
Na nic muzyka, gdy 
publiczność głucha

■ Media elektroniczne obaliły bariery czasowe i przestrzen-
ne komunikacji, staliśmy się, jak powiedział Herbert McLu-
han, globalną wsią. Telegraf oddzielił komunikację medial-
ną od transportu. Za pomocą komputera, telefonu i ante-
ny satelitarnej można dziś przesyłać i odbierać teksty słow-
ne, słowo i muzykę, a także przekazy ikoniczne. Nastały wa-
runki do przesyłania szybkich informacji. 
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Przyszłość 
zaczyna się 
dzisiaj, nie 
jutro.
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Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 
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Przynależność do rodziny, 
powiada Scruton, jest czę-
ścią wspólnej tożsamości 
jej członków, co sprawia, 
że różne opinie nie zagra-
żają jej istnieniu. Wręcz 
przeciwnie, to wspólna 
tożsamość umożliwia ist-
nienie opozycji, a tym sa-
mym racjonalną dyskusję.

Co roku ponad 4 mln Po-
laków podróżuje za grani-
cę na zorganizowane wy-
jazdy oraz ok. 6 mln indy-
widualnie, a do naszego 
kraju przyjeżdża co roku 
ok. 20 mln turystów (ten 
segment z resztą rokrocz-
nie notuje wzrost o kilka-
naście procent).

Stu czterdziestu 
ośmiu rozstrzelanych 
z wyroku Sądu Polo-
wego. Na całym Pod-
lasiu leżą setki i tysią-
ce rozłupanych czaszek. 
Bez wyroku i bez sądu. 
Leżą pod każdą wsią, na 
leśnych polanach, w za-
gajnikach i na polach. 

Kresy to dale-
kie, wschodnie strażni-
ce, w których stacjono-
wali polscy wartownicy, 
by bronić Rzeczypospo-
litej przed hordami oto-
mańskimi i wszelkimi in-
nymi, które nieustannie 
napadały i grabiły nasze 
ziemie.

Władze w Poznaniu nie 
były przygotowane na 
podjęcie negocjacji. De-
monstranci domagali się 
przyjazdu delegacji rzą-
dowej z premierem Cy-
rankiewiczem. W między-
czasie zdobyto więzienie 
i uwolniono osadzonych 
tam więźniów...
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prawda ekranu
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Wybory
Wynik wyborów jest znów uniwersalny,
Dla jednych pomyślny, dla drugich fatalny.
Tak to w walce zwykle, zawsze się odbywa,
Że jeden w niej przegra a drugi wygrywa.
U jednych owacje, witanie kwiatami
A u innych smutek, słychać zgrzyt zębami.
Dziwna jest ta scena polityczna nasza,
Niektórzy wciąż pragną wybrać „Barabasza”.

Antoni Wysocki. Lipiec A.D. 2020

Kandydat 
którego 
da się lubić

■ Jeśli aktualną sytuację wyborczą re-
publikanów (GOP) przyrównamy do lo-
sów rolnika borykającego się z suszą nę-
kaną przez sporadyczne gradobicia, de-
mokraci zmagają się z klęską urodzaju.
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Polska i Polacy

Rafał Trzaskowski przekonuje, że 
jest jedynym kandydatem, któ-

ry może pojednać Polaków. Trudno 
jednak w to uwierzyć, gdy spojrzymy 
na jego wypowiedzi. Ale nawet gdy-
by kandydat PO miał szczere inten-
cję, to jego medialne zaplecze poli-
tyczne nie pozwoli mu na to. Pokazuje 
to wpis publicysty „Gazety Wyborczej” 
Pawła Wrońskiego, który stwierdził 
na Twitterze, że miasta, rodziny i lu-
dzie głosujący na Andrzeja Dudę „nie 
są porządnymi ludźmi”. Ot taki stan-
dard dziennikarski z GW.

Już nawet Lech Wałęsa stracił na-
dzieję na zwycięstwo wyborcze Ra-

fała Trzaskowskiego? - Przekonywa-
łem, przekonuję i będę przekonywał do 
głosowania na Rafała Trzaskowskie-
go, ale tu się już dużo nie da zrobić - 
stwierdził były prezydent w TOK FM.

Mam do Trzaskowskiego proste py-
tanie: czy pochwala zachowanie 

Senatu, który przedłużał prace nad 
tarczą antykryzysową, nad ustawa-
mi potrzebnymi do utrzymania miejsc 
pracy w związku z kryzysem wywoła-
nym koronawirusem? Jeśli Rafał Trza-
skowski uważa, że Senat jest po to, by 
prowadzić walkę polityczną na rzecz 
PO, to ja się obawiam, że gdyby zo-
stał prezydentem, to wraz z Senatem 
tylko i wyłącznie zajmowali by się in-
teresem politycznym Platformy Oby-
watelskiej – powiedziała w rozmowie 
z Katarzyną Gójską była premier Be-
ata Szydło.

Rafał Trzaskowski zdecydowa-
nie wygrał głosowanie w wybo-

rach prezydenckich w Areszcie Śled-
czym Warszawa-Białołęka. Osadzeni 
zmobilizowali się i ponad dwie trzecie 
głosujących zaznaczyło znak „X” wła-
śnie przy nazwisku kandydata Koalicji 
Obywatelskiej. Oddano 1119 ważnych 
głosów, z tego 715 na Trzaskowskie-
go, co stanowi 63,89 procent wszyst-
kich ważnych głosów. Nas to nie dzi-
wi. Platforma Obywatelska od lat w ta-
kich miejscach ma wysokie poparcie.

Prezydent Andrzej Duda wy-
grał I turę wyborów prezydenc-

kich i pokonał Rafała Trzaskowskie-
go w 12 województwach. Tymczasem 
lider Platformy Obywatelskiej Borys 
Budka komentując dzisiaj rano wyni-
ki wyborów stwierdził: „Są tylko nie-
liczne punkty na mapie, w których wy-
grywa Duda”. Czy Budka zapomniał, 
że mamy 16 województw?

Jestem bardzo dumny, że jestem 
prezydentem RP w czasach, gdy 

frekwencja w wyborach wzrasta. 
To oznacza, że Polacy biorą spra-
wy w swoje ręce i poprzez swój głos 
kształtujemy Polskę, a przede wszyst-
kim to w jakich warunkach będą żyły 
następne pokolenia. Bardzo wszyst-
kim naszym rodakom w kraju i za gra-
nicą dziękuję za udział w wyborach. 
Za uwagę poświęconą Polsce, nieza-
leżnie na kogo głosowali – powiedział 
prezydent.

Obecnie agresja przybrała takie rozmia-
ry, że ulegają jej nawet ci, którym psuje 
to interesy. Przed sklepem zaczepił mnie 
żebrak. Zastanawiałam się, czy mu ofia-
rować jakiś datek, ale on był niecierpliwy 
i zwymyślał mnie. Nie uzyskał w ten spo-
sób spodziewanych pieniędzy, ale sobie 
ulżył. Coś za coś.

Zachowujmy zimną krew – my kon-
serwatyści. Nie dajmy się ponieść złym 
emocjom, nawet jeśli mamy jakieś mniej 

lub bardziej uzasadnione pretensje do 
obecnego prezydenta. Gołym okiem wi-
dać, do jakiej katastrofy prowadziłoby wy-
branie na Pierwszy Urząd w państwie 
człowieka układu niemiecko-rosyjskie-
go, jawnie to demonstrującego. A może 
do tego dojść, jeśli się nie zmobilizu-
jemy i nie zademonstrujemy swojego 
patriotyzmu.

To nie jest plebiscyt na najprzystoj-
niejszego, ani na najlepiej prezentują-

cego się Polaka. Nie o to tu chodzi. Złe 
emocje prowadzą do rewolucji, a ta za-
wsze przynosi wyłącznie nieszczęścia 
i ofiary. 

Spróbujmy wznieść się nad ewentu-
alne animozje i zagłosujmy za pol-
ską racją stanu, którą w chwili obec-
nej jest ponowne wybranie na Prezy-
denta Najjaśniejszej Rzeczypospoli-
tej Andrzeja Dudy.

Apel do rozsądku
■ Nie ukrywam, że spróbuję namówić do głosowania pewną 
grupę sceptyków. Chcę bowiem uświadomić Państwu, co jest moim zdaniem naprawdę ważne.

Małgorzata Todd

A było o czym rozmawiać:

– Dziesiątki tysięcy uchodźców na gra-
nicy UE – Jak powinna zachować się 
Polska?

– Czy jest Pan za umożliwieniem przy-
gotowania do pierwszej komunii świę-
tej na lekcjach religii w szkole.

– Małżeństwa homoseksualne, później 
adopcja przez nie dzieci. Czy zgodzi 
się Pan na te zmiany?

– Złoty czy euro? Czy, i ewentualnie kie-
dy, waluta euro?

– Szczepionki na koronawirusa. Czy 
Polska powinna je kupić i czy powinny 
być one obowiązkowe? 

Pytania, a właściwie zagadnienia, zo-
stały przez telewizję postawione z du-
żym wyczuciem problemów jakimi żyje 
kraj. Trudno o dogodniejszą sytuację, 
aby się odnieść do polityczno-ideologicz-
nych sporów, raczej wojny, w jaką wszel-
kimi sposobami i środkami chce się wcią-
gnąć Polskę. Polacy tymi zagadnieniami 
nie chcą żyć, ale muszą. 

Problem polegał na tym, że kandydaci 
starali się unikać „drażliwych” odpowiedzi 
aby nie narażać się tzw. „światowej” opi-
nii publicznej. Starali się być mili, uprzej-
mi i elokwentni, jakby to Pawlak ujął „tacy 
amerykańscy”. A można było powie-
dzieć wiele, narażając się na krytykę tzw. 
opinii. Aktorzy wiedzieli kto na scenie wy-
stąpi, jakie są słabe i mocne strony kon-
kurentów. Czy ktoś próbował to rozegrać? 
Biedroń oczekiwał przeprosin za wła-
sny brak wychowania. Zresztą nikt inny 
nie wypadł tak żenująco jak on. Próbował 
mu dorównywać Kosiniak-Kamysz. Gdy-
by nie wsparcie partyjnych struktur zamy-
kaliby peleton. Dokładnie na to zasłużyli. 

Na szczęście to wyborcy w głoso-
waniu 28 czerwca powiedzieli co sądzą 
o zboczeńcach. Jaką walutą wolą płacić. 
Kogo chcą mieć za sąsiada we własnym 
kraju. W jakim kościele będą chrzcić 
dzieci. Kandydatów było jedynie stać na 
ożywioną dyskusję o szczepionkach. 
Spór z gatunku tych akademickich. Jak 
się większość zaszczepi to przeciwni-

cy będą mogli ogłosić światu, że mieli ra-
cję, ponieważ oni tego nie zrobili i też nie 
zachorowali.

Hołownia starał się udowodnić wy-
borcom wyższość monarchii nad republi-
kańskim reżimem, pewnie nie zdając so-
bie z tego sprawy. A gdyby o tym wiedział 
i nazwał po imieniu wojnę domową par-
tyjnych plemion, to byłby dla kraju jakiś 
pożytek z jego startu. Problem w tym, że 
on chce dokładnie powielić antysystemo-
wy chwyt Kukiza. Skoro Kukiz nie potra-
fił tego wykorzystać, to Hołownia ma na 
to apetyt. A skończy jak Palikot. 

Projekt Platforma Obywatelska jest 
nie do obalenia, czego byliśmy świadka-
mi. Z opresji pod kryptonimem Kidawa-
-Błońska partia wyszła obronną ręką idąc 
na bezczelnego na niewyobrażalna ska-
lę. Trzaskowski publicznie oświadczył, że 
nie był posłem, po chwili wrócił, i w domy-
śle, upomniał opozycję, że nie wolno kła-
mać, przyznając, że jednak był posłem. 

Szczytem bezczelności Trzaskow-
skiego była deklaracja, iż nie pozwo-
li społeczeństwu odebrać zdobyczy so-
cjalnych ostatnich lat. On, Trzaskowski, 
będzie bronił naród przed tymi, którzy 
to wprowadzili, wypalając PiS żelazem. 
Czy poskutkowało? Tak, poskutkowało! 
Kandydat KO z trzech powrócił do trzy-
dziestu procent. 

Przy takiej konkurencji Prezydent 
mógł rzeczywiście brylować. Należy 
przyznać, że do tych wyborów przygoto-
wany jest jak nikt inny przed nim. Konkret-
ny, merytoryczny, zdecydowany. Pierw-
sze głosowanie powinno zdecydowa-
nie rozwiać wątpliwości kto w tej rywali-
zacji jest poważnym kandydatem – w sto-
sunku 80 proc. dla Dudy i 20 proc. dla po-
zostałej dziesiątki. 

Tak się jednak nie stało. Dlaczego? 
Skoro poparliśmy Targowicę to dlaczego 
nie moglibyśmy poprzeć Trzaskowskie-
go, mamy w tym względzie doświadcze-
nie jak mało kto w Europie. 

Te 20 proc. to osobiste powiąza-
nia środowiskowo-rodzinne pozosta-
łych kandydatów, religijna niechęć, zwy-
kła zawiść, głupota, brak polityczne-
go wyrobienia, niezrozumienie idei pre-
zydenckich wyborów, ideologiczna nie-
nawiść, co w końcu należy uznać za zu-
pełnie naturalne, jak i za naturalne na-
leżałoby uznać oczekiwanie zdrowe-
go rozsądku i instynktu samozacho-
wawczego. Co się stało z tymi ponad 35 
procentami? 

Rzeczywistość, na szczęście, okazała 
się okrutna – dla większości kandyda-
tów. Oby nie okazała się okrutna dla 
Polski!

Rzeczywistość, na szczęście, 
okazała się okrutna

 ■ Prezydencka debata w drugiej osłonie udzieliła odpowiedź na tytułowe pytanie poprzedniego 
felietonu „Debata czy casting”. Tak, jednak casting! Casting w po części odmienionym, po czę-
ści poszerzonym składzie. Pretendenci do pałacu, z wyjątkiem faworyta, gremialnie zawyroko-
wali, iż poddane pod dyskusję tematy są bezsensowne, nie na miejscu, bez wyczucia społecznych 
problemów, zupełny odlot – jak chciał Kosiniak-Kamysz, więc popłynął, itp. itd. Jan Lech 

Skowera
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Opinie i Akcenty

Narodził się nowy świat komuni-
kowania. Z wielością przekazywa-
nych i odbieranych newsów może 
konkurować jedynie jingiel, rodzaj 
niezbędnego kontrapunktu w prze-
kazie treści, a także reklama, któ-
ra jest wspólnym dla wszystkich 
mediów gatunkiem przekazu. Re-
klama zajmuje w mediach więcej 
miejsca niż newsy. „Ale to newsy 
są podstawową formą przekazu 
i najważniejszym elementem tre-
ści mediów elektronicznych” – po-
wiada Robert Warren Woodruff, 
dziennikarz ABC News. 

Odbiorcy newsów potrze-
bują wiadomości użytecznych, 
a nie tylko bliskich czasowo. Tym-
czasem każdy z mojej podla-
skiej wsi może kliknąć pilotem 
i zobaczyć w telewizji, co się dzie-
je na Bliskim Wschodzie, w co gra 
z Ameryką wódz Korei Północ-
nej i z kim spotkał się prezydent 
RP, ale nie zawsze i nie w każ-
dej telewizji zobaczy, co dzieje 
się w Sejnach nad granicą z Litwą, 
co w Białej Podlaskiej i w Lesku na 
skraju Bieszczad. 

Można zatem powiedzieć, że 
nie brakuje newsów bliskich cza-
sowo, ale brakuje newsów uży-
tecznych i bliskich terytorialnie. 
Brakuje też newsów odpowied-
nio skonstruowanych i odpowied-
nio przekazanych. Walter Cronki-
te, anchor CBC, wypowiadał 124 
słów na minutę, zamiast 165, na-
uczyciel wielu znakomitych dzien-
nikarzy, sprawozdawca z proce-
su w Norymberdze, w 1974 roku, 
po przemówieniu prezydenta Ro-
berta Nixona, miał 3 minuty na wy-
głoszenie komentarza. Ale uznał, 
że najlepszym komentarzem po 
fatalnym przemówieniu ustępują-
cego z urzędu prezydenta, będzie 
tylko jedno słowo: ”Well”. 

Świadomość zdarzeń, o któ-
rych donoszą newsy, rodzi po-
czucie niepokoju albo pewno-
ści i ufności. Potrzebujemy uży-
tecznych newsów, rozświetlają-
cych przestrzeń tu i teraz, by do-
konywać słusznych wyborów, 
żyć jako wolni ludzie, wiązać się 
z innymi, określać przyjaciół i wro-
gów. Ale w świecie globalizacji, 
agresywnych i zaborczych kul-
tur, coraz mniej jesteśmy wolni 
i odmienni. 

System informacji krajowej 
zdominowany jest przez wiadomo-
ści przesyłane przez wielkie agen-
cje informacyjne: DPA, AFP, Reu-
ter, UPI, TASS. Newsy ze świata, 
głównie z Ameryki, wsparte przez 
produkcje przemysłu perswa-
zyjnego, reprezentują obcy nam 
punkt widzenia i negatywnie wpły-
wają na sposób naszego myśle-
nia, na gusty i preferencje, elimi-
nują nasze prawdziwe potrzeby. 
Tracimy to, co powinno stanowić 
o naszej tożsamości. 

„Świat komunikacji z prędko-
ścią światła coraz bardziej staje 
się kulturową jednością” – pisze 
Roland Robertson, profesor na 
Uniwersytecie w Aberdeen. 

Media elektroniczne wypluwa-
ją na antenę setki i tysiące chwy-
tliwych produkcji, zazwyczaj sen-

sacyjnych, rozrywkowych, handlo-
wych. To szlam kulturowy. W tej 
sytuacji problemem uczciwego 
i profesjonalnego dziennikarstwa 
staje się dotarcie do prawdy. 

„A cóż jest prawda?” – pytał 
Poncjusz Piłat. Prawdziwość infor-
macji opiera się na rozeznaniu sta-
nu rzeczy. Prawdą jest to, co jest. 
Twierdził tak Arystoteles, twier-
dził tak św. Augustyn. Pragnienie 
prawdy jest tak silne, że można 
powiedzieć, że jest ono człowieko-
wi wrodzone. Kwestia prawdy do-
słownej i prawdy fikcji jest dzisiaj 
tematem rozpraw filozoficznych 
i artystycznych. 

„Nie jest ważne, czy jest 
to prawda rzeczywistego wydarze-
nia czy prawda fikcji, bo przeka-
zywany przykład nie jest sam dla 
siebie, ale dla jego znaczenia” – 
twierdzą postmoderniści. Podob-
ne podejście do prawdy prezentu-
je wielu polityków z lewej i z prawej 
strony, którzy głoszą, że w życiu 
publicznym rzeczywistością jest 
postrzeganie. 

Prawda fikcji jest pojęciem 
szerokim. Może to być zmyślo-
ny reportaż, może być niepraw-
dziwa treść newsa. Ale może też 
funkcjonować nieprawda seman-
tyczna, wynikająca z zakłóce-
nia stosunku znaku do oznaczo-
nego przedmiotu. Z takim wła-
śnie zakłóceniem prawdy mieli-
śmy do czynienia w czasach PRL, 
gdy Sejm zwany był parlamentem, 
choć naprawdę Sejm był tylko fo-
rum politycznej akceptacji woli KC 
PZPR.

Prawdę i nieprawdę przeka-
zuje dzisiejsze dziennikarstwo. 
To system, generowany przez 
społeczeństwo, by dostarczał 
nowe i coraz atrakcyjniejsze wia-
domości. System dziennikarstwa 
zawsze i wszędzie deklarował, że 
przekazuje prawdę, chociaż za-
zwyczaj przekazywał tak zwaną 
prawdę. 

Kiedy z narodzinami demokra-
cji zaczynała się tworzyć nowo-
czesna prasa, obietnica jej wia-
rygodności, prawdziwości, szyb-
ko stała się potężnym elementem 
dziennikarstwa marketingowego. 
Pismo Hearsta „Journal”, znane 
z bałamutnej sensacji, głosiło, że 
jest najbardziej wiarygodną gaze-
tą w mieście. Szmirowaty „World” 
Pulitzera wychodził pod nagłów-
kiem „Accuracy, accuracy, accu-
racy”, czyli „Dokładność, dokład-
ność, dokładność”.

W pierwszych dziesięciole-
ciach dwudziestego wieku dzien-
nikarze zaczęli zdawać sobie 
sprawę z faktu, że między reali-
zmem i rzeczywistością (realism 
and reality) nie można posta-
wić znaku równości. Dokładność 
i prawda nie dają się łatwo po-
równać. Propaganda też bywa 
dokładna. Tuż przed drugą woj-
ną podręczniki dziennikarstwa za-
częły kwestionować tzw. prawdzi-
wość newsów. 

Walter Lippmann w tekście „Li-
berty and the News” (1920) użył ter-
minów: prawda oraz news. W roku 
1922 w „Public Opinion” napisał: 

„Newsy i prawda nie są tym sa-
mym. Funkcją newsa jest tylko wy-
dobycie i zasygnalizowanie wyda-
rzenia ludziom. Funkcją prawdy 
jest wydobycie na światło dzien-
ne ukrytych faktów, umieszcze-
nie ich w relacji ze sobą i stworze-
nie obrazu rzeczywistości, w jakiej 
człowiek może funkcjonować”.

Postmoderniści negują dziś 
prawdę dosłowną, a teoretycy me-
diów kwestionują prawdę fikcji. Si-
mon Michael Schama, brytyjski 
profesor na Uniwersytecie Colum-
bia w Nowym Jorku, autor książki 
„Landscape and Memory”, twier-
dzi, że nikt nie jest w stanie po-
składać faktów w news posiada-
jący czytelne dla odbiorcy znacze-
nie. Badania pokazują, że zaled-
wie mała część wiadomości jest 
odczytywana przez odbiorców 
prawidłowo i zgodnie z intencją 
nadawców. „Na nic muzyka, gdy 
publiczność głucha” – pisał Wal-
ter Lippmann, dziennikarz, teore-
tyk mediów, doradca prezydenta 
Roosevelta. 

Simon Schama sugeruje: 
„Pewność całkowicie dającej się 
zbadać i empirycznie udowod-
nić prawdy jest już martwa”. Wy-
daje się więc, że prawda jest dla 
nas zbyt skomplikowana, by ją ści-
gać, tropić. A może nawet w ogóle 
nie istnieje, skoro wszyscy jeste-
śmy subiektywnymi jednostkami. 
Są to być może ciekawe argumen-
ty, może nawet na poziomie filozo-
ficznym ważne. Ale co z tego wy-
nika dla dziennikarstwa? 

Dzisiaj funkcjonuje infotain-
ment, czyli dziennikarstwo wi-
dowiskowe, sensacyjne, rozryw-
kowe. Z pojęciem infotainmentu 
związany jest tabloid, oznaczają-
cy prasę brukową w poręcznych 
formatach, przeważnie dzienniki 
A-3, kolorowe, z chwytliwą grafi-
ką nawet dla analfabetów. Tablo-
idy zapełniane są opisami praw-
dziwych albo zmyślonych wyda-
rzeń z udziałem tzw. ludzi publicz-
nych. Nierzadko jest to prawdzi-
wa, dokładna, ścisła propaganda, 
utkana z sensacji. 

Typowymi tabloidami są an-
gielskie gazety: „Daily Mail”, „The 
San”, niemiecki „Bild”. Na pol-
skim rynku mamy kilka tabloidów, 
a najbardziej znane to „Fakt”, „Su-
per Ekspres”. Większość polskich 
tabloidów to pisma opiniotwórcze 
z przewagą zdjęć i grafiki. Tego ro-
dzaju pisma nie przekazują wiado-
mości, które można nazwać new-
sowymi, drukują teksty ideologicz-
ne, służące zwiększaniu nakładu 
i maksymalizacji zysku wydawcy. 

Bohaterami dziennikarstwa 
ideologicznego i rozrywkowe-
go są przede wszystkim sami 
dziennikarze, którzy najczęściej 
są mniej lub bardziej przychylni 
dla niektórych opcji politycznych, 
dla konkretnych polityków i biznes-
menów. Funkcjonuje nawet poję-
cie media bias (przychylność me-
diów). Cóż więc oznacza stwier-
dzenie, że obowiązkiem dzienni-
karza jest prawda? 

Zazwyczaj wszelkie próby od-
powiedzi na to pytanie kończą się 

niczym. Konwersacje na temat 
prawdy nie są z reguły osadzo-
ne w rzeczywistym świecie. Dys-
kusje na temat, czy istnieje praw-
da, dominują w filozofii, w seman-
tyce, a nie w dziennikarstwie. Wy-
daje się, że przyczyną braku od-
powiedzi na pytanie o prawdę jest 
to, że sami dziennikarze mają męt-
ne pojecie na temat tego, czym 
jest prawda. 

Dziennikarstwo z natury jest 
praktyczne i reakcyjne (reagują-
ce), nie zaś filozoficzne i retro-
spektywne. Wyjaśnienia na temat 
tego, jak się dochodzi do prawdy, 
to krótkie i szybkie odpowiedzi, 
udzielane w wywiadach, w wystą-
pieniach albo co gorsze – w sloga-
nach marketingowych. Są to zwy-
kle jakieś surowe metafory. Tho-
mas John Brokow, były anchor 
NBC, mówi: „Dziennikarstwo 
to odbicie namiętności dnia albo 
cokolwiek, co jest danego dnia 
najbardziej newsowe”. 

Prawda dziennikarska jest 
czymś więcej niż samą tylko do-
kładnością, ścisłością (accura-
cy). „To jest proces porządko-
wania, selekcji, odrzucania, któ-
re odbywa się między początko-
wą opowieścią, a reakcją publicz-
ności, twórców newsów, dzienni-
karzy” – powiada Dan Rother, an-
chor CBS. Fundament dziennikar-
stwa, bezinteresowne podąża-
nie za prawdą, jest tym, co odróż-
nia dziennikarstwo od innych form 
komunikowania. 

Sędziowie prowadzą procesy 
i wydają wyroki: winny – niewin-
ny. Uczymy dzieci zasad postę-
powania, fizyki i biologii. Wszyst-
kie te prawdy, nawet prawa na-
uki, podlegają rewizji i weryfika-
cji. „I do tego właśnie powinno dą-
żyć dziennikarstwo, do praktycz-
nej czy też funkcjonalnej prawdy, 
która może być zweryfikowana” 
– twierdzi Peter Jennings, anchor 
ABC. Dziennikarstwo zbudowa-
ne jedynie na dokładnych faktach 
zawodzi, bo już sama dokładność 
może być wypaczeniem. 

Jack Fuller, w swojej książce 
„News values”, pisze, że są dwa te-
sty na prawdę: jeden to zgodność, 
odpowiedniość, harmonia (corre-
spondence), drugi to związek lo-
giczny, powiązanie, spójność my-
śli poprzez którą wyrażany sąd nie 
może być sprzeczny względem 
sądu przyjętego wcześniej (cohe-
rence). Owe testy przekładają się 
na bezpośrednie ukazywanie fak-
tów i nadawanie im sensu. 

Fuller twierdzi, że koheren-
cja musi być ostatecznym testem 
dziennikarskiej prawdy. „Ludzie 
nadal wierzą w znaczenie, chcą 
całościowego obrazu, nie jego 
części. Są zmęczeni spolaryzo-
waniem dyskusji”. Powszechny 
dostęp do kanałów komunikacyj-
nych, rozwój blogowania, dzienni-
karstwo interpretacyjne, wyjaśnia-
jące i talk programs na żywo nio-
są zagrożenia dla prawdy, bo sta-
nowią dziennikarstwo odrzucają-
ce weryfikację. 

Dokładność jest podstawą, 
fundamentem, na którym wszyst-

ko, co składa się na przekaz, jest 
budowane. Jeśli fundament jest 
błędny, wszystko inne też jest wa-
dliwe, zauważa Charles Gibson, 
kotwica World News TV ABC, go-
spodarz programu Good Morning 
Ameryka. Przerzucanie się błęd-
nymi danymi w rozmowie studyj-
nej nie przekazuje informacji, a tyl-
ko zaognia, ujawnia uprzedzenia 
i prowadzi donikąd. 

A zatem należy rozumieć 
dziennikarstwo jako niełatwy 
proces prowadzący do prawdy. 
To rozbudowywana w czasie po-
dróż w stronę zrozumienia, że nie 
będzie to prawda w sensie abso-
lutnym, filozoficznym. Nie będzie 
prawda matematycznego równa-
nia. Dziennikarstwo musi podą-
żać za prawdą, o której ks. Tisch-
ner powiedział: „Jest prawda, tyz 
prawda i gówno prawda”. 

W roku 1947 Hutchison Com-
mission, pracująca przez lata 
nad konstrukcją dokumentu okre-
ślającego obowiązki dziennika-
rzy, przestrzegała przed publi-
kowaniem relacji, które mogą 
być „faktograficznie korekt, ale 
faktycznie nieprawdziwe”. Ko-
misja stwierdziła: „Nie wystar-
czy zrelacjonować fakt prawdzi-
wie. Trzeba jeszcze potem zrela-
cjonować prawdę o fakcie”. Doty-
czy to przede wszystkim kontek-
stu, w którym zaistniał fakt. 

Gdy z oficjalną wizytą przy-
był do Nowego Jorku anglikań-
ski biskup C., otoczyła go na lot-
nisku grupa dziennikarzy. Jeden 
z nich zapytał biskupa, czy zamie-
rza odwiedzić nocne lokale Nowe-
go Jorku. „A czyż w Nowym Jor-
ku są nocne lokale?” – zażarto-
wał biskup. Następnego dnia, na 
pierwszych stronach gazet, uka-
zały się artykuły, które w tytułach 
mówiły, że pierwsze zdanie bisku-
pa, wypowiedziane na lotnisku, 
było pytaniem, czy w Nowym Jor-
ku są nocne lokale. 

Brak kontekstu, oprócz braku 
bliskości terytorialnej i użyteczno-
ści, jest też głównym mankamen-
tem newsów w polskich mediach 
elektronicznych. 

Dziennikarstwo egzystu-
je w kontekście społecznym, po-
litycznym i kulturowym, i musi 
uwzględniać te konteksty. Pu-
bliczność chce otrzymywać new-
sy godne zaufania, a zatem rela-
cje dokładne, użyteczne, bliskie 
czasowo, tematycznie i terytorial-
nie. To procedury i procesy umoż-
liwiające dochodzenie do tego, 
co można nazwać „funkcjonalną 
prawdą”. 

A więc news nigdy nie jest 
jednym punkt widzenia, nie 
jest relacją jednego świadka. 
News jest zawsze prawdą kil-
ku punktów widzenia, prawdą 
kilku świadków bądź uczestni-
ków wydarzenia. 

Na nic muzyka, gdy publiczność głucha
Michał Mońko
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Pierwotny plan Bidena zakła-
dał, że running mate, czyli kan-
dydat na wiceprezydenta, zo-
stanie ogłoszony w lipcu. Gwał-
towny rozwój epidemii w maju, 
a przez to zawirowania wokół pra-
wyborów oraz utrudnienia dla tra-
dycyjnie prowadzonej kampanii, 
zmusiły sztab byłego wiceprezy-
denta do odwleczenia tej decyzji, 
zaś demokratów do przeniesienia 
konwencji w Milwaukee, w stanie 
Wisconsin, na sierpień. Nazwisko 
kandydata poznamy zatem wy-
jątkowo najwcześniej na dwa ty-
godnie przed konwencją, zresz-
tą konwencją niepodobną do żad-
nej innej w dziejach partii Tho-
masa Jeffersona. A to za spra-
wą szczególnych środków bez-
pieczeństwa, jakie planuje się 
przedsiębrać. Dla odmiany kon-
wencja republikanów, przeniesio-
na do Jacksonville na przegrywa-
jącej z epidemią Florydzie, ma 
być, na osobiste życzenie głów-
nego gościa, tychże pozbawiona. 
Tu kryteria dystansowania spo-
łecznego zostały, wedle wstęp-
nych deklaracji, mocno zlibera-
lizowane, a główną bronią prze-
ciw wirusowi będą dezynfekcja 
dłoni oraz dobrowolne masecz-
ki… W sierpniu, obserwując oby-
dwie konwencje, jak nigdzie in-
dziej, będziemy świadkami do ja-
kiego stopnia pandemia Covid-19 
została w USA upolityczniona. 

Biden pilnie strzeże dostępu 
do kuluarowych dyskusji i wnio-
sków odnośnie kandydatur. Wido-
me jest jedynie, że jego „partne-
rem wyborczym” będzie kobieta. 
Taką deklarację złożył podczas 
debaty w listopadzie 2019 r. Nie 
gasnąca epidemia usprawiedli-
wia absencję Bidena na kampa-
nijnym szlaku oraz sporadyczne 
kontakty z dziennikarzami. Bra-
kuje więc okazji, by pociągnąć 
go za język, wszak popularny 
„Joe” znany jest z częstych lap-
susów, przeinaczeń, ale i nagłych 
przypływów szczerości. Nie-
wątpliwie lawina wydarzeń wo-
kół śmierci czarnoskórego męż-
czyzny w Minneapolis, w suro-
wym pod względem klimatu sta-
nie Minnesota, wpłynęła na układ 
listy pretendujących do miana 
„wice”. W maju Biden poinformo-
wał, że poszukuje kogoś, kto bę-
dzie jego „ideologicznym sojusz-
nikiem”. Osoba ta powinna mieć 
zbliżone doń „podstawowe podej-
ście do zarządzania gospodarką”, 
potrafić „powiedzieć mu prawdę”, 
choć – zaznaczył – nie musi się 
z nim we wszystkim zgadzać. 
Można było odnieść wrażenie, 
że Biden poszukuje osoby, który 
zwyczajnie lubi, bądź polubi.

W maju na czele listę Bide-
na otwierały podobno: senator 
z Kalifornii Kamala Harris, se-
nator z Massachusetts Eliza-
beth Warren oraz Amy Klobu-
chair, w Senacie reprezentująca 
stan… Minnesota. Wszystkie pa-
nie jeszcze niedawno kandydo-
wały w wyścigu o prezydencką 
nominację Partii Demokratycznej 
(PD). Wszystkie ostatecznie po-
parły Bidena, aczkolwiek popar-
cie Harris i Klobuchair nastąpi-
ło w kluczowym dla kampanii mo-
mencie, i umożliwiło Bidenowi re-
latywnie prędkie pokonanie Ber-
niego Sandersa. 

Kamala Harris, jako je-
dyna z całej trójki, wpisywa-
ła się w ramy tzw. „osoby inne-
go koloru skóry”. Rodzice Harris 
byli imigrantami, ojciec pochodził 
z Jamajki, matka z Indii. Biden 

prowadził z Harris iskrzące wy-
miany zdań podczas debat telewi-
zyjnych w 2019 r., właśnie w kwe-
stiach rasowych, znajdując się 
czasem w głębokiej defensywie. 
Walczyli wszak o podobny elek-
torat, a wyniki sondażowe Bidena 
nie wróciły mu najlepiej. Harris 
senatorem jest dopiero od 2017 r. 
Jej ścieżkę kariery w partii po-
równywano często do kariery Ba-
racka Obamy. Uroda, czynnik ra-
sowy, dobre kontakty w świecie 
gwiazd,  wreszcie z samymi Oba-
mami. Ale na tym podobieństwa 
się kończyły. W przeciwieństwie 
do byłego prezydenta Harris ma 
za sobą długoletnie doświadcze-
nie prawnicze, wpierw na sta-
nowisku prokuratora okręgowe-
go w San Francisco, potem pro-
kuratora generalnego dla całego 
„złotego stanu”. Naturalnie oby-

dwa zawdzięczała politycznym 
koneksjom. 

Jeżeli więc teatr wyborczych 
debat potraktować poważnie, Bi-
den miał powody by Harris nie lu-
bić. Z Elizabeth Warren, repre-
zentującej progresywne skrzy-
dło PD, miał powody się zasad-
niczo różnić w kwestiach go-
spodarczo-politycznych. Har-
ris i Warren reprezentowały nad-
to stany uchodzące za bastiony 
demokratów. Minnesota położo-
na geograficznie na tzw. Środ-
kowym Zachodzie plasuje się 
za to wśród owych swing sta-
tes, będących rezerwuarem naj-
większej puli głosów elektorski. 
Jakkolwiek Minnesota nie nale-
ży do wiodących pod tym wzglę-
dem, ale profil kandydata mógł 
mieć znaczenie przy próbie po-
zyskania wyborców z pozosta-

łych „stanów kołyszących się”. 
Klobuchar, z aparycją „troskliwej 
mamy twojego ulubionego kolegi” 
była niewątpliwie najsympatycz-
niejszą z wszystkich konkurentek 
Bidena. Była mu też bliska świa-
topoglądowo. Ba, w Kongresie 
miała record w ponad 30% zgod-
ny z poglądami obozu Trumpa. 
Mogła się, jak Harris, pochwa-
lić prawniczym doświadczeniem, 
mając za sobą dwie kadencje 
prokuratora generalnego w hrab-
stwie Hennepin, ze stolicą w Min-
neapolis i aż 13-letni staż w Se-
nacie. Miała również roczny epi-
zod na stanowisku prezesa Sto-
warzyszenia Prawników Hrab-
stwa Minnesoty. No właśnie Min-
neapolis, Minnesoty…

25 maja, pewien policjant 
z Minneapolis o nazwisku De-
rek Chauvin spowodował śmierć 

Kandydat którego da się lubić
 ■ Jeśli aktualną sytuację wyborczą republikanów (GOP) przyrównamy do losów rolnika borykającego się z suszą nękaną 

przez sporadyczne gradobicia, demokraci zmagają się z klęską urodzaju. Urodzaj ten polega nie tyle na nader optymistycz-
nych wynikach sondaży, w których Joe Biden miażdży swojego głównego rywala w kluczowych swing states, lecz na mnogo-
ści scenariuszy, które to, jeśli wybierze się właściwy, mogą zagwarantować kandydatowi demokratów spektakularne zwycię-
stwo wyborcze. Zwycięstwo o rozmiarach nawet takich, jakie Ameryka widziała hen za czasów Ronalda Reagana. Wszakże 
przy obecnej dynamice wydarzeń nie możemy być pewni do ostatniej chwili, z w jakiej parze Biden zawalczy o fotel prezy-
dencki, ani wykluczyć szans obecnego prezydenta na elekcję.

Paweł 
Zyzak
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Rodakom pomordowanym na Kresach
Polskiej pieśni już wiatr Wam nie śpiewa,
Drzewa szumią – lecz jakoś inaczej,
Polska flaga już też nie powiewa
Ale ziemia po polsku wciąż płacze.

Polska ziemia Wołynia, Podola – 
Krwią Polaków na wskroś przesiąknięta,
Gdyż okrutna spotkała Was dola
Ale ziemia o rzezi pamięta.

Przechowuje tam wciąż Wasze kości – 
W doły śmierci bezładnie rzucone
I o pogrzeb Ojczyznę wciąż prosi – 
By nie były tak nadal hańbione.

Tyle lat ma nadzieję i czeka,
Że Ojczyzna te kości pozbiera,
Bo należy pochować człowieka – 
Boże prawo ten nakaz zawiera.

Kiedy wreszcie powstaną cmentarze – 
Pyta ziemia Wołynia, Podola?
Dzisiaj tylko o tym tu marzę,
Taka moja tu przecież rola.

Kiedy wreszcie przybędą kapłani – 
By dokończyć eucharystie przerwane,
Z ludem wiernym – księża rozstrzelani
Nie dokończyli msze sprawowane.

Płacze ziemia – łzy krwawe z niej płyną,
Waszym szlochem się ciągle zanosi,
Młodych, starców i matki z dzieciną
I o pamięć, o prawdę wciąż prosi.

Czerwiec A.D.2020

Antoni Wysocki

46-letniego czarnoskórego po-
dejrzanego, byłego skazańca. 
Dzień później w Minneapolis-Sa-
int Paul rozpoczęły się protesty…

Wszystkie kandydatki Bidena, 
abstrahując od swych wad i za-
let, solidarnie przechodzą proces 
vettingu, czyli lustracji, podczas 
której wnika się głęboko w życie 
osobiste i zawodowe kandyda-
ta. Swego czasu i Biden takowy 
przechodził, gdy przymierzano 
go do Baracka Obamy. Protesty, 
które z Minneapolis rozlały się na 
cały kraj, dokonały brutalnej we-
ryfikacji kandydatury Klobuchair. 
Jeszcze w maju do mediów prze-
ciekła informacja, że w czasie 
pełnienia funkcji prokuratora mia-
ła pobłażliwie traktować wykro-
czenia ze strony miejskiej poli-
cji. Chauvin, który miał zebrać aż 
dziesięć notowanych skarg w pra-
cy. Magazyn „The Week” podał, 
że w 2006 r. Klobuchair odmówi-
ła wniesienia zarzutów właśnie 
przeciwko Chauvin’owi, w sytu-
acji, gdzie doszło do użycia bro-
ni. Niezależnie od przewiny po-
licjanta oraz intencji czy udzia-
łu w sprawie przyszłej sena-
tor, w tych okolicznościach losy 
jej kandydatury były przesądzo-
ne. Jak na ironię, przez lata Klo-
buchair budowała swój wizeru-
nek prokurator, która koncen-
trowała się przede wszystkim 
na „białej” przestępczości. Nie-
zwłocznie wycofała swe nazwi-
sko z grona kandydatek Bidena, 
dołączając do chóru wzywające-
go go do wyboru partnerki o „in-
nym kolorze skóry”. 

W czerwcu Biden najpewniej 
przeprowadził ostatnie rozmo-

wy z kandydatami, które uzupeł-
niły stawkę już w nowej rzeczy-
wistości polityczno-społecznej. 
Może zastanawiać, czy mając 
tę wiedzę, jaką ma dzisiaj, w do-
bie pandemii i społecznych pro-
testów, złożyłby deklarację o wy-
borze kobiety na swego VP. Son-
daże pokazują, że o poparcie płci 
pięknej może być spokojny. Wy-
przedza w tej grupie Trumpa aż 
o ok. 30%. To już jednak pieśń 
przeszłości. Można było zakła-
dać, że po odejściu Klobuchair jej 
miejsce na podium zajmie kobie-
ta zaliczająca się do grona kan-
dydatów tzw. pragmatycznych. 
Wybrzmiało więc nazwisko gu-
bernator „swingującego” Michi-
gan, Gretchen Whitmer. Urodzi-
wa, jeszcze młoda, Whitmer zy-
skała sobie przychylność dużej 
części elektoratu republikańskie-
go w czasie wprowadzania ob-
ostrzeń wiosną. Miała przeciw-
ko sobie silnych przeciwników, 
Trumpa i stację Fox News, któ-
rzy wzywali mieszkańców stanu 
do buntowania się przeciw „tura-
nicznej:” władzy stanowej. Entu-
zjazm konserwatystów schładza-
ją jednak wyraziste, lewicowe po-
glądy gubernator.

Niewątpliwie Biden jako oso-
ba sędziwa kieruje się w wyborze 
kryterium wiekowym. Urząd obej-
mowałby w wieku… 78 lat, bijąc 
tym sposobem rekord w rankin-
gu na najstarszego prezyden-
ta pierwszej kadencji. Zatem – 
z czego zdają sobie zarówno de-
mokraci, jak i republikanie – Bi-
den najpewniej będzie kandyda-
tem jednej kadencji. Jego run-
ning mate jest najpewniej, a przy-

najmniej powinien być, wybie-
rany z myślą o pierwszoplano-
wej roli w kampanii w 2024 r. 

Jeżeli idzie o czarnoskó-
re kandydatki, wybija się nie-
wątpliwe Stacey Abrams, któ-
ra w 2018 r. otarła się o urząd 
gubernatora Georgii. Przeciw-
ko kandydaturze przemawiają jej 
mocno zarysowane, takoż lewi-
cowe poglądy. Są też kandydat-
ki latynoskie: Catherine Cortez 
Masto pierwsza Latynoska zasia-
dająca w Senacie oraz Michelle 
Lujan Grisham, pierwsza latyno-
ska gubernator w USA z Nowego 
Meksyku. Kandydatury wcale re-
alne, bo Biden ma wciąż problem 
z mobilizacją elektoratu latyno-
skiego. Tu gorzej wypada na na-
wet na tle Hillary Clinton. 

Biden, czytając dane staty-
styczne, być może zadaje so-
bie pytanie, które zadawał sobie 
niegdyś Richard Nixon: czy po-
trzebuję w ogóle wiceprezyden-
ta. Otóż Nixon uznał, że wyrazi-
sty kandydat może mu jedynie 
zaszkodzić. Wybrał więc a swe-
go nominata-zastępcę polityka 
niemalże anonimowego, mające-
go za sobą połowę kadencji gu-
bernatora stanu Maryland, Spiro 
Agnew. Agnew zakończył potem 
urzędowanie w atmosferze skan-
dalu, a zastąpił go Gerald Ford. 
Wśród nazwisk branych poten-
cjalnie przez Bidena wymienia się 
nazwisko Keishy Lance Bottoms, 
czarnoskórej burmistrz Atlanty, 
która poparła Bidena już w czerw-
cu 2019 r. Burmistrz utrzymywała 
surowe obostrzenia przeciw-epi-
demiczne tocząc bój z guberna-
torem Brianem Kempem, bliskim 

stronnikiem prezydenta Trum-
pa. Kemp późno wprowadził re-
strykcje, po czym pospiesznie je 
znosił, przyczyniając się do rady-
kalnej ekspansji wirusa SARS-
-CoV-2 w czerwcu, radykalnie 
tracąc w sondażach poparcia.

Rozważania nad charak-
terem, politycznym portfo-
lio i okręgiem wyborczym kan-
dydata na wiceprezydenta sta-
nowią zaledwie wycinek strate-
gii wyborczej. Ta zaś uwzględ-
niać musi takie aspekty jak: mo-
bilizacja własnego elektorat, po-
zyskanie elektoratu tzw. niezde-
cydowanych, ewentualne osła-
bienie mobilizacji elektoratu prze-
ciwnika lub nawet jego pozyska-
nie. Przed Bidenem otworzyła 
się niepowtarzalna perspektywa 
urwania niemal całego centro-
wego skrzydła GOP, tzw. mode-
rate republicans. Mając za sobą 
zdyscyplinowaną PD, popraw-
nie ułożone relacje z Sandersem, 
a zatem i rzeszą jego młodych 
sympatyków, obiecane wsparcie 
popularnych w elektoracie demo-
kratycznym Obamów, wreszcie 
koleżeńskie relacje z wieloma re-
publikańskimi liderami, może Bi-
den bezpiecznie sięgać po część 
elektoratu GOP zdegustowaną 
stylem prezydentury Trumpa. 

A propos tego ostatniego. 
Skoro nie wykluczamy, interpre-
tując aktualne dane sondażo-
we, że ma wciąż, jako incumbent, 
spore szanse, warto rozważać 
inny skrajny scenariusz. Przy-
wodzi go nam na myśl ten sam 
Richard Nixon. A co jeśli to nie 
Trump będzie ostatecznym rywa-
lem Bidena? W tej chwili wycofa-

nie się z urzędującego prezyden-
ta z wyścigu wyborczego wyda-
je się daleko posuniętą abstrak-
cją. Jednakże pół roku wcze-
śniej najśmielszy nawet analityk 
nie prognozował, że osią debaty 
prezydenckiej nie będzie imigra-
cja, mur, Obamacare, giełda, ko-
rupcja, cła, sankcje i Rosja, ale 
dziesiątki tysięcy ofiar zabójcze-
go wirusa i płonąca amerykań-
ska ulica. 

Niewątpliwie aktualny pre-
zydent nie jest typem człowie-
ka, który dobrowolnie zrezygnuje 
z reelekcji, gdy za murami Białe-
go Domu, czekają na niego pro-
kuratorzy i sądy, fiskus, wierzy-
ciele, rozgniewana ulica, a na-
wet Irańczycy. Nie ufając ani de-
mokratom, ani republikanom, nie 
mając tego komfortu, jaki mie-
li Nixon i Reagan, pewni, że na 
miejsce przychodzi prezydent 
z tego samego obozu, Trump naj-
pewniej gotów jest prędzej po-
świecić GOP, aniżeli swoje jeste-
stwo. W relacjach z republikana-
mi Trump dysponuje argumen-
tem w postaci wysokiego wciąż 
poparcia w elektoracie GOP, ale 
senatorowie z GOP, wolno i war-
to domniemywać, również dyspo-
nują własnymi.  Np. mogą pomóc 
odpowiedzieć na pytanie ciekaw-
skich, ile faktycznie warta jest 
Trump Organization.

Zatem w razie tak niewyobra-
żalnego scenariusza, Biden 
ponownie zmuszony będzie 
zweryfikować swe kalkula-
cje, a my rozpoczniemy na-
sze analizy znów od samego 
początku.
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Najważniejszym jednak polem 
zainteresowań Scrutona była fi-
lozofia polityki. W języku pol-
skim jego prace były publikowa-
ne przez poznańskie wydawnic-
two Zysk i S-ka, które wprowa-
dziło do krajowego obiegu inte-
lektualnego takie jego książki 
z filozofii polityki jak: Co znaczy 
konserwatyzm? (2014), Intelek-
tualiści nowej lewicy (1998), Jak 
być konserwatystą (2016), Pożyt-
ki z pesymizmu i niebezpieczeń-
stwa fałszywej nadziei (2012), 
Słownik myśli politycznej (2002), 
Zachód i cała reszta. Globaliza-
cja a zagrożenie terrorystyczne 
(2003) oraz Zielona filozofia. Jak 
poważnie myśleć o naszej plane-
cie (2017).

Patriotyzm a nacjonalizm

Scruton starannie oddzielał poję-
cie patriotyzmu od nacjonalizmu. 
Według niego nacjonalizm jest 
ideologią, w której obiektem de-
ifikacji staje się naród, a nacjona-
listyczne ideologie odwołując się 
do fikcyjnych idei rasy i wspólne-
go pochodzenia destabilizowały 
porządek polityczny i społeczny 
XIX – wiecznej Europy przyczy-
niając się, począwszy od wojen 
napoleońskich, do krwawych re-
wolucji, przewrotów, imperializmu 
i ekspansywności.

Czym innym jednak od ide-
ologii nacjonalistycznej jest po-
czucie lojalności narodowej, któ-
rą Scruton określa mianem pa-
triotyzmu. Wyznacznikiem tak 
pojmowanej lojalności jest po-
czucie wspólnej historii i tożsa-
mości kulturowej oraz solidar-
ność z tymi, którzy tę tożsamość 
podzielają i zamieszkują wspól-
ne terytorium. Takie poczucie lo-
jalności narodowej ma wpraw-
dzie pokojowy charakter, lecz za-
wiera w sobie gotowość obro-
ny wspólnoty przed zewnętrz-
nym zagrożeniem. Scruton obra-
zując mechanizm powstawania 
i oddziaływania lojalności naro-
dowej odwołuje się do przykładu 
domu rodzinnego. Zauważa, że 
potrzeba posiadania domu jest 
jedną z fundamentalnych potrzeb 
człowieka. Daje on poczucie bez-
pieczeństwa i miłości oraz jest ta-
kim miejscem, w obronie którego 
mógłbyś walczyć i poświęcić ży-
cie, gdyby zaszła taka potrzeba. 
W otoczeniu rodzinnym nabywa-
my wiedzy, która jest inna od wie-
dzy teoretycznej dotyczącej praw 
i faktów oraz od wiedzy praktycz-
nej. Wiedza o której mowa, okre-
ślana mianem tradycji uczy jak 
się zachowywać w danej sytuacji 

aby nasze działanie zakończyło 
się sukcesem, czyli było zgodne 
z potrzebami i zainteresowaniami 
innych, które często nie są wyra-
żane wprost.

Przynależność do rodzi-
ny, powiada Scruton, jest czę-
ścią wspólnej tożsa-
mości jej członków, co 
sprawia, że różne opinie 
nie zagrażają jej istnie-
niu. Wręcz przeciwnie, 
to wspólna tożsamość 
umożliwia istnienie opo-
zycji, a tym samym racjo-
nalną dyskusję. Podob-
nie jest we wspólnocie 
narodowej, która jest 
miejscem uczenia się 
sztuki kompromisu. 
W ten sposób – argu-
mentuje brytyjski kon-
serwatysta – lojalność 
narodowa stabilizuje po-
rządek demokratyczny. 
W opinii Scrutona naród 
jest kluczowym osiągnię-
ciem europejskiej cywi-
lizacji polegającym na 
zamianie lojalności reli-
gijnej na świecką, opar-
tą na identyfikacji z te-
rytorium zamieszkanym 
przez ludzi podzielają-
cych pewne wspólne ce-
chy kulturowe.

Państwo narodowe 
a demokracja

Według Srcutona podstawą de-
mokracji nie jest liberalizm, lecz 
poczucie narodowej lojalności. 
Prawa wyrastają bowiem z inte-
resów i potrzeb wspólnoty, przed 
którą odpowiedzialna jest wy-
bierana przez nią władza. Soli-
darność narodowa jest podsta-
wą wzajemnej lojalności mię-
dzy obywatelami i wiąże prawa 
z obowiązkami przez co ułatwia 
osiągnięcie porozumienia mię-
dzy rozmaitymi klasami społecz-
nymi, interesami i wiarami. Pa-
triotyzm jest podstawą roszcze-
nia do suwerenności i gwaran-
tem praw jednostek obejmują-
cych wolność wyznania, sumie-
nia i słowa.

W argumentacji Scrutona klu-
czową rolę pełni pojęcie rozli-
czalności. Rozliczalność władzy 
przed obywatelami jest natural-
nym wytworem narodowej suwe-
renności, która obecnie jest coraz 
bardziej podmywana i ogranicza-
na przez działania takich trans-
narodowych instytucji jak ONZ, 
Światowa Organizacja Handlu, 
Bank Światowy i Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy. Scruton 

zauważa, że: każda z tych mię-
dzynarodowych instytucji, nieza-
leżnie od stojących z tymi dzia-
łaniami intencji, forsuje prawa, 
konwencje i traktaty, często po 
to, aby uzasadnić swoje istnie-
nie i dać zajęcie swoim urzędni-

kom. Największe kraje – w tym 
Stany Zjednoczone – starają się 
opierać ponadnarodowym regu-
lacjom, lecz mniejsze państwa 
narodowe mają w tym zakresie 
skromniejsze możliwości, co pod-
kopuje ich suwerenność i ograni-
cza rozliczalność wybieralnych 
przez obywateli władz.

W ten sposób, przewidu-
je Scruton: „uruchomiony został 
proces, który w praktyce zlikwi-
duje europejskie demokracje na-
rodowe i wyłoni w ich miejsce 
europejskie superpaństwo, no-
minalnie demokratyczne, lecz 
z władzą prawodawczą, która bę-
dzie w małym stopniu rozliczal-
na, ponieważ ukryje się w biuro-
kratycznych instytucjach z wła-
sną długofalową polityką” (Scru-
ton, Zachód i cała reszta. Po-
znań, s. 138). Tymczasem, do-
wodzi Scruton, instytucje zysku-
ją prawomocność w oczach oby-
wateli i przez to stają się efektyw-
ne, gdy są zakorzenione w lojal-
ności przed-politycznej. W przy-
padku państw narodowych taką 
lojalnością jest poczucie przyna-
leżności narodowej. Choć w Unii 
Europejskiej, nie wykształciło się 
jeszcze poczucie lojalności po-
nadnarodowej, to lojalność na-
rodową traktuje się co najmniej 
podejrzliwie.

Kultura odrzucenia 
a globalizacja

Na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku Scruton wprowadził po-
jęcie ojkofobii (zamiennie okre-
ślane „kulturą odrzucenia” lub 

„wyparcia”) rozważa-
jąc je początkowo na 
gruncie kultury amery-
kańskiej. Według nie-
go, zwolennicy i propa-
gatorzy wielokulturowo-
ści w społeczeństwie 
amerykańskim twierdzą, 
że kultura amerykańska 
odznaczać się ma impe-
rializmem, żądzą nisz-
czenia i dominacji nad 
każdą konkurencyjną 
kulturą. Tymczasem inne 
kultury winne być nie tyl-
ko obecne na amerykań-
skim rynku intelektual-
nym i w systemie eduka-
cyjnym, lecz również pro-
mowane i rozwijane.

Pożywką oikofo-
bii jest wielokulturo-
wość, które kieruje się 
przed wszystkim prze-
ciwko rodzimej kulturze. 
Pisze Scruton: „Zwo-
lennik wielokulturowo-
ści buntuje się przeciw-

ko ustalonemu porządkowi: cier-
pi z powodu patologicznej oiko-
fobii, nienawiści do domu rodzin-
nego, która to dolegliwość wy-
stępuje często u intelektualistów 
od okresu oświecenia. Dostrze-
ga on to, co jest jego „własne” 
– jego schedę, jak coś obcego; 
nie znajduje porozumienia, czuje 
się dziedzicznie obciążony. Chce 
uwolnić się od żądań, od presji 
przynależności, bycia z „nami”, 
umiłowania czegoś, wiary w coś, 
zaakceptowania czegoś, co jest 
jego. Dlatego przedstawia swój 
dom jako coś Innego, za pomo-
cą stereotypu, który – jak mu 
się wydaje – może uwolnić go 
od wszelkich zobowiązań” (Scru-
ton, Oikofobia i ksenofilia, w: 
T. Walas, red., Narody i stereoty-
py. Kraków 1995, s. 295).

Jednym, ze źródeł posta-
wy oikofobicznej są procesy 
globalizacji które promują po-
nadnarodowe instytucje, prze-
ciwstawiane państwom narodo-
wym. Według brytyjskiego kon-
serwatysty zwolennicy oikofo-
bii „określają swoją wizję po-
lityczną w kategoriach warto-
ści uniwersalnych, które zosta-
ły oczyszczone ze wszystkich 
odniesień do konkretnych przy-
wiązań charakteryzujących rze-
czywiste historyczne wspólno-

ty. Ojkofobi we własnych oczach 
są obrońcami oświeconego uni-
wersalizmu przed lokalnym szo-
winizmem” (Scruton, Zielona filo-
zofia, Poznań, s. 236).

Podsumowanie

Dla Scrutona postawa patrioty-
zmu była wyprowadzane z ogól-
niejszego ujęcia filozofii politycz-
nej inspirowanej tradycjami brytyj-
skiego konserwatyzmu, w którym 
afirmuje się zdrowy rozsądek, 
ukrytą mądrość tradycji i obycza-
ju. Patriotyzm był dla niego posta-
wą lojalności i solidarności z ludź-
mi zamieszkującymi to samo te-
rytorium i podzielających wspól-
ną kulturę, obyczaje i historię. 
Lojalność wobec ojczyzny była 
dla niego prostym przedłuże-
niem lojalności wobec rodzinne-
go domu, w którym przyszło nam 
się wychowywać. Od tak pojmo-
wanego patriotyzmu Scruton od-
różniał dwie postawy skrajne: na-
cjonalizmu, w którym naród się 
deifikuje oraz oikofobii, w któ-
rej własny naród (czy właściwie 
jego społeczne wyobrażenie) 
ulega demonizacji. Tymcza-
sem w obrazie wspólnoty naro-
dowej konstruowanej w postawie 
patriotycznej te cechy, z których 
należy być dumnym, są wzmac-
niane, a te których trzeba należy 
się wstydzić – osłabiane. Można 
tutaj zauważyć pewną analogię 
z obrazem samego siebie przyj-
mowanym przez jednostkę ludz-
ką. Typowa jednostka ludzka wy-
kształca w sobie pozytywny ob-
raz samego siebie, który jest wa-
runkiem jej samoakceptacji i funk-
cjonowania w społeczności ludz-
kiej. W przeciwnym razie, brak 
czy zaburzenia w samoakceptacji 
siebie może prowadzić do proble-
mów psychologicznych, z popeł-
nieniem samobójstwa włącznie.

Analogicznie, pozytywny ob-
raz narodu wzmacnia postawę 
solidarności społecznej, gdyż 
pewne swoje dobra (pienią-
dze, czas, pracę, życie wresz-
cie) można poświęcić na rzecz 
tego, co się w jakiś sposób ceni 
i uznaje za swoje. Właściwie 
pojmowany patriotyzm nie prze-
kreśla postawy krytycznej wo-
bec dokonań własnego narodu, 
gdyż z jego obrazu nie usuwa 
się wad, lecz poddaje je kry-
tyce, która charakter życzliwy 
i konstruktywny, a nie totalny 
i destruktywny.

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, 
historyk i filozof zatrudniony na Wy-
dziale Filozoficznym UAM

Między patriotyzmem a ojkofobią
Naród w refleksji Rogera Scrutona

 ■ Roger Scruton (1944 - 2020) był jednym z najbardziej znanych współczesnych filozofów 
polityki. Obok Edmunda Burke’a i Michaela Oakeshotta był zaliczany do trzech najważniej-
szych postaci w historii brytyjskiego konserwatyzmu. Napisał ponad 50 książek obejmują-
cych szerokie spektrum zagadnień od estetyki do filozofii Boga. W 2019 r. prezydent RP 
Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.

Krzysztof 
Brzechczyn

Roger Scruton, fot. Wikipedia
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Częste starcia studentów z uży-
ciem szpad lub szabli znalazły 
swój wyraz w wieńczącym fontan-
nę pomniku szermierza, od roku 
1904 stojącym na Placu Uniwer-
syteckim i stanowiącym jeden 
ze znaków uczelni. Najstarszą pol-
ską korporacją studencką była Po-
lonia, utworzona w 1816 roku wła-
śnie we Wrocławiu. Jej dewiza 
brzmiała: „Omnia per Polonia!” 
(Dla Polski – wszystko!).

Trudny dla Polski rok 1861

Wrocławscy Polacy głęboko prze-
żywali wydarzenia, dotyczące 
ich ojczyzny. Każda z serii war-
szawskich demonstracji, krwawo 
tłumionych przez rosyjskie woj-
sko, miała swoje echo w mszach 
św. w intencji ofiar, odprawia-
nych w kościołach św. Krzyża, św. 
Maurycego i Najświętszej Marii 
Panny (na Piasku), w murach któ-
rej być może po raz pierwszy za-
brzmiała wtedy pieśń „Boże, coś 
Polskę”. Jako dotkliwy cios przyję-
to także śmierć wielkiego history-
ka i działacza niepodległościowe-
go Joachima Lelewela i krótko po-
tem – przywódcy Wielkiej Emigra-
cji księcia Adama Czartoryskiego. 
Msze w ich intencji także wypeł-
niły wrocławskie świątynie. Cykl 

złych dla Polski wydarzeń spo-
wodował, że identyfikujący się 
z ojczyzną także nad Odrą zaczę-
li chodzić w żałobnych ubraniach. 
Na śmierć narodowych przywód-
ców i dokonywane przez Moska-
li masakry trudno było cokolwiek 
poradzić. Latem 1861 doszło też 
jednak do wydarzenia, w którym 
ciosy zadane Polsce doczekały 
się mocnej odpowiedzi.

Lingwista – szowinista

W czasie wykładu z językoznaw-
stwa profesor filologii klasycz-
nej Rudolf Westphal wygłosił po-
gląd na temat zbieżności gra-
matyki ze zdolnościami posłu-
gującego się nią narodu do od-
grywania znaczącej roli w świe-
cie i w rozwoju cywilizacji. Jego 
zdaniem nacje germańskie, po-
sługujące się językami stano-
wiącymi system logiczny i pro-
sty, dowiodły swojej wyższości 
nad narodami np. słowiańskimi, 
których języki charakteryzują się 
skomplikowaną fleksją i deklina-
cją. Westphal posunął się nawet 
do stwierdzenia, że zbiorowość, 
używająca w swej mowie np. sie-
dem przypadków z natury rze-
czy muszą być skupiskami bała-
ganiarzy, niezdolnych do utrzy-

mania własnej państwowości. 
Polscy studenci odczytali to jako 
potwarz, skierowaną pod adre-
sem ich ojczyzny. Odpowiedzie-
li obszernym listem, pełnym fak-
tów nie tylko z historii mocarstw 
i dziejów cywilizacji, ale także ta-
kimi np. argumentami, że w języ-
ku starożytnych Rzymian wystę-
puje sześć przypadków (a wraz 
ze szczątkowym miejscownikiem 
– siedem), sanskryt ma ich osiem 
a Węgrzy używają dwudziestu 
dziewięciu! Autorzy listu po-
prosili o ustosunkowanie się 
do ich argumentów na kolej-
nym wykładzie.

Westphal spowodował jednak, 
że do jego wykładu przed waka-
cjami nie doszło. Udało się jednak 
doprowadzić do spotkania poza 
murami uczelni. Profesor przybył 
na nie w towarzystwie kilku stu-
dentów z niemieckiej korporacji 
akademickiej. Z relacji o tym wy-
darzeniu wynika, że Westphal nie 
zamierzał się odnosić do argu-
mentów, wymienionych w liście. 
Dążył natomiast do sprowoko-
wania swych adwersarzy licząc 
na to, że odpowiedzą oni obraź-
liwie a wtedy któryś ze studentów 
niemieckich wyzwie przywód-
cę Polaków i cała sprawa roz-
strzygnie się w pojedynku. Trud-

no stwierdzić, czy przyczyną było 
podzielanie przez młodych Niem-
ców polskich argumentów czy 
ich obawa przed starciem z któ-
rymś z naszych rodaków. Fak-
tem pozostaje, że żaden na żą-
danie satysfakcji się nie zdecy-
dował. Niewykluczone, że także 
to było przyczyną rosnącej iryta-
cji Westphala, który zamiast od-
powiadać na naukowe argumen-
ty swojego głównego dyskutan-
ta obrzucił obelgami, wśród któ-
rych padło stwierdzenie, że „i tak 
jest zbyt głupi, by mógł cokolwiek 
zrozumieć”. Polski student odpo-
wiedział na to jednak bardzo spo-
kojnie stwierdzając, że gdyby nie 
szacunek, jaki żywi dla godno-
ści każdego profesora uniwersy-
tetu, wyzwałby go teraz na po-
jedynek. Nie mogąc swego roz-
mówcy wyprowadzić z równo-
wagi Westphal prawdopodobnie 
sam wtedy stracił panowanie nad 
sobą, gdyż odpowiedział: „To ja 
cię wyzywam!”

Długo pamiętana nauczka

Sekundanci ustalili czas i miej-
sce, niemiecki profesor wybrał ro-
dzaj broni. Sprawa natychmiast 
stała się we Wrocławiu sensa-
cją, wielu zechciało śledzić prze-

bieg tak niezwykłego wydarze-
nia. Jak się jednak okazało – za-
brakło jednej ze stron pojedynku. 
Polski student oczekiwał na We-
stphala przez ustalone przez se-
kundantów pół godziny, po czym 
zgodnie sporządzili oni kilka eg-
zemplarzy protokołu stwierdza-
jącego, że „Rudolf Westphal jest 
człowiekiem obranym z czci i ho-
noru”. Każde z tych oświadczeń 
podpisane zostało przez świad-
ków oraz sekundantów obydwu 
stron a następnie dostarczono 
je redakcjom gazet, korporacjom 
akademickim, władzom uczelni 
i samemu Westphalowi. Władze 
uniwersytetu zakipiały oburze-
niem i uważając, że swym zacho-
waniem profesor okrył uczelnię 
hańbą, natychmiast pozbawiły go 
stanowiska. Jak się wkrótce oka-
zało, Westphalowi trudno było 
znaleźć dla siebie miejsce w ca-
łym królestwie Prus. Kilkanaście 
lat później udało mu się poja-
wić w charakterze wykładowcy 
Uniwersytetu Moskiewskiego.

We Wrocławiu wydarzenie 
to długo pamiętano i komen-
towano. Przez długi czas nikt 
też nie odważył się w podobny 
sposób narazić obrońcom do-
brego imienia Polski.

Działalność nierejestrowa to spo-
sób na to, by bez ryzyka, bez 
szeregu obowiązków administra-
cyjnych i fiskalnych związanych 
z działalnością gospodarczą, po-
stawić pierwsze kroki w biznesie.

Prowadząc działalność niere-
jestrową nie trzeba składać wnio-
sku o wpis do CEIDG, uzyskiwać 
numeru NIP i REGON, płacić 
składek na obowiązkowe ubez-
pieczenia społeczne ani składki 
zdrowotnej z tytułu działalności 
pozarolniczej, odprowadzać zali-
czek na PIT ani rozliczać go mie-
sięcznie albo kwartalnie, płacić 
podatku VAT, prowadzić skompli-
kowanej rachunkowości.

Prowadząc działalność nie-
rejestrową trzeba prowadzić 
uproszczoną ewidencję sprzeda-
ży, czyli spisywać kwoty przycho-
du uzyskanego w danym dniu. 
Można to robić np. w zwykłym ze-
szycie. Przychody z tej działalno-
ści (po odliczeniu kosztów) mu-

simy rozliczyć w zeznaniu rocz-
nym PIT-36, według skali podat-
kowej. Musimy również wysta-
wiać na żądanie klienta rachunek 
albo fakturę, ewentualnie fakturę 
uproszczoną. Co prawda osoba 
prowadząca działalność niereje-
strową jest co do zasady zwol-
niona z obowiązku wystawia-
nia faktury. Musi to uczynić je-
dynie w przypadku, gdy żądanie 
jej wystawienia zostało zgłoszo-
ne w terminie 3 miesięcy od koń-
ca miesiąca, w którym dostarczo-
no towar lub wykonano usługę, 
otrzymano całość lub część za-
płaty. Jednak nawet w tym przy-
padku będzie mogła to być faktu-
ra uproszczona, która zawiera je-
dynie: datę wystawienia, numer 
kolejny, imiona i nazwiska lub na-
zwy podatnika i nabywcy towa-
rów lub usług oraz ich adresy, na-
zwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
miarę i ilość (liczbę) dostarczo-
nych towarów lub zakres wyko-

nanych usług, cenę jednostkową 
towaru lub usługi, kwotę należno-
ści ogółem.

Kto może prowadzić działal-
ność nierejestrową? Działalność 
nierejestrowa to rozwiązanie dla 
osób, które w ramach tej dzia-
łalności w żadnym miesiącu nie 
osiągają kwoty przychodu należ-
nego w wysokości przekraczają-
cej 50 proc. minimalnego wyna-
grodzenia za pracę oraz w okre-
sie ostatnich 60 miesięcy nie wy-
konywały działalności gospodar-
czej. Działalność nierejestro-
wą mogą wykonywać też oso-
by, które w okresie pomiędzy 
30 kwietnia 2017 r. a 29 kwiet-
nia 2018 r. nie były wpisane do 
CEIDG lub których wpis w CE-
IDG został wykreślony przed 
30 kwietnia 2017 r., nawet je-
żeli w okresie pomiędzy 30 
kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 
2018 r. wykonywały działalność 
gospodarczą. Wspomniany próg 

kwotowy dotyczy przychodu na-
leżnego, a nie dochodu.

Nie można prowadzić działal-
ności nierejestrowej w tych obsza-
rach, w których wymagana jest 
koncesja, zezwolenie albo wpis 
do rejestru działalności regulo-
wanej. Nie można jej też wykony-
wać w ramach spółki cywilnej.

Wprowadzenie ułatwień 
o charakterze administracyjnym 
i fiskalnym nie może jednak wią-
zać się z pogorszeniem sytu-
acji konsumentów, zwłaszcza, 
że większość przepisów z zakre-
su ochrony konsumenckiej stano-
wi wdrożenie do polskiego syste-
mu prawnego przepisów unijnych 
dyrektyw. Osoby, które prowadzą 
działalność nierejestrową, mają 
obowiązek respektować prawa 

konsumentów, w tym wykonywać 
obowiązki informacyjne, np. w za-
kresie udzielania informacji o pra-
wie odstąpienia od umowy za-
wieranej na odległość.

Działalność nierejestrowaną 
można prowadzić z przerwami 
(np. kilka miesięcy świadczenia 
usług, kilka miesięcy przestoju), 
o ile ani razu nie zostanie prze-
kroczony próg miesięczny doty-
czący przychodu należnego.

Przekroczenie miesięczne-
go progu przychodu powo-
duje, że działalność niereje-
strowa staje się działalnością 
gospodarczą. Od tego cza-
su w ciągu siedmiu dni trze-
ba złożyć wniosek o wpis do 
CEIDG.

Pojedynek, który wstrząsnął 
uniwersytetem

 ■ W dziewiętnastowiecznym Wrocławiu działało kilka korporacji akademickich. Jedną z form ich aktywności były ćwicze-
nia w strzelectwie i fechtunku, często dochodziło też do pojedynków. Z tego powodu pełne ręce roboty mieli wrocławscy chi-
rurdzy a nierzadko również grabarze.

Artur 
Adamski

Działalność nierejestrowa
 ■ Jednym z najważniejszych celów „Konstytucji Biznesu” jest rozwój przedsiębiorczości, m.in. przez ułatwienie pierwszych 

kroków w biznesie i zmniejszenie obowiązków związanych z drobną działalnością. Służy temu działalność nierejestrowa.

Albert 
Łyjak
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Wywiad

Branża turystyczna stanowi duży 
dział polskiej gospodarki, wytwa-
rzający 15 proc. PKB i ok 1,5 mi-
liona miejsc pracy. Co roku po-
nad 4 mln Polaków podróżu-
je za granicę na zorganizowa-
ne wyjazdy oraz ok. 6 mln indy-
widualnie, a do naszego kraju 
przyjeżdża co roku ok. 20 mln tu-
rystów (ten segment z resztą rok-
rocznie notuje wzrost o kilkana-
ście procent). Mówimy tu o licz-
nej grupie podwykonawców ryn-
ku turystycznego: hoteli, prze-
woźników, przewodników, pilo-
tów wycieczek, gastronomii, wy-
twórców rękodzieła i pamiątek, 
organizatorów spotkań bizneso-
wych, konferencji, targów, wyda-
rzeń artystyczno-rozrywkowych, 
producentów opakowań do ga-
stronomii, dla których branża tu-
rystyczna jest zleceniodawcą. 
Dla tych przedsiębiorców wiosna 
została stracona, a ewentual-
ne projekty jesienne stoją w dal-
szym ciągu pod znakiem zapy-
tania. Skalę problemu, możemy 
pokazać na przykładzie hotelar-
stwa, które w Polsce zatrudnia 
ok. 1 mln. Osób. Przy redukcji 30 
proc. daje to 300 tys. osób po-
zbawionych pracy. A hotelarstwo 
to tylko jeden sektor szeroko ro-
zumianej branży turystycznej.

Jak ocenia Pan sytuację pol-
skiej branży turystycznej po 
pandemii?

Dotychczasowe tarcze w przy-
padku tej branży nie stanowią 
adekwatnej formy wsparcia. Bra-
kuje działań dedykowanych typo-
wo dla branży turystycznej. Klu-
czowym czynnikiem w tym za-
kresie jest brak popytu na usłu-
gi turystyczne i brak możliwości 
na jego szybkie odbudowanie. 
Smutnym przykładem są hotele, 
które otworzyły się dopiero w ok. 
30 proc., właśnie ze względu na 
brak zainteresowania ze stro-
ny zarówno klientów indywidual-
nych, jak i biznesowych.

Czy przewidziane działania 
będą wystarczającym wspar-
ciem pokonania kryzy-
su po pandemii dla branży 
turystycznej? 

Decyzje o spędzaniu waka-
cji w Polsce nie wymagają od 
naszych obywateli rezygna-
cji z atrakcyjnych form wypo-
czynku, zapewniając równocze-
śnie rozwój polskich firm i do-
brobyt obywateli.

Polska oferuje różne atrakcje 
krajobrazowe, klimatyczne i tu-
rystyczne. Narodowe perły, jak 

chociażby rejony województw 
Dolnośląskiego, Pomorza Za-
chodniego, muzeum w Wielicz-
ce, czy też historyczne miasta, 
jak np: Sandomierz. Przez dzie-
siątki lat Polacy spędzali waka-
cje w polskich ośrodkach wypo-
czynkowych i małych urokliwych 
zakątkach Polski. W sytuacji 

pandemii to krajowa turystyka 
daje możliwość stabilnego wypo-
czynku, a krajowy turysta wyda-
jąc pieniądze na wakacje w kra-
ju, wspiera lokalnych przedsię-
biorców, którzy odprowadzają 
podatki do budżetu, z którego fi-
nansowane są np. programy spo-
łeczne lub osłonowe. Paradok-
salnie wydając pieniądze, wzbo-
gacamy siebie, przez zasilanie 
budżetu podatkami. 

Gospodarka polska zosta-
ła już niemal całkowicie od-
mrożona. Przywrócono na-
wet 100 procentowe obłożenie 
miejsc w samolotach.

Czym innym jest uruchomienie 
prawnych możliwości zorganizo-
wania różnych wydarzeń, a czym 
innym jest odbudowanie popytu 
na wydarzenia. Większość hoteli 
stoi zamkniętych, biura podróży 
nie mają pracy, turystyka bizne-
sowa leży, a przewoźnicy są na 
skraju bankructwa. Prawna moż-
liwość otwarcia nie powoduje au-
tomatycznie generowania popytu 
i zysków.

Dlaczego pomoc branży tury-
stycznej jest tak bardzo waż-
na dla wszystkich obywateli?

Trzeba mieć świadomość, 
że w wielu przypadkach brak 
skutecznego przywrócenia ru-
chu turystycznego, oznacza do-
prowadzenie do finansowej ruiny 

konkretnych lokalnych społecz-
ności. W niewielkich miejscowo-
ściach atrakcyjnych turystycz-
nie to punkty gastronomiczne, 
sklepy z upominkami, pensjona-
ty, puby itp. stanowią jedyne źró-
dło dochodu. Trzeba zaznaczyć, 
że przebranżowienie takich loka-
lizacji jest całkowicie niewyko-
nalne. Dla tych terenów nie ma 
innej alternatywy jak przywró-
cenie ruchu turystycznego w ta-
kim zakresie aby mogli zarabiać 
na swoje utrzymanie i odprowa-
dzać podatki do budżetu. Z pro-
blemem tej samej rangi zderza 
się duże aglomeracje nastawio-
ne na turystykę.

Branża turystyczna obejmu-
je wiele sektorów.

Dramatyczna, a wręcz tragicz-
na sytuacja ma aktualnie miej-
sce w sektorze przewoźników 
autokarowych, którzy najbliż-
sze zlecenia mają zaplanowane 
na kwiecień 2021 roku i od po-
łowy lutego nie realizują już żad-
nych zamówień, paradoksalnie 
będąc potentatem na skalę UE. 

Ten segment naszego przemysłu 
jest po prostu w przededniu real-
nej katastrofy.

Całkowite zatrzymanie kra-
jowych spotkań grupowych, tu-
rystyki konferencyjno-szkolenio-
wej wydarzeń artystyczno-roz-
rywkowych, naukowych oraz 
brak perspektyw na szybką re-

aktywację sprzedaży zorganizo-
wanych wyjazdów zagranicznych 
– stawia ten sektor w tragicznej 
sytuacji.

Podobna sytuacja ma też 
miejsce w segmencie pilotów, 
przewodników, którzy od po-
czątku pandemii żyją niemal wy-
łącznie z oszczędności, które 
są na wyczerpaniu. Ewentual-
ny upadek poszczególnych ga-
łęzi polskiej branży turystycznej 
oznacza wystawienie jej na wro-
gie zagraniczne przejęcia. Już 
dzisiaj obserwujemy wzmożo-
ny ruch zagranicznych korpo-
racji, które obserwują uważ-
nie nasz rynek, szukając okazji 
do zakupów naszych przedsię-
biorstw za symboliczne 1 EUR.

Klienci biur turystycznych 
mają prawo odzyskać wpłaco-
ne pieniądze na wydarzenia, 
które się nie odbyły. 

Zwracamy uwagę na niewspół-
mierną do rynku odpowiedzial-
ność organizatorów turysty-
ki związaną z zaistnieniem epi-
demii i czasem trwania ogra-
niczeń w podróżowaniu. Kwe-
stia zwrotów dla klientów na-
leżnych im środków od wrze-
śnia do października (koniec 
ustawowych 180 dni), to najpo-
ważniejsze wyzwanie dla bran-
ży. Branża turystyczna utraci-
ła dochody, na które pracowa-
li wspólnie począwszy od grud-
nia 2019 r. W związku z powyż-
szym odmrożenie naszego prze-
mysłu nawet w dniu dzisiejszym 
spowoduje, że pierwsze reali-
zacje będą mogły być wykona-
ne za kilka miesięcy. W efekcie 
branżowa „dziura przychodowa” 
jest już głęboka na 6 miesięcy, 
a bez radykalnej zmiany działa-
nia ze strony rządu pogłębi się 
ona do 12 miesięcy.

Jakie konkretne działania po-
winny zostać podjęte by po-
prawić sytuacje w branży 
turystycznej?

Najważniejsze jest przekaza-
nie rzetelnej informacji o fak-
tycznym zagrożeniu epidemicz-
nym. Wirus SARS-CoV-2 to na-
zwa czynnika chorobotwórczego 
należącego do koronawirusów, 
który może prowadzić do rozwi-
nięcia się choroby zakaźnej dróg 
oddechowych, nazwanej CO-
VID-19. Jak podają różne źró-
dła blisko 98 procent przechodzi 
chorobę bezobjawowo. 

Czy przekazana rzetelna infor-
macja o epidemii w Polsce po-
może branży turystycznej?

Kompleksowa informacja, przej-
rzysty plan działania i koordy-
nacji międzyresortowych dzia-
łań, stanowi podstawę zwiększe-
nia popytu na usługi turystyczne. 
Brak popytu, jest wynikiem lęku 
zdezorientowanych obywate-
li lękających się o swoje bezpie-
czeństwo. Rozpoczynają się wa-
kacje, jest bon turystyczny, dzie-
ci mogą wyjechać, ale rodzi-
ce nie mają informacji o stanie 
epidemicznym i boją się o dzie-
ci. Od września można realizo-
wać wszystkie zlecenia na tzw. 
„Zielone Szkoły”, które miały od-
być się wiosną. Warunek: ro-
dzice wysyłają dzieci na wypo-
czynek, jeśli otrzymają rze-

Patriotyzm gospodarczy na 
przykładzie branży turystycznej

 ■ O patriotyźmie gospodarczym, rozwiązaniach dla branży turystycznej po kryzysie i sytuacji na polskim rynku turystycz-
nym mówi Grzegorz Gorczyca działacz społeczny, członek fundacji Nasz Kraków w rozmowie z Małgorzatą Orczewską.

►
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Pod względem rachunkowym 
okazuje się, że odpady te posia-
dają dużo wyższą wartość ani-
żeli wydobywana przez ten kon-
cern ruda miedzi. Jednak pro-
blem w odzyskiwaniu pozostałych 
metali szlachetnych jest w tym, 
że KGHM nie posiada odpowied-
nich technologii, do tego aby licz-
bowe i rachunkowe wartości za-
mienić na rzeczywisty produkt 
handlowy. Jest to podstawowa 
trudność, która w aktualnej sytu-
acji uniemożliwia praktyczne od-
zyskiwanie tych metali i uzyski-
wanie z tego tytułu dochodów. 
Te zaś, co należy podkreślić – na-
dal są tylko rachunkowe. Dla nie 
znających realiów firmy, mogą 
one przyprawić o zawrót głowy. 
Aby jednak nie popadać z jednej 
strony w euforię z posiadanych 
zasobów, a z drugiej nie obwiniać 
demagogicznie firmy za zanie-
dbania w tej sprawie, trzeba za-
uważyć, że w KGHM prowadzo-
ne są stałe prace i programy nad 
odzyskiwaniem metali szlachet-
nych i innych cennych pierwiast-
ków zawartych w rudach miedzi.

Rekordy srebra

Od 1994 roku srebro, złoto i inne 
metale szlachetne są odzyskiwa-
ne w Oddziale Metali szlachet-
nych Huty Głogów w Orsku (Huta 
Cedynia). W roku 2001 osiągnię-
to standartową produkcję srebra 
ze szlamów anodowych w ilo-
ści ok. 1200 ton rocznie. W ko-
lejnych latach produkcja ta za-

pewniła KGHM zamiennie pierw-
sze lub drugie miejsce w produk-
cji tego metalu na świecie. Przy 
tej okazji odzyskiwano ok. 0,5 
– 1,5 tony złota. Obecna pro-
dukcja złota i srebra jest jesz-
cze większa ze względu na do-
datkowe ich odzyskiwanie z za-
granicznych inwestycji. Do tego 
dochodzi jeszcze produkcja sele-
nu, niklu i ołowiu oraz renu w ilo-
ści ok.. 1,5 tony rocznie, które-
go cena w przybliżeniu równa 
się jednej dziesiątej ceny złota. 
Cena renu ma tendencje wzro-
stowe w związku z jego wyko-
rzystaniem w technice rakietowej 
oraz do produkcji turbin silników 
odrzutowych. KGHM zasłużenie 
szczyci się swoimi sukcesami.

Nowe wyzwania 

Te nowe wyzwania pod wzglę-
dem dalszego postępu w odzy-
skiwaniu pierwiastków towarzy-
szących rudom miedzi nakre-
ślił dr Jan Krasoń, który był pre-
zesem amerykańskiej spółki po-
szukiwawczej Geoexplores Inter-
national Inc. Był on zaintereso-
wany pracami badawczymi dla 
KGHM Polska Miedź S.A., gdyż 
za pracę dotyczącą geologii lu-
bińskiego złoża otrzymał dokto-
rat na Uniwersytecie Wrocław-
skim. Polonijna gazeta „Nowy 
Dziennik” w 2015 r, w pośmiert-
nym wspomnieniu o nim napisa-
ła” „…zmarł w Denver dr Jan Kra-
soń, jeden z najwybitniejszych 
geologów świata, prezes i zało-

życiel GeoExplorers Internatio-
nal”. To on zainwestował swo-
je kapitały w badania zawarto-
ści metali w odpadach składo-
wanych w stawach osadowych 
KGHM. Pobrane przez niego pró-
by poddane były analizom w jed-
nym z najbardziej wiarygodnych 
laboratoriów tego kraju: ASPEX 
Corporation, Delmont, Pensylwa-
nia. Wydaje się, że uzyskane wy-
niki nie mogą być kwestionowa-
ne. Wielokrotne jego monity w tej 
sprawie skierowane do prezesa 
KGHM pozostały bez odpowiedzi. 
Co najwyżej sugerowano mu, że 
jeżeli stawy osadowe są tak bo-
gate w metale, dlaczego nie za-
inwestuje on w ich bezpośrednie 
odzyskiwanie? 

Prezes Krasoń dobrze znał 
polskie realia i był ostrożny. Wie-
dział on, że polskie prawo dając 
mu koncesje na całościowe ba-
dania i inwestycje z tym zwią-
zane, nie przesądza o udziele-
niu mu koncesji na odzyskiwanie 
tych metali. Po prostu ma on do 
tego pierwszeństwo, lecz kon-
cesje otrzymuje się na zasadzie 
przetargu, co jest wielce ryzy-
kowne po wydaniu dziesiątków, 
a być może i setek milionów USD 
na ten cel. Toczone przez KGHM 
spory o koncesje z zagraniczny-
mi firmami były wystarczającym 
ostrzeżeniem, aby nie zostać z ni-
czym po wykonaniu tego zadania. 
Były to wystarczające ostrzeże-
nia do tego, aby czekać na wspól-
ną inicjatywę z KGHM. Do chwi-
li obecnej nie została ona podjęta.

Skarb w odpadach 
poflotacyjnych

Po śmierci dr. Jana Krasonia jego 
bliski współpracownik Ryszard 
Korol, rozpoczął publikację wy-
ników jego pracy. Do zaintereso-
wanych instytucji i osób przesyła 
on opracowane przez dr J. Kra-
sonia tabele ilustrujące zawar-
tości metali w odpadach poflo-
tacyjnych KGHM. Ponieważ pra-
wie wszystkie te dokumenty opa-
trzone są zastrzeżeniem: „Pry-
watne i Poufne. Ten dokument 
zawiera informacje zastrzeżone. 
Jakiekolwiek ujawnienie lub nie-
uprawnione wykorzystanie tego 
dokumentu lub informacji jest za-
bronione,” Nie będziemy ich ko-
mentować. Jednak podsumowu-
jąca badania tabela nie posiada 
tego zastrzeżenia, dlatego w ca-
łości może być analizowana.

Przedstawiony w tabeli wy-
nik, choć rzeczywisty w labora-
toryjnym wymiarze, po przeli-
czeniu na roczne ich składowa-
nie w skali ok. 26 mln ton, teore-
tycznie daje w przybliżeniu war-
tość ok. 30 mld USD składowa-
nych rocznie odpadów poflota-
cyjnych. Zbiornik „Żelazny Most” 
zawiera ok. 1 mld ton tych od-
padów. Po przeliczeniu wycho-
dzi na to, że wartość tych odpa-
dów przekracza 1 bilion USD! Dr 
Jan Krasoń zdawał sobie sprawę 
z trudności w odzyskaniu choć-
by części, tej wartości, co zazna-
czył w 2013 r. w wywiadzie dla 
portalu Forsal: „Odzyskanie cen-

nych surowców jest skomplikowa-
ne, bo metale występują w odpa-
dach w formie nanocząsteczek. 
Potrzebna jest odpowiednia tech-
nologia… Ale co innego potwier-
dzić obecność metali, a co inne-
go dobrać się do nich. – Do odzy-
skania metali musi być zastoso-
wana nowatorska metoda. Przed 
nami jeszcze wiele badań. Ale je-
śli się uda, to projekt ponowne-
go wykorzystania odpadów może 
być przełomowy – zapowiada 
Jan Krasoń.”

Strategia KGHM

To, że KGHM ignoruje tego ro-
dzaju rewelacje na swój temat, 
jest w jakiejś mierze zrozumiałe. 
Jest zajęte ratowaniem swoich 
zagranicznych aktywów i nie ma 
głowy oraz pieniędzy do nowych 
inwestycji. Trzyma się opracowa-
nej na ten temat strategii. Ta zaś 
ma swoje militarne pochodzenie. 
Dla zwycięzców nie zaleca ona 
na wojennym froncie ratowanie 
najsłabszych jego elementów. 

Odwrotnie jej priorytetem 
jest wspieranie zwycięskich 
frontów na których toczy się 
bitwa. Te zaś w wypadku KGHM 
sytuują się w najtańszym 
i najbezpieczniejszym odzy-
sku metali z jej odpadów. Być 
może, że firma coś czyni w tym 
kierunku, lecz jak na razie nic 
o tym nie słychać w wypowie-
dziach jej prominentnych pre-
zesów i dyrektorów.

KGHM: niewiarygodnie pozytywne 
wyniki badań z USA

 ■ Na początku naszego wieku firma Geoexplores International Inc., z Denver w stanie 
Colorado (USA) na własny koszt przeprowadziła badania odpadów poflotacyjnych skła-
dowanych w zbiornikach KGHM. Ich liczbowe wyniki okazały się rewelacyjne. 

Adam 
Maksymowicz

telną informację o sytuacji 
epidemicznej. Turystyka szkol-
na w okresie ciepłej jesieni też 
stanowi ważny sektor generu-
jący dochody. Nie wiadomo czy 
szkoły od września będą zdalne, 
czy stacjonarne – w ostatnim ty-
godniu są różne informacje. A je-
śli nawet szkoły wrócą do nauki 
stacjonarnej, to nie wiadomo na 
jakich warunkach. Nie wiado-
mo czy będą mogły odbywać 
się szkolne wycieczki lub „Zie-
lone Szkoły”. Rząd przekazuje 
sprzeczne informacje. Np. An-
drzej Gut-Mostowy, wicemini-
ster rozwoju w wywiadzie dla 
RMF24: „Zachęcam wszystkich 
Polaków do większej aktywno-
ści w kraju w tym roku. Mamy 
piękne morze, jeziora, góry. Po-
dróże samochodem, indywidual-
ne, rodzinne. Myślę, że w te wa-
kacje to powinny być dominują-
ce sposoby podróży” – tak „pro-
mował” turystykę krajową, sie-
jąc równocześnie strach. Zaleca 
indywidualny transport, który po-
winien być jego zdaniem dominu-

jący. A dlaczego ma być dominu-
jący? Bo niebezpiecznie jest ko-
rzystać z transportu zorganizo-
wanego? A dlaczego mają być 
bezpieczne tylko podróże indy-
widualne? Skoro stadiony, ko-
ścioły baseny są otwarte? Czy 
tak się zachęca do korzystania 
ze zorganizowanej turystyki? 

Czy pokonanie kryzysu i roz-
wój branży turystycznej ma 
znaczenie dla ogólnej kondy-
cji gospodarki polskiej?

Przetrwanie organizatorów tury-
styki szeroko rozumianej bran-
ży turystycznej jest szczegól-
nie ważne z punktu widze-
nia wszystkich podwykonaw-
ców rynku turystycznego (hote-
li, transportu, przewodników, pi-
lotów) dla których ci organizato-
rzy są zleceniodawcami. Nie na-
leży również pomijać ogromnie 
trudnej sytuacji organizatorów 
spotkań biznesowych, targów, 
czy wydarzeń artystyczno-roz-
rywkowych. Dla tych przedsię-

biorców wiosna również została 
stracona, a ewentualne projekty 
jesienne stoją w dalszym ciągu 
pod znakiem zapytania. 

Jakie okoliczności powodu-
ją, ze branża turystyczna wy-
maga osobnych rozwiązań 
pomocowych? 

Należy zwrócić uwagę, iż wszyst-
kie środki pomocowe przewi-
dziane przez instytucje publicz-
ne w ciągu najbliższych dwóch, 
maksimum trzech miesięcy, ule-
gną wyczerpaniu w naszym 
przemyśle. Postojowe, ZUS, mi-
kropożyczki, czy też skuteczna 
Tarcza Finansowa PFR, obliczo-
na na przetrwanie przez 3 mie-
siące, zostaną lada chwila skon-
sumowane przez naszych przed-
siębiorców i ich pracowników. 
Turystyka to duża gałąź gospo-
darki jako pierwsza otrzymała 
ten potężny cios i ostatnią, która 
się po nim podniesie, ale tylko po 
otrzymaniu adekwatnej pomocy. 
W pakiecie pomocowym, powi-

nien znaleźć pomysł na długolet-
nią odbudowę branży po kryzy-
sie pandemii.

Czy pierwszym pomysłem 
na wsparcie długoletniej od-
budowy mógłby być Bon Tu-
rystyczny przyznawany 
co roku?

Bon Turystyczny ogłoszony jako 
strategiczne działanie mające 
na celu poprawę sytuacji na pol-
skim rynku turystycznym, tyl-
ko pośrednio stanowi wspar-
cie samej branży. Zdecydowa-
nie bardziej jest to inicjatywa po-
mocowa, skierowana do rodzin 
z dziećmi. Dziecko z bonem tu-
rystycznym samodzielnie nie wy-
jedzie na wakacje, a dla rodzi-
ców może zabraknąć pieniędzy 
na wakacje w domowym budże-
cie. Nawet samodzielny wyjazd 
starszego dziecka na obóz wy-
maga zaangażowania większych 
środków i nie ma wykazu insty-
tucji w których można płacić Bo-
nem. Ta inicjatywa jest ciągle 

osnuta mgłą tajemnicy i żadne 
oficjalne konsultacje z branżą nie 
są prowadzone w tym zakresie. 
Trudno oceniać znaczenie Bonu 
dla odbudowy branży.

Polska branża turystyczna 
otrzymała potężny cios, przez co 
pogrążona jest w niezwykle trud-
nej i złożonej sytuacji. Teraz jest 
czas, by podjąć wspólne działa-
nie przedstawicieli branży oraz 
instytucji publicznych w celu 
omówienia i skoordynowania 
działań wszystkich instytucji. Po-
trzebne jest objęcie planem stra-
tegicznym branży organizatorów 
i agentów turystycznych, branży 
przewozów autokarowych i lotni-
czych. Wsparcia wymagają rów-
nież branże targów, przewodni-
ków, turystyki szkolnej, wydarzeń 
artystyczno-rozrywkowych i tu-
rystyki wyjazdowej. Branża tury-
styczna oczekuje pomocy dosto-
swanej do specyfiki jej działania. 
Skuteczne wsparcie branży za-
pobiegnie redukcji miejsc pracy 
i cofnięciu cywilizacyjnemu miej-
scowości turystycznych.

▶
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Firmy handlujące nośnikami 
DVD, Blu-Ray, Ultra HD znów 
mają tę pozycję w swojej ofercie, 
a tegoroczne pobrania z platfor-
my iTunes plasują ów gwiazdor-
sko obsadzony obraz na wyso-
kim siódmym miejscu. Za prze-
kaz czy wręcz przesłanie fil-
mu wyreżyserowanego przez 
twórcę takich pozycji jak m.in. 
„Seks, kłamstwa i kasety wideo”, 
„Erin Brocovich czy „Panaceum” 
odpowiedzialność ponosi jednak 
autor scenariusza Scott Z. Burns. 

Burns, scenarzysta i produ-
cent, z rzadka tylko zajmujący 
się reżyserią, wydaje się podcho-
dzić do swej pracy jak ktoś, dla 
kogo prawda jest faktycznie istot-
na. Napisał scenariusz, reżysero-
wał i wyprodukował film o senac-
kim dochodzeniu w sprawie tajne-
go programu tortur CIA stosowa-
nych wobec więźniów zatrzyma-
nych po 11 września 2001 roku. 
Ten w pełni autorski obraz nosi 
tytuł „Raport” (The Report), świa-
tową premierę miał w styczniu ze-
szłego roku, ale w USA dopie-
ro w połowie listopada. Swoją ka-
rierę w branży Burns rozpoczął 
jednak od funkcji współprodu-
centa, czyli (w amerykańskich re-
aliach) od wyłożenia części pie-
niędzy na produkcję dokumen-
talnego filmu „Niewygodna praw-
da” z Alem Gore’m w roli główne-
go specjalisty od antropogennych 
zmian klimatu oraz „eko-zbaw-
cy” naszego globu. Pół świata po-
wątpiewa wprawdzie, czy dogma-
tycznie formułowane przez niedo-
szłego prezydenta USA tezy mają 
oparcie w faktach, tym niemniej 
film Gore’a zdobył dwa Oscary 
(w kategoriach: najlepszy film do-
kumentalny i najlepsza piosen-
ka oryginalna) oraz odniósł spory 
sukces komercyjny. 

Contagion – Prognoza czy 
instruktaż? 

Pod względem warsztatowym 
scenariusz „Pandemii strachu” 
jest niemal bez zarzutu. Jego au-
tor, który przed napisaniem nie-
wątpliwie konsultował się ze spe-
cjalistami, pokazał i zróżnico-
wał badawcze prace laborato-
riów o różnym poziomie bezpie-
czeństwa, przywołał teorię i logi-
stykę działań zaradczych na wy-
padek wybuchu nagłego zagro-
żenia pandemią, wskazał nawet 
na nieetyczne metody stosowane 
niekiedy przez urzędników WHO. 
W tegorocznym wywiadzie udzie-
lonym na fali ponownej popular-

ności filmu, Burns przywołał opi-
nie ekspertów, którzy już wtedy 
mieli twierdzić, że nie należy py-
tać, czy dojdzie do globalnej za-
razy, lecz kiedy do niej dojdzie... 
To charakterystyczna zbież-
ność ze słowami dr. Anthony’e-
go S. Fauciego, dyrektora Naro-
dowego Instytutu Alergii i Cho-
rób Zakaźnych (NIAID) w USA, 
który jeszcze sporo przed obec-
ną epidemią zapowiadał, że jedy-
ną pewną rzeczą, jaka nas cze-
ka w przyszłości, pozostaje groź-
na, niespodziewana epidemia 
na wielką skalę. 

Scenariusz Scotta 
Z. Burnsa gromadzi wiele wąt-
ków. Jest w nim pokazana wal-
ka o życie zakażonych: i ta bez-
pośrednia w szpitalach, i ta po-
średnia w laboratoriach badają-
cych patogeny. Są sugestywne 
sceny paniki, ale też próby wy-
korzystania kryzysu dla odnie-
sienia osobistych korzyści. Jed-
nostkowa odporność chroniąca 
przed infekcją umożliwia główne-
mu bohaterowi ruchliwość i oso-
bistą aktywność. Równolegle 
z tą opowieścią wyspecjalizowa-
ne wieloosobowe sztaby pracu-
ją nad opanowaniem zarazy oraz 
znalezieniem niezbędnego anti-
dotum... Wszystko to przypomina 
po trosze instruktaż ważny w na-
szej obecnej sytuacji, ale też wy-
jaskrawia różnice między wizją 
scenarzysty a rzeczywistością. 

Filmowy wątek blogera, który 
zarabia na reklamowanej przez 
siebie pseudoterapii specyfi-
kiem o nazwie Forsythia (Forsy-
cja) stanowi antypody awantury 
o terapię chlorochiną i hydroksy-
chlorochiną, być może motywo-
wane tylko nienawiścią świato-
wych mediów głównego nurtu do 
Donalda Trumpa, ale być może – 
gdyby proste terapie i tanie spe-
cyfiki, których nie można już opa-
tentować, okazały się skutecz-
ne – także zazdrością globalnych 
graczy o częściowo utracone ko-
rzyści z produkcji szczepionek. 
Tekst w brytyjskim renomowa-
nym tygodniku medycznym „The 
Lancet”, którego autorzy (Mande-
ep R. Mehra et alii) zdyskredyto-
wali leczenie pochodnymi chini-
ny, został oparty na niespójnych 
danych, dostarczonych przez 
nieznaną wcześniej w branży fir-
mę Surgisphere. Krytycy artyku-
łu, wykazując popełnione w nim 
błędy, zażądali ujawnienia da-
nych. Autorzy jednak odmówili 
i swój tekst wycofali. Co gorsza, 
okazało się, że firmę-dostarczy-

ciela danych, w której pracowa-
ły osoby bez stosownych kom-
petencji – m.in. twórca od litera-
tury SF oraz modelka erotycz-
na – założył jeden ze współauto-
rów owego krytycznego artyku-
łu w czasopiśmie „Lancet”. Hipo-
krates przewraca się w grobie. 

Plusy i fastrygi 
scenariusza 

Scenariusz „Pandemii strachu” 
ma tylko jeden słaby punkt, ale 
za to newralgiczny. Ścięta pal-
ma, spłoszone nietoperze, pro-
się zjadające zgubiony kawa-
łek banana, selfie z kucharzem 
– taka sekwencja zdarzeń, choć 
mało prawdopodobna, jest jesz-
cze do pomyślenia. Ale błyska-
wiczna, praktycznie natychmia-
stowa podwójna przesiadka od-
zwierzęcego koronowirusa z nie-
toperza na świnkę, a potem na-
tychmiast na człowieka i dalej – 
to koncept godny raczej litera-
ta od science-fiction. Aż tak na-
głe mutacje wirusów czy na-
tychmiastowe zmiany gospoda-
rza w przyrodzie nie występu-
ją. Według specjalistów, jest po-
trzebny do tego znacznie dłuższy 
czas albo ostre podkręcenie tych 
procesów w laboratorium... 

Teoretyczny koncept zmia-
ny gospodarza, o którym Burns 
usłyszał albo przeczytał, przy-
gotowując się do pisania scena-
riusza, został tu dla potrzeb fil-
mu pokazany w nierealistycznym 
skrócie. I w filmie, który ma wiele 
innych walorów, można by to wy-
baczyć. Niestety, sugestywność, 
z jaką Soderbergh przełożył 
tę opowieść na ruchome obra-
zy, staje się jednocześnie rodza-
jem alibi dla patogenu SARS-
-CoV-2, który tak ostro wywrócił 
życie ludzkie na opak, a kilkuset 
tysiącom ludzi na świecie już je 
odebrał. 

W przeciwieństwie do niefra-
sobliwości, z jaką Burns potrak-
tował przystosowanie się wiru-
sa, niedawno jeszcze bytujące-
go wśród chińskich nietoperzy, 
a od niedawna rozsmakowane-
go w nabłonku ludzkich płuc, co 
uczyniło go potencjalnym na-
rzędziem śmierci przez udusze-
nie, teoria i praktyka ogranicza-
nia oraz powstrzymywania szyb-
ko rozprzestrzeniającej się za-
razy została przez scenarzy-
stę przedstawiona dość reali-
stycznie. Żeby ograniczyć za-
sięg agresywnie rozsiewającej 
się infekcji i zmniejszyć liczbę do-

tkniętych przez nią osób, trze-
ba wykryć pacjenta zero i wyga-
sić ogniska jej transmisji. 

Ani scenarzysta, ani boha-
terowie opowieści o groźnym 
patogenie nie mają co do tego 
żadnych wątpliwości. Zaatako-
wana przez nieznanego wiru-
sa cywilizacja XXI stulecia sta-
wia do dyspozycji wszelkie środ-
ki, żeby wykryć właśnie ten przy-
padek, w którym doszło do prze-
skoku odzwierzęcego patogenu 
na człowieka. Dzięki temu odzy-
skuje szanse na wygraną z pan-
demią... Tym bardziej, dziwi brak 
analogicznych starań w naszym 
ułomnym realnym świecie. Niby 
zglobalizowanym, ale ideologicz-
nie i politycznie mocno podzielo-
nym. Co więcej, z racji sprzecz-
nych interesów pragmatycznie 
niezbornym, w dodatku targanym 
konfliktami.

Europejskie dziedzictwo 
zobowiązuje

Czy rządzący całkiem zatracili 
już dziecięcą ciekawość świata, 
która każe stawiać pytania w ro-
dzaju, skąd się wziął ten pato-
gen? Czy jest rezultatem natu-
ralnych procesów, o których mó-
wią pospołu dr Tony Fauci oraz 
koledzy Petera Daszaka z Eco-
Health Alliance? Czy może po-
wstał w wyniku laboratoryjne-
go liftingu, na co mogą wskazy-
wać wcale nie mniej realistyczne 
przesłanki? I na ile jest naprawdę 
groźny, bo coraz liczniejsza rze-
sza lekarzy praktyków oraz spe-
cjalistów od wirusologii, chorób 
zakaźnych czy odporności ludz-
kiego organizmu kwestionuje nie 
tylko jadowitość patogenu SARS-
-CoV-2, ale również zalecane od-
górnie metody reagowania na 
to niewątpliwie nowe i dość wy-
magające wyzwanie. 

Panika i utrudniony wgląd w to, 
co działo się na przełomie stare-
go i nowego roku w Chinach, dość 
ograniczona transparentność 
działań tamtejszych władz, a tak-
że swoista sinofilia WHO spra-
wiły, że przez kilka pierwszych 
miesięcy naiwny koncept, że do 
transgatunkowego przeskoku wi-
rusa na człowieka doszło na mo-
krym targowisku z egzotycz-
ną dziczyzną w Wuhanie, jakoś 
światowej opinii publicznej wy-
starczał. Dziś jednak wiadomo 
już, choć te informacje z trudem 
przebijają się do szerszego obie-
gu, że nowy wirus późną jesienią 
pojawił się też we Francji i Wło-

szech, być może zawleczony tam 
przez uczestników wojskowej 
olimpiady, która odbyła się w tym 
samym chińskim mieście w dru-
giej połowie października 2019. 
Dlaczego zatem pytanie o pa-
cjenta zero, tak istotne dla usta-
lenia punktu początkowego epi-
demii, nie jest nadal z uporem 
ponawiane? 

Zamiast elementarnych dzia-
łań niezbędnych dla wyjaśnienia 
źródeł masowych zakażeń i tym 
samym ograniczenia ich zasię-
gu, rządzący w większości kra-
jów świata uporczywie – niczym 
buddyści mantrę – powtarza-
ją niezbyt rozsądny postulat ma-
sowych, a co gorsza, przymu-
sowych szczepień całej popula-
cji. Dlaczego zaszczepienie ca-
łej populacji wydaje się koncep-
tem nieprzemyślanym? Bo pato-
gen, najprawdopodobniej z szal-
ki Petriego, pozostaje bardzo la-
bilny, więc skutecznej i bezpiecz-
nej szczepionki jeszcze długo nie 
będzie, o ile w ogóle uda się ją 
stworzyć. 

Warto zauważyć, że w na-
ukowej tradycji europejskiej do 
poszukiwań sposobów rozstrzy-
gnięcia problemu przystępujemy 
po uprzednim zbadaniu jego do-
kładnych przyczyn. A dziś pro-
ponuje się nam babiloński kon-
cept ucieczki do przodu. To nie 
jest metodologia wzorowana na 
starożytnych Grekach. Tak zwykł 
może postępować perfidny ra-
buś-nomada, ale z pewnością nie 
mędrzec. 

Być może elity polityczne 
świata znają już pochodzenie za-
razy, która zaatakowała rodzaj 
ludzki u progu trzeciej dekady 
XXI wieku. Ale jeśli tak, to dla-
czego nie chcą się tą ekskluzyw-
ną wiedzą podzielić? Jeśli jednak 
nie wiedzą, co też prawdopodob-
ne, to dlaczego nie szukają dalej? 
Dlaczego karnie dostosowują się 
do zaleceń jakichś samozwań-
czych heroldów nowoczesności? 

Dlaczego dają posłuch 
może nawet i profesjonali-
stom, ale profesjonalistom 
z rozproszonych, nie wiadomo 
przez kogo i w czyim intere-
sie sterowanych struktur sie-
ciowych – takich choćby jak 
EcoHealth Alliance – zresz-
tą struktur bez jakiegokolwiek 
mandatu społecznego od oby-
wateli, którzy mają za te działa-
nia płacić i owym rozporządze-
niom podlegać? 

(29 czerwca 2020)

Prawda czasu, 
prawda ekranu

 ■ Film Stevena Soderbergha „Contagion – Epidemia strachu”, który światową premierę miał już bli-
sko dziewięć lat temu, z powodu szaleństw patogenu SARS-CoV-2 przeżywa swą drugą młodość. 

Waldemar Żyszkiewicz
Z   
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Opinie i Akcenty

Mimo bardzo wysokiej frekwen-
cji ( ponad 64 proc.) nie udało 
się rozstrzygnąć wyborów w I tu-
rze. Andrzej Duda uzyskał 43,50 
procent głosów a jego kontr-
kandydat 30,46. Obecny pre-
zydent wygrał w 13 wojewódz-
twach, w 5 z nich osiągając wy-
nik powyżej 50 proc. Zdobył o 3 
mln głosów więcej niż poprzed-
nio i prawie 3 mln więcej głosów 
niż Trzaskowski.

Lokalny sabotaż

W Łodzi nie wywieszono w ogóle 
informacji o właściwych adresach 
komisji wyborczych. A niektó-
re z nich w ostatniej chwili 
przeniesiono w inne miejsca. 
Zagubieni ludzie krążyli po 
osiedlach w ich poszukiwaniu.

W trakcie głosowania oka-
zało się też, że w komisjach 
znajduje się zbyt mało kart do 
głosowania. Trzeba było je do-
wozić. Mieszkańcy zgłasza-
li brak odpowiednich pieczę-
ci na kartach (jedna zamiast 
dwóch ) oraz niemożność od-
dania głosu mimo wcześniej-
szego zgłoszenia.

Komisje obwodowe pra-
cowały w okrojonym składzie. 
W wielu z lokalach znajdowa-
ło się często ledwie 2-3 człon-
ków komisji.

W Komisji nr 116 w Ło-
dzi zasiadał znany z agresji 
ochroniarz marszów KOD na-
zywany FARMAZONEM Fran-
ciszek Jagielski, zgłoszo-
ny do komisji przez Komi-
tet Wyborczy Rafała Trza-
skowskiego. Tenże Farma-
zon jako szef komisji obwo-
dowej nie dopuścił do udzia-
łu w czynnościach wskazane-
go przez Komitet Wyborczy PIS 
„męża zaufania”. Zachowywał się 
jak za najgorszych komunistycz-
nych czasów łamiąc prawo wy-
borcze. Mimo, iż „mąż zaufania” 
posiadał pełnomocnictwo radne-
go PIS Sebastiana Bulaka, odpo-
wiedzialnego w Łodzi za zgłasza-
nie członków komisji wyborczych 
Farmazon wyrzucił go z lokalu. 
Interweniowała Policja.

Przy tej okazji warto przypo-
mnieć, że zasiadający w łódzkiej 
komisji obwodowej krewki ochro-
niarz nie po raz pierwszy ma pro-
blemy z prawem. Obelgi, ataki fi-
zyczne na dziennikarkę TVP pod-
czas demonstracji KOD. Jagielski 
nie jest osobą anonimową. Z nie-
zrozumiałych względów Komitet 
Rafała Trzaskowskiego uznał go 
jednak za odpowiedniego kandy-
data do komisji.

KOD w natarciu

Podobnie wyglądała spra-
wa w Warszawie gdzie w skła-

dzie komisji na warszawskiej Woli 
znalazł się Arkadiusz Szczurek – 
działacz Obywateli RP i KOD, ka-
rany wcześniej za zakłócanie po-
rządku publicznego.

W Szczecinie działacz KOD 
lekceważąc ciszę wyborczą i ła-
miąc przepisy, jako członek ko-
misji wystąpił w znanej z demon-
stracji koszulce z napisem Kon-
stytucja, choć prawo zakazu-
je agitacji. No ale ci, którzy naj-
głośniej krzyczą o rzekomym ła-
maniu praworządności sami 
są z prawem na bakier .

Nie wiadomo dokładnie ile 
członków KOD zasiada w komi-

sjach wyborczych ale już te trzy 
przykłady pokazują, że wraz 
z nimi powróciły najgorsze prak-
tyki, znane z czasów tzw. komuny.

Niszczone banery

Niestety te wybory pokazują 
po raz kolejny, że jesteśmy na-
rodem podzielonym. Zdumie-
wa wzajemna agresja i jej ska-
la. W Wałbrzychu policja zatrzy-
mała 2 strażników miejskich, któ-
rzy w cywilnych strojach jeździ-
li po mieście i niszczyli bane-
ry wyborcze prezydenta Andrze-
ja Dudy. Tłumaczyli, że robią 
to na polecenie przełożonych.

W centrum Łodzi – mia-
sta rządzonego przez koalicję 
PO-SLD przy głównej ulicy „nie-
znani sprawcy” pocięli i zniszczy-
li reklamy wyborcze urzędują-
cego prezydenta. Za to wiszące 
obok banery kandydata PO Ra-
fała Trzaskowskiego i kandydata 
lewicy Roberta Biedronia pozo-
stały nienaruszone. Niszczenie 

materiałów wyborczych szcze-
gólnie na finiszu kampanii zdarza 
się coraz częściej. I choć to czy-
ny zabronione nikt tak naprawdę 
nie ściga sprawców .

Przy okazji tej kampa-
nii w centrum Łodzi pojawiły się 
też liczne plakaty nawołujące do 
nieposłuszeństwa rządzącym. 
Nie były one reklamami wybor-
czymi bo nie prezentowały żad-
nego z kandydatów. Ale prze-
śmiewcza ilustracja prezesa PIS 
oraz sama treść plakatów nie po-
zostawiała wątpliwości, że to za-
woalowana (i zapewne nie zde-
klarowana finansowo) cześć 

kampanii wyborczej przeciwni-
ków Zjednoczonej Prawicy. Kto 
za to zapłacił?

Akcja mobilizacja

Nie ma wątpliwości, że po pierw-
szej turze wyborów potrzebna jest 
jeszcze większa mobilizacja sił 
i powszechny udział w wyborach. 
Należy zadbać aby nowo wy-
brany prezydent miał jak najsil-
niejszy mandat do sprawowania 
funkcji. Od tego, którego z kandy-
datów wybierzemy zależy czy re-
formy w Polsce, w tym te związa-
ne z wymiarem sprawiedliwości, 
tak oczekiwane przez wielu Pola-
ków będą kontynuowane. Czy re-
alizacja programów prospołecz-
nych, nakręcających jednocze-
śnie polską gospodarkę przebie-
gać będzie bez przeszkód.

W ostatnich miesiącach do-
świadczyliśmy już obstrukcji Se-
natu, gdy marszałek Grodz-
ki celowo odsuwał w czasie gło-
sowanie na temat przepisów 

związanych z przeprowadze-
niem wyborów w warunkach 
pandemii poprzez glosowanie 
korespondencyjne.

W POtrzasku

Nietrudno sobie wyobrazić jaką 
obstrukcję może spowodować 
Rafał Trzaskowski gdyby zo-
stał prezydentem RP. Każda na-
wet najdrobniejsza zmiana bę-
dzie przez niego blokowana 
co w szybkim tempie doprowa-
dzi do obstrukcji państwa i osła-
bienia jego roli na arenie mię-
dzynarodowej. Trzaskowski jest 

kandydatem nieprzewidywalnym 
i niewiarygodnym.

Jako urzędujący prezydent 
Warszawy pokazał też cze-
go nie potrafi – nie potrafi rzą-
dzić. Jedyne czym się zajął z we-
rwą to promocja ideologii LGBT. 
A w sprawie dzikiej reprywaty-
zacji jest najwyraźniej zwolenni-
kiem gnębienia lokatorów bo za-
blokował wypłaty odszkodowań 
dla ofiar, które przyznała Komisja 
Weryfikacyjna.

Nie zależy mu też na mająt-
ku miasta albowiem lekką ręką 
oddaje kamienice, które Komi-
sja Weryfikacyjna próbuje zwró-
cić miastu cofając skutki dzi-
kich działań reprywatyzacyj-
nych. Ucieka od problemów mia-
sta którym zarządza. Kiedy kil-
ka miesięcy temu doszło do awa-
rii w warszawskiej oczyszczal-
ni i masa ścieków popłynęła do 
Wisły Trzaskowski był bezradny, 
Gdyby nie pomoc znienawidzo-
nego przez niego rządu nie dał-
by sobie rady.

Jeszcze gorsza sytu-
acja wytworzyła się w trak-
cie samych wyborów. Warsza-
wa tonie w wodzie bo zaniedba-
ne studzienki kanalizacyjne oka-
zały się niedrożne. Znów wybi-
ja też szambo Zrozpaczeni war-
szawiacy pokazują przed kame-
rami zniszczone mieszkania i do-
bytek. A prezydent miasta znów 
nieobecny. Zamiast zarządzać 
skutecznie stołecznym kryzy-
sem w asyście grupki zwolenni-
ków robi objazd Polski. Ważniej-
sza jest dla niego własna karie-
ra polityczna i rozgrywki partyjne 
niż miasto, za które jest odpowie-

dzialny. Jak można powierzyć 
losy kraju komuś tak skrajnie 
nieodpowiedzialnemu?

Kandydat zmiany 
zdania

Rafał Trzaskowski 
już w wypowiedziach po 
ogłoszeniu wstępnych wyni-
ków wyborów zaczął rekla-
mować się jako „kandydat 
zmiany” Zapewne dlatego, że 
zmienia zdanie co chwila. I na 
każdym kroku udowadnia jak 
mało jest wiarygodny.

Kilka lat temu jako kandy-
dat na prezydenta Warsza-
wy wypowiadał wojnę naro-
dowcom, dziś puszcza do 
nich oczko wmawiając Kon-
federatom, że mają wiele 
z nim wspólnego. Choć prze-
znaczał pieniądze warsza-
wiaków na promocję ideolo-
gii LGBT w szkołach i propa-
gował „tęczowe piątki” w kam-
panii wyborczej nie odpowia-
dał na pytania o tę ideologię, 
jakby rozumiał, że zdecydo-
wanie opowiadanie się po jej 

stronie odbierze mu głosy. Prze-
konał się o tym kandydat Lewicy 
Robert Biedroń. Zarówno on sam 
jak i jego sztab ogromny akcent 
kładli na propagowanie LGBT. 
Wspierająca go posłanka Han-
na Gil – Piątek w każdej dysku-
sji z dumą podkreślała, że jest 
biseksualna. Wynik jaki uzyskał 
kandydat Lewicy w wyborach 
(2,2 proc.) wyraźnie pokazuje 
jak mały procent społeczeństwa 
to przekonało. I dla jak małej ilo-
ści ludzi ciągłe wprowadzanie do 
dyskusji publicznej tematu prefe-
rencji seksualnych jest istotne.

Pamiętajmy, że wygrana bi-
twa nie oznacza wygranej woj-
ny . To od nas samych zależy czy 
po 12 lipca Polska będzie dalej 
dobrze rozwijającym się krajem, 
zdobywającym coraz większe 
uznanie na arenie międzynaro-
dowej czy znajdziemy się w PO-
trzasku. Dlatego spieszmy maso-
wo na wybory.

NIC O NAS BEZ NAS!

Powyborcze refleksje
 ■ Wybory prezydenckie częściowo za nami. Wiadomo, że w drugiej turze zmierzy się 

urzędujący prezydent Andrzej Duda, kandydat Zjednoczonej Prawicy z Rafałem Trza-
skowskim, prezydentem Warszawy i wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Reportaż

Człowiek pogranicza, gdy prze-
suwały się granice raz na za-
chód, raz na wschód, to znowu na 
południe i na północ, bronił swo-
jego domu, swojej rodziny, swoich 
bliskich i dalszych, a jednocze-
śnie chciał przeżyć najazdy, woj-
ny, powstania, zabory. Chciał oca-
lić, jeśli już nie siebie, to choćby 
dzieci i wnuków. Nie było łatwo, 
mówią ludzie. Tu, jak popatrzeć, 
to wszędzie stróżki krwi. Obe-
schły, to prawda. 

Dawno obeschły, zabliźni-
ły się, ledwo ślady zostały. Śla-
dy w ziemi. No i teraz odkopują 
te ślady. Na głębokości jednego, 
dwu szpadli odnajdują kości, roz-
łupane czaszki. Ostatnio w Kąko-
lewnicy, gdzie w 1944 stał sztab 
II Armii Wojska Polskiego. Stu 
czterdziestu ośmiu rozstrzela-
nych z wyroku Sądu Polowe-
go. Na całym Podlasiu leżą set-
ki i tysiące rozłupanych czaszek. 
Bez wyroku i bez sądu. Leżą pod 
każdą wsią, na leśnych pola-
nach, w zagajnikach i na polach. 

Ot, ziemia graniczna, życie 
graniczne, śmierć graniczna. Mię-
dzy ludźmi spokojnymi, dobry-
mi, odnajdywali się oprawcy, ko-
laboranci, pomocnicy i wyko-
nawcy zbrodni. Czy kiedykolwiek 
było tu inaczej niż w latach ostat-
niej wojny i po wojnie? Wojna za-
wsze tworzyła podziały, rodziła 
nienawiść i prowadziła do zbrodni. 

W wiekach średnich Podlasie 
stanowiło ziemię, która oddziela-
ła Mazowsze od Rusi Grodzień-
skiej i Brzeskiej. Najbardziej na 
północ wysunięty skrawek daw-
nego Podlasia to Dowspuda opo-
dal Augustowem. Stamtąd grani-
ca biegła na południe do Bugu, 
za Niemirowem przekraczała Bug 
i biegła dalej po ziemię łukowską 
i lubelską, po Radzyń Podlaski 
i po Parczew. Granicę południo-
wą Podlasia stanowiły bagna doli-
ny Włodawy, Piwonii i Tyśmienicy.

Gdy w 1520 utworzo-
no województwo podlaskie ze sto-
licą w Drohiczynie, składało się 
ono z historycznego Podlasia 
i niektórych ziem wschodniego 
Mazowsza, z ziemi goniądzkiej 
i części ziem na południe od je-
ziora Necko, kiedyś zamieszka-
łych przez Jadźwingów. Sejm lu-
belski z 1569 wcielił Podlasie 
z powrotem do Polski, jako jed-
no z województw Korony. Na wy-
soczyznach podlaskich przetrwa-
ły większe obszary leśne, jak 
Puszcza Białowieska i Knyszyń-
ska, a w puszczach przetrwali lu-
dzie pogranicza. 

Na Podlasiu przenikało, a nie-
kiedy ścierało się to, co lechickie, 
z tym, co ruskie. Świadczą o tym 
nazwy wsi: Lack, Boratyniec Ru-

ski i Boratyniec Lacki, Kamionka 
Lacka, Harachwosty, Jabłonna 
Lacka, Krasna, Stok Lacki, Waś-
kowólka, Kosów Lacki i tak da-
lej. Granice administracyjne, poli-
tyczne i etniczne Podlasia w pew-
nych okresach zmieniały się co 
kilka lat, a nawet co kilka miesię-
cy. Tak było w 1920, tak było w la-
tach 1939-1944.  Podlasie należa-
ło w ciągu wieków do Rusi, Litwy, 
Polski, Prus (Podlasie sięgają-
ce od północy do Niemirowa), do 
Rosji i do Austrii (Podlasie sięga-
jące od południa do Niemirowa), 
do Polski, Rosji bolszewików, Pol-
ski, Niemiec, Rosji sowieckiej i po-
nownie do Polski. Zmieniająca się 
przynależność państwowa wią-
zała się często z istotnymi zmia-
nami politycznymi i kulturowymi, 
szczególnie w XX wieku. Przyna-
leżność kształtowała pewien typ 
człowieka pogranicza. 

W czasach PRL organizacje 
białoruskie dwukrotnie występo-
wały do Moskwy i Mińska o przy-
łączenie Podlasia do Związku So-
wieckiego. Obecnie można po-
wiedzieć, że Białoruś utrzymała 
się tylko w Polsce, a nie na Biało-
rusi. No i Polska wspiera tę sytu-
ację, finansując telewizję Biełsat, 
prowadzoną przez Romaszew-
ską, córkę doradczyni prezydenta 
Andrzeja Dudy.

Dzisiaj Podlasie należy do 
najbardziej zróżnicowanych 
pod względem narodowościowym 
i wyznaniowym regionów Pol-
ski. Narodem zdecydowanie do-
minującym są Polacy, ale niektó-
re gminy i wsie zamieszkują głow-
nie Białorusini. W strukturze na-
rodowościowej środkowego Pod-
lasia zaznaczają swą obecność 

nieliczne grupy Ukraińców, poje-
dyncze rodziny Tatarów, Rosjan, 
a dawniej także grupy Żydów, Or-
mian i Karaimów. 

Mapa religijna regionu poka-
zuje, że w wielu gminach wyznaw-
cy katolicyzmu są mniejszością, 
a dominują wierni Kościoła pra-
wosławnego. Religijną mniejszo-
ścią są muzułmanie, protestanci 
i starowiercy. 

Ta różnorodność narodowa 
i religijna była i jest kulturowym 
bogactwem Podlasia. Ale tyl-
ko w czasie pokoju. Podczas wo-
jen wszelkie podziały nie służyły 
spokojnemu życiu. Najeźdźcy roz-
niecali konflikty religijne, naro-
dowościowe, społeczne, podbu-
rzając fornali i tzw. biedniaków 
przeciw ziemianom i właścicie-
lom młynów, stawów, browarów 
i cukrowni. 

Gdy 25 czerwca 1839 roku car 
Mikołaj zlikwidował Unię Brzeską, 
kończyły się na Podlasiu cza-
sy wspólnoty unitów, prawosław-
nych, katolików, muzułmanów 
i wyznawców religii żydowskiej. 
Katolicy z dania na dzień sta-
wali się ludźmi drugiej kategorii, 
zaś unici byli pozbawieni wszel-
kich praw ludzkich. Władze rosyj-
skie wyrzucały unitów z domów, 
pozbawiały ziemi, zsyłały do gu-
berni chersońskiej i na Sybir.

W tamtych czasach wieś Kra-
sna nad Złotą Krzywulą, gdzie 
mieszkam, należała do unic-
kiej parafii w Sworach. Wieś leży 
przy starej drodze, biegnącej na 
Wschód przez Sycynę, Woro-
niec, Leśną, Konstantynów, Gnoj-
no i dalej promem do Niemirowa. 
W czasach prześladowań unitów, 
Swory były wsią, można rzec, 

bohaterską w swym przywiąza-
niu do Kościoła Unickiego. Trwa-
ły przy swojej wierze, mimo okrut-
nych szykan. 

Podlaskie wsie spłynęły 
krwią, kiedy wojska rosyjskie siłą 
przejmowały unickie świątynie. 
Nad wieczorem 17 stycznia 1874 
padli zabici, stratowani przez ko-
nie, gdy Kozacy chcieli przejąć ko-
ściół w Drelowie. Ludzie otoczy-
li swoją świątynię pierścieniem 
i wołali, że jej nie oddadzą. Koza-
cy związali mężczyzn, rzucili ich 
na ziemię i stratowali końmi.

Gdy na ratunek mężczyznom 
pośpieszyły kobiety, Moskale za-
częli strzelać. Padło 18 zabitych 
i 50 rannych. Mimo mrozu, ludzie 
pozostali pod kościołem całą noc. 
Kilka dni po masakrze w Drelowie, 
24 stycznia 1874, doszło do mor-
du w Pratulinie. Wojsko z Brze-
ścia i z Białej Podlaskiej otoczyło 
unitów pod świątynią i rozpoczęło 
szturm. W obronie wiary i kościoła 
życie oddało 13 unitów, a 180 zo-
stało rannych. 

Groby zabitych Rosjanie zrów-
nali z ziemią. Podpalali unic-
kie cerkwie i katolickie kościoły. 
Obrona unickich świątyń w Gnoj-
nie, Niemirowie, Sworach, Kodniu, 
Pratulinie i w wielu innych wsiach 
kosztowała kilkuset zabitych i wie-
lu rannych, zesłanych do więzień, 
do kopalń, do guberni chersoń-
skiej i na Sybir. 

Unicka wieś parafialna Swo-
ry trwała przy Kościele Unickim, 
mimo osadzania w więzieniach, 
bicia, zsyłki za Ural. Najstarsi 
mieszkańcy Krasnej opowiada-
ją legendę, wedle której na skra-
ju wsi, opodal mego dworu, stała 
niegdyś cerkiew unicka. Gdy soł-

daci, bijąc i aresztując ludzi, za-
brali świątynię i zrobili z niej cer-
kiew prawosławną, stał się cud. 
Na oczach mieszkańców, wojska 
i władz gubernialnych, cerkiew za-
padła się pod ziemię. 

O włościanach z parafii Swo-
ry pisał ksiądz Józef Pruszkow-
ski, uczestnik powstania stycznio-
wego, historyk Kościoła na Podla-
siu: „Orali, siali, zbierali, kosili pod 
strażą wojska i dla wojska i czę-
sto na własnych zagonach usta-
wali wyczerpani pracą jak w nie-
woli faraonów”. W roku 1875 rosyj-
skie wojska zaprowadziły prawo-
sławie na całym Podlasiu. 

Rosjanie opuścili Podla-
sie w 1915 roku, wyparci przez 
legionistów Józefa Piłsudskiego. 
Główne siły legionistów szły przez 
Drelów, Sycynę, Woroniec, Swo-
ry, Konstantynów, Gnojno i Niemi-
rów, przywracając wszędzie Ko-
ścioły Unickie. Patrole legionistów 
zapuszczały się do Rogoźnicy, 
Krasnej, Makarówki, Horoszków 
i Borsuków. 

Z dziennika legionistów wie-
my, że 17 sierpnia 1915 roku żoł-
nierze odpoczywali pod Konstan-
tynowem. Niewielki oddział kon-
ny z kapelanem 1 pułku legionów, 
księdzem Henrykiem Ciepiechał-
ło, wszedł do Leśnej Podleśnej. 
Tam żołnierze uczestniczyli w ob-
jęciu przez Polaków dawnego ko-
ścioła i klasztoru paulinów, zamie-
nionego przez Rosjan na klasztor 
i cerkiew prawosławną. 

Latem 1920, gdy rozgorza-
ła wojna polsko – bolszewicka, 
żołnierze polscy czterokrotnie 
przeprawiali się przez Bug mię-
dzy Gnojnem i Niemirowem. Prze-
prawiali się, gdy szli na Ki- ▶

Podlasie, ślady krwi
 ■ Nadbużańskie wsie środkowego Podlasia rozdziela rzeka, a wiąże ze sobą historia. To kraina różnorodności języ-

kowej, religijnej, narodowej i politycznej. W tej krainie mieszka człowiek pogranicza. To człowiek pracowity, spo-
kojny, tolerancyjny wobec inności sąsiadów. W rodzinie i we wsi obcuje z różnymi wyznaniami, nierzadko odczu-
wa przynależność do dwu i więcej narodów. A ziemia, na której się rodzi, świętuje i umiera, to jego święta ziemia. 
Przypadkiem na tej ziemi wypada środek Europy. 

Michał Mońko
P  

Bazylika św. Piotra i św. Pawła w Leśnej Podlaskiej
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Reportaż

jów i kiedy cofali się, i kiedy 
znowu pędzili bolszewików, i kie-
dy wracali znad wschodniej grani-
cy do koszar w Siedlcach, w War-
szawie i w Skierniewicach. 

Na początku sierpnia 1920 
między Janowem Podlaskim i Nie-
mirowem walczył polski 18 pułk 
piechoty i dwa bataliony 56 pułku 
piechoty. Nad rzeką, na Gnojnej 
Górze, Polacy bili się z bolszewi-
kami na bagnety. Ósmego sierp-
nia Polacy wycofali się na Za-
chód. Wówczas bolszewicy we-
szli do kościołów i wymordowa-
li rannych. 

Gdy skończyła się wojna pol-
sko – bolszewicka, życie w mia-
steczkach i wsiach nad Bugiem 
płynęło niebogato, ale spokojnie. 
Zwolna rozwijał się handel. Utrzy-
mywane były przystanie i por-
ty w Horodle, Dubience, Dorohu-
sku, Uhrusku, Orchówku, Wło-
dawie, Kuzawce, Sławatyczach, 
Kodniu i Brześciu. Kursowały stat-
ki towarowe i pasażerskie. 

Katolicy i podlascy unici nie 
brali odwetu na prawosławnych. 
Nie przywrócono cerkwi unickiej 
na Grabarce. Po zachodniej stro-
nie Bugu odzyskana została Le-
śna Podlaska, Sanktuarium Pau-
linów, zabrane niegdyś przez Ro-
sjan. Po wschodniej stronie Bugu 
została prawosławna Grabar-
ka, Góra Tysięcy Krzyży, dawniej 
unicka, od lat dziewięćdziesiątych 
XIX wieku prawosławna. Ludzie 
nad Bugiem ułożyli sobie życie po 
swojemu. 

Ale pokój trwał niespełna dwa-
dzieścia lat. Nagle wybuchła woj-
na i wszystko nad Bugiem się 
zmieniło. Niemirów zajęli Niem-
cy już 11 września, a od 17 do 
20 sierpnia wycofywali się na za-
chodnia stronę Bugu. Tymczasem 
o świcie 24 września 1939 prze-
prawiali się przez Bug między 
Niemirowem a Gnojnem żołnierze 
1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
z Augustowa. Po przeprawie uła-
ni nocowali w Bublu. 

Wojna rozdzieliła nadbużań-
skie wsie. Konstantynów i Gnojno 
na zachodnim brzegu Bugu nale-
żały do Generalnego Guberna-
torstwa, zaś Niemirów i Grabar-
ka na wschodnim brzegu Bugu 
należały do Białoruskiej Repu-
bliki. Sowieci, zaraz po wejściu 
na Podlasie, rozstrzelali polskich 
oficerów, nauczycieli, urzędni-
ków. Następnego roku mieszkań-
cy Niemirowa zostali wysiedle-
ni ze swoich domów, a pozosta-

li przy życiu wojskowi, policjanci 
i przedsiębiorcy zostali wywiezie-
ni na Sybir. 

Po wybuchu wojny niemiecko 
– sowieckiej, hitlerowcy wymor-
dowali w nadbużańskich wsiach 
i miasteczkach wielu Polaków, 
a także polskich Żydów. Z nie-
miecką okupacją walczył nad Bu-
giem 34 pułk piechoty AK, dowo-
dzony przez ppłk Stefana Drew-
nowskiego ps. Roman. Żołnierze 
tego pułku brali m.in. udział w wy-
dobyciu z Bugu niemieckiej rakie-
ty ‘V’.

Nocą 20 maja 1944 kilku żoł-
nierzy 34 pułku wydobyło z Bugu 
niewybuch rakiety V2. Miej-
sce rakiety wskazał i nadzoro-
wał jej wydobyciem z bagniste-
go terenu Franciszek Miłkow-
ski, wykształcony fizyk i chemik 
bez stopnia w AK. 

Gdy w 1944 wojska sowiec-
kie wyparły Niemców z Podlasia. 
Dywizja NKWD, pod dowódz-
twem gen. Borysa Sieriebriako-
wa, rzucona do walki z AK, liczy-
ła 9754 funkcjonariuszy. Forma-
cje UB i II Armii WP, działające na 
Podlasiu, liczyły kilkanaście ty-
sięcy żołnierzy i funkcjonariuszy. 
Agenci UB/NKWD/LWP byli usza-
mi i oczami reżimu ze Wschodu. 
Między nimi wyróżniał się XY, 
agent Smierszy, w czasach PRL 
filmowiec. 

Setki i tysiące i chłopców 
z AK zostało aresztowanych 
i rozstrzelanych, wielu trafiło do 
łagrów w głębi Rosji. W niemiec-
kim obozie na Majdanku, w No-
winach, Krześlinie i Skrobowie 
przebywało kilka tysięcy żołnie-
rzy AK. W barakach Majdanka 
przebywało 200 oficerów i 2,5 ty-
siąca żołnierzy AK. 

W trudnej sytuacji rozpoczęły 
działalność oddziały ROAK (Ruch 
Oporu AK), NZW (Narodowe 
Zjednoczenie Wojskowe), Zrze-
szenie WiN (Wolność i Niezawi-
słość). Komendantem Obwodu 
WiN Biała Podlaska był major Ste-
fan Wyrzykowski ps. Zenon. Dzia-
łalność podziemna na Podlasiu 
była zwalczana z niezwykłą zaja-
dłością i okrucieństwem. Sowieci 
i sowieccy Polacy w walce z pod-
ziemiem wykorzystywali podzia-
ły religijne, narodowe i polityczne. 

Rozstrzelany został szere-
gowiec Nesler, którego w łapy 
Smierszy oddał XL. Syn agenta 
XL, radykalny przeciwnik prawi-
cy, zwalczający i opluwający pra-
wicę, jest dziś człowiekiem na-

uki i człowiekiem sprawiedliwo-
ści w skali Europy. Miałem ro-
bić reportaż filmowy o sprawie 
Neslera, ale jego brat, mieszka-
jący w Krakowie, powiedział: „A, 
nie rozdrapujmy, trochę ciszy się 
przyda”. 

Żołnierze Zenona likwidowali 
konfidentów, rozbijali posterunki 
MO, więzienia i areszty. Szersza 
działalność podziemia antykomu-
nistycznego została zahamowa-
na wiosna 1947, gdy partyzanci 
WiN skorzystali z amnestii. Od-
działy KBW/UB/LWP nadal doko-
nywały masowych aresztowań, 
częstych rozstrzeliwań i wywóz-
ki na Sybir. 

Nadal ginęli w walce party-
zanci, a mieszkańcy wsi, któ-
rzy wspomagali partyzantów, tra-
fiali do więzień. Pojmany w 1952 
Józef Kozłowski ps. Huzar, na-
stępca Łukasiuka ps. Młot, został 
zamordowany w 1953 w więzie-
niu w Białymstoku. 

Huzara skazał na śmierć sę-
dzia Mieczysław Widaj, absol-
went Wydziału Prawa na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza we Lwo-
wie (1934), pułkownik WP, za-
stępca przewodniczącego Naj-
wyższego Sądu Wojskowe-
go w latach 1945-1953, nagra-
dzany w PRL za skazanie na 
śmierć 106 żołnierzy podziemia. 
W uzasadnieniu 12 – krotnej kary 
śmierci sędzia Widaj napisał: 

„Na czele tej bandy stanęli: 
syn kułacki, płód sanacyjnego fa-
szystowskiego wójta, Kazimierz 
Kamieński, wyrafinowany zbrod-
niarz i zdrajca, który w okresie 
okupacji, występując jako dowód-
ca plutonu AK, faktycznie współ-
działał z hitlerowskim najeźdź-
cą… Cała ta zgraja bandycka 
składała się z kułackich zaplecz-
ników, wyrzutków bez sumienia 
i skrupułów, których łączyło jed-
no: nienawiść do pracującego 
chłopstwa, do tych jego warstw, 
które pragnęły się wyzwolić z od-
wiecznej niewoli obszarniczo – 
kapitalistycznej i zrzucić z sie-
bie wyzysk kułacki”.

Chłopstwo zostało przeciw-
stawione ziemianom, właścicie-
lom dworów i dworków. Ziemianie 
zostali wyrzuceni ze swych sie-
dlisk. Ich dwory i dworki najczę-
ściej zostały rozebrane albo spa-
lone. Szlachta zagrodowa mu-
siała zlikwidować wszelkie ozna-
ki szlacheckości. Zniknęły sta-
wy, ganki, altany, okiennice jako 
oznaki szlachetczyzny. w szko-

le chłopskie dzieci po-
kazywały palcami i wy-
śmiewały dzieci dawniej 
ziemiańskie. 

Po śmierci Stali-
na sytuacja na Podlasiu 
zmieniła się o tyle, że 
nadal były masowe re-
presje, ale już UB/KBW 
nie rozstrzeliwało pod 
ścianami stodół. Repre-
sje polegały na tym, że 
młodzież z tzw. reakcyj-
nych rodzin nie dosta-
wała się na studia, ra-
czej kierowana była do 
szkol górniczych. Ci, 
którzy ujawniali się 
albo wychodzili z wię-
zień i obozów po roku 
1956, nie otrzymywa-
li pracy zgodnej ze swo-
im wykształceniem. 

W latach 1976 
i 1985 rozmawiałem 
z Franciszkiem Miłkow-
skim w jego domu w Sie-
miatyczach. Miłkowski 
opowiadał, że raporty o rakietach 
V1 i V2 oraz o sposobie wydoby-
cia V2 przekazywał profesoro-
wi J.G. Po wojnie, w 1946 i 1947, 
przez długie tygodnie i miesiące 
zabiegał o spotkanie z J.G. Kie-
dy w wyznaczonym dniu, po wie-
logodzinnym oczekiwaniu, doszło 
do spotkania, usłyszał: „A intere-
suje się panem UB?” Miłkowski 
odparł: „Nie, nie interesuje się”. 
Na to J.G.: „To niech pan wraca 
na Podlasie i siedzi cicho, bo za-
interesuje się panem UB”. 

Miłkowski wrócił na Podlasie 
i siedział cicho. Pracował w miej-
scowym liceum. Wielu żołnierzy 
AK/NSZ/WiN/NZW siedziało ci-
cho i cicho odeszło na tamten 
świat. Kiedy w 1985 powiedzia-
łem Miłkowskiemu o działalności 
podziemnej w stanie wojennym, 
odrzekł: „Nie warto. Nie warto 
i nie trzeba bezimiennie działać. 
Pracuje pan na kogoś, kto zdo-
bytej dzięki panu sławy nie odda, 
a pana kiedyś pogrąży”. 

W nowej Polsce nie zaschła 
legenda walk z komunistycz-
ną władzą, prowadzoną przez od-
działy Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego i przez Zrzeszenie 
Wolność i Niezawisłość. Najstar-
si mieszkańcy Podlasia wspomi-
nają nade wszystko Stefana Wy-
rzykowskiego, ps. Zenon, Włady-
sława Łukasiuka ps. Młot, Zyg-
munta Szyndzielarza ps. Łupasz-
ka, ppor. Stanisława Grabow-

skiego, ps. „Wiarus”, kpt. Romu-
alda Rajsa, ps. Bury, Józefa Ko-
złowskiego, ps. Huzar. 

Podlasie zabliźniło rany, ale 
nie zabliźniło pamięci. Po la-
tach walk, niepokojów, areszto-
wań, pacyfikacji, rozstrzeliwań, 
palenia żywcem, wysiedleń – 
spokój nastał dopiero w końcu lat 
sześćdziesiątych zeszłego wieku. 
Ten spokój drażni środowiska le-
wackie i bolszewickie. Tam, gdzie 
już przyschła krew rozstrzelanych 
przez NKWD/UB/KBW, przyjeż-
dżają z Warszawy w koszulkach 
z Marksem na piersiach i węszą, 
i szczują jednych przeciw drugim. 

Ale mieszkańcy środkowe-
go Podlasia, samorządowcy, 
przedstawiciele Kościołów chcą 
żeby ludzie po obydwu stronach 
Bugu różnili się w zgodzie, bo róż-
ność jest piękna, a niezgoda ruj-
nuje. „Bug niech nie dzieli, Bug 
niech łączy – ludzi, miasta, regio-
ny i państwa” – mówią na wsiach. 

Cicho płyną wody Bugu. Gdy-
by jednak mogły mówić, wiele 
by powiedziały, wiele by wykrzy-
czały. Ale czy warto, czy trze-
ba mówić o tych, którzy zginę-
li zakłóci bagnetami, rozstrzelani 
pod ścianami, zarąbani siekiera-
mi tylko dlatego, że różnili się ję-
zykiem, wyznaniem i poglądami? 
Doprawdy, niech cicho płynie ży-
cie nad Bugiem.

Zdjęcia: Michał Mońko.

▶

Krzyże przy drodze Suchowola – Jaćwież Mała. Cerkiew na Górze Grabarka. Pomnik Czarnieckiego na Rynku w Tykocinie. Droga z Suchowoli do Jaćwieży Małej.

Kamień z herbem Suchowoli, oznaczający śro-
dek Europy

Święta Góra Grabarka, zwana Górą Tysięcy Krzyży
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Ekonomia i Finanse

Na fladze Indii znajduje się koło. 
Symbolizuje ono proste urzą-
dzenie, którym obywatele tego 
kraju walczyli o swoją niepodle-
głość. W czasach, gdy Indie były 
kolonią, Hindusi rozpoczęli walkę 
o wolność metodami ekonomicz-
nymi. Jedną z nich był bojkot bry-
tyjskich produktów. Utrata wpły-
wów z rynku liczącego setki milio-
nów ludzi było ciosem dla angiel-
skiej metropolii. Nie było to też ła-
twe dla samych Hindusów, któ-
rzy własnego przemysłu włókien-
niczego prawie nie mieli a trzy-
manie się zasady nie kupowa-
nia od Anglików ani kawałka ma-
teriału powodowało, że sami mu-
sieli w swych domach prząść nici 
na kołowrotkach (stąd koło na fla-
dze) i samodzielnie tkać płótno 
na ręcznych krosnach. Ta walka 
przynosiła jednak owoce, gdyż 
na wyspach brytyjskich coraz 
częściej pojawiało się pytanie: 
„Po co nam te Indie, jakie mamy 
z nich korzyści?” 

Szaleństwo dzieci PRL-u

W czasach komunizmu produkty 
dostępne w sklepach polskich (o 
ile w ogóle były) od oferowanych 
na Zachodzie zdawała się dzie-
lić przepaść. Najjaskrawiej prze-
jawiała się ona rozmiarem oferty 
oraz opakowaniami. Z jakością – 
bywało różnie. Każdy, kto pierw-
szy raz znalazł się wtedy w któ-
rymś zachodnim kraju, dozna-
wał oszołomienia ilością, różno-
rodnością i atrakcyjnością tego, 
co tam można było kupić. W Pol-
sce mini – enklawami tego świata 
były sklepy Pewexu. Wejście do 
nich zwykłego obywatela PRL-u 
było aktem masochizmu. Przed-
mioty marzeń stały w nich na wy-
ciągnięcie ręki, ale dostępne były 
za twardą walutę, co przy jej kur-
sie (jedynym dostępnym, czyli 
czarnorynkowym) oznaczało, że 
byle czekoladka oznaczała wy-
datek horrendalny. Wraz z trans-
formacją gospodarczą produkty 
te można było kupować za zło-
tówki, po cenach zasadniczo się 
nie różniących od cen wyrobów 
krajowych. Dopiero kiedy efekt 
zachłyśnięcia zaczął mijać kon-
sumenci zaczęli zauważać, że 
produkowane na rynek polski nie-
mieckie proszki do prania wcale 
nie są lepsze od polskich, za to 
zawierają komponenty tanie jak 
barszcz a z powodu ich szkodli-
wości dawno w RFN zakazane. 
I podobnie – z niemal wszyst-
kim: słodycze na oleju kokoso-
wym i ze składnikami czyniący-
mi te produkty tak niezdrowy-
mi, że u siebie nie wzięłaby ich 
do sprzedaży żadna szanująca 
się sieć handlowa. Takie same 
okazały się być tylko opakowa-
nia. A w nich – gorsza kawa, gor-
sza herbata, gorsze napoje. Nie 

inaczej ze sprzętem radiowym 
czy AGD – w zmywarkach z tym 
samym logo na rynku niemiec-
kim wiele elementów z nierdzew-
nych metali, dla Polaków – z tan-
detnego plastiku. Po tym odkry-
ciu wielu u nas uniosło się ho-
norem, deklarując wybór ofer-
ty producentów polskich. Tyle, 
że polskich producentów często 
już nie było. Decyzje pierw-
szych rządów III RP o całko-
witym otwarciu rynku na za-
lew obcą produkcją – przy-
niosły oczywisty skutek. Uła-
twiła zagładę całych gałę-
zi polskiej gospodarki. Obcy 
kapitał mógł wszystko wyku-
pić za grosze. Polacy, któ-
rych państwo dysponowa-
ło tysiącami fabryk, zostali 
zdegradowani do roli parob-
ków. O tym procesie powinno 
się w naszym kraju bez prze-
rwy przypominać – głośno, 
dobitnie i w szczegółach. Po-
legało ono bowiem na tym, że 
swoimi zakupowymi wybora-
mi polscy konsumenci ułatwi-
li realizowaną w naszym kra-
ju grabież i wrogie przejęcia, 
przyczyniając się do utraty wiel-
kiej części narodowego majątku.

Staropolski kurs na 
spotkanie katastrofy

Jeszcze większy błąd popeł-
niali nasi przodkowie w XVII w. 
Rzeczpospolita była wtedy wiel-
kim producentem zboża. Nie tyl-
ko sprzedawano je tanio, ale gros 
zysków pozostawiano w rękach 
pośredników, z których strzegą-
cy swej autonomii, niepomier-
nie się bogacący Gdańsk i tak 
był tym najsympatyczniejszym. 
Tanie zboże z Polski umożliwiło 
krajom Europy zachodniej sku-
pienie się na rozwoju miast, rze-
miosła a następnie przemysłu. 
Było to tym łatwiejsze, że wiel-
ka część zapłaty za zboże na-
tychmiast do Niderlandów, Nie-
miec, Francji czy Anglii wraca-
ła. Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży zboża Polacy wydawali bo-
wiem na zakup wyrobów, produ-
kowanych w miastach Europy za-
chodniej. Skutek był oczywisty – 
na Zachodzie rozkwitały miasta, 
powstawały nowoczesne gałęzie 
gospodarki a nasze miasta były 
słabe, sektory najbardziej docho-
dowe w ogóle się nie rozwijały. 
Absurdem już krańcowym było 
to, że Rzeczpospolita, jak żaden 
inny kraj trapiona pasmami wo-
jen, najeżdżana przez Szwecję, 
Rosję, Turcję – nie dorobiła 
się własnej produkcji zbrojenio-
wej o odpowiedniej jakości i skali. 
Nasze wojny były źródłem bogac-
twa choćby Holandii, bo najazdy 
odpieraliśmy bronią palną głów-
nie nie naszej, ale np. właśnie ho-
lenderskiej produkcji. Opieranie 

gospodarki na rolnictwie pogłę-
biało rozwojową dysproporcję, 
dzielącą Polskę od krajów Za-
chodu. Naszą pozycję, jako po-
tęgi zbożowej, też w końcu utra-
ciliśmy, gdy w Europie zaczęły 
się pojawiać jeszcze tańsze do-
stawy zboża z zamorskich kolo-
nii. Na domiar złego w II połowie 
XVII w. ochłodzeniu uległ klimat 

naszego kraju. Spadek plonów 
był tak znaczny, że większość 
mniejszych producentów nie zdo-
łała utrzymać swoich majątków. 
Za symboliczny finał takiego mo-
delu gospodarki, zwiastujący już 
katastrofę państwa, uchodzić 
może haracz, jaki od polskie-
go zboża zaczęły pobierać Pru-
sy. W roku 1765 w okolicach Kwi-
dzynia Fryderyk II ustawił arma-
ty, wycelowane w Wisłę. Brze-
gów tej rzeki sięgały tam wów-
czas pruskie granice a ciągle pły-
nęła nią do Gdańska większość 
polskiego zboża, stanowiąca lwią 
część dochodów naszego pań-
stwa i jego mieszkańców. Na 
gwałt ten osłabiona Polska nie 
była w stanie skutecznie odpo-
wiedzieć. Warto pamiętać, na co 
Fryderyk II przeznaczył wszyst-
kie pieniądze, zrabowane wtedy 
Polakom. Prusy były wtedy kra-
jem biednym, którego jedynym 
atutem była silna armia. Ich król 
pieniędzy wydartych Polakom nie 
przeznaczył jednak ani na wojsko 
ani na rolnictwo. Wszystkie skon-
centrował na budowę pierwszych 
dużych niemieckich manufaktur 
a w zasadzie już – fabryk. Cały 
niemiecki przemysł ma swój po-
czątek w tych właśnie inwesty-
cjach – zbudowanych za pienią-
dze zrabowane w Polsce.

Odrobiona lekcja

Nie tylko my popełnialiśmy eko-
nomiczne błędy. Argentyna na 
produkcji wołowiny zarabiała kie-
dyś krocie, dające jej pozycję 
jednego z najbogatszych państw 
świata. Kiedy zapotrzebowa-
nie spadło – brak dywersyfika-

cji zakończył się katastrofą. Pol-
ska przez wieki była natomiast 
mistrzem różnicowania produk-
tów. W czasach Piastów i Jagiel-
lonów nasi przodkowie gospoda-
rowali mądrzej od Anglików czy 
Francuzów. Mimo, że oni mie-
li lepsze warunki do uprawy zbóż 
to jednak niewspółmiernie czę-
ściej zaznawali klęsk głodu. Nasi 

pradziadowie unikali bowiem mo-
nokultur, dzięki czemu kaprysy 
aury i inne plagi nigdy nie pochła-
niały całych zbiorów.

W XIX w. Polacy nie zapo-
mnieli też, że Prusy są państwem 
bandyckim i szukali metod radze-
nia sobie z ich terrorystyczny-
mi metodami. Jeden ze sposo-
bów znaleźli w latach, w których 
Królestwo Polskie, utworzone po 
Kongresie Wiedeńskim, cieszy-
ło się dużą autonomią i przeży-
wało okres błyskawicznego roz-
woju. Polacy znów musieli eks-
portować a droga prowadziła rze-
ką, której dolny bieg kontrolowali 
Prusacy. Minister Drucki – Lubec-
ki wpadł wtedy na pomysł wyko-
pania ok. stu kilometrów kanału, 
który cały polski eksport pozwo-
li poprowadzić do Bałtyku nie Wi-
słą, ale Niemnem. Nigdy wcze-
śniej nie podjęto się w Polsce bu-
dowy czegoś podobnego rodza-
ju a tym bardziej takiej skali. Fa-
chowców nie było żadnych, ale 
dzieło, którego podjął się Igna-
cy Prądzyński, nie tylko zostało 
doprowadzone do szczęśliwego 
finału, ale nawet po blisko dwu-
stu latach nadal funkcjonuje ono 
z precyzją szwajcarskiego ze-
garka.. Nie ma dziś już ono go-
spodarczego znaczenia, ale wraz 
z ciągle działającymi śluzami sta-
nowi nadal czynny cud techni-
ki, niezrównany szlak wodnej tu-
rystyki i dowód, że Polacy mogą 
osiągnąć sukces nawet w dziedzi-
nach dla nich całkowicie nowych.

Sukces jeszcze większy, za-
wdzięczany postawie milio-
nów Polaków, osiągnięty zo-
stał w latach dwudziestych 
XX w. II Rzeczpospolita otoczo-
na była przez państwa nieprzyja-
zne a nieskrywanym celem Nie-
miec było wykończenie polskie-
go państwa wojną celną. Mó-
wił to otwarcie kanclerz Gustaw 

Stresemann (to medale jego 
imienia od władz RFN ode-
brali niektórzy ministrowie 
spraw zagranicznych III RP, 
co wiele mówi o mentalności 
„elit” Ubekistanu). Mamy wie-
le literackich świadectw tego, 
jak wtedy zachowywały się 
miliony polskich rodzin. Dzie-
ciom tłumaczono: „masz tyl-
ko jedną sukienkę a nie trzy, 
bo Niemcy prowadzą przeciw 
Polsce ekonomiczną wojnę”. 
W odpowiedzi także dzie-
ci włączyły się w totalny boj-
kot niemieckich produktów. 
Polegało to np. na tym, że kie-
dy w sklepie do wyboru były 
tańsze i z pięknymi kolorami 
kredki niemieckie – one wy-
bierały droższe, polskie, po-

zbawione najładniejszych barw. 
Dzieci po prostu wiedziały, że 
cena jest wynikiem wypowie-
dzianej ich ojczyźnie wojny. Ak-
ceptowały też gorsze kolory pol-
skich kredek. Było dla nich ja-
sne, że ich producenci posta-
nowili nie płacić Niemcom cła 
od komponentów, niezbędnych 
do uzyskania soczystych barw. 
Ciężkie lata solidarnego polskie-
go uporu przyniosły jednak owo-
ce. Niemieckie zyski z horren-
dalnego cła okazały się być niż-
sze od podatkowych wpływów 
do polskiego budżetu. Wpływów, 
które przyspieszyły budowę 
Gdyni i łączącej ją ze Śląskiem 
kolejowej magistrali.

Czy po ponad trzydziestu la-
tach otwarcia Polski na produkty 
np. niemieckie możemy jeszcze 
dawać wiarę w ich rzekomą wyż-
szość? W Anglii od XIX w. nie-
zmiennie się o nich mawia „wy-
klepane w szopie u Szkopa” 
a od tego czasu znane niemiec-
kie marki AGD powinny się też 
kojarzyć z wygranymi przez 
te koncerny przetargami na wy-
posażenie obozów zagłady w ko-
mory gazowe i krematoria. 

Każdy patriota chce silnego, 
bogatego, bezpiecznego wła-
snego państwa. Jego budowa 
dokonuje się nie tylko pracą, 
ale też wieloma innymi działa-
niami. M.in. codziennymi de-
cyzjami o tym, co kupujemy 
a czego nie.

Patriota na zakupach
 ■ Polacy mają szczególne powody, by kierować się patriotyzmem konsumenckim. I jak 

mało kto – wielkie, w tym i gorzkie doświadczenia.
Artur 

Adamski
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Europa i Świat

Jest to fałszywe stwierdzenie. U nowo-
rodków średni rozmiar mózgu wynosi 350 
cm3. Średnia objętość mózgu dorosłego 
człowieka osiąga 1200 cm3. Ponadto kora 
przedczołowa rozwija się w pełni tylko 
między 16. a 18. rokiem życia. Mózg roz-
wija się od łodygi, a kora przedczoło-
wa rośnie jako ostatnia. Jest to ważne, 
ponieważ ta część mózgu rządzi pewny-
mi aspektami osobowości, sumienności 
i hamowaniem impulsów. Uszkodzenia 
lub opóźnienia rozwojowe w tym regionie 
mózgu skutkują problemami z kontrolo-
waniem emocji.

Odkrycia psychologiczne, które mogą cię zaskoczyć

 ■ Są takie teorie, które wygłaszane na pierwszy rzut oka wydają się 
prawdziwe. Tymczasem okazuje się, że wiele rzeczy czy zjawisk, w któ-
re bezrefleksyjnie wierzymy, daleka jest od prawdy.

Nauka i wiedza

Amazon kupuje 
start-up za miliard 
dolarów

Należący do Jeffa Bezosa, najbogatsze-
go człowieka na świecie, gigant branży e-com-
merce, wchodzi na rynek motoryzacyjny. Fir-
ma poinformowała, że zamierza przejąć za po-
nad miliard dolarów start-up Zoox, który zajmuje 
się rozwijaniem technologii związanych z samo-
chodami autonomicznymi.

Oświadczenie Amazona nie zawiera konkret-
nej kwoty, ale start-up wyceniany jest na po-
nad miliard dolarów. To nie pierwsza inwesty-
cja Amazona w branżę motoryzacyjną. Wcze-
śniej firma Bezosa zainwestowała 530 mln do-
larów w udziały w start-upie Aurora Innovation 
Inc., który również pracuje nad technologiami 
związanymi z autonomicznymi pojazdami.

Kosmos dla 
turystów coraz 
bliżej

To może być przełomowy rok dla komer-
cyjnych lotów w kosmos. Największe firmy już 
od kilku lat zapowiadały start kosmicznej tury-
styki i wszystko wskazuje na to, że już wkrótce 
pierwsi turyści obejrzą Ziemię z kosmosu.

Amerykańska firma Virgin Galactic podpisa-
ła umowę z NASA, a jej efektem mogą być wła-
śnie prywatne loty do Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Firma ma trenować kosmonautów 
amatorów, którzy będą chcieli wziąć udział w ko-
mercyjnych lotach. – Chcemy przybliżyć per-
spektywę planetarną wielu tysiącom ludzi – za-
powiada George Whitesides, dyrektor generalny 
Virgin Galactic.

Następca 
Concorde’a coraz 
bliżej

Inżynierowie przeprowadzają testy nowego 
typu odrzutowca ponaddźwiękowego, który bę-
dzie mógł przewozić ludzi z Londynu do Nowego 
Jorku w 3 godziny. Na przełomie września i paź-
dziernika w tunelu aerodynamicznym ośrodka 
NASA w Langley oceniana będzie nowatorska 
konstrukcja następcy słynnego Concorde’a. 

Opracowany według standardów Quiet Su-
personic Technology (QueSST) samolot ma być 
od swego poprzednika cichszy i mniej paliwo-
żerny. Aktualne testy na modelu stanowiącym 
15 proc. docelowego rozmiaru będą prowadzo-
ne poniżej prędkości dźwięku, tłumaczy NASA. 
Opracowaniem X-plane, jak nazywany jest pro-
jekt, zajęły się na zamówienie NASA zakłady 
Lockheed Martin. Największy nacisk położono 
na redukcję głośnego dźwięku towarzyszące-
mu supersonicznym maszynom podczas prze-
kraczania prędkości dźwięku. Concorde zniena-
widzony był przez wszystkich, którym soniczny 
„wybuch” zbił szyby w oknach albo wystraszył 
zwierzęta w oborze.

Kolejnym etapem będą prototypy zdolne do 
samodzielnego lotu. 

Przegląd
wydarzeń

Elżbieta 
Wiśniewska

Czy nasz mózg jest w pełni rozwinięty w momencie narodzin?

Ludzie zakochują się w kimś zupełnie innym od siebie. Przeciwieństwa się przyciągają.

Jest to nieprawda. Istnie-
ją badania dowodzące, że 
ludzie bardziej są skłon-
ni do przyjaźni i zakochania 
się w osobach do siebie po-
dobnych, choćby ze wzglę-
dy na wiek, pochodzenie, re-
ligię, itp.. Wyobraźmy sobie, 
że podczas randki w ciem-
no dowiadujemy się, że dru-
ga osoba nie cierpi muzy-
ki, której słuchamy, filmów, 
które oglądamy i głosowała 
na partię polityczną daleką 
od naszych poglądów. Ra-
czej trudno się zakochać.

Ludzie używają tylko 10 proc. możliwości swojego mózgu.

To nieprawda. Czy byliby-
śmy w stanie normalnie 
funkcjonować, gdyby usu-
nięto nam 90 proc. mózgu? 
Dla ludzi, którzy tracą nie-
wielką część kory mózgo-
wej w wyniku operacji czy 
udaru, konsekwencje czę-
sto są katastrofalne. Fizjo-
logicznie wykorzystujemy 
cały mózg. Tak jak używa-
my całego prawego łokcia 
i serca.

Członkowie sekt są głupimi, łatwowiernymi owieczkami.

Jest to fałsz. Badania pokazują, że członko-
wie sekt są tak samo inteligentni, jak pozo-
stała część społeczeństwa. Około 95 proc. 
z nich w swojej historii nie miało żadnych pro-
blemów psychicznych. Za to my, jako ludzie, je-
steśmy mocno uzależnieni od przynależności do 
grupy. Jest to potrzeba tak podstawowa i praw-
dziwa, jak głód lub seks. „Sekciarze” są bardzo 
dobrzy w werbowaniu ludzi wykorzystując ich 
chwile słabości i mówiąc to, co oni chcą usły-
szeć. Potężni przywódcy sekt potrafią zapewnić 
bezpieczną przystań, daleką od chaosu świata 
zewnętrznego, oferując jedno z najbardziej pod-
stawowych ludzkich pragnień: potrzebę przyna-
leżności i bycia zaakceptowanym.
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Komentarze i Felietony

Niedawny apel Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego do me-
diów, szczególnie tych najbar-
dziej opiniotwórczych o promo-
wanie polskiej żywności nie stra-
cił na aktualności. Polska żyw-
ność cechuje się wysoką jako-
ścią – to mantra powtarzana 
przez wszystkich ministrów re-
prezentujących resort rolnictwa 
na przestrzeni wielu lat. Do praw-
dziwości tej tezy nie trzeba spe-
cjalnie nikogo przekonywać po-
nieważ polska żywność to mar-
ka sama w sobie. Natomiast je-
śli chodzi o nawyki konsumenc-
kie w relacji do rodzimych pro-
duktów, jest jeszcze wiele do 
nadrobienia.

Polacy z roku na rok 
mają większą siłę nabywczą, 
przechodzą na wyższy poziom 
konsumpcji, co naturalnie cieszy 
ale należy przy tym wszystkim 
pamiętać o strukturze naszego 
koszyka zakupowego. Pamiętaj-
my aby jak największą jego ilość 
stanowiły produkty rodzime, po-
nieważ tylko w ten sposób umoc-
nimy ciężko wypracowana pozy-
cje lidera branży rolno spożyw-
czej w Europie środkowej. Nie 
są to zapędy protekcjonistyczne 
czy bariery ograniczające wolny 
handel ale mądre wzorce czer-
pane z krajów Europy zachod-
niej, w stosunku do, której nikt 
nie podnosi argumentu o promo-
wanie nacjonalizmu gospodar-
czego. Warto odnotować, że wy-
socy przedstawiciele Europej-
skiego Banku Odbudowy i Roz-
woju szczególnie dzisiaj w cza-
sach koronawirusa, przestrze-
gają co zrozumiałe przed skraj-
nymi zapędami nacjonalizmu go-
spodarczego. Warto aby w tych 
kwestiach przeważył zdrowy roz-
sądek, szczególnie w krajobra-
zie, w którym rachunek bieżący 
bilansu płatniczego naszego kra-
ju odnotowuje dodatnie salda.

Dodatkową przewagą kon-
kurencyjną naszych zachod-
nich partnerów jest stopień zor-
ganizowania się sektora rolne-
go, i z tych wzorców jako naród 
także powinniśmy czerpać. Kup-
no rodzimych produktów jako 
element patriotyzmu gospodar-
czego jest jak już podkreślono 
cechą niemalże wszystkich wy-
soko rozwiniętych państw na-
szego kontynentu, w ten spo-
sób tworzymy dobro publiczne 

oraz wspieramy rodzimych rolni-
ków i producentów. Przy każdej 
nadarzającej się okazji szef re-
sortu rolnictwa akcentuje aspekt 
patriotyzmu konsumenckiego. 
Minister przypomina o realizowa-
nych przez stronę rządową wiel-
kich programach społecznych. 
Polacy powinni uwzględnić, iż 
poprzez nabywanie za otrzy-
mane środki rodzimych produk-
tów, w pewnej części, przyczy-
niają się do refinansowania klu-
czowych programów społecz-
nych takich jak 500+ czy 13 eme-
rytura. Część środków wydatko-
wanych przez gospodarstwa do-
mowe na rodzime dobra kon-
sumpcyjne płyną w postaci da-
nin publicznych do dochodów 
budżetowych, te z kolei zasila-
ją obecne lub planowane gwa-
rantowane świadczenia społecz-
ne. W przypadku nabywania to-
warów pochodzących z impor-
tu lub podmiotów rozliczających 
się za granicą wolumen podat-
ków zasilających nasz wspól-

ny budżet jest nieporównywal-
nie mniejszy. Takie działania 
są motorem napędowym naszej 
gospodarki.

Patriotyzm gospodarczy jest 
szczególnie ważny dzisiaj, czy-
li w erze turbulencji gospodar-
czych spowodowanych wirusem 
SARS-CoV-2. Sektor rolny rów-
nież ucierpiał, odczuł ograniczo-
ne łańcuchy dostaw oraz tym-
czasowe utrudnienia eksportowe 
dlatego od naszych przyszłych 
zachowań będzie zależała głę-
bokość recesji oraz w jakim tem-
pie wrócimy na ścieżkę zrówno-
ważonego rozwoju.

Równolegle ministerstwo po-
szukuje kolejnych rynków zbytu. 
Jako kraj mamy nadwyżki i jeste-
śmy eksporterem produktów rol-
no-spożywczych, co naturalnie 
cieszy ponieważ to wpływa na 
bieżący rachunek bilansu płat-
niczego Polski. Polska jako zna-
czący producent żywności odno-
towała w ubiegłym roku eksport 
na poziomie 30 mld euro.

W czasie recesji zauważyli-
śmy także inny ważki trend je-
żeli chodzi o odpowiedzialność 
społeczną szczególnie w wyko-
naniu wielkiego biznesu. Mini-
ster Ardanowski podczas jed-
nej z konferencji, podziękował 
zarządowi Krajowej Spółki Cu-
krowej za udzielenie realne-
go wsparcia podczas pandemii. 
Podkreślił, iż w czasach recesji 
okazało się, iż kapitał ma naro-
dowość, i to właśnie państwo-
we koncerny z wypracowanych 
zysków mogły przysłużyć się 
społeczeństwu w postaci pro-
gramów dedykowanych służbie 
zdrowia.

Aby dostosować się do zmie-
niającego otoczenia rynkowe-
go, działania resortu rolnictwa 
skupiają się na wdrażaniu pro-
gramów i zmian systemowych, 

stwarzających nowe ciekawe 
perspektywy w tym, także pod 
kątem pełniejszego wykorzy-
stania potencjału patriotyzmu 
gospodarczego. Z perspekty-
wy dostępności rodzimych pro-
duktów i ekspozycji na nowych 
klientów to właśnie rolniczy han-
del detaliczny wpisuje się w mo-
del rozwoju obszarów wiejskich.

Warto odnotować, iż mi-
nisterstwo stawia na eduka-
cję, warsztaty i pokazy kulinar-
ne za pomocą których promu-
je nasze dziedzictwo kulinar-
ne. Konsekwentne upowszech-
nianie wiedzy kulinarnej, za-
równo wśród społeczeństwa 
jak i restauratorów niewątpli-
wie wpłynie na nasze i odwie-
dzających nasz kraj turystów 
nawyki żywieniowe, których 
główną baza będą produkty 

Zdrowy patriotyzm 
gospodarczy

 ■ „Dziś nabywanie polskiej żywności jest dobrym, świadomym i patriotycznym wyborem. Polki i Po-
lacy kupując polskie produkty, w tym znakomitą polską żywność, dokonują nie tylko mądrego wy-
boru, ale wspierają naszą gospodarkę, wspierają Ojczyznę” – Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski.

Michał Ćwigoń

►

Fot. pixabay.com
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Komentarze i Felietony
z naszej szerokości geogra-

ficznej. To z kolei powinno w ja-
kiejś przynajmniej mierze uwol-
nić popyt na jeszcze więk-
sze zapotrzebowanie na rodzi-
me produkty. Równie cieka-
wym przykładem jest program 
„kanon kuchni polskiej”, które-
go celem jest wybranie i opisa-
nie co najmniej stu najbardziej 
charakterystycznych polskich 
potraw. Program dedykowa-
ny jest głównie restauratorom, 
którzy zamierzają zmienić lub 
uzupełnić swój profil oraz pro-
mować rodzimą kuchnię. Cie-
kawym przykładem wzmocnie-
nia krajowej konsumpcji jest re-
alizowana przez resortu rolnic-
twa inicjatywa rozwoju platfor-
my e-bazarek, która umożliwia 
skrócenia łańcuch dostaw po-
przez personalny kontakt rolni-
ka z konsumentem. Resort pra-
cuje także nad rozwiązaniami 
dotyczącymi prowadzenia ma-
łych ubojni, które zapoczątko-
wały by nową jakość w zaopa-
trywaniu lokalnej społeczności.

Aby jeszcze bardziej zachęcić 
do nabywania przyjaznych pro-
duktów, ministerstwo będzie pro-
wadzić pacę nad strategią „Od 
pola do stołu”, która jest elemen-
tem Zielonego Ładu w obsza-
rze rolnictwa. Jest to inicjatywa 
organów UE na rzecz sprawie-
dliwego, zdrowego i przyjaznego 
środowisku systemu żywnościo-
wego. Strategia zakłada ambitne 
cele, między innymi: redukcję zu-
życia pestycydów, antybiotyków 
i nawozów oraz poszerzanie po-
tencjału rolnictwa ekologiczne-
go. Wyżej opisane modernizacje 
będą się wiązały z wielorakimi 
dostosowaniami technologiczny-
mi głównie w sferze inwestycyj-
nej (wysokich kosztach dosto-
sowawczych). Inicjatywa bardzo 
pożądana, ale wokół niej spo-
ro niejasności, co do modelu jej 
finansowania. Polska żywność 
jest zdrowa i bezpieczna ale ro-
dzimi rolnicy wpadli w kleszcze 
polityki cenowej ponieważ kon-
sument chciałby kupować wyso-
kiej jakości żywność ale tanio. 

Warto pamiętać, że wyróżnialną 
cechą naszego rolnictwa jest ce-
niona w wielu miejscach na świe-
cie jakość, której w finalnym od-
biorze na pierwszy rzut oka po 
prostu nie widać. Z drugiej stro-
ny nasz finalny nabywca, który 
stawia coraz to nowe wymaga-
nia ekologiczne, równocześnie 
stosuje presję cenową, a to nie 
idzie w parze. Należy pamiętać, 
iż za jakość trzeba zapłacić ryn-
kowa cenę.

Ministerstwo stosując 
miękkie zabiegi perswazyjne 
co rusz stara się wpłynąć na 
otoczenie biznesowe. Zachę-
cając je do refleksji nad myśle-
niem w kategoriach społecznej 
gospodarki rynkowej jako klau-
zuli generalnej wprost wyarty-
kułowanej w naszej ustawie za-
sadniczej. Resort rolnictwa w ze-
szłorocznym komunikacie opu-
blikował listy zakładów przetwór-
stwa rolno-spożywczego, które 
sprowadzają tysiące ton mięsa 
(w tym zwierząt do uboju), sera 
oraz masła. Obserwując wyzwa-

nia polskiego rolnictwa w dobie 
spowolnienia, tym bardziej dziwi 
fala krytyki liberalnych mediów 
na resort rolnictwa za upublicz-
nienia statystyk odnośnie pod-
miotów gospodarczych importu-
jących surowce spożywcze bądź 
produkty gotowe z poza teryto-
rium naszego kraju. Tym bar-
dziej, iż zdaniem ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi posiadamy 
istotne nadwyżki surowców rol-
niczych, np. mleczarnie cechu-
ją się „nadpłynnością” surow-
ca, ponieważ rynek wewnętrz-
ny nie jest w stanie wchłonąc ca-
łej produkcji. Taki obrót oraz opi-
sane praktyki są dopuszczalne 
i akceptowalne z punktu widze-
nia wewnątrzwspólnotowego na-
bycia towaru. Podmioty gospo-
darcze są uprawnione do impor-
tu, ale nic nie stoi na przeszko-
dzie aby opinia publiczna, kon-
sumenci poznali dane o wolu-
menie tych transakcji. Jako spo-
łeczeństwo od lat dążymy do ni-
czym nieskrępowanej transpa-
rentności i niwelowania asymetrii 

informacji we wszystkich wymia-
rach życia gospodarczego. Zda-
niem resortu pozycja polskie-
go rolnika jest marginalizowana, 
szczególnie w oferowaniu nieryn-
kowych cen przez przetwórców. 
Minister w zdecydowany spo-
sób wyraził zaniepokojenie ta-
kim stanem rzeczy, tym bardziej, 
iż w ostatnich latach zakłady 
przetwórstwa stosujące opisane 
praktyki skorzystały z ogromne-
go wsparcia publicznego na roz-
wój swoich zakładów.

W tym momencie warto nad-
mienić, iż obecnie trwają pra-
ce nad zmianami oznakowa-
nia produktów. Minister zako-
munikował, iż w jego odczuciu 
konsument nie chce anonimo-
wej żywności, w ręcz przeciw-
nie chce wiedzieć dokładnie 
co nabywa i skąd dana żyw-
ność pochodzi. Poprzez ozna-
czenie dóbr, nabywca otrzy-
muje możliwość dokonywania 
świadomych wyborów pod-
czas zakupów.

▶

Patriotyzm gospodarczy jest po-
jęciem coraz częściej wkracza-
jącym w życie świadomych kon-
sumentów, którzy chętniej wy-
bierają rodzime produkty alter-
natywne dla wyrobów zachod-
nich. Tym samym wspierają go-
spodarkę i firmy będące waż-
nym elementem ekonomicznym 
i społecznym. 

Prawo konsumenta

Ujmując temat w ogólnych zary-
sach, patriotyzm gospodarczy 
polega na świadomych wybo-
rach konsumenckich, które opie-
rają się na wiedzy, kto jest pro-
ducentem danego towaru, jaka 
jest jego cena i jakość, z jakich 
materiałów jest wykonany. Poli-
tyka gospodarcza nie jest przy-
pisana jedynie do rządu i samo-
rządów, ale kształtuje ją również 

konsument, który codziennie po-
dejmuje decyzje o wyborze dóbr 
i usług. Aby podjąć decyzję, 
dzięki której będzie można wes-
przeć polskie firmy, potrzebna 
jest wiedza, które podmioty go-
spodarcze są polskie a które za-
graniczne. Dlatego też takie in-
formacje powinny być szeroko 
podawane, przede wszystkim na 
stronach rządowych.

Na zakupy z „Polą”

Trudno dziś być patriotą gospo-
darczym oraz wspierać polskie 
firmy, skoro jest tak duży wybór 
towarów różnych producentów. 
Najczęściej kierujemy się ceną 
lub sprawdzonym już przez sie-
bie produktem. Nie mamy jed-
nak pewności, czy wybrany 
przez nas towar jest polskiego 
pochodzenia. Aby pomóc kon-

sumentowi w świadomych za-
kupach, została stworzona mo-
bilna aplikacja o wdzięcznej na-
zwie „Pola”, która na podsta-
wie kodu towaru określi czy jest 
to produkt polski czy zagranicz-
ny. Aplikacja powie, czy wybra-
na firma:
• jest zarejestrowana w Polsce
• posiada 100% polskiego 

kapitału
• prowadzi produkcję na tere-

nie naszego kraju
• tworzy wykwalifikowane 

miejsca pracy
• nie jest częścią zagraniczne-

go koncernu

Producent – konsument

Konsumenci lubią duże sieci 
handlowe. Dlatego dobrym po-
mysłem byłoby stworzenie skle-
pów firmowych, które będą ofe-
rować produkty pochodzące 
bezpośrednio od producenta. 

Chociażby odzież. Pol-
skie wyroby są dobrej jakości, 
staranne wykonane lecz nieste-
ty w wyższej cenie niż podob-
ne dostępne w galeriach. Wy-
nika to przede wszystkim z po-
średnictwa. Droga wytwórca – 
hurtownia – sklep, to stanowczo 
za długa droga. Gdy towar do-
trze do konsumenta ma cenę 2, 
3 razy wyższą. W dobie dużych 
galerii zakupy w mniejszych ro-
dzimych sklepach po prostu nie 
opłacają się. Dlatego też placów-
ki takie często upadają, a produ-
cenci tracą nabywców. 

Postawa patriotyzmu 
gospodarczego w młodym 

pokoleniu

Powinnością patrioty ekono-
micznego jest swoim zachowa-
niem konsumenckim uczulać 
młodzież i dzieci na sposób wy-
boru zakupów. Zwłaszcza dzie-
ci, naśladują dorosłych i popu-
larne przysłowie „czym skorup-
ka za młodu nasiąknie….” jest 
jak najbardziej zasadne.

Dobrym posunięciem władz 
byłoby wprowadzenie w szko-
łach, jeżeli nie przedmiotu, to cho-
ciażby tematu patriotyzmu go-
spodarczego na lekcji z podstaw 
przedsiębiorczości. 

Patriotyzm ekonomiczny 
nie eliminuje

Idea patriotyzmu gospodar-
czego nie powinna jednak wy-
kluczać prawa konsumenta do 
zakupu produktów zagranicz-
nych. Nie chodzi o to aby boj-
kotować te towary, jedynie aby 
chcąc zakupić dany towar ta-
kiej samej jakości, w pierwszej 
kolejności wybrać produkt pol-
ski. Żyjemy w epoce globali-
zmu i eksport oraz import to-
warów jest rzeczą naturalną. 
Bez wymiany towarów niejed-

na gospodarka nie mogłaby 
się rozwijać. 

Brać przykład innych 
krajów

Kraje wysoko rozwinięte, któ-
re od lat windują swoją go-
spodarkę poprzez innowacyj-
ność oraz wspieranie rodzimych 
przedsiębiorców, dobrze wie-
dzą, że patriotyzm ekonomiczny 
jest właściwą droga do dobroby-
tu. Nasi zachodni sąsiedzi, Fran-
cuzi, Niemcy, w pierwszej ko-
lejności kupują krajowe produk-
ty. I jest to dla nich oczywiste. 
W północnych Włoszech współ-
praca rodzimych firm odegrała 
znaczną rolę w tworzeniu potę-
gi gospodarczej. Markety w Gre-
cji są wyłącznie greckie. Rów-
nież w krajach azjatyckich, w sferze 
ekonomicznej prym wiodą przed-
siębiorcy danego kraju. To tylko 
parę przykładów, które mogą być 
drogowskazem rozwoju gospo-
darczego naszego kraju. 

Wspierajmy więc naszych 
przedsiębiorców kupując pol-
skie produktu. Miejmy swój 
udział w rozwoju firm, podnie-
sieniu jakości wyrobów, zwięk-
szeniu liczby miejsc pracy 
a tym samym dobrobycie w na-
szych rodzinach.

Partiotyzm
wsparciem dla gospodarki

 ■ W prostym ujęciu patriotyzm to miłość do ojczyzny, wyrażająca się m.in. dbaniem o bez-
pieczeństwo terytorialne, społeczne, ekonomiczne. 

Elżbieta 
Czechowska
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Polska i Polacy

Rosyjskie bajania o II wojnie 
światowej (zresztą rozumia-
nej jako tzw. wojna ojczyźniana 
1941-1945), będące elementem 
imperialnej polityki historycznej, 
nie napotyka na odpór naukow-
ców, nie mówiąc o mediach. 
Zarówno jednym, jak i drugim, 
uchodzi uwadze tragiczny para-
doks, jaki ujawnił proces szes-
nastu (uprowadzonych do Mo-
skwy 75 lat temu). 

Oto stalinowski wymiar spra-
wiedliwości ukarał ich za wal-
kę o niepodległość swego pań-
stwa, za nieuznawanie nasła-
nego „rządu lubelskiego” i wier-
ność rządowi na uchodźstwie 
(n.b. uznawanego przez inne 
państwa, z wyjątkiem ZSRS). 
Ta Orwellowska konstata-
cja nadal pozostaje bez od-
powiedniej refleksji. Nikt też 
nie wspomina – przy okazji de-
filady w Dniu Zwycięstwa – 
że w Wehrmachcie i SS służyło 
400 tys. Rosjan.

Bajdurzyć o jakichś nazi-
stach mogą tylko ignoranci, lub 
ludzie o złych (antypolskich) in-
tencjach, realizujących niemiec-
ką politykę historyczną i takież 
interesy. Oto już w 1922 roku 
gen. Hans von Seeckt precyzo-
wał – egzystencja państwa pol-
skiego jest nie o zniesienia i nie 
do pogodzenia z życiowymi in-
teresami Niemiec. Musi ono 
zniknąć i zniknie wskutek wła-
snej słabości i za przyczyną 
Rosji z naszą pomocą. Jak wi-
dać, niemieckiego imperializmu 
(Drang nach Osten) nie warun-
kuje nazizm (naziści rządzą 
od 1933 roku), tak jak rosyjskie-
go imperializmu nie warunkuje 
komunizm.

W Czechosłowacji, utwo-
rzonej po traktacie wersalskim, 
Czesi byli mniejszością etnicz-
ną, co nie przeszkodziło im za-
jąć Śląsk Cieszyński (wcześniej 
mieszkający tam Polacy opo-
wiedzieli się za Polską) pod-
czas wojny polsko-bolszewic-
kiej, co zaaprobowały państwa 
zachodnie. Stan grabieży trwał 
do układu monachijskiego, kie-
dy to Czesi postanowili zwró-
cić Zaolzie, rzucając na Polskę 
odium niemiecko-polskiego roz-
bioru swego państwa. Nie ba-
cząc na te okoliczności, polscy 
politycy licytują się w przepra-
szaniach „braci Czechów”. Igno-
rancja, polityczna poprawność, 
pedagogika wstydu – wszyst-
ko razem. Bo Francuzi, Angli-
cy, Włosi – sygnatariusze ukła-
du – nie przepraszali, nie mó-
wiąc o Niemcach.

Stalinowskie „burzymurki” 
z Biura Odbudowy Stolicy nisz-
czyły nadające się do odbudo-

wy kamienice, by usunąć „bur-
żuazyjno-kapitalistyczne” pięt-
no Warszawy. W rezultacie mia-
ła ona utracić swą tożsamość. 
Stolica socjalistycznego pań-
stwa nie mogła nie mieć so-
crealistycznej architektury. Te-
raz warszawscy miłośnicy za-
bytków skierowali do IPN wnio-
sek o uznanie „burzymurstwa” 
Wydziału Urbanistyki Biura Od-
budowy Stolicy jako zbrodni sta-
linowskiej na Warszawie.

Z zadziwiającą konsekwen-
cją obecny magistrat kontynuuje 
dawną politykę, Przebudowu-
je ulice, które zachowały przed-
wojenną zabudowę, projektu-
je szpalery drzew, zasłaniające 
zabytkowe obiekty. I w dziura-
wym stołecznym budżecie znaj-
dują się na to pieniądze (np. wo-
kół Domu Towarowego Braci 
Jabłkowskich – skwerek wypo-
czynkowy). Stołeczny magistrat 
nie ustaje w wysiłkach do reali-
zacji brukselskiej ideologii post-
historyzmu (zacieranie tożsa-
mości miasta), choćby przeciw-
stawiając się odbudowie Pałacu 
Saskiego.

Zamiast rewitalizacji zacho-
wanej zabudowy, modernistycz-
ne, dekonstrukcyjne glajszach-
towanie. Zastanawiająca zacie-
kłość w zacieraniu śladów prze-
szłości, tak jakby miasto nie 
było ukamienowaną historią.

Potomkowie

W Warszawie nie powstało mu-
zeum komunizmu, ale magi-
strat stara się – jak może – zre-
kompensować tę niedogodność 
mieszkańcom, zatrudniając by-
łych milicjantów, agentów służb 
specjalnych, jak również dzieci 
funkcjonariuszy partyjnych i mi-
licyjnych. To postkomunistycz-
ne panoptikum nie przeszkadza 
prezydentowi, który hojnie fi-
nansuje lewackie przedsięwzię-
cia. Zresztą esbeckie stowarzy-
szenie poparło go w wyborach 
prezydenckich.

Stołeczny magistrat, zwa-
ny po grubej kresce czerwo-
nym dworem, z czasem stał 
się dworem homo-sześciokolo-
rowym (bo tęcza – jak wiado-
mo – ma siedem barw), lansują-
cym ideologię genderowo-elgie-
betycką z uporem godnym lep-
szej sprawy. Wbrew konstytu-
cyjnym zapisom, wbrew woli ro-
dziców, wbrew tradycjom chrze-
ścijańskim, w końcu wbrew spo-
łeczeństwu, chciałby demora-
lizować młode pokolenie już 
od przedszkola. 

Wśród aktywistów – postę-
powych inżynierów społecz-
nych – nie brakuje potomków 

peerelowskich komunistów, 
zresztą moskiewskich nasłań-
ców. Opresyjna sztafeta poko-
leń, okupująca polskie społe-
czeństwo wiecznie żywa. Wła-
śnie stołeczna rada obniży-
ła o połowę fundusze Centrum 
Myśli Jana Pawła II na stypen-
dia dla warszawskich dzieci 
i młodzieży.

Na szczęście, homo-sze-
ściokolorowa stolica jeszcze 
nie zdominowała kraju. Lokal-
ne samorządy przeciwstawiają 
się homo-dyktatowi. Podejmu-
ją uchwały o wolności od LGBT, 
przyjmują Kartę Praw Rodziny, 
apelują do organizacji i insty-
tucji brukselskich o „uwolnienie 
UE od ideologii”. Czas pokaże, 
na ile działalność samorządów 
upowszechni się i uaktywni. 

Nierozliczeni

Okrągłostołowe miłosierdzie 
pozwoliło komunistycznym funk-
cjonariuszom nie tylko bezkar-
nie przejść do wieczności (kła-
dąc się na zasłużonych Powąz-
kach), ale przedtem jeszcze za-
robić, sprzedając dokumenty 
państwowe (uprzednio „sprywa-
tyzowane”) do amerykańskich 
archiwów.

Do grubokreskowych aneg-
dot przeszło powiedzenie pre-
miera T. Mazowieckiego, gdy 
doniesiono mu o opaleniu bez-
pieczniackich dokumentów – 
powiadomcie o tym Kiszcza-
ka. Tak zacierano ślady komu-
nistycznych zbrodni. I do tej 
pory nie przeprowadzono dezu-
bekizacji w wojsku (nie mówiąc 
o opublikowaniu aneksu do ra-
portu z likwidacji WSI). Genera-
łowie (zresztą szkoleni w GRU) 
bez żenady zajmują się poli-
tyką, wspomagają partie poli-
tyczne, prowadzą agitację an-
tyrządową. To nie do pomyśle-
nia w dojrzałych demokracjach.

Zajmowali się – jak mówili 
– wyłapywaniem bandytów, bo 
tak określali żołnierzy niepod-
ległościowego podziemia an-
tykomunistycznego, by później 
– w Polskiej Rzeczpospolitej 
Grubokreskowej – stać się ludź-
mi honoru, jak wspaniałomyśl-
nie nazwała ich pewna gaze-
ta środowiskowa aspirująca do 
monopolu opiniotwórczego. 

W dodatku komuniści oskar-
żyli AK o antysemityzm, co mia-
ło usprawiedliwiać mordowa-
nie patriotów. Zygmunt Bauman, 
major KBW, walczył więc z an-
tysemitami, zanim stał się na-
uczycielem akademickim. Gdy 
zabrakło Kazimierza Ajdukie-
wicza, Tadeusza Kotarbińskie-
go, Władysława Tatarkiewicza 

– marksizm bałamucił kolej-
ne pokolenia, płynnie przecho-
dząc w neomarksizm (gende-
ryzm), bo przecież uczelnie nie 
zostały ani zdekomunizowane, 
ani zlustrowane.

Wydaje się oczywiste, że ofi-
cerowie, którzy sprzeniewierzy-
li się polskiej racji stanu, powin-
ni być pozbawienie stopni woj-
skowych, a nie tylko członkowie 
Wojskowej Rady Ocalenia Na-
rodowego. To tylko symboliczny 
akt sprawiedliwości dziejowej, 
podobnie jak odebranie odzna-
czeń Virtuti Militari ludziom nie-
godnym tego orderu, z tow. W. 
Jaruzelskim na czele.

Tymczasem nie brakuje da-
leko idących, jak również bole-
snych, przykładów zaniechań 
powinności dekomunizacyj-
nych czy lustracyjnych. Prze-
cież „czerwone” uczelnie mogą 
być tylko „tęczowe”, i takież 
„młodzieży chowanie”. Zaś in-
terwencja Franciszka Ziejki, by-
łego rektora UJ (dokumenta-
cja w IPN), spowodowała, że 
krakowska kuria zrezygnowa-
ła z pochówku Janusza Kur-
tyki, ofiary katastrofy smoleń-
skiej, w panteonie narodowym, 
powstającym w podziemiach ko-
ścioła św. Piotra i Pawła.

Rocznice

Obóz koncentracyjny Auschwitz 
powstał w 1940 roku (dwa lata 
później obóz zagłady Birkenau) 
dla wyniszczenia polskiej war-
stwy przywódczej. Może wresz-
cie będzie dostatecznie ekspo-
nowane bohaterstwo (i człowie-
czeństwo) Maksymiliana Kolbe, 
Witolda Pileckiego, Stanisła-
wy Leszczyńskiej. Może wresz-
cie nie będzie licytacji martyro-
logii poszczególnych narodów. 
I nie będzie wątpliwości, że były 
to niemieckie (nie nazistowskie) 
obozy koncentracyjne.

Wielkopolanie przez sto lat 
czekali na muzeum zwycięskie-
go Powstania Wielkopolskiego. 
Na rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej nie tylko nie zburzono sta-
linowskiego pałacu kultury, ale 
nawet nie powstało skromniut-
kie upamiętnienie tego epo-
kowego zwycięstwa (podobno 
z powodu pandemii). Co więcej, 
magistrat do tej pory nie zadbał 
o rekonstrukcję zabytkowej ka-
mienicy – miejsca urodzenia ks. 
Ignacego Skorupki.

Resort kultury zapowia-
da wzniesienie ponad 30 insty-
tucji muzealnych, w dziedzinach 
naszego dziedzictwa narodo-
wego, dotychczas zapominane-
go, a więc muzea – Historii Pol-
ski, Kresów, Sybiru, Żołnierzy 

Wyklętych, Józefa Piłsudskie-
go, Rodziny Pileckich, Jerzego 
Popiełuszki. Nareszcie – nie da 
się ukryć tej refleksji. Stymulu-
jącym asumptem stała się set-
na rocznica odzyskania niepod-
ległości. Do tej pory nie było ani 
takich możliwości, ani woli poli-
tycznej, niezależnie od kondycji 
finansowej państwa, jak również 
świadomości, że muzea odwie-
dza dwa razy więcej ludzi, niż 
instytucje sceniczne. I wreszcie 
– dawno oczekiwana – rehabili-
tacja zwalczanej przez komuni-
stów (choć nie tylko) myśli na-
rodowej, chrześcijańsko-demo-
kratycznej przez powołanie In-
stytutu Dziedzictwa Myśli Naro-
dowej im. R. Dmowskiego i I. J. 
Paderewskiego.

Pomniko-fobia

Młodzi amerykańscy wanda-
le (jak widać niedouczeni) zde-
wastowali pomnik T. Kościuszki, 
który w testamencie przezna-
czył sporą sumę na wyzwolenie 
i kształcenie czarnoskórych nie-
wolników. Aprioryczne zarzu-
canie cywilizacji białych (także 
chrześcijaństwu) rasizmu oży-
wiło antyrasistowską pomniko-
-machię. Barbarzyństwo, które-
go nikt nie spodziewał się, tak 
jak cenzury filmów czy niszcze-
nia miejsc kultu religijnego. Le-
wactwo wywołało wojnę cy-
wilizacyjną, propagując abor-
cję, rozbicie tradycyjnej rodzi-
ny (jako opresyjnej), aprobatę 
LGBT.

Tymczasem w stolicy 
mamy już od dawno do czynie-
nia z cywilizacyjnym wandali-
zmem. Deweloperzy burzą za-
bytki i chociaż państwo wygry-
wa potem spór przed Międzyna-
rodowym Trybunałem Arbitrażo-
wym w Londynie, to np. po ko-
szarach przy Łazienkach Kró-
lewskich nie ma już śladu, tak jak 
po parowozowni kolei Warszaw-
sko-Petersburskiej. Propozycja 
Stanisława Karczewskiego, b. 
marszałka Senatu, była więc jak 
najbardziej na miejscu – powo-
łać Muzeum Zniszczenia War-
szawy, co wywołało sprzeciw 
ekipy R. Trzaskowskiego.

Po co muzeum czegoś, co 
było, gdy można w ogóle nie 
budować pomników. Sejmo-
wa uchwała w sprawie upa-
miętnienia ofiar KL Warschau 
(pięć podobozów, ok. 200 tys. 
ofiar, po wojnie obóz NKWD) 
została podjęta przez aklama-
cję. Do tej pory nie powstało 
jednak upamiętnienie-mauzo-
leum jako „mogiła nieznane-
go mieszkańca Warszawy”.

Kulawa historia
 ■ Racją stanu okrągłostołowej postkomuny jest nie-pamięć. Powszechna znajomość historii pozba-

wiłaby ją legitymacji społecznej. Tak więc, prawda historyczna to największy wróg. Nie można jej 
upowszechniać – ani w szkole, ani w mediach. Niech pozostanie przedmiotem akademickich sporów.

Jerzy 
Pawlas
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Polska i Polacy

Możemy również zobaczyć szybko w internecie pro-
ducenta oraz śledząc blogi i strony zajmujące się we-
ryfikacją wyrobów. Niektóre istnieją od dawna, a inne 
pojawiają się jak przysłowiowe grzyby po deszczu re-
klamujące polskie produkty. Jedną z nich jest Polska 
Rzecz.pl, strona zajmująca się nie tylko propagowa-
niem polskich towarów, ale też ich sprzedawaniem na 
swojej stronie internetowej oraz weryfikowaniem czy 
producenci mają polski kapitał. Oferowane przez nich 
naklejki samochodowe pomogą – dumnie i dowcipnie 
– prezentować patriotyzm gospodarczy na drogach:

Na blogu prowadzonym przez tą rodzinna firmę 
z województwa mazowieckiego, można dowiedzieć 
się, że nie zawsze kod EAN 590 oznacza firmę polską 
z polskim kapitałem. I tutaj dochodzimy do sedna Pol-
skiego Patriotyzmu: czy wystarczy polska flaga i na-
pis Polski Produkt na produkcie kupowanym w skle-
pie? Na ile błąd w oznakowaniu jest lokalną pomył-
ką sklepową, a na ile produkcją i dostawami na wiel-
ką skalę?

Ostatnio sprawdzałam w dużym sklepie zagranicz-
nym, czy i jakie produkty polskie są tam sprzedawa-
ne. Owszem, kupiłam grzyby ciesząc się z biało czer-
wonej flagi i napisu „Polski Produkt”, ale kod kresko-
wy EAN wcale nie pokazywał Polski jako kraju pocho-
dzenia produktu. Wydawało się, że oznakowanie Mini-
sterstwa Rolnictwa będzie gwarantowało produkt pol-
ski, a jednak...

W Unii Europejskiej istnieje Wspólne Centrum Ba-
dawcze Komisji Europejskiej, WCB, które bada łańuch 
dostaw żywności, ugrupowania sprzedawców w han-
dlu detalicznym w UE, jak też impakt dużych konglo-
meratów reprezentujacych wielkie znane marki produ-
centów napojów i żywności. WCB zajmuje sie bada-
niami nad wieloma innymi obszarami, tak jak ochro-
na środowiska, bezpieczna energia, zdrowie i zdro-
wa żywnośc. Jako Joint Research Center – powsta-
ło bardzo wcześnie, bo już w 1957 jako centrum ba-
dawcze dla krajów ówczesnego EWG. Obecnie po-
siada siedem instytutów badawczych w pięciu pań-
stwach i współpracuje z wieloma ośrodkami naukowy-
mi, politechnikami i uniwersytetami. Wyniki tych ba-
dań kształtują politykę UE, chociaż mają zawsze nie-
zależny charakter. W Polsce współpracuje z nimi wie-
le instytucji, od Ministerstwa Edukacji Narodowej, Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju, do PAN i Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej. 

Badania wykonane przez WCB wskazują na nie-
uczciwe praktyki w handlu europejskim w branży spo-
żywczej. W raporcie podkreślano prawa do konkuren-

cji wszystkich podmiotów gospodarczych oraz nega-
tywne presje wywierane przez wielkie firmy handlu 
detalicznego na dostawców żywności, którzy zmu-
szani są do akceptowania niższych cen poniżej ich 
kosztów produkcji. Oświadczenie trzech stowarzy-
szeń – Copa-Cogeca, (rolnicy i spółdzielnie rolni-
cze), FoodDrinkEurope (produkcja żywności i napo-
jów) oraz AIM (europejskie marki handlowe) – wzywa 
Unię Europejską do kierowania się „sprawiedliwością 
dla wszystkich” i szybkim wdrożeniem dyrektyw elimi-
nujących nieuczciwe praktyki handlowe. 

Możemy zadać sobie pytanie, co ma wspólne-
go społeczny ruch kupowania polskich produktów, 
zwłaszcza w branży spożywczej, do firm lobbystycz-
nych i wpływowych stowarzyszeń w Brukseli. Otóż 
przedstawiany na początku Polski Patriotyzm han-
dlowy, który demonstrujemy w sklepach wydając na-
sze pieniądze, MOŻE być manipulowany przez wspo-
mniane w raporcie WCB nieuczciwe praktyki handlo-
we. Kody GS-1, tak pomocne w lokowaniu polskiego 
produktu za pomocą cyfr 590, nie zawsze świadczą 
o polskim pochodzeniu produktu. A jest to tylko jeden 
z aspektów tych badań. Pandemia koronawirusa spo-
wodowała głębokie zapaści gospodarcze we wszyst-
kich krajach UE i każde odchylenie od praktyki „Spra-
wiedliwości dla wszystkich” mogą zostać potępio-
ne jako nieuczciwe. Wchodzimy z takim tematem do 
polityki UE, przewidując dyrektywy które MOGĄ po-
móc naszym rolnikom, ale też MOGĄ potencjalnie 
zaszkodzić. 

Skalę oddziaływań nacisku zrzeszeń producen-
tów w Unii Europejskiej pokazuje ilosć producentów 
zrzeszonych w tych organizacjach: 

– organizacja Copa and Cogeca zrzesza 23 mln rol-
nikow i gospodarstw rodzinnych w COPA, a COGECA 
– 22 tysiące spółdzielni rolniczych. Jako zrzeszenie 
(cytuję z ich strony internetowej) „zapewniają zrówno-
ważoność, innowacyjność i konkurencyjność unijnego 
sektora rolnictwa i gwarantują bezpieczeństwo żyw-
nościowe 500 mln osób w Europie”. Razem zrzeszają 
66 organizacji z państw członkowskch UE. 

– organizacja FoodDrinkEurope – reprezentuje 
producentów żywności i napojów, zrzeszając – ba-
gatelka – 294 tysięcy firm zatrudniających 4,7 milio-
nów pracowników. Jako dział unijnej gospodarki żyw-
nościowej skupuje 70% unijnych produktów rolnych. 

– AIM – Europejskie Stowarzyszenie Marek – po-
maga w tworzeniu i dystrybucji nowych towarów 
oraz wprowadzaniu ich na unijny rynek. Zrzesza 2500 
firm i międzynarodowych organizacji. 

Podajemy przykład Copa & Cogeca jako jedną 
z najwiekszych organizacji lobbystycznych w Unii Eu-
ropejskiej, ponieważ powinniśmy sobie zdawać spra-
wę, że nasze akcje społeczne promujące Polskie Pro-
dukty nie istnieją tylko w przestrzeni obszaru Pol-
ski, ale na pewno są odnotowywane w tak wielkich 
zrzeszeniach. Cieszymy się chyba wszyscy jak pol-
skie produkty są eksportowane do innych krajów, 
ale wzrost tego eksportu może być zależny od kilku, 
lub nawet jednej, organizacji monopolizujących rynek 
unijny. 

Wracając do lokalnego Patriotyzmu Konsumen-
ta, powinniśmy pamiętać, że UE to także dotacje dla 
mniejszych polskich przedsiębiorców, produkujących 
polskie wyroby i sprzedających je lokalnie. Jednym 
z przykładów jest wrocławska firma Przy Biesiadnym 
Stole, która w ramach rozwoju produkcji pierogów do-
stała częściowe dofinansowanie z Funduszy Euro-

pejskich. Cytując za stroną internetową producen-
ta, „przedmiotem projektu jest (...) dokonanie zasad-
niczych zmian procesu produkcji pierogów w firmie 
„PBS” Przemysław Bartkowiak. Całkowita wartość 
Projektu: 1 076 755, 00 PLN. Wkład Funduszy Euro-
pejskich: 393 934, 76 PLN. Projekt realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020”. 

Nie ma chyba bardziej polskiego dania od piero-
gów i tylko można się cieszyć, że nasza lokalna fir-
ma dostała dotacje na rozwój. Udowadnia to nam, jak 
bardzo unijny aspekt dotacji jest systemem naczyń 
połączonych – lokalne małe firmy z wielkimi konglo-
meratami zrzeszającymi dzisiesiątki tysięcy przedsię-
biorstw. Jednocześnie pamietajmy, że ktoś podejmu-
je decyzje o tych finansowych dotacjach w wielkich 
zrzeszeniach i biurach unijnych. Czy mamy wpływ na 
to kto podejmuje te decyzje i z jakim efektem dla na-
szych rodzimych producentów? Jako kupujący w skle-
pie zmieniamy nasze nastawienie i pokazujemy Pol-
ski Patriotyzm. 

Czy następnym krokiem będzie zmiana świado-
mości Polaków na to kto i jak wpływa na decy-
zje w tych międzynarodowych biurach?

Międzynarodowy Aspekt Polskiego 
Patriotyzmu Konsumenta

 ■ Chyba od dziesięcioleci Patriotyzm Konsumenta czyli kupowanie polskich wy-
robów, nie był aż tak ważny jak dzisiaj w niepewnych czasach pandemii i nega-
tywnych zmian gospodarczych na europejskim i globalnym rynku. Ale nie tyl-
ko sprawdzanie w sklepie czy produkt ma kod 590 pomoże nam realizować po-
parcie polskiej gospodarki. 

Agnieszka Marczak

Burza
Niebo się zasnuło ciemnymi chmurami,
Ołowiane chmury zawisły nad światem,
Już wiatr też się zrywa, porusza drzewami,
Błysk doleciał z dala – będzie burza zatem.

I grzmot się odezwał – gdzieś z otchłani nieba,
Pioruny nad lasem już biją o drzewa;
Ziemia dżdżu spragniona – lecz burzy nie trzeba
Ale burza będzie bo niebo się gniewa.

Nagle wiatr zaszumiał w koronach zielonych,
Pod naporem wiatru drzewa się skłoniły
Niczym głowy mnichów mocno rozmodlonych,
Ciężkie krople deszczu głośno zadudniły.

Błyski, potem grzmoty – niebo ogniem miota,
Wiatr już nabrał siły, bardziej porywisty,
Chwilę wcześniej była słoneczna spiekota
A teraz miast słońca – jest piorun ognisty.

Ulewa tak mocna, że nie widać świata,
Wiatr deszczem smaga, liście z drzew porywa,
Takiej nawałnicy nie znałem przez lata,
Był niewielki strumień – jest rzeka burzliwa.

Ale deszcz ustaje, wiatr już słabiej wieje,
Niebo wolno milknie, nie rzuca gromami,
Pierwszy promień słońca już daje nadzieję,
Że słońce znów ziemię zleje promieniami.

Już burza ustała – słońce na błękicie,
I tęcza przepiękna na niebieskim skłonie,
Taka jest przyroda, takie ziemskie życie,
Trzeba ją rozumieć i stosować do niej.

Lato A.D. 2020

Antoni 
Wysocki
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Historia i Pamięć
Elżbieta Śnieżkowska – Bielak

Warto wiedzieć, kto jest naszym ojcem, 
dziadkiem i pradziadkiem, bo lepiej się 
z tym czujemy, mamy pewniejszy grunt pod 
nogami, wiemy o sobie więcej niż inni, ci, 
którzy nie mają pojęcia, kim są ich rodzi-
ce, dziadowie i pradziadowie. Identyfikacja 
z własnym pniem rodowym to podstawowy 
element naszej identyfikacji z naszą wspól-
notą narodową, z historią, tradycją i w koń-
cu ze światem, w którym żyjemy. Ileż trage-
dii przechodzą ci, którzy z różnych po-
wodów nie wiedzą, kim jest ich ojciec, 
matka, rodzeństwo. Zostali pozbawie-
ni wiedzy o swoim pochodzeniu. To ro-
dzi straszne dramaty, kompleksy i kon-
flikty z otoczeniem. By tego uniknąć, 
każdy naród szanuje własną historię 
i przekazuje ją kolejnym pokoleniom, 
bez względu na to, jaka ta historia była, 
pełna chluby, glorii i świetności, czy 
też wątków wstydliwych i aktów kom-
promitujących. W pierwszym przypad-
ku budujemy w sobie poczucie dumy, 
że należymy do narodu, który wsła-
wił się heroicznymi czynami, a w dru-
gim pracujemy nad zrozumieniem błę-
dów i wyciągamy z nich wnioski, by 
się w naszej historii już nie powtórzy-
ły, podobnie jak w życiu indywidual-
nym, Historia jest niezbędna dla higie-
ny psychicznej i prawidłowego spo-
łecznego rozwoju człowieka i narodu.

Niewiele nowe pokolenia Pola-
ków wiedzą o polskich Kresach, o swo-
im dziedzictwie, o znaczeniu Kresów 
dla Polski. W okresie komunizmu 
ta wiedza była zakazana. Nie można 
było mówić o polskim Lwowie, Wilnie, 
Stanisławowie, czy Tarnopolu. A prze-
cież te miasta stanowiły ważny kawał 
polskiej historii. Dziś wprawdzie mo-
żemy już mówić, ale byle nie za gło-
śno i byle tego naród nie słyszał. Wpraw-
dzie ukazują się publikacje o ziemi kreso-
wej i jej historii, lecz nie są one nagłaśnia-
nie, żyją w utajeniu, jakby w konspiracji. Nie 
ma wielkich filmów o przedwojennych i wo-
jennych Kresach, nie wystawia się wielkich 
sztuk teatralnych, nie prezentuje się wiel-
kich dzieł malarskich. Gdyby nie Smarzow-
ski ze swoim arcydziełem, epopeją na-
rodową, „Wołyniem”, nie pojawił się w ki-
nach, wiedza o ludobójstwie byłaby nadal 
nikła. Dlaczego? Bo – poza Smarzowskim 
– nie ma wielkich dzieł filmowych. Jest kil-
ka wybitnych dzieł literackich, np. Zofii Kos-
sak – Szczuckiej, Floriana Czarnyszewi-
cza, Leopolda Buczkowskiego, czy Włodzi-
mierza Odojewskiego, ale o nich się nie na-
ucza młodzieży w szkołach. A powinno się 
nauczać, bo to dobra literatura, ważne i mą-
dre książki. Dzisiaj spycha się historię Kre-
sów na bok, tak samo, jak spycha się samą 
historię Polski w kąt, nieomal w niebyt, po-
nieważ ostatnie programy szkolne kończą 
historię na I kl. liceum, a potem pustka. Mło-

dzież już nic albo niewiele wie o II wojnie 
światowej i jej skutkach, a już z całą pew-
ności nic nie wie o najnowszej historii Kre-
sów, o nauce, kulturze, sztuce na Kresach 
i co ważne dla świadomości narodowej, nic 
nie wie o zbrodni ludobójstwa, jakiego do-
konali ukraińscy nacjonaliści na Polakach. 
A bez takiej wiedzy nie jest przygotowana 
do życia publicznego, do dyskusji, sporów, 
analiz porównawczych. Nie jest przygoto-

wana do życia intelektualnego i akademic-
kiego. Czyli jest uboga w wiedzę, upośle-
dzona. Nie dlatego, że nie chce, tylko dla-
tego, że tej wiedzy nikt jej nie dostarcza. 
A kto ma dostarczać? W pierwszym rzę-
dzie dom, szkoła, instytucje i organizacje 
państwowe, a potem ośrodki dokształcają-
ce, stowarzyszenia, media, dzieła literatu-
ry i sztuki. 

Postawmy krok pierwszy. Skąd nazwa 
Kresy? Otóż w słownikach języka polskie-
go słowo to pojawia się już na początku 
XIX w. Samuel Bogumił Linde używa termi-
nu „kresy” w 1807 r. na oznaczenie obrębów 
i granic, zaś poeta romantyczny Wincen-
ty Pol w rapsodzie rycerskim „Mohort”, wy-
danym w 1855 roku, jako warowni wojsko-
wych najdalej wysuniętych na wschód gra-
nic Rzeczypospolitej: 

Kiedyśmy kresów objeżdżali kraniec,
A noc zapadła nas czasem na stepie,
Wówczas rozpalał Kafarek kaganiec
I nieraz przygrzał Tatarowi w ślepie.

Powtórzmy zatem, że Kresy to dale-
kie, wschodnie strażnice, w których sta-
cjonowali polscy wartownicy, by bronić 
Rzeczypospolitej przed hordami otomań-
skimi i wszelkimi innymi, które nieustan-
nie napadały i grabiły nasze ziemie. Póź-
niej obszary wschodnie Rzeczypospoli-
tej nazwano Kresami, używając tego po-
jęcia jako pojęcia geograficznego i dlate-
go zapisujmy je dużymi literami. Bytowa-

nie Rzeczypospolitej na tych ziemiach za-
czyna się w XIV wieku. Gdy spojrzymy 
na mapę Polski z tego okresu, to widzi-
my w obrębie polskich granic takie mia-
sta na południowym wschodzie jak Lwów, 
Zbaraż, Winnica, Chocim, Białogród, 
Czerkasy, dalej na wschód Kijów i Kursk, 
a idąc ku północy Kozielsk, Smoleńsk, 
Witebsk, Wilno, Mińsk i Toropec. Ogrom-
ne terytorium z XIV i XVI wieku, to okres 
Unii Polsko-Litewskiej. Od Bałtyku aż po 
Dzikie Pola i Morze Czarne. W następ-
nych wiekach Rzeczpospolita na sku-
tek wojen i grabieży obcych plemion za-
czyna się kurczyć, by po 123 latach roz-
biorów, odzyskując niepodległość 11 li-
stopada 1918 r., oprzeć się na wchodzie 
o rzekę Zbrucz, tę samą rzekę, która była 
też granicą Kazimierza Wielkiego. I na-
leżały wtedy ( po 1918 r.) do Polski ta-
kie wschodnie miasta jak Wilno, Grodno, 
Baranowicze, Kobryń, Pińsk, Sarny, Rów-
ne, Krzemieniec, Tarnopol, Lwów, Stani-
sławów czy Drohobycz, by wymienić tylko 

niektóre. W tych granicach Kresy dotrwa-
ły do 17 września 1939 r., kiedy Sowieci 
napadli na Polskę i zabrali nam ponad pół 
przedwojennego terytorium. Skończyła 
się epoka Kresów.

A teraz powiedzmy sobie, kto na 
owych wielkich Kresach zamieszkiwał. Ja-
kie tam spotykaliśmy nacje, języki, religie. 

Kresy to kraina wielu kultur, religii, ję-
zyków i obyczajów. Na Kresach zamiesz-

kiwało blisko trzydzieści narodów: 
Polacy, Rusini – Ukraińcy, Żydzi, Li-
twini, Łotysze, Estończycy, Białorusi-
ni, Niemcy, Rosjanie, Czesi, Słowa-
cy, Węgrzy, Turcy, Tatarzy, Ormia-
nie, Grecy, Wołosi, Rumuni, Serbo-
wie, Holendrzy, Karaimi, Szkoci, Au-
striacy, Łemkowie, Bojkowie, Huculi, 
Cyganie…

A jakie były wyznawane religie? 
Rzymsko-katolicka, grecko-katolicka, 
prawosławna, mojżeszowa, katolicka 
obrządku ormiańskiego, karaimska, 
islamska (wyznawców Koranu), bud-
dyjska, protestancka (dwa nurty: lute-
ranie, kalwini oraz baptyści, zielono-
świątkowcy), świadków Jehowy…

Kresy są ważne nie tylko jako fakt 
historyczny – ich znaczenie i dzisiaj 
jest aktualne. Bez Kresów nie jeste-
śmy w stanie zrozumieć procesów, 
jakie zachodzą obecnie w naszym 
kraju. Nie pojmiemy dyskusji, spo-
rów, konfliktów społecznych i poli-
tycznych. Nie zrozumiemy relacji, po-
wiązań i napięć, jakie istnieją w Eu-
ropie, a w szczególności między Po-
lakami i Rosjanami (Katyń), Polakami 
i Ukraińcami (zbrodnia ludobójstwa), 
Polakami i Niemcami (dramat wypę-
dzeń) itp.

Nie zrozumiemy też siebie sa-
mych i naszych wewnętrznych powikłań.

Bez Kresów nie będziemy w stanie 
określić naszego charakteru narodowego, 
jego źródeł i komplikacji, tego, jacy jeste-
śmy, skąd się duchowo i intelektualnie wy-
wodzimy, w jaki sposób i dokąd idziemy. 
W ciągu ponad czterdziestu lat komuni-
zmu ze świadomości zbiorowej Polaków 
została usunięta także duchowa wspól-
nota z polskimi Kresami w obszarze lu-
dobójstwa, jakiego dopuściło się UPA na 
Polakach, ale także na Żydach, Ormia-
nach, Czechach, Rosjanach, czy samych 
Ukraińcach, którzy nie poparli tych zbrod-
ni. Jakby tamte ziemie przestały mieć dla 
nas jakiekolwiek znaczenie. Byliśmy, ale 
i nadal wciąż jesteśmy świadkami ampu-
tacji ogromnego kawałka polskiej pamię-
ci narodowej. W szkołach, jak powiedzieli-
śmy, nie ma w programach nauczania roz-
działu o zbrodni ludobójstwa na Kresach

Właśnie 11 lipca 2020 roku mija też 
77 rocznica ukraińskich mordów.

KRESY – 77 ROCZNICA URAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA

Skąd przyszliśmy?
 ■ W tym roku w lecie przypada jedna z najsmutniejszych rocznic, 75-ta rocznica wypędzenia Polaków z polskich ziem kresowych. 

Ten wstrząsający dramat objął blisko 2 miliony cudem ocalałych z ludobójstwa, jakiego dokonały Organizacja Ukraińskich Nacjonali-
stów i Ukraińska Powstańcza Armia, rodaków. Wygnani ze swoich zagród, domów, miast, wsi i miasteczek, nasi dziadkowie, ojcowie, bra-
cia, synowie, babcie, matki i córki, często mocno okaleczone rodziny, wszyscy, którzy mieli jeszcze siły, by wyruszyć w daleką i niezna-
ną drogę, wepchnięci do bydlęcych wagonów, przeżywali niepojęty koszmar swego życia. Zdarzało się, że w trakcie kilkutygodniowej po-
dróży – głodni, zawszeni, chorzy – umierali z wycieńczenia i cierpień. Państwo polskie poprzez swoje organa i instytucje, o hańbo, nawet 
nie wspomina o tym fakcie. Wciąż my sami, ludzie stamtąd, Kresowianie, musimy o tym pamiętać. 

Stanisław Srokowski
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Historia i Pamięć

Geneza wydarzeń poznańskich 
była związana z sytuacją jaka 
powstała w obozie komunistycz-
nym po śmierci Stalina. Proces 
powolnego odchodzenia od sys-
temu stalinowskiego, jaki niewąt-
pliwie miał miejsce w tym cza-
sie, miał być, w zamyśle władzy, 
ściśle kontrolowany. Nie chodzi-
ło o pełną „liberalizację”, a jedynie 
o poszerzenie zakresu decyzyj-
nego względem aparatu bezpie-
czeństwa, który stanowił odrębny 
człon, mający największy wpływ 
na rządy w państwie. Był to człon 
nie tylko odrębny, ale i bezpośred-
nio podległy sowieckiemu apara-
towi bezpieczeństwa. Tak więc 
tzw. „luzowanie” miało dotyczyć 
tylko najwyższych szczebli w pań-
stwie. Reszta kompetencji apara-
tu władzy na niższych szczeblach 
miały pozostawać bez zmian. Tym 
bardziej, że należało podwyższać 
normy produkcji w zakładach pra-
cy, bowiem stan gospodarki nie 
tylko nie osiągał spodziewanych 
efektów, ale obniżał się w wie-
lu gałęziach. O ile zaraz po woj-
nie w Polsce chleba raczej nie bra-
kowało, gdyż piekarnie były w pry-
watnych rękach, o tyle w połowie 
lat 50 zaczynał być problem z pie-
czywem w większych miastach. 
No, ale wówczas chleb był wypie-

kany w piekarniach upaństwowio-
nych. Dotyczyło to także innych 
produktów podstawowych, bo-
wiem przemysł nakierowany był 
na produkcję zbrojną. 

Wybuch niezadowolenia zo-
stał zapoczątkowany przez pra-
cowników Zakładów Przemy-
słu Metalowego im. Stalina, czy-
li dawnego H. Cegielskiego. Wy-
śrubowane normy pracy nie mia-
ły nic wspólnego ze zwiększonymi 
zarobkami, które relatywnie mala-
ły z miesiąca na miesiąc. Brak roz-
wiązań ze strony dyrekcji zakładu 
i aparatu partyjnego wyjazd do mi-
nisterstwa delegacji, która powró-
ciła z zapowiedzią zmian w tary-
fikatorach wynagrodzeń oraz zo-
bowiązań do zwiększenia dostaw 
do poznańskich sklepów. Kie-
dy jednak minister Fidelski od-
wołał swoje wcześniejsze zobo-
wiązania, robotnicy ogłosili strajk. 
Rano 28 czerwca pracownicy Ce-
gielskiego wyszli na ulice Pozna-
nia. Celem było dotarcie do cen-
trum miasta, w którym odbywa-
ły się Międzynarodowe Targi. Do 
Poznania przybyło wielu przy-
jezdnych z całej Polski oraz za-
graniczne delegacje. Jedną z nich 
był sekretarz generalny ONZ Dag 
Hammarskjold, który przeby-
wał w Warszawie w tym czasie. 

Dlatego wyjście na ulice demon-
stracji miało wzmocnić jej efekt. 
Pochód, liczący w szczytowym 
momencie ok. 100 tys., wznosił 
hasła z żądaniami socjalnymi i po-
litycznymi. Domagano się wolno-
ści, wolnych wyborów pod egidą 
ONZ, wycofania armii sowieckiej 
z Polski, wyjścia z paktu warszaw-
skiego, zapewnienia swobód reli-
gijnych i zaprzestania antykościel-
nej propagandy. 

Władze w Poznaniu nie były 
przygotowane na podjęcie ne-
gocjacji. Demonstranci doma-
gali się przyjazdu delegacji rzą-
dowej z premierem Cyrankiewi-
czem. W międzyczasie zdoby-
to więzienie i uwolniono osadzo-
nych tam więźniów oraz zdoby-
to broń z magazynu. To już nie 
była jedna demonstracja, a wiele 
niezależnych od siebie grup, któ-
re próbowały opanowywać kolej-
ne punkty: budynek Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR, obiekty za-
głuszające stacje radiowe, budy-
nek UB. Kiedy wiadomości o wy-
darzeniach w Poznaniu dotarły 
do Warszawy, sowiecki marsza-
łek Rokossowski rozkazał aby do 
miasta wkroczyło wojsko, w tym 
Korpus Pancerny. Wojsko i mili-
cja otrzymały rozkaz użycia bro-
ni – była to decyzja wydana przez 

Ochaba, I sekretarza PZPR, po-
parta później przez Biuro Poli-
tyczne partii komunistycznej. Wal-
ki w mieście świadczyły o deter-
minacji ze strony demonstrantów 
i przypominały raczej powstanie. 
Po południu do Poznania przy-
była delegacja partyjno-rządowa. 
Propaganda komunistyczna roz-
poczęła starą śpiewkę, o „agen-
tach imperializmu”, którzy kiero-
wali walkami. „Każdy prowokator 
czy szaleniec, który odważy się 
podnieść rękę przeciwko władzy 
ludowej, niech będzie pewien, że 
mu tę rękę władza ludowa odrą-
bie”, tak wydarzenia poznańskie 
skomentował premier Cyrankie-
wicz w swoim przemówieniu ra-
diowym, ostro potępiając „prowo-
katorów” i „agentów imperializmu”, 
którzy zakłócili spokojny rozwój 
ludowej ojczyzny. A, że ten rozwój 
był jedynie na papierze i odbywał 
się kosztem Polaków, tego władza 
komunistyczna nie zwracała uwa-
gi na takie drobiazgi. 

Dopiero pod wieczór 28 czerw-
ca wojsko, kierowane przez gen. 
Popławskiego, opanowało głów-
ne punkty w mieście. Same wal-
ki trwały do rana dnia następne-
go, choć pełne opanowanie sytu-
acji nastąpiło dopiero 30 czerw-
ca. Wydarzenia w Poznaniu od-
biły się szerokim echem w całej 
Polsce. Nagłośnione przez RWE 
i inne zachodnie stacje, informa-
cje docierały do najdalszych za-
kątków w kraju. Odzewem były 
protesty min. w FSO na Żera-
niu, w bielskiej „Befamie”, w zakła-
dach w Chorzowie, Tychach, w Dą-
browie Górniczej. 

Wydarzenia poznańskie do-
czekały się analiz w partii ko-
munistycznej. O ile na VII ple-
num PZPR w lipcu 56 roku głów-
nym winowajcą obarczono „wro-
gie podziemie”, o tyle trzy miesią-
ce później na kolejnym, VIII ple-
num, Gomułka, który został I se-
kretarzem PZPR, wskazywał, że 
protest robotniczy w Poznaniu 
był uzasadniony, wobec „błędów 
i wypaczeń” okresu stalinow-
skiego. Jednocześnie apelował 
o maksymalne wyciszanie rocz-
nic poznańskich wydarzeń, na 
które należy „zapuścić żelazną 
kurtynę milczenia”, jak stwierdził 
podczas spotkania z załogą Ce-
gielskiego w 1957 roku. Owa „kur-
tyna” działała aż do 1980 roku, 
do czasu powstania „Solidarno-
ści”. W czerwcu 81 roku w Po-
znaniu obchodzono rocznicę wy-
darzeń. Odbywały się seminaria, 
spotkania, podejmowano ana-
lizy wydarzeń. W holu poznań-
skiego dworca PKP zorganizo-
wano wystawę, która cieszy-
ła się olbrzymim zainteresowa-
niem. Piszący te słowa, wów-
czas uczeń milickiego liceum, 

brał udział w wycieczce koła hi-
storycznego do stolicy wielkopol-
skiego grodu. Te tłumy przyjezd-
nych, którzy przybyli tylko na sam 
dworzec, aby obejrzeć wystawę 
i zaopatrzyć się w materiały wy-
dane na te okazję, robiły niesa-
mowite wrażenie. 

Do dzisiaj nie udało się jedno-
znacznie ustalić liczby ofiar po-
znańskiego czerwca. W opraco-
waniach padają liczby od czter-
dziestu kilku do ponad stu oso-
bach, które straciły życie. Doty-
czy obu stron konfliktu. To samo 
dotyczy liczby osób, które zosta-
ły ranne. Na ogół podaje się oko-
ło 600 przypadków ran powsta-
łych w wyniku walk. Najmłodszą 
ofiarą był trzynastoletni Romek 
Strzałkowski, który został zginął 
od kuli. Do dzisiaj nie wiadomo, 
czy chłopiec zginął postrzelony 
przypadkowo czy w wyniku ce-
lowego postrzału. Młodych ofiar 
poznańskiego czerwca było wię-
cej, podaje się szacunkowo kilka-
naście osób, które zginęły, a któ-
rych wiek nie przekroczył 18 lat. 

Poznański czerwiec 
1956 roku był krokiem w kierunku 
demokratyzacji w Polsce. Zmia-
ny, jakie nastąpiły w wyniku wy-
darzeń z tego roku, a więc tak-
że z października, kiedy nastąpi-
ła zmiana w kierownictwie PZPR, 
dawały nadzieję Polakom na sta-
łą zmianę kursu podjętą przez 
komunistów. Chwilowa popra-
wa warunków bytowych, swobo-
dy wyznaniowej, zelżenie cenzu-
ry, zapowiedzi reform samorzą-
dów pracowniczych itp. były po-
trzebne komunistom na uspoko-
jenie sytuacji w Polsce. To było 
złapanie przez nich oddechu, by 
przywrócić centralny system rzą-
dów, który już po kilku miesiącach 
mógł swobodnie funkcjonować. 
Tak więc, zapowiedź „żelaznej 
kurtyny milczenia” nad wydarze-
niami czerwcowymi była potrzeb-
na władzy komunistycznej do zu-
pełnego zamknięcia w niepamię-
ci społecznego protestu. Tym bar-
dziej, że ekipa Gomułki nie miała 
zamiaru odejść od komunistycz-
nego systemu sprawowania wła-
dzy, także w zakresie zależności 
od Sowietów. Podczas spotkania 
z Chruszczowem i Mołotowem, 
Gomułka poparł sowiecką inter-
wencję na Węgrzech, a delegaci 
peerelowscy na forum ONZ gło-
sowali przeciwko jej potępieniu. 

Droga Polaków do wolno-
ści w okresie PRL była długa. 
A Poznań był jej pierwszym 
etapem, w którym zazębiła się 
spontaniczna walka zbrojna 
o charakterze powstańczym 
z masowymi protestami spo-
łecznymi, dominującymi w ko-
lejnych latach. 

Poznański Czerwiec 1956
 ■ W 64 rocznicę Poznańskiego Czerwca, premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wydarzeń sprzed 

lat, pisząc na FB min: „Poznański czerwiec był ostatnim akordem zbrojnej walki Polaków o niepod-
ległość rozpoczętym w 1939 roku i pierwszym masowym protestem społecznym, z którego narodziła 
się 24 lata później „Solidarność”.

Andrzej 
Manasterski
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Wspomnienie

Wyniki wyborów prezydenc-
kich jakie miały miejsce w Grecji 
jak zwykle są opóźnione i będą 
znane i ogłoszone prawdopo-
dobnie w połowie tygodnia. 
W tej chwili trudno powiedzieć 
jak głosowała grecka polonia.

Spróbujmy się jednak od-
nieść do wyborów parlamentar-
nych w ubiegłym roku i przez pew-
ną analogię wysnuć wnioski do-
tyczące wyborów prezydenckich. 
Zacznijmy od statystyk. Polacy 
mieszkający i pracujący na sta-
łe w Grecji stanowią obecnie nie-
wielką grupę narodowościową, 
choć na początku lat 90-tych obok 
Filipińczyków byli najliczniejsi. Póź-
niej napływający licznie emigranci 
z Albanii oraz z innych krajów byłe-
go bloku wschodniego zepchnęły 
Polaków na dalsze miejsce. Jesz-
cze przed kryzysem w 2009 r., 
Polaków w Grecji było kilkadzie-
siąt tysięcy (ok.80 tys.). W związ-
ku postępującym kryzysem Pola-
cy, zwłaszcza mężczyźni, z powo-
du całkowitej zapaści przemysłu 

budowlanego, zaczęli wyjeżdżać 
z Grecji głównie do Anglii i Irlandii 
a w ostatnich latach podejmowano 
coraz częściej decyzję o powrocie 
do Polski. Obecnie na stałe w Gre-
cji mieszka ok.10 tys. naszych ro-
daków. Wśród nich są osoby pozo-
stające w związkach małżeńskich 
z Grekami, rzadziej z Greczynka-
mi, nieliczni Polacy, którzy są usta-
bilizowani finansowo i mimo trud-
nej sytuacji na greckim rynku pra-
cy nieźle sobie radzą sobie. Niektó-
re osoby posiadają podwójne oby-
watelstwo zwani są przez miejsco-
wych Polako-Grekami. 

W październiku 2019 r. w wy-
borach parlamentarnych ostatecz-
nie wzięło udział ponad 3, 5 tys. 
osób. Zdecydowanie wygrała Ko-
alicja Obywatelska czyli Platforma 
z dodatkami na którą głosowało 
prawie 50 proc. głosujących (1827 
głosów). Niespodzianką było dru-
gie miejsce SLD Lewicy ( 810 gło-
sów) i dopiero trzecie miejsce PiS-
-u (720 głosów). PSL i Konfedera-
cja daleko w tyle. 

Co ciekawe głosy rozdzieliły się 
nierównomiernie. Były cztery ko-
misje wyborcze: w Atenach przy 
konsulacie, w drugim co do wielko-
ści mieście Salonikach oraz w He-
raklion na Krecie i na wyspie Ro-
dos. Oczywiście najwięcej wybor-
ców głosowało w Atenach. W stoli-
cy wygrała KO dość wysoko (1306 
głosów), druga była SLD (543 gło-
sów) i tuż za nią PiS (506 głów).

W Salonikach do których kie-
dyś w latach 80 tych wróciło naj-
więcej osób pochodzenia greckie-
go, pochodzących od emigrantów 
z wojny domowej 1946-1949, gło-
sowało niewielu uprawnionych do 
głosowania i tu wygrał PiS (141 gło-
sów). przed KO (117 głosów). Inte-
resujące jest to, że na Krecie gło-
sowało więcej osób niż w Saloni-
kach choć wiadomo że polskich re-
zydentów, zarówno na Krecie jak 
i na Rodos, jest bardzo niewie-
lu. Na obu tych wyspach wygrała 
KO przed SLD i dopiero trzeci był 
PiS. Jak łatwo się domyślić różnica 
ta wynikała z obecności polskich 

turystów przebywających w tym 
czasie na wyspach. 

Obecnie sytuacja jest inna, se-
zon turystyczny z powodu korona-
wirusa ledwo się rozpoczął i tury-
ści nie będą mieli wpływu na wyni-
ki wyborcze. Można więc założyć, 
że walka wyborcza rozegra się wy-
łącznie pomiędzy dwoma kandy-
datami Andrzejem Dudą i Rafałem 
Trzaskowskim z niewielką przewa-
gą tego drugiego. Wydaje się jed-
nak, że w ostatnim czasie nastąpi-
ła pewna ewolucja poglądów i choć 
nadal jest przewaga Platformy, bu-
dowana przez dostępne media ta-
kie jak TVN, to powoli zaczyna się 
przebijać narracja prawicowa za-
równo ta kulturowa jak i związana 
z nielegalną imigracją z którą cią-
gle się zmaga Grecja. 

Znam ludzi jeszcze kilka lat temu 
zawziętych wielbicieli Platformy 
którzy zmienili poglądy i zarów-
no w pierwszej jak i w drugiej tu-
rze głosowali i będą głosować 
na Andrzeja Dudę.

Jakie preferencje wyborcze 
ma grecka polonia?

OJCIEC 
EUSTACHY
Złoty Jubileusz

Któż to do nas teraz zmierza
W białej sutannie Papieża 
Idzie w pełnym majestacie
I pytanie – czy Go znacie...

W naszej budzyńskiej parafii
Każdy odgadnąć potrafi 
Bo to jest Ojciec Rakoczy
Dumnym krokiem do nas kroczy

Historia to właśnie z Budzynia
W którym piękna jest świątynia
Wszakże na budzyńskiej niwie
Dwa kościoły są właściwie...

Tak to w budzyńskiej parafii
Lud się modli jak potrafi 
Czy w niedzielę czy też w święta
Wciąż o Bogu lud pamięta...

I marzenia miał wciąż duże
Wkrótce zaraz po maturze
Miał On wielki plan duchowy
Wybrał się do Częstochowy

Gdzie Matka Boża rezyduje
Gdzie się nami opiekuje 
Gdzie świątyni błyszczą dachy 
Już nie Bolesław a Eustachy

Ojciec Eustachy Rakoczy
Mądry dobry i uroczy
Piękne zawsze ma kazania
Głębokie mądre przesłania

Album to ilustrowany
Świetnie pięknie napisany 
Jest odniesień bardzo wiele
Jasnogórskie są Apele 

Pisze także teksty liczne
Wartościowo historyczne 
Wątki z dróg naszej przeszłości
O odzyskanej wolności... 

Pisał o Niezłomnych losie
O żołnierzach o etosie
Wiele chwil nad tym pracował 
Czas ów ten dokumentował

Ciągle zajęć ma bez liku
Choćby dziś na Okręgliku
Też wiodą wszystkie ulice
Do Doylestown w Ameryce

Tam Paulini też mieszkają
Gorąco wiernych witają
Z KOMBINATORAMI byłem
I w klasztorze tam gościłem 

Jak najlepiej Ojca znają 
I Go chwalą wspominają
O wspaniałej historii tej
Powiedział Ojciec Bartłomiej 

Wiele wątków różne wnioski
Był Prezydent Koczorowski
Ojciec przy boku którego
Czynił wiele wciąż dobrego

Drogi Ojcze – Jubilacie 
Pamiętamy o tej dacie
W naszym sercu datę mamy
I życzenia Ci składamy...

POSTSCRIPTUM
Jak to w dobrej jest legendzie
Dalszy ciąg znów kiedyś będzie

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Od roku 1980 Jacek rozpo-
wszechniał niezależne wydaw-
nictwa. Początkowo „Biuletyn 
Dolnośląski”, potem „Solidarność 
Dolnośląska” a następnie całe 
mnóstwo tytułów, wydawanych 
przez różne środowiska politycz-
ne. Jacek miał własne, wyrazi-
ste poglądy, ale brał do kolpor-
tażu każdą prasę, ukazującą się 
poza zasięgiem cenzury. Uwa-
żał, że wszelka aktywność, wy-
mykająca się spod kontroli władz, 
poszerza obszar polskiej wolno-
ści a trud każdej narażającej się 
na represje jednostki zasługu-
je na szacunek i wsparcie. Swo-
boda głoszenia poglądów była 
przecież jednym z zasadniczych 
celów, o które toczyła się walka. 
W warunkach stanu wojennego 
działalność Jacka oznaczała spo-
tęgowanie ryzyka, lecz zazna-
czyła się przede wszystkim co-
raz większą skalą i intensywno-
ścią. Praca zawodowa Jacka wią-
zała się z codziennym noszeniem 
teczek, pełnych profesjonalnej 
dokumentacji. Nieodłącznym ich 
składnikiem stały się, poukrywa-
ne w skoroszytach i mapach geo-
dezyjnych, podziemne wydawnic-
twa. Ich paleta, jak zawsze, była 
bardzo szeroka, ale w coraz więk-
szym stopniu były to publikacje 
Solidarności Walczącej. Nie tyl-
ko dlatego, że mimo szczupłości 
swych środków organizacja Kor-
nela Morawieckiego stawała się 
drukarskim gigantem. Pełna nie-
podległość Polski, obalenie ko-

munistycznego systemu i wolność 
narodów, uwięzionych w sowiec-
kim imperium to był zestaw ce-
lów, z którymi Jacek się utożsa-
miał. Jednym z owoców działal-
ności, wraz z żoną Janką prowa-
dzonej w stale rosnącym rozmia-
rze, był ważny ośrodek dystrybucji 

podziemnych wydawnictw, w czę-
ści mieszczący się w ich własnym 
mieszkaniu.

Jacek był z wykształce-
nia prawnikiem i jego zawodo-
we kompetencje wiele razy bar-
dzo się przydały nie tylko do obro-
ny krzywdzonych. W starciach 
z reżimem na poziomie zakła-
dów pracy przynosiły nawet zwy-
cięstwa ludziom Solidarności. 
Np. w 1987 roku we wrocławskim 
Przedsiębiorstwie Transportowym 
Handlu Wewnętrznego doprowa-
dził do przeprowadzenia rzetel-
nych wyborów do Rady Pracow-

niczej. Dzięki temu grupa działa-
czy NSZZ Solidarność nie zosta-
ła zwolniona z pracy. Sukces ten 
odbił się szerokim echem jako do-
wód możliwości wygrywania starć 
z komunistami, jeśli solidarnej po-
stawie załogi towarzyszyć będzie 
umiejętne sięgnie do paragrafów, 

z których trzeba umieć korzystać. 
Jacka poznałem w roku 

1990 w niezwykłym miejscu, któ-
rym była wtedy pierwsza jawna 
siedziba Partii Wolności, czyli wy-
chodzącej z podziemia Solidarno-
ści Walczącej. Ten lokal przy ul. 
Kotlarskiej stanowił wówczas ist-
ną mekkę konspiratorów, najczę-
ściej do tego czasu osobiście się 
nie znających, choć przez szereg 
lat działających w tej samej organi-
zacji. Mieszkałem wtedy w Obor-
nikach Śląskich, gdzie dzięki za-
trudnieniu na pół etatu w domu 
kultury miałem możliwość wy-

korzystywania sali dla spotkań 
dyskusyjnych na temat polskich 
spraw. Wraz z Rolandem Wincior-
kiem wielokrotnie gościliśmy tam 
Kornela Morawieckiego a tak-
że m.in. Antoniego Lenkiewicza, 
Stanisława Srokowskiego, Woj-
ciecha Ziembińskiego. Bywał na 
tych spotkaniach też Jacek. To od 
niego wielu mieszkańców Obor-
nik po raz pierwszy dowiadywa-
ło się o prawdziwym obliczu doko-
nywanej w Polsce transformacji. 
W tym o konkretnych przykładach 
zawłaszczania państwa i grabie-
ży narodowego majątku. Uczest-
nictwo ludzi obdarzonych zaufa-
niem milionów Polaków w ciem-
nych interesach postkomunistów 
jest dziś powszechnie znaną, po-
nurą prawdą o pookrągłostoło-
wej Polsce. 30 lat temu wielu nie 
potrafiło w nią uwierzyć. Dopiero 
po latach coraz częściej zdarza-
ło się, że na obornickiej ulicy ktoś 
podchodził do mnie i mówił: „Te-
raz wiem, że ten prawnik, z któ-
rym było spotkanie w ośrodku kul-
tury, miał rację, on mówił prawdę”.

Jacek był uczestnikiem wielu 
obywatelskich, patriotycznych 
inicjatyw. Odszedł od nas sta-
nowczo zbyt wcześnie. Jego 
brak długo będzie bolesną 
stratą, bo należał do ludzi, któ-
rych Polska bardzo potrzebuje 
a zarazem był barwną postacią, 
człowiekiem przyjaznym, cie-
płym i zawsze gotowym służyć 
pomocą.

JACEK
 ■ Pożegnaliśmy kolejną piękną postać solidarnościowej opozycji i niepodległościowego 

podziemia. 15 czerwca umarł Jacek Podlejski, człowiek wielu Polakom nieznany a prze-
cież bez takich jak on totalitarny porządek trwałby do dziś.

Artur 
Adamski

 Korespondencja z Grecji
Andrzej Bafalukosz
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Przypomnijmy, że w 1982 roku w łonie 
podziemnej Solidarności panowały za-
sadnicze różnice zdań, co do tego jak 
należy walczyć z komunistycznym reżi-
mem. Założona przez Kornela Morawiec-
kiego w 1982 r. organizacja Solidarność 
Walcząca uznawała, że po wprowadze-
niu stanu wojennego nie można już wię-
cej negocjować z komunistami i należy 
podjąć walkę o odzyskanie niepodległo-
ści. Solidarność Walcząca była drugą co 
do wielkości strukturą podziemną w Pol-
sce lat 80. My nie porzuciliśmy ideałów 
sierpniowej Solidarności. My je realizo-

waliśmy rozumiejąc je mocniej i bardziej 
dosłownie. Większość z naszych dzia-
łaczy nie tylko współpracowała z pod-
ziemnymi strukturami związkowej Soli-
darności, ale w drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych wręcz podtrzymywała ich 
istnienie. 

W zgodzie z własnymi poglądami Kor-
nel Morawiecki i członkowie jego orga-
nizacji krytykowali później Okrągły Stół 
i zawieranie ugody z komunistami. Czyni-
li to w ramach wolności słowa i poglądów. 
Dzielenie Polaków rozpoczęli ci, którzy 
(jak to zgrabnie ujął W. Czarzasty) ”do-

gadali” się z komunistami. To na począt-
ku lat 90-tych zaczęło się (we współpracy 
z postkomunistami) wycinanie w mediach 
niewygodnych poglądów, spychanie ina-
czej myślących na margines i przypomi-
nające najgorsze tradycje komunistycz-
ne, wymazywanie Solidarności Walczą-
cej i Kornela Morawieckiego z historii. 

Śp. Kornel Morawiecki, mimo swo-
ich zdecydowanych i radykalnych poglą-
dów jeśli chodzi o wolność i niepodle-
głość Polski, zawsze szukał porozumie-
nia ponad podziałami z ludźmi inaczej 
myślącymi — jedynym warunkiem była 

troska o wspólne dobro Polski. Dobitnie 
o tym świadczą ostatnie lata jego dzia-
łalności politycznej. Oczekujemy od Pana 
Bogdana Lisa uznania swego błędu i sto-
sownych przeprosin. Da nam to możli-
wość wspólnego obchodzenia zbliżającej 
się radosnej 40 rocznicy powstania NSZZ 
”Solidarność” — naszej wspólnej historii 
i wspólnych korzeni.

prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz
Rzecznik Stowarzyszenia Solidarność 

Walcząca

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SŁÓW BOGDANA LISA
 ■ Podczas konferencji prasowej w dniu 21 VI 2020 zorganizowanej przed bramą stoczni nr 2 w Gdańsku z udziałem prezydentów 

Gdańska i Sopotu oraz byłych opozycyjnych działaczy, Przewodniczący Rady Europejskiego Centrum Solidarności Bogdan Lis 
odnosząc się do wizyty premiera Mateusza Morawieckiego powiedział między innymi, że „w czasie stanu wojennego Kornel Mo-
rawiecki także dzielił Polaków i Solidarność”. Słowa te są kłamstwem, a jako dotyczące zmarłego niedawno członka Rady, któ-
rej przewodniczy Bogdan Lis, kłamstwem wyjątkowo niegodnym.
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Reklama

Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju – największego wydarze-
nia gospodarczego północnej Polski odbędzie się 24-25 sierp-
nia w Gdyni. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli po-
ruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych z punk-
tu widzenia rozwoju rodzimej gospodarki. W związku z sytu-
acją spowodowaną stanem epidemii nie zabraknie również 
dyskusji na temat znaczenia polskiego kapitału w sytuacjach 
kryzysowych. 
Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej odsłonie konferencji plan paneli 
dyskusyjnych oparty został o zagadnienia z obszarów gospodarczych 
istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Wśród nich wymienić 
należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, tech-
nologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, 
zdrowie, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań wa-
runkujących rozwój gospodarczy. 
Rada programowa dołożyła wszelkich starań, aby debaty toczyły się 
z udziałem znamienitych ekspertów z różnych dziedzin: przedsiębior-
ców, naukowców, polityków. Wsparciem merytorycznym służą rów-
nież przedstawiciele patronujących wydarzeniu ministerstw oraz Spół-
ek Skarbu Państwa. 
„Forum wizja rozwoju jest znakomitą okazją do wypracowania wspólnie 
przez ekspertów i przedsiębiorców kierunków rozwoju polskiej gospodar-
ki oraz myśli innowacyjnej” – Piotr Karczewski, Doradca Prezydenta RP
Od pierwszej edycji jednym ze sztandarowych bloków tematycz-
nych wydarzenia jest gospodarka morska ujmująca nowe pomysły 
i rozwiązania warunkujące rozwój polskich portów. Nierozerwalnie po-
łączone z tym zagadnieniem będą tematy poruszające kwestie trans-
portu oraz innowacji. 
Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energety-
ce i alternatywnym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju. 
Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o innowacjach, in-
teligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. 
„Innowacyjne rozwiązania są siłą napędową polskiej gospodarki” – 
Andrzej Michalak, Prezes Fundacji Wizja rozwoju
Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw. „srebrnej” go-
spodarki, czyli efektywnego wykorzystywania potencjału zawodo-
wego seniorów. Eksperci chcą zwrócić uwagę, iż grupa ta ma real-
ny wpływ na rozwój gospodarczy ze względu na ścisły związek z sek-
torem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijającym się rynkiem usług 
opiekuńczych. 
Nie zabraknie także odniesień do sytuacji ekonomicznej zaistniałej 
na skutek pandemii. Przewidziano dyskusje na temat: dywersyfika-
cji produkcji krajowej, działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kry-
zysu, wsparcia MSP w sytuacjach kryzysowych, programów osło-
nowych oraz wyzwań pracowników na zmieniającym się rynku pra-
cy w dobie kryzysu gospodarczego. 

„W odbudowie gospodarki konieczna będzie, jak nigdy w III RP, współ-
praca i zrozumienie sektora prywatnego i publicznego. Forum ma 
szansę być miejscem, gdzie to zrozumienie będzie tworzone.” – Mar-
cin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego 
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie Pomorskie Forum 
Kół Gospodyń Wiejskich. Grono ekspertów weźmie udział w roz-
mowach poruszających zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej. Uwypuklone zo-
staną kwestie dotyczące przeszkód, które Koła napotykają w proce-
sie pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów statutowych. 
Udział w projekcie będzie okazją do pozyskania wsparcia i wiedzy 
na temat nowych możliwości rozwoju oraz sposobów na poszerzenie 
swojej działalności. 

Forum Wizja Rozwoju po raz kolejny zaprasza także do Hackatho-
nu Wizja Rozwoju ’20. Zgłosić udział może każdy, kto zapragnie wy-
korzystać swój potencjał realizując autorski pomysł na projekt mogą-
cy ułatwić funkcjonowanie mieszkańców polskich miast. Łączna pula 
nagród do zdobycia wynosi 20 000 zł. Uczestnictwo stwarza szansę 
na realizację autorskiego konceptu przy zachowaniu pełnych praw do 
powstałych prac. Więcej informacji znajduje się na stronie https://chal-
lengerocket.com/wizjarozwoju20/ .

Nadrzędną ideą Forum jest upowszechnianie szerokiej publiczno-
ści wszelkiej związanej z gospodarką wiedzy. Warunkiem uczestnic-
twa w wydarzeniu jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony 
internetowej: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Mora-
wiecki. Oficjalnie potwierdzonym Partnerami są: Partnerzy Strategicz-
ni KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Partner Główny – Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz Partner plus – 
Węglokoks S.A. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Fun-
duszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo In-
frastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Minister-
stwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
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