
Władza wirusa:
pokusy i przymusy

■ Profesor Włodzimierz Gut, mikrobiolog i wiruso-
log, w jednym z wywiadów uchylił rąbka tajemnicy. 
Z jego słów wynikało, że epidemię koronowirusa dałoby 
się szybko zakończyć... 
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Osoba, która nie 
żyje w zgodzie 
z samym sobą, 
to osoba, która 
toczy wojny przez 
całe życie.

Mahatma Ghandi

Gazeta dostępna w sieciach 
„Garmond” i „Ruch” oraz w sa-
lonikach Empiku. 
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Umowa została skon-
struowana tak, że wła-
ściwie uzależniła ZUS 
od usług Prokomu 
na wiele lat. W sumie po 
uwzględnieniu wszyst-
kich późniejszych anek-
sów miała kosztować 
Zakład ponad 3 miliardy 
złotych.

Teologiczne rozmyślania 
Lutra zbiegły się z ogło-
szeniem w 1516 r. przez 
ówczesnego papieża 
Leona X sprzedaży od-
pustów. Dochody z ich 
sprzedaży miały zostać 
przeznaczone na spłatę 
długów i budowę bazyliki 
św. Piotra w Rzymie.

Za czasów rządów PO-
-PSL państwo scedowało 
na gminy i fundacje pro-
blemy związane z repa-
triacją i osiedlaniem się 
powracających. To było 
znaczene utrudnienie dla 
deklarujących chęć po-
wrotu z terenów byłego 
Związku Sowieckiego. 

Idee solidaryzmu poja-
wiały się w świecie już 
od starożytności i rozwi-
jały się do czasów współ-
czesnych. Jako kierunek 
spo łeczno -pol i t yczny 
opracowali go w II poło-
wie XIX wieku francuscy 
myśliciele Emil Durkhaim 
i Leon Duguit. 

Celem tego prania mó-
zgów jest ugruntowywa-
nie przekonania, że do ni-
czego wartościowego nie 
są zdolni, że ich dziedzic-
two jest powodem do wsty-
du, że dla własnego dobra 
powinni oddać Berlino-
wi kierowanie sobą, Mo-
skwie czy Brukseli.

Samobójcza 
śmierć 
komórki

prof. dr hab. Andrzej Myc
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Paweł 
Zyzak

Waldemar 
Żyszkiewicz

Wczesne 
głosowanie, 
maseczki 
i talibowie

ŚMIERĆ
 
Skoro usłyszysz, jak czerw gałąź wierci,
Piosenkę zanuć lub zadzwoń w tymbały;
Nie myśl, że formy gdzieś podojrzewały;
Nie myśl - o śmierci...
 
Przed-chrześcijański to i błogi sposób
Tworzenia sobie lekkich rekreacji,
Lecz ciężkiej wiary, że śmierć - tyka osób,
Nie sytuacji...
 
A jednak ona, gdziekolwiek dotknęła,
Tło - nie istotę, co na tle - rozdarłszy,
Prócz chwili, w której wzięła, nic nie wzięła -
- Człek od niej starszy!

Cyprian Kamil Norwid
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Podstawą wypłat dla Polski z bu-
dżetu UE powinny być traktaty, 

a nie arbitralne decyzje – powiedział 
szef gabinetu prezydenta Krzysz-
tof Szczerski. Nie ma naszej zgody 
na to, by wypłaty te były warunkowa-
ne czymkolwiek innym niż standardy 
europejskie – dodał. Według Szczer-
skiego, próba ustanowienia mecha-
nizmu powiązania wypłat z budżetu 
UE z kwestią praworządności, to jest 
przede wszystkim psucie prawa eu-
ropejskiego i psucie całego mechani-
zmu integracji europejskiej dla doraź-
nych potrzeb politycznych, tzn. oba-
lenia dwóch rządów, które się nie po-
dobają większości parlamentarnej 
czy większości politycznej, jaka dzi-
siaj funkcjonuje w Brukseli.

Donald Tusk na Twitterze skomen-
tował informację o utworzeniu na 

Stadionie Narodowym szpitala tym-
czasowego. Tradycyjnie już zaatako-
wał rządzących. „Stadionów wystar-
czy, gorzej z respiratorami” – napi-
sał były szef Platformy Obywatelskiej. 
Czy to wyraz troski o społeczeństwo? 

Rozbita głowa i wybity ząb? Krau-
ze usprawiedliwia syna: „Bronił 

troszkę honoru ojca i honoru rodziny. 
Tam go lekko przesunął”. No cóż. Mi-
łość ojcowska ma też swoje granice. 
Syn Krauzego zachował się jak po-
spolity bandyta. Czy pieniądze i na-
zwisko mogą usprawiedliwiać takie 
zachowanie?

Niemieccy dyplomaci, przy wspar-
ciu francuskich kolegów, sprzeci-

wili się nałożeniu unijnych sankcji na 
Aleksandra Łukaszenkę – człowie-
ka stojącego na czele reżimowej wła-
dzy w Mińsku, którego służby zna-
ne są z umiejętności fizycznego eli-
minowania politycznych oponentów, 
tłumienia pokojowych protestów, czy 
fałszowania wyborów. Co ciekawe – 
gdy na forum międzynarodowym po-
jawia się temat sankcji czy innych unij-
nych obostrzeń wobec obecnego rzą-
du w Polsce, gdzie przedstawicieli po-
litycznej opozycji się nie zabija, poko-
jowych protestów nikt nie tłumi, a wy-
borów nie fałszuje – to spora część 
niemieckich czy francuskich dyploma-
tów nagle się ożywia i jest gotowa po-
przeć taką ideę.

Podczas inauguracji swojego ruchu 
„Wspólna Polska” prezydent stoli-

cy Rafał Trzaskowski (KO) zapowie-
dział założenie nowego związku za-
wodowego o nazwie „Nowa Solidar-
ność”. Związek miałby reprezentować 
m.in. osoby samozatrudnione i pracu-
jące na tzw. umowach śmieciowych.

– Zakładanie przez Rafała Trza-
skowskiego związku zawo-

dowego w sytuacji, gdy PO przez lata 
było najbardziej antyzwiązkowym i an-
typracowniczym ugrupowaniem jest 
skrajną hipokryzją – ocenił były szef 
NSZZ „Solidarność”, poseł Janusz 
Śniadek (PiS). Według niego, celem 
tych działań jest walka z PiS.

Wiosną susza była groźna dla rolników. 
Na szczęście w środku lata obfite desz-
cze uratowały gospodarstwa rolne.

Z drugiej strony wiosną dokuczają 
nam powodzie, szczególnie na Podhalu 
gdzie woda zrywa mosty, podtapia domy, 
niszczy drogi. Melioranci nie dostrzega-
ją stepowienia Polski, a ich działanie jest 
skierowane na osuszanie resztek jako 
tako nawodnionych regionów Polski. Przy-
rodników oburzył zamiar meliorantów, by 
osuszyć bagna nad Biebrzą, ostoję boga-
tej awifauny.

Już 50 lat temu profesor Zbigniew 
Dziewoński, kierownik Katedry Budow-
nictwa Wodnego w Wyższej Szkole Rol-
niczej we Wrocławiu zwracał uwagę, że 
należy odtworzyć sieć stawów rybnych, 

zniszczonych w czasie wojen. Te sta-
wy, prócz dostarczania ryb, są podsta-
wą małej retencji wody, czyli normalizują 
poziom wody w kraju. Rolnicy mogą od-
budować stawy, tamy ziemne, przy uży-
ciu prostych narzędzi. Należałoby oczywi-
ście zwolnić ich z obowiązku sporządza-
nia projektów prac, starania się o pozwo-
lenia urzędów itp. Jedyne wymaganie, ja-
kie rolnik musiałby spełnić to uzgodnienie 
swego zamiaru z Radą Gminy.

Najwyższy też czas, by zagospoda-
rować wody powodziowe tak, by moż-
na je było zużytkować w czasie suszy. 
Wody z Karpat i Sudetów nie mogą tak 
jak dotąd odpływać bezużytecznie do 
Bałtyku. Meliorantów należy nagradzać 
przede wszystkim za nawadnianie kraju, 
a nie za osuszanie.

Powyższe uwagi i sugestie kierujemy 
do decydentów i do wójtów gmin. Prosi-

my zaliczyć je do priorytetów. Niech Wa-
sze dzieło będzie poświęcone pamięci 
prof. Jana Szyszki, który z takim zaanga-
żowaniem pracował dla dobra środowiska 
przyrodniczego Polski. Kierujmy się też 
zasadą śp. Kornela Morawieckiego – Nie 
czekaj, aż ktoś cię popchnie, zrób coś dla 
Ojczyzny z własnej inicjatywy.

Prof.dr hab. Michał Mierzejewski, były członek 
Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodo-
wego i Parku Narodowego Gór Stołowych 

Powyższy tekst popierają:
prof. dr hab. Stefan Cacoń, były Przewodni-
czący Rady Naukowej Parku Narodowego Gór 
Stołowych
prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, były Przewodni-
czący Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku 
Narodowego

Mecenas w potrzasku
Roman miast w swej posiadłości
Tuż pod wiecznym miastem Roma,
Dziś w areszcie śledczym gości
Z klientami swymi dwoma.

Lecz nie jako ich obrońca
Został tutaj zaproszony,
Sam pod celą, gdzie brak słońca
Został teraz osadzony.

Czeka na akt oskarżenia
Za przekręty finansowe,
Dziś ma mniej do powiedzenia,
Choć ma myśli pełną głowę.

I już tak nie podskakuje,
Jak kiedyś na wiecach KOD-u,
Jako prawnik sprawę czuje,
Wie, że w sprawie wiele smrodu.

Październik A.D. 2020

a nie za osusz
Powyższe

do decydentó

Antoni 
Wysocki 

Susze i powodzie. Apel do zarządu 
Lasów Państwowych i gmin

 ■ W 2020 roku szczególnie dotkliwie odczuliśmy wahania zasobów wody w stawach, 
jeziorach, rzekach oraz w glebie. W niektórych miejscach wystarczyło podwinąć no-
gawki spodni, aby przejść przez Wisłę. W jeziorach poziom wody obniżył się o 2 metry.

Michał 
Mierzejewski

Fala powodziowa na Odrze we Wrocławiu 18.10.2020 r. Fot. Artur Waszkielewicz
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Komentarze i Felietony

Polscy oligarchowie wypłynę-
li na szerokie wody na początku 
lat 90., gdy zaczęli robić intere-
sy z państwem. O jednym z nich, 
Ryszardzie Krauzem, jest zno-
wu głośno. Zaczynał z małą nie-
znaną firmą Prokom, ale szyb-
ko, bo już w roku 1991 r. za-
warł prestiżowy kontrakt z Kra-
jowym Biurem Wyborczym na 
obsługę wyborów do parlamen-
tu. Potem były następne kon-
trakty z państwowymi firmami 
i instytucjami: Ruchem, Teleko-
munikacją Polską, Wartą i wie-
lomilionowy z Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych. Umowa 
z ZUS o wartości ponad 703 
mln złotych to rekordowy kon-
trakt informatyczny w historii III 
RP. Prokom miał stworzyć kom-
pleksowy system dla państwo-
wego ubezpieczyciela, który 
miał iść w parze z reformą eme-
rytalną. Umowa została skon-
struowana tak, że właściwie 
uzależniła ZUS od usług Pro-
komu na wiele lat. W sumie po 
uwzględnieniu wszystkich póź-
niejszych aneksów miała kosz-
tować Zakład ponad 3 miliar-
dy złotych. Potem, gdy już nie 
było dobrej politycznej koniunk-
tury, były nietrafione inwesty-
cje naftowe (Petrolinvest) i bio-
technologiczne (Bioton) oraz fir-
ma Polnord, która stała się źró-
dłem obecnych kłopotów. Warto 
dodać, że firma była zabezpie-
czona zastawami i hipotekami, 
głównie na rzecz banków.

Już dekadę temu media opi-
sywały proceder wyprowadza-
nia pieniędzy z imperium Ry-
szarda Krauzego. Temat ma-
chinacji prawnych ujawnił Ce-
zary Gmyz, ówczesny dzien-
nikarz śledczy „Rzeczpospoli-
tej”. Lektura tego materiału po-
zwala lepiej zrozumieć opera-
cję prokuratury i CBA w związ-
ku z biznesmenem. Bo już 30 

grudnia 2010 r. przeciw Ryszar-
dowi Krauzemu skierowano akt 
oskarżenia z art. 585 § 1 ko-
deksu spółek handlowych, czy-
li o działanie na szkodę własnej 
spółki. Konsekwencje mogły 
być dla niego nieobliczalne. Na-
wet jeśli nie trafiłby do więzie-
nia (groziło mu pięć lat), to sam 
fakt skazania byłby bardzo nie-
bezpieczny. Zgodnie z prawem 
osoby prawomocnie skazane 
nie mogą bowiem przez pięć 
lat m.in. być członkiem zarzą-
du i zasiadać w radach nadzor-
czych – pisał Cezary Gmyz.

Jednak 2 lutego 2011 roku 
poseł PSL Krzysztof Borkow-

ski podczas posiedzenia komi-
sji „Przyjazne państwo” zgło-
sił poprawkę dotyczącą artyku-
łu 585 k.s.h. Poprawka miała 
zmienić sposób ścigania prze-
stępstwa – działania na szko-
dę spółki. Chodzi o to, żeby po-
zbawić prokuraturę możliwo-
ści ścigania tego przestępstwa 
z urzędu. Można byłoby je ści-
gać tylko w trybie prywatno-
skargowym. Komisja popraw-
kę odrzuciła. Mimo to popraw-
ka pojawiła się po przejściu 
ustawy przez Senat. 5 marca 
Sejm głosami głównie PO i PSL 
ją przyjął. Prezydent podpisał 
ustawę 20 kwietnia. Miała za-

tem wejść w życie 1 lipca, czy-
li trzy tygodnie przed planowa-
nym rozpoczęciem procesu Ry-
szarda Krauzego – pisał Ceza-
ry Gmyz. Wszystko byłoby jak 
dawniej, gdyby nie to, że Pra-
wo i Sprawiedliwość przywróci-
ło ten wykreślony artykuł.

Rasowy oligarcha finan-
suje polityków, a dzięki nim 
ma wpływ na decyzje parla-
mentu. Dotowanie partii, kam-
panii wyborczych, zatrudnia-
nie polityków w swoich firmach 
lub dawanie im posad w radach 
nadzorczych lub intratnych zle-
ceń – to tylko mały wachlarz 
powiązań. 

Ryszard Krauze oraz adwo-
kat Roman Giertych są wśród 
dwunastu osób podejrza-
nych o wyprowadzenie i przy-
właszczenie łącznie ok. 92 mln 
zł z giełdowej spółki dewelo-
perskiej Polnord. Przedstawio-
no im zarzuty dotyczące przy-
właszczenia środków spółki 
oraz wyrządzenia firmie szkody 
majątkowej w wielkich rozmia-
rach, a także prania brudnych 
pieniędzy. 

Poznański sąd nie przychy-
lił się do wniosku prokuratu-
ry i nie zastosował wobec po-
dejrzanych aresztu.

Interes z państwem
 ■ Bardzo często interes z państwem przynosi pieniądze, wpływy i siłę. Jakie to są interesy? 

Mogą to być państwowe zamówienia, zakup za „psie pieniądze” państwowych przedsiębiorstw, 
zwolnienia podatkowe, koncesje. Wymaga to oczywiście kontaktów z wpływowymi polityka-
mi i niestety prowadzić do monopolizacji władzy i wpływów wywieranych przez niewielką, uprzywile-
jowaną grupę osób. Taki monopol to zaprzeczenie systemu demokratycznego, ponieważ ludzie bizne-
su realizują swoje cele, które wcale nie muszą być zbieżne z interesami wspólnoty.

Albert 
Łyjak

– Prokuratura nie zgadza 
się z decyzjami sądu i po 
zapoznaniu się szczegóło-
wo z uzasadnieniem tych 
decyzji będziemy wnosi-
li na nie zażalenie – powie-
działa rzecznik Prokuratu-
ry Regionalnej w Poznaniu 

prok. Anna Marszałek. Pro-
kuratura będzie wniosko-
wać o areszty tymczasowe 
dla osób, którym postawiła 
zarzuty.

Na stronie prokuratury pojawi-
ło się oświadczenie, w którym 

napisano m.in., że "prokuratura 
ocenia tą decyzję sądu jako cał-
kowicie błędną i niezasadną. – 
Zebrane dowody w sposób nie 
budzący wątpliwości wskazu-
ją na przywłaszczenie olbrzy-
mich kwot i próbę ukrycia ich 
źródła poprzez mechanizmy ty-

powe dla przestępstwa prania 
brudnych pieniędzy – czyta-
my w oświadczeniu (...) Proku-
ratura będzie się mogła szcze-
gółowo odnieść się do argu-
mentacji sądu, który odmówił 
zgody na tymczasowe areszto-
wanie podejrzanych, gdy otrzy-

ma pisemne uzasadnienie tej 
decyzji. Ustne uzasadnienie 
przedstawione przez sędzie-
go było zdawkowe i pozbawio-
ne pełnej merytorycznej argu-
mentacji – informuje poznań-
ska prokuratura.

red.

Prokuratura złoży zażalenie
 ■ Prokuratura zapowiedziała już, że złoży zażalenie decyzję sądu. 

Leszek Balcerowicz w Wałbrzychu, 1991 rok. Fot. Leszek Tarnawski.
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Obserwowana frekwencja jest 
zapowiedzią olbrzymiej frekwen-
cji w listopadową noc wyborczą. 
Szacunki mówią nawet 150 mi-
lionach oddanych głosów. Była-
by to procentowo najwyższa fre-
kwencja od wyborów prezydenc-
kich w 1908 r. 

Kto się powinien cieszyć z ta-
kiej frekwencji? Liczby pokazu-
ją, że na razie przede wszyst-
kim demokraci. Podczas „wcze-
snego głosowania” zarejestrowa-
ni demokraci dominują liczebnie 
nad republikanami stosunkiem 
2 : 1. W 2016 r. również przewa-
żali, ale nie w takiej skali, zale-
dwie kilkoma punktami procen-
towymi. Demokraci zyskują tak-
tyczną i psychologiczną prze-
wagę na ostatniej prostej. Re-
publikanie liczą na silną kontr-
ofensywę własnego elektora-
tu w „dniu wyborów” przez duże 
„d”, czyli 3 istopada. 

Skąd owa dość duża dys-
proporcja „wczesnych” głosów? 
Przekornie zapytajmy: czy można 
upolitycznić „wczesne” głosowa-
nie, mimo jego silnej tradycji, się-
gającej wręcz do początków re-
publiki? Można. W tym roku to się 
udało. Istnieje silne prawdopodo-
bieństwo, że Amerykanin gło-
sujący przed Dniem Wyborów 
nosi w miejscach publicznych 
maseczkę. I odwrotnie: Amery-
kanin wybierający się do urny 3 
listopada zapewne jest przeciw-
nikiem zakładania maseczek. 
Zarówno sceptycy maseczek, 
jak i wczesnego głosowania na-
brali swego sceptycyzmu wsku-
tek przede wszystkim apeli sa-
mego prezydenta USA. Nawo-
łuje on ich, by stawili się osobi-
ście przy urnie, nie wcześniej 
niż 3 listopada. Z drugiej strony 
Trump mobilizuje elektorat prze-
ciwny, w tym ten, który wcześniej 

sprzyjał republikańskim kandyda-
tom, ale się nań obraził. Do urn 
masowo stawili się czarnoskórzy 
oraz z jakiegoś powodu przeciw-
ne strategii „stadnej odporności” 
osoby 65+. 

Kruczki 

Skąd niechęć prezydenta do gło-
sowania korespondencyjnego? 
Ostateczne wyniki głosowania 
możemy poznać dopiero 6 listo-
pada, natomiast w noc wybor-
czą pojawią się już pierwsze wy-
niki. Wyniki naturalnie zniekształ-
cone przez rezultaty głosowa-
nia w stanach, w których poło-
żono nacisk na głosowania oso-
biste. Słowem: istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że Donald 
Trump zwycięży 3, aniżeli 6 listo-
pada. Na oczach opinii publicznej 
toczy się konstytucyjny bój o losy 
kart do głosowania wędrujących 

między 3 a 6 listopada. Szcze-
gólnie w stanach „swingujących”, 
m. in. w Pensylwanii. W ponie-
działek Sąd Najwyższy odrzu-
cił skargę republikanów na pro-
cedurę, zaakceptowaną zresz-
tą przez tamtejszy stanowy sąd 
najwyższy, pozwalającą urzęd-
nikom wyborczym na zliczanie 
głosów jeszcze przez trzy dni po 
Dniu Wyborów.

Dla porządku: w Pensylwa-
nii wedle sondaży Biden prze-
grywa 7. punktami. I jak było 
powiedziane, przegrywa rów-
nież w pozostałych „battlground 
states”: Michigan, Wisconsin, na 
Florydzie, w Północnej Karoli-
nie, Iowa, Ohio, Georgii i Arizo-
nie, z wyjątkiem Teksasu, gdzie 
prowadzi jeszcze 1 lub 2 punk-
tami. Trump wciąż sporo tra-
ci do Bidena wśród białych ko-
biet z przedmieść, które dały mu 
zwycięstwo w 2016 r. Ostatnia 
debata raczej nie odwróci tego 
trendu. Cała retoryka wiecowa, 
cała narracja kampanijna Trum-
pa ogniskuje się – co budzi swo-
istą konsternację zwłaszcza re-
publikanów – na najtwardszym, 
pro-trumpowym elektoracie par-
tii. Będący zakładnikami Trum-
pa i jego głównej broni – tweete-
ra – liderzy GOP oraz senato-
rowie walczący o reelekcję, na-
wet w takich stanach jak Połu-
dniowa Karolina czy Alaska, sta-
rają się jak tylko potrafią zdy-
stansować od prezydenta, ra-
tując swój polityczny byt i więk-
szość republikańską w Senacie. 
Ted Cruz nazwał to, co grozi re-
publikanom w listopadzie „rzeź-
nią”… Symulacje uwzględniające 
aktualne dane sondażowe w po-
szczególnych senatorskich „wy-
ścigach” dają im 30 proc. szans 
na utrzymanie większości.

Kryzys

Wszystko wskazuje na to, że po-
wyborczy kryzys polityczno-kon-
stytucyjny będzie szczególnie 
bolesny dla republiki. Prezydent 
już teraz przygotowuje się do ba-
talii prawnych i formułuje sztab 
prawników. Konsekwentnie od-
mawia, m. in. uczynił to podczas 
debaty ze swym kontrkandyda-
tem, zadeklarowania „pokojowe-
go przekazania władzy”. Swo-
ich wyborców na wiecach prze-
konuje o nadchodzącym „oszu-
stwie wyborczym”. Niektórzy 
dawni bliscy współpracownicy 
prezydenta od dawna wieszczą, 

iż Trump nie odda władzy dobro-
wolnie, bez względy na wynik. 
Czołowi republikanie zdają się 
podzielać te obawy, stąd dekla-
racja szefa większości w Senacie 
McConnella, że wszystko się od-
będzie z literą prawa i konstytucji. 

Pierwszym wątpiący w „poko-
jowe” zamiary Trumpa był daw-
ny prawnik „do zadań specjal-
nych” celebryty-biznesmena, 
potem prezydenta, Michael Co-
hen. Ostrzegał jeszcze w trakcie 
swych zeznań w Kongresie w lu-
tym 2019 r., a ostatnio w napisa-
nej w więzieniu książce: Disloyal: 
A Memoir: The True Story of the 
Former Personal Attorney to Pre-
sident Donald J. Trump. Przeby-
wał za kratami w ramach tej sa-
mej sprawy karnej, w której prze-
wija się nazwisko jego byłe-
go szefa, jako „co-conspirator”. 
W poniedziałek swymi obawami 
kolejny raz podzielił się John Bol-
ton, były doradca prezydenta ds. 
bezpieczeństwa narodowego:

„Powiedzmy sobie szczerze: 
Trump nie odejdzie w eleganc-
ki sposób, jeśli przegra. […] Czy 
doprowadzi sytuację do skrajno-
ści? Tego nie wiemy”.

Bolton przekonuje, że nie wy-
starczy, że demokraci pokona-
ją Trumpa. Zerwać z nim muszą 
sami republikanie. 

W ten kontekst wpisuje się 
bój o opróżnione miejsce w Są-
dzie Najwyższym. Republikanie 
najpewniej osiągną swój cel i sę-
dzia Amy Coney Barrett uzupeł-
ni wakat. Stanie się to na kilka dni 
przed wyborami. Sąd Najwyższy 
niewątpliwie zostanie wciągnię-
ty w polityczny spór, i jak w 2000 r., 
może mieć istotny wpływ na wy-
nik wyborczy, a przynajmniej na 
czas rozstrzygnięcia owego 
sporu. Wciągnięty niezależnie 
od woli samych sędziów, wśród 
których, zwłaszcza w konserwa-
tywnej części silne jest przywią-
zanie do tradycji i konstytucjona-
lizmu, o czym republikanie prze-
konali się w poniedziałek. 

Za to o polaryzacji amerykań-
skiej sceny politycznej, postępu-
jącej od Obamy, świadczy fakt, 
że jeszcze nie tak dawno sędzio-
wie Sądu Najwyższego zatwier-
dzani byli w Senacie ponadpar-
tyjną większością. Tak się stało 
nawet w wypadku sędzi Sonii So-
tomayor, uważanej przez środo-
wiska prawicowe za skrajnie le-
wicową. Drugi kandydat Obamy, 
nominowany w roku wyborczym 
2016 roku, wbrew histo-

Wczesne głosowanie, maseczki i talibowie
 ■ O czym można mówić 15 dni przed wyborczą metą w USA? Tylko o wyborach rzecz jasna. „Wcze-

sne” wybory trwają aktualnie w prawie 30 stanach, a frekwencja przy urnach jest iście rekordowa. 
Zagłosowało dotąd ok. 28 milionów wyborców, co stanowi ok. 20 proc. głosów oddanych w 2016 r., 
a zagłosowało wówczas ok. 136 milionów obywateli. Wówczas też ostateczna liczba „wczesnych” 
i „nieobecnych” głosów wyniosła 46,1 miliona dla 38 stanów. Obecnie zagłosowało plus-minus 
10 razy więcej osób, aniżeli w 2016 r. Rekordowa frekwencja przekłada się wyniki w poszczególnych stanach, 
przede wszystkim w tzw. „swing states” oraz nowych „swing states”, czyli stanach zmieniających swą trady-
cyjną barwę czerwoną na różową lub nawet jasnoniebieską. W Georgii, należącej do tych ostatnich, mowa jest 
o 152 proc. stanu urn z 2016 r., w tym samym czasie.

▶

Paweł 
Zyzak

Trump nie ma poparcia wszyst-
kich republikanów – nie sto-
ją za nim murem, a RNC, czy-
li przewodnictwo partii repu-
blikańskiej, bardzo nieumiejęt-
nie prowadzi kampanię. Ostat-
ni zryw RNC to wydatek 25 mi-
lionów dolarów na ogłoszenia 
telewizyjne – o wiele za mało 
i za późno. Nawet specjali-
ści wyborczy konserwatywnej 
stacji TV Fox zaznaczali, że 
Trump nie podkreśla swojego 
głównego atutu, czyli umiejętno-
ści wyprowadzenia gospodarki 
z kryzysu pandemii Coronaviru-
sa. Wczoraj brał udział w wiel-
kim wiecu wyborczym w Ari-
zonie. Mówił, że jeśli on prze-
szedł przez wirus i tak dobrze 

się czuje, to każdy będzie mógł 
przejść. Chociaż Trump umie 
podgrzewać nastroje tłumów, 
ale ten atut nie przekłada się na 
konkretny plan wyborczy i go-
spodarczy ważny dla przecięt-
nego Amerykanina. 

Natomiast duże poparcie 
prawie wszystkich stacji TV dla 
demokratów bez żadnego kryty-
kowania Joe Bidena, stawia go 
na piedestale jako namaszczo-
nego w obecnym czasie przy-
wódcę USA, który wyprowadzi 
kraj na dobrą ścieżkę gospo-
darczą. Historia jego syna Hun-
tera Bidena i jego skorumpowa-
ne układy w ukraińskiej spół-
ce energetycznej jest CENZU-
ROWANA. Media społeczno-

ściowe Twitter, FB i inne kasu-
ją wypowiedzi rzeczniczki Bia-
łego Domu, Trumpa i innych lu-
dzi, twierdząc że mają prawo 
do cenzurowania. Jest to dla 
nas niesłychany precedens, po-
twierdzający tylko, że w global-
nym świecie o wolności słowa 
decyduje nie kraj zamieszka-
nia tylko zarządzający media-
mi. Miejmy nadzieję, że Trump 
obudzi się ze swojego sztywne-
go podejścia do wyborów i wy-
borców i przedstawi na ostatniej 
prostej konkretny plan działania. 

Jeśli nie, to obudzimy się w li-
stopadzie w świecie Amery-
ki na drodze do socjalistycz-
nych przemian – i cenzury.... 

Ostatnie dni wyścigu 
wyborczego

 ■ Końcowe dni tych zupełnie innych wyborów na prezyden-
ta USA są naznaczone cenzurą lewicy w mediach oraz wysił-
kami obecnego prezydenta Trumpa na pozyskanie każdego 
głosu wśród tak zwanego prostego ludu. 

Agnieszka Marczak
T  W -W

Nr 230 • 23 października – 5 listopada 20204



Opinie i Akcenty

Przyczyny reformacji 

Tymczasem zarówno przyczy-
ny reformacji jak i jej następstwa 
nie dadzą się łatwo ująć w jedno-
czynnikowe schematy. Reforma-
cja była bowiem wypadkową sze-
regu dokonujących się niezależ-
nie od siebie procesów w kultu-
rowej, gospodarczej i politycznej 
sferze życia społecznego w po-
łączeniu z nieodłącznym wpły-
wem przypadku uobecniające-
go się w przełomowych momen-
tach historii. Zaryzykować moż-
na tezę, że do reformacji doszłoby 
i tak bez Lutra, lecz to wystąpienie 
zakonnika z Wirtembergii nada-
ło reformacyjnej teologii charakte-
rystyczne motywy i problemy. 

W kulturze zachodniej wieki 
późnego średniowiecza charak-
teryzują się pogłębieniem proce-
sów indywidualizacji społeczeń-
stwa. Procesy te przyśpieszyła 
epidemia dżumy, która w XIV wie-
ku pochłonęła od 1/4 do 1/3 po-
pulacji społeczeństw zachodnich. 
Człowiek średniowiecza uświado-
mił sobie, że wobec śmierci każ-
dy jest równy. Znakiem kształto-
wania się religijnej indywidualiza-
cji był ruch devotio moderna i wie-
lokrotnie wznawiany poradnik ży-
cia duchowego Tomasza à Kem-
pisa (1380-1471) O naśladowa-
niu Chrystusa, który pielęgnował 
indywidualne sumienie wierzą-
cych i ich indywidualną odpowie-
dzialność przed Bogiem. W kul-
turze pojawiło się dążenie powro-
tu czy właściwie odrodzenia kultu-
ry starożytnej. Wzbudziło to zain-
teresowanie językami starożytny-
mi greckim i hebrajskim i dążenie 
do czytania Biblii w językach ory-
ginalnych. Wreszcie wynalazek 
druku Gutenberga przyczynił się 
do rozwoju języków narodowych, 
co znacznie przyśpieszyło obieg 
idei w Europie. 

Kryzys Kościoła (na przełomie 
XIV i XV było trzech papieży) po-
stawił problem jego reformy. Szła 
ona w dwóch kierunkach. Pierw-
szy obejmował demokratyza-
cję wewnętrznej struktury Kościo-
ła i wprowadzenia wyższości so-
boru nad papieżem. Drugim kie-
runkiem zmian miało być wprowa-
dzenie języków narodowych do li-
turgii kościoła. W Czechach rzecz-
nikiem unarodowienia liturgii i ję-
zyka był Jan Hus, spalony na so-
borze w Konstancji w 1415 r. 

W sferze gospodarczej Eu-
ropa przełomu XIV i XV w. była 
kontynentem, na którym rozwija-
ła się gospodarka towarowo-pie-
niężna rozsadzająca tradycyjne 
struktury społeczne: parafię, wieś, 
cech rzemieślniczy, w którym jed-
nostka spędzała do tej pory więk-
szość swojego życia. Rynek wią-
zał wieś z miastem, zaś handel 
zamorski i odkrywanie innych kon-
tynentów uświadamiały Europej-
czykom istnienie wielości kultur 
i cywilizacji. 

W sferze politycznej kształ-
tujące się od XIV monarchie na-
rodowe podkopywały uniwersa-
listyczną władzę cesarza i pa-
pieża. Władcy narodowi stawa-
li się suwerenami we własnych 
państwach, które przekształcały 
się w monarchie stanowe. Zgro-
madzenia stanowe reprezentu-
jące szlachtę i mieszczaństwo, 
a w niektórych krajach (Szwe-
cja) nawet chłopstwo były prototy-
pem współczesnych demokracji, 
czyli władzy ludu. Choć monarcha 
nadal był uznawany za pomazań-
ca Bożego, to w codziennej prak-
tyce rządzenia musiał w najważ-
niejszych sprawach, takich jak na-
kładanie nowych podatków, odwo-
ływać się do woli i poparcia ludu. 
Tę zmianę w źródle legitymiza-
cji władzy najlepiej oddaje Książę 
Machiavellego. 

Luter a usprawiedliwienie 
z wiary

W ówczesnym Kościele od lat 
mówiło się o konieczności refor-
my. Jednakże sami zwolennicy 
zmian w Kościele nie byli zgod-
ni, co do kierunku reform. Ponad-
to reforma hierarchicznej, mię-
dzynarodowej struktury Kościo-
ła powszechnego była rzeczą 
skomplikowaną i trudną do prze-
prowadzenia bez impulsu z ze-
wnątrz. Takim impulsem było wy-
stąpienie Lutra w 1517 r. Marcin 
Luter urodził się w 1483 r. rodzi-
nie chłopskiej, lecz jego rodzice, 
aby zdobyć utrzymanie, musie-
li wyjechać z rodzinnej wsi. Mat-
ka Lutra zajmowała się dziećmi, 
a ojciec pracował jako górnik, 
a później hutnik. Rodzice chcie-
li, aby Marcin został prawnikiem, 
lecz ten wstąpił do zakonu au-
gustianów, otrzymując w 1507 r. 
święcenia kapłańskie. W rozwoju 
duchowym Lutra kluczowym pro-
blemem było pytanie: w jaki spo-
sób mogę zostać zbawiony: czy 
przez wiarę, czy przez uczynki. 

Pod wpływem pism św. Au-
gustyna i Nowego Testamen-
tu Luter doszedł do wniosku, że 
podstawą zbawienia jest uzna-
nie własnej grzeszności i indy-
widualne zwrócenie się do Boga 
z prośbą o przebaczenie grze-
chów. Swoją śmiercią na krzyżu 
za grzechy grzesznika zapłacił 
już bowiem Jezus Chrystus. To, 
co jedynie może człowiek zro-
bić to zaakceptować ten fakt i po-
prosić Boga o przebaczenie. Na 
tak skierowaną do niego prośbę 
Bóg odpowiada pozytywnie i po-
woduje odrodzenie, a właściwie 
ciągłe odradzanie się jego ży-
cia. Choć nawrócony człowiek 
nadal grzeszy, to jego grzechy 
– gdy je szczerze wyzna – zo-
staną przebaczone, a on sam 

może stopniowo wyzwolić się 
spod ich wpływu. Człowiek w in-
terpretacji Lutra nie może sobie 
sam zasłużyć u Boga na zba-
wienie przez spełnianie dobrych 
uczynków. Uczynki w teologii Lu-
tra wypływają z wiary i są jej zna-
kiem, lecz same w sobie są bez-
wartościowe, jeżeli temu nie to-
warzyszy zmiana świadomości 
człowieka. 

Teologiczne rozmyśla-
nia Lutra zbiegły się z ogłosze-
niem w 1516 r. przez ówczesne-
go papieża Leona X sprzedaży 
odpustów. Dochody z ich sprze-
daży miały zostać przeznaczone 
na spłatę długów i budowę bazy-
liki św. Piotra w Rzymie. Handel 
odpustami był oparty na uczyn-
kowej koncepcji zbawienia. We-
dług nauczania ówczesnego Ko-
ścioła, Chrystus i święci uczyni-
li na ziemi więcej dobrego, niż 
im to było potrzebne do wła-
snego zbawienia. Z tego nad-
miaru dobra mógł korzystać Ko-
ściół, udzielając innym uczynki 
łaski, które skracały czas prze-
bywania dusz w czyśćcu. Pro-
blem polegał na tym, że kupowa-
niu uczynków łaski przez wierzą-
cych nie towarzyszyła indywidu-
alna skrucha i żal za grzechy. Ko-
ściół w obliczu problemów finan-
sowych ignorował te duchowe 
konsekwencje sprzedaży odpu-
stów i rosnące mylne przekona-
nie, że zbawienie można kupić.

Następstwa reformacji

Ogłoszenie odpustów zbiegło się 
z odkryciem przez Lutra, a wła-
ściwie sformułowaniem na nowo 
koncepcji usprawiedliwienia pły-
nącego jedynie z wiary, obecnej 
przecież w Nowym Testamencie 
i pismach doktorów i teologów 
Kościoła powszechnego. Tym 
można zdaje się tłumaczyć zde-

cydowaną reakcję Lutra w po-
staci przybicia do drzwi kościoła 
zamkowego w Wittenberdze 95 
tez domagających się reformy. 
Zapoczątkowały one serię wyda-
rzeń, których nikt nie zamierzał, 
nie mógł przewidzieć i co naj-
ważniejsze nie chciał. 

Duchowieństwo nowych ko-
ściołów protestanckich 
od samego początku kła-
dło nacisk na upowszechnie-
nie Biblii wśród wierzących. 
Stąd w XVI wieku nastąpiło 
tłumaczenie Biblii na języki 
narodowe, rozwój szkolnictwa 
i powstanie świeckiej literatury 
tworzonej w językach etnicz-
nych, co pośrednio przyczyni-
ło się do wzrostu świadomości 
narodowej. Te zmiany kulturo-
we wymusiły również reformę 
samego Kościoła katolickiego 
dokonaną w XVI w. na soborze 
trydenckim, w której większą 
niż dotychczas uwagę zwra-
cano na edukację społeczeń-
stwa i kształcenie duchowień-
stwa. Rozbicie religijne Euro-
py utrwaliło suwerenność wła-
dzy państwowej wobec mo-
zaiki wyznań i kościołów pro-
testanckich oraz wzmocni-
ło pozycję poszczególnych 
monarchów państw kato-
lickich wobec urzędujące-
go papieża w Rzymie. Ponad-
to w teologii protestanckiej do-
wartościowano rolę pracy za-
wodowej, która nie była dłużej 
traktowana jako kara za grze-
chy, lecz metoda przekształca-
nia świata i budowy Królestwa 
Bożego na ziemi, co sprzyja-
ło rodzącej się gospodarce ka-
pitalistycznej opartej na wol-
ności ekonomicznej i indywi-
dualnej odpowiedzialności. 

Poznań, 20 października 2020 

Reformacja. Jak do niej doszło?
 ■ Wiedza przeciętnego sympatyka Zjednoczonej Prawicy o genezie reformacji i jej wpływie na polską 

historię i kulturę jest raczej niewielka i ogranicza się do kilku stereotypowych wyobrażeń. W roku 
500-lecia reformacji w kręgach zjednoczonej prawicy i bardziej na prawo od nich sporą popularność zdobył film Luter i rewo-
lucja protestancka, Grzegorza Brauna, założyciela i prezesa Konfederacji Korony Polskiej oraz książka Pawła Lisickiego, Luter. 
Ciemna strona rewolucji udowadniająca, że od Lutra prowadzi prosta droga do Gułagu. W kontekście wzmianki o filmie i książ-
ce, warto wspomnieć, że teologiczne kontrowersje w sprawie zbawienia między katolikami a luteranami zostały po prawie 500 
latach przezwyciężone we „Wspólnej Deklaracji w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu” ogłoszonej przez Światową Federację 
Luterańską i Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan podpisanej 31 października 1999 r. i dostępnej w internecie. 

Krzysztof 
Brzechczyn

rycznemu, ponadstuletnie-
mu konsensusowi, został nie tyl-
ko utrącony przez większość re-
publikańską, ale dziś dał jej pre-
tekst do forsowania, bez poszu-
kiwania jakiegokolwiek kon-
sensusu, własnego kandydata. 
Mimo iż wzorcowego ze wzglę-
du na doświadczenie, profesjo-
nalizm, etykę pracy i integralność 
światopoglądową.

Próżnia

Okres „przejściowy” między 
Dniem Wyborów, a zaprzysięże-
niem 20 stycznia 2021 r. będzie 
czasem silnych napięć i chaosu. 

USA pogrążą się w wewnętrz-
nej, politycznej batalii. Już te-
raz elity amerykańskie świado-
me „osłabionej odporności” pań-
stwa, w dobie kampanii wybor-
czej i olbrzymiego kryzysu epi-
demicznego, kierują pod ad-
resem przede wszystkim Ro-
sji i Chin ostrzeżenia, że każda 
próba wykorzystania tej słabości 
spotka się z gwałtowną odpo-
wiedzią. Obydwaj główni adwer-
sarze, a także państwa aspirują-
ce do rangi mocarstw, nie mar-
nują bowiem okazji, jaką deter-
minuje bezwzględna i destruk-
cyjna kampania w USA. Chiny 
ostentacyjnie osaczają Tajwan, 

Kreml dokonuje ostatnich, zale-
głych jeszcze mordów politycz-
nych, Korea Północna potrzą-
sa swym arsenałem ICBM, Tur-
cja zajmuje się rozwiązywaniem 
sporów granicznych na Kauka-
zie Południowym, ba „między-
narodówka islamska” spod fla-
gi ISIS, która jakoby została zli-
kwidowana, zajmuje kolejne 
strategiczne przyczółki w Sahe-
lu i Afryce Wschodniej. Mowa 
choćby o ostatnim brawurowym 
desancie terrorystów na port 
Mocimboa da Praia w północ-
nym Mozambiku. 

Ofensywę terroryzmu na Bli-
skim Wschodzie i w Afryce ośmie-

lają kolejne zapowiedzi wyco-
fywania wojsk amerykańskich, 
a jakże, wpisujące się w scena-
riusz kampanii wyborczej. Skutki 
łatwo przewidzieć. W 2008 r. wy-
cofywanie wojsk i nie-interwen-
cjonizm również były elementem 
kampanii wyborczej, a imple-
mentacja tego „programu” do-
prowadziła do powstania wkrót-
ce potem m. in. parapaństewka 
terrorystów na terenie Syrii, Ira-
ku i Libii. 

W aktualną kampanię wpisu-
ją się m. in. rozmowy z rządem 
afgańskim i talibami. Ci ostat-
ni, mocno zaniepokojeni tym, 
co może się wyłonić z cha-

osu w USA, w dziesiątą rocz-
nicę ataków na World Trade 
Center, zdecydowali się, usta-
mi swego rzecznika, na niety-
powe dla organizacji ekstremi-
stycznych „endorsement” jedne-
go z kandydatów:

„Mamy nadzieję, że wygra wy-
bory i usunie amerykańską obec-
ność wojskową z Afganistanu”.

„Kiedy usłyszeliśmy, 
że wykryto u Trumpa CO-
VID-19, mocno się zaniepoko-
iliśmy jego stanem zdrowia. 
Ale wygląda na to, że ma się 
coraz lepiej” – skonstatował 
jeden z talibskich liderów. 

▶
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Jarosław Pinkas, główny inspek-
tor sanitarny, swoje październiko-
we spotkanie w stołecznym Klu-
bie Ronina obdarzył charaktery-
stycznym tytułem „Prawda na osi 
czasu”. To dość znamienne, bo 
dr Pinkas, zakwestionował tym 
samym klasyczne ujęcie proble-
mu prawdy. Oczywiście, że pró-
bował tylko usprawiedliwić moc-
no zmienne w czasie twierdze-
nia i opinie kierownictwa mini-
sterstwa zdrowia m.in. w spra-
wie sensowności zakrywania ust 
oraz nosa lub wchodzenia do la-
sów. Także niektóre własne. Ale 
bez względu na motywacje, ja-
kie nim kierowały, chcąc nie 
chcąc, wszedł w buty relatywisty. 

Jarosław Pinkas, który pod-
czas spotkania na Foksal po-
wiedział o sobie, że jest akade-
mikiem, wie przecież dobrze, 
że upływ czasu nijak się ma do 
kształtu prawdy, natomiast wraz 
z upływem czasu może i powi-
nien zmieniać się nasz stopień 
jej rozpoznania, czyli stan wiedzy 
o tym, jak się faktycznie rzeczy 
mają... Miejsce i czas sprzyjały 

zresztą refleksji nad racjonalno-
ścią przyjętej strategii działania, 
tym bardziej że zaledwie kilka 
dni wcześniej pojawiła się dość 
istotna Deklaracja z Great Bar-
rington, kwestionująca dotych-
czasową, schematyczną prakty-
kę przezwyciężania wywołanej 
zarazą opresji. 

Jednak dr Pinkas z tych moż-
liwości nie skorzystał, więc zosta-
nie zapamiętany jako autor ory-
ginalnej frazy o wkładaniu lodu 
do majtek, oraz jako osoba usil-
nie rekomendująca szczepionki, 
których jeszcze nie ma i nie wia-
domo, czy kiedykolwiek zdoła-
ją się one pojawić wystarczająco 
bezpieczne i skuteczne, zważyw-
szy na labilność siódmego, ata-
kującego ludzi koronowirusa. 

Arbitralne rządy dwóch 
ministrów 

Do połowy sierpnia br. resortem 
zdrowia zarządzał tandem: mi-
nister Łukasz Szumowski i jego 
zastępca Janusz Cieszyński. 
Profesor Szumowski, kardiolog 

i elektrofizjolog, dał się poznać 
jako osoba źle znosząca poglą-
dy nawet tylko cokolwiek od-
mienne od oficjalnych, dominu-
jących w światowych mediach 
głównego nurtu. Przy tej posta-
wie pozostał, mimo coraz liczniej-
szych poważnych wystąpień kra-
jowych i zagranicznych specjali-
stów, wskazujących, że zarów-
no zalecenia płynące z nieprzej-
rzystej finansowo i strukturalnie 
WHO, jak też dotychczasowe for-
my zapobiegania epidemii arbi-
tralnie i jak na komendę wdrożo-
ne przez polityków niemal wszyst-
kich państw, jawnie rozmijają się 
z elementarną wiedzą teoretycz-
ną oraz (po początkowym szoku) 
z coraz skuteczniejszymi meto-
dami leczenia pacjentów z choro-
bą CoViD-19. 

W naszej zbiorowej pamię-
ci zapisało się owo słynne „wy-
płaszczanie krzywej” oraz „wy-
szczepianie populacji”, może 
jeszcze „kupowanie czasu”. Skut-
ki przyjętych rozwiązań? Ow-
szem, w pierwszym okresie krzy-
wa zachorowań została wyraźnie 

spłaszczona, świetnie też na tle 
innych krajów wyglądała stosun-
kowo niska liczba zgonów. Re-
sort zyskał na czasie, inaczej mó-
wiąc, rozprzestrzenianie się wiru-
sa w populacji – raczej nieuchron-
ne, wobec jego wysokiej zaraźli-
wości! – skutecznie lockdownem 
opóźniono. Ale przecież nie za-
trzymano. I niestety, nie wyko-
rzystano tego „kupionego” czasu 
należycie. 

Dość odmienne wątki zwią-
zane z aktywnością superre-
sortu zdrowia pojawiły się, gdy 
na światło dzienne wyszła moc-
no niestandardowa próba zaku-
pu respiratorów oraz kilka innych 
dziwacznych (to eufemizm) trans-
akcji, przeprowadzonym przez 
jego kierownictwo, w warunkach 
co najmniej oczywistego konflik-
tu interesów. Ponadto w prze-
strzeni publicznej ministrowi Szu-
mowskiemu zdarzyło się kil-
ka razy wypaść z manier albo na 
jednym oddechu mówić rzeczy 
jawnie sprzeczne, czy wreszcie 
zapowiadać wytrwanie na od-
powiedzialnej placówce, by za-

raz potem podać się do dymisji... 
I to właśnie tuż przed ową trudną 
jesienią oraz zapowiadaną drugą 
falą zachorowań.

Trzeba przyznać, że prof. 
Szumowski nie ma łatwo: przez 
jednych jest kreowany niemal 
na św. Łukasza z Anina, walczą-
cego z przebrzydłym smokiem 
SARS-CoV-2, podczas gdy dru-
dzy chcą właśnie w nim i Janu-
szu Cieszyńskim widzieć głów-
ny powód usilnego starania się 
przez kierownictwo Prawa i Spra-
wiedliwości o ustawę popularnie 
nazwaną Bezkarność+. Trudno 
się zatem dziwić sporej huśtaw-
ce nastrojów, jakiej ulega: raz na 
pełnomorskim jachcie, innym ra-
zem w jednoimiennym szpitalu. 
I to w roli pacjenta, a nie ministra. 

Stan wiedzy o zarazie 

Po trzech kwartałach, w cią-
gu których świat, a przynajmniej 
jego wypłacalna część, zma-
ga się z dość agresywną in-
wazją dziwnego wirusa SARS-
-CoV-2, wiemy już znacz-

Władza wirusa: 
pokusy i przymusy

 ■ Profesor Włodzimierz Gut, mikrobiolog i wirusolog, w jednym z wywiadów uchylił rąbka tajemni-
cy. Z jego słów wynikało, że epidemię koronowirusa dałoby się szybko zakończyć... Jednak ze wzglę-
du na grę różnych interesów musi ona niestety trwać. 

Waldemar Żyszkiewicz
Z   

►

Prof. dr hab. Ryszard Rutkowski
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nie więcej niż w pierwszym 

kwartale tego roku. Mó-
wiąc wprost, stan wiedzy nauko-
wej w tym przedmiocie znacząco 
się poszerzył, ale o dziwo kierow-
nictwo resortu zdrowia nie przeja-
wiało ochoty do dyskusji w spra-
wie doskonalenia czy modyfika-
cji raz przyjętych metod postę-
powania. Dodajmy, że przyjętych 
naśladowczo, według rutyny obo-
wiązującej w okresie wstępnej 
paniki i dezorientacji. 

Jednak dziś profesjonali-
ści w kraju i zagranicą, wiedzą już 
o wiele więcej. I chcą się płyną-
cymi z tej wiedzy wnioskami dzie-
lić, nie znajdując niestety u rzą-
dzących żadnego, nawet czy-
sto poznawczego zainteresowa-
nia. Politycy sprawujący władzę 
uporczywie powtarzają: DDM, 
DDM, DDM... Czyli dezynfekcja 
– dystans społeczny – maski. No 
i lockdown. Najpierw twardy: za-
mknięcie globu na cztery spu-
sty, teraz różne „miękkie” przy-
mknięcia krajowych obszarów: 
lecznictwa, szkolnictwa, gospo-
darki... I tak ad libitum. Rządzą-
cych, oczywiście. Modne, ale 
całkowicie irracjonalne ze wzglę-
du na kapryśnie mutujący pato-
gen mantrowanie za Billem Ga-
tesem o szczepionkach (Vaccine, 
vaccine!) trochę ostatnio ustało. 
Pytanie, czy definitywnie. Prze-
cież to nadal świetny interes do 
zrobienia. 

Co dziś wiemy, a czego 
nie wiemy o zarazie? Nie wiemy, 
skąd się wziął feralny wirus. Wie-
my, że jest bardzo zaraźliwy, lecz 
szczęśliwie niezbyt śmierciono-
śny. Przynajmniej w dotychcza-
sowej odsłonie, bo nie można wy-
kluczyć, że jest to rodzaj depopu-
lacyjnej bomby z opóźnionym za-

płonem... Tym bardziej że w świa-
towych i krajowych mediach poja-
wiają się groźne wieści o nadcho-
dzącej drugiej fali tej zmory, która 
– głównie za sprawą podejmowa-
nych środków zapobiegawczych 
– radykalnie przewróciła życie 
setek milionów ludzi. Tu wszak-
że stajemy wobec istotnego dy-
lematu: owszem, natura potra-
fi być bezlitosna, ale nie jest per-
fidna. Najmocniejsze warianty wi-
rusa, momentalnie zabijając go-
spodarza, unicestwiają przy oka-
zji siebie. Więc na arenie w dłuż-
szej perspektywie pozostają jego 
mniej zabójcze wersje... 

Jeśli obawiamy się, że w dru-
giej odsłonie SARS-CoV-2 od-
pali coś naprawdę mordercze-
go, to znaczy milcząco zakłada-
my, iż to może być jakiś labora-
toryjny konstrukt, fabrykat, broń 
biologiczna... Ewentualnie, nawet 
SARS-CoV-3. Być może, rządzą-
cy coś o tym wiedzą, lub przynaj-
mniej z czymś takim się liczą. Po-
wszechne działanie państw we-
dług jednej recepty, czyni tę hi-
potezę całkiem prawdopodobną. 
Z drugiej jednak strony, mamy 
przykłady Szwecji, Brazylii, UK 
do choroby premiera Johnsona, 
no i przede wszystkim USA, na-
wet po chwilowym odosobnieniu 
zakażonego prezydenta Trumpa, 
co uwidacznia różnicę między 
stadnym, schematycznym reago-
waniem na zagrożenia a wystę-
pującą jednak zdolnością do nie-
ulegania potencjalnym globalnym 
szantażystom. 

Choć was tratujemy, 
ale ratujemy...

Prowadzący programy informa-
cyjne, którzy niemal unisono, 

choć w różnych językach powta-
rzają od miesięcy te same for-
mułki. Okładki brytyjskich ga-
zet z prezentacją aplikacji co-
vidowej w smartfonie, różniące 
się jedynie kolorem... Zniknęła 
cała werbalnie sławiona różno-
rodność, bo wszystko odbywa 
się pod dyktando i na komendę. 
Często wbrew rzetelnej wiedzy 
i dobrym praktykom. Przy obec-
nej łatwości komunikacyjnej, na-
wet transkontynentalnej, trudno 
tego nie dostrzec. Nic dziwnego, 
że ludzie się burzą. Bo teatr te-
lewizji to jedno, a rzeczywistość 
to drugie. I trudno je ze sobą 
pomylić. 

Najgorsze, że wojskowy dryl 
nieoptymalnych, często irracjo-
nalnych bądź wręcz przeciwsku-
tecznych obostrzeń sanitarnych, 
który w imię ochrony ludzkiego 
życia od trzech kwartałów jest na-
rzucany znacznej części świato-
wej populacji, stanowi jednocze-
śnie zamach na istotę człowie-
czeństwa. Czy rządzący napraw-
dę tego nie dostrzegają? Czy tyl-
ko nie wolno im pokazać, że wi-
dzą? Dlaczego rujnują gospodar-
kę, zadłużając na wiele pokoleń 
do przodu swoje państwa? Czy 
ci, którzy podejmują ważkie de-
cyzje ciążące na życiu współ-
obywateli-rodaków nie widzą 
sprzeczności w narzucaniu rygo-
rów demolujących w imię ochro-
ny zdrowia więzi rodzinne, spo-
łeczne, towarzyskie? Czy depre-
sje, samobójstwa, rozkład ro-
dzin, śmierci w szpitalnej izolacji, 
bez ujrzenia bliskich, albo brak 
kontaktu matek z nowonarodzo-
nymi dziećmi to naprawdę go-
dziwa cena za uniknięcie ostrej 
niewydolności oddechowej, któ-
rą umiemy już coraz lepiej leczyć 

i która u większości zakażonych 
(czy raczej nosicieli) przebiega 
bezobjawowo? 

Odpowiedź rządzących ła-
two przewidzieć: odwołają się do 
odpowiedzialności za wspólno-
tę, naród, społeczeństwo. I będą 
mieli rację. Pytanie tylko, dlacze-
go właśnie w imię tej odpowie-
dzialności ignorują wiedzę teo-
retyków i praktyków, którzy nie 
są lobbystami ani globalnego ka-
pitału, ani korporacji farmaceu-
tycznych. I nie marzą o rządzie 
światowym. Choćby takich jak 
dr Wolfgang Wodarg czy prof. dr 
nauk med. Sucharit Bhakdi z Nie-
miec, albo prof. John P. A. Ioan-
nidis z amerykańskiego Uniwer-
sytetu Stanforda. 

Światełko z Great 
Barrington

Zresztą głosów rozsądku, upo-
minających się o naukową de-
batę, opartą na rzetelnych da-
nych o stopniu rozprzestrzenie-
nia się wirusa (wystarczą testy 
przesiewowe na reprezentatyw-
nej próbie losowej!) oraz jego 
faktycznej zjadliwości, nie brak 
i w Polsce. Na błędy przyjętej 
strategii zwalczania nowego od-
zwierzęcego patogenu wskazy-
wali m.in. prof. dr hab. nauk med. 
Ryszard Rutkowski, z Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku, 
czy dr Zbigniew Martyka, ordy-
nator oddziału zakaźnego w Dą-
browie Tarnowskiej. 

Prof. Rutkowski wystoso-
wał do kierownictwa MZ, pre-
zesa Naczelnej Izby Lekarskiej 
oraz do środowisk medycz-
nych, w tym także lekarzy-par-
lamentarzystów, dwa listy z se-
rią pytań, wskazujących na brak 

uzasadnionych przesłanek, czy-
li na daleko posunięty wolunta-
ryzm w podejmowaniu decyzji 
o obostrzeniach, mocno przecież 
ingerujących w życie Polaków. 
Dociekliwość pytań w pierwszym 
liście, z 7 maja br., dobrze ko-
responduje z krytyczną posta-
wą prof. Johna Ioannidisa, nato-
miast wnioski i rozpoznania pły-
nące z drugiego listu, przenika 
troska analogiczna jak u autorów 
Deklaracji z Great Barrington, 
ogłoszonej 4 października. 

Krytyczne stanowisko wo-
bec totalizującej strategii zwal-
czania wirusa SARS-CoV-2 oraz 
zalecenie jej istotnej modyfika-
cji, proponowane przez troje wy-
bitnych epidemiologów, profe-
sorów z uniwersytetów: Harvar-
da, Stanforda oraz Oxfordzkie-
go, poparło już swymi podpisami 
10,5 tys. naukowców w zakresie 
medycyny i zdrowia publicznego, 
blisko 29 tys. praktykujących le-
karzy i personelu medycznego, 
a także ponad pół miliona prze-
jętych nienormalną sytuacją oby-
wateli z całego świata. 

Tymczasem polscy polity-
cy parlamentarni, pod ko-
niec września, tuż przed spo-
dziewaną jesienną falą za-
chorowań, zajęli się tzw. piąt-
ką dla zwierząt. Zresztą, poza 
Konfederacją, PSL-em i mi-
nistrem rolnictwa Ardanow-
skim, uczynili to nader soli-
darnie. W obliczu pnącej się 
ostro w górę liczby zakażeń/
zachorowań oraz przymusu 
noszenia masek trudno się 
oprzeć wrażeniu, że gruntow-
nie pomylili priorytety.

(17 października 2020)

Powiedz sosno, gdzie jest żołnierz,
który wspierał ramię o twój konar,
i padając o ciebie dłonią otarł?
Odpowiedzcie lasy, bory,
gdzie poszedł żołnierz
ze skrawkiem sosnowej kory?

Drzewa echem cicho zaszumiały:
Żołnierz poległ na polu chwały!

Powiedz, rzeko, gdzie jest żołnierz,
który twoją wodę pił swoimi dłońmi?
Czemu, rzeko, nie odpowiesz?
Żołnierz twoją falą zmywał
z twarzy czarny proch.
Razem, rzeko, płyńmy, twarz żołnierza gońmy.
Czemu odpowiedzią twoją tylko szloch?

Z żalu brzegi rzeki się wylały:
Żołnierz poległ na polu chwały!

Powiedz, drogo, gdzie jest żołnierz,
który tędy maszerował
coraz wolniej?

Czemu, drogo, wciąż od nowa,
liczysz jego ślady?
Czemuś ty nie miała
dla żołnierza dobrej rady?

Jakżeś ty go, drogo, wiodła,
że go kula tak ubodła?

Żółte liście drogę już zawiały.
Żołnierz poległ na polu chwały!

Powiedz, ziemio, gdzie jest żołnierz,
który czułe szeptał ci zwierzenia,
o dziewczynie, nie o wojnie...?
Czemu, ziemio, śpisz spokojnie,
mówże, dosyć już milczenia?
Gdzieżeś, matko ziemio, wtedy była,
żeś ty swego syna nie broniła?

Tylko rany ziemi już zostały:
Żołnierz poległ na polu chwały

▶

Ballada o polskim żołnierzu
1918-1919-1920

Czesław Kuriata
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Takich fenomenów natury można 
opisać więcej, są dobrze pozna-
ne i udokumentowane, bo w wy-
stępują w wielkości (od kilku mili-
metrów do metrów) umożliwiają-
cej obserwację. Zejdźmy do wiel-
kości znacznie mniejszych (mi-
krometr, nanometr). Tutaj jest 
już inny świat, nie do końca po-
znany i zrozumiały. Takim świa-
tem są procesy życiowe zacho-
dzące w komórkach i między 
komórkami.

Procesy życiowe są złożo-
ne, tajemnicze, a czasami nie-
odgadnione. Jak na przykład za-
programowana śmierć pojedyn-
czych komórek w organizmie. Ja-
kie to ma znaczenie dla organi-
zmu? Czy paradoksalnie zwięk-
sza to organizmowi szansę prze-
życia? Aby to zrozumieć, trzeba 
odwołać się do badań na pozio-
mie biologii molekularnej. 

Badania zaprogramowanej 
śmierci komórki są prowadzo-
ne od dawna, ale jakoś nie cie-
szą się dużym zainteresowa-
niem społeczeństwa, bo po co 
sobie głowę zaprzątać śmier-
cią, zwłaszcza teraz, kiedy me-
dia straszą nas koronawirusem. 
Gdyby szukać jakieś analogii dla 
apoptozy, czyli zaprogramowanej 
śmierci komórki, to wyobraźmy 
sobie zakończenie pracy starej 
elektrowni atomowej i jej rozbiór-
kę. Proces rozbiórki elektrowni 
musi być dokładnie zaplanowany. 
Najpierw trzeba zatrzymać re-
aktory atomowe, co jest proce-
sem skomplikowanym, opartym 
na obliczeniach prowadzonych 
przez symulacje komputerowe. 

Dalej proces rozbiórki elek-
trowni podzielony jest na trzy 

części. Po zatrzymaniu pra-
cy reaktorów, trzeba usunąć ma-
teriał radioaktywny i wywieźć 
go ze szczególną ostrożno-
ścia w bezpieczne miejsce. Na-
stępnie przeprowadzić rozbiórkę 
elektrowni według planu wcze-
śniej zatwierdzonego przez od-
powiedni urząd. Trzecim etapem 
jest przygotowanie miejsca zaj-
mowanego przez elektrownię do 
społecznego użytku. 

Każdy z tych trzech etapów 
składa się z dużej ilości kroków 
i kroczków, które są realizowa-
ne przez specjalistów uzbrojo-
nych w odpowiedni sprzęt i na-
rzędzia. Towarzyszy temu ścisła 
i określona sekwencja zdarzeń, 
nie ma tu chaosu i niezaplanowa-
nego przepychania się różnych 
ekip pracowników między sobą. 

Proces śmierci komórki wy-
gląda bardzo podobnie. Zaczyna 
się od naruszenia homeostazy jej 
egzystencji. Zachwianie równo-
wagi doprowadza do zaburzenia 
procesu życia w kierunku nieod-
wracalnej dekonstrukcji komór-
ki. Działanie przebiega stopnio-
wo, jest wieloetapowe i ostatecz-
nie kończy się śmiercią komór-
ki. Komórka nie włącza progra-
mu śmierci samoistnie. Potrzeb-
ny jest tutaj sygnał drugiej ko-
mórki, która „wie”, że ta komór-
ka ma umrzeć i wysyła jej „poca-
łunek śmierci”. Po otrzymaniu sy-
gnału komórka zaczyna popeł-
niać „samobójstwo”. Proces ten 
nazywa się apoptozą. Każdego 
dnia w naszym organizmie umie-
rają w ten sposób miliardy komó-
rek i... dzięki temu żyjemy.

Równowaga procesów ży-
ciowych w komórce jest jak huś-

tawka, po jednej stronie huś-
tawki są białka prowadzące do 
śmierci (białka proapoptotycz-
ne), po drugiej stronie są biał-
ka, które powstrzymują komór-
ke przed śmiercią (białka anty-
apoptotyczne). Sprawa wyda-
nia wyroku śmierci na komór-
kę nie jest ostatecznie przesą-
dzona, bo to zależy od tego, któ-
re z tych białek przeważy na tej 
huśtawce życia. Jeżeli w komór-
ce skazanej na śmierć jest wię-
cej białek antyapoptotycznych, 
to komórka przeżywa, staje się 
„rebeliantem” i wyłamuje się 
spod kontroli komórek układu 
immunologicznego. 

Takie zjawisko zostało zaob-
serwowane wiele lat temu. Wy-
mknięcie się komórki spod apop-
tozy, to pozbawienie kontroli or-
ganizmu nad życiem i śmiercią 
komórek i w konsekwencji może 
to prowadzić do rozwoju komó-
rek nowotworowych. W takiej sy-
tuacji komórki układu immunolo-
gicznego wysyłają „wyrok śmier-
ci” komórkom nowotworowym, 
a one sobie z tego nic nie robią. 
Stają się „nieśmiertelne”, co pa-
radoksalnie prowadzi do śmierci 
człowieka.

Kluczowym białkiem w takim 
procesie może być antyapoptycz-
ne białko nazwane Bcl-2. Muta-
cja części regulatorowej w ge-
nie tego białka może doprowa-
dzić do jego zwiększonej produk-
cji. Zjawisko to zostało zaobser-
wowane w przewlekłych białacz-
kach u człowieka. Nowotworowa 
choroba krwi pozostawiona sa-
mej sobie prowadzi do powsta-
nia zwiększonej ilości limfocytów 
niefunkcjonalnych. To prowadzi 

do nagromadzenia się tych ko-
mórek w śledzionie, wycięńcze-
nia organizmu nadmierną ilością 
komórek, aż w końcu do zabloko-
wania układu krążenia i śmierci. 
Proces ten jest powolny, rozłożo-
ny na lata, stąd białaczka nazwa-
na jest przewlekłą. 

Obraz to ponury, ale na 
szczęście firmy farmaceutycz-
ne zaprojektowały i wyproduko-
wały inhibitor, który blokuje funk-
cję białka Bcl-2. Inhibitor ten zo-
stał zatwierdzony jako lek przez 
amerykańską administrację FDA 
(Food and Drug Administration) 
i od roku 2016 jest udostępnio-
ny do leczenia ludzi chorych nie 
tylko na przewlekłą białaczkę, 
ale i na inne pokrewne choro-
by nowotworowe. Podanie cho-
remu leku powoduje, że komór-
ki białaczkowe mają zablokowa-
ne białko Bcl-2 i umierają maso-
wo, a to daje pacjentowi szansę 
na dłuższe życie.

Opisany tutaj bardzo pobież-
nie i w wielkim uproszczeniu pro-
ces apoptozy i wyłamanie się pro-
cesu spod dyktatu układu immu-
nologicznego, umożliwił lepsze 
zrozumienie koncepcji samobój-
czej śmierci komórki, która para-
doksalnie chroni organizm przed 
śmiercią. Dokładniejsze pozna-
nie tego procesu przyczyniło się 
do poznania „pięty Achillesa” ko-
mórek białaczkowych i możli-
wość wyeliminowania ich z ogra-
nizmu chorego. Jest to przykład, 
że biologia molekularna daje nam 
szansę na odszyfrowanie patolo-
gicznej strony komórek nowotwo-
rowych i ewentualnie komplet-
ne wyleczenie chorego. Nieste-
ty nie zawsze to dociera do świa-

domości społeczeństwa. Wciąż 
trwa poszukiwanie alternatyw-
nych dróg terapii chorych na no-
wotwory, a to często prowadzi ich 
do aktywności hochsztaplerów, 
szarlatanów i zwykłych oszu-
stów, którzy obiecują chorym 
„cudowne” wyzdrowienie w za-
mian za wysokie sumy pieniędzy.

Od autora:
Jeżeli tematy, które tutaj po-

ruszyłem interesują Czytelni-
ka, to zapraszam do przeczyta-
nia moich miniwykładów (https://
wp-projektu.pl/artykuly/teksty-
-autorskie/zaprogramowana-
smierc -komorek-w-zy w ych-
organizmach/) na stronie inter-
netowej Fundacji En Arche, która 
zajmuje się działaniem na rzecz 
nauki i edukacji (enarche.pl).

Wrocław, 16 października 2020

Prof. dr hab. Andrzej Myc – Absolwent 
Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału 
nauk przyrodniczych. W 1977 roku roz-
począł pracę w Instytucie Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej (IITD) PAN we 
Wrocławiu. W 1984 roku obronił pracę 
doktorską, a w 1988 roku rozpoczął stu-
dia post doktoranckie w Memorial Sloan-
-Kettering Cancer Center w Nowym Jor-
ku. Pięć lat później przeniósł się do In-
diana University w Indianapolis, IN, gdzie 
kontynuował badania nad szokiem sep-
tycznym. W 1997 roku został zatrudniony 
na University of Michigan, w szkole me-
dycznej. Tam zajmował się wykorzysta-
niem nanotechnologii w projektowaniu 
celowanych leków anty-nowotworowych 
oraz projektowaniem szczepionek do-
śluzówkowych nowej generacji, opartych 
na wykorzystaniu nanoemulsji. Na stałe 
mieszka w Stanach Zjednoczonych. 

Zrozumienie samobójczej śmierci 
komórki podstawą projektowania 
leków przeciwnowotworowych

 ■ Od wielu lat obserwujemy zadziwiające zjawiska w naturze. Kolibry (Trochilus scitulus) poruszają skrzydłami 
od 8 do 200 razy na sekundę. Lecą z prędkością od 20 do 45 mil na godzinę. Samice modliszek (Mantis religiosa) 
zjadają samców w czasie kopulacji, ale to nie powstrzymuje samców przed ich zapładnianiem. Rekiny z gatunku 
Isurus paucus płyną z prędkością 68 km/h. A dorosłe samice moli włosienniczek (Tineola bisselliella) żyją około 
miesiąca bez pożywienia, składając jaja w wełnianych wyrobach. 

Andrzej Myc
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Komentarze i Felietony

Oto główne założenia uchwały:

1. Studia na polskich uczelniach 
są płatne w ujednoliconej kwo-
cie, wynikającej ze średniej 
kosztów studiów, bez różnico-
wania na studia więcej i mniej 
kosztochłonne. Jedynie, cze-
sne studiów trwających powy-
żej 10 semestrów (np. lekar-
skie lub przy powtarzaniu roku) 
jest odpowiednio wyższe.

2. Student otrzymuje stypendium 
pokrywające koszty studiowa-
nia w postaci pożyczki, w wy-
sokości niezależnej od docho-
dowości rodziny, umarzane 
stopniowo w czasie studiów 
i pracy zawodowej.

3. Stypendium wypłacane jest na 
początku każdego semestru. 
Składa się ono z: a/ kwoty po-
krywającej czesne, stanowią-
cej 10 proc. kosztów całości 
studiów, b/ kwoty na utrzyma-
nie studenta (wyżywienie, po-
moce naukowe, rozrywki kul-
turalne itp.) oraz, dla osób spo-
za ośrodka uczelni, c/ stypen-
dium mieszkaniowego w wyso-
kości przeciętnej opłaty za za-

kwaterowanie w domu akade-
mickim. Stypendium w czę-
ści b i c student otrzymuje tak-
że w czasie praktyk zawodo-
wych. Można zrezygnować 
z pobierania stypendium w jej 
części lub całości i studiować 
na własny koszt.

4. Po zaliczeniu przez studenta 
semestru, kwotę pożyczki na 
stypendium częściowo uma-
rza się w stopniu uzależnio-
nym od średniej ocen, uzyska-
nych z egzaminów przez stu-
denta w sesji.

5. Po otrzymaniu przez studenta 
dyplomu ukończenia studiów, 
następuje dodatkowo częścio-
we umorzenie kwoty stypen-
dialnej pożyczki, w stopniu za-
leżnym od oceny uzyskanej na 
dyplomie.

6. Pozostała część zaciągnię-
tej przez studenta pożycz-
ki na stypendia, traktowana 
jest jako kredyt oprocentowa-
ny w wysokości 1 proc. rocz-
nie. Jest on umarzany w rów-
nych ratach co roku, w czasie 
pracy w instytucjach w Polsce 
przez okres równy czasowi po-

bierania stypendium. Przy pod-
jęciu pracy poza Polską, kre-
dytobiorca zobowiązany jest 
do spłacenia kwoty pozostałej 
po poprzednich umorzeniach.

7. Student może otrzymać do-
datkowo stypendium fundowa-
ne przez zakład pracy, upraw-
niające i zobowiązujące go do 
pracy w zakładzie fundatora 
przez czas równy okresowi po-
bierania stypendium.

8. Wyróżniający się student 
może otrzymać też stypen-
dium za wyniki, jedno na kie-
runku studiów.

9. Stypendia wymienio-
ne w punktach 7 i 8 nie wpły-
wają na wysokość normalnego 
stypendium.

10. W celu podwyższenia efek-
tywności i poziomu stu-
diów, obniża się znaczą-
co liczebność grup studenc-
kich, zwłaszcza laboratoryj-
nych i magisterskich. Umożli-
wi to bezpośredni kontakt stu-
denta z nauczycielami aka-
demickimi i ustne sprawdza-
nie wiedzy studentów (zwłasz-
cza na egzaminach).

11. Poziom kształcenia studen-
tów poszczególnych kie-
runków studiów wszystkich 
uczelni w Polsce sprawdza 
się poprzez przeprowadzo-
ny w ostatnim semestrze stu-
diów przez wszystkich studen-
tów test, obejmujący wiedzę 
z programu wszystkich przed-
miotów z całości studiów, 
poza rokiem pierwszym. Po-
może to studentom odświeżyć 
swoje wiadomości przed eg-
zaminami dyplomowymi. Wy-
niki testu nie wpływają na oce-
ny indywidualnych studentów, 
a dają porównanie poziomu 
kształcenia w różnych ośrod-
kach akademickich, na danym 
kierunku studiów. 

12. Ocena jakości kształce-
nia w okresie wieloletnim 
może opierać się na śledze-
niu zapotrzebowania na absol-
wentów danego kierunku z po-
szczególnych uczelni, przez 
zakłady pracy.

„Darmocha” demoralizuje! 
Studia na czołowych uczelniach 
świata są wysoce efektywne, ale 

bardzo kosztowne. Wprowadze-
nie płatnych studiów w przed-
stawionym systemie nie pogor-
szy warunków studiowania na 
polskich uczelniach. Spowodu-
je ono intensywniejsze kształ-
cenie się studentów, ze wzglę-
du na stopień umorzenia pożycz-
ki i w efekcie wzrost poziomu na-
uczania. Musi być jednak zmie-
niony sposób oceny nauczycieli 
akademickich. Zamiast „punkto-
zy” powinna być ocena wyników 
nauczania, mierzona wspomnia-
nym ministerialnym testem, wraz 
z uwzględnieniem wyników w pra-
cy naukowej. 

Do tego konieczna jest zmia-
na systemu finansowania uczelni. 
Aby nauczyciel akademicki mógł 
mieć wyniki badań naukowych, 
musi mieć odpowiednie fundusze 
na badania własne, a nie tylko 
planowane granty. Musi mieć też 
możność szybkiego nabycia po-
trzebnych materiałów do badań, 
bez przetargów, ograniczonych 
jedynie do kosztownej aparatury.

Prof. dr hab. dr h. c. multii, emeritus 
Wacław Leszczyński. Wrocław.

Reforma wyższych studiów
 ■ Zadaniem uczelni jest kształcenie młodzieży. Wyższe szkolnictwo wymaga gruntownej reformy, konieczne jest zerwanie z komunistycz-

nym myśleniem. W 1981 r. powołana przez Senat Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu komisja ds. re-
formy studiów, której przewodniczyłem, przyjęła na mój wniosek uchwałę w tej sprawie. Zaraz potem „wybuchł” stan wojenny, sprawa 
przestała być aktualna i poszła w zapomnienie. 

Wacław 
Leszczyński
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Historia i Pamięć

Żaden kraj nie utra-
cił równie wielkiej czę-
ści swego materialne-
go dziedzictwa. W daw-
nej Polsce mieliśmy jed-
ne z największych zbio-
rów klejnotów (jako stra-
tegiczny zasób państwa 
gromadził je np. Zyg-
munt August), ogrom-
ne kolekcje malarstwa 
(ta Władysława IV była 
m.in. drugą najwięk-
szą pod względem licz-
by obrazów Rubensa), 
a księgozbiór braci Za-
łuskich nie miał równych 
pod względem liczby in-
kunabułów, skarbów gra-
fiki czy kartografii. Nie-
zliczone wojny i rabun-
ki unicestwiły nie ma-
jące nigdzie swych od-
powiedników rezyden-
cje w rodzaju Krzyżto-
poru. Z tysięcy dworów, 
owych skarbców sztu-
ki i narodowych pamią-
tek, nie pozostał kamień na ka-
mieniu. Polskie muzea wygląda-
ją więc dziś blado, w szczególno-
ści na tle galerii państw, które nie 
tylko miały przywilej odwieczne-
go gromadzenia własnych zaso-
bów, ale też bezkarnego grabie-
nia cudzych. Nasze zachowa-
ne materialne dziedzictwo to tyl-
ko okruchy tego, co powstawa-
ło w minionych wiekach. Tym bar-
dziej powinniśmy o nie dbać, ale 
też tym bardziej powinniśmy ota-
czać troską pamięć o historycz-
nych dokonaniach Polski i Po-
laków. Ocalałymi zabytkami nie 
przyćmimy Luwru czy pereł To-
skanii. Natomiast niezwykłość 
polskich losów a nade wszyst-
ko wkład pokoleń naszych roda-
ków w ocalenie europejskiej cy-
wilizacji i budowę świata wolnych 
ludzi to wielki powód do narodo-
wej dumy i walor mogący budzić 
fascynację każdego, kto ten do-
robek zechce poznać.

Zaplanowana 
marginalizacja polskich 

dokonań

Powstała w roku 1980 Solidar-
ność była jednym z najwięk-
szych, najbardziej oryginalnych 
i fascynujących ruchów spo-
łecznych ostatniego półwiecza. 
I to w skali całego świata. Skupia-
ła uwagę mieszkańców wszyst-
kich kontynentów jako urucha-

miająca wielkie pokłady huma-
nizmu propozycja budowy ładu 
opartego na głębszych relacjach 
międzyludzkich. Tych unikato-
wych osiągnięć nie zdołał zgru-
chotać PRL-owski aparat prze-
mocy. Jego zniszczenie okaza-
ło się możliwe dopiero w po po-
łączeniu sił komunistów i często 
bliskich im biografią kręgów nie-
stety działających w łonie samej 
Solidarności. Stąd też ład, wy-
poczwarzający się od roku 1989 
okazał się jej zaprzeczeniem. 
Od 30 lat większość uczniów pol-
skich szkół w ogóle nie spotyka 
się na lekcjach historii z wyda-
rzeniami, związanymi z Solidar-
nością. W całym procesie edu-
kacji gros naszych dzieci i mło-
dzieży w ogóle nie poznaje histo-
rii najnowszej. Okrojony wymiar 
godzin skutkuje tym, że często 
już II wojna światowa nie mieści 
się w realizowanej części progra-
mu. Proceder ten ma zbyt wiel-
ką skalę i trwa zbyt długo, by nie 
mieć wrażenia, że jest działa-
niem zamierzonym. 

W interesie postkomuszych 
„elit” III RP nie leży upowszech-
nianie wiedzy o tym, z jakich krę-
gów one się wywodzą, komu za-
wdzięczają swoją pozycję. Tak, 
jak nie jest żadną korzyścią dla 
nich prawda o zbrodniach UB 
i walce żołnierzy wyklętych, tak 
nie jest też przypominanie o do-
konaniach i bohaterach Solidar-
ności. Przywiezieni z Moskwy 

poprzednicy elit Ubekistanu po-
wyciągali niczym króliki z kape-
lusza „bohaterów” w rodzaju ge-
nerała Waltera czy partyzan-
ta Moczara, ich następcy w po-
dobny sposób wyczarowli swo-
ich. A ludzi rzeczywistych ogrom-
nych zasług zepchnięto na mar-
gines i skazano na zapomnie-
nie. Naszą powinnością wobec 
tych szlachetnych postaci, któ-
rym tak wiele zawdzięczamy, jest 
pamięć o nich. Jest ona też obo-
wiązkiem wobec polskiej historii. 
Apeluję więc o spisywanie dzie-
jów ludzi zasłużonych w walce 
o (używając słów roty przysię-
gi Solidarności Walczącej) uwol-
nienie od komunizmu ludzi i na-
rodów. Dziś chciałbym przypo-
mnieć jedną z nich.

Żelazny charakter 
a zarazem uosobienie 

ciepła i dobroci

Z opisaniem działalności Toś-
ka Ferenca mam taki problem, 
że w czasach podziemia obowią-
zywała zasada „im mniej infor-
macji, tym lepiej”, a po wyjściu 
z konspiry wspominać nie chciał. 
Uważał, że w Polsce jest jesz-
cze ogromnie dużo do zrobienia, 
stąd jeszcze nie pora na utrwala-
nie historycznych relacji. Wszyst-
ko, co mogę o nim opowiedzieć, 
ma więc jedynie charakter przy-
czynkarski. Mam nadzieję, 
że wśród czytelników znajdą się 

mogący tę opowieść skorygować 
i rozwinąć.

Urodził się w 1946 roku w By-
tomiu, w wieku 16 lat ukończył 
szkołę zawodową w Iławie, uzy-
skując kwalifikacje elektryka. Na-
ukę kontynuował w technikum 
gastronomicznym we Wrocławiu, 
kilka lat pracował jako kucharz, 
barman, kelner. W 1972 roku 
powrócił do pierwszego zawo-
du i pracował w wrocławskim 
Hutmenie, bazie PKS-u, Fa-
bryce Dywanów w Kowarach, 
a od 1978 roku w Budopolu. Wte-
dy też zaczął kolportować wydaw-
nictwa drugiego obiegu – „Ro-
botnika”, „Podaj Dalej”, „Biuletyn 
Dolnośląski”. W czasie pracy na 
budowie eksportowej w Czecho-
słowacji jego rozmowy z kolega-
mi na temat ustroju zostały przez 
kierownictwo uznane za niebez-
pieczne – zerwano z nim umo-
wę i nakazano powrót do kra-
ju. Krótko potem zaczął się pol-
ski Sierpień, w czasie którego To-
siek robił, co mógł, by solidarno-
ściowe strajki rozpoczęły się tak-
że we Wrocławiu. Po ich zwy-
cięstwie zaangażował się w bu-
dowanie struktur NSZZ Solidar-
ność w przedsiębiorstwie Budo-
pol. Przez 16 miesięcy obowiązki 
męża i ojca łączył nie tylko z pra-
cą zawodową, ale i wielką spo-
łeczną aktywnością na rzecz so-
lidarnego społeczeństwa, budu-
jącego narodową wolność i ład 
oparty na fundamencie prawdzi-

wych wartości. Organi-
zował wykłady o chrze-
ścijańskim etosie pracy, 
upowszechniał publika-
cje o godzeniu efektyw-
ności produkcji z pod-
miotowością skupionych 
na niej ludzi. W budowie 
silnego związku zawo-
dowego widział znaczą-
cy krok w kierunku zrzu-
cenia komunistycznego 
jarzma oraz niepodległo-
ści ojczyzny. Po wprowa-
dzeniu stanu wojenne-
go uważał, że nie nale-
ży biernie poddawać się 
przemocy. Organizując 
strajk w swoim zakładzie 
opowiadał się za uży-
ciem do budowy bary-
kad także butli z acety-
lenem. Stłumienie pro-
testu oznaczało dla Toś-
ka wieloletni czas nęka-
nia represjami. Jak się 
okazało „wilczy bilet”, 
z jakim w grudniu 1981 

został zwolniony z pracy, w sto-
sunku do niego obowiązywał nie 
tylko w PRL-u, ale i w III RP. Nie-
mal do końca życia rodzinę utrzy-
mywał z różnych dorywczych za-
jęć. Znany już dobrze bezpiece 
i często przez nią nękany nie tyl-
ko nie zrezygnował z niepodle-
głościowej działalności – stała 
się ona główną treścią jego ży-
cia. Zaczął od malowania napi-
sów na murach, ale od początku 
dążył do stworzenia organizacji, 
mogącej podejmować różnorakie 
działania na dużą skalę.

Od zapomnianej „Lechii” 
do Solidarności Walczącej

Jeszcze przed pierwszymi „wo-
jennymi” Świętami Bożego Na-
rodzenia Tosiek doprowadził do 
stworzenia zalążka konspiracyj-
nej struktury, której nazwa świad-
czyła o stawianiu sobie przez nią 
celów o wiele dalszych od związ-
kowych. Narodowa Organiza-
cja Wyzwoleńcza „Lechia” brała 
udział w druku i kolportażu pra-
sy Regionalnego Komitetu Straj-
kowego, ale za główne zadanie 
naczelne wyznaczyła sobie grun-
towne zmiany ustrojowe i nie-
podległość. Wiosną 1982 zaczę-
ła wydawać pismo „Goniec Pol-
ski” (ukazało się 15 numerów), 
z entuzjazmem przyjęła powsta-
nie Porozumienia Solidarność 
Walcząca. Dążąc do konsoli-

Antoni Ferenc i Polska 
jego marzeń

 ■ Uczestnika wycieczki młodych Amerykanów po krajach Europy spytano, co zrobiło na nim najwięk-
sze wrażenie w Polsce. Znający cuda architektury Francji, Włoch, Hiszpanii zamyślił się i odpowiedział: 
„Chyba nic…”. Po chwili jednak ożywił się i z podziwem w głosie dodał: „Ale historię to Polska ma ab-
solutnie nadzwyczajną, niezrównaną!”

Artur Adamski

►
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podziemia parę miesięcy później 
„Lechia” w całości weszła w skład 
organizacji Kornela Morawieckie-
go, wchłaniającej wówczas także 
inne konspiracyjne inicjatywy.

Tosiek był znany ze swej ak-
tywności w działającym przy ko-
ściele św. Klemensa Dworza-
ka duszpasterstwie ludzi pra-
cy i w innych środowiskach, któ-
rym księżą udzielali schronie-
nia i wsparcia np. u salezjanów 
z kościoła Chrystusa Króla. Dzię-
ki tym kontaktom powstawały ko-
lejne kilkuosobowe komórki Soli-
darności Walczącej. Tosiek kie-
rował ich członków na kursy dru-
ku, prowadzone przez Barbarę 
Sarapuk, choć zespoły te reali-
zowały zadania nieograniczające 
się do poligrafii.

Osoba znana i permanent-
nie represjonowana przez SB 
miła trudności z konspirato-
rem. Często rozmiar prowadzo-
nej przez służby obserwacji unie-
możliwiał spotkania ze współpra-
cownikami. Wiele więc Tosiek 
załatwiał za pośrednictwem du-
blerów, a bycie śledzonym po-
wodowało, że nie musiał unikać 
uczestnictwa w demonstracjach 
(które dla wielu zaangażowa-
nych w konspirę było wykluczo-
ne). Bywał w ich trakcie zatrzy-
mywany, bity, przebywał w aresz-
tach. Rewizje wywracały miesz-
kanie do góry nogami, liczne 
działania nękające miały na celu 
budowanie wrażenia, że siepa-
cze reżimu czają się na każdym 
kroku. W czasie jednego z prze-
słuchań Tosiek doszedł jednak 
do wniosku, że metody bezpie-
ki w jakiejś mierze mogą być 
przeciw skuteczne. Kiedy bo-
wiem w milczeniu wysłuchiwał ty-
rady oficera SB doszedł do wnio-
sku, że funkcjonariusze uważa-
ją go za osobę krańcowo zde-
terminowaną, ze strony której li-
czyć się muszą z każdą ewen-
tualnością. Krótko potem spraw-
dził praktyczną moc tej opinii, 
swymi krzepkimi rękami chwyta-
jąc w bramie jednego z śledzą-
cych go ubeków. Trzymany przez 
Tośka nie mógł sięgnąć po broń 
a był przerażony tak krańcowo, 
że wyglądał na żegnającego się 
z życiem. Usłyszał wtedy od Toś-
ka: „Wy też bywacie sami, więc 
pamiętajcie o tym, gdybyście ko-
muś chcieli zrobić krzywdę”. Sku-
teczne też okazywało się wy-
prowadzanie śledzących w pole 
dzięki zamianie ubrań z osoba-
mi o podobnej posturze. Tą meto-
dą Tosiek mieszał szyki bezpiece 
np. współdziałając z też śledzo-
nym Andrzejem Zarachem.

W roku 1984 Ferenc został 
aresztowany w ramach najwięk-
szej wsypy w całej historii Soli-
darności Walczącej. Był jedną 
z ponad stu osób, przeciw któ-
rym toczyło się śledztwo. Po 
paru miesiącach uwięzienia zo-
stało ono jednak umorzone w wy-
niku amnestii, ogłoszonej z okazji 
40 rocznicy PRL-u.

Etyczny ład Polski z jego 
marzeń

Jednym z ogniw Solidarności 
Walczącej, w których działał To-

siek, był zespół złożony z Maćka 
Dziubańskiego, Krzyśka Zwierza, 
Andrzeja Sztylera i mnie. Niema-
łą rolę w naszych zadaniach od-
grywały też żona Maćka Jani-
na oraz Krzyśka – Teresa. Na-
sza grupa drukowała część na-
kładu „Solidarności Walczącej”, 
utrzymywała łączność kurierską 
z Trójmiastem i okresowo z Gór-
nym Śląskiem, do celów trans-
portowych dysponowała też jed-
nym z organizacyjnych samocho-
dów – starym, tanim, „zajecha-
nym jak cygańskie skrzypce” du-
żym fiatem, który jednak moi ko-
ledzy potrafili utrzymywać w do-
skonałej technicznej sprawności. 
Z natury rzeczy nasze spotkania 
po ustaleniu spraw, związanych 
z działalnością, kończyły się roz-
mowami o rozwoju wydarzeń. To-
siek miał wtedy okazję obszer-
niejszego wyrażenia przekonań, 
którym krócej dawał wyraz bar-
dzo często. Jego wypowiedzi nie 
były projekcjami marzeń o kształ-
cie Polski, który kiedyś wywalczy-
my. Uważał, że tę ojczyznę przy-
szłości budujemy już teraz, w ar-
chipelagu kilkuosobowych gru-
pek tworzących podziemie. Pod-
kreślał, że jeśli przyszła Pola-
ka ma być lepsza od tej rządzo-
nej przez komunistów, to mak-
symalnie wysoką jakość musi 
mieć wszystko, co w konspira-
cji robimy. A nade wszystko ja-
kość najwyższą musi mieć moral-
ność nas samych. „Jeśli by było 
inaczej, to całe to nasze podzie-
mie nie miałoby sensu” – powta-
rzał Tosiek. Uważał, że niedosta-

teczna troska o rodzinę i innych 
ludzi, za których bierze się odpo-
wiedzialność, wysiłek zbyt mały 
lub nieefektywny – to jak „budo-
wanie drugiej komuny”. Do tej ka-
tegorii zaliczał najdrobniejsze 
przejawy nieuczciwości, nierze-
telności czy nadużywanie alko-
holu. Przy każdej też okazji przy-
gotowywał nas na twarde zderze-
nie z siepaczami reżimu. Często 
powtarzał: „Możesz się w ich ła-
pach znaleźć w każdej chwili. Mu-
sisz znać swoje słabe strony i być 
przygotowanym na to, że oni ich 
będą szukać, znajdą je i potra-
fią wykorzystać. Bycie członkiem 
Solidarności Walczącej oznacza 
gotowość na poniesienie bardzo 
daleko idących konsekwencji. 
Jakiekolwiek złamanie się – nie 
może wchodzić w grę.Tosiek wie-
dział, że część opozycji prowadzi 
tajne rozmowy z reżimem. Mówił 
o tym: „To, że dla kogoś ważniej-
sza jest prywata, że ktoś decydu-
je się być zdrajcą – w najmniej-
szym stopniu nie zwalnia nas 
z wierności zasadom”.

Wśród skazanych na 
zapomnienie

Do lat dziewięćdziesiątych jego 
życie wypełniała tytaniczna pra-
ca konspiracyjna, której towa-
rzyszyły ciągłe represje. Począ-
tek ustrojowej transformacji ob-
serwował z wielką goryczą. Padł 
mur berliński, w Pradze prezy-
dentem został Havel a w Pol-
sce nadal działała cenzura, pło-
nęły archiwa, esbekom przyzna-

wano bizantyjskie uposażenia, 
nie miała końca bezczelna i bez-
karna grabież narodowego ma-
jątku. Tosiek, któremu od grud-
nia 1981 konsekwentnie odma-
wiano zatrudnienia, próbował po-
wrócić do pracy w miejscu, z któ-
rego go zwolniono. Nadal okazy-
wało się to niemożliwe. Pozosta-
wała praca dorywcza, potem pro-
wadził działalność gospodarczą, 
polegającą na remontach miesz-
kań. Nie tracił wiary w możli-
wość wejścia Polski na drogę roz-
woju sprawiedliwego, na ocale-
nie wartości, które zbudowały 
Solidarność. Działał w Partii Wol-
ności, stanowiącej jawną kon-
tynuację Solidarności Walczą-
cej, w środowiskach związanych 
z Kościołem i lokalnym samorzą-
dzie najniższego szczebla. Z wła-
snymi propozycjami reform i in-
formacjami o szerzących się pa-
tologiach starał się dotrzeć do ra-
dia i gazet. W III RP obowiązywał 
jednak nieformalny quasi – mo-
nopol środków masowego prze-
kazu. Media elektroniczne i wiel-
konakładowa prasa głosiły, że re-
prezentują wszystkie nurty ide-
owe a każdy ma takie same pra-
wo głoszenia swych racji. W rze-
czywistości środowiska, do któ-
rych należał Tosiek, dysponowa-
ły środkami podobnymi do uży-
wanych przez konspirację w sta-
nie wojennym. W późnych latach 
dziewięćdziesiątych coraz więk-
szą część swego życia wiązał 
z Kościołem. Wielu jego przyja-
ciół interpretowała to jako poszu-
kiwanie takiego miejsca w swo-

jej ojczyźnie, w którym nie domi-
nuje większość opowiadająca się 
za TW Bolkiem lub TW Olkiem. 
Szukał pól twórczej aktywno-
ści, na których nie musiałby się 
przyglądać kolejnym wykwitom 
nikczemności władz. Tosiek re-
gularnie też spotykał się z gro-
nem wspierających się przyja-
ciół z Solidarności Walczącej. Po 
długich staraniach, w 66 roku ży-
cia przyznano mu wreszcie za-
służoną emeryturę. Skutkiem lat 
przymusowego pozostawania 
bez pracy była w najniższej usta-
wowej wysokości, ale stanowi-
ła wreszcie podstawę minimalnej 
stabilizacji. Tosiek zmarł jednak 
krótko po jej uzyskaniu 22 kwiet-
nia 2008.

Ojczyzna to nie tylko jej dzień 
dzisiejszy i jej przyszłość, ale też 
dziedzictwo poprzedzających 
nas pokoleń. Narodowa historia 
musi być nauczana i upowszech-
niana z uwzględnianiem jak naj-
szerszego wachlarza doświad-
czeń jednostek i zbiorowości. Je-
śli dane pokolenie nie jest usa-
tysfakcjonowane współczesnym 
mu obrazem społeczeństwa czy 
jego elit – musi ono znać do-
konania generacji minionych. 
A było wśród nich bez liku posta-
ci wspaniałych, bez reszty odda-
jących swe życie ojczyźnie. 

Jednym z takich Polaków, szla-
chetnych i bohaterskich a za-
razem niezmiernie sympatycz-
nych, ciepłych, mogących in-
spirować, służyć za wzór – był 
Tosiek Ferenc.

Nowy porządek świata
Świat wielkim lękiem spowity, 
Cisza zaległa w przestrzeni – 
Dowód to dziś znakomity, 
Że światem rządzą szaleni. 

Mają już depopulację, 
O której od lat wspominali, 
Pragną stosować gradację – 
By tylko silni przetrwali. 

Ich nowy porządek świata 
Już w fazie realizacji, 
Plan układali przez lata – 
By poddać świat infiltracji. 

Świat zniewolony w ich szponach, 
Świat w rękach uzurpatorów, 
Ich wizja świata szalona – 
Chcą wykoleić świat z torów. 

Prawo nam dane przez Boga 
Uznali za anachronizm; 
Na świecie dziś wielka trwoga – 
Tak swój budują hedonizm. 

Październik A.D. 2020.

Antoni Wysocki 

▶
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Opinie i Akcenty

Za czasów rządów PO-PSL 
państwo scedowało na gmi-
ny i fundacje problemy związa-
ne z repatriacją i osiedlaniem 
się powracających. To było zna-
czene utrudnienie dla deklaru-
jących chęć powrotu z terenów 
byłego Związku Sowieckiego. 
Co prawda, gmin jest blisko 2,5 
tys., ale w 2015 roku wydano tyl-
ko 140 wiz repatriacyjnych. I cho-
ciaż w 2019 roku było ich już 871, 
to przecież pod koniec XX wie-
ku tylko w Kazachstanie pozo-
stawałao 50-100 tys. potencjal-
nych repatriantów.

Tymczasem samorządy tro-
skliwie opiekują się bezdomny-
mi zwierzętami, przeznaczając 
na ten cel co roku ponad 280 
mln zł. Hunanitarne podejście do 
zwiarząt nie pozostaje w żadnym 
związku z refleksją o losie roda-
ków, zesłanych niegdyś na „nie-
ludzką ziemię”.

Oczywisty obowiązek pań-
stwa przeprowadzenia repatria-
cji wynika z przesłanek demo-
graficznych (niski przyrost natu-
ralny, emigracja zarobkowa), ale 
także moralnych (wszak to roda-
cy boleśnie doświadczeni przez 
sowieckiego zaborcę). Żadna 
z nich nie jest dostatecznie do-
ceniana. Nic wiec dziwnego, że 
na krajowych uczelniach stu-
diuje już ponad 40 tys. ukraiń-
skich studentów, choć mogli by 
tu być rodacy z azjatyckich re-
publik posowieckich czy krajów 
południowo-amerykańskich.

Tania siła robocza miała być 
– zdaniem transformacyjnych re-
formatorów – atutem konkuren-
cyjnym polskiej gospodarki. I tak 
było, z niekorzyścią dla rozwo-
ju gospodarczego (brak postę-
pu technologicznego, innowa-
cyjności). Po co kupować ma-
szyny, gdy można zatrudniać ta-
nich gastarbeiterów. Niemniej 
przykład zachodnich gospoda-
rek pokazał, że słabo asymilują-
cy się przybysze powodują wię-
cej kłopotów niż pożytku. Filozo-
fia multikulti nie sprawdziła się. 
Nie trzeba więc powtarzać błę-
dów państw zachodnioeuropej-
skich. Repatrianci nie będą prze-
cież tworzyli szariackich gett.

Z unijnego dobrodziejstwa 
(przysłowiowy londyński zmy-
wak) zatrudniania za najniż-
sze wynagrodzenie skorzystało 
ponad 2,5 mln polskich gastar-
beiterów. Wyjeżdżali z państwa 
PO-PSL, gdzie proponowano im 
śmieciówki, banksterskie kredy-
ty, wysokie czynsze za wynajem 
mieszkania. Jednak chętnych już 
coraz mniej, bo w 2018 roku – jak 
podaje GUS – emigrantów zarob-
kowych było 2,455 mln (rok wcze-
śniej – 2,540 mln, czyli więcej 
o 85 tys.). Pozostaje mieć na-
dzieję na realizację strategii de-
mograficznej i wielkiego powro-
tu Polaków, jakie zapowiadał pre-

mier Mateusz Mo-
rawiecki w swym 
ostatnim expose.

Rynek pracy

Totalna opozy-
cja, która tak chęt-
nie krytykuje rząd, 
nie wspomina, 
że w 2014 roku 
bezrobocie prze-
kraczało 12,5 
proc. (bez pracy 
pozostawało po-
nad 2 mln ludzi). 
Nie docenia też, 
że rekordowo ni-
skie bezrobocie 
przed zamroże-
niem gospodarki 
(w lutym 2020 roku 
– 5,5 proc.) niewie-
le się zwiększy-
ło. Chiński wirus 
nie zrujnował dy-
namicznie rozwi-
jającej się gospo-
darki (bezrobo-
cie w lipcu 2020 roku 
– 6,1 proc.), tyl-
ko nieco spowolnił 
tę dynamikę, nie 
bez udziału tarczy 
antykryzysowej.

R e j e s t r o w a -
ne w urzędach 
pracy bezrobocie 
oscyluje wokół mi-
liona (w kwietniu 
– 965,8 tys., w lip-
cu – 1029,5 tys.). 
W pierwszym pół-
roczu br. przecięt-
ne wynagrodze-
nie brutto wzrosło 
o 3,7 proc.. W za-
sadzie pracowni-
cy cenią sobie za-
trudnienie, a pra-
codawcy – pra-
cowników. Wszyscy wyczekują 
lepszych czasów (po pandemii). 
Nie wszyscy – szczególnie opo-
zycja – doceniają niezłą sytuację 
na rynku pracy.

Z wrześniowych badań 
CBOS wynika, że prawie dwie 
trzecie ankietowanych pozytyw-
nie ocenia sytuację na rynku pra-
cy, i tyleż samo nie obawia się 
utraty zatrudnienia. Co do przy-
szłości, to większość badanych 
jest przekonana, że ich sytu-
acja w firmie nie ulegnie zmianie. 
Co więcej, również większość (75 
proc.) respondentów ma poczu-
cie pewności zatrudnienia. Spa-
dek PKB w tym roku może być 
płytszy niż 3,5 proc. – przewidu-
je premier Mateusz Morawiecki. 
Wspiera go Tadeusz Kościński, 
minister finansów – o tej porze 
za rok będziemy już po recesji.

Tymczasem przedsiębiorcy 
koncentrują się na utrzymaniu 
miejsc pracy. Tylko 7,7 proc. firm 
sektora MŚP (małych i średnich 

przedsiębiorstw) zamierza zwol-
nić pracowników. Natomiast jed-
na piąta pracodawców przewidu-
je zwiększenie zatrudnienia. Ana-
lizy Krajowego Rejestru Długów 
„KoronaBilans MŚP” sugerują 
polepszającą się sytuację w za-
trudnieniu. Nie ulega wątpliwości, 
że wychodzenie z kryzysu bę-
dzie potrzebowało rąk do pracy. 
Jak na razie, pomijając repatrian-
tów i emigrantów zarobkowych, 
ukraińscy gastarbeiterzy chęt-
nie pracują w naszym kraju (czte-
ry razy większe zarobki). Nie 
ma więc potrzeby sprowadzania 
egzotycznych pracowników azja-
tyckich czy afrykańskich.

Repatrianci

Kolejne rządy III RP mają na su-
mieniu ciężki grzech zaniecha-
nia. Nie sprowadziły do kraju ro-
daków, zesłanych przez sowiec-
kich najeźdźców na rozległe te-
rytorium imperium zła. Uczyni-
li to Niemcy już na początku lat 

90-tych, sprowadzając do kra-
ju blisko milion swoich rodaków 
z Kazachstanu. Uczyniły to Cze-
chy czy Izrael. Także rosyjska 
gospodarka sięga po rodaków 
z byłych republik azjatyckich. Ka-
zachstan przyjął milion swych ro-
daków, zesłanych do sowieckich 
łagrów. Na tym tle polska nie-
możność, a raczej obojętność 
musi zastanawiać i oburzać.

Musieli opuścić swoje domy 
i gospodarstwa, tylko dlatego, że 
byli Polakami. W latach 30. Rosja-
nie wygnali do Kazachstanu sto 
tysięcy Polaków. Następne fale 
zesłańców na rosyjskie azjatyc-
kie bezkresy pognano po najeź-
dzie na Polskę w 1939 roku. Sza-
cuje się, że liczba polskich wy-
gnańców przekroczyła 1,2 mln.

Co prawda były powro-
ty w 1922 roku, w 1946, w 1956, 
ale nie wszystkim udało się wró-
cić do ojczyzny. I nawet gdyby ci, 
którzy zostali zsowietyzowani (z 
autonomicznych okręgów Mar-
chlewszczyzny i Dzierżeńszczy-

zny), mogliby być nie-
mile widziani (nie za-
sługując na współ-
czucie i solidar-
ność rodaków), 
to wszyscy inni po-
winni powrócić.

Tymczasem na 
przeszkodzie stoi 
nie tylko niewydol-
ność służb kon-
sularnych wyda-
jących wizy, ale 
przede wszystkim 
brak sensownego, 
systemowego pla-
nu repatriacji. A prze-
cież zapotrzebowa-
nie na ręce do pra-
cy będzie rosło, nie 
mówiąc o wypełnie-
niu obowiązku wo-
bec rodaków.

Emigranci

Jak podaje 
GUS, w 2018 roku 
najwięcej polskich 
czasowych emigran-
tów zarobkowych 
przebywało w Niem-
czech (706 tys.), Wlk. 
Brytanii (695 tys.), 
Holandii (123 tys.), Ir-
landii (113 tys.), Nor-
wegii (86 tys.). A jesz-
cze w 2016 roku sza-
cowano, że wyjecha-
ło „za chlebem” po-
nad 2,5 mln polskich 
obywateli. Co wię-
cej, 25 proc. ankieto-
wanych młodych lu-
dzi zamierzało wyje-
chać, licząc na więk-
sze zarobki. Teraz, 
gdy przeciętne wy-
nagrodzenie sięga 
5,4 tys. zł brutto, jest 
coraz mniej zaintere-

sowanych emigracją zarobkową.
Przełomem był rok 2018, kie-

dy to emigranci zarobkowi za-
częli wracać do kraju, najwię-
cej z Wlk. Brytanii. Nie bez zna-
czenia była laicyzacja i gendery-
zacja szkolnictwa w krajach unij-
nych, brak poczucia bezpieczeń-
stwa w społeczeństwie wielo-
kulturowym. Motywacją była też 
coraz lepsza sytuacja material-
na w kraju (polityka prorodzinna, 
łatwość znalezienia pracy). Gdy-
by jeszcze było więcej mieszkań 
z tanim czynszem, powroty były-
by znacznie liczniejsze. Z bada-
nia ankietowego, przeprowadzo-
nego przez Narodowy Bank Pol-
ski w 2018 roku, wynikało, że 10-
15 proc. emigrantów zamierza-
ło wrócić do kraju w niedalekiej 
przyszłości.

Niskie bezrobocie (niższe 
od średniej unijnej), coraz lep-
sze warunki zatrudnienia, uła-
twienia w zakładaniu firm, ni-
skooprocentowane pożycz-

Powrócić na Ojczyzny łono
 ■ Szacuje się, że poza granicami kraju pozostaje ok. 20 mln naszych rodaków. Nie wiadomo, 

ilu z nich chciałoby, bądź powinno powrócić. Jerzy 
Pawlas
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ki – wszystko to czeka na emi-
grantów zarobkowych. Z ko-
lei oni mogą wzbogacić krajową 
gospodarkę swoimi zagranicz-
nymi doświadczeniami. Ostroż-
ne szacunki podają, ze w najbliż-
szych latach wróci do kraju przy-
najmniej 300 tys. emigrantów. 
Ta liczba nie jest – co prawda – 
imponująca, gdy przewiduje się 
spadek ludności kraju o 1/9 do 
2050 roku, ale od czegoś trzeba 
zacząć. W końcu dobra kondycja 
krajowej gospodarki też jest nie-
bagatelnym argumentem.

W stronę polityki

Ośrodek Badań nad Migracją Uni-
wersytetu Warszawskiego pro-
gnozuje, że do 2050 roku w na-
szym kraju będzie mieszkać oko-
ło 3,5 mln cudzoziemców. Przed-
siębiorcy postulują wprowadzenie 
legislacyjnych i organizacyjnych 
ułatwień w zatrudnianiu cudzo-
ziemców. Ciekawe, że ani ucze-
ni, ani biznesmeni nie przewidu-
ją powrotu do kraju repatriantów 
czy emigrantów zarobkowych. 

Nie wierzą też – jak z tego wyni-
ka – w możliwości prokreacyjne 
polityki prorodzinnej.

I niestety podobny scepty-
cyzm wydają się podzielać rzą-
dzący, skoro wprowadzają uła-
twienia dla cudzoziemców (do-
stępność mieszkań), a nie przewi-
dują podobnych dla repatriantów 
czy emigrantów zarobkowych. 
Nie forsują też ochrony krajowe-
go rynku pracy przed dumpin-
giem, tanią siłą roboczą cudzo-
ziemców, lecz raczej proponu-
ją otwarcie gospodarki dla coraz 
bardziej egzotycznych przybyszy 
(obok Ukraińców, Białorusinów, 
Mołdawian czy Gruzinów, Hindu-
si, Nepalczycy, Wietnamczycy).

Prezentowany przez 
ONZ w 2018 roku „Globalny pakt 
dla bezpiecznej, uporządkowa-
nej i regularnej migracji” uzna-
je wędrówkę ludów jako „źró-
dło dobrobytu, innowacji i zrów-
noważonego rozwoju w naszym 
zglobalizowanym świecie”. Bę-
dzie ona służyła zacieraniu ra-
cji bytu państw narodowych, za-
grażając dobru wspólnemu dane-

go społeczeństwa. To jednak nie 
musi być żadnym argumentem, 
gdyż „prawo do migracji” staje się 
prawem człowieka, zaś migranci 
mają rewolucyjną rolę do odegra-
nia – są „agentami zmiany”.

Migranci jawią się więc jako 
neomarksistowski „nowy proleta-
riat”, który ma przed sobą świe-
tlaną przyszłość, zważywszy 
tezę o nieuchronności dziejów. 
Potwierdza to wypowiedź Jerze-
go Kwiecińskiego, b. ministra in-
westycji i rozwoju, który zapowia-
dał, że w 2030 roku na rynku pra-
cy będzie brakować 1,5 mln lu-
dzi, stąd konieczność migracji. 
Rządowe programy mówią na-
wet o 3 mln rzeszy pracowników 
ukraińskich. 

Byłoby to na rękę pracodaw-
ców (tanie siła robocza), ale 
czy byłoby to korzystne dla 
gospodarki, państwa i społe-
czeństwa – bardzo wątpliwe, 
chyba że jakoś mimo woli re-
alizuje się politykę multikulti 
ze wszystkimi jej tragicznymi 
konsekwencjami. 

Oświadczenie
 ■ Akademickich Klubów Obywatel-

skich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Lublinie, 
Toruniu, Olsztynie i Wrocławiu w spra-
wie zmiany na stanowisku ministra na-
uki i szkolnictwa wyższego.
Środowiska akademickie skupione w klubach AKO oraz sym-
patycy z wielkim zadowoleniem przyjęli decyzję władz Prawa 
i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego o zmia-
nie ministra odpowiedzialnego za sprawy nauki i szkolnic-
twa wyższego. Z satysfakcją przyjmujemy także informację, 
że w budżecie na przyszły rok priorytetem finansowym będzie 
ochrona zdrowia, wojsko i właśnie nauka.

Desygnowanie na stanowisko ministra profesora Przemy-
sława Czarnka przyjmujemy również jako zapowiedź zasadni-
czych zmian tego istotnego obszaru publicznego w Polsce. Do-
tychczasowe doświadczenia profesora Czarnka w trzech wy-
miarach sprawia, że jest znakomitym kandydatem na to sta-
nowisko: jest cenionym uczonym – prawnikiem znającym re-
alia funkcjonowania polskich szkół wyższych, doświadczonym 
politykiem – parlamentarzystą oraz znakomitym organizato-
rem i administratorem, czego dowiódł jako wojewoda lubelski. 
Szczególne nadzieje wiążemy z cechami osobowościowymi 
nowego ministra, którymi wykazał się w dotychczasowej dzia-
łalności publicznej.

Profesor Czarnek prezentuje konserwatywny system war-
tości i wyrazisty światopogląd, ale jednocześnie otwartość 
na dialog z osobami myślącymi inaczej. Jest zdeterminowa-
ny wprowadzać w szkołach wyższych zmiany, które drogą dia-
logu powinny doprowadzić do nieskrępowanej, wolnej od ide-
ologii dyskusji o sprawach ważnych dla kształtowania życia na-
ukowego i społecznego w Polsce. Oczekujemy, że jego działa-
nia pozwolą dynamiczniej rozwijać się polskiej nauce i pomno-
żą dorobek intelektualny polskich uczonych, a także będą słu-
żyły rozwojowi polskiej gospodarki, a humanistyka – rozkwito-
wi polskiej kultury.

Z wielką dezaprobatą obserwujemy narastające histeryczne 
ataki części lewicowo-liberalnego środowiska akademickiego, 
obawiającego się ograniczenia wpływów na kształtowanie ży-
cia uniwersyteckiego w Polsce. My natomiast oczekujemy, że 
minister Przemysław Czarnek spokojnymi i rozważnymi działa-
niami spowoduje uwolnienie uczelni od niszczycielskiego zja-
wiska, którym jest wypieranie kryteriów merytorycznych pracy 
naukowej przez czynniki ideologiczne – zwłaszcza w zakresie 
humanistyki – a równocześnie przywróci etos kształcenia oby-
watelskiego polskiej młodzieży akademickiej, przyszłej inteli-
gencji naszej Ojczyzny.

Równocześnie deklarujemy pełne wsparcie merytorycz-
ne dla Pana Ministra w działalności dla dobra nauki i szkolnic-
twa wyższego.

Prof. dr hab. Dr. h.c. Wacław Leszczyński

W imieniu Zarządów Akademickich Klubów Obywatelskich im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO 
Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO 
Gdańsk
prof. dr hab. Waldemar Paruch – przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO 
Wrocław

Pod oświadczeniem można podpisać się na stronie internetowej
http://ako.poznan.pl/10420/
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Komentarze i Felietony

Idee solidaryzmu pojawia-
ły się w świecie już od staro-
żytności i rozwijały się do cza-
sów współczesnych. Jako kieru-
nek społeczno-polityczny opra-
cowali go w II połowie XIX wie-
ku francuscy myśliciele Emil Dur-
khaim i Leon Duguit. To były cza-
sy dynamicznego rozwoju naj-
bardziej pazernego kapitalizmu; 
dominowała ideologia liberalizmu 
gospodarczego, a jednocześnie 
szerzył się obszar nędzy i wyzy-
sku klasy robotniczej. Takie wa-
runki powodowały, że wśród kla-
sy robotniczej szerzyła się ide-
ologia marksistowska propagu-
jąca komunizm. Wielu myślicieli 
i społeczników, widząc, że komu-
nizm może tylkodoprowadzić do 
katastrofy, a kapitalizm powoduje 
coraz większy wyzysk pracy rąk 
ludzkich proponowali inne roz-
wiązania, zapewniające bardziej 
sprawiedliwy rozwój. Wśród sze-
regu doktryn gospodarczych, 
które powstawały w tym czasie, 
można wymienić właśnie solida-
ryzm, a także dystrybucjonizm, 
korporacjonizm i szereg innych. 

Dystrybucjonizm

Dystrybucjonizm to doktryna po-
lityczna odrzucająca tak samo 
kapitalizm z jego monopolami, 
jak i socjalizm z jego wszech-
władzą państwa. Oba ustro-
je w równym stopniu krępowa-
ły indywidualizm i ogranicza-
ły wolność. Doktryna zakłada 
stworzenie społeczeństwa do-
brobytu poprzez upowszechnie-
nie drobnej własności w przemy-
śle, handlu i rolnictwie. Idea dys-
trybucjonizmu dość szeroko roz-
przestrzeniła się w Anglii i Sta-
nach Zjednoczonych. Twórca 
dystrybucjonizmu Gilbert Che-
sterton w 1937 r przebywał mię-
dzy innymi w Polsce i ocenił, że 
struktura własności oraz mental-
ność Polaków stanowią doskona-
łą bazę do rozwoju dystrybucjo-
nizmu. Po II wojnie pomimo za-
prowadzania ustroju socjalistycz-
nego i stosowania wielu szykan 
małe gospodarstwa rolne, będą-
ce przykładem takich form go-
spodarowania propagowanych 
przez dystrybucjonistów, prze-
trwały i dopiero po 1989 r zaczę-
ło ich ubywać, a zaczęły powsta-
wać gospodarstwa wielohekta-
rowe. Drobne zakłady produk-
cyjne i usługowe pogrupowa-
no w socjalistycznych spółdziel-

niach pracy i w takim stanie prze-
trwały do roku 1989. 

Po roku 1989 nastąpił wysyp 
mikro, jednoosobowych i ma-
łych przedsiębiorstw usługowych 
i produkcyjnych, tak że dzisiaj 
słyszy się, że polska gospodarka 
mikro i małymi firmami stoi. I tak 
to chyba jest, tylko że kryzys go-
spodarczy wywołany w br. koro-
nawirusem wykazał, że siła go-
spodarki opartej na takich przed-
siębiorstwach jest żadna. Po-
mimo wielomiliardowej pomo-
cy kierowanej przez rząd głów-
nie do tego rodzaju przedsię-
biorstw, wg danych GUS na ko-
niec sierpnia br. wyrejestrowało 
się ok. 30 tys. takich firm, a za-
wiesiło działalność 464 330 pod-
miotów gospodarczych. Stano-
wi to 10,1 proc.firm zarejestrowa-
nych w REGON. W bardzo wie-
lu przypadkach mikro i jedno-
osobowe firmy stanowią pewne-
go rodzaju bufor na czas kryzy-
su dla dużych i wielkich firm. Gdy 
zbliża się czas zastoju rezygnu-
je się z usług takiej firmy i ogra-
niczenie kosztów następuje bez-
boleśnie, a wiele mikrofirm z bra-
ku zleceń bankrutuje. Niecieka-
wie wyglądają również wyna-
grodzenia w mikro i małych fir-
mach. Dane z Ministerstwa Fi-
nansów do Rady Dialogu Spo-
łecznego za 2018 r pokazują, 
że w mikrofirmach 53 proc. za-
trudnionych pracuje na płacy mi-
nimalnej, w małych przedsiębior-
stwach tacy pracownicy stanowią 
40 proc. zatrudnionych. W du-
żych firmach wskaźnik ten wynosi 
7 proc., a licząc wszystkie przed-
siębiorstwa w Polsce za płacę 
minimalną pracuje 22 proc. pra-
cowników. Takimi firmami nie do-
gonimy Europy w zarobkach. 

Solidaryzm

Solidaryzm z kolei to kierunek spo-
łeczno-polityczny głoszący natu-
ralną wspólnotę interesów różnych 
grup i warstw społecznych w pań-
stwie, niezależnie od ich statutu 
ekonomicznego oraz zawodowe-
go. Główny propagator solidary-
zmu w Polsce okresu międzywo-
jennego prof. Leopold Caro w wy-
danej w 1931 r książce „Solida-
ryzm. Jego zasady, dzieje i zasto-
sowania” solidaryzm charaktery-
zuje następująco 

„ Światopogląd solidarystycz-
ny stawia na pierwszym planie 
fakt, że każdy nasz czyn oddzia-
ływa na innych i wywołuje nie-
odzowną z ich strony reakcję, 
a tem samem podkreśla współza-
leżność wszystkich ludzi od sie-
bie, wobec czego zaleca postę-
powanie wobec innych członków 
społeczeństwa, nie spuszczające 
z oka tej zasadniczej przesłanki. 
Tem samem ogranicza wolność 
na rzecz braterstwa i zachęca do 
tworzenia możliwie równych wa-
runków rozwoju dla każdego”, 

Człowiek ma wedle niego peł-
ne prawo nabywania własności 
prywatnej i to także co do środ-
ków produkcji, ale własność ta ni-
gdy nie może być nieograniczo-
na, nie może sięgać do prawa do-
wolnego niszczenia, czy marno-
wania rzeczy własnej, a mądry 
i wolny od szykan nadzór pań-
stwa zmierzać winien do tego, 
aby współzawodnictwo nie prze-
radzało się w systematyczne 
ujarzmianie słabszych ze strony 
silniejszych. Jednostka w społe-
czeństwie, opartem o zasady so-
lidaryzmu, służy dobru ogólnemu, 
ale i społeczeństwo czy państwo 
służą nawzajem dobru jedno-

stek. W działaniu jednostki uspo-
łecznionej dużą odgrywa rolę, na-
wet przeważa wzgląd na interes 
publiczny, ale zarazem jest ona 
sama w sobie celem i ma prawo 
dbania w godziwych granicach 
o dobro własne. Tym sposobem 
solidaryzm przedstawia kierunek 
łączący w wyższej syntezie zale-
ty liberalizmu gospodarczego i so-
cjalizmu. Daje ujście inicjatywie 
prywatnej, dyktowanej interesem 
osobistym, a obok tego uwzględ-
nia w należytej mierze interes pu-
bliczny, poczytując za obowią-
zek państwa udzielenie pomocy 
i opieki ekonomicznie słabszym”. 

Według twórców i propagato-
rów solidaryzmu jego podstawowe 
założenia realizować może ruch 
spółdzielczy, którego zasady or-
ganizacyjne zostały opracowa-
ne również w tym czasie. Podsta-
wowe założenie to budowa takich 
form organizacji działalności go-
spodarcze, aby w przedsiębior-
stwach funkcjonował kapitał roz-
proszony wśród udziałowców i jed-
nocześnie motywował członków 
tych organizacji do szukania co-
raz bardziej racjonalnych rozwią-
zań wspomagających rozwój tych 
przedsiębiorstw. Praktyka wyka-
zała, że ruch spółdzielczy roz-
wiązuje wiele problemów socjal-
nych, których nie potradią rozwią-
zać w wystarczającym stopniu cia-
ła ustawodawcze i rządy państw 
demokratycznych. Rozwój naro-
dów może się zatem, wg twórców 
solidaryzmu, odbywać się najpeł-
niej poprzez rozwój spółdzielczo-
ści. Jeden z czołowych ekonomi-
stów francuskich, Karol Gide, wi-
dzi doniosły wpływ spółdzielczo-
ści na harmonijny rozwój społe-
czeństw w tym, że spółdzielczość 
usuwa klasowe przeciwieństwa 

poprzez połączenie często w jed-
nej osobie np. wierzyciela i dłuż-
nika, przedsiębiorcę i robotni-
ka. Program spółdzielczy to tak-
że program, w którym w szczegól-
ności w spółdzielniach spożyw-
czych wmontowana jest zasada 
„słusznej ceny”. Spółdzielnie funk-
cjonując na rynku ustalają ceny 
swych towarów w oparciu o kal-
kulację kosztów oraz koniunkturę 
na rynku. Kupujący, będący jed-
nocześnie spółdzielcą i płacący 
za towar w niektórych przypad-
kach nawet zbyt wysoką cenę po 
okresie obliczeniowym otrzymu-
je zwrot pieniędzy w postaci zy-
sku do podziału naliczanego pro-
porcjonalnie do wartości zaku-
pów dokonanych przez kupujące-
go. To również droga pewniejsza 
od nakazów, zakazów i pouczeń 
moralnych zabraniających windo-
wania cen towarów i usług.

Prawidłowo skonstruowane 
spółdzielnie mogą mieć przewa-
gę nad innymi formami działal-
ności gospodarczej ponieważ: po 
pierwsze organizacje spółdziel-
cze mogą systematycznie groma-
dzić kapitał na dalszy rozwój dzia-
łalności (od miliona członków po 
złotówce to tyle samo co milion 
zł od jednego), po drugie wpro-
wadzając zasadę, że zysk wypra-
cowany przez spółdzielnię dzie-
li się proporcjonalnie do doko-
nywanych zakupów spółdziel-
czość buduje trwały rynek zby-
tu i po trzecie poprzez zaanga-
żowanie w pracę w spółdziel-
ni poszerza się wśród członków 
otwartość na sprawy społecz-
ne oraz rozbudowuje się umiejęt-
ność działania w zespołach, któ-
ra w dłuższym czasie przynosi 
o wiele większe efekty niż działal-
ność indywidualna. 

Przełom XIX i XX wieku i okres 
międzywojenny to czas, gdzie ob-
serwuje się gwałtowny rozwój 
spółdzielczości we wszystkich 
krajach europejskich i Ameryce 
Północnej. Nic zatem dziwnego, 
że wielu, tak jak np. R. Wilbrandt 
określa ruch spółdzielczy jako 
największy przewrót gospodar-
czy „niepozostawiający ani jedne-
go kamienia w dotychczasowym 
ustroju na drugim”. 

A było co podziwiać. W samej 
Anglii w 1927 odnotowano 3.687 
tys. członków, zatrudniających 
112.890 pracowników zajętych 
przy sprzedaży i 49.928 robotni-
ków zatrudnionych w wytwórniach 
należących do związku spół-

O solidaryzmie raz jeszcze
 ■ Rocznica śmierci Kornela Morawieckiego to okazja do przypomnienia sylwetki Marszałka i Jego doko-

nań. Przypomina się Jego cechy charakteru, działania na polu walki o wolność Polaków, a także innych na-
rodów w krajach zdominowanych przez Związek Radziecki. Jako człowiek wrażliwy na nierówności spo-
łeczne zabierał głos również w sprawach ustrojowych, opowiadając się za takimi przemianami, które bedą 
prowadzić do rozwoju Polski w kierunku państwa zamożnego i sprawiedliwego. Swoje marzenia i cele za-
mieścił w założeniach ideowych utworzonej partii „Wolni i Solidarni”. W statucie partii można wyczytać, 
że jej celem jest budowa nowego ustroju w Polsce, a mianowicie solidaryzmu. Marszałek Morawiecki chciał 
zatem powrócić do idei i rozwiązań, które od początku XX wieku funkcjonowały w państwach europej-
skich i przyczyniały się do rozwoju i równomiernego bogacenia się społeczeństw tych narodów.

Stanisław 
Kaczmarek
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Komentarze i Felietony
dzielni spożywczych. Ruch spół-
dzielczy w Anglii i Szkocji posia-
dał w tym czasie już szereg fa-
bryk produkujących wyroby spo-
żywcze jak również inne towary 
powszechnego użytku. W stosun-
kowo niewielkiej Belgii ruch spół-
dzielczy zrzeszający ok. 400 tys. 
członków osiągał obroty przekra-
czające miliard franków. 677 mln 
franków wypracowywały spół-
dzielnie „o marce socjalistycz-
nej”, resztę wypracowywały spół-
dzielnie o charakterze katolickim, 
jako że ruch spółdzielczy propa-
gowany był przez partie socjali-
styczne oraz przez solidaryzm.

We Francji 2,5 mln członków 
należało do 3500 spółdzielni spo-
żywców, oprócz spółdzielni okrę-
gowych były i takie jak Związek 
kooperatystów Lotaryngii, liczą-
cy ponad 73 tys. członków, 433 
sklepy i posiadający stowarzysze-
nia do dostarczania rolnikom ma-
szyn rolniczych, materiałów siew-
nych, centralne spółdzielnie zaku-
pu i sprzedaży produktów rolnych. 
W Niemczech 1042 spółdzielnie 
spożywców posiadało ponad 2,9 
mln członków oraz własną pro-
dukcję zatrudniającą ponad 36 
tys. pracowników. Bardzo szyb-
ko rozwijał się również spółdziel-
czy ruch kas kredytowych syste-
mu Raiffeisena, w 1920 r istnia-
ło tam już ponad 18 tys. kas raif-
feisenowskich. Po II wojnie świa-

towej rządy niemieckie, tak cha-
deckie jak i socjaldemokratycz-
ne, posiadające w swoich pro-
gramach wiele założeń solidary-
stycznych, tak wspomagały szyb-
ki rozwój własnych firm, że dzisiaj 
Niemcy są niekwestionowanym 
liderem gospodarczym Europy. 
A wiele z tych znanych dzisiaj firm 
to przedsiębiorstwa, które dzia-
łalność rozpoczynały na przeło-
mie wieków i tworzone były wg za-
sad solidaryzmu. Intensywny roz-
wój spółdzielczości notowały rów-
nież inne państwa europejskie ta-
kie jak Włochy, Finlandia, Szwaj-
caria, Dania. 

Solidaryzm w Polsce. 

Na ziemiach polskich ruch spół-
dzielczy rozwijał się w poszcze-
gólnych zaborach oddzielnie we-
dług obowiązującego na tych te-
renach prawa. Po odzyskaniu nie-
podległości następował proces łą-
czenia poszczególnych związków 
i ujednolicania zasad działania. 
Działacze partii socjalistycznej 
tworzyli przeważnie spółdzielnie 
spożywców, są działacze wywo-
dzący się z partii chłopskich i cha-
deckich – spółdzielnie rolnicze. 
W organizowanie różnych związ-
ków spółdzielczych mocno zaan-
gażowani byli także księża kato-
liccy. Jak znaczący wpływ mogły 
mieć organizacje spółdzielcze na 

zmiany w sposobie gospodarowa-
nia mogą świadczyć choćby kasy 
zapomogowo-pożyczkowe za-
wiązywane w Wielkopolsce przy 
udziale ks. Wawrzyniaka czy spół-
dzielnie w niewielkiej miejscowo-
ści Lisków z inspiracji ks. Wacła-
wa Blizińskiego. W 1902 r w Lisko-
wie powstała najpierw spółdziel-
nia spożywcza, potem tow. wza-
jemnych ubezpieczeń od poża-
rów, potem maślarnia spółkowa, 
następnie spółka wytwórczo-
-tkacka, a dalej kasa pożyczko-
wo-oszczędnościowa, dom lu-
dowy, łazienki i wspólna pralnia, 
mleczarnia i piekarnia spółdziel-
cza. Sukces organizacji spółdziel-
czych pozwolił na skanalizowanie 
miejscowości, zelektryfikowanie 
oraz wybudowanie siedmiu placó-
wek oświatowych.

Według danych przytacza-
nych przez prof. Caro na koniec 
1927 r pomimo zniszczeń wojen-
nych i szalejącej inflacji na począt-
ku lat 20-tych w zgrupowanych 
trzech polskich centralach spół-
dzielczych funkcjonowało ponad 
5 tys. spółdzielni zrzeszających 
ponad 1,5 mln członków. Oprócz 
tego na terenie Polski funkcjono-
wały spółdzielnie ruskie ( 1890 
spółdzielni z ok. 250 tys. członka-
mi ), spółdzielnie niemieckie (743 
i 38 tys. członków ) oraz żydow-
skie ( 322 spółdzielnie i 178 tys. 
członków ). 

Okres wojny to niszczenie pol-
skiej gospodarki, w tym i mająt-
ku organizacji spółdzielczych. 
Po wojnie spółdzielczość jako 
główny przeciwnik komunizmu 
na równi z wielkimi gospodarstwa-
mi rolnymi i przemysłem przej-
mowana była przez nowe wła-
dze i przerabiana na ustrój socja-
listyczny. Spółdzielnie powstałe 
z inicjatyw działaczy PPS zamie-
niano na socjalistyczne spółdziel-
nie pracy, a spółdzielnie z rodo-
wodem solidarystycznym znikały.

Twórcy solidaryzm w opar-
ciu o prowadzone analizy rozwo-
ju gospodarczego w Europie wy-
pracowali metodologię działań dla 
państw, które chciałyby wydobyć 
swoją gospodarkę z zastoju go-
spodarczego i wprowadzić wła-
sne przedsiębiorstwa na drogę 
szybkiego rozwoju. Po pierwsze 
zawsze na początku musi za-
działać ochrona własnego ryn-
ku zbytu ( tak robiły największe 
dzisiaj potęgi gospodarcze w Eu-
ropie takie jak Niemcy czy Wiel-
ka Brytania ), po drugie stymulo-
wanie różnych form gromadze-
nia kapitału i rozwój najpierw wła-
snego handlu, a potem produkcji 
przemysłowej. Pożyczki zagra-
niczne czy zakupy licencji to środ-
ki, które przyśpieszały rozwój, ale 
najważniejsze były zawsze wła-
sne zasoby. Dlatego też solida-
rysta patrzący na przyprowadza-

ne reformy w Polsce na począt-
ku lat 90-tych określić mógł je tyl-
ko jako demolowanie polskiej go-
spodarki. A to co się w tym cza-
sie działo było tym bardziej dziw-
ne, że w Sejmie przewagę mia-
ły partie, które w swych progra-
mach gospodarczych odwoływa-
ły się do społecznej nauki Kościo-
ła, a z którą w bardzo wielu spra-
wach zbieżne są założenia soli-
daryzmu. Spodziewać można się 
było zatem zupełnie innych roz-
wiązań. Wytłumaczenie może być 
tu tylko takie, że zbyt dużo oszu-
stów i karierowiczów weszło do 
Sejmu i Senatu pod szyldem „So-
lidarności”. Pisze o tym Pan Mi-
chał Mońko w dwóch artykułach 
Gazety Obywatelskiej (nr 227).

Szkoda, że Kornel Morawiec-
ki nie zdołał zaszczepić w śro-
dowisku „Solidarności Walczą-
cej” idei solidaryzmu. Co praw-
da niektórych spraw już nie da 
się odwrócić, ale Polacy, choć 
żyją w niezbyt bogatym kraju, po-
siadają oszczędności, których 
łączna wartość to setki miliardów 
złotych. Pieniądze te zalegają 
bezczynnie na kontach i lokatach 
bankowych, tracąc na wartości. 

Przydałyby się tu idee solidary-
zmu pozwalające na sensowne 
zagospodarowanie tych środ-
ków ku własnemu pożytkowi 
i pozytkowi kraju.

Od tamtych wydarzeń, gdy nale-
żało mieć sporo odwagi, hartu du-
cha i szczęścia – minęło już prawie 
40 lat. Ilu nas było – konspiratorów, 
drukarzy, „zadymiarzy”, łączników, 
kurierów, kolporterów? Pewnie kil-
kanaście tysięcy w całym kraju. 
Ilu zginęło z rąk komunistycznych 
oprawców, straciło zdrowie, pra-
cę, szansę na karierę zawodową 
z powodu sprzeciwu wobec czer-
wonego zła? Trudno zliczyć. Po 
1989 roku społeczeństwo zajęło 
się problemami życia codzienne-
go, zaczęła się nowa era w histo-
rii naszego kraju. Zabrakło niestety 
dekomunizacji i lustracji, aby moż-
na było mówić o pełnej niepodle-
głości, elementarnej sprawiedliwo-
ści i całkowitej demokracji. W no-
wej Polsce nie osądzono (choć-
by symbolicznie) komunistycz-
nych satrapów za haniebne czy-
ny, które ze swą kamarylą popełni-
li w latach 1944-1989. Nomenkla-
tura komunistyczna, która przed 
1989 była u steru władzy, powró-
ciła do rządów po 1992 dzięki no-
wym przyjaciołom z dawnej opozy-
cji kontraktowej. Wiadomo – umów 
„okrągłego stołu” należało docho-
wać za wszelką cenę, dla premie-
ra Mazowieckiego była to spra-
wa „honoru”. Premier Jan Olszew-
ski w czerwcu 1992 próbował na-
prawić te błędy, zarządzając lu-
strację polityków. Natknął się jed-
nak na mur wrogości, zwłaszcza 
ze strony ówczesnego prezydenta 

RP Lecha Wałęsy, który doprowa-
dził do odwołania gabinetu Rady 
Ministrów. O lustracji zapomniano 
tak, jako cichych bohaterach, któ-
rzy mieli największy udział w wal-
ce z komuną.

Starsi uczestnicy ruchu konspi-
racyjnego od lat nie żyją, te-
raz odchodzą już następne 
pokolenia działaczy niepod-
ległościowych. Większość 
z nich wegetowała na mi-
zernych rentach i emerytu-
rach, podczas gdy byli funk-
cjonariusze komunistycz-
nych służb represyjnych 
i partyjni bonzowie otrzymy-
wali nieprzyzwoicie wyso-
kie świadczenia. Należy tu-
taj przypomnieć, że w okre-
sie swej „pracy” nie odpro-
wadzili do ZUS ani jednej 
złotówki!

Jednym z poszkodowa-
nych i zapomnianych działa-
czy był zmarły 1 październi-
ka 2020 w Kwapince k/Gdo-
wa Stanisław Łaszczyk, go-
rący patriota i uczestnik 
konspiracji w latach 1982-
1989. Miałem przyjemność 
z nim współpracować w tamtych 
czasach. Był członkiem Porozu-
mienia Prasowego „Solidarność 
Zwycięży” i Krakowskiego Od-
działu „Solidarności Walczącej”. 
Wspólnie działaliśmy także w Ogól-
nopolskim Komitecie Oporu Rolni-
ków (od roku 1982). Stanisław po-

zyskiwał papier dla naszej drukar-
ni w Zagórzanach, zdobywał żyw-
ność. dla rodzin osób represjono-
wanych, jednak najczęściej kol-
portował prasę podziemną w kil-
ku gminach. Dostarczaliśmy mu 
prasę, w większości wydrukowa-

ną w naszej drukarni w Zagórza-
nach. Wśród nich były m.in. ta-
kie tytuły: „Solidarność Zwycię-
ży”, „Solidarność Rolników”, „Ży-
wią i Bronią”, „Kurierek B”, „Soli-
darność Walcząca”.

Stanisław był miłośnikiem koni. 
Co jakiś czas przyjeżdżał do nas 

skrótem przez pola na ulubionej 
klaczce i odbierał pakunki z prasą, 
plakatami i ulotkami.

– Nawet gdyby esbecy czy mi-
licjanci mnie namierzyli – nie zła-
pali by mnie. przecież gazikiem 
po ornych polach i przez potoki 

za mną nie pojadą – żarto-
wał zawsze.

Obaj jeździliśmy na spo-
tkania Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Oporu Rolników, za-
zwyczaj w Krakowie, które 
odbywały się w czasie le-
galnych dniu skupienia rol-
ników. Uczyliśmy się zasad 
konspiracji z broszury: „Mały 
Konspirator” i „Obywatel 
a służba bezpieczeństwa”.

Stanisław był zasko-
czony, iż w tym PRL-
-owskim bezprawiu mamy 
jednak sporo praw, o któ-
rych nic nie wiemy! Zaczę-
liśmy więc korzystać z tych 
praw w czasie areszto-
wań, przesłuchań i rewi-
zji. Wspaniałymi nauczy-
cielami w dziedzinie pracy 
konspiracyjnej byli również 
starzy żołnierze AK, któ-

rzy włączyli się do nowego nurtu 
podziemia solidarnościowego. Dla 
niektórych z nich, była to już kolej-
na – druga lub trzecia – konspira-
cja. W naszym kręgu mieliśmy ka-
pitana AK Józefa Teligę, ukrywają-
cego się do 1983 roku (po aresz-
towaniu w grudniu tegoż roku, Te-

liga był najstarszym więźniem po-
litycznym PRL). Dziadek Teliga – 
jak go nazywaliśmy – był nie tylko 
naszym nauczycielem w dziedzi-
nie konspiracji, ale i szefem nowej 
organizacji antykomunistycznej.

Jesienią 1982 roku został li-
derem Ogólnopolskiego Komitet 
Oporu Rolników (OKOR) i został jej 
liderem. Wkrótce zostaliśmy wraz 
ze Stanisławem zaprzysiężenie 
przez dziadka Teligę do OKORU-
-u i wyznaczeni na koordynato-
rów w kilku gminach. Po ośmiu la-
tach pracy konspiracyjnej Stani-
sław otrzymał bardzo lichą, wprost 
głodową emeryturą z KRUS. Do-
piero niedawno przyznano mu sta-
tus Działacza Opozycji Antykomu-
nistycznej. Nie doczekał ustawo-
wego wyrównania swojej emerytu-
ry do 2400 zł brutto. Zmarł nagle 1 
października 2020 roku.

Odszedł patriota, dla którego 
Polska była najwyższym nakazem 
i dobrem nadrzędnym. Za zasługi 
dla ojczyzny Stanisław Łaszczyk 
odznaczony został m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyżem Wolności i Soli-
darności oraz Krzyżem „Solidar-
ności Walczącej”. Na cmentarzu 
parafialnym w Stadnikach żegnało 
go wąskie grono rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Warunki epidemiolo-
giczne nie pozwoliły na pogrzeb 
godny tego wspaniałego patrioty.

Cześć Jego Pamięci!

Pamięci Stanisława Łaszczyka (1935-2020) oraz innych działaczy 
opozycji niepodległościowej, którzy nie doczekali pełnej 
sprawiedliwości i należnego społecznego szacunku... Piotr Hlebowicz
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Opinie i Akcenty

Zależność częstości uderzeń 
pioruna od wysokości uziemio-
nego obiektu usytuowanego na 
płaskim terenie została wyzna-
czona już dawno temu. Przed 
II wojną światową w Hamburgu 
i w USA prowadzono rejestracje 
piorunów uderzających w wyso-
kie obiekty. Zagadnienie ude-
rzeń piorunów w obiekty wyso-
kie jest bardzo ważne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa tu-
rystów w górach. Dowodzi 
tego wypadek porażenia ponad 
150 osób i śmierci pięciorga na 
Giewoncie 22.08.2018 roku.

Uderzenie 
pioruna w wysokie 

konstrukcje

Za obiekty wysokie uważa się 
konstrukcje o wysokości więk-
szej niż 100 m. Obiekty te mogą 
zainicjować piorun oddolny, roz-
wijający się z wierzchołka kon-
strukcji do chmury burzowej. 
W obiekty niskie uderzają pio-
runy rozwijające się z chmu-
ry burzowej do ziemi. Pioruny 
te mają często charakterystycz-
ny zygzakowaty kształt i bocz-
ne kanały (rys. 1a). Rysunek 
1b przedstawia piorun potrój-
ny, który rozwinął się z wierz-
chołka wieży Eiffela, złożony 
z trzech następujących po sobie 
błyskawic. Obserwacje obiek-
tów o wysokości wyższej od 500 
m wykazały, że pioruny są bar-
dzo często przez nie inicjowa-
ne. Im obiekt wyższy tym czę-
ściej inicjuje wyładowanie pio-
runowe ze swego wierzchołka. 
Pioruny uderzające w obiek-
ty o wysokości większej od 100 
m są piorunami chmura-ziemia 
lub piorunami ziemia-chmura. 
Uważa się, że w obiekty niższe 
od 100 m uderzają tylko pioruny 
chmura-ziemia. Inicjowanie wy-
ładowań przez obiekty wysokie 
zwiększa liczbę piorunów tra-
fiających w ten obiekt. Można 
powiedzieć, że gdyby w danym 
miejscu nie było obiektu wyso-
kiego, to w to miejsce nie ude-
rzałoby tak wiele piorunów.

Aby wysoki obiekt mógł 
zainicjować piorun ziemia-
-chmura konieczne jest wyso-
kie pole elektryczne w pobli-
żu jego wierzchołka. Według 
Bazelyana warunki te zostaną 
spełnione, jeśli pole elektrycz-
ne przekroczy wartość prze-
bicia na odcinku wierzchołek 
obiektu-chmura burzowa o dłu-
gości aż 15 m. Należy podkre-
ślić, że takie warunki są znacz-
nie ostrzejsze niż warunki ko-
nieczne do wywołania wyła-
dowań koronowych. Wyjaśnia 
to również, dlaczego tzw. zwo-
dy aktywne ESE, które inicju-
ją słabe wyładowania joniza-
cyjne wokół elektrody ostrzowej 
nie mogą zainicjować wyłado-

wania ziemia-chmura. Na pod-
stawie obserwacji piorunów zie-
mia-chmura z wysokich obiek-
tów, Berger i Vogelsanger suge-
rują natomiast, że wysokie pole 
elektryczne konieczne do inicja-
cji powstaje podczas wyłado-
wań w chmurach.

Przebieg prądu płynącego 
przez obiekt wysoki po zaini-
cjowaniu pioruna ziemia-chmu-
ra różni się istotnie od przebie-
gu prądu, gdy obiekt zostaje tra-
fiony przez piorun chmura-zie-
mia. Rozwojowi lidera z wierz-
chołka obiektu w kierunki chmu-
ry (Upward Leader UPL na rys. 
2a) towarzyszy przepływ prądu 
stałego o wartości kilkuset am-
perów i czasie trwania od kilku-
dziesięciu do kilkuset ms (ICC 
na rys. 2c). Po pewnym cza-
sie z chmury może rozwinąć 
się następne wyładowanie cią-
głe strzałowe (Dart Leader DL) 
a następnie wyładowanie po-
wrotne (Return Stroke RS). Po 
pierwszym wyładowaniu po-
wrotnym mogą nastąpić dal-
sze wyładowania strzałowe i po-
wrotne. Wyładowaniom powrot-
nym towarzyszą impulsowe prą-
dy o amplitudzie kilkudziesięciu 
kA (rys.2c). Rysunek 2b jest ob-
razem wyładowań zarejestro-
wanym przez szybką kamerę, 
a rysunek 1a jest obrazem za-
rejestrowanym przez stacjonar-
ny aparat fotograficzny.

Gdy w obiekt uderza piorun 
chmura-ziemia, wówczas wy-
ładowanie wstępne ma charak-
ter schodkowy. Po nim rozwi-
ja się wyładowanie główne 
z towarzyszącym prądem im-
pulsowym zazwyczaj o war-
tości od kilkunastu do 100 kA. 
Następne wyładowania są po-
dobne do wyładowań ciągłych 
i głównych oznaczonych na rys. 
2 b jako 1 i 2.

Liczba uderzeń pioru-
nów w wysoki obiekt zale-
ży od gęstości wyładowań pio-
runowych na danym terenie 
(liczba uderzeń na km2/rok) 
i od jego wysokości. Z wykorzy-
stanego wzoru Ericksona wyni-
ka, że spodziewana liczba ude-
rzeń w wieżowiec Sky Tower 
o wysokości 212 m wynosi 
2,8 w ciągu roku. Oznacza to, 
że w ciągu roku można się spo-
dziewać dwóch lub trzech ude-
rzeń piorunów. Natomiast w wie-
żę kościoła św. Elżbiety o wyso-
kości 90 m może trafić 0,5 pio-
runa w roku lub pięciu pioru-
nów w ciągu dziesięciu lat. Z ob-
serwacji Erikssona wynika rów-
nież, że obiekt tak wysoki jak 
Sky Tower inicjuje połowę tra-
fiających w niego piorunów.

W obiekt wysoki pioruny 
mogą uderzać nie tylko w wierz-
chołek, niekiedy zdarzają się 
tzw. boczne uderzenia poni-
żej wierzchołka. Ostatnie obser-

wacje piorunów na Tokyo Sky-
tree o wysokości 634 m wyka-
zały, że w latach 2012-2016 było 
25 piorunów typu chmura-zie-
mia, 37 piorunów typu ziemia-
-chmura. Zaobserwowano rów-
nież 3 niezwykłe pioruny, które 
uderzyły w wieżę na wysokości 
200 m, 237 m i 495 m od pozio-
mu gruntu.

W tabeli 1 zestawiono rocz-
ną liczbę zarejestrowanych i ob-
liczonych według wzoru Erick-
sona uderzeń piorunów w wy-
sokie obiekty. Liczba uderzeń 
piorunów jest proporcjonal-
na do gęstości wyładowań do-
ziemnych Ng. Dlatego dokład-
ność obliczeń zależy od do-
kładności wyznaczenia gęsto-
ści wyładowań doziemnych. 
W tabeli 1 zwraca uwagę nie-
wielka liczba uderzeń w naj-
wyższy obiekt – Tokyo Skytree. 
Wieże w Toronto i w Ostanki-
no inicjowały wszystkie pioru-
ny. Natomiast wieża w Tokio ini-
cjowała tylko część piorunów 
a część piorunów w nią trafia-
jących była piorunami chmura-
-ziemia. Zjawisko to można wy-
tłumaczyć wysokością centrum 
ładunku ujemnego nad ziemią. 
Gdy centrum to znajduje się po-
niżej 6 km, wówczas z obiektu 
o wysokości większej niż 500 
m inicjowane są pioruny obiekt-
-chmura. Wysokości centrum 
ładunku ujemnego nad Moskwą 
i Toronto są położone na wyso-
kości mniejszej niż 6 km.

Niebezpieczny Giewont

Giewont jest bardzo stromy. 
Jego północna ściana wznosi 
się aż 400 m na poziomym od-
cinku 300 m, co daje nachylenie 
130 proc. (rys. 3). Od strony po-
łudniowej nachylenie jest mniej-
sze, na poziomym odcinku 500 
m grzbiet góry opada o 300 m 
(nachylenie 60 proc.).

Stanisław Szpor przypo-
mniał ciekawy zapis w dziele 
Stanisława Staszica z roku1815 
„O ziemiorództwie Karpatów 
i innych gór i równin Polski”. 
Staszic, przebywając w Tatrach 
podczas burzy, miał wrażenie, 
że niektóre pioruny rozwijają się 
nie z chmur do ziemi a właśnie 
ze szczytów w kierunku chmur: 
„Słychać nieprzyjemny huk, nie-
ustanne błyskanie i piorunów 
bicie. Tych zdawało się wię-
cej ostrzem wypadać w górę, 
niźieli z góry uderzać w ska-
ły”. Ta obserwacja wyprzedziła 
o 125 lat publikację Mc Eachro-
n’a o piorunach inicjowanych 
z Empire State Building w No-
wym Jorku. Stromość szczy-
tów Tatr i możliwość inicjowania 
z nich piorunów ziemia-chmura 
zwiększa liczbę uderzeń pioru-
nów w te miejsca i zagrożenie 
porażeń turystów.

 a  b
Rys. 1. Wyładowania piorunowe chmura-ziemia do obiektu niskiego (a) i wyłado-
wanie obiekt wysoki-chmura (b)

Rys. 2. Schematyczny obraz wyładowań inicjowanych z wierzchołka wysokiego 
obiektu (wyjaśnienia w tekście)

Obiekt Wysokość
m

Ng
km-2 rok-1

Nrejestr Nobl Rejestracje 
z lat

Tokyo Skytree 634 2 12 27 2012-2016
Toronto CN Tower 553 2,8 32 28 1978-1995
Toronto CN Tower 553 2,8 33 28 1991-2005
Ostankino TV Tower 540 3 26 29 1968-1975
New York Empire State 443 1,4 23 9
Paris Eiffel Tower 328 2,1 5 7
Baltimore Lexington Building 105 2,9 1

Tabela 1. Roczna liczba uderzeń piorunów w wysokie obiekty

Rys. 3. Widok Giewontu z krzyżem o wysokości 15 m

a

b
Rys. 4. Wyładowania piorunowe w dniu 22.08.2019 na Słowacji i w Polsce w go-
dzinach (a) – 8:00-14:00; (b) – 14:00-20:00. www.lightningmaps.org/blitzortung 
dostęp maj 2020

Niebezpieczny Giewont
 ■ Wysokie obiekty jak drapacze chmur, maszty nadawcze stacji RTV, kominy elektrowni oraz elektrow-

nie wiatrowe są narażone na uderzenia piorunów. Im obiekt wyższy, tym częściej go trafia piorun.

Krystian Leonard 
Chrzan

►
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Opinie i Akcenty

Od przejęcia przez Zjednoczona 
Prawicę rządów w 2015 roku w fi-
nansach nastąpiło uszczelnienie 
systemu podatkowego, zmniej-
szenie deficytu budżetowego. 
Wprowadzono dla przedsiębior-
ców szereg ułatwień, na czele 
z „Konstytucją dla biznesu”. Oby-
watele odczuli pozytywnie wzrost 
gospodarczy i redukcję stopy 
bezrobocia. Walcząc z pandemią, 
polski rząd wykazał zdecydowa-
nie i sprawność w podejmowa-
niu decyzji, czym zyskał uznanie, 
także międzynarodowe. Obecny 
kryzys pandemii, jest prawdopo-
dobnie największym osłabieniem 
gospodarczym od 1989 r. To trud-
ne wyzwanie podjął rząd premie-
ra Morawieckiego, czyli rząd sku-
tecznie działających profesjona-
listów. Tylko dobrze zarządzana 
polska gospodarka mogła udźwi-
gnąć ciężar niespotykanego i nie-
przewidywanego kryzysu. Na do-
bry wynik działań rządu w kry-
zysie miały wpływ wszystkie po-
wyższe okoliczności.

Trzeba zaznaczyć, że dzia-
łania rządu były podejmowane 
na bieżąco – nie miał przecież 
możliwości skorzystania z do-
świadczeń. Na uwagę zasługu-
je równoczesne wdrożenie na-
rzędzi ekonomicznych wspiera-
jących rodziny i przedsiębiorców, 
dzięki czemu udało się uniknąć 
poważnego kryzysu. Ocena sy-
tuacji gospodarczej Polski, w tym 
tempo spadku PKB pokazuje, że 
Polska jest teraz w lepszej kondy-
cji finansowej niż wiele europej-
skich krajów. 

Tarcze antykryzysowe zosta-
ły opracowane szybko i są na 
bieżąco korygowane. Dodatko-
wo rodzice otrzymali zasiłki z po-
wodu zamkniętych szkół i przed-
szkoli. Wypłaty wynagrodzenia 
za czas zamkniętej gospodarki 
ze środków rządowych przyczy-
niły się w znaczącym stopniu do 
zniwelowania skutków pandemii 
bo ludzie nie utracili źródeł do-
chodu, a przedsiębiorstwa prze-
trwały kryzys i funkcjonują nadal.

Pokonywanie kryzysu 
to nasze wspólne zadanie. Jed-
ną z dróg jest zwiększenie po-
pytu na rodzime produkty. War-
to zauważyć, że kupowanie głów-
nie towarów krajowych jest więk-
sze w okresach kryzysowych. 

Natomiast sytuacja bran-
ży turystycznej jest uzależniona 
od wyeliminowania obostrzeń sa-
nitarnych. A te, jak wiemy nadal 
obowiązują. Zagrożone są milio-

ny miejsc pracy w tym sektorze, 
także w Polsce. 

Premier Morawiecki wskazał, 
że dzisiaj w polskim społeczeń-
stwie są dwie skrajne opcje doty-
czące postępowania w dobie epi-
demii koronawirusa. Jedna – mó-
wił Premier – postuluje, by nie było 
żadnych obostrzeń ani restrykcji, 
druga zaś chce całkowitego lock-
downu. Co jest powodem tych 
skrajnych opcji wśród obywateli?

Może nim być brak udzia-
łu w decyzjach rządu zaleceń 
specjalistów medycznych, lekarzy 
specjalistów i brak odpowiedzi na 
pytania profesora medycyny zada-
wane dwóm ministrom. Te pytania 
dotyczące podstaw naukowych 
i medycznych podejmowanych 
strategii rządowych. Rząd przed-
stawił strategię opartą na konsul-
tacjach międzynarodowych lub 
opiniach wirusologów i epidemio-
logów. W odpowiedzi, w Poksce 
dochodzi do licznych demonstra-
cji, w czasie których padają za-
rzuty pod adresem strategii rządu. 
Głównym zarzutem jest brak pod-
staw naukowych i medycznych do 
twierdzenia, że zdrowy, bez obja-
wów chorobowych człowiek może 
stanowić zagrożenie epidemicz-
ne dla drugiego człowieka. Jeżeli 

są badania naukowe lub medycz-
ne potwierdzające słuszność ta-
kich twierdzeń, to należy je upu-
blicznić. Podobnie z maseczkami. 
Jeśli ktoś twierdzi, że zapobiegają 
zakażeniu wirusowemu, to powi-
nien wskazać, z którego zaczerp-
nął taką wiedzę.. Jeśli w listach 
otwartych i w interpelacjach po-
selskich padają pytania profeso-
rów medycyny i posłów, to rząd 
powinien na nie odpowiedzieć.

Obywatel oczekuje strate-
gii walki z epidemią opartą o wie-
dzę medyczną. Rząd pominął opi-
nię lekarzy. Niemieccy lekarze 
prowadzą takie badania, a polscy 
nie. Na jakiej podstawie polski le-
karz określa przyczynę zgonu na 
COVID-19 bez sekcji zwłok? 

Skoncentrowanie się na gru-
pach zagrożonych cięższym 
przebiegiem zakażenia jest uza-
sadnione. Jeśli ktoś ma obawy 
o swoje zdrowie, zastosuje wszel-
kie dostępne mu środki zapobie-
gawcze z izolacją włącznie. Dzie-
ci i młodzież są mniej zagrożone 
i jak pokazały doświadczenia in-
nych krajów, nie stanowią istot-
nego źródła zakażeń. Blisko 98 
proc. szkół pracuje stacjonarnie 
i to jest dowód na prawidłowo za-
stosowaną metodę.

Rząd od początku pande-
mii wspiera samorządy. Wpro-
wadzono już wiele zmian, któ-
re usprawniły wykonywanie bu-
dżetów samorządów, uelastycz-
niły reguły fiskalne i poprawi-
ły płynność finansową samorzą-
dów. Rządowa pomoc sprawi, że 
samorządy będą mogły bez prze-
szkód realizować swoje przedsię-
wzięcia, ale na krótką metę. Te-
raz jest czas przeprowadzenia 
zmian w przepisach ustaw samo-
rządowych. Samodzielność, czę-
sto jest odczytywana przez sa-
morządy, jako „dowolność”. Moż-
liwość prawna tej „dowolności” 
musi zostać zastąpiona systemo-
wymi rozwiązaniami. Należy pa-
miętać, że proponowanym roz-
wiązaniom musi towarzyszyć od-
powiednie wzmocnienie efektyw-
ności nadzoru nad uchwałami i fi-
nansami samorządowymi.

Część działań odbywa 
się wyłącznie na poziomie samo-
rządów: gospodarka odpadami, 
elektromobilność, niska emisja. 
Tu potrzebna jest większa spraw-
ność i efektywność działania. 
Od samorządów zależy tempo 
inwestycji realizowanych z fun-
duszy europejskich. Również re-
alizacja programu walki ze smo-
giem jest na poziomie samorzą-
dów istotnie opóźniona. To pro-
blem trudniejszy do rozwiąza-
nia niż się spodziewano. Zmiana 
przepisów jest warunkiem popra-
wy w tej dziedzinie.

Patriotyzm dawniej oznaczał 
fizyczną ochronę Ojczyzny. Dziś 
patriotyzm, jest rozumiany jako 
świadome promowanie własnej 
gospodarki. Patriotyzmem eko-
nomicznym wykazują się przed-
siębiorcy, którzy dzięki wprowa-
dzeniu innowacyjności, zwięk-
szają siłę polskiej gospodarki. 

Działania rządu stanowią ade-
kwatną odpowiedź na wy-
zwania gospodarki pogrążo-
nej w kryzysie. Pandemia ko-
ronawirusa wymusiła upo-
wszechnienie pracy zdalnej, 
która stanowi element nowo-
czesnej gospodarki. Dosto-
sowana do sytuacji strate-
gia działań  osłonowych za-
pewniła niezbędne finansowa-
nia gospodarce. Propozycja 
scentralizowania zarzą dzania 
udostępnionymi Polsce 
środkami unijnymi, pozwo-
li na wzmocnienie efektyw-
ności nadzoru nad finansami 
samorządowymi.

Walka z pandemią w Polsce: 
zdecydowanie, sprawność, 
skuteczność i …?

 ■ W marcu 2020 roku, dowiedzieliśmy się, że najnowszy koronawirus jest epidemiologicz-
nym zagrożeniem dla całego świata. A w październiku 2020 roku, wiemy, że sytuacja, w któ-
rej znalazł się świat w związku z pandemią,, otwarła drogę do nowych rozwiązań. W ciągu 
tych siedmiu miesięcy nastąpiła zmiana rzeczywistości gospodarczej i społecznej. 

Wypadki porażeń za-
kończone niekiedy śmiercią na 
Giewoncie zdarzyły się już wie-
le razy. Jednym z najtragiczniej-
szych był w sierpniu 1937 roku 
Zginęły wówczas cztery oso-
by a trzynaście odniosło ob-
rażenia. Następne wydarzyły 
się w latach 1950, 1961, 1964, 
1966, 1968, dwukrotnie w 1986, 
2001, 2004, 2008 2009 (jed-
na osoba zabita). Prof. Marek 
Szczerbiński z AGH analizował 
miejsca wyładowań pioruno-
wych uderzających w Giewont 
i jego otoczenie w roku 2008 
i 2009, korzystając z rejestra-
cji systemu LINET. Liczbę pio-
runów uderzających w szczyt 
Giewontu w roku oszacowano 
na 10. Rejestracje wykazały, 
że szczyt Giewontu nie stano-
wi wyraźnie uprzywilejowanego 
miejsca uderzeń. Znaczna licz-
ba uderzeń trafia również w całe 
pasmo Giewontu o długości ok. 
1,6 km. Dlatego apele o demon-
taż krzyża nie są uzasadnione.

Wypadek z sierpnia 2018

22.08.2019 roku około godzi-
ny 12.30 nad Tatry od południo-
wego zachodu nadciągnęła bu-
rza (rys. 4a). W rejonie Giewon-
tu burza nie była poprzedzo-
na opadami deszczu, co spo-
wodowało, że turyści zosta-
li na szlakach, a było ich wie-
lu. Przypuszczalnie zbagateli-
zowali wcześniejsze grzmoty 
i błyski. Gdy pierwsze błyska-
wice dosięgły Giewontu, oka-
zało się, że tak duża liczba tu-
rystów nie może zejść szybko 
dwoma wąskimi i trudnymi szla-
kami. W szczyt Giewontu pio-
run uderzył kilka razy o godzi-
nie 13.06. Tatrzańskie Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe 
otrzymało wiadomość o zda-
rzeniu o godzinie 13.16. Gdy 
pierwsi ratownicy dotarli w rejon 
Giewontu, wyładowania ciągle 
trwały. W Polsce zginęły cztery 
osoby a około 150 było rannych, 
na Słowacji jedna osoba zmarła 
a dwie były ranne. W akcji wzię-
ło udział ponad 45 ratowników 
GOPR i wiele innych osób z Po-
licji, Straży Pożarnej, Pogoto-
wia Ratunkowego i helikopter. 
Po godzinie 14:00 nad Tatrami 
po polskiej stronie granicy od-
notowano tjuż ylko kilka wyłado-
wań (rys. 4b).

Wnioski

Przebywanie na szczytach 
i graniach Tatr podczas burzy 
stanowi śmiertelne niebezpie-
czeństwo dla turystów.
Przed wyjściem w góry turyści 
powinni zapoznać się z komuni-
katami o zagrożeniu burzowym 
lub sprawdzić aktualną sytuację 
burzową na stronach interneto-
wych, np.:
www.burze.dzis.net
www.pogodynka.pl/burze
www.euclidorg/realtime.html

Podziękowanie
Autor dziękuje naczelnikowi TOPR 
Janowi Krzysztofowi za udostępnie-
nie sprawozdania z akcji ratowniczej 
22.08.2020 roku.

Grzegorz 
Gorczyca

▶
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Komentarze i Felietony

Od wieków fabrykuje się 
i wciska Polakom do głów 
ich całkowicie fałszywy wi-
zerunek. Celem tego prania 
mózgów jest ugruntowywa-
nie przekonania, że do ni-
czego wartościowego nie 
są zdolni, że ich dziedzic-
two jest powodem do wsty-
du, że dla własnego dobra 
powinni oddać Berlinowi kie-
rowanie sobą, Moskwie czy 
Brukseli. A najlepiej – po-
dającym się za polską eli-
tę renegatom, rację własne-
go bytu upatrującym wyłącz-
nie w wysługiwaniu się ob-
cym potęgom. Zastanów-
my się więc nad zasadno-
ścią głównych zarzutów, ma-
jących stanowić narzędzie 
piętnowania i tresury.

Kłótliwość

„Gdzie dwóch Polaków, tam 
trzy partie” – jak się ta opi-
nia ma do faktu, że po wy-
walczeniu prawa do zakła-
dania wolnych związków za-
wodowych, oprócz maleń-
kiej centrali związków au-
tonomicznych powstał tylko 
jeden. Dziesięciomilionowa 
Solidarność okazała się jed-
nym z największych związ-
ków na świecie. Inie dała 
się rozbić mimo bezliku dzia-
łań jej wrogów. 

Nigdy w swej historii 
tak rzekomo kłótliwi Pola-
cy nie wywołali wojny domo-
wej, porównywalnej z czym-
kolwiek znanym dziesiąt-
kom narodów Europy. Kon-
flikty wewnętrzne w Rosji, 
Niemczech, Anglii, Francji, 
Hiszpanii obfitowały w ludobój-
stwa w pełnym znaczeniu tego 
pojęcia. Przez stulecia miesz-
kańcy republik włoskich budo-
wali dla siebie wieże obronne, 
bo tylko w nich można było prze-
żyć. W niektórych prowincjach 
i na niektórych wyspach miesz-
kali w nich wszyscy, bo kto ta-
kiej fortecy nie miał – ten długo 
nie pożył. A w rzekomo kłótliwej 
Polsce przez wieki typowym do-
mem szlachty był dworek nie tyl-
ko bez żadnych cech obronnych, 
ale z przez cały dzień otwartą 
bramą.

Do jednych z najkrwawszych 
porachunków politycznych, jakie 
miały u nas miejsce, dochodzi-
ło przed i po rewolucji roku 1905 
między endekami a PPS-owca-
mi. W latach I wojny światowej 
dominowało jednak współdziała-
nie. Przed ważną dla polskich lo-
sów konferencją w Wersalu Pił-
sudski uznał, że jego rywal do mi-

sji tej pasuje lepiej i bez wahania 
tę doniosłą rolę oddał bez resz-
ty najgroźniejszemu z politycz-
nych rywali. Bo dla obydwu wiel-
kich sił politycznych i ich liderów 
najważniejszy nie był ich inte-
res własny, ale – Polska. Te i inne 
momenty walki o naszą niepodle-
głość świat podziwiał jako „wiel-
ką zdolność Polaków do równo-
czesnej gry na wielu fortepia-
nach”. W okresie II wojny świa-
towej mieliśmy jeden rząd, jed-
no państwo podziemne, a dbają-
ce o swą niezależność Narodo-
we Siły Zbrojne kiedy było to nie-
zbędne – bez wahania poddawa-
ły się rozkazom największej siły 
zbrojnej okupowanej Europy, jaką 
była Armia Krajowa.

W Polsce były oczywiście 
kłótnie i spory. Na tle dziejów in-
nych państw Europy – wzorem 
braterskiej miłości, siły jedności 
i zdolności do konsensusu mogli-
byśmy być. I aż trudno wskazać 
państwo, w którego historii wię-

cej przejawów tych cnót można 
by znaleźć.

Obskurantyzm

Rzekomą ciemnotę, zacofanie 
czy nieuctwo zarzucają nam naj-
częściej przedstawiciele państw, 
których tradycje edukacji czy 
obywatelskiej podmiotowości 
nie są nawet cieniem polskie-
go dorobku i naszych standar-
dów. Nie ma w Europie drugie-
go państwa, w którym przez rów-
nie długie wieki równie wielka 
część społeczeństwa cieszy-
łaby się podobnym katalogiem 
praw i w miarę solidną eduka-
cją. Już za Kazimierza Sprawie-
dliwego (XII wiek!) zaprowadza-
no prawa gwarantujące niezna-
ne nigdzie indziej gwarancje in-
teresów pańszczyźnianych chło-
pów. Parlamentarne tradycje na-
szego państwa należą do naj-
dłuższych i pamiętać trzeba, że 
zanim w sejmie zagościły patolo-

gie, przyczyniające się do upad-
ku Rzeczpospolitej, sejm i towa-
rzyszące mu zręby republikani-
zmu rozwijały się i służyły pań-
stwu przez całe wieki. Angiel-
scy podróżnicy w listach wy-
syłanych z XVII-wiecznej Pol-
ski pisali: „To jedyny kraj, w któ-
rym każdy zna łacinę!” Oczywi-
ście była to przesada – w żad-
nym innym kraju szlachta nie 
stanowiła tak wielkiej części na-
rodu i Anglicy ci przedstawicie-
li tego stanu spotykali na każ-
dym kroku. A nawet najbiedniej-
si z nich zwykle kończyli całkiem 
na owe czasy niezłe, prowadzo-
ne przez jezuitów szkoły. Tym 
sposobem niespotykanie duży 
odsetek populacji potrafił u nas 
porozumiewać się w języku ła-
cińskim, a także znał podstawy 
klasycznej literatury i historii an-
tycznej. Przedrozbiorowa Pol-
ska jako jedna z pierwszych za-
częła wprowadzać obowiązek 
szkolny dla wszystkich dzieci, 

bez względu na płeć i przy-
należność stanową. Dzie-
ło to zostało zniweczone 
przez zaborców rosyjskich 
i austriackich, m.in. pod 
tym względem w porówna-
niu z Rzeczpospolitą głębo-
ko zacofanych. Odradzająca 
się od roku 1918 niepodle-
gła Polska szybko stworzy-
ła jednak jeden z najdosko-
nalszych systemów oświa-
ty. Wcześniej od większo-
ści państw Zachodu normą 
stało się u nas powszechne 
prawo wyborcze kobiet. Nie-
mieccy orędownicy przywi-
lejów dla osób homoseksu-
alnych powinni też pamię-
tać, że jeszcze w XXI wie-
ku w więzieniach RFN prze-
bywały osoby skazane 
za obcowanie z przedstawi-
cielami tej samej płci. Na-
tomiast w Polsce wszelkie 
skłonności seksualne nie 
stanowiące krzywdy dla in-
nych osób zawsze trakto-
wano jako sprawę osobi-
stą. Stąd np. homoseksu-
alizm nie tylko nie był ni-
gdy w Polsce penalizowa-
ny, ale też nie stanowił prze-
szkody w karierze.

Niegospodarność

Od 1989 roku zarówno me-
dia komunistyczne, jak 
i przez komunistów upraw-
nione do istnienia, jak man-
trę powtarzały: „Perspek-
tywy na dobrobyt w Polsce 
marne, bo Polakom brak 
protestanckiego etosu pra-
cy, a sukces ekonomicz-
ny osiągnęły społeczności 

ewangelickie, a nie katolickie, 
do których należą Polacy”. Bez-
wstydne oszczerstwo tych bez 
końca powtarzanych bredni ła-
two zweryfikować już faktami 
taki jak ten, że najlepiej rozwinię-
te kantony Szwajcarii to właśnie 
te od wieków katolickie, że naj-
bogatsza część Niemiec to też 
katolicka południowa Nadrenia 
oraz Bawaria itd. itp. Zarówno 
jednak komuniści, jak i ich przy-
jaciele, obdarowani przez re-
żim dużymi organami propagan-
dy, zawsze żywili i żywią wro-
gość w stosunku do katolicyzmu. 
Z dzisiejszej perspektywy widać 
też, w jak wielkim stopniu gospo-
darcza transformacja była wiel-
ką grabieżą narodowego mająt-
ku, w dużej mierze zaplanowaną. 
Ogromna część wypracowywa-
nego dochodu również była per-
manentnie rozkradana (setki mi-
liardów z samego podatku VAT). 
Wskazując katolicyzm Pola-

Narodowe wady Polaków 
czy wady Polakom wmawiane?

 ■ Każda zbiorowość potrzebuje autorefleksji. Jest jednak zasadnicza różnica między konstruktywną 
analizą deficytów, a wmawianiem narodowi, że jest zgrają ulepioną z samych przywar.

Artur 
Adamski

„Wolny Gdańsk i polska śluza”. „Kladderadatsch”, 21 września 1930 r., s.8.
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Komentarze i Felietony
ków jako przyczynę ubóstwa 

pieczono więc dwie pieczenie 
na jednym ogniu. Nie tylko uzy-
skiwano uzasadnienie tego, dla-
czego największe ofiary, składa-
ne przez naród w imię przebudo-
wy gospodarki nawet po dziesię-
cioleciach nie przynoszą temuż 
narodowi adekwatnych korzyści. 
Od razu wskazywano też winne-
go, którym według komunistów 
i ich przyjaciół miał być – katoli-
cyzm Polaków.

W swej historii gospodarczej 
Polacy rzeczywiście popełni-
li wielkie błędy i nigdy nie zdoła-
li uruchomić pełnego potencjału 
swych zasobów. Zauważyć jed-
nak trzeba, że Polska należy do 
nielicznych krajów, które w ca-
łych swych dziejach (wyjąwszy 
lata rządów obcych okupantów) 
nigdy nie zaznała wielkiej klęski 
głodu. Narodowe kuchnie wielu 
innych narodów zawierają potra-
wy z rzeczy, których u nas się nie 
je. To, że w Azji wcina się glony, 
żywe ryby i szarańcze a w niektó-
rych krajach Europy wiewiórki, 
żaby i ślimaki nie jest wynikiem 
kulinarnej kreatywności tych na-
cji. Przeciwnie – jest to pamiątka 
po okresach biedy tak katastro-
falnej, że całe narody nauczy-
ła ona jeść wszystko, co się ru-
sza, bez tracenia czasu nie tylko 
na podgrzanie, ale czasem na-
wet zabicie stworzenia natych-
miast po schwytaniu stające-
go się potrawą. Tymczasem już 

u zarania polskiej państwowo-
ści powszechną zasadą nasze-
go rolnictwa była dywersyfikacja 
upraw, dzięki której żadna plaga 
nie unicestwiała całości zbiorów. 

Ksenofobia

Nie sposób wymyślić większego 
zaprzeczania faktom, jak wma-
wianie Polskom niechęci do ob-
cych. Wręcz przeciwnie – nigdy 
nigdzie przybysze nie spotyka-
li się z otwartością i gościnno-
ścią porównywalną do polskiej. 
Jako naszą narodową wadę na-
leżałoby raczej wskazać stanow-
czo nadmierne sprzyjanie na-
rodom, którym nie tylko udzie-
laliśmy schronienia i z który-
mi dzieliliśmy się własnym do-
mem. My tych przybyszów ob-
darowywaliśmy przywilejami 
i wprowadzaliśmy nieznaną ni-
gdzie indziej zasadę praktyko-
wania przez obcych na terenie 
naszego państwa ich własnego 
prawa, skutkiem czego np. Ży-
dzi przez wieki podlegali w Pol-
sce własnym, odrębnym kodek-
som prawnym, własnemu są-
downictwu a nawet równole-
głym do polskich strukturom wła-
dzy państwowej! Tak daleko idą-
ca gościnność okazywała się dla 
nas zabójcza. Hojne nadania dla 
Krzyżaków otwarły im drogę do 
potęgi, stanowiącej zagrożenie 
dla naszego państwowego bytu. 
Otwarcie dla niemieckiego osad-

nictwa zakończyło się oderwa-
niem naszych zachodnich pro-
wincji. Wychwalając korzyści 
płynące z wieloetniczności pa-
miętajmy, że ze wszystkich na-
rodów, zamieszkujących Rzecz-
pospolitą, konsekwentną lojal-
nością wobec swych dobroczyń-
ców wykazało się zaledwie parę 
zbiorowości i to tych najmniej 
licznych. Pomimo przerażają-
cych doświadczeń z narodami, 
którym udzieliliśmy gościny (po-
witalne bramy z kwiatów, stawia-
ne wkraczającym zaborcom i na-
jeźdźcom, zbrojne działania nie 
tylko niemieckiej piątej kolumny 
itd.) mniejszości narodowe czę-
sto cieszą się dziś w Polsce pra-
wami, o jakich nasi rodacy ży-
jący w innych krajach nie śmią 
nawet marzyć. Np. niemiecka 
mniejszość w Polsce ma nawet 
zagwarantowanych własnych po-
słów w naszym Sejmie. A pol-
ska mniejszość w Niemczech, 
od jej zdelegalizowania przez Hi-
tlera we wrześniu 1939, formal-
nie nie istnieje. Niemieckie Ju-
denraty zakazują nawet rozmowy 
po polsku z własnym dzieckiem. 

Niski kapitał społeczny

Najprościej rzecz ujmując poję-
cie „kapitału społecznego” ozna-
cza przede wszystkim zaufa-
nie, jakim rządzeni obdarowu-
ją rządzących. Osobnicy, któ-
rzy w 1989 roku dorwali się w na-

szym kraju do władzy kilka lat 
później wielokrotnie twierdzili, że 
„Polacy to zbiorowość wykazu-
jąca się wyjątkowo niskim kapi-
tałem społecznym”. Prawda jest 
dokładnie odwrotna. Czy w ogóle 
można wskazać gdziekolwiek na 
świecie naród, który swój rząd 
obdarowałby podobnym kapita-
łem zaufania, jak to zrobili Pola-
cy po roku 1989? Spróbujmy so-
bie wyobrazić choć cząstkę tych 
ciężarów, jakie zrzucono na Po-
laków, zaaplikowaną Włochom, 
Francuzom czy Grekom. Jest rze-
czą więcej, niż pewną, że po rzą-
dach Mazowieckich, Bieleckich 
czy Balcerowiczów w ciągu jed-
nego dnia zostałoby wspomnie-
nie w postaci swędu spalenizny 
a oni sami mieliby duży problem, 
by ujść z życiem. Ówczesna sy-
tuacja gospodarcza była strasz-
na, ale warunki społeczne, w ja-
kich działali Mazowiecki, Bielec-
ki czy Balcerowicz były wprost 
niewiarygodnie komfortowe. Ka-
pitał społeczny ówczesnej Pol-
ski był czymś w dziejach świa-
ta bezprecedensowym. Polakom 
odbierano oszczędności całe-
go ich życia, i tak krytycznie ni-
skie płace realne z miesiąca na 
miesiąc spadały o dziesiątki pro-
cent, likwidowano tysiące zakła-
dów pracy, miliony rodzin traciły 
jakiekolwiek źródło utrzymania. 
I wszystko to bez wielkiego spo-
łecznego wybuchu. Bez kładą-
cej natychmiast kres takim wła-

dzom eksplozji, do jakiej doszło-
by w każdym innym kraju. Ufność 
społeczeństwa w uczciwość Ma-
zowieckiego, Bieleckiego, Balce-
rowicza i innych była tak kolosal-
nie wielka, że z nadludzką cier-
pliwością godziło się ono na to, 
na co w żadnym innym kraju żad-
na władza nie mogłaby liczyć ni-
gdy. Po latach społeczeństwo 
przekonało się, że obdarowa-
ni przez nie bezprecedensowym 
zaufaniem przywódcy – tego 
daru zaufania godni nie byli. Je-
śli więc ktokolwiek ma pretensje 
co do jakości kapitału społeczne-
go to niech pamięta, w czyje ręce 
Polacy oddali ten skarb o niezna-
nych nigdy i nigdzie rozmiarach. 
I co ci niegodni go ludzie ze skar-
bem tym uczynili.

Naród świadomy swej wartości 
jest zarazem narodem skłon-
nym do obrony własnych ży-
wotnych interesów. A one czę-
sto stoją w sprzeczności z dą-
żeniami innych, w szczególno-
ści – zmierzających do domi-
nacji. Nie dziwmy się więc, je-
śli ktoś dąży do obniżania na-
szej samoocen,y przypisując 
nam podłe cechy, których nie 
mamy. Ich wmawianie – jest 
jedną z metod podporządko-
wywania sobie jednej zbioro-
wości przez drugą. Nie miejmy 
złudzeń – nikt, kto sięga do ta-
kich metod, nie ma na celu na-
szego dobra

W tych okolicznościach przestęp-
cy poczuli się pewnie i działają 
już bez żadnych skrupułów.

Przebierańcy 

Zarejestrowana w Gdyni firma 
o nazwie Centralne Biuro Bez-
pieczeństwa Personalnego (w 
skrócie CBBP), której właściciel-
ką jest Paulina Wyzińska, jako 
przedmiot działalności ma wpi-
sany w KRS pośrednictwo i ob-
rót nieruchomościami. Wcześniej 
zajmowała się windykacją. Na 
swoim profilu FCB właścicielka 
firmy przedstawia się jako detek-
tyw, mgr inż. (cokolwiek to ozna-
cza).Oświadcza, że zajmuje się 
„prywatnymi eksmisjami”. W prak-
tyce oznacza to oczywiste łama-
nie prawa, gdyż prywatne eksmi-
sje nie istnieją! Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami eksmisji 
może dokonać wyłącznie komor-
nik, w asyście policji, na podsta-
wie prawomocnego wyroku sądu, 
jeśli nie zostało przyznane prawo 
do lokalu socjalnego lub jeśli zo-
stało przyznane w momencie, 
gdy taki lokal przez gminę został 
już wskazany! Od października 
do marca obwiązuje zakaz wyko-
nywania eksmisji. W czasie tego-
rocznej pandemii ten zakaz zo-
stał przedłużony i obowiązywał 
do czerwca.

Tymczasem firma pani Wy-
zińskiej na stronie fcb reklamuje 
swoje usługi jako stałą pomoc 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Pracownicy są „jednolicie umun-
durowani, wyposażeni w nie-
zbędny sprzęt oraz środki łącz-
ności pracujące na zastrzeżo-
nych pasmach częstotliwości“. 
Wyraźnie podkreślono, że firma, 
zajmuje się sprawami na każdym 
etapie, zarówno przed rozpoczę-
ciem drogi sądowej, w trakcie jej 
trwania (często latami) jak i z ty-
tułem wykonawczym i po bezsku-
tecznej egzekucji, gdy żaden or-
gan państwowy nie jest w stanie 
pomóc”.

Czyżby firma prywatna mia-
ła zakusy na wprowadzanie wła-
snego porządku i ładu prawnego 
niezależnie od tego, który uchwa-
lono w państwie? Tak to nieste-
ty wygląda.

Doświadczeni 
w zastraszaniu 

W praktyce działanie fir-
my wygląda tak: osobnicy w cy-
wilu i ubrani w mundury do złu-
dzenia przypominające stroje 
służbowe funkcjonariuszy Cen-
tralnego Biura Śledczego Poli-
cji z umieszczonym na plecach 
skrótem CBBP wpadają pod-
stępnie do mieszkań, np. przed-

stawiając się jako pracownicy 
gazowni albo od razu niszcząc 
drzwi. 

Pracownicy imitującej pań-
stwową policję firmy CBBP 
są uzbrojeni po zęby. Cza-
sem występują w kominiarkach 
czy maseczkach. Firma uży-
wa również odznak przypomina-
jących do złudzenia te oficjalne, 
policyjne. Wykorzystując argu-
ment siły, zastraszają zaskoczo-
nych i przerażonych ludzi, a po-
tem każą się im wynosić. Szyb-
ko wymieniają też zamki.Miesz-
kańcy nawet nie przypuszcza-
ją, że stali się ofiarami zwykłe-
go oszustwa, a działania rzeko-
mych policjantów i ludzi wyko-
nujących eksmisję są nielegal-
ne. Jeśli lokatorzy nie chcą opu-
ścić mieszkania, rośli pracowni-
cy firmyzaczynają ich dręczyć. 
Zostają w mieszkaniu z nimi, pil-
nują, utrudniają dostęp do lodów-
ki czy innych sprzętów i czekają 
aż prześladowany i wystraszony 
człowiek się podda i opuści lokal. 

Właścicielka firmy w rozmo-
wie z dziennikarzami wykazała 
się wyjątkową butą. Nie widziała 
nic złego w tym, że jej pracowni-
cy podszywają się pod policjan-
tów. Film nagrany przez firmę, na 
którym widać „policjantów” po-
walających człowieka na ziemię 
i przyciskających jego głoę bu-

tem, to jej zdaniem reklama, wy-
łącznie działanie marketingowe.

Argument siły 

Takie zachowania pracowników 
firmy opisują wyrzuceni z miesz-
kań, poszkodowani lokatorzy. 
Wśród nich jest pani Laura, mat-
ka z półtorarocznym dzieckiem 
usunięta z mieszkania w War-
szawie. Szefowa kontrowersyj-
nej firmy, zapewnia, że występu-
je w obronie prawa własności, bo 
broni właścicieli lokali. Tymcza-
sem znajdujące się w mieszka-
niach rzeczy lokatorów nie pod-
legają żadnej ochronie. 

Bandyci w natarciu 

Warto pamiętać ze w ostatnich la-
tach coraz częściej dochodzi do 
bezprawnych przewłaszczeń lo-
kali (np. pod zabezpieczenie fik-
cyjnego zadłużenia czy na rzecz 
fałszywych spadkobierców) Pro-
ceder lichwy kwitnie, choć ostat-
nie nowelizacje prawa trochę 
go utrudniły. Skala nieprawidło-
wości w przejmowaniu własno-
ści jest ogromna, a sprawy wy-
jaśniane w sądach trwają latami. 
W tej sytuacji nie można pozwa-
lać na brutalne wyrzucanie ludzi 
z mieszkań poprzez takie działa-
nia jakie prowadzi firma CBBP. 

Poważne wątpliwości budzą 
powiązania szefowej i pracowni-
ków firmy. Były dyrektor CBBP, 
a jednocześnie partner właści-
cielki firmy, Marek Sz. ma posta-
wione zarzuty w sprawie brutal-
nego pobicia i powiązań ze zor-
ganizowaną grupą przestępczą 
zajmującą się handlem ludźmi. 
Kilkanaście lat wcześnie ten sam 
Sz., był karany za wyłudzenia. 
W trakcie tamtego postępowania 
zatrzymano aż pięciu toruńskich 
prokuratorów, z którymi utrzymy-
wał kontakty i którzy w zamian 
za łapówki mieli tuszować spra-
wy z jego udziałem. 

Słabe ogniwa 

Jak długo jeszcze jako społe-
czeństwo będziemy tolerować 
podobne procedury i przyzwa-
lać na nieuczciwość notariuszy 
(lichwa, fałszywi spadkobier-
cy) i sądów? I jak długo służ-
by i organy państwa będą tole-
rować przestępców podszywa-
jących się pod funkcjonariuszy 
publicznych? 

Skoro nie ma przepisów po-
zwalających ich karać, to należy 
je najszybciej uchwalić. 

Prawo ma służyć ludziom! 
W przeciwnym razie syaje się 
nezprawiem.

Czasy łotrów
 ■ Temat pandemii od zdominował dyskusję publiczną i odwrócił uwagę od innych spraw. 

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Myśli i Kultura

Tomas Petrulis
Urodziłem się w 1987 r. w Poniewieżu (piąte 
pod względem wielkości miasto litewskie, które było 
niegdyś sławne z teatru, industrializacji i przestępczo-
ści zorganizowanej). Po szkole, w 2007 r., wstąpiłem 
na studia nauczycielskie, na wydział historii Uniwersy-
tetu Wileńskiego. W 2013 – 2015 r. studiowałem reli-
gioznawstwo na poziomie magistra. Od 2005 r. publi-
kuję w prasie kulturalnej i biorę udział w litewskich fe-
stiwalach poezji (Wiosna Poetycka, Poetycka Jesień 
Druskiennicka). W 2017 r. debiutowałem elektronicz-
nym zbiorem poezji „Wąż hałasu“, który trafił do dwu-
nastki „Najbardziej twórczych książek 2017 r.” oraz do 
piątki książek poezji „Wyborów książki” 2018 r.

ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIE BEZ 
ODPOWIEDZI

Czym jest dla Ciebie poezja?

Nie wiem, bezustannie próbuję odpowiedzieć na to py-
tanie poprzez pisanie tekstów. Właśnie one są cza-
sem lepszą, czasem gorszą odpowiedzią. Poezja nie 
może nawet być koktajlem (ogonem koguta), który 
mógłbyś schwycić i rzec: „Oto złapałem poezję, za-
raz ją wam pokażę – opowiem, czym jest.“. Być może 
forma poetycka wiersza lub, w moim wypadku, prozy 
poetyckiej, jest w ogóle przypadkowa, może jest tylko 
ekscentrycznym, spekulatywnym fragmentem, maja-
czeniem, udającym poezję i będącym bardziej nieuda-
ną próbą filozofowania? Teraz, gdy przyznałem, że 
nie wiem, co robię w poezji, zostaje pytanie, gdzie jest 
sens tego wszystkiego? Może rozkwita gdzieś między 
szczerą namiętnością, która przyciąga nie do szcze-

gólnej kobiety czy do mężczyzny, a do samego języ-
ka, by wejść w język w sposób zabawny albo wyjątko-
wo brutalny, nawet sodomizowany, między namiętno-
ścią filozoficzną, a namiętnością logicznej spekulacji.

Czym się charakteryzuje poezja litewska?

Poezja litewska jest podobna do kulawego osiołka, 
osiodłanego przez tęgiego mnicha, słońce już zacho-
dzi, a on nie wie, dokąd jedzie, zabłądził i ma poraże-
nie słoneczne. Gdzieś w oddali widnieje piwo i nieobo-
wiązkowo piękne dziewczyny (piękno dla prawdziwe-
go estety nie jest aż tak ważne), a za jego plecami – 
dzwony i krzyże.

Nieogłoszone fragmenty Heraklita

1. Nie wiadomo, czy uzasadniona skarga-wnio-
sek w zbyt wolnej formie

Niby mogę wybrać: wstąpić w następny dzień, czy 
nie wstąpić, nie licząc, oczywiście, samobójstwa. 
I jeszcze bardzo mały wybór dni, można wybierać tyl-
ko z jednego – z nadchodzącego. Wszelkie dnie rów-
noległe albo są przede mną ukryte i są mi zabronio-
ne, albo ich w ogóle nie ma. Dlatego, uwzględniając 
ten fakt, proszę Główną Spółdzielnię Mieszkaniową 
o odroczenie prac wodociągowych jeszcze przynaj-
mniej o tydzień.

Bowiem zakłócają mnie, bardzo zakłócają nieist-
niejące dnie równoległe. Chyba, że wasz prawnik jest 
lepiej poinformowany i mógłby doradzić w tej palącej, 
dręczącej mnie już przez jakiś czas sprawie? Proszę 
także o bezustanne informowanie o całym przebie-
gu rozwiązania tej, prawdę mówiąc, niestosownie do-

tykającej mnie sprawie odroczenia prac wodociągo-
wych i dni równoległych. Mam nadzieję, że nie spo-
tkamy się w sądzie.

Pani Danuta

2. Ręce

Po tym, jak oko spojrzało na słońce, ręce jego żony 
stały się o wiele żywsze i czerwieńsze niż zazwyczaj 
bywają. I ręce wszystkich ludzi były też o wiele żyw-
sze i czerwieńsze, były nawet jaskrawo czerwone. Tak 
żywe, że nawet własne ręce żony zaczęły szczypać 
jej ciało, nawet poleciły nazywać je obcęgami, i stały 
się one od tej pory przyjaciółmi z żoną, będą żyć i za-
bawiać się, i robić wszystko wspólnie, i będą się po-
ruszać wstecz na dnie słonecznego naczynia, a wraz 
z nimi i zalane oko. Wpadły bowiem na pomysł, że mu-
szą poruszać się wstecz wraz z całą ludzkością, i na-
wet czas do nich dołączy.

4. Szczere wyznanie

Z rana, gdy już stałam nagle obudzona i zamierza-
łam coś powiedzieć, sprzedano mi bilet na film o tym, 
czego nie ma, lecz istnienie czego można bez więk-
szego trudu udowodnić. Stało się to w jednym z tych 
sklepów, w którym można nabyć wszystko, ale w bar-
dzo małych ilościach. Niestety, seans mogłam ode-
brać tylko w postaci wiązki pomidorów, szlachetnie, 
jak swoistą rekompensatę dla mnie, dla matki pięcior-
ga dzieci, z szansą odpoczynku, by trochę na nich po-
siedzieć. Oczywiście, jeżeli potrafiłabym udowodnić, 
że jestem olbrzymią mięsną muchą.

Objaśnienie Ilony z Jewi
tł. Dominika Olicka

Prezentujemy kolejną grupę poetów litewskich, jako znak 
naszej otwartości dla całego bogactwa kulturowego Eu-
ropy į świata. W dalszych planach przewidujemy publika-
cje młodych poetów angielskich, włoskich į czeskich. Ale 

przede wszystkim roztaczamy opiekę nad młodą genera-
cją pisarzy į publicystów polskich. Imię Kornela zapisuje 
się w tym względzie złotymi literami. Poniższą kolumnę 
przygotowałem z polską poetką mieszkającą na Litwie, 

Dominiką Olicką. Ona jest też tłumacz-
ką wierszy. Pytania poetom zadawałem również za jej 
pośrednictwem. Chciałbym w tym miejscu podziękiwać 
Dominice za owocną współpracę. (St. S.)

Poeci Litwy
Stanisław Srokowski
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Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Pęgowie, Piotra Antosz-
czyszyna, Kornel Morawiecki 
pierwszy raz spotkał, gdy popro-
sił go o wiadro lepiku, potrzeb-
nego do izolacji dachu na drew-
nianym domu. Grzeczna wymia-
na zdań rozpoczęła bliską, bar-
dzo korzystną znajomość. Kor-
nel Morawiecki dał się namó-
wić dyrektorowi szkoły do pod-
jęcie pracy nauczyciela. Pracow-
nik naukowy w wiejskiej szkole 
– w tamtych siermiężnych cza-
sach PRL-u – to było wielkie wy-
darzenie w Pęgowie.

Piotr Antoszczyszyn był jed-
nym z wielu kresowiaków, przy-
byłych na Ziemie Zachodnie, 
gdy „nasi sojusznicy”, postano-
wili, Lwów, Krzemieniec i Stani-
sławów staną się „ukraińskimi”, 
a w zasadzie sowieckimi mia-
stami. Rodzina Antoszyczynów 
i tak miała szczęście – Piotr uro-
dził się w Tomsku, w głębi Rosji, 
a więc był z urodzenia „wielkoru-
sem”, a takich Sowieci niechęt-
nie wypuszczali ze swych łap. 
Rodzice Piotra w 1922 roku wy-
jechali do małej wioski Momiłów-
ka koło Zborowa. Dzieci codzien-
nie szły 12 kilometrów do szko-
ły w Zborowie. Gdy Piotr miał 
szesnaście lat, założył amator-
ski zespół artystyczny. Już wów-
czas ujawnił cechy „społeczni-
ka”, bardzo przydatne w pionier-
skiej pracy oświatowej na Dol-
nym Śląsku. W 1939 roku, za-
czął uczyć w Momiłówce, w szko-
le wybudowanej z inicjatywy 
swego ojca – także Piotra. Po 
zajęciu tej części Polski przez 
Sowietów, pracował w szko-
łach w Małąszowcach, w Czysty-
łowie oraz we Lwowie. 

Rodzina Antoszczyszynów 
– rodzice oraz Stefania, żona 
Piotra, przyjechali do Henryko-
wa (dawna nazawa Pęgowa) je-
sienią 1947 roku. W tym pionier-
skim okresie, szkoły powszech-
ne obok Kościoła, stanowiły naj-
bardziej twórczy element w budo-
waniu polskiej wspólnoty na Zie-
miach Odzyskanych. Nauczy-
ciel był nie tylko oświatowcem, 
musiał wyjść poza mury szkolne 
i uczestniczyć w integracji lokal-
nego środowiska, które było zło-
żone z osadników przyjeżdża-
jących z różnych stron Polski. 
Mieszkańcy tworzyli tzw komi-
tety szkolne, które organizowały 
prace przygotowawcze do otwar-
cia szkół. Porządkowano budynki 
szkolne, zbierano sprzęt i wypo-
sażenie do izb lekcyjnych, szyko-
wano mieszkania dla kadry. Za-
nim władze przysłały nauczycie-
li, niektórzy – „biegli w mowie i pi-
śmie” – sami uczyli dzieci pisać 
i czytać. W ramach walki z anal-
fabetyzmem władze już od jesie-
ni 1945 roku zorganizowały na-
ukę dla dorosłych. Nauczyciele 

cieszyli się ogromnym szacun-
kiem wśród mieszkańców, choć 
zarabiali niewiele i wypłaty w tym 
pionierskim okresie były niere-
gularne. Później, wraz z konso-
lidacją systemu władzy, regular-
ność pensji stała się normą, na-
tomiast jej wysokość w stosun-
ku do branż przemysłowych, po-
została na niezmiennym, niskim 
poziomie. 

Krzysztof Uściński w pra-
cy „Nauczyciel przedwojenny – 
narodziny i rozkwit mitu” (2019), 
przytacza fragment „Dzienników 
powojennych” Marii Dąbrowskiej, 
która tak opisała wygląd nauczy-
ciela z tamtych lat: „Bardzo bied-
nie ubrany, cały jakiś szary, jak-
by niedomyty i nie doprany czuć 
było od niego nędzę na parę 
kroków”. 

Pomimo tej nędzy, nauczycie-
le byli przygotowani do zawodu 
jak mało która grupa w powojen-
nej Polsce. Ich fachowość opie-
rała się na przedwojennych zasa-
dach. W II Rp zadaniem nauczy-
ciela było: „wychowanie obywa-
tela polskiego, który by państwa 
strzegł i dla jego potęgi pracował”. 
Tak pisał w 1931 roku dr Mieczy-
sław Ziemnowicz, wizytator Okrę-
gu Szkolnego Krakowskiego. 

Piotr Antoszczyszyn i jego 
żona pracowali dla lokalnej spo-
łeczności i państwa polskiego, 
aczkolwiek zdawali sobie spra-
wę, że nie jest to Polska ich wizji 
i marzeń. Chcieli umacniać pol-
skość wśród młodzieży, w myśl 
odezwy z 17 maja 1945 roku, wy-
danej przez delegata rządu, Ste-
fana Korbońskiego oraz Radę 
Jedności Narodowej i parlament 
Polskiego Państwa Podziemne-
go: „Całe społeczeństwo powin-
no stanąć samorzutnie do pra-
cy konstruktywnej na wszyst-
kich odcinkach odbudowy z wy-
jątkiem pracy w administracji po-
litycznej, propagandzie i służbie 
bezpieczeństwa, które należy 
bojkotować.” 

Kiedy małżonkowie przyje-
chali do Henrykowa, szkoła już 
funkcjonowała. Kierownikiem był 
Eugeniusz Dziundza, a w szko-
le było 133 uczniów. Nieoczeki-
wanie w trakcie roku szkolnego 
1947/19448 z pracy zrezygno-
wał kierownik oraz dwie nauczy-
cielki. Piotr Antoszczyszyn przez 
kilka tygodni sam uczył w pięciu 
klasach, a jego dzień pracy wy-
nosił od 8 do 10 godzin lekcyj-
nych. W lutym 1948 roku władze 
Inspektoratu Szkolnego w Trzeb-
nicy przysłały do pracy Karolinę 
Ilków-Kałat. Małżonka pana Pio-
tra, Stefania, z powodu słabego 
zdrowia mogła rozpocząć pracę 
dopiero po dwóch latach. Uczy-
ła historii i geografii, organizo-
wała wycieczki szkolne, zało-
żyła Młodzieżowe Koło Miłośni-
ków Pęgowa oraz szkolne Koło 

Krajoznawczo-Turystyczne. Mło-
dzież poznawała walory Dolne-
go Śląska, ale i innych części 
Polski. Jej wychowankowie bar-
dzo to doceniali. Jedna z uczen-
nic napisała: „One (wyciecz-
ki – przyp. wł.) przekonały mnie, 
że Polska to piękny kraj, z dużą 
ilością zabytków historycznych, 
a być Polką i Polakiem to wiel-
ki zaszczyt”. Zasada „chodzić 
ucząc, uczyć chodząc” zdawa-
ła egzamin przez wiele lat. Szko-
da, że dzisiejsze przepisy doty-
czące organizowania wycieczek, 
odstręczają nauczycieli od tego 
sposobu nauczania. 

Piotr Antoszczyszyn integro-
wał wiejską społeczność w Pę-
gowie w różny sposób. W szkole 
organizowano akcje wspólnego 
darcia pierza, łuskania fasoli i ku-
kurydzy, cerowania itp. A wszyst-
ko to przy słuchaniu lektur szkol-
nych, które czytała pani Stefania. 
W ten sposób „kaganek oświaty” 
trafiał pod dachy (strzech w Pę-
gowie nie było) i przynosił efek-
ty. Kiedy w 1955 roku mijała 
setna rocznica śmierci Adama 
Mickiewicza i Piotr Antoszczy-
szyn, wystąpił do władz o nada-
nie szkole jego imienia. Miesz-
kańcy gorąco popierali tej projekt. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że kierownik szkoły był wielbi-
cielem poezji Mickiewicza. Po 
latach rozmawiał na jej temat 
z Kornelem Morawieckim, który 
jednak wyżej stawiał twórczość 

Słowackiego i Norwida. Wielkim 
osiągnięciem Piotra Antoszczy-
szyna było ufundowanie pomni-
ka Wieszcza. Szkoła otrzyma-
ła medal Mickiewiczowski, ufun-
dowany przez Ogólnopolski Ko-
mitet Obchodów Roku Mickiewi-
czowskiego. „Każda taka rocz-
nica jest dla nas, mieszkańców 
Pęgowa, wielkim przeżyciem. 
To nie zamknięte w murach świę-
to szkoły, ale święto całej wsi, bo 
Mickiewicz to patron całego Pę-
gowa”, mówił w 1998 roku An-
toszczyszyn podczas kolejnych 
uroczystości rocznicowych uro-
dzin wielkiego poety. 

Jakim nauczycielem był Kor-
nel Morawiecki w Pęgowie? Wy-
magającym. Może aż nadto, sko-
ro kilkoro uczniów miało pod ko-
niec roku kłopoty z fizyką. Wte-
dy do akcji wkroczył Piotr An-
toszczyszyn, który udzielił życio-
wej porady młodemu nauczycie-
lowi. Zwrócił uwagę, że poznanie 
prawideł fizyki to jedno, a umie-
jętności dzieci z zakresu prac go-
spodarczych rodziców, to drugie. 
Wiejskie dzieci musiały nie tyl-
ko wkuwać na równi z „miastowy-
mi” zadania, ale pomagać w pra-
cach. Także jeździć traktorem 
po polu, co dzisiaj byłoby za-
bronione. Wtedy była to normal-
ność, a dzieci uczyły się odpo-
wiedzialności. I poznawały „sło-
dycz” życia na wsi. Pozostanie 
na drugi rok w klasie niejedno-
krotnie burzyłby ustaloną drogę 

życiową dziecka, które po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej szło 
do zasadniczej szkoły zawo-
dowej lub rolniczej i po kilku la-
tach przejmowało gospodarstwo 
po rodzicach. Kornel Morawiecki 
był pod wielkim wrażeniem umie-
jętności i zaradności wiejskich 
dzieci, posłuchał rady kierowni-
ka i dzieci z pomocą Bożą (a tak-
że wzmiankowanych osób) ukoń-
czyły szkołę. Później Kornel Mo-
rawiecki wielokrotnie przyzna-
wał, że dzięki pracy w szkole wiej-
skiej lepiej poznał rzeczywistość, 
a życiowe rady Piotra Antoszczy-
szyna były nieocenione. Wielu 
z dawnych uczniów Kornela Mo-
rawieckiego w późniejszych la-
tach pomagało mu, kiedy upra-
wiał pole, siejąc facelię, pszeni-
cę czy hodując pszczoły. Artur 
Adamski tak ujął ten okres: „Do-
świadczenia z tego czasu, kon-
takty z mieszkańcami, Kornel Mo-
rawiecki uważał potem za wręcz 
bezcenne. Ogromne wrażenie 
zrobił na nim ich świat wartości 
– autentycznych, żywych, trak-
towanych poważnie i praktyko-
wanych w sposób naturalny, jako 
nieodzowny składnik codzien-
nego bytowania. Szacunek bu-
dziła nie tylko wierność tradycji, 
ale także SOLIDARNOŚĆ WAL-
CZĄCA zdolność współdziałania, 
pracowitość, zaradność i solidar-
ność prostych ludzi. („Życiorys 
bez kompromisów”, Biuletyn IPN, 
Nr 5 (138), maj 2017).

Piotr Antoszczyszyn był ini-
cjatorem budowy nowego bu-
dynku szkoły. W budowie poma-
gali mieszkańcy Pęgowa i to tak-
że była zasługa dyrektora szko-
ły, który potrafił ich zmobilizować. 

Kiedy po 32 latach pra-
cy w 1980 roku, Piotr Antoszczy-
szyn przeszedł na emeryturę, że-
gnały go nie tylko władze oświa-
towe, ale wychowankowie, dla 
których stawał się legendą. Speł-
nił swoje zadanie jako sprawny 
organizator życia lokalnego.

Misję edukacyjną swo-
ich rodziców prowadziła da-
lej ich córka, Alicja Walas. En-
tuzjazm i emocja, czyli strategia 
E, to była metoda pracy wycho-
wawczej, której najwyższą warto-
ścią był patriotyzm. Dzięki takim 
jak rodzina Antoszczyszyn, pol-
ska szkoła mogła trwać, opiera-
jąc się systemowi komunistycz-
nemu. Wiele wiejskich szkół, któ-
re często były na wsi jedynym 
miejscem integracji lokalnej spo-
łeczności, zostało zlikwidowa-
nych kiedy przyszła II RP.

Niemiecki pedagog Fryderyk 
Diesterweg (1790-1866) sfor-
mułował tezę, że szkoła jest 
tyle warta, ile wart jest nauczy-
ciel. Szkoła w Pęgowie miała 
to szczęście, że w niej uczyli 
tak oddani nauczyciele.

„Zdarza się...”
 ■ ... że szkoły dają swym absolwentom coś więcej nad świadectwo szkolne, które zresztą 

nie mówi nic o wychowaniu”. (Jerzy Stempowski)
Andrzej 

Manasterski

Szkoła w Pęgowie. Fot.: nk.pl
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TALLBOY

Świat jest ciągle przebojowy 
Można stwierdzić że bombowy 
Newsy sensacje dramaty 
I znów jest tak jak przed laty

Zaś Tallboy-a znaleziono
I go sprytnie wysadzono
Zwyczajnie zdetonowano
Czyli zneutralizowano...

Media wybuch nagrywały
Gejzer był wręcz niebywały 
Chwilę potem bulgotało
I za chwilę już ustało

Konkludując więc w zasadzie
Biorąc rzecz na tym przykładzie 
Największa bomba wymięka
Kiedy człowiek wręcz nie pęka 

Rozwijając metaforę 
Na epidemiczną zmorę
Trza spokojnie metodycznie
Mądrych słuchać wciąż logicznie 

Jak donoszą wszystkie media
Gdzieś jest dramat gdzieś komedia
Gdzieś euforia uniesienie
W innym miejscu przygnębienie...

Ktoś się rodzi ktoś umiera
Ktoś się w podróż gdzieś wybiera
Wielu w domach rezyduje 
Z imprez właśnie rezygnuje

Czasy mamy nadzwyczajne 
Sytuacje są też skrajne 
Kryzys idzie gospodarczy 
Nie dla wszystkich dóbr wystarczy

Krach na giełdzie albo bessa 
Pusta może być znów kiesa 
Niechaj każdy o tym pomni 
Będą głodni i bezdomni

Wielu robi interesy 
Otrzymują fest promesy 
Dla bystrzachów czas obfity
Dla wybrańców są profity 

Wiedzą też beneficjenci 
Co jest grane co się święci
Kto zarobi a kto straci 
Na czym świat się dziś bogaci 

Jest i będzie w realności
Smutki świata i radości
Jak historia zaś podaje
Różne troski świat rozdaje

Kreuje się wiadomości 
Sugestywne dla ludzkości 
By otępić i ogłupić
I naiwnych wziąć i łupić 

Świat miał być już sprawiedliwy 
I dostatni i uczciwy 
Mieli być szczęśliwi ludzie 
A wciąż idzie jak po grudzie 

Są sensacje i banały
I bywają niewypały 
Tak wertując gazet strony
Bomby są i kapiszony...

POSTSCRIPTUM
Ziemia wciąż w kosmosie leci 
Od lat świetlnych od stuleci... 
Był początek – koniec będzie
Dziś bombowe jest orędzie...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Przed wybuchem 
II wojny światowej 
mieszkała wraz z ro-
dziną w Jabłonowie 
Pomorskim. W tym 
czasie ukończyła 
Pomaturalną Szko-
łę Pielęgniarek i Po-
łożonych w Warsza-
wie, a następnie pra-
cowała jako położ-
na w rodzinnej miej-
scowości. Po wybu-
chu wojny została 
powołana do służby 
cywilnej. Mąż, Ksa-
wery Życzyński, żoł-
nierz POW, urzędnik 
dyrekcji PKP w To-
runiu, we wrześniu 
1939 r. został od-
delegowany do Wil-
na, gdzie aresz-
towało go NKWD. 
Udało mu się jed-
nak uciec i powró-
cił do Jabłonowa Po-
morskiego. Tu aresz-
towali go Niemcy. 
Więziony w Brodni-
cy i Królewcu, na-
stępnie przewie-
ziony do KL Stut-
thof, i rozstrzela-
ny w 1940 r. Anie-
la po aresztowaniu 
męża czyniła usilne 
starania, by go od-
naleźć, czego skut-
kiem było aresz-
towanie w Brodni-
cy. Kiedy zachorowała prze-
transportowano ją do szpita-
la, z którego zdołała uciec. 
To było w wigilię Bożego Na-
rodzenia 1939 r. Następ-
nie ukrywała się, by ostatecz-
nie wraz z dziećmi osiąść w Ło-
chowie Szlacheckim na ziemi 
janowskiej.

W Łochowie Szlachec-
kim w 1940 r. ukrywał się kpt. 
Wacław Piotrowski ps. „Ci-
chy”, który rozpoczął formowa-
nie podziemnej organizacji, bę-
dącej zaczątkiem Narodowych 
Sił Zbrojnych. Aniela wstąpiła 
do NSZ wraz ze swymi dziećmi, 
córką Ireną ps. „Irka” oraz synem 
Antonim ps. „Tolek”. Po zawią-
zaniu oddziału partyzanckiego 
została szefową łączniczek ko-
mendy okręgu w Lublinie. Mia-
ła kontakt z AK i z NSZ w Lu-
blinie i w Warszawie, skąd prze-
woziła instrukcje oraz udziela-
ła pomocy w transporcie człon-
kom organizacji podziemnej 
zmuszonym do ucieczki z War-

szawy do Lublina. Współpraco-
wała z oddziałem NSZ Stani-
sława Młynarskiego „Orła”, któ-
rego zastępcą był jej syn Anto-
nii. Dom Życzyńskich był miej-
scem tajnych zebrań, a także 
służył za azyl dla rannych żoł-
nierzy z AK i NSZ oraz ochot-
ników z partyzantki. Było to nie-
zwykle ryzykowane, gdyż Niem-
cy robili we wsi cykliczne rewi-
zje. Na podstawie informacji 
o ukrywających się w Borowie 
partyzantach, spalili kilka oko-
licznych wsi i zamordowali po-
nad 1000 niewinnych osób.

Po wkroczeniu sowietów na 
tereny Lubelszczyzny koniecz-
ne stało się informowanie od-
działów partyzanckich o ru-
chach ubecji i milicji. Na począt-
ku 1945 r. Aniela otrzymała roz-
kaz od „Cichego”. Miała poje-
chać do Lublina i przywieźć in-
strukcje dotyczące dalszych 
działań. Zdobyła wtedy informa-
cje o planowanej akcji KBW i UB 
przeciwko NSZ. Zdołała dotrzeć 
z ostrzeżeniem do „Cichego” 

i „Orła”, czym uratowała ich od-
działy. W drodze powrotnej do 
domu wstąpiła do leśniczówki, 
by zmienić opatrunek rannemu 
żołnierzowi AK „Zaporze”. Tam 
funkcjonariusz UB major Edward 
Gronczewski aresztował ją oraz 
leśniczego Jana Janczaka.

12 lipca 1945 r. bez prze-
prowadzenia procesu zosta-
ła rozstrzelana w pokazowej eg-
zekucji w Lipie. Przed śmier-

cią w barbarzyński 
sposób zagipsowano 
jej usta, by nie mo-
gła nic powiedzieć. 
Wraz z nią zbrodnia-
rze z UB zabili wtedy 
sześć osób, a ich cia-
ła dla większego za-
straszenia miejsco-
wej ludności pozo-
stawili na rynku. Po 
tygodniu zakopali je 
na skraju wsi. 

Bratowa Anie-
li dowiedziawszy się 
o śmierci, przy pomo-
cy mieszkańców wsi 
odkopała grób. Ra-
zem z córką, Ire-
ną chciała ją pocho-
wać, jednak stolarz 
na rozkaz UB odmó-
wił sprzedaży trum-
ny. Nocą partyzanci 
z oddziału „Zapory” 
zabrali ciała pomor-
dowanych i prawdo-
podobnie zakopali je 
na cmentarzu jednej 
z sąsiednich wsi.

Do dnia dzisiej-
szego miejsce po-
chówku Anieli Ży-
czyńskiej nie jest 
znane. Jej nazwi-
sko wypisano na ta-
blicy, poświęconej 
poległym i pomor-
dowanym ziemi ja-
nowsko - kraśnic -

kiej, przy kościele pod we-
zwaniem Najświętszej Marii 
Panny w Potoku Wielkim. Jak 
na ironię, jej oprawca, stali-
nowski zbrodniarz Edward 
Gronczewski został pocho-
wany z honorami w Alei Za-
służonych na warszawskich 
Powązkach.

Źródło:wdolnymslasku.com

Aniela Życzyńska – sanitariuszka 
i łączniczka, której przed rozstrzelaniem 
ubecja zagipsowała usta

 ■ Aniela Życzyńska ps. „Ania” urodzona 12 maja 1902 r. w Rzeczycy Ziemiańskiej, 
zginęła 12 lipca 1945 r. w Lipie. Sanitariuszka i szefowa łączniczek komendy okrę-
gu Narodowych Sił Zbrojnych w Lublinie.

Karolina 
Brzemkowska
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Podstawowym celem ustawy jest przy-
znanie prawa do świadczenia wyrów-
nawczego osobom o potwierdzonym 
statusie działacza opozycji antykomuni-
stycznej lub osobom represjonowanym 
z powodów politycznych, których eme-
rytura, renta inwalidzka lub renta z tytu-
łu niezdolności do pracy jest niższa niż 
2400 zł.

Na podstawie tej ustawy zainteresowa-
ni świadczeniobiorcy będą mogli wystąpić 

do ZUS z wnioskiem o przyznanie świad-
czenia wyrównawczego.

Do wniosku klient będzie musiał dołą-
czyć dokumenty:
• decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kom-

batantów i Osób Represjonowanych 
potwierdzającą status działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby repre-
sjonowanej z powodów politycznych,

• dokument potwierdzający prawo do 
tych świadczeń i ich wysokość, wysta-

wiony przez zagraniczną instytucję wła-
ściwą do spraw emerytalno-rentowych 
– jeśli wnioskodawca jest uprawnio-
ny do emerytury lub renty zagranicznej 
albo innego świadczenia zagraniczne-
go o podobnym charakterze.

Na potrzeby obsługi tych klientów zo-
stał opracowany wzór formularza ER-
-SWA – Wniosek o świadczenie wyrów-
nawcze dla działacza opozycji antyko-

munistycznej lub osoby represjonowanej 
z powodów politycznych wraz z załączni-
kiem stanowiącym informację dla klientów. 
Wniosek można pobrać ze strony ZUS

W przypadku wniosków złożonych 
przed dniem wejścia ustawy w życie 
bieg terminu ich rozpatrzenia rozpocz-
nie się nie wcześniej niż od 15 paź-
dziernika 2020 r.

Oprac. A.Ł.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej

 ■ Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 
1578) weszła w życie 15 października 2020 r.
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Opinie i Akcenty

Komunikaty płynące z KGHM 
były uspokajające, a nawet opty-
mistyczne. Kopalnia przynosi do-
chody, a jej finansowa kondycja 
jest coraz lepsza. Stan ten rwał 
do 8 października 2020 r., kiedy 
japoński mniejszościowy udzia-
łowiec Sumitomo (45 proc. ak-
cji) ogłosił ich sprzedaż. Oka-
zało się, że oficjalnie głoszo-
na doskonała współpraca, wca-
le taka nie była, bo wtedy ja-
poński partner nie rezygnował-
by z tej inwestycji. Słynący z dys-
krecji Japończycy nie podali żad-
nych powodów swojej decyzji. 
Krajowe komentarze w tej spra-
wie na ogół są oparte na oświad-
czeniach prominentnych przed-
stawicieli polskiej spółki górni-
czej. Ich wypowiedzi można stre-
ścić w stwierdzeniu, że każdy 
może kupować i sprzedawać, co 
tylko zapragnie. Kopalnia Sier-
ra Gorda radzi sobie coraz le-
piej. Japończykom opłaca się 
sprzedaż akcji, gdyż te pienią-
dze potrzebne są im do inwesty-
cji w liczne inne przedsięwzięcia 
górnicze tej firmy. Cień wątpliwo-
ści pojawia się jednak w stwier-
dzeniach KGHM, że nie zamie-
rza odkupić tych akcji od Sumito-
mo. Jeżeli kopalnia Sierra Gorda 
przynosi kolejne dochody, to dla-
czego japońska firma nie chce 
uczestniczyć w dalszym progra-
mie jej eksploatacji? 

Najbardziej wiarygodna w tej 
sprawie informacja powinna po-
chodzić od Japończyków. Ci zaś 
milczą na ten temat, wychodząc 
z założenia, że każdy wie, dla-
czego dochodzi do rozwodów. 
Przede wszystkim dlatego, że 
dalsza wspólna droga dla jed-
nego z partnerów staje się nie-
opłacalna. Przysłowie mówi, że 
nie sprzedaje się kury, która zno-
si złote jajka. Nie oznacza to, że 
oświadczenie KGHM mija się 
z prawdą. Przedstawia ono jedy-
nie swoją ocenę tego wydarze-
nia, która jest prawdziwa. Jednak 
istotą tego rozwodu jest to, o czym 
KGHM nie mówi w swoim oświad-
czeniu. Analitycy i zawodowi ko-
mentatorzy górniczych wyda-

rzeń na świecie ujawniają bar-
dziej realistycznie uzasadnio-
ne decyzje japońskiego partne-
ra KGHM. Rok wcześniej o nie-
udanej inwestycji informowała 
Najwyższa Izba Kontroli, któ-
ra negatywnie oceniła zakup 
przez KGHM kanadyjskiej firmy 
Quadra wraz ze złożem miedzi 
Sierra Gorda w Chile. Zdaniem 
Izby alokacja 13 mld zł na za-
kup i dofinansowanie spółki oraz 
późniejsze wydatki wskazywały, 
że realizacja tej inwestycji nie le-
żała w interesie polskiej firmy.

Negatywny sygnał

Ukazujące się w Londynie „Pol-
skie Wiadomości” (Polish News 
– 8.10) cytują wypowiedź Jaku-
ba Szkopka – analityka mBanku, 
który stwierdził: „Do tej pory po-
mimo większego udziału KGHM 
Sumitomo ze względu na swo-
je większe kompetencje zarzą-
dzało obiektem. Sumitomo było 
także głównym udziałowcem od-
powiedzialnym za uruchomie-
nie projektu i poprawę jego efek-
tywności w ostatnich latach. Sy-
gnał, że Sumitomo chce się po-
zbyć projektu Sierra Gorda, jest 
naszym zdaniem negatywny. 
a może oznaczać, że w krótkim 
czasie wyczerpały się możliwości 
szybkiej dalszej poprawy efek-
tywności bez określonych nakła-
dów inwestycyjnych… Warto też 
zwrócić uwagę, że Sierra Gorda 
nie wygenerowała jeszcze dodat-
nich przepływów pieniężnych do 
swoich właścicieli (pierwszy ma 
być w 2021 r.)… Ponadto istnie-
je ryzyko, czy nowy właściciel 
przejmie zarządzanie projektem 
po sprzedaży udziałów przez Su-
mitomo, bo w koncernie KGHM 
do tej pory brakowało takich kom-
petencji na rynkach zagranicz-
nych”. Podsumowując swoją wy-
powiedź, analityk ten nawiązu-
je do od lat kierowanego pod ad-
resem KGHM postulatu: „Chcie-
libyśmy się założyć, że KGHM 
zdecyduje się na nowe przedsię-
wzięcia, niekoniecznie związane 
z produkcją miedzi”.

Pożyczka na spłatę 
pożyczki

Już wcześniej było wiadomo, 
że mimo wielu przedsięwzięć 
KGHM, zakończonych pozy-
tywnym efektem, kopalnia Sier-
ra Gorda boryka się z finanso-
wymi trudnościami. Ten problem 
ten sygnalizował portal Business 
Insider (30.05). Informuje on, że 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go (BGK) zawarł umowę pożycz-
ki dla Sierra Gorda w wysokości 
200 mln USD. Z tego funduszu 
kopalnia ma spłacać swoje dłu-
gi, zaciągnięte w KGHM. Proces 
pożyczania pieniędzy na spłatę 
długów nazywa się jego rolowa-
niem, czyli przesuwaniem w cza-
sie kolejnych terminów realiza-
cji rat wymaganych umową. Przy 
tej okazji Biznes Insider podkre-
śla zarówno negatywne, jak po-
zytywne walory kopalni Sierra 
Gorda. Do tych pierwszych na-
leży strata 226 mln zł, jaka po-
wstała w pierwszym kwarta-
le tego roku, przy przychodach 
360 mln zł, w porównaniu do 
poprzedniego roku, kiedy stra-
ty wyniosły 87 mln zł przy przy-
chodach 536 mln zł. Podkreśla 
się stosunkowo niską zawartość 
miedzi w rudzie wynoszącą 0,34 
proc. Dla porównania porzucone 
przez KGHM złoża w rejonie Bo-
lesławca, z pełną infrastrukturą 
i z zasobami 100 mln ton, zawie-
rają ok.1,1 proc. miedzi, czyli bli-
sko trzy razy więcej. Do pozyty-
wów należy wskaźnik opłacalno-
ści C-1, który jest najniższy po-
śród wszystkich spółek tej firmy 
i wynosi on odpowiednio dla Sier-
ra Gorda – 1,12 USD za funt mie-
dzi, dla KGHM w Polsce – 1,58 
i dla jej spółek w Kanadzie – 2,19. 
Pozytywne efekty Sierra Gorda 
nie przekładają się jednak na jej 
dochody, gdyż musi ona spłacać 
gigantyczne zadłużenie.

Powody rezygnacji 
Sumitomo

Cecilia Jamasmie – stały ko-
mentator najważniejszych wia-

domości górniczych na świe-
cie, pisanych dla portalu Mi-
ning.com (8.10) ujawnia, nie-
które powody rezygnacji Sumi-
tomo z Sierra Gorda. Kopalnia 
miała nieustannie nie spełniać 
oczekiwań ze względu na trud-
ną metalurgię i kłopoty związa-
ne z wykorzystaniem wody mor-
skiej dla celów pitnych i techno-
logicznych. Japończycy nie byli 
zadowoleni ze skali tej inwesty-
cji, która wyniosła 5,2 mld USD 
i nadal rośnie. Wartość sprze-
dawanych udziałów Sumitomo 
(45 proc. Sierra Gorda) ocenia-
na jest na 513 mln USD. Prze-
liczając owe 45 proc. akcji na 
ich 100 proc. wartości, wycho-
dzi na to, że akcje Sierra Gor-
da, warte są obecnie w grani-
cach ok. 1,2 mld USD! Zacho-
dzi obawa, ze jeżeli nikt nie za-
chce kupić tych akcji, ich cena 
zostanie jeszcze bardziej obni-
żona. Na dodatek mimo gigan-
tycznych nakładów inwestycyj-
nych kopalnia nie może osią-
gnąć docelowej produkcji 140 
tys. ton miedzi. 

Ekstremalne warunki

Okazuje się, że pozyskanie wody 
na jednej z najsuchszych pustyń 
na świecie – jaką jest Atakama 
– stanowi bardziej problem tech-
nologiczny, niż finansowy. Tło-
czenie rurociągiem wody z wy-
brzeża Pacyfiku na odległość 
ok. 140 kilometrów i na wyso-
kość ok. 2 000 m npm, to nie tyl-
ko inwestycja liczona w setki mi-
lionów dolarów, ale codzienne 
koszta jej odsalania w wystar-
czającej ilości dla funkcjonowa-
nia zarówno kopalni, jak i jej za-
łogi. Z tego powodu system ten 
jest skomplikowany i zawodny. 
Kamienista pustynia jest jednym 
z najmniej gościnnych miejsc 
na naszym globie. W dzień 
temperatura jest bardzo wy-
soka, a w nocy spada poniżej 
zera. Nie ma opadów, a wybo-
iste polne drogi to standard. Po-
ruszają się po nich tylko cięż-
kie transportowe maszyny gór-

nicze. Trzeba zauważyć, że za-
trudnieni tu Polacy muszą mieć 
żelazne zdrowie i, a dokładniej 
to o szczególnej wytrzymałości 
serca, które całkiem inaczej pra-
cuje w warunkach rozrzedzonej 
atmosfery.

Więcej profesjonalizmu

KGHM uniknąłby wielu kłopotów 
związanych z poprzednio nie-
udaną inwestycją w Kongo, jak 
i obecnych z Sierra Gorda, gdy-
by zechciał korzystać z profe-
sjonalnych firm i uczelni zawo-
dowo zajmujących się poszuki-
waniem i eksploatacja złóż na 
świecie. Przy całym uznaniu dla 
kadry geologów tej firmy, są oni 
z natury rzeczy bardziej przy-
gotowani do warunków eksplo-
atacji swojego złoża, a nie co-
dziennych oraz skomplikowa-
nych analiz światowego rynku 
i związanych z tym różnych nie-
dogodności. Prestiż światowe-
go giganta, którym jest KGHM 
ograniczał dotąd te możliwości. 
Trzeba jednak zauważyć, że na-
wet najwięksi potentaci tej bran-
ży korzystają z usług wyspe-
cjalizowanych przedsiębiorstw 
o uznanym krajowym i między-
narodowym autorytecie. Pole-
ganie tylko na własnych specja-
listach dziś już nie wystarczy. 
Trwała współpraca KGHM z wy-
specjalizowanymi firmami po-
szukiwawczymi różnego rodza-
ju złóż surowców użytecznych 
dałaby firmie kompetentne roze-
znanie w istotnych szczegółach 
geologicznych, ekonomicznych 
i technologicznych warunkach 
ich występowania i eksploatacji. 

To, że w Polsce brak tego ro-
dzaju instytucji naukowej i biz-
nesowej nie oznacza, że nie 
ma ich na świecie. Jest ich na-
wet wiele, tylko trzeba chcieć 
z nich korzystać. Ich kompe-
tentne doradztwo spowoduje, 
że KGHM nie będzie w przy-
szłości popełniać, tak kosz-
townych pomyłek jak w Kon-
go, czy obecnie w Chile.

KGHM: wraca problem z chilijską 
kopalnią Sierra Gorda

 ■ To z jednej strony nic nowego. Prawie każda kopalnia ma jakieś problemy, które kierownic-
two i odpowiednie służby górnicze rozwiązują lepiej lub gorzej. Dlatego na ogół nie informuje się 
o nich opinii publicznej. Tak też było również w chilijskiej kopalni rud miedzi Sierra Gorda należącej do KGHM.

Adam 
Maksymowicz
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