
Czasy przełomu 
a eugenika 
wirusologiczna
O tym, czy do kategorii chorób przełomu zaliczyć zali-
czać się będzie Covid-19, za wcześnie przesądzać. Nie-
którzy już teraz dzielą oś na czasu na epokę sprzed pan-
demii SARS-CoV-19, i epokę po niej. Mimo iż pandemia 
gdzie niegdzie zdaje się dopiero rozwijać swój impet.

Prawda newsa
■ Z dzienników radiowych i telewizyjnych zniknął news, podsta-
wowa forma przekazu informacji. Zniknęło coś, co w przekazie 
jest interesujące, nowe i prawdziwe. Nowe oznacza, że jest to zda-
rzenie, o którym odbiorca nie słyszał wcześniej. Niekiedy jest 
to update (aktualizacja) uprzednio wyemitowanej opowieści. In-
teresujące oznacza istotne, oddziałujące na odbiorcę. Prawdziwe 
oznacza opowiedziane w zgodzie z faktami.
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Kłamstwo 
może uratować 
teraźniejszość, 
ale niszczy 
przyszłość

Budda

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 
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Latkowski – pomi-
mo szumnych zapo-
wiedzi – nie wycho-
dzi w swoim filmie 
poza zrąb podstawo-
wych faktów ustalo-
nych wcześniej przez 
innych dziennikarzy. 
W filmie nawet o nich 
nie wspomina.

Technologia ułatwia kon-
takt, przyspiesza roz-
chodzenie się informa-
cji, umożliwia wskazanie 
drogi do źródeł uznanych 
za niezatrute. Czasem na-
wet ze szkodą dla praw-
dy, bo przecież nie wiemy 
jeszcze, jak się zachowa 
ten nowy wirus-agresor...

Warto nadmienić, że 
uchwalona transza ustaw 
jest największą refor-
mą gospodarczą od 30 
lat. „Prawo przedsiębior-
ców” to odpowiedź na 
przeregulowaną i nieczy-
telną ustawę z 2004 r. 
o swobodzie działalności 
gospodarczej...

Najwyższa pora powo-
łać rzecznika lub peł-
nomocnika, który za-
jąłby się prawami loka-
torów i spółdzielców. 
Rzecznik Praw Oby-
watelskich czasem in-
terweniuj, ale zajmuje 
się również wieloma in-
nymi sprawami. 

W maju wypadły dwie daty: 
18 maja – okrągła roczni-
ca urodzin Polskiego Pa-
pieża, a 12 rocznica ostat-
niego kontaktu z Wandą 
Błaszkiewicz – Rutkiewicz 
pod szczytem Kanczen-
dzongi na wysokości oko-
ło 8 000 m. npm. w Hima-
lajach w 1992 r.
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Michał Mońko
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Ta nowa droga morska to test sprawności działań władz państwowych dla dobra regionu. To wielka 
szansa na rozwój Elbląga, Warmii i Mazur, całego województwa. Skorzysta z tego cała Polska, handel 
międzynarodowy. Tak napędza się wzrost gospodarczy – premier Mateusz Morawiecki.
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Polska i Polacy

Józef Pinior, były senator Platfor-
my Obywatelskiej i legendarny 

działacz Solidarności z okresu PRL 
zosta ł w piątek skazany na 1,5 roku 
bezwzględnego więzienia oraz za-
p łacenie grzywny w wysokości 5 
tys. złotych. Prokuratura żąda ła dla 
oskarżonego 3,5 roku więzienia. 
Wroc ławski sąd uzna ł, że dowo-
dy w sprawie jednoznacznie wska-
zują na winę polityka i jego asy-
stenta. Wyrok nie jest prawomocny.

Totalna opozycja jest wście-
kła na prezydenta Andrzej 

Dudę w związku z powo łaniem 
przez niego na stanowisko I Preze-
sa Sądu Najwyższego, Małgorza-
ty Manowskiej. Lech Wa łęsa, ko-
mentując ten wybór na Facebooku, 
przekroczył jednak wszelkie grani-
ce. W skandaliczny sposób zniewa-
żył g łowę państwa, nazywając An-
drzeja Dudę „sku…nem”. Wulgar-
ne wyzwisko, jakim Lech Wa łęsa 
określi ł urzędującego Prezydenta 
RP, oburza nawet kiedy s łyszy się 
je pod budką z piwem. Najwyraź-
niej jednak dla byłego prezydenta 
to właściwe wyrażenie w przestrze-
ni publicznej:

Prezydent USA Donald Trump 
poinformowa ł w niedzielę na 

Twitterze, że zamierza uznać skraj-
nie lewicowy ruch Antifa za orga-
nizację terrorystyczną. Członkowie 
i zwolennicy administracji zarzu-
cają antyfaszystowskim bojówkom 
udzia ł w aktach przemocy podczas 
ostatnich demonstracji.

W Kancelarii Prezydenta trwa-
ją intensywne prace nad no-

welizacją ustawy o IPN – poin-
formowa ł minister Andrzej Dre-
ra. Chodzi o to, żeby jak najszyb-
ciej taki projekt powsta ł i żeby usta-
wa weszła w życie przed 1 sierpnia 
tego roku – podkreśli ł Dera. – Nie 
mogą ulec przedawnieniu te cza-
sy, kiedy komuniści w sposób jaw-
ny łamali życie, łamali życiory-
sy, wszystko to, co było związane 
z patriotyzmem. Wszystkie te prze-
stępstwa, które oni wtedy pope łni-
li powinny być rozliczone – doda ł. 
1 sierpnia 2020 r. przedawniają się 
zbrodnie komunistyczne, co ozna-
cza, że prokuratorzy pionu śled-
czego IPN nie mogliby ścigać ich 
sprawców. Przepisy nie obejmują 
jednak zabójstw i np. zbrodni prze-
ciwko pokojowi lub ludzkości.

Kandydat KO na prezyden-
ta Rafa ł Trzaskowski zaapelo-

wa ł w ostatnich dniach do rządu 
o wstrzymanie trzech najbardziej 
kontrowersyjnych – jego zdaniem 
– inwestycji i przeznaczenie tych 
środków na walkę ze skutkami epi-
demii. Chodzi o CPK, przekop Mie-
rzei Wiślanej i PFN.

Nie s łuchajcie brzęczących 
much, które opowiadają baj-

ki, pos ługują się fa łszem, u łudą. 
My wiemy, jak było w marcu, kwiet-
niu i jakich zagrożeń uniknęliśmy. 
Ca ły naród zda ł egzamin, bo byli-
śmy razem, bądźmy razem mówi – 
mówi ł premier Mateusz Morawiecki 
oceniając walkę z koronawirusem.

Gdy kupujemy produkt firmy polskiej, 
pieniądze zostają w kraju i wzmacnia-
ją nasz gotówkowy krwiobieg. Gdy kupu-
jemy towar z zagranicy, duża część zy-
sków, zostaje wytransferowana gdzie in-
dziej i wzmacnia inne rynki. Jakiej wielko-
ści są to kwoty?

Firma audytorska Grant Thornton 
przedstawiła wyliczenia, jaka część z każ-
dej złotówki wydanej na polskie i zagra-
niczne produkty zostaje w naszym kraju. 
Okazuje się, że jeśli wybierzemy produkt, 
który wyprodukowała firma zagraniczna 
za granicą, to z każdej złotówki wydanej 
na jej produkty w Polsce zostaje tylko 25 
groszy. Z kolei jeśli kupimy produkt wypro-
dukowany w Polsce przez polską firmę, 
to już 79 groszy. Zostaje w naszym kra-
ju. Te pieniądze zostaną wyda-
ne na produkty i usługi w Polsce 
i będą napędzały nasz wzrost 
gospodarczy.

Patriotyzm konsumpcyjny 
prowadzi nie tylko do rozwo-
ju rynku i gospodarki, ale rów-
nież do wzrostu innowacyj-
ności. Jak to możliwe? Wyja-
śnijmy na początku co to jest 
innowacja.

Innowacja kojarzy się prze-
ciętnemu człowiekowi z wielki-
mi koncernami takimi jak: Go-
ogle, Microsoft Apple... I z wiel-
kimi nazwiskami wielkich inno-
watorów: Linus Torvalds, Steve 
Jobs, Bill Gates. Innowację często myli 
się ze słowem „wynalazek”, co jest in-
terpretacyjnym błędem. Termin innowa-
cja został wprowadzony do gospodar-
ki przez Josepha Schumpetera, według 
którego jest to:
1. Wprowadzenie nowego produktu, 

z jakim konsumenci nie mieli jeszcze 
do czynienia, lub nadanie nowych cech 
produktowi.

2. Wprowadzenie nowej metody produk-
cji jeszcze praktycznie niewypróbowa-
nej w danej dziedzinie przemysłu.

3. Otwarcie nowego rynku, czyli takie-
go, na którym dany rodzaj krajowe-
go przemysłu uprzednio nie działał 
i to bez względu na to, czy rynek ist-
niał wcześniej, czy nie.

4. Zdobycie nowego źródła su-
rowców lub półfabrykatów 
niezależnie od tego, czy źró-
dło to już istniało, czy też musiało być 
dopiero stworzone.

5. Wprowadzenie nowej struktury organi-
zacji jakiegoś przemysłu, np. stworze-
nie monopolu bądź jego złamanie.
Wyraźnie widać, że bez własnych 

firm, naukowców i inżynierów, zatrudnio-
nych w polskich firmach, trudno zbudo-
wać innowacyjną gospodarkę. Zawsze 
będziemy klientem lub montownią. Dla-
tego warto wspierać własnych przedsię-
biorców, bo tylko oni mogą zagwaranto-
wać rozwój technologiczny. A jak zbudo-
wać swój innowacyjny przemysł produk-
cyjny? Odpowiedź jest prosta. Można 

to zrobić tylko dzięki sprawnemu państwu 
i konsumentom. 

Dzisiaj największe sieci handlo-
we w Polsce, które zbyt mało uwagi po-
święcają polskim produktom, szczegól-
nie spożywcze, w większości należą do 
zagranicznego kapitału. Polska jest du-
żym producentem zdrowej, bardzo do-
brej jakościowo i niedrogiej żywności. 
Mamy wyspecjalizowane służby, które pil-
nują jej bezpieczeństwa, takie jak Inspek-
cja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, In-
spekcja Weterynaryjna, Inspekcja Sani-
tarna czy Inspekcja Artykułów Rolno-Spo-
żywczych. Dla tych produktów jesteśmy 
37 milionowym rynkiem zbytu i to my do-
konujemy wyboru przy sklepowych pół-
kach. To od nas zależy, czy wybierając 

polskie produkty, pomagamy polskim rol-
nikom i przedsiębiorcom.

Patriotyzm ekonomiczny to oczywiście 
nie tylko wybieranie za każdym razem tyl-
ko polskich towarów. Polskie produkty 
należy wybierać wtedy, kiedy wiemy, że 
są one dobrej jakości i spełniają nasze 
oczekiwania. Chodzi o mądre wspieranie 
polskich firm. Jeśli będziemy kupować tyl-
ko polskie produkty, także słabej jakości, 
to zaszkodzimy naszej gospodarce. W ten 
sposób utrzymamy na rynku towary, które 
powinny z niego zniknąć.

Wspieranie polskich producentów nie 
jest łatwe. W ostatnim okresie UOKiK wziął 

pod lupę ziemniaki, jabłka, ce-
bulę, kapustę, marchew sprze-
dawaną w sieci Biedronka. Pro-
dukty oznaczone jako „polskie” 
nie były polskie. Ziemniaki – 
sprzedawane po promocyjnej 
cenie – były niemieckie. Mar-
chew pochodziła z Belgii i Ho-
landii, ogórki szklarniowe wyro-
sły na Ukrainie, a kapusta wło-
ska przyjechała z Francji. Błęd-
nie oznakowana była co piąta 
partia warzyw i owoców, a pod-
pisana jako rzekomo krajowa co 
dziesiąta. Czy wysokie kary za-
trzymają te praktyki?

Po tym przypadku widać wy-
raźnie, że wiara w „niewidzialną” rękę ryn-
ku jest złudna. Współczesny kapitalizm 
potrafi wypromować poprzez działania 
marketingowe każdy produkt i to wcale nie 
najlepszy. Po prostu najlepiej się sprze-
dają produkty dobrze rozreklamowane, 
a reklama kosztuje. I tak powstaje błędne 
koło. Żeby dużo sprzedawać – trzeba ro-
bić dobry i duży marketing. Żeby robić taki 
marketing – trzeba mieć ogromne pienią-
dze. Żeby mieć pieniądze – trzeba dużo 
sprzedawać.

W ostatecznym rachunku to my, kon-
sumenci, decydujemy kto te pieniądze 
dostanie. Kto będzie się rozwijał, a kto 
nie. Codziennie w sklepach dokonuje-
my takiego wyboru.

Dlaczego warto kupować 
polskie produkty?

 ■ Patriotyzm gospodarczy jest bardzo pozytywnym zjawiskiem w każdej gospodarce. Widać go w wie-
lu krajach Unii Europejskiej, znacznie wyraźniej niż u nas. To coś więcej niż tylko pomaganie przed-
siębiorcy, to pomoc dla całej gospodarki.

Albert Łyjak

APEL

Poszukujemy 
zdjęć

Magdalena Wysocka z Instytutu Pamięci Naro-
dowej we Wrocławiu wydaje album poświęcony 
śp. Kornelowi Morawieckiemu. Razem z Martą 
Morawiecką apelujemy:

Jeżeli macie w swoich archiwach zdjęcia 
Kornela z różnych okresów, to proszę, udostęp-
nijcie je nam i wyślijcie z opisem pod adresem: 
goredakcja@gmail.com

Red.
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Opinie i Akcenty

Krótko o reżyserze. Według portalu 
Filmweb Latkowski wyreżyserował 
osiemnaście filmów. Zadebiuto-
wał w 2000 r. filmem To my, rugbi-
ści, który na portalu Filmweb otrzy-
mał 6,8 na możliwych 10 punktów 
przy 1080 oceniających. Sprawą 
pedofilii Latkowski zajął się w zre-
alizowanym w 2005 r. filmie Pedo-
file, który na wspomnianym portalu 
otrzymał notę 5,4 uzyskaną w wy-
niku 283 ocen. W 2010 r. zrealizo-
wał antypisowską agitkę Wszyst-
kie ręce umyte. Sprawa Barbaty 
Blidy: nota 4,1 pkt wystawiona na 
podstawie 198 ocen. Natomiast 
film Nic się nie stało, otrzymał do-
tąd notę 3,2 pkt wystawioną na 
podstawie 2976 ocenach.

„Zatoka Sztuki” działała 
od 2011 r. jako miejsce rozryw-
ki, działalności kulturalnej i chary-
tatywnej. Wkrótce jednak działal-
ność kulturalno-charytatywna oka-
zała się przykrywką dla prostytu-
owania nastolatek. Według Miko-
łaja Podolskiego (opieram się mię-
dzy innymi na jego: Akta >>Łowcy 
nastolatek skrywają mrok<<, por-
tal Onet), pod pozorem prowadze-
nia działalności artystycznej „Zato-
ka Sztuki” zatrudniała młode, czę-
sto mające mniej niż 15 lat, dziew-
czyny, które szantażem i przekup-
stwem skłaniano do świadczenia 
usług seksualnych. W lokalu mie-
ścił się specjalnie do tego celu wy-
dzielony klub The Roof. Działalno-
ścią stręczycielską zajmował się 
głównie Krystian W., pseud. Kry-
stek, alias „łowca nastolatek”, któ-
ry młodym dziewczynom oferował 
pracę, a potem szantażem, groź-
bami i molestowaniem zmuszał je 
do prostytucji. 

Proceder trwał kilka lat i trwał-
by zapewne nadal, gdyby 8 mar-
ca 2015 r. 14-letnia Anaid nie po-
pełniła samobójstwa. Wcze-
śniej w rozmowie telefonicznej 
z koleżanką wyznała, że zosta-
ła zgwałcona. Jej matka nagłośni-
ła sprawę w mediach i dotarła do 
innych skrzywdzonych dziewczyn. 
W czerwcu i lipcu 2015 r. spra-
wą zajęli się dziennikarze śledczy 
TVN, w 2015 r. sprawa została opi-
sana w cyklu artykułów Bożeny Ak-
samit i Piotra Głuchowskiego publi-
kowanych w Gazecie Wyborczej. 
Ci autorzy wydali również książkę 
pt. „Zatoka Świń”.

W tym samym czasie miasto 
Sopot wymówiło lokalowi dzierża-
wę pobliskiej plaży z powodu ha-
łaśliwego zachowaniaużytkowni-
ków. Wtedy w obronie Zatoki z ha-
słami „Tak dla Zatoki Sztuki” i „Ra-
tujmy Zatokę Sztuki” stanęli znani 
celebryci, których nazwiska moż-
na znaleźć w internecie. Ostatecz-

nie Zatoka Sztuki została zamknię-
ta w 2019 r. W toku śledztwa pro-
kuratura zarzuciła Krystianowi W. 
popełnienie przestępstw seksual-
nych na 33 nastolatkach. W 2019 r. 
został skazany na trzy lata więzie-
nia. Toczy się nadal odrębne do-
chodzenie wobec Marcina T., me-
nedżera klubu.

Latkowski – pomimo szumnych 
zapowiedzi – nie wychodzi w swo-
im filmie poza zrąb podstawowych 
faktów ustalonych wcześniej przez 
innych dziennikarzy. W filmie na-
wet o nich nie wspomina. Co wię-
cej, w nieuprawniony sposób łączy 
akcję celebrytów broniących klubu 
przed wypowiedzeniem mu dzier-
żawy plaży z akceptacją przez 
nich pedofilii i prostytuowaniem 
nieletnich. Celebryci mogli o tym 
nie wiedzieć, a Latkowski w filmie 
nie przedstawia żadnych dowo-
dów, że wiedzieli. Należy dodać, 
że stosowanie liczby mnogiej „cele-
bryci” i przez samego Latkowskie-
go, i w dyskusji po filmie jest nad-
użyciem. Nie wszyscy celebryci 
bywali w lokalu, a ci co go przypad-
kowo nawet odwiedzili byli w sta-
nie zorientować się w jego charak-
terze (w internecie można znaleźć 
następującą wypowiedź Marcina 
Gortata: „Byłem na otwarciu i prosi-
li o zdjęcie, ale nie zrobiłem. Byłem 
tam raz i nie wróciłem! Patologia”). 

Pomimo tych dostrzegalnych 
słabości, zaletą filmu Latkow-
skiego jest obnażenie „celebryc-
twa” i pokazanie, że celebryci nie 
stanowią wcale elity społecznej 
o ponadprzeciętnych cechach, lecz 
są zwykłymi śmiertelnikami o prze-
ciętnej inteligencji i przeciętnym po-
ziomie etycznym. W sprawie „Zato-

ka Sztuki a celebryci” mogą się po-
jawić jedynie dwie możliwości. Je-
żeli jacyś celebryci nie domyśla-
li się, że Zatoka prostytuuje nielet-

nich (choć dla innych było to oczy-
wiste), to znaczy, że mają niski ilo-
raz inteligencji. Jeżeli celebryci się 
domyślali, a mimo to firmowali dzia-
łalność lokalu, to świadczy o ich ni-
skim poziomie etycznym. Celebry-
ta, jak mawia popularne powiedze-
nie, znany jest z tego, że jest zna-
ny. Aby nieustannie podtrzymy-
wać swoją popularność, celebry-
ci muszą brylować w telewizjach 
śniadaniowych, widnieć na okład-
kach kolorowych czasopism, mieć 
profile w mediach społecznościo-
wych: facebooku, twiterze i insta-
gramie i wypowiadać się na wszel-
kie możliwe tematy: bitwy pod Ce-
dynią, wojny 1939 r. patriotyzmu 
czy wyborów prezydenckich. Po-
mimo przekonania o własnej nie-
zależności i oryginalności celebry-
ci w swoich opiniach i poglądach 
są znacznie bardziej zuniformizo-
wani niż przeciętni zjadacze chle-
ba. Ci ostatni bowiem nie potrzebu-
ją mediów aby osiągnąć społecz-
ny sukces. Celebryci natomiast, 
aby zachować społeczną pozycję 
celebryty muszą być w głównym 
nurcie opinii publicznej niezależ-

nie od tego, kto tym nurtem steruje 
i dokąd płynie. A w tym najlepszym 
ze światów tak się zdarza, że ten, 
kto jest właścicielem mediów, rów-
nież decyduje o treści programów 
i dobiera wykonawców do propa-
gowania przekazu medialnego. 
Tak można wytłumaczyć celebryc-
ką akcję w obronie Zatoki Sztuki, 
która dla zaproszonych była jesz-
cze jedną szansą zdobycia me-
dialnego rozgłosu. Rynek medial-
ny działa bowiem podobnie jak ry-
nek w gospodarce. Na rynku me-
dialnym wskaźnikiem sukcesu jest 
oglądalność, nakład, „klikalność”. 
W gospodarce – wielkość sprzeda-
nej produkcji i oferowanych usług. 
Tylko tyle i aż tyle. Znajomość spo-
łecznego uwikłania roli celebry-
ty winna skłaniać nas do polegania 
na własnym rozumie i nie ulegania 
fałszywym autorytetom. 

Poznań, 1 czerwca 2020

Prof. dr hab. Krzysztof Brzech-
czyn, historyk i filozof zatrud-
niony na Wydziale Filozoficz-
nym UAM. 

Wyrazy opisujące nierzeczywi-
stość znikają z potocznego słow-
nika. Taki los spotkał „cnotę” – nie 
ma jej w życiu publicznym, a za-
tem przestaje występować w mo-
wie i piśmie, co najwyżej jako 
określenie prześmiewcze. Moda 
nie tylko eliminuje niepotrzebne 
słowa, lecz także zmienia zna-
czenie wielu z nich. Lista jest dłu-
ga, ale zajmijmy się takim słowem 
z pozoru oczywistym. Co bowiem 
obecnie znaczy „zaufanie”?

Człowiek, przychodzi na 
świat w normalnej rodzinie, skła-
dającej się nie więcej niż jednej 
matki i jednego ojca, może przy-
najmniej teoretycznie ufać swo-
im rodzicom, że go nie porzu-
cą, bo któremuś z nich przytra-
fiła się kolejna „wielka miłość”. 
W rodzinach z licznymi mamusio-
-ciociami i tatusio-wujkami próż-
no szukać osób godnych zaufa-
nia, mogących wyposażyć dziec-
ko w tę niezbędną cechę przydat-
ną na całe życie. Budowanie rela-
cji z innymi wymaga zaufania, nie 
ślepego, bo ślepota w niczym nie 
pomaga. ale rozsądnego, nawet 
gdyby ten rozsądek mógł czasa-
mi zawodzić.

Każdy przyzna, że najłatwiej 
jest oszukać dziecko, nie po-
nosząc żadnych konsekwencji. 
Trzeba się jedynie uporać z wła-
snym sumieniem, jeśli się jeszcze 
takowe posiada. Prawdziwa kon-
kurencja zaczyna się na pozio-
mie partnerskim – kto kogo wyko-
łuje. Stąd bierze się powodzenie 
głupich kobiet u mężczyzn, któ-
rym się zdaje, że taką głupią ła-
twiej wykiwać. Nie biorą oni jed-
nak pod uwagę faktu, że głupo-
ta i podłość, to dwie różne ce-
chy, występujące w różnych pro-
porcjach. Można się w tych kalku-
lacjach srodze pomylić. Najwyż-
szy pułap zdrady zaufania pa-
nuje w kręgach mafijnych. Tam 
zdradę przypłaca się życiem.

Nie da się zbudować porząd-
nej firmy w oparciu o nieuczci-
wych kontrahentów, czy wspólni-
ków. Tu nie pomoże najbardziej 
nawet cwany prawnik. Na podob-
nej zasadzie kształtują się relacje 
obywatel – państwo. Znowu wkra-
czamy na śliski grunt polityki.

Dla naszych odwiecznych... 
powiedzmy – sąsiadów zaufa-
nie znaczyło bezkrytyczne, rzec 
by można ślepe zdanie się na Hi-

tlera, czy Stalina. Późniejszy ko-
munistyczny marsz przez insty-
tucje w Niemczech i Francji spo-
wodował, że zastąpiły one wła-
sną religię obcą. Patrzą biernie 
jak są gwałceni przez muzułma-
nów i próbują udawać, że nic się 
nie dzieje. Tak rozumieją zaufa-
nie? A może to zakłamanie wy-
ssali już z mlekiem matki?

My najczęściej wolimy obda-
rowywać naszych wodzów zaufa-
niem, nie całkiem jednak bezkry-
tycznym. Ta cecha może być na-
szą siłą, ale może też być wyko-
rzystana przez wrogów do mani-
pulacji, co przejawia się w dzia-
łalności opozycji totalnej, usiłują-
cej wprowadzić chaos w państwie.

Cnota krytyki się nie lęka. 
Gorzej, że niecnota również, 
zwłaszcza taka rozpuszczona 
jak dziadowski bicz.

Cnota zaufania
Małgorzata 

Todd

Celebryci a Zatoka Sztuki
 ■ Film Sylwestra Latkowskiego Nic się nie stało miał być przełomem w dysku-

sji o zwalczaniu pedofili w Polsce, gdyż ukazał wymiary tego zjawiska w śro-
dowisku celebryckim. Tymczasem nic takiego się nie stało, o czym zadecy-
dowała nie tylko osoba reżysera, mającego za sobą kryminalną przeszłość, 
zmowa milczenia dziennikarzy i samych celebrytów. Krzysztof Brzechczyn

Fot. Facebook
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Uczyłem newsów 
na KUL-u, na Uniwersytecie War-
szawskim i na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Tworzyłem newsy i kierowa-
łem redakcjami newsów w Tele-
wizji Polskiej i w Polskim Radiu. 
Traktowałem news jako nośnik 
informacji o wydarzeniu i jako no-
śnik relacji miedzy wydarzeniem 
a ideologicznym systemem. 

Kwalifikowałem do emi-
sji w Polskim Radiu 6 procent 
produkcji. Do emisji w dzienniku 
Telewizji Polskiej kwa-
lifikowałem 18-22 new-
sy z 22-24 newsów wy-
produkowanych. 

Przekaz za pośred-
nictwem newsa koja-
rzy się z informacją 
i tylko z informacją. 
Mało kto dostrzega, że 
przekaz wiąże się tak-
że z rytuałem. Ostat-
nio rytuały zastępują 
informację albo udają 
informację. Łatwo do-
strzec, że informacja 
dotyczy różnicy i zmia-
ny, bowiem celem in-
formacji jest wpływ 
i zmiana. Natomiast 
przekaz rytualny jest 
powtarzalny i niewiele 
ma wspólnego z różni-
cą i zmianą, nie redu-
kuje też niewiedzy. 

Przekaz i od-
biór wydarzenia jest 
procesem kulturowym 
i psychologicznym. 
Percepcja przekazu 
jest w naszym mózgu 
swego rodzaju proce-
sem negocjacji i inte-
rakcji. Chodzi o dosto-
sowanie przekazu do 
utrwalonych wzorców 
myślenia i do naszej koncep-
cji rzeczywistości. Dopiero kiedy 
tego dokonamy, nadajemy ode-
branemu przekazowi znaczenie. 
To znaczenie jest rezultatem do-
pasowania zewnętrznego prze-
kazu do wewnętrznej koncepcji 
świata. 

Cały proces dopasowywa-
nia przekazu do naszych wzo-
rów myślenia jest kontrolowany 
przez naszą kulturę, bowiem na-
sze wewnętrzne koncepcje i wzo-
ry myśli wykształciły się w wy-
niku doświadczenia kulturowe-
go. Oznacza to, że ludzie repre-
zentujący różne kultury postrze-
gają rzeczywistość po swojemu. 
Percepcja nie jest zatem tylko 
procesem psychologicznym, jest 
też sprawą kultury, w jakiej wy-
chował się człowiek

News zawsze przedstawia wy-
darzenie dziejące się w konkret-
nym miejscu i w konkretnym cza-
sie. A więc news przedstawia 
prawdę danego czasu i miejsca, 
a zatem powinien być ciągle uzu-
pełniany i aktualizowany. Polega 
to na dodaniu nowych informacji 
zebranych przez reportera albo 
zaczerpniętych z archiwum. 

W dziennikach radiowych i te-
lewizyjnych prawda czasu i miej-
sca jest dziś niespełnionym po-
stulatem. News, którego nie ma, 
opowiada o czymś, co właśnie 
się dzieje, wydarzyło się dopie-
ro co, wydarzyło się ostatnio. 
Słuchacz jeszcze o tym nie sły-
szał albo już słyszał, ale teraz 
opowieść została uaktualnio-
na, wzbogacona. 

Zachwiany może być porzą-
dek opowieści zwanej opowie-
ścią newsową. Opowieść newso-

wa powinna zacząć się od przed-
stawienia rezultatu zdarzenia, 
a następnie wrócić do minionych 
stref czasowych, by ponownie 
dojść do czasu teraźniejszego. 
A w dziennikach jest różnie, czas 
i miejsce nie mają znaczenia, bo 
nie ma newsów. 

Niespodziewane wydarze-
nie jest zawsze ciekawsze, bar-
dziej warte zrelacjonowania 
i podania do wiadomości niż coś 
przewidywalnego i rutynowego. 
Selekcję, kategoryzację faktów 
na antenę powinien cechować 
dobry smak gatekeepera. Naj-
częściej jest to smak polityczny, 
co nie jest złe, gdy szef redakcji 
newsów rzeczywiście ma dobry 
smak polityczny. 

Sposób zapisania newsa po-
winien być wysoce sformalizowa-
ny, zgodny z utrwalonym wzor-
cem formy, słownictwa i struktu-
ry zdań. Styl newsa powinien od-
powiadać stylowi stacji, progra-
mu, audycji. News ma brzmieć 
tak naturalnie, jak język mówio-
ny, jak mowa, którą wszyscy po-
sługują się na co dzień. Chodzi 
tu o skuteczność użycia języka 
jako narzędzia tworzenia wiedzy. 

Okazuje się, że posiąść in-
formację to nie to samo, co po-
siąść wiedzę. Najlepiej jest roz-
począć newsa od jakiegoś moc-
nego dziania się w stronie czyn-
nej (ktoś coś zrobił). To przy-
ciągnie uwagę odbiorcy, wywo-
ła zainteresowanie i przytrzyma 
słuchacza. Pierwsze słowa (trzy 
do czterech), zwane kluczowymi, 
powinny zawierać najważniejsze 
fakty. To w dziennikach radio-
wych i telewizyjnych jest zupeł-
nie obce.

Forma newsa jest układem 
znaków semantycznie jednowar-
stwowych. To znaczy, że komuni-
kuje jedynie za pomocą rzeczy-
wistości przedstawionej. Tym-
czasem w dziennikach mamy 
przekazy semantycznie dwu-
warstwowe, charakterystycz-
ne dla form publicystycznych. 
Nie komunikują one za pośred-
nictwem rzeczywistości przed-
stawionej, ale za pośrednic-
twem formy, zazwyczaj koślawej. 
To jest zazwyczaj potok fatalnie 
zmontowanych kawałków. 

Sensem dziennikarstwa 
jest przekaz zgodny z faktami. 
Sprawdzanie prawdziwości fak-
tów, kontrola zgodności z praw-
dą, odbywa się za pośrednic-
twem weryfikacji. Można powie-
dzieć, że weryfikacja jest tym, 
co odróżnia profesjonalne dzien-
nikarstwo od dziennikarstwa 
nieprofesjonalnego. 

Weryfikacja, cały pro-
ces weryfikacji faktów, to bijące 
serce wiarygodnego dziennikar-
stwa w służbie publicznej. 

W istocie prawda newsa jest 
czymś więcej niż samą tylko do-
kładnością, ścisłością. Prawda 

jest ciągiem odkrywania, two-
rzenia, dochodzenia do tego, co 
się nazywa funkcjonalną prawdą. 
Czym zatem jest ta funkcjonalna 
prawda? Z pewnością nie jest 
to prawda naukowa, filozoficzna. 
Nie jest to prawda wzoru mate-
matycznego, prawda architekto-
nicznego projektu. Prawda funk-
cjonalna, reporterska, jest praw-
dą jak najbardziej rzetelną, a jed-
nocześnie praktyczną. 

Profesjonalne dziennikarstwo 
skoncentrowane jest na tym, by 

przekazywać rzeczy takimi, ja-
kimi one są, jak się wydarzyły. 
Pewne trudności nastręcza ka-
tegoryzacja i weryfikacja form 
uznanych za dziennikarskie, choć 
nieweryfikowanych. To są wypo-
wiedzi, rozmowy, dyskusje, deba-
ty i komentarze „na żywo”, emi-
towane zazwyczaj ze studia, nie-
kiedy spoza studia. 

Uczestnicy audycji i progra-
mów „na żywo” nie muszą trzy-
mać się faktów, mogą mówić co 
chcą i nierzadko wykorzystują 
sytuację, by kłamać, mataczyć 
albo uprawiać propagandę. Nale-
ży zatem uważnie dobierać gości 
do wypowiadania się „na żywo”. 
Audycje i programy „na żywo” 
to plaga mediów elektronicznych. 

Rozmowy najczęściej prowa-
dzą upolitycznieni amatorzy albo 
dziennikarze ubodzy w wiedzę, 
którzy spisują z gazet pytania 
i zadają je rozmówcy w studiu. 
W radiu i telewizji brakuje zróż-
nicowanych form produkcji, wy-
magającej kompetencji i wysiłku 
intelektualnego. 

Prawidłowy news ma cha-
rakter czytelnego odcinka seria-
lu, rzadko kiedy informuje o osta-

tecznym rozwiązaniu, jest trochę 
zawieszony w powietrzu. Zbrod-
niarz zabił, ale go jeszcze nie 
znaleziono. Autobus spadł z na-
sypu, ale o ofiarach nic pewnego 
jeszcze nie można powiedzieć. 
Niemniej, ostatnie zdanie newsa 
powinno wybiegać nieco naprzód 
i zapowiadać serial. 

W dziennikach nie ma seria-
lu, jest młocka fatalnie napisa-
nych powtórek w politycznej za-
prawie. Nie daje się tego słuchać 
albo oglądać. Realizator newsów 

nie wie zapewne, że 
newsy są przeznaczo-
ne do słuchania, nie 
do czytania, zatem po-
winny być pisane sty-
lem rozmowy. Można 
powiedzieć, że pisa-
nie dla radia i telewizji 
jest rozmową za pomo-
cą pióra. 

News telewizyjny, 
a szczególnie news ra-
diowy, może być, i za-
zwyczaj jest, referują-
cym sprawozdaniem, 
które oddaje rezultat 
lub następstwo zdarze-
nia. Może też być rela-
cjonującym przedsta-
wieniem, odwołującym 
się do przebiegu wy-
darzenia. Te dwa pod-
stawowe sposoby opo-
wiadania o wydarzeniu 
odróżniają referujące 
opowiadanie (rezultat) 
od scenicznego przed-
stawienia (przebieg). 

News żywi się dia-
logiem, czyli subiek-
tywnymi wypowiedzia-
mi, które dokumentują 
i oświetlają zdarzenie. 
Dialog newsowy jest 
formą publicznej roz-

mowy. Decyzje rządu, sprawy 
zdrowia i zatrudnienia, katakli-
zmy, finanse gospodarstw domo-
wych, kwestie opieki społecznej, 
demonstracje uliczne – wszystko 
to może być treścią newsów. 

Pojedyncza wypowiedz spra-
wia, że news jest martwy, oży-
wa dopiero wówczas, gdy przed-
stawia zróżnicowane wypowie-
dzi świadków albo uczestników 
zdarzenia. Powinniśmy zwracać 
uwagę na równoważność wy-
powiedzi, zwanych dźwiękami 
(dawniej: tape = taśma). Gdy ze-
stawimy w newsie wypowiedź 
przedstawicielki niszowej organi-
zacji i przedstawicielki milionów 
kobiet, nastąpi zakłócenie ba-
lansu, równowagi w sferze logi-
ki, wartości i języka. 

Stosunek dialogowy zawiązu-
je się wówczas, gdy treść newsa 
jest wzmocniona przez wypowie-
dzi reprezentujące co najmniej 
dwa, trzy punkty widzenia, repre-
zentujące dwa, trzy sądy. Zatem 
jedna wypowiedź w newsie, tzw. 
jeden dźwięk, jedna wypowiedź 
na antenie, to za mało, by prze-
kazać słuchaczom żywą i w mia-
rę obiektywną formę infor-

Prawda newsa Michał Mońko
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macyjną, którą nazwę praw-

dą funkcjonalną. 
Tu, szczególnie w radiu, 

mamy do czynienia z manipula-
cją, która polega na tym, że je-
den news czytają na przemian 
dwa glosy – męski i żeński. Nie 
ma dźwięków, są relacje na dwa 
głosy. Przykładowo, najpierw 
głos męski czyta lead i zapowia-
da dźwięk (wypowiedź świadka 
albo uczestnika zdarzenia). Ale 
dźwięku nie ma. Zamiast dźwię-
ku jest dalszy ciąg relacji gło-
sem żeńskim. Następnie jest re-
lacja głosem męskim, a po nim 
znowu wchodzi głos żeński 
i głos męski. 

Słuchając tych głosów, od-
nosimy wrażenie, że mamy do 
czynienia z kilkoma punkta-
mi widzenia, z kilkoma sąda-
mi. Do tego dorzucany jest nie-
kiedy głos korespondenta albo 
głos dziennikarza, który był ko-
respondentem. Mamy wówczas 
trzy głosy reprezentujące jeden 
punkt widzenia i jeden sąd, za-
miast kilku punktów widzenia 
i kilku sądów. 

Pojawia się problem zasad-
niczy. Zewnętrzna organizacja 
newsa nie może w żaden spo-
sób absorbować uwagi odbior-
cy. News dąży do maksymalne-

go ograniczenia dominacji for-
my nad przekazywaną treścią. 

W przekazach „na żywo” fak-
ty łatwo są zastępowane fakto-
idami, tym, co się komu wydaje 
albo tym, co gość chce przeka-
zać, wykorzystując swoją obec-
ność w studiu radiowym albo te-
lewizyjnym. Dochodzi często 
do pomieszania dwu sposobów 
przekazu – oznaczania i inter-
pretowania, co jest naruszeniem 
podstawowej zasady newsowo-
ści. News oznacza przedmioty, 
zdarzenia i zjawiska, natomiast 
program publicystyczny dąży do 
obrazowania i interpretowania 
przedmiotów. 

Zamiast newsa pojawił 
się w dziennikach przekaz pozba-
wiony wszelkich atrybutów infor-
macyjności i elementów gwaran-
tujących, że odbiorca ma do czy-
nienia z prawdą. Generalnie in-
formacja jest przeciwieństwem 
automatyzmu, rytuału, przewi-
dywalności. Znaczenie w new-
sie, w przeciwieństwie do publi-
cystyki, pochodzi wyłącznie z tre-
ści. Taka jest zasada przekazu 
informacji. 

Tymczasem znacze-
nie w dziennikach, nie dość, że 
przewidywalne, pochodzi z formy, 
a raczej ze sposobu przekazu. 

Tam, gdzie zdarzenia są przewi-
dywalne, nie powstaje informacja. 

Zbyt często forma newsa od-
ciąga uwagę od przekazywa-
nej informacji sposobem realiza-
cji, usytuowaniem newsa w struk-
turze dziennika, osobliwym gło-
sem reportera albo lektora etc. 
Nierzadko przekazywane infor-
macje łączone są celowo z ele-
mentami fikcyjnymi, perswazyjny-
mi i zabawowymi, które mają spra-
wić, że przekaz jest bardziej atrak-
cyjny, a treść bardziej strawna. 

News przezroczysty, a zatem 
ideał newsa, nie zawiera jakichś 
błyskotliwych ogólników i wyróż-
niających się elementów, chwy-
tających uwagę odbiorcy. News 
powinien przekazywać co naj-
mniej dwa, trzy sądy o wydarze-
niu i tworzyć dramaturgiczną jed-
ność przekazu. Powinien ustalać 
fakty, przyciągać uwagę drama-
turgią, wyznaczać kierunek akcji, 
tło i historię (background). 

W dziennikach zgoła jest ina-
czej. Powtarzane są bez koń-
ca wiadomości dobrze znane od-
biorcom. To, co dobrze znane, 
montowane jest z tym, co jest tyl-
ko znane. Wiadomości okraszone 
są odpowiednią modalnością. Nie 
ma to żadnej wartości dla odbior-
cy. Nie mówi to nawet o czymś, 

co w taki czy inny sposób dotyczy 
odbiorców. 

News wyłamuje się z tradycyj-
nej konwencji opowiadania o zda-
rzeniach. Odróżnia się konstruk-
cją od innych form narracyjnych. 
Przekaz jest składanką elemen-
tów podporządkowanych jakie-
muś zamysłowi użytecznemu. 
A zatem, jeśli myślimy o naszym 
odbiorcy, musimy zadać sobie py-
tanie, co nasz odbiorca chce usły-
szeć, czego oczekuje? Publicz-
ność ma prawo wiedzieć, co się 
dzieje. 

Słuchacz ma prawo do by-
cia poinformowanym, ale nie 
jest to prawo totalne. Nadaw-
ca musi wiedzieć, gdzie prze-
biega redaktorska linia demar-
kacyjna. Profesjonalne newsro-
omy mają swoje surowe stan-
dardy etyczne. Mają swoje Gu-
idelines (zasady postępowania), 
Code of Practice (kodeksy dobrej 
praktyki). 

Obok prawa do informa-
cji równolegle obowiązuje prywat-
ne prawo do tajemnicy, do nie-
upubliczniania pewnych rzeczy. 
Jest wszak moralność prawdy 
i prawda moralności. 

Dziennikarz, podobnie jak le-
karz, ma na co dzień do czynie-
nia z gwałtem, śmiercią, okru-

cieństwem. Mimo to musi mieć 
świadomość, że nie wszystko, 
co pozornie jest atrakcyjne, co 
jest prawdą i ma walor poznaw-
czy – nadaje się do pokazania na 
antenie. 

W dziennikarstwie jest coś 
takiego, jak moralność prawdy. 
Prawda okrucieństwa, gwałtu, nie-
przyzwoitości – to prawda z grun-
tu niemoralna. Najważniejszym 
filtrem, przez który przepuszcza-
ny jest news, jest cała ideologicz-
na atmosfera medium, wyznawa-
ne wartości, konwencje narracyj-
ne, które mówią nam, że o pew-
nych rzeczach należy mówić, zaś 
o innych lepiej nie mówić. 

Niektóre kwestie są oczywi-
ste, bo są zapisane w prawie, ale 
inne wymagają specjalnych ure-
gulować, do których każdy dzien-
nikarz powinien się stosować, 
ale nie każdy się stosuje. Zazwy-
czaj ramówki radiowe i telewizyj-
ne są rezultatem programowania, 
które jest rozumiane jako przekład 
idei ważnych dla narodu i państwa 
na formy produkcji i emisji radio-
wej i telewizyjnej. 

Niestety, w mediach pu-
blicznych nie ma progra-
mowania, choć są dyrekcje 
programowe.

▶

Działalnośc Stowarzyszenia So-
lidarność Walcząca siłą rze-
czy powinna kontynuować to, 
nad czym pracował Kornel 
Morawiecki. 

A zainteresowania Marszałka 
były wielorakie. Pisał o nich pan 
Stanisław Srokowski w Gaze-
cie Obywatelskiej z października 
2019 r. Szczególnie godna zain-
teresowania jest idea solidary-
zmu, który oznacza budowanie-
,lepszych i bardziej sprawiedli-
wych stosunków gospodarczo-
-społecznych. Marszałek dążył 
do zrealizowania marzenia o sie-
cie solidarnym, o narodach, pań-
stwach i ludziach, którzy łączy-
liby się w budowaniu przyjaznej 
człowiekowi cywilizacji miłości, 
solidarności i prawdy. 

Pojęcie solidaryzmu było 
dla Marszałka bardzo ważne. 
W statucie partii „Wolni i Soli-
darni” zapisano, że jednym z jej 
podstawowych celów działania 
będzie budowa nowego ustro-
ju w Polsce – solidaryzmu. A so-
lidaryzm to ustrój oparty na go-
spodarce rynkowej i demokra-
cji solidarnej, gdzie silni i boga-
ci wspomagają słabych i bied-
nych. Ale także wymaga się, 
aby biedni nie tylko korzystali 
z publicznego wsparcia, ale pra-
cowali i zarabiali”. „Solidaryzm 
to zrównoważenie osobistych 
i zbiorowych interesów i dążeń. 
To wspinanie się w górę w opar-

ciu o dwa filary konkurencję 
i współpracę”.

Patrząc, jak współcze-
śnie rozwija się świa, moż-
na zauważyć, że założenia so-
lidaryzmu są po przeciwnej 
stronie do tego, co się rzeczy-
wiście dzieje. Rosnący cią-
gle w siłę wielki kapitał narzu-
ca korzystne dla siebie regu-
ły postępowania, eliminując co-
raz bardziej wpływ poszczegól-
nych rządów na rozwój własnych 
gospodarek. Globalizacja, obej-
mująca całość rozwoju gospo-
darczego świata, zamiast wpły-
wać na poprawę zamożności 
ludzi na świecie, wywołuje co-
raz większe dysproporcje. Po-
głębia się przepaść między bo-
gatymi i biednymi, rosną obsza-
ry nędzy, wielki kapitał wysy-
skuje słabe państwa. Przemoż-
ny wpływ wielkiego kapitału ge-
neruje ponadto wiele groźnych 
dla ludzi zjawisk, takich choć-
by jak zanieczyszczenie środo-
wiska, zmiany klimatyczne, kry-
zys migracyjny, produkcja co-
raz gorszej jakości żywności 
i co za tym idzie wzrost cho-
rób zagrażających życiu. A naj-
gorsze jest to, że tego procesu 
nie można zahamować. O tym 
najlepiej świadczy fiasko ostat-
niego szczytu klimatycznego. 
A jedyne, na co stać przedsta-
wicieli warstw zarządzających, 
to rzucenie jakiejś kwoty, nieraz 

i sporej, na zbożne cele dla po-
prawy swojego wizerunku.

Nic więc dziwnego, że co-
raz większa liczba społeczeństw 
zaczyna się włączać w ruchy or-
ganizujące różne formy protestu 
przeciwko dyktatowi kapitału. 
Widać również, że w wielu pań-
stwach partie związane z wiel-

kim kapitałem tracą poparcie 
na rzecz ruchów proponujących 
inne rozwiązania dla świata.

Czy zatem organizacje spo-
łeczne powstałe z inspiracji Korne-
la Morawieckiego nie powinny rów-
nież przyłączyć się do podobnych 
działań? Marszałkowi chodziło 
przecież właśnie o to, aby budo-

wać podstawy lepszego bardziej 
sprawiedliwego świata. Mamy w tej 
chwili „pięć minut”, aby idee Mar-
szałka wprowadzić w życie gospo-
darcze i społeczne. A to właśnie 
byłoby najlepszym upamiętnie-
niem działalności Kornela. 

Warto się nad tym zastanowić. 

Poprzednia kandydatka PO 
na prezydenta z uporem twier-
dziła, że jest kobietą i w tej jednej 
kwestii nigdy zdania nie zmieni-
ła. Mimo to egzekutywa partyj-
na wymieniła ją na inny model. 
Co do płci nowego kandydata, 
niczego na pewno nie wiadomo, 
bo występował dumnie pod tę-
czową, radosną flagą. 

Wiadomo również, że nie 
szczędził samorządowej kasy na 
LGBT, ale to przecież tylko czte-
ry litery, a postępowi „naukowcy” 
udowadniają, że płci jest znacz-
nie więcej. Ich liczba oscylu-
je około sześćdziesięciu. Nawet 
tak wszechstronnie wykształco-
ny przedstawiciel postępu może 
się pogubić.

Nowy kandydat jest bar-
dziej bojowy od partyjnej kole-
żanki, jeśli chodzi o dziennika-

rzy. Jego poprzedniczka nie-
wygodne pytania po prostu od-
wracała i kierowała do tego, kto 
ośmielał się je zadawać. Na py-
tanie o dokonania, którymi mo-
głaby się pochwalić odpowiada-
ła: A pan czego dokonał? I po 
krzyku. Bojowy następca obie-
cuje dziennikarzom zadającym 
niewygodne pytania, że jak do-
rwie się do władzy, to krnąbr-
nych dziennikarzy powywala. 
Brawo! Wolności wypowiedzi im 
się zachciewa.

Ale z drugiej strony szkoda 
trochę tej kobiecości. Może wy-
nagrodzą nam to inni kandydaci, 
taki „wiosenny” i bezpardonowo 
lewicowy, który jak nikt inny ro-
zumie potrzeby kobiet, albo taki 
„niezależny” (nie bardzo wiado-
mo od kogo i czego) roniący łzy 
nad konstytucją.

Przedstawiciel partii z rodo-
wodem z głębokiego PRL-u jest 
najbardziej elastyczny. Słaba, 
czy silna płeć – bez znaczenia. 
Przytuli do piersi każdego, za-
równo zboczeńców, jak i takich, 
którym się zdaje, że zboczenie, 
to niewystarczające kwalifikacje 
do sprawowania władzy.

Mamy jeszcze kandydatów 
prawicowych, ale ich antypi-
sowość wypada blado na tle 
konkurencji, a o kobiecość na-
wet nie zabiegają.

Kobiecość w polityce

Małgorzata 
Todd

Głos w dyskusji
 ■ Jest rzeczą normalną, że organizacje społeczne czy polityczne wpisują do do podstawowych zadań 

działalności kontynuację i rozwijanie myśli oraz działań założyciela.

Stanisław Kaczmarek
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Dociekliwych pytań o gene-
zę wydarzeń, które już od pię-
ciu miesięcy dezorganizują ży-
cie setek milionów ludzi na ca-
łym świecie, a części z nich nie-
mal je uniemożliwiły, pozbawia-
jąc pracy i środków do życia, 
nie można raczej znaleźć w me-
diach głównego nurtu. A wątpli-
wości wyrażone w leadzie tego 
tekstu, wydawałoby się, że wo-
bec faktów całkiem zasadne, na-
rażają na marginalizację lub ety-
kietkę oszołoma.

Mimo to operacja, którą 
za polskim tytułem katastroficz-
nego filmu Stevena Soderber-
gha można by nazwać „Pande-
mią strachu”, zaczyna się sy-
pać na całego. Puszczają szwy, 
trzeszczą oficjalne interpreta-
cje. Oligarchiczny front właści-
cieli największych stacji telewi-
zyjnych, rozgłośni radiowych, 
agencji informacyjnych, tradycyj-
nej prasy oraz dominujących por-
tali internetowych, wyraźnie tra-
ci rząd dusz na rzecz splurali-
zowanych, niewielkich inicjatyw 
crowdfundingowych w sieci. 

Technologia ułatwia kontakt, 
przyspiesza rozchodzenie się in-
formacji, umożliwia wskazanie 
drogi do źródeł uznanych za nie-
zatrute. Czasem nawet ze szkodą 
dla prawdy o realnym stanie rze-
czy, bo przecież nie wiemy jesz-
cze, jak się zachowa ten nowy wi-
rus-agresor w swym ewentual-
nym nawrocie. Nie wiadomo, do 
jakiego stopnia dadzą się uzłośli-
wić inne, wcale liczne koronowi-
rusy pochodzące od nietoperzy. 
Czy też jakiego stopnia zjadli-
wości można oczekiwać w przy-
padku odzwierzęcych patoge-
nów wyizolowanych z odmien-
nych źródeł? 

Pandemia czy kosztowny 
spektakl?

Niewiara w zabójczy poten-
cjał wirusa SARS-CoV-2 bierze 
się ze sporego rozziewu między 
emocjonalnymi przekazami, któ-
re mają wytłumić krytycyzm u od-
biorcy przestraszonego drama-
tyczną wizją globalnej katastrofy 
sanitarnej, a zobiektywizowanymi 
danymi liczbowymi ze sprawiają-
cej wrażenie wiarygodnej witryny 
https://www.worldometers.info/
coronavirus/#countries

Ktoś, kto ma jeszcze w pamię-
ci quasi-totalitarne obrazy z zimo-
wych Chin, sporządzone wkrót-
ce po uroczystości księżyco-
wego Nowego Roku, albo osła-
wione rzędy trumien z Bergamo 
czy ocierające się o senny kosz-

mar relacje z początkowej fazy 
ataku wirusa w Hiszpanii musi 
się zdziwić, że ta ludobójcza pan-
demia po pięciu miesiącach ter-
roryzowania świata ma na swym 
koncie 367 405 tys. przypadków 
śmierci (stan na dzień 30 maja 

br.), podczas gdy przeciętny se-
zon grypowy zamyka się zwykle 
liczbą ofiar sięgającą pół miliona. 

Z całym szacunkiem wobec 
ofiar tego patogenu, gdyż śmierć 
każdej osoby to dla niej osobisty 
koniec świata (oraz czas żałoby 
dla jej najbliższych), rodzi się jed-
nak pytanie o kryteria, jakie spra-
wiły, że akurat ta fala zachoro-
wań została tak radykalnie wy-

różniona. Dziś wiemy, że podob-
nie jak nagły i dość powszech-
ny lockdown stanowił wstrząs 
dla wielu krajowych gospodarek, 
tak system powszechnie zarzą-
dzonych obostrzeń wpłynął na 
psychofizyczną kondycję milio-

nów poddanych tym regulacjom 
mieszkańców globu. 

Gdy ludzie ochłonęli nie-
co z pierwszego szoku, zaczę-
li dostrzegać brak spójności 
między kolejnymi zaleceniami, 
np. w sprawie maseczek (nosić – 
nie nosić, pomagają – szkodzą, 
spełniają wymogi bezpieczeń-
stwa czy brak im stosownych cer-
tyfikatów), odnośnie pozostawa-

nia w domach czy tzw. społecz-
nego dystansowania się. Pojawi-
ły się głosy osób spoza bieżące-
go instytucjonalnego układu, ale 
o pewnym merytorycznym au-
torytecie (głównie lekarzy, eks-
pertów – wirusologów, specja-

listów od epidemii), którzy – jak 
np. dr Wolfgang Wodarg – nie-
mal natychmiast zakwestionowa-
li zarówno sam fakt pandemii, jak 
i metody terapii stosowanej przy 
CoViD-19. 

Osoby, które zachowały zdro-
wy krytycyzm i nie uwierzyły wer-
sji oficjalnej, często lekceważą-
cej dostrzegalny brak spójno-
ści, ale też nie popadały w wy-

kładnie nazbyt fantasmagorycz-
ne, musiały dostrzec szczęśli-
wie niski – zwłaszcza w Polsce 
– poziom śmiertelności oraz rela-
tywnie wysoką cenę, jaką przyj-
dzie zapłacić za nagłe, z dnia na 
dzień, zamknięcie gospodarki. 
Oczywiście, zwłaszcza w pierw-
szym okresie panowała dość po-
wszechna zgoda na priorytet: ży-
cie ludzkie przed gospodarką, 
ale skoro ludzie nie dają się jed-
nak wirusowi, to... 

Batwoman z Wuhan 
versus wirusolog z Fortu 

Detrick 

Brak pytań podstawowych, w ro-
dzaju: co się właściwie z nami sta-
ło i kto nam tę utopię negatywną 
zafundował, rodził kolejne wątpli-
wości. Skąd ta niemal powszech-
na zgoda rządzących, żeby pła-
cić rujnujący okup za pande-
mię, która kryteriów pande-
mii nie spełnia? To znaczy, te-
raz owszem spełnia, ale trzeba 
było w tym celu – to kwestiono-
wana „zasługa” WHO – znaczą-
co obniżyć progi umieralności. 

Dramaturgię światowego 
spektaklu grozy łatwo skojarzyć 
z receptą Hitchcocka. Bomba 
Z (jak zaraza) wybuchła w Wu-
han, niedaleko od Instytutu Wiru-
sologii Chińskiej Akademii Nauk, 
którego istotną postacią pozo-
staje Shi Zhengli. Urodziwa dr 
Shi od 16 lat specjalizuje się ba-
daniu koronowirusów, których 
naturalnym nosicielem (host) 
są nietoperze zamieszkują-
ce jaskinie w chińskiej prowincji 
Junnan. 

Na próbkach krwi, śliny i kału 
tych latających ssaków, którymi 
od 2004 roku zajmuje się zespół 
chińskiej pani wirusolog, pracują 
badacze z całego świata. Z ko-
lei ona sama wchodziła w skład 
międzynarodowego zespołu, któ-
ry w 2015 roku na Uniwersyte-
cie Północnej Karoliny w Cha-
pel Hill skonstruował hybrydę wi-
rusa SARS z białkową kolczat-
ką pochodzącą od koronowiru-
sa właśnie z Junnan. I okaza-
ło się, że ten zmajstrowany czy 
‘zremasterowany’ przez wiruso-
logów w laboratorium fabrykat 
skutecznie potrafi zaatakować 
tkankę ludzkich płuc. Ale to dale-
ko nie wszystko.

Specjalistce od wirusologii dr. 
Judy Mikovits (taka jest prawidło-
wa transkrypcja jej nazwiska) na-
wet po dwudziestu latach drży 
głos, gdy w rozmowie z Mikkim 
Willisem opowiada m.in. o swej 
pracy w Forcie Detrick, w la- ▶

Dwie panie od wirusów.
I cała narracja się pruje...

 ■ Czy wirus SARS-CVoV-2 jest tylko mocno zaraźliwy, lecz nie tak groź-
ny, jak sugerowały to obrazy z Wuhan czy Bergamo? Czy ten odzwierzę-
cy patogen nie został zremasterowany w laboratorium? 

Waldemar Żyszkiewicz
Z   
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boratoriach Medycznego In-

stytutu Badań nad Chorobami 
Zakaźnymi Armii USA.

– Moim zadaniem było na-
uczyć Ebolę, jak zarażać ludz-
kie komórki bez ich zabijania... 
Wirus Ebola nie był w stanie 
tego robić, dopóki nie wzięliśmy 
go do laboratoriów i nie usposo-
biliśmy do tego – wyjaśnia dr Mi-
kovits, w wywiadzie udzielonym 
Willisowi wiosną tego roku. 

Amerykańska wirusolog pra-
cowała w Forcie Detrick w roku 
1999, ale choć powodowana 
przez Ebolę gorączka krwotocz-
na znana była w krajach afrykań-
skich od lat 60. zeszłego wieku, 
to prawdziwie groźna jej epide-
mia rozwinęła się w Afryce Za-
chodniej dopiero w latach 2013–
2016. W USA i Europie wirus po-
jawił się jedynie incydentalnie, 
natomiast w krajach afrykańskich 
choroba zaatakowała ponad 28 
tysięcy osób, z czego przeszło 11 
tysięcy zmarło. 

Co ciekawe, gorączka krwo-
toczna jest przenoszona przez 
zwierzęta, głównie zresztą przez 
nietoperze. Wydaje się zatem, że 
popkulturowa atrakcyjność Bat-

mana (podobnie jak Batwoman) 
została wykreowana mocno po-
nad ich realne zasługi. 

Pyrrusowy sukces 
zespołu dr. 

Menachery’ego 

Rok 2014 przyniósł w Stanach 
Zjednoczonych zakaz dalszych 
badań m.in. nad uzłośliwianiem 
odzwierzęcych patogenów, ale 
projekt badawczy związany z hy-
brydą wirusa typu SARS prowa-
dzony przez zespół dr. Mena-
chery’ego na Uniwersytecie 
Północnej Karoliny w Chapel 
Hill, jako rozpoczęty przed wej-
ściem w życie tej regulacji, został 
spod jej działania wyłączony. 

Jak wiadomo, jesienią roku 
2015 eksperyment przeprowa-
dzony w laboratoriach tamtej-
szego uniwersytetu zakończył 
się sukcesem, choć obecna sy-
tuacja naszego globu spowodo-
wana przez niosące grozę, ruinę 
i śmierć swawole wirusa SARS-
-CoV-2 nakazywałaby sądzić, 
że w tym przypadku mamy ra-
czej do czynienia z pyrrusowym 
sukcesem. 

Pytanie, czy uśmiechnięty dr 
Vineet D. Menachery bierze pod 
uwagę uogólnione wnioski, ja-
kie wydają się płynąć z zasady 
nieoznaczoności Heisenberga. 
Oczywiście, zasada niemieckie-
go uczonego odnosi się do sfe-
ry zjawisk z zakresu fizyki kwan-
towej, ale spostrzeżenie, że pew-
ne procedury/techniki badawcze 
ingerują w realny stan rzeczy, 
istotnie zmieniając kondycję ba-
danego obiektu w sposób oczy-
wisty odnosi się do przywoływa-
nych wyżej eksperymentów. 

Należy sądzić, że ani dr Me-
nachery, ani inni badacze – tacy 
dr Shi Zhengli czy dr Peter Da-
szak – ani zwłaszcza dysponen-
ci funduszy na zaawansowane 
badania z zakresu mikrobiologii, 
genetyki, wirusologii czy immu-
nologii nie zaprzątają sobie gło-
wy możliwymi implikacjami od-
krycia Heisenberga, a nawet – 
być może – traktują ich pojawie-
nie się jako oczekiwaną i pożąda-
ną premię. Śladem sugerującym, 
że takie domysły nie są wyssa-
ne z palca osoby szukającej wy-
łącznie sensacji, mogą być choć-
by granty, przekazywane w ostat-

nich pięciu latach dla Instytu-
tu Wirusologii w Wuhan, w któ-
rym pracuje dr Shi, specjalistka 
od nietoperzy oraz mnogości ich 
koronowirusów. 

Nauka w labiryncie sławy 
i pieniądza

Od roku 2014 US National Insti-
tute of Health, czyli amerykańska 
agencja rządowa pod nazwą Na-
rodowy Instytut Zdrowia, na ba-
dania ewentualnego zagrożenia 
ludzi przez wirusy, których no-
sicielami są nietoperze z Połu-
dnia Chin, przekazała przeszło 
3 miliony dolarów. Dystrybucją 
tych funduszy, za wiedzą i zgo-
dą władz NIH, zajmował się Bry-
tyjczyk Peter Daszak, szef po-
zarządowej organizacji non pro-
fit EcoHealth Alliance, rezydują-
cej w Nowym Jorku. Wiemy dziś, 
że 600 tys. USD, czyli 20 proc. 
tych środków z kieszeni amery-
kańskiego podatnika poszło do 
chińskiej badaczki nietoperzy. 

Gdy w kwietniu br., w ślad 
za wcześniejszą zapowiedzią pre-
zydenta Trumpa, kierownictwo 
NIH zdecydowało o nieodnowie-

niu dotacji na kolejne pięć lat dla 
naukowców zrzeszonych w Eco-
Health Alliance, podniósł się szum 
i rozgwar, który dobrze znamy 
z publicznej sceny krajowej. Jak 
to, ktoś nam śmie odciąć dopływ 
funduszy? Postawie „nam się 
to przecież od państwa należy” 
towarzyszy zupełny brak reflek-
sji w rodzaju: czy uzłośliwianie od-
zwierzęcych patogenów niegroź-
nych wcześniej dla człowieka nie 
stanowi naprawdę ślepej uliczki 
dla rodzaju ludzkiego? 

Nie wolno przecież ro-
bić wszystkiego, co dzięki coraz 
skuteczniejszej technologii da 
się obecnie sfabrykować. Kie-
dyś, dopóki człowiek nie stawiał 
się w centrum Wszechświata, 
było to oczywiste. Czy wszyscy 
ci eksperymentatorzy z labora-
toriów – albo zaślepieni swą po-
zorną omnipotencją, albo zwo-
dzeni wizją zysków, jakie może 
im przynieść np. opatentowanie 
skutecznego leku na wytworzo-
ne wcześniej przez siebie śmier-
telne zagrożenie – zupełnie nie 
biorą tego pod uwagę? 

(30 maja 2020)

▶

Słynny kronikarz Gall Ano-
nim, w swoich kronikach napi-
sał: „A gdy chciał ze sprawiony-
mi szykami wyminąć Bytom, jako 
niemożliwy do zdobycia ze wzglę-
du na obwarowania i naturalne 
położenie wśród opływających 
go wód i oblegających mocza-
rów i bagien, niektórzy słynniej-
si z jego rycerzy zboczyli pod 
gród, pragnąc okazać w Polsce 
swą cnotę rycerską, a wypróbo-
wać siły i odwagę Polaków. A gro-
dzianie otwarłszy bramy, wyszli 
naprzeciw z dobytymi miecza-
mi, nie obawiając się mnogo-
ści różnorodnych wojsk ani napa-
stliwości Niemców, ani obecno-
ści samego cesarza, lecz czoło-
wo stawiając im odważny i męż-
ny opór. Widząc to, cesarz nie-
samowicie się zdumiał, że tak lu-
dzie bez zbroi ochronnej walczy-
li gołymi mieczami przeciw tar-
czownikom, a tarczownicy prze-
ciw pancernym, spiesząc tak 
ochoczo do walki, jakoby na bie-
siadę. Wtedy jakoby rozgniewa-
ny na zakusy swoich rycerzy, ce-
sarz posłał tam kuszników i łucz-
ników, aby przynajmniej przed ich 
groźbą grodzianie ustąpili i cof-
nęli się do grodu. Ale Polacy na 
pociski i strzały zewsząd lecące 
tyle zwracali uwagi, co na śnieg 
lub na krople deszczu (…) Tam 
też cesarz po raz pierwszy prze-
konał się o odwadze Polaków, bo 

nie wszyscy jego rycerze wyszli 
cało z tej walki(…)”.

Wojska niemieckie nie zdo-
bywszy Bytomia Odrzańskiego, 
podeszły pod Głogów i chciały 
go opanować szturmem. Wów-
czas doszło do słynnej obrony 
Głogowa, podczas której Niem-
cy nie dotrzymali danego obroń-
com słowa zwolnienia zakładni-
ków, i do machin oblężniczych 
przywiązali dzieci obrońców gro-
du, w tym synka dowódcy. Wów-
czas, jak napisał prof. Feliks Ko-
nieczny w swym dziele „Świę-
ci w dziejach narodu polskiego”:

„Głogowianie odbyli naradę, 
na której stanęło na tym, że oj-
czyzna milsza od własnych dzie-
ci. Celowali tylko uważnie, żeby 
strzały nie szły wysoko. Czuwała 
Opatrzność nad sprawą sprawie-
dliwą, bo nie minęły dwie godzi-
ny, a przybiegła konnica Krzywo-
ustego. Wzięto Niemców we dwa 
ognie, zdobyto ich obóz i wszyst-
kie machiny, przepędzając wro-
ga daleko i tak Bóg błogosła-
wił wszystkim obywatelom Gło-
gowa, iż wszystkie dzieci wróci-
ły szczęśliwie do rodziców. Co ci 
chłopcy potem, dorósłszy opo-
wiadali swoim dzieciom i wnukom 
o Niemcach i o cnotach niemiec-
kich, tego się łatwo domyślać”.

Henryk V nie zdobył Głogo-
wa, nie zdobył później Wrocła-

wia i poniósł klęskę w bitwie 
na Psim Polu (obecnej dziel-
nicy Wrocławia). W Głogowie, 
na obecnym placu Jana Paw-

ła II w 1979 roku odsłonięto Po-
mnik Dzieci Głogowskich, mo-
nument według projektu D.P. 
Vacera (artysty bułgarskiego), 

upamiętniający sławną w hi-
storii obronę tego miasta. Bo-
haterska postawa rycerzy by-
tomskich jest prawie nieznana.

Myślałem o wierszu, jak rymy dziś złożę,
Spojrzałem na zdjęcie, westchnąłem – mój Boże!
Najdrożsi Rodacy – droga siostro, bracie,
Cóż mogę napisać o tym kandydacie
Na najwyższy Urząd, na ten w Belwederze –
Skąd matka natura ciągle takich bierze?
Niby człek uczony – bo chodził do szkoły,
Ze szkół nie wychodzą jakieś tam matoły,
W szkołach się nabywa wiedzę, okrzesanie
A tu proszę spojrzeć Panowie i Panie;
Fryzura szałowa, białe okulary,
Garnitur – piżama, widać, że nie stary –
Pomyślałem sobie, czy ktoś z nas pamięta
Taki odlotowy image Prezydenta.
Ktoś taki ma stanąć na czele Narodu?
Tu dreszcz mnie przeleciał, jakbym wszedł do chłodu.
W polityce polskiej nie jest nowicjuszem,
Kiedyś współdziałał z Palikotem Januszem,
Który prezentował z sex-shopu gadżety,
Świński ryj ogromny, jakieś pistolety,
Tańczył z Anną Grodzką na pewnej imprezie
I nie wiódł żywota w szczególnej ascezie.
Dostał dobrą szkołę, mając aspiracje,
W tym samym klimacie stworzył swą kreację.
Jeden tylko problem stoi na przeszkodzie,
My nie wybieramy kreatora w modzie,

Ani kandydata na konferansjera,
Więc niech wpierw odwiedzi swojego fryzjera,
Założy garnitur znacznie mniej szałowy –
Wówczas do wyborów też będzie gotowy.

Maj A.D. 2020

Z cyklu ci, którzy nie powinni zostać Prezydentem RP

Paweł Tanajno Antoni Wysocki

O historii mniej i bardziej znanej
Stanisław Rembowiecki

 ■ W naszych niełatwych, bardzo interesujących dziejach, mamy mnóstwo faktów, o których nie wolno nam zapomnieć. Gdy by-
łem w styczniu w Głogowie, z przyjemnością obejrzałem niedawno odrestaurowany Pomnik Dzieci Głogowskich upamiętniają-
cy ważne wydarzenie z odległej przeszłości. Chodzi o słynną obronę Głogowa podczas walk Bolesława Krzywoustego z cesarzem 
niemieckim Henrykiem V, który latem 1109 roku uderzył na Polskę. Gdy wojska niemieckie podeszły najpierw pod Bytom Od-
rzański, gród był przygotowany do obrony i nie dał się zaskoczyć.
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O tym, czy do kategorii chorób 
przełomu zaliczyć zaliczać się bę-
dzie Covid-19, za wcześnie prze-
sądzać. Niektórzy już teraz dzie-
lą oś na czasu na epokę sprzed 
pandemii SARS-CoV-19, i epokę 
po niej. Mimo iż pandemia gdzie 
niegdzie zdaje się dopiero rozwi-
jać swój impet. Tam, gdzie lokal-
ne rządy podchodziły do spra-
wy nonszalancko, jej konsekwen-
cje, czyli masowe bezrobocie, 
kryzys finansów, upadek autory-
tetu władzy i zachwianie łańcu-
chów dostaw przede wszystkim 
żywności, zjawiska obserwowa-
ne przez nas w czasie rzeczywi-
stym w dwóch dużych państwach 
półkuli zachodniej, stworzyły wa-
runki sprzyjające wybuchowi nie-
pokojów społecznych. Te z kolei 
mogą przynieść ważkie zmiany 
społeczno-polityczne. W tych miej-
scach pandemia faktycznie zdaje 
się kończyć pewną epokę. Do wy-
buchu społecznego buntu wystar-
czy pierwsze losowe zdarzenie. 
Wystarczy wziąć do ręki podręcz-
nik historii i spojrzeć, jak zaczynały 
się rewolucje.

„Nie mogę zaprzeczyć, że na-
wet w tym budzącym grozę czasie 
miała miejsce olbrzymia ilość na-
padów i niegodziwych praktyk” – 
pisał Daniel Defoe o wybuchu epi-
demii zarazy w Londynie w 1665 r.

Drugą, okrzykniętą chorobą 
przełomu, jest AIDS, wywoływa-
na przez wyjątkowo złośliwego wi-
rusa HIV. Ze względu na swą od-
zwierzęcość można go nazwać 
kuzynem wirusów SARS. W każ-
dym razie AIDS, którego epidemia 
trwa od lat 80. XX w. nieprzerwanie 
(pandemię ogłoszono w 1988 r.), 
uświadamia człowiekowi, jak bar-
dzo bezradną i bezbronną jest isto-
tą w starciu z naturą i własną mega-
lomanią. Obecnie na świecie żyje 
ok. 38 mln. zakażonych tym wi-
rusem, umrzeć miało od począt-
ku epidemii, wskutek chorób towa-
rzyszących, uśredniając, ponad 30 
mln. I to wszystko mimo pozarzą-
dowych, rządowych, ponadrządo-
wych programów, działań, itd. 

Co ciekawe, to nie „hiszpańska 
grypa” uznawana jest za chorobę 
przełomu, otwierającego umow-
ny XX w. „Hiszpanka” wkroczy-
ła na scenę z przytupem i zebra-
ła wielkie żniwo, ale równie nie-
spodziewanie z niej zeszła. Sta-
ła się makabrycznym epizodem. 
W tym czasie Europę trafiła nie 
mniej dolegliwa przypadłość. Kon-
tynent znajdował się w oku epide-
micznego cyklony tyfusu plamiste-
go, zwanego również durem wy-
sypkowym lub durem plamistym. 
Podczas I wojny światowej tyfus 
miał uśmiercić ok. 3 mln. Europej-
czyków. Nie było nań skutecznych, 
a przynajmniej konwencjonalnych 
leków. Współcześnie leczy się go 
za pomocą antybiotyków. Pierw-
szy antybiotyk, penicylinę wyna-

lazł dopiero w 1928 r. Alexander 
Fleming. Antybiotyki wszakże we-
szły do powszechnej praktyki lecz-
niczej dopiero po II wojnie świa-
towej. W okresie drugiej odsłony 
globalnego konfliktu tyfus również 
miał swoją drugą odsłonę. Skut-
ki tegoż łagodziła szczepionka wy-
naleziona przez naszego rodaka, 
bohatera wojennego, Rudolfa We-
igla. Pierwsze szczepienia w Pol-
sce odbyły się w 1934 r., po czym 
preparat niezwłocznie przetesto-
wano w rejonach świata, gdzie wy-
buchały ogniska tyfusu.

Tyfus trapił ludzkość od nie-
pamiętnych czasów. Odkąd świat 
znał ubóstwo, odkąd uczył się hi-
gieny oraz odkąd zamieszkiwały 
ją wszy, nosiciel bakterii Rickett-
sia prowazekii. Tyfus, podobnie jak 
inne choroby wywołane niewidzial-
nymi aktorami, wpływał na kształt 
dziejów. Uważany był przez wieki 
za chorobę upadku społecznego. 
Pustoszył XVII-wieczną Europę 
skąpaną w krwi religijnych wojnach 
mocarstw. Powrócił w czasach wo-
jen napoleoński.

W latach 1812-1813 r. r. prze-
trzebił Wielką Armię Napoleona 
dokonującą odwrotu z Moskwy. 
Wielkie epidemie tyfusa wybucha-
ły w Rosji lat 50. i 60. XIX w., tłumią-
cej w tym czasie m. in. polskie po-
wstanie narodowe, i w czasie woj-
ny rosyjsko-tureckiej lat 1877-1878. 
Siał zniszczenie w rewolucyjnej 
Rosji oraz w niemieckich gettach 
i obozach koncentracyjnych w cza-
sie drugowojennej hekatomby. 

Generalnie rzeczy ujmując, 
obydwie wywołane choroby prze-
łomu, tyfus oraz AIDS, miały być 
symbolem degeneracji i dekaden-
cji, odpowiednio Wschodu, a druga 
Zachodu. Tyfus był głównym utra-
pieniem właśnie Rosji, nie opusz-
czając jej w praktyce od końca 
XIX w. do pierwszej połowy XX w. 
Pewien petersburski lekarz napi-
sał w 1918 r., że zaraza tyfusu „po-
dąża za leninowskim komunizmem 
jak cień za przechodniem”. Od lat 
30. XX w. błyskawicznie rozprze-
strzeniał się w sowieckiej już Ro-
sji. Wkraczał na urodzajne dla sie-
bie tereny, opanowane przez nę-
dzę i głód, wywołane przez przy-
musową kolektywizację i industria-
lizację państwa. 

W przypadku AIDS, przez 
pierwsze lata HIV szybko roz-
przestrzeniał się głównie w USA 
i w Europie Zachodniej, w środo-
wiskach homoseksualnych. Szczyt 
epidemii przypadł na początek 
lat 90. W środowiskach opinio-
twórczych nastąpił wówczas od-
wrót od haseł „wolności seksu-
alnej” i powrót do haseł „wierno-
ści seksualnej”. Dynamika choro-
by zmniejszyła się, ale w I połowie 
lat 2000 r. podwoiła swój impet. Wi-
rus wszakże „narodził się” w Afry-
ce i tam właśnie, w państwach naj-
biedniejszych, stał się najbardziej 

śmiercionośnym egzekutorem. Po-
nieważ państwa te nigdy się z tej 
biedy nie podniosły, chorobowy 
„okupant” terroryzuje je do dziś. 

Wywiady państw komunistycz-
nych, pod wodzą Kremla, diabo-
licznie wykorzystywały koincyden-
cję miejsc rozprzestrzenienia się 
choroby. Stworzyły dlań legendę. 
Tę zaś rozpowszechniano, właśnie 
na Zachodzie oraz w Afryce, za po-
mocą tzw. „aktywnych środków”. 
Legenda zaś mówiła, że wirus HIV 
powstał nie w Afryce, ale w USA. 
Co więcej, nie pochodzi od zwie-
rzęcia, ale stworzono go w warun-
kach laboratoryjnych infrastruktu-
ry badawczej Pentagonu pracu-
jącej nad bronią biologiczną. Bar-
dzo podobną kalkę kremlowskie 
służby zbudowały dla wirusa Ebo-
la w 2014 r. i należy sprawiedliwie 
przypisać ich domniemane pierw-
szeństwo w tworzeniu bliźniaczo 
brzmiących teorii spiskowych po-
wstających wokół Covid-19. 

Choroby przełomu, ale nie tyl-
ko one, mimo iż pozbawione naro-
dowości, fenotypu, czyli dziedzicz-
nych cech zewnętrznych (przy-
najmniej dostrzegalnych ludzkim 
okiem), rasy oraz konkretnej etnicz-
ności, podsycały kontrowersje wa-
śnie narodowo-etniczne. Wspo-
minaliśmy o fenomenie nazew-
nictwa, który inspirowała dysku-
sja wokół miejsca narodzin „hisz-
panki”. Niemal każda europejska 
nacja miała własne preferencje. 
Obok tych rozważań, gdy już cho-
roba zdążyła się rozprzestrzenić 
i pokazać swe mordercze oblicze, 
jątrzyły następne: dlaczego choro-
ba jest surowsza dla jednych grup 
etnicznych czy rasowych, a dla in-
nych wydaje się łagodniejsza.

Wspominaliśmy w poprzed-
nim materiale, że na Samoa ame-
rykańscy koloniści w porę sobie 
uzmysłowili, że rdzenni Samoań-
czycy są bardziej narażeni na sze-
rzącą się zarazę, przez swą sepa-
rację od tzw. cywilizowanego świa-
ta. Ów świat był nosicielem drob-
noustrojów, na które sukcesyw-
nie sam się uodparniał. W Austra-
lii pogląd taki, już nawet nie nauko-
wy, ale wzrokowy, wypierany był 
przez następny szczep paranauki, 
czy wręcz parareligii, który od koń-
ca się XX w. znajdował się w na-
tarciu – eugenikę. Na kontynen-
cie realizowano mianowicie polity-
kę odbierania aborygeńskich dzie-
ci, posiadających białego rodzica, 
i umieszczania ich w białych rodzi-
nach. Podłożem dla tych działań 
było przekonanie, że „czyści” Abo-
rygeni są skazani na wymarcie, ale 
ci z domieszką „wyższej”, bo „bia-
łej” krwi mają szansę przetrwać 
poprzez asymilację z białą spo-
łecznością. Ironia losu była tym ra-
zem okrutna. Aborygeni umiera-
li masowo na zarazę, którą do ich 
domostw wprowadzili właśnie bia-
li przybysze…

Cały świat anglosaski, jak długi 
i szeroki, przeżywał w tym okresie 
ofensywę teorii i praktyk eugenicz-
nych. Skoro więc był czas rozkwi-
tu rasizmu eugenicznego, to po-
wracały do życia demony rasizmu 
doby kolonialnej. Lata 1917-1920 
naznaczył w USA wielki comeback 
organizacji o nazwie Ku Klux Klan, 
bardzo wpływowej na Południu 
oraz w ówczesnej Partii Demokra-
tycznej. Ku Klux Klan przyrzekał 
stać na straży segregacjonizmu ra-
sowego, czyli pozostałości dawne-
go systemu niewolniczego. Ostrze 
swej polityki kierował w stronę Mu-
rzynów, ale również przybyszów 
z Europy Środkowo-Wschodniej, 
Południowej oraz irlandzkiej wy-
spy, głównie katolików.

I tak przykładowo, podsumo-
wując w 1920 r. przebieg epide-
mii „hiszpanki” w stanie Connec-
ticut, zauważono, że wśród Wło-
chów śmiertelność była dwukrot-
nie wyższa, aniżeli wśród miesz-
kańców mających angielskie, ka-
nadyjskie, niemieckie, austriackie, 
ale nawet irlandzkie, polskie i rosyj-
skie pochodzenie. Co powodowa-
ło aż taki rozrzut? Dlaczego umie-
rali przede wszystkim Włosi? Czy 
zadecydowało to, iż byli najśwież-
szą imigracją do Ameryki na tle 
pozostałych nacji? Połowicznie. 
Przez to, iż byli świeżą imigracją, 
a zatem „na dorobku”, przeżywa-
li naówczas okres asymilacji w no-
wych i wcale niełatwych warun-
kach amerykańskich. Mierzyli się 
po prostu ze złymi warunkami ma-
terialnymi. Żyli w zwartych skupi-
skach, często w warunkach nędzy, 
braku higieny. Nadto źle się odży-
wiali, mieli gorszy, jeśli jakikolwiek, 
dostęp do opieki zdrowotnej. Krót-
ko mówiąc, wszystkie mniejszo-
ści etniczne w USA, nie tylko Wło-
si, były bardziej podatne na wiru-
sy i zarazki, a więc na zagrożenie 
epidemiczne. 

Eugeniści mieli na to własne wy-
jaśnienie. Może nie wyjaśnienie, 
ale autorską interpretację. Otóż, 
ponieważ grupy takie jak włoską 
cechowała inherentna niższość ras 
„gorszych”, brakowało im mecha-
nizmu powstrzymującego przed 
grawitacją w stronę dzielnic nę-
dzy i slamsów. Choroba, na któ-
rą byli w naturalny sposób podatni, 
podążała wiernie za nimi. Reasu-
mując, twierdzili eugeniści, że Wło-
si chorują bo są Włochami. Słowia-
nie, bo są Polakami, Czechami, itd. 

Była to argumentacja oparta na 
sile woli jej głosicieli, a nie sile argu-
mentów, nie mówiąc o starannych 
studiach. Wystarczy przytoczyć 
przykład z drugiego końca świa-
ta, gdzie również eugenika zapu-
ściła głębokie korzenie. I w Japo-
nii, i na zaanektowanych przez nią 
formalnie w 1910 r. obszarach Ko-
rei odsetek zachorowań na „hisz-
pankę” był podobny. Ofiar wśród 
Koreańczyków było jednakże dwu-

krotnie więcej. Koreańczycy i Ja-
pończycy wywodzą się z tego sa-
mego, genetycznego pnia, więc ra-
czej to trudne warunki brutalnej de 
facto okupacji japońskiej wpłynę-
ły na drastyczne statystyki, nie zaś 
np. kolor skóry czy rozstaw oczu. 
I jeszcze jeden przykład, tym ra-
zem z Francji. Tamtejsi statystycy 
największy odsetek zgonów na te-
renie Paryża zaobserwowali w naj-
bogatszych jego dzielnicach. Nie 
poprzestali na tym. Sprawdzili, kto 
tam umiera na „hiszpankę”. Okaza-
ło się, że nie byli to właściciele po-
siadłości, potentaci, krótko mówiąc 
– elita. Umierali służący, lokaje, itd.

Powodów, dla których wiru-
sy i bakterie mocniej atakują okre-
ślone miejsca i grupy może być 
oczywiście więcej. Można przy-
wołać choćby nasze rozważania 
o odporności na wirusy i na kon-
kretne szczepy tychże. Od sa-
mego początku epidemii w Euro-
pie zastanawiamy się, skąd bie-
rze się tak wysoki odsetek śmier-
telności wśród Włochów czy Hisz-
panów. Mowa jest wówczas o kon-
dycji zdrowotnej tychże popula-
cji, o zestarzeniu się owych spo-
łeczeństw. Wirus, jak nam wiado-
mo, z największą furią atakuje naj-
słabszych, w tym wypadku star-
szych, schorowanych, itd. Resz-
ta zależy do rządów państw, które 
same decydują, jak ich będą chro-
nić: czy będą podążać ścieżka-
mi „lockdownów”, czy pójdą w śla-
dy władzy brazylijskich i szwedz-
kich. Szwecja, a propos ekspery-
mentu, nie jest świadkiem cudu 
„gospodarczego” i wyjątkiem na 
tle regionu, czeka ją poważna re-
cesja gospodarcza, natomiast od-
setek śmierci do miliona obywate-
li jest w niej dziesięciokrotnie wyż-
szy, aniżeli w sąsiedniej Norwegii. 

Wirus, z którym borykamy się 
aktualnie, to wirus tak samo nowy 
dla Europejczyków, jak np. dla bra-
zylijskich Indian, których obecnie 
dziesiątkuje. Nie oznacza to, że 
powinniśmy za wszelką cenę izo-
lować się od świata zewnętrzne-
go. To on nam zapewnia ową od-
porność. Dziecko od najmłodszych 
lat buduje swoją odporność przez 
kontakt z otoczeniem, a więc i mi-
kroorganizmami, które notabene 
są wszędzie i wszędzie się prze-
dostają. Ważne jest jednak, gdzie 
i z kim. I w tym punkcie, w dobie 
Covid-19, od Indian z Amazonii jed-
nak się różnimy. 

Obok anomalii „narodo-
wych” w przebiegu epidemii, tj. we 
Włoszech, dostrzegamy wyraź-
ną różnicę statystyczna pomiędzy 
zachorowaniami i zgonami w pań-
stwach byłego tzw. „bloku wschod-
niego” i byłego Związku Sowieckie-
go, z drobnymi wyjątkami na Biało-
rusi i w Rosji, gdzie reżimy zbaga-
telizowały w początkowej fazie za-
razę, a przebiegiem epidemii w Eu-
ropie Zachodniej. Padają róż- ▶

Czasy przełomu a eugenika wirusologiczna
 ■ Wraz ze stabilizowaniem się sytuacji epidemicznej, przejmowaniem nad nią kontroli i znoszeniem kolejnych obostrzeń, dyskusja o pan-

demii wytraca swój impet i przestaje być wszechobecna. My również z wolna będziemy przechodzić do spraw bardziej aktualnie elektry-
zujących. Pozostając na moment przy tej tematyce, spróbujmy raz jeszcze skorzystać z historycznych paralel. Spójrzmy na cezury, które 
ludzkość, a przynajmniej jej zafrasowana plagami część, okrzyknęła punktami przełomowymi dziejów. Cezury te kreślą dla nas tzw. cho-
roby przełomu. W odróżnieniu od chorób tzw. cywilizacyjnych, związanych immanentnie z rozwojem cywilizacji, nie zaś z zakażeniem, 
choroby przełomu nie dość, że są bardzo zakaźne, zbierały śmiercionośne żniwo, budziły strach i zdawały się być nieuleczalne.

Paweł 
Zyzak
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ne argumenty. Wśród nich, 

prędkie wprowadzenie obostrzeń 
i karność społeczeństw Euro-
py Środkowo-Wschodniej, strach 
tamtejszych rządów przed zała-
maniem się systemów opieki zdro-
wotnej, mniejsza ilość testów oraz 
niewidoczny podział Europy, za-
sadzający się na różnicach kultu-
ralnych, komunikacyjnych i mate-
rialnych. Wspomina się też o pew-
nym postkomunistycznym relikcie, 
który miał pozostawić jednak jakąś 
korzyść, czyli systemie szczepień 
obowiązkowych, szczególnie prze-
ciwgruźliczych. Dzięki temu, iż sys-
tem ten miał nas w swoich szpo-
nach, mamy mieć nieco lepiej, a na 
pewno inaczej, zbudowaną odpor-
ność organizmu.

Niech bakteriolodzy i wirusolo-
dzy ocenią, czy wolno szukać na 

tym gruncie korelacji. Aczkolwiek, 
jak wskazaliśmy wyżej, naszą od-
porność budujemy przez całe ży-
cie. Nie wiemy zaiste, jaki „koktajl” 
przeciwciał i limfocytów T powstał 
i krąży w naszym ciele. O jednak 
tym, jak bardzo rzecz jest złożona, 
świadczy poniższy przykład. 

Otóż istnieje pewna przesłan-
ka wyjaśniająca, dlaczego akurat 
ludzie młodzi, niezależnie od na-
rodowości i rasy, należeli do głów-
nych ofiar „hiszpanki”. Mianowicie 
testy przeciwciał obecnych we krwi 
osób żyjących w pierwszej połowie 
XX w., przechowywane do dziś 
dnia, miałyby wskazywać, że od-
powiedzialnym za „rosyjską grypę” 
z lat 90. XIX w., która zabiła ok. mi-
liona ludzi, był podtyp wirusa „pta-
siej grypy” typu A, H3N8. Zatem 
dla osób między 20 a 40 rokiem ży-

cia miał to być pierwszy szczep wi-
rusa grypy, z którym się zetknęli. 
Podtyp wszakże inny, od tego, któ-
ry reprezentowała sobą „hiszpań-
ska” „świńska grypa”, czyli H1N1. 
W konsekwencji reakcja ich orga-
nizmu była niewłaściwa. Stosując 
tę logikę, ale na co już dowodów 
nie ma, najstarsi mogli w 1918 r. 
mieć znacznie bardziej rozbudo-
waną odporność, w przeszłości 
przechodząc infekcje podtypami 
H1 albo/lub N1, które krążyły po 
świecie ok. 1830 r. 

Każde pokolenie ma własną, 
unikatową odporność, ba ma ją 
najpewniej każda nacja, a na-
wet ten czy ów „blok” i region. Ist-
nieją pewne dowody, że wirus, 
który wywołał pandemię grypy 
z „Hong Kongu” w 1968 r., ma-
jącej na liście zgonów od jedne-

go do czterech milionów istnień 
ludzkich, to ten sam, który od-
powiada za skutki pandemii „ro-
syjskiej grypy”. Zarówno gry-
pa z „Hong Kongu”, jak i jej po-
przedniczka, „azjatycka grypa” 
z 1957 r., która zabiła 2 miliony 
ludzi, odziedziczyły dużą część 
informacji genetycznej wirusa 
„hiszpanki”. Że nie zabiły więcej, 
to zasługa tego, że powodowa-
ną nieświadomością „stadną od-
porność”, wyparły odpowiednie 
działania zapobiegawcze i za-
awansowana medycyna. W każ-
dym razie żyją dziś te pokolenia, 
ale na co są odporne, tego ni-
gdy w pełni nie zgłębimy.

„Wiem, że nic nie wiem” – ową 
słynną sentencję przypisuje 
się Sokratesowi. Z takim na-

stawieniem łatwiej wchodzi 
się w czasy przełomu. Wiru-
sy nie karzą i nie wynagradza-
ją, nie wybierają przegranych 
i zwycięzców. Nie mają barw 
partyjnych i państwowych. Wi-
rus to wróg człowieka, z któ-
rym człowiek toczy odwiecz-
ną, niekończącą się walkę. Uni-
wersalna „prawda” dla wszel-
kich epidemii jest bardzo pro-
sta i czytelna. Wypierana czę-
sto jest przez chwytliwe, sen-
sacyjne teorie, mające pro-
stą, przez co bardziej zakaźną, 
konstrukcję. Brzmi ona: każ-
da epidemia zabija w pierw-
szej kolejności najbardziej 
bezbronnych, a więcej uderza 
tam, gdzie panuje największa 
bieda. Ona najwięcej świadczy 
o czasach przełomu.

Policjant nie zwracał uwagi na 
błagania człowieka. Kiedy Floyd 
przestał oddychać inni policjanci 
próbowali go reanimować i prze-
wieźli do szpitala. Ale było za póź-
no, mężczyzna zmarł. Z doniesień 
mediów wynika, że na policjanta 
zgłoszono wcześniej 17 skarg, ale 
dalej pracował Teraz oskarżono 
go o morderstwo trzeciego stop-
nia, czyli przypadkowe spowodo-
wanie śmierci. 

Następnego dnia wybuchły 
protesty i zamieszki w całych Sta-
nach Zjednoczonych. W Minne-
apolis spalono posterunek poli-
cji, w którym pracował oskarżony 
policjant. Protesty bardzo szyb-
ko przerodziły się w niebezpiecz-
ne zamieszki, kradzieże, celo-
we niszczenia budynków i plądro-
wanie sklepów. Akty wandalizmu 
nie miały nic wspólnego ze śmier-
cią biednego Afroamerykani-
na, ale są zorganizowaną maso-
wą akcją. Burmistrzowie w kilku 
miastach ogłosili godzinę policyj-
ną oraz sprowadzili Gwardię Na-
rodową. Jednak ich reakcja była 
spóźniona. Gubernator miasta 
Nowy Jork, Bill de Blasio (były le-
wicowy kandydat na prezydenta 
USA) poprosił głownego inspek-
tora policji o „łagodne obchodze-
nie się z protestującymi, bo oni 
przecież mają prawo do niepo-
koju”. Protestów już nie było, ale 
zorganizowane gangi wmiesza-
ne w tłumy przeszły przez dol-
ną dzielnicę Manhattanu. Bandy-
ci wybijali okna w sklepach, grabi-
li markową odzież. Nie gardzili też 
tenisówkami ze sportowych skle-
pów. Dewastowali ulicę SOHO, 
Queensu i Brooklynu. Ale nie tyl-
ko w Nowym Jorku, pożary wybu-
chały od Atlanty w stanie Georgia, 
po Denver, Kolorado i Los Ange-

les, Chicago również notuje wiel-
kie zniszczenia. 

Prezydent Trump bardzo szyb-
ko zdał sobie sprawę, że nie cho-
dzi tu o zwykłe protesty przeciw-
ko brutalności policji, ale o zor-
ganizowaną i brutalną akcję ma-
jącą doprowadzić do jak najwięk-
szej destrukcji oraz upadku wła-
dzy. Zarządził natychmiast śledz-
two FBI w sprawie śmierci Geor-
ga Floyda i procedur policji. Roz-
mawiał również z rodziną zmarłe-
go. Parę dni temu ogłosił, że or-
ganizacja ANTIFA zostanie uzna-
na za organizację terrorystyczną. 

W wielu miastach, jak w Atlan-
cie i Denver, burmistrzami są rów-
nież Afroamerykanie i to oni prze-
mawiając prawie codzien-
nie w mediach, apelowali do pro-
testujących o zaprzestanie rabun-
ków, niszczenia i kradzieży. Afro-
amerykanka, burmistrz Atlan-
ty, potępiła protesty i nakaza-
ła chuliganom opuścić miasto. 
W Atlancie mieszkają wykształ-
ceni, pracujący na dobrych stano-
wiskach i prowadzący własne biz-
nesy Afroamerykanie. Nie chcą 
być utożsamiani z Antifą ani inny-
mi organizacjami, podjudzającymi 
mieszkanców do przemocy. 

Burmistrz Atlanty cytuje dok-
tora Martina Lutra Kinga, który 
nawoływał do pokojowych prote-
stów, ale niestety nikt nie słucha 
jego słów. Brat zmarłego Geor-
ga Floyda prosi o spokój w imie-
niu brata, ale odnosi to żadnego 
skutku. 

Byłam w USA,w mieście Balti-
more w czasie innych zamieszek, 
po śmierci innego Afroameryka-
nina w kwietniu 2015 roku. Prote-
sty wtedy zniszczyły sporą część 
Baltimore. W Baltimore mieszka 
trochę Polonii i jest polska parafia, 

sklep z polską żywnością, mający 
kilkudziesięcioletnią tradycję. Po 
zamieszkach na każdym rogu sta-
li żołnierze z karabinami i wojsko-
wymi samochodami, jak na woj-
nie. Jechałam główną ulicą w stro-
nę dzielnicy zamieszkałej przez 
Afroamerykanów. Dom po domu 
spalony, zniszczony kompletnie, 
jak na wojnie, smród spalenizny 
ciągle jeszcze unosił się w powie-
trzu. I ani jednego człowieka..

Parę lat później wcześniej pra-
cowałem w Baltimore w biurze. 
Wśród pracowników było niewie-
lu Afroamerykanów. Jeden w koń-
cu się trafił i pomagał przy sta-
wieniu krzeseł w salach konfe-
rencyjnych. Kiedy kilka razy się 
spóźnił wezwałam go na „dywa-
nik” i łagodnie zwróciłam mu uwa-
gę, ale od jego wyjaśnień opadły 
mi ręce: „Miss Agnes, ja jestem 
pierwszym mężczyzną od trzech 
pokoleń, który pracuje. Dopie-
ro się uczę dyscypliny i przycho-
dzenia codziennie do pracy, mam 
drugie dziecko, przepraszam bar-
dzo, to się nie powtórzy”. Potem 

stał się wzorowym pracownikiem. 
Takich historii jest dużo. W wie-
lu rodzinach afro-amerykańskich 
matki same wychowują dzieci 
Po rewolucji kulturowej końca lat 
sześćdziesiątych rząd stanowy 
lub miejski wypłaca im pieniądze. 
Chociaż minęło wiele lat od tego 
czasu Afroamerykanie wciąż nie 
mają zwyczaju uczyć się i praco-
wać, tak jak ich ojcowie i dziadko-
wie. Właśnie tacy będą podatni 
na nawoływania Antify, Black Li-
ves Matter. 

Ta ostatnia organizacja po-
wstała w 2013 roku, również 
jako rezultat gwałtownych prote-
stów po śmierci innego Afroame-
rykanina. Niestety – stała się or-
ganizacją polityczną, lewicową, 
otrzymuje dużo pieniędzy od lu-
dzi Sorosa. 

Poniedziałek 1 czerwca, przy-
niósł tragiczne wiadomości – 
liczba śmiertelnych ofiar zamie-
szek wzrosła do dziesięciu. Pre-
zydent Trump podczas konferen-
cji telefonicznej zarzucił guberna-
torom, że nie panują nad sytuacją, 

bo nie wzywają Gwardii Narodo-
wej lub armii do pilnowania spo-
koju. Treść tej konwersacji zosta-
ła przedstawiona w telewizjii CNN 
z odpowiednimi komentarzami, 
oczywiście potępiającymi prezy-
denta. CNN ciągle pokazuje pale-
nie miast, ale mówi tylko o „prote-
stujących i ich prawach”, przeka-
zuje narrację, w którą wierzą tylko 
ludzie o lewicowych poglądach. 
Przekazy tej stacji o „solidarnych” 
marszach w Londynie i Berlinie, 
których celem były również pro-
testy przeciwko przemocy policji, 
były dla mnie oburzające. Jakoś 
nikt w tych miastach nie maszero-
wał., kiedy ludzie z ruchu żółtych 
kamizelek w Paryżu byli brutalnie 
bici przez policję.

Trump doskonale sobie zda-
je sprawę z politycznego wymia-
ru zamieszek. Po zakończeniu 
konferencji prasowej w Rose Gar-
den na tyłach Białego Domu, po-
szedł w kierunku zniszczonego 
przez tłum starego historycznego 
kościółka prezydenckiego po dru-
giej stronie parku Lafayette, bli-
sko pomnika Kościuszki. Prezy-
dent zatrzymał się przy zdewasto-
wanym budynku i podniósł Biblię, 
nawołując do pokoju. To zasko-
czyło filmujących. Nigdy Trumpa 
nie pokazywano jako człowieka 
mającego jakiekolwiek przekona-
nia religijne. Ale prezydent Trump 
jeszcze zaskoczy tych, którzy 
chcą go obalić i zniszczyć dobro-
byt, który budował w USA. Jego 
prezydentura odznaczyła się naj-
mniejszym wskaźnikiem bezrobo-
cia wśród Afroamerykanów. 

Brutalność policji trzeba i moż-
na zlikwidować. Trudniej wal-
czyć z tymi, którzy chcą znisz-
czyć obecny system USA. 

▶

Fot. Getty Images

Brutalność walki w USA
 ■ Tydzień temu w mieście Mineapolis w stanie Minnesota policjant zatrzymał 46 

letniego Afroamerykanina Georga Floyda, stosując wobec niego przemoc, spowo-
dował jego śmierć. Przez ponad osiem minut mężczyzna leżał na chodniku przyci-
skany kolanem policjanta w szyję. Umierał przez cztery minuty, mówiąc coraz słab-
szym głosem: „Nie mogę oddychać”. 

Agnieszka Marczak
T  
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Państwo przez minimum formal-
ności oraz liczne zwolnienia m. 
in. z podatku VAT oraz składek 
ZUS, obowiązku ewidencji w CE-
iIDG, kreuje impuls rozwojowy 
zarówno dla rozpoczynających 
swoją przygodę z wolnym ryn-
kiem, jak i dla tych wszystkich, 
którzy myślą o wyjściu z szarej 
strefy. Jedyne realne obciążenie 
należnością państwową to dani-
na w postaci podatku PIT płaco-
nego raz w roku. 

Możliwość prowadzenia nie-
skrępowanej aktywności gospo-
darczej, tak zwanej działalność 
nieewidencjonowanej, umożliwia 
ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców. Ustawa wcho-
dzi w skład pakietu pięciu innych 
aktów prawa tworzących Kon-
stytucję Biznesu, która komplek-
sowo modeluje polską rzeczywi-
stość gospodarczą. Warto nad-
mienić, że uchwalona transza 
ustaw jest największą reformą 
gospodarczą od 30 lat. „Prawo 
przedsiębiorców” to odpowiedź 
na przeregulowaną i nieczytel-
ną ustawę z 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, któ-
ra doczekała się niemal stu no-
welizacji. Dla podmiotów gospo-
darczych nowa legislacja ma być 
swoistego rodzaju „kartą praw 
podstawowych”, która w synte-
tyczny i zwięzły sposób okre-
śla fundamenty ustroju gospo-
darczego Polski. W centrum tych 
norm prawnych jest przedsię-
biorca, którego ranga w stosun-
ku do organów państwa, nabra-
ła nowej jakości, między innymi 
poprzez licznie wyrażone powin-
ności względem niego samego. 
Uprawnienia i gwarancje zosta-
ły zebrane w jednym akcie praw-
nym, a sferę przedsiębiorczo-
ści wyrażono w duchu wolności 
gospodarczej. Spoiwem między 
przedsiębiorcami a administra-
cją państwową jest klauzula pew-
ności prawa oraz inne wartości 
przyświecające naczelnym za-
sadom ustrojowymi. Dobre prak-
tyki wzmocnione przez strażni-
ka tych wartości, czyli Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębior-
ców, powinny doprowadzić do po-
wstania przyjaznego otoczeniem 
prawnego i przynieść wzrost ak-
tywności gospodarczej.

Wróćmy jednak do działalno-
ści nieewidencjonowanej, któ-
ra wprowadza nową jakość w oto-
czeniu okołobiznesowym. Usta-
wa Prawo przedsiębiorców nie 
definiuje jako przedsiębiorcę 
osoby, która prowadzi aktyw-
ność w niewielkim zakresie mie-
rzonym przychodami. Po speł-
nieniu przesłanek ustawowych 
osoba fizyczna może wykonywać 

działalność nieewidencjonowa-
ną. Podstawową przesłanką jest 
osiągnięcie określonego przy-
chodu, podanego w art. 5 ust.1 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców. Ustawo-
dawca określa, że granicą po-
między działalnością gospodar-
czą ewidencjonowaną a dzia-
łalnością niemającą tego rygo-
ru, jest osiągnięcie należnego 
przychodu nieprzekraczające-
go w żadnym miesiącu aktywno-
ści ekonomicznej 50 proc. kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia. 
Obecnie płaca minimalna usta-
lona na podstawie Ustawy z dnia 
10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, wyno-
si 2 600 zł brutto. Zgod-
nie z powyższym, oso-
ba fizyczna chcąca sko-
rzystać z uprawnienia 
podmiotowego o niereje-
strowaniu swojej aktyw-
ności gospodarczej, nie 
może w ujęciu miesięcz-
nym przekroczyć kwo-
ty 1 300 zł przychodów. 
Warto odnotować, że je-
śli osoba fizyczna w da-
nym miesiącu przekro-
czy ustawowy próg, wte-
dy będzie traktowana jak 
przedsiębiorca prowa-
dzący działalność gospo-
darczą z wszystkimi wy-
mogami formalnopraw-
nymi. Nie będzie się liczył 
obecny status działal-
ności w formule nieewi-
dencjonowanej, ale stan 
obecny, faktyczny skut-
kujący obowiązkiem zło-
żenia wniosku o wpis do Central-
nej Ewidencji i Informacji Działal-
ności Gospodarczej w terminie 
7 dni od dnia, w którym nastą-
piło przekroczenie progu przy-
chodowego. Nakaz rejestracji 
działalności utrzyma się, mimo, 
że w kolejnych miesiącach nie 
będziemy mieli przychodu po-
wyżej wskazanego progu, dlate-
go warto rozplanować zlecenia, 
aby każdorazowo w skali miesią-
ca utrzymać przychód do pozio-
mu 1 300 zł, czyli połowy aktual-
nego minimalnego wynagrodze-
nia za pracę. Dodatkowym wy-
mogiem uprawniającym do sko-
rzystania z omawianej liberalnej 
formy aktywności gospodarczej 
jest brak wcześniejszego wyko-
nywania jakiejkolwiek działalno-
ści gospodarczej w okresie ostat-
nich 60 miesięcy. Warto nadmie-
nić, że nowe narzędzie, jest skie-
rowane do osób świadczących 
usługi o charakterze niematerial-
nym, u których przychód z do-
chodem są wartościami prawie 

tożsamymi. Istotnym uszczegóło-
wieniem jest to, że przychód wy-
wołuje skutek progowy w okre-
sie wykonania usługi, a nie w ter-
minie dokonania stosownej za-
płaty. Ustawa Prawo Przedsię-
biorców w art. 5 ust. 2, przewi-
duje logiczną konsekwencję ak-
tywności, która wydaje się być 
zamierzona przez ustawodaw-
cę. Oznacza przekształcenie 
działalności nieewidencjonowa-
nej w działalność gospodarczą 
przez złożenie wniosku o wpis do 
CEiIDG. Poza ewidentnymi ko-
rzyściami, opisane przekształce-
nie daje czas na dokonanie roz-

ruchu biznesu i stanowi dogodną 
alternatywę dla bardziej sformali-
zowanej drogi do aktywności go-
spodarczej. Z uwagi na natural-
ną chęć ekspansji wszystkich by-
tów gospodarczych, opisana wy-
żej ścieżka transformacji aktyw-
ności gospodarczej z nieewiden-
cjonowanej na rejestrową pobu-
dza dalszy rozwój.

Poza brakiem wymogu wpisa-
nia podmiotu gospodarczego do 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej dzia-
łalność nieewidencjonowana po-
zwala na zwolnienia z VAT. Oso-
by fizyczne reprezentujące formę 
działalności bez ewidencji, z uwa-
gi na znikomy obrót, są zwolnio-
ne z obowiązku naliczania po-
datku i składania deklaracji VAT. 
Warto zauważyć, że ustawodaw-
ca zostawił furtkę nakazu wy-
stawienia faktury. Dzieje się tak 
na wyraźne żądanie klienta, któ-
re może być wnioskowane w ter-
minie trzech miesięcy od końca 
miesiąca, w którym wykonano 

usługę bądź dostarczono towar. 
Ponadto ustawodawca w kwestii 
VAT pozostawia swobodę decy-
zji podmiotowi nierejestrowemu. 
Może on wedle uznania skorzy-
stać ze zwolnienia, jak i podle-
gać rejestracji na zasadach ogól-
nych. Opisane wyżej zwolnienie 
podatkowe od towarów i usług 
nie jest rozwiązaniem dla wszyst-
kich osób fizycznych reprezentu-
jących działalność nieewidencjo-
nowaną. Ustawodawca enume-
ratywnie wyliczył branże nie mo-
gące skorzystać z prostej ścież-
ki bez VAT. Dzieje się tak w przy-
padku dokonywania niektórych 

dostaw, czy świadczenia usług 
np. doradczych, prawniczych czy 
jubilerskich. Szerzej o wyłącze-
niach traktują przepisy art. 113 
ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług oraz za-
łącznik nr 12 do wyżej wzmianko-
wanej ustawy.

Podobnie jak w przypad-
ku VAT osoby prowadzące dzia-
łalność bez rejestracji nie pod-
legają reżimowi Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Taki stan 
utrzymuje się permanentnie. Je-
żeli chodzi o podatek dochodo-
wy odnotowujemy kolejne udo-
godnienia względem strony nie-
ewidencjonowanej versus pro-
wadzącej tradycyjną działal-
ność gospodarcza. Na pierw-
szy plan wysuwa się brak wpła-
cania miesięcznych składek, zali-
czek na podatek dochodowy, któ-

ry skutkuje długookresową po-
prawą płynności podmiotów nie-
rejestrowych. Przychód i jego na-
leżny podatek rozliczny jest do 
30 kwietnia w ramach zezna-
nia rocznego. Na potrzeby PIT 
klasyfikacja działalności nieewi-
dencjonowanej została zaliczo-
na do „innych źródeł przychodu”, 
skutkując pozbawieniem miana 
przedsiębiorcy.

Możemy zaobserwować, 
że w myśl różnych uregulowań 
działalność nieewidencjonowa-
na ma inny status np. ordynacja 
podatkowa traktuje ją jak dzia-
łalność gospodarczą, a osoby 

ją wykonujące zalicza-
ne są do miana przed-
siębiorców. W ramach 
ustawy Prawo Przedsię-
biorców działalność nie-
ewidencjonowana nie 
jest klasyfikowana jako 
działalność gospodar-
cza. W rozumieniu usta-
wy o PIT działalność 
nieewidencjonowana nie 
stanowi działalności go-
spodarczej, a osoba fi-
zyczna podejmująca ak-
tywność nie jest przed-
siębiorcą. Natomiast na 
podstawie przepisów 
ustawy VAT wspomnia-
na osoba jest przed-
siębiorcą prowadzą-
cym działalność gospo-
darczą, ale zwolnioną 
z podlegania od podatku 
od towarów i usług. Cie-
kawy dualizm pojęcio-
wy różnych aktów praw-
nych może rodzić pew-
ne niedogodności na-

tury obiektywnej, ale rola pakie-
tu ustaw, jak i wywodząca się 
z niego działalność nieewiden-
cjonowaną, może okazać się im-
pulsem rozwojowym oraz kołem 
zamachowym naszej gospodar-
ki. Warto odnotować, że od kil-
ku lat obserwujemy wyraźną po-
prawę kondycji finansów publicz-
nych, na którą składa się rosną-
ca dynamika dochodów budżeto-
wych we wszystkich kategoriach 
podstawowych podatków. 

Opisany wyżej model dzia-
łalności nieewidencjonowa-
nej niewątpliwie miał swój 
udział w zwiększającej się 
bazie podatku dochodowe-
go od osób fizycznych, przy-
czyniając się do jeszcze więk-
szego przyrostu podstawo-
wych wielkości budżetowych.

Elastyczna działalność nieewidencjonowana 
w ramach Konstytucji Biznesu

 ■ Nowa jakość proponowana chcącym zaoszczędzić czas oraz kapitał. Jedno z nielicz-
nych rozwiązań systemowych generujących korzyści zarówno dla strony rządowej, jak i jed-
nostek gospodarujących. Michał Ćwigoń

Fot.: Damian Bobrowicz
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Opinie i Akcenty

Spółdzielnie mieszkaniowe, gdy 
powstawały w ubiegłym stule-
ciu, były organizacjami inwestor-
skimi, umożliwiającymi ludziom 
uwolnienie się od dyktatu kapitali-
stycznych kamieniczników – win-
dujących czynsze, oferujących 
substandardowe pomieszcze-
nia. Gdyby na taki pomysł wpadł 
ktoś obecnie – w „czasach ka-
czystowskiego reżimu” – byłby 
zapewne krytykowany przez „an-
typisowskie media”, tak jak ini-
cjatorzy organizacji polskiej sie-
ci handlowej, oferującej rodzime 
produkty rolno-spożywcze. Prze-
cież powinni zarabiać (wyzysku-
jąc rolników) zagraniczni handla-
rze, w dodatku unikający podat-
ków (za aprobatą KE).

W czasach PRL idea spół-
dzielczości została tak zglaj-
szachtowana, że rolnicy niechęt-
nie zrzeszają się (niegdysiejsze 
próby bolszewickiej kolektywiza-
cji pod pozorem spółdzielni pro-
dukcyjnych). Nie organizują grup 
producenckich, choć teraz mogą 
liczyć na pomoc finansową, się-
gającą 100 tys. euro.

Własność spółdzielcza 
jest rodzajem własności prywat-
nej, która w stolicy naszego kra-
ju stała się przedmiotem dzia-
łań propagandowych, fundowa-
nej przez magistrat Społecz-
nej Szkoły Antykapitalizmu. Gło-
si ona, że „własność prywatna 
to kradzież”. Za szkolenia anar-
chicznego lewactwa podatnicy 
płacą 3,6 mln zł rocznie. Zady-
miarze uczą się m.in. taktyki walk 
ulicznych. Śmieszne i straszne.

Mogłoby się wydawać, że 
misją mediów publicznych jest 
przechowywanie (z możliwo-
ścią dorabiania się) aparatczy-
ków partyjnych i współpracowni-
ków służb specjalnych, zaś wa-
runkiem ładu medialnego – osią-
gnięcie monopolu nadawczego 
przez wyżej wymienionych oraz. 
tzw. kapitał transformacyjny. Lu-
stracja i dekomunizacja nie do-
sięgły ani mediów, ani wymia-
ru sprawiedliwości, ani uczel-
ni. Nie inaczej w spółdzielczości, 
gdzie w zarządach i administracji 
nieźle urządzili się wyżej wymie-
nieni oraz ich potomkowie.

Malejący udział spółdziel-
czości mieszkaniowej w krajo-
wym rynku budowlanym, to re-
zultat nie tylko dominacji dewelo-
perów, ale także degradacji idei 
spółdzielczości.

Dyktatorzy blokowisk

W warunkach nagminnego i wie-
loletniego deficytu mieszkanio-
wego (1-2 mln) własne mieszka-
nie nabiera wyjątkowego znacze-
nia. Daje poczucie bezpieczeń-

stwa i stabilizacji życiowej, nie 
mówiąc o umacnianiu więzi ro-
dzinnych i środowiskowych. Sta-
nowi ono – jak każda własność 
– warunek demokratyzacji spo-
łeczeństwa. Prezesi spółdziel-
ni nie mogli tego nie wiedzieć, 
a jednak byli przeciwko uwłasz-
czeniu spółdzielców. Po uchwa-
leniu ustawy, wywieszali w prote-
ście czarne flagi. Była to żałoba 
po PRL-owskiej spółdzielczości.

Chociaż tylko zarządza-
li wspólnym majątkiem, uzurpo-
wali sobie prawo do własności 
mieszkań, traktując je jako ma-
jątek spółdzielni. Prezes był pa-
nem wszystkiego – spółdzielnia 
to ja. Mój majątek to setki milio-
nów złotych. W olsztyńskiej spół-
dzielni „Domator” nie tylko pra-
no brudne pieniądze, ale pro-
wadzono nielegalną agencję to-
warzyską, której szefem ochro-
ny był urzędujący prezes. Kupo-
wali w niej mieszkania miejsco-
wi notable, więc przedsiębiorczy 
zarząd był kryty. Uwłaszczenie 
ukróciło to sobiepaństwo. Nie-
mniej prezesi pozostali na swych 
stołkach.

Jest o co walczyć, gdy war-
tość majątku spółdzielni miesz-
kaniowych przekracza budżet 
państwa (tylko roczne wpływy 
z czynszu to kilkadziesiąt milio-
nów złotych). I co więcej – zarzą-
dzający tym gigantycznym ma-
jątkiem podlegają tylko kontro-
li wewnętrznej, czyli członkom 
spółdzielni.

Można jednak – z powodze-
niem – zmylić pogonie. Trzeba 
tak skonstruować rady nadzor-
cze, by nie były zbyt dociekliwe; 
tak pokierować zebraniem człon-
ków, by zapewnić sobie reelek-
cję. Wieloletnia rutyna robi swo-
je, więc powodzenie murowa-
ne. Choćby wynajmowanie lo-
kali użytkowych przynosi „do-
wody wdzięczności” i przychylny 
elektorat. Są również kombina-
cje statutowe. Można tak uchwa-
lić statut, by zapewnić prezesowi 
długoletnią (dożywotnią) kaden-
cję. Nietrudno to uzyskać, gdy 
niewielu mieszkańców (zresztą 
członków) interesuje się działal-
nością spółdzielni.

Mimo upodmiotowienia spół-
dzielców (są właścicielami miesz-
kań i części gruntu, na którym stoi 
budynek), nie nastąpiło gremial-
ne rozbijanie PRL-owskich mo-
lochów na mniejsze organizmy. 
A to właśnie te olbrzymy w dużej 
mierze przyczyniły się do dewa-
luacji (m.in. członkostwo nie było 
dobrowolne) idei spółdzielczości. 
Pozostało po staremu, czyli spół-
dzielnia zredukowana do zarządu 
nieruchomości. Dzięki uporowi 
i niechęci zarządzających spół-

dzielniami, uwłaszczenie spół-
dzielców nie stało się szansą na 
odrodzenie spółdzielczości, choć 
nie przyczyniło się też – wbrew 
czarnemu PR prezesów – do jej 
likwidacji.

Bezsilność śmieciowa

Nałożenie na mieszkańców obo-
wiązku segregowania śmie-
ci nie traktuje się jako ograni-
czenia wolności obywatelskich, 
ani też jako udział w oszustwie, 
bo przecież ludzie wyręczają fir-
my utylizacyjne (w dodatku do-
starczając im dochodowych su-
rowców), płacąc podwyższone 
stawki. Gdy oburzeni mieszkań-
cy zwracają się z pretensjami do 
administracji spółdzielni, ta odsy-
ła ich do stołecznego magistra-
tu. Ten zaś powołuje się na ja-
kieś rozporządzenia opresyjne-
go rządu PiS-owskiego. W re-
zultacie stawka z 10 zł miesięcz-
nie wzrosła do 65 zł.

Wydawało się logiczne, że 
skoro ludzie „produkują” śmieci, 
to ich usuwanie powinno zależeć 
od liczby mieszkańców we wspól-
nym lokalu. Tymczasem stołecz-
ni urzędnicy wpadli na pomysł, 
aby stawkę wywozu śmieci uza-
leżnić od ilości zużywanej wody. 
Co to ma do rzeczy, nie wiadomo, 
boć przecie śmieci człowiek, a nie 
metr sześcienny wody. W dodatku 
zapobiegliwy magistrat stołeczny 
podwyższył opłaty za wodę (12,73 
zł za metr sześcienny).

Wynikałoby z tego, że im 
mniejsze zużycie wody, tym mniej-
sza opłata śmieciowa, ale i tu pu-
łapka, bo do rozliczenia przyjmu-
je się średnie zużycie na głowę (4 
metry sześcienne). Tak, czy owak, 
trzeba płacić (skądinąd wizja nie-
domytej stolicy nie wygląda atrak-
cyjnie). No, ale jest pretekst do ko-
lejnej podwyżki miejskich opłat. 
Będzie więcej funduszy na ideolo-
gie lewacko-genderowe. 

Urzędnicy powołują się na 
ogłoszony przetarg, którego oso-
bliwość – jak się okazuje – ma 
polegać na obciążeniu koszta-

mi mieszkańców, pod pretek-
stem ochrony środowiska. Pomi-
jając fakt, że stolica nie jest odpo-
wiednio przygotowana do odbio-
ru i utylizacji odpadów komunal-
nych. A śmieci to przecież suro-
wiec i paliwo energetyczne – więc 
żywy pieniądz. W każdym ra-
zie w spychotechnice urzędników 
nie widać świadomości, że pań-
stwo traci na śmieciach miliardy. 
Instytut Jagielloński szacuje war-
tość przemysłu śmieciowego na 
15,3 mld zł (w 2019 roku), z czego 
jedna trzecia zanika w szarej stre-
fie (od 2 do 2,7 mld zł).

Pandemia remontowa

Tymczasem gładź szpachlowa 
okazuje się artykułem pierwszej 
potrzeby, a w dodatku atrybutem 
komfortu i statusu społecznego. 
Zjawisko dynamizuje chiński wi-
rus, mutując w wirus remontowy. 
Jak na razie, nikt nie myśli o szcze-
pionce na ten ostatni. Sąsiedzi 
muszą więc tolerować uciążliwo-
ści remontowe, przy czym admini-
stracja spółdzielcza jest bezsilna, 
bo właściciel może robić w swym 
mieszkaniu, co zechce.

Planując blok mieszkalny, pro-
jektanci przewidzieli taki rozkład 
mieszkań, taki układ stref funkcjo-
nalnych, by ich użytkowanie nie 
zakłócało spokoju mieszkańców 
(piony kuchenne, sanitarne, wy-
poczynkowe). Nowi posiadacze 
mieszkań z upodobaniem zajmują 
się ich dekonstrukcją, nie bacząc 
na sąsiadów. W efekcie ci mają 
np. nad salonem łazienkę, nad sy-
pialnią kuchnię. I trudno przeciw-
stawić się temu barbarzyństwu. 
Święte prawo własności (najczę-
ściej nowobogackich) ma się nijak 
do kultury mieszkania czy relacji 
międzyludzkich. O typowych dla 
starych spółdzielni więzach spo-
łecznych można tylko pomarzyć.

Przed sąsiadami – burzymur-
kami nie ma obrony, ani ze stro-
ny administracji spółdzielni, ani 
ze strony prawa (zresztą jak je eg-
zekwować). Na liczenie, że może 
ucywilizują się – może nie star-

czyć pokolenia. Dobrze, gdy uda 
się ustalić, by młoty pneumatycz-
ne nie pracowały od świtu. Z dru-
giej strony nieruchomość (dom) 
jest własnością wspólną wszyst-
kich członków spółdzielni. Czy 
zatem można dowolnie zmie-
niać jej walory użytkowe (eksplo-
atacyjne) – pytanie bez odpowie-
dzi. Nabywcy kupują mieszkanie. 
Idea spółdzielczości niewiele ich 
obchodzi.

Demokracja bezpośrednia

Podczas gorących debat publicz-
nych przed referendum uwłasz-
czeniowym Marek Borowski (n.b. 
absolwent SGPiS) przekonywał, 
że jak ludzie staną się właścicie-
lami mieszkań – to je sprzedadzą, 
a pieniądze przepiją. Jak widać, 
tylko w deklaracjach własność 
miała być fundamentem przemian 
ustrojowych. W rzeczywistości 
przechwytywała ją uwłaszczają-
ca się nomenklatura.

Znajdowała sprzymierzeńca 
nawet w Trybunale Konstytucyj-
nym. Ustawa z 1997 roku umoż-
liwiała członkom spółdzielni stać 
się właścicielami mieszkań (za 
niewysoką opłatą), czyli stać się 
niezależnymi obywatelami. Szyb-
ko jednak SLD i PSL zaskarżyły 
ustawę do TK, który uznał opłaty 
za „nieadekwatne” (a więc przepis 
niekonstytucyjny). Niemniej towa-
rzysze już zdążyli się uwłaszczyć, 
zaś TK uznał, że uczynili to zgod-
nie z prawem.

Blisko 10 lat później uwłasz-
czenie (upodmiotowienie) spół-
dzielców okazało się możliwe, ale 
nie wpłynęło to na ich aktywiza-
cję, choć zyskali prawo uczest-
nictwa w walnym zgromadze-
niu (przedtem reprezentowali ich 
przedstawiciele), które w dużych 
spółdzielniach dzieli się na czę-
ści. Teraz każdy ma głos. Nie 
przychodząc na walne, pozbawia 
się wpływu na środowisko (i kosz-
ty) swego zamieszkania. 

Demokracja bezpośrednia 
może ożywić aktywność społecz-
ną członków spółdzielni. Może, ale 
nie musi. Mieszkańcy zyskali tak-
że możliwość tworzenia małych 
spółdzielni, zakładania wspól-
not mieszkaniowych, kontroli za-
rządzających. Nie można jednak 
zmusić ich do aktywności.

Bierność skazuje spółdziel-
ców na pozostawanie w tym, 
co jest. Na dożywotnich pre-
zesów i dożywocie na bloko-
wisku. Dobrze, że chociaż nie 
odpowiadają wartością miesz-
kania za działalność spółdziel-
ni (wykupione mieszkania wy-
chodzą z majątku spółdzielni, 
stając się 

Dożywocie na osiedlu
 ■ Gdy rynek budownictwa mieszkaniowego zdominowali deweloperzy, a prezesi 

spółdzielni mieszkaniowych stali się dyktatorami blokowisk, trudno znaleźć inne 
miejsce dla idei spółdzielczości, jak tylko w gablotach muzealnych.

Jerzy Pawlas
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Reportaż

Kiedy zaś nastała cisza, przemó-
wił biskup Stephan Ackerman. 
Powitał znamienitych gości, któ-
rzy przybyli do Trewiru na uroczy-
stości dwustulecia urodzin Karo-
la Marksa. Elementem central-
nym uroczystości było odsłonięcie 
pomnika współtwórcy „Manifestu 
Komunistycznego”. 

Marks na cokole przy Brüker-
gasse 664 jest wielki, żeby nie po-
wiedzieć, że jest ogromny, a jego 
ukośny cień w rannym słońcu kła-
dzie się w poprzek ulicy, przy któ-
rej niegdyś mieszkała rodzina Ma-
rxów. Pomnik z brązu liczy pięć 
i pół metra wysokości i waży dwie 
i pół tony. Otaczają go czerwone 
sztandary, transparenty, plakaty 
z napisami niemieckimi, hiszpań-
skimi i chińskimi. 

A w Bazylice Marks jest bra-
tem Karolem. Poza Bazyliką, na 
Brükergasse, emocjonalne opo-
wieści o dziwnym chłopcu Karolu 
i jeszcze dziwniejszym mężczyź-
nie Karolu Marksie. Był niski, krę-
py. Nosił czarne włosy i bujną bro-
dę. Miał twarz ziemistą, martwe 
oczy. Jego dzieci, póki żyły, nazy-
wały go Maurem. 

Ludzi traktował z wyższością, 
nawet z pogardą. Był niezwykle 
kłótliwy. Poróżniony ze wszystkimi 
– z żoną, z rodziną, z towarzysza-
mi. Zajmował się zbieraniem wia-
domości o swoich politycznych 
przeciwnikach. Donosił policji. 
Z kolei służące i gosposie donosi-
ły policji na Marksa. 

Fascynował go gwałt, przemoc 
i terroryzm. Nawoływał do „zemsty 
ludu”. Jednocześnie gardził ludem, 
gardził demokracją. Nie znosił 
sprzeciwu. W swoim otoczeniu był 
bezwzględnym dyktatorem. Nie 
kąpał się. Rzadko się mył. Brud 
powodował chorobę skóry. Jego 
ciało pokrywały cuchnące wrzody, 
które przecinał brzytwą. 

Sporo palił i pił. Nie starał się 
o stałą pracę. Pogardzał pracą. 
Ale stworzył legendę obrońcy ludzi 
pracy, legendę bojownika o god-
ność człowieka. A teraz godnie 
stoi na cokole przy Brükergasse. 
Niedługo, być może jeszcze przed 
2024, jego figura stanie w Bazyli-
ce Konstantyna Wielkiego obok fi-
gury św. Heleny i św. Euchariasza. 
Figura Marksa w świątyni pamię-
tającej Konstantyna Wielkiego, ce-
sarza, który zwołał Pierwszy Sy-
nod Biskupów? 

Wydaje się to niemożliwe. 
To przecież on, Marks, był nihi-
listą, wrogiem rodziny, wrogiem 
porządku społecznego, zwolen-
nikiem krwawej rewolucji proleta-
riackiej i radykalnym ateistą. 

Lenin powiedział o Marksie: 
„Stworzył Pierwszą Międzynaro-

dówkę, która była podwaliną or-
ganizacji, przygotowującej robot-
ników do rewolucji proletariackiej”. 
„Marks? – dopytuje Andreas Lu-
dwig, radny Trewiru. – A któż jak 

nie on jest pierwszym obywatelem 
naszego rzymskiego niegdyś Tre-
wiru?” Na to Udo Köhler, eurode-
putowany: „Marks i jego ideologia 
powinny znaleźć się na śmietniku”. 

TEORIA MARKSA, 
PRAKTYKA LENINA

Marks urodził się w 1818 roku w ży-
dowskiej rodzinie Herschla Marxa. 
Dziadek Karola, Meier Halewi Marx, 
był rabinem w Holandii. W roku 
1824 Herschel Marx przyjął imię 
Heinricha i przeszedł z rodziną 
na luteranizm. Kościół uznaje dziś 
Marksa za brata w wierze. W roku 
2018 luteranie i marksiści uczci-
li dwustulecie żydowskich urodzin 
Marksa, a w 2024 czcić będą jego 
luterański chrzest. 

Chińska Republika Ludowa 
uczciła dwustulecie urodzin Mark-
sa,przywożąc do Trewiru pomnik 
twórcy „Kapitału”. Pomnik odsło-
nił i przemówił w Bazylice nie byle 
kto, bo sam Jean-Claude Juncker, 
dopiero co przewodniczący Komi-
sji Europejskiej. 

„Marksa należy rozumieć 
przez pryzmat jego czasów i dzieł 
– powiedział Jean-Claude Junc-
ker. – Marks, politycznie aktyw-
ny filozof, był w stanie powiedzieć 
albo napisać, i myślę, że tak wła-
śnie napisał: filozofowie mają nie 
tylko interpretować świat na różne 
sposoby; ważne jest, aby ten świat 
zmieniać”. 

Zmieniał świat? Pogardzał 
tymi, o których pisał. Wciąż miał 
na ustach słowo „proletariat”. Ale 
nigdy nie spotkał się z tkaczem, ni-
gdy nie rozmawiał z chłopem. Ni-
gdy nie był w fabryce albo w ko-

palni. Był teoretykiem, a nie prak-
tykiem. Stworzył teorię nihilistycz-
ną, zbrodniczą. 

„Komuniści gardzą zataja-
niem własnych poglądów i zamia-

rów – głosił w ‘Manifeście’. – Ko-
muniści wyjaśniają publicznie, że 
ich cele mogą zostać osiągnię-
te tylko przez gwałtowny prze-
wrót w całym dotychczasowym 
porządku społecznym. Niech drżą 
klasy panujące przed rewolucją 
komunistyczną”. Teoria Marksa, 
praktyka Lenia. Zastosowali tę teo-
rię bolszewicy. Oni nie bywali w fa-
brykach, nie rozmawiali z robotni-
kami i chłopami, spędzali czas na 
Capri, w Paryżu i w Szwajcarii. 

Na uroczystą mszę w intencji 
brata Karola przybyli do Bazyliki 
Konstantyna: reprezentujący Eu-
ropę, Jean-Claude Juncker, for-
malnie chrześcijański demokra-
ta; premier Nadrenii – Palatynatu, 
Maria Luise (Malu) Anna Dreyer, 
SPD; burmistrz Trewiru, Wolfram 
Leibe, SPD; ewangelicki biskup 
Trewiru, Stephan Ackerman, zwo-
lennik zachowania dobrej pamięci 
o Marksie. 

W sprawie Marksa i jego po-
mnika przy Brükergasse 664 wy-
powiedzieli się do kamery telewi-
zyjnej przedstawiciele niemieckich 
partii: Markus Nöhl – SPD, Tobias 
Schneider – FDP, Udo Kohler – 
CDU, Wolfram Leibe – burmistrz, 
Reiner Marz – Zieloni. 

„Pomnik Marksa jest trucizną 
– stwierdził Ulrich Delius, dyrek-
tor Towarzystwa Ludów Zagrożo-
nych. – To smutne, że miasto przy-
jęło od Chin trujący pomnik, co 
jest swego rodzaju terrorem wo-
bec mieszkańców Trier”. 

W obronie Marksa wystą-
pił Jean Claude Juncker:.”Na-
drenia-Palatynat i miasto Trewir 
mają prawo do upamiętania Mark-
sa… Bez upamiętania i bez zrozu-

mienia, nie zrobimy wiele z przy-
szłością. Chiny zaproponowa-
ły wystawienie w Trewirze pomni-
ka Karola Marksa. I należy się 
im wdzięczność”. 

MIESZKANIEC DOMU 
PUBLICZNEGO

Marks do 17 roku życia miesz-
kał w Trewirze przy 664 Brüker-
gasse. Następnie przemieszki-
wał w Bonn, Berlinie, Jenie, Frank-
furcie, Kilonii, Paryżu, w Brukse-
li. Ożeniony z córką arystokraty, 
Jenny von Westphaken, żył wszę-
dzie w nieopisanej nędzy, bo nie 
pracował i nie chciał pracować. 
To, co dostał od teściów – sprze-
dał. Meble sprzedał w Kilonii, sre-
bra zastawił we Frankfurcie. 

Po roku 1849 próbował osiedlić 
się z żoną w Londynie. Tam, wy-
rzucony z mieszkania za niepłace-
nie czynszu, sprzedał łóżko i wyna-
jął mieszkanie przy Leicaster Stre-
et. Stamtąd znowu był wyrzuco-
ny. Jenny von Westphalen pisała 
do znajomych: „Prawie zmiażdży-
ły nas najbardziej trywialne zmar-
twienia burżuazyjnej egzystencji”. 

W końcu Marks znalazł się z ro-
dziną przy Dean Street nad restau-
racją „Quo Vadis” za 22 funty rocz-
nie – najpierw pod numerem 64, 
później 28. Były to dwa niewielkie 
pokoje na drugim piętrze. Na parte-
rze i na pierwszym piętrze był dom 
publiczny. Marks nierzadko scho-
dził na pierwsze piętro kamienicy 
do domu publicznego. Prostytut-
ka kosztowała 1-2 pensy (240 pen-
sów, to był 1 funt). 

W trudnym okresie, a łatwych 
okresów Marks nie miał, wziął so-
bie stałą kochankę, służącą He-
len Demuth. Służąca zaszła w cią-
żę, gdy również żona była w cią-
ży. Gdy służąca Demuth urodziła 
syna, Marks nie przyznał się do oj-
costwa. Chłopiec został oddany do 

adopcji. Kiedy dorósł, został ślusa-
rzem. I to jest najsilniejszy związek 
Marksa z klasa robotniczą. 

Gosposia Marksa donosiła po-
licji: „Zajmuje dwa pokoje. Okna 
salonu wychodzą na ulicę, zaś 
okna sypialni na podwórze. W ca-
łym mieszkaniu nie ma ani jedne-
go mebla, który byłby czysty i cały. 
Wszystko jest uszkodzone i po-
darte, pokryte grubą warstwą ku-
rzu; panuje straszny bałagan. Na 
środku salonu stoi stół nakryty za-
tłuszczonym obrusem, na któ-
rym leżą rękopisy, książki i gazety, 
a także dziecięce zabawki, strzę-
py materiałów z kosza na robótki 
żony, kilka wyszczerbionych kub-
ków, noże, widelce, lampa, kała-
marz, szklanki, gliniane fajki, popiół 
– jednym słowem wszystko bez 
ładu i składu przemieszane jest na 
tym stole. Nawet sprzedawca rze-
czy używanych byłby przerażony 
tak wielka liczbą rupieci” (Archiv 
für die Geschichte des Sozialismus 
und der Arbeiterbewegung). 

Kolejny raz służąca donosiła, 
że w domu u Marksa są tylko dwa 
krzesła. Jedno ma cztery nogi, 
a drugie trzy nogi. Kiedy przycho-
dzi gość, dostaje krzesło z cztere-
ma nogami. 

„Pan prowadzi życie prawdzi-
wego intelektualisty… Mycie, pie-
lęgnacja i zmiana pościeli to rze-
czy, które robi rzadko i lubi się upi-
jać. Często może pozostawać bez-
czynnie przez wiele dni… Nie ma 
ustalonego czasu na pójście spać 
i przebudzenie. Często nocą, a tak-
że w południe w pełni ubrany śpi na 
kanapie do wieczora, nie przejmu-
jąc się całym światem przychodzą-
cym i wychodzącym”. 

LUBIŁ KAWIOR I WINO 
MOZELSKIE

Pieniądze, jeśli u Marksa były, to od 
Engelsa, od teściowej, od matki, 
od Gohringera. Żył ze spadków, po-
życzek. Prosił, skamlał, jego żona 
prosiła skamlała. Ale żadne z nich 
nie poszło do pracy. Nawet u sie-
bie w domu nie sprzątali. A zatem 
co jadł, co pił? To wiemy z rapor-
tów policji: „Lubi wędzone ryby, ka-
wior, kiszone ogórki, wino koniecz-
nie mozelskie, piwo i likiery”. 

Czy Marks przejmował się kimś 
poza sobą? Nie przejmował się na-
wet swoimi dziećmi. Troje umar-
ło z niedożywienia, z głodu: Gu-
ido, Charles i Franziska. Dwie córki 
– Laura i Eleonora – popełniły sa-
mobójstwo. Eleonora w 1898 roku 
przedawkował opium, a Laura po-
pełniła samobójstwo. 

Zasadniczo nie wychodził poza 
Soho, czyli poza Oxford Stre-
et od północy, Charing Cross ▶

Marks na ołtarze
 ■ Najpierw dzwony, ochrypłe i jękliwe, wezwały mieszkańców Trewiru do Bazyliki Konstantyna Wiel-

kiego, zbudowanej w latach 310-320 na polecenie świętej Heleny, żony cesarza Konstantyna Wielkiego. 
Dzwony ucichły, a wtedy w bazylice, dawnej sali tronowej cesarza, największej sali rzymskiej, zachowa-
nej do dzisiejszego dnia, odezwały się organy i rozległ się anielski śpiew chóru katedralnego.

Michał Mońko

Fot. Archiwum
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Reportaż

Road od wschodu, Shaftes-
bury Avenue od południa i Re-
gent Street od zachodu. Londyn li-
czył wówczas dwa miliny ludzi. Nie 
było bieżącej wody, ścieki, nieczy-
stości i odchody wylewały się na 
ulice. Brudny i głodny Londyn na-
wiedzały epidemie w 1848, 1854 
(cholera), 1866. W czasie każdej 
epidemii umierało w Soho 700-900 
mieszkańców. 

Marks lubił londyńskie Soho. 
„Poziom życia przeciętnego An-
glika w czasach wiktoriańskich 
nie odbiegał od poziomu bytowa-
nia rzymskiego niewolnika – pisze 
Gregory Clark, profesor na Uni-
wersytecie Kalifornijskim. – Robot-
nik miał tylko jedno ubranie, nigdzie 
nie podróżował, znał jedynie swoją 
okolicę, zakład pracy, kościół, naj-
częściej był analfabetą. W jednej 
izbie robotnik z rodziną żył, płodził 
dzieci i umierał”. 

Ojciec spał obok dziadka i swo-
jej żony, obok dzieci. Dzieci robot-
nika pracowały od ósmego roku 
życia w tkalni albo przy czysz-
czeniu kominów. W dobrych la-
tach robotnik jadł roztartą pszeni-
cę albo jęczmień w postaci wod-
nistej zupy, a ziemniaki były luksu-
sem. Spośród dziesięciorga uro-
dzonych dzieci umierało od czwor-
ga do siedmiorga. Przeciętna dłu-
gość życia w robotniczym Manche-
sterze wynosi 17 lat. 

Marksa interesowało tyl-
ko jedno: stworzenie teorii kapi-
tału! Tworzył ową teorię, podob-
nie jak inni tworzyli teorie mate-
matyczne, fizyczne, astronomicz-
ne. Mawiał: „Teoria. Tylko teo-
ria da mi miejsce w historii”. No 
i Marks ma swoje miejsce w historii, 
a ostatnio także w historii Kościoła 
ewangelickiego. 

Engels, pracujący u ojca w firmie 
„Ermen and Engels”, dawał Mark-
sowi rocznie – 300 funtów. Dopie-
ro w roku 1860, gdy umarł ojciec 
Engelsa, Marks dostawał od swe-
go przyjaciela 1000 funtów, na-
stępnie 1100 funtów. A gdy dostał 
spadek po Wilhelmie Wolffie, prze-
prowadził się do rezydencji. Prze-
niósł się z Dean Street do Kentish 
Town, a stamtąd do Maitland Park 
Road 41. Mieszka w rezydencji Ma-
dena Villas w Maitland Park Road. 
Kupuje garnitury. 

Z tego okresu pochodzą jego 
zdjęcia w fotelu. Ale pieniądze nie 
zmieniły stylu życia Marksa. Leni-
wy, pijany, nie myje się, żyje oble-

piony brudem. Jego skóra nadal 
pokrywa się bolącymi i śmierdzą-
cymi pryszczami.

REWOLUCJA, WHISKY 
I KREW

Marks, jeśli nie spał, to przesiady-
wał w pubie „The Red Lion” przy 
Great Windmille Street w Soho. 
Od 1847 pub zwał się: „The Red 
Lion Hotel”. Tu spotkali się agitato-
rzy, propagandyści. Była to siedzi-
ba Unii Edukacyjnej Niemieckich 
Pracowników (German Works Edu-
kational Union), która była przy-
krywką dla nielegalnego Związku 
Komunistów.

Spotykali się tam: Marks, En-
gels, Alfred Marshall, Sydney 
Webb, Keynes Joan Robinson. 

W listopadzie 1847 roku w pu-
bie „The Red Lion” na piętrze, od-
był się Kongres Ligi Komunistycz-
nej. Poproszono Marksa i Engelsa 
o napisanie programu dla Ligi Ko-
munistycznej. Program został napi-
sany i wydrukowany w 1848 w dru-
karni przy Liverpool Street jako 
„Manifest der Kommunistische 
Partei”.

Marks był wtórny w tym, co na-
pisał. Przywłaszczał cudze myśli, 
cudze anegdoty, cudze pomysły. 
Gdy Pierre-Joseph Proudon napi-
sał „Filozofię Nędzy”, Marks napi-
sał „Nędzę Filozofii”. Hasło: „Prole-
tariusze wszystkich krajów łączcie 
się!” – wziął od Karla Schappera. 
„Religia jest opium ludu” – to wziął 
od Christiana Johanna Heinego. 
Powiedzenie: „Od każdego we-
dług jego zdolności, każdemu we-
dług jego potrzeb” – wziął od Lo-
uisa Blanca. 

Hasło: „Proletariusze nie mają 
nic do stracenia prócz swoich kaj-
dan” – znane było już w czasie Re-
wolucji Francuskiej. To Marat na-
pisał. Pierwsze zdanie wydane-
go w 1848 roku „Manifestu Komu-
nistycznego”: „Widmo krąży po Eu-
ropie – widmo komunizmu” jest 
zbiorowym autorstwem tych, któ-
rzy bywali z Marksem w „The Red 
Lion”. 

Karol Marks znany był do nie-
dawna jako współautor „Manifestu 
Komunistycznego”. Ale wedle An-
toniego C. Suttona, profesora Uni-
wersytetu w Southampton, „Mani-
fest” jest plagiatem wcześniejsze-
go dzieła: „Democracy Manifesto”, 
napisanego przez Victora Prospe-
ra Consideranta. 

Niemal do końca życia Marks 
spotykał się w pubie „The Red 
Lion”. Mówił o kwestii robotniczej, 
o fabrykantach, o kapitale, o re-
wolucji. Na tych słowach budował 
swoją obłędną doktrynę komuni-
zmu. Ale nigdy nie zaglądał do fa-
bryki, do chłopskiej chałupy. Nigdy 
nie był w fabryce Engelsa, swego 
przyjaciela. Takie kwestie, jak ro-
botnik, praca, kapitał, płaca to dla 
Marksa kwestie teoretyczne. 

Nie chciał widzieć dziewięcio-
letnich dzieci w fabrykach. W za-
kładach bawełnianych „Ermen and 
Engels”, należących do rodziny En-
gelsa, robotnik zarabiał miesięcz-
nie tyle, ile Marks wypił przed po-
łudniem w pubie „The Red Lion” 
albo w restauracji „Quo Vadis”.

Wszystko pojmował teoretycz-
nie. Pisał o pracy, ale sam nie pra-
cował. Nie znosił pracy. Nienawi-
dził ludzi pracy. Dzisiaj ten zdege-
nerowany twórca zbrodniczej ide-
ologii czczony jest w Europie jak 
święty Franciszek. Biskup Trewiru, 
Stephan Ackerman, uważa Karola 
Marksa za brata w wierze. Politycy 
zdegenerowanej Lewicy noszą po-
dobiznę Marksa na koszulkach. 

ZAPOWIEDŹ PIEKŁA 
KOMUNIZMU

Na rok przed opublikowaniem 
Manifestu Komunistyczne-
go, w 1846 roku, Leon XIII, żyją-
cy w czasach Marksa i Engelsa, 
potępił komunizm jako szkodli-
wą doktrynę, radykalnie sprzecz-
ną z prawem naturalnym i nie do 
pogodzenia z chrześcijaństwem. 
Przyjęcie takiej doktryny byłoby 
całkowitą ruiną wszystkich praw, 
instytucji, mienia i samego społe-
czeństwa ludzkiego. 

Leon XIII głosił w Encykli-
ce Quod apostolici muneris: „Ko-
munizm jest śmiertelną zarazą, 
przenikającą do najgłębszych ko-
mórek społeczeństwa”. Głoszo-
ne w „Manifeście Komunistycz-
nym” idee „narażają społeczeń-
stwa na pewną zgubę”. 

Pius XI, w Encyklice Divini Re-
demptoris, ogłoszonej w 1937 roku, 
nazywa zapowiedziany przez 
Marksa i Engelsa komunizm bez-
bożnym i barbarzyńskim. Mówi, że 
komunizm jest przerażającym nie-
bezpieczeństwem. Zapowiadane 
okrucieństwa komunizmu sowiec-
kiego i faszyzmu niemieckiego po-
twierdziły się w dwudziestym wie-

ku. Wojny w imię nowego 
porządku i nowego czło-
wieka kosztowały świat set-
ki milionów istnień ludzkich. 

Czy zatem możliwe, 
że Karol Marx, wojują-
cy ateista i twórca zbrod-
niczej ideologii, odnajduje 
dziś miejsce w Kościele? 
Biskup Trewiru, Stephan 
Ackerman, uważa Karola 
Marksa za brata w wierze. 
Marx? Może był grzeszny, 
ale któż jest bez grzechu? 

Od półtora roku od-
bywają się w Trewi-
rze wydarzenia, których 
Karol Marks jest boha-
terem Miasta i Kościoła. 
Miejscem uroczystości 
jest Bazylika Konstantyna 
Wielkiego. Czy ktoś wie, 
co mówił o religii Marks? 
„Religia jest westchnie-
niem uciśnionego stwo-
rzenia, sercem nieczułe-
go świata, jest duszą bez-
dusznych stosunków. Reli-
gia jest opium ludu”. 

Jean-Claude Juncker, 
już trochę pijany w Bazy-
lice Konstantyna, wołał 
do Marksa tak, jak mógł-
by wołać tylko marksista, 
a nie chrześcijański de-
mokrata: „Nie mogłeś się 
zakochać w prymitywnym 
kapitalizmie, który zwy-
ciężył wtedy; nie może-
my nawet dziś zakochać 
się w ślepym i nieświado-
mym kapitalizmie. Kapita-
lizm jest plagą”. 

W pewnej chwili Juncker, wy-
raźnie na rauszu, zacytował słowa 
Willy Brandta, który w 1968, na in-
auguracji Muzeum Karola Mark-
sa w Trewirze, powiedział: |”Co-
kolwiek zostało zrobione z Mark-
sa, dążenie do wolności, wyzwo-
lenie ludzi z niewoli i niegodne-
go uzależnienia, było źródłem 
jego działań”. Cokolwiek zrobio-
ne? – słyszę z boku pytanie i od-
powiedz: – Setki milionów ofiar, 
krwawa rewolucja w Rosji, znie-
wolenie Europy Wschodniej, ludo-
bójstwo w Kampuczy, przewrót na 
Kubie. To wszystko było rezulta-
tem ideologii Marksa. 

Junckerowi daje odpór Die-
ter Dombrowski z Unii Stowarzy-
szeń Ofiar Komunistycznej Ty-
ranii. Nazwał on chińską darowi-
znę szkodliwą. „Marks był nie tyl-

ko naukowcem i filozofem, był 
nade wszystko duchowym funda-
mentem dyktatury komunistycznej 
dwudziestego wieku”. 

A w Bazylice Konstantyna, 
ojca pierwszego Synodu Bi-
skupów Kościoła Niepodzie-
lonego w Nicei, mówili zebra-
ni o dobrym bracie Karolu. 
Czyżby nie pamiętali, że Ka-
rol Marks w „Krytyce progra-
mu Gotajskiego” (1875) pisał: 
„Niczym innym jak tylko rewo-
lucyjną dyktaturą proletariatu 
można obalić istniejący porzą-
dek”. Za tą radą poszedł Lenin, 
poszedł Trocki i Stalin. Zorga-
nizować rewoltę, obalić porzą-
dek i zgotować ludziom piekło 
komunizmu. 

Zdjęcia: Michał Mońko

▶

Bazylika Konstantyna w Trewirze

Rzymska Porta Nigra Fragment Trewiru

To ja w murach Rzymskiej Bramy
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Ekonomia i Finanse

Podejmowane w tym kierunku, 
trwające już kilkanaście lat in-
tensywne starania nie przyno-
szą rezultatu. Po prostu świat 
i jego najważniejsze instytucje fi-
nansowe przystosowały wszyst-
kie swoje instrumenty do mię-
dzynarodowego obrotu dolarami. 
I wydaje się, że przeciwnicy do-
lara nie wiele mogą w tej sytuacji 
zmienić. Skąd zatem w USA bio-
rą się takie propozycje, kiedy do-
lar ma tak silną pozycję? Okazu-
je się, że problem z dolarem nie 
polega na upadku jego wartości, 
mimo drukowania kolejnych bilio-
nów dolarów i ich wprowadzania 
na rynek przez Rezerwą Fede-
ralną (Fed). Po prostu drukarnie 
i bank Fed nie jest w stanie za-
pewnić wystarczającej ilości do-
larów dla wszystkich walut, któ-
re powiązane są z tą walutą. Dla-
tego następuje odwrócenie pro-
porcji dotyczących jego emisji. 
Im więcej jest dolarów w obiegu, 
tym staje się on droższy! Powin-
no być przecież odwrotnie. 

Dziej się tak dlatego, że zapo-
trzebowanie światowe na dola-
ra znacznie wyprzedza jego emi-
sję. O szczegółach tej procedu-
ry pisze Jams Rickards – ame-
rykański prawnik, ekonomista 
i bankowiec oraz autor kilku ksią-
żek bestsellerów o tematyce go-
spodarczej. Niektóre z nich zo-
stały wydane również w Polsce 
(„Wojny walutowe”, „Śmierć pie-
niądza”, „Droga do ruiny” i „Naj-
twardsza waluta świata”). Jest 
on redaktorem wywiadu stra-
tegicznego USA, doradcą rzą-
du, wieloletnim dyrektorem ban-
ków na Wall Street. Krótko mó-
wiąc, dobrze zna finanse USA 
i nie sprzyja wrogom Stanów 
Zjednoczonych. 

Rezerwa Federalna

To, co ten autor napisał o Rezer-
wie Federalnej brzmi trochę jak 
dowcip z kabaretu, z tym że ma 
on wszystkie realne i rzeczywiste 
odniesienia. „W 1998 r. Wall Stre-
et zebrało się, aby wykupić fun-
dusz hedgingowy. W 2008 r. Re-
zerwa Federalna wystąpiła z ini-
cjatywą ratowania Wall Street. 
Każdy kryzys był gorszy niż po-
przedni. Kto w kolejnym kryzy-
sie wykupi Fed?....Teraz jest naj-
gorszy kryzys gospodarczy w hi-
storii USA, a sam Fed potrzebu-
je pomocy.”

(Jams Rickards, Trump Says 
“No” to World Money, Daily 
Reckoning20.04.2020). 

Kolejne biliony dolarów ta in-
stytucja wprowadza do systemu 
finansowego USA. Jednak są one 
niezwykle szybko konsumowa-
ne i szybko potrzebne są nowe 
biliony. Dlaczego wprowadza-
nie kolejnych bilionów nie popra-

wia sytuacji? Przede wszystkim 
dlatego, że te pieniądze trafiają 
do banków na Wall Street, które 
za wszelką cenę usiłują nie dopu-
ścić do upadku giełdy. Paradoks 
ten widać gołym okiem. Na su-
tek zatrzymania amerykańskiej 
gospodarki spowodowanej ko-
ronawirusem bezrobocie zbliża 
się do nigdy dotąd nienotowane-
go w tym kraju ok. 40 mln. Tym-
czasem giełda ma się doskonale. 
Akcje idą w górę. Milionerzy sta-
ją się miliarderami, a miliarderzy 
– multimiliarderami. Miliony bez-
robotnych dostają jednorazowy 
zasiłek 1200 USD i tygodniowy 
dodatek 600 USD na trzy miesią-
ce. Za pieniądze te da się prze-
żyć, ale nic więcej. Wprowadza-

ne w ten sposób biliony dolarów 
do światowego systemu finanso-
wego nie usuwają dotychczaso-
wych jego trudności związanych 
z zapewnieniem płynnych trans-
akcji i płatności. To podstawowy 
postulat, związany z propozycja-
mi nowego międzynarodowego 
pieniądza.

Nowy pieniądz

Zadanie ponownego upłynnie-
nia światowych finansów spada 
na MFW, ponieważ tylko ta or-
ganizacja ma jedyny czysty bi-
lans wśród oficjalnych tego ro-
dzaju globalnych instytucji. MFW 
ma okazję emisji specjalnych 
praw ciągnienia (SDR, special 
drawing rights). Jest to między-
narodowa jednostka walutowa 
o charakterze pieniądza bezgo-
tówkowego – to międzynarodowa 
jednostka walutowa (tzw. spe-
cjalne prawa ciągnienia) o cha-
rakterze pieniądza bezgotówko-
wego – emitowana przez Mię-

dzynarodowy Fundusz Walutowy 
od 1970. SDR są praktyczną re-
alizacją i rozwinięciem projektu 
pieniądza międzynarodowego – 
bankoru – autorstwa J.M. Keyne-
sa (1943).

Jest to system ustalania przez 
Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy wartości międzynarodo-
wej jednostki walutowej (SDR). 
Od 1 VII 1974, SDR ustala sie 
na podstawie tzw. koszyka wa-
lut, w skład którego wchodzi 16 
krajów. Tego rodzaju operacja 
monetarna skutecznie może za-
kończyć rolę dolara, jako wiodą-
cej waluty rezerwowej. 

Oczywiście dolar – krajo-
wa waluta USA pozostanie na-
dal w obiegu. Jednak jego rola 

jako pieniądza gwarantującego 
obrót handlowy na świecie zosta-
nie zmarginalizowana do bezpo-
średnich transakcji z firmami Sta-
nów Zjednoczonych. Amerykanie 
nadal będą mieć w swoich port-
felach dolary. Będą one jednak 
już tylko pieniądzem krajowym. 
Tak jak chiński juan, polska zło-
tówka, czy czeska korona. SDR 
jako pieniądz nie będzie jednak 
dostępny dla indywidualnych po-
siadaczy kont i obywateli. Ponie-
waż ma on zapewnić płynność 
na rynkach światowych, będzie 
on dostępny tylko dla instytucji 
handlu międzynarodowego dla 
zapewnienia sprawnej wymiany 
handlowej. Obywatele poszcze-
gólnych krajów stosownie do po-
trzeby będą posługiwać się wła-
snymi walutami. 

Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy

Niestety, istnieje poważny pro-
blem, który uniemożliwia przy-

najmniej obecnie wprowadze-
nie waluty SDR do obrotu w mię-
dzynarodowym handlu. Podsta-
wowy sprzeciw dla jej wprowa-
dzenia wynika ze statutu MFW, 
który został przyjęty podczas 
jego powołania w 1947 roku. 
Otóż wszystkim uczestnikom 
tego funduszu, do którego należy 
obecnie 189 państw, w tym rów-
nież Polska, przypisano procent 
siły głosu, odpowiednio do wiel-
kości gospodarki, jaką repre-
zentują one na światowym ryn-
ku. Wszystkie decyzje tego ban-
ku według statutu musza mieć 
poparcie 85 proc. jego uczestni-
ków. W tym układzie USA posia-
da 17,45 proc. udziałów. Spra-
wia to, że nie może być podję-

ta żadna decyzja, która jest nie-
zgodna z interesem USA. SDR 
dla Stanów Zjednoczonych jest 
zagrożeniem, którym utrata do-
tychczasowej wartości dolara, 
jest akurat najmniejszym zmar-
twieniem. Kluczem sprzeci-
wu w wypadku wprowadzenia 
SDR jest upadek wszelkiego ro-
dzaju sankcji USA, jaki kraj ten 
nakłada na swoich przeciwni-
ków, blokując ich dostęp do ob-
rotu przy pomocy dolara. Elimi-
nują one w ten sposób udział re-
presjonowanych krajów z mię-
dzynarodowego handlu, który 
korzysta z amerykańskiej wa-
luty. Chiny od dawna zwracają 
uwagę na przestarzały, nieaktu-
alny i niesprawiedliwy przydział 
„siły” głosu w zarządzie rady gu-
bernatorów MFW, gdzie im przy-
znano 6,41 proc. głosu, podczas 
gdy ich gospodarka jest kilka-
krotnie większą od takich krajów 
jak Japonia (6,48 proc.), która 
posiada większa siłę głosu ani-
żeli Chiny, podobnie jak Niemcy 

(5,60 proc.), Francja (4,24 proc.) 
czy Wielka Brytania (4,24 proc.). 
Wszystkie te kraje posiadają tyl-
ko o ok. 30 proc. mniejszą siłę 
głosu, mimo, że ich wielkość go-
spodarki liczona w PKB w okresie 
od minionych ok. 15 lat, jest wie-
lokrotnie mniejsza od Chin (IMF 
Members’ Quotas and Voting 
Power, and IMF Board of Gover-
nors, 25.04.2020). Stany Zjed-
noczone, dysponując w MFW 
prawem weta, sprzeciwiają 
się wszelkim zmianom w ukła-
dzie siły głosów, tym bardziej, że 
mogłyby przy sprawiedliwym po-
dziale utracić swoje prawo weta. 

Likwidacja długów 
i sankcji

Nie dotyczy to istniejących już 
długów. Te w wyniku wprowa-
dzenia SDR stałyby się już prze-
szłymi i zlikwidowałyby mecha-
nizm nieustannego zadłuża-
nia wszystkich państw świata. 
Dzieje się tak, gdyż Fed udo-
stępnia nowe transze dolarów 
potrzebne poszczególnym kra-
jom tylko na zasadzie zaciągnię-
tego w tym banku długu. Ten 
zaś rośnie do rozmiarów wręcz 
apokaliptycznych rozmiarów. 
Globalny dług wynosi obecnie 
ok. 255 bilionów USD, co odpo-
wiada wartości 322 proc. świato-
wego PKB (Global Debt Monitor 
– Institute of International Finan-
ce, April 2020 Global Debt Mo-
nitor: COVID-19 Lights a Fuse – 
7.04.2020). Wprowadzenie SDR 
likwiduje stary system udostęp-
nienia dolara do obrotu handlo-
wego. Ponieważ każdy kraj ma 
odpowiedni udział procento-
wy w SDR, to według tego udzia-
łu udostępniane byłyby środki 
płatnicze do obrotu nimi w han-
dlu międzynarodowym. 

Obecnie, np. kraje objęte 
sankcjami likwidującymi ich do-
stęp do światowego rynku do-
larowego jak Wenezuela, Iran, 
Korea Północna czy też wybra-
ne firmy i osoby nie mogłyby 
być w jakikolwiek sposób repre-
sjonowane, gdyż korzystałyby 
z prawa swoich udziałów w MFW 
i posiadałyby tyle SDR ile odpo-
wiada to wielkości ich gospodar-
ki. Jest wielce prawdopodob-
ne, że system światowego do-
lara upadnie w kontekście coraz 
trudniejszego wywiązywana się 
z roli pieniądza globalnego. 

Przejście na system 
SDR w chwili obecnej jest 
niekorzystne dla USA, Jed-
nak w wyniku pandemii na-
stępuje osłabienie jego pozy-
cji międzynarodowej, co win-
no znacznie ułatwić zgodne 
przejście na finansowy stan-
dard SDR. 

Nowy światowy pieniądz
 ■ O tym, że dolar coraz gorzej wypełnia swoją misję światowego pieniądza, najczęściej pi-

szą ekonomiści USA. Wydawać by się mogło, że są oni na chińsko – rosyjskich usługach, 
gdyż kraje te swoimi walutami chciałyby zastąpić rolę dolara w światowej gospodarce. 

Adam 
Maksymowicz
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Europa i Świat

Nauka i wiedza

Rośnie liczba 
bezrobotnych w USA
Całkowita liczba Amerykanów, którzy wystąpili o za-
siłki dla bezrobotnych od momentu zamknięcia go-
spodarki z powodu epidemii koronawirusa w poło-
wie marca, wynosiła około 41 mln – podał Depar-
tament Pracy USA. Pomimo stopniowego otwie-
rania firm w całym kraju ok. 2,1 mln kolejnych 
osób wystąpiło o zasiłki w kolejnym tygodniu. Rządo-
wy raport podkreślił trwałe szkody gospodarcze wy-
wołane przez epidemię, której bilans ofiar śmiertel-
nych w USA przekroczył w środę 100 tys., czyli wię-
cej niż łączna liczba Amerykanów zabitych w woj-
nach w Wietnamie i Korei.

Amerykańskie sankcje 
dla Nord Stream 2
W wypowiedzi dla środowego wydania dziennika 
„Handelsblatt” ambasador USA w Niemczech Ri-
chard Grenell oświadczył, że Stany Zjednoczone 
przygotowują nowe sankcje mające udaremnić do-
kończenie budowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosji 
po dnie Bałtyku do Niemiec.

„Dalsze sankcje spotkały się z ponadpartyjną ak-
ceptacją. Mimo kampanii wyborczej (w USA) proces 
legislacyjny może zostać szybko zrealizowany” – po-
wiedział Grenell, który rozmawiał w ubiegłym tygo-
dniu w Waszyngtonie z członkami Kongresu USA.

Skrytykował też ponownie niemiecki rząd 
za wspieranie realizowanego przez rosyjski Gaz-
prom projektu. „Niemcy muszą zaprzestać karmienia 
bestii, gdy jednocześnie nie płacą dostatecznie dużo 
na rzecz NATO” – podkreślił.

USA uzasadniają swą negatywną postawę wobec 
Nord Stream 2 tym, że jeszcze bardziej uzależniłby 
on Europę od dostaw gazu z Rosji. Stanowisko to po-
dzielają również Polska i Ukraina.

Długość brakującego jeszcze podmorskiego od-
cinka gazociągu wynosi w przypadku jednej z jego 
nitek 65 kilometrów, a drugiej 85 kilometrów.

Zmarł najstarszy 
człowiek
28 maja w wieku 112 lat zmarł najstarszy mężczy-
zna świata. Rekord piastował zaledwie trzy miesiące. 
Brytyjczyk Bob Weighton cierpiał na raka.

„Bob był niezwykłym człowiekiem dla rodziny, wcale 
nie z powodu niesamowitego wieku, który osiągnął. Był 
dla nas wszystkich wzorem do naśladowania, żył swo-
imi zainteresowaniami i nawiązywał kontakty z ludźmi 
z całego świata. Miał wiele, wiele przyjaźni, czytał i aż 
do śmierci rozmawiał o polityce, teologii, ekologii i wielu 
innych rzeczach” – napisali bliscy seniora.

Wznowienie po 10 latach 
lotów załogowych
„Jestem całkiem opanowany przez emocje” – po-
wiedział na konferencji prasowej Elon Musk założy-
ciel i prezes SpaceX, firmy która skonstruowała ra-
kietę Falcon 9 przy użyciu której po niemal dziesię-
ciu latach przerwy Stany Zjednoczone znów wy-
słały ludzi w kosmos. Musk, który założył swą fir-
mę w 2002 roku nie mając pojęcia o lotach kosmicz-
nych i będąc owładnięty marzeniem o wysłaniu lu-
dzi na Marsa, za co był zresztą przez lata niemiło-
siernie wyśmiewany, dodał: „18 lat pracowaliśmy aby 
osiągnąć ten cel. Ciężko uwierzyć, że to się stało.”

Przegląd
wydarzeń

Jego refleksje na ten 
temat są głębokie i zło-
żone. Jednak dla celów 
dydaktycznych streścił 
je w prostych i przy-
stępnych dla wszyst-
kich zasadach.

Odwrócenie 
uwagi 

Według Chomsky’ego 
najczęściej powtarza-
jącą się manipulacją 
jest odwrócenie uwa-
gi. Polega to na kie-
rowaniu uwagi społe-
czeństwa na tematy 
nieistotne lub banalne. 
W ten sposób umysły 
ludzi są ciągle zajęte. 
Aby odciągnąć uwagę 
ludzi, zasypuje się ich 
informacjami. Nadaje 
się, na przykład, przesadne znacze-
nie wydarzeniom sportowym. Rów-
nież programom rozrywkowym, in-
formacyjnym itp. To sprawia, że lu-
dzie tracą z pola widzenia prawdziwe 
problemy.

Problem – reakcja 
– rozwiązanie

Czasami władza celowo przestaje 
zajmować się pewnymi problemami 
lub robi to w niedostateczny sposób. 
Daje do zrozumienia obywatelom, że 
problem wymaga zewnętrznego roz-
wiązania. I władza sama proponu-
je rozwiązanie. Ta strategia masowej 
manipulacji pozwala podejmować 
decyzje, które nie przypadną oby-
watelom do gustu. Na przykład, aby 
sprywatyzować spółkę publiczną, ce-
lowo pogarsza się jakość jej usług. 
Ostatecznie uzasadnia to sprzedaż 
spółki.

Stopniowanie zmian

Jest to kolejna ze strategii mani-
pulacji ułatwiająca wprowadzenie 
środków których w normalnej sytu-
acji ludzie by nie akceptowali. Po-
lega na ich stopniowym stosowa-
niu, w taki sposób, aby były praktycz-
nie niedostrzegalne.

Tak stało się na przykład 
z ograniczeniem praw pracowników. 
W różnych społeczeństwach wdro-
żono środki lub formy pracy tak, że 
pracownik uznaje podstawowe za-
bezpieczenia społeczne za coś 
normalnego.

Odwlekanie zmian

Strategia ta polega na tym, by oby-
watele byli przekonani, że wprowa-

dzono środki, które na dzień dzisiej-
szy mogą być szkodliwe, ale w przy-
szłości mogą przynieść wielkie ko-
rzyści całemu społeczeństwu i jed-
nostkom. Celem jest, aby ludzie przy-
zwyczaili się do tego środka i nie od-
rzucili go, myśląc o rzekomym dobru, 
które przyniesie jutro. Zaczyna dzia-
łać efekt „normalizacji”, a ludzie nie 
protestują z powodu braku obieca-
nych korzyści.

Traktowanie społeczeństwa 
jak małego dziecka

Wiele przekazów telewizyjnych 
skierowanych do opinii publicznej, 
zwłaszcza reklam, zwraca się do wi-
dzów, jakby byli dziećmi. Używa się 
gestów i słów protekcjonalnych i na-
syconych naiwnością.

Celem jest pokonanie oporu ludzi. 
Jest to jedna ze strategii masowej 
manipulacji, która ma na celu zneu-
tralizowanie krytycznego nastawie-
nia. Politycy również stosują te tak-
tyki, czasami pokazując siebie same-
go w roli ojca.

Uciekanie się do emocji

Wiadomości, które zostały zaprojek-
towane przez obóz władzy, nie mają 
celu refleksji ludzi. Ich głównym ce-
lem jest generowanie emocji i do-
cieranie do nieświadomości jedno-
stek. Stąd też wiele z tych wiado-
mości jest przepełnionych emocja-
mi. Celem tego jest stworzenie pew-
nego rodzaju „zwarcia” w najbar-
dziej racjonalnym obszarze mózgu. 
Dzięki emocjom uchwycona zosta-
je jednie ogólna treść wiadomości, 
a nie jej określone elementy. W ten 
sposób zdolność krytyczna zostaje 
zneutralizowana.

Utrzymywanie 
społeczeństwa w ignorancji

Utrzymywanie ludzi w ignorancji jest 
jednym z celów władzy. Ignorancja 
oznacza pozbawienia ludzi narzędzi 
do samodzielnego analizowania rze-
czywistości. Przekazuje się anegdo-
tyczne dane, ale bez tłumaczenia we-
wnętrznych struktur faktów. Utrzymy-
wanie w ignorancji oznacza również, 
że nie kładzie się nacisku na eduka-
cję. Dąży się do ciekawości zdoby-
wania wiedzy, pomniejsza wartość 
inteligencji.

Promowanie społeczeństwa 
przeciętnego

Większość mód i trendów nie po-
wstaje spontanicznie. Prawie zawsze 
są promowane przez władzę, która 
tworzy gusta, zainteresowania i opi-
nie. Media zazwyczaj promują pew-
ne tendencje, większość z nich sku-
piających się wokół głupich, płytkich, 
a nawet śmiesznych stylów życia. 
Przekonują ludzi, że zachowywanie 
się w ten sposób jest „cool”.

Wzmocnienie poczucia winy

Inną strategią masowej manipulacji 
jest przekonanie ludzi, że oni i tylko 
oni są sprawcami swoich problemów. 
Każda negatywna rzecz, która im się 
przydarza, zależy tylko od nich. W ten 
sposób przekonuje się ich, że otocze-
nie jest doskonałe, a jeśli wystąpi pro-
blem jest to odpowiedzialność jedy-
nie jednostki. Dlatego ludzie próbu-
ją dopasować się do swojego otocze-
nia i czują się winni jeśli nie uda im się 
tego osiągnąć. Wypierają oburzenie 
stanem rzeczy, a zamiast tego odczu-
wają permanentne poczucie winy.

Noam Chomsky: 10 sposobów 
na manipulację społeczeństwem

■ Noam Chomsky jest jednym z najbardziej szanowanych intelektualistów na świe-
cie. Ten amerykański myśliciel został uznany przez New York Timesa za najważniej-
szego w czasach nowoczesnych. Jednym z jego głównych dzieł było przeanalizowanie 
strategii manipulacji masowej we współczesnym świecie.

Elżbieta 
Wiśniewska
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Miasto i okolice

Ciężka dola lokatora 

Pandemia i wywołany przez nią 
kryzys odwracają uwagę od nie-
których ważnych spraw. A zło nie 
śpi. Przekonują się o tym miesz-
kańcy prywatyzowanych kamie-
nic. Nowi właścicie-
le, nie bacząc na oko-
liczności i obostrze-
nia, wykorzystują sytu-
ację i wyrzucają ludzi 
na bruk. Wcześniej jed-
nak zamieniając ich ży-
cie w piekło. 

Zajęci innymi spra-
wami pracownicy służb 
porządkowych nie re-
agują, działalność urzę-
dów jest ograniczona. 
Powiadamiana o dra-
stycznych działaniach 
prokuratura w wolnym 
tempie prowadzi po-
stępowania wyjaśnia-
jące. Policja nie reagu-
je na wezwania. Zda-
rza się, że wezwa-
ni na miejsce policjan-
ci ignorują problem.Tak 
było w kamienicy przy 
Wschodniej 56 w Łodzi, 
gdzie „czyszczący” ka-
mienicę złosliwie zosta-
wił odkręcone zawory, 
aby zalać dobytek loka-
torów. Odmówił wyjścia 
na spotkanie patrolu 
policji wezwanego na 
interwencję. Policjan-
ci odjechali, gdy powie-
dział im przez telefon, 
że przecież jest właści-
cielem budynku, więc 
może sobie zalać, co 
chce. Funkcjonariusze prawa nie 
zareagowali, gdy celowo niszczył 
cudzy dobytek. 

Bezduszni urzędnicy 

Los lokatorów w wielu miastach 
jest bardzo ciężki. I to nie tyl-
ko z powodu bezduszności nie-
których właścicieli. Do niedo-
li mieszkańców przyczyniają się 
też urzędnicy. Lokalne władze 
często nie radzą sobie zarządza-
niem mieniem komunalnym, za-
niedbują zasoby, nie budują po-
trzebnych mieszkań, wreszcie źle 
nimi gospodarują. Obowiązkiem 
gminy jest zapewnienie miesz-
kań osobom najniżej uposażo-
nym, jednak w wielu miastach ko-
lejka uprawnionych do otrzyma-
nia lokalu wciąż się wydłuża. Wy-
liczono, że w Łodzi przy obec-
nym tempie remontów mieszkań 
komunalnych, oczekujący mogą 
spędzić w kolejce nawet 31 lat. 
Życia nie starczy!

Walka o prawa to poważna 
sprawa 

Skoro służby i lokalne instytucje 
zawodzą, zwiększa się poczu-
cie bezradności lokatorów. Nie 
mają bowiem żadnego wparcia. 

Trzeba rozumieć, że przeciętny 
człowiek nie wie, co jest w ge-
stii prezydenta miasta, a o czym 
decyduje władza w Warszawie. 
Wie, że rządzący zostawiają 
ich samych z poważnymi pro-
blemami, że ich przeciwnikami 
są zorganizowane grupy kamie-
niczników czy prezesi spółdziel-
ni. Wsparcie społeczników czy 
dziennikarzy pomaga w pjedyn-
czych przypadkach. Ale przy 
tej skali nadużyć potrzebna jest 
pomoc zinstytucjonalizowana. 

Lek na całe zło 

Najwyższa pora powołać rzecz-
nika lub pełnomocnika, któ-
ry zająłby się prawami lokato-
rów i spółdzielców. Rzecznik 
Praw Obywatelskich czasem in-
terweniuj, ale zajmuje się rów-
nież wieloma innymi sprawami. 
Tymczasem problemy ludzi wy-
nikają najczęściej z braku ma-
ieszkania – najważniejszej po-

trzeby człowieka. Prawa loka-
torów podobnie jak prawa spół-
dzielców są łamane nagminnie. 

Pełnomocnik (rzecznik) 
mógłby interweniować i wspie-
rać ludzi z innego poziomu. Dla 
urzędów byłby równoprawnym 

instytucjonalnym partnerem.
To o wiele więcej niż mogą za-
oferować społecznicy. Mógłby 
sprawdzać dokumenty, uczest-
niczyć w postępowaniu admini-
stracyjnym. To byłoby realna po-
moc dla wielu krzywdzonych lu-
dzi, pod warunkiem, że upraw-
niona osoba miałaby potrzeb-
ną wiedzę i determnację w wal-
ce z nieprawidłowościami. 

W szponach prezesów 
spółdzielni 

Pełnomocnik (rzecznik) byłby 
pierwszą instytucją reprezen-
tującą ogromne rzesze człon-
ków spółdzielni mieszkanio-
wych. Wszelkie organizacje, ta-
kie jak Krajowa Rada Spółdziel-
cza, Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP, zo-
stały powołane przez, aby słu-
żyć ich interesom.

Tajemnicą poliszynela jest, 
że komuna przetrwała i ma się 

świetnie właśnie w spółdziel-
niach mieszkaniowych, któ-
re są państwem w państwie.
Wielokrotne próby wprowadze-
nia rozwiązań korzystnych dla 
spółdzielców kończyły się fia-
skiem. A i zapisane prawa-

te prawa członków spółdzielni 
zbyt często są łamane bezkar-
nie. Żadna instytucja nie mie-
sza się do spółdzielni miesz-
kaniowych, a to utrwala patolo-
gię. Głos pełnomocnika (rzecz-
nika) byłby na pewno bardziej 
słyszalny. 

Chocholi taniec 

W wielu spółdzielniach w maju 
miały się odbyć walne zebrania. 
Niestety z powodu obostrzeń 
związanych z pandemią zosta-
ły odwołane. Władze spółdziel-
ni (rady nadzorcze) postanowi-
ły wykorzystać tę sytuację do 
dłuższego okupywania swoich 
stołków. Po wieloletnich stara-
niach ograniczono im kadencje 
ale teraz sami chcą ją przedłu-
żyć o kolejne dwa lata (czyli tyle 
ile według prognoz może walka 
z pandemią ). Dla spółdzielców 
pragnących zmian to strasz-
na wiadomość. 

Wykorzystując odwróce-
nie uwagi związane z pande-
mią, rady nadzorcze wciela-
ją w życie najbardziej absur-
dalne pomysły. Z powodu pan-
demii rząd chciał ulżyć płatni-
kom w łódzkiej SM Śródmieście 

(tzw Manhattan). Mimo 
to, po cichu podnie-
siono czynsze, tj. fun-
dusz remontowy. Po-
twierdza się to, o czym 
pisałam od kilku lat, że 
przejście z upadłości li-
kwidacyjnej w układo-
wą było mocno nacią-
gane. A możliwości fi-
nansowe spółdziel-
ni zawyżone. Szef lo-
kalnych struktur Komi-
te Obrony Demokra-
cji (KOD) Mirosław Mi-
chalski, który z rady 
nadzorczej został od-
delegowany do zarzą-
du tej spółdzielni, nie 
bacząc na interes są-
siadów, wyegzekwo-
wał podniesienie pensji 
o pokaźną kwotę. Za-
rabia ponad 9 tys zł.

Mieszkańcy płaczą 
i płacą. Ludzie, wynaj-
mujący od spółdziel-
ni mieszkania, do-
stają wypowiedzenia 
umów. Mają opuścić 
lokale w czasach za-
razy, bo zarząd ma co 
do nich inne plany. Ni-
kogo nie obchodzi, że 
nie mają gdzie pójść. 
Kilka dni temu były pre-
zes gdańskiej SM Uje-
ścisko okupował jej 

siedzibę. Doszło do przepycha-
nek ze spółdzielcami. Spółdziel-
nia tonie w długach. A spółdziel-
cy nie mogą dojść swoich racji.

Apel do rządzących 

Przykłady można mnożyć. Im 
szybciej rząd zinstytucjonalizuje 
pomoc dla lokatorów i spółdziel-
ców, tym chętniej ci poprą dzia-
łania rządu. 

O prawach lokatorów przebą-
kiwał na razie Robert Biedroń. 
Jednak nie wydawał się wiary-
godny. W lewicowej Łodzi gra-
sują czyściciele kamienic, spół-
dzielnie upadają ale żeden 
ze zwolenników Biedronia nie 
zaangażował się w działania 
na rzecz lokatorów. 

Dlatego apeluję do rządzą-
cych – przemyślcie tę spra-
wę. Powołajcie rzecznika czy 
pełnomocnika, który pomoże 
ludziom. 

Pomoc potrzebna od zaraz
 ■ Od wielu lat jako społecznik walczę o prawa lokatorów i spółdzielców. Do-

strzegam ogromną potrzebę zinstytucjonalizowania form pomocy. Działania 
doraźne nie wystarczają W dobie panującej zarazy jak nigdy wcześniej tym lu-
dziom potrzebne jest wsparcie państwa. I to od zaraz.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Historia i Pamięć

Wciąż nie mamy jednego wielkie-
go kronikarza naszej historii, po-
siłkujemy się strzępami wiedzy, 
fragmentami dziejów, ale i tak nie 
jest źle, w końcu powstało już kil-
ka wcale udanych książek poświę-
conych „Solidarności Walczącej” 
i Kornelowi Morawieckiemu. Ja 
sam napisałem trylogię, trzy po-
wieści, w których wątek poświę-
cony „SW”, ukrytej pod literac-
kimi symbolami, stanowi rdzeń. 
Nie wszyscy muszą znać tę trylo-
gię, warto więc podać jej poszcze-
gólne tytuły „Barbarzyńcy u bram”, 
t. I”, „Spisek barbarzyńców”, t. II, 
„Barbarzyńcy w salonie” t. III. Opo-
wiada ona o dwu węzłowych zja-
wiskach najnowszej historii RP, ro-
dzeniu się i rozwijaniu ruchu wol-
nościowego w Polsce oraz o mark-
sizmie kulturowym, który ogar-
nia skutecznie, niestety, polskie 
umysły. Ten marksizm kulturo-
wy, to właśnie nowoczesna forma 
cywilizacyjnego barbarzyństwa. 
Tyle wyjaśnień. 

Być może, uda się w końcu 
stworzyć jakąś poważniejszą bi-
bliotekę z opisami skomplikowa-
nych, a jakże ważnych dróg rozwo-
ju naszej organizacji. Wciąż się do-
pominam o Instytut Kornela Mora-
wieckiego. Powinna się nim zająć 
córka Kornela, Marta Morawiecka 
i o ile wiem, swego czasu już za-
sięgała opinii, jak to zrobić. Może 
nadejdzie czas, kiedy idea się sfi-
nalizuje. Instytut taki z siedzibą we 
Wrocławiu mógłby ogarnąć całą 
problematykę „SW”. A swoją drogą 
jedną z ważniejszych ulic lub więk-

szy plac w naszym mieście nale-
żałoby nazwać imieniem Kornela. 

Ale ja chcę dzisiaj o czymś in-
nym powiedzieć. O niewielkiej 
i mało znanej, a może nawet nie-
znanej, ale symptomatycznej hi-
storyjce, która wyjaśnia, jak bar-
dzo dochodząca po okrągłym sto-
le elita polityczna nienawidziła 
„Solidarności Walczącej” i Korne-
la Morawieckiego. Jak blokowa-
ła wszelkie inspiracje i działania. 
Wprawdzie kilka lat temu wspo-
minałem o niej bodajże na tych 
łamach, ale pamięć bywa krótka 
i szybko zapominamy, co czytali-
śmy dawniej, więc wracam do tej 
sprawy. Już pisałem tutaj o swo-
im domu we Wrocławiu, gdzie się 
mieścił konspiracyjny punkt kolpor-
tażowy „SW” i spotkań z dysyden-
tami ze Wschodu i gdzie się tak-
że w końcu lat 80 ukrywał Kornel, 
pisałem także o pierwszym tajnym 
archiwum „Solidarności Walczą-
cej” w moim wiejskim domu w Po-
taszni, k. Milicza, gdzie Kornel czę-
sto przyjeżdżał, zresztą nie tylko 
Kornel. Z naszej paczki, bywali tam 
też w końcówce lat 80 inni, np. Woj-
tek Myślecki, Hania Łukowska-Kar-
niej czy Romuald Winciorek. 

Dlaczego przywołuję ten czas 
na pamięć. Ano dlatego, że w du-
żej części tych wszystkich spotkań 
uczestniczył, zapewne nieświado-
mie, mój syn, Łukasz, dziecko sta-
nu wojennego. Kornel zresztą lu-
bił z nim rozmawiać. I często roz-
mawiał. Śledził też z życzliwością 
jego rozwój. Trudno powiedzieć, 
co czuło wtedy dziecko, które mia-

ło cztery – pięć lat, ale z całą pew-
nością musiały zachodzić w nim ja-
kieś ważne i twórcze procesy psy-
chiczne, skoro nieco później, kiedy 
miał już lat siedem i osiem, i wciąż 
był świadkiem naszych spotkań 
z Kornelem, postanowił razem z ko-
legami z klasy pierwszej, a potem 

drugiej, tak, tak, z klasy pierwszej, 
a potem drugiej, szkoły podstawo-
wej, założyć gazetkę szkolną, dla 
której symbolem stała się kotwi-
ca widziana przez niego w czaso-
pismach „Solidarności Walczącej”. 
I bardzo mu się podobała. Umie-
ścił więc kotwicę, jako inicjator po-
mysłu, na pierwszej stronie tej ga-
zetki. Widać ją na zdjęciu. To było 
logo „Filonka”, bo tak się pismo na-
zywało. Logo i przekleństwo! Oka-
zało się bowiem po pewnym cza-
sie, kiedy gazetka dotarła do dy-

rekcji, że nie wolno takiego znaku 
na gazetce umieszczać. Ale zanim 
to się stało, gazetka podbiła ser-
ca dzieci, ponieważ dostarczała 
im niezwykłych wrażeń. Miała cha-
rakter twórczy. Zawierała wiersze 
dzieci, opowiadania, spostrzeżenia 
z ich świata, bajki, dowcipy, zdję-
cia, rysunki, a nawet publicystykę. 
W jednym z pierwszych numerów 
ukazał się apel do polskich władz 
z prośbą o prezydenta dla dzieci. 
Redaktorzy „Filonka” organizowali 
szkolną opinię publiczną i walczy-
li o swoje prawa i o swojego pre-
zydenta. Nieraz podejmowali mo-
tywy społeczne, upominali się np. 
o to, by w ich obecności starsi nie 
palili papierosów, ogłaszali konkur-
sy literackie i artystyczne, układa-
li zagadki, słowem oddali się z pa-
sją redagowaniu swojego pisma. 

Gazetka stała się słynna na 
całą szkołę. I wtedy dyrekcja, 
jako cenzura, zadziałała. Nakaza-
ła natychmiast zlikwidować kotwi-
cę. Kornel nadal był niebezpiecz-
ny. Solidarność Walcząca na-
wet w takiej postaci dla Unii De-
mokratycznej, a dyrekcja tej szko-
ły była bardzo unijna, stała się nie 
do przełknięcia, a o Morawieckim 
i o wszystkim, co się z nim wiąza-
ło, nie chciała słyszeć. Wychowaw-
czyni klasy, w której zrodził się po-
mysł wydawania własnej gazet-
ki została strasznie za tę kotwi-
cę obrugana, a potem, pod jakimś 
pretekstem, wyrzucona z pracy. 
A wszystko przez Kornela. Gdyby 
nie natchnął Łukasza myślą o ko-
twicy, nie byłoby problemu. 

Zresztą konflikt ten odbił się ry-
koszetem na mnie i na mojej żo-
nie. Jej koleżanki, matki dzieci z tej 
klasy, do czasu pojawianie się „Fi-
lonka” życzliwie patrzyły na nią 
i na mnie, ale kiedy się dowiedzia-
ły, że nasz syn przedłuża idee Mo-
rawieckiego, chociażby w postaci 
kotwicy, gwałtownie się od nas od-
wróciły. Nieraz wyglądało to dość 
zabawnie. W szkole już wiedzia-
no, że jesteśmy z „sekty Mora-
wieckiego”. Kiedy szliśmy do szko-
ły po syna i mijaliśmy rodziców 
jego koleżanek i kolegów, oni de-
monstracyjnie się od nas odwra-
cali. Opowiedziałem później Kor-
nelowi o tej historii, Kornel się tyl-
ko uśmiechnął, miał znacznie po-
ważniejsze sprawy do załatwie-
nia. Ale trzeba i o takich, na po-
zór mniej ważnych sprawach pa-
miętać, bo one pokazują, jak się 
kształtowała pierwsza scena po-
lityczna po 1989 r. i jakie nastro-
je wtedy panowały. Morawieckie-
go należało tępić. Na szczęście, 
idei „Solidarności Walczącej” nie 
da się wytępić. Nasz syn dzisiaj 
jest już dojrzałem młodym czło-
wiekiem, ale tamto zdarzenie od-
biło się na jego psychice. Głupia 
dyrekcja odebrała mu, jako dziec-
ku, radość tworzenia własnej ini-
cjatywy. Zniszczyła dobrą atmos-
ferę w klasie. I zaszkodziła mło-
dej wtedy i ambitnej wychowaw-
czyni klasy, która stanęła po stro-
nie uczniów. Jak widać, walka poli-
tyczna i takie miała oblicze.

Ocalajmy pamięć Kornela.

Pierwsi bojownicy Kornela w nowym 
pokoleniu – po 1989 r.

 ■ Sporo już wiemy, jak się rodziła „Solidarność Walcząca” i jakimi zasobami ludzkimi dysponowała. Mówimy 
tutaj o latach 1982-1989. Naturalnie ta historia ciągle wymaga dokładnych badań i opisów.

Stanisław Srokowski

Wraz z zamkiem, w Boboli-
cach powstała osada zamiesz-
kała przez rzemieślników, kup-
ców, rolników. Pod zamkiem znaj-
dowała się kuźnia, browar, go-
spoda oraz inne zabudowania go-
spodarcze. Król Władysław Ja-
giełło w 1396 r włączył zamek do 
dóbr królewskich. Po jego śmier-
ci zamek odziedziczyła jego cór-
ka Anna, a po jej śmierci podzieli-
li się nim jej syn Stanisław Szafra-
niec i drugi mąż Mściwój z Wierz-
chowiska herbu Lis wraz z dzieć-
mi. Podział doprowadził do licz-
nych konfliktów. Zakończył je Piotr 
Szafraniec (bratanek Stanisława), 
który w 1445 r. wykupił od Lisów 
ich połowę zamku. Piotr Szafra-
niec wkrótce sprzedał zamek Flo-
rianowi z Knyszyna, a ten z kolei 
sprzedał go Andrzejowi Teresce. 
Następnym właścicielem w 1486 r. 
został Mikołaj Kreza z Zawady her-
bu Ostoja, którego rodzina władała 
zamkiem aż do 1625 r.

Podczas wojny domo-
wej w 1587 roku zamek został 
zdobyty przez wojska preten-
denta do polskiej korony, Mak-
symiliana III Habsburga. Jed-
nak sprzyjające Zygmuntowi 
III Wazie wojska dowodzone 
przez Jana Zamoyskiego szyb-
ko odbiły budowlę. W 1625 r. 
zamek przeszedł w ręce Mysz-
kowskich herbu Jastrzębiec 
z pobliskiego Mirowa.

Po wojnach szwedz-
kich w XVII i XVIII w. zamek 
opuszczono, więc zaczął po-
padać w ruinę. Gdy w 1683 r. 
król Jan III Sobieski w drodze 
do Krakowa – miejsca koncen-
tracji wojsk polskich przed od-
sieczą wiedeńską – zatrzy-
mał się na zamku w Boboli-
cach, jego orszak musiał noco-
wać w namiotach.

W XVIII w. zamek był tylko czę-
ściowo zamieszkały. Spis inwen-
tarza z 1700 r. ukazuje jego zły 

stan. Pomimo prób ratowania po-
padał on w coraz większą ruinę. 
W XIX w. w podziemiach zam-
ku znaleziono skarb. Poszukiwa-

cze skarbów dopełnili reszty znisz-
czenia. Po drugiej wojnie świato-
wej mury zamku zostały częścio-
wo rozebrane i posłużyły do bu-

dowy drogi łączącej Bobolice 
z Mirowem.

Pod koniec XX w., rodzina 
Laseckich – obecnych właści-
cieli zamku – podjęła się odbu-
dowy. Na zlecenie przedstawi-
cieli rodziny: senatora Jarosła-
wa Laseckiego i jego brata Da-
riusza Laseckiego, przy pomo-
cy polskich naukowców i eks-
pertów, przeprowadzono prace 
archeologiczne, zabezpiecza-
jące i budowlane. 

Oficjalne otwarcie zam-
ku po dwunastu latach 
prac nastąpiło 3 września 
2011 r. Jego kształt odtworzo-
no na podstawie zachowa-
nych ruin, posiłkując się wie-
dzą historyków i archeolo-
gów. W pracach wykorzysty-

wano wyłącznie tradycyjne ma-
teriały (głównie kamień wapien-
ny), opracowano też specjalną 
zaprawę murarską.

Szlak Orlich Gniazd. Bobolice – zamek 
całkowicie podniesiony z ruin

 ■ Bobolicka twierdza była pierwotnie zamkiem królewskim, zbudowanym z inicjatywy Kazimierza Wielkiego zapewne ok. 1350 roku (choć prawdo-
podobnie jakieś fortyfikacje istniały tu wcześniej a legenda mówi o zamku niejakiego Boboli, rycerza Bolesława Krzywoustego).

Franciszek 
Rozmus
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Everest znaczy z angielskie-
go „zawsze jest”, zaś Waty-
kan, a szerzej Kościół według 
słów Jezusa – „Bramy piekiel-
ne nie zwyciężą Go”, czyli Eve-
rest i Watykan są to określenia 
zbieżne.

W maju wypadły dwie daty: 
18 maja – okrągła rocznica 
urodzin Papieża, a 28 roczni-
ca ostatniego kontaktu z Wan-
dą Błaszkiewicz-Rutkiewicz 
pod szczytem Kanczendzon-
gi na wysokości około 8 000 m. 
n.p.m. w Himalajach w 1992 r. 
Te dwie wybitne postaci, któ-
re działały na zupełnie odmien-
nych polach, miały w swych ży-
ciorysach zaskakująco wiele 
podobnych faktów.

Jan Paweł II urodził się w ro-
dzinie, w której mocno kultywo-
wano tradycyjne wartości ka-
tolickie. Ojciec, oficer nauczył 
Go żyć według planu – czasu 
nie wolno marnować. Starszy 
brat młodo umarł. 

Starszy brat Wandy zgi-
nął w dzieciństwie od niewy-
buchu wrzuconego do ogni-
ska. Ojciec, wybitny inżynier 
i autor wielu patentów, doce-
niał poza umysłem sprawność 
fizyczną. Został zamordowany 
siekierą, Władza ludowa dokwa-
terowała mu bandytę do miesz-
kania. Matka była zafascyno-
wana hinduizmem, choć w cza-
sie kolędy przyjmowała księ-
dza. W mieszkaniu, we Wrocła-
wiu przy Parku Szczytnickim 
spotykali się wyznawcy agnis 
jogi. Środowiska więc, w któ-
rych wyrastało tych dwoje bo-
haterów były różne, podobne 
zaś były w tym, że nie omijały 
ich cierpienie i śmierć.

Wanda pod wpływem swe-
go ojca bardzo dbała o kondy-
cję fizyczną. Godzinę przed pój-
ściem do szkoły ćwiczyła w Par-
ku Szczytnickim. Później gra-
ła w siatkówkę w kadrze Gwar-
dii, a nawet była członkiem ze-
społu, który pojechał na olimpia-
dę. Przyszły Papież w czasach 
szkolnych też grał w piłkę nożną, 
a później jako ksiądz wędrował 
po górach z grupami studenc-
kimi, uczestniczył w spływach 
kajakowych i nawet jako papież 
jeździł na nartach. Po wyborze 
na biskupa Rzymu zarządził bu-
dowę basenu w ogrodach waty-
kańskich. Utyskujących na wy-
sokie koszty uspakajał z humo-
rem, że wybór nowego papieża 
będzie droższy.

Po ukończeniu szkoły śred-
niej w Wadowicach młody Woj-
tyła trafia w Krakowie do Teatru 
Rapsodycznego. Tam uzysku-

je biegłość w retoryce i, jak się 
okaże później, będzie znakomi-
tym mówcą. W przemówieniach 
konieczne są frazy akcentowa-
ne. Nie pamiętamy Jego póź-
niejszych kazań, ale pamięta-
my krótkie wezwania: „nie lę-
kajcie się”, „wymagajcie od sie-
bie, choćby od was nie wyma-
gali”, „otwórzcie drzwi Chrystu-
sowi”, „każdy musi mieć swoje 
Westerplatte”. Te ważne prze-
słania zapadały w serca. Teatr 
Rapsodyczny był też szkołą ge-
stu. To widzieliśmy: początek 
każdej pielgrzymki rozpoczynał 
od ucałowania ziemi odwiedza-
nego kraju. Nie mnie sądzić, ja-
kie to miało znaczenie.

W czasie okupacji nie-
mieckiej pracuje w kamie-
niołomie w Borku Falęckim. 

W 1941 r. w czasie rekolek-
cji na Dębnikach spotyka Jana 
Tyranowskiego, krawca, któ-
ry okazał się wielkim zwrotni-
czym w Jego życiorysie. Ów 
człowiek zainteresował Go pi-
smami wielkich mistyków, św. 
Jana od Krzyża, św. Teresy 
z Avila. O Polsko! Obyś mia-
ła więcej rzemieślników o takich 
zainteresowaniach. Teksty tych 
mistyków dojrzewały w umyśle 
młodego Wojtyły i w 1942 r. zry-
wa z teatrem i wstępuje do taj-
nego seminarium duchowne-
go. Jako kleryk jest ochrania-
ny przez robotników kamienio-
łomu, w którym nadal pracuje. 
W 1946 r. został wyświęcony 
przez kardynała Sapiehę, a po 
dwóch latach jedzie na studia 
do Rzymu, gdzie broni doktora-

tu na temat: „ Zagadnienie wia-
ry u św. Jana od Krzyża”. Kie-
runek nadany przez Jana Ty-
ranowskiego okazał się ważny. 
Po powrocie do Krakowa pra-
cuje z sukcesem nad habilitacją 
na tematy etyczne. Jako młody 
biskup zajmuje się duszpaster-
stwem młodzieży. Łączy prelek-
cje z turystyką górską i spływa-
mi kajakowymi. Kontakty ze stu-
dentami i młodymi małżonkami 
dają asumpt do napisania sław-
nej książki „Miłość i odpowie-
dzialność”, czytanej przez wie-
rzących i niewierzących. Zaczy-
na się mówić o teologii ciała, na 
skutek świadectw młodych lu-
dzi i ich doświadczeń o wzmac-
nianiu miłości przez współży-
cie cielesne. Była to rewolu-
cyjna w kościele zmiana pojęć, 

która trwa i nie wiadomo, do 
czego doprowadzi. Czyżby za-
pomniano o odpowiedzi Chry-
stusa na pytanie czyją żoną 
będzie w niebie kobieta, która 
miała na ziemi siedmiu mężów. 
Uczonym w Piśmie i doktorom 
Chrystus odpowiedział, że po 
zmartwychwstaniu nie będzie 
żon i mężów. Należy też zauwa-
żyć, że osobowość kobieca jest 
bogatsza od natury mężczyzn. 
Można się obawiać, że mówie-
nie o „teologii ciała” niesie w so-
bie rys redukcjonizmu. 

Biskup Wojtyła wykła-
da w Krakowie oraz w Lublinie 
na KUL. Publikuje wiele cenio-
nych tekstów. Jego tytulatura 
zmienia się szybko, jest miano-
wany na coraz wyższe stopnie. 
Parafraza nazwiska (prze-

Watykan i Everest
 ■ Przy okazji obchodzonej właśnie rocznicy urodzin Jana Pawła II i powtarzanej po wielekroć sekwen-

cji Jego wyboru na najwyższe w Kościele stanowisko, przypomniała mi się scena, kiedy Wanda Rutkie-
wicz, wręczając polskiemu Papieżowi kamień z Everestu usłyszała: „To dobry Bóg tak sprawił, że jedne-
go dnia oboje zaszliśmy tak wysoko”. Te dwie postacie łączy więcej, niż mogłoby się wydawać. 

Michał 
Mierzejewski

▶
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stawienie liter w nazwisku) 

z Wojtyła na „Ty Wołaj” potwier-
dza się.

 Wanda w szkole śred-
niej, we Wrocławiu przy ul. Par-
kowej jest prymuską zarów-
no w przedmiotach ścisłych, jak 
i w zajęciach fizycznych. Udzie-
la się w harcerstwie jako in-
struktorka. Po maturze studiu-
je elektronikę na Politechnice 
Wrocławskiej. Wyrasta na pięk-
ną, dobrze wychowaną kobie-
tę. Emanuje z niej energia. Kie-
dyś dochodzi do zdarzenia po-
dobnego do spotkania Wojtyły 
z Tyranowskim. Wanda utknę-
ła na autostradzie i nie mogła 
uruchomić swego pojazdu. Za-
trzymał się przy niej dr Bog-
dan Jankowski, elektronik, al-
pinista, krótkofalowiec, znako-
mity fotografik, wybitny, choć 
skromny człowiek. W stanie wo-
jennym można było posłuchać 
przez jego krótkofalówkę, jak 
szefostwo milicji dyryguje od-
działami ZOMO w czasie ła-
panek we Wrocławiu. Bogdan 
uruchamia motocykl i odgry-
wa rolę wielkiego zwrotnicze-
go. Namawia ją do wspinaczki 
na skałkach koło Janowic Wiel-
kich, w Karkonoszach. Wspi-
naczka staje się pasją życia, 
a w klubie wysokogórskim spo-
tyka wielu interesujących ludzi. 
Prędko wyrasta ponad środowi-
sko weekendowych wspinaczy 
Gór Sokolich (na wschód od Je-
leniej Góry), wspina się w Ta-
trach, w Norwegii (słynne przej-
ście filaru Trollryggen wraz 
z Haliną Kruger-Syrokomską, 
szeroko komentowane w me-
diach norweskich). Potem wyru-
sza w Alpy i to od razu w wiel-
kim stylu. Jako pierwsza kobie-
ta przechodzi północną ścia-
nę Matterhornu. Wspina się 
na Kaukazie. Następnie udaje 
się w Himalaje. Ona zapocząt-
kowała wśród kobiet modę na 
zdobywanie szczytów. Z cza-
sem jej celem staje się zdoby-
cie wszystkich ośmiotysięczni-
ków himalajskich. Stale jednak 
boryka się z brakiem pienię-
dzy. Z chęcią przyjmuje propo-
zycję dwóch himalaistów z Za-
chodniej Europy by do nich do-
łączyła do wyprawy na Everest, 
ale pod warunkiem, że wnie-
sie dla nich butlę z tlenem pod 
szczyt. Wanda wniosła butlę, 
a następnie udała się na szczyt, 
na którym stanęła 16 paździer-
nika 1978 r. ku zdumieniu i za-
skoczeniu owych himalaistów. 
W ten sposób stała się pierw-
szą osobą z polskim obywatel-
stwem i pierwszą Europejką, 
która zdobyła Everest. To nie-
słychanie podniosło na duchu 
Polaków. Media przekazały, że 
na szczyt weszła Wanda Rut-
kiewicz. Ze szczytu Everestu 
Wanda zabrała próbkę skalną 
i wręczyła Papieżowi. Proszę 
Czytelnika, by uważnie przyj-
rzał się twarzy Wandy na foto-
grafii z tego spotkania i odgadł, 
co ona wyraża. 

Z tym znakomitym sukcesem 
łączy się jeszcze jedno zdarze-
nie. Władze warszawskie przy-
gotowywały z okazji Roku Ko-
biet jacht, na którym ich wybran-

ka miała opłynąć świat. Tym-
czasem wydarzeniem roku sta-
ło się zdobycie Everestu przez 
Wandę Rutkiewicz, która nie 
miała żadnych powiązań z ko-
muną. O łódce na oceanach nikt 
już nie wspominał.

Trudno pisać o osobowości 
Wandy komuś, kto poznał tylko 
niektóre aspekty jej życia. Jej 
działalność była wielopłaszczy-
znowa. Pisała książki, o niej pi-
sano książki i artykuły. Były wy-
wiady w prasie, telewizji w kra-
ju i za granicą. Mówiła precyzyj-
nie, powściągliwie, znała wagę 
słów, którymi posługiwała się 
z wielką kulturą. Czytelnika 
może zaskoczyć, że miała kon-
takt telepatyczny ze swą mat-
ką, mimo dystansu tysięcy kilo-
metrów. Była odważna, a jedno-
cześnie ostrożna. Widać to było 
po tym, jak przygotowywała 
sprzęt przed wspinaczką. Skar-
ciła ostro towarzysza wędrówki, 
który pozwolił sobie na ślizga-
nie się na butach na stromym 
płacie śniegu na piargu wyso-
ko w Tatrach. Mogłeś się za-
bić, gdybyś się potknął. Mia-
ła niewątpliwie cechy przywód-
cze. Organizowała wyprawy ko-
biet w góry wysokie. Poczucie 
obowiązku nakazało jej wędro-
wać w górę z wyprawą, którą 
zorganizowała mimo, że w cza-
sie marszu musiała opierać się 
na kulach, bo z niewyleczonej 
do końca nogi po złamaniu wy-
stawał drut, którym noga była 
zespolona. Niesłychaną spra-
wą było to, że rok po śmierci 
swej towarzyszki ze wspinacz-
ki w Himalajach wykopała spod 
kamieni jej ciało, wzięła je na 
plecy i pogrzebała pod skalną 
ścianą, gdzie lodowiec już nie 
mógł zagrozić. Wanda wyma-
gała od siebie, ale i też od in-
nych, co nie zawsze przyspa-
rzało jej przyjaciół. Swe cele re-
alizowała z wielką konsekwen-
cją. Tak też można pojmować 
jej ostatnią wspinaczkę na Kan-
czendzongę, gdzie wybrała się 
z Hiszpanem. Kanczendzon-
ga miała być jej kolejnym dzie-
wiątym ośmiotysięcznikiem. 
Hiszpan był silniejszy, poszedł 
do przodu, wszedł na szczyt 
i gdy wracał, spotkał Wan-
dę która mozolnie szła w górę. 
Hiszpan zszedł na dół, ale Wan-
da nie chciała zrezygnować 
i po nocy w jamie śnieżnej za-
mierzała dalej iść na szczyt. 
Nie miała śpiwora ani możliwo-
ści stopienia śniegu na herba-
tę. Nie miała butli z tlenem. Nie-
dotleniony mózg nie może po-
dejmować racjonalnych decy-
zji. Miała zapewnie folię, któ-
ra odbija falowanie termiczne. 
Może więc nie zamarzła w nocy 
i następnego dnia powędrowała 
do celu tylko sobie wiadomego. 
Matka jej mówiła że Wanda wy-
soko w górach miała dziuplę 
z zapasami. Istnieje też wersja, 
że przebywa w jednym z tybe-
tańskich klasztorów. Kto spotkał 
Wandę w swym życiu, ten może 
powiedzieć, że spotkał jednego 
z Gigantów.

 Kardynał Wojtyła 
po wyborze na papieża zasko-
czył wszystkich swoją skromno-

ścią. Poprosił tłum, który ocze-
kiwał rezultatów konklawe, aby 
Mu pomógł w razie pojawienia 
się trudności. Ta skromność, 
nawet pokora, zjednywały Mu 
ludzi. Był powszechnie kochany. 
Ktoś, kto umie się bawić z dzieć-
mi, co widzieliśmy wielokrotnie, 
z pewnością nie jest wyniosłym 
celebrytą. Pamiętamy te gro-
mady zgromadzone wieczorem 
pod oknem papieskim w Krako-
wie przy ul. Franciszkańskiej. 
Poprzedni papieże jadali swe 
posiłki samotnie. Jan Paweł II 
zapraszał do stołu znajomych. 
Jnależy wspomnieć jedno zda-
rzenie wiele mówiące o oso-
bowości Papieża. Rodzice naj-
większego geologa polskie-
go w XX wieku, Wojciecha Jaro-
szewskiego zostali zaproszeni 
na obiad do Watykanu. W cza-
sie posiłku, Papież wstał i po-
wiedział: „Teraz muszę popa-
pieżyć”, podszedł do okna, po-
błogosławił tłum na placu i wró-
cił do obiadu. Ten skromny pa-
pież, który śpiewał wraz z zgro-
madzonymi tłumami, był jedno-
cześnie ogromną osobowością. 
Kiedy spotkał się z z gen. Woj-
ciechem Jaruzelskim, widzowie 
mogli zobaczyć (dzięki uprzej-
mości operatora telewizyjnego) 
jak generałowi trzęsą się portki. 

Papież był otwarty na osią-
gnięcia naukowe. Do Waty-
kanu zapraszał wybitnych na-
ukowców, którzy w Jego milczą-
cej obecności, prowadzili nie-
skrępowane dyskusje o znacze-

niu różnych odkryć, np. o zna-
czeniu i konsekwencjach Bing 
Bangu. Polecił otworzyć Tajne 
Archiwum Watykańskie dla gru-
py świeckich i kościelnych ba-
daczy, by po pięciuset latach 
przeglądnęli dokumenty z pro-
cesu Galileusza. Dzięki temu 
cofnięto wszelkie zastrzeżenia 
Kościoła jakie swego czasu wy-
sunięto przeciw temu wybitne-
mu odkrywcy. Możemy się do-
myślać, że w czasach Galile-
usza ludzie, którzy go osądzali 
byli pod wpływem doktryny Pla-
tona, według której słońce było 
przykładem ciała idealnego, bo 
było okrągłe i promieniste. Zna-
lezienie plam na słońcu przez 
astronoma burzyło ich świato-
pogląd. Na zaproszenie, by ze-
chcieli spojrzeć do lunety by zo-
baczyć jakie są fakty – odmó-
wili. Stąd się wzięło powiedze-
nie „Jeśli fakty mówią co inne-
go niż ja uważam, tym gorzej 
dla faktów”.

Zupełnie nie nagłaśnia-
ne jest dzieło Papieża uzu-
pełniające różaniec o czwartą 
część czyli tajemnicę światła. 
Rzecz jest ważna, bo w tej czę-
ści jest rozważanie o „Przemie-
nieniu na Górze Tabor”. Ta ta-
jemnica została też rozbudowa-
na w Encyklice Dominus Jezus. 
Dzieło to nie spotkało się z za-
chwytem wśród tak zw. Kościo-
ła Otwartego. Ludzie zapomną 
o kolejnych pielgrzymkach JPII 
ale różaniec będzie przez na-
stępne wieki odmawiany na ca-

łym świecie i dzieło to nie zagi-
nie. Podobne lub większe zna-
czenie ma beatyfikacja Siostry 
Faustyny i zatwierdzenie na-
bożeństwa do Miłosierdzia Bo-
żego. Obraz Miłosiernego Je-
zusa jest dziś najbardziej zna-
nym na świecie przedstawie-
niem Chrystusa ze wszystkich 
Jego wyobrażeń.

Wreszcie należy wspomnieć 
o Jego pielgrzymkach do po-
nad 100 krajów i przypisywa-
niu Mu, że wraz z prezyden-
tem USA Reganem i panią pre-
mier Wielkiej Brytanii przyczy-
nili się do upadku komunizmu. 
To mniemanie nie jest w pełni 
prawdziwe, bo mało jest zna-
na perfekcyjna robota Micha-
iła Gorbaczowa, który skorum-
pował Biuro Polityczne ZSSR, 
co bez wystrzału zburzy-
ło komunę. (patrz Igor Bunicz. 
1996. Poligon Szatana. Część 
3.). Rola Papieża polegała na 
czymś innym, o czym przeko-
nałem się w czasie spotkania 
z Papieżem pod Gnieznem. Na 
ogromne pole pod Gnieznem 
zjeżdżały się malutkie fiaci-
ki ze wszystkich stron. O To-
warzyszu Gierek, gdybyś wie-
dział do czego przyczyni się 
twój nakaz zbudowania fabry-
ki Fiata w Tychach, pewno byś 
się zawahał. W ogromnym tłu-
mie oczekującym na przyjazd 
Papieża, nastrój był wspaniały. 
Uświadomiliśmy sobie, że MY 
jesteśmy ziarnem i solą tej zie-
mi. Lęk wytwarzany przez ko-
munę jako metoda rządzenia 
gdzieś zniknął. My jesteśmy re-
alną siłą. Papież w nas wzbudził 
to przeświadczenie! Gdyśmy 
się zbierali do odjazdu, prze-
chodziło koło nas dwóch mili-
cjantów, którzy mówili między 
sobą „jak to się stało, że w mi-
lionowym tłumie nie było żad-
nego wypadku”. Nie wiedzieli-
ście, że nad Papieżem czuwa-
ła Wysoka Obecność, o której 
nie było wam dane wiedzieć. 
Ta sama Wysoka Obecność 
czuwała nad Papieżem na pla-
cu watykańskim, gdy Ali Agca 
celował w głowę Papieża i gdy 
już miał paść strzał, Papież się 
pochylił by wziąć na ręce dziec-
ko i śmiercionośny strzał stał 
się niemożliwy.

Papieża spytano, dlaczego 
naraża się na męczące i nie-
bezpieczne pielgrzymki po 
całym świecie, zamiast sko-
rzystać z radia? Odpowiedź 
brzmiała: „Bo moje kaza-
nia zostałyby zmanipulowa-
ne, a na masowych spotka-
niach z ludźmi kontakt był au-
tentyczny”. Wreszcie ostat-
nia uwaga na temat Papie-
ża i Wandy Rutkiewicz. Oby-
dwoje szli do samego koń-
ca. Wanda na szczyt Kan-
czendzongi. Papież do ludzi, 
ostatni raz z okna watykań-
skiego, mimo że głos odma-
wiał Mu już posłuszeństwa.

Wiele wiadomości o Wandzie 
Rutkiewicz znajdzie Czytel-
nik w świetnej książce Anny Ka-
mińskiej „Wanda” – Wydawnic-
two Literackie 2017.

▶
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Myśli i Kultura

 ■ Pisarze nie rodzą się na kamieniu. Nieraz 
mijają lata, a wielkiego talentu nie widać.

I nic dziwnego, że nie widać, bo talentów 
się nie hoduje, nie szkoli, nie kształci na wyż-
szych uczelniach, choć są takie uczelnie na 
świecie, które pomagają talentom się rozwi-
jać. Ale by pomagać komuś w rozwoju, trzeba 
najpierw stwierdzić, że posiada talent lub przy-
najmniej łut talentu. Od lat śledzę w kraju po-
czątkujących poetów i prozaików i zapraszam 
do współpracy z naszą gazetę. Dzięki kolum-
nie literackiej udało się wypromować przynaj-
mniej kilku poetów, których nazwiska już coś 
znaczą. Za jakiś czas odbędzie się w Krakowie, 
a być może we Wrocławiu zjazd nowej polskiej 
awangardy poetyckiej, a w gronie tych wybit-
nych twórców znajdzie się przynajmniej dwój-
ka autorów, którzy stawiali pierwsze kroki wła-
śnie w „Gazecie Obywatelskiej”. Niektórzy pro-
zaicy z kolei czekają na swój debiut książko-
wy. Kilka tygodni temu napisał do mnie mło-
dy człowiek, który poinformował mnie, że pra-
cuje nad opowiadaniami i chciałby zasięgnąć 
mojej opinii. Tak się zaczęła między nami ko-
respondencja. Nazywa się Konrad Klimkie-

wicz. Już go w poprzednim numerze prezento-
waliśmy. To będzie ważna postać wstępujące-
go pokolenia. Rzecz jasna, musi nad sobą cięż-
ko popracować, ale zapowiada się nieźle. Dziś 
chcę o nim powiedzieć kilka słów. To niewątpli-
wie wrażliwy i dociekliwy twórczy umysł, z dużą 
uwagą potrafi obserwować swoje otoczenie, lu-
dzi, zjawiska, problemy i umie im nadać literac-
ki sens. Te ostatnie słowa są najistotniejsze. Pi-
sarz się objawia bowiem w języku, w sensie. 
Tam pokazuje, kim jest, czy umie trzymać pió-
ro i co z nim robi. Konrad na razie pokazuje, 
że umie obserwować rzeczywistość i nadaje jej 
interesujący kształt językowy. Opowiada świat, 
jaki widzi. To niezły początek. Naturalnie, lite-
ratura nie tylko opisuje świat ale i kreuje. Cze-
ka go jeszcze, powtórzmy to, trudna praca, ale 
jeśli starczy mu charakteru i dowiedzie, że po-
trafi się oddać sztuce pisarskiej z pasją, przyj-
dą dobre owoce. Obecnie prezentujemy jego 
drugie opowiadanie. Wciąż obraca się w krę-
gu wrocławskiej problematyki. Czekamy na na-
stępne. (STS).

Wrocław, Dworzec Główny. To nie sto-
lica, bezdomni tutaj jeszcze nieudolnie 
próbują się kryć. Niektórzy nawet pamięta-
ją, jak to jest odczuwać wstyd. Piękne wnę-
trze, ludzie niekoniecznie i ten męczący ze-
wsząd głos „Pociąg do miejsca, w którym 
mógłbyś przeżyć coś pięknego, został od-
wołany. Za utrudnienia przepraszamy”. 
Dużo kręci się tutaj dziwnych typów. Tylko 
Bóg jeden wie, jak ciężką mieli przeszłość. 

Często bardzo wcześnie rano pomiędzy 
peronami szwendał się mężczyzna sędzi-
wy wiekiem, lecz bardzo zadbany. Ciężko 
opisać jego twarz, była podobna do setek 
innych starczych twarzy. Zazwyczaj miał 
na sobie elegancki, długi i szczelnie zapięty 
płaszcz. Poza nim widać było jedynie buty, 
które wcale nie były zniszczone. Derby wy-
glądały, jakby zostały stworzone na za-
mówienie. Zaczepiał ludzi wyczekujących 
swojego pociągu i opowiadał im historie. 

Sam także z nim rozmawiałem. Jecha-
łem wtedy do Torunia, do babci. Siedzia-
łem sam i nie wiedziałem czym się zająć. 
Mój pociąg spóźniał się już czterdzieści 
minut. Przysiadł się obok mnie i nadepnął 
na pająka, którego od dłuższego czasu ob-
serwowałem. Zdążyłem nawet go nazwać: 
Morte.

–Dzień dobry. Jestem już stary, a pan 
mnie nie zna. Opowiem panu moją histo-
rię. Całkiem prawdopodobne, że to moja 
ostatnia spowiedź, chciałbym, aby usłyszał 
o tym ktoś zupełnie przypadkowy, chociaż 
kto wie, może to właśnie pan będzie ideal-
nym słuchaczem.

–Dobry. Nie rozumiem pana.

–Nie musi pan, niech pan tylko 
posłucha.

I słuchałem. O dzieciach, które poroz-
jeżdżały się po świecie i wnukach, któ-
re nie dzwonią. O śmiesznej emeryturze 
i o tym, że całe życie pracujemy, aby godnie 
się zestarzeć, a później kończymy oszuka-
ni, nic nie warci, dorabiający na zbieraniu 
aluminiowych śmieci i segregowaniu ma-
kulatury na kartki kolorowe i kartki czar-
no-białe. O rządzie. O starszych i młod-
szych kobietach. O mnie też. Wreszcie 
o raku. O raku usłyszałem bardzo dużo. 
Była chemia, pożegnanie z rodziną. Na 
początku dzieci szczerze się interesowały, 
później umierający ojciec zaczął je jednak 
męczyć, więc ograniczały kontakt do nie-
zbędnych połączeń. 

Kiedy mi to mówił, płakał. Sam też 
płakałem. Płakaliśmy razem przez dłuż-
szą chwilę, po czym bez słowa wstał i po-
szedł przed siebie. Miałem wrażenie, że 
jego cień zginął gdzieś za wagonami mo-
jego pociągu. Właśnie wjechał na peron. 
Usiadłem na pierwszym lepszym miejscu, 
nie dbając o to, jakie w rzeczywistości za-
rezerwowałem. Ktokolwiek na mnie spoj-
rzy i tak wyczyta z mojej twarzy, że nie po-
winien zwracać mi uwagi. Człowieka, któ-
ry właśnie poznał smak nieszczęścia, ota-
cza specyficzna aura. Wykryje ją każdy, 
kto tylko znajdzie się w pobliżu. Podróż 
strasznie mi się przedłużała, a całą drogę 
cierpiałem. Nie potrafiłem się także cie-
szyć na widok babci i większość mojej wi-
zyty przemilczaliśmy. Graliśmy w karty, 
a ja ukradkiem piłem i cały czas myśla-
łem o starszym mężczyźnie, zdradzającym 
mi wszystkie marności swojego życia. 

Wróciłem po kilku dniach, jeszcze 
długo wspominałem starca-nieszczęśni-
ka. W końcu stało się jednak to, co dzie-
ję się z każdym złem, jakie mi się przyda-
rzy. Cierpię, ale zapominam. Czasami jego 
twarz wracała do mnie w snach, ale by-

łem w stanie się z tym pogodzić, zresztą nie 
miałem wyjścia. 

Rok po tamtej sytuacji znów musiałem 
pojechać do babci. Pociągiem o tej samej 
godzinie, siedząc na tym samym miejscu 
i patrząc na innego pająka, ale nazwałem 
go tak samo: Morte. 

Po chwili usiadł koło mnie ten sam 
mężczyzna, był tak samo ubrany. Z po-
czątku szczerze się ucieszyłem, w końcu 
udało mu się przeżyć cały rok. Nie poznał 
mnie i ponownie chciał się spowiadać. Za-
nim zdążyłem mu przerwać, usłyszałem 
początek zupełnie innej historii. Tak samo 
nieszczęśliwej, jednak nie mógł przeżyć 
tylu nieszczęść w jednym życiu. Słucha-
łem i bladłem, aż stałem się całkiem biały, 
może nawet przezroczysty. Nie rozumia-
łem. Wstałem, pojechałem do babci jednak 
nie jako człowiek, ale jako trup. Udawa-
łem jak tylko mogłem, lecz babcia ponow-
nie rozczarowała się wnukiem.

Nie wierzę, że ktoś mógł tyle cierpieć.

Nie wierzę.

Po powrocie każdego ranka szedłem 
na dworzec, jeszcze przed pracą. Każde-
go ranka widziałem tego samego mężczy-
znę. Dosiadał się do osób samotnie czeka-
jących na pociąg, choć równie dobrze mo-
gli czekać na szczęście albo tragedię.

Było naprawdę wcześnie, więc ludzie 
byli raczej obojętni, nie zdążyli doświad-
czyć jeszcze niczego złego w danym dniu. 
Ich twarze nic nie wyrażały, a ruchy były 
spokojne i opanowane. Do czasu. Starzec 
siadał obok nich i zaczynał rozmowę. Kil-
kukrotnie udało mi się jej podsłuchać 
i za każdym razem była to zupełnie inna, 
zmyślona historia. 

Mężczyzna czerpał życiową radość 
z niszczenia przypadkowemu człowieko-
wi dnia, a może i reszty tygodnia. Im wię-
cej cierpiał, tym lepiej. Wiem kim był ten 
mężczyzna.

Pochodził z dobrego domu, rodzice zo-
stawili mu tyle rozkoszy, że jego piękne 
dłonie nigdy nie skalano pracą. W grun-
cie rzeczy niewiele w życiu zrobił, niewie-
le przeżył. Jedyną rozrywką, jaką przyszło 
mu doświadczyć, była rozmowa z innymi. 
Z początku mówił o szczęściu, lecz ludzie 
nie chcieli go słuchać. Sam również nie 
czuł się w porządku, paradoksalnie jego 
piękne wiadomości często go przygnębia-
ły, a rozmówcy reagowali nieprzyjemno-
ściami. W końcu zrozumiał, że musi mó-
wić rzeczy złe, wtedy nikt się nie odsunie 
i nikt mu nie przerwie. W pewnym mo-
mencie poczuł się wampirem i tak też się 
tytułował: – Wampir.

Wysysał z człowieka jego poranną ra-
dość i przez cały dzień odczuwał pokłosie 
swoich wiadomości. Był szczęśliwy, kiedy 
inni byli nieszczęśliwi. Przede wszystkim 
ktoś go słuchał, a to było ważne. Nie mogę 
zdradzić, w jaki sposób poznaliśmy się głę-
biej, choć bardzo bym chciał. Być może je-
steśmy podobni, być może tak samo nazy-
wałem więcej istnień niż tylko dwa nic nie-
warte pająki.

Usiądź kiedyś na dworcu i czekaj. Cze-
kaj na bardzo ważny pociąg. Czekaj na 
szczęście. Jeśli szczerze poczujesz, że w wa-
gonie odnajdziesz spokój, zobaczysz star-
ca. Dosiądzie się do ciebie i opowie ci hi-
storie, a ty pod jego podeszwą poczujesz 
zgniecione życie.

Morte*.

* Śmierć, martwy, nieżywy

KONRAD KLIMKIEWICZ
Stanisław Srokowski

M  
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Polska i Polacy

Taki obraz został uwiecznio-
ny w pamflecie Juliana Tuwi-
ma „Pogrzeb prezydenta Na-
rutowicza”. Padają w nim sło-
wa: „Krzyż mieliście na piersi, 
a brauning w kieszeni, / z Bo-
giem byli w sojuszu, a z morder-
cą w pakcie”. Z kolei osoby zwią-
zane ze środowiskiem obozu 
narodowego, odżegnywały się 
od czynu Narutowicza, przypisu-
jąc mu chorobę psychiczną. 

W czasie procesu adwo-
kat Leo Belmont, w liście otwar-
tym do prezydenta Wojciechow-
skiego apelował o ułaskawie-
nie ze względu na chorobę psy-
chiczną swego klienta. Jednak 
osoby z otoczenia Niewiadom-
skiego nie zauważyły, by jego 
stan umysłu wskazywał na cho-
robę psychiczną. Antoni Słonim-
ski w swoim „Alfabecie wspo-
mnień”, tak pisał: „wysoki, szczu-
pły, sztywno chodząca normal-
ność”. Z całą pewnością dało się 
zauważyć specyficzne poczu-
cie humoru u Niewiadomskiego. 
Wykłady w Szkole Sztuk Pięk-
nych rozpoczynał np. od słów: 
„Dzisiaj zajmiemy się najwięk-
szym mydlarzem i pacykarzem 
doby renesansu – Rafaelem, 
Santi z Urbino”, po czym nastę-
powało solidnie przedstawienie 
danych wskazujących na to, że 
Santi faktycznie był największy. 
I jeszcze jeden zapis, dotyczą-
cy charakteru Niewiadomskie-
go z demonstracji warszawskiej 
z 1891 roku, w rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja: 

„Zdarzyło się, że jakiś do-
rożkarz koniecznie chciał po-
chód przerwać – w odpowie-
dzi na ostrzeżenie, że nie wolno, 
zaczął sobie batem drogę toro-
wać. Wtem z pochodu wyskoczył 
młody cienki student w niezna-
nym mi mundurze, chwycił konia 
za uzdę, dorożkarza zaś kijem 
przez plecy zwalił. Zdziwiony od-
wagą nieznajomego, zacząłem 
się dowiadywać, kto to był, zaraz 
też objaśniono mnie, że to dawny 
uczeń Szkoły Rysunkowej, obec-
ny student Akademii w Peters-
burgu – Niewiadomski”. To sło-
wa Mariana Trzebińskiego z „Pa-
miętnika malarza”, uczestnika tej 
patriotycznej, pierwszej w War-
szawie od powstania stycznio-
wego, manifestacji. Ów „młody, 
cienki student” był już wówczas 
dostrzegany przez profesorów 
Petersburskiej Akademii jako 
zdolny artysta. Uczelnię ukoń-
czył w 1894 roku z dużym srebr-
nym medalem i tytułem artysty 
pierwszego stopnia. Za dyplo-
mowy obraz „Centaury” zdobył 
duży złoty medal. Studia konty-
nuował w Paryżu, a także. u Woj-
ciecha Gersona. Jak wielu ów-

czesnych artystów, często wyjeż-
dżał do Zakopanego, skąd wyru-
szał na górskie wędrówki, przy-
czyniając się do rozwoju taternic-
twa – był autorem jednej z pierw-
szych map Tatr z zaznaczony-
mi szlakami oraz schroniska-
mi. W 1899 roku opracował po-
pularny „Album do dziejów Pol-
ski”, czyli zbiór map historycz-
nych. Po studiach i przyjeździe 
do Warszawy Eligiusz Niewia-
domski sporo publikował, stał się 
uznanym publicystą i krytykiem 
sztuki. Był ceniony przez Stani-
sława Witkiewicza, wszedł tak-
że w skład zarządu Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych, 
jako orędownik zreformowania 
tej instytucji. Przygotował tak-
że statut i zajął się organizacją 
powołanej Szkoły Sztuk Pięk-
nych (dzisiejsza Akademia 
Sztuk Pięknych) w Warsza-
wie, w której prowadził wykła-
dy. Zwieńczeniem pracy na-
ukowej były jego dzieła, w tym 
dwutomowe „O sztuce śre-
dniowiecznej” wydane w la-
tach 1904-1910 oraz broszu-
rowe wydania na temat metod 
propagowania sztuki, wydawa-
ne w czasie I wojny światowej. 
Autor potrafił, ba, widział po-
trzebę, by łączyć działalność 
polityczną z edukacją społe-
czeństwa polskiego na polu 
sztuki. Wacław Stefański, war-
szawski lekarz i bywalec salo-
nów towarzyskich pisał: „pod-
nosił (Niewiadomski) poziom 
zebrań na artystyczne wyży-
ny”. Był także „artystą praktyku-
jącym”, jego autorstwa są witra-
że secesyjne w oknach oraz po-
lichromie w kościele farnym pw. 
św. Bartłomieja w Koninie. 

Działalność polityczna Nie-
wiadomskiego datuje się od cza-
sów szkolnych i studenckich, gdy 
działał aktywnie wśród polskich 
studentów w Petersburgu,, zwią-
zanych z Ligą Narodową. Zaj-
mował się kolportażem nielegal-
nych wydawnictw polskich, m.in. 
Przeglądu Wszechpolskiego” 
i „Polaka”. Działalność kolporta-
żową kontynuował po ukończeniu 
studiów, za co został osadzony 
na kilka miesięcy w X Pawilonie 
Cytadeli, w wyniku czego stra-
cił pracę na politechnice. Pod-
czas wojny rosyjsko-japońskiej 
zaproponował rozwinięcie sze-
regu akcji dywersyjnych na tere-
nie Rosji, na przykład wysadze-
nie mostów na Kamie i Wołdze. 
Jego koncepcja nie zyskała apro-
baty wśród innych członków Li-
gii Narodowej, co było przyczyną 
odejścia Niewiadomskiego. O ile 
akcje dywersyjne podczas woj-
ny rosyjsko-japońskiej wysuwa-
ne przez Niewiadomskiego były 

zgodne z koncepcją walki środo-
wiska Piłsudskiego, o tyle pod-
czas I wojny światowej Niewia-
domski był w swoich poglądach 
zdecydowanie antyniemiecki i nie 
zgodził się na próby pozyska-
nia przez środowiska związane 
z późniejszym Marszałkiem Pol-
ski. Przez okres wojny koncentro-
wał się na działalności edukacyj-
nej, artystycznej i pedagogicznej. 
Działał także w organizacji sani-
tarnej i milicji obywatelskiej w po-
czątkowym okresie wojny. Nato-
miast po zakończeniu działań, 
aktywnie włączył się do budowy 

polskiej państwowości, oferując 
swoje umiejętności organizacyj-
ne, a także pióro publicysty. Zaj-
mował się min. ewidencjonowa-
niem dorobku artystycznego ma-
larzy polskich, pracował w Mi-
nisterstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, w Mi-
nisterstwie Sztuki i Kultury. Nie 
zapomniał o swoich obowiąz-
kach patriotycznych,, uczestni-
cząc w akcji rozbrajania Niem-
ców w listopadzie 1918 roku. Kie-
dy w 1920 roku nawała bolsze-
wicka zagroziła bytowi państwa 
polskiego, wziął urlop z pracy mi-
nisterialnej i zgłosił się do wojska. 
Miał wówczas 51 lat, jego stara-
nia zostały odrzucone przez ko-
misję wojskową, ale z polecenia 
gen. Kazimierza Sosnkowskie-
go został przyjęty do kontrwywia-
du w II Oddziale Sztabu General-
nego. Proponował szereg zinten-
syfikowanych akcji wymierzonych 
przeciwko agenturze bolszewic-
kiej, w szczególności proponował 
surowsze postępowanie wobec 
komunistów z KPP, wspierają-
cych marsz bolszewików na War-
szawę. Kiedy jego propozycje nie 
zyskały aprobaty, zrezygnował 
z pracy w kontrwywiadzie i zgło-

sił się wraz ze swoim synem na 
front, gdzie służył jako szerego-
wiec. To jeszcze jedna wskazów-
ka dotycząca osobowości Eli-
giusza Niewiadomskiego. Nale-
ży podkreślić, że nigdy nie godził 
się na kompromisy, jeżeli chodzi-
ło o dobro Polski. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości ak-
tywnie włączył się w odbudowę 
kraju. Widział potrzebę naprawy 
Polski, zmiany prawa, ukrócenia 
sejmokracji, ograniczenia wpły-
wów politycznych mniejszości 
narodowych, przede wszystkim 
żydowskiej i niemieckiej. Obwi-

niał lewicę, a w szczególności 
Piłsudskiego o doprowadze-
nie kraju do „lewicowego roz-
kładu”. Dlatego jego pierw-
szą ofiarą miał być Piłsudski. 
Zmienił cel zamachu, gdy Pił-
sudski zrezygnował z ubiega-
nia się o fotel prezydenta. Na-
rutowicza wybranego na ten 
urząd głosami lewicy, centrum 
i mniejszości narodowych, 
odebrał jako zniewagę Polski. 
Należy zaznaczyć, że wybór 
Narutowicza spowodował wy-
buch protestów w Warszawie. 
Przeciwnikiem wyboru Naru-
towicza był gen. Józef Haller, 
który wzywał do obrony „spo-
niewieranej Polski”. Także śro-
dowiska lewicowe występowa-
ły do konfrontacji, angażując 
bojówki partyjne PPS i człon-
ków dawnej Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, związanej ide-
owo z Piłsudskim, który chciał, 

by „Warszawa robotnicza zama-
nifestowała swą wolę poskromie-
nia warcholstwa. Jeśli dojdzie 
do walk ulicznych – wkroczę woj-
skiem i zaprowadzę ład i porzą-
dek (…). Jedno mogę przyobie-
cać: jeśli będziecie się doma-
gać, aby siewcy anarchii zosta-
li niezwłocznie postawieni w stan 
oskarżenia – ja takiego przy-
rzeczenia nie odmówię i zrobię 
ze swej strony wszystko, aby tak 
się stało”. Polska Partia Socjali-
styczna rzuciła hasło walki z „pra-
wicowym bolszewizmem”, a Pol-
skie Stronnictwo Ludowe „Wy-
zwolenie” zapowiadało „palenie 
dworów i wieszaniem właścicieli”. 

Niektórzy badacze zwraca-
ją uwagę na możliwość politycz-
nej prowokacji ze strony stronni-
ków Piłsudskiego, dzięki czemu 
mieliby pretekst do zdyskredyto-
wania endecji w politycznej wal-
ce. Takie uzasadnienie poda-
wał Jędrzej Giertych: „Głównym 
dowodem tego, że zabójstwo 
było zorganizowane przez Od-
dział II, są dwa wypadki posiada-
nia przez ten oddział wiadomości 
o mającym nastąpić zabójstwie 
na kilka godzin przed samym za-
bójstwem. Władysław Ludwik 

Evert w Sosnowcu wiedział na 
kilka godzin przed zabójstwem, 
nie tylko o zabójstwie, ale i o oso-
bie zabójcy, malarzu Eligiuszu 
Niewiadomskim. Evert związany 
był w latach 1912-14 ze „Strzel-
cem” w Krakowie, w roku 1917 
był członkiem POW w Moskwie, 
a w latach 1927-1934 był redak-
torem gazety „Polska Zbrojna”, 
co wszystko wskazuje na jego 
związki z obozem, który rządził II 
Oddziałem. Innych. Mniej jaskra-
wych poszlak, jest więcej”. 

Aby dopełnić obraz obraz 
sytuacyjny tamtych dni, war-
to przywołać słowa smego Nie-
wiadomskiego. Przyczyny swe-
go czynu wyjaśnił w „Przesłaniu 
do wszystkich Polaków” napisa-
nym w z celi więziennej: 

„Byłoby źle z Polską, gdyby 
odrobina charakteru wystarcza-
ła, aby być uznanym za wariata, 
a odrobina uczucia wychodzące-
go poza normy przeciętne dawa-
ła kwalifikacje na fanatyka. Czyn 
był straszny, bo musiałem ude-
rzyć w naród. Nie słowem bezsil-
nym, lecz gromem. Gromem rów-
nym tej hańbie, jaką go opano-
wała spółka cynicznych hultajów 
i jawnych wrogów Polski. Musia-
łem uderzyć gromem, aby zbu-
dzić tych co mniemają, że Pol-
ska już się ciałem stała, że mi-
nął czas wysiłków i ofiar i że broń 
można już złożyć. Tak nie jest! To, 
na co patrzą oczy nasze, nie jest 
jeszcze Polską. Nie o takiej śni-
ły wielkie serca poetów naszych, 
nie za taką cierpiały, walczy-
ły i ginęły pokolenia. (…) To jest 
dopiero Polska Piłsudskiego, Ju-
deo-Polska. Naród polski do wła-
dzy w niej jeszcze nie doszedł. 
Polskę prawdziwą trzeba dopie-
ro zdobyć i zbudować. W walce 
o nią niech się hartuje dusza po-
koleń. Od udziału w tej walce nie 
zwalnia nikogo ani wiek, ani sta-
nowisko społeczne, ani przyna-
leżność lub nie przynależność do 
partii. Trzeba ją zacząć od zwy-
cięstwa nad sobą, od pokona-
nia własnej słabości. „ 

Plon artystycznej twórczości 
Eligiusza Niewiadomskiego zo-
stał rozproszony. Czy był to za-
mysł zamierzony, czy nie, stał się 
faktem. Próbowano wykreślić 
jego zasługi w zakresie tworze-
nia miejsc pracy twórczej dla 
świata artystycznego tworzącej 
się Polski po latach zaborów. 

Nie sposób jednoznacznie 
ocenić dokonania Niewia-
domskiego, jedynie na pod-
stawie zamachu na prezyden-
ta Narutowicza, jak to próbu-
ją robić niektóre środowiska. 
Bo i Jego osobowość, nie była 
jednoznaczna.

Eligiusz Niewiadomski
 ■ Jego nazwisko kojarzy się zazwyczaj wyłącznie z zabójstwem prezydenta Narutowicza. 

Na ten wizerunek pracowały całe zastępy ludzi, o poglądach lewicowych. Dla nich Eli-
giusz Niewiadomski to morderca, związany z endecją.

Andrzej 
Manasterski

Eugeniusz Niewiadomski.
Fot. Wikipedia
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Ekonomia i Finanse

EUREKA

Jaka będzie zaś eureka
Co to będzie co nas czeka
Co odkrywcze i co nowe 
Co jest w trakcie co gotowe.

Świat szalony zwariowany
Wcale niepoukładany 
Nielogiczny i obłudny
I ciekawy i nienudny

Człowiek różne ma widzenia
Plany różne i marzenia
Ziemię czyni wciąż poddaną 
Bo ma władzę taką daną 

Jak z konkluzji tej wynika 
Nic to honor i etyka
Żadne wielkie są wartości
W świetle wątków o ludzkości 

Wiedzą o tym nawet dzieci
Bo historia od stuleci 
Wciąż dokładnie pokazuje
Jak się dobre rzeczy psuje

Świat był zawsze niespokojny
Patologie głód i wojny
Zbrojnych szły wciąż całe hordy
Czyniąc gwałty oraz mordy

Człowiek nawet kiedyś w Raju
Czy w oliwnym pięknym gaju
Czy na łonie też przyrody
Na grabienie miewał mody

I w Afryce zło stosował
Grabił niszczył i grasował
Gdzie paliło ziemię słońce
Niewolników brał tysiące

Człek przekraczał wciąż granice 
Indian niszczył w Ameryce
W imię wyższych też wartości 
Zło czyniono tam ludności 

Tak i u nas był czas wojny
Czas okrutny niespokojny
Auschwitz Pawiak egzekucje
I przewroty rewolucje 

Miało być już znakomicie
Miało być już lepsze życie
Praca płatna dla każdego 
Obraz życia bogatego

Wszyscy społem w wielkiej zgodzie
Mieli żyć jak na zachodzie 
Empatycznie i życzliwie 
Sprawiedliwie i uczciwie

Tym co serce zawsze mają
Życzę niechaj wygrywają
Niechaj rządzą sprawiedliwie
Empatycznie i życzliwie 

Biedne dzieci niech wspierają
Niech o Polskę dalej dbają
I by dbali o wartości
Dziś i jutro i w przyszłości

Trzeba mądrze więc wybierać
O banały się nie spierać
Zawsze bronić dobrych racji 
Dla własnej też satysfakcji... 

POSTSCRIPTUM
Wszak wiadomo skąd wiatr wieje
Głupich przecież nikt nie sieje 
Trzeba myśleć co nas czaka
Może będzie to EUREKA...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Ekonomia ma się do-
brze, w Polsce i Europie. Ale 
szara rzeczywistość w postaci 
koronawirusa zmieniła nasze 
postrzeganie świata i z wyso-
kiego pułapu wielkiej zachod-
niej europejskości spadliśmy 
na ziemię, po której trzeba te-
raz mocno stąpać. Okazu-
je się, że patriotyzm gospo-
darczy i kupowanie polskich 
produktów, o czym słyszeli-
śmy wcześniej, w dobie ogar-
niającego świat kryzysu go-
spodarczego, ma sens, bo 
dotyczy nas wszystkich. Na-
szych rodzin, przyjaciół, znajo-
mych, sąsiadów oraz tych, któ-
rzy właśnie stracili pracę, albo 
nie wiedzą kiedy wrócą do peł-
nopłatnego zatrudnienia. Na-
gle produkt polski i kupowanie 
go w sklepie zaczęły dotyczyć 
utrzymania polskich przedsię-
biorstw i w rezultacie – nas 
samych. 

W mediach mówi się i pisze 
o kodzie kreskowym i cyfro-
wym, oznaczającym na opa-
kowaniu kraj pochodzenia to-
waru. To takie paski i cyfry 
pod nimi, które muszą być na 
każdym produkcie. Przeważ-
nie kod jest drukowany jako 
nalepka przez kasjerkę ważą-
cą produkt, po wszystkie mąki, 
książki, ubrania, pralki. Sło-
wem wszystko, na co wydaje-
my pieniądze, a przynajmniej 
90 proc. jest kodowane. Mo-
żemy się zapytać – w jakim 
celu? Otóż ten właśnie kod in-
formuje o kraju, w którym zo-
stał wyprodukowany. 

Polski produkt ma począt-
kowe cyfry 590. Czyli patrio-
tycznie wkładamy go do skle-
powego koszyka, mając po-
czucie dobrze spełnionego 
obowiązku, bo właśnie ochro-
niliśmy kolejną polską firmę 
przed upadkiem. A czy tak 
jest w istocie? Czy naprawdę 
kod i cyfry 590 oznaczają, że 
przykładowo – jabłka i kasza 
oraz sok w kartonie są wypro-
dukowane przez polskich rolni-
ków? Aby do tego dojść, mu-
simy najpierw spojrzeć co 
to jest kod cyfrowy i kto nim 
zarządza. 

Kodowanie produktów za-
częło się w latach siedem-
dziesiątych, po założeniu mię-
dzynarodowej firmy GS-1, 
której celem było sprawdza-

nie pochodzenia najrozma-
itszych produktów sprzeda-
wanych w Europie. Jak wiele 
spraw dotyczących handlu mię-
dzynarodowego, pierwsze ko-
dowania odbyło się w Stanach 
Zjednoczonych w roku 1970. 
Jaki produkt, usługa, trans-
port itd – wszystkie te informa-
cje pomagały firmom produku-
jącym i handlującym zbierać 
bazę danych dla potrzeb pro-
dukcji, konsumpcji i oczywiście 
sprzedaży światowej. Parę lat 
później, w 1973 roku w Bel-
gii powstała firma non-profit, 
czyli obecna GS-1. Rozwinię-
to sposoby oznakowania to-
warów, aby nie tylko kupują-
cy na wszystkich kontynentach 
mieli świadomość kraju pocho-
dzenia produktu, ale zwłasz-
cza w ówczesnej Europejskiej 

Wspólnocie Gospodarczej. 
Rozwijająca się współpraca 
gospodarcza Europy Zachod-
niej potrzebowała systemu in-
formacyjnego dotyczącego 
przepływu towarów – kresko-
wy system kodowania właśnie 
to umożliwiał. 

Dzisiaj siedziby firmy GS-1 
są w Princetown, w stanie Con-
necticut w USA, oraz w Bruk-
seli. Ten światowy konglome-
rat wyznacza kody kresko-
we oraz cyfrowe dla wszyst-
kich producentów i firm han-
dlowych, słowem – prawie dla 
każdego zarejestrowane-
go podmiotu gospodarczego. 
W roku 1990 również Polska 
dołączyła do krajów uczestni-
czących w systemie GS-1. Tak 
jak wszystkie regionalne, czy-
li krajowe biura, jest to firma 
typu non-profit, mająca siedzi-
bę w Poznaniu. 

Opracowane kody maja 
nazwę EAN – 13: European 
Article Number – określający 
paski, oraz GTIN – 13 to nu-
merki pod paskami. Jak wy-
jaśnia biuro GS-1 w Pozna-
niu na swojej stronie inter-
netowej, organizacja ta ma 
za zadanie przydzielanie pa-
sków i cyfr podmiotom go-
spodarczym i pilnuje aby było 
to robione w sposób zgod-
ny z międzynarodowymi usta-
leniami. Nie ma ona cha-
rakteru zarobkowego, czy-
li jest podmiotem zrzeszo-
nym w międzynarodowej in-
stytucji, do której należy 114 
podobnych na całym świecie. 
Ich udział w globalnym handlu 
pokazuje ilość podmiotów go-
spodarczych, które są przez 
nich obsługiwane: 2 milio-

ny, które zajmują się 25 sek-
torami przemysłu w 150 kra-
jach. Jak wielkie jest znacze-
nie tych kresek i cyfr, przed-
stawia następna cyfra: 5 mi-
liardów skanowanych dzien-
nie towarów w światowym 
handlu. Czyli te kreski wyka-
zują na przykład we Francji, 
czy masło pochodzi z Polski 
czy też z Czech, a w naszym 
lokalnym sklepie – że kupu-
jemy Irlandzkie. Takie skano-
wanie później daje obraz mię-
dzynarodowego handlu i moż-
liwości nie tylko handlowych, 
ale i transportowych, bo spo-
sób przemieszczania się to-
waru jest również skanowa-
ny. Standardy wprowadzo-

ne przez światową GS-1 uła-
twiają firmom międzynarodo-
wą sprzedaż i dostawę. Biura 
GS-1 zajmują się również ak-
tywnie szkoleniem i pomagają 
firmom członkowskim w sto-
sowaniu systemu. 

Poznańska organiza-
cja GS-1 jest wspomaga-
na przez Radę GS-1, któ-
ra jest reprezentowana przez 
osoby z przedsiębiorstw pol-
skich ze wszystkich branż. 
Rada nadzoruje działalność 
GS-1 w Poznaniu, wytycza 
kierunki rozwoju i zatwier-
dza plany finansowe. Zasia-
dają tam ludzie z firm gigan-
tów, o olbrzymiej wiedzy i do-
świadczeniu. Na przykład da-
jąc tylko te najbardziej znane 
firmy, reprezentują oni Leroy 
Merlin, Grupę Żywiec, Jeroni-
mo Martins, Geberit (systemy 
łazienkowe, rury itp.), Befasz-
czot (szczotki i pędzle wszel-
kiego rodzaju), Omnipack (lo-
gistyka dostaw i sprzedaży) – 
to tylko kilka z przedstawicie-
li siedemnastu firm zasiadają-
cych w radzie.

Kod kreskowy i cyfry 
590 znakujące towar, któ-
re w powszechnym domnie-
maniu są oznaką pochodze-
nia polskiego tego towaru, 
jest po prostu stwierdzeniem 
kraju w którym zarejestrowa-
no firmę rejestracji kodu. Nie 
oznacza więc to wcale kra-
ju produkcji ani użycia pol-
skich składników przy produk-
cji. W czasie rejestrując w biu-
rze GS-1 w Polsce, zostaje 
nadany numer oznaczający 
kraj, potem numer identyfika-
cyjny podmiotu gospodarcze-
go, a następnie numer towa-
ru. Zaś ostatnia liczba to cyfra 
kontrolna. 

Warunkiem otrzymania 
kodu jest siedziba firmy na 
terenie Polski lub Unii Eu-
ropejskiej, która wystąpi 
o nadanie kodu dla swoje-
go towaru i złoży odpowied-
nią deklarację. Po otrzyma-
niu kodu, można go spokoj-
nie wkleić na opakowanie 
i sprzedawać w sklepie.

Patriotyzm konsumenta – 
polski produkt w świecie 
globalizacji

 ■ Żyjemy sobie dobrze w Europie, ciesząc się z wolności poruszania się bez pasz-
portów i wiz. Kto by o takich rzeczach pamiętał w dwudziestym pierwszym wieku! 
A i do USA możemy sobie pojechać na Florydę lub Alaskę, bez wizy, co kto woli.

Agnieszka Marczak
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Prof. Łętowska służyć może za wzo-
rzec charakterystycznego dla III RP 
etycznego „ładu” postawionego na 
głowie. Na rzecznika praw obywa-
telskich reżim komunistyczny nama-
ścił ją w czasach więźniów sumie-
nia. Oczekiwań Jaruzelskich i Kisz-
czaków nie zawiodła – w sprawie sie-
dzących za kratami Kornela Mora-
wieckiego, Andrzeja Kołodzieja, Józe-
fa Szaniawskiego i innych – nie kiw-
nęła palcem w bucie. Jeśli podob-
na hańba przydarzyłaby się komukol-
wiek, dla kogo przyzwoitość coś zna-
czy, powiedziałby „przepraszam” i za-
szył się w mysiej dziurze. Miarą moral-
nego upadku pookrągłostołowej Pol-

ski jest jednak to, że osoby z takim 
„dorobkiem” nie tylko potrafią publicz-
nie wygłaszać mentorskie tyrady, ale 
nawet uchodzić za wyrocznie.

Czytelnik

„Autorytet” 
Ewa Łętowska
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Historia i Pamięć

Po wypowiedzeniu przez ko-
munistów wojny Polakom 
od razu stanął się na pierw-
szej linii frontu. Był już do-
świadczonym drukarzem i miał 
sprzęt, na którym powielał nie 
tylko ulotki, ale arkusze ca-
łych książek. Wraz z Arturem 
Nieszczerzewiczem i Markiem 
Marciniakiem założył orga-
nizację o nazwie „Piłsudczy-
cy”. 10 lutego 1982 tych trzech 
nastolatków pod nosem Ko-
mendy Głównej MO dokona-
ło brawurowej akcji: oblali far-
bą i obrzucili butelkami z ben-
zyną pomnik Feliksa Dzierżyń-
skiego. Widok płonącego jak 
pochodnia posągu bolszewic-
kiego ludobójcy wywołał sze-
rokie zainteresowanie.

3 marca gdy Emil był zajęty 
drukiem, do drzwi zaczęła się 
dobijać SB. Mieszkanie znaj-
dowało się na trzynastym pię-
trze ale próbował uciekać. Wy-
szedł przez okno, trzymając się 
piorunochronu, starał się zejść 
na któryś z balkonów niższych 
kondygnacji. Zrezygnował, kie-
dy esbecy, wychylający się 
z okien i stojący pod blokiem, 
zaczęli mierzyć do niego z pi-
stoletów i z cynicznym śmie-
chem głośno dyskutować, czy 
lepiej uciekającego odstrzelić, 
czy poczekać aż sam odpad-
nie od ściany. Po przewiezie-
niu na SB natychmiast zaczę-
ło się bardzo brutalne śledz-
two. Torturami wymuszano na 
Emilu przyznanie się nie tylko 
do działalności antypaństwo-
wej, ale także do aktów terro-
ru, konstruowania bomb i zabi-
cia milicjanta. Żądano podania 
nazwisk współpracowników – 
nie wymienił żadnego. W szyb-
kim „wojennym” trybie proku-
ratura sporządziła akt oskar-
żenia, złożony z najpoważniej-
szych zarzutów. 

Łaskawość PRL-
owskiego sądu

Proces ruszył już w mar-
cu, do sali sądowej udało się 
dostać także grupie zagra-
nicznych dziennikarzy. Kie-
dy udzielono głosu oskarżo-
nemu, powiedział, że wszyst-
kie jego zeznania były wymu-
szane biciem i innymi forma-
mi przemocy. Na pytanie o na-
zwiska osób, do których od-
noszą się jego zarzuty, odpo-
wiedział: „Ci panowie, kiedy 
biją, nie przedstawiają się, ale 

gotów jestem w każdej chwi-
li ich rozpoznać”. Sąd zakoń-
czył rozprawę, wyznacza-
jąc następną dopiero na 17 
czerwca. Wówczas mieli być 
także sądzeni inni członkowie 
organizacji. Wtedy też miał 
być podjęty wątek traktowania 
szesnastolatka w czasie poby-
tu w areszcie i przesłuchiwa-
nia przez SB. Sąd podjął też 
decyzję, że do następnej roz-
prawy oskarżony będzie prze-
bywał będzie na wolności. Jak 
się wkrótce miało okazać – 
decyzja o uwolnieniu służy-
ła nie oskarżonemu, lecz jego 
prześladowcom.

„Znikający przyjaciel” 
czyli profesjonalizm PRL-

owskich szwadronów 
śmierci

Parę dni po tym, jak Emil wró-
cił do domu, na schodach blo-
ku, w którym mieszkał po-
znał młodego człowieka, po-
dającego się za studenta aku-
rat tego kierunku, który po 
maturze zamierzał wybrać 
Emil. Rozmowa zaczęła się 

od książek, które niósł „stu-
dent”. To były akurat te, któ-
re nastolatek chciał przeczy-
tać. Nowy kolega powiedział, 
że wynajmuje pokój w tym sa-
mym bloku, w którym miesz-
ka Emil. Od tego czasu jakimś 
trafem wpadali na siebie nie-
mal codziennie. Emil uczest-
niczył w demonstracjach 1, 
3 i 13 maja. Jak wspomina-
ła jego matka – wracał z nich 
ledwo żywy z oczami za-
puchniętymi od gazu, pra-
wie nic nie widział. Na ostat-
niej z tych demonstracji spo-
tkał nowego kolegę. Przyja-
ciołom i rodzicom opowia-
dał o nim, że mają identycz-
ne poglądy i zainteresowania 
i że student ten wie ogromnie 
dużo o wszystkich pisarzach, 
filozofach i artystach, którymi 
(jakiż niezwykły „traf”!) oby-
dwaj fascynują się najbar-
dziej. Rozmawiali ze sobą 
coraz częściej, dyskutowa-
li o przeczytanych książ-
kach, razem zaczęli chodzić 
m.in. do Biblioteki Uniwer-
syteckiej. Ostatni raz żywe-
go Emila widziano 3 czerw-

ca, właśnie w towarzystwie 
jego nowego przyjaciela. 

Zwłoki Emila Barchańskie-
go wyłowiono z Wisły 5 czerw-
ca 1982. Od tego też momen-
tu zaginął wszelki ślad po 
jego nowym przyjacielu, rze-
komym studencie. Człowiek, 
który przez kilka tygodni co-
dziennie był w miejscu za-
mieszkania Emila, nagle jak-
by przestał istnieć. Okaza-
ło się, że nikt taki nie wynaj-
mował pokoju w jego bloku 
ani nie studiował na kierunku, 
o którym opowiadał. W spra-
wie śmierci Emila milicja i pro-
kuratura odmówiły wszczyna-
nia śledztwa, stwierdzając, że 
do utonięcia doszło bez udzia-
łu osób trzecich. Zignorowane 
zostały lekarskie świadectwa 
o hydrofobii, na którą cierpiał 

i z powodu której nie zbliżał 
się do rzek, zbiorników wod-
nych, nie pływał, nie chodził 
na basen. Przypadłość ta do-
brze była znana kolegom pa-
miętającym, że w czasie obo-
zu nad morzem nigdy nie za-
nurzył w nim nawet palca 
stopy.

Emil zginął trzy dni przed 
swoimi siedemnastymi uro-
dzinami. Okoliczności jego 
śmierci w roku 2009 bez-
skutecznie badał Pion Śled-
czy Instytutu Pamięci Naro-
dowej. 26 maja 2020 zmarła 
Krystyna Barchańska, któ-
rej Emil był jedynym dziec-
kiem. 1 sierpnia 2020 ko-
munistyczne zbrodnie po-
pełnione na Polakach mają 
ulec przedawnieniu.

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!

Najbliżsi ofiar umierają nie 
doczekując sprawiedliwości

 ■ W chwili wprowadzenia stanu wojennego Emil Barchański miał 16 lat. W warszawskim XI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja znany był jako malarz intrygujących, dojrzałych obrazów, czytel-
nik poważnych książek a zarazem – współtwórca (wraz z Leszkiem Czajkowskim) szkolnego kabaretu 
„Wywrotowiec” i wydawca satyryczno-politycznego pisma „Kabel”.

Artur 
Adamski
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