszcze więcej ludzi oddanych 
Bogu zwyciężą. Dlatego zwra-
cam się z pokorną prośbą, nie ja, 
lecz Pan, abyście wy, głosiciele 
Chrystusowi… zarówno pieszo, 
jak i konno, tak biedni, jak i bo-
gaci, w porę pomogli i wypędzili 
ludzi niecnego rodzaju… Wszak 
to nakazuje Chrystus”. 

Tymczasem zwykłą rzeczą 
staje się język, którym do prawi-
cy mówi opozycja totalna: „Wy, 
faszystowskie bydło”. „Będziecie 
siedzieć”. „Zawiśniecie na drze-
wach”. To wrzask, nieobyczajne 
zachowania polityków opozycji, 
idących po śladach Lwa Trockie-
go, Róży Luksemburg, Dolores 
Ibarruri i komendanta Che. 

Opozycja totalna w dzisiejszej 
Polsce to odrębny świat, odręb-
ne prawa, to separacja od spo-
łeczeństwa, izolacja, odosobnie-
nie. To instytucją, w której obo-
wiązują ściśle określone zasa-
dy i zależności. Zasady separu-
ją opozycję od społeczeństwa, 
a powiązania i zależności wiążą 
członków i wyznawców totalnego 
porządku pod względem kulturo-
wym, finansowym i politycznym. 

Czy ta separacja utrzymywa-
na jest za pomocą płotów, ba-
rier? „Najczęściej wystarczą ba-
riery obyczajowe, psychiczne, 
prawne” – odpowiada Erving 
Goffman, amerykański socjo-
log, profesor na uniwersyte-
tach w Chicago i w Filadelfii, pre-
zydent Amerykańskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego. 

Opozycja krytykuje rządzą-
cą partię za wszystko, co ta robi 
albo czego nie robi. Wdziera 
się w życie indywidualne i zbioro-
we. Odczłowiecza prawicę, przy-
pisując jej wszystko, co najgor-
sze, co kompromituje człowie-
ka. Chce przepoić państwo ideą 
negacji wszystkiego, co wiążę 
się z partią rządzącą. Nie uznaje 
żadnych granic dla swej działal-
ności, żadnej odmienności obok 
siebie. 

Na szacunek opozycji totalnej 
zasługują tylko ci, którzy przekli-
nają rząd i plują na flagę narodo-
wą. Kto nie jest przeciw rządo-
wi, ten jest faszystą. Zachowanie 
takie bliskie jest obłędowi albo 
szaleństwu. 

Nawet w tradycyjnych de-
mokracjach przywódcy traktu-
ją władzę jak narkotyk, któremu 
nie mogą albo nie potrafią się 
oprzeć. Sprawując władzę – tra-
cą zdrowy rozsądek, przyzwo-
itość a nierzadko i rozum. 

„W odniesieniu do zdrowia 
psychicznego polityków świat 
medyczny jest niezwykle ostroż-
ny w doborze określeń, zwłasz-
cza tak już potocznych, jak sza-
leństwo i obłęd” – twierdzi David 
Anthony Owen, polityk brytyjski, 
lekarz neurolog i psychiatra, były 
poseł do Izby Gmin, trzykrotny 
minister, autor m.in. ‘In Sickness 
and Power’, wyd. polskie: ‘Cho-
rzy u władzy’. 

Uprawianie polityki może pro-
wadzić do utraty poczucia re-
alizmu, co wiąże się z odrzuce-
niem wszelkich rad i wskazów-
ki sprzecznych z wyobrażenia-
mi polityka. Ten stan psychia-
trzy nazywają psychiatrzy syn-
dromem buty. Słowo ‘buta’ sta-
rożytni grecy przypisywali dzier-
życielom władzy, których ce-
chuje bezczelność i pogarda 
dla rządzonych. 

Syndrom buty rozbudza po-
czucie własnej mocy i prowadzi 
do bezrozumnego autorytary-
zmu. Następuje otumanienie wła-
dzą. Polityka ogarnia wścieklica, 
jak po ukaszeniu wściekłego psa. 
A wówczas polityk, jego partia, 
zmienia się w bezrozumną kupę. 

Arystoteles w „Re-
toryce”, analizując myśli Platona, 
twierdził, że źródłem buty może 
być chęć wywyższenia się, przy-
dania sobie znaczenia. 

„Syndrom buty jest przypa-
dłością nabytą, rozwija się po 
pewnym okresie sprawowania 
i utraty władzy – piszą psychia-
trzy Jonathan R. Davidson i An-
thony Owen w periodyku ‘Brain. 
A Journal of Neurology’. – Syn-
drom buty jest zespołem obja-
wów współwystępujących z otu-
manieniem i pogardą dla innych”. 

Niektórzy psychiatrzy wymie-
niają u ambitnych polityków, tra-
cących władzę, tępogłowie, od-
rzucenie doświadczenia i racjo-
nalnego myślenia. 

Z butą łączy się też skłon-
ność polityków do znieważania 
konkurentów politycznych i łama-
nia charakterów współpracowni-
ków. To szczególnie widać w par-
tiach opozycji totalnej. Objawy 
buty rzadko ustępują wraz z utra-
tą władzy. Ale nie mając władzy, 
staje się śmieszny i coraz bar-
dziej szalony i wściekły. 

„Polityk o osobowości mania-
kalnej może uchodzić za zdrowe-
go dopóty, dopóki cieszy się po-
parciem społecznym, ale kiedy 
traci poparcie, wyborcom scho-
dzi bielmo z oczu i zaczyna-
ją dostrzegać w polityku szaleń-
ca, wariata – pisze David E. Co-
oper, emerytowany profesor fi-
lozofii na uniwersytetach w Dur-
ham, Oxfordzie i w Londynie, au-
tor pracy ‘The Measure of Things’. 

Syndrom buty, pogarda dla 
porządku moralnego, dla praw-
dy i opinii publicznej jest niewąt-
pliwie chorobą. Nie powstrzy-
mują buty i niepohamowanej żą-
dzy władzy ani obawa przed nie-
sławą, ani obawa przed uszczerb-
kiem na honorze. 

Politycy porażeni butą podob-
ni są do ludzi porażonych wście-
klicą, a wtedy sami wściekli rzu-
cają się z wściekłością na innych 
polityków i nie powstrzyma ich 
przed wściekłymi zachowaniami 
nawet obawa przed więzieniem, 
nędzą życia i życiem na śmietni-
ku historii.

Wścieklizna totalna Michał Mońko
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Znacznie więcej znaczą 
jako symbole w polityce. Na 
ile stały się inspiracją dla twór-
cy „Wiosny”, to tylko jeden Bie-
droń wie. Sama nazwa tuli-pan 
może sugerować takie skojarze-
nie. Narcyz to już wyraźny sym-
bol dla wielu polityków, na czele 
z Głównym Kopertologiem Kraju 
– z tytułem profesorskim.

Następny kwiatek do tego ko-
żucha, to hiacynt. Komunistycz-
ni manipulatorzy czuli pismo no-
sem, bo zbieranie haków na ho-

moseksualistów oznaczyli kryp-
tonimem „Hiacynt”. Później, kie-
dy obrona robotników nie wypa-
liła, komuniści pochylili się z tro-
ską nad zboczeńcami, zarzuca-
jąc wszystkim wokół „homofo-
bię”, znowu jednak do czasu. Ho-
moseksualistów trzeba kochać, 
ale okazuje się, że nie wszyst-
kich. Jak się nie ma jedynie 
słusznych prokomunistycznych 
poglądów, to orientacja seksual-
na nic nie pomoże. Wręcz prze-
ciwnie, zawsze jakieś GW, czy 

TVN może wiedzę o tej orienta-
cji upublicznić.

Został jeszcze żonkil – sym-
bol walczącego getta warszaw-
skiego. Nagłośnienie powsta-
nia w getcie miało przyćmić 
Powstanie Warszawskie, sta-
jąc się również wyzwaniem 
politycznym. 

Przyćmiło na Zachodzie, bo 
tam właśnie o to chodziło, 
żeby o polskich bohaterach 
nikt nie usłyszał.

Kwiatki niepolskie
 ■ Co łączy tulipana, narcyza, hiacynta i żonkila? Wszystkie one należą do roślin 

cebulowych i kwitną wiosną. Trzy z nich ładnie pachniały, ale to w czasach kiedy 
jeszcze istniały pachnące kwiaty. Tyle, jeśli chodzi o biologię.

Małgorzata 
Todd

Pan prof. Tomasz 
Grodzki Marszałek Sena-
tu, jak sam często podkre-
śla – trzecia osoba w Pań-
stwie, stał się od niedawna 
czołowym w kraju koperto-
fobem. Dla nas wielu, jego 
awersja do kopert może 
być dalece niezrozumiała, 
gdyż według powszech-
nej już wiedzy, przez wie-
le lat swojego funkcjono-
wania jako lekarz – ordy-
nator był znanym koperto-
filem. Czyżby bardzo uda-
ny jego urlop w Italii przy-
niósł taką wewnętrzną przemia-
nę, czy też inne czynniki odegra-
ły tutaj znaczącą rolę. Tajemni-
ca tkwi w tym, jaką rolę koper-
ta w danej sytuacji spełnia. Jeże-
li zawartość koperty jest miła p. 
Grodzkiemu to i do koperty ma 
pozytywne nastawienie. Obec-
nie sytuacja się odmieniła, gdyż 
obóz polityczny rządzący w kra-
ju, chce przeprowadzić wybory 
prezydenckie przy pomocy ko-
pert. Przeprowadzenie wybo-
rów w konstytucyjnym terminie 
jest bardzo nie na rękę formacji 
politycznej p. Grodzkiego, ponie-
waż ich kandydatka ma tak niskie 
notowania, że p. Marszałek spo-
dziewa się, iż w kopertach gło-
sów oddanych na p. Małgorzatę 

Kidawę – Błońską będzie zniko-
ma ilość. I tak p. Profesor z ko-
pertofila stał się kopertofobem. 
W ostatnim swoim orędziu Mar-
szałek Senatu, koperty wybor-
cze nazwał zabójczymi. Może się 
jednak okazać, że bardziej zabój-
cze koperty będą te, z którymi 
miał do czynienie w szczecińskim 
szpitalu. Jeżeli prokuratura zgro-
madzi dostatecznie wiarygodny 
materiał dowodowy a sąd podzie-
li zdanie prokuratora, to p. To-
maszowi Grodzkiemu pozosta-
nie pisać z zakładu penitencjar-
nego do swojej żony – „przysyłaj 
choć puste koperty chcę wierzyć, 
że wciąż kochasz mnie” i znów 
stanie się kopertofilem.

Kwiecień A.D. 2020

Od kopertofilii do 
kopertofobii Antoni 

Wysocki
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Oczy ciekawskich zwrócone 
są na przebieg eksperymen-
tu szwedzkiego. Uznano go po-
wszechnie pierwszą próbę zbu-
dowania „odporności stadnej” 
na szalejącego wirusa. Szwe-
cja w debacie politycznej ucho-
dziła dotąd za państwo, gdzie 
z powodzeniem realizowano 
inny ważny eksperyment, tzw. 
„socjalistyczny”. Oczywiście spór 
zaczynał się dopiero na eta-
pie rezultatów owego ekspery-
mentu. Wedle przedstawicieli 
progresywnej lewicy amerykań-
skiej, w Szwecji zbudowano „de-
mokratyczny socjalizm”, tryska-
jący prawdziwym, pozbawionym 
sztucznych konserwantów mle-
kiem i miodem. „Model Szwedz-
ki”, stanowi po dziś dzień ideolo-
giczną szalupę ratunkową tejże 
lewicy, po niepowodzeniu eks-
perymentów: sowieckiego, ku-
bańskiego czy wenezuelskiego. 
Z kolei, zmarginalizowana obec-
nie w USA, prawica konserwa-
tywna chętnie porównywała ów 
socjalizm do, kolektywistyczno-
-etatystycznych w swej istocie, 
eksperymentów faszystowskich, 
gdzie wszechobecne państwo 
ukryło się za fasadą narzuconej 
jedności i pozornej wolności.

Dziś obserwator amerykań-
skiej sceny politycznej może do-
znać pewnego szoku. Bernie 
Sanders może się czuć okra-
dziony z pomysłu na transforma-
cję Ameryki. Szwecję chcieliby 
transplantować za Wielką Wodą 
tamtejsi libertarianie, wolno-
ściowcy bez podziału na katego-
rie i zwolennicy charyzmatycznej 
jednostki, czyli trumpiści. By się 
o tym przekonać, wystarczy od-
wiedzić strony magazynów „Na-
tional Review” lub „Reason” albo 
też włączyć kanał „Fox News” 
i wsłuchać się w wywody takich 
osobowości, jak Tucker Carl-
son czy Laura Ingraham. Tym-
czasem związany z Partią De-
mokratyczną progresywiści do-
słownie zamilkli. Nie tylko dlate-
go, że zwycięstwo Bidena w pra-
wyborach pogrzebało chwilowo 
projekt budowy superpaństwa 
opiekuńczego. Polityka socjalde-
mokratycznego rządu w Szwe-
cji pokrywa się z polityką ak-
tualnego przywódcy republika-
nów. Wymienione wyżej ośrod-
ki światopoglądowe, rozpychają-

ce się mocno na amerykańskiej 
prawicy, chwalą rząd szwedzki 
za to, iż nie wprowadził „lockdow-
nu”, a kwestię dystansowania się 
społecznego pozostawił obywa-
telom. I tyle. W tym miejscu koń-
czy się analiza szwedzkiego eks-
perymentu... Ot tak, strony spo-
ru, „trumpiści” i „sandersowcy”, 
na forach piszący do siebie per 
„faszyści” i „komuniści”, zamienili 
się miejscami.

Owszem, w Szwecji szko-
ły i sklepy pozostają otwar-
te, a w kawiarniach jest tłocz-
no. Rząd natomiast, miast naka-
zów i zakazów, publikuje głów-
nie rekomendacje. Jednak-
że pewne obostrzenia w Szwe-
cji obowiązują, a te najnow-
sze ustalają np. limit zgroma-
dzeń do 50 osób. Jeśli nawet 
przyjąć, że Szwedzi otrzyma-
li taryfę ulgową w czasie epide-
mii, na tle innych państw, wszyst-
kie nakazy i zakazy, na które 
utyskiwali przeciwnicy „modelu 
szwedzkiego”, a które determi-
nują ich codzienne życie, pozo-
stały w mocy. W rzeczywistości 
szwedzkie podejście do epidemii 
ma niewiele wspólnego w wolno-
ścią jednostki, więcej zaś z tra-
dycją „społecznego konsensusu” 
i „społecznej kontroli”.

Główny rządowy ekspert, 
epidemiolog Anders Tegnell 
i jego współpracownicy założyli, 
że walka z epidemią nie ma sen-
su. Uzyskanie „stadnej odporno-
ści” jest rzeczą nieuniknioną i nie 
można jej przeszkadzać. By nie 
psuć obywatelom samopoczu-
cia, jak przyznaje Tegell, władze 
nie stosują pojęcia „stadna od-
porność”, starają się używać bar-
dziej neutralnych zamienników. 
Nie mówi się również o prze-
widywanych konsekwencjach 
owej strategii, a raczej abdyka-
cji z tejże. Krytyków takiej poli-
tyki przybywa z każdym dniem. 
Obostrzenia dotyczące wolne-
go słowa, polegające na stoso-
waniu nowomowy i autocenzu-
rze, ośrodki monitorujące demo-
krację z powodzeniem mogłyby 
zaliczyć do działań niedemokra-
tycznych, a państwowego rodzi-
ca uznać za „nadopiekuńczego”. 
Zresztą owa wręcz instytucjonal-
na cenzura dotyka krytyków po-
lityki Tegella i socjaldemokra-
tycznego rządu. Kontestatorzy 

są sekowani w środowisku, po-
zbawia się ich dostępu do szer-
szych łam prasowych. Ucieka-
ją więc do Sieci i zakładają blogi. 
Do „podziemia” wraz z nimi scho-
dzi m.in. dyskusja na temat rekor-
dowej wśród państw nordyckich 
śmiertelności, nad scenariusza-
mi rozwoju epidemii i skutkami 
kolejnych „fal”.

Wracając do liberalnego jako-
by podejścia do obostrzeń. Weź-
my na warsztat szkoły. Wbrew 
przekonaniu wspomnianych wol-
nościowych zwolenników ekspe-
rymentu szkoły pozostały otwar-
te nie dlatego, iżby chciano usza-
nować czyjąś wolę. Uczęszcza-
nie do szkoły w Szwecji jest obo-
wiązkowe. Państwo egzekwu-
je w ten sposób de facto swą ro-
dzicielską kontrolę nad dziećmi 
oraz społeczną nad… rodzicami. 
Nauczanie domowe jest nielegal-
ne. Jedynie chore dzieci są zwol-
nione z tego obowiązku i po-
zwala się im pozostać w domu. 
Domowe nauczanie uznawa-
ne jest przez państwo za atak 
na prawo dziecka do partycy-
powania w życiu publicznym 
oraz za domniemanie znęca-
nia się nad nim. Zatem nie po-
syłając dziecka do szkoły w do-
bie pandemii szwedzcy rodzice 
mogą stracić prawa rodziciel-
skie. Obecnie ważą się losy wie-
lu rodzin, które w obawie przed 
zarazą pozostawiły dzieci w do-
mach. Możemy wymienić wie-
le innych dobrodziejstw „mode-
lu szwedzkiego”, nadających się 
na senny koszmar każdego wol-
nościowca, i libertarianina. Przy-
kładowo postępującą właśnie 
na oczach Szwedów ekspansję 
sektora państwowego, mające-
go już wcześniej opinię monstru-
alnego, oraz wzrastające upraw-
nienia rządu czy związków zawo-
dowych. Ale nie zaprzątajmy so-
bie tym głowy.

Zanim przystąpimy do nasze-
go, historycznego eksperymen-
tu, zastanówmy się, czy funda-
ment położony pod eksperyment 
szwedzki, składa się z solidnego 
budulca danych. Czytamy dziś 
o licznych i różniących się od sie-
bie objawach choroby Covid-19. 
Wiemy jakie są najbardziej za-
grożone grupy, choć liczba wyjąt-
ków od tej prawidłowości rośnie. 
Znamy szacunkowy odsetek zgo-

nów, dla różnych populacji i dla 
światowej, choć jesteśmy dopie-
ro na początku pandemii. Wie-
my, które prognozy się spraw-
dziły, a które chybiły. Dziś wie-
my więcej niż politycy szwedzcy, 
gdy implementowali swój ekspe-
ryment. Lecz nawet dziś nie wie-
my, na co się Szwedzi uodpar-
niają. Owym budulcem są zatem 
pewne przypuszczenia i szacun-
ki, z grubsza zakładające, że „wi-
rus” będzie „się zachowywał” tak 
jak teraz, na konkretnym teryto-
rium. Eksperyment zasadza się 
zatem na teorii dostosowanej do 
konkretnego szczepu, co wyklu-
cza jej uniwersalizm. Bo czy na-
wet w Szwecji znalazłby się od-
ważny, który rzuci hasło uodpor-
nienia wielomilionowej populacji 
na wirusa Ebola, MERS lub Mar-
burg? Wątpliwe, by znalazł się 
śmiałek, który postanowiłby uod-
pornić swych rodaków na wiru-
sa podobnego do A/H1N1, czy-
li „hiszpanki”, uwięzionego i pil-
nie strzeżonego obecnie w labo-
ratorium w Atlancie, w Georgii. 
Osiągi zbliżone do wirusa Eboli 
posiada „ptasi” szczep A/H5N1, 
zbierający żniwo rzędu 60 proc. 
Wirus uważany jest za jedno 
z największych pandemicznych 
niebezpieczeństw.

Przenieśmy się teraz w prze-
szłość i raz jeszcze spróbuj-
my wyciągnąć wnioski z histo-
rycznej lekcji „hiszpanki”. Rząd 
Szwecji rzucił bowiem wyzwa-
nie również „nauczycielce ży-
cia”. W 1918 r., gdy mierzono 
się z pandemią, rządy sięga-
ły po sprawdzone wielowieko-
we rozwiązania. Ogniska epi-
demiczne otaczano tzw. kordo-
nem sanitarnym. Termin ów wy-
wodzi się z XVII-wiecznej Fran-
cji. W praktyce dotkniętą zarazą 
miejscowość odgradzano fizycz-
nie od reszty danej prowincji, re-
gion zaś od reszty państwa. Do-
okoła ogniska ustawiono poste-
runki pilnujące szczelności pier-
ścienia sanitarnego. Kordonem 
sanitarnym obejmowano także 
granice całych państw. Władze II 
RP objęły kordonami sanitarny-
mi wschodnie połacie państwa, 
chroniąc swych obywateli przed 
epidemią chorób przenoszonych 
przez przybywających do Pol-
ski repatriantów z Rosji i wschod-
niej Ukrainy. Skutecznie zdławio-

no tym sposobem m.in. epidemię 
tyfusu brzusznego i tyfusu plami-
stego, szalejących ramię w ramię 
z „hiszpańską grypą”. Przykłado-
wo na tyfusu plamistego choro-
wało w 1919 r. ok. 220 tys. oby-
wateli, w 1923 r. zaledwie ok. 11 
tys.

W drugiej połowie XX w. kor-
dony sanitarne uznawane zo-
stały na Zachodzie za swoisty 
anachronizm. Wróciły gwałtow-
nie w 2014 r., za pełną aproba-
tą tegoż Zachodu, w Zachod-
niej Afryce, gdy trzy dotknię-
te wirusem Eboli państwa od-
cięły od świata region uznawany 
za źródło powodowanej przezeń 
„gorączki krwotocznej”. Szwecja 
należała do pierwszoplanowych 
aktorów walczących z tą epide-
mią. Zachód skorzystał z me-
tody „prymitywnych” kordonów 
przed kilkoma miesiącami, wal-
cząc u siebie z pandemią „wu-
hanki”. Polska otoczyła kordo-
nem swe granice 15 marca bie-
żącego roku.

Kolejnym sposobem walki 
z „hiszpanką” było zastosowa-
nie tzw. kwarantanny. „Wynale-
zienie” słowa kwarantanna przy-
pisuje się XV-wiecznej, europej-
skiej potędze handlowej, We-
necji. Pochodzi ono od włoskie-
go słowa quarantena. Sam za-
bieg jest znacznie starszy. We-
necjanie obejmowali kwarantan-
ną statki przybywające z Lewan-
tu, mogące przewozić dodatko-
wy ładunek w postaci niewidzial-
nego wroga. Pod burtą, w zaka-
markach czaiły się gryzonie do-
skwierające każdej flocie gryzo-
nie. Szczury. Po szczurach ha-
sały wszy, nosiciele np. bakte-
rii rzeczonego tyfusu. Statki za-
rzucały w porcie kotwicę prze-
chodząc na 40-dniową drzemkę. 
Po jej ustaniu, marynarze i pozo-
stali pasażerowie mogli zejść na 
ląd. Tak było w średniowiecznej 
Wenecji. Kwarantanna wieków 
nowożytnych polegała na izolo-
waniu chorujących osób i rodzin 
od reszty wspólnoty, w konkret-
nym miejscu i przez czas dłuż-
szy, aniżeli okres trwania stanu 
zakaźnego choroby.

Zdarzały się bardziej nie-
konwencjonalne metody, bar-
dziej skrajne. Druga fala choro-
by wystawiła raczkującą opiekę 
zdrowotną państw rozwija-

„Stadna odporność”, czyli 
dokąd zabiera nas pasterz

 ■ Nie milkną głosy nawołujące do budowania „stadnej odporności” na wirusa SARS-CoV-19. Nie tylko nie 
milkną, ale wydają się coraz liczniejsze. Jesteśmy bogatsi o doświadczenie naszych przodków, mimo to dajemy 
się zwodzić popularnym teoriom, którym, jeśli spojrzeć na nie pod mikroskopem, brakuje stabilnej, nie tylko 
empirycznej, podstawy. Mówi się, że pamięć ludzka jest krótka i zawodna. Uczymy się szybko, często na wła-
snych błędach, ale wiedza ta staje się coraz bledsza i w każdym kolejnym pokoleniu. Nawet w czasach zarazy 
„hiszpanki” nie było rządu, który wyznaczyłby sobie za cel osiągnięcie „stadnej odporności” swego społeczeń-
stwa. Wybuchła ona w wielu miejscach globu „spontanicznie”, w okresie tzw. „drugiej fali”, mocno podnosząc 
statystykę zgonów. Dziś jesteśmy dopiero na początku pandemii.

Paweł 
Zyzak

▶
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jących się na wielką próbę. 

Przepełnione chilijskie szpitale 
na przełomie 1918 i 1919 r. od-
syłały pacjentów do domu. Jako 
że pierwsza fala generalnie omi-
nęła Południową Amerykę, wła-
dze parlamentarnej republiki zo-
stały zaskoczone od razu epi-
demicznym tsunami. Przekona-
ne, że walczą z epidemią tyfusu, 
sformowały tzw. „sanitarne bry-
gady”. Pierwsze symptomy ty-
fusu rzeczywiście przypominały 
objawy grypy: gorączka, ból gło-
wy, nudności. Brygady wdziera-
ły się do domów objętych kwa-
rantanną, zmuszały mieszkań-
ców do rozebrania się, a na-
stępnie mycia się i golenia ciała. 
W niektórych zakątkach eksmito-
wały ludność całych miejscowo-
ści, przystępując do dezynfek-
cji. Walcząc z wszawicą, naraża-
ły gromadzące się przed doma-
mi skupiska ludzkie na kontak-
ty z wydostającym się z jam ust-
nych i nosowych wirusem.

„Hiszpanka” zaatakowa-
ła świat, który posiadał już zrę-
by państwowych systemów nad-
zoru epidemiologicznego. Była 
to zasługa rozwoju medycy-
ny konwencjonalnej, nauki jako 
takiej, wreszcie doświadczeń 
pandemicznych drugiej poło-
wy XIX w., m.in. „rosyjskiej gry-
py”. W owym 1918 r. lekarz, któ-
ry zdiagnozował zakaźną choro-
bę był zobowiązany poinformo-
wać władze lokalne, prowincjo-
nalne lub rządowe organa od-
powiedzialne za opiekę zdrowot-
ną. „Hiszpanka” zaatakowała na-
gle, w trakcie trwającego jesz-
cze konfliktu zbrojnego. Władze, 
a ściślej działający w ich imieniu 
urzędnicy, nie byli w stanie ewa-
luować napływających z prowin-
cji informacji o nowych ogniskach 
chorobowych, zarówno tych, po-
chodzących od co bardziej przy-
tomnych lekarzy, jak i tych po-
dawanych w lokalnej prasie. 
To wpływało na szybkość reakcji.

Ba, powstały odpowiednie or-
gana międzynarodowe, przezna-
czone do rozwiązania tego pro-
blemu. W 1907 r. państwa euro-
pejskie powołały do życia Mię-
dzynarodowe Biuro Higieny Pu-
blicznej z siedzibą w Paryżu. Peł-
niło ono rolę centralnego maga-
zynu danych o chorobach, a za-
razem nadzorcy międzynarodo-
wych przepisów naówczas jesz-
cze dotyczących kwarantanny 
statków. W czasach sprzed sa-
molotów porty stanowiły główne 
międzykontynentalne węzły ko-
munikacyjne. Od wieków to wła-
śnie w pobliżu portów lub na po-
bliskich wyspach powstawały 
szpitale zakaźne i lazarety dla 
gorączkujących, z zewnątrz przy-
pominające zresztą więzienia.

Obok kordonów sanitar-
nych i kwarantanny, rządy po-
dejmowały się działań prewen-
cyjnych, wprowadzając licz-
ne obostrzenia. Wiedziano wte-
dy, że niewidzialny wróg, drob-
noustrój, czy coś znacznie bar-
dziej złowieszczego, przenosi 
się drogą kropelkową. Wdraża-
ły, z mniejszą lub większą konse-
kwencją, w zależności od posia-
danych narzędzi, środki społecz-
nego dystansu. Zamykano szko-

ły, teatry i miejsca modlitwy. Od-
woływano masowe imprezy i po-
mniejsze wydarzenia. Wprowa-
dzano ograniczenia w transpor-
cie publicznym, a w portach i na 
dworcach kwarantannę. Te ostat-
nie starannie dezynfekowano. 
Wreszcie władze różnych szcze-
bli rekomendowały, z różną sta-
nowczością, noszenie maseczek 
ochronnych. Sam obyczaj no-
szenia maseczek z kilku warstw 
gazy narodził się w Japonii. Ma-
seczka miała odcinać drogę za-
razkom, ale zdania o tym, czy 
spełnia tę rolę, były podzielone. 
Niemniej jednak zaczęto je nosić 
na całym świcie.

W USA nakazy takie wpro-
wadzano na poziomie lokalnym. 
A mowa tu o USA, bo wszel-
kie obostrzenia przeciwepide-
miczne budziły tam spore emo-
cje, prowadząc nierzadko do 
scen paralelnych dla tych współ-
czesnych. Obrońcy przyrodzo-
nej im „wolności” mieli zasadni-
czy wpływ na późniejsze staty-
styki zachorowań i zgonów. Je-
sienią 1918 r. z takim właśnie 
dylematem musiał zmierzyć 
się władze San Francisco. Ule-
gły niezadowolonej mniejszo-
ści. W mieście powstała nawet… 
Liga Antymaseczkowa. Znio-
sły więc ten uciążliwy dla niektó-
rych obowiązek i „otworzyły mia-
sto”. Była to wszakże, nawet na 
tle dość liberalnej w kwestii ob-
ostrzeń Kalifornii, unikatowa de-
cyzja. Skutki tej decyzji nie ka-
zały na siebie długo czekać. Tuż 
po Nowym Roku przyrost zacho-
rowań wynosił 600 przypadków 
dziennie. Gorsza była statysty-
ka śmierci, bo San Francisco po-
niosło w tym względzie olbrzy-
mie straty. W rankingu najbar-
dziej dotkniętych epidemią miast, 
plasowało się w samej czołów-
ce. Na 500 tys. mieszkańców, 45 
tys. zachorowało, a 3 tys. zmarło.

Tego rodzaju historycz-
nych danych porównawczych, 
potwierdzających, iż obostrze-
nia spełniają swoją rolę, można 
przytoczyć więcej. Najdobitniej 
oddają swą istotę w świecie kolo-
nialnym, pozbawionym wzmian-
kowanych wyżej rozwiązań sys-
temowych. Tam zresztą odse-
tek śmierci był największy. Na 
Filipinach, zamieszkałych przez 
szacunkowe 10 mln. ludzi zgi-
nęło 80 tys. Statystyki śmierci 
były drastycznie niższe na te-
renach, gdzie stacjonowały ko-
lonialne wojska amerykańskie. 
Tam Filipińczycy byli obejmowani 
kwarantanną, aczkolwiek Amery-
kanom zależało przede wszyst-
kim na zdrowiu filipińskich po-
borowych. Przez cały czas byli 
przekonani, że nowa choro-
ba jest lokalną grypą. Nazywa-
li ją miejscowym odpowiedni-
kiem tego słowa – tranzano. Nie 
powiązali epidemii z pierwszym 
ogniskiem w porcie Manila. Nie 
przedsiębrali też żadnych środ-
ków, by ochronić ludność.

Na Samoa Amerykanie szyb-
ciej zdali sobie sprawę, że mają 
do czynienia ze zjawiskiem „im-
portowym”. Wywnioskowa-
li wręcz, że autochtoniczna lud-
ność, w wyniku wielowiekowej 
izolacji, jest bardziej zagrożo-

na jego następstwami, od bia-
łej, osadniczej ludności. Odrobi-
li lekcję z historii wypraw Wiel-
kich Odkrywców. Wprowadzi-
li na okupowanych przez siebie 
terenach ścisłą kwarantannę. 
Wskutek tego miejscowa ludność 
nie poniosła właściwie żadnych 
strat. Jednakże ten sam błąd, co 
ich rodacy na Filipinach, popełni-
li sąsiedzi, okupujący ówczesne 
Zachodnie Samoa. „Hiszpankę” 
przywiózł tam parowiec płynący 
z portowego Auckland w Nowej 
Zelandii. Nowozelandczycy nie 
zdusili ogniska w zarodku. Uznali 
grypę za lokalne zjawisko, czego 
konsekwencje były dramatyczne. 
Na czterech Samoańczyków gi-
nął jeden. W dwa miesiące. A tra-
gedia znacząco wpłynęła na losy 
tej części archipelagu.

Im dalej na północ, w Chi-
nach, gdzie noga kolonistów nie 
stała wciąż pewnie, obostrze-
nia nie miały scentralizowanego 
charakteru. Chory organizm pań-
stwowy z konieczności scedował 
działania przeciwepidemiczne na 
lokalnych włodarzy. Ci z pomo-
cą znanych im i tradycyjnych ra-
czej środków próbowali walczyć 
z zarazą. Odsetek ofiar mimo 
to był gigantyczny i miał wyno-
sić miliony, od czterech do dzie-
więciu. Percy Wattson, Amery-
kanin prowadzący szpital w dzi-
siejszym Fenyangu wspominał, 
że „całe rodziny były ofiarami” 
nowej choroby. „Żadna rodzi-
na, którą dotknęła choroba, nie 
umknęła śmiertelności niższej, 
niż 80 lub 90 procent. Uratowały 
się głównie małe dzieci”.

Społeczeństwo chińskie, je-
żeli idzie o poziom świado-
mości w obszarze medycyny, 
było w głębokim europejskim 
średniowieczu. W całej prowin-
cji Shanxi, liczącej 11 milionów, 
miała być garstka, około kilkuna-
stu osób, które wątpiły w możli-
wości chińskich znachorów. Na 
statystyce śmiertelności zawa-
żył zatem m. in. poziom medycy-
ny, opartej na tradycyjnych wie-
rzeniach. Pacjentów leczono np. 

biciem w bębny, skutkiem cze-
go „smoczy bóg” miał wypę-
dzać z całej wioski chorobowe 
„diabły”. Zaważyła również wro-
gość wobec Zachodu, który ko-
jarzył się z okupacją i deprawa-
cją. To z kolei rzutowało na pra-
cę misjonarzy, którzy byli jedy-
nymi nośnika konwencjonalnej, 
na ówczesne czasy, medycyny. 
Wielu z nich padło ofiarami tzw. 
„powstania bokserów” z lat 1899-
1901, buntu wszczętego przez 
ezoteryczną tajną organizację 
Pięść w imię sprawiedliwości 
i pokoju, wymierzonego we wpły-
wy mocarstw kolonialnych, Japo-
nii i słabej rodzimej dynastii, choć 
głównym obiektem wrogości byli 
chrześcijanie. Rewoltę stłumi-
ły oddziały ekspedycyjne tychże 
zachodnich mocarstw…

Historyczne odniesienia po-
kazują, że decydenci, ale i oby-
watele, mogą mieć wpływ na 
to, jaka będzie liczba chorych, 
a co za tym idzie odsetek śmier-
ci. W czasach „hiszpanki” były 
oczywiście miejsca, gdzie odse-
tek zachorowań spełniał kryte-
ria procentowe tzw. „odporności 
stada”, między 65 i 70 proc. Były 
miejsca, gdzie poziom zachoro-
wań wynosił i 95 proc. ale tam 
świadomość pochodzenia no-
wej choroby, jej charakteru, była 
nikła.

Łącznie na zabójczy szczep 
A/H1N1, tzw. „hiszpanki”, zacho-
rowało, wedle szacunków, ok. 
500 mln ludzi, czyli 1/3 ówcze-
snej populacji świata. Zginęło 
między 21 a 100 mln ludzi. We-
dle szacunków. Właśnie dlatego, 
m. in., że część populacji zarazi-
ła się „stadnie”. Analizując licz-
by i tabele łatwo zgubić to, co 
się za nimi kryje. Człowieka. In-
stytut Pasteura szacuje obecnie, 
że 4,4%. ludności Francji, czy-
li ok. 2,8 mln osób, zostało za-
każonych SARS-CoV-2 – Fran-
cja ma piąty najwyższy wskaźnik 
śmierci na świecie. Z kolei w ba-
daniu opublikowanym w magazy-
nie „Science” podano, że wskaź-
nik infekcji w najbardziej dotknię-

tych częściach Francji wynosi 
średnio od 9 do 10 proc. Jak wi-
dać, do potrzebnych dla uzyska-
nia „odporności stada”, dwóch 
trzecich społeczeństwa, jeszcze 
daleko. Naukowcy ci uważają, że 
„bez szczepionki sama odpor-
ność stadna nie wystarczy, aby 
uniknąć drugiej fali”. Obostrze-
nia wprowadzone we Francji 17 
marca doprowadziły, według In-
stytutu, do drastycznego spad-
ku wskaźnika replikacji „wirusa 
z Wuhan”, z 2,9 do 0,67 w ciągu 
55 dni. W Hiszpanii, równie moc-
no dotkniętej zarazą, opubliko-
wano podobne wyniki.

Najpewniej nawet jeśli część 
społeczeństwa dałaby się dobro-
wolnie zarazić, to i tak zwolen-
nikom „stadnej odporności” mu-
siałaby przyjść z pomocą dru-
ga, a może i trzecia fala. Im star-
sze, im bardziej niezdrowe społe-
czeństwo, tym większe będą to-
warzyszące zakażeniom wskaź-
niki śmierci. Statystyki pomogła-
by wyśrubować jakaś „niespo-
dzianka” w którejś z fal. Jak pa-
miętamy, dopiero druga, jesienna 
fala „hiszpanki” okazała się wła-
ściwym masowym mordercą. 
Właśnie ta, która zdziesiątkowa-
ła mieszkańców San Francisco, 
Filipin i Samoa.

Szwedzi „uodpornili” lub wciąż 
:uodparniają” ponad 30 tys. zare-
jestrowanych przypadków, przy 
liczbie ok. 3700 zgonów. Biorąc 
pod uwagę populację Szwecji, 
ok. 10 mln., na efekt „odporno-
ści stadnej” przyjdzie tam jesz-
cze poczekać. Czy się ten eks-
peryment powiedzie, czy nie, czy 
się okaże, że szwedzcy politycy 
byli dalekowzroczni czy też głusi 
i ślepi, my przynajmniej będzie-
my mogli swobodnie osądzić, czy 
Szwedom warto było iść własną 
drogą, czy należało iść z resz-
tą „stada”, z Danią, Norwegią 
lub porównywalnym populacyjnie 
Izraelem.

Może stosowne trybunały wy-
walczą to prawo również sa-
mym Szwedom…

Z cyklu ci, którzy nie powinni 
zostać Prezydentem RP

Władysław Kosiniak – Kamysz
Władek a no podejdź do płota,
Ja tobie zaraz wytłumaczę,
Że nie dla ciebie ta robota,
Ja cię w Pałacu nie zobaczę.

Witos to przecież z ciebie żaden,
Nie jesteś jakimś mężem stanu;
Więc przyjmij tu ode mnie radę – 
Nie rób już dłużej tu rabanu.

Nie jesteś kosą w polityce,
Nie jesteś też twardym kamieniem;
Na twą wygraną ja nie liczę –
To ci oświadczam z rozrzewnieniem.

Wycofaj swą kandydaturę,
Jak na wsi mówią – daj se siana;
Twa walka o prezydenturę,
Będzie to wielka twa przegrana.

Maj A.D. 2020

Antoni Wysocki

▶
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Wcześniej ludzie i zwierzę-
ta to były dwa odrębne światy. 
Wprawdzie pochodzące z jed-
nego źródła (zależnie od opcji 
światopoglądowej: Boska kre-
acja albo Buch-bach i samo się 
zrobiło), ale zasadniczo do siebie 
nieprzywiedlne. Niesprowadzal-
ne. Najczęściej wręcz groźne dla 
siebie i wrogie, a niekiedy przyja-
zne, bo oswojone, udomowione... 
Światy tylko raz w roku zdolne do 
spotkania, do międzygatunkowej 
komunikacji w odświętną Wigilij-
ną noc. 

Dopiero od drugiej poło-
wy dwudziestego wieku coś 
się zaczęło tutaj zmieniać. Po-
jawił się jakiś ponadgatunko-
wy most... Z jednej strony, ubó-
stwienie chowanych w domu ulu-
bieńców: urządzanie im przy-
jęć, psi fryzjerzy, konkursy pięk-
ności, psie cmentarze, uwzględ-
nianie w testamentach, a świecie 
najbardziej odjechanym (inaczej: 
najbardziej postępowym) nawet 
adopcje czy transgatunkowe ślu-
by. To już był poważny sygnał, że 
coś idzie nie tak. Niestety został 
zlekceważony. 

Z drugiej strony, wirusy wcze-
śniej groźne wyłącznie dla zwie-
rząt, nagle zaatakowały ludzi. 

HIV, SARS, MERS, dziwne od-
zwierzęce odmiany wirusów gry-
py. Dlaczego tak się dzieje? Co 
się właściwie stało? Odpowiedź, 
która najczęściej pada, jest bul-
wersująco prosta. Ot, wirus wziął 
i przeskoczył na człowieka. Np. 
na hemofilityków, czy homosek-
sualistów z Haiti (HIV) albo np. 
na czarnoskórych mieszkańców 
Afryki Zachodniej (Ebolavirus). 
Takie niezwyczajnie wybredne 
te wirusy, jakby przejawiały ja-
kieś szczególne preferencje. 

Wuhan: opowieści z mchu 
i paproci 

Pojawienie się najnow-
szego wirusa, który rozsza-
lał się w chińskim Wuhan, nie-
co później we włoskiej Lombar-
dii, a wnet rozprzestrzenił się po 
całym świecie, skwitowano krót-
ko: wszystko przez te mokre tar-
gowiska (wet markets), które ofe-
rują żywe zwierzęta. Nieszczę-
ście miała spowodować zupa 
z rudawki wielkiej (Pterous gi-
ganteus), taki tradycyjny przy-
smak Chińczyków, a egzemplarz 
feralnego nietoperza pochodzą-
cy z miejscowego, skądinąd dość 
znanego w laboratorium, miał 

zostać wyniesiony na zewnątrz 
i sprzedany pokątnie przez nie-
uczciwego pracownika. Gdy-
by to działo się gdzieś indziej, 
nie w Chinach, do tego w Chi-
nach trzymanych twardą ręką 
partii, co więcej w kraju przeży-
wającym akurat okres niespoty-
kanej prosperity...

Prócz tego, że wyjaśnienie za-
brzmiało niewiarygodnie, to rów-
nież pozostawało w sprzeczności 
z inną wykładnią zdarzeń, bo rów-
nolegle tłumaczono przecież, że 
ów przeskok wirusa z rudawki na 
człowieka został zapośredniczo-
ny przez łuskowca i węża... War-
to przypomnieć, że te pierwsze 
koncepty, serwowane milionom 
odbiorców światowych mediów 
na chybcika skopiowały podsta-
wę fabularną wcześniejszego 
o blisko dekadę filmu Stevena 
Soderbergha Contagion – epide-
mia strachu (2011). Hollywoodz-
ka sekwencja: nietoperz => od-
chody => świnia => skaleczony 
palec hodowcy, dobra w sam raz, 
by dostarczyć porcji grozy pod-
czas seansu w kinie, miała teraz 
zastąpić rzetelne próby odpowie-
dzi na pytanie: czym w istocie 
jest i skąd się naprawdę wziął wi-
rus SARS-CoV-2? 

Nie jest przecież tajemnicą 
fakt, że w tzw. poważnych pań-
stwach, kryjące się pod różny-
mi nazwami instytuty badaw-
cze raczej niż naukowe od wie-
lu dekad pracują nad bronią bio-
logiczną, znacznie bardziej przy-
datną w czasach, gdy retoryka 
politycznych gołębi wzięła górę 
nad retoryką jastrzębi. Dziś każ-
da wojna jest be, nawet obronna. 
Co innego misja pokojowa lub 
choćby stabilizacyjna, a szcze-
gólnie interwencja humanitarna, 
chronienie mniejszości, przywra-
canie lub zaprowadzanie demo-
kracji, bądź obywatelskie niepo-
słuszeństwo zielonych ludzików, 
którzy w niezbędne akcesoria za-
opatrzyli się za rogiem, w sklepie 
z militariami... Długo by wyliczać. 

Tak, współczesna moda 
na walkę o pokój oraz demo-
krację liberalną mocno utrud-
nia, a na niektórych obszarach 
praktycznie uniemożliwia prowa-
dzenie klasycznej wojny gorącej 
środkami jej właściwymi. Pozo-
stają działania hybrydowe, któ-
re destabilizują wrogie państwa 
z użyciem narzędzi propagan-
dowych, informacyjnych, albo 
za sprawą dywersji elektronicznej 
i/lub presji gospodarczo-finanso-

wej, wreszcie (to już w ostatecz-
ności) poprzez stosowanie orę-
ża o charakterze biologicznym. 
Znamienne, że im częściej nie-
konwencjonalne formy zwalcza-
nia wroga wchodzą w grę, tym 
mniej się o nich mówi. 

Owe sprzeczne, nieprzemy-
ślane opowieści z mchu i paproci 
miały jedną wspólną wadę: zrzu-
cając odpowiedzialność za po-
wstanie nowego groźnego wiru-
sa na przypadek, krytykowały 
pośrednio rzesze eksperymen-
tatorów/badaczy w poważnych 
krajach, którym udało się zmar-
notrawić niemałe przecież bu-
dżety zatrudniających ich pla-
cówek bez widocznych efektów. 
A tu jeden pazerny i nieuczci-
wy pracownik z personelu po-
mocniczego laboratorium w Wu-
han, wspomagany tylko przez 
los, doprowadził do ujawnienia 
się wrednego patogenu. 

Kalifornia: Kristian 
G. Andersen i inni 

Wirusy mutują, to elementarz. 
Czy koronowirus SARS-CoV-2 
jest rzeczywiście rezultatem nie-
wymuszonej adaptacyjnej ewolu-
cji, jak sugerowałaby to po-

Nietoperze, ludzie
i baśń Andersena

 ■ Pierwszą ofiarą każdej wojny, także hybrydowej, jest prawda. 

Waldemar Żyszkiewicz
Z   

▶
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Jakim więc ten kraj wbrew wła-
snemu rządowi, bez jego pozwo-
lenia i kapitałów może wznowić 
eksploatację węgla kamienne-
go? Jak się okazuj, jest to moż-
liwe, gdyż poprzednio górnic-
two węglowe, które było moto-
rem industrializacji kraju w XIX 
i XX wieku, przestało obec-
nie pełnić tę rolę, na rzecz bar-
dziej nowoczesnych źródeł ener-
gii. Nowym inicjatywom wydoby-
cia węgla pomaga duża samo-
dzielność lokalnych władz Zjed-
noczonego Królestwa, które po-
zwalają na decyzje w sprawach 
dotyczących ekonomicznych ini-
cjatyw inwestycyjnych realizo-
wanych z własnych środków. 
W ten sposób problem wydo-
bycia węgla kamiennego z rela-
cji rządowych przeszedł na niż-
szy szczebel administracyjny. 
Ten zaś, mimo wszystkich za-
strzeżeń ekologicznych oka-
zał się bardziej wyrozumiały dla 
tego rodzaju inwestycji. Dokład-
niej to stał się wręcz zaintere-
sowany budową nowych zakła-
dów wydobywczych na swoim 
terenie. Przyczyny były zarów-

no socjalne (zwiększone zatrud-
nienie), jak i czysto ekonomiczne 
(podatki i dochody). Wydobywa-
ny w Wielkiej Brytanii węgiel jest 
tańszy od obecnie importowane-
go węgla z USA, Kanady, Rosji 
i Australii w ilości ok. 45 mln ton. 
Tej lokalnej ekonomii sprzyja wy-
soka jakość węgli koksowych, 
które Wielka Brytania musi im-
portować dla swego przemysłu 
stalowego.

Dominacja górnictwa 
odkrywkowego 

Są to nowoczesne, niewiel-
kie odkrywkowe kopalnie węgla 
kamiennego działające od po-
czątku XXI w. To dobrze zorga-
nizowane, na ogół bezwypadko-
we, prywatne kopalnie, zatrud-
niające od kilkunastu do 100-
200 ludzi w największych obiek-
tach. Wykorzystano tu sytuację, 
że węgiel występuje na trenie 
Wielkiej Brytanii od Szkocji na 
północy po Walię na południu. Są 
to zakłady wydobywające od ok. 
0,5 mln do 3.5 mln ton rocznie. 
Najmniejsze z nich uzyskują wy-

dajność na jednego zatrudnio-
nego górnika ok. 6 tys. ton rocz-
nie, a największe osiągają rekor-
dowe wskaźniki należące do naj-
wyższych na świecie w wielko-
ści ok. 70 tys. ton. Dla porówna-
nia wydajność najlepszych pol-
skich kopalń Zagłębia Lubelskie-
go wynosi ok. 1000 ton, a Gór-
nośląskiego ok. 700 ton rocznie. 
Odkrywek tych jest już kilkana-
ście. Gminy, na terenie których 
są one położone, na ogół chęt-
nie wydają zezwolenia na wydo-
bycie z nich węgla. Sprzyja temu 
utrzymujące się w Wielkiej Bry-
tanii, powszechne przekona-
nie, że węgiel stał się podstawą 
przemysłowej potęgi tego kra-
ju. Lokalne banki bez żadnych 
problemów udzielają kredytów 
na rozwój odkrywkowej eksplo-
atacji węgla kamiennego mając 
zaufanie do fachowych kompe-
tencji ich organizatorów i właści-
cieli. Kilka nowych wniosków na 
otwarcie tego rodzaju eksploata-
cji aktualnie czeka na pozytyw-
ne decyzje administracyjne.

Jednocześnie narasta sprze-
ciw organizacji ekologicznych 

dla istniejących i budowania no-
wych odkrywek węglowych. 
Przypominają one, że spala-
nie węgla wydziela dwutlenek, 
który jest podstawowym czyn-
nikiem powodującym ocieplenie 
klimatu. Wielka Brytania pod-
pisała odpowiednie w tej spra-
wie dokumenty ONZ o ograni-
czeniu wydobycia i spalania wę-
gla kamiennego. W odpowiedzi 
na to Grupa Banks, która prowa-
dzi wiele kopalń odkrywkowych 
twierdzi, że transport tego węgla 
z odległych krajów do Wielkiej 
Brytanii produkuje więcej CO2 
aniżeli jego spalanie. W brytyj-
skim społeczeństwie narasta po-
parcie dla niezależności energe-
tycznej w kraju, który coraz wię-
cej energii musi importować pod-
morskim kablem z Francji. 

Podziemna kopalnia

Europejską sensacją marcu 
2019 r. stała się decyzja Rady 
Hrabstwa Cumbria o zatwier-
dzeniu budowy nowej podziem-
nej kopalni węgla. Spotkała się 
ona z powszechnym potępie-

niem za sprzeciw wobec zobo-
wiązania Wielkiej Brytanii do wy-
cofania się z wydobycia wysoko 
zanieczyszczających paliw ko-
palnych, takich jak węgiel. Pomi-
mo to została ona podtrzymana, 
a inwestycja jest nadal realizo-
wana. Jej inwestorem jest West 
Cumbria Mining (WCM), któ-
ry wyda na ten cel ok. 165 mln 
GDB. Budowa kopalni „Woodho-
use Colliery” w pobliżu Whiteha-
ven rozpocznie się w II kwartale 
2020, a już pierwsze wydobycie 
ma uzyskać w 2021 r. Docelowa 
głębokość kopalni wyniesie 500 
m. Pokłady węglowe będą eks-
ploatowane również spod dna 
morskiego. Zasoby złoża wyno-
szą ok. 84 mln ton.

Przez ok. 40 lat roczne wy-
dobycie wysokogatunkowe-
go węgla koksowego z tego 
złoża wyniesie ok. 2,5 mln 
ton przy zatrudnieniu 500 
osób bezpośrednio w ko-
palni i ok. 2000 dostawców 
i podwykonawców.

wielana przez media głów-
nego nurtu opowieść o pysznym, 
ale zdradliwym rosołku z nieto-
perza? Naukowcy, w każdym ra-
zie ci, których głos daje się usły-
szeć poza sferą wyspecjalizowa-
nej debaty oraz łamów ściśle na-
ukowych periodyków, dają w tej 
sprawie mocno różniące się od-
powiedzi. Cóż, ludzkie poznanie 
jest procesem, a rzetelna wiedza 
powstaje dopiero w sporach wy-
nikających z błędów i ograniczeń 
ludzi, którzy się tym zajmują. 
Poza tym, ludzie nauki też reali-
zują nieraz dziwne interesy i... 
bywa, że kłamią. Dość pamię-
tać o cyklicznym sporze o wyż-
szości masła nad margaryną lub 
odwrotnie. 

Nie inaczej zresztą dzieje 
się w przypadku publikacji, któ-
re zdają sprawę z prowadzo-
nych badań. Np. pięciu autorów 
artykułu zamieszczonego w po-
łowie marca br. w portalu Natu-
re Medicine, w konkluzji wysoko 
specjalistycznego i – co tu kryć 
– hermetycznego dla niespecja-
listów tekstu nie mają wątpliwo-
ści, że mimo budowy znakomi-
cie ułatwiającej wnikanie i za-
każanie tkanek ludzkich SARS-
-CoV-2 nie jest efektem żadnych 
celowych działań, podejmowa-
nych w jakimś nieodpowiedzial-
nym czy złowrogim laboratorium. 

Zdaniem Kristiana G. Ander-
sena i współautorów, nie spo-
sób na razie przesądzić, czy no-
sicielem pośrednim, umożliwiają-
cym przeskok tego odzwierzęce-
go wirusa z nietoperza na czło-

wieka, było inne zwierzę (w tym 
przypadku wskazuje się na łu-
skowca), czy takim nosicielem 
był ewentualnie sam człowiek. 
Za mało danych, trzeba dalej ba-
dać – brzmi konkluzja artykułu 
o możliwym pochodzeniu patoge-
nu, który od kilku miesięcy parali-
żuje świat. Mimo że dostrzegamy 
szczególne cechy tego wirusa, 
łącznie z optymalizacją sekwen-
cji białek bardzo ułatwiających 
zaatakowanie ludzkiej tkanki, 
to nie wierzymy – deklaruje mię-
dzynarodowy zespół badaczy – 
by scenariusz powstania patoge-
nu w jakimś laboratorium w ogó-
le mógł wchodzić w grę. K.G. An-
dersen et alii nie wierzą, zaiste 
mocny argument naukowy. 

Nie wszyscy ludzie z branży 
są aż tak powściągliwi. Dla nie-
których właśnie owo zgrabne 
dopasowanie sekwencji białek 
umożliwiających wirusowi wni-
kanie do organizmu człowieka, 
szybkie namnażanie się, a w kon-
sekwencji wysoki stopień zakaź-
ności, stanowi co najmniej po-
ważną poszlakę, że nowa odmia-
na betakoronowirusa typu SARS 
jest rezultatem mocno zaawan-
sowanej bioinżynierii. Np. dr Judy 
Michowitz, z wykształcenia bio-
log molekularny, długoletni pra-
cownik naukowy w ważnych cen-
trach badawczych USA, na py-
tanie, czy SARS-CoV-2 został 
stworzony w laboratorium mówi, 
że osobiście nie użyłaby raczej 
słowa stworzony. 

Zdaniem Amerykanki, któ-
ra między innymi pracowa-

ła w Instytucie Badawczym 
Chorób Zakaźnych Armii USA, 
mieszczącym się w Forcie De-
trick, dla przejścia od sekwen-
cji aminokwasów w kolcu koro-
nowirusa SARS-CoV-1 do ukła-
du, jaki pojawił się w nowej jego 
mutacji, natura potrzebowała-
by około ośmiuset lat, a tym-
czasem stało się to w ciągu za-
ledwie dekady. Zdecydowa-
nie za szybko. Co innego, gdy-
by tę ewolucję wirusowego biał-
ka trochę przyśpieszyć, najle-
piej z użyciem akceleracji, po-
dobnie jak przy tzw. wirusowym 
marketingu... 

Może jednak dr Michowitz tro-
chę przesadza? Mocno skonflik-
towana z Athonym Faucim oraz 
Robertem Gallo, z którym kie-
dyś wspólnie prowadziła bada-
nia. Ma także na koncie współ-
pracę z prof. Lukiem Monta-
ignierem, z Instytutu Pasteura. 
Później usunięta na margines, 
oskarżana i nawet przez jakiś 
czas więziona, uznana za prze-
ciwniczkę szczepionek, teraz po 
śmierci męża ma prawo czuć 
się przygnębiona... Ale z Mik-
kim Willisem rozmawia w sposób 
bardzo zdyscyplinowany, m.in. 
o swej wydanej właśnie książ-
ce Plaga korupcji. Stawia w niej 
poważne, imienne zarzuty, tak-
że wobec Fauciego, którego po-
strzega nie tylko jako szczepion-
kowego lobbystę. Przed lekturą 
trudno się oczywiście do tej po-
zycji odnieść, ale warto zauwa-
żyć, że przedmowę napisał Ro-
bert F. Kennedy jr. 

Chapel Hill: sukces 
uczniów czarnoksiężnika 

Portal Nature, którego czę-
ścią jest Nature Medicine, czy-
li witryna przywołana uprzednio 
przy omawianiu badań autorstwa 
Andersena i innych, to jednak 
poważna strefa sieci. Nic dziw-
nego, że po wybuchu obecnej 
pandemii redakcja przypomnia-
ła dwa ważne, wcześniejsze tek-
sty. Pierwszy, z listopada 2015, 
sygnowany przez uśmiechnięte-
go dr. Vineeta D. Menachery’ego 
i grupę jego współpracowników, 
był tyleż ciekawy, co bulwersują-
cy. Jego zawartość pozostawa-
ła bowiem w całkowitej sprzecz-
ności z wnioskami opracowania 
zespołu K. G. Andersena. Otóż, 
piętnastoosobowa grupa, której 
trzon stanowili badacze z wydzia-
łów Epidemiologii oraz Mikrobio-
logii i Immunologii Uniwersytetu 
Północnej Karoliny w Chapel Hill, 
zasileni przez pracownika Naro-
dowego Centrum Badań Toksyko-
logicznych FDA z Arkansas, oraz 
– co ciekawe – również przez 
dwie osoby z Instytutu Wirusolo-
gii Chińskiej Akademii Nauk z Wu-
han, osiągnęła efekt godny ucznia 
czarnoksiężnika. 

Pomysłowo łącząc elementy 
dwóch odmiennych wirusów, ba-
dacze skonstruowali hybrydę do-
tąd w naturze nieistniejącą. Ob-
razowo rzecz ujmując, na kuli-
stym szkielecie-napędzie wirusa 
SARS-CoV-1 osadzili sekwencję 
białkową właściwą kolcom innego 
koronowirusa o nazwie SHC014-

-CoV. Co ważne, maszyneria na-
mnażania zadziałała, podczas 
gdy białko kolczastych wypustek 
nowego patogenu świetnie so-
bie radziło z atakowaniem tkan-
ki ludzkich płuc. Wypada jesz-
cze dodać, że sekwencję prote-
inową wirusa SHC014-CoV pozy-
skano z ciała nietoperza z rodziny 
podkowcowatych, bliskiego krew-
niaka rudawki wielkiej. I że pró-
bek potrzebnych do eksperymen-
tu w Chapel Hill dostarczyła chiń-
ska wirusolożka Shi Zhengli, zna-
na specjalistka od nietoperzy. 

Dalsze takie badania zosta-
ły w USA zakazane. Zlekceważo-
no jednak wnioski, że koronowiru-
sy, które pochodzą od tych lata-
jących ssaków, mogą być poten-
cjalnie groźne dla człowieka. Dru-
gi artykuł w Nature, pióra Butlera 
Declana, opublikowany w trzy dni 
później, zdawał sprawę z dysku-
sji, jaka rozgorzała zaraz po ujaw-
nieniu wyników eksperymentu 
ze sztucznie sfabrykowanym w la-
boratorium wirusem typu SARS. 
Owszem, większość specjali-
stów zakwestionowała sensow-
ność takich działań, wskazując na 
ogromne ryzyko ich prowadzenia, 
ale rubikon został przekroczony... 
Bioinżynieria już pięć lat temu 
potrafiła wniknąć w struktu-
rę wirusa i skonstruować ja-
dowitą hybrydę, czyli fabry-
kat, w dodatku produkcji ame-
rykańsko-chińskiej. Tym pilniej 
należy zbadać, skąd się wziął 
SARS-CoV-2. 

(14 maja 2020)

Wielka Brytania wraca do węgla kamiennego
 ■ Aby nie było w tej sprawie nieporozumień, trzeba od razu zaznaczyć, że rząd Wielkiej Brytanii wywiązał się 

z wszystkich swoich obietnic dotyczących zamykania kopalń węgla kamiennego. Ostatnia podziemna kopal-
nia w Wielkiej Brytanii została zamknięta w grudniu 2015 r. Rząd brytyjski nie zmienił w tej sprawie zdania i na-
dal podtrzymuje swoją obietnicę likwidacji do 2025 r. wszystkich swoich elektrowni węglowych.

Adam Maksymowicz

▶
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Przyjmując, co 
prawda uproszczo-
ne, lecz dość do-
brze w różnych poli-
tologicznych opisach 
uzasadnione zało-
żenie, że w naszym 
kraju, obok osób nie-
biorących udzia-
łu w wyborach (fre-
kwencja oscyluje zwy-
kle pomiędzy 50 a 60 
procent uprawnionych 
do głosowania) wystę-
pują dwie wielkie gru-
py wyborców, moż-
na pokusić się o sfor-
mułowanie prognozy 
przebiegu kampanii 
prezydenckiej. Pierw-
sza grupa wyborców 
elektorat – umownie 
można określić ją mia-
nem progresywno-li-
beralną – głosuje na 
PO i SLD, a druga gru-
pa – centrowo-kon-
serwatywna głosu-
je na PiS, PSL i Kon-
federację. Tak się zło-
żyło, że w pierwszej 
turze te dwa elekto-
raty będą wybierać 
spośród dwóch trój-
ek kandydatów. Elek-
torat progresywno-
-liberalny będzie mu-
siał dokonać wyboru 
pomiędzy Robertem 
Biedroniem, Rafałem 
Trzaskowskim i Szy-
monem Hołownią, zaś 
elektorat centro-
wo-konser watyw-
ny między Andrze-
jem Dudą, Władysła-
wem Kosiniakiem-Ka-
myszem i Krzyszto-
fem Bosakiem. 

Obecna kampa-
nia może przebie-
gać wedle wzorca 
z wiosny lub jesieni 
2019 roku. Zastanów-
my się od czego to za-
leży. W kampanii wio-
sennej główne kontro-
wersje budziły kwe-
stie obyczajowo-świa-
topoglądowe: ataki na Kościół, 
antyklerykalizm, parodiowanie 
symboli chrześcijańskich na pa-
radach równości, postulat legali-
zacji małżeństw jednopłciowych 
czy model edukacji seksualnej 
dzieci. Wybór opierał się na czy-
telnym podziale pomiędzy Pra-
wem i Sprawiedliwością, które 
broniło tradycyjnej rodziny i oby-

czajowości a Koalicją Obywatel-
ską, która wprawdzie otwarcie 
i oficjalnie nie deklarowała prze-
prowadzenia obyczajowej rewo-
lucji, lecz patronowała działa-
niom swoich harcowników. 

Po doznanej klęsce, Koalicja 
Obywatelska w zasadzie rozpa-
dła i proste powtórzenie modelu 
PiS – anty-PiS stało się niemożli-

we. Główne partie polityczne mu-
siały zatem apelować do swojego 
tradycyjnego elektoratu, unikając 
stawiania na ostrzu noża kontro-
wersyjnych dla innych grup wy-
borców kwestii. Dwubiegunowy 
typ kampanii jest bardziej dyna-
miczny, gdyż postępowanie jed-
nego komitetu wyborczego za-
leży w dużej mierze od tego, co 

uczyni jego główny konkurent poli-
tyczny. Wielobiegunowy typ kam-
panii jest bardziej statyczny, gdyż 
chodzi w nim przede wszystkim 
o zmobilizowanie swojego elek-
toratu i przekonanie niezdecydo-
wanych do udziału w wyborach. 
Wydaje się, że przebieg kampa-
nii prezydenckiej będzie zależeć 
od liczby tur i wyniku wyborcze-

go po pierwszej turze. 
Z tego względu roz-
poczynająca się kam-
pania wyborcza bę-
dzie miała charakter 
hybrydowy. 

W pierwszej tu-
rze wyborów trzech 
kandydatów: Bie-
droń – Trzaskow-
ski – Hołownia bę-
dzie szukać popar-
cia wśród elektoratu 
progresywno-libe-
ralnego i rywalizować 
ze sobą, aby wejść do 
II tury wyborów. Ana-
logicznie druga trój-
ka kandydatów: Duda 
– Kosiniak – Kamysz 
– Bosak w pierwszej 
turze rywalizować bę-
dzie ze sobą o wzglę-
dy elektoratu centro-
wo-konserwatywne-
go. Sondażowa za-
paść Małgorzaty Kida-
wy-Błońskiej, dla któ-
rej poparcie w niektó-
rych badaniach spa-
dło do 2 procent spra-
wiła, że Platforma 
Obywatelska po ob-
strukcji Senatu i roko-
szu niektórych samo-
rządów musiała wy-
mienić swojego kan-
dydata na prezydenta. 
Został nim Trzaskow-
ski. Kwietniowo-ma-
jowe sondaże wska-
zywały na możliwość 
zwycięstwa Dudy 
już w pierwszej tu-
rze. Po wymianie kan-
dydatów Duda na-
dal utrzymuje znacz-
ną przewagę nad 
swoimi konkurenta-
mi, lecz jego zwycię-
stwo w pierwszej tu-
rze nie jest tak pew-
ne. Trzaskowski – po-
mimo wzrostu popar-
cia w porównaniu z Ki-
dawą-Błońską – nie 
może być nadal pe-
wien wejścia do dru-
giej tury, gdyż depcze 

mu po piętach Hołownia. 
Warunkiem rozstrzygnię-

cia wyborów w pierwszej turze, 
jest przekonanie przez Dudę cen-
trowo-konserwatywnych wybor-
ców, że jest on najlepszą gwa-
rancją kontynuacji transferów so-
cjalnych połączonych ze stymula-
cją wzrostu gospodarczego i po-
wstrzymania ekspansji tego, 

Bój o Belweder
 ■ W 2019 r. dwie kampanie wyborcze przebiegały w odmienny sposób. W kampanii do parlamentu eu-

ropejskiego dominował model dwubiegunowy: anty-PiS kontra PiS, zaś w kampanii do parlamentu kra-
jowego – model wielobiegunowy: obok Zjednoczonej Prawicy, osobno startowała Koalicja Obywatel-
ska, Polskie Stronnictwo Ludowe poszerzone o Ruch Kukiz-15, Sojusz Lewicy Demokratycznej, który na 
swoje listy przygarnął Wiosnę i Partię Razem oraz Konfederacja „Wolność i Niepodległość”, by ograni-
czyć się do najważniejszych komitetów wyborczych. 

Krzysztof 
Brzechczyn

▶
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co w publicystyce prawico-

wej określa się mianem marksi-
zmu kulturowego czy ideologii 
gender. Zarazem jednak Duda wi-
nien strzec się ogłaszania kon-
serwatywnej krucjaty, gdyż tym 
samym zmobilizuje przeciw-
ko sobie elektorat progresywno-
-liberalny i przestraszy niezde-
cydowanych. W pierwszej turze 
najgroźniejszym rywalem Dudy 
będzie Kosiniak-Kamysz, który 
może zabrać mu znacznie głosy 
centrowych wyborców uniemożli-
wiając wybór już w pierwszej tu-
rze. Frontalna krytyka Kosiniaka-
-Kamysza i PSL miałaby uzasad-
nienie, gdyby Duda miał realne 
szanse na zwycięstwo w pierw-
szej turze. Gdy jednak te szanse 
będą niewielkie, Duda powinien 
stonować krytykę, gdyż elekto-

rat Kosiniaka-Kamysza i PSL jest 
mu stosunkowo najbliższy oby-
czajowo i ideowo. Nie trzeba go 
zatem do siebie zrażać w pierw-
szej turze, jeżeli trzeba będzie 
szukać jego poparcia w drugiej. 

Szanse kandydatów progre-
sywno-liberalnych są mniej wię-
cej wyrównane, co sprawia, że 
będziemy świadkami zaciętej ry-
walizacji o głosy wyborców. Je-
żeli Trzaskowski chciałby poko-
nać zbliżonych mu ideowo kon-
kurentów i przejść do drugiej tury, 
ma do wyboru dwie strategie: za-
biegać przede wszystkim o gło-
sy elektoratu progresywno-libe-
ralnego lub starać się o popar-
cie niezdecydowanych lub zrażo-
nych do PiS wyborców centro-
wo-konserwatywnych. Pierw-
sza strategia będzie oznaczać 

licytowanie się z dwoma pozo-
stałymi kandydatami w tym, kto 
jest bardziej antypisowski, wier-
ny ideologii gender i skłonny pro-
mować obyczajową rewolucję. 
Jej wybór przysporzy tylko gło-
sów Andrzejowi Dudzie, pod wa-
runkiem wszakże, gdy kandydu-
jący Prezydent będzie się przed-
stawiał jako odpowiedzialny gwa-
rant obyczajowej normalno-
ści. Na realizację drugiej stra-
tegii, czyli przekonanie niezde-
cydowanych, zdezorientowa-
nych czy zrażonych do rządów 
zjednoczonej prawicy wybor-
ców z prowincji Trzaskowskiemu 
może po prostu nie starczyć cza-
su. Na razie bowiem jest on po-
strzegany jako partyjny kandydat 
PO ze stołecznej Warszawy, któ-
ry ma wprawdzie za sobą kam-

panijne doświadczenie, lecz nie-
wiele realnych sukcesów w za-
rządzaniu stolicą, co też podwa-
ża wiarygodność budowania ta-
kiego wizerunku. 

Kto byłby groźniejszym rywa-
lem dla Dudy w drugiej turze wy-
borów? Rozważmy dwa warian-
ty: rywalizację Duda – Trzaskow-
ski lub Duda – Kosiniak-Kamysz. 
Wydaje się, że antypisowskie na-
stawienie wyborców progresyw-
no-liberalnych jest o wiele więk-
sze niż u wyborców Koalicji Pol-
skiej czy Konfederacji. 

Urzędujący prezydent mógłby 
łatwiej zdobyć poparcie wybor-
ców Kosiniaka-Kamysza i Bosa-
ka w przypadku rywalizacji z Trza-
skowskim niż poparcie wybor-
ców Biedronia, Hołowni i Trza-
skowskiego w przypadku rywali-

zacji z Kosiniakiem-Kamyszem. 
Co więcej, można być niemal 
pewnym takiej samej jak w pierw-
szej turze mobilizacji elektora-
tu progresywno-liberalnego, 
którzy z hasłem „wszyscy byle 
nie Duda”, poparliby Kosiniaka-
-Kamysza (można nawet wyobra-
zić sobie wsparcie przez nich Bo-
saka, gdyby ten przypadkiem do-
stał się do drugiej tury). 

Paradoksalnie za-
tem, w drugiej turze Trza-
skowski byłbym wygodniej-
szym rywalem dla Dudy niż 
Kosiniak-Kamysz. 

Poznań 17 maja 2020

Prof. dr hab. Krzysztof Brzech-
czyn, historyk i filozof zatrudnio-
ny na Wydziale Filozoficznym 
UAM. 

Wyłączam na samym wstępie 
moich rozważań osobę sprawu-
jącego obecnie tę funkcję, ponie-
waż nie ma w tym wypadku żad-
nego odniesienia, żadnej płasz-
czyzny porównania. To zupełnie 
inna kategoria, inna klasa. Nie 
można tego dystansu pomiędzy 
kandydatami, a obecnym Prezy-
dentem tłumaczyć jedynie poli-
tycznym doświadczeniem, ponie-
waż w szranki stanęli ludzie od lat 
obracający się w świecie polityki.

Przepaść jaka była widoczna 
pomiędzy ubiegającym się o re-
elekcję, a pozostałym kandydata-
mi to osobowość, charyzma, do-
pasowanie postaci do najwyż-
szego urzędu w państwie.

Na scenie, jak zaznaczyłem 
– z wyjątkiem obecnego prezy-
denta, pojawili się w miarę rów-
norzędni partnerzy, w większości 
z doświadczeniem parlamentar-
nym, ale za to bez cienia samo-
krytycyzmu i krzty autorefleksji.

Jak miałaby wyglądać po-
waga państwa gdy prezyden-
tem został np. pan Paweł Tanaj-
no? Człowiek, który zebrał sto 
tysięcy podpisów, aby pokazać 
się w telewizji i spróbować komuś 
na Podlasiu, czy Dolnym Śląsku 
sprzedać odkurzacz. Nie istotne 
jakie pytania stawiał prowadzący, 
on z pasją przekonywał, że jego 
odkurzacz jest najlepszy.

Rodzynkiem w tym gronie 
była pani Małgorzata Kidawa-
-Błońska. Na wyróżnienie zasłu-
guje jedynie płeć, chociaż jestem 
przekonany, iż nie jedno koło go-
spodyń wiejskich wystawiłoby 
bardziej elokwentną kandydat-
kę. Pani Małgorzata była zdecy-
dowanie skoncentrowaną na tym, 
aby nie popełnić gafy językowej. 
Obserwując kampanię można 
zauważyć, że jedynie słowa po-

toczne nie sprawiają jej proble-
mu. Słownictwo złożone stanowi, 
nie zawsze osiągalne, wyzwanie. 
Gdyby nie szyldzik – konstytucja, 
obecność w studiu pani Kidawy-
-Błońskiej byłaby niezauważalna.

U jednego z pretendentów 
do „tronu” konstytucja wywołu-
je wręcz niepohamowane emo-
cje. Potrafi się nawet publicz-
nie rozpłakać i ja taką posta-
wę w pełni rozumiem. Sam do-
znaję takiego uczucia, kiedy się-
gam po polską Konstytucję. Nie 
pozostaje nic innego jak płakać. 
Aż dziwne, że nie stała się przed-
miotem prezydenckiej debaty, 
skoro skromna epidemia dopro-
wadziła do poważnego kryzysu 
konstytucyjnego. Tak panie Ho-
łownia, łzy się same do oczu ci-
sną. Tylko skąd się wziął pański 
pomysł, kandydowania na prezy-
denta, skoro polityka to dla pana 
niezbadana wiedza tajemna. Pła-
kać się chce!

Osiągniecia gospodar-
cze to bez wątpienia poważ-
ny atut pana Marka Jakubia-
ka. Szczególnie gdyby wystarto-
wał w otwartym konkursie na pre-
zesa dużego przedsiębiorstwa, 
czy nawet międzynarodowej kor-
poracji. Sukces broni się sam. 
Kandydat ma za sobą jedną ka-
dencję w Sejmie, co w tym wy-
padku jest doświadczeniem „na 
temat”. Szkoda tylko, iż nie moż-
na tej parlamentarnej praktyki, 
analogicznie do biznesu, uznać 
za sukces. Start w wyborach pre-
zydenckich nie zdoła zrekompen-
sować poniesionych w parlamen-
cie strat.

Dobre przygotowanie po-
lityczne prezentował harcerz 
Krzysztof Bosak i jak na harce-
rza przystało podszedł poważnie 
do zadanych reguł gry, należał do 

nielicznych, którzy odpowiada-
li konkretnie na postawione pyta-
nia. Czyżby tylko on rozumiał ich 
sens? Pan Krzysztof w tym roku 
stanął na ślubnym kobiercu, więc 
czy to nie byłoby zbyt wiele szczę-
ścia na raz, młoda żona i urząd 
prezydenta? Tego przypadku 
nie należy rozpatrywać w kate-
gorii poważnej rywalizacji o pre-
zydenturę, to promocja równie 
młodej partii jak pan Krzysztof 
i gromadzenie doświadczeń na 
przyszłość.

Do kategorii partyjnych agi-
tatorów, bardziej niż poważnych 
kandydatów na prezydenta, moż-
na zaliczyć start pana Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza. Po-
twierdziła to telewizyjna debata. 
Od bądź co bądź doświadczone-
go polityka można wymagać zro-
zumienia istoty poszczególnych 
urzędów w państwie. Co cesar-
skie to prezydentowi, skoro króla 
nie mamy, a od projektów ustaw 
jest rząd. Niestety pan Włady-
sław naczytał się Konstytucji, 
stąd ten pojęciowy chaos.

Rzecz miała miejsce w latach 
siedemdziesiątych w Częstocho-
wie. Do miasta przyjeżdżał, nie 
sam – z batem, obywatel z po-
bliskiego Radomska. Wysiadał 
na dworcu kolejowym i podą-
żał w pobliskie Aleje. Tam strze-
lał dwa trzy razy z bata i rozpo-
czynał wygłaszać mowę. Następ-
nie uszedł kilkaset metrów, strze-
lał z bata i przemawiał. Był to bar-
dzo sympatyczny i pogodny czło-
wiek. Nawet milicja go nie zacze-
piała. Równie sympatycznie pre-
zentował się podczas debaty pan 
Stanisław Żółtek, jedynie bata 
było mu brak.

Robert Biedroń chciałby 
zrównać prawa kobiet w Polsce 
z tymi, którymi dysponują pa-

nie we Francji i Niemczech. Jaki 
los chciałby zgotować pan Ro-
bert polskim niewiastom? Z pew-
nością nie śledzi mediów w tych 
krajach, bo gdyby to robił, to by 
dostrzegł walkę tamtejszych pań 
o równouprawnienie, zrównanie 
zawodowych szans, godne trak-
towanie. Czy z tego wszystkie-
go polskie kobiety miałyby zrezy-
gnować? Niech zapyta pan Bie-
droń Polki, która z nich chciałaby 
pracować do 67 roku życia, aby 
nabyć prawa emerytalne?

Jeden z kandydatów w „kon-
kurencji” – wizyty zagraniczne – 
odpowiedział, że pojechałby tam 
gdzie by go chciano przyjąć – za-
prosić. Była to indywidualna wy-
powiedź, ale bez większego ry-
zyka można by ją przypisać po-
zostałym, ponieważ doskonale 
oddaje ich sposób myślenia, ich 
mentalność. Tak odbieram ich 
dotychczasowe przygotowanie 
i kwalifikacje do funkcji w pań-
stwie o jaką się ubiegają.

Wybory prezydenckie to prze-
cież nie polityczna „szansa na 
sukces”. Chociaż wielu kandyda-
tów tak ten występ potraktowa-
ło. Skoro każdy „śpiewać może”, 
to dlaczego nie mógłby zamiesz-
kać w Pałacu Namiestnikowskim.

Teraz Szanowny Czytelniku 
porównaj sobie przygotowanie 
kandydata, nawet najlepsze-
go, do urzędu głowy państwa, 
z przygotowaniem do swojej 
funkcji jakie otrzymuje każdy 
następca tronu, zanim zosta-
nie królem.

P.S.
Życie polityczne toczy 

się w Polsce szybciej, niż redak-
cja Obywatelskiej zdąży przygo-
tować nowy numer czasopisma. 

Kiepski efekt castingu pani Ki-
dawy-Błońskiej zaowocował wy-
mianą kandydatki na kogoś rze-
komo sprawniejszego. Tym kimś 
ma być Rafał Trzaskowski, 
a mógł być Radosław Sikorski. 
Nomenklatura PO przestraszy-
ła się Sikorskiego, chociaż był 
dla Platformy prawdziwą szansą 
i pewnym kandydatem do drugiej 
pozycji w rankingu. Sikorski ze-
pchnąłby na dalszy plan wszyst-
kich pozostałych kandydatów, 
do dyskusji z Andrzejem Dudą 
stanąłby jak równy z równym. 
Problem w tym, iż te wybory na 
tyle by go wzmocniły, by stać się 
naturalnym kandydatem na li-
dera ugrupowania, degradując 
pozbawionego zupełnie chary-
zmy Borysa Budkę. Tak a pro-
pos, pan Budka jest równie do-
brym szefem partii, jak pani Ki-
dawa-Błońska kandydatką na 
prezydenta.

Radosław Sikorski chyba 
ostatecznie się przekonał, że je-
żeli chce jeszcze coś w polityce 
znaczyć, to musi założyć własne 
ugrupowanie. Partyjna tłusz-
cza nie pozwoli mu na spełnia-
nie ambicji. Tu nie ma co mó-
wić o interesie Polski, skoro na-
wet interes partyjny się nie liczy. 
Pozostała czysta esencja – inte-
res własny.

Skorzystał na tej podmia-
nie najbardziej PiS, dla Andrze-
ja Dudy to przecież żadna kon-
kurencja. Trzaskowski będzie 
musiał stoczyć śmiertelną wal-
kę z Hołownią, Kosiniakiem-Ka-
myszem i Biedroniem, czyli 
z anty PO-wską koalicją. Wszy-
scy w tym gronie walczą nie 
o prezydenturę, ale o przeżycie. 
Najwięcej do stracenia ma oczy-
wiście PSL. A gdzie się dwóch 
bije, tam trzeci korzysta. 

Debata czy casting?
 ■ Po obejrzeniu debaty prezydenckiej AD 2020 na usta ciśnie się tylko jedno spostrzeżenie: widok to był ża-

łosny! Mieliśmy okazję poznać dziesięciu przyszłych „mężów stanu”. Ludzi, którzy ubiegają się o najwyższy 
urząd w państwie, mając to państwo reprezentować, ale być zarazem tarczą go osłaniającą i jego ostoją.

Jan Lech 
Skowera

▶
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Skąd się biorą skarby?

Pakunki pełne cennych przed-
miotów najczęściej mają bardzo 
podobną historię. Jacyś posiada-
cze kosztownych walorów zmu-
szeni byli do porzucenia swych 
siedzib w realiach, w których za-
branie ze sobą części ruchome-
go majątku było niemożliwe lub 
niebezpieczne. W późniejszym 
czasie po ukryte przedmioty za-
mierzali wrócić lub informację 
o miejscu, w którym się one znaj-
dują, przekazać jakiejś bliskiej 
osobie. Zdarza się, że właści-
ciel skarbu umiera, całą wiedzę 
na jego temat zabierając ze sobą 
do grobu. A wtedy bywa, że na-
wet wielka fortuna przez całe wie-
ki może czekać na przypadkowe-
go znalazcę.

Znamienny jest przypadek 
skarbów, wykopanych w roku 
1985 i 1988 w Środzie Ślą-
skiej, pochodzących z poło-
wy XIV w., składających się bli-
sko z ośmiu tysięcy monet, bi-
żuterii oraz unikatu na skalę eu-
ropejską – złotej korony, praw-
dopodobnie należącej do Blan-
ki de Valois, żony cesarza Karola 
IV Luksemburskiego. Przedmio-
ty te mają przede wszystkim war-
tość historyczną, ale wiadomo, 
że można by za nie dziś otrzy-
mać łączną zapłatę rzędu stu mi-
lionów USD. Trudno, by nie dzia-
łało na wyobraźnię to, że szcze-
gólnie w przypadku pierwsze-
go znaleziska mieliśmy do czy-
nienia z ukryciem bardzo prowi-
zorycznym. Przez grubo ponad 
sześć wieków fortuna była ukry-
ta w miejscu intensywnie uczęsz-
czanym, na głębokości nie więk-
szej, niż pół metra. Z różnych 
przyczyn (stawiania budynków, 
układania instalacji, sadzenia ro-
ślin) niezliczoną ilość razy w tym 
miejscu kopano. Wszystko wska-
zuje na to, że wiele razy dosłow-
nie centymetry obok.

Po raz pierwszy łopata ude-
rzyła w garniec ze skarbem bli-
sko 640 lat po jego zakopaniu. 
Okoliczności ukrycia skarbu mo-
żemy zrekonstruować z dość du-
żym prawdopodobieństwem. 
W XIV w. rozbity na kilka dziel-
nic Śląsk znajdował się w rękach 
książąt piastowskich, w czę-
ści jednoznacznie deklarujących 
przynależność swych ziem do 
Królestwa Polskiego, w części 
dążących do zachowania nieza-
leżności lub ciążący ku Królestwu 
Czech. Rządy Piastów oznacza-
ły m.in. pełne prawa dla Żydów. 
Ich fortuny kwitły, niektórzy dys-
ponowali majątkami, czyniący-
mi z nich partnerów finansowych 
najpierwszych władców Euro-
py. Jednym z nich był wrocławski 
bankier Mojżesz, udzielający pod 
zastaw pożyczek nawet cesarzo-

wi. Wszystko zmieniło się pod ko-
niec roku 1335, wraz ze śmiercią 
Henryka VI Dobrego, ostatniego 
z Piastów wrocławskich. Wielką 
część Śląska zajęli wtedy Czesi, 
których król, Jan Luksemburski 
natychmiast przystąpił do rozpra-
wy z Żydami. Nie tylko ograbiono 
ich z majątku, wypędzono z wie-
lu miast, np. Wrocławia (w ich rę-
kach znajdowała się jego północ-
no-wschodnia część), ale nawet 
zlikwidowano ich cmentarz (w 
okolicach dzisiejszego Muzeum 
Poczty), wszystkie nagrobki wy-
korzystując do budowy murów 
i brukowania ulic. Prawdopodob-
nie wtedy bankier Mojżesz, wraz 
z najcenniejszą częścią znajdu-
jących się w jego rękach rucho-
mości, znalazł się w nieodle-
głej Środzie. Tam musiała go do-
paść kolejna fala prześladowań. 
Nagłych, gdyż przedmioty war-
te fortunę zakopane zostały płyt-
ko, zapewne pospiesznie. Na-
paść musiała być też brutalna, bo 
ani on ani nikt inny po skarb już 
nie wrócił.

Sejf Trzeciej Rzeszy

Kiedy latem 1944 roku Armia 
Czerwona doszła do Wisły, co-
raz większa część mieszkańców 
Dolnego Śląska zaczęła się li-
czyć z koniecznością ucieczki. 
Mało kto brał natomiast pod uwa-
gę zmianę granic i trwałą utra-
tę swych nieruchomości. Opusz-
czenie domu uważano za jedynie 
przejściowe, stąd logiczne wy-
dawało się ukrycie części cen-
nych przedmiotów, by wydobyć 
je po spodziewanym powrocie. 
A w piątym roku grabieżczej woj-

ny Niemcy mieli co ukrywać. Za-
soby znajdujące się w rękach 
prywatnych były jednak tylko 
częścią tego, co na Dolny Śląsk 
zwieziono z wielu okupowanych 
krajów i z różnych stron hitlerow-
skiego państwa.

W roku 1942 główny wrocław-
ski konserwator zabytków Gun-
ter Grundmann otrzymał polece-
nie przygotowania miejsc, w któ-
rych można by zmagazynować 
zasoby muzeów z niemieckich 
miast, coraz bardziej narażo-
nych na bombardowania. Dolny 
Śląsk, jako składowisko ogrom-
nych, cennych zasobów, był dla 
takiego celu idealnym regionem. 
Znajdował się niemal poza za-
sięgiem alianckich samolotów, 
na jego terenie mieszczą się naj-
większe w Europie górskie twier-
dze, wyposażone w wielokondy-
gnacyjne piwnice i dziesiątki ki-
lometrów tuneli minerskich. Re-
gion pełen jest też zamków z głę-
bokimi podziemiami, niezliczo-
nych górniczych sztolni czy wy-
drążonych w skałach tajnych po-
mieszczeń o wielkiej kubaturze. 
Znana jest lista osiemdziesię-
ciu obiektów, wskazanych w roku 
1942 przez Grundmanna jako 
miejsca ukrycia zasobów mu-
zealnych. Dwa lata później wy-
znaczył on sto kolejnych miejsc 
– skrytek, których lista zna-
na była już tylko wąskiemu gro-
nu wtajemniczonych. To głów-
nie z nimi wiążą się opowieści 
o konwojach ciężarówek, wyjeż-
dżających z Wrocławia zamie-
nianego w twierdzę. Transporty 
te znikały w górach, bezpośredni 
świadkowie ich ukrywania ginęli 
z rąk SS. W relacjach mieszkań-

ców i robotników przymusowych 
Walimia, Jugowic czy Rzeczki 
powtarzają się informacje o za-
kazie opuszczania domów, prze-
jeździe kolumny pojazdów i parę 
godzin późniejszych odgłosach 
eksplozji. Dobrze zamaskowane 
dolnośląskie magazyny kojarzyć 
też trzeba z niemieckimi przygo-
towaniami na wypadek okupacji 
ich terytorium. W takim właśnie 
celu w 1943 roku zaczął powsta-
wać Werwolf, dywersyjno-party-
zancka formacja (nieudolnie wzo-
rowana na naszej Armii Krajo-
wej) mająca działać na obsza-
rach Trzeciej Rzeszy, opanowa-
nych przez jej wrogów. Ta sama 
okoliczność wymagała ukrycia 
przed nimi wszystkiego, co cen-
ne, a możliwe do zmagazynowa-
nia – rezerw złota, depozytów 
ze skrytek bankowych czy wo-
jennych łupów. A tych w rękach 
Niemców było bez liku. W krajach 
okupowanych codzienną grabie-
żą zajmowały się nie tylko od-
działy wojskowe, policyjne i insty-
tucje niemieckiego państwa, ale 
na własną rękę też niemal każ-
dy niemiecki żołnierz. Kilkaset ty-
sięcy zabytkowych obrazów wy-
niesiono z polskich domów i wy-
słano w paczkach do Niemiec 
nie w ramach działań służbo-
wych, ale jako rabunek prowa-
dzony indywidualnie. Większość 
tych łupów zapewne do dziś zdo-
bi ściany siedzib mieszkańców 
RFN. W niewielu przypadkach 
los ukradzionych w Polsce dzieł 
potoczył się dla nas tak szczę-
śliwie, jak płócien Jana Matejki, 
krótko po wojnie cudem odnale-
zionych w karkonoskiej Przesie-
ce czy skarbów Muzeum Czarto-

ryskich i warszawskiego Muzeum 
Narodowego, wydobytych z su-
deckich podziemi.

Brygady trofiejne

Armia Czerwona, sprawnie de-
montująca i wywożąca do oj-
czyzny proletariatu fabryki, mo-
sty, trakcję kolejową (np. całej li-
nii Wrocław – Jelenia Góra) była 
dobrze przygotowana do wy-
najdywania tego, co najcenniej-
sze. Sejfy każdego banku na 
ziemi śląskiej czy pomorskiej 
były wysadzane materiałami wy-
buchowymi. W kwietniu i maju 
1945 roku na kapitulację Fe-
stung Breslau, w podwrocław-
skich przedmieściach oczekiwały 
liczne polskie zespoły inicjatyw-
ne, mające w zdobytym mieście 
uruchomić administrację, służ-
bę zdrowia i inne dziedziny życia. 
Był wśród nich także zespół spe-
cjalistów Narodowego Banku Pol-
skiego, mający przejąć wszyst-
kie obiekty bankowe. Od 6 maja 
1945 w każdym z wrocławskich 
banków prowadził on rozmowy 
z okupującymi je dowódcami so-
wieckich oddziałów. Ich przebieg 
zawsze był identyczny. Polacy ar-
gumentowali, że mają ze sobą fa-
chowców, potrafiących w krót-
kim czasie otworzyć każdy sejf. 
Rosjanie odpowiadali, że prze-
każą Polakom budynek następ-
nego dnia, po czym każda z kas 
pancernych wylatywała w po-
wietrze. Co było ich zawartością 
– nikt z Polaków nigdy się nie 
dowiedział.

Armia Czerwona była dosko-
nale przygotowana do przejmo-
wania cennych dóbr kultu-

Gdzie jest „złoto wrocławia”?
 ■ Dolny Śląsk słynie jako kraina ukrytych skarbów, których najwięcej miało się rozmnożyć 

się miało w ostatnim roku II wojny światowej. Duża część opowieści na ten temat to plotki 
i legendy, ale – nie wszystko.

Artur 
Adamski
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Niemcy, pomimo przegranej 
podczas pierwszej wojny świa-
towej, nie dopuszczały do sie-
bie myśli, aby pozbywać się czę-
ści swego terytorium na rzecz in-
nych państw, a w szczególności 
na rzecz Polski. Sytuacja uległa 
zmianie gdy wybuchło Powsta-
nie Wielkopolskie. Ale nawet wte-
dy Niemcy jedynie w niewielkim 
stopniu zmodyfikowali swoje na-
stawienie. Wśród niektórych poli-
tyków pojawiły się koncepcje, by 
przekazać Polsce niektóre przy-
graniczne powiaty w okolicach 
Konina i Koła, jako zadośćuczy-
nienie żądaniom Polaków. Głów-
nodowodzący niemiecką armią 
Paul Hindenburg wydał rozkaz 
podległym jednostkom, aby roz-
poczęły przygotowania opera-
cyjne przeciwko odradzającej 
się Polsce. Plan operacji, pod 
kryptonimem „Wojna Pozycyj-
na” zakładał uderzenie niemiec-
kich formacji zbrojnych w sile ok. 
420 tys. żołnierzy na wytypowa-
ne miejscowości w Wielkopolsce 
– Gniezno, Poznań, Ostrzeszów 
i Ostrów Wielkopolski. 

Plan „Wojny Pozycyjnej” zo-
stał zmodyfikowany i włączo-
ny do szerszej operacji, nazwa-
nej „Wiosenne Słońce”. Ten 

z kolei zakładał współpracę po-
lityczną i militarną Niemiec i Ro-
sji bolszewickiej przeciwko Pol-
sce. Celem był ponowny rozbiór 
ziem polskich i powrót do stanu 
sprzed wybuchu wojny. Wzajem-
ne układy Niemiec i Rosji prze-
widywały udzielenie pomocy rzą-
dowi Rosji w zakresie szkolenia 
Armii Czerwonej. W tym celu wy-
słano do Rosji ok. 5 tys. niemiec-
kich oficerów i podoficerów szta-
bowych. W zamian bolszewi-
cy zobowiązali się do zwiększe-
nia intensywności działań zbroj-
nych przeciwko Polsce. Przy-
wódca bolszewików I. Lenin wy-
raził antypolskie stanowisko sło-
wami: „Polska niepodległa jest 
bardzo niebezpieczna dla Ro-
sji sowieckiej; stanowi zło, któ-
re jednakże w obecnych cza-
sach ma również swoje dobre 
strony, ponieważ dopóki istnie-
je, możemy spokojnie liczyć na 
Niemcy, gdyż Niemcy niena-
widzą Polski i w każdej chwi-
li będą z nami współpracować.” 
W akcjach na ziemiach Polski, 
bolszewicy mogli liczyć na swo-
ich wiernych towarzyszy z Ko-
munistycznej Partii Polskiej, bę-
dących sowiecką. Ponadto bol-
szewicy, wspomagani środka-

mi finansowymi z Niemiec, roz-
poczęli antypolskie akcje propa-
gandowe na Zachodzie Europy. 
Zresztą, akcje te obejmowały nie 
tylko działania przeciwko Polsce, 
ale także miały doprowadzić do 
destabilizacji politycznej w tych 
krajach. 

Operacja „Wiosenne Słoń-
ce” przewidywała rozpoczęcie 
akcji w czasie ofensywy bolsze-
wickiej. Niemcy mieli uderzyć 
na Polskę jednocześnie w kilku 
miejscach: na Suwałki i Grodno, 
od strony Torunia i Brodnicy oraz 
z Górnego Śląska. Ataki mia-
ły być skierowane na Warsza-
wę, w kierunku której uderzać 
mieli także bolszewicy ze Wscho-
du. Początek akcji przewidywa-
no na przełomie maja i czerw-
ca 1919 roku. Polacy, zaangażo-
wani na froncie wschodnim, mo-
gli wystawić przeciwko Niemcom 
ok. 220 tys. wojska, co przy licz-
bie ok 750 tys. wojska niemiec-
kiego, było siłą niewystarczają-
cą. Leninowska koncepcja trans-
misji rewolucji na Zachód Eu-
ropy uwzględniała udział woj-
ska niemieckiego przy boku bol-
szewików w ich wspólnym mar-
szu. Niemcy w ten sposób liczyli 
na zwrot sytuacji politycznej po-

wstałej w wyniku wojny świato-
wej, natomiast bolszewicka Ro-
sja liczyła na realizację rewolu-
cyjnych planów. 

Do realizacji „Wiosennej Wio-
sny” nie doszło. Alianci (w szcze-
gólności Francja) postawiła 
Niemcom twarde ultimatum od-
noszące się do warunków po-
kojowych. Niemcy do ostatniej 
chwili zwlekali, licząc na moż-
liwość szachowania Zacho-
du współpracą z bolszewikami. 
Jednocześnie sztabowcy nie-
mieccy nie do końca byli przeko-
nani o skuteczności równocze-
snej walki na froncie zachodnim 
i operacji na Wschodzie. Niektó-
rzy wyrazili zdecydowanie ne-
gatywne opinie wobec planów 
kontynuowania wojny z Alianta-
mi. Zwracali przy tym uwagę na 
niebezpieczeństwo alienacji Nie-
miec na arenie politycznej Euro-
py, wobec zaangażowania po-
litycznego po stronie bolszewi-
ków. Niemcy dopiero ostatnie-
go dnia, kiedy upływał termin ul-
timatum – 23 czerwca 1919 roku, 
uznały warunki pokojowe i zde-
cydowały się podpisać akt 28 
czerwca. Nie zmieniło to zdecy-
dowanie antypolskiego nasta-
wienia przywódców sąsiadów 

Polski. Rok później, podczas bol-
szewickiej ofensywy na Warsza-
wę, M. Tuchaczewski, później-
szy marszałek związku Sowiec-
kiego, wzywał do walki „Po trupie 
Polski do rewolucji ogólnoświato-
wej”. Także Niemcy weimarskie 
kontynuowały swoje antypolskie 
nastawienie, uznając, iż „istnie-
nie Polski jest nie do zniesienia, 
a jej zniknięcie z mapy powinno 
być celem polityki niemieckiej”. 
Dodajmy – bez względu na ustrój 
polityczny, panujący w Niem-
czech. Antypolskie nastroje wy-
rażały nawet „postępowe” i „li-
beralne” organy prasowe, takie 
jak Frankfurter Zeitung”, który 
14 czerwca 1925 roku, podczas 
tzw „wojny celnej”, pisał: „Tak czy 
inaczej Polska musi wyjść z woj-
ny śmiertelnie ranna. Z jej krwią 
odpłyną jej siły, a wreszcie nie-
podległość. A wtedy, za kilka 
lat w porozumieniu z Rosją, do-
bijemy umierającą.” 

Pełnym wyrazem antypolskiej 
polityki Niemiec i Rosji (Związ-
ku Sowieckiego) był pakt Rib-
bentrop – Mołotow. Jego za-
sadniczym celem była likwi-
dacja Polski, jako „państwa 
sezonowego”. 

„Wiosenne Słońce”
 ■ „Rosja i Niemcy są naturalnymi sprzymierzeńcami, wiąże ich przede wszystkim wrogi stosunek do 

Polski, do której terytoriów w odpowiednich częściach każde z tych państw rości sobie pretensje”. Tak 
pisał w 1922 roku Stanisław Bukowiecki (1867 – 1914), prawnik, pisarz polityczny i działacz społeczny, 
który w swoich publikacjach ukazywał niebezpieczeństwa dla Polski wynikające z położenia geopoli-
tycznego, pomiędzy Niemcami i Rosją. 

Andrzej 
Manasterski

ry. W każdym jej oddziale 
służył przynajmniej jeden czło-
wiek, w zajmowanych dworach, 
pałacach, willach burżuazji po-
trafiący wskazać wartościowe 
obrazy, rzeźby, meble czy księ-
gi. Do zadań takich skierowa-
no niemal wszystkich sowiec-
kich muzealników, konserwato-
rów zabytków, studentów histo-
rii sztuki i jeszcze większą licz-
bę absolwentów kursów na ofi-
cera „brygad trofiejnych”. W efek-
cie większość tego, co warto-
ściowe a nie ukryte, natychmiast 
transportowane było w kierunku 
Rosji. Sowieci mieli też nieogra-
niczone możliwości eksplorowa-
nia miejsc wymienionych w Li-
ście Grundmanna. Tajemnicą po-
zostaje jedynie to, jak dużą część 
ukrytych skarbów zdołali odkryć, 
co zarazem znaczy – wywieźć do 
ZSRS.

Eksploracje polskich 
komunistów

Oprócz Sowietów na dużą ska-
lę poszukiwania prowadzi-
ły też rządzące Polską komu-
nistyczne władze. Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publiczne-
go wraz z Ministerstwem Obrony 
Narodowej utworzyły np. Przed-

siębiorstwo Poszukiwań Tere-
nowych, zajmujące się wyłącz-
nie szukaniem wywiezionego 
z Wrocławia złota i innych skar-
bów. Dysponując ciężkim sprzę-
tem oraz wsparciem wojska, mi-
licji i bezpieki penetrowało ono 
miejsca, w których można się 
było ich spodziewać. Wiarygod-
ne informacje na temat osią-
gnięć tego przedsiębiorstwa nie 
są znane. Wiedząc jednak, jaki 
był los wracającego w 1947 roku 
do kraju zbiórkowego złota Fun-
duszu Obrony Narodowej (już na 
lotnisku ubecy napychali kiesze-
nie pierścionkami, którymi po-
tem płacili prostytutkom) trud-
no się spodziewać, by Polska 
na pracach tych cokolwiek uzy-
skała. Jedną z kolejnych akcji 
poszukiwawczych w 1981 roku 
podjęto z polecenia ministra 
spraw wewnętrznych Czesława 
Kiszczaka. W okresie stanu wo-
jennego dokonano wielkich wy-
kopów m.in. w bezpośrednim są-
siedztwie klasztoru w Lubiążu. 
Nie wiadomo, czy udało się wów-
czas natrafić na jakieś znaleziska 
z czasów III Rzeszy. Wiadomo 
natomiast, że odkryto pochodzą-
cy sprzed stuleci zbiór złotych 
i srebrnych monet. Wg oficjal-
nych danych miało ich być 1352. 

Tylko niewielka ich część trafiła 
do muzeów, większość władze 
PRL sprzedały nabywcy austriac-
kiemu. Druga relacja z eksplora-
cji, prowadzonych w stanie wo-
jennym mówi o odkryciu wielkie-
go kompleksu podziemi, pocho-
dzących z lat II wojny świato-
wej. Miały one zostać spenetro-
wane przez dowódców operacji, 
którzy nie wynosząc z nich ni-
czego rozkazali zasypanie wiel-
kiego wykopu. Istnieje domnie-
manie, że jedynym, co znale-
ziono w podziemiach, były ko-
ści zamordowanych tam ofiar 
III Rzeszy. Pamiętać trzeba, 
że w latach wojny samych jeń-
ców sowieckich w okolicach Wro-
cławia zniknęło bez śladu parę-
set tysięcy. Część zapewne zgi-
nęła właśnie przy budowach pod-
ziemnych kompleksów. Zgodnie 
z Konwencją Genewską każde-
mu zabitemu żołnierzowi w pań-
stwie, będącym miejscem jego 
śmierci, przysługuje oznaczony 
grób o powierzchni jednego me-
tra. Odkrycie dużej liczby zwłok 
oznacza więc obowiązek po-
niesienia niebagatelnych kosz-
tów. Często więc fakty takie nie 
są ujawniane i prawdopodobnie 
z czymś takim mieliśmy do czy-
nienia w 1982 roku w Lubiążu.

Wierzyć, nie wierzyć?

Część współczesnych poszu-
kiwaczy skarbów zwraca uwa-
gę na liczne zakazy wstępu 
na teren obiektów, wymienio-
nych w Liście Grundmanna. 
Utworzenie tam np. ścisłych re-
zerwatów przyrody miałoby być 
uzasadnione nie ochroną rzad-
kich gatunków, które tam nie wy-
stępują, lecz uniemożliwieniem 
jakiejkolwiek formy badania te-
renu. Eksploratorzy wymienia-
ją też listę osób zabitych w cza-
sie prac poszukiwawczych. Wy-
padki te wiążą z tzw. „wieczny-
mi strażnikami” – agentami nie-
mieckich służb, mającymi czu-
wać nad miejscami nadal nie-
wydobytych skarbów i rozpra-
wiającymi się ze znajdującymi 
się na ich tropie poszukiwacza-
mi. Najgłośniejszą z osób, po-
dejrzewanych o pełnienie roli 
„wiecznego strażnika”, był Her-
bert Klose – Niemiec, który 
po wojnie nie tylko uparł się, 
by pozostać na Dolnym Śląsku, 
ale zamieszkał tuż obok miej-
sca, w którym w roku 1945 znik-
nął bez śladu najsłynniejszy 
z „wrocławskich złotych konwo-
jów”. Faktem jest, że dolnoślą-
skich Niemców, którzy postąpi-

li analogicznie jak Klose, były 
setki. Właśnie z powodu ich do-
mniemanej roli wielu z nich wie-
lokrotnie przesłuchiwało i okre-
sowo więziło UB. Dzięki rela-
cjom m.in. mjr. Stanisława Sior-
ka wiemy, że PRL-owski kontr-
wywiad obserwował częstą 
obecność w miejscach kojarzo-
nych z ukrytymi skarbami osób 
zatrudnionych w niemieckich 
placówkach dyplomatycznych. 
Zdaniem niektórych znawców 
tematu – mimo aktywności or-
ganów PRL-u część skrytek z li-
sty Grundmanna już dawno zo-
stała opróżniona sprawnymi ak-
cjami niemieckich służb.

Nie ulega żadnej wątpliwo-
ści, że Dolny Śląsk był miej-
scem ukrycia ogromnej ilo-
ści wojennych łupów Trzeciej 
Rzeszy. Wiadomo, że z za-
angażowaniem dużych środ-
ków poszukiwały ich służby 
sowieckie, PRL-owskie, licz-
ne przedsięwzięcia prywat-
ne a według wielu poszlak 
i opinii także służby niemiec-
kie. Jak duża część skarbów 
została już wydobyta, a ile 
z nich nadal czeka na swoich 
odkrywców – możemy się tyl-
ko domyślać. 

▶

Nr 219 • 22 maja – 4 czerwca 2020 11



Reportaż

Kiedy samolot ląduje kilka kilo-
metrów od Marrakeszu, zaska-
kuje mnie nowoczesność i pust-
ka lotniska (Aéroport de Marra-
kech Ménara). Pasażerów jest 
kilkudziesięciu, tyleż jest również 
sprzątaczek i służby lotniskowej. 
Przed wyjściem z budynku por-
tu trzeba wypełnić specjalny for-
mularz pobytu, następnie pod-
dać się dwukrotnej kontroli. Na 
tym nie kończą się kłopoty przy-
bysza do najbardziej afrykańskie-
go miasta, jakim jest Marrakesz 
(arab. Merrakeš). 

Nazwa miasta ma swoje źró-
dła w berberyjskim słowie Mura-
kush, co oznacza Ziemię Boga. 
Ale tuarescy wędrowcy, ci z Sa-
helu i ci z gór Atlas, nie poprze-

stają na tej prostej nazwie. Bo 
przecież wszystko jest od Boga, 
od Allacha. Tuaregowie z po-
łudnia Algierii i z Mali mówią, 
że Marrakesz to Córa Pustyni, 
to Perła Południa, to Brama na 
Południe. 

Dla Tuaregów z Nigru i dla 
Berberów z Atlasu miasto jest 
Ziemią Podróży. A dla wszyst-
kich, którzy przybywają na tar-
gowiska, Marrakesz jest Czer-
wonym Miastem. Owa czerwień 
bierze się z czerwonych murów 
obronnych, które od dwunaste-
go wieku otaczają Marrakesz. 

Marrakesz, miasto baśnio-
we i najprawdziwsze z tysiąca 
i jednej baśni Berberów, Arabów 
i Maurów, położone jest opodal 

gór Atlasu. Miasto zostało za-
łożone w 1062 roku przez Abu 
Bakr ibn Umara, władcę i kuzy-
na Yussufa ibn Tashfina. Prze-
szło sto lat później, w dwuna-
stym wieku, Ali ibn Yusuf kazał 
zbudować mury, okalające Me-
dinę (Stare Miasto). Spod lot-
niska widać meczet Kutubijja, 
postawiony w środku mediny. 
To świetny punkt orientacyjny. 

Kwadratowy minaret jest 
ozdobiony czterema miedziany-
mi kulami. Za jego pierwowzór 
uważa się Giraldę, dzwonnicę 
katedry w hiszpańskiej Sewilli, 
która w czasach arabskich rzą-
dów, pełniła funkcję meczetu Al-
mahadów. Minaret meczetu zbu-
dowano w 1198 za panowania 

Jakuba al-Mansura, kalifa Maro-
ka z dynastii Almohadów. 

Tymczasem szukam trans-
portu, żeby dojechać do medy-
ny w pobliże meczetu Kutubijja. 
Autobusu nie ma. Będę jechał 
taksówką. Koszt przejazdu jest 
umowny. Od stu do dwustu dir-
hemów. W końcu wynajmuję sa-
mochód za osiemdziesiąt dirhe-
mów. Podróż trwa niecałe dwa-
dzieścia minut. Taksówka zatrzy-
muje się tuż za murami medyny. 
Stąd idę w stronę Placu Jama El 
F’na. 

Mijam niezliczone straga-
ny, sklepiki; mijam kolorowych 
sprzedawców, znachorów i wróż-
bitów. Za kawiarnią francuską 
(Cafe du France) skręcam w pra-

wo, w uliczkę szerokości może 
dwu, trzech metrów. Po siedmiu 
minutach trafiam do wynajęte-
go riadu. 

Co to jest riad? To symbol 
Marrakeszu. Po arabsku riad 
znaczy ogród. W rzeczywistości 
jest to dom, hotel z czasów ko-
lonialnych. Wnętrza tych domów 
zorganizowane są wokół otwar-
tego na niebo centralnego patio. 
Architektura patio zadziwia swym 
urokiem. Nie ma w nim okien na 
zewnątrz, na ulicę. W środku 
jest atrium, dziedziniec, niewiel-
ki ogród, niekiedy wielka palma, 
basenik albo fontanna. 

Z riadu wychodzą na wąską 
uliczkę jedynie drzwi, niekie-
dy jest malutkie okno. W tak 

Marrakesz, Córa Pustyni
 ■ Z okna samolotu patrzę przez obiektyw aparatu fotograficznego i widzę pofałdowane pia-

ski, zarośla wrzośca i drzewa świętojańskie, a w oazach palmy daktylowe. W dolinach dają 
się widzieć kępy lasu cedrowego, tu i ówdzie dęby korkowe. To królestwo, najstarsze króle-
stwo w Afryce, położone w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim i Mo-
rzem Śródziemnym. Pośród stepów i pustyń Królestwa Marokańskiego leży Marrakesz. Michał 

Mońko

Plac Jama El F'na

▶
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osłoniętych pomieszcze-
niach kobiety mogą zdjąć hidźa-
by. Ten świat medyny, riadów, 
souk, hidźabow jest zarazem 
światem niezwykłych, bajecz-
nych dla Europejczyka kolorów, 
zapachów, smaków i dźwięków. 

Medyna Marrakeszu jest 
od 1985 wpisana przez UNE-
SCO na listę światowego dzie-
dzictwa kulturowego. W roku 
2001 przestrzeń kulturowa Placu 
Jama El F’na została nazwana 
Arcydziełem Ustnego i Niemate-
rialnego Dziedzictwa Ludzkości. 
Arcydzieło Placu Jama El F’na 
zostało także wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Owo dziedzictwo to nieopi-
sane życie Placu. Tu nie ma po-
działu na noc i dzień. 

Plac Jama El F’na zwany 
jest Placem Straceńców, bo nie-
gdyś rządził tu kat – ścinał gło-
wy, obcinał ręce złodziejom. Plac 
jest zarazem targowiskiem, na 
którym można spotkać wędrow-
ców nie tylko z marokańskie-
go Atlasu, ale i z Sahelu: z Mali, 
Czadu, Mauretanii, Nigru, Suda-
nu; także z Afryki Zachodniej: 
z Beninu, Liberia, Gambii, Nige-
rii, Gwinei, Kamerunu, Senega-
lu, Togo, Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Tu, w Medynie, widać, że 
Bóg lubi różność ludów.

Widać różność ras, języków, 
zachowań. Mieszkańcy Atlasu 
mają twarze w kolorze saharyj-
skiej pustyni, a twarze tych z Su-
danu i z Nigerii mają lekko gra-
natowy odcień czerni. Wielu ma 
niebieskie oczy, rude bądź ja-
sne włosy. Ci z gór Rif w północ-
nym Maroku, mają ciemne wło-
sy i ciemne oczy. Natomiast ci 
z Atlasu Średniego maja nie-
bieskie albo zielone oczy i ja-
sne włosy. 

Mieszkańcy Atlasu Wysokie-
go odznaczają się czarnymi, pro-
stymi włosami, co ich odróżnia 
od Arabów, którzy mają kręco-
ne włosy i ciemne oczy. Berbero-
wie są uważani za rdzenną lud-
ność Północnej Afryki. Obecnie 
plemiona te występują na obsza-
rach od Oazy Siwa w Egipcie aż 
po wybrzeża Oceanu Atlantyc-
kiego i od brzegów Morza Śród-
ziemnego po południowe granice 
Sahary. 

Od czasu, gdy w 685 roku 
Arabowie zajęli kraj, zwany dziś 
Marokiem, konflikt między Ber-
berami i Arabami nie wygasł, tli 
się i niekiedy wybucha. W pewne 
dni miesiąca Berberowie przy-
bywają na targi do Marrakeszu, 
żeby sprzedawać dywany, skó-
ry, wyroby z drewna. 

W uliczkach medyny wiosną 
temperatura dochodzi w połu-
dnie do trzydziestu pięciu stop-
ni. Dzień jest piękny i z tarasu ria-
du widzę ośnieżone szczyty Atla-
su. Turyści, przeważnie francu-
skojęzyczni, przesiadują w ria-
dach i w kawiarniach przy Placu 
Jama El F’na, zwanym Placem 
Straceńców. 

Naprawdę to nie ma jedne-
go miasta o nazwie Marrakesz. 
Otoczona murami Medyna (Stare 
Miasto) przypomina Marrakesz 
sprzed setek lat: miasto jedy-
ne w Afryce i jedyne na świecie. 
Mury wyglądają tak, jakby były 
zbudowane wczorajszego dnia. 
Niezwykłe! A tuż za murami, jak 
mówią Berberowie, „rozciąga się 
Marrakesz francuski”, nawiązują-
cy architekturą do Europy. 

Francuzi byli tu obecni 
już w osiemnastym wieku. W roku 
1912 w Fezie zmusili sułtana Mu-
laja Abd al-Hafiza do zrzecze-
nia się na rzecz Francji suweren-
ności kraju i ustanowili francuski 
protektorat nad Marokiem. 

Traktat w Fezie wprowadził 
oficjalną nazwę kraju: Maroko. 
Gdy 2 marca 1956 roku Francu-
zi zrzekli się protektoratu, Ma-
roko odzyskało niepodległość, 
przyjmując nazwę: Królestwo 
Marokańskie (arab: Al-Mamla-
ka al-Maghribijja; berb.: Tagl-
dit N Lmaġrib). Dewizą Maroka 
są słowa:”Allāh, al Waţan, al Ma-
lik” (Bóg, Naród, Król). 

Stolicą Maroka nie jest Marra-
kesz, ale Rabat. Niemniej królo-
wie mają w Marrakeszu swój oka-
zały pałac, w którym przebywa-
ją w czasie częstego wizytowa-
nia miasta. Król Muhammad VI 
jest Marokańczykiem, natomiast 
jego poddani są Berberami (ok. 
32 proc.) albo Arabami (ok. 63 
proc.), albo Maurami (ok. 4 proc.). 
Muzułmanie sunnici stanowią 98 
proc. ogółu ludności. 

Ponad 50 proc. Marokańczy-
ków powyżej piętnastego roku ży-
cia nie umie czytać i pisać. W mia-
stach – w Casablance, Marrake-
szu, Rabacie, Fezie – mieszkają 
niewielkie skupiska Francuzów, 
Hiszpanów, Niemców. 

Położony niedaleko gór Atlasu 
Marrakesz jest najważniejszym 
z czterech miast Maroka. Naj-
ważniejszym dla Berberów, któ-
rzy chcą sprzedawać i kupować, 
bo rolnictwem trudną się rzad-
ko i tylko wówczas, gdy muszą. 
Miasto jest jednym z najruchliw-
szych, tętniących życiem miast 
Afryki. Tu są wszystkie afrykań-
skie twarze i wszystkie języki, ja-
kimi mówią mieszkańcy Afryki. 

Marrakesz ma najwięk-
szy w Maroku tradycyjnie ber-
beryjski bazar z ponad osiem-
nastoma sukami (mniejsze baza-
ry), gdzie handluje się wszystkim, 
począwszy od tradycyjnych ber-
beryjskich dywanów, skór i owo-
cach, a skończywszy na naczy-
niach z miedzianej blachy, spro-
wadzanej z Polski. 

Bazar jest złożony z ma-
łych targowisk, zwanych suka-
mi. Od każdej suki wiodą w głąb 
Medyny okolone murami wąskie 
uliczki, niekiedy ledwo metrowej 
szerokości. Pędzą uliczkami mo-
torynki, rowery, a osły i muły cią-
gną niewielkie wozy, wyładowa-
ne produktami. Chodzić trzeba 
uważnie, ocierając się o prawą 
ścianę uliczki. 

Nad wieczorem uliczki pusto-
szeją, a zapełniają się suki, które 
zmieniają się w bajeczne teatry 
życia, w przedstawienia, w żywe 
inscenizacje. Plac wypełnia się 
muzyką, pieśniami, łoskotem 
bębnów, zapachami i dymem kil-
kuset kuchni. I tak jest do świtu, 
nawet do rana. 

Słowo „wypełnia się” nie 
opisuje i nie jest w stanie opi-
sać tego, co na placu rzeczywi-
ście dzieje się. Tańczą w swo-
ich barwnych strojach – to czar-
ni z Mali. A mniej czarni z Maure-
tanii grają na piszczałkach i trąb-
kach. Kobiety z Mauretanii robią 
tatuaże. Między straganami cho-
dzą Arabowie z Sahary Zachod-
niej – pokazują tresowane mał-
py. Zaklinacze węży siedzą na 
ziemi. 

Tu każdy ma swoje miej-
sce. Fryzjerzy strzygą i zapla-
tają włosy, uzdrawiacze uzdra-
wiają, wróżbici wróżą, apte-
karze sprzedają maści i olejki 
na wszystko, a dentyści wyrywa-
jący zęby na oczach gawiedzi. 

Berberowie wyróżniają się 
śpiewem, muzyką, recytacja-
mi i przywiązaniem do tradycji. 
Mówią o sobie: imazeghen, co 
oznacza: „wolni ludzie”. Między 
nimi są też: „kel tagoulmoust”, co 
oznacza ludzi noszących hidżab 
(zasłonę). Słowo to wywodzi się 
od słowa hadżaba (zasłaniać), co 
oznacza: (hadżb) zasłona, czar-
czaf, kwef, zasłona na twarz.

Marokanki nie chcą być foto-
grafowane. Koran mówi bowiem, 
„żeby spuszczały skromnie swo-
je spojrzenia i strzegły swojej 
czystości” (Surah an-Nur, 24:31). 
To stwarza problemy dla fotogra-
fującego. Zresztą i mężczyźni nie 
chcą być fotografowani, a nawet 
obserwowani. Te zakazy słabną 
na widok pieniędzy. 

Plac można oglą-
dać za darmo, cho-
dząc między koloro-
wymi grajkami, zna-
chorami, sprzedawca-
mi maści i dentysta-
mi, można też oglą-
dać plac za pienią-
dze z balkonów pobli-
skich restauracji i ka-
wiarń. W ciągu kilku 
dni odwiedziłem sześć 
płatnych balkonów, ro-
biąc stamtąd zdjęcia. 

Odwiedziłem bal-
kon kawiarni fran-
cuskiej, a także ka-
wiarni „Argana”, 
gdzie w 2011 wybu-
chła bomba, zabijając 
jedenastu ludzi, głow-
nie Francuzów, Ja-
pończyków i kilku Ma-
rokańczyków. W ka-
wiarniach podają pa-
rzona miętę i dobrą 
kawę. Odważyłem się 
też iść do jednej z wie-
lu jadłodajni na Pla-
cu Jama El F’na. Ja-
dłodajnie otwierane 
są na wolnym powie-
trzu nad wieczorem. 
Podają zupy i baranie 
mięsiwa. Smakowało. 

Zanim po kilku 
dniach pojechałem 
na lotnisko, żeby wra-
cać do Europy, zdąży-
łem zwiedzić cudowne 
miejsca w Marrakeszu 
i pod Marrakeszem. 
Byłem m.in. w Bahia 
Palace i w El Badii Pa-
lace. Miasto jest bajką, 
to prawda. I jest wspo-
mnieniem potęgi, któ-
ra panowała nie-
gdyś w dzisiejszej 
Hiszpanii. 

Potęgę dawnego Ma-
roka widać w bu-
dowlach, które Ara-
bowie pozostawi-
li w dwunastym stu-
leciu w Marrake-
szu: grobowce Sa-
dytów, Pałac Ba-
hia, ruiny Pałacu el 
Badi, ogrody, gaje 
palmowe i pałace 
ogrodowe, przykła-
dowo, Dar El Beida. 
Te budowle kontra-
stują dziś z ubogimi 
sukami Mediny, po 
których jeżdżą nie-
wielkie furki zaprzę-
żone w muły. 

Zdjęcia: Michał Mońko

Na targu ulicznym

Palmy

Mury Mediny

Plac Jama El F’naPlac Jama El F’naMury 
Mediny

▶
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Myśli i Kultura

Druga wojna światowa w Euro-
pie dobiegała końca. Brytyjczy-
cy, Amerykanie i Rosjanie zbliża-
li się do Berlina. W natarciu brali 
udział wojskowi operatorzy kamer. 
W kwietniu 1945 roku oddziały bry-
tyjskie zatrzymały się nad rzeką Al-
ler w północnych Niemczech. Wy-
darzenia utrwalali wojskowi ope-
ratorzy. 12 kwietnia do brytyjskich 
żołnierzy dotarło dwóch niemiec-
kich oficerów z białą flagą. Poin-
formowali, że przysyła ich dowód-
ca z ostrzeżeniem, że w pobliżu 
znajduje się duży cywilny obóz, 
na który Anglicy z pewnością tra-
fią. Uprzedzili, że w obozie wybu-
chła epidemia tyfusu i radzili Bry-
tyjczykom nie tylko ominięcie obo-
zu, ale i zaniechanie walk w tam-
tym regionie. W trakcie walki, jak 
twierdzili oficerowie niemieccy, mo-
głoby dojść do ucieczki zarażo-
nych więźniów i tyfus rozniósłby 
się w okamgnieniu. W dodatku za-
groziłby wojskom obu stron. Brytyj-
skie dowództwo dało wiarę ofice-
rom. Mało tego, na polecenie nie-
mieckich przybyszy, wojska an-
gielskie zatknęły na swój transport 
białe flagi i pod eskortą niemiec-
kich oficerów, jechały wskazanymi 
przez nich drogami. Brytyjscy woj-
skowi operatorzy filmowi nadal na-
grywali. Zdjęcia miały być włączo-
ne do niezwykłego filmu dokumen-
talnego zleconego przez aliantów 
Sidneyowi Bernstainowi, który za-
prosił do współpracy wybitnego re-
żysera Alfreda Hitchcocka. Film za-
tytułowany „Niemieckie obozy kon-
centracyjne – stan faktyczny” uzna-
no za zapomniane dzieło brytyj-
skiej kinematografii. Niedokończo-
ny przeleżał na półce 70 lat.

Odór śmierci

Wiosną 1945 roku, alianci dotar-
li do niemieckiego Bergen-Bel-
sen. Ich droga wiodła przez mnó-
stwo pięknie utrzymanych, kwitną-
cych sadów i zasobnych gospo-
darstw. Żołnierze podziwiali okoli-
ce, ale zaniepokoił ich dziwny fetor 
unoszący się w powietrzu. Wkrót-
ce zrozumieli, że potworny zapach 
docierał z obozu koncentracyjne-
go. Siedem dekad później, angiel-
scy żołnierze ze łzami wspomina-
li wyzwalanie obozu. Wszędzie le-
żały stosy splątanych, martwych 
ciał. Martwe kobiety wyglądały jak 
marmurowe rzeźby rzucone w bło-
to. Operatorzy kamer rejestrowa-
li zastany horror, robiąc wstrząsa-
jące zbliżenia martwych, wynisz-
czonych nieludzko twarzy, zapad-
niętych oczu, sterczących kości 
policzkowych, rąk i nóg przypomi-
nających dziwne kije. Trupów były 
tysiące. Nie tysiąc lub dwa lecz 
30 tysięcy. „Trudno było uwierzyć, 
że taki los spotkał ludzi – wspo-
minał Mike Lewis, wówczas ope-
rator filmowy. – Setki ciał ułożo-

no w stosy, niektóre w stanie roz-
kładu, wszędzie odór śmierci.” Nie 
da się opowiedzieć w tym tekście 
kadru po kadrze, zdjęcia po zdję-
ciu, ale filmy i fotografie powsta-
jące przy wyzwalaniu obozów 
koncentracyjnych przez aliantów 
są nieprawdopodobnie szczegóło-
we i treściwe. „Pół żywi ludzie snu-
li się po obozie – wspomina opera-
tor William Lawrie. – Pamiętam ich 
zapadnięte oczy, martwe, zastygłe 
twarze, potworny odór i atmosferę 
kompletnej bezsilności jakby w ob-
liczu końca świata. Straciłem kon-
takt z rzeczywistością. Musieliśmy 
stanąć niejako z boku, po prostu 
żeby nie zwariować.”

Oto naga prawda

„Kręciliśmy dwa tygodnie – mówi 
Mike Lewis. – Żadne zdjęcia, któ-
re potem widziałem nie oddawa-
ły potworności i koszmaru, zgoto-
wanego przez Europejczyków lu-
dziom innej wiary.” Wojskowi ope-
ratorzy uwiecznili na swych filmach 
nie tylko ofiary obozów, ale i za-
trzymanych w czasie wyzwolenia 
ich oprawców, którym wyzwoliciele 
nakazali wkrótce nosić ciała umar-
łych do wspólnych mogił. Richard 
Dimbleby, korespondent BBC, 19 
kwietnia 1945 nagrał taki oto wstęp 
do kadrów zawartych w brytyjskiej 
kronice filmowej: „Brak mi słów, by 
opisać potworności jakie tu widzia-
łem i o jakich słyszałem. Oto naga 
prawda”. David Dimbley, syn Ri-
charda, również dziennikarz BBC, 
po latach wspominał, że szefostwo 
nie dowierzało korespondencjom 
ojca. Jego radiowe relacje z obo-
zu wyemitowali z dużym opóźnie-
niem, gdy już upewnili się, że to pie-
kło naprawdę isniało. Kiedy ojciec 
opowiada w korespondencjach, że 
ludzie w obozach zatracili świado-
mość tego czym jest człowieczeń-
stwo, zaczynałem rozumieć, że 
mówi nie tylko o oprawcach, nie 
tylko o esesmanach i kapo, ale że 
taki los mógł tam dotknąć każdego 
z nas w każdym miejscu.” Wkrótce 
po emisji relacji Dimbleby’ego pre-
mier Churchill publicznie oświad-
czył: „Żadne słowa nie oddadzą 
smutku, z jakim rząd Jego Kró-

lewskiej Mości oraz jego sojuszni-
cy, przyjmują dowody potwornych 
zbrodni ujawnianych z każdym 
dniem”.

Departament Filmu

Przedwojenny sukces kina i jego 
magiczna moc skłoniły Brytyjczy-
ków i Amerykanów do powoła-
nia wspólnego Departamentu Fil-
mu. Zadanie nowego urzędu po-
legało na produkowaniu filmów 
propagandowych, które wspiera-
ły wysiłek wojenny, a potem poli-
tykę aliantów wobec pokonanych 
Niemiec. Za sekcję brytyjską od-
powiadał wybitny producent Sid-
ney Bernstein, który dzień, po prze-
mówieniu Churchilla pojechał z ka-
merą do Bergen-Belsen. Wojskowi 
operatorzy byli tam już od tygodnia. 
Od chwili pojawienia się w obozie 
Bernsteina zaczęto zmieniać rolę 
kamery, ich celem było odtąd pro-
wadzenie materiału dowodowe-
go. Do czasu odkrycia KL Bergen-
-Belsen, operatorom kamer woj-
skowych zabraniano filmowania 
osób, które zabito lub okaleczo-
no, teraz ta niepisana tradycja zo-
stała zawieszona. Wstrząśnięty 
sytuacją w Bergen-Belsen Bern-
stein postanowił zrealizować peł-
nometrażowy film dokumentalny. 
Do współpracy zaprosił Alfreda 
Hitchcocka. Cel filmu jasno wyni-
kał z wytycznych, które przekazał 
alianckim operatorom. Chodziło 
o materiał, który kiedyś będzie do-
wodem na to, że to wszystko rze-
czywiście się stało, będzie prze-
strogą dla ludzkości. Film miał być 
adresowany także do Niemców, 
którzy na ogół powtarzali – tak żoł-
nierze, jak i cywile – że nie wiedzie-
li o obozach. Bernstein, już jako 
sędziwy człowiek, wspominał, że 
przeczuwał, iż po latach Niemcy 
będą próbowali zaprzeczać zbrod-
ni dokonanych w obozach. Filmo-
wał zresztą oficerów SS, którzy po-
magali przy najtrudniejszych zada-
niach. Operatorzy filmowi nagry-
wali w obozach tylko obraz, zapis 
dźwiękowy Bernstein zawdzięczał 
ekipom radiowym. Władze w Wa-
szyngtonie i w Londynie wsparły 
pomysł realizacji filmu dokumental-

nego. Alianccy wojskowi operato-
rzy filmowi przysyłali Bernsteinowi 
kolejne dokumenty z kolejnych wy-
zwalanych obozów m.in. Buchen-
waldu, Dachau czy Mauthausen. 
Film miał być gotowy już jesienią 
1945 roku. Wieści o Bergen-Bel-
sen nie były dla brytyjskiego rządu 
zaskoczeniem, sowiecki wywiad 
donosił o obozach koncentracyj-
nych w Polsce już latem 1944 roku. 
Alianci ignorowali jednak Rosjan, 
twierdząc, iż obawiali się, że infor-
macje o niemieckich zbrodniach 
mogą być przez nich sfałszowane, 
jak np. ta o Katyniu. Film z Bergen-
-Belsen zmienił nastawienie Brytyj-
czyków do Rosjan, a Bernstein włą-
czył sowieckie dokumenty filmowe 
z wyzwalania obozów do swojego 
filmu, w tym materiały z obozów na 
terenie Polski – słynne zdjęcia kre-
matoriów, niedopalonych zwłok, 
dzieci odsłaniające przedramiona 
z wytatuowanymi numerami, ob-
razy baraków pełnych butów, wło-
sów, okularów. Fotografie wychu-
dzonych par bliźniaczek dr. Menge-
le. Na kadrze z Majdanka pokaza-
no nawet plastikową Myszkę Miki.

Hitchcock i nowe porządki

Alianci ogłosili zwycięstwo, zanim 
Hitchcock dotarł do Europy. Ko-
niec wojny oznaczał jednak począ-
tek problemów z wprowadzaniem 
nowych porządków. W obozach 
koncentracyjnych trwała akcja po-
mocy tysiącom ocalałych więź-
niów. Wizyta Hitchcocka w Lon-
dynie nie była długa, ale bardzo 
owocna. Po obejrzeniu zdjęć wró-
cił do hotelu i sporządził listę pomy-
słów na finał filmu. Montażysta, Pe-
ter Tanner wspominał: Hitchcock 
krążył po swoim apartamencie 
i powtarzał: „Co zrobić by był prze-
konywający?”. Wybieraliśmy dłu-
gie, panoramiczne ujęcia, żeby nikt 
nam nie zarzucił sztuczek monta-
żowych. Dlatego ta sama kame-
ra pokazywała dygnitarzy, du-
chownych, a dopiero potem ciała. 
Nie było żadnych cięć. Hitchcoc-
ka uderzał kontrast między tym jak 
żyli zwykli Niemcy, a obrazem obo-
zowego koszmaru. Postanowił po-
kazać na mapach, jak blisko miast 
były obozy, chciał, żeby film oglą-
dało się jak szkolny atlas obozów. 
Film Hitchcocka i Bernsteina zro-
dził się z jak najlepszych intencji, 
jednak w nowej sytuacji między-
narodowej okazał się niewygod-
ny politycznie, chociaż zrealizował 
go na zlecenie rządu. Brytyjska ko-
alicja wojenna stanęła przed kolej-
nym ważnym dylematem. Alianci 
odpowiadali za podzielone między 
zwycięzców Niemcy. Brytyjczycy, 
zaangażowani w odbudowę poko-
nanego kraju, nie chcieli jego dal-
szej alienacji. W atmosferze zbliża-
jącej się zimnej wojny, Niemcy były 
postrzegane jako członek przy-

szłego antysowieckiego sojuszu. 
W tej sytuacji realizacja i rozpo-
wszechnianie filmów takich jak ten 
Hitchcocka i Bernsteina nie było 
już przydatne. Jednak Amerykanie 
zaczęli rozpowszechniać w swojej 
strefie okupacyjnej skróconą wer-
sję filmu. Film wyświetlano pod ty-
tułem „Młyny śmierci”, a nową for-
mę nadał mu reżyser Billy Wilder. 
Temat był ten sam, ale jego uję-
cie zupełnie inne. Film Bernste-
ina i Hitchcocka był dziełem arty-
stycznym, które miało skłonić ludz-
kość do głębszej refleksji nad tym, 
co się wydarzyło. Amerykanie zde-
cydowali się natomiast na krótszy, 
ale dobitny akt oskarżenia przeciw 
Niemcom jako sprawcom zbrodni. 
W 1988 roku Billy Wilder wspomi-
nał: „W 1945 roku mówiliśmy: mu-
simy to pokazać wszystkim Niem-
com. Odpowiedzą, że to kłam-
stwa, że przebraliśmy i ucharakte-
ryzowaliśmy statystów i że to wy-
mysł hollywoodzkiego żydostwa. 
A niby skąd mieliśmy wziąć tylu lu-
dzi, którzy wyglądali jak kościotru-
py? W dniu premiery pokaz Mły-
nów śmierci zaczynaliśmy przy 
500 osobach na widowni. Do koń-
ca wytrzymało 75.”

Ekipa Bernsteina i Hitchcoc-
ka pracowała przez cały lipiec nie 
zważając na polityczne zawirowa-
nia. Dnia 4 sierpnia Ministerstwo 
Informacji nadesłało list o nastę-
pującej treści: „Obecnie nasza po-
lityka zmierza do zachęcania, po-
budzania i motywowania Niem-
ców do wyjścia z powojennej apa-
tii. W otoczeniu szefa gabinetu sły-
chać głosy przeciwne filmowi o nie-
mieckich zbrodniach.” We wrześniu 
1945 roku przerwano prace mon-
tażowe. Niedokończony film wraz 
z dokumentacją zaplombowano 
i odłożono, a Bernstein wyruszył 
za Atlantyk by razem z Hitchcoc-
kiem kręcić filmy fabularne. Jego 
ostatnią wypowiedzią na temat fil-
mu było zdanie w liście do mon-
tażysty Petera Tannera: „Kiedyś 
przekonasz się, że to miało sens”.

Ciemności skryją ziemię

Kilka lat temu na zapomniany film 
natknął się reżyser André Sin-
ger i postanowił pokazać go świa-
tu. Dokument zatytułowany „Ciem-
ności skryją ziemię”, tym razem 
z jego uwagami, miał premie-
rę w 2014 roku, zaś w styczniu 
2015 roku, w 70. rocznicę wyzwo-
lenia KL Auschwitz-Birkenau, film 
został wyemitowany w telewizjach 
na całym świecie. W Polsce obej-
rzało go jednego wieczoru blisko 2 
miliony widzów.

Obraz kończy poruszająca myśl: 
„Jeśli nie zrozumiemy lekcji pły-
nącej z tych zdjęć, ciemności 
skryją ziemię. Ale da Bóg, że kto 
żyje – zrozumie!”

Hitchcock i zimna wojna
 ■ To nie jest historia o kinie. To opowieść o filmie dokumentalnym, który nie powstał, a który 

mógł stać się opus magnum Alfreda Hitchcocka. Historyczny i z pewnością absolutnie ponadcza-
sowy projekt zniweczyła rozpoczynająca się zimna wojna.

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

Nr 219 • 22 maja – 4 czerwca 202014



Europa i Świat

Mało kto wie, że Mur Chiński schodzi wprost 
do morza. W Lao Long Tou potężna, budowa-
na przez kilka dynastii konstrukcja kończy się 
zaraz u brzegów Zatoki Pohaj Morza Żółte-
go. Miejsce zostało nazwane „Głową starego 
smoka” – mur wygląda tu jak wielki smok pi-
jący morską wodę. To wschodni koniec (albo 
początek) Wielkiego Muru Chińskiego.

Fragment Muru schodzący do Morza 
Żółtego to część twierdzy Shanhaiguan, co 
oznacza „przejście między morzem a góra-
mi”. Twierdza została wzniesiona w 1381 roku 
przez generała Xu Da, za czasów dynastii 
Ming. W XVI wieku generał Qi Jiguang rozpo-
czął budowę ufortyfikowanego miasta – póź-
niejszego Shanghaiguan. Przez wieki była 
to najbardziej ufortyfikowana i zarazem naj-
ważniejsza część Wielkiego Muru: brama do 
Pekinu i północnych Chin. To był niemalże ko-
niec świata: ziemie na północ od twierdzy za-
mieszkiwały już tylko plemiona koczownicze. 
Kilka wieków później, w lipcu 1900 roku twier-
dza została zniszczona przez wojska japoń-
skie. Dzisiejsza wersja tego odcinka to rekon-
strukcja z lat 80. XX wieku.

Nauka i wiedza

Portoryko 51. 
stanem USA? 
Mieszkańcy zdecydują 
w listopadzie 

Portoryko chce przyłączenia do USA. Czy naj-
mniejsza wyspa położona w archipelagu Wielkich 
Antyli stanie się 51. amerykańskim stanem? Szó-
ste referendum w tej sprawie ma się odbyć w listo-
padzie. Jego wynik nie jest jednak wiążący. Osta-
teczną decyzję podejmie Kongres USA.

Portoryko to była hiszpańska kolonia, która 
stała się terytorium amerykańskim pod koniec 
XIX wieku. Obecnie ma ona status amerykańskie-
go terytorium stowarzyszonego. Mieszkańcy pła-
cą niektóre amerykańskie podatki, mają obywa-
telstwo tego kraju, ale nie mogą głosować w ame-
rykańskich wyborach prezydenckich ani wybierać 
swoich reprezentantów do Kongresu. Już niedłu-
go może się to zmienić. 

Świat walczy nie tylko 
z koronawirusem. 
Potężny tajfun 
Vongfong uderzył 
w Filipiny 

Tajfun Vongfong dotarł do Filipin. Wszystko 
podczas epidemii COVID-19. Władze obawia-
ją się przeludnienia w schroniskach, gdzie może 
dojść do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Tajfun Vongfong to pierwszy tajfun, który na-
wiedza Filipiny w tym roku. Żywiołowi towarzyszą 
porywy wiatru osiągające prędkość do 190 kilo-
metrów na godzinę. Władze ewakuują mieszkań-
ców z terenów, gdzie zagrożeniem są powodzie 
i osuwiska.

Synoptycy przewidują, że Vongfong będzie 
przemieszczał się teraz na północny zachód 
i wkrótce uderzy w wyspę Luzon, gdzie leży sto-
lica Manila. 

Polska i Niemcy 
liderami UE 
w ograniczaniu CO2 
w 2019. Zmniejszyliśmy 
emisje o... 1% tego, co 
emitują USA!

Zdaniem Eurostatu w 2019 r. emisje CO2 w Pol-
sce spadły o 5,7 proc. Przekładając to na liczby 
bezwzględne, ograniczyliśmy emisje o 19,0 mln 
ton CO2. Emisje CO2 w Niemczech spadły z ko-
lei o 4,6 proc., co przełożyło się na 34,6 mln ton 
CO2. Wspólne polsko-niemieckie wysiłki z zakre-
su polityki klimatycznej dały zatem w 2019 r. ogra-
niczenie emisji na poziomie 53,6 mln ton. Wyda-
je się, że to dużo. Ale czy na pewno? Okazuje 
się bowiem, że nasze i niemieckie ograniczenia 
z 2019 r. to zaledwie 1 proc. tego, co w skali roku 
emitują USA! 

oprac. Elżbieta Wiśniewska

Przegląd
wydarzeń

Elżbieta 
Wiśniewska

Wielki Mur Chiński. Czy wiecie, gdzie ma swój koniec?

Zika czy żółta febra w Europie w ciągu 10 lat

Jak twierdzą naukowcy, zmiany klima-
tu mogą oznaczać, że komary, które 
przenoszą niebezpieczne choroby, za-
siedlą rejony południowej Europy w cią-
gu najbliższych 10 lat. – Nasze bada-
nia pokazują potencjalne długotermino-
we koszty emisji gazów cieplarnianych. 
Ten gatunek komara prawdopodobnie 
już skorzystał na niedawnych zmianach 
klimatu w dużej części świata. Ale zmia-
ny klimatyczne zaczynają przyspieszać. 
Przewidujemy, że znaczące redukcje 
emisji mogłyby spowolnić inwazję – po-
wiedział dr Kris Murray z Imperial Colle-
ge London.

Wiele chorób przenoszonych przez 
owady, w tym wspomniana już denga, 
żółta febra, czy chikungunya, poszerza 
swój zasięg, powodując powtarzające 
się epidemie. Głównym nosicielem tych 
chorób jest komar Aedes aegypti.

Naukowcy odkryli u nietoperzy sześć nieznanych dotąd koronawirusów

U nietoperzy w Mjanmie naukow-
cy wykryli sześć dotychczas nie-
opisanych koronawirusów. Obec-
nie nie jest jasne, czy nowe wi-
rusy potrafią przenosić się mię-
dzy gatunkami i czy mogą zara-
zić ludzi. Badacze wskazują, że 
odkryte koronawirusy nie są ści-
śle związane ze szczepem, któ-
ry wywołuje COVID-19. Eksper-
ci szacują, że do tej pory odkry-
liśmy bardzo niewielką część ist-
niejących koronawirusów. Koro-
nawirusy wywołują różne sze-
roko rozpowszechnione choro-
by u ludzi, w tym SARS, MERS, 
a ostatnio globalną pandemię CO-
VID-19. Według autorów badań 
nowo odkryte koronawirusy nie 
są ściśle związane z SARS CoV-
1, MERS-CoV lub SARS-CoV-2. 
Jednak konieczne są dalsze ba-
dania w celu oceny ich możliwo-
ści rozprzestrzeniania się na inne 
gatunki, aby lepiej zrozumieć za-
grożenia dla zdrowia ludzi.
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Komentarze i Felietony

Techniki public relations to kre-
owanie wydarzeń, pisanie prze-
mówień i wypowiedzi, współ-
praca z mediami, organizowanie 
konferencji prasowych, przygoto-
wywanie wystąpień publicznych, 
tworzenie press releases i press 
kits, czyli zróżnicowanych zesta-
wów informacji dla mediów.

To, co obserwujemy 
dziś w Polsce – wrzask opozy-
cji totalnej, demolowanie porząd-
ku Rzeczypospolitej – to jeszcze 
bardziej podkreśla konieczność 
skutecznego komunikowania. 
Rząd i rządzący robią wspania-
łą robotę, ale ta robota przykry-
wana jest przez wścieklicę libe-
rałów i czerwoną pianę wnuków 
Trockiego. Trzeba niezwykłej siły 
psychicznej rządzących, żeby 
tę wściekłość znosić codziennie. 

A krzyk robi swoje, bo emocje 
i kłamstwa biorą górę nad praw-
dą i spokojem rządzących. 

Uprawianie polityki ma wie-
le wspólnego z grą w szachy. 
To gra na wielu polach. To sza-
chowanie. To szach mat i koniec 
gry. Ale w polityce gra napraw-
dę nigdy się nie kończy. Bra-
kuje na rządowych polach do-
brych rzeczników, doradców, se-
kretarzy. Jest na prawicy nadmiar 
słów. Nadmiar podziękowań, ni-
skich ukłonów, serdecznych prze-
prosin. Nadmiar opuszczonych 
głów, zawstydzeń, usprawiedli-
wień. I niedostatek twardych, mę-
skich słów: Tak jest, tak ma być, 
bo taka jest wola Polaków!

W krajach twardego jądra Eu-
ropy, szczególnie zaś w Stanach 
Zjednoczonych, doradcami, au-
torami przemówień, sekretarza-
mi zostają utalentowani dzien-
nikarze, znawcy socjotechniki 
i szachów politycznych. Na pol-
skim rynku politycznym otoczenie 
polityków jest pozbawione profe-
sjonalistów. Znawcy szachów po-
litycznych, tacy, co w kilku ru-
chach dadzą mata przeciwnikom, 
oszalałym krzykaczom, podlega-
ją eksmisji z rynku politycznego. 

„Polityka to słowa, słowa, sło-
wa” – pisze Margaret Ellen „Peg-
gy” Noonan (ur. 1950), dzien-
nikarka „The Wall Street Jour-
nal”, współpracowniczka NBC 
News i ABC News, autorka zna-
komitych przemówień prezyden-
ta Ronalda Reagana. 

Odmienne zdanie w tej kwe-
stii ma kontrowersyjny konsul-
tant polityczny Paul John Mana-
fort (ur. 1949), lobbysta, dorad-
ca kilku prezydentów w kampa-
niach wyborczych. Twierdzi on, 
że w walce o maksymalizację po-
parcia politycznego, same sło-
wa nie wystarczają. Konieczne 
są działania z zakresu semantyki 
politycznej, psychologii społecz-
nej i public relations. 

Paul J. Manafort ma w swo-
im politycznym dorobku wygrane 
kampanie Geralda Forda, Ronal-
da Reagana, George’a H.W.Bu-
sha, Wiktora Janukowycza, Fer-
dynanda Marcosa, Mobutu Sese 
Seko, Jonasa Savimbi, Donal-
da Trumpa. Można powiedzieć, 
że każdy kandydat polityczny, 
który zatrudniał Paula Monafor-
ta w roli konsultanta PR, zosta-
wał prezydentem. 

Pierwszym politykiem, któ-
ry zatrudnił pracownika do 
spraw relacji publicznych, był 
Andrew Jackson (1767-1845), 
ekscentryczny prezydent Sta-
nów Zjednoczonych. Zatrud-
niał on urzędnika do spraw me-
diów i kontaktów z publicznością. 
Owym urzędnikiem był Amos 
Kendall (1789-1869), dziennikarz, 
prawnik i polityk.

Kendall od roku 1829 pełnił 
funkcję sekretarza prasowego 
prezydenta Jacksona. Pisał prze-
mówienia, opracowywał oficjal-
ne dokumenty, przygotowywał 
dla prasy zróżnicowane news re-
leases. Zajmował się sprawami, 
które dziś wchodzą w zakres 
prac agencji PR. Nadto redago-
wał i wydawał pisma: „George-
town Minerva” i „Georgetown Pa-
triot”. Uznanie zyskał jako na-
czelny pisma „Argus of Western 
America”. 

Korzeni dzisiejszych public re-
lations należy szukać w rozwoju 
organizacji politycznych, bizne-
sowych, społecznych i religijnych. 

„Strategia public rela-
tions wykorzystywana jest jako 
broń władzy na naszym politycz-
nym i gospodarczym rynku opi-
nii publicznej, a zatem PR za-
sługują na większą naszą uwa-

gę i kontrolę – pisał Scott Cu-
tlip (1915–2000), dziennikarz, 
prekursor edukacji PR na uczel-
niach, autor książki „Effective Pu-
blic Relations”. 

Scott Cutlip wyprowadził po-
czątki public relations z cza-
sów rewolucji francuskiej i walk 
o niepodległość Ameryki, gdy 
sukcesy i klęski rewolucjonistów 
zależały od opinii publicznej. 

„Poparcie opinii publicz-

nej jest wszystkim: z nim nic 
nie może się nie udać, bez nie-
go nic nie może się udać – mó-
wił prezydent Abraham Lincoln. 
– Ten, kto modeluje opinię pu-
bliczną, jest ważniejszy od tego, 
kto ustala prawa i wydaje de-
cyzje. Bo on, moderator, czy-
ni te prawa i decyzje możliwymi 
albo niemożliwymi do wprowa-
dzenia w życie”. 

W książce „The Unseen” Cu-
tlip pisze, że public relations jest 
istotnym trybikiem w systemie in-
formacyjnym rządu.

„Osłona informacyjna rzą-
du, wyprzedzająca rządowe dzia-
łania, konieczna jest szczegól-
nie tam, gdzie podejmowane 
są przełomowe reformy, które 
dają pozytywne skutki, ale naru-
szają takie czy inne interesy gru-
powe, najczęściej dobrze oko-
pane i zawzięcie bronione. De-
klarowanie woli reformatorskiej 
nie wystarczy, konieczna jest so-
cjotechnika rządzenia”. 

Konkurentem Cutlipa w ob-
szarze PR był Edward L. Ber-
nays (1891-1995), dziennikarz, 
zwany ojcem PR (Father of Pu-
blic Relations and Leader In Opi-
nion Making Dies). Jeden ze stu 
najbardziej wpływowych ludzi 
XX wieku. 

W roku 1928 roku Bernays 
napisał książkę „Propagan-
da”, w której przełożył rozwiąza-
nia w biznesie do polityki. Stwier-
dził, że politykę sprzedaje się na 
tych samych zasadach, co pro-
dukty i usługi. Zalecał stosowa-
nie słów – kluczy i sloganów. Sło-
wa, jego zdaniem, muszą mieć 
ładunek emocjonalny. Powinny 
odwoływać się do uznanych war-
tości. Usprawiedliwiał manipula-

cję tłumem. 
Bernays akceptował „Psycho-

logię tłumu” Gustawa Le Bona. 
Uważał, że społeczeństwo jest 
nieracjonalne, a w wyniku dzia-
łania „instynktu stadnego”, jest 
dla siebie i dla państwa niebez-
pieczne. W walce politycznej 
opowiadał się za stygmatyzowa-
niem agresywnych przeciwników 
za pomocą epitetów. Przywiązy-
wał dużą wagę do używania stra-
chu jako narzędzia dezorganizo-
wania woli przeciwników. 

„Nasi zwolennicy i potencjal-
ni zwolennicy muszą się bać na-
szych przeciwników” – twier-
dził Bernays w ‘Propagandzie’. – 
Obiektywne fakty powinny mieć 
mniejszy wpływ na kształt opinii 
publicznej niż emocje i wierzenia 
odbiorców”. 

Bernays doradzał prezyden-
tom Stanów Zjednoczonych, kon-
cernom General Electric, Doge 
Motors, American Tobacco, 
a także biznesmenom i takim le-
gendarnym osobom, jak Emil Ca-
ruso, Eleonora Roosevelt i nasz 
pianista, Ignacy Paderewski. 

Pierwsza amerykańska agen-
cja public relations powsta-
ła w Bostonie w 1900 roku. Na-
zywała się Publicity Bureau. 
Dwa lata później powstała agen-

cja prasowa w Waszyngtonie, 
założona przez Williama Wolf-
fa Smitha, korespondenta „New 
York Sun”. Smith głosił, że pu-
blic relations to nade wszystko 
dbałość o dobry wizerunek oso-
by, organizacji. 

Ale nie zawsze i nie wszę-
dzie władcy państw, kolei, ban-
ków, hut dbali o reputację, o opinię. 
Kiedy jednak stawali się obiektem 
publicznej krytyki, próbowali uci-
szać krytyków, płacąc i przepła-
cając za reklamy w krytykujących 
ich gazetach. Kiedy nie skutko-
wało kupowanie dziennikarzy, 
kupowali gazety, stacje radiowe 
i telewizyjne i tam zatrudniali po-
słusznych sobie dziennikarzy. 

W końcu politycy, biznesme-
ni i przedsiębiorcy zaczęli wynaj-
mować specjalnych ludzi, aby od-
powiednio prezentowali ich wi-
zerunki i ich stanowiska w kwe-
stiach politycznych, biznesowych 
i moralnych. Stała komunikacja 
z opinią, prezentacja stanowisk, 
poglądów, otwartość, czyli dobre 
informowanie stało się najlep-
szym sposobem dotarcia do opi-
nii publicznej. 

John D. Rockefeller zatrud-
nił w 1914 roku Ivy Ledbette-
ra Lee (1877 – 1934), reportera 
z Wall Street, który od 1903 roku 
zajmował się czymś, co nazywa-
my dzisiaj PR. Ivy ukończył Emo-
ry i Princeton. W 1898 był repor-
terem pisma „New York Journal”. 
W roku 1900 sformułował gło-
śne hasło: „The public be infor-
mel” (Niech społeczeństwo bę-
dzie informowane). 

Ivy L. Lee zmienił obraz cie-
szącej się złą sławą rodziny Roc-
kefellerów. Pokazywał ich w ko-
ściele, przy obiedzie, w domu star-
ców i przy grze w golfa. Informa-
cja powiązana była z pewnymi 
działaniami. Rockefeller rozwią-
zywał „po ludzku” konflikty z ro-
botnikami, był filantropem, budo-
wał szkoły. I taki wizerunek Roc-
kefellerów utrwalił się w umy-
słach Amerykanów. 

Dzisiaj moglibyśmy po-
wiedzieć, że wizerunek jest 
czymś wirtualnym w przeciwień-
stwie do czegoś realnego.

Ivy L. Lee pracował dla „Pen-
nsylvania Railroad, „Chrysler”, 
„Guggenheim”, „News York 
American”, „New York Central”, 
„Union Pacific”. Pisał w gazetach 
„New York Times”, „New York 
World”. Na progu wielkiego kry-
zysu, w 1929, pracował dla Ro-
sji Sowieckiej: napisał „Present 
– day Russia”. Tuż przed śmier-
cią, w 1934, doradzał firmie nie-
mieckiej IG Farben. 

W czasie pierwszej wojny 
światowej techniki komunikacyj-
ne PR odegrały szczególną rolę. 
Prezydent Woodrow Wilson 

Polityka jest grą w szachy
 ■ Dzieje rządów i rządzenia zaludniają politycy różnych opcji i różnej miary. Najczęściej mówi 

się o premierach, ministrach, prezydentach. W ich cieniu pracują asystenci, doradcy, rzecznicy, 
specjaliści z zakresu public relations. Od nich zależy sukces albo klęska rządów i rządzących. 
Ale wcześniej to od rządzących zależy, kto będzie i kto nie będzie doradcą, rzecznikiem etc. 

Michał Mońko

▶
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Ekonomia i Finanse

Taką ogólną konkluzję może-
my wyłuskać z lektury majowej 
prognozy gospodarczej autor-
stwa Komisji Europejskiej. Na 
tym tle, a właściwie zestawie da-
nych, polska gospodarka rysuje 
się jako jedna z najbardziej od-
pornych w łapaniu zadyszki go-
spodarczej. Nasz kraj spośród 
27 państw członkowskich może 
się pochwalić najmniejszym sza-
cowanym spadkiem Produktu 
Krajowego Brutto w 2020 r., któ-
ry został ustalony na poziomie 
minus 4, 3 proc. Prognozowana 
inflacja w Polsce będzie sięgać 
2, 5 proc, czyli w granicach pro-
jekcji celu wyznaczonego przez 
NBP. Nad Wisłą odczyt bezrobo-
cia liczony według metodologii 
unijnej w tym roku powinien wy-
nieść ok. 7, 5 proc., warto odno-
tować, iż będzie to wzrost jedy-
nie o 4, 2 proc. w stosunku do 
2019 r. Najniższym 4 proc. sza-
cowanym bezrobociem może 
pochwalić się gospodarka nie-
miecka, na końcu z niechlub-
nym 19 i 18-procentowym bez-
robociem znajdą się Grecja oraz 
Hiszpania. Na tym tle skrajnie 
negatywne dane napływają zza 
oceanu. W USA w ciągu ostat-
nich siedmiu tygodni, 36 milio-
nów ludzi straciło pracę. Bezro-
bocie tej jednej z największych 

gospodarek świata wzrosło z 4, 
4 proc. do około 15 proc.

Międzynarodowa instytu-
cja finansowa, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, w swoich 
majowych szacunkach przed-
stawia wskaźnik dotyczący na-
szego kraju. EBOR prognozu-
je, że obecny rok Polska zakoń-
czy z 3, 5-proc. recesją, wy-
wołaną pandemią wirusa, na-
tomiast w 2021 r. bank oczeku-
je trwałego ożywienia gospo-
darczego na poziomie 4, 0 proc. 
PKB. Bank zaznacza, że Pol-
ska, która była odporna na kry-
zys finansowy 2008-2009 r., 
tym razem odczuje efekt pande-
mii głównie za sprawą ścisłych 
związków w globalnych łańcu-
chach wartości. Wskazano, że 
siła oddziaływania na spowol-
nienie gospodarcze będzie za-
leżeć od skali oraz tempa stop-
niowego znoszenia obostrzeń. 
Główna ekonomistka EBOR, Be-
ata Javrocik zakomunikowała 
o potrzebie większego zaanga-
żowania państw w wolny handel 
oraz przestrzegała przed protek-
cjonizmem oraz nacjonalizmem 
gospodarczym. Wyżej wzmian-
kowane raporty i analizy traktu-
jące o pozytywnym scenariuszu 
dla Polski przekuły się w serię 
doniesień prasowych.

Agencja informacyjna Blo-
omberg opublikowała ob-
szerny i kompleksowy artykuł 
o Polsce, w którym odnotowano, 
iż na tle 27 gospodarek Unii Eu-
ropejskiej możemy się pochwa-
lić najmniejszym prognozowa-
nym spadkiem PKB. Agencja po-
informowała także o rozwiąza-
niach systemowych składających 
się na polską wersję rządowe-
go wsparcia biznesu. W tym celu 
posłużono się przykładem dzia-
łań Polskiego Funduszu Rozwo-
ju oraz przedstawiono twarde 
dane programu ratunkowego dla 
przedsiębiorców. Cytowany szef 
PFR Paweł Borys zakomuniko-
wał, że w drugiej połowie kwiet-
nia znaleźliśmy się w „dołku” ak-
tywności ekonomicznej, a wycho-
dzenie na ścieżkę wzrostu może 
zająć kilka kwartałów. Aby w peł-
ni zobrazować kondycję rodzi-
mej gospodarki, szef PFR posłu-
żył się „U”-kształtnym modelem, 
który oznacza dynamiczny spa-
dek potencjału następnie trwa-
łą recesję oraz stopniowy powrót 
ożywienia gospodarczego. Z ko-
lej w wypowiedzi dla rodzimych 
mediów, Paweł Borys podkreślił 
znaczenie i rangę pakietu osłono-
wego, wskazał, iż nasze mikrofir-
my mogą liczyć średnio na kwotę 
70 tys. zł subwencji. Warto odno-

tować, iż największa gospodarka 
UE, jaką są Niemcy, na analogicz-
ne wsparcie dla swojego biznesu 
przeznaczyła jak do tej pory śred-
nio ok 55 tys. zł.

W najnowszym raporcie ING 
Banku Śląskiego potwierdzono, 
że Polska jest gospodarzem jed-
nego z największych pakietów fi-
skalnych i osłonowych w Europie, 
które w stosunku do PKB ustę-
pują nielicznym krajom, takim jak 
Australia, Japonia czy USA. Ska-
la działania będzie wiązała się 
ze zwiększonymi potrzebami po-
życzkowymi budżetu netto w bie-
żącym roku. Deficyt budżetowy 

w 2020 r. przekroczy mode-
lowany poziom i wyniesie nieno-
towane wcześniej poziomy. Sza-
cunkowo NBP zakupi obligacje 
na poziomie 185 mld zł, na któ-
re będą się składać papiery skar-
bowe oraz rynkowe instrumen-
ty dłużne emitowane przez Polski 
Fundusz Rozwoju. Autorzy rapor-
tu zauważają także, iż towarzy-
szący skupowi papierów dłużnych 
przez NBP klimat obfituje w niską 
transparentność działań. Odmien-
nie niż w szacunkach Komisji Eu-
ropejskiej prognozowane Polskie 
PKB w 2020 r. zdaniem analityków 
ING ma się skurczyć o 4, 5 proc. 
Z kolei nasze bezrobocie w ana-
logicznym okresie według wyli-

czeń banku zostało oszacowane 
na około 10 proc. Natomiast infla-
cja została wyliczona na poziomie 
3, 1 proc. W omawianym raporcie 
podkreślono także, iż środki za-
radcze zastosowane przez nasz 
kraj zostały podjęte we wcze-
snej fazie niekorzystnych zjawisk 
związanych z pandemią.

Z łatwością można zauwa-
żyć, że spora część najważniej-
szych ośrodków myśli ekonomicz-
nej zgodnie dokonała pozytywnej 
predykcji sytuacji makroekono-
micznej w Polsce. Choć skutki re-
cesji będą odczuwane przez długi 
okres, to jako kraj możemy się po-
chwalić jednym z najmniejszych 
planowanych impaktów gospo-
darczych. Na opisany obraz wpły-
nęła nasza dotychczasowa struk-
tura gospodarcza oraz stabilne 
fundamenty, które w połączeniu 
z polskim modelem programu an-
tykryzysowego sprawiły, że nasz 
kraj może okazać się najbardziej 
odporny na turbulencje związa-
ne ze światową pandemią wirusa 
SARS-CoV-2.

Czy tak się stanie, nie wia-
domo, ale zapewne wiele bę-
dzie zależało od dynamiki tem-
pa odbicia naszej gospodar-
ki oraz od społecznej samody-
scypliny w czasie epidemii.

Polski PKB z najmniejszym 
spadkiem w całej UE

 ■ Obecne „niedogodności” w europejskiej gospodarce są zawirowaniami symetrycznymi oznaczającymi brak występowania 
zielonych wysp oraz bezpiecznych przystani. Lockdown spowodowany pandemią dla nikogo nie będzie neutralny, a recesja 
dotknie wszystkich członków Unii Europejskiej. Natomiast szybkie i trwałe ożywienie gospodarek będzie zależało od zdecy-
dowanych i skoordynowanych działań na poziomie unijnym oraz państw narodowych.

Michał Ćwigoń

powołał Committee on Public 
Information, tzw. Creel Commit-
tee (Komitet Creela), od nazwi-
ska dziennikarza Georgea Cre-
el’a (1876-1953). Bernays, powo-
łany do Komitetu Creela, opto-
wał za wojną psychologiczną 
z Niemcami. 

Creel był redaktorem naczel-
nym gazet „Kansas City” (1896), 
„The Independent” (1899), a tak-
że „The Rocky Montain”. Od roku 
1916 pracował w Narodowym Ko-
mitecie Demokratycznym, a na-
stępnie, na polecenie prezydenta 
Woodrowa Wilsona, został prze-
wodniczącym Komitetu Informa-
cji Publicznej. 

W skład Komitetu Cre-
ela weszli najzdolniejsi dzienni-
karze i specjaliści z zakresu psy-
chologii, neurologii, twórczego 
pisania etc. Byli wśród nich Scott 
Cutlip i Edward Bernays, au-
tor „Crystallizing Public Opinion” 
(1927), a także „Propaganda” 
(1923). Ich zadaniem było mobi-
lizowanie poparcia opinii publicz-
nej dla wysiłków wojennych Sta-
nów Zjednoczonych.

Podobną rolę do Komitetu 
Creela spełniał w czasie dru-
giej wojny Office of War Infor-

mation. Pod kierownictwem El-
mera Daviesa, doskonałego 
dziennikarza, organizacja prze-
kształciła się w działającą do 
dzisiaj United States Informa-
tion Agency. 

Dzisiaj, w ojczyźnie Kendal-
la i Creela, pracuje 6500 agen-
cji komunikacji zintegrowanej. 
Ponad 6000 agencji ma dzia-
ły PR. United States Information 
Agency zatrudnia 9000 specjali-
stów od PR. Departament Obro-
ny USA ma ponad 1000 specja-
listów od komunikacji. Z dzia-
łalności typu PR żyje co naj-
mniej 220 tysięcy Amerykanów. 
W ponad dwustu uniwersyte-
tach prowadzone są zajęcia z pu-
blic relations. 

Najlepsi rzecznicy i sekretarze 
nie noszą teczki za prezydentem 
albo premierem. Są od czegoś in-
nego. Profesjonalista od PR, Wil-
liam Lewis Safire (1829-2009), 
dziennikarz, sekretarz i autor 
przemówień prezydenta Nixona, 
określa rolę sekretarza prasowe-
go jako komunikatora. 

»Dobry sekretarz praso-
wy wypowiada się w imieniu pra-
sy do prezydenta i w imieniu pre-
zydenta do prasy – pisze w pi-

śmie „The New York Times. – Se-
kretarz zajmuje pozycję gdzieś 
pośrodku, jakby na ziemi niczyjej. 
Jest bardziej człowiekiem pre-
zydenta niż prasy, ale nie może 
być całkowicie człowiekiem 
prezydenta«. 

Sekretarz albo rzecznik ma 
być przede wszystkim skutecz-
ny, przekonujący i wiarygodny. 
Ani dziennikarzy, ani obywateli 
nie interesują osobiste dylematy 
moralne rzecznika rządu czy se-
kretarza prasowego premiera czy 
prezydenta. 

Ale Jerald terHorst (1922-
2010), dziennikarz, sekretarz pra-
sowy prezydenta Geralda Forda, 
odszedł z Białego Domu z powo-
dów moralnych: „Rzecznik powi-
nien mieć głębokie przekonanie, 
że decyzje jego szefa są słusz-
ne” – powiedział terHorst, rezy-
gnując ze stanowiska z powodu 
odmiennego podejścia do afery 
Watergate. 

Inny pogląd na rolę sekretarza 
prasowego prezydenta zaprezen-
tował następca terHorsta, wcze-
śniej reporter telewizji NBC, Ron 
Nessen (ur. 1934), rzecznik pra-
sowy Białego Domu: „Sekretarz 
prasowy nie zawsze musi zga-

dzać się z prezydentem, musi 
być lojalny w stosunku do opinii 
publicznej. I nie powinien świa-
domie okłamywać czy wprowa-
dzać w błąd prasy”. 

Na polskim rynku politycznym 
nie ma profesjonalnych rzecz-
ników, doradców, pisarzy prze-
mówień. Bywają tacy, co noszą 
teczki z przemówieniami swoich 
szefów. 

Wśród wielu znanych w świe-
cie doradców i pisarzy przemó-
wień byli też tacy, których pre-
zydenci traktowali jako przy-
jaciół. Do takich należał The-
odore (Ted) Chaikin Soren-
sen (1928-2010), dzienni-
karz, wybitny doradca, pisarz 
mowy i przyjaciel prezydenta 
Johna F. Kennedy’ego. 

Sorensen odegrał klu-
czową rolę jako dorad-
ca w czasie kryzysu na Ku-
bie i później, w czasie kore-
spondencji z Nikitą Chruszczo-
wem. Zasłynął głównie z jed-
nego powodu: w przemówie-
niu inauguracyjnym prezyden-
ta JFK w 1961 zawarł slogan – 
hasło: „Ask not what your coun-
try can do for you; ask what you 
can do for your country” (Nie py-

taj, co twój kraj może zrobić dla 
ciebie, zapytaj, co ty możesz 
zrobić dla swojego kraju). 

W ostatnich dziesięcioleciach 
mamy coraz mniej dziennikarzy 
profesjonalnych, a do tego gen-
tlemanów. W takim to środowi-
sku, nierzadko nieprzychylnych, 
nawet wrogich mediów, w śro-
dowisku mediów coraz bardziej 
żądnych sensacji, mediów, dla 
których informacja musi być roz-
rywką albo krwią na ekranie te-
lewizora, rzecznik, konsultant, 
doradca musi zachować spokój 
i trzeźwy umysł. 

Świadomość tego pozwa-
la uzmysłowić sobie, jakimi spe-
cjalistami powinni być ludzie od-
powiadający za komunikację 
na rynku politycznym. Nie jest 
pewne, czy John F. Kennedy był-
by prezydentem bez Teda So-
rensena. Jest pewne, że Donald 
Trump nie byłoby prezydentem 
bez Paula Monaforta. 

Pytanie zatem, czy Andrzej 
Duda będzie prezydentem bez 
szefa kampanii, który potra-
fiłby zaszachować opozycję 
i dać mata konkurentom do Pa-
łacu Prezydenta. 
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Choć matematyka jest nauką 
ścisłą, zręczne manipulacje, ja-
kich dopuścili się propagandy-
ści spowodowały, iż wiele osób 
uwierzyło, że prezydent Łodzi 
została wybrana przez 70 pro-
cent łodzian. Faktycznie za-
głosowało na nią 70 proc., ale 
z tych, którzy poszli na wybo-
ry. Przy frekwencji wyborczej 
49 proc. oznacza to, że na Han-
nę Zdanowską zagłosował nie 
mniej ni więcej tylko co trze-
ci Łodzianin. Mówienie zatem, 
że większość łodzian wybra-
ła ją na prezydenta miasta jest 
poważnym nadużyciem i zbrod-
nią na matematyce. Trzeba 
też wziąć pod wagę okoliczno-
ści tego wyboru.

Pchła szachrajka

W samym urzędzie miasta i jed-
nostkach podległych prezydent 
Łodzi pracują tysiące ludzi. Je-
śli doliczyć ich rodziny, których 
byt zależy od osiąganych do-
chodów, to już spory tłum po-
tencjalnych wyborców. Nie wol-
no przy tym zapomnieć, że Han-
na Zdanowska jest od lat szefo-
wą lokalnych struktur Platformy 
Obywatelskiej i to od niej zale-
ży, kto i w jakiej kolejności znaj-
duje się na listach wyborczych 
PO. Prezydent Łodzi, z umiejęt-
nością godną pchły szachraj-
ki, wprowadzała w błąd elek-
torat oświadczeniami o swo-
jej rzekomej niezależności po-
litycznej. Niestety nieektórzy 
bezrefleksyjni i podatni na pro-
pagandę ludzie dali się nabrać, 
co bez wątpienia miało wpływ 
na wynik wyborów.

W utrzymaniu fotela pre-
zydent miasta pomogła Zda-
nowskiej niezrozumiała po-
lityka Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Politycy PiS najpierw za-
powiedzieli, że nie będzie ona 
mogła pełnić funkcji prezyden-
ta w związku z wyrokiem sądu, 
jaki zapadł w jej sprawie (pre-
zydent Łodzi udowodniono po-
świadczanie nieprawdy w doku-
mentach) A następnie nie zro-
bili nic aby odsunąć ją od wła-
dzy, gdy wyrok się uprawomoc-
nił. Gdy Hanna Zdanowska łka-
ła rzewnie przed kamerami, od-
grywając ofiarę gier politycz-
nych, ludzie uwierzyli. Metoda 
Sawickiej poskutkowała. Wie-
le osób niepopierających na co 
dzień Hanny Zdanowskiej, rzu-

ciło się do obrony budzącej li-
tość kobiety 

Stara zasada mówi, że nie-
ważne, kto jak głosuje, ważne, 
kto liczy głosy. A w tym wypad-
ku organizacją wyborów w Łodzi 
zajmował się Zespół do Spraw 
Wyborów przy Prezydencie 
Miasta (!) To od tego gremium 
zależało, kto zasiada w komi-
sjach, w jakich konfiguracjach, 
jak wygląda organizacja licze-
nia głosów. To, że wszelkie de-
cyzje związane z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem wy-
borów zapadały w gronie urzęd-
ników podległych kandydatce, 
nikomu nie przeszkadzało.

Opary absurdu

Dzięki przebiegłym sztuczkom 
Hanna Zdanowska rządzi Ło-
dzią od dziesięciu lat a nad mia-
stem unoszą się coraz większe 
opary absurdu. 

Co jakiś czas media dono-
szą o kolejnych próbach wy-
ciągania pieniędzy od rządu na 
potrzeby Łodzi, które to środ-
ki w efekcie są marnotrawione 
albo zasilają konta prominent-
nych przedsiębiorców zwią-
zanych z Platformą Obywatel-
ską i wykonujących różne pra-
ce na rzecz miasta (wyburze-
nia, projekty, remonty). 

W ostatnim tygodniu z łódz-
kiego magistratu dobiegło bia-
dolenie, że Łódź jest na skra-
ju bankructwa, a wszystkie-
mu winna ma być...zła poli-
tyka rządu PiS i...koronawi-
rus. Na ten moment w budże-
cie Łodzi brakuje około 74,4 
mln. Prezydent Łodzi oświad-
czyła, że czeka na wsparcie 
ze strony rządu. Warto przypo-
mnieć,że ledwie kilka miesięcy 
temu wystosowała dramatycz-
ny apel do premiera Mateusza 
Morawieckiego z prośbą o 13 
mld zł niezbędnych na ratowa-
nie walących się, zaniedbanych 
latami przez nią samą kamie-
nic. (!) 

Po sprawdzeniu okazało 
się, że podana premierowi kwo-
ta „ ma charakter szacunkowy 
„a szacunku dokonano„ w opar-
ciu o obecne ceny remontu dla 
tego typu nieruchomości. Śred-
ni koszt remontu lokalu socjal-
nego wynosi 25 tys. zł a miesz-
kania 34,5 tys.Według urzędni-
ków „nierzadko koszt remontu 
mieszkania dochodzi do 50 

Dobra Pani czyli
prezydent do bani

 ■ Krążące w przestrzeni publicznej opowieści o prezydent Łodzi, Hannie Zdanowskiej – szefowej lokal-
nych struktur PO – przypominają legendy o bazyliszku, w których fantazje i domysły powtarzane na 
przestrzeni lat żyją już własnym życiem. Przy sprawnym, rozbudowanym i sowicie opłacanym z publicz-
nych pieniędzy aparacie urzędowej propagandy nietrudno wmówić wyborcom, że nieudolnie zarządza-
jąca miastem od dziesięciu lat prezydent to „Dobra Pani”.

Autor grafiki: Wojciech Hempel

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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tys zł. Czyli niemal dwa razy 

tyle! W przypadku remontów ge-
neralnych całych kamienic na 
kompleksową odnowę jednej 
nieruchomości potrzeba średnio 
8 mln. Kwoty te mogą się róż-
nić w zależności od stanu, wiel-
kości i charakteru budynku wy-
magającego remontu. Urzędni-
cy zakładają, że ta kwota wy-
starczy na remont 1624 kamie-
nic. Dokładnych wyliczeń brak.

Pieniądze wyrzucane 
w błoto 

Warto podkreślić, że w latach 
2014-2018 do Łodzi wpłynę-
ło już na realizację projektów 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 140 mln euro! Tym-
czasem odnawiane przez mia-
sto kamienice pełne są poważ-
nych usterek. Grzyb, wilgoć, 
niedrożne przewody komino-
we i wentylacyjne, wadliwe in-
stalacje elektryczne. Co cieka-
we w Zarządzie Lokali Miejskich 
jedynie dwóch inspektorów zaj-
muje się nieruchomościami ob-
jętymi projektami rewitalizacyj-
nymi, tj. zatwierdza ich jakość.. 
A spośród siedmiu firm doko-
nujących w ramach przetar-
gów przeglądów budowlanych 
prawie połowa należy do jed-
nej rodziny. 

Problem walących się łódz-
kich kamienic nie dotyczy tyl-
ko starych, zaniedbanych la-
tami budynków. W paździer-
niku 2019 roku zawaliła się re-
montowana, opróżniona z loka-
torów kamienica przy ulicy Re-
wolucji 1905 roku nr 29. Wcze-
śniej na prace remontowe tego 
budynku miasto zdążyło wydać 
5,12 mln zł!

Przekazywane do Łodzi 
środki finansowe nie poprawia-
ją poziomu życia łodzian. Na 
mieszkania komunalne, socjal-
ne, lokale zamienne oczekuje 
łącznie 10 tys 127 osób. W ze-
szłym roku miasto wyremonto-
wało jedynie 317 lokali choć 
pierwotnie planowano remont 
428. W tym tempie nietrud-
no policzyć,że na lokal miej-
ski w Łodzi czekać trzeba po-
nad 31 lat. 

Dać małpie brzytwę

Podczas gdy tak wielu łodzian 
nie otrzymuje należnego usta-
wowo wsparcia od miasta, po-
nad 9 tys. lokali należących do 
gminy latami stoi pustych, w tym 
685 we Wspólnotach Mieszka-
niowych. Koszt utrzymania lata-
mi tych niszczejących mieszkań 
ponosi oczywiście podatnik. 

Latami stoją puste i niszcze-
ją zrewitalizowane, całe budyn-
ki jak choćby kamienica przy ul. 
Piotrkowskiej 54 czy ul. Tuwima 
16. Inna odnowiona za publicz-
ne pieniądze kamienica przy 
Nowomiejskiej 13 została od-
dana w zarząd Łódzkiej Spółce 
Infrastrukturalnej. Teraz to ona, 
a nie miasto czerpie korzyści 
z wynajmu wielu lokali użytko-
wych. W ten sposób pieniądze 
są pompowane w niedochodo-
wą spółkę miejską, nie mają-
cą racji bytu, ale zapewniającą 
stanowiska działaczom związa-
nym z lokalną władzą. 

Mało kto też wie, że za cza-
sów Hanny Zdanowskiej umoż-
liwiono „leasing zwrotny nieru-
chomości miejskich” (cokolwiek 
to oznacza). Urząd odmawia 
udostępnienia ich wykazu.

Kruk krukowi a swój 
swemu 

Prezydent Łodzi kompletnie lek-
ceważy realne potrzeby miesz-
kańców i ignoruje ich problemy. 

Gdy świat zmaga się z pan-
demią śmiercionośnego wirusa 
COVID 19 rządząca Łodzią „Do-
bra Pani”nie znajduje wystarcza-
jących środków na walkę o zdro-
wie łodzian i prewencję, braku-
je jej rzekomo na szkoły, komu-
nikację i inne bieżące wydat-
ki. Ale znajduje na kosztowną 
propagandę, drogie samochody 
miejskie czy imprezy polityczne. 
Właśnie przeznaczyła pół milio-
na na organizację propagando-
wej imprezy politycznej „Igrzy-
ska Wolności” organizowaną 
przez jej zwolennika Lecha Jaż-
dżewskiego z LIBERTE. Cho-
dzi o tego typa, który podczas 
spotkania z Donaldem Tuskiem 
na Uniwersytecie Warszawskim 
skompromitował się publicznym 
obrażaniem Polaków i porówny-
waniem katolików do świń. Re-
prezentowana prze niego or-
ganizacja „Liberte” finansowa-
na jest przez niemieckich podat-
ników oraz Georga Sorosa. Te-
raz do wybryków Jażdżewskiego 
dołącza prezydent Łodzi.

Nietrudno zauważyć, że 
Hanna Zdanowska, działa-
jąc w interesie swoich partyjnych 
POpleczników i sprzymierzeń-
ców, wydaje pieniądze na pro-
pagandę i pijar zamiast zadbać 
o miasto i jego mieszkańców. 

Pieniądze zainwestowa-
ne w budynki, które po remon-
cie albo w trakcie ulegają za-
waleniu, trasa WZ zamieniająca 
się w wielką rzekę pod wpływem 
deszczu, sztuczne utrzymywa-

nie przy życiu zbędnych i nie-
rentownych spółek miejskich, ła-
tanie z budżetu obywatelskie-
go zadań gminy, żałosny jed-
norożec sprowadzony z Japo-
nii za setki tysięcy. Przykładów 
jest wiele. 

W czasie gdy prezydent Ło-
dzi marnotrawi publiczne środ-
ki, udręczeni mieszkańcy szu-
kają dachu nad głową. Magi-
strat nie reaguje, gdy czyścicie-
le kamienic wyrzucają ich z do-
mów czy dręczą, mimo iż umo-
wy mają podpisane z miastem. 
O mieszkaniach komunalnych 
mogą zapomnieć. 

Opłakany stan Łodzi prze-
bija zza gęstej zasłony propa-
gandy urzędu. W wieli mieszka-
niach nie ma toalet, centralnego 
ogrzewania a nawet wody. Han-
na Zdanowska nie zrobiła nic, 
aby rozwiązać ten problem. Do-
prowadziła za to do całkowitej 
degradacji mienia komunalnego, 
prywatyzując nieruchomości bę-
dące w lepszym stanie, a miesz-
kańców porzucając w sypiących 
się ruinach.

Czas oczekiwania na miesz-
kanie wciąż się wydłużał, 
choć przecież nikt nie zdjął 
z gminy ustawowego obowiąz-
ku zapewnienia im potrzeb 
mieszkaniowych 

Koczujący podatnicy

Liczni łodzianie mieszka-
ją wciąż w grożących zawale-
niem budynkach, bo przez sza-
leńczą politykę mieszkaniową 
prezydent Łodzi, a właściwie jej 
brak, nie mają gdzie pójść. O tym 
jak są tratowani najlepiej świad-
czy przykład lokatorów z kamie-
nicy przy Wólczańskiej 43, któ-

ra w październiku 2019 uległa 
zawaleniu. Ewakuowano ich do 
Domu Wycieczkowego,, gdzie 
mimo upływu czasu i pandemii 
część z nich wciąż wegetuje, bez 
możliwości przygotowania cie-
płych posiłków, z jedną łazienką 
na piętrze. Urzędnicy nie raz za-
pewniali opinię publiczną w imie-
niu prezydent Zdanowskiej, że 
ewakuowani, przerażeni ludzie 
zostaną przeprowadzeni do do-
celowych lokali przed końcem 
stycznia. Potem oświadczali, iż 
ostatni mieszkaniec wyprowadzi 
się do końca marca. Słowo pre-
zydent Łodzi nic nie znaczy. Jest 
już maj a pokrzywdzeni ludzie 
nadal koczują w Domu Wyciecz-
kowym. Za pobyt jednej osoby 
miasto płaci zaś35 zł dziennie. 
Jeśli przemnożyć to przez kilka-
naście rodzin i ponad pól roku 
pobytu nietrudno dostrzec ko-
lejne kilkaset tysięcy wyrzuco-
ne w błoto. W sytuacji, w której 
miasto dysponuje tysiącami pu-
stych lokali a na terenie Łodzi 
od lat stoją niezasiedlone, wyre-
montowane mieszkania to praw-
dziwe marnotrawstwo i faktycz-
ne zaniedbanie obowiązków. 

Najwyższa pora skutecznie 
prześwietlić szaleńczą go-
spodarkę prezydent Zdanow-
skiej. Fakty są miażdżące. 
Może najwyższa pora pomy-
śleć o komisarzu? Wbrew pi-
jarowskim sztuczkom i prze-
kazom Łodzią rządzi nieudol-
na prezydent, która dopro-
wadza stopniowo do zapaści 
miasta od lat lekceważąc re-
alne potrzeby mieszkańców. 
A wszystko po to, aby w Repu-
blice Kolesiów ŻYŁO SIĘ LE-
PIEJ – IM WSZYSTKIM!

Wizytę Jana Pawła II zapowia-
dano w nowojorskich mediach, 
nagłaśniana tak, jak na to za-
sługuje głowa państwa Waty-
kan oraz przywódca milionów 
katolików. Multikulturowy i wie-
lowyznaniowy Nowy Jork, przy-
gotowywał się na wizytę pa-
pieża, organizując miejsce na 
mszę w Central Parku, na któ-
rą trzeba było zdobyć bilety. 
Mnie się to niestety nie udało. 
Widziałam papieża w Polsce, 
nie mam biletów, więc zobaczę 
mszę w telewizji, zdecydowa-
łam. W niedzielę rano zadzwo-
nił do mnie kolega – „Agnes, 
do Central Park idą wielkie tłu-
my, musisz tam pójść” – powie-
dział. Zawstydzona wstałam 
i postanowiłam, że wmieszam 
się w tłum i wejdę. 

Barierki odgradzały wej-
ście do Central Parku, a poli-
cja pilnowała porządku i spraw-
dzała bilety. Chciałam kupić bi-
let, od policjantów ale rozkłada-
li ręce. Biletów nie ma, nie mogą 

mnie wpuścić. Wtem młoda po-
licjantka powiedziała: Moja ko-
leżanka po drugiej stronie par-
ku ma bilet, a ponieważ pracu-
je wiec go nie potrzebuje. Nazy-
wa się tak i tak, idź szybko, bę-
dzie na ciebie czekać”. 

Ucieszyłam się i prawie bie-
giem udałam się na przełaj 
przez park. Prawie trzy kilome-
try. Bilet dostałam, ale musia-
łam wrócić na wschodnią stronę 
Central Parku. Biegnąc jak na 
skrzydłach do drogi przecinają-
cej park, zobaczyłam papa mo-
bile i papieża, który nie słyszał 
moich entuzjastycznych okrzy-
ków: „Janie Pawle” i jechał da-
lej. Dotarłam na miejsce mszy 
zadyszana i zajęłam swoje wol-
ne miejsce. Stałam wśród Chiń-
czyków, Latynosów oraz – ku 
mojemu zdziwieniu – kilkunastu 
hasydzkich żydów, którzy wraz 
z rodzinami słuchali papieża. 

Pod koniec mszy Jan Paweł 
II powiedział: Nowy Jork, ko-
cham wasze miasto i wszyst-

kich mieszkańców tego miasta. 
Ale dlatego was kocham, bo ży-
jecie w pokoju, choć należycie 
do różnych narodowości i kul-
tur. Na jednej ulicy mieszka-
ją Włosi, a na drugiej Chińczy-
cy; w jednej dzielnicy są Szwe-
dzi, Żydzi, Francuzi i Polacy 
– wszyscy współżyjecie i two-
rzycie jedną wielką wielokultu-
rową społeczność. Ale pamię-
tajcie nowojorczycy: NIGDY 
NIE OSĄDZAJCIE CZŁOWIE-
KA, DLATEGO ŻE ON PRZY-
NALEŻY DO JAKIEJŚ SPO-
ŁECZNOŚCI. PATRZCIE NA 
NIEGO JAKO NA JEDNOST-
KĘ, NA CZŁOWIEKA, KTÓRY 
SAM W SOBIE JEST OSOBNĄ 
ISTOTĄ”. Pamiętam, że po tym 
zapadło milczenie i cisza. Wie-
lu ludzi w zamyśleniu pochyliło 
głowy. 

Kilkanaście lat później by-
łam w Waszyngtonie w Bazyli-
ce Matki Bożej Niepokalanego 
Poczęcia na mszy podczas któ-
rej oddano część relikwii Jana 

Pawła II Była to fiolka z kro-
plą jego krwi, którą uroczyście 
przeniesiono do Centrum Jana 
Pawła II, odległym o kilkaset 
metrów od Bazyliki. W uroczy-
stym pochodzie brało udział kil-
ka tysięcy ludzi. Ja szłam w tłu-
mie obok amerykańskiego poli-
tyka i paru Polaków, ale ludzie 
– jak to w Ameryce – byli z róż-
nych stron świata. Najbardziej 
zapamiętałam Murzynki z Afry-
ki, ubrane w tradycyjne długie 
suknie owinięte wokół ciała. Na 
materiale wypisano dużymi lite-
rami nazwę państwa afrykań-
skiego i imię John Paul II. Tych 
sukni pokazujących państwa, 
które odwiedził papież w Afry-
ce, było całkiem sporo. 

Obecność tych kobiet w Wa-
szyngtonie, po tylu latach wi-
zyt w dalekich krajach, jest przy-
pomnieniem, że Jan Paweł II był 
papieżem kochanym i szano-
wanym na kilku kontynentach 
świata. Powinniśmy o tym pa-
miętać. Natomiast słowa Jana 

Pawła II wypowiedziane w No-
wym Jorku, trzeba dzisiaj w Pol-
sce przypominać – za dużo jest 
między nami Polakami niechę-
ci, „hejtu”, czyli zwykłej nienawi-
ści. W czasach wyborów ciągle 
słyszymy określenia „bo on jest 
z tych i tych” albo „ona pochodzi 
z stamtąd, więc jest taka i taka”. 
Zacznijmy patrzeć na człowie-
ka jako na jednostkę i na to, co 
on sam reprezentuje. 

Może te słowa Jana Pawła 
II w setną rocznicę Jego uro-
dzin warto zapamiętać i wyci-
szyć dzielące nasz naród nie-
nawistne słowa.

Jak w Nowym Jorku postrzegali Jana Pawła
 ■ Obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II były obecne we wszystkich prawie mediach. Przypominano nam 

jego wizy i nauki, jakie głosił w naszym kraju. Przypomniałam sobie mszę z 1995 roku odprawioną w Parku Central-
nym w Nowym Jorku. Jan Paweł II wypowiedział wtedy słowa, które pomimo upływu czasu ciągle mają wielką wagę.

Agnieszka Marczak
T  
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Myśli i Kultura

Od kiedy interesujesz się literaturą?
W moim życiu zawsze było pełno książek. 

Już jako mały chłopiec, w świetle latarki czyta-
łem powieści Stanisława Pogaczewskiego.

Czym jest dla Ciebie pisarstwo?
Pisanie uważam za lekarstwo. Twórczość 

literacka jest idealną formą radzenia sobie 
z własnymi emocjami. W każdym opowiadaniu 
są ukryte doświadczenia lub przemyślenia auto-
ra; skoro przelał je na papier, widocznie coś mu-
siało go do tego zmotywować i właśniena to pi-
sanie jest lekiem, na tę wewnętrzną, niewyja-
śnioną konieczność tworzenia.

Dlaczego piszesz? Powiedz coś więcej.
Każdy ma jakiś talent. Większość gra na in-

strumentach, tańczy, albo potrafi porozumieć 
się z kimś w kilku językach. Sam nie uważam, 
abym cokolwiek potrafił robić dobrze, pisanie 
jednak sprawia mi niezwykłą przyjemność. Sło-
wa same wylewają się spod moich palców. Bio-
rę do ręki długopis lub kładę dłonie na klawiatu-
rze, a historia powstaje sama. Jeśli kiedyś będę 
mógł pochwalić się jakimś osiągnięciem, to bę-
dzie ono zdobyte wyłącznie za pomocą słów 
pisanych.

Jacy pisarze są Ci bliscy? Dlaczego?
Najbliżej mi do buntowników: Hłaski, Ca-

musa, Dostojewskiego, a może nawet i Bukow-
skiego. Inspiruje mnie ciemniejsza strona lite-
ratury. Dobry pisarz musi ciągnąć za sobą ba-
gaż doświadczeń. Zawsze ciekawiło mnie natu-
ralistyczne przedstawienie miast: Petersburga, 
Paryża, później Warszawy. Blisko mi do tych, 
których wskazałem, dlatego, że ich twórczość 
jest dla mnie inspirująca. Po przeczytaniu „Pal-
cie ryż każdego dnia” Hłaski, napisałem swo-
je pierwsze, poważne opowiadanie. Twórczość 
Bukowskiego pozwoliła mi przelać na papier mój 
żal po rozstaniu z pierwszą miłością. Mam w so-
bie wewnętrznego buntownika, którego można 
odkryć zagłębiając się w to, co napisze. Podob-
nie było z każdym z tych pisarzy.

Czym się zajmujes zawodowo
Na co dzień studiuję, ale i stawiam pierwsze 

kroki jako dziennikarz. Pracowałem już w kilku 
(mniejszych lub większych) redakcjach i stale 
szukam czegoś, co przyczyni się do mojego roz-
woju w tej dziedzinie. Chciałbym, aby moja praca 
na stałe wiązała się z pisaniem, bo tylko to daje 
mi w życiu prawdziwe szczęście i satysfakcję.

Wśród miejskich cmentarzy dwa kosy 
uwiły sobie gniazdo. Nieszczęśnicy. Każda 
kolejna sklejona błotem gałąź, gałązka wią-
zała się z nieuchronnym upadkiem. Wiąza-
ła się z upadkiem coraz bardziej, a wystarczy 
tylko srogi dym wypuszczony przez przemy-
słowy komin i z gniazda będzie tyle, co nic. 

Obudził mnie ten ptasi śpiew i początko-
wo byłem zły, lecz później było mi już wszyst-
ko jedno i nawet wstałem i wyjrzałem przez 
okno, by podziwiać czarne, wątłe ciała te-
norów. Kochały się te kosy. Widziałem ich 
szczęśliwe potomstwo. Ich trel urozmaicał 
nad wyraz nieciekawy obraz okolicy. Szyko-
wałem się do pracy przy otwartym oknie. Ja-
koś tak lepiej było mi prasować koszulę, re-
perować zawsze zepsuty zegarek i jeść byle 
co w rytm unoszących się nad zwyczajnością 
dźwięków.

Gdy wpisywałem już w tabelki kolej-
ne liczby i przesyłałem nikomu niepotrzeb-
ne raporty nikomu niepotrzebnym szefom, 
cały czas myślałem o parze szczęśliwych ko-
sów i ich szczęśliwym potomstwie. Nie lu-
biłem swojej pracy. Najczęściej odliczałem 
minuty do końca i bacznie śledziłem obraz 
sekundnika wędrującego po tarczy zegara. 
Wtedy jednak czas płynął mi jakby przyjem-
niej. Czy tak działa iluzja niewinnych drob-
nostek? Postanowiłem wrócić do domu pie-
szo i to wybierając najdłuższą z możliwych 
tras prowadzących do mojego nic nie war-
tego mieszkania. Które to już było mieszka-
nie, nie mam pojęcia. Wiem, że było i zapew-
ne zaraz zniknie, a ja będę sam szukał swo-
jego miejsca, błądząc po dzielnicach Wro-
cławia. Gwizdałem tak i szedłem do tego 
domu, o którym wszyscy mówią, że najpięk-
niejszy własny, a ja nie uważałem swój nawet 

za ładny. Ot taki, tymczasowy. Nieokreślony, 
taki jak tysiące, a może i setki tysięcy miesz-
kań w każdym tego miasta zakątku. Moja 
okolica zaczęła się jednak różnić od pozosta-
łych, w końcu zamieszkały tam szczęśliwe 
kosy ze swoimi szczęśliwymi dziećmi, drob-
nymi pisklętami, dla których dom jest gar-
ścią gliny i powciskanych w nią gałęzi. Do-
brze byłoby być ptakiem, wtedy nie martwił-
bym się o rzeczy bezwartościowe, ludzkie. 
Przemierzałbym niebo i gdziekolwiek bym 
chciał odpocząć, tam byłby mój dom. Wra-
całem więc do domu weselszy, o wiele wesel-
szy niż zawsze. Droga mi się wcale nie dłu-
żyła. Mimo, że musiałem iść nie krócej niż 
dwie godziny, to dla mnie mogły to być rów-
nie dobrze dwie sekundy.

Po drodze wszedłem jeszcze do sklepu. 
Ta sama ekspedientka, co zwykle, wydawała 
się dziś jakby piękniejsza. Być może zakoń-
czyła długoletni związek. Wiem, że ją nisz-
czył. Mieszkała blisko mnie, a krzyki prze-
bijały ściany. Nie wiem, co spowodowa-
ło, że wyglądała o wiele ładniej, ale dobrze 
było patrzeć na jej twarz. Kupiłem trzy piwa, 
„zupę w trzy minuty” i słoninę. Złudna na-
dzieja, że za kosami przylecą sikorki i cała 
okolica będzie nie tylko ludzkim osiedlem, 
ale i ptasim. Zanim wyszedłem, zdążyłem 
pozdrowić kasjerkę. Niech będzie szczęśli-
wa. Gdyby to ode mnie zależało, to wszyscy 
byliby szczęśliwi, ale często nasze szczęście 
uzależnione jest od wszystkiego, na co nie 
mamy wpływu.

Blisko domu poczułem pod butem nie-
równość chodnika, chociaż mógł to być też 
niewielki kamień czy inne byle co. Spojrza-
łem w dół. Skrzydło. Skrzydło małego kosa, 
a obok niego cały mały kos, a raczej resztki 

z wnętrznościami i krwią rozmazanymi na 
bruku. Krok dalej było drugie pisklę, a raczej 
drugie resztki z tym wszystkim na zewnątrz 
i zebrało mi się na wymioty, ale nie wymio-
towałem, tylko patrzyłem jak moje jedy-
ne dzisiejsze radości zamieniły się w nie-
podobną do niczego, bardzo smutnie wy-
glądającą maź. Wokół mnie latała para ko-
sów, która tak dźwięcznie barwiła mój po-
ranek. Nie wiem, czy zwierzęta potrafią być 
świadome takich tragedii, ale na pewno po-
trafią czuć smutek. Ptaki latały na tyle bli-
sko, aby spojrzeć ukradkiem na pozostało-
ści pociech, ale na tyle daleko, żebym nie 
mógł im zagrozić. Wystarczy upadków na 
dziś. Wystarczy upadków w niczemu nie-
winnej rodzinie. Chciałem je jakoś uhonoro-
wać, może zakopać albo chociaż przesunąć 
z drogi. Poszedłem jednak dalej, już nie po-
gwizdując. Naturalna kolei rzeczy przez ni-
kogo niezaburzona. 

Przed domem zauważyłem kota. Błą-
ka się tutaj czasem bezpański. Chociaż 
nie wiem, czy całkiem bezpański. W koń-
cu teraz sam kreśli swoje ścieżki, a więc sam 
jest swoim panem. Jeśli jednak spodoba się 
dziecku, dziecko poprosi rodzica, aby go za-
brał i cały jego świat wywróci do góry no-
gami. Zamiast wędrownika, drapieżnego 
zwierzęcia zostanie zabawką urozmaicają-
cą codzienny byt tej jednej rodziny, w któ-
rej dziecko tak bardzo chciało przygarnąć 
przybłędę. 

Odpakowałem słoninę i rzuciłem mu 
pod nogi. Najpierw nieufnie powąchał, po-
tem w podzięce spojrzał na mnie dłużej niż 
chwilę, wbił w nią swoje dzikie zęby i uciekł. 
Nie wiem, czy kiedykolwiek nawet tam był, 
nikomu bym tego nie udowodnił.

W domu spokojnie się rozebrałem, 
otworzyłem piwo i położyłem na łóżku zu-
pełnie bezradny. Myślałem nad tym, czy 
gdyby mnie zabrakło, ktokolwiek odczuł-
by różnicę. Co zostawiłbym po sobie po 
śmierci, poza kilkoma teatralnymi łza-
mi nad grobem? Opowiadania tylko ja-
kieś i papierośnicę dziadka, którą wcze-
śniej on zostawił mnie, nie mając nic wię-
cej do zaoferowania potomnym. Nie lubi-
łem tej papierośnicy, bo za każdym razem, 
kiedy na nią patrzyłem, widziałem swoje-
go dziadka i to jak przechodzimy, stoimy 
przed mostem w Toruniu i ja bardzo pro-
szę, aby pojechać autobusem do miasta, 
bo bolą mnie nogi, a on się śmieje tylko 
i mówi, że mężczyźni chodzą i chodzą, i po 
tym można poznać prawdziwego mężczy-
znę, że pójdzie, gdzie chce i nie tylko, gdzie 
chce, ale i gdzie musi, bo mężczyźni mu-
szą gdzieś iść. 

Jeszcze kilka godzin temu mój dzień był 
piękny, zdecydowanie piękniejszy od więk-
szości poprzednich. Teraz myślę, ile moż-
na wewnętrznie umierać. Postawiłem piwo 
na ziemi zupełnie niepotrzebnie, bo kie-
dy po chwili wstawałem, trąciłem je stopą. 
Rozlało się, a ja nawet nie próbowałem ura-
tować dywanu czy starych, skrzypiących 
paneli. Jutro i tak stąd ucieknę, a po roz-
lanym piwie nie będzie śladu. Nie będzie 
śladu również po mnie, bo gdzie miejsce 
na świecie człowieka, którego nie ma? Sko-
ro nikt nie zauważyłby mojej nieobecno-
ści, mogłem równie dobrze wcale nie ist-
nieć albo być czymś zupełnie innym. Prze-
szłym lub przyszłym, duchem na przykład 
albo zjawą, która przez nieposłuszeństwo 
lub niewiarę w Boga czy boga, została ska-
zana na wieczną tułaczkę.

Konrad Klimkiewicz
(Z autorem rozmawia Stanisław Srokowski)

Stanisław Srokowski
M  
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Polska i Polacy

Ludziom kończą się pieniądze, 
bo Polacy nie mają oszczędno-
ści – alarmuje postkomunistycz-
na lewica czyli polityczne czer-
wone trupy wywleczone z gru-
bokreskowej szafy przez nieod-
powiedzialny elektorat, zmani-
pulowany przez polskojęzyczne 
media. Tymczasem oszczędno-
ści obywateli (blisko 900 mld zł) 
przekraczają budżet państwa. 
Lewicowi miłośnicy biedy tak 
się przejęli swą misją, że nie za-
uważyli kolejnych wersji tarczy 
antykryzysowej. 

Czekam na pomoc państwa 
– oświadcza przedsiębiorca, sie-
dzący w luksusowym samocho-
dzie. Ne myśli o zamianie go na 
malucha, czy zastawie nierucho-
mości – ryzyko biznesowe chce 
okupić budżetem (podatnikami). 
Niemniej 30% firm ma zapasy fi-
nansowe (20% ich nie ma). Nie-
zależnie od tego, lokaty przed-
siębiorców w bankach przekra-
czają 250 mld zł. W tej sytuacji 
tarcze antykryzysowe są progra-
mowo niedoceniane, bo przecież 
kryzys to dobry pretekst do krę-
cenia biznesu.

Rozdawnictwa pomocowe-
go, które objawiło się jako pa-
naceum na kryzys, domaga-
ją się także ludzie kultury. Do-
tychczas większość z nich kry-
tykowała mecenat państwo-
wy w trosce o „wolność twórczą”, 
choć rządowe wsparcie nie jest 
przecież obowiązkowe. Może 
ono sięgnąć 4 mld zł (dofinanso-
wanie artystów i instytucji kultu-
ralnych) z powodu strat, wynika-
jących z pandemii korono wirusa 
(to tyle, co roczny budżet resor-
tu kultury).

Działacze opozycji antyko-
munistycznej, docenieni za swą 
nieugiętość w 2017 roku na 400 
złotowe stypendium oraz przy-
wilejami w korzystaniu z opie-
ki socjalnej i zdrowotnej, też 
znaleźli się w niesprzyjają-
cych warunkach sytuacji pande-
micznej. Tymczasem sens ich 
działalności kwestionuje pol-
ski sąd, umarzający postępowa-
nie w sprawie propagowana ko-
munizmu przez towarzyszy z Ko-
munistycznej Partii Polski (istnie-
je od 2002 roku, wbrew konsty-
tucyjnym zapisom). Natomiast 
pandemia wystawia na próbę 
ich bytowanie (wzrost kosztów 
utrzymania).

C v nr 1

Do dziś pamięta uścisk dło-
ni tow. M. F. Rakowskiego. Było 
to w Stowarzyszeniu Dziennika-
rzy Polskich, które w corocznym 

konkursie przyznawało nagrody 
pracownikom mediów. Uczucie 
dotkliwego dyskomfortu warun-
kowała jego programowa bez-
partyjność (więc zrozumiały dy-
stans do funkcjonariuszy), nie 
mówiąc o ograniczonych możli-
wościach awansu zawodowego. 
Jego trzecia nagroda Klubu Pu-
blicystów Kulturalnych dla Zagra-
nicy była o tyle istotna, że pierw-
szą otrzymała żona generała 
LWP. 

Pracował dla Polskiej Agen-
cji Interpress, która – lokując ma-
teriały w prasie zachodniej – nie 
podlegała rygorom siermiężnej 
cenzury. Gdy w kraju obowiązy-
wały tzw. zapisy (np. nie można 
było pisać o A. Wajdzie czy K. 
Zanussim), to nie dotyczyły publi-
kacji, przeznaczonych dla zagra-
nicy (PRL gwarantowała prze-
cież wolność słowa). W ten spo-
sób dokonania twórców były pro-
mowane za granicą, zaś Agen-
cja otrzymywała honoraria w ob-
cych walutach (dziennikarze do-
stawali premie w złotych). 

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, komisja weryfikacyjna 
orzekła, że jego działalność była 
szkodliwa. Niemiej zgodziła się 
na powrót do pracy po półrocz-
nej przerwie na refleksję. Nie po-
zostało mu nic innego, jak porzu-
cić pracodawcę. I to był koniec 
jego kariery. Stracił atrakcyjną 
(jak na PRL) i dobrze płatną pra-
cę. Także poparcie firmy w stara-
niach o mieszkanie. Zresztą nie 
dorobił się go do dziś (przedpła-
ty zjadła denominacja). Nigdy też 
nie osiągnął ówczesnego statusu 
materialnego. W końcu – po bli-
sko rocznym bezrobociu – zna-
lazł pracę w niszowym piśmie 
spółdzielczym, by następnie 
przez lata wegetować na obrze-
żach rynku medialnego.

Pomieszkiwanie w wynaj-
mowanych mieszkaniach miało 
swoje walory w działalności dru-
go-obiegowej (spotkania redak-
cji „CDN. Głos Wolnego Robot-
nika”, działaczy związkowych). 
Czynił to bezinteresownie (choć 
inni dostawali jakieś rekompen-
saty), tak jak drukarze czy dzien-
nikarze sprzedawali bibułę poza 
oficjalnym wydaniem (dodruki). 
Tak więc, jedni robili doktoraty, 
inni stabilizowali się rodzinnie, 
inni zajmowali się „papierową 
konspiracją”. Spośród ok. dzie-
cięciu tysięcy dziennikarzy, bli-
sko tysiąc „obraziła się” na reżi-
mowe media. Teraz wielu z nich 
marzy o średniej krajowej eme-
ryturze. Ci, którzy kolaborowali 
z juntą Jaruzelskiego, nadal pra-
cują w mediach publicznych.

C v nr 2

W Domu Słowa Polskiego przy 
ulicy Miedzianej Ernest Skalski 
z metrampażami łamał szpalty 
na kolumny „Gazety Wyborczej” 
– pisma całej opozycji. Zgła-
szali się do niego chętni do pra-
cy w służbie wolnego słowa. Tak-
że pasjonaci działań społeczni-
kowskich, pozytywistycznych. 
Prym wiodło środowisko „Tygo-
dnika Mazowsze”, ale w końcu 
znalazło się miejsce i dla nie-
go. Żółta legitymacja „Gazety” 
otwierała wszystkie drzwi, czy-
telnicy rozchwytywali nakład. 

Zainicjował akcję zabudowy-
wania strychów na mieszkania. 
Długo jednak nie potrwała. Jesz-
cze gorzej z deesbekizacją spół-
dzielni mieszkaniowych (w końcu 
była gruba kreska). Gdy pojawiła 
się krytyka nieudolnych rządów 
premiera T. Mazowieckiego, po-
jawiły się oskarżenia o antysemi-
tyzm. W takich okolicznościach 
nie dało się pracować.

Olszewski odchodzi, agen-
ci pozostają – głosił czołówko-
wy tytuł w „Nowym Świecie” (pi-
śmie codziennym dla wszystkich 
sfer). Pracując w dziale kultury, 
usiłował gromadzić prawicowych 
twórców, którym trudno było zna-
leźć możliwość wymiany poglą-
dów czy prezentacji swych do-
konań. Przez pewien czas było 
to możliwe, ale dziennik rychło 
zbankrutował. Jeden z udziałow-
ców spółki – P. Wierzbicki wyco-
fał swoją część, zasilając tygo-
dnik „Gazeta Polska”. Dziennika-
rze latami procesowali się o zale-
głe wynagrodzenia z syndykiem 
masy upadłościowej.

„Tygodnik Solidarność”, któ-
ry przed stanem wojennym roz-
chodził się w pół milionowym na-
kładzie, po 1989 roku był już ra-
czej swoją legendą, ale naczel-
ny T. Mazowiecki nadal tłukł wy-
soki nakład. Pozostawił po sobie 
długi i zdekompletowany zespół 
(gdy L. Wałęsa wyznaczył na na-
czelnego J. Kaczyńskiego, a nie 
J. Dworaka, część dziennika-
rzy odeszła). Ci, którzy pozosta-
li, oraz nowi (był jednym z nich), 
zatrudniani na cząstkowych eta-
tach, musieli spłacać długi. Wy-
dawca miał kłopoty z opłacaniem 
ZUS, co wywołało protesty.

Był jednym z protestują-
cych. Inspekcja pracy przyznała 
mu rację, ale pracodawca ucie-
kał się do zwolnień pod byle pre-
tekstem. Po wieloletnim proce-
sie sądowym, został przywró-
cony do pracy (odszkodowanie 
nie starczyło nawet na spłacenie 
długów). Ledwo doszedł do wie-

ku emerytalnego, został zwol-
niony, choć brakowało mu ZUS-
-owskiego stażu (a jako działacz 
związkowy był pod ochroną). Na 
szczęście znajomi umożliwili za-
trudnienie w mediach publicz-
nych, by mógł spełnić wymogi 
(tzw. lata składkowe) przyznania 
emerytury.

C v nr 3

Tygodnik filmowo-telewizyjny 
„Ekran”, wydawany przez kon-
cern „Prasa-Książka-Ruch” 
(zwany robotniczym, ale docho-
dy szły na partię i jej propagan-
dę), był tzw. mniejszym złem, 
bo bez odium bezpośredniego 
uczestnictwa w machinie reżi-
mowej (prasa partyjna, TVP czy 
PR). Niemniej szybko przekonał 
się, że to pozory. Jako recenzent 
programów telewizyjnych, spro-
wokował interwencję towarzyszy 
(zbyt ostra krytyka). Musiał więc 
zająć się filmem. Jedwabne ży-
cie sprawozdawcy z festiwa-
li filmowych zakończyło się wy-
raźnym ograniczeniem, gdy od-
mówił kierownikowi działu za-
granicznego (vide IPN) składa-
nia raportów z wyjazdów. W kon-
sekwencji nie wyjeżdżał do kra-
jów zachodnich (utracone korzy-
ści – diety w dewizach, możli-
wość założenia konta dewizo-
wego). Gdy nowy naczelny (na-
słany instruktor partyjny Bene-
dykt Nosal) zlecił przeprowadze-
nie wywiadów z tzw. moczarow-
cami (R. Filipski. B. Poręba) – 
odmówił. Przez kilka tygodni był 
bezrobotny.

Dążenie do realizacji po-
winności dziennikarskich (wol-
ność słowa, rzetelność, przy-
zwoitość) była z jego strony 
daleko idącą naiwnością, nie-
mniej nie ustrzegł się jej tak-
że po 1989 roku. Po wyborach 
2015 roku resort kultury odzna-
cza redakcję „Niedzieli”. 18 rocz-
nicę działalności świętuje „Nasz 
Dziennik”. Wspaniałe gale orga-
nizują – „wSieci”, „Gazeta Pol-
ska”. W takich okolicznościach 
pada tygodnik społeczno-poli-
tyczny „Nasza Polska” – po licz-
nych szykanach ze strony sto-
łecznego magistratu (podwyżki 
czynszu, próba eksmisji z loka-
lu), po włamaniach nieznanych 
sprawców (ginęły nośniki infor-
macji). To paradoks prawicowe-
go segmentu rynku prasowe-
go. Nie zainteresował się nim 
ani rzecznik praw obywatelskich, 
ani media publiczne. Upadła jed-
na z nielicznych redakcji, która 
zapewniała dziennikarzom wol-
ność słowa i poglądów. 

Tygodnik Rodzin Katolickich 
„Źródło” musiał zlikwidować się 
po 28 latach działalności. Roz-
powszechniany głównie w ko-
ściołach, uległ pandemii. To też 
była przystań wolnego słowa, 
której nie mógłby przecenić. 
Charakterystyczne, że likwidacji 
nie przeszkodził ani państwowy 
mecenat, ani specjaliści od tar-
czy antykryzysowej. I w ten spo-
sób doczekał emerytury, usiłu-
jąc egzekwować swoje prawa 
do wolności słowa, które reali-
zowało się najpełniej w podzie-
miu (choć i Wolna Europa mia-
ła swoje preferencje w cytowa-
niu bibuły).

Postojowe

Powyższe fragmenty biogra-
fii trzech pracowników me-
diów (zaangażowanych w drugi 
obieg – więc działaczy antyko-
munistycznych) pokazują kom-
plikowane losy ludzi, którzy po-
zostali wierni swemu powoła-
niu. Nie podnoszą swych za-
sług, ale domagają się sprawie-
dliwości. Z dziejowej zawieru-
chy (zmowa okrągłostołowa) po-
wrócili bowiem na tarczy, a nie 
z tarczą (używając mitologicznej 
przenośni). Emerytura w wyso-
kości średniej płacy krajowej – 
to nie są wygórowane żądania 
(z ok. 12,5 tys. działaczy antyko-
munistycznych i osób represjo-
nowanych tylko kilka tysięcy jest 
emerytami).

Jesteśmy dużo lepiej przy-
gotowani do przetrwania kryzy-
su, niż w 2008 roku – przekonują 
eksperci, wyliczając różnego ro-
dzaju zasiłki, zwolnienia, kredy-
ty. Jest nawet program wsparcia 
zawodów filmowych. Już przy-
znano 187 stypendiów reżyse-
rom, znajdującym się trudnej 
sytuacji materialnej. „Solidar-
ność” walczy o wyższy zasiłek 
dla ludzi, tracących pracę. Wła-
śnie – powstała dzięki działa-
czom antykomunistycznym, ale 
o nich zapomina.

Tym bardziej, że nie mogą 
oni liczyć na wsparcie – jak inne 
grupy społeczne – tarczy anty-
kryzysowej (zwolnienia z opłat, 
świadczenia postojowe, od-
roczenie terminu płatności). 
W dalszym ciągu trwają prace 
nad nowelizacją ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomuni-
stycznej oraz osobach represjo-
nowanych z przyczyn politycz-
nych, by podnieść ich świad-
czenia emerytalne do wysoko-
ści przeciętnej emerytury. Tyl-
ko tyle (2160 zł brutto miesięcz-
nie), i aż tyle.

Na tarczy
 ■ Działacze opozycji antykomunistycznej nie dorobili się takiej legendy, jak Żołnierze Wyklęci, czy ta-

kiej chwały, jak Powstańcy Warszawscy. Nie mówiąc o sytuacji materialnej – w przeciwieństwie do bene-
ficjentów grubokreskowej transformacji – większość z nich nie osiąga nawet średniej krajowej emerytu-
ry. Dobrze, że chociaż otrzymują symboliczne kombatanckie wsparcie (nieco ponad 400 zł miesięcznie).

Jerzy Pawlas
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Historia i Pamięć
DUBLER 
ZAMIAST 
PEREŁ
Temat roku to wybory
Awantury różne spory
Różne nowe rewelacje
Oraz dziwne kombinacje

Jeszcze jedna bitwa będzie
Wnet porządek będzie wszędzie
W krótce dorżniemy watahy 
Bo nie dla nas jakieś strachy

Trza Komorowskiego chwalić
Mówi żeby dechą walić 
Jakby sprawę tę ustawić
I Kidawy się pozbawić

Jak olśnienie myśl wybiega 
Poseł Leszczyna ostrzega
Będzie rozwiązanie lepsze 
Nie rzucać pereł przed wieprze

Opozycja więc wybiera
W zastępstwie perły – dublera
Jest więc dubler wszak już wiecie
Pachnie jakby w toalecie

To nie żadne są też bajki
Nie aluzje to do Czajki
Owszem zapach niebywały
Gdy fekalia fest się lały

Smrodek poszedł w świat szeroki
Szamba takie są uroki 
Takie były to atrakcje
Na kończące się wakacje

Nadzwyczajna atmosfera
Grono ważnych się zaś zbiera
Dywagują kandydaci
Co i komu się opłaci 

Bardzo trudna sytuacja 
Najważniejsza ważnych racja
Kandydatkę więc platformy
Uznano że jest bez formy

Więc w zasadzie nic nowego
Stawiać trza na Trzaskowskiego
I nie tylko że ma teczkę 
Także własną ma ławeczkę

Własną strefę ma relaksu
Można użyć więc boraksu
Bo dobrze dezynfekuje
I mieszkańcom tak pasuje

Przywiązując wielką wagę
Trzeba zerwać białą flagę
Niechaj wiedzą to Polacy
Że do śmierci będą w pracy

I Pan Dubler ma też plany
Jak to będzie już wybrany 
To tak szybko w Polsce sprawi 
Że wszyściutko wnet naprawi...

Telewizję wnet skasuje
Rząd zapewne zlikwiduje
Przyjdą nowe zaraz dzieje
Każdy mądry wnet zgłupieje

1000+ też wkrótce będzie
I zarobki większe wszędzie 
Wszystko będzie znakomicie
Wreszcie będzie cudne życie ;-)

POSTSCRIPTUM
Może ja tu nieco pieprzę
Więcej luzu mości wieprze 
Jeśli komu rzecz pasuje
Jak kto chce niechaj głosuje ;-)

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Najstarszą częścią zamku Pil-
cza w Smoleniu jest cylindrycz-
na wieża, dziś pozostaje najbar-
dziej charakterystycznym ele-
mentem zamku, ona też w naj-
mocniej intryguje zaglądają-
cych tu turystów. Wokół wieży 
tej powstały z czasem dwa pod-
zamcza, przy czym szczególnie 
interesujące jest podzamcze 
zachodnie, większe ze znajdu-
jącą się tu studnią. Wydrążo-
ną w litej skale studnię o głębo-
kości około 200 metrów Smoleń 
zawdzięcza podobno tatarskim 
jeńcom, których przed wieka-
mi więziono na tutejszym zam-
ku. Co ciekawe, pomiędzy zam-
kiem górnym a podzamczami, 
brak widocznych śladów połą-
czeń. Do zamku tego najpraw-
dopodobniej można się było do-
stać tylko i wyłącznie po drabi-
nach i pomostach, tworzących 
dość skomplikowany i trudny do 
pokonania system. Takie roz-
wiązanie sprawiało, że zamek 
Pilcza w Smoleniu stawał się 
jednym z tych obiektów, któ-
rych zdobycie było nie lada wy-
zwaniem. Toporczykowie, któ-
rzy z czasem przybrali nazwi-
sko Pileccy, nie władali zam-
kiem w Smoleniu zbyt długo. 
Wśród urzędujących na zam-
ku członków tego rodu, na wy-

różnienie szczególne zasługuje 
Elżbieta Pilecka, która przeszła 
do historii jako żona Władysława 
Jagiełły. W XVI wieku zamkiem 
Pilcza opiekował się biskup kra-
kowski Filip Padniewski, który 
przekazał swą posiadłość swo-
jemu bratu Wojciechowi. Nie-
stety, Wojciech Padniewski nie 
poświęcał tej budowli zbyt wie-
le uwagi. Zaniedbana, zniszczo-
na w połowie XVII wieku przez 

Szwedów, z czasem stała się 
malowniczą ruiną.

Na przestrzeni ostatnich 
lat ruiny murów zostały pod-
dane konserwacji i zabezpie-
czeniu. Wygląd ruin nieco się 
zmienił, zostały lepiej przysto-
sowane do zwiedzania przez 
turystów.

Malowniczy jurajski krajo-
braz Doliny Wodącej, liczne ska-
ły i jaskinie, daje okolicy zam-

ku wyjątkowy klimat. W jaskini 
Biśnik znaleziono najstarsze śla-
dy bytności ludzkiej na ziemiach 
polskich. Już 500 tys. lat temu 
mieszkali tam Neandertalczycy.

Zdjęcia zamku pokazane 
są razem ze zdjęciami makiety, 
przedstawiającej prawdopo-
dobny wygląd zamku, znajdu-
jącej się w Parku Miniatur obok 
zamku w Ogrodzieńcu.

Szlak Orlich Gniazd.
Pilcza w Smoleniu – zamek królowej.

 ■ Zamek znajdujący się przy drodze 794 na północ od Wolbromia, na skraju Do-
liny Wodącej, został wzniesiony w połowie XIV w. najprawdopodobniej przez 
Ottona z Pilczy herbu Topór i zastąpił istniejącą tu być może wcześniej drew-
nianą strażnicę. Na przełomie XIV i XV wieku panią na Smoleniu była Elżbie-
ta Pilecka-Granowska, trzecia żona Władysława Jagiełły. 

Franciszek 
Rozmus
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Bezpłatne leki będą przysługiwały kobie-
tom w okresie ciąży. Wprawdzie poprawka 
Senatu przewidywała objęcie tym upraw-
nieniem również kobiety w okresie połogu, 
jednak została ona odrzucona przez Sejm.

Podstawą do nabycia uprawnienia do 
bezpłatnych leków będzie ciąża. Stwier-
dzi ją:
- lekarz posiadający tytuł specjali-

sty w dziedzinie położnictwa i gineko-
logii lub

- lekarz w trakcie odbywania specjali-
zacji w tej dziedzinie lub położna pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub po-
łożna wykonująca świadczenia opie-
ki zdrowotnej z zakresu ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej w poradni 
położniczo-ginekologicznej.

Osoby te będą uprawnione do wy-
dania recepty. Będą mogły również wy-
dać odpowiednie zaświadczenie, na pod-

stawie którego receptę wypisze inny le-
karz. Zaświadczenie takie będzie ważne 
przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 
15 dni po planowanej dacie porodu wska-
zanej w tym dokumencie.

W aptece przyszła mama powinna 
uzyskać informację o możliwości naby-
cia zamiennika określonego leku, chy-
ba że na recepcie został umieszczo-
ny wpis wskazujący na niemożność do-
konania takiej zamiany.

Pierwszy wykaz bezpłatnych leków 
dla kobiet w ciąży minister właściwy do 
spraw zdrowia ma określić nie później 
niż w terminie 4 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie ustawy. Lista ma obejmować 
leki na receptę, których stosowanie przez 
kobiety będące w ciąży jest konieczne do 
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wyni-
kających z ciąży.

Oprac A.Ł

„Ciąża plus” czyli bezpłatne leki 
dla kobiet w ciąży

 ■ Ustawa potocznie nazywana „Ciąża plus” przyznaje kobietom w ciąży prawo do bezpłatnych leków. 
Co warto wiedzieć o nowych przepisach?
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Gospodarka po pandemii wyma-
ga umiejętności bieżącego sza-
cowania ryzyka, ale też odporno-
ści na niedające się przewidzieć 
kryzysy i zmiany.

Gospodarka wymaga sta-
bilności i pewności. Obecnie 
przedsiębiorcy działają w warun-
kach niepewności spowodowa-
nej przez brak konsekwentnych 
działań ze strony rządu. W obec-
nej sytuacji najbardziej uciążli-
wy jest brak jasnego przekazu 
o przebiegu pandemii w Polsce 
i brak rzetelnych informacji o bie-
żących i planowanych w przyszło-
ści działaniach rządu. Okresowo 
jest wzniecane poczucie zagro-
żenia i równocześnie ignorowanie 
zagrożenia.

Tarcze antykryzysowe 
są opracowane szybko, ale cha-
otycznie, uzupełniane i korygo-
wane, bez konkretnego planu. 
Brak jest podziału sektorowe-
go gospodarki i brakuje wspar-
cia według podziału strukturalne-
go przedsiębiorców. Tarcze po-
winny podlegać weryfikacji pod 
kątem objęcia adekwatną po-
mocą wszystkich przedsiębior-
ców zwłaszcza małych, samoza-
trudnionych i dla których działal-
ność stanowiła dodatkowe źródło 
obok pracy na tzw. „etacie”. Bra-
kuje rozwiązań w tarczach an-
tykryzysowych adresowanych 
do tych najmniejszych przedsię-
biorców z uwzględnieniem spe-
cyfiki ich działania. Dodatkowym 
ciosem jest pozbawienie jakiej-
kolwiek pomocy przedsiębior-
ców mający dodatkowo inny ty-
tuł ubezpieczenia. W zdecydo-
wanej większości ci wyklucze-
ni przedsiębiorcy to osoby o wy-
sokich kwalifikacjach świadczą-
cych w ramach działalności usłu-
gi wysokospecjalistyczne, wypeł-
niając tym braki w dostępie do ta-
kich usług w ramach systemów 
państwowych. 

Konieczne jest sporządze-
nie i przedstawienie przez rząd 
planów odmrażania gospodar-
ki i likwidacji stanu epidemiczne-
go w Polsce w oparciu o twar-
de wskaźniki jako warunek znie-

sienia kolejnych reżimów sanitar-
nych i ogłoszenie końca epide-
mii. Również decyzje o odmro-
żeniu gospodarki nie są planowo 
powiązane z sytuacją epidemicz-
ną. Zaplanowane etapy odmroże-
nia są zmieniane.

Konieczne jest spo-
rządzenie planu od-
mrażania dla każdej 
branży, by był czas na 
przygotowanie do uru-
chomienia. Luzowanie 
obostrzeń i likwidacja 
szpitali jednoimiennych 
nie odmrożą gospodar-
ki polskiej. Brakuje pla-
nu działania w sytuacji 
zagrożenia epidemicz-
nego. Nie ma informa-
cji o systemowej ochro-
nie grup zagrożonych 
zachorowaniem, a za-
miast tego planu mamy 
likwidację szpitali jed-
noimiennych. Nie moż-
na przeciwstawiać so-
bie dwóch wartości: ży-
cia i gospodarki rynko-
wej. Plan odmrożenia 
gospodarki musi być 
opracowany równocześnie z pla-
nem ochrony zagrożonych epide-
mią, a żadnego z tych planów nie 
ma.

Ryzyko polityczne, kwe-
stie pandemii są pod kontrolą, 
trzeba działać elastycznie. Je-
śli nie są podejmowane decyzje 
i jest równocześnie brak planu 
na wyjście z recesji, to będzie po-
głębiał się kryzys. 

Przedsiębiorcy muszą wie-
dzieć kiedy nastąpi odmrożenie 
gospodarki i muszą poznać, kon-
sekwentny plan odmrażania, 
by wiedzieć jakie wymagania mu-
szą spełniać. 

Aby pokonać kryzys w ja-
kim znalazła się gospodarka, ko-
nieczne jest wspólne ustalenie, 
że największym kapitałem jest 
pracownik i przedsiębiorca bio-
rący odpowiedzialność za prze-
strzeń społeczną w której funk-
cjonuje. Plan na gospodarkę po 
odmrożeniu, to ekonomia warto-
ści oparta na koncepcji człowie-

ka. W polityce gospodarczej po-
trzebne są ramy, które muszą być 
przyjęte i respektowane. Możli-
wie szybki i skuteczny powrót go-
spodarki na ścieżkę wzrostu po 
kryzysie COVID-19 w wielu kra-

jach umożliwia ekspansywna po-
lityka fiskalna, którą wspomaga-
ją banki centralne. Gospodarka 
musi funkcjonować na podstawie 
ustaw konsultowanych nie tylko 
z biznesem, ale też z pozostałymi 
partnerami społecznymi w opar-
ciu o rzetelny dialog społeczny. 

Gospodarka jest uzależniona 
od przebiegu pandemii, dlatego 
konieczne jest sporządzenie do-
stępnych prognoz rozwoju pan-
demii, oceny stanu zdrowia oby-
wateli i zasad kwalifikowania do 
badań.

Konieczne jest uspraw-
nienie rozpatrywania już zło-
żonych wniosków związa-
nych ze wsparciem dla przed-
siębiorców i umożliwienie ich 
monitorowania.

Gospodarka polska, jako ryn-
kowa ma ogromny kapitał jakim 
jest doświadczenie, kontakty, od-
porność na zmiany i współpra-
ca. Takie zasoby pozwalają opra-
cowywać strategię pokonywa-

nia kryzysu na poziomie przed-
siębiorstwa, wymaga to jednak 
uprzedniego planu na poziomie 
ogólnopolskim, a tego brakuje.

Władza musi mieć świa-
domość, ze w kryzysie tkwi-

my wspólnie jako 
społeczeństwo i tyl-
ko wspólnie możemy 
podźwignąć się z tego 
kryzysu.

Kryzys zamrożo-
nej gospodarki nie jest 
jednakowo uciążliwy 
dla wszystkich. Bran-
ża budowlana prak-
tycznie działała cały 
czas, ale drobni przed-
siębiorcy, samozatrud-
nieni lub prowadzący 
działalność rzemieśl-
niczą zostali uderzeni 
niezwykle silnie. Są też 
takie branże, które mo-
gły wykorzystać kry-
zys jako impuls wzro-
stowy. Wszyscy jednak 
oczekujemy na kom-
pleksowy plan działa-
nia w ramach pomocy 
dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwa muszą być 
otwarte na wszelkie szanse i go-
towe na ewentualne przebranżo-
wienie. Zmianie ulec musi polity-
ka pracy z klientem. Utrzymanie 
klienta jest pewniejsze i 5 razy 
tańsze niz pozyskanie nowe-
go. Klienta przyciągnie i utrzyma 
marka. Najlepsze marki to te, któ-
re potrafią klientów dotychczaso-
wych utrzymać i równocześnie 
pozyskiwać nowych. Konieczna 
będzie zmiana dotychczasowe-
go modelu komunikacji z klientem 
i nastawienie na słuchanie klienta 
i mówienie językiem wartości ja-
kie klient prezentuje. W trudnym 
czasie dla gospodarki koniecz-

ne jest zbudowanie partnerskiego 
związku z konsumentem, którego 
filarami będą: bezpieczeństwo, 
troska i zainteresowanie warto-
ściami klienta. Kompetencje pra-
cowników stają się kapitałem, 
który pozwoli na rozwój i mobili-
zację do kreowania przyszłości 
działalności w dobie gospodarki 
po kryzysie. 

Gospodarka podlega zmia-
nom wynikającym z konsekwencji 
samej pandemii. Powstaje nowa 
branża higieny, która zmodyfikuje 
pozostałe branże, a sposoby spę-
dzania wolnego czasu blisko mie-
sca zamieszkania zmodyfikują 
całą branżę turystyczną. Koniecz-
ne jest ustalenie jak długo zamie-
rza być utrzymywany w Polsce 
stan epidemii i kryteriów według 
których będzie to weryfikowane. 
Należy ustalić jak długo wyma-
gane będzie dystansowanie spo-
łeczne i jaki jest prognozowany 
jego wpływ na handel detalicz-
ny, usługi, produkcje czy szkolnic-
two. Nie wiemy jak będzie wyglą-
dała sytuacja za miesiąc czy dwa, 
ale wiemy, że musimy mieć plan 
działania, który pozwoli na przej-
ście przez okres kryzysu bez 
zbędnego chaosu.

Jednym z największych na-
szych osiągnieć jest zbudowa-
nie gospodarki rynkowej. Spe-
cyfika polska która wytworzy-
ła się przez budowę gospodar-
ki rynkowej jest taka, że pra-
wie 70% to przedsiębiorstwa 
małe, firmy jednoosobowe 
i działalności na samozatrud-
nieniu. Są to firmy małe o nie-
wielkich zasobach kapitało-
wych, które muszą być wspo-
magane i których upadłość 
będzie odczuwana przez całe 
społeczeństwo. 

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!

Pandemia napisała scenariusz 
Nowej Gospodarki

 ■ Wiele państw Europy podobnie jak Polska cofa restrykcje. Skutki kryzysu oszacujemy póź-
niej, ale teraz musimy przedstawić plan wychodzenia z kryzysu.

Grzegorz 
Gorczyca
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