
Duch lat 60.
■ Sąd Najwyższy USA zadał urzędującemu 
prezydentowi ranę, które zapewne wpły-
nie nie tylko na jego karierę polityczną, 
ale również na wizerunek „successful bu-
sinessman” i uosobienia „amerykańskiego 
snu”, który budował przez dekady. 
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„Poddający się – 
nigdy nie wygrywa, 
a wygrywający 
– nigdy się nie 
poddaje”. 

Napoleon Hill
(1883-1970)

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 
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Doktryna marksizmu-le-
ninizmu, degradując i ani-
hilując Boga-Stwórcę, po-
zornie wstawiła w to miej-
sce Człowieka jako byt 
najwyższy, co w praktyce 
zamknęło ludziom drzwi 
do personalizmu, ułatwia-
jąc czy wręcz wymusza-
jąc aksjologiczny nihilizm.

Przyjęty w 1989 roku jed-
noznacznie Polskę de-
gradujący model ustrojo-
wej transformacji, sztucz-
nie wykreowane w PRL-u 
fałszywe „elity”, zabój-
czy dla naszego kraju ład 
medialny – to dla środo-
wiska Solidarności Wal-
czącej fakty oczywiste. 

Najkrótsza droga z Gwa-
dar do Chin biegnie 
przez Kaszmir, gdzie 
trwa zbrojny spór In-
dii z Pakistanem o to te-
rytorium. Chiny są jed-
nak dobrej myśli i usilnie 
zabiegają o wygasze-
nie wszelkich konfliktów 
na tym terenie. 

Zwolennicy Trzaskow-
skiego na jego spo-
tkaniach przedwybor-
czych często zamie-
niali gwiaździste pro-
porce brukselskie na 
flagi państwowe, co 
było oczywistym ukło-
nem w stronę patrio-
tycznego elektoratu.

Na próżno by szukać ja-
kichkolwiek informa-
cji w internecie, może 
poza nielicznymi anty-
kwariatami, w których 
tę pozycję można znaleźć. 
A są to „Koszary i kosz-
mary” Krzysztofa Pora-
ja, wydane w wydawnic-
twie Księgarnia Polska...
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Wybory, nad którymi 
płakał Hołownia

■ Wybory prezydenckie na skraju lata 2020 roku przypo-
mniały mi wybory zimowe w 1947. Nie ze względu na po-
godę, ale ze względu na demokrację, o której wiele mó-
wiono przed laty i mówi się dzisiaj.

Wybory
Ogromne emocje dziś na polskiej scenie,
Wynik kandydatów niemalże tożsamy;
Tak bardzo się różnią ludzie w swej ocenie,
Tych, których na Urząd dzisiaj wybieramy.
Ale już po wszystkim, już wrzawa opada,
Ten, który zwyciężył - na tronie zasiada.

Lipiec A.D. 2020 Antoni Wysocki
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Polska i Polacy

Szłam sobie spokojnie i śmiało ulicą Śmia-
łą. Nagle coś ciężkiego spadło mi na gło-
wę. Rozejrzałam się przypuszczając, że 
może wiatr strącił z okna jakiś pakunek, 
ale wokół mnie nie było niczego podejrza-
nego. Obmacałam głowę i też wszystko 
było w porządku, nawet okulary znajdowa-
ły się tam, gdzie je umieściłam. Ruszyłam 
dalej i znowu coś mnie pacnęło już nieco 
lżej. Wokół mnie nie było żywej duszy, ca-
łej scenie towarzyszył jedynie przeraźli-
wy wrzask wron. Zrozumiałam, że to one 
mnie zaatakowały. Czyżby czytały moje 
niepoprawne politycznie felietony?

Nie da ci ojciec, nie da ci matka, tego 
co dać ci może literatura szeroko pojęta. 

Hitchcock przewidział atak ptaków, cho-
ciaż nie przewidział ataku hołoty, któ-
ra dewastuje co popadnie bez opamięta-
nia i żadnego racjonalnego powodu. Robi 
to, co lubi najbardziej, bo czuje się bez-
karna, zachęcana przez lewactwo wszel-
kiej maści.

Wracając do Hitchcocka, to były to zło-
te czasy kinematografii amerykańskiej. 
W tamtych latach Rosjanie produkowa-
li okropne komunistyczne produkcyjnia-
ki, których nie dało się oglądać. Czasy 
się zmieniły, a oba narody zamieniły ro-
lami. Komunistom udało się wprowadzić 
do kultury Zachodu poprawność politycz-
ną, gender i inne paskudztwa, które sta-

rannie zatruły prawdę, 
a bez niej dobra literatura, ani film nie ist-
nieją. Przebiegli Rosjanie skutecznie uda-
ją, że stoją na straży tradycyjnych warto-
ści. Produkują seriale oparte na logicz-
nie spójnych scenariuszach, do oglądania 
dla wszystkich.

Nasze resortowe dzieci w kulturze 
zmieniły kurs ze wschodniego na za-
chodni i z wasalską pokorą służą 
„światłym Europejczykom”. W obronie 
„postępu” nie dopuszczą do realizacji 
scenariuszy opartych na logice i praw-
dzie psychologicznej, bo co by powie-
dział na to Zachód?

O 1 mln 782 tys. 467 gło-
sów więcej niż wyborach prezy-

denckich w 2015 r. otrzymał w nie-
dzielę prezydent Andrzej Duda – wyni-
ka z cząstkowych wyników głosowania 
przedstawionych przez PKW.

Marnie to wyglądało, Rafał Trza-
skowski wyszedł przed kamery tyl-

ko z rodziną, nikogo z polityków wspie-
rających, wszyscy usunęli się w cień, 
by nie kojarzyć się z klęską. Żadnej pol-
skiej flagi! I w dodatku ta „kupa serdu-
cha” w kontekście „Czajki” to już gwóźdź 
całej kampanii.

Myślałem, naiwnie być może, że 
to jest spór między dwoma wizja-

mi Polski, dwiema koncepcjami roli Pol-
ski w Europie, ale mam wrażenie, że dla 
politycznego zaplecza Rafała Trzaskow-
skiego, gra nie szła o wizję Polski w Eu-
ropie, tylko o wizję wyprowadzenia nas 
z polskości – prof. Zybertowicz.

Prezydent zapytany, czy podpisu-
je się pod apelem swojej córki Kin-

gi Dudy, która zaapelowała o szacunek 
dla wszystkich, odpowiedział: – Podpi-
suje się pod apelem mojej córki. Wielo-
krotnie mówiłem, że mam szacunek do 
każdego człowieka i mówiłem, że pod 
biało-czerwonym sztandarem jest miej-
sce dla każdego.

Dopytywany przez dziennikarza 
z TVN, czy żałuje jakiś swoich 

słów w kampanii wyborczej, odpowie-
dział: – Nie żałuję żadnych słów wypo-
wiedzianych w tej kampanii. Mówiłem, 
co uważam i to, co jest napisane w kon-
stytucji. Widocznie nie czytał pan wy-
wiadów, których udzielałem. Mówiłem, 
że uważam, że każdy człowiek ma pra-
wo do normalnego życia i mi nie prze-
szkadza to, co robią moi sąsiedzi, o ile 
zachowują normy obyczajowe. W pana 
telewizji codziennie rzucano na mnie 
kalumnie. Chciałbym, aby wreszcie 
był w kraju spokój, żeby ludzie mo-
gli normalnie żyć. Chciałbym też spo-
kojnie Polskę budować, a (…) najbar-
dziej jestem atakowany przez państwa 
telewizję i byłem atakowany przez ten 
cały czas. Tak było, i pan doskonale 
o tym wie.

Bez biało-czerwonych flag na wiecu 
Trzaskowskiego. – To ujawnia praw-

dziwe odczucia w PO. To smutne i po-
kazujące rzeczywiste intencje Platformy 
Obywatelskiej. Dystansując się od na-
szej flagi, ukazuje ona swój stosunek do 
polskich spraw – powiedział Janusz Ko-
walski, wiceminister aktywów państwo-
wych. – Zwycięstwo Rafała Trzaskow-
skiego oznaczałoby w istocie realizację 
niemieckiej polityki – dodał

W środowisku „GW” trwa festiwal 
zachwytów nad Rafałem Trza-

skowskim i jego wyborcami. Doczeka-
liśmy się nawet „Polski Trzaskowskie-
go”, która ma oczywiście stać w opo-
zycji do „Polski Dudy” czy szerzej „Pol-
ski PiS”. Tylko kto zwraca uwagę na 
przegranych?

Atak na Żoliborzu
■ Agresja nie omija nikogo. Do słownych ataków przeciwników moich poglądów przy-
wykłam, chamstwo i głupotę ignoruję. Jednakże w starciu fizycznym z agresorem nie mam szans. 

Małgorzata 
Todd

Ale jest też tak, że 
z jakiegoś powo-
du wygasza się pa-
mięć o kimś, kto 
był wielki, ważny, 
odważny i zasłużył 
się dla potomności. 
Wygasza się świa-
domie lub nieświa-
domie. By tego unik-
nąć, należy wcze-
śniej podjąć kroki, 
które nie pozwolą 
na wygaszanie pa-
mięci. Właśnie jeden 
z takich kroków pra-
gnę zaproponować. 
Co to za krok? Dość 
prosty i nie wyma-
gający szczególne-
go wysiłku, tylko do-
brej woli. To wspo-
mnienia. Już o nich 
pisaliśmy. Będziemy 
jednak przypominać. 
Bo to ważny krok. 
Dla nas i dla naszych 
potomków. Dla 
Rzeczypospolitej. 

W s p o m n i e n i a 
o Kornelu Morawieckim. O jednym z naj-
wybitniejszych i najbardziej światłych umy-
słów naszej epoki. I to nie jest żadna prze-
sada. Historia z pewnością w takich ka-
tegoriach ulokuje Morawieckiego w swo-
ich annałach. Nikt inny, poza nim, w spo-
sób jednoznaczny i tak kategoryczny w sta-
nie wojennym i po stanie wojennym nie 
ogłosił, że będzie walczył z komunizmem 
i że walkę tę będzie prowadzić w imię znie-
wolonych narodów. Walczył o wolną Pol-
skę, ale też walczył z całym systemem 
komunistycznym. Pamiętam, jak w moim 
mieszkaniu spotykał się z konspiratorami 
ze Wschodu i jak im wyjaśniał sens działal-
ności „Solidarności Walczącej”. Mówił wte-
dy, że ten ruch, który powołał do życia, 
to ruch polityczny, ale i moralny, kulturowy, 
który doprowadzi do uwolnienia narodów 
spod sowieckiej niewoli. 

Daję tylko jeden przykład i to w dużym 
uproszczeniu. Ale przecież każdy kto znał 
Kornela, ma swoją odrębną pamięć tam-
tych lat i dni. Kornel się ukrywał w ponad 
50 mieszkaniach. Gospodarze tych miesz-
kań do dzisiaj go wspominają. Do Was 
także się zwracam, gospodarze, pisz-
cie wspomnienia o Kornelu, tak jak może-
cie, po swojemu, swoim językiem, albo na-
grywajcie na taśmie. 

Kornel, jak sam wspomina, w sta-
nie wojennym lub potem, w podziemiu, 
spotkał się niemal z dwoma tysiącami lu-
dzi. Nikt ich dokładnie nie liczył. Tysiące 
ludzi znało więc Kornela osobiście. Zwra-
cam się do Was, do tych tysięcy, z apelem: 
piszcie wspomnienia, przysyłajcie je nam 
do redakcji, także zdjęcia, inne dokumenty, 
jeśli takie macie. Będziemy je publikować. 
Niewykluczone, że zrodzi się z tego księ-

ga: „Nasz Kornel”, albo inaczej nazwana. 
Czekamy na Państwa głosy. Ocalajmy pa-
mięć Kornela. Ocalając Jego pamięć, oca-
lamy też własną pamięć. Ale także pamięć 
kawałka ważnej historii Polski. 

Listy proszę kierować na nasz adres, 
adres redakcji, który znajdziecie w stop-
ce redakcyjnej. Koniecznie to róbmy. 
Czas mija, świadkowie odchodzą. Nie po-
zwólmy też, by ludzie złej woli cieszyli się, 
że pamięć o Kornelu ginie. Nie może zgi-
nąć, nie tylko dlatego, że my jeszcze ży-
jemy, ale także dlatego, że w następnych 
pokoleniach pamięć o Kornelu powinna 
trwać.

Czekamy na listy, pamiętniki, dzienni-
ki, fotografie wspomnienia związane 
z Kornelem. 

www.srokowski.art.pl 

APEL

Wspominajmy Kornela
 ■ Rzeczą ludzką jest zapominanie. Ale jest coś takiego, jak strukturalna niepamięć. Występuje ona wtedy, kiedy 

z jakiegoś powodu zapomina się o jakimś zjawisku, idei, postaci, okolicznościach w całym pokoleniu. W takim 
zapominaniu uczestniczy pewna grupa ludzi, która sama nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale czasami wie, choć 
się między sobą nie porozumiewa w tej spawie. Po prostu narasta taka atmosfera. I ludzie zapominają. 

Stanisław Srokowski
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Opinie i Akcenty

Zakończył się w ten sposób swo-
isty maraton wyborczy trwający 
od wyborów samorządowych, któ-
re odbyły się jesienią 2018 r. po-
przez wybory do europarlamen-
tu, w maju 2019, wybory do Sej-
mu i Senatu w październiku 2019r., 
aż do przesuniętych wyborów pre-
zydenckich zakończonych 12 lipca 
2020. Teraz koalicja Zjednoczonej 
Prawicy będzie miała prawie trzy 
lata spokoju aż do kolejnych wy-
borów parlamentarnych, które pla-
nowo mają odbyć się w 2023 roku. 
Już teraz warto zastanowić się jak 
ten okres wykorzystać dla dobra 
kraju. 

O skali sukcesu świadczy fakt, 
że w 2015 r. Andrzej Duda otrzy-
mał 8 630 627 głosów, co stanowi-
ło 51,55 proc. oddanych ważnych 
głosów, zaś jego ówczesny kon-
kurent Bronisław Komorowski – 8 
112 311 głosów (48, 45 proc. waż-
nych głosów). W 2015 roku fre-
kwencja była mniejsza – 55,34 
proc. W porównaniu z wybora-
mi z 2015 r. Duda otrzymał oko-
ło 1 810 021 głosów więcej. Na 
szczegółową analizę wyniku wy-
borczego przyjdzie zapewne czas. 
Jednakże do tej beczki – z punk-
tu widzenia elektoratu prezyden-
ta – miodu, chciałbym teraz dodać 
łyżkę dziegciu. 

Warto zauważyć, że Andrzej 
Duda wygrał przede wszyst-
kim w Polsce gminnej i małomia-
steczkowej. W miejscowościach 
do 5 tys. mieszkańców otrzymał 
66,75 proc. głosów, w miastach 
od 5 do 10 tys. mieszkańców – 62, 
45 proc., zaś w miastach od 10 do 
20 tys. mieszkańców – 55,13 proc. 
Gorzej mu poszło w miastach 
od 20 do 50 tys. mieszkańców, 
gdzie otrzymał 48,77 proc. gło-
sów, przegrał zaś wyraźnie w mia-
stach od 50 do 100 tys. mieszkań-
ców (43,92 proc. głosów), od 100 
do 200 tys. mieszkańców (42,78 
proc), od 200 do 500 tys. miesz-
kańców (35,76 proc. i powyżej 500 
tys. mieszkańców: 32,97 proc. 

Kiedy rozpatrzymy wyniki wy-
borów na poziomie województw, 
to okazuje się, że poparcie Polski 
gminno-miałomiasteczkowej wy-
starczyło Andrzejowi Dudzie do 
zwycięstwa w sześciu wojewódz-
twach: lubelskim, łódzkim, mało-
polskim, podkarpackim, podlaskim 
i świętokrzyskim,. Natomiast Ra-
fał Trzaskowski zwyciężył w dzie-
sięciu województwach: dolnoślą-
skim, kujawsko-pomorskim, lubu-
skim, mazowieckim, opolskim, po-
morskim, śląskim, warmińsko-ma-
zurskim, wielkopolskim, zachod-
niopomorskim. Zauważalny jest 
podział na Polskę wschodnią i za-

chodnią, choć podział ten zaciera 
się, gdy za podstawę analizy przyj-
mie się wyniki wyborów uzyskane 
na poziomie powiatów. 

Ważniejszy od podziału geo-
graficznego jest podział geogra-
ficzno – społeczny na metropolie 
(miasta powyżej 500 tys.), miasta 
duże (200-500 tys.) i średnie (od 
20 do 200 tys.) i na resztę kraju 
czyli: małe miasteczka (do 20 tys. 
mieszkańców) i wsie – jednym sło-
wem Polskę małomiasteczkowo-
-gminną. W zachodnich wojewódz-
twach kraju przeważy-
ła Polska metropolitalno-
-miejska, we wschodnich 
– małomiasteczkowo-
-gminna. Pytanie, jakie 
stoi przez Zjednoczoną 
Prawicą (a i do pewnego 
stopnia przed Platformą 
Obywatelską i pozostałą 
opozycję), gdzie szukać 
potencjalnego elektora-
tu w następnych wybo-
rach: w Polsce metropoli-
talno-miejskiej czy – sto-
suję te określenia umow-
nie – małomiasteczko-
wo-gminnej. 

Wydaje się, że nie 
da się efektywnie rzą-
dzić Polską, odwołując 
się wyłącznie do popar-
cia jednej grupy elekto-
ratu. Kluczem nie tyle do zdoby-
cia, ile do umocnienia przyczół-
ków wpływu w Polsce metropoli-
talno-miejskiej przez Zjednoczo-
ną Prawicę, wydaje się siedem 
kwestii.

Wykreowanie 
merytorycznej opozycji

Totalna opozycja prowadząca 
do wojny wszystkich przeciwko 
PiS-owi wyjaławia i merytorycznie, 
i programowo nie tylko opozycję, 
ale i rządzącą koalicję, gdyż za-
równo rządzenie, jak i kontrola rzą-
dzących przekształca się w za-
rządzanie emocjami. Tymczasem 
każda władza, zarówno w intere-
sie swoim, jak i tych, w imieniu któ-
rych rządzi, zamiast happeningów, 
bardziej potrzebuje merytorycz-
nej krytyki. Formą wykreowania 
takiej opozycji byłoby umożliwie-
nie części opozycji (np. prorynko-
wo zorientowanej Konfederacji czy 
Koalicji Polskiej) realizacji tych ich 
elementów programowych, które 
zbieżne są z programem Zjedno-
czonej Prawicy. 

Dekoncentracja mediów

Przeprowadzenie tzw. repoloniza-
cji mediów drogą ustawy wydaje 

mi się wątpliwe. Pewne, częściowo 
zamierzone, częściowe przypad-
kowe zaniedbania zostały popeł-
nione u progu transformacji, któ-
rych nie da się tak prosto odwró-
cić poprzez ustawę, która zapew-
ne zostałaby zaskarżona do insty-
tucji europejskich. Ale nie ozna-
cza to, że nie da się w tej materii 
nic zrobić. Hasło repolonizacji me-
diów w istocie sprowadza się do 
ich dekoncentracji. Jednym z in-
strumentów jego realizacji może 
być rynek reklam. Rozwiązaniem 

możliwym do realizacji tu teraz by-
łoby opracowanie kodeksu zobo-
wiązującego instytucje państwo-
we (wraz z spółkami z udziałem 
skarbu państwo) do umieszcza-
nia części reklam w małych lokal-
nych czy niskonakładowych cza-
sopismach. Byłoby to dla nich już 
jakąś formą wsparcia. Jeżeli jedy-
nym kryterium umieszczania re-
klam przez instytucje państwa jest 
nakład gazety (lub oglądalność 
portalu), to siłą rzeczy strumień re-
klam trafia do gazet wydawanych 
głównie przez niemieckie koncer-
ny prasowe, których stać na wy-
dawanie wysokonakładowej pra-
sy, gdyż otrzymują one wspar-
cie od instytucji państwa polskie-
go w postaci reklam. Prasa wyda-
wana przez rodzimy kapitał jest 
z reguły niskonakładowa, a ponie-
waż jest niskonakładowa reklam 
tych nie może otrzymać. I tutaj 
koło się zamyka. 

Dywersyfikacja przekazu 
telewizji publicznej

Przekaz – szczególnie programów 
publicystycznych i informacyjnych 
telewizji publicznej i radia – winien 
być bardziej zróżnicowany i dosto-
sowany do lepiej wykształconego 
i wyrobionego odbiorcy. Taką for-

mą byłoby wprowadzenie pasma 
programowego w telewizji publicz-
nej (może w wydaniach regional-
nych), w której swoje propozycję 
programowe mogłyby prezento-
wać środowiska intelektualna sku-
pione wokół poszczególnych pism 
czy inicjatyw, np. Klubu Jagiel-
lońskiego, „Teologii Politycznej, 
„Arkan”, czy „Kultury Liberalnej”. 
To też przyczyniłoby się w jakiejś 
mierze do dekoncentracji rynku 
prasowego dzięki reklamie i ten 
sposób wzmocnienie mniej zna-

nych niszowych tytułów. 

Oferta dla 
inteligencji

Jej elementem win-
na być rewizja ustawy 
o szkolnictwie wyższym, 
która jest właści-
wie kontynuacją – tyle 
że w bardziej skrajnej 
postaci – reform zaini-
cjowanych przez rządy 
Platformy Obywatelskiej 
i PSL w latach 2007-2015. 
Reformy Gowina zlikwi-
dowały istniejącą w za-
sadzie od 1989 r. samo-
rządność akademicką, 
zbiurokratyzowały pro-
ces nauczania. System 
parametryzacji poddał 

zaś polskie nauki społeczne i hu-
manistyczne presji umiędzynaro-
dowienia. Ujmując rzecz w olbrzy-
mim skrócie i uproszczeniu (a na-
wet zniekształceniu). Minister-
stwo nauki opracowało listę kil-
ku tysięcy czasopism. Za publi-
kację w nich artykułów pracownik 
naukowy otrzymuje określoną licz-
bę punktów. Z kolei liczba punktów 
zgromadzonych przez wszystkich 
pracowników zatrudnionych w da-
nej jednostce naukowej decydu-
je o wielkości jej dofinansowania. 
Za publikację artykuł w „American 
Historical Review” pracownik na-
ukowy otrzyma 200, zaś w „Kwar-
talniku Historycznym” 70 pkt. Po-
nieważ „American Historical Re-
view” nie będzie raczej zaintereso-
wany artykułem o żołnierzach wy-
klętych na Chełmszczyźnie, zain-
teresowanie lokalną problematy-
ką przestanie być – w dostatecz-
nie długiej perspektywie dla naj-
bardziej ambitnych i zdolnych na-
ukowców – opłacalne.

Na poziomie szkolnictwa po-
wszechnego utrwaleniem wpły-
wu rodziców na edukację swo-
ich dzieci byłoby wprowadze-
nie bonu oświatowego ułatwiają-
ce powstawanie szkół prywatnych 
i wyraźniejsze wsparcie edukacji 
domowej. 

Deregulacja gospodarki 
czy dalsze transfery 

socjalne

Niezaprzeczalną zasługą rzą-
dów PiS była realizacja transfe-
rów socjalnych w postaci 500+, 
300+, wprowadzenie trzynastej 
emerytury, czy podwyższenie pła-
cy minimalnej (z 1760 PLN brutto 
do 2600 PLN). Jednakże nasta-
wienie Polek i Polaków – szcze-
gólnie tych z wielkich miast – jest 
dość liberalne i transfery socjal-
ne nie są – jak się okazuje decy-
dującym argumentem wyborczym. 
Może warto byłoby rozważyć wpro-
wadzenie kryterium dochodowego 
przy przyznawaniu pomocy w po-
staci 500+. Dla elektoratu wielko-
miejskiego dużo atrakcyjniejsze 
jest deregulacja gospodarki, upo-
rządkowanie przepisów gospodar-
czych i podwyższenie kwoty wol-
nej od podatków. 

Oferta dla młodych

W tym przypadku największym 
problemem są umowy śmieciowe 
i wysokie ceny mieszkań. W pierw-
szym przypadku – niewiele da się 
zrobić w skali kraju, gdyż prekariat 
jest produktem neoliberalnej glo-
balizacji, zaś w drugim przypad-
ku należałoby zrewitalizować nie-
co zapomniany program „Miesz-
kanie +”. 

Potrzeba nowej 
meta-narracji

W XXI wieku Polacy chcą na 
nowo opowiedzieć o swojej wi-
zji życia w Polsce i miejscu Pol-
ski w świecie. W tej nowej metanar-
racji kluczowe będzie pogodzenie 
społecznego solidaryzmu z eko-
nomiczną konkurencyjnością i tro-
skę o zachowanie własnego dzie-
dzictwa kulturowego w coraz bar-
dziej globalizującym się świecie. 
Wyborcze (szóste z rzędu) zwycię-
stwo Prawa i Sprawiedliwości nie 
jest bowiem żadnym populistycz-
no-nacjonalistycznym wynaturze-
niem, czy wypadkiem przy pracy 
– jak usiłuje to przedstawić liberal-
na prasa w Niemczech i zachod-
niej Europy – po którym wszyst-
ko wróci do neoliberalnej normy, 
lecz przejawem kryzysu liberal-
nej demokracji i globalistycznego 
kapitalizmu. 

Czy korekta ta jest właściwie 
obmyślona i poprawnie realizo-
wana, może okazać się z punk-
tu widzenia metanarracji ów 
kryzys bardziej lub mniej trafnie 
diagnozującej. 

Zwycięstwo Dudy i co dalej? 
Siedem uwag sceptyka

 ■ Andrzej Duda otrzymał 10 440 648 (51,03 proc.) głosów, zaś Rafał Trzaskowski 10 018 263 (48,9 proc) 
głosów. W ten sposób urzędujący prezydent został wybrany na następną kadencję otrzymując ponad 
420 tys. głosów więcej od swojego konkurenta. 

Krzysztof 
Brzechczyn
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Na początku stycznia czterdzie-
stego siódmego, podczas kam-
panii wyborczej do Sejmu, przy-
jechali na Podlasie dziennikarze 
amerykańscy: dwu reporterów, 
fotoreporter i tłumacz. Odwiedzi-
li gospodę w Rajgrodzie, gdzie 
zapytali, czy ludzie opowiada-
ją się za hasłem na ścianie pie-
karni Skorupki: „Głosuj na Blok 
Demokratyczny”. 

W gospodzie rozległ się 
okropny krzyk: „Za demokracją?! 
Nigdy”. Bo demokrata, a nawet 
szczery demokrata, nosił w czter-
dziestym siódmym nagan u pasa, 
aresztował i rozstrzeliwał. Ale 
amerykańscy dziennikarze nie ro-
zumieli, jak można być przeciw 
demokracji. Z ich twarzy dało się 
odczytać, że są zgorszeni reakcją 
na słowo „demokracja”.

W czasach PRL-u mieliśmy 
demokrację ludową, demokrację 
socjalistyczną i socjalizm z ludz-
ką twarzą. O pazurach i zębach 
socjalizmu nie pisano. Demo-
kracja ludowa była propagando-
wym określeniem komunistycz-
nego państwa represyjnego. 
Dzisiaj mamy demokrację, któ-
ra oznacza, że źródłem władzy 
jest wola większości obywate-
li. Ale Totalna Opozycja kwestio-
nuje każdą odmianę demokra-
cji, w której władzy nie mają ci, 
którzy są dziedzicami albo spad-
kobiercami demokracji ludowej. 

Po sfałszowaniu wybo-
rów w czterdziestym siódmym 
komuniści wprowadzili demokra-
cję ludową, która oznaczała, że 
źródłem władzy jest wola zblo-
kowanych partii: PPR/PPS/SL, 
a nie wola większości obywate-
li. Wyborcy byli zmuszani do gło-
sowania „bez skreśleń” na kandy-
datów bloku partyjnego. A zatem 
były to wybory bez wyboru. 

W dwa tysiące dwudzie-
stym zblokowane partie opozy-
cyjne ponownie chcą zaanekto-
wać rynek polityczny. Sojusz par-
tyjny w sposób autokratyczny na-
rzuca Polakom jednolite myśle-
nie, jednolity sposób zachowania, 
jednolite organizowanie stowa-
rzyszeń i związków, jednolity ob-
raz Kościoła. 

Działania opozycji, to glajch-
szaltowanie, które prowadzi do 
zniszczenia kultury i tożsamości 
narodowej, do degradacji intelek-
tualnej społeczeństwa. Prowa-
dzi też do zdemolowania prawdzi-
wie demokratycznych, wspólnoto-
wych zasad wyborów. 

Wybory prezydenckie, któ-
re mamy za sobą, pokazały, że 
na prawo i na lewo znikomą rolę 
odgrywają partie, stworzone nie-
gdyś do wygrywania wyborów 
i sprawowania władzy. Sieć par-
tyjna, niewidoczna szczególnie 
na prowincji, została zastąpio-
na przez socjotechnikę i sieć me-
diów. A skoro nowoczesna kam-
pania polityczna opiera się głów-
nie na marketingu, na sprzęże-
niu reklamy z mediami i na son-
dażach, a nie na sieci partyjnej, 
sztaby wyborcze muszą składać 
się z profesjonalistów. Czy pra-

wica miała taki sztab? Ewangelia 
św. Mateusza mówi: „Po owocach 
ich poznacie” (MT 7, 15-20). 

Zadaniem podstawo-
wym w kampanii prezydenckiej 
jest kreowanie wizerunku kan-
dydata politycznego, kreowanie 
też partii albo środowiska, które 
kandydata popiera. Niekiedy jest 
to związane z pozycjonowaniem 
produktu politycznego, co wią-
że się nie tyle z pracą nad pro-
duktem, co z pracą nad umysła-
mi wyborców. 

Chodzi o to, aby produkt po-
lityczny, a więc kandydat, za-
jął na rynku politycznym wyróż-
niające się miejsce. To zaś jest 
związane z maksymalizacją po-
parcia i z wyborem. Pozycjono-
wanie to wyższa szkoła jazdy do 
Pałacu Prezydenckiego. Wszyst-
ko jest w rękach, a raczej w gło-
wie szefa kampanii. Kto zatem 
może być szefem sztabu, poka-
zuje choćby konsultant medialny 
Roger Ails. 

„Wizerunek jest kupowany 
i sprzedawany jak każdy inny pro-
dukt” – pisze Roger Ailes, media 
advisor w kampanii Richarda Ni-
xona (1968), konsultant prezyden-
ta Ronalda Reagana (1984), me-
dia consultant w kampanii Geor-
ga Busha (1988), prezydent Fox 
News Channel i chairman Fox Te-
levision Stations Group. Może-
my zatem mówić o komercjaliza-
cji kampanii, a nawet o komercja-
lizacji polityki. 

A kim jest, kim był szef kam-
panii urzędującego prezyden-
ta? Oczywiście, był ważną per-
soną polityczną i w dziedzinie 

marketingu politycznego i socjo-
techniki reprezentował zaledwie 
przedszkole. 

W pierwszych latach transfor-
macji polskiego systemu politycz-
nego, dominowała tzw. peryfe-
ryczna strategia perswazyjna, wy-
korzystująca czytelne znaki, sym-
bole, a niekiedy tylko rekwizyty 
polityczne. Podział był prosty: my 
i oni. Obecnie w grę wchodzi tzw. 
centralna strategia perswazyjna, 
której skuteczność zasadza się 
już na sile perswazji, a nie tylko 
na atrybutach kandydatów i ich 
partii, pokazywanych w mediach. 

Można więc spytać, po co 
nam partia, skoro w wyborach 
prezydenckich kandydaci bezpar-
tyjni w sumie zdobyli kilkadzie-
siąt procent głosów? PSL, prze-
szło stuletnia partia, zdobyła za-
ledwie 2,5 procent! Tyleż zdobył 
związek partnerski Wiosny i SLD. 
Natomiast bezpartyjny Hołownia, 
dwukrotnie niedoszły dominika-
nin, zdobył poparcie dwucyfrowe. 
Okazało się, że partia może być 
zastąpiona przez socjotechnikę, 
media i pieniądze.

Zadania partii w kampanii wy-
borczej sprowadzają się zatem 
do znakowania opakowań poli-
tycznych, a opakowanie zastępu-
je program. 

W czasach niepokojów 
i silnych podziałów politycz-
nych, wzrasta semiotyczność 
ludzkich zachowań. Partie ozna-
czają się jako lewicowe, konser-
watywne, liberalne etc. Semio-
tyki politycznej nie wykorzysta-
ły media publiczne. Telewizje ko-
mercyjne, ale i publiczne, zaan-

gażowane w kampanie, stoso-
wały w swych przekazach obie-
gowe schematy, stereotypy i for-
my życia codziennego, ale pomi-
jały to wszystko, co w sposób za-
sadniczy dzieli rządzącą prawicę 
od partii opozycyjnych. 

Rozmowy, dyskusje, a faktycz-
nie debaty, które są formami wal-
ki na słowa (z łac. battuere = ude-
rzać, rozbijać na kawałki), pozwa-
lały opozycji mówić nieprawdę, 
trudną do zweryfikowania w pro-
gramach na żywo. Należało wpro-
wadzić więcej programów monta-
żowych. Zaś programy na żywo 
powinny być przede wszystkim 
konfrontacyjne, wykazujące kłam-
stwa, głupotę i nicość opozycji. 

Fatalnie prowadzone debaty 
zamieniały się w jarmarczne kłót-
nie, nierzadko w chamskie py-
skówki. Efekt końcowy słownych 
przepychanek na antenie niemal 
zawsze był negatywny dla rzą-
dzącej prawicy. 

W czasie kampanii na ante-
nie radia i telewizji, a także w In-
ternecie, pojawili się propagan-
dowi zagończycy, wyspecjalizo-
wani w agresji słownej. Zadanie 
zagończyków polega na syste-
matycznym niszczeniu dobrego 
imienia polityków prawicy. Cho-
dzi o zdominowanie konkretnych 
polityków i sprawowanie nad nim 
kontroli. 

Agresja jawna to wszelkie-
go rodzaju negatywne określe-
nia, a nawet wyzwiska. Ukryta – 
to rodzaj gry, polegający na uda-
waniu, że przeciwnik sam nie wie, 
co mówi, że jest nie w pełni ro-
zumny etc. 

Agresor polityczny, wsparty 
przez telewizyjnych propagandzi-
stów z telewizji komercyjnej, ata-
kuje codziennie, a poprzez ciągłą 
krytykę i oskarżenia, poprzez cią-
głe lekceważenie, nakazywanie, 
nękanie – dzień po dniu – umniej-
sza wartość i samoocenę atako-
wanego polityka. To widać, gdy 
niektórzy politycy prawicy, pora-
żeni agresją, opuszczają głowy, 
mówią cicho, niepewnie, wyglą-
dają na ludzi wycofanych. 

Ale czy należałoby rzeczy-
wiście się wycofać? Nigdy! Cho-
dzenie przy agresorze ze spusz-
czoną głową, rezygnacja ze spo-
ru o pryncypia, tylko rozzuchwa-
la. Oddanie pola agresorowi 
oznacza, że polityk już został ze-
pchnięty na pobocze i nie ma wła-
snego zdania. Zdarza się jed-
nak wycofanie, zejście z drogi wy-
szkolonemu agresorowi. 

W czasie kampanii ze świecą 
można było szukać merytorycz-
nej, spokojnej dyskusji. Przyczy-
na? Nie było merytorycznej dys-
kusji, bo opozycja nie miała pro-
gramu, o którym byłoby warto roz-
prawiać. Rozmowy o problemach 
zostały zastąpione przez napa-
ści personalne na czołowe posta-
cie rządu. 

W końcówce kampanii wy-
borczej nie zabrakło diabolizo-
wania kandydata prawicy. Odby-
wało się to w stylu kampanii pro-
wadzonej przez kontrowersyjne-
go Paula Maneforta, skazanego 
na więzienie. 

„Polityka to ekspresja i stra-
tegia” – powiada Paul Manafort, 
skazany na więzienie szef zwy-
cięskich kampanii prezydenc-
kich Geralda Forda, Mobutu 
Sese Seko, Ferdynanda Marco-
sa, George H.W. Busha, Wiktora 
Janukowycza i Donalda Trumpa. 
Czym jest ekspresja w wydaniu 
Manaforta, widzieliśmy podczas 
kampanii Trumpa. To był ciąg 
agresywnego, nierzadko cham-
skiego ataku na przeciwników 
politycznych. 

Agresja opozycji, zespolona 
z cynizmem, a może nawet z ni-
hilizmem pod płaszczem dobra, 
prawdy i szlachetności, nie zo-
stała rozszyfrowana przez znacz-
ną część wyborców. To wina me-
diów publicznych. Blok opozy-
cyjny wobec kandydata prawicy 
przedstawia się jako chrześcijań-
ski, liberalny, solidarnościowy, le-
wicowy i postkomunistyczny. Wy-
borcom, którzy potrafią jeszcze 
myśleć, nie mieści się w głowach, 
że skrajnie prawicowi narodow-
cy, centrowi ludowcy i bezpartyj-
ni chrześcijanie są z komunista-
mi, bolszewicką lewicą i z libera-
łami w jednym bloku opozycyjnym 
przeciw rządom prawicy! 

Nastąpiło pomieszanie z po-
plątaniem. Liderzy bloku opozy-
cyjnego kreowani są na tych, 

Wybory, nad którymi płakał Hołownia
Michał Mońko
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którzy troszczą się o dzieci, 

ale są za aborcją. Okazują rzeko-
mo wzruszenie w miejscach na-
rodowej Golgoty, ale zapowia-
dają likwidację IPN i przywraca-
ją komunistyczne pomniki i ko-
munistyczne nazwy ulic. Doszło 
do zerwania identyfikacji wybor-
ców z tradycyjnymi partiami po-
litycznymi. Przegrało na tym 
przede wszystkim PSL. 

Funkcjonuje pojęcie „ludzi po-
lityki” albo „ludzi władzy”. Harold 
Lasswell i Theodor W. Adorno 
twierdzą, że jest pewien rodzaj lu-
dzi polityki, którzy „myślą o swo-
im kraju w kategoriach władzy 
i dominacji, realizując swoje indy-
widualne motywy w kategoriach 
interesu publicznego”. Napięcie 
psychiczne u tych ludzi jest nad-
zwyczaj silne, co pokazał Szy-
mon Hołownia: zapłakał rzewny-
mi łzami nad wyborami!

Trzydzieści lat po „nie w peł-
ni wolnych” wyborach, mamy de-
mokrację wyborczą, ale nie mamy 
demokracji rzeczywistej. Domi-
nującą kategorią demokracji jest 
człowiek opozycji, który traktu-
je politykę jako obszar brutal-
nej walki o władzę. Pod jakim 
sztandarem walka i z jakim pro-
gramem? Bez sztandaru i bez 
programu. Opozycji chodzi tyl-
ko o jedno: obalić rząd, nie dopu-
ścić urzędującego prezydenta do 
Pałacu. 

Ta walka nie ma reguł, nie ma 
zasad, a zatem każdy chwyt jest 
dozwolony. Ale brak reguł na ryn-
ku politycznym to brak rozezna-
nia wśród wyborców: głosować 
na kogoś czy przeciw komuś? 

Dawniej partie różniły się 
od siebie w sposób zdecydowa-
ny. Prawica różniła się od lewicy. 
Chrześcijańscy Demokraci różni-
li się od socjalistów. Socjaliści od-
cinali się od komunistów. Bolsze-
wicy musieli się ukrywać. Wybor-
cy dobrze wiedzieli, na jaką par-
tię zamierzają głosować i jakie-
go kandydata popierać. Linie po-
działów między partiami i wybor-
cami biegły wzdłuż spraw spo-
łecznych, narodowych, ekono-
micznych, religijnych. Animatora-
mi kampanii wyborczych byli ide-
owi ludzie partii, a nie, jak dzi-
siaj, wynajęte agencje reklamo-
we i szarlatani PR. 

W cenie są dzisiaj polity-
cy o zachowaniach radykalnie 
agresywnych. Potrafią oni w cza-
sie dyskusji sięgnąć po siekie-
rę i porąbać stół dyskusji. Nie-
kiedy, zamiast siekiery, wystar-
czają im słowa ciężkie i ostre 
jak siekiera. Na porządku dzien-
nym w Sejmie, w studiu telewi-
zyjnym i na wiecach jest wrzawa, 
obrzucanie się słowami. Czyje 
słowo na wierzchu, ten ma rację? 

„Polityka to słowa, słowa, sło-
wa” – mówi Peggy Noonan, au-

torka przemówień Ronalda Re-
agana, zdobywczyni nagrody 
Pulitzera, felietonistka The Wall 
Street Journal, współpracownicz-
ka NBC News i ABC News. 

Wartość słów znał John Ken-
nedy, który zanim został pre-
zydentem Stanów Zjednoczo-
nych, zdobył Nagrodę Pulitzera 
za książkę „Profiles of Courage”. 
Książkę tę napisał mu... Theodo-
re (Ted) Sorensen, autor później-
szych przemówień Kennedyʼego. 
To on, Sorensen, napisał słynne 
przemówienie, którego kontra-
punktem była fraza: „Nie pytaj-
cie, co kraj może zrobić dla was, 
spytajcie, co wy możecie zrobić 
dla kraju”. 

Polityka to słowa, ale nie pu-
stosłowie. Słowa, które coś zna-
czą, niosą argumenty, programy. 
Politycy na Zachodzie używają 
słów, gdy przemawiają. Przemó-
wienia piszą zespoły profesjonal-
nych autorów, zazwyczaj dzienni-
karze. Zasada wygłaszania prze-
mówień jest prosta: nie więcej niż 
130 słów na minutę. 

Słynny komentator amerykań-
ski, Walter Cronkite, mówił w tem-
pie 124 słów na minutę. W tem-
pie Cronkita przemawiali: Fran-
klin D. Roosevelt, Dwight Eisen-
hower, Ronald Reagan. Prze-
mówienia wygłaszane w tempie 
165-170 słów na minutę publicz-
ność wiecowa jest w stanie słu-

chać i rozumieć przez siedem 
minut. 

A jeśli urzędujący prezy-
dent wypowiada 180 słów 
na minutę? To czyni 16 200 
słów w ciągu półtorej godzi-
ny. Nie ma tam kontrapunktu. 
Nie ma frazy, którą zwykle cy-
tują media. To sentencja, ha-
sło w stylu: „Nie pytajcie, co kraj 
może zrobić dla was…” Zamiast 
zwartego przemówienia jest sło-
wotok, a nie przemówienie. Pu-
bliczność tego nie słucha, a nie-
zrozumiałe dźwięki przemówie-
nia jedynie wzmagają negatyw-
ne emocje wyborców. 

W kampanii wszystkie ele-
menty marketingowe muszą być 
zintegrowane ze sobą i podpo-
rządkowane odpowiednio wcze-
śniej określonemu celowi stra-
tegicznemu i celowi komunika-
cyjnemu. Szybkie tempo może 
mieć rozmowa przy stoliku. Na-
tomiast przemówienie, napisane 
przez profesjonalnych autorów, 
powinno mieć odpowiednio wol-
niejsze tempo od rozmowy przy 
stoliku. 

Słuchając wystąpień pre-
zydenta, nie można się nadzi-
wić, że popełnia błąd za błędem. 
Mówi za szybko. Mówi za dłu-
go. Mówi i mówi. Nie przema-
wia. Mówi o wszystkim, a nie 
powinien. Nie różnicuje mowy 
ze względu na odbiorców. Po-

dobno wszyscy mają taki sam żo-
łądek, ale czy wszyscy mają taki 
sam rozum? 

A gdzie strategia, gdzie pro-
gramowanie kampanii? Objazd 
powiatów to nie strategia. To ob-
jazd albo odjazd. Można było od-
nieść wrażenie, że urzędujący 
prezydent nie ma ani strategii, ani 
komunikacji. Bo nie ma profesjo-
nalnego sztabu wyborczego. No 
i ten najgorszy błąd. Znakomi-
ta mecenas, szachistka i kobieta 
z klasą została wywalona ze sta-
nowiska szefowej kampanii tylko 
dlatego, że swoją klasą drażniła 
opozycję i prawicę. 

Skoro partie prawicowe na 
czas wyborów zostały w blocz-
kach, jakby ich coś zamroziło, 
można i należało liczyć na me-
dia, na radio i telewizję. Niestety, 
urzędującego prezydenta media 
zawiodły. Zabrakło dobrych, rze-
telnych newsów. Zabrakło dobrej, 
profesjonalnej publicystyki dla lu-
dzi myślących. 

Był dostatek jarmarcznych re-
lacji z terenowych spotkań pre-
zydenta. Coś na kształt jarmar-
ku w Tybecie: to samo, o tym 
samym i w kółko jak mantra. 
Wyborcy żywili się koszmar-
ną propagandą na poziomie 
kolan. Tylko płakać nad taki-
mi wyborami, no i Hołownia 
płakał. 

▶

Ale też widzę, jak mało kto do-
cenia polityczną wartość zbli-
żenia się do proporcji 50 proc. 
: 50 proc. pomiędzy PiS a an-
typisem, ze względu na rzeczy-
wistą wartość tego wyniku. De-
mentuję, że ten pojedynek 
był wyrównany. Rafał Trzaskow-
ski mógł mieć uzasadnione 
przekonanie, że ma w kieszeni 
zwycięstwo w wyborach.

Wynik tych niby demo-
kratycznych wyborów zawie-
ra w sobie skutek zbrodniczego 
oszustwa wyborczego faktycz-

nie zrealizowanego przez totali-
tarną opozycję w warunkach re-
alnej nierównowagi pomiędzy 
prawdą a kłamstwem w ośrod-
kach masowego przekazu. 
Sztab Rafała Trzaskowskie-
go realizował wprost kampanię 
nienawiści. Uczciwy pomiar pro-
porcji siły oddziaływania propa-
gandy antypis oceniam na 75 
proc., a wartość siły oddziały-
wania informacyjnego PiS oce-
niam co najwyżej na 25 proc. 

75 proc. siły propagandy an-
typisu jest skutkiem przytłacza-

jącej przewagi nośników infor-
macji. Po stronie antypis mamy 
trzykrotną przewagę siły me-
diów informacyjnych: Polsat, 
TVN, niemal wszystkie wydaw-
nictwa prasowe, cały rynek pra-
sy lokalnej zdominowany przez 
niemieckie koncerny medial-
ne i do tego jeszcze różne „soki 
z buraka” lejące rzeki brudnego 
kłamstwa. Gdyby liczyć uzbro-
jenie armii agresji propagan-
dowej, to oni monopolizowali 
swoją dezinformacją minimum 
75 proc. rynku informacyjne-

go. Dlatego decyzja pani Aga-
ty Kornhauser-Dudy obiecują-
cej, że nie udzieli wywiadu re-
daktorowi Pawłowi Wrońskiemu 
przez najbliższe 100 lat, jest ab-
solutnie słuszna. To jest właści-
wa odpowiedź. 

Ale mimo tej gigantycznej 
przewagi medialnej, mimo sze-
rzącego się kłamstwa, mimo, 
że antypolski monopol informa-
cyjny trzymał władzę na pozio-
mie 75 proc. czwartej władzy 
marketingu politycznego, wy-
nik 50 proc. do 50 proc. jest 

ogromnym sukcesem świad-
czącym o ogromnym rozsąd-
ku i odpowiedzialności pol-
skich wyborców. 

Polska racja stanu i Pola-
cy okazali się silniejsi od obozu 
zdrady narodowej.

Niemal połowa głosujących 
przeciwko suwerennej Polsce 
jednak dała się oszukać i ule-
gła antypolskiej dezinforma-
cji. Ale mimo to – zwyciężyła 
prawda.

Doceńmy ten wynik
 ■ Oczekiwałem na drugą turę wyborów z ogromną nadzieja na sukces Andrzeja Dudy. Nadal jest to jeszcze 

nadzieja, ale nadzieja na to, że Polska będzie Polską. Trzeba więc docenić potężną wagę tego rozstrzygnięcia. Michał 
Lewiński

Znajdź polską flagę.
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Wprawdzie główny prawnik 
Trumpa, Jay Sekulow, ogło-
sił sądowe zwycięstwo, jego 
klient wpadł w tweeterowy szał. 
Sekulow najpewniej nie zaglądał 
nigdy do PIT-ów i CIT-ów Trum-
pa. Nawet jeśli je jakimś sposo-
bem poznał, rozdźwięk ten zdaje 
się potwierdzać tezę, że Trump 
uważa udostępnienie swej histo-
rii majątkowej prokuraturze na 
Manhattanie, za egzystencjalne 
zagrożenie. 

Sąd Najwyższy USA, odpo-
wiednik naszego Sądu Konsty-
tucyjnego, postanowił, iż jako 
prezydent USA nie znajduje się 
on w sytuacji uprzywilejowa-
nej względem szaregu, niecie-
kawego obywatela USA (głoso-
wanie: 7-2). Odesłał sprawę do 
sądu niżej instancji, by ten osta-
tecznie postanowił, czy żądania 
prokuratury są prawnie i rzeczo-
wo uzasadnione. Oznacza to, 
że śledczy najpewniej otrzyma-
ją dostęp do materiałów strze-
żonych w amerykańskim „fisku-
sie” przez Steve’a Mnuchina, za-
ufanego człowieka prezydenta, 
a tym samym poznają szersze tło 
działalności gospodarczej Trump 

Organization. Wyborca amery-
kański dowie się być może kie-
dyś, może nawet w najbliższej 
czterolatce, czy prezydent płacił 
czy nie płacił podatków, czy – jak 
zapewniał – był szczodrym filan-
tropem, ale przede wszystkim: 
skąd czerpał dochody i z kim ro-
bił interesy.

Prezydent oskarżył Sąd Naj-
wyższy, że ten włączył się w poli-
tyczne polowanie na niego. Polo-
wanie to nosi kiedy indziej przy-
domek „polowania na czarowni-
ce”. Polowanie prowadzi niezi-
dentyfikowane dotąd przed szer-
szą opinią publiczną tzw. „deep 
state”. W ostatnim ataku tegoż 
„deep state” udział wzięli kon-
serwatywni sędziowie Kava-
naugh i Gorsuch, katolik i prote-
stant, własnoręcznie nominowa-
ni przezeń do tej instytucji. 

Głównym argumentem, 
podnoszonym przez Donal-
da Trumpa, ale również esta-
blishment GOP, w komunika-
cji z republikańskim elektora-
tem, tłumaczącym błędy i wypa-
czenia, jest obietnica zapełnia-
nia wakatów w sądach federal-
nych, w tym w Sądzie Najwyż-

szym, sędziami o konserwatyw-
nej proweniencji. Jeśli w sensie 
personalnym, prezydent dotrzy-
muje tej obietnicy – lista nowo-
mianowanych, i zatwierdzonych 
przez Senat, sędziów w sądach 
terytorialnych, dystryktowych, 
apelacyjnych i specjalnych jest 
zaiste imponująca – Sąd Naj-
wyższy był swoistym znakiem 
sztandarowym tej obietnicy. 

Tymczasem przy wspar-
ciu owych konserwatywnych 
sędziów, w tym jednego z wy-
żej wymienionych, Sąd Najwyż-
szy utrzymał kurs, wyznaczo-
ny w 2015 r. przełomową decyzją 
legalizacji małżeństw jednopłcio-
wych we wszystkich pięćdziesię-
ciu stanach. Uznał mianowicie 
(głosowanie: 6-3), iż dyskrymina-
cją ze względu na płeć jest rów-
nież dyskryminacja ze względu 
na… orientację seksualną i toż-
samość płciową. Zatem praco-
dawca, który zwalnia pracownika 
ze względu na jego preferencje 
erotyczne łamie Civil Rights Act 
podpisany przez prezydenta Lyn-
dona Johnsona w 1964 r., który, 
należy wspomnieć, nic o żad-
nych preferencjach nie wspomi-

na. Oprzyjmy się jednak poku-
sie filozoficznych rozterek na ten 
temat i próbom odpowiedzi na 
pytani: co z zakazem dyskrymi-
nacji ze względu na przekona-
nia religijne (każda z wielkich re-
ligii przedstawia jasny i wyrazi-
sty pogląd na płciowość), gdzie 
jest cienka granica między po-
siadaniem preferencji a obsce-
nicznością, a ponadto, gdzie jest 
granica dla instytucji takich jak 
Sąd Najwyższy, w interpretowa-
niu i reinterpretowaniu materii 
konstytucyjnej?

Obecnie, w ogniu kampa-
nii wyborczej i nawarstwiających 
się problemów wewnętrznych, 
każda niemalże niemiła wiado-
mość dla Donalda Trumpa au-
tomatycznie otrzymuje stem-
pel „deep state”. Nawet jeśli nie 
jest zaszczycona prezydenckim 
tweedem. Macką „deep state” 
może się stać wszakże byt, któ-
ry znajduje się poza „state”, czyli 
poza administracją i Kongresem. 
„Deep state” jest wszechobecne, 
przebiegłe, oczywiste, a zara-
zem nieuchwytne i niewidzialne. 

„Deep state”, ośmielone po-
parciem samego prezydenta 

USA, zaczęło żyć własnym ży-
ciem, mutować i można rzec, wy-
mknęło się spod kontroli. Wy-
szło z czeluści internetowych 
na ulice, na wiece, a nawet we-
szło do waszyngtońskiej polityki. 
Żeby nie być gołosłownym, za-
wrotną karierę zrobiła teoria 
pt. QAnon, wedle której śledz-
two Roberta Muellera było tyl-
ko przykrywką. Ale do czego? 
Otóż w rzeczywistości Muel-
ler nie szukał powiązań otocze-
nia Trumpa z Kremlem, ale roz-
bijali szajkę pedofilską powiąza-
ną z demokratami (wyraźne za-
pożyczenia z innej teorii pt. Piz-
zagate). Trump i Muller walczą 
z więc w jednym szeregu „deep 
state”. Trump stoi na czele we-
wnętrznego ruchu oporu. Poro-
zumiewa się z wtajemniczony-
mi, dla zmylenia przeciwnika, 
systemem znaków i haseł. Dla-
tego najpewniej zarzuca Muel-
lerowi, że jest sam skorumpowa-
ny i organizował „polowanie na 
czarownice”. 

Uważni obserwatorzy do-
strzegą na wiecach organizo-
wanych przez sztab wyborczy 
Trumpa zwolenników prezydenta 

Duch lat 60.
 ■ Sąd Najwyższy USA zadał urzędującemu prezydentowi ranę, które zapewne wpłynie nie tylko na jego karierę poli-

tyczną, ale również na wizerunek „successful businessman” i uosobienia „amerykańskiego snu”, który budował przez 
dekady. Sąd Najwyższy otworzył przed amerykańskimi śledczymi, a zapewne także, w dalszej perspektywie, przed 
opinią publiczną, ścieżkę do poznania majątku Donalda Trumpa. Majątku owianego legendami: nikt go nie wi-
dział, ale mówi się, że jest wielki. Na legendzie tej urzędujący prezydent zbudował swą markę, ta z kolei umożliwiała 
mu w latach 2000. pozyskiwanie bajecznych pieniędzy w ramach projektów realizowanych na całym świecie. Markę, 
dzięki której nowojorski deweloper osiągnął równie bajeczny sukces polityczny.

Paweł 
Zyzak
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Jest zdumiewające, że pol-
skie dzieje, wkład naszego kra-
ju w walce o wolność wielu naro-
dów, tak rzadko stają się tema-
tem polskich filmów. Z tym więk-
szym uznaniem wskazujemy na 
twórczą aktywność Jerzego Za-
lewskiego, za sprawą którego, 
pomimo rozlicznych trudów, po-
wstały już dzieła takie, jak „Hi-
storia Roja”. Przez długi też czas 
mieliśmy w Polsce do czynie-
nia z wymazywaniem Anny Wa-
lentynowicz z narodowej pamię-
ci. Anny Walentynowicz. Osoba, 

od której zaczął się wielki Pol-
ski Sierpień i bez której nie po-
wstałaby Solidarność, była upar-
cie marginalizowana, do cna jej 
historyczną rolę w licznych nar-
racjach jej postać zastępowano 
podstawionymi rzekomymi bo-
haterkami, do cna zakłamywano 
jej historyczną rolę. Z tym więk-
szą radością należy przyjąć 
przywracanie rzeczywistego ob-
razu historii i należnego miejsca 
prawdziwym bohaterom.

Z wielką satysfakcją trze-
ba też odnotować zaangażowa-

nie polskiego kapitału. Jak wi-
dać, firma Orlen w sposób bar-
dzo wymierny poczuwa się do 
troski o nasze wspólne, polskie 
dziedzictwo. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na wieści z pla-
nu, a tankując na stacjach na-
szego rodzimego dostawcy pa-
liw, możemy mieć satysfak-
cję z własnego udziału w two-
rzeniu dzieł, poświęconych na-
szej wielkiej narodowej historii.

Kapitał ma narodowość!

Kontrkandydat na prezyden-
ta odrzucił zaproszenie urzędu-
jącego i przyszłego prezydenta 
na spotkanie tuż po głosowaniu. 
To miałoby wymiar symboliczny, 
a przy znikomej różnicy głosów 
i możliwości wygrania tych wy-
borów, stawiałoby go w pozy-
cji nie przegranego, lecz równo-
rzędnego partnera.

Rafał Trzaskowski nie przy-
jął zaproszenia do Pałacu Pre-
zydenckiego, czym głośno i nie-
dwuznacznie zaprzeczył wła-
snemu hasłu wyborczemu mó-
wiącemu o potrzebie „jedno-
ści wspólnoty”, co było fila-
rem jego programu wyborcze-
go. Jednym gestem zniszczył 

cały dorobek kampanii wybor-
czej i uzyskanego poparcia spo-
łecznego. Stał się człowiekiem 
niewiarygodnym.

Wybory zero jedynkowe, do 
takich należą wybory prezydenc-
kie, niszczą narodową wspólno-
tę. Identyczny efekt uzyskuje-
my w wyborach parlamentar-
nych, jeżeli scena polityczna jest 
podzielona jedynie na dwa poli-
tyczne obozy. 

Wszystko wskazuje na to, że 
powstanie nowe, niezależ-
ne od rządu i opozycji, cen-
trum władzy, będzie to obóz 
prezydencki.

Powstanie film o Annie 
Walentynowicz

 ■ Dzięki wsparciu finansowemu koncernu paliwowego Or-
len ruszają zdjęcia do obszernego, filmu dokumentalnego, 
poświęconego Annie Solidarność. Reżyserem tego dzieła jest Jerzy Zalew-
ski, mistrz tej części polskiej kinematografii, która swe tworzywo czerpie 
z najwspanialszych kart najnowszej historii naszej ojczyzny. W produkcji 
udział bierze m.in. wnuk tytułowej bohaterki – Piotr Walentynowicz.

Powyborcza 
refleksja

 ■ Po drugiej turze wyborów jest się nad 
czym zastanowić, szkoda by było zlek-
ceważyć tak bogatą wiedzę o społeczeń-
stwie, jaką zdobyliśmy po tych dwóch 
turach głosowania.

Artur 
Adamski

Jan Lech 
Skowera

z gadżetami wyborczymi w dło-
niach, oznakowanych terminem 
QAnon. To znak wtajemniczenia. 
Jeszcze bardziej uważni dostrze-
gą, że w prawyborach w Par-
tii Republikańskiej sukcesy od-
noszą emisariusze tej „prawdy”. 
Do owego ruchu oporu raczej nie 
należy FBI, które w zeszłym roku 
oficjalnie zaliczyło QAnon i Piz-
zagate do antyrządowych teo-
rii spiskowych, wpisujących 
się w preferencje środowisk eks-
tremistycznych i mogących pro-
wadzić do „aktów przemocy”. 

Wewnątrz „deep state” zna-
lazł się m.in. główny epidemio-
log USA, Anthony Fauci, od mie-
sięcy podejrzewany o tę przy-
należność przez opiniotwórcze 
gwiazdy Fox News oraz pro-
-Trumpowe media „alternatyw-
ne”. Niestety dla Fauciego zna-
lazł się on w sytuacji posłańca 
przynoszącego złe wieści, co 
stało, i dalej stoi, w sprzeczno-
ści z optymistycznym przekazem 
prezydenta. Skoro jego przewi-
dywania o skutkach niekontrolo-
wanego rozwoju epidemii raczej 
się sprawdziły, lepiej dopasował 
się do innej kuszącej teorii, do-
tyczącej „szczepionki Gatesa”, 
czyli intrygi Big Pharma i „rzą-
du światowego”, służącej planom 
depopulacji. Wszak teraz szcze-
pionka będzie nieodzowna. Aku-
rat teorii „koronawirusowych” jest 
bez liku i można w nich ugrzę-
znąć na dobre. Każdy znajdzie 
swoją ulubioną, także ci, którzy 
skłonni są wierzyć, że wirus nie 
istnieje. 

Ad rem. Jeśli mowa o korze-
niach pojęcia „deep state”, to, 
obok zresztą drugiego terminu, 
którym nader często posługuje 
się Trump – „polowanie na cza-
rownice” – jego „konserwatyzm” 
jest wysoce wątpliwy. Określe-
nie „polowanie na czarownice” 
spopularyzowała lewicowa pra-
sa w latach 50., a odnosiło się 
ono do niesprawiedliwych, rze-

komo in gremio (w domyśle wy-
dumanych), oskarżeń o powią-
zania przedstawicieli elit z ru-
chem komunistycznym i Sowie-
tami. Hasło „deep state” zosta-
ło wynalezione i spopularyzowa-
nego przez ikony uniwersytec-
kiej „nowej lewicy” w latach 60. 
Środowiska mocno spenetrowa-
nego przez pro-sowieckie sym-
patie i – wynalezione w labora-
toriach KGB – narracje, a nie-
rzadko kremlowską agenturę, 
zrodzonego na kanwie nastro-
jów antywojennych i antyesta-
blishmentowych. Hasłem „deep 
state” celowano przede wszyst-
kim w administracje republika-
nów, Nixona, Forda i Reagana. 
Służyło dyskredytacji amery-
kańskiego systemu prawa, służb 
specjalnych, systemu polityczne-
go, armii oraz właśnie tradycyj-
nych środków masowego prze-
kazu, jakkolwiek byśmy kry-
tycznie na nie patrzyli, działają-
cych naturalnie w zmowie. Głów-
nym popularyzatorem „deep sta-
te” w czasach nam współcze-
snych było Hollywood, a posma-
kować go możemy w filmach Oli-
vera Stone’a.

Gdzieś w tle majaczy klamra, 
która spina nam lata 60. z obec-
nymi, czasy Johnsona i czasy 
Trumpa. Biografowie są zgod-
ni, że Lyndon Johnson miał za-
służoną opinię brutala. Wyssał 
z teksańskiej sceny politycznej 
to co najgorsze. W polityce za-
tem nie brał jeńców. Był mściwy 
i bezwzględny. Obrażał swych 
oponentów, ale i swych współ-
pracowników. Nie oszczędzał 
nawet kobiet. Znany był z apo-
dyktyczności, miał olbrzymie ego 
i „cienką skórę”. Trump, zdążyli-
śmy zauważyć, do emisariuszy 
pokoju również nie należy, ale 
poszedł o krok dalej. W odróżnie-
niu od Johnsona, i każdego inne-
go prezydenta, zerwał zasłonę, 
która oddzielała tzw. kuchnię po-
lityczną od debaty publicznej. 

Ale to przede wszystkim 
tło wydarzeń społeczno-politycz-
nych wydaje się rysować wspo-
mnianą klamrę. W poprzed-
niej analizie wzięliśmy pod uwa-
gę scenariusz rezygnacji Do-
nalda Trumpa z udziału w tego-
rocznych wyborach prezydenc-
kich. Przywołaliśmy przykład 
Richard Nixona, który ugiął 
się w ogniu afery Watergate pod 
naciskiem kongresowych repu-
blikanów. Trump i Nixon repre-
zentowali ten sam obóz politycz-
ny. Stąd naturalna skłonność do 
ich zestawiania. Niektórzy po-
wiedzą, że w otoczeniu Trumpa 
unosi się duch nixonizmu. Dla 
jednych wyraża go niegasną-
ca wola odprężenia z Moskwą, 
dla tych samych lub innych Hen-
ry Kissinger, jako doradca udzie-
lający się, jak za dawnych lat, na 
Kremlu i w Białym Domu jedno-
cześnie, dla innych Roger Stone, 
z wytatuowaną na plecach twa-
rzą Nixona… Kto to jest Stone? 
Współpracownik i strateg poli-
tyczny Trumpa, którego prezy-
dent w ostatnich dniach de fac-
to ułaskawił, spłacając osobisty 
dług wdzięczności za wprowa-
dzanie w błąd śledczych i kon-
gresmenów w sprawie powiązań 
sztabu Trumpa z Kremlem. Stone 
był łącznikiem pomiędzy sztabem 
a Wikileaks, za którym naturalnie 
stało GRU. Trump oświadczył, że 
skazany za siedem przestępstw 
Stone, jest ofiarą „polowania na 
czarownice”, a poza tym, łagodzi 
jego wyrok w trosce o jego zdro-
wie za kratami, gdzie, jak wiado-
mo, szaleje koronawirus…

Posunięcia tego typu zaliczy-
libyśmy raczej to kategorii: me-
tody i styl rządzenia. Przy czym, 
gdyby zestawić Watergate z Ru-
siiagate, Trump wykazał się więk-
szą wyobraźnią i śmiałością ani-
żeli Nixon… Jeśli idzie o wyraża-
ne poglądy, Trump nie przypomi-
na ani Nixona, ani żadnego repu-
blikańskiego prezydenta. Żaden 

nie był posądzany, ani o prorosyj-
skość, ani o sprzyjanie rasowej 
supremacji białych. Nawet przez 
lewicowe media. Lincoln Project, 
inicjatywa republikańskich „anty-
-Trumpowców”, wyszedł z pewną 
interesującą propozycją i zesta-
wił poglądy, a nawet wypowiedzi 
Trumpa z wypowiedziami wie-
loletniego polityka Partii Demo-
kratycznej, gubernatora Alaba-
my, zdeklarowanego segregacjo-
nisty, George’a Wallace’a. Wra-
żenie zaiste piorunujące. Ame-
rykański polityk z obszaru daw-
nych dixiecrats, jako porówna-
nie, to na pewno ciekawy trop. 
Wallace miał zasadniczy wpływ 
na rezultat wyborów prezydenc-
kich w 1968 r., a dla zrozumienia 
epoki lat 60. w USA, to postać 
pierwszoplanowa.

Lyndon Johnson jest okazu-
je się pomocny przy poszukiwa-
niu zbliżonego kontekstu spo-
łeczno-politycznego. Bo to wła-
śnie ów kontekst przede wszyst-
kim doprowadził do jego rezy-
gnacji z walki o reelekcję. Wła-
śnie. Nixon zrezygnował w cza-
sie kadencji, Johnson poinfor-
mował opinię publiczną, w dość 
szokującym przemówieniu, iż nie 
będzie ubiegał się o urząd prezy-
dencki w 1968 r. 

Johnson, jak wiadomo, 
zaangażował USA w woj-
nę z Wietnamem Północnym. 
W wojnę, w której Ameryka 
ugrzęzła, przez co coraz bardziej 
niepopularną. Wiemy też, że za-
kończył ją Nixon, wycofując woj-
ska z Indochin. Co to ma wspól-
nego z Trumpem? Obecny pre-
zydent USA ogłosił się „prezy-
dentem czasów wojny”, oczywi-
ście wojny z epidemią Covid-19. 
Jak wygląda sytuacja na fron-
cie, wiemy. Jeśli przyjąć tę pa-
ralelę, a za wojska uznać służ-
bę medyczną i instytucje fede-
ralne, za mundury i hełmy testy 
i maseczki…Sam „dowódca” sta-
ra się raczej eksploatować inne 

fronty, polityczne i ideologicz-
ne, otwierając nowe, np. ostat-
nio otwarty front wojny podjazdo-
wej z głównym epidemiologiem 
kraju… 

W latach 60. na ulicach skan-
dowano „LBJ, LBJ, how many 
kids have you killed today?”. 
Dziś obarcza się winą Trumpa 
za śmierć już ponad 130 tysięcy 
ofiar pandemii, głównie ludzi star-
szych (w czasie wojny w Wietna-
mie zginęło ok. 47 tys. Amery-
kanów). No właśnie, ulica. John-
son zmagał się protestami ra-
sowymi. Prócz hasał wzywają-
cych do zerwania z segregacjo-
nizmem rasowym, protesty sta-
ły się również nośnikiem radyka-
lizmu lewicowego. Nałożyły się 
na kontrkulturową falę, jaka prze-
taczała się naówczas przez cały 
Zachód. Śmierć czarnoskórego 
mieszkańca aglomeracji Minne-
apolis, w tym roku, spowodowa-
ła protesty na znacznie większą 
nawet skalę. Te się prędko zrady-
kalizowały, zaś ulice amerykań-
skich miast mogły doświadczyć 
po raz pierwszy od dekad zjawi-
ska grabieży, ale i komun. 

Podobieństw kontekstualnych 
znaleźlibyśmy znacznie wię-
cej, mniej lub bardziej adekwat-
nych. Pamiętać powinniśmy, że 
są to czysto teoretyczne rozwa-
żania, choć pomocne w wykry-
waniu długofalowych trendów 
i powtarzalnych zjawisk. Na-
wet mapa wyborcza wyda-
je się w czasach Trumpa zmie-
niać swe oblicze. Sondaże wy-
borcze w Teksasie, gdzie Biden 
prowadzi z Trumpem 5 proc, zda-
ją się bardziej przypominać lata 
60., gdy Teksas jeszcze był de-
mokratyczny, niż potwierdzać 
utarte myślowe tory. 

Wiele, i jeszcze więcej, wydaje 
się wskazywać, że z dziejowe-
go punktu widzenia, rok 2020 
będzie rokiem przełomowym. 
Nie tylko dla Ameryki.
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Jedna z nich to fikcja fa-
bularna, oparta nie tylko 
na doświadczeniach wła-
snych, mocno dla auto-
ra traumatycznych pomi-
mo dobrowolności ak-
cesu do ideologii komu-
nizmu w wersji sowiec-
kiej oraz udanego wyco-
fania się w porę i powro-
tu na łono zachodniej cy-
wilizacji. Druga pozycja 
jest suchą i lapidarną re-
lacją, niemal pozbawio-
ną osobistych odniesień 
i oszczędną w obrazo-
waniu okrucieństw rewo-
lucji. Relacją sporządzo-
ną przez katoliczkę-więź-
niarkę moskiewskich Łu-
bianki i Butyrek, kolej-
nych „etapów” w drodze 
na Syberię, więzienia dla 
kobiet w Irkucku, osławio-
nych Wysp Sołowieckich 
oraz łagru budowniczych 
Kanału Białomorsko-Bał-
tyckiego w Karelii. 

Powieść o stalinow-
skiej wersji bolszewii, 
mającej wprawdzie apetyt na 
cały świat, lecz w obliczu prze-
możnych, nie tylko ekonomicz-
nych konieczności zmuszo-
nej do chwilowego ogranicze-
nia swych zapędów terytorial-
nych, jest instruktywnym, poru-
szającym oraz artystycznie doj-
rzałym obrazem wewnątrzpar-
tyjnej dynamiki. Dynamiki, któ-
ra wciąż meandrując ze wzglę-
dów taktycznych, musiała pro-
pagandowo głosić niezmien-
ność swej linii i wymagać wier-
nego, azjatyckiego z ducha po-
słuszeństwa przy składaniu fał-
szywych, wzajemnie sprzecz-
nych, często absurdalnych sa-
mooskarżeń także od członków 
najwyższego kierownictwa par-
tii. I żądała owej ideowej sub-
ordynacji aż do samego koń-
ca, do chwili egzekucji włącz-
nie. Oczekiwała samozakłama-
nia przekraczającego nawet ru-
bikon śmierci. 

Zaćmienie słońca, czyli 
ciemność w południe

Napisana we Francji, między la-
tem ’39 a kwietniem roku na-
stępnego proza fabularna – zro-
dzona z osobistego zawodu au-
tora książki ideą wszechświato-
wego komunizmu, który w prak-
tyce okazał się sprawną ma-
szynką do uśmiercania milio-
nów – stała się intelektualnie 
chyba najbardziej trafnym mo-
delem bolszewickiego totalita-
ryzmu w okresie tzw. procesów 
moskiewskich. I po części ana-
lizą przyczyn jego degenera-

cji, spowodowanej nie tylko uto-
pijnością idei w rodzaju „wszy-
scy ludzie będą braćmi”, ale 
przede wszystkim oparciem jej 
na fałszywej metafizyce oraz 
jawnie skłamanej antropologii. 

Doktryna marksizmu-leni-
nizmu, degradując i anihilując 
Boga-Stwórcę, pozornie wsta-
wiła w to miejsce Człowieka 
jako byt najwyższy, co w prak-
tyce zamknęło ludziom drzwi 
do personalizmu, ułatwia-
jąc czy wręcz wymuszając ak-
sjologiczny nihilizm. Konkret-
nie w Rosji, wkrótce po leninow-
skim przewrocie, cara-samo-
dierżcę zastąpił generalny se-
kretarz kompartii jako dyspo-
nent życia i śmierci, co niemal 
od razu obniżyło cenę ludzkiego 
istnienia, uruchamiając w kon-
sekwencji ludobójstwo na wiel-
ką skalę. 

O ile Ciemność w południe 
Arthura Koestlera ukazuje mor-
derczy aspekt komunistycz-
nej iluzji w odniesieniu do par-
tyjnej wierchuszki KPZS, o tyle 
Czerwona katorga Julii Danzas 
opowiada o drodze, jaką prze-
chodził każdy podejrzewany 
przez sowiecką bezpiekę o wro-
gość do państwa robotników 
i chłopów. Od momentu aresz-
towania, poprzez kolejne fazy 
śledztwa, wyroku sądowego 
lub zaocznej decyzji o skaza-
niu / uwięzieniu / zesłaniu, po-
przez okupione straszną męką 
– nierzadko śmiertelną w skut-
kach! – docieranie do nazna-
czonego miejsca katorgi, wresz-
cie niejednokrotnie trudno wy-

obrażalne szczegóły więzien-
nej czy łagrowej egzystencji, aż 
do ewentualnego zwolnienia, 
jeśli obwiniony zdołał oczywi-
ście przetrwać w tych nieludz-
kich warunkach.

Koestler, urodzony w Buda-
peszcie (1905) węgierski Żyd, 
z naprawdę dobrze sytuowa-
nej rodziny, dał się zauroczyć 
lewicowej ideologii do tego stop-
nia, że w wieku 26 lat wstąpił do 
Komunistycznej Partii Niemiec 
i został agentem Kominternu. 
Wprawdzie jego książka o pię-
cioletnim planie w Sowietach nie 
przypadła Kremlowi do gustu, 
ale kilkakrotnie próbowano wy-
korzystać go podczas wojny do-
mowej w Hiszpanii, m.in. do infil-
tracji kwatery głównej generała 
Franco w Sewilli. Mimo przykry-
cia – był korespondentem wo-
jennym jednej z londyńskich ga-
zet – został rozpoznany i musiał 
uciekać. Innym razem, złapany 
oraz skazany na śmierć, rów-
nież w Sewilli, wrócił stamtąd 
do Anglii w ramach wymiany 
co ważniejszych więźniów. 

W roku 1938 Koestler wystą-
pił z partii, po wstrząsie, jakim 
stał się dla niego proces Bu-
charina i innych wysokich przy-
wódców sowieckiej kompar-
tii. Niewiele później zaczął pi-
sać Ciemność w południe, któ-
ra przyniosła mu osobisty pre-
stiż i pozycję w światowej litera-
turze. Pisał szybko, po niemiec-
ku, mimo kłopotów z władzami 
francuskimi, które uznawały go 
za „obcy, wrogi element”. Jego 
ówczesna przyjaciółka, student-

ka rzeźby Daphne Hardy, za-
częła tłumaczyć powieść na ję-
zyk angielski. Poszło całkiem 
nieźle. Na życzenie brytyjskie-
go wydawcy zmieniła tylko pro-
ponowany pierwotnie przez au-
tora tytuł przekładu, który miał 
brzmieć The Vicious Circle. 
Zważywszy że oryginalny tekst 
powieści był zatytułowany Son-
nenfinsternis (Zaćmienie słoń-
ca), wstrzeliła się znakomicie. 

Frejlina w Orenburskim 
Pułku Kozaków

Powieść o czystkach, dzięki 
którym Stalin – eliminując za-
służonych towarzyszy pierw-
szego rzutu – przejął pełną kon-
trolę nad kadrami komunistycz-
nej rewolucji, wydano w bom-
bardowanym Londynie w grud-
niu 1940 roku. Czerwona Ka-
torga z podtytułem Wspomnie-
nia więźniarki z kraju Sowietów 
ukazały się pięć lat wcześniej 
anonimowo we Francji. Autorką 
napisanej po francusku i wstrzą-
sającej w treści, choć języko-
wo bardzo powściągliwej rela-
cji była Julia Danzas starsza 
od Koestlera o całe pokolenie. 

Julia Nikołajewna urodziła 
się w roku 1879 w Atenach, gdzie 
jej ojciec był rosyjskim dyploma-
tą. Pochodziła z rodziny wyzna-
nia prawosławnego, o korze-
niach po mieczu francuskich, 
po kądzieli – grecko-bizantyj-
skich. Po śmierci Nikołaja Dan-
zasa wdowa z dwojgiem dzieci 
zamieszkała w jego rodzinnym 
majątku w guberni charkowskiej 

na Ukrainie. Julia, młod-
sza od brata Jakowa-
-Karla o trzy lata, wspo-
minała nieraz, że mia-
ła tam do dyspozycji bi-
bliotekę liczącą około 20 
tys. woluminów. 

Jak to się stało, że wła-
dająca ośmioma językami 
późniejsza rosyjska inte-
lektualistka oraz pisarka, 
od zainteresowań chrze-
ścijańskimi gnostykami, 
prawosławnymi sekcia-
rzami i fascynacji Darwi-
nem, Renanem czy Nie-
tzschem w wieku 41 lat 
przeszła na katolicyzm? 

Poszukująca, gruntow-
nie wykształcona, oczy-
tana w klasykach filozo-
fii oraz literaturze religij-
nej (mocno przeżyła lek-
turę Wyznań św. Augusty-
na), jako szesnastolatka 
słucha wykładów z filozo-
fii i psychologii na Sorbo-
nie. Pozostaje dzieckiem 
swoich czasów, więc in-
teresuje się okultyzmem, 

teozofią, martynizmem, ale spo-
tyka się też z ks. Louisem Du-
chesnem, cenionym history-
kiem chrześcijaństwa. Po po-
wrocie do Rosji Danzas sporo 
pisze i publikuje, zostaje frejli-
ną (damą dworu) cesarzowej 
Aleksandry, żony Mikołaja II 
i późniejszej świętej Kościoła 
Prawosławnego. 

Zajmuje się tam dobroczyn-
nością oraz wizytowaniem wię-
zień, nie zaniedbując działal-
ności naukowej i publicystycz-
nej. Wyjeżdża do Włoch, nie-
co później na krótko do Anglii. 
Sporo podróżuje po Rosji, wizy-
tując monastyry (klasztory pra-
wosławne), odwiedza pustel-
nię starca Zosimy. Po wybu-
chu wojny odrzuca propozycję 
prowadzenia kancelarii cesa-
rzowej. Udaje się na front, pra-
cuje w pociągu sanitarnym ro-
syjskiego Czerwonego Krzyża. 
W okolicy Sejn doświadcza wi-
zji Ukrzyżowania, w Wilnie jako 
jedyna wychodzi nietknięta 
z wagonu ostrzelanego przez 
aeroplany... 

 Niewykluczone, że w dru-
gim roku wojny Julia Danzas mo-
gła się gdzieś otrzeć o Kazimie-
rę Iłłakowiczównę, która wte-
dy jako siostra miłosierdzia tak 
zwanej czołówki przy polskim 
oddziale VI Wszechrosyjskie-
go Związku Ziemskiego w po-
dobnych rejonach niosła w po-
trzebie pomoc walczącym na 
frontach I wojny światowej. Ale 
już w roku 1916 byłoby to nie-
możliwe, bo Julia Nikołajew-
na wstępuje na ochotnika do... 

Sowiecka mjasorubka
 ■ U kresu minionego lata, w czasie jeszcze przedapokaliptycznym, 

ukazały się dwie książki, właściwie pod każdym względem różne, ale 
przecież poznawczo się dopełniające. Toteż warte lektury, szczegól-
nie w obecnych niejasnych okolicznościach. 

Arthur Koestler Julia Danzas

Waldemar Żyszkiewicz
Z   
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Oto opozycja oraz niemiecka 
prasa wydawana w Polsce po-
dały informację, że Prezydent 
ułaskawił pedofila, który popeł-
niał te ohydne czyny we wła-
snej rodzinie. Rzucało to złe 
światło na Prezydenta, który ja-
koby w ten sposób tolerował pe-
dofilię. Brzmiałoby to groźnie, 
gdyby nie to, że posłużono się 
kłamstwem i pomówieniem. 
Prezydent ułaskawił pedofila, 
który już odsiedział w więzie-
niu całą zasądzoną mu karę. 
Natomiast na prośbę rodziny 
pedofila, w tym osoby przez 
niego skrzywdzonej, skró-
cił czas jego izolacji od rodzi-
ny. Ale tego nie dowiedzą się 
niedoinformowani zwolenni-
cy opozycji, korzystający tyl-
ko z kłamliwych mediów, ste-
rowanych z zagranicy.

Opozycja nagłaśnia spra-
wę pedofilii już nie po raz 
pierwszy. Teraz usiłuje powią-
zać z nią Prezydenta, wcze-
śniej głosiła, że pedofile, 
to kapłani. A czyni to meto-
dą „łapaj złodzieja !”. Oskar-
żając o pedofilię księży, rów-
nocześnie broniła zaciekle 
pedofilów, wywodzących się 
z ich „elit”. Krytykując nie-
których biskupów za ukrywanie 
pedofilów wśród księży, chcia-
ła odwrócić uwagę od afery pe-
dofilii uprawianej na Wybrze-
żu przez celebrytów. Ponieważ 
co pewien czas, wychodziły na 
jaw bulwersujące przypadki pe-
dofilii z jej środowiska, gorą-
co sprzeciwiała się w Sejmie 
podwyższeniu kar za pedofilię, 

a zwłaszcza sporządzaniu reje-
stru pedofilów.

Opozycja, gdy chce wprowa-
dzić jakieś rozwiązania prawne, 
nie mówi o tym wprost. Tak jest 
np. z obiecaną przez ich kandy-
data na prezydenta legalizacją 
małżeństw homoseksualnych. 
Żeby nie zrazić do siebie wybor-

ców, odkłada na później adop-
cję przez nie dzieci. Podobnie 
jest z pedofilią. Oficjalnie gło-
si, że jest przeciw niej. W rze-
czywistości, chce do niej dopro-
wadzić wprowadzając do przed-
szkoli i szkół „seksedukację”. 
W niej ma się uczyć m. in. pa-
rolatków masturbacji, żeby kil-
kuletnie dzieci godziły się z ta-

kimi rzeczami i aby dzieci uczy-
nić jak najwcześniej seksual-
nie dostępnymi („same tego 
chciały !”). Opozycja politycz-
nie jest związana z Niemca-
mi, popierającymi jej kandyda-
ta. A to w Niemczech, przez 30 
lat legalnie, dzieci „ulicy” i dzie-
ci odebrane rodzicom przez Ju-

dendamt, oddawano pedofilom, 
ponieważ uważano, że w sto-
sunkach seksualnych dorosłych 
(pedofilów) z dziećmi nie ma nic 
złego. A działo się tak za zgo-
dą wysokich niemieckich władz. 
Oto skutki rządów neomarksi-
stów! Ideologicznie pokrewna 
opozycja dąży do stworzenia 
podobnej sytuacji w Polsce.

Kandydat opozycji, podpisu-
jąc „Kartę lgbt +” zobowiązał się 
do działania w takim właśnie kie-
runku. Chwilowo, obok obietnicy 
legalizacji małżeństw jednopłcio-
wych, obiecał też znaczne fun-
dusze na pozaustrojową produk-
cję ludzkich organizmów, zwa-
ną metodą „in vitro”, potępioną 

przez Kościół, sprzeczną z De-
kalogiem (podobnie sprzeczna 
z Nauką Bożą jest demoraliza-
cja dzieci w seksedukacji). Obie-
cał też przywrócenie emerytal-
nych przywilejów byłym agen-
tom służb bezpieczeństwa PRL. 
I nie czynił tego wyłącznie z po-
wodu rodzinnych powiązań. Tak-
że senatorowie jego partii kwe-

stionowali nieprzedawnianie się 
zbrodni komunistycznych. Cho-
dzi o to, aby zapewnić sobie po-
parcie licznego środowiska by-
łych esbeków, funkcjonariuszy 
PZPR i ich rodzin (mieszkających 
na ogół w wielkich miastach). 
To środowisko zawsze głosu-
je na tych, którzy nawiązują do 

tradycji PRL. Z tego środowi-
ska i z licznego w wielkich mia-
stach lumpenproletariatu wy-
wodzą się ci, co po bandycku 
atakują (ostatnio w Warszawie) 
i biją obrońców życia i przeciw-
ników ideologii lgbt. Z tych śro-
dowisk pochodzili ci, co po Tra-
gedii Smoleńskiej robili krzyż 
z puszek po piwie „Lech” i bili 
modlących się ludzi na Krakow-
skim Przedmieściu w Warsza-
wie. Oni też profanują symbo-
le religijne i w wulgarny sposób 
parodiują msze święte i pro-
cesje oraz napadają na księ-
ży. Atakowali także uczestni-
ków Marszów Niepodległości. 
To jest trzon elektoratu opozy-
cji. Obok nich na opozycję gło-
sują też, zatruci nienawiścią bi-
jącą ze sterowanych z zagra-
nicy mediów, zwykli ludzie – 
a nawet wbrew logice – kato-
licy. Im należy się wyjaśnie-

nie, co to jest „grzech cudzy” (lub 
„społeczny”). Jest to działanie, 
lub jego brak, przez które dzie-
je się zło, uczynione przez kogoś 
innego. Popełnili go np. ci, co wo-
łali „ukrzyżuj Go, ukrzyżuj”. 

Popełniają go też głosujący na 
tych, którzy chcą zło wprowa-
dzić do życia społecznego.

Prawda, czy fałsz
 ■ Walka wyborcza zazwyczaj polega na chwaleniu swego kandydata i wytykaniu wad kandydata strony prze-

ciwnej. Zakłada się przy tym, że obie strony postępują uczciwie i podają prawdziwe fakty. Tak w każdym ra-
zie wygląda, lub powinna wyglądać, walka wyborcza w kraju demokratycznym i cywilizowanym. Podawanie 
fałszywych faktów przeczy tym zasadom i świadczy o tym, że stosująca je strona nie uznaje reguł demokra-
tycznych i z cywilizacją nie ma nic wspólnego.

Wacław Leszczyński

Orenburskiego Pułku Koza-
ków. Nie obawia się, bo to sta-
roobrzędowcy o surowej moral-
ności, a ona od młodości świet-
nie jeździ konno. Za swą ak-
tywność na froncie dostaje na-
wet Krzyż św. Jerzego. Na-
szej Ille by się to podobało, ma-
rzyła o czynnym udziale ko-
biet w wojnie. 

Katorga katoliczki, 
złudzenia 

bezpaństwowca

W 1917. Danzas wraca do Pio-
trogrodu, do chorej matki. Po-
dejmuje pracę naukową, wy-
kłada na uniwersytecie, pracu-
je w bibliotekach. Trzy lata póź-
niej, w lutym, matka umiera, 
a w listopadzie Julia przecho-
dzi na katolicyzm. We wrześniu 
1921 roku wstępuje do domini-
kańskiej wspólnoty Świętego 
Ducha, w marcu roku następ-

nego składa śluby jako mnisz-
ka. Wprawdzie władze kościel-
ne będą miały potem pewne za-
strzeżenia co do kanoniczno-
ści tych ślubów, ale komuniści 
są znacznie mniej wybredni. 

Julia Danzas po długiej, 
bezowocnej zresztą rewizji w jej 
mieszkaniu zostaje aresztowa-
na w listopadzie 1923. Po mie-
siącu – przewieziona do Mo-
skwy, z więzienia dla kobiet 
(polityczne, złodziejki i prosty-
tutki stłoczone razem na nie-
wielkiej przestrzeni!) trafia na 
osławioną Łubiankę, gdzie po 
kilku wstępnych rozmowach, 
które nawet trudno nazwać 
przesłuchaniami, bez żadne-
go przewodu sądowego zostaje 
uznana (według wyciągu z pro-
tokołu GPU) „winną aktywne-
go uczestnictwa w kontrrewo-
lucyjnej działalności” i z artyku-
łu 61. KK skazana na dziesięć 
lat więzienia. 

Oficer GPU nie miał wątpli-
wości, że rozmawia z osobą wy-
kształconą, która jest dla niego 
zbyt trudnym polemistą w kwe-
stiach wiary, ale był zarazem 
przekonany, że to groźna dla lu-
dowego państwa agentka Wa-
tykanu, a może nawet papie-
ża osobiście. Po zimie na Łu-
biance, Julia Danzas trafiła na 
Butyrki, skąd wkrótce w towa-
rzystwie innych skazanych ko-
biet (jednej, która sprzeda-
ła chustę, żeby kupić chleb 
– zarzucono nielegalny han-
del; inną za sprzedaż pieroż-
ków własnej roboty, żeby się 
jakoś utrzymać – oskarżono 
o spekulację) wyruszyła osła-
wionymi „etapami” na Syberię. 

O głodzie, chłodzie, bru-
dzie, wszach, poniżeniu i mę-
czarniach, jakie twórcy ludowe-
go państwa zgotowali „radziec-
kim obywatelom” nie zamierzam 
pisać. Tekst Julii Nikołajew-

ny ma rangę świadectwa i jest 
zbyt ważny, by z czystym su-
mieniem można było odpuścić 
sobie jego lekturę. Przenikliwie 
ilustruje on ludobójcze i „duszo-
bójcze” skutki tzw. rewolucji re-
alizowanej od dołu, z żabiej czy 
może raczej zdegenerowanej 
„rabiej” perspektywy. Czerwo-
na katorga znakomicie dopeł-
nia wizję Koestlera. Pozwala le-
piej zrozumieć, ująć całość. 

Swoistą puentę mogą sta-
nowić losy obojga autorów. 
Julia Danzas znajduje swo-
je miejsce w Kościele katolic-
kim, mieszka we Francji, po-
tem w Rzymie w pensjonacie 
hiszpańskich sióstr. Ma prywat-
ną audiencję u Piusa XII. Wy-
daje pracę o różnicach mię-
dzy katolickim poznaniem Boga 
a marksistowską bezbożno-
ścią oraz biografię cesarzowej 
Aleksandry. Umiera w kwiet-
niu 1942 roku. Autor Ciemno-

ści w południe po odniesionym 
sukcesie literackim żył jesz-
cze ponad 40 lat. Interesował 
się parapsychologią, propago-
wał eutanazję, rozwijał teorię, 
że Żydzi Aszkenazyjscy są po-
tomkami Chazarów. Cierpiał na 
Parkinsona, później zdiagnozo-
wano u niego przewlekłą bia-
łaczkę limfatyczną w stadium 
terminalnym. W marcu 1983 
oboje z żoną, która nie cho-
rowała, popełnili w Londynie 
samobójstwo. 

Arthur Koestler, Ciem-
ność w południe, pierwszy 
przekład z niemieckiego ory-
ginału – Urszula Poprawska, 
PIW W-wa 2019

Julia Danzas, Czerwo-
na katorga, pierwszy pol-
ski przekład – Marian Swo-
rzeń, Wydawnictwo Naukowe 
Śląsk, Katowice 2019 
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Myślisz o założeniu własnego biz-
nesu, ale boisz się ilości dokumen-
tów do wypełnienia, stania w kolej-
kach oraz braku pewności, czy się 
uda? Polski ustawodawca, chcąc 
ułatwić rozpoczęcie działalno-
ści, wprowadził do porządku praw-
nego pakiet pięciu ustaw zwanych 
także „Konstytucją Biznesu”, któ-
rej celem jest zwiększenie świa-
domości przedsiębiorców w za-
kresie podstawowych zasad pro-
wadzenia biznesu i przysługują-
cych im gwarancji. Zacznijmy jed-
nak od początku. 

Powyższą regulację zosta-
ła wprowadzono 30 kwietnia 
2018 r. Jej głównym celem jest 
ukształtowanie otoczenia praw-
no-instytucjonalnego dla wszyst-
kich polskich przedsiębiorców 
z uwzględnieniem wolności dzia-
łalności gospodarczej. Wskazuje 
ona bowiem jasno i zwięźle fun-
damenty ustroju gospodarczego 
Polski. 

Istotnym z punktu widzenia re-
alizacji celów powyższej regula-
cji jest również rozwój przedsię-
biorczości. Ustawa z 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 646) umoż-
liwia wszystkim osobom fizycznym 
chcącym postawić pierwsze kro-
ki w biznesie, założenie działal-
ności „na próbę”, z jednoczesnym 
zniesieniem obostrzeń administra-
cyjnych oraz fiskalnych związa-
nych z drobną działalnością. Od-
formalizowana działalność okre-
ślana jest jako DZIAŁALNOŚĆ 
NIEREJESTROWA, która pozwa-
la na podjęcie dość bezpiecznej 
próby prowadzenia biznesu na 
niewielką skalę, osiągania z niego 
przychodów z jednoczesny znie-
sieniem obowiązku wpisania się 
jako przedsiębiorca w rejestrze.

Działalność nierejestrowa – 
co to jest? 

Działalność Nierejestrowa stanowi 
swoiste novum w polskim porząd-
ku prawnym; umożliwia postawie-
nie pierwszych kroków w bizne-
sie zgodnie z prawem bez obo-
wiązków administracyjnych czy 
też fiskalnych. Obejmuje prowa-
dzenie działalności na niewielką 
skalę w tym działalność doryw-
czą, która nie wymaga wpisu do 
CEIDG. 

Miesięczny przychód z pro-
wadzonej działalności gospodar-
czej nie może przekroczyć kwo-
ty 1300 zł brutto. Należy pamię-
tać, że to dotyczy należnego przy-
chodu nie dochodu. Powyższy 
próg wynika bowiem z obowiązu-
jącego w danym roku minimalne-
go wynagrodzenia. Należy wska-
zać, iż w 2020 r. kwota minimalne-
go wynagrodzenia za pracę wyno-
si 2600 zł brutto, co oznacza, że 
działalność nierejestrowa może 
być prowadzona do limitu przycho-
dów zmniejszonych o 50 porc. 

Działalność nierejestrowa 
nie wymaga wpisu do CEIDG, 

nawet jeżeli spełnia cechy dzia-
łalności gospodarczej, a zatem 
jest zorganizowana i ciągła. Oso-
ba fizyczna zwalniania jest rów-
nież z szeregu innych obowiązków 
administracjach, które są nieod-
łącznym elementem działalności 
gospodarczej. 

Osoba chcąca prowadzić dzia-
łalność nierejestrową nie może 
prowadzić działalności gospodar-
czej w okresie ostatnich 60 mie-
sięcy. Wyjątkiem o tej zasady 
są osoby, które w okresie między 
30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 
2018 r. nie były wpisane do CE-
IDG lub których wpis w CEIDG zo-
stał wykreślony przed 30 kwietnia 
2017 r. – one także mogą wykony-
wać działalność nierejestrową . Za-
wieszenie działalności gospodar-
czej uważane jest na gruncie tych 
przepisów za jej niewykonywanie. 

Kolejnym istotnym wyłącze-
niem jest niemożność prowadzenia 
działalności nierejestrowej obej-
mującej obszary, w których wy-
magana jest koncesja, zezwole-
nie albo wpis do rejestru działal-
ności regulowanej. Nie można jej 
też wykonywać w ramach spółki 
cywilnej.

Działalność nierejestrowa – 
obowiązki i uprawnienia

Prowadząc działalność niereje-
strową, osoba fizyczna nie ma 
obowiązku: 
• składać wniosku o wpis do 

CEIDG,
• uzyskiwać numeru NIP i RE-

GON (chyba, że obowiązek re-
jestrowania transakcji przy po-
mocy kasy fiskalnej, podobnie 
jak prowadzenie działalności, 
która nie korzysta ze zwolnie-
nia z VAT z uwagi na wartość 
sprzedaży, powodują̨ koniecz-
ność uzyskania numeru NIP, 
także w przypadku działalno-
ści nierejestrowej),

• płacić składek na obowiązko-
we ubezpieczenia społeczne 
ani składki zdrowotnej z tytu-
łu działalności pozarolniczej 
(przepisy o działalności niere-
jestrowej nie zmieniają̨ ogól-
nych zasad podlegania ubez-
pieczeniom społecznym przez 
osoby nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej oraz 
nie zmieniają̨ ogólnych za-
sad podlegania ubezpiecze-
niom w związku z umową  
o pracę  czy z umowami 
cywilnoprawnymi),

• odprowadzać zaliczek na PIT 
ani rozliczać go miesięcz-
nie albo kwartalnie (dochody 
z działalności nierejestrowej 
są opodatkowane na zasadach 
ogólnych według skali podat-
kowej i rozliczane w rocznym 
zeznaniu PIT-36), 

• płacić podatku VAT,
• prowadzić skomplikowa-

nej rachunkowości. 
Niemniej jednak prowadzenie 

działalności w nowej przewi-

dzianej prawem formie wią-
że się również ze spełnieniem 
pewnych obowiązków. Osoba 
prowadząca działalność niere-
jestrową ma przede wszystkim 
obowiązek:

• prowadzenia uproszczonej 
ewidencji sprzedaży zawiera-
jącej sumaryczną  kwotę̨ uzy-
skanego przychodu należne-
go z danego dnia. Ewidencja 
ta ma celu zweryfikowanie, 
czy przekroczony został próg 
50 proc. wysokości minimalne-
go wynagrodzenia, 

• rozliczać przychody z działal-
ności nierejestrowej (po od-
liczeniu kosztów) w zezna-
niu rocznym PIT-36, według 
skali podatkowej (art. 10 ust. 1 
pkt 9 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych)

• wystawiać na żądanie dru-
giej strony rachunek albo 
fakturę ewentualnie fakturę 
uproszczoną , 

• respektować uprawnienia kon-
sumenckie w relacjach ze swo-
imi klientami. 

Należy podkreślić, iż oso-
ba prowadząca działalność 
nierejestrową  nie otrzymu-
je numeru REGON. Co do za-
sady nie ma także obowiązku 
uzyskania numeru NIP. Może 
jednak (dobrowolnie) wystą-
pić o nadanie NIP przy pomo-
cy formularza NIP-7.

Działalność nierejstrowa – 
faktury i rachunki 

Osoba prowadząca działalność 
nierejestrową  jest co do zasady 
zwolniona z obowiązku wystawia-
nia faktury. Wystarczy sam rachu-
nek. Jednakże osoba taka musi 
to uczynić jedynie w przypadku, 
gdy żądanie jej wystawienia zo-
stało zgłoszone w terminie 3 mie-
sięcy od końca miesiąca, w któ-
rym dostarczono towar lub wyko-
nano usługę, otrzymano całość 
lub cześć zapłaty. Jednak na-
wet w tym przypadku może to być 
faktura uproszczona, która zawie-
ra jedynie:
• datę wystawienia, 
• numer kolejny, 
• imiona i nazwiska lub nazwy 

podatnika i nabywcy towarów 
lub usług oraz ich adresy, 

• nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, 

• miarę i ilość (liczbę) dostarczo-
nych towarów lub zakres wyko-
nanych usług, 

• cenę jednostkową  towaru lub 
usługi, 

• kwotę̨ należności ogółem. 

Działalność nierejestrowa, 
a składka ZUS

Osoba prowadząca działalność 
nierejestrową  nie podlega obo-
wiązkowym ubezpieczeniom spo-
łecznym i ubezpieczeniu zdrowot-
nemu z tytułu prowadzenia działal-
ności pozarolniczej, tj. konieczno-

ści odprowadzania zryczałtowa-
nych składek na ZUS. 

„Konstytucja Biznesu” 
nie wprowadziła zmian w przepi-
sach ubezpieczeniowych co do 
osób, które nie wykonują̨ dzia-
łalności gospodarczej (działal-
ność nierejestrowa nie jest za taką  
uznawana). 

Działalność nierejestrowa, 
a VAT

Osoba prowadząca działalność 
nierejestrową  co do zasady jest 
zwolniona od podatku VAT na pod-
stawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług. Za-
tem osoba zobowiązana jest do 
prowadzenia uproszczonej ewi-
dencji. Jednakże należy mieć na 
uwadze, że nie dotyczy to niektó-
rych rodzajów działalności, w przy-
padku których status podatnika 
VAT nie zależy od wartości sprze-
daży. Osoby prowadzące taką  
działalność pozostają̨ płatnikami 
podatku VAT, z wszelkimi wynika-
jącymi z tego konsekwencjami (np. 
obowiązek uzyskania numeru NIP 
oraz prowadzenia rejestru sprze-
daży i zakupów). 

Dotyczy to m.in. usług ju-
bilerskich, usług prawniczych, 
usług w zakresie doradztwa 
(z wyjątkiem doradztwa rolnicze-
go związanego z uprawą i hodow-
lą roślin oraz chowem i hodow-
lą zwierząt, a także związanego 
ze sporządzaniem planu zagospo-
darowania i modernizacji gospo-
darstwa rolnego), usług związa-
nych ze ściąganiem długów, w tym 
usług factoringowych czy dosta-
wy wyrobów z metali szlachetnych, 
towarów opodatkowanych akcyzą, 
środków transportu czy budynków 
lub terenów budowlanych.

Działalność nierejestrowa, 
a kasa fiskalna

Przy działalności nierejestrowej 
nie jest wymagane posiadanie 
kasy fiskalnej (jeżeli przedsiębior-
ca nie przekroczy progu 20 tys. 
zł rocznego obrotu, który zobowią-
zuje do stosowania kas).

Kasa fiskalna wymaga-
na jest w przypadku niektórych 
działalności, przy których istnie-
je obowiązek stosowania kasy 
bez względu na obroty (np. usłu-
gi fryzjerskie, przewóz osób, na-
prawa pojazdów silnikowych oraz 
motorowerów).

Zakończenie działalności 
nierejestrowej

Działalność nierejestrową moż-
na w każdej chwili przekształ-
cić w zwykłą działalność gospo-
darczą poprzez złożenie wniosku 
o wpis do CEIDG. Z chwilą wpi-

su działalność nierejestrowa sta-
je się działalnością gospodarczą  
z dniem określonym w tym wnio-
sku. W przypadku przekroczenia 
miesięcznego progu przychodów, 
działalność nierejestrowa sta-
je się działalnością gospodarczą  
od dnia, w którym nastąpi-
ło przekroczenie. W tym przy-
padku należy złożyć wniosek 
o wpis do CEIDG w terminie 7 dni 
od dnia, w którym nastąpiło prze-
kroczenie progu.

Przychody z działalności nie-
rejestrowej uzyskane w okresie 
od dnia, w którym przekroczo-
no limit przychodu należnego, do 
dnia poprzedzającego dzień zło-
żenia wniosku o wpis do CEIDG 
(a jeżeli wniosek nie został złożo-
ny w terminie 7 dni – do dnia, w któ-
rym nastąpił bezskuteczny upływ 
tego terminu), są nadal rozlicza-
ne jak przychody z działalności 
nierejestrowej. Dopiero po tym 
okresie będą one opodatkowane 
PIT, jak przychody z działalności 
gospodarczej. 

Zalety i wady

Podsumowując powyższe roz-
ważania, z całą pewnością nale-
ży stwierdzić, iż taki rodzaj odfor-
malizowanej działalności pozwo-
li osobom fizycznym na aktyw-
ność gospodarczą. To z kolei do-
prowadzi do zwiększenia się ilości 
przedsiębiorców w polskiej gospo-
darce. Kolejną zaletą działalności 
nierejestrowej jest możliwość pro-
wadzenia niemal każdego rodza-
ju działalności „na próbę”. W przy-
padku pomyślnego wyniku prowa-
dzenia działalności można ją roz-
winąć i przekształcić w zwykłą 
działalność gospodarczą, dokonu-
jąc wpisu do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej. Co więcej prowadze-
nie działalności w nowej formie 
może stanowić dodatkowe źródło 
dochodu. 

Niemniej jednak prowadzenie 
działalności nierejestrowej posia-
da pewne wady. Po pierwsze pro-
wadzenie działalności w takiej for-
mie uniemożliwia uzyskanie ze-
zwolenia, koncesji czy też wpi-
su w rejestrze działalności regulo-
wanej na podstawie przepisów in-
nych ustaw. Po drugie działalności 
tej nie mogą stosować osoby pro-
wadzące działalność gospodar-
cza w formie spółki cywilnej, czy 
też spółek prawa handlowego. 

Należy jednak wskazać, iż w tym 
zakresie zdecydowanie wię-
cej jest zalet niż wad, co spra-
wia, iż można spróbować swo-
ich sił w biznesie bez żadnych 
konsekwencji. Jak mówi przy-
słowie „Kto nie ryzykuje, ten nie 
pije szampana”.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA
SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE LICZBY PRZEDSIĘBIORCÓW 
ORAZ POSTAWIENIA PIERWSZYCH KROKÓW W BIZNESIE

Ewelina 
Szklarek
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Myśli i Kultura

Wszyscy chyba znają Ziemkie-
wicza jako komentatora rzeczy-
wistości, a nawet twórcę pojęć, 
stających się „skrzydlatymi sło-
wami”. Takich, jak słowo „le-
ming”, trafnie oddającego posta-
wy osób uformowanych przez 
propagandę pookrągłostołowe-
go Ubekistanu. „Cham niezbun-
towany” to jednak nie zbiór fe-
lietonów, to coś w rodzaju „dzie-
ła całościowego”, stawiającego 
diagnozę wszystkim najważniej-
szym schorzeniom, toczącym 
dziś nasz naród i nasz świat.

Zdumiewajace „deja vu”

Pamiętający publicystykę, za-
mieszczaną na łamach prasy 
Solidarności Walczącej i wywo-
dzących się z niej periodyków 
zauważą, że wiele podobnych 
obserwacji i ocen pojawiało się 
już na łamach „Biuletynu Dol-
nośląskiego”, „Dni” czy „Opcji 
na Prawo” z czasów, gdy jej na-
czelnym redaktorem był Romek 
Lazarowicz i na łamach której 
publikowało kilkoro działaczy 
organizacji Kornela Morawiec-
kiego. Przyjęty w 1989 roku jed-
noznacznie Polskę degradujący 
model ustrojowej transformacji, 
sztucznie wykreowane w PRL-u 
fałszywe „elity”, zabójczy dla 
naszego kraju ład medialny – 
to dla środowiska Solidarno-
ści Walczącej fakty oczywiste. 
Tak, jak prawda o Wałęsie czy 
kapitale, który według marione-
tek zagranicznych bonzów miał 
„nie mieć narodowości”, o cyni-
zmie „prywatyzacji likwidacyj-
nych” itd. My o sprawach tych 
głosiliśmy już 30 lat temu a na-
wet wcześniej, choć nasze po-
glądy były wtedy „wołaniem na 
puszczy”.

Najbardziej zakrzyczana 
prawda prędzej czy później do-
chodzi jednak do głosu, artyku-
łowana wtedy bywa bardzo cel-
nie i w końcu przebija się do 
najszerszych kręgów. O tym, 
jak trafne mogą być spostrze-
żenia Ziemkiewicza przekonali-
śmy się jesienią 2015, kiedy po-
stać i pierwsze sejmowe wystą-
pienie ówczesnego Marszałka 
Seniora Kornela Morawieckiego 
przedstawił on jako nagłe poja-
wienie się na mównicy polskie-
go parlamentu kogoś z katego-
rii Żołnierzy Wyklętych: „Sędzi-
wy, od ćwierci wieku całkowicie 
zamilczany, zepchnięty w nie-
byt Niezłomny jednak przetrwał. 
Pomimo wszystkich przeciw-
ności przez dziesięciolecia stał 
na straży najświętszych za-
sad i praw. Powrócił, by przy-

pomnieć o sprawach zapomnia-
nych, a najważniejszych. Prze-
mówił nagle jako Marszałek 
Sejmu RP. I to tego pierwszego 
od kilkudziesięciu lat, w którym 
nie ma partii komunistycznych 
namiestników”.

Dość pastwienia się nad 
Polską!

Rzekomą nikczemność polskiej 
obyczajowości, tradycji, histo-
rii – przez wszystkie lata PRL-
-u starali się ugruntować w umy-
słach stalinowscy agenci, przy-
wiezieni nad Wisłę na pancer-
zach sowieckich czołgów. Dziś 
ich dzieło kontynuują dzieci tych 
szumowin, tak jak ich ubeccy ro-
dziciele uprzywilejowani posia-
daniem mediów. A w związku 
z upływem wielu lat od II woj-
ny światowej, do swej propa-
gandy dorzucają jeszcze kre-
tynizmy o nowo wymyślanych 
polskich winach – antysemity-
zmie czy „polskim uczestnic-
twie w Holokauście”. Ziemkie-
wicz przypomina, że te kalum-
nie ciskają w Polskę bezpo-
średni spadkobiercy hitlerow-
skich kolaborantów, własnymi 
pieniędzmi płacących Niemcom 
za przyjęcie do zagazowania 
kolejnych partii swych żydow-
skich współobywateli. Europo-
słowie z Belgii, Holandii i innych 
krajów, wsławionych wystawia-
niem dywizji SS u boku Hitlera, 
zarzucają wojenne nikczemno-
ści Polsce, która temu samemu 
Hitlerowi nie dała nawet szcząt-
kowej drużyny ciur obozowych. 
Polsce, która wystawiła pod-
ziemną armię, większą od ruchu 
oporu całej reszty Europy i boha-
terskie dywizje, walczące o cu-
dzą wolność na wszystkich fron-
tach wojny. Stawiać nam zarzu-
ty mają dziś czelność Francuzi, 
co do których trudno ustalić, po 
której stronie byli w czasie woj-
ny z Hitlerem. Przecież ich flotę 
(nie z niemieckimi, lecz francu-
skimi marynarzami) w 1940 mu-
sieli wytopić Anglicy, w Afryce 
to oni byli pierwszą przeszkodą 
desantujących aliantów a ostat-
nie oddziały francuskiego SS 
jeszcze w Berlinie w maju 1945 
strzelały do dobijających Trze-
cią Rzeszę żołnierzy sowiec-
kich i polskich. Co sprawiło, że 
od 1989 roku przedstawiciele 
polskiego państwa pokornie mil-
czeli, gdy spadkobiercy francu-
skich czy niderlandzkich hitle-
rowców bezczelnie i bezkarnie 
potrafili zarzucać Polsce jej rze-
komo nieprzyzwoite zachowa-
nie w czasie wojny?

„Byle łajza z Brukseli”

Ziemkiewicz przypomina fak-
ty elementarne, które powin-
ny być znane każdemu pol-
skiemu dziecku. A nie są zna-
ne „elicie” III RP – epoce dy-
plomatołectwa, płaszczenia się 
przed zagranicznymi szubraw-
cami, których państwowe dzie-
dzictwo nie dorasta do czub-
ka pięty naszej Rzeczpospoli-
tej. Przez 45 lat PRL wytrwa-
le formował Polaków, dążąc do 
przekształcenia naszego na-
rodu w zbieraninę zakomplek-
sionych kundli. Prawdziwi mi-
strzowie tego rzemiosła poja-
wili się jednak w naszym kra-
ju w roku 1989. To im wresz-
cie udała się sztuka przeko-
nania wielkiej części obywate-
li naszego kraju, że jedna z naj-
większych państwowych trady-
cji w Europie, jednak z najbar-
dziej oryginalnych kultur konty-
nentu, największe na jej terenie 
dziedzictwo wolności, toleran-

cji i podmiotowości człowieka – 
to powód do wstydu. A wzorem 
dla nas mają być byle półgłów-
ki z Zachodu, kapuściane głą-
by z urzędów Brukseli czy inne 
żałosne buractwo Berlina czy 
Strasburga. Jak to się stało, jak 
to w ogóle jest możliwe, że wzo-
rem prawa mogą być w Polsce 
Niemcy, ze swym sądownic-
twem wyrosłym na gruncie ty-
sięcy hitlerowskich sędziów, 
masowo uniewinniających dzie-
siątki tysięcy najbardziej nawet 
jednoznacznych nazistowskich 
zbrodniarzy? Niemców jakoś 
można zrozumieć – innych kadr 
u nich nie było. Dlaczego jed-
nak Polska ma cokolwiek czer-
pać z tak krańcowo nikczem-
nych wzorów? Kto kogo w Eu-
ropie ma słuchać? Przedstawi-
ciele państw, w których jesz-
cze kilkanaście lat temu ho-
moseksualistów za ich upodo-
bania zamykano w więzieniach 
pouczają dziś Polskę, w któ-
rej tenże homoseksualizm pe-

nalizowany nie był nigdy. Pań-
stwa, w których prawa wybor-
cze kobiet są nowością wystę-
pują w roli mentorów dla Polski, 
jednego z pierwszych państw 
świata, w których bierne i czyn-
ne prawa kobiet są przez ni-
kogo niekwestionowaną oczy-
wistością. Kiedy wreszcie Po-
lacy ostatecznie przepędzą 
tych wszystkich kuriozalnych 
mędrków, których życiowym 
powołaniem jest wymazywanie 
ze świadomości wszystkiego, 
czegokolwiek Polacy dokonali?

„Cham niezbuntowany” to ka-
talog wszystkich najważniej-
szych problemów, przed któ-
rymi stają dziś Europejczy-
cy znad Wisły oraz ci, którzy 
jeszcze nimi są nad Tagiem, 
Renem, Loarą czy Sekwa-
ną. Dla wielu będzie to spis 
oczywistości, ale jak zalecał 
mistrz Herbert: „Powtarzaj 
najważniejsze prawdy, po-
wtarzaj je – z uporem”.

Kompendium Ziemkiewicza
 ■ Nie z wszystkim się z Rafałem Ziemkiewiczem zgadzam, np. nie podzielam negatywnej 

oceny marszałka Piłsudskiego i nie wierzę w możliwość uniknięcia przez Polskę katastro-
fy w II wojnie światowej (co najwyżej mogliśmy zmniejszyć jej skalę). Jego ostatnią książkę 
uznaję jednak za jedną z najważniejszych wypowiedzi o problemach, uderzających dziś w Po-
laków, nasze państwo oraz współtworzoną przez nas cywilizację.

Artur 
Adamski

Zawiedzione oczekiwania

Po zwycięstwie czas na reflek-
sje, choć naprawdę bój się jesz-
cze nie skończył, już zwolen-
nicy przegranego Rafała Trza-
skowskiego wszczynają awan-
turę. Posłanka Hartwig wypisuje 
na Twitterze, że według niej wy-
bory zostały sfałszowane, Trza-
skowski uzyskał ponad 48 proc. 
a Prezydent Andrzej Duda nie-
wiele ponad 19 proc. Jak to ma 
się sumować na 100 proc. gło-
sów z tych 68 proc. frekwencji, 
nie wiadomo. Trudno poważnie 
to komentować choć warto za-
dać pytanie jaką ocenę posłanka 
miała z matematyki i czy w ogóle 
uczęszczała na lekcje?

Brak zasad

Przegrywać trzeba umieć. A sła-
bi ludzie tego nie potrafią. Tym 
bardziej, że i w trakcie kampa-
nii zwolennicy Rafała Trzaskow-

skiego stosowali wszelkie chwy-
ty, nawet te zabronione. 

Na oficjalnych stronach Ło-
dzi prowadzonych przez miej-
skich urzędników zamiesz-
czono po znajomości materia-
ły wyborcze Trzaskowskiego. 
Na łódzkim rynku radni związa-
ni z prezydent Zdanowską rozda-
wali nieoznakowane ulotki, które 
nie były firmowane przez Komi-
tet Wyborczy Rafała Trzaskow-
skiego. Treść miała na celu zdys-
kredytowanie urzędującego pre-
zydenta. Zawiadomiona o niele-
galnych materiałach policja od-
mówiła przyjazdu – jak wyjaśniła 
funkcjonariuszka – „nie od tego 
jest”. Kto ma zatem ścigać łama-
nie prawa? 

PO-dzielona Polska

Wybory wygrane ale najtrud-
niejsze przed nami. Są już 
dwie Polski i jakby dwa narody. 
To było widać dość dokładnie 

podczas wieczoru wyborczego. 
Tam, gdzie zwolennicy Andrze-
ja Dudy oczekiwali na wyniki wi-
dzieliśmy morze biało – czerwo-
nych flag. Tętniło serce Polski. 
A wokół Rafała Trzaskowskie-
go było jakoś tak ponuro, szaro-
-niebiesko. Jego zwolennicy nie 
trzymali flag, jakby się wstydzi-
li. Może wzorem swojego guru, 
Donalda Tuska, uważają, że pol-
skość to nienormalność?

Zwycięskie fanfary

Tym bardziej cieszy zwycięstwo 
biało-czerwonej drużyny. Pełna 
mobilizacja patriotów przy okazji 
tych wyborów pokazała, że po-
trafimy walczyć o słuszną spra-
wę. Nasze serca biją dla Najja-
śniejszej Rzeczpospolitej. I od-
ważnie stajemy w jej obronie. Na 
ten widok chce się żyć. I powtó-
rzyć z satysfakcją za wieszczem 
„jeszcze wielu Polaków ostało co 
są piękni”.

Wiwat BIAŁO CZERWONI
 ■ Za nami trudny okres kampanii wyborczej. Walka o Polskę zakoń-

czona sukcesem. Wygrał urzędujący prezydent Andrzej Duda, kan-
dydat obozu Zjednoczonej Prawicy. Jest drugim w historii 
prezydentem, który uzyskał reelekcję. Poprzednio udało się 
to związanemu ściśle z III RP postkomuniście, Aleksandro-
wi Kwaśniewskiemu. Zwycięstwo Andrzeja Dudy tym bar-
dziej cieszy, że to wreszcie triumf prawicy, a właściwie tej jej 
części, która konsekwentnie kwestionuje III RP.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Port Lotniczy ma coś z Europy, 
do której aspiruje Gruzja. To nie 
tylko flagi i emblematy Unii Euro-
pejskiej na gmachu Portu. To tak-
że widoczne na lotnisku nazwi-
sko wielkiego króla i wodza Da-
wida IV, który urodził się w Kuta-
isi, kolonii Greków, zwanej w sta-
rożytności Kolchidą.

Atrybutem Kolchidy było zło-
to. Miasto handlowało z grec-
kim miastem Milet. Grecy do-
starczali do Kutaisi oliwę, wino, 
zboże, wyroby rzemieślnicze. 
Natomiast Gruzini eksportowa-
li do Grecji złoto, wosk, konopie. 
To był złoty wiek Dawida IV, zwa-
nego Królem Królów, synem Gru-
zji, Mieczem Mesjasza. Ale to tyl-
ko część jego przymiotów, które 
zadecydowały, że Port Lotniczy 
Kutaisi nosi imię Dawida IV. Otóż 
Król Królów reprezentuje dzisiaj 
na lotnisku Europę. 

Kolchida i Iberia, dwa staro-
żytne państwa na Kaukazie, to hi-
storyczne fundamenty dzisiejszej 
Gruzji. Wiemy o tym z zapisków 
dwu sławnych Greków: Pindara 
i Ajschylosa. 

Lotnisko imienia Dawida IV, 
oddalone 15 kilometrów od Kuta-
isi, zostało otwarte we wrześniu 
2012 roku. Spod lotniska moż-
na od razu pojechać do Batumi 

za 20 lari, w przeciwną stronę, do 
Tbilisi, też za 20 lari. Można też, 
a warto, zajrzeć do Kutaisi, któ-
re jeszcze niedawno, przed dzie-
sięcioma laty, było marnym, zruj-
nowanym miastem prowincjonal-
nym. Dzisiaj jest czyste, przyja-
zne, a nad miastem góruje odre-
montowana katedra Bagrati. 

Kutaisi jest drugim pod wzglę-
dem wielkości miastem Gruzji, 
nieznacznie wyprzedza Batu-
mi. Ma około 200 tys. mieszkań-
ców. Ze względu na niskie jak na 
Gruzję położenie względem mo-
rza (zaledwie 150-200 m) Kuta-
isi jest jednym z najcieplejszych 
miejsc w kraju, latem jest tu upal-
nie i słonecznie. W XIX wieku, po 
zajęciu Gruzji przez Rosję, mia-
sto stało się jednym z dwóch naj-
ważniejszych administracyjnych 
ośrodków okupowanego kraju. 

Polskim akcentem w Kuta-
isi jest to, że w 1885 roku uro-
dził się w tym mieście Włady-
sław Raczkiewicz, polityk w okre-
sie II Rzeczpospolitej, prezydent 
na uchodźstwie w czasie II woj-
ny światowej. 

Ozdobą centrum Kutaisi jest 
fontanna, wzniesiona na środ-
ku ronda. Przedstawia motywy 
nawiązujące do „złota Kolchi-
dy”. Dumą Kutaisi jest moderni-

styczny gmach Parlamentu Gru-
zji, otwarty w 2012 roku. Wsty-
dem miasta są ruiny fabryk i blo-
kowiska, zbudowane w czasach 
sowieckich. 

Z centrum Kutaisi można do-
jechać do Tbilisi koleją, taksów-
ką, autobusem albo busem, tzw. 
marszrutką. Kolej kosztuje 7,50 
lari (1 lari=1,70 zł). Taksówka 20-
25 lari. Autobus kosztuje mniej 
niż 20 lari. Marszrutka, popular-
na w całej Gruzji, kosztuje 7-10 
lari! Wybrałem autobus firmy 
Georgian Bus za 20 lari. Podróż 
autobusem trwa 3 godziny 55 mi-
nut i kończy się na placu Wolno-
ści (Liberty Square) w Tbilisi. 

Kiedy autobus rusza, docho-
dzi godzina osiemnasta. Jest cie-
pło, świeci słońce. Ale gdy słoń-
ce zachodzi, robi się zimno. Na 
dworze temperatura spada do 
zera. Główna szosa z Kutaisi 
do Tbilisi jest asfaltowa, równa, 
ale boczne drogi, które mijamy, 
są często szutrowe albo asfal-
towe z widocznymi dziurami. Na 
drogach pojawiają się wypasane 
luzem zwierzęta. Trzeba uważać 
na kozy, owce, świnie i krowy. 

Gruzini nierzadko jeżdżą na 
gazie alkoholowym i na wąskich 
drogach wyprzedzają na trzecie-
go. Przeważnie mają kierownice 

po prawej stronie. Wyprzedza-
nie jest w takim układzie trudne, 
co powoduje wiele niebezpiecz-
nych sytuacji. Policja jest wyro-
zumiała, przyjazna, pomocna 
i interweniuje tylko w sytuacjach 
szczególnych. 

Patrzę przez okno autobu-
su na mijane wsie, osiedla, nie-
wielkie targowiska, zrujnowane 
fabryki. Tu i ówdzie jakieś sier-
miężne sklepiki. Główny handel 
prowadzą przydrożni handlarze. 
W skrzynkach, na deskach albo 
na ziemi, widać owoce, warzy-
wa i wyroby gliniane. Zastana-
wiam się, ile w tym, co widzę, jest 
Europy, ile Azji, a ile zwyczajnej 
biedy? 

Europa to przede wszyst-
kim mijane cerkwie, cerkiewki, 
kapliczki i krzyże. Na początku 
IV wieku wschodnia Gruzja przy-
jęła chrześcijaństwo, które sta-
ło się religią państwową. To był 
cywilizacyjny wybór Europy. Do-
konał tego król Mcchety, Mirian, 
za namową Nino, późniejszej 
świętej Kościoła. Od tamtej pory 
Gruzini postrzegają siebie jako 
Europejczyków. 

Ale czy postrzeganie siebie 
jako Europejczyków może zastą-
pić rzeczywistą europejskość? 
Przeciw europejskości Gruzji 

świadczy granica między Euro-
pą i Azją, oddzielająca Gruzję 
od Europy. Granica, jak się zdaje, 
była aktem bardziej politycznym 
niż geograficznym. 

Granicę wykreślono na pół-
noc od Kaukazu, a tym samym 
pasmo górskie, po którym powin-
na iść granica, wypadło w Azji. 
Naturalna granica jest znana 
tym, którzy podróżują Gruzińską 
Drogą Wojenną. Gdyby granica 
szła wzdłuż dawnej południowej 
granicy Rosji z Turcją i Iranem, 
to państwa Południowego Kau-
kazu: Gruzja, Armenia i Azerbej-
dżan w całości byłyby w Europie!

W drugim albo trzecim wa-
riancie granica mogłaby iść ob-
niżeniem tektonicznym między 
Wielkim i Małym Kaukazem 
– wzdłuż rzek Rioni i Mtkwari (ros. 
Kury) albo wzdłuż grzbietu Małe-
go Kaukazu, a dalej wzdłuż rzek 
Araks i Mtkwari – połowa Gruzji 
byłaby wówczas w Europie.

Niepisana granica na Prze-
łęczy Suramskiej dzieli Gruzję 
na Wschód i Zachód. Wschód 
ze stolicą w Tbilisi, to Azja. Za-
chód to Kutaisi, starożytna Kol-
chida, należąca do cywiliza-
cji śródziemnomorskiej. Różni-
cę między Wschodem i Zacho-
dem widać choćby w typie uro-

Gruzja, Europa na Kaukazie
 ■ Po czterech godzinach lotu samolot wynurza się wreszcie z gęstych chmur i ląduje w Kuta-

isi na niewielkim lotnisku imienia Dawita IV Aghmaszenebeliego (1073-1125). Pada ciepły 
deszcz. Nad wejściem do pawilonu odpraw wisi flaga Gruzji i flaga Unii Europejskiej. Na-
zwa portu jest po angielsku: „David the Builder Kutaisi International Airport”. 

Michał 
Mońko

Tbilisi ze wzgórza Funiculari.
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dy. W zachodniej części lu-
dzi są wyżsi, o jaśniejszej ce-
rze. Na wschodzi bardziej krępi 
i o ciemniejszej karnacji.

A zatem warianty granicy na 
Kaukazie, oddzielającej Europę 
od Azji, pokazują, że wszystko 
jest możliwe. Jeśli nie w rozwią-
zaniach politycznych, to w roz-
wiązaniach geograficznych.

Kiedy autobus wjeżdża do 
Tbilisi, doznaję wrażenia, jako-
bym wjeżdżał do kraju zupełnie 
innego niż ten, przez który jecha-
łem cztery godziny. Moje zdziwie-
nie jest zupełne, gdy autobus za-
trzymuje się na Placu Wolności 
(Tawisuplebis Moedani). Oczom 
jawi się miasto pełne wspania-
łych gmachów, miasto jak wiele 
innych miast w Europie. 

Bohaterem Tbilisi jest Lech 
Kaczyński, który przeciwsta-
wił się Rosji. W wielu miejscach 
Gruzji są ulice imienia Kaczyń-
skiego. W barach, kiedy mówię, 
że jestem z Polski, słyszę wiele 
słów pochwalnych. Niekiedy kel-
ner przynosi wino i wznosi toast 
za prezydenta Kaczyńskiego. 

Mieszkam w niewielkim pen-
sjonacie nad urwistym brze-
giem rzeki Mtkwari (ros. Kura). 
Nocleg kosztuje 40 lari. Podob-
no są kwatery nawet za 10-15 
lari za osobę. Standard nie jest 
za wysoki, ale wystarczający: wy-
godne łóżko, łazienka z ciepłą 
i zimna wodą. Z rana śniadanie 
– kawa, placki, jajko na twardo, 
serek. 

Produkty żywnościowe – 
chleb, warzywa, ser, wino, owo-
ce – można kupić w niewielkich 
sklepikach. Wino i czacza, lokal-
na wódka, to dwa alkohole naro-
dowe. Obydwa są tu pite w bar-
dzo dużych ilościach i często pro-
dukowane w domu. Gruzini twier-
dzą, że to właśnie w Gruzji wyna-
leziono wino.

Restauracji jest sporo. Do-
bry obiad kosztuje nie więcej niż 
15 lari. Gruzińska kuchnia jest 
smaczna, ale monotonna. Gruzi-
ni mają mało zróżnicowaną kuch-
nię i na wszystkie posiłki jadają 
podobne rzeczy: placki chacza-
puri (z mięsem albo serem, cza-
sem z jajkiem), pierożki chinka-

li (z mięsem i rosołem), sałatka 
z ogórków, pomidorów i kolendry, 
szaszłyki grillowane mięso bez 
dodatków) – drobiowe lub wie-
przowe, zupa lobio z fasolą, sery, 
chleb.

Wzbudzam sympatię, gdy 
mówię: gamardżobat (dzień do-
bry), madloba (dziękuję), didi ma-
dloba (dziękuję bardzo), gaumar-
dżos (na zdrowie). Z kucharką 
i z właścicielem pensjonatu do-
gaduję się po rosyjsku, a nie po 
angielsku. Rosyjski jest w Gruzji 
popularny. Słychać rosyjski w ba-
rach, w restauracjach, w ogród-
kach kawowych, na ulicy. 

Turyści rosyjscy przyjmowa-
ni są przez Gruzinów uprzejmie. 
To jest właśnie narodowy charak-
ter Gruzinów, którzy potrafią za-
pomnieć o tym, co złe i cieszyć 
się tym, co dobre. 

Gruzini są tradycjonalistycz-
ni i wymagają od przybyszy po-
szanowania kultury i obyczajów. 
Turyści, zwiedzając cerkwie, ba-
zyliki i katedry nierzadko z IV, 
VI i XI wieku, nie zawsze stosu-
ją się do obowiązujących w świą-
tyniach zasad. Owe zasady usta-
la zwykle kapłan zawiadujący 
świątynią. Bywa tak, że do jed-
nej świątyni udaje się wejść bez 
specjalnego stroju, a do drugiej 
nie wpuszczą nawet ze względu 
na małe niedociągnięcie w stroju. 

W wysokich górach, przykła-
dowo w Swanetii, należy zadbać 
o przyzwoity strój. Nawet w upal-
ne letnie dni kobiety nie powinny 
zbyt mocno się rozbierać. Niedo-
puszczalne jest pokazywanie się 
kobiet w kostiumie kąpielowym. 
Mężczyźni powinni unikać nazbyt 
krótkich spodenek i paradowania 
bez koszuli. 

Przed wejściem do XI-wiecz-
nej katedry Alawerdi koło Te-
lawi w Kachetii sprawdza-
ne są ubiory turystów. Wcho-
dząc do cerkwi, kobiety powin-
ny mieć zasłonięte włosy, ramio-
na i kolana. Mniej restrykcyjne 
jest zwiedzanie położonego opo-
dal Mcchety monastyru Dźwari 
z 590 roku. Z niewielkiego dzie-
dzińca u wejścia do monasty-
ru roztacza się wspaniały widok 
na rzekę i wieś. 

W samej Mcchecie, dawnej 
stolicy Gruzji, a dziś stolicy Gru-
zińskiego Kościoła Prawosław-
nego, stoi otoczona murami kate-
dra Swati Cchoweli. Tu rezyduje 
Jego Świętobliwość Arcybiskup 
Mccheta – Tbilisi i Katolikos – Pa-
triarcha całej Gruzji. 

Obrońcą tradycyjnych form 
jest Gruziński Kościół, który 
sprzeciwia się liberalizacji pra-
wa w kwestiach religijno-świato-
poglądowych. Po upadku komu-
nizmu, Gruzini wrócili do religii. 
Kraj przeżył okres religijnego od-
rodzenia. Eduard Szewardnadze, 
były sekretarz partii komunistycz-
nej, towarzysz Gorbaczowa, za-
nim został prezydentem Gruzji, 
publicznie przyjął chrzest. Sa-
krament sprawował arcybiskup 
Eliasz II. 

Pozycja patriarchy jest bar-
dzo mocna. Jest on największym 
autorytetem w kraju. Ma wiel-
ki wpływ na życie społeczne i po-
lityczne. Mówi się, że Eliasz II jest 
świętym za życia. Gruzini z uwa-
gą wsłuchują się w jego głos. Czy 
zechcą go także słuchać unijni 
politycy, w niczym nie podobni do 
Roberta Schumana, chrześcijań-
skiego ojca Unii Europejskiej? 

Politycy, którzy prowadza Gru-
zję do Unii i do NATO, musza więc 
już dzisiaj zwrócić uwagę na kil-
ka problemów natury politycz-
nej, kulturowej i religijnej. Arcybi-
skup Eliasz II, obrońca tożsamo-
ści Gruzji, zapewne nie spodoba 
się twardemu jądru Europy, ma-
nifestującemu lewicowość i libe-
ralizm. Natomiast Gruzinom, gdy 
się rozejrzą, nie musi się spodo-
bać europeizacja Gruzji.

Gruzini w referendum zaakcep-
towali jednoznacznie proza-
chodni kierunek zmian. Ponad 
85 procent Gruzinów opowia-
da się za integracją z Unią Eu-
ropejską, a 81 procent za wstą-
pieniem Gruzji do NATO. Dla-
tego przy budynkach publicz-
nych w miastach i miastecz-
kach, a nawet we wsiach, wi-
szą flagi unijne obok flag gru-
zińskich. Ale przecież nie flagi 
czynią Europę na Kaukazie.

Zdjęcia Michał Mońko

Gori. Muzeum Stalina. Figura Matki Gruzji na Wzgórzu Sololaki.

Monastyr Dźwari zza murów katedry Swati Cchoweli.

Mccheta, Ślub w katedrze Sweti Cchoweli.

Tbilisi. Ja w ogródku kawowym.

W kuchni Funiculari. 
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Ekonomia i Finanse

Stały deficyt stosunkowo czystej 
energii z gazu ziemnego jest prio-
rytetem dla chińskiej gospodarki. 
Za wszelką cenę pragnie ona wy-
zwolić się z energetyki węglowej, 
która nad największymi aglome-
racjami tworzy zabójczy smog. 
Jak dotychczas dzięki porozu-
mieniom z krajami Azji Środko-
wej i Południowej oraz z Rosją 
doprowadzono dotąd do Chin kil-
ka rurociągów gazowych. Chiny 
aktualnie konsumują ok. 280 mld 
m3 gazu ziemnego. Ich zapotrze-
bowanie na gaz w 2030 r., oce-
nia się na ok. 580 mld m3 rocz-
nie, czyli blisko dwa razy więcej 
niż obecnie. 

Źródła chińskiego gazu 
ziemnego

Pierwsze i najważniejsze to zaso-
by i ich eksploatacja gazu ziemne-
go z własnych złóż znajdujących 
się na własnym terenie. Z tego 
źródła, Chiny w 2019 r. uzyska-
ły 177,7 mld m3 gazu ziemnego. 
Jego konsumpcja w 2019 r. wy-
niosła 306 mld. Przeciętny rocz-
ny wzrost zapotrzebowana na 
gaz wynosi ok. 10 proc. Z bilan-
su za rok 2019 wynika, że dosta-
wy rurociągami i LNG pokrywa-
ły ok. 130 mld m3 gazu ziemne-
go. Ok. 60 proc. dostaw pocho-
dzi z importu w postaci ciekłe-
go gazu ziemnego, który w zna-
czącej części przechodzi przez 
Cieśninę Malakka, kontrolo-
waną przez Stany Zjednoczo-
ne. Ta mało komfortowa sytu-
acja zmusza Chiny do szukania 
nowych korytarzy dostaw gazu 
ziemnego. 

Korytarz energetyczny 
Rosja – Mongolia – Chiny 

Narastający konflikt pomiędzy 
USA i Chinami powoduje, że 
te ostanie coraz bardziej zain-
teresowane są importem rosyj-
skiego gazu ziemnego. Chiny 
dotąd krytycznie oceniały rosyj-
ski projekt drugiej trasy rurocią-
gu „Ałtaj”, który miał doprowa-
dzać gaz do wschodniej dzielnicy 
Xinjiang. Tu nie jest on konsumo-
wany i wymaga dalszego trans-
portu do centrum Chin. Tym bar-
dziej, że do dzielnicy tej docho-
dzi cały system rurociągów gazo-
wych z Azji Centralnej. Jeszcze 
jeden rurociąg nie jest tu potrzeb-
ny. Dlatego Rosjanie dokonali ko-
rekty jego przebiegu i zmiany do-
staw z niezawodnych dotąd złóż 
z Jamału, czyli z rejonu Syberii 
Wschodniej. Pod koniec minio-
nego roku agencja Sinhua poda-
ła (6.12.2019), że Mongolia i Ro-
sja podpisały porozumienie o no-
wej trasie rurociągu gazowego 
do Chin przez terytorium Mon-
golii, co pozwoli utworzyć kory-

tarz energetyczny Rosja – Mon-
golia – Chiny. Rosja zawarła od-
rębne w tej sprawie porozumienie 
z Mongolią, gdyż według nowych 
założeń ma on przebiegać w po-
bliżu stolicy Ułan Bator. Dosta-
wa rosyjskiego gazu umożliwi wy-
eliminowanie węgla kamienne-
go i związanego z tym smo-
gu w stolicy Mongolii. Chiny rów-
nież są zainteresowane nową tra-
są tego rurociągu, gdyż po przej-
ściu przez teren Mongolii, dostar-
czy on gaz do rejonu jego naj-
większego zużycia w pobliżu Pe-
kinu. Rurociąg ten o nazwie „Siła 
Syberii – 2” ma mieć przepusto-
wość ok. 50 mld m3 rocznie, czy-

li ok. 40 proc. większą, aniże-
li czynny już rurociąg Siła Sybe-
rii – 1. Założenia przewidują, że 
jego budowa ma być zakończona 
do końca 2030 r. Japońskie me-
dia pilnie śledzące współpracę 
chińsko-rosyjską, zwracają uwa-
gę na przyśpieszenie prac pro-
jektowych związanych z tym ru-
rociągiem. Dzieje się to z powo-
du rozprzestrzeniania się korona-
wirusa i związanego z nim wzro-
stu napięcia pomiędzy China-
mi i USA. Tempo prac nad reali-
zacją tego projektu jest w inte-
resie zarówno Chin, jak i Rosji. 
Ze strony Chin wynika to z ko-
niecznej rezygnacji z uzgodnio-
nego w ramach umowy handlo-
wej importu skroplonego gazu 
(LNG) z USA za ok. 55 mld USD. 
Projekt rurociągu przez Mongolię 
będzie realizować rosyjski „Gaz-
prom”. Jego zainteresowanie 
chińskim rynkiem wynika również 
z coraz mniejszych zamówień 
z Europy Zachodniej. Dochodzą 
do tego trudności związane z bu-
dową rurociągu Nord Stream-2, 

co coraz bardziej zniechęca Ro-
sjan do tego projektu. 

Wojna o gazociągi z Iranu 

Pakistan, Indie i Chiny od wielu 
lat cierpią na niedostatek ener-
gii wystarczającej do rozwoju go-
spodarczego tych krajów. Naj-
prostszym rozwiązaniem dla za-
spokojenia ich popytu byłoby po-
prowadzenie gazociągów z pobli-
skiego Iranu do Pakistanu i da-
lej do Indii i Chin. Pozornie pro-
ste rozwiązanie okazuje się trud-
nym do realizacji przedsięwzię-
ciem związanym z nałożonymi 
na Iran sankcjami gospodarczy-

mi. Trzy kraje zainteresowane 
dostawami gazu z Iranu wolały-
by uniknąć tych sankcji. Dla Ira-
nu sprzedaż ropy naftowej i gazu 
ziemnego jest kluczowym ele-
mentem jego dochodów budże-
towych. Wynika to z posiadanych 
zasobów ropy naftowej w ilości 
157,2 miliarda baryłek, co sta-
wia kraj ten na czwartym miej-
scu na świecie (9,3 proc. świato-
wych rezerw). Pod względem za-
sobów gazu ziemnego Iran pla-
suje się na drugim miejscu na 
świecie 33,2 biliona metrów sze-
ściennych, co stanowi 17,2 proc. 
jego zasobów na świecie. Trwa-
ją nadal ich badania i poszukiwa-
nia na terenie tego kraju, w wy-
niku czego ilość tych zasobów 
może się jeszcze tylko zwięk-
szyć. Dla Iranu ich eksport jest 
ekonomicznym priorytetem. Dla-
tego taki kraj czyni wszystko, aby 
obejść amerykańskie sankcje. 
Istnieją na to szanse wobec dra-
matycznych braków energetycz-
nych przede wszystkim w Paki-
stanie i w Indiach. Chiny nato-

miast w chwili obecnej mają wy-
starczające dostawy tych ropo-
pochodnych nośników energii. 
Ich problem polega na tym, że 
główne dostawy ropy pocho-
dzą z Bliskiego Wschodu i Afry-
ki a docierają do Chin korytarzem 
morskim przez Cieśninę Malakka 
do Morza Południowochińskie-
go. Tylko 42,83 proc. importowa-
nego gazu dostarczana jest ru-
rociągami z Azji Środkowej, My-
anmaru i Rosji do Chin, Pozosta-
łe prawie 58 proc. gazu transpor-
towana jest głównie drogą mor-
ską do Chin. Droga ta wiedzie 
przez wąską cieśninę Malakka, 
która może być łatwo zablokowa-

na zarówno na skutek wypadku, 
jak i na skutek wojny. Chiny mu-
szą uniezależnić się od tej dro-
gi transportowej. Poszukiwanie 
przez nie nowych dróg dostaw 
gazu z Iranu staje się palącym 
zagadnieniem, gdy liczne i kosz-
towne rurociągi gazowe zarówno 
z Azji centralnej, jak i z Rosji nie 
dostarczają projektowanych ilo-
ści gazu. 

Rurociąg IPI kontra TAPI

To skrót od trasy Iran – Pakistan – 
Indie (IPI). Te trzy kraje są zainte-
resowane jego budową. Iran, bo 
ma nadmiar tego gazu, Pakistan 
i Indie, bo cierpią na brak źródeł 
energii. Pozornie prosta sprawa 
okazała się niewykonalna. Przy-
czyną zerwania porozumienia 
Iran – Pakistan stały się amery-
kańskie sankcje, na które począt-
kowo Pakistan nie zwracał uwa-
gi. Jednak USA, które od począt-
ku były przeciwne temu projek-
towi, zaproponowały Pakistano-
wi budowę terminalu na gaz skro-

plony i zapewniały o jego dosta-
wach na zasadach kredytowych. 
Pakistan w tej sytuacji zrezygno-
wał z projektowanego rurociągu 
z Iranu. Dla Indii USA zapropo-
nowały rurociąg TAPI – Turkme-
nistan – Afganistan – Pakistan – 
Indie. Ten projekt okazał się tak-
że niewykonalny, gdyż w Afgani-
stanie trwa wojna, a antyamery-
kańskie stronnictwo Talibów kon-
troluje blisko połowę kraju. Unie-
możliwia to bezpieczne wyko-
nanie jakichkolwiek związanych 
z tym robót budowlanych i stano-
wi zagrożenie dla przyszłej bez-
piecznej eksploatacji.

Chiny wchodzą do gry 
o rurociągi z Iranu

Gwadar – to pakistański port nad 
Oceanem Indyjskim tuż przy gra-
nicy z Iranem, który przy pomocy 
chińskich kapitałów został przy-
stosowany do odbierania skro-
plonego gazu. Chiny, rozbudo-
wując ten port, uzyskały kontro-
lę i zabezpieczenie swoich trans-
portów ropy i gazu z Zatoki Per-
skiej. Kością niezgody stała się 
ich decyzja o przedłużeniu 70 km 
do portu Gwadar zbudowanego 
już w Iranie 900 km gazociągu do 
granicy z Pakistanem. Stąd Chi-
ny miały zbudować dalsze 2 tys. 
km. rurociągu, aż do swojej gra-
nicy. To kluczowa chińska inicja-
tywa na ominięcie wspomnianej 
Cieśniny Malakka w dostawach 
gazu ziemnego z Iranu. Ten za-
miar początkowo uniemożliwił 
protest USA w Pakistanie. Z tego 
powodu Pakistan wymówił Chi-
nom dzierżawę portu w Gwada-
rze. Jak się później okazało, nie 
był to zbyt dobry pomysł, ponie-
waż ten port nie posiadał jeszcze 
infrastruktury łączącej go z resz-
tą kraju i w ten sposób stał się 
całkowicie nieprzydatny dla Paki-
stanu. Dlatego wrócono do chiń-
skich inwestorów, którzy mieli 
to wszystko wykonać w następ-
nych latach. Od strony politycz-
nej droga dla chińskiego rurocią-
gu z Iranu do Chin stała otworem. 
Nie mniej Chiny w Pakistanie na-
trafiają na te same przeszkody, 
co Amerykanie ze swoim pomy-
słem TAPI. 

Najkrótsza droga z Gwadar 
do Chin biegnie przez Kasz-
mir, gdzie trwa zbrojny spór 
Indii z Pakistanem o to teryto-
rium. Chiny są jednak dobrej 
myśli i usilnie zabiegają o wy-
gaszenie wszelkich konflik-
tów na tym terenie. Nie bardzo 
im się to udaje, bo zaostrza-
jący się chińsko-indyjski kon-
flikt w Himalajach przeniesie 
się zapewne do Kaszmiru, któ-
ry w znacznej części jest kon-
trolowany przez Indie. 

Chiński gaz ziemny i jego dostawy z Iranu
 ■ Nie jest tajemnicą, że Iran objęty sankcjami ekonomicznymi Stanów Zjednoczonych 

zabiega o ich ominięcie, między innymi przez współpracę z Chinami w zaopatrzeniu 
tego kraju w gaz ziemny. Również Chiny starają się oto, ze względu na gigantyczne zaso-
by tego gazu w Iranie, co zapewnia im jego stabilne dostawy przez następne setki lat.

Adam 
Maksymowicz
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Europa i Świat

Niszczenie bakterii przy pomocy pla-
zmy, a tym samym ochrona roślin 
uprawnych i ozdobnych przed choro-
bami – to pomysł naukowców z Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz Politech-
niki Wrocławskiej, który został wyróż-
niony w konkursie „Dziennika Gazety 
Prawnej” „Eureka! DGP – odkrywamy 
polskie wynalazki”.

Jest to wynalazek naukowców 
z Zakładu Ochrony i Biotechnologii 
Roślin Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed oraz z Za-
kładu Chemii Analitycznej i Metalurgii 
Chemicznej Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej.
Wynalazek jest odpowiedzią na stra-
ty odnotowywane w sektorze rolni-
czym i ogrodniczym, wynikające z wy-
stępowania bakterii chorobotwórczych 
na roślinach. Dzięki ograniczeniu licz-
by tych zakażeń, wynalazek może 
się przyczynić do zapewnienia odpo-
wiednich zasobów żywności dla wciąż 
zwiększającej się populacji ludzkiej. 
Uzyskany „aktywny roztwór post-pla-
zmowy” może być aplikowany na rośli-
ny w formie oprysków, zamgławiania 
lub irygacji.

Nauka i wiedza

USA zrywa 
współprace z WHO
Prezydent Donald Trump oficjalnie wycofał USA 
ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zarzuca-
jąc jej spóźnioną reakcję na pandvemię koronawiru-
sa – poinformował wywodzący się z Partii Demokra-
tycznej członek Komisji Senatu ds. zagranicznych 
Robert Menendez. Z kolei jego rywal w wyborach 
prezydenckich Joe Biden zapowiada, że jeśli zosta-
nie prezydentem, to pierwszego dnia kadencji zmie-
ni tę decyzję. 

Niemiecki 
dziennik napisał 
o „polskim obozie 
koncentracyjnym”
Niemiecki dziennik „Allgäuer Zeitung” na swoich 
stronach internetowych napisał o „polskim obozie 
koncentracyjnym”. Ambasada polska w Berlinie za-
żądała od redakcji szybkiego sprostowania tego fał-
szywego określenia – podała w sobotę Informacyj-
na Agencja Radiowa.

Według IAR gazeta, omawiając historię Ene-
gelberta M., napisała, że był on jednym z ostat-
nich więźniów, któremu „w polskim obozie kon-
centracyjnym Auschwitz” wytatuowano obozowy 
numer na ramieniu.

Rzecznik prasowy polskiej ambasa-
dy w Berlinie Dariusz Pawłoś powiedział Polskie-
mu Radiu, że natychmiast do redakcji „Allgäuer 
Zeitung” w Kemtpen zostało wysłane pismo z żą-
daniem sprostowania.

Sformułowania takie jak „polskie obozy kon-
centracyjne”, czy „polskie obozy zagłady”, czy też 
„obozy koncentracyjne w Polsce” są nie tylko ob-
raźliwe dla Polaków i polskich obywateli, którzy 
cierpieli i ginęli w tych obozach, ale również dla 
ich rodzin i całego polskiego społeczeństwa.

Skatowany na 
śmierć kierowca 
autobusu we Francji
Zmarł Phillipe Monguillot,kierowca autobusu, ciężko 
pobity w niedzielę przez grupę pasażerów po tym, 
gdy zwrócił uwagę mężczyźnie za brak maseczki 
ochronnej i biletu – informuje agencja AFP. Grupa 
pasażerów zaatakowała kierowcę autobusu w Bay-
onne w południowo zachodniej Francji w niedzie-
lę wieczór, po tym, gdy zwrócił uwagę 30-letnie-
mu mężczyźnie, że ten nie posiadał obowiązko-
wej w transporcie publicznym maseczki ochronnej 
i biletu.

Do ataku na kierowcę doszło w dzielnicy Ba-
lichon. Kierowca odmówił wpuszczenia mężczy-
zny do autobusu, po czym został rzucony na zie-
mię i skopany. Sprawcy uciekli, policji jednak uda-
ło się aresztować napastnika oraz jego czterech 
pomocników.

Pobity kierowca został przewieziony do szpi-
tala, jednak mimo udzielonej mu pomocy zmarł. 
Ulicami Bayonne przeszedł wielotysięczny „Bia-
ły Marsz”. Sprawcami zabójstwa są mężczyź-
ni o imionach i nazwiskach wskazujących na imi-
granckie pochodzenie lub korzenie: Selim Z., Mo-
ussa B., Mohamed C.

Przegląd
wydarzeń

Elżbieta 
Wiśniewska

Wynalazek naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej

Radioaktywny śmietnik

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych 
(KSOP) w Różanie to jedno z kilkudziesięciu miejsc strate-
gicznych, ważnych dla obronności państwa. To tłumaczy, dla-
czego jest o nim tak mało informacji, a pojawiające się w me-
diach zdjęcia pokazują wyłącznie wysokie zewnętrzne beto-
nowe ogrodzenie najeżone drutem kolczastym oraz oplecio-
ne wyjątkową liczbą – nawet w porównaniu z obiektami woj-
skowymi – kamer.

Składowisko w Różanie (operatorem KSOP jest ZUOP – 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z sie-
dzibą w Otwocku) uruchomiono w 1961 r. Jest miejscem wy-
jątkowym dla Polski, bo tylko tam trafiają już na zawsze odpa-
dy oraz źródła promieniotwórcze, których eksploatacja się za-
kończyła, ale ze względu na nadal emitowane promieniowanie 
muszą być zgromadzone w bezpiecznej dla otoczenia prze-
strzeni. Wybrano do tego dawny fort wojskowy, wybudowa-
ny przez władze rosyjskie w latach 1905–1908, a zdecydowa-
ło o tym przede wszystkim uwarunkowanie geologiczne tere-
nu oraz zachowane w bardzo dobrej kondycji obiekty wojsko-
we. Fort zajmuje 3 ha. 

KSOP jest według klasyfikacji Międzynarodowej Agen-
cji Energii Atomowej typem składowiska powierzchniowego. 
W nomenklaturze jądrowej składowisko to obiekt, w którym 
odpady pozostaną już na zawsze. Po umieszczeniu ich i za-
bezpieczeniu w przewidziany prawem atomowym sposób nie 
będzie można już nigdy zmienić miejsca ich magazynowania. 

Wyroki za niewinność

Według oficjalnych staty-
styk od 1989 r. w Stanach 
Zjednoczonych oba-
lono 2450 niesłusz-
nych wyroków skazują-
cych, a zanim udało się 
naprawić pomyłki sądo-
we, niewinni ludzie od-
siedzieli łącznie ponad 
20 tys. lat więzienia. Ab-
surd? Szacuje się, że 
2-5 proc. osób pozba-
wionych wolności w USA 
zostało osądzonych 
za przestępstwa, któ-
rych nie popełnili.
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Komentarze i Felietony

Działalność nieewidencjonowana 
została wprowadzona do nasze-
go porządku prawnego ustawą 
z 6 marca 2018 r. Prawo przed-
siębiorców, które to z kolei jest 
częścią szumnie ogłoszonej Kon-
stytucji Biznesu. Wzmiankowa-
na ustawa zastąpiła nieodpowia-
dającej naszym realiom ustawę 
o swobodzie działalności gospo-
darczej z 2004 r. Przez wspomnia-
ną Konstytucję Biznesu rozumie-
my pakiet 5 aktów prawnych, któ-
re na nowo modelują zasady pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej w naszym kraju. Nowa le-
gislacja to nowa jakość na linii 
przedsiębiorca – państwo, to zrę-
by nowego porządku, w centrum 
którego jest przedsiębiorca oraz 
jego potrzeby. Intencją strony rzą-
dowej było znoszenie barier ogra-
niczających przedsiębiorczość, 
eliminowanie tego wszystkiego, 
co krępowało rozwój oraz pro-
wadziło do absurdów prawnych. 
Wolność gospodarcza jest ro-
zumiana jako przyjazne otocze-
nie prawne, w którym naczelną 
zasadą jest pewność prawa. In-
tencją strony rządowej była nie-

wątpliwie zmiana postrzegania 
przedsiębiorców, szczególnie 
przez pryzmat najbardziej jaskra-
wych przykładów przestępstw 
czy wykroczeń skarbowych. Cho-
dzi o kwestię postrzegania siebie 
nawzajem, czyli państwo to nie 
jest „łupieżca”, a przedsiębiorca 
nie chce przy każdej nadarzają-
cej się okazji uszczuplać należ-
ności publicznoprawnej.

Jeżeli chodzi o działalność 
nieewidencjonowaną, to jej głów-
ne założenie stanowi, iż osoba, 
która prowadzi aktywność za-
robkową w niewielkim zakresie, 
nie jest definiowana jako przed-
siębiorca. Po spełnieniu prze-
słanek ustawowych, szczegól-
nie tych traktujących o maksy-
malnym przychodzie możliwe 
jest rozpoczęcie opisywanej ak-
tywności. Ustawa reguluje gra-
nicę przychodu na poziomie 50 
proc. kwoty minimalnego wyna-
grodzenia w ujęciu miesięcznym. 
Obecna płaca minimalna zosta-
ła ustalona na poziomie 2 600 
zł brutto, więc wystarczy osiągać 
przychód nie większy niż 1 300 
zł, aby skorzystać z nowego roz-

wiązania dla osób fizycznych. Je-
żeli w którymś miesiącu przekro-
czymy ustawowy próg, to z mocy 
prawa będziemy traktowani jak 
przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą z wszyst-
kimi związanymi z tym obowiąz-
kami. Będziemy zobligowani do 
złożenia wniosku do Centralnej 
Ewidencji i Informacji Działalno-
ści Gospodarczej w terminie 7 dni 
od dnia, w którym przekroczony 
został próg.

Do wymogów rozpoczęcia 
działalności nieewidencjonowa-
nej należy również, brak wcze-
śniejszej jakiejkolwiek działalno-
ści gospodarczej przez 60 mie-
sięcy. Opisywana forma to dosko-
nałe narzędzie dla tych wszyst-
kich, którzy świadczą usługi 
o charakterze niematerialnym, 
gdzie mamy do czynienia pra-
wie z tą samą wartością w rela-
cji przychodu do dochodu. Poza 
tym, że nie musimy wpisywać 
działalności nieewidencjonowa-
nej do CEiIDG, jesteśmy również 
zwolnieni z obowiązku nalicza-
nia podatku i składania deklaracji 
VAT. Warto nadmienić, że usta-

wodawca wyłączył niektóre bran-
że, które mogą skorzystać z pro-
stej ścieżki bez podatku od towa-
ru i usług. Dzieje się tak w przy-
padku dokonywania niektórych 
dostaw czy świadczenia usług 
doradczych, prawniczych czy ju-
bilerskich. Pełną listę wyłączeń 
zawiera ustawa o podatku od to-
warów i usług oraz jej 12 załącz-
nik. Oprócz licznych udogodnień 
dotyczących VAT, osoby korzy-
stające z rozwiązania nieewiden-
cjonowanego nie muszą opłacać 
składek do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Kolejne udogod-
nienia to brak obowiązku skła-
dek miesięcznych z tytułu po-
datku PIT. Podmioty przez dłuż-
szy czas mogą akumulować kapi-
tał, co z kolei przekłada się na ich 
płynność. Przychód oraz należny 
podatek dochodowy jest rozlicza-
ny raz w roku, czyli do 30 kwiet-
nia w tradycyjnej formie zezna-

nia rocznego. Na potrzeby PIT 
działalność nieewidencjonowa-
na została sklasyfikowana do „in-
nych źródeł przychodu”.

Warto pamiętać, że intencją 
ustawodawcy jest w dalszej ko-
lejności przekształcenie dzia-
łalności nieewidencjonowa-
nej w ewidencjonowaną. Po-
czątkowe ulgi mają dać im-
puls rozwojowy tym wszyst-
kim, którzy w obawie przed ob-
ciążeniami i niechęcią w ogóle 
nie rozpoczęliby jakiejkolwiek 
aktywności gospodarczej. Opi-
sywane rozwiązanie to czas 
na rozruch nawet najmniej per-
spektywicznych modeli bizne-
sowych, a minimum formalno-
ści ma sprawić, aby osoby po-
dejmujące ryzyko skupiali się 
bardziej na działalności opera-
cyjnej i podstawowej niż na ob-
ciążeniach i daninach.

Od kilkunastu lat jeste-
śmy w III RP świadkami wzrasta-
jącej brutalizacji życia politycz-
nego i społecznego i jawnej wro-
gości wobec politycznych oraz 
ideowych oponentów, widocz-
nej przede wszystkim w odraża-
jącej wulgaryzacji języka. Uży-
wanie grubiańskiego słownictwa 
obecnego w środowiskach kry-
minogennych i prostackich sta-
je się plagą ludzi pretendujących 
do roli elit politycznych, nauko-
wych i kulturalnych.

Agresja słowna, objawia-
jąc się w stosowaniu bezczel-
nego kłamstwa w żywe oczy, 
obelg, inwektyw, pomówień, ob-
raźliwych i ośmieszających sfor-
mułowań, fałszywych oskarżeń 
i oszczerstw, stała się instrumen-
tem walki o władzę, spektakular-
nym „przemysłem pogardy”, wy-
mierzonym w przeciwników po-
litycznych, ale także w podsta-
wy tradycyjnego ładu społecz-
nego i elementy etyki katolickiej. 
Chodzi bowiem o to, aby wyeli-
minować bądź wykluczyć oso-
by czy instytucje działające nie-
zgodnie z linią poprawności poli-
tycznej, obowiązującej wśród eu-
ropejskich i światowych elit, pra-
gnących urządzać świat według 
jednego lewicowo-marksistow-

skiego porządku. Takie sformu-
łowania jak „dorzynanie watahy”, 
„dyplomatołki”, „bydło”, „mohero-
we berety”, „ciemnogród”, „dino-
zaury”, „strącić jak szarańczę”, 
„walić dechą”, „kartrofel”, „kurdu-
pel” i wiele innych – wpisały się 
dramatycznie w politycz-
ny i społeczny pejzaż kra-
ju, atomizując społeczeń-
stwo, nasycając życie pu-
bliczne atmosferą niena-
wiści, anarchii i pogar-
dy, odzierając z godności 
i człowieczeństwa wiele 
osób i środowisk. Ich de-
strukcyjnej siły, przy mil-
czącej aprobacie tzw. au-
torytetów, boleśnie do-
świadczył nikczemnie 
poniżany śp. prezydent 
Lech Kaczyński i wielu 
polityków. Ich ofiarą stał się za-
mordowany przez polityczne-
go fanatyka pracownik biura po-
selskiego PiS-u w Łodzi pan Ro-
siak, a obrońcy krzyża na Kra-
kowskim Przedmieściu, trwający 
na modlitwie po katastrofie smo-
leńskiej, razem ze sponiewie-
ranym znakiem Męki Pańskiej, 
znieść musieli bezmiar upokorze-
nia i nienawiści.

Nienawiść wobec zwolenni-
ków prawej strony sceny poli-

tycznej i tradycyjnych wartości 
płynie z ust prominentnych po-
lityków, wielu mediów, wylewa 
się strumieniami jadowitego hej-
tu w internecie i bluzgami ulicz-
nych pseudoobrońców demokra-
cji, którzy bronią wolności słowa, 

ale wtedy, gdy sami są ich auto-
rami. Ci ostatni nie stronią rów-
nież od stosowania przemocy fi-
zycznej. Zarówno słownej jak 
i czynnej przemocy doświadczy-
ło wielu dziennikarzy i polityków. 
W czasie długiej kampanii prezy-
denckiej doświadczył jej ostat-
nio pan prezydent Andrzej Duda. 
Brutalnym hejtem potraktowa-
no również jego rodzinę. Na wro-
cławskim Rynku przeciwnicy po-
lityczni ordynarnym wrzaskiem 

i groźbami usiłowali zagłuszyć 
jego słowa. Z internetu wylewały 
się plugawe inwektywy, oszczer-
stwa i ordynarne przekleństwa. 
Ku uciesze pseudoelit i polity-
ków o przebrzmiałej sławie prze-
kazywano sobie osiem „wymow-

nych” gwiazdek. Krąży-
ły w internetowym obiegu 
pogardliwe słowa o „mor-
dach i ryjach” zwolenni-
czek Prawa i Sprawiedli-
wości. Sfrustrowane li-
teratki i celebryci różne-
go autoramentu mocnym 
słownictwem pieczętowa-
li swoją niechęć do pana 
prezydenta i formacji, któ-
ra wystawiła jego kandy-
daturę, nie napotykając 
żadnego sprzeciwu a ra-
czej za milczącym przy-

zwoleniem polityków opozycji.
Ujawniona w tych okoliczno-

ściach siła nienawiści niszczą-
cej życie publiczne, musi budzić 
pytanie o granice destrukcyjnego 
działania i niegodziwości. Każe 
też z niepokojem myśleć o tym, 
czy rozpasane ludzkie namięt-
ności, nie poddane żadnym mo-
ralnym hamulcom, znów nie sta-
ną się powodem kolejnej ludz-
kiej tragedii. Nie chcemy, aby 
do tego doszło. Wydaje się, że 

już najwyższy czas powiedzieć: 
DOŚĆ! Wystarczająco długo 
znosiliśmy nikczemność, kłam-
stwa i oszczerstwa. Ale też zbyt 
długo pozostawaliśmy bierni lub 
zbyt słabo opowiadaliśmy się po 
stronie prawdy, lekceważąc biblij-
ną przestrogę: „Uderzenie rózgi 
powoduje sińce, Uderzenie języ-
ka łamie kości”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że agresja słowna występuje po 
obu stronach sporu polityczne-
go, ale wiemy również, jak róż-
ne są jej proporcje. Mając pełną 
świadomość, kiedy jest ona celo-
wo, cynicznie, prowokacyjnie wy-
korzystanym narzędziem dyskre-
dytacji przeciwnika, a kiedy spon-
taniczną, ale również nieakcepto-
walną formą reakcji na zarzuty,

Uczestnicy życia publicznego 
muszą zaniechać agresywnego 
języka w ideowych i politycznych 
sporach, a także używać mery-
torycznych argumentów w dys-
kusjach o sprawach ważnych dla 
kraju.

Obecny deficyt tych warto-
ści odbieramy jako zdziczenie 
obyczajów obowiązujących lu-
dzi cywilizowanych i temu zja-
wisku pragniemy się zdecydo-
wanie przeciwstawić.

Działalność nieewidencjonowana
 ■ Pod tym hasłem kryje się nowe narzędzie i uprawnienie, które ma zachęcić jak najwięk-

szą rzeszę Polaków do wyjścia z tzw. szarej strefy lub rozpoczęcia działalności w zdefi-
niowanej rzeczywistości. Wszystko przy minimalnych obciążeniach. Państwo tworzy 
nową legislację z myślą o przyszłych wpływach budżetowych.

Michał Ćwigoń

Protestujemy! Maria Sonia Krokowa
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Historia i Pamięć

Nie tylko Jaworzno

NKWD zakładało obozy dla żoł-
nierzy Armii Krajowej już w roku 
1944, zwykle wykorzystując ba-
raki i infrastrukturę niemieckich 
obozów koncentracyjnych, np. lu-
belskiego Majdanka. 6 kwietnia 
1945 Ministerstwo Bezpieczeń-
stwa Publicznego wydało okól-
nik o utworzeniu tzw. Centralnych 
Obozów Pracy. Najbardziej zna-
nym był utworzony na terenie jed-
nej z filii niemieckiego obozu Au-
schwitz, obóz w Jaworznie, któ-
ry stał się główną katownią pol-
skiej patriotycznej młodzieży. 
Już wiosną 1945 więźniami poli-
tycznymi wypełniono szereg in-
nych, m.in. w Potulicach, Krzesi-
mowie, Poniatowej.

Zabijanie Kościoła

Utrwalenie oszczerczego przeka-
zu na temat „państwa PRL” po-
zwala dziś dzieciom oprawców 
z UB twierdzić np., że Fundusz 
Kościelny to rzekomo wyraz do-
brodziejstwa, szlachetnie ofiaro-
wanego katolikom przez stalinow-
ski reżim. W rzeczywistości Ko-
ściół był zawsze zwalczany przez 
komunistów., a w apogeum prze-
śladowań represje polegały nie 
tylko na masowym konfiskowa-
niu budynków z całym ich wypo-
sażeniem, gruntów miejskich i rol-
nych. Oznaczał także obozową 
gehennę tysięcy zakonnic. Po-
zbawianie wolności dokonywało 
się brutalnymi metodami i w za-
miarze oprawców miało być bez-
terminowe. Podstawą nie był wy-
rok sądu, ale postanowienie mini-
stra, zatwierdzone przez premiera 
Cyrankiewicza.

Antykościelna ofensy-
wa wzmogła się w roku 
1953, w którym komuniści w ca-
łej Polsce dokonali zmasowanych 
konfiskat i aresztowań a także zli-
kwidowali wszystkie niższe se-
minaria duchowne. Na począt-
ku lipca 1954 skonfiskowali bu-
dynki licznych męskich klaszto-
rów, m.in. w Białymstoku, War-
szawie, Łomży, Wrocławiu, Po-
znaniu, Krakowie. Największą ak-
cję unicestwiania zgromadzeń za-
konnych rozpoczęli miesiąc póź-
niej – 3 sierpnia oddziały UB, mili-
cji i wojska wtargnęły do 324 żeń-
skich domów zakonnych. Skoor-
dynowany atak przeprowadzo-
ny został o godz. czwartej nad ra-
nem. Siostrom dawano tylko tyle 
czasu, by mogły się ubrać. Zabrać 
ze sobą pozwalano wyłącznie 
odzież i najpotrzebniejsze przed-

mioty. W większości wypadków 
po paru kwadransach w przej-
mowanym budynku klasztor-
nym znajdowali się już wyłącz-
nie plądrujący wnętrza funkcjo-
nariusze UB. Przejawem ubec-
kiego poczucia humoru było wy-
wożenie części zakonnic autobu-
sami z tabliczkami: „Pielgrzym-
ka”. Żadna z nich nie wiedzia-
ła, dokąd jest wywożona. Trans-
portowanym ciężarówkami udało 
się wyrzucić po drodze listy z in-
formacjami o tym, że są wywożo-
ne w nieznanym kierunku, być 
może na Syberię. W rzeczywisto-
ści siostry były transportowane do 
sieci obozów, rozsianych głównie 
po powiatach Wielkopolski. Cza-
sem zlokalizowane były we wcze-
śniej zlikwidowanych klaszto-
rach, np. w Gostyniu czy Koby-
linie. Większość trafiała jednak 
do baraków, otoczonych płota-
mi z drutem kolczastym. Tak było 
m.in. w Otorowie, Dębowej Łące 
czy Stadnikach. Najcięższe wa-
runki panowały w obozie w Pępo-
wie, gdzie kilkaset sióstr stłoczo-
no w barakach bez okien. Do koń-
ca istnienia obozu nie było w nim 
prądu, gazu, bieżącej wody ani 
kanalizacji. Uwięzione zakonnice 
były wykorzystywane jako siła ro-
bocza w Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych oraz szwalniach, 
zaimprowizowanych w pousta-
wianych na terenie obozów pry-
mitywnych szopach. Praca wyko-
nywana była często w półmroku, 
za oświetlenie służyły świece lub 
lampy naftowe.

Pamiętać trzeba, że jesz-
cze w 1949 r. siostry zakonne pro-
wadziły w Polsce 87 szkół i in-
ternatów, 950 burs, 260 domów 
dziecka, 680 przedszkoli, setki 
żłobków i świetlic. Wraz z likwida-
cją klasztorów przestawały istnieć 
dziesiątki prowadzonych przez 
zakonnice sierocińców, szpitali, 
ośrodków opieki dla starców, nie-
uleczalnie chorych, dzieci upośle-
dzonych umysłowo czy placówek 
Caritasu. W wielu przypadkach 
dom zakonny był jedynym w oko-
licy miejscem, w którym miesz-
kańcy pobliskich wiosek mogli 
uzyskać pomoc lekarza czy pie-
lęgniarki. Mimo przeprowadza-
nia akcji w nocy, z użyciem du-
żych sił i w błyskawicznym tem-
pie wiele razy doszło do starć 
z udziałem podopiecznych klasz-
torów oraz zaalarmowanych hała-
sami wiernych. Np. benedyktyn-
ki ze Staniątek nie otwarły bram 
swego klasztoru. Wyłamywanie 
żelaznych drzwi obudziło miesz-
kańców miejscowości, którzy sta-

nęli w obronie sióstr. W starciach 
z UB jeden z nich doznał zawa-
łu serca. Ubecy wielokrotnie się-
gali po broń, dokonywali areszto-
wań i katowali stawiających opór. 
W czasie jednej z pacyfikacji do-
wódca szturmu telegrafował, że 
„kilka zakonnic klasztoru w Sta-
linogrodzie zdołało zbiec i praw-
dopodobnie są to kurierki, wysła-
ne przez przeoryszę – konieczne 
jest ściślejsze obstawianie tere-
nów operacji”.

Kpiny dygnitarzy 
totalitaryzmu

W czasie likwidacji 324 domów 
zakonnych prymas Polski był już 
uwięziony i odcięty od jakichkol-
wiek wiadomości. Część przed-
stawicieli Kościoła stanowczo 
protestowała. Wśród argumen-
tów były informacje o tym, że wie-
le klasztorów spacyfikowano, nie 
tylko nie pokazując jakiegokol-
wiek dokumentu, ale nie udziela-
jąc najbardziej oczywistych wyja-
śnień. Siostrze przełożonej klasz-
toru w Otorowie wręczono pi-
smo, w którym UB powoływało 
się na paragrafy prawa o stowa-
rzyszeniach, co nie miało żadne-
go związku z Kościołem. W klasz-
torach oddalonych 200 km od gra-
nicy państwa pokazywano decy-
zję, opartą na prawie, dotyczą-
cym stref nadgranicznych. Sio-
strze przełożonej klasztoru w Ró-
żanymstoku, protestującej prze-
ciw łamaniu klauzury, włamujący 
się pokazali decyzję władz w po-
staci zeszytowej kartki z napisa-
nymi ołówkiem dwoma zdaniami 
ledwie przypominającymi polsz-
czyznę. Komuniści ani słowem nie 
odnosili się do informacji o bez-
czeszczeniu kaplic i przedmiotów 
kultu czy do zasady, według której 
przenoszenie nowicjatów dokony-
wać się może tylko za zgodą stoli-
cy apostolskiej. Na wszystkie pro-
testy odpowiadano tą samą for-
mułką: „Od decyzji nie przysługu-
je odwołanie”. Wojewódzka Rada 
Narodowa we Wrocławiu, do któ-
rej też wpłynął wniosek o inter-
wencję, do formułki tej dodała 
zdanie: „Władza ludowa jest dość 
silna, by zmusić każdego do wy-
konania jej zarządzeń”.

Uwięzionym młodszym sio-
strom funkcjonariusze UB mówi-
li, że zgodnie z prawem kanonicz-
nym każde opuszczenie nowicjatu 
jest równoznaczne z rezygnacją 
ze wstąpienia do klasztoru. Wska-
zywano, że w zaistniałej sytuacji 
oznacza to dla nich szansę wyj-
ścia z obozu. Jak wspominała 

siostra Miriam Zając: „Z cztery-
stu elżbietanek, uwięzionych wraz 
ze mną w tym samym obozie, na-
mowom ubeków nie uległa ani 
jedna. I to pomimo rujnujących 
zdrowie warunków uwięzienia. 
Zimą w pomieszczeniach, w któ-
rych spałyśmy, zamarzała woda. 
15 naszych sióstr gehenny tej nie 
przeżyło”.

Likwidacja obozów 
i Fundusz Kościelny

Po wstrząsie Poznańskiego 
Czerwca i krótkim, postalinow-
skim kryzysie sowieckiego impe-
rium w październiku 1956 reżim 
komunistyczny zaczął łagodzić re-
presje. W Polsce wstrzymano ko-
lektywizację rolnictwa, poluzo-
wano cenzurę, uwalniano wię-
zionych bez wyroku sądu. Czę-
sto okazywało się jednak, że sio-
stry nie miały dokąd wracać, gdyż 
budynkom klasztornym, z których 
je wyrzucono, całkowicie zmie-
niono przeznaczenie. Skutkiem 
tego niektóre obozy zdołano zli-
kwidować dopiero wiosną 1957, 
a część sióstr w obozie w Gosty-
niu przebywała jeszcze w roku 
1959. Przez parę lat trwały roz-
mowy strony kościelnej z rządo-
wą na temat zagrabionych nieru-
chomości. W przypadku np. sióstr 
elżbietanek z 85 zabranych im bu-
dynków do dziś oddano jedynie 
55. Przedstawicielom Kościoła 
trudno też było żądać zwrotu tych 
klasztorów, w murach których 
urządzono np. szkoły. Taki moral-
ny szantaż był wówczas regułą. 
Po wygnaniu sióstr liczne klaszto-
ry komuniści zamieniali na urzędy 
lub wprost – rezydencje dla ube-
ków. Kiedy jednak pojawiała się 
perspektywa konieczności zwro-
tu tych nieruchomości, zrabowa-
ne budynki pospiesznie zamie-
niano np. w szpitale, przychod-
nie zdrowia czy domy studenckie. 
W efekcie po zwrotach, dokona-
nych w latach 1956-1958, ok. 44 
proc. z wszystkich znajdujących 
się w Polsce nieruchomości, bę-
dących własnością Kościoła kato-
lickiego, pozostała w rękach pań-
stwa. Namiastką rekompensaty 
za zrabowane mienie tak ogrom-
nych rozmiarów stały się świad-
czenia tzw. Funduszu Kościelne-
go dla księży, zakonników i za-
konnic. Zasadnicza ich część po-
lega na tym, że od końca lat pięć-
dziesiątych osoby duchowne ob-
jęte są standardowym ubezpie-
czeniem zdrowotnym. Należy do-
dać należy, że od roku 1989 Ko-
ściół przejął mniej, niż jeden pro-

cent tego mienia, którego nie zdo-
łał odzyskać po roku 1956.

Grabież pamiątek kultury

Niemal całkowicie utracono zo-
stało mienie ruchome, znajdu-
jące się w konfiskowanych do-
mach zakonnych. Prawnie każdy 
klasztor miał w swoich wnętrzach 
zabytkowe obrazy, rzeźby, me-
ble, księgozbiory. Niejednokrot-
nie były to bezcenne dzieła sztu-
ki jeszcze średniowiecznej, ręko-
piśmienne księgi, inkunabuły, sto-
ły i krzesła mistrzów snycerskich 
z dawnych wieków. Tylko odrobina 
z tysięcy takich przedmiotów trafi-
ła do muzeów, jeszcze mniej wró-
ciła do Kościoła. W skali masowej 
przywłaszczane były one przez 
funkcjonariuszy UB. Wiele wska-
zuje na to, że część została wy-
wieziona z Polski przez dygnita-
rzy aparatu bezpieczeństwa, któ-
rzy emigrując w roku 1968 wyjeż-
dżali czasem wraz z całymi towa-
rowymi wagonami wcześniej za-
grabionego mienia.

W 1984 roku sprawę tajem-
niczego znikania z Polski wie-
lu tysięcy dzieł sztuki podjął re-
dagowany przez Jerzego Putra-
menta (!) miesięcznik „Literatu-
ra”. Zagadkę tę rok później w swo-
ich wspomnieniach wyjaśnił zbie-
gły do USA, w PRL skazany na 
śmierć dyplomata Romuald Spa-
sowski. Według jego wspomnień 
łupy takie, jak ukradzione przez 
ubeków w klasztorach, a także ty-
siące nieskatalogowanych obiek-
tów z magazynów państwowych 
muzeów, jeszcze w latach sie-
demdziesiątych wysocy funkcjo-
nariusze PRL sprzedawali na ryn-
kach zagranicznych. Obawiając 
się zwrócenia uwagi na fakt na-
głego pojawiania się na aukcjach 
np. tysięcy zabytkowych me-
bli wybierali rynki najodleglejsze 
choć zarazem najtańsze. Skut-
kiem takiej kalkulacji okręty pełne 
zabytkowych dzieł sztuki płynęły 
do Ameryki Południowej. Tam też 
ostatecznie rozpłynęła się niema-
ła część zrabowanego przez ko-
munistów polskiego dziedzictwa.

Praktykowane przez komuni-
stów w Polsce metody terro-
ru i rabunku powinny być po-
wszechnie znane, gdyż ta ele-
mentarna wiedza pozwala na 
prawidłowe zdefiniowanie roli, 
jaką ci przedstawiciele narzu-
conej nam władzy odgrywali. 
Rola ta była znacznie bliższa 
funkcji okupantów, niż gospo-
darzy naszego kraju.

PRL – państwo obozów 
koncentracyjnych

 ■ Aparat propagandy oraz zadekretowane programy nauczania pookrągłostołowego Ubekistanu zakła-
mały obraz tzw. ludowej Polski, zatajając m.in. historię obozów koncentracyjnych, zakładanych i prowa-
dzonych przez „polskich” komunistów.

Artur Adamski
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Polska i Polacy

Zastąpienie Karty Rodziny kar-
tą LGBT to wybór między cywi-
lizacją życia a cywilizacją śmier-
ci, ale sam pomysł implementa-
cji elgiebetyckiej pandemii w na-
szym kraju – nieuwzględniający 
jego tożsamości, tradycji, syste-
mu wartości, historii – to wyjąt-
kowa niegodziwość, zresztą bol-
szewicka hucpa.

Ktoś, komu nie przeszka-
dza wyprzedaż stołecznego ma-
jątku komunalnego, pozwala so-
bie kandydować na prezydenta 
kraju. Ktoś, kto zatrudnia peere-
lowskich funkcjonariuszy, pozwa-
la sobie mniemać, że ta grubokre-
skowa tolerancja uprawnia 
go do najwyższego urzę-
du w państwie. W dodat-
ku deklaruje „wypalenie 
żelazem” wszystkiego, 
co wprowadził PiS.

Kasta sędziowska od-
graża się, że będzie usi-
łowała nie dopuścić elek-
ta do objęcia urzędu pre-
zydenta – sytuując się 
poza logiką demokra-
cji, poza kulturą politycz-
ną, zresztą poza zdro-
wym rozsądkiem.

Straszenie „pisow-
ską dyktaturą”, „łamaniem 
Konstytucji” i „nierespekto-
waniem europejskich war-
tości” – bez konkretnych 
przykładów – to populi-
styczna demagogia zatru-
wająca, karykaturyzująca 
debatę publiczną.

Totalna opozycja syste-
matycznie manifestuje, że 
nie dojrzała do demokracji 
(kwestionuje wyniki wybo-
rów), broni skompromito-
wanych polityków (nawet 
z zarzutami prokuratorski-
mi) z uporem godnym lep-
szej sprawy. Jej zwolen-
nicy są wspaniałomyślnie wyro-
zumiali, co innego ich odpowie-
dzialność za poziom debaty pu-
blicznej czy kultury politycznej.

Czy pechowiec zarządzający 
stolicą, którą nawiedzają coraz 
to nowe plagi (ścieki, wody opa-
dowe ze ściekami zalewającymi 
ulice, handlarze roszczeń, kie-
rowcy posiłkujący się dopalacza-
mi, szczury, zalegające śmieci), 
mógłby być dobrym prezydentem 
kraju – pytanie retoryczne.

Demoralizacja stołeczna

Prezydent Trzaskowski, podający 
się raz za krakowiaka od poko-
leń, raz za starego warszawiaka, 
innym razem za śląskiego patrio-
tę, z satysfakcją przewodzi pa-
radzie dumy gejowskiej. O mar-
szach niepodległości wyraża się 
krytycznie – nie chce w mieście 
faszystów i nacjonalistów. Jed-
nak przed wyborami łagodzi swo-

ją opinię, co przecież nie ozna-
cza – znając jego wiarygodność 
– że zmienił swoje zdanie o pa-
triotycznych manifestacjach. Jak 
na razie więcej mówi o homo-
-elgiebtyckich hostelach, niż 
o schroniskach dla bezdomnych. 
W końcu jego podpis pod kartą 
LGBT w sam raz na uczczenie 
100-lecia niepodległości (bo żad-
ne upamiętnienie nie powstało).

Drugorzędny aparatczyk, re-
klamujący się jako brukselczyk 
(potrafi myśleć w obcych języ-
kach), nie sprawdził się jako go-
spodarz stolicy. Za jego kaden-
cji w mieście wciąż coś nie dzia-

ła (przedłużająca się budowa 
metra, zwężanie arterii komuni-
kacyjnych). Niezrażony tym pre-
zydent, podwyższa opłaty (po-
nad 300 proc.) za wywóz śmieci, 
czym bije światowe rekordy.

Stolica naszego kraju to wy-
mowny przykład brukselskiego 
neokolonializmu. Energię elek-
tryczną zapewnia firma niemiec-
ka, ciepło – francuska, metro la-
tami dłubią włoscy fachowcy (z 
pomocą tureckich). Komunika-
cję autobusową zapewnia firma 
niemiecka, zatrudniająca kierow-
ców na dopalaczach. Widać mia-
sto stać na wyprzedażową hoj-
ność (i tak zapłacą podatnicy), 
ale o korupcji nie wypada mówić. 
Pozostaje pytanie: czy miesz-
kańcy stolicy uświadamiają so-
bie konsekwencje tych okolicz-
ności, czy też są tak wyrozumia-
li dla zarządzania miastem przez 
PO, że wybaczają nawet zalewa-
nie go ściekami.

Prezydent reklamuje „szeroką 
otwartość” stołecznego ratusza, 
chwali się, że nikomu nie zaglą-
da do życiorysu. Jakoż zawodo-
wy nienawistnik, produkujący sok 
buraczany, jak i córka volksdeut-
scha, zresztą agentka SB, obec-
nie aktywistka elgiebetycko-femi-
nistyczna – są hojnie finansowani 
przez stołeczny ratusz z pienię-
dzy podatników, którzy zapewne 
nie wiedzą, że utrzymują to oso-
bliwe muzeum komunizmu i Pol-
skiej Rzeczpospolitej Grubokre-
skowej razem wzięte. Zapewne 
też nie wiedzą, że ratusz finan-
suje testy sprawdzające jakość 

narkotyków.
Nie pozwolimy odebrać sobie 

duszy – wykrzykuje „warszaw-
ski tęczowy szambiarz” (pod-
czas gdy jego zwolennicy na-
gminnie zrywają plakaty wybor-
cze Andrzeja Dudy) w przedwy-
borczym amoku. A przecież Ra-
fał Trzaskowski podpisał kartę 
LGBT i deklarował usunięcie re-
ligii ze szkół. O jakiej duszy więc 
bełkoce? Jeżeli idzie o wolność 
lewactwa – to przecież nic mu nie 
zagraża.

Media wyborcze

Nie zachowując nawet pozo-
rów dziennikarskiej niezależno-
ści, komercyjni nadawcy zaba-
wiają się w sztaby wyborcze. 
Huzia na Józia – czyli na urzę-
dującego prezydenta. I nieważ-
ne, że polskojęzyczne media go-
dzą we wspólnotę narodową. Nie-
ważne, że trudno mówić o demo-

kracji, gdy w mediach dominuje 
opcja lewicowo-liberalna, zresz-
tą anty-PiS-owska. Monopoli-
styczna nierównowaga medialna 
uchodzi jakoś uwadze regulato-
rom rynku (ładu) medialnego. 

Tymczasem dzieją się rze-
czy niemożliwe w cywilizowa-
nym świecie. Oto kablowy ope-
rator pozwala sobie na przery-
wanie przekazywania sygnału 
TVP właśnie wtedy, gdy prezy-
dent Andrzej Duda finalizuje swo-
ją kampanię wyborczą. Czy za-
interesowani wystąpią do opera-
tora o stosowne odszkodowania 
– nie wiadomo. W każdym razie 

nastąpił zamach na bezpieczeń-
stwo państwa, na wolności oby-
watelskie. Precedens już był (i 
uszedł na sucho) podczas cia-
majdanu w grudniu 2016 roku. 
Kar umownych nie było.

Trzeba nie lada determina-
cji, by w potopie polskojęzycz-
nych mediów, realizujących ra-
cję stanu ich właścicieli, nie ulec 
perswazjom, manipulacjom, in-
synuacjom, półprawdom i kłam-
stwom. Jeżeli w takich warun-
kach zwycięża elektorat prawico-
wy, można mówić o cudzie. Trud-
no jednak, by polityka bazowa-
ła na takich zjawiskach. Tymcza-
sem siła rażenia polskojęzycz-
nych mediów nie słabnie, gdy na 
parę dni przed wyborami można 
targnąć się na prezydenta, kłam-
liwie sugerując jego pedofilskie 
sympatie.

Chociaż nie jest to ich rolą 
(i przeznaczeniem) media komer-
cyjne ochoczo zabrały się do kre-

owania polityków-wydmuszek, 
a nawet ugrupowań politycznych 
(palikociarnia, Nowoczesna, ruch 
Biedronia czy Hołowni). Cha-
rakterystyczne, że są to kreacje 
o profilu lewicowo-liberalnym, de-
regulującym scenę polityczną na 
niekorzyść orientacji konserwa-
tywno-narodowej. Medialni pro-
motorzy tych inicjatyw nie wda-
ją się w szczegóły, a przecież ży-
cie polityczne wymaga transpa-
rentności (niejasne finansowanie 
przedsięwzięć, nie rozliczanie się 
beneficjentów). W tym przypadku 
dziennikarska dociekliwość nie 
dochodzi do głosu.

Tymczasem nie braku-
je dziennikarzy – w swo-
isty sposób wykorzystują-
cych wolność słowa – któ-
rzy donoszą na swój kraj 
do obcych mediów. Potem 
można bajdurzyć co mówi 
o nas świat, a więc pojawia 
się faszyzm, zapędy auto-
rytarne, ogranicza się wol-
ności obywatelskie i wolne 
media. Taka międzynaro-
dowa współpraca w szka-
lowaniu swego kraju nie 
napotyka na zdecydowa-
ny sprzeciw, tak jak domi-
nowanie debaty publicz-
nej przez media polsko-
języczne. Ustawa dekon-
centracyjna wciąż nie jest 
uchwalona.

Subkultura 
sejmowo-kampanijna

Zwolennicy Trzaskow-
skiego na jego spotka-
niach przedwyborczych 
często zamieniali gwiaź-
dziste proporce bruksel-
skie na flagi państwo-
we, co było oczywistym 
ukłonem w stronę pa-

triotycznego elektoratu. Nie-
mniej podczas ogłaszania wy-
ników wyborczych znów domi-
nowały proporce brukselskie – 
symbole europejskości, na nie-
korzyść polskości. Takie prze-
bieranki ku zwabieniu elekto-
ratu można zrozumieć z punk-
tu widzenia opozycji. Znacz-
nie trudniej zrozumieć popar-
cie konfederacyjnych narodow-
ców, udzielone Rafałowi Trza-
skowskiemu. To nie tylko za-
miana flagi biało-czerwonej 
na tęczową, to przecież wy-
bór określonego modelu świa-
topoglądowego, cywilizacyjne-
go, sprzecznego z głoszony-
mi wartościami. Partyjnictwo 
nad interesem wspólnoty, a za-
razem zdrada swego elektora-
tu, sprzeczna z demokracją.

Koperty do głosowania ko-
respondencyjnego mogą za-
bijać, senacka opozycja blo-
kowała wybory – i udało się. 

Schamienie polityczne
 ■ Proponować obywatelom, wyrosłym w cywilizacji łacińskiej, neomarksistowską homo-sze-

ściokolorową utopię – to nie tylko bezczelność i hucpa, nie tylko niezrozumienie filozofii dziejów – lecz 
po prostu chamstwo polityczne.

Jerzy 
Pawlas

For. Artur Waszkielewicz
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Eugeniusz Szumiejko pochodził z Gro-
dzieńszczyzny, do dziś zwanej „pograni-
czem polsko-polskim”. Ten fragment wy-
rwanej nam Polski przedzielony został 
bowiem granicą, której nigdy tam nie 
było. Granicą między dwoma republikami 
ZSRS, dziś oddzielającą Litwę i Białoruś. 
Do dziś zamieszkują tam przede wszyst-
kim Polacy. Także rodzina Eugeniusza 
po wojnie chciała na swej ojcowiźnie zo-
stać. Sowietyzacja oznaczała jednak ter-
ror i głód grożący śmiercią. W 1958 roku 
Szumiejkowie wykorzystali więc ostat-
nią szansę na przeniesienie się w gra-
nice powojennego PRL-owskiego quasi-
-państwa. Już 10 lat później Eugeniusz, 
będąc studentem astronomii, stał się jed-
nym z organizatorów strajku na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Marcowe represje 
były już w pełni, trwały relegacje, karne 
powołania do wojska, aresztowania, za-
padały wyroki. Nie mógł wtedy wiedzieć, 
że prof. Alfred Jahn okaże się najmęż-
niejszym z wszystkich polskich rektorów 
i, biorąc na siebie każdą odpowiedzial-
ność, obroni wszystkich swoich studen-
tów. W tym też czasie Eugeniusz Szu-
miejko pierwszy raz zetknął się ze straj-
kującym na tym samym wydziale młodym 
naukowcem, Kornelem Morawieckim. Kil-
ka lat później udostępni mu swoje miesz-
kanie dla potrzeb tajnej drukarni i zacznie 
kolportować „Biuletyn Dolnośląski”.

Był człowiekiem wielu pasji. Obok 
nauk ścisłych uprawiał sporty lotnicze, 
trafił nawet do spadochroniarskiej ka-
dry narodowej. To oznaczało też, że woj-
skowi powołają go do służby w jednost-
ce komandosów. Proponowano mu karie-
rę wojskową, co rozwiązałoby mnóstwo 
bytowych problemów. Nie chciał jednak 
służyć w wojsku, co do którego nie miał 
pewności, czy na pewno jest polskie.

W sierpniu 1980 kończył pisać swo-
ją pracę doktorską z astrofizyki. Kie-
dy jednak stanął przed wyborem – koń-
czyć dzieło o wybuchających gwiazdach 
czy budować Solidarność – bez waha-

nia wybrał to drugie. Był tytanem pra-
cy organizacyjnej, za jego sprawą zatęt-
niło życiem całe mnóstwo ogniw związ-
ku, w którym on widział posiew nadcho-
dzącej niepodległości. Doceniano jego 
trud – został członkiem prezydium Zarzą-
du Regionu, delegatem na pierwszy kra-
jowy zjazd, członkiem Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. Stan wojenny zastał 
go w Gdańsku. Od razu wziął w udział 
organizowaniu strajku w porcie, po-
tem w stoczni. Jako pierwszy doprowa-
dził do sformowania gremium, mające-
go na celu koordynowanie działania So-
lidarności w skali całego kraju. Wielkim 
zwolennikiem tego kroku był główny or-
ganizator podziemia w Polsce południo-
wo-zachodniej, Kornel Morawiecki. Ogól-
nopolski Komitet Oporu przez kilku in-
nych liderów podziemia został wtedy jed-
nak obrzucony stekiem najnikczemniej-
szych oszczerstw, wśród których były za-
rzuty o współpracę z SB. Autorzy tych 
kalumnii sami potem okażą się ludźmi 
z przedstawicielami tych służb idącymi 
pod rękę. Eugeniusz nie zrażał się jednak 
nawet najboleśniejszymi ciosami, zada-
wanymi także przez tych, którzy powin-
ni być przyjaciółmi. Organizował podzie-
mie, wszedł w skład Tymczasowej Komi-
sji Koordynacyjnej utworzonej wtedy, kie-
dy liderzy Solidarności Mazowsza i paru 
innych regionów wreszcie doszli do wnio-
sku, że zamysł Szumiejki w sprawie ogól-
nopolskiego centrum związku był słusz-
ny. Równocześnie SB już wiedziała, że 
należy on do najsprawniejszych organi-
zatorów podziemia. Z jednej z obław zdo-
łał się wyślizgnąć w sposób, jakiego nikt 
się nie spodziewał. Drogą ucieczki z dzie-
siątego piętra była lina piorunochronu 
a potem wykop pod budowę sąsiedniego 
bloku. Przetrząsający wszystkie miesz-
kania ubecy nie wierzyli własnym oczom 
– na ich oczach tropiony dosłownie roz-
płynął się w powietrzu.

W roku 1984 do konfliktów w słabną-
cym solidarnościowym podziemiu i intryg 

fałszywych przyjaciół doszło wyzwa-
nie zupełnie innego rodzaju – żona spo-
dziewająca się dziecka. Skorzystał wte-
dy z szansy, jaką dawała amnestia, po 
ujawnieniu się został ojcem. Nie zaprze-
stał jednak dalszej działalności. Pomimo 
nękania przez SB nadal budował komór-
ki podziemnej organizacji, stanął nawet 
na czele Regionalnego Komitetu Strajko-
wego. Z Solidarnością Walczącą współ-
tworzył „Gazetę Uliczną”. W 1988 roku 
nie miał złudzeń, że obrady w Magda-
lence, Okrągły Stół i kontraktowe wybo-
ry to dla Polski pułapka. Potem jednak 
swoje ostatnie nadzieje związał z ludź-
mi, którzy wspierając Wałęsę liczyli na 
złamanie haniebnego kontraktu z siepa-
czami UB i wczorajszymi właścicielami 
Polski Ludowej. Wałęsa okazał się być 
jednak prezydentem przede wszystkim 
tych właśnie kręgów. Wtedy Szumiej-
ko zaangażował się w działalność Ru-
chu Odbudowy Polski. ROP przez me-
dia i służby III RP zmarginalizowany jed-
nak został podobnie, jak wcześniej So-
lidarność Walcząca. Był głową rodziny, 
co wtedy oznaczało konieczność pra-
cy na więcej, niż jednym etacie. Pomi-
mo tego angażował się w kolejne pa-
triotyczne inicjatywy. Jedną z ostatnich 
był strajk głodowy w obronie lekcji hi-
storii, przez rząd PO-PSL wyrzucanych 
z polskich szkół. Kilka lat później minister 
edukacji narodowej Anna Zalewska wrę-
czy mu za to Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej. Wcześniej jego zasługi docenił 
prezydent Lech Kaczyński, który za wal-
kę o niepodległość wyróżnił go Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski.

Życiorys Eugeniusza Szumiejki 
to temat na pasjonującą książkę, na 
fascynujący film. Przede wszystkim 
to jednak przepiękny przykład boha-
terskiego polskiego losu. I taka po-
stać nam właśnie ubyła – bohaterska 
i piękna.

Antoni Wysocki 
Powyborcze 
reminescencje

Specyficzny elektorat
Czemu tak się właśnie dzieje,
Że komuchy i złodzieje,
Gomorytki, Sodomici,
Zdrajcy Polski, KODomici,
Różne Jandy, Holland, Stuhry,
Oraz inni od kultury,
Ci co z Czerskiej i Wiertniczej – 
Z nazwisk wszystkich nie wyliczę,
Geszefciarze i szalbierze,
Ten co prochy co dzień bierze
I kapusie, konfidenci,
Też bufoni wciąż nadęci
I folksdojcze, sprzedawczyki,
Ci co czynią wciąż wybryki,
Starzy ORMO weterani – 
Dziś już tak niedoceniani
I dla ZOMO zasłużeni –
W biciu ludzi zaprawieni,
Też SB – cy starszej daty
Co gnębili nas przed laty – 
Ci podrzędni i z wierchuszki,
W tym zabójca Popiełuszki
I przodkowie ich UB –cy,
Którzy garbowali plecy
I paznokcie wyrywali
Tym, których przesłuchiwali,
Ci co w Sądach za Stalina
Orzekali czyja wina,
Skazywali na więzienie
Albo na unicestwienie,
W poczet ten też tych zaliczę
Co strzelali w potylicę,
Wszelka swołocz – zgraja cała
Głosowała na Rafała .
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Rafał Trzaskowski
Och, „Już był w ogródku, już witał się z gąską”,
O maleńki włosek, o linię tak wąską,
Już sięgał do klamki i w próg wlepił oczy,
Był nieomal pewny, że próg ten przekroczy.
Już w swej wyobraźni zasiadał na tronie
I głowę swą widział w przepięknej koronie,
Już dzierżył on berło i jabłko królewskie
I widział swe życie nieomal niebieskie.
Układał powoli już swoje orędzie
I widział też splendor – gdziekolwiek przybędzie.
Na nowy garnitur złożył obstalunek,
Zakupił szampany – niezbędny to trunek,
Małżonka w salonie suknię zakupiła
I kolię przepiękną – by ją ozdobiła.
Pozostało czekać aż zabrzmią fanfary
A wynik wyborów jest wprost nie do wiary!
Nie zdoła przekroczyć pałacowych granic,
Można więc powiedzieć „Cały pogrzeb na nic”!
Wszelkiemu lewactwu bardzo zrzedła mina,
Bo już gratulacje nie przyjdą z Berlina.
Tusk wpadnie w depresję, bo miał już nadzieję,
Że może tym razem odmienią się dzieje.
George Soros dziś także mocno zawiedziony,
Bo plan się nie udał, nie został spełniony.
Nie będzie peanów, laudacji, zachwytów,
Zaproszeń, toastów, przeróżnych zaszczytów.
Na Wiertniczej, Czerskiej okres „Wielkiej smuty”,
Adam Michnik wściekły, chodzi jakby struty
I przeróżne Jandy, Holland oraz Stuhry
Stwierdzą, że nad Polską nadal ciemne chmury.
Też Szymon Hołownia w płaczu zaprawiony,
Łzę pewnie uroni mocno zasmucony.
Niestety, nie wyszło, czas wracać do pracy,
Za udział w wyborach dziękują Polacy.
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Odszedł 
Eugeniusz Szumiejko

 ■ Pożegnaliśmy jedną z najbardziej niezwykłych postaci solidarnościowego podziemia.

Artur 
Adamski

Koperty nie zabijają, kandydat-dubler 
dzielnie walczył, ratując PO przed roz-
sypką. Jak to się ma do demokracji – 
ta partyzantka polityków, którzy nie doj-
rzeli do demokracji, bo nie godzą się 
na wolę ludu – nikt nie pyta. Ważne, by 
pozostać u władzy.

Zarówno w salach sejmowych, jak 
i na spotkaniach przedwyborczych, gra-
sował specjalista od kreatywnej prowo-
kacji – poseł Sławomir Nitras. Taka oso-
bliwość parlamentarna z jakiejś egzo-
tycznej kultury politycznej. Jego chuli-
gańskiej nadaktywności strzegł zarów-
no immunitet, jak również imponujące 
osiłki. Tolerancja elektoratu równie roz-
ciągliwa, jak dla wybrańców z zarzuta-
mi. Ma je senacki marszałek, senatoro-
wie, posłowie – totalna opozycja poza 
zasięgiem sprawiedliwości, nie mó-
wiąc o odpowiedzialności – także jej 
elektoratu.

Podczas długiej i burzliwej kampa-
nii wyborczej jakoś uszło uwadze elek-

toratu, że od 2017 roku jest prowadzo-
ne śledztwo w sprawie niegospodarno-
ści w Grupie Poczty Polskiej przy reali-
zacji programu e-Usług. W latach 2012-
2015 straty sięgnęły 50 mln zł. W pro-
kuraturze jest zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa przez 
R. Trzaskowskiego (byłego ministra cy-
fryzacji). Jakoś nikt go o to nie spytał. 
Gdyby wygrał wybory, byłby prezyden-
tem z zarzutami. Precedens już wpro-
wadzili jego koledzy sejmowi.

Demokracja bojówkowa

Antydemokratyczna opozycja z auto-
rytarnymi zapędami, zresztą małost-
kowa i nietolerancyjna, specjalizu-
je się nie tylko w niszczeniu banne-
rów. Coraz więcej poselskich rękoczy-
nów, wspierających przedwyborczą 
propagandę. Coraz więcej nieodpowie-
dzialnego rozdawnictwa z nieujawnia-
nych źródeł. Wiadomo – nikt ci tyle nie 

da, co PO obieca. Są jednak granice 
takiego prestidigitatorstwa przedwy-
borczego. To rżnięcie głupa i robienie 
głupków z elektoratu, czyli chamstwo 
polityczne.

Tymczasem kampania wyborcza 
ujawniła nową specjalizację zawodo-
wą. Lotne brygady bojówkarskie spraw-
dziły się podczas spotkań przedwybor-
czych Dudy. Zakrzykiwanie wystąpień, 
gwizdy, zaczepianie ludzi – niewyszu-
kany repertuar, bezkarna działalność. 
Trudno mówić o skuteczności (zważyw-
szy zwycięstwo prezydenta), ale cham-
stwo rzucało się w oczy. I bezkarność. 

A przecież partyzanci przedwybor-
czy dopuszczali się nie tylko agre-
sji wobec zebranych, ale także na-
ruszali godność urzędu głowy pań-
stwa, wiedząć o prawach kandydata 
na prezydenta. To metoda niegodna 
demokracji, chętnie wykorzystywa-
na przez o-PO-zycję.
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Sprawy i Życie

Pracują solidnie na rzecz swo-
jego regionu i nikt ich poza re-
gionem nie zna. A to są skarby 
naszej kultury, oświaty, gospo-
darki, handlu, rolnictwa Dlate-
go należy ich znać, szanować, 
podziwiać, a nawet kochać. Bo 
oni ważne, sensowne, poży-
teczne rzeczy robią. Ale w koń-
cu powiedzmy, kim jest dr Li-
sewska. I co takiego robi, że się 
zachwycam. Dr Sławomira Li-
sewska jest nauczycielem aka-
demickim w PWSZ w Głogowie. 
I robi to, co ja niezwykle cenię, 
pokazuje swoim studentom, co 
to jest dobro, prawda, piękno 
i mądrość, i co to jest twórczość, 
literatura, nauka i sztuka. Głów-
nie zajmuje się badaniami na-
ukowymi, publikacją prac i dy-
daktyką. Ale robi też coś wię-
cej, dużo więcej, poza zajęcia-
mi, w wolnym czasie. Uczy stu-
dentów, jak szanować pamięć 
narodową, zabytki, krajobra-
zy, dzieła historyczne. Uczy, 
jak ocalać dzieje. Razem 
ze studentami przygotowuje 
filmy dokumentalne, miniatu-
ry, twórcze obrazy. Wspoma-
ga ją w tym dr Jakub Rawski, 
także twórczy pracownik na-
ukowy tej uczelni. Obejrzałem 
ponad 20 obrazów filmowych 
studentów i wiem, że z tej mąki 
będzie chleb. To naprawdę od-
ważne poszukiwania własnej 
tożsamości i życiowej drogi. 
Studenci mierzą się z wielką 
tradycją literacką i artystycz-
ną, ale także w bieżącymi pro-
blemami swojego środowiska. 
Opowiadają, jak widzą takich 
pisarzy jak Stanisław Grocho-
wiak, Ewa Lipska, Krzysztof 
Kamil Baczyński, Rafał Woja-
czek, Tadeusz Różewicz, Bru-
no Schulz, Zbigniew Herbert, 
ale też Kafka i Cervantes. 

Ostatnim jednak zbioro-
wym dziełem studentów, któ-
re się rodziło pod opieką dr. 
Lisewskiej, jest film o Cukrow-
ni Głogów. Film ten podbił 
serca mieszkańców tego mia-
sta. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudziła walka o przetrwa-
nie jednego z zabytków w tej 
niegdyś słynnej głogowskiej cu-
krowni, której część budynków 
popada w ruinę. I właśnie dr Li-
sewska i jej studenci walczą 
o ocalenie zabytkowych frag-
mentów. W liście, który otrzy-
małem od dr Lisewskiej, opo-
wiada, jak realizowała poza za-
jęciami ten ambitny projekt. Na-
zwała go „ Głogów. Miejsca 
i ludzie. Od dworca PKP do Cu-
krowni”. W wyniku tego projek-
tu, jak pisze: (…) „powstał m.in. 
amatorski film o Cukrowni Gło-
gów. Premiera filmu odbyła 
się rok temu, wywołała lawinę: 
płakali byli pracownicy zakładu, 
płakali też młodzi, (…) dostałam 
setki maili, nawet spoza kra-

ju, m.in. od Niemców, przedwo-
jennych mieszkańców Cukrow-
ni. Chodzi o upamiętnienie dzie-
dzictwa kultury. Jest nim zabyt-
kowy budynek suszarni, o które-
go istnienie walczymy” (…). 

Dalej dr. Lisewska prosi 
o wsparcie jej działań, liczy na 
to, że po licznych udostępnie-
niach filmu, a także po setkach 
komentarzy i apeli, uda się za-
bytek ocalić, bo to bezcenne 
dziedzictwo kulturowe. Budy-
nek został wpisany do rejestru 
zabytków i jest to ostatni mo-
ment, by zabezpieczyć go i rato-
wać przed ruiną. Obecnie znaj-
duje się on w opłakanym sta-
nie. Obejrzałem film i istotnie, 
bardzo on porusza, pokazuje, 
jak się rozpada kawałek Polski. 
Zmusza do wspomnień i przy-
pomina, że przez długie lata za-
kład ten zapewniał ludziom pra-
cę i życie. Nie jest ich winą dzi-

ka prywatyzacja i rozkradanie 
majątku narodowego. Polskie 
cukrownie znikały jedna po dru-
giej, a na ich miejsce pojawia-
ły się zakłady zagraniczne. Nic 
dziwnego, że dawni pracowni-
cy Cukrowni Głogów w filmie 
z wielkimi emocjami opowiada-
ją o tamtych czasach. Niegdyś 
było to przedsiębiorstwo samo-
wystarczalne, z gabinetem le-
karskim, z własnym laborato-
rium, z dwoma zakładowymi 
sklepami, z biblioteką, przed-
szkolem, hotelem pracowni-
czym, stołówką, maglem, klu-
bem, świetlicą, a nawet z wła-
snym kinem. 

Mają też pracownicy tej cu-
krowni swoją głęboko patrio-
tyczną, antykomunistyczną kar-
tę zapisaną złotymi zgłoska-
mi. Jak pokazują dokumen-

ty, w 1949 r. „Na terenie Cu-
krowni Głogów działała tajna 
organizacja podziemia antyko-
munistycznego, która zosta-
ła rozbita przez Urząd Bezpie-
czeństwa. Aresztowani człon-
kowie zostali skazani na wielo-
letnie więzienia, a ich dowódca, 
Marian Rączka, ps. „Kościusz-
ko”, skazany na karę śmierci. 
Uniknął jej w wyniki amnestii”. 
Lokalni działacze z Fundacji 
B. Chrobrego pragnęli ten epi-
zod historyczny uchronić przed 
niepamięcią i kilka lat temu po-
stanowili zachować dla przy-
szłych pokoleń ślad historycz-
ny w postaci scen filmowych. 
Fundacja Batorego wmurowała 
też tablicę pamiątkową poświę-
coną AK „Zawisza” na jednym 
z budynków. 

Ale ma też za sobą 
ta cukrownia chwile drama-
tyczne, a nawet tragiczne. Oto 

co czytamy w relacjach doty-
czących wielu lat wstecz: „To 
była jedna z największych tra-
gedii w mieście. Wybuch war-
nika w cukrowni Głogów za-
bił trzy osoby, kolejne cztery 
zmarły w szpitalu. (…) Siła wy-
buchu była ogromna. Ważąca 
32 tony część warnika przebiła 
dach fabryki, wzniosła się w po-
wietrze, przeleciała 80 metrów, 
a potem wryła się w plac, kilka 
metrów przed wartownią. Dziś 
o tej tragedii przypomina pa-
miątkowa tablica (…) – Mało 
kto tu zagląda – mówił jesz-
cze kilka lat temu jeden ochro-
niarzy. – Czasem ktoś zapa-
li znicz i to wszystko(…)”. Prze-
czytałem też: „Cukrownia Gło-
gów powstała w 1897. Pierw-
sza powojenna kampania ru-
szyła 25. 10. 1947 r. Zatrudnio-

no wówczas 1532 pracowników. 
W roku 2001 Cukrownię Głogów 
przejęła spółka Pfeifer & Lan-
gen. (…) Obecnie obiekty nale-
żą do prywatnego właściciela. 
Od dwóch lat właściciel cukrow-
ni równa z ziemią stary zakład”.  

Nic dziwnego, że po dzie-
sięcioleciach, kiedy dawni pra-
cownicy patrzą na film studen-
tów o historii ich zakładu i wi-
dzą, jak wieloletnie miejsce ich 
życia rozpada się, nie potrafią 
kryć łez. Film został udostępnio-
ny w mediach społecznościo-
wych, ale to za mało, powinien 
on być wyświetlany we wszyst-
kich placówkach oświatowo-
-kulturalnych Głogowa i całe-
go regionu, bo jest on tego wart. 
Powinna ten film obejrzeć mło-
dzież wszystkich szkół miasta. 
Bo ślady giną. Pamięć się za-
traca. Już obecnie nie ma wie-
lu miejsc, które studenci poka-

zali na filmie, jak powiada dr Li-
sewska, opartym też o archi-
walne zdjęcia ze zbiorów wła-
snych byłych pracowników za-
kładu. Chciałbym zapytać kon-
serwatora zabytków, dlacze-
go nie podejmie ostrych i ka-
tegorycznych działań? Dlacze-
go władze miasta pozwalają, by 
na ich terenie rozpadała się hi-
storia? Czyżby w Głogowie byli 
aż tak źli włodarze? Niekompe-
tentni? A może to zwykłe leni-
stwo ich tak rozkłada? W każ-
dym razie będziemy się przyglą-
dać, co lokalne władze zrobią, 
by ocalić od zagłady ważny za-
bytek kultury. No i mamy pyta-
nie do właściciela tego majątku, 
co robi, by nie pozostały z nie-
go tylko szczątki? Czy chce, by 
zapamiętano go, jak niszczycie-
la i destruktora ważnego frag-

mentu polskiej tożsamości? I na 
koniec posłuchajmy opinii stu-
dentów, mieszkańców regio-
nu wyrażanych w Internecie. 
Michał Rutkowski: „ Z Głogo-
wa co jakiś czas w ciszy i za-

pomnieniu znikają architekto-
niczne perełki naszego regio-
nu. Zakład naprawy taboru ko-
lejowego, popularna „paro-
wozownia”, tradytor kolejowy 
przy wylocie na Leszno, kład-
ka pocztowa nad peronami. 
Teraz jest okazja uratować cu-
krownię i to co jeszcze zostało 
z jej świetności”. Martyna Nw: 
„(…)Przykro jest patrzeć jak 
na naszych oczach niszczą 
tak wspaniały zabytek”. Ani-
ta Banasiak: „ (…) urzędnicy 
nie dbają o przyszłość miejsc, 
które w losach Głogowa ode-
grały ważną rolę”. Katarzyna 
Kołcz: „(…)Warto opowiadać 
o nich innym, młodszym po-
koleniom (…) spoza Głogowa. 
(…)Trzeba walczyć o cukrow-
nię i to na prawdę mocno!”. 
Klaudia Żarczyńska: „(…) 
to nasze dziedzictwo kulturo-
we. (…) Mieszkańcy Głogo-
wa mają bardzo dużo cudow-
nych wspomnień związanych 
z tym miejscem. Nie pozwól-
my innym zniszczyć te wspo-
mnienia”. Ola Gembiak: „To 

miejsce tworzyli i wciąż two-
rzą wspaniali ludzie”. Karolina 
Stępień: „To pozbawianie ludzi 
historii, wspomnień i zaburze-
nie tożsamości lokalnej”. Spy-
tajmy też, co robi w tej sprawie 
Towarzystwa Ziemi Głogow-
skiej. Jaki przykład daje młode-
mu pokoleniu?

Dr Lisewską należy kochać 
za to, że uruchomiła niemal-
że społeczny ruch niezgody 
na rujnowanie lokalnych za-
bytków, że pamięta o Kreso-
wiakach, którzy odbudowy-
wali po wojnie Głogów. Bę-
dziemy sprawdzać, czy wła-
dze miejskie Głogowa nadal 
będą spały, czy się obudzą 
i zaczną chronić zabytkową 
budowlę. I przyjrzymy się, jak 
się zachowa właściciel.

Elżbieta Śnieżkowska – Bielak

Dlaczego należy kochać dr Lisewską
 ■ Nie wiemy, kim jest? Nie znamy jej? No, to poznajmy. Takich ludzi w każdym za-

kątku kraju są setki, nawet tysiące, tylko niewiele o nich wiemy. Stanisław Srokowski
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Myśli i Kultura

Na próżno by szukać jakich-
kolwiek informacji w interne-
cie, może poza nielicznymi anty-
kwariatami, w których tę pozycję 
można znaleźć. A są to „Kosza-
ry i koszmary” Krzysztofa Pora-
ja, wydane w wydawnictwie Księ-
garnia Polska, Bernard Połoniec-
ki Lwów / Warszawa w 1938 roku. 

Poszukiwania informacji 
o Krzysztofie Poraju w interne-
cie też mogą być nieskuteczne. 
Był to bowiem pseudonim, jeden 
z kilku, jakim posługiwał się Ka-
rol Górski. Mój egzemplarz książ-
ki, który do mnie dotarł z krakow-
skiego antykwariatu parę tygodni 
temu, zawiera osobistą dedyka-
cję autora: „Kochanemu Maciejo-
wi, książkę, w której znajdują się 
i Twoje myśli oraz poglądy, z ser-
decznym uśmiechem na ustach 
i w przyjaźni ofiarowuje Autor. 
Warszawa w listopadzie 1938”. 
Wydanie jest skromne, szare, 
zgrzebne, ale jakże wartościowe!

Karol Górski był doktorem 
praw, ale jego wiedza obejmowa-
ła różne dziedziny z zakresu hi-
storii, polityki, filozofii, socjolo-
gii. Był humanistą w wielkim sty-
lu. W młodości ukazało się kilka 
publikacji, m.in. pod pseudoni-
mem Gustaw Kirkor wydał „Bajki 
dla dorosłych” w 1923 roku. Zwią-
zany ideowo z narodową demo-
kracją, na początku lat 20. zna-
lazł zatrudnienie w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Był wzo-
rem urzędnika II RP. Każdą spra-
wę osobiście doprowadzał do 
końca. Znał człowieka z jego 
ułomnościami i w imię Chrystu-
sowych zasad okazywał wrażli-
wość na ludzką krzywdę. Z do-
brych uczynków, jakie spełniał 
każdego dnia, robił swoistą dys-
cyplinę sportową, w której każ-
dy dzień wymaga treningu. Jego 
przyjaciele wspominają, że po-
trafił szukać zaginionego pie-
ska jakiejś babci lub interwenio-
wać w redakcji pisma,w którym 
ubliżono całkowicie nieznane-
mu sobie petentowi. Kiedy zapy-
tano, czy było to potrzebne, od-
powiadał: „Oczywiście, wszak 
piesek zastępował tej samotnej 
babinie rodzinę, a potwarz, któ-
rej ofiarą padł bezbronny czło-
wiek, mogła złamać mu życie”. 
Pomimo cnót, jakimi był obdarzo-
ny, po zamachu majowym stra-
cił swoje stanowisko. Nie martwił 
się jednak o siebie, ale o to, czy 
jego następca będzie równie, jak 
on skuteczny w udzielaniu pomo-
cy bliźnim. 

Sam nie założył rodziny, uni-
kał „kawiarnianego życia”, tak 
popularnego w tamtym czasie. 
Utrzymywał kontakty z nieliczny-
mi przyjaciółmi, z którymi mógł 
prowadzić dyskusje na bliskie 
mu tematy. Najczęściej były one 

związane z lekturami przeczyta-
nych książek. Sam był bowiem 
zapalonym bibliofilem, posiadał 
doborową bibliotekę. Mnóstwo 
czytał, miał opinię „żarłoka” ksią-
żek. Do każdego zagadnienia 
podchodził solidnie przygotowa-
ny. Leopold Staff, mieszkający po 
sąsiedzku z Górskim, musiał go-
dzinami wieczornymi wysłuchi-
wać relacji sąsiada o danej kwe-
stii, którą podejmował. Domagał 
się, by wypowiadano swoje zda-
nie, cieszył się kiedy mógł prowa-
dzić dyskusję wynikającą z kon-
trowersyjnych poglądów. Kiedyś 
doszło do wymiany poglądów 
z Franciszkiem Fiszerem, war-
szawskim bon vivantem, „filozo-
fem z Ziemiańskiej”, który sam 
niczego nie napisał. ponieważ, 
jak twierdził, „brzydził 
się pracą”. Jego typem 
pod tym względem był 
Sokrates, „który także 
nigdy niczego nie opu-
blikował, ale był naj-
większym mędrcem 
świata”. Dyskusja obu 
dżentelmenów trwa-
ła wiele godzin, po-
chłonęła kilka litrów 
czarnej kawy i dwie 
karafki koniaku. Doty-
kano tematu z zakre-
su filozofii, historii, re-
ligii, ale i życia austra-
lijskich motyli oraz po-
równań kuchni angiel-
skiej z francuską. Za-
kończyła się niczym, 
czyli według zasady 
„posiedzieliśmy, po-
gadaliśmy, do niczego 
nie doszliśmy”. 

Książka „Kosza-
ry i koszmary” była re-
zultatem podróży do 
Niemiec i kilkuletnich 
badań nad niemiec-
kim porządkiem po 
1933 roku. Autor na miejscu, ba-
dał warunki polityczne, społecz-
ne i gospodarcze, które umożli-
wiły Hitlerowi zdobyć władzę. Na 
tej podstawie zrozumiał niebez-
pieczeństwo, jakie płynęło z tego 
faktu, którego inni nie chcie-
li bądź nie potrafili zrozumieć. 
We wstępie Autor pisał: „Dzisiej-
sza Rzesza Niemiecka to nie tyl-
ko państwo militarne, to zmo-
ra zagrażająca duchowemu ży-
ciu ludzkości, to świat pragną-
cy najbrutalniejszymi środkami 
za cenę krwi milionów ludzi cof-
nąć kulturę naszego kontynen-
tu do czasów sprzed tysiąca lat”. 
Wojna przeciwko Europie, jak do-
wodził Autor, już trwała, mimo że 
nikt jej nie wypowiedział, nie ma 
huku armat, nie ma ofiar. Na ra-
zie jest wojną prowadzoną przez 
mniejszości niemieckie w po-

szczególnych państwach euro-
pejskich. „Mniejszości niemieckie 
za granicą to dziś narzędzie wy-
konawcze rządowych czynników 
niemieckich (...). Ta „misyjna” 
sieć organizacyjna oplątuje jak 
olbrzymi pająk całą kulę ziem-
ską zgodnie z hasłem „zbiera-
nia wszystkich ziem niemieckich 
(…) Niemcy za granicą – oświad-
czył otwarcie Goebbels 4 wrze-
śnia 1938 roku na zjeździe Niem-
ców zagranicznych w Stuttgar-
cie – są politycznymi żołnierzami 
germańskiej Rzeszy, awangardą 
nowych Niemiec w świecie, któ-
ry widzi te Niemcy uzbrojone po 
zęby.” To niemieckie mniejszo-
ści narodowe, mieszkające w in-
nych państwach, nazwane przez 
Autora „jaczejkami”, przygotowu-

ją nową wojnę. Mniejszości do-
magają się bowiem praw nie tyl-
ko równych pozostałym naro-
dom danego kraju, domagają 
się praw szczególnych, uprzy-
wilejowanych względem innych. 
A gdy to nastąpi: „Cierpliwo-
ści – woła Konrad Meyer w „Ze-
itschrift fur Geopolitik” z marca 
1938 roku – cierpliwości, przyj-
dzie dzień, gdy rozepnie się je-
den namiot nad wszystkimi zie-
miami niemieckimi. Cierpliwości! 
Staniemy kiedyś wokoło sztan-
daru, a kto nas zechce rozdzielić, 
tego zamordujemy.” 

Stan, jaki został w Euro-
pie w latach 30 XX wieku wpro-
wadzony przez niemiecką polity-
kę, określić należy jako „zbrojny 
pokój”. Warto więc przypomnieć, 
że to określenie po raz pierwszy 
padło w utworze pod takim wła-

śnie tytułem, którego autorem był 
niemiecki poeta Logau po zakoń-
czeniu wojny trzydziestoletniej: 
„W pancerz, odłożony przez woj-
nę, przystroił się pokój. / Wiemy, 
co wojna wyrządza, ale kto wie, 
co pokój sprawić może?” Na mar-
ginesie: czy żądania obecnych 
mniejszości różnej maści, nie po-
wodują takiego samego stanu 
„zbrojnego pokoju”? 

Autor przestrzega także Pol-
skę przed działaniami niemiec-
kiego rządu: „Agitacja na naszych 
kresach zachodnich jest wiado-
ma. Czy słowem, czy przez bro-
szury podtrzymujące nadzieję, 
że niezadługo były zabór pru-
ski będzie z powrotem przydzie-
lony do Niemiec. Prasa niemiec-
ka nie krępuje się w swych wynu-

rzeniach. Tak np. „Die 
Neue Abendzeitung” 
pisze z pełnym spoko-
jem: „Skradziono na-
sze ziemie, niezbędne 
dla naszego bytu pań-
stwowego. Utworzono 
państwa, których ist-
nienie jest nieuzasad-
nione, jak Polska, Li-
twa, Łotwa, Estonia”. 
A oficjalny kierow-
nik wychowania naro-
dowego w Niemczech, 
Alfred Rosenberg, bez 
osłonek głosi, że dla 
pokonania Sowietów 
i odpowiednich zabo-
rów niemieckich w Ro-
sji jest potrzebne zu-
pełne zniszczenie Pol-
ski. Wielkim kosztem 
także popierają Niem-
cy, jak wiadomo, ruch 
antypolski wśród Ukra-
ińców w Polsce.”

Uważano, że kie-
dy polityka państwa 
idzie w kierunku nie-
zadrażniania zachod-
niego sąsiada, nie 

sposób było z takimi pogląda-
mi wydrukować książki w presti-
żowym wydawnictwie. Ba, au-
tor obszedł wiele z nich, wszę-
dzie mu odmawiano. Pozycję 
traktowano jako rzecz nieaktual-
ną, niepotrzebną a nawet szko-
dliwą. Wreszcie została wyda-
na we Lwowie, w niewielkim na-
kładzie, w wydawnictwie, które-
go właścicielem był zasymilowa-
ny żydowski wydawca. Wydanie 
tej wartościowej publikacji zosta-
ło przemilczane przez prasę, je-
dynie „Wiadomości Literackie” 
dały lakoniczną informację. 

Karol Górski, niezrażony 
„zimnym” przyjęciem publika-
cji, chciał kontynuować przestro-
gi dla Europy zagrożonej ide-
ologią totalitarną i szykował się 
do wyjazdu do Włoch. Na prze-
szkodzie stanął mu wybuch woj-

ny. Brak zrozumienia dla jego po-
glądów ze strony znajomych, któ-
rych z roku na rok coraz więcej 
ubywało, a w szczególności wy-
buch wojny, był powodem „cho-
roby na Hitlera”. Przebywając je-
sienią 39 roku we Lwowie, Gór-
ski zapadł na wojenną newro-
zę. Tłumaczył sobie i innym, 
że wojna wybuchła z powodu 
jego książki. Obwiniał siebie, że 
publikacja zmusiła Hitlera do woj-
ny, by zdobyć i zniszczyć wszyst-
kie zachowane egzemplarze. 
Dlatego on sam postanowił 
zniszczyć zachowane egzempla-
rze, by nie dać Hitlerowi satys-
fakcji i by uratować innych. Fak-
tycznie, jego znajomi wspomina-
li, ze zachodził do nich, zabie-
rał z półki „Koszary”, by je spa-
lić. To samo robił z egzemplarza-
mi wyniesionymi z bibliotek i ma-
gazynów. To także sprawiło, że 
tych zachowanych egzemplarzy 
nie przetrwało zbyt wiele. Dal-
szy rozwój choroby dotknął Gór-
skiego po powrocie do Warsza-
wy, gdy zobaczył zniszczenia do-
konane w czasie oblężenia mia-
sta. W Warszawie mieszkał przy 
ulicy Koszykowej, w jego miesz-
kaniu znajdował się liczny, bi-
bliofilski księgozbiór. Górski snuł 
się po mieszkaniu, przestawiał 
książki, by zbudować sobie z nich 
miejsce kryjówki. 

Kilkakrotnie „ocierał się” 
o aresztowanie, gdy stojąc na 
ulicy, wygrażał pięściami i wy-
myślał głośno Hitlerowi na uli-
cy, wzbudzając sensację u jed-
nych a strach i ucieczkę z tego 
miejsca u innych. Do znajo-
mych zachodził, by cokolwiek 
zjeść i napić się czegoś ciepłe-
go, choćby zwykłej wody. Do-
bijał się do bramy włoskie-
go przedstawicielstwa, by uzy-
skać wizę wjazdową do Włoch. 
Znajomym mówił: „Jadę do kraju 
Garibaldiego, do ojczyzny wolno-
ści. Radzę wam uczynić to samo. 
To z Hitlerem i jego sforą nikt dłu-
go nie wytrzyma”. Nie wytrzymał. 
Kilkakrotne podejmował próby 
samobójcze. W końcu powiesił 
się w łazience w mieszkaniu jed-
nego z ostatnich przyjaciół w Kra-
kowie, dokąd wyjechał w kwietniu 
1940 roku. 

Na koniec mała dygresja. Mój 
egzemplarz kupiłem w Krako-
wie, wpis odnosi się do Ma-
cieja, przyjaciela Karola Gór-
skiego. Kto wie, może ten eg-
zemplarz pochodzi ze zbio-
ru tego właśnie człowieka? 
Nie mam na to oczywiście 
żadnego dowodu, ale też nie 
mam niczego, co wykluczało-
by taką ewentualność. Książ-
ki mają swoje losy, moja tak-
że ją miała. 

Został zapomniany, bo przestrzegał
 ■ Książki przeważnie podają fakty,które już były, ta książka natomiast przestrzegała przed tym, 

co miało się dopiero wydarzyć. I nie jest to literatura SF lub political fiction. Ma nato-
miast swoją historię, która spowodowała, że i ona sama, podobnie jak jej autor, zostali 
zapomniani.

Andrzej 
Manasterski
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Historia i Pamięć

W zamyśle Józefa Piłsudskie-
go pierwszym członkiem federa-
cji miała być Ukraina, potem Bia-
łoruś, Litwa, Łotwa i Estonia. Po 
uzgodnieniu porozumienia z wła-
dzami URL reprezentowanymi 
przez Symona Petrulę, a Józe-
fem Piłsudskim 25 maja Wojsko 
Polskie wyruszyło na Ukrainę i po 
niezbyt silnym oporze ze stro-
ny Rosji bolszewickiej zdobyło 
Kijów. Defilada Wojska Polskie-
go na ulicach Kijowa odbyła się 
9 maja wśród wiwatów ludności 
Kijowa. Niestety na skutek błę-
dów dowódców i braku należyte-
go przygotowania rozpoczętych 
działań wojennych dzisiaj, gdy 
drukowany jest ten tekst, obcho-
dzić możemy już tylko stulecie 
odwrotu Wojska Polskiego. Ukra-
inę zajęli ponownie bolszewicy 
i po niedługim czasie rozpoczę-
li marsz na Zachód z myślą roz-
niecenia rewolucji komunistycz-
nej w całej Europoie. W przecią-
gu trzech miesięcy Polska z kra-
ju, który otwierał nowy front wo-
jenny w celu poszerzenia swo-
ich wpływów, stała się krajem, 
któremu znów zaczęła zagrażać 
utrata niepodległości. 

Dopiero ponowna mobiliza-
cja Polaków, oddanie dowództwa 
nad wojskiem najlepszym gene-
rałom (gen. Haller, gen. Rozwa-
dowski, gen. Sikorski ) oraz sze-
reg pomyślnych zdarzeń na fron-
cie składających się na „Cud nad 
Wisłą” pozwoliło rozbić wojska 
bolszewickie i zmusić je do od-
wrotu. Potem nastąpiły kolejne 
znaczące zwycięstwa nad ar-
mią bolszewicką (rozbicie w koń-
cu sierpnia konarmii Budionne-
go, zwycięska bitwa niemeńska 
), spowodowało to, że Pola-
cy wraz ze swym sojusznikiem 
(nowo tworzone dywizje ukraiń-
skie) uzyskali przewagę na ca-
łym froncie. Otworzyła się po-
nownie szansa na zrealizowa-
nie podstawowego celu z kwiet-
nia 1920 r, czyli pomoc Pola-
ków w utworzeniu niepodległe-
go państwa ukraińskiego. Ukra-
ina wg założeń Józefa Piłsud-
skiego skonfederowana w przy-
szłości z II Rzeczpospolitą, sta-
łaby we wspólnym froncie prze-
ciw zakusom Rosji sowieckiej 
i Niemcom. 8 października płk 
Juliusz Römmel brawurowym 
atakiem zdobył Korsteń, miasto, 
które stanowiło kluczowy węzeł 
komunikacyjny Ukrainy i otwie-
rało drogę na Kijów, a stąd było 
już tylko niewiele ponad 100 km 
do stolicy państwa ukraińskiego. 
Sytuacja była tym bardziej do-
godna, że drogę do Kijowa za-
gradzały tylko porozbijane dywi-

zje piechoty rosyjskiej, niestawia-
jące zbyt dużego oporu naciera-
jącym wojskom polskim. W szta-
bie korpusu jazdy gen. Römmla 
przygotowywano już plan zaję-
cia Kijowa. Niestety zamiast roz-
kazu marszu na Kijów wojsku 
nakazano wstrzymać działania, 
a po niedługim czasie dotarła in-
formacja o tym, że pokojowa de-
legacja polska zawarła w Rydze 
z bolszewikami zawieszenie bro-
ni. Po niedługim czasie podpi-
sano „traktat ryski”. I tu nieste-
ty daje znać o sobie „polskie pie-
kiełko”, Józef Piłsudski chciał bu-
dować federację państw, więk-
szość sejmowa na czele z Naro-
dową Demokracją uważała na-
tomiast, że najkorzystniejszą dla 
Polski sytuacją będzie podział 
Ukrainy i Białorusi pomiędzy Pol-
skę i Rosję, a w dalszym okre-
sie doprowadzenie do spolonizo-
wania tych terenów i w takim du-
chu ten traktat został podpisany. 
Endecja pomimo słusznych za-
łożeń programowych w tym „pol-
skim piekiełku” zawsze odgrywa-

ła czołową rolę, najpierw dopiec 
głównemu przeciwnikowi poli-
tycznemu, a potem dopiero zająć 
się sprawami państwowymi. 

W trakcie rozmów pokojowych 
delegacja polska zignorowała zu-
pełnie przedstawicieli Ukraińskiej 
Republiki Ludowej, przedstawi-
ciele państwa ukraińskiego bę-
dący formalnym i rzeczywistym 
sojusznikiem Polski w walkach 
z Rosją nie zostali dopuszczeni 
do rozmów, a za sugestią Rosji 
Ukrainę reprezentowali delegaci 
przywiezieni przez Sowietów, któ-
rzy nawet nie znali języka ukraiń-
skiego. Nieważne było dla Endecji 
podpisane porozumienie pomię-
dzy Józefem Piłsudskim a rzą-
dem Ukrainy, nieważnym było po-
nad 15 tysięcy poległych Pola-
ków w operacji kijowskiej, nieważ-
nym było wiele tysięcy rannych 
i pozostających w niewoli żołnie-
rzy Wojska Polskiego. Nieważ-
nym była również czterdziesto-
tysięczna armia ukraińska, któ-
ra powstała zaledwie przez okres 
czterech miesięcy i z pełnym od-

daniem broniła do końca granic 
Polski przed nacierającymi woj-
skami sowieckimi. Ważne było 
to, aby postawić na swoim i reali-
zować to, co sobie wcześniej wy-
dumano. Podpisany w Rydze ha-
niebny traktat, gdzie polscy de-
legaci sprzedali swojego ukra-
ińskiego sojusznika bolszewi-
kom to przedsmak tego, co w Jał-
cie zrobili Brytyjczycy i Ameryka-
nie sprzedając swych sojuszni-
ków również Rosji sowieckiej.

Podpisując traktat ryski, Pol-
ska utraciła i tak niezbyt liczną już 
grupę Ukraińców, którzy liczyli na 
to, że Ukrainę może coś dobrego 
spotkać ze strony Polski. Powstał 
za to kolejny powód do siania nie-
nawiści do Polaków przez skrajne 
ugrupowania ukraińskie.

Niepowodzenie roku 1920, 
którym dla Polski było fiasko wy-
rwania bolszewikom Ukrainy, było 
podwaliną dla katastrofy roku 
1939. Traktat ryski spowodował, 
że Polska utraciła na wiele dzie-
sięcioleci potencjalnego, a tak 
bardzo potrzebnego sojuszni-
ka na nadchodzące trudne i tra-
giczne w skutkach czasy. Gdy-
by powstało niepodległe państwo 
Ukrainy byłaby to na pewno trud-
na współpraca, być może wca-
le by nie doszło do zakładanej fe-
deracji, niemniej na pewno nie do-
szłoby do bestialskich mordów na 
Wołyniu, które nigdy nie miały pra-
wa się wydarzyć. Bez Ukrainy Ro-
sja nie stałaby się tak mocnym mi-
litarnie przeciwnikiem, być może 
z sojusznikiem i zapleczem ukra-
ińskim nie byłoby tak tragiczne-
go września 1939 r. i ludobójstwa 
na ludności polskiej tak ze stro-
ny Niemców jak i Rosjan. Obec-
nie od wielu lat Polska ma ponow-
nie możliwość nawiązania do-
brych stosunków z Ukrainą. Poro-
zumienia niby są, ale z obu stron 
jest wiele niedomówień, pretensji, 
oskarżeń o nadmierne uleganie 
stronie przeciwnej, a co za tym 
idzie ograniczone zaufanie. Po-
trzebny jest opatrznościowy mąż 
stanu w Polsce i na Ukrainie, któ-
ry potrafiłby doprowadzić do wy-
jaśnienia i uregulowania wszyst-
kich trudnych i bolesnych spraw, 
przełamać wzajemny brak zaufa-
nia i rozpocząć faktyczną współ-
pracę. Podobnie władze Polski 
powinny zrozumieć, że jak dłu-
go prezydentem Białorusi będzie 
Aleksander Łukaszenka, tak dłu-
go można mówić o pewnej nieza-
leżności państwa białoruskiego. 

Możliwość współpracy z Bia-
łorusią dostrzegają Amery-
kanie, w Polsce jakoś tego 
nie widać.

Konsekwencje 
Wyprawy Kijowskiej

 ■ W Gazecie Obywatelskiej z 30 maja Pan Andrzej Manasterski przypomniał set-
ną rocznicę wyprawy na Kijów. Wyprawy, która miała przynieść Polsce chwałę 
i rozpoczynać proces budowania federacji państw słowiańskich zdolnych do prze-
ciwstawienia się silnym sąsiadom, tak Niemcom, jak i Rosji.

MAMY 
PREZYDENTA
Czy ignorant czy uczony
Każdy głosem obdarzony
Krzyżyk wstawi gdzie pasuje
Jak uważa zagłosuje...

Kandydaci się lansują
W różnych mediach się promują
Rafał krzyczy – będą zmiany
Andrzej program ma już znany

Rafał Niemców się nie boi
Lewituje i się troi
Jest niezwykle nakręcony
Z inspiracji własnej żony

Gośka plan mu nakreśliła
Do wyborów namówiła
Niby królik z kapelusza
Rafał ostro w Polskę rusza

Duda mówi wciąż konkrety
Ktoś tam trąbi znów niestety
Ale świetnie sobie radzi
Świetnie mówi i se radzi

O wartościach życzliwości
Dziś i jutro i w przyszłości
Aby Polska Polską była
By Polaków wciąż cieszyła

Na wyborców też życzenie
Hymnem zaczął przemówienie
Mówił pięknie z uniesieniem
I dla Polski z uwielbieniem

Więc niech każdy zapamięta
Wybraliśmy Prezydenta
Według wszystkich dobrych znaków
Prezydentem jest Polaków

Hej frustraci malkontenci
Świat się dalej równo kręci
I jak było do tej pory
Kiedyś kończą się wybory

Słońce jutro znów zaświeci
Rok jak zwykle wnet przeleci
Ruszą także w świat pojazdy
Wzejdzie księżyc oraz gwiazdy

Będzie miłość i radości
Będą znów wyższe wartości
Zbudujemy lepsze życie
Jutro będzie znakomicie

Wiara czyni zawsze cuda
Jest Prezydent Andrzej Duda
DUDA DUDA niesie się w świat
Prezydentem znów na 5 lat...

Cóż powiedzieć podsumować
Trzeba się nam dziś radować
I niech każdy zapamięta
Aby wspierać Prezydenta

By opozycja wspierała
Oraz by nie przeszkadzała
Byśmy wciąż Narodem byli
I jak Naród w zgodzie żyli...

POSTSCRIPTUM
Niech żyje Polska – brzmieć będzie
W mieście na wsi czyli wszędzie
Będzie pięknie będzie ślicznie
Będzie też patriotycznie...
EPILOG
Algorytmy wyliczyły
Jakie Dudy szanse były
Czas zakończyć więc podziały
By budować kraj wspaniały...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Stanisław Kaczmarek
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Jeżeli planujesz założyć działal-
ność nierejestrowaną, na pewno 
zastanawiasz się, jakie zalety ma 
ta forma prowadzenia działalno-
ści. W porównaniu do działalno-
ści gospodarczej wiąże się ona 
ze znacznie mniejszą liczbą obo-
wiązków publicznoprawnych. 

Niezaprzeczalnie jedną z naj-
większych zalet działalności niere-
jestrowanej jest zwolnienie z opła-
cania składek ZUS. Gdy prowa-
dzisz taką działalność, jesteś 
z tego obowiązku całkowicie zwol-
niony. Wynika to z niskich przycho-
dów, które osiągasz, dzięki czemu 
możesz zachować więcej zysku 
dla siebie.

Jak wygląda kwestia podatków 
przy nierejestrowanej działalności? 

Gdy prowadzisz działalność 
nierejestrowaną, jesteś zwolnio-

ny z podatku VAT. W konsekwen-
cji, nie masz obowiązku wystawia-
nia faktur VAT dla swoich klientów. 
Wystarczą rachunki. Jednak i tutaj 
są pewne wyjątki: jeżeli kupujący 
lub usługobiorca zażąda wystawie-
nia faktury w ciągu 3 miesięcy li-
czonych od końca miesiąca, w któ-
rym dokonano zakupu lub wykona-
no usługę, masz obowiązek speł-
nić zadość temu żądaniu. Nie każ-
dy jednak rodzaj działalności pod-
lega zwolnieniu od opłacania VAT 
– zapłacisz podatek od towarów 
i usług, jeżeli np. sprzedajesz me-
tale szlachetne lub świadczysz 
usługi prawne. Wszystkie wyłącze-
nia spod zwolnienia od VAT są wy-
mienione w art. 113 ust. 13 usta-
wy o podatku od towarów i usług. 
W tym wypadku będziesz miał 
obowiązek zarejestrowania się 

jako czynny podatnik VAT i wypeł-
nić formularz VAT-R. Do twoich 
obowiązków będzie też należało 
prowadzenie pełnej księgowości, 
posiadania kasy fiskalnej oraz wy-
stawiania faktur VAT.

Prowadzenie działalności nie-
rejestrowanej nie oznacza nieste-
ty, że w ogóle nie zapłacisz podat-
ku od zarobionych pieniędzy. Do-
chód jaki uzyskasz jest opodatko-
wany na zasadach ogólnych po-
datkiem PIT. Podlega on dolicze-
niu do dochodu, który uzyska-
łeś z innych źródeł, np. z wyna-
grodzenia za pracę. Nie zapomi-
naj więc o corocznym rozliczeniu 
prowadzonej działalności w zezna-
niu podatkowym PIT-36. W formu-
larzu znajdziesz osobną rubrykę 
do wpisania dochodów z działal-
ności nierejestrowanej. Dobrą wia-

domością jest to, że podatek PIT 
jest naliczany od dochodu, a więc 
aby obliczyć jego kwotę możesz 
odliczyć od przychodu tzw. kosz-
ty uzyskania przychodu. Będą 
to więc wszystkie rzeczywiście po-
niesione przez ciebie oraz racjonal-
nie uzasadnione wydatki poniesio-
ne w związku z prowadzoną dzia-
łalnością, których celem jest osią-
gnięcie przychodów lub zabezpie-
czenie ich źródła. Żeby odliczyć 
koszt uzyskania przychodu mu-
sisz udowodnić, że w świetle pra-
wa nie jesteś przedsiębiorcą dzięki 
czemu, korzystając z tego rozwią-
zania, nie musisz zgłaszać dzia-

łalności w ewidencji przedsiębior-
ców (CEIDG), urzędzie skarbo-
wym i GUS. Tym samym nie masz 
obowiązku wystąpienia o nadanie 
numerów identyfikacyjnych NIP 
i REGON.

Pamiętaj jednak, że jeżeli pro-
wadząc działalność nierejestro-
waną, przekroczysz w jakimkol-
wiek miesiącu przychód rów-
ny połowie minimalnego wyna-
grodzenia (1300 zł) zaktualizują 
się wszystkie obowiązki związa-
ne z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym opłacanie 
składek ZUS i podatków.

Podatki i ZUS w działalności nierejestrowanej Anna Czyż
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Reklama

Tegoroczna edycja Forum Wizja Rozwoju 
odbędzie się 24-25 sierpnia w Gdyni. Z racji 
położenia geograficznego na konferencji 
nie zabraknie tematów związanych z szan-
sami jakie stwarza dostęp do morza. Gro-
no ekspertów weźmie udział w dyskusjach 
związanych z rozwojem polskich portów, 
morskich autostrad oraz perspektywami 
przemysłu stoczniowego. Gdynia stanie 
się również centrum rozmów o wartej bli-
sko 150 mld zł inwestycji obejmującej bu-
dowę farmy wiatrowej, stanowiącej oś naj-
szybciej rozwijającego się sektora energe-
tyki w Europie. 

Gospodarka morska jest jednym z najważ-
niejszych obszarów gospodarczych północ-
nej Polski mającym realny wpływ na rozwój 
całego kraju. Jak co roku za sprawą Forum 
Wizja Rozwoju Gdynia stanie się ośrodkiem 
dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiąza-
nia mające na celu rozwój tej znaczącej ga-
łęzi rodzimej gospodarki. Nierozerwalnie po-
łączonymi z tematyką gospodarki morskiej 
będą zagadnienia ujmujące kwestie transpor-
tu oraz innowacji. 

Zdaniem ekspertów zasadniczym wyzwaniem 
dla polskich portów jest zwiększenie ich do-
stępności transportowej od strony lądu i mo-
rza, wzrost zdolności przeładunkowych oraz 
integracja międzygałęziowa w globalnym łań-
cuchu dostaw. 

Kolejny temat jaki zostanie szerzej omówio-
ny w czasie debat to przemysł stoczniowy. 
Zdaniem ekspertów jest on kluczowy dla go-
spodarki światowej, a gospodarka morska 
oraz przemysł produkcji i remontów statków 
mają charakter globalny. Polskie stocznie po-
siadają potencjał, aby na światowych rynkach 
zaistnieć. Najsilniejszą stroną polskiego sek-

tora, patrząc przez pryzmat globalnej kon-
kurencji, jest koncentracja na niszach rynko-
wych, m.in. statkach specjalistycznych, ekolo-
gicznych napędach, czy napędach LNG. 

Blok tematyczny poświęcony morskiej ener-
getyce wiatrowej to zupełna nowość tegorocz-
nej edycji forum. Podczas konferencji eksperci 
przedstawią dane i prognozy odnośnie wpły-
wu MEW na rozwój gospodarczy regionu po-
morskiego i całego kraju. Omówione zostaną 
modele prawne i regulacyjne związane z re-
alizacją, wdrożeniem oraz finansowaniem tak 
znaczącej inwestycji. Nie zabraknie dialogu 
o tym, jakie korzyści niesie ze sobą to przed-
sięwzięcie w sensie społecznym i ekonomicz-
nym chociażby w kontekście nowych miejsc 

pracy. Prelegenci wypowiedzą się też m.in. 
na temat tzw. klastra off-shore, czyli nabrze-
ża instalacyjnego w Gdyni i Gdańsku. 

– Powstanie warunków dla rozwoju innowacyj-
nych przemysłów okrętowych i stoczniowych np. 
funkcji serwisowo – ratowniczych dla konstrukcji 
typu offshore stanowi szansę dla polskiej gospo-
darki. – podkreśla dr Andrzej Michalak, prezes za-
rządu Fundacji Wizja Rozwoju.

Organizatorzy III Forum Wizja Rozwoju zaprasza-
ją wszystkich zainteresowanych tematyką gospo-
darki morskiej do udziału w konferencji. Wstęp 
na panele jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa 
stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem 
strony: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem ob-
jął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie 
potwierdzonymi Partnerami są: Partner 
Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Stra-
tegiczni: KGHM Polska Miedź S.A. i BGK 
Bank Gospodarstwa Krajowego, Part-
ner Główny – Totalizator Sportowy Sp. 
z o.o., Partner plus – Węglokoks S.A. oraz 
Partnerzy: Fundacja Promocji Rozwoju 
oraz SAP Polska. Patronat merytoryczny po-
twierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej – pani Marlena Maląg, Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo In-
frastruktury, Ministerstwo Finansów, Mini-
sterstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów 
Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej.

III Forum Wizja Rozwoju o potencjale gospodarczym Bałtyku
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