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gazeta im. Kornela Morawieckiego

Wszystko, co 
można dostać 
za pieniądze, jest 
tanie.

Erich Maria 
Remarque

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

Samorządowe 
rokosze

Firma bez 
ZUS

Denializm Pokonać 
pandemię
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Aby skorzystać z przy-
wileju braku koniecz-
ności rejestrowania 
działalności gospodar-
czej, wystarczy spełnić 
dwa warunki – mówi Zo-
fia Podhorodecka, pre-
zes spółki giełdowej zaj-
mującej się finansami 
i audytem, ekspert w za-
kresie podatków i finan-
sów w rozmowie z Mag-
daleną Szymerowską.

Słowo wywodzi się z ję-
zyka angielskiego i po-
chodzi od „denny”, czy-
li zaprzeczać. Ozna-
cza odrzucanie pew-
nych ustaleń nauko-
wych, zaprzecza faktom 
– jest swoistym zaklina-
niem rzeczywistości. 
Najpowszechniejsze 
mity powielane przez 
denialistów padają na-
wet z trybuny sejmowej.

Kolejne miesiące pokaza-
ły, że zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 przebiegają 
na ogół łagodnie. Wielu spe-
cjalistów uważa, że SAR-
S-CoV-2 stanie się piątym 
endemicznym koronawiru-
sem nawiedzającym ludz-
kość. Tak jak obecnie mó-
wimy o sezonie grypowym, 
być może będziemy w przy-
szłości mówili o sezonie za-
chorowań na COVID-19

Dwigth Bolinger określił 
„język niczym nabity ka-
rabin”, z którego można 
zabić. Opozycja w Pol-
sce utrzymuje, że jej język 
niesie ładunek pojedna-
nia, tolerancji i prawości. 
Przedstawiamy parę(dzie-
siąt), stanowiących kla-
sykę „zionących miłosier-
dziem” wypowiedzi opozy-
cyjnych działaczy w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat.

Stołeczny magistrat już 
chwilę po rozwiązaniu 
tegorocznego Marszu 
Niepodległości oszaco-
wał straty, spowodowa-
ne działalnością chuliga-
nów (prowokatorów) i po-
licji, na kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Ciekawe, 
że nie zliczył uszczerb-
ku na miejskim mieniu 
po „spacerach” bluzgają-
cych barbarzynek.

Co przyniósł 
lockdown 
w Grecji?
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Paweł 
Zyzak

Dekonstruowanie 
chaosu: Wirus tak – 
Plandemia nie! Waldemar 

Żyszkiewicz

Polska i Węgry nie zgodziły się na przyjęcie pakietu budżetowego Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o wydatki Unii na lata 2021-2027 jak 
i fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa. Podczas narady ambasadorów unijnych krajów, większością głosów przyjęto mechanizm 
uzależniający wypłatę pieniędzy od kwestii praworządności. Powiązanie wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności jest w rzeczy-
wistości narzędziem politycznego szantażu, co potwierdza wielu prawników. Decyzję rządu popiera większość Polaków.

Decyzja polskiego rządu 
nie mogła być inna

Wyborcze 
reality show



Wywiad

Poseł Konfederacji, który delikat-
nie mówiąc, sceptycznie podcho-

dzi do samego istnienia epidemii, nie-
dawno poinformował, że testy wyka-
zały u niego obecność koronawiru-
sa. Początkowo Artur Dziambor pi-
sał o lekkich objawach. Dziś okazu-
je się, że został przyjęty do szpitala, 
bo ma „płuca w rozsypce”. A jeszcze 
niedawno w niewybredny sposób ko-
mentował obowiązek kwarantanny dla 
najbliższych. „Co za debil to wymy-
ślił?” – pisał na Twitterze.

Możemy rozmawiać o tej kwe-
stii, kiedy prace legislacyjne nad 

ustawą się zakończą; na razie prezy-
dent nie ma niczego do podpisu – pod-
kreślił wicerzecznik PiS Radosław Fo-
giel, pytany o krytykę prezydenta An-
drzeja Dudy pod adresem tzw. piątki 
dla zwierząt. Przypomnijmy podczas 
zjazdu klubów „Gazety Polskiej” An-
drzej Duda oświadczył, że absolutnie 
nie zgadza się z tzw. „piątką dla zwie-
rząt”. Jak ocenił, zawarte w niej roz-
wiązania są „źle przygotowane” oraz 
„przyszły w złym czasie”.

Zamiast projektu ustawy antycele-
bryckiej zdecydowaliśmy wstrzy-

mać wypłaty Funduszu Wsparcia 
Kultury do czasu pilnego wyjaśnie-
nia wszelkich wątpliwości – napisał 
na Twitterze wicepremier i minister 
kultury Piotr Gliński. Chodzi o pulę 
400 mln zł, którą rozdysponowano po-
między ludzi kultury. Najbardziej zna-
ni, według projektu, mogli liczyć na-
wet na miliony złotych. Spogląda-
jąc na listę beneficjentów, dostrzec 
można znane nazwiska. Beata Kozi-
drak miała otrzymać aż 750 tys. zł, 
a jej mąż Andrzej Pietras, reprezen-
tujący Bajm, kolejne 613,5 tys. Justy-
na Steczkowska w tym roku dosta-
ła 90 tys. zł na organizację swojego 
internetowego koncertu. Teraz mia-
ła otrzymać od państwa aż 180 tys. 
zł. Pokaźna kwota miała też trafić na 
konto Kamila Bednarka – 500 tys. zł, 
a zespół Bayer Full dostałby łącznie 
prawie 600 tys. zł. Krystyna Janda ma 
otrzymać prawie dwa miliony. 

Trzeba być bardzo ostroż-
nym w luzowaniu obostrzeń – 

mówi w „Dzienniku Gazecie Praw-
nej” minister zdrowia Adam Niedziel-
ski pytany, co będzie w tym roku z Bo-
żym Narodzeniem. Dodał, że rząd nie 
chce popełnić błędów Czech, gdzie 
po wakacyjnym pełnym zliberalizowa-
niu zasad, problem wrócił ze zdwojo-
ną siłą.

W ramach nowej rozszerzonej 
tarczy antykryzysowej użyje-

my wszystkich sił i środków – polity-
ki fiskalnej, monetarnej, podatkowej 
i społecznej, by ochronić nasz wspól-
ny skarb – polską gospodarkę – na-
pisał szef rządu Mateusz Morawiec-
ki w wpisie na Facebooku. W pierw-
szych dniach listopada, w związku 
z nowymi obostrzeniami, rząd przygo-
tował 10 działań antykryzysowych dla 
przedsiębiorców; branżom z restryk-
cjami sanitarnymi m.in. dofinansowa-
ne zostaną koszty stałe, umorzone 
będą subwencje z Tarczy Finansowej 
PFR, przedłużone będzie postojowe 
oraz zwolnienia ze składek na ZUS.

Magdalena Szymerowska: Dotych-
czas rozpoczynając działalność skła-
damy wniosek w Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG), w ZUS-ie, GUS-ie 
i urzędzie skarbowym. Trzeba rów-
nież wybrać formę opodatko-
wania, złożyć deklarację po-
datku VAT, wystąpić o nada-
nie numeru REGON, NIP, za-
łożyć konto firmowe w ban-
ku. Działalność prowadzo-
na jest we własnym imieniu 
bez względu na jej rezultat 
(wypracowany zysk lub stra-
ty). Czyli nawet gdy nie zara-
biamy na swojej działalności, 
to i tak trzeba ją zarejestro-
wać i płacić ZUS. Istniej jed-
nak inne rozwiązanie…. 

Zofia Podhorodecka: Moż-
na w określonych sytuacjach 
prowadzić działalność niereje-
strowaną.

Co oznacza pojęcie działal-
ność nierejestrowana?

„Firma na próbę”, „działalność 
nierejestrowa” i „działalność 
nierejestrowana” Są to stoso-
wane zamiennie określenia dla 
możliwości legalnego zarob-
kowania z drobnych czynności 
bez konieczności wypełniania 
obowiązków rejestracyjnych, 
a więc bez zbędnych i zajmu-
jących czas formalności. Taką 
możliwość wprowadził pakiet 
Konstytucji biznesu z dnia 30 
kwietnia 2018 roku. 

Kiedy nie musimy rejestro-
wać działalności?

Aby skorzystać z przywile-
ju braku konieczności rejestro-
wania działalności, wystarczy 
spełnić dwa warunki. Pierw-
szym warunkiem jest działal-
ność gospodarcza prowadzona 
przez osobę fizyczną osiągają-
cą przychody w każdym miesią-
cu nie wyższe niż 50 proc. mi-
nimalnego wynagrodzenia. Dru-
gi warunek to brak prowadzo-
nej działalności przez okres po-
przednich 5 lat czyli 60 miesię-
cy. W przypadku prowadzenia takiej dzia-
łalności, należy wykazać przerwę we wpi-
sie w CEIDG trwającą co najmniej rok. 

Czy każda działalność możemy prowa-
dzić jako nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana nie dotyczy 
spółek cywilnych i działalności wymaga-
jącej specjalnych zezwoleń czy koncesji. 
W tych dwóch przypadkach zawsze istnie-
je obowiązek rejestracji w CEIDG.

Co trzeba zrobić, aby założyć firmę na 
próbę?

Założenie firmy na próbę nie jest skompli-
kowane. Wystarczy działać – czyli podjąć 
inicjatywę i znaleźć klienta. 

Czy korzystając z usług firmy na pró-
bę, nierejestrowanej mogę otrzymać 
dokument potwierdzający zakup?

Jeżeli klient zażąda dokumentu sprze-
daży, podczas prowadzenia działalności 
nierejestrowanej można wystawić faktu-
rę w sposób uproszczony.

Czy firma prowadząca działalność 
nierejestrowaną respektuje prawa 

konsumenckie np. prawo do odstą-
pienia od umowy lub reklamacje?

Firma na próbę ma obowiązki wobec 
klienta tak, jak każda inna firma. Taka 
firma ma obowiązek wypełniania przepi-

sów dotyczących ochrony kon-
sumentów – obsługa reklama-
cji czy napraw lub odstąpie-
nia od umowy, jeżeli działal-
ność jest w internecie. Firma 
prowadzi rejestr sprzedaży do 
której wpisuje się każdą kwotę 
za wykonana usługę lub pro-
dukt. W przypadku wystąpie-
nia obowiązku należy prowa-
dzić rejestr sprzedaży VAT.

Kiedy działalność niereje-
strowana podlega opodat-
kowaniu podatkiem VAT?

Jeżeli w ramach firmy na pró-
bę osoba fizyczna będzie 
świadczyła usługi : prawnicze, 
doradcze (z wyjątkiem do-
radztwa rolniczego związane-
go z uprawą i hodowlą roślin 
oraz chowem i hodowlą zwie-
rząt, a także związanego 
ze sporządzaniem planu za-
gospodarowania i moderniza-
cji gospodarstwa rolnego) lub 
jubilerskie, bądź będzie zaj-
mowała się sprzedażą wyro-
bów (złomu) z metali szlachet-
nych lub z udziałem tych meta-
li, musi dokonać rejestracji na 
druku VAT-R w urzędzie skar-
bowym (uzyskując przed tym, 
jeżeli takiego nie posiada, NIP 
poprzez złożenie wniosku na 
formularzu NIP-2).

Co należy zrobić w przy-
padku przekroczenia mie-
sięcznego limitu przycho-
dów w działalności na 
próbę?

W momencie gdy w którymś 
miesiącu przychód ze sprze-
daży nierejestrowanej prze-
kroczy ustawowy limit (50 
proc. minimalnego wynagro-
dzenia) , osoba fizyczna 
ma bezwzględny obowią-
zek w terminie 7 dni zareje-
strować działalność gospodar-

czą w CEIDG na druku CEIDG-1. Dodat-
kowo należy dopełnić formalności zwią-
zanych z rejestracją w ZUS-ie, pamięta-
jąc o możliwości skorzystania z ulgi na 
start, czyli preferencji przez pierwszych 
6 miesięcy prowadzenia firmy.

Działalność 
gospodarcza nierejestrowa

 ■ Aby skorzystać z przywileju braku konieczności rejestrowania działalności 
gospodarczej, wystarczy spełnić dwa warunki – mówi Zofia Podhorodecka, 
prezes spółki giełdowej zajmującej się finansami i audytem, ekspert w zakresie 
podatków i finansów w rozmowie z Magdaleną Szymerowską. 

Magdalena 
Szymerowska
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Komentarze i Felietony

Po wiosennej pierwszej fali epi-
demii, w której strach przed nie-
znanym wymusił dyscyplinę i so-
lidarność, wydawało się, że spo-
dziewana na jesień druga fala za-
chorowań będzie miała przebieg 
mniej dramatyczny bez koniecz-
ności narzucania szkodliwego eko-
nomicznie lockdownu. Nadzie-
je międzynarodowej społeczno-
ści opierały się na – jak się okaza-
ło – błędnych założeniach wiruso-
logów, że wskutek letnich tempe-
ratur wirus znacznie osłabnie i bę-
dzie mniej mobilny. Optymizm był 
powszechny, zwłaszcza w takich 
krajach jak Grecja, która w pierw-
szej fazie radziła sobie z pande-
mią bardzo dobrze w przeciwień-
stwie paradoksalnie do niektórych 
krajów zachodniej Europy (Hiszpa-
nia, Włochy). Jednak październiko-
wy rozwój wypadków zaprzeczył 
oczekiwaniom ujarzmienia wirusa 
i liczba zachorowań w krótkim cza-
sie przekroczyła w niektórych kra-
jach nawet kilkunastokrotnie liczby 
z wiosny. 

Obecnie lekarze twierdzą, 
że wirus przekształcił się w bar-
dziej agresywny. Pomimo świado-
mości ogromnych strat ekonomicz-
nych rządy głównie krajów europej-
skich ponownie sięgnęły po wypró-
bowaną metodę izolacji, co w wielu 
przypadkach spotkało się z prote-
stami i mniejszym posłuchem zmę-
czonego i podatnego na wszelkie-
go rodzaju teorie spiskowe społe-
czeństwa. 

Grecja zdecydowała się, po-
dobnie jak inne kraje, na powtór-
ny lockdown z obawy przed za-
paścią systemu zdrowia z powo-
du szybkiego zapełniania się łóżek 
szpitalnych, w tym też intensyw-
nej terapii. Różnica między wio-
senną a obecną reakcją władz na 
sytuację dotyczy stopniowego na-
rzucania restrykcji. Po dziesięciu 
dniach doszło jednak do całko-
witego lockdownu, w którym na-
wet wyjście z domu do supermar-
ketu, lekarza lub apteki wyłączo-
nych z lockdownu musi być poprze-
dzone wysłaniem odpowiedniego 
SMS-a na podany przez rząd te-
lefon lub posiadaniem wypełnione-
go formularzu zawierającego dane 
osobiste, czas i powód opuszcze-
nia domu. Wszyscy pracujący mają 
odpowiednie przepustki. Wpro-
wadzono również godzinę policyj-
ną od godz. 21.00 do 05.00 oraz 
ostatecznie zamknięto przedszko-
la i szkoły podstawowe dla klas 
I-III. Oczywiście nauka wszystkich 
stopni jest prowadzona zdalnie. 
Gdzie tylko jest to możliwe, pracu-
je się zdalnie. Codzienne dane do-
tyczące covid-19 w Grecji są o wie-
le mniej przerażające niż w innych 
krajach europejskich. Najwyż-
sza liczba zachorowań sprzed kil-
ku dni wynosiła ok. 3300, obec-
nie waha się w granicach 2 tysię-

cy, przy około 40 osobach zmar-
łych dziennie z powodu wirusa. Dla 
porównania dziesięciomilionowa 
Belgia (podobnie jak Grecja) ma 
dziennie kilkanaście tysięcy przy-
padków i razem z Holandią i Fran-
cją została zmuszona do wysyła-
nia pacjentów do szpitali niemiec-
kich. A przecież infrastruktura szpi-
talna w tych krajach i zasoby per-
sonalne są dużo lepsze niż w nie-
dofinansowanej i ledwo co dopie-
ro wychodzącej z kryzysu Grecji. 

Istnieje też inny aspekt wpro-
wadzenia pośpiesznie obecnych 
restrykcji. Przyczyna jest czysto 
ekonomiczna. Gwałtowny rozwój 
wirusa groził zamknięciem handlu 
w najbardziej efektywnym dla nie-
go miesiącu przedświątecznym. 
Grudzień dla handlu, tak jak sier-
pień dla turystyki, jest najważniej-
szy dla osiągania zysku. Na przy-
kład tylko sprzedaż zabawek to po-
nad 50 proc. całorocznej sprzeda-
ży. Stąd lockdown zaplanowano 
do 30 listopada z nadzieją duże-
go spadku zarażeń i otwarcia han-
dlu i usług. Listopadowa „tarcza 
osłonowa” tylko częściowo może 
ochronić przedsiębiorczość i miej-
sca pracy. Kontynuacja lockdow-
nu w grudniu to zbliżanie się do ka-
tastrofy gospodarczej, a trzeba pa-
miętać, że Grecja od dziesięciu lat 
balansowała na skraju bankruc-
twa. Już w zeszłym roku pokaza-
ły się pierwsze „jaskółki” gospodar-
czej odnowy docenione przez rynki 
zwieńczone napływającymi inwe-
stycjami (np. amerykańskie kolo-
sy Microsoft czy głośna w ostatnim 
czasie farmaceutyczna potęga Pfi-
zer),oraz pozytywnymi ocenami ze 
strony MFW i agencji ratingowych. 

Bardzo niepokojące jest nato-
miast w obecnym czasie zacho-
wanie lewicowej opozycji parla-
mentarnej. Trzy partie, największa 
Syriza oraz Komunistyczna Par-
tia Grecji i MeRa25 Janina Waru-
fakisa, jakby rekompensując so-
bie wiosenną wstrzemięźliwość 
i ugodę wynikające raczej z bez-
radności niż z dobrej woli, skoncen-
trowały się od jakiegoś czasu na to-
talnej krytyce rządu, podejmujące-
go działania związane z pande-
mią. Według opozycji za wzrost za-
rażeń, małą liczbę łóżek w szpita-

lach, społeczne rozprzężenie, zbyt 
szybkie otwarcie się na turystykę 
itd. jest odpowiedzialny rząd. Lewi-
ca często sama sobie zaprzecza. 
Na przykład w czerwcu krytyko-
wano rząd, bo zwlekał z otwarciem 
się na sezon turystyczny. Rząd 
Nowej Demokracji oczywiście 
nie pozostaje dłużny, a ponieważ 
ma w swoich szeregach dobrych 
i inteligentnych interlokutorów, od-
powiada rzeczowo na te „zaczepki”. 
Warto w tym miejscu przedstawić 
ministra Rozwoju i Inwestycji czło-
wieka o nieprzeciętnej inteligen-
cji, znienawidzonego przez lewicę, 
Adonisa Jorjadisa, niemal codzien-
nie zapraszanego do programów 
publicystycznych we wszystkich 
kanałach telewizyjnych ze wzglę-
du na jego elokwencję i zdol-
ność „punktowania” hipokryzji le-
wicy ale też pewną zdolność pro-

fetyczną. Kiedy na wiosnę opozy-
cja żądała, aby rząd w ramach „tar-
czy osłonowej” przeznaczył pra-
wie wszystkie rezerwy finanso-
we na pomoc socjalną, uprzedzał, 
że kryzys covidowy nie ma cha-
rakteru biegu krótkodystansowe-
go, ale maratonu w którym trzeba 
zachować siły i środki dla jego po-
myślnego ukończenia. I miał rację. 
Ma rację i teraz, gdy w konfron-
tacji z wymienionymi wyżej par-
tiami wykazuje irracjonalność ich 
działań czy wręcz obłudę. Chodzi 
o tzw. święto 17 Listopada. W tym 
dniu czci się rocznicę ragedii, jaka 
się rozegrała w 1973 r. na Poli-
technice Ateńskiej podczas rzą-
dów junty pułkowników, w której 
zginęło od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu (zależnie od źródła) studen-
tów i mieszkańców Aten. Obcho-
dy tego dnia, oficjalnie nieświą-
tecznego, zostały już od wielu lat 
zawłaszczone przez lewicę, któ-
ra w tym dniu po złożeniu kwiatów 
organizuje marsz pod ambasadę 
amerykańską z powielanymi anty-
amerykańskimi hasłami. Prym wio-
dą oczywiście różne grupy i organi-
zacje anarchistyczne i ogólnie ko-
munistycznej proweniencji. Czę-
sto dochodzi też do starć z poli-
cją. W związku z lockdownem i za-
kazem zgromadzeń rząd zwrócił 
się do wszystkich sił politycznych 
o zrezygnowanie w tym roku z mar-
szu i ograniczeniu się do wysła-
nia delegacji do złożenia kwiatów 

pod pomnikiem poległych. Opozy-
cja „poczuła krew” i sprzeciwiła się 
temu oświadczając, że zakaz zgro-
madzenia i manifestacji w tym dniu 
jest sprzeczny z grecką konstytu-
cją. A nawet wysłano do greckiego 
odpowiednika Trybunału Konstytu-
cyjnego specjalne zapytanie. Jed-
nak odpowiedź była dla nich roz-
czarowująca, gdyż sąd stwierdził 
zgodność z Konstytucją rozporzą-
dzenia rządu. Nieoceniony Adonis 
Jorjadis przypomniał jednocześnie 
że grecki rząd jeszcze przed ogło-
szeniem lockdownu odpowied-
nim rozporządzeniem zrezygno-
wał z obchodów 28 października – 
święta narodowego, odbywanych 
corocznie w tym dniu parad woj-
skowych i szkolnych oraz miesz-
kańców. I wtedy lewica nie prote-
stowała, choć jest to święto zwy-
cięstwa nad faszyzmem. Przypo-
mniał też jak to w 2016 r. rządzą-
ca Syriza na czele z premierem Ci-
prasem w tym samym czasie za-
mknęła pół miasta i zakazała zgro-
madzeń ze względu na przyjazd 
Baracka Obamy. I na końcu za-
dał pytanie, czy opozycja weźmie 
odpowiedzialność, gdy na skutek 
tego wielotysięcznego zgromadze-
nia przypuszczalny wzrost epide-
mii uniemożliwi otwarcie gospodar-
cze w grudniu i być może wiele firm 
z tego powodu zbankrutuje, a inni 
stracą pracę. 

Pytanie jest retoryczne.

Marta Lempart – wielka dama,
O urodzie co się zowie,
O swój biznes dziś dba sama,
Bo pomysłów ma ful w głowie.

Na surowe traktowanie,
Ze stron władzy nie ma zgody,
Bo przewyższa wszystkie panie,
Pięknem, wdziękiem swej urody.

Seksapil i powab wielki,
To jej atut w działalności,
Zgromadziła motłoch wszelki,
Żeby kalać wsze świętości.

Lecz i różne głębsze cele,
Ma w programie wielka Dama,
Kreślą je jej przyjaciele,
Wszak niezdolna przecież sama.

Już zgarnęła sporą kasę,
Finansowo się dzwignęła,
Ogłupiła ludzi masę,
Dużą forsę z nich ściągnęła.

Marta Lempart kroczy przodem,
Za nią wszelka swołocz dzika,
Gdy tak idą swym pochodem,
Ludzi wielki lęk przenika.

Listopad A.D. 2020

Antoni 
Wysocki

Business woman Marta Lempart

Lockdown w Grecji
 ■ Pandemia Covid 19 jest oczywiście najważniejszym tematem we wszystkich analizach i komenta-

rzach na świecie – jak przyznają politycy i dziennikarze – ale również lekarze z dużą dozą bezrad-
ności. Jak dotychczas to wirus wyznacza i kontroluje agendę działań wszystkich rządów, wpływa-
jąc znacząco na efekty wydarzeń politycznych, jak choćby w przypadku amerykańskich wyborów.  Korespondencja z Grecji

Andrzej Bafalukosz
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Karmieni popkulturowymi nar-
racjami o fenomenach w rodza-
ju Czarnego łabędzia czy Efek-
tu motyla, odbiorcy mediów głów-
nego nurtu, zwykle zapomina-
ją o tym, że oprócz pseudowie-
dzy oraz naukowców-celebry-
tów gotowych do promowania 
dowolnych „naukawych”, często 
nawet wzajemnie sprzecznych 
tez, wciąż jeszcze istnieje spraw-
dzalna, twarda nauka, której usta-
lenia nie zależą od politycznych 
zapotrzebowań aktualnej eki-
py rządzącej mniejszą czy więk-
szą częścią świata. I że repre-
zentujący ją uczeni doczekali się 
swoich nieprzekupnych uczniów 
oraz następców.

Efekt ćmy trupiej główki

Wrażliwość systemu o wysokim 
stopniu komplikacji na nieznaczną 
nawet wahliwość warunków brze-
gowych – bo o tym w istocie trak-
tuje odkrycie Edwarda Lorenza, 
nazywane Efektem motyla – nie 
ma nic wspólnego z podatnością 
na ideologię, nawet tę najmod-
niejszą, usilnie wdrażaną przez 
chorych z ambicji czy pozbawio-
nych sumienia doktrynerów, dziś 
chętnie nie wiedzieć czemu zwa-
nych w mediach filantropami, in-
nowatorami społecznymi lub kre-
atorami przyszłości.

Nie wiedzieć czemu? 
Ależ wręcz przeciwnie: tu już na-
wet nie idzie o to, że nie gryzie 
się ręki, która karmi... Lecz raczej 
o to, że z poziomu reporte-
ra, dziennikarza, komentatora, 
a nawet redaktora naczelnego nie 
sposób wystąpić przeciwko wła-
ścicielowi tytułu, portalu, stacji 
telewizyjnej czy rozgłośni radio-
wej. Epoka mediów, które pre-
zentują realne i nieskrępowane 
poglądy autorów podpisanych 
pod tekstem, reportażem radio-
wym czy filmowym, skończyła 
się mniej więcej wtedy, gdy za-
łożony w połowie XIX wieku lon-
dyński tygodnik The Economist 
przestał podpisywać zamiesz-
czane na swych łamach materia-
ły nazwiskiem autora. Dlaczego? 
Pewnie dlatego, że w XXI stuleciu 
media o światowym zasięgu, czy-
li globalne, publikują już wyłącz-
nie produkty kolektywne o wyso-
kim stopniu przetworzenia, ale 
to temat na inną okazję.

Chaos deterministyczny, kon-
serwatywny albo dyssypatywny, 
atraktory, bifurkacje... Porzućmy 
pokusę wchodzenia w swoisty ję-
zyk kapłański współczesnej na-
uki, dla naszych potrzeb wystar-
czy bardzo podstawowe okre-

ślenie chaosu jako nieporząd-
ku oraz bezładu. Dla starożyt-
nych Greków, chaos był pierwot-
nym nieuporządkowaniem: bez-
kierunkową otchłanią, pierwszą 
(meta)rzeczą i źródłem wszyst-
kich innych rzeczy. Z tego wstęp-
nego bezładu, dzięki Logosowi, 
który jedni utożsamiają z Rozu-
mem, natomiast inni z Chrystu-
sem wyłonił się Kosmos... Tak, 
modelem rzeczywistości kre-
owanej w cywilizacji łacińskiej 
– jej trzy filary to grecka myśl 
spekulatywna, rzymskie prawo 
oraz chrześcijańska aksjologia 
– wciąż jeszcze pozostaje Ład/
Porządek, który właśnie dzię-
ki Słowu nadaje rozumny kształt 
i sens ludzkiej egzystencji.

Porównanie stopnia uporząd-
kowania naszego świata przed 
szarżą wirusa SARS-CoV-2 
z jego stanem dzisiejszym nie 
nastręcza wielkich trudności: nie-
bo wolne od samolotów, przy-
pisanie do określonego miej-
sca na ziemskim globie, reduk-
cja kontaktów międzyludzkich, 
swoiste ograniczenie potrzeb... 
Ale pozornie szlachetnemu, niby 
dla naszego dobra, oktrojowa-
niu przez władze sanitarne roz-
buchanego konsumpcjonizmu, 
może nawet częściowo hedoni-
zmu, coraz wyraźniej towarzy-
szy narastające poczucie utra-
ty sensu istnienia, coraz bardziej 
dojmujący brak bezpieczeństwa 
ekonomicznego, także w wy-
miarze wspólnotowym, oraz na-
dziei na pomyślną przyszłość dla 
dzieci, wnuków. Efekt motyla? 
Czy raczej ćmy trupiej główki?

Gotowa przed terminem 
szczepionka z lodówki

W Polsce przez pierwsze 
pół roku nominalnej pandemii na 
czele frontowego resortu do walki 
z wirusem SARS-CoV-2 stał kar-
diolog prof. dr med. Łukasz Szu-
mowski, który gdzieś na prze-
łomie maja i czerwca próbował 
znokautować intelektualnie pio-
senkarkę Edytę Górniak za to, 
że ośmieliła się wyrazić opinię 
odmienną od oficjalnej resorto-
wej wykładni zagrożenia, zdy-
stansować się wobec planowa-
nej szczepionki i wyznać, że wąt-
pi w naturalne pochodzenie tego 
nowego patogenu. Łukasz Szu-
mowski, wówczas minister zdro-
wia, powiedział wtedy w Polsacie:

– To brzmi trochę tak, jak spi-
sek dwunastu mędrców, którzy 
sterują gospodarką światową 
i kryzysami. Nie bardzo wiem, jak 
ci globaliści mieli tego maleńkie-

go wirusa skonstruować w jakimś 
tajnym laboratorium.

Kardiolog i elektrofizjolog nie 
musi być wprowadzony w aktual-
ny stan osiągnięć eksperymen-
talnej wirusologii, ale powinien 
pamiętać, że żyjemy w epo-
ce globalnej sieci elektronicznej, 
z której korzystają nie tylko oso-
by wykształcone w niezbyt daw-
no zlikwidowanych gimnazjach. 
Wystarczy zderzyć niefortunną, 
podyktowaną słabo kontrolowa-
nymi emocjami wypowiedź Szu-
mowskiego z takim np. fragmen-
tem tekstu o pracach nad faktycz-
nie skuteczną szczepionką prze-
ciwko infekcji CoViD-19, by zro-
zumieć, dlaczego opinia publicz-
na może nie podzielać zachwy-
tów oficjalnych mediów nad mini-
strem-żeglarzem oraz kawalerem 
maltańskim.

Dr David Kennedy w czaso-
piśmie PLOS Biology proponu-
je dość wyrafinowane podejście 
do próby stworzenia szczepion-
ki przeciwko nękającej właśnie 
świat zarazie, która mimo ewolu-
owania wirusa nie traciłaby sku-
teczności nawet przez dłuższy 
czas. Dr Kennedy m.in. pisze: 
„Można zaprojektować szcze-
pionki tak, aby wywoływały silniej-
szą reakcję układu immunologicz-
nego, lub aby zachęcały układ 
do atakowania wielu miejsc, kon-
kretnie epitopów na powierzch-
ni wirusa. Wtedy wirus musiał-
by nabyć kilka mutacji, a nie tyl-
ko jedną, aby przeżyć atak ukła-
du odpornościowego gospoda-
rza”. Pomijając fakt, że dr Kenne-
dy i współpracujący z nim Andrew 
Reed, chcą dość chytrze i bez-
ceremonialnie poczynać sobie 
z tym malutkim wirusem, w spo-
sób zdecydowanie przekraczają-
cy wyobrażenia eksministra Szu-
mowskiego, to w dodatku ich pro-
pozycja pojawiła się w związku 

z informacją o mającej ponoć 90 
proc. skuteczności szczepionce 
firmy Pfizer. Szczepionka jeszcze 
nie weszła, jeszcze jest w fazie te-
stów, a tu już naukowcy kombinu-
ją, jak ją udoskonalić, bo nie jest 
dość dobra. A to wszystko dzie-
je się w medialnym matriksie, któ-
ry jedynej szansy ratunku upatru-
je w „wyszczepieniu całej global-
nej populacji”.

Nasz rząd szczepion-
kę Pfizera już podobno zaku-
pił. Wprawdzie sam premier, po-
dobnie jak wcześniej prezydent 
Duda, wspaniałomyślnie decyzję 
o jej ewentualnym przyjęciu pozo-
stawił obywatelom, ale minister-
ekonomista Niedzielski wprost 
mówi o zaszczepieniu 31 milio-
nów dorosłych Polaków. Szcze-
pionką, której jeszcze nie ma. 
Szczepionką, którą testuje się 
zaledwie od kilku miesięcy. Pre-
paratem firmy Pfizer, która swo-
imi produktami okaleczyła niejed-
no dziecko w Afryce. Co więcej, 
szczepionką, która według nieza-
leżnych znawców przedmiotu nie 
może być remedium na wciąż mu-
tującego wirusa. I o której całkiem 
niedawno mówiono, że najwcze-
śniej – jeśli ma być bezpieczna 
– może powstać dopiero za dwa-
trzy lata.

Dezorganizacja, kakofo-
nia, rozgardiasz, zamęt, galima-
tias, kociokwik, mętlik, meksyk, 
obłęd, sajgon, koniec świata. 
To według Wikipedii.pl tylko nie-
które synonimy terminu „chaos”.

Opór przeciwko 
producentom chaosu

Maski niezdrowe i niepotrzebne – 
deklarowały oficjalnie tuzy polskiej 
medycyny, z ministrem Szumow-
skim włącznie. Co nie przeszko-
dziło zresztą rządzącym uciec się 
później do nielegalnych (w świetle 

obowiązującego prawa) restrykcji 
za ich brak. Producent szczepio-
nek zwolniony z jakiejkolwiek od-
powiedzialności za skutki ubocz-
ne. Bezkarność mają też mieć 
zapewnioną urzędnicy walczą-
cy z tzw. pandemią, której istot-
nych przejawów szczerze mówiąc 
brak. Owszem, wirus jest nieprzy-
jemny i zaraźliwy, a w październi-
ku br. zmarło w Polsce około bli-
sko 50 tys. osób, czyli o 13 tys. 
osób więcej niż przed rokiem. Ale 
szczodrze liczone ofiary wirusa 
(na covid i z covidem) to zaledwie 
niewiele ponad 3 tys. Z czego pro-
sty wniosek, że około 10 tys. osób 
to ofiary przestawienia syste-
mu lecznictwa na niemal wyłącz-
ną walkę z zadekretowaną przez 
WHO na życzenie globalistów 
bezobjawową pandemią.

„Te liczby pokazują dobitnie, 
że mamy do czynienia ze znacz-
nym wzrostem śmiertelności z po-
wodu przerwanych lub zaniecha-
nych terapii onkologicznych, za-
wałów, udarów i powikłań innych, 
dotychczas normalnie leczonych 
chorób. Jak już wielokrotnie mó-
wiłem, terapia okazała się gorsza 
niż choroba” – brzmi komentarz 
fachowca, dr. n. med. Zbigniewa 
Martyki, ordynatora oddziału ob-
serwacyjno-zakaźnego szpita-
la w Dąbrowie Tarnowskiej, który 
już u progu rozpełzania się obec-
nej infekcji krytykował podjęte 
przez MZ środki zaradcze, w tym 
obligatoryjne noszenie masek.

Obostrzenia, lockdowny, ogól-
noświatowa panika, choć bar-
dzo wpłynęły na uproszczenie 
i pozorną przejrzystość form ludz-
kiego bytowania, nie przynio-
sły jednak światu większego po-
rządku, lecz wręcz przeciwnie 
mocno podniosły poczucie za-
gubienia, niepewności i despera-
cji, a więc wyprodukowały uczu-
cia towarzyszące zwykle kata-
klizmom lub katastrofom. Naj-
istotniejsze wydaje się to, że co-
raz więcej ludzi – nie tylko na-
ukowców wirusologów, epidemio-
logów oraz lekarzy klinicystów, 
ale i zwykłych obdarzonych roz-
sądkiem osób – dostrzega, że do-
tychczasowe rozpoznania są fun-
damentalnie nietrafne, a przyjęte 
metody walki z zagrożeniem przy-
noszą więcej szkody niż pożytku.

Trójka wybitnych profesorów 
nauk medycznych z uniwersy-
tetów Harvarda, Stanforda oraz 
Oksfordzkiego w swej deklaracji 
z Great Barrington, z początków 
października br., formułuje swoje 
krytyczne uwagi m.in. tak:

„Aktualna polityka lockdownu 
powoduje dewastujące, krót-

Dekonstruowanie 
chaosu: Wirus tak – Plandemia nie!

 ■ Czy można dekonstruować chaos? – zapyta ktoś zdziwiony. Tak, można, a nawet należy to robić wte-
dy, gdy chaos aksjologiczny, gospodarczy, polityczny czy społeczny został zaplanowany i jest z chłod-
ną precyzją realizowany.

▶

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim wyłączą prąd
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Słowo wywodzi się z języka an-
gielskiego i pochodzi od „den-
ny”, czyli zaprzeczać. Oznacza 
odrzucanie pewnych ustaleń 
naukowych, zaprzecza faktom – 
jest swoistym zaklinaniem rze-
czywistości.

Najpowszechniejsze mity 
powielane przez denialistów 
krążą dziś w sieci, mediach tra-
dycyjnych, wśród ludzi, a na-
wet padają z sejmowej mówni-
cy. Tworząc teorie, które dawno 
zostały obalone przez naukę, 
stają się niedorzeczni i śmiesz-
ni. Mają jednak swoich wyznaw-
ców i zwolenników.

Ot, chociażby Janusz Kor-
win-Mikke. Lider Konfedera-
cji we wrześniu ogłosił publicz-
nie koniec pandemii. „ Epidemii 
nie ma, nie widzę powodu, żeby 
twierdzić, że jest epidemia”. 
Na dowód swoich słów, podał 
dane, według których w Polsce 
na COVID-19 ginie zaledwie kil-
ka osób dziennie.

Kolejny poseł Konfederacji, 
Grzegorz Braun, wezwał poli-
tyków aby zaczęli chronić oby-
wateli, zamiast wymyślać kolej-
ne ograniczenia: „Najważniej-
sze zadanie to wypuścić naród 
polski z kwarantanny! Skończyć 
z terrorem sanitarnym, dość 
straszenia Polaków mniemaną 
pandemią-plandemią!”. 

Nie wierzy w pandemię rów-
nież piosenkarka Edyta Gór-
niak. Jej zdaniem, „w szpitalach 
leżą statyści”, a maseczki nie 
dość, że są niezdrowe, to jesz-
cze „dzielą naród”.

Zgoła inną teorię na te-
mat pandemii ma Teresa Gar-
land, która rozsyła elektronicz-
ną pocztą tzw. Biuletyn Infor-
macji Publicznej Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego. 
Czytamy w nim: „Nie na dar-
mo zamyka się szkoły, szpita-
le, uczelnie i administrację pań-

stwową. Celem może być reor-
ganizacja administracyjna i wej-
ście tych instytucji państwa pol-
skiego pod inne jurysdykcje: 
niemiecką, rosyjską, amerykań-
ską i izraelską (państwo Polin) 
na skutek odbywającego się na 
oczach nieświadomych Pola-
ków rozbioru terytorialnego Pol-
ski. Trwa grillowanie pandemii 
covidowego kłamstwa, wokół 
której rządzący i nasi rozbiorcy 
próbują upiec każdy dla siebie 
swoją pieczeń”.

To tylko cztery wybra-
ne wypowiedzi, jest ich o wie-
le więcej. W powyższych wypo-
wiedziach denialistów – bo do 
nich trzeba te osoby zaliczyć 
– występuje irracjonalne odrzu-
canie fundamentalnej wiedzy, 
oczywistych faktów. Ich irracjo-
nalna postawa musi być, dla do-
brego samopoczucia i psychicz-
nego komfortu, poparta jakimiś 

badaniami ekspertów. Często 
są nimi osoby, które mają za-
ledwie podstawowe informa-
cje z wirusologii, a na profesjo-
nalnym poziomie nigdy nie mie-
li nic wspólnego z tym działem 
mikrobiologii. A o metodach izo-
lacji, oczyszczania i zwalcza-
nia wirusów nie mają zielonego 
pojęcia. Te „autorytety” są jed-
nak dla denialistów wystarcza-
jące do tworzenia pseudonau-
kowych teorii. Efekty takie-
go myślenia są zdumiewające. 
Powstaje cały chaotyczny sys-
tem różnych, często sprzecz-
nych ze sobą twierdzeń, mają-
cych przemawiać za jakimś de-
nialistycznym poglądem. Mamy 
do czynienia z niczym innym, 
jak z teoriami spiskowymi, któ-
re są świetnym narzędziem ma-
nipulacji i wprowadzania cha-
osu. Przykładowo, denialiści 
twierdzą, że „wirusy i bakterie 

to wymysł naukowców chcących 
zarobić na szczepionkach”.

Tymczasem wciąż jeste-
śmy w pandemii. Według uśred-
nionych statystyk za ostatnie 
dziesięć lat umieralność w paź-
dzierniku i listopadzie wynosi-
ła ok. 1100 zgonów dziennie. 
Dzisiaj jest 200 proc. większa 
i wynosi 2159 zgonów dzien-
nie. Taką śmiertelność mieli-
śmy w czasie II wojny światowej. 
A mimo to wielu dalej twierdzi, 
że wirus to „ściema” lub, że jest 
to tylko odmiana zwykłej grypy. 
Opinie domorosłych ekspertów 
twierdzących, że ludzie umiera-
ją na inne choroby (współistnie-
jące), a nie na sam covid są zma-
nipulowane, ponieważ prawda 
jest inna. Ludzie umierają na co-
vid lub przez covid – winna jest 
pandemia. Wielu zgonów można 
by uniknąć, gdyby ludzie stoso-
wali się do restrykcji i zachowy-

wali się odpowiedzialnie. To nie 
jest wymysł, to praktyka podpar-
ta doświadczeniem walki z pan-
demią na świecie. W wielu miej-
scach restrykcje i ograniczenia 
zminimalizowały rozprzestrzenia-
nie się zakażeń lub zlikwidowa-
ły je do zera. Na przykład w so-
botę 31 października w Austra-
lii nie wykryto ani jednego lo-
kalnego zakażenia koronawi-
rusem SARS-CoV-2. W sierp-
niu i wrześniu Australia mierzy-
ła się z nawrotem epidemii ko-
ronawirusa – w stanie Wikto-
ria wprowadzono stan klęski ży-
wiołowej, a w szczytowym mo-
mencie w ciągu doby tylko w tym 
stanie wykryto 725 zakażeń ko-
ronawirusem. Melbourne, stolica 
stanu, przez wiele tygodni było 
objęte ścisłym reżimem kwaran-
tanny. Przyniosło to efekt. 

Surowe obostrzenia również 
dały efekt w kanadyjskim regio-
nie Nunavut – udało się nie do-
puścić do wybuchu epidemii CO-
VID-19, a rozprzestrzenianie 
się wywołującego tę chorobę ko-
ronawirusa SARS-CoV-2 zostało 
powstrzymane. Udało się to jed-
nak dzięki surowym i długotrwa-
łym obostrzeniom.

A jak będzie w Polsce? To, 
jak będą wyglądały statysty-
ki w kolejnych tygodniach, zale-
ży od nas. Jeżeli ograniczymy 
kontakty do minimum, wstrzy-
mamy się z imprezami rodzin-
nymi i wszelkimi aktywnościa-
mi, które nie są w obecnej sy-
tuacji niezbędne, czy będziemy 
bezwzględnie egzekwować za-
kaz zgromadzeń – to mamy dużą 
szansę pokonać koronawirusa. 

Musimy zrozumieć, że nosze-
nie maseczek, zachowanie dy-
stansu i dezynfekcja są po to, 
by uniknąć niepotrzebnych 
zgonów i wrócić do normal-
ności. 

Denializm
 ■ Słowo „denializm” jest w Polsce nowe i mało znane. W mediach anglojęzycznych pojawiło się wcze-

śniej, a to dlatego, że międzynarodowe portale znacznie częściej i bardziej profesjonalnie podchodzą do 
spraw związanych z nauką.

Albert 
Łyjak

ko – i długoterminowe na-
stępstwa w dziedzinie zdrowia pu-
blicznego. Przykładowe konse-
kwencje obejmują obniżoną czę-
stotliwość szczepienia dzieci, co-
raz gorsze skutki chorób ukła-
du krążenia, mniej badań prze-
siewowych w kierunku nowotwo-
rów i pogarszające się zdrowie 
psychiczne, co prowadzi do jesz-
cze większego wzrostu śmiertel-
ności w najbliższych latach, przy 
czym największy ciężar będą mu-
sieli udźwignąć przedstawicie-
le klasy pracującej oraz młodszej 
części społeczeństwa. Trzymanie 
uczniów poza szkołami to ogrom-
na niesprawiedliwość.

Utrzymywanie wspomnia-
nych środków do czasu wyna-
lezienia szczepionki spowodu-

je nieodwracalne szkody, nie-
proporcjonalnie krzywdząc 
tych, którzy są najmniej uprzy-
wilejowani społecznie”.

Pora zapomnieć o producen-
tach chaosu i miłośnikach szcze-
pionek, o panach Gatesie oraz 
jego rzeczniku Ghebreyesusie. 
Tym bardziej że szef WHO za-
czyna przesuwać akcenty gro-
zy z CoViD-19 na odrę, która po-
dobno w ciągu ostatnich trzech 
lat zwiększyła liczbę śmiertel-
nych ofiar o 50 proc. Dlaczego? 
Bo przez epidemię koronowiru-
sa ludzie mają utrudniony do-
stęp do służby zdrowia i moc-
no spadła liczba szczepień. Ka-
kofonia, galimatias, kociokwik? 
Jak widać, w zideologizowa-
nym świecie bez zmian. Lewica, 

jak zawsze, bohatersko walczy 
ze stworzonymi przez siebie pro-
blemami.

Leczyć trzeba, a nie 
szczepić!

Sporo czasu zmarnowano, 
pora pójść drogą wskazywa-
ną przez wielu uczonych, którzy 
nie służą interesom globalistów. 
Ogólny kierunek wskazuje de-
klaracja z Great Barrington, ale 
przecież w Polsce też mamy się 
do kogo zwrócić. Przede wszyst-
kim, przez kilka miesięcy prak-
tyki klinicznej dopracowano się 
skuteczniejszych metod leczenia 
ciężkoobjawowych form infek-
cji zwanej CoViD-19. Poprawio-
no sposoby podawania pacjen-

tom tlenu. Musi jednak zastana-
wiać fakt konsekwentnego zwal-
czania dr Włodzimierza Bodna-
ra, z Przemyśla, który odkrył, że 
tani i od lat stosowany lek m.in. 
przy zwalczaniu grypy, przynosi 
szybkie skutki w leczeniu infek-
cji mianowanej przez WHO dżu-
mą XXI wieku.

Z jakichś tajemniczych po-
wodów nie spodobało się to na-
ukowcom z UJ często zabierają-
cym głos w telewizji. A jeszcze 
mniej z pewnością przypadło do 
gustu światowym producentom 
szczepionek. Powinno jednak 
dziwić, że krajowe ośrodki ba-
dawcze – zamiast przyjrzeć się 
odkryciu przemyskiego lekarza 
czy próbom prof. dr. hab. Konra-
da Rejdaka z lubelskiego Uniwer-

sytetu Medycznego, który rów-
nież sprawdza działanie chloro-
wodorku amantadyny przy zaka-
żeniach wirusem SARS-CoV-2 – 
straszą dr. Bodnara odebraniem 
licencji, a ostatnio nawet więzie-
niem, dyskredytując jego me-
todę w sposób zgoła anegdo-
tyczny. To nie amantadyna po-
mogła, lecz pacjenci po prostu 
się wychorowali – twierdzą ci 
sami, którzy zamiast wobec 
tego pozwolić wszystkim Pola-
kom „wychorować się na covida”, 
urządzają rujnujące kraj i społe-
czeństwo lockdowny.

Wnioski? Wirus – tak, plan-
demia – nie. Leczyć – trzeba, 
szczepić – nie!

(14 listopada 2020)
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Żaden sondaż nie zastąpi rezul-
tatów wyborczych, czyli zbio-
ru twardych danych. Dopiero 
te pozwalają analitykowi wery-
fikować kreślone na podstawie 
badań i obserwacji tezy i hipo-
tezy, na przykład na temat tren-
dów, bo trendy więcej mówią 
aniżeli wyizolowane dane staty-
styczne. Suche dane nie mówią 
nic o emocjach, a emocje wła-
śnie, przy wyrównanych zwy-
kle w USA wyborach, mogą, jak 
pokazał rok 2016 r., z dnia na 
dzień odwrócić wynik. 

Trump, przypomnijmy, jest 
pierwszym od czasów Bu-
sha starszego jednokadencyj-
nym prezydentem. Przy czym 
Bush wyprowadzał się z Białe-
go Domu po trzech kadencjach. 
W wyborach z 1992 r. zadziałał 
m. in. czynnik zmęczenia mate-
riału i to on głównie wpłynął na 
ostateczny wynik elekcji. Wygrał 
ją stosunkowo młody, energiczny 
i „lubialny” William Clinton. Wy-
czyn Trumpa bardziej pasuje do 
porażki Jimmy’ego Cartera, któ-
ry stracił dla demokratów urząd 
prezydencki, gdy jednocześnie 
demokraci umocnili się w Izbie 

Reprezentantów, zaś republika-
nie odzyskali Senat. Choć i to po-
równanie nie jest zupełnie szczę-
śliwe. Urzędujący obecnie pre-
zydent USA przegrał, podkreśl-
my, w czasach pandemiczne-
go „9/11” czy narodowej wojny 
z „chińskim wirusem”, mając gi-
gantyczną premię „na starcie” 
kampanii. Więc pod tym wzglę-
dem bardziej doń pasują losy 
prezydenta Herberta Hoove-
ra, również jednokadencyjnego, 
którego „zmiotło” zarządzanie 
kryzysem finansowym przełomu 
lat 20. i 30. … 

O wyniku wyborczym w wy-
mienionych „wahających się” sta-
nach, ale również w, znajdują-
cych się od 28 lat pod republikań-
ską banderą Georgii i Arizonie, 
najpewniej zadecydowały tren-
dy wśród białych kobiet z przed-
mieść, osób starszych oraz – co 
było niedawno przedmiotem na-
szych rozważań – wśród katoli-
ków, ba nawet wśród ewangeli-
kalnych. Trendy sprzyjające de-
mokratom. Biden wygrał z Trum-
pem wśród katolików w skali kra-
ju stosunkiem 52-47 proc., a na-
wet udało mu się zmniejszyć ne-

gatywną różnicę wśród bia-
łych katolików, głosujących zwy-
kle na kandydatów GOP, z 24 
proc. w 2016 r. do 12-13 proc.

Owe trendy powinny i najpew-
niej zaczną spędzać sen z po-
wiek liderów GOP, zafrasowanym 
aktualnie utrzymaniem większo-
ści senackiej, czyli dwoma do-
grywkami w Georgii, do czego 
potrzebny jest odchodzący pre-
zydent... Stąd zauważalne roz-
darcie liderów partii między nar-
racją konta tweeterowego prezy-
denta, a duchem tradycji amery-
kańskiej republiki. Powiększają-
ca się przepaść w „głosach po-
wszechnych”, wynosząca po 
tych wyborach prawie 6 mln. gło-
sów, na korzyść kandydata de-
mokratów, jest kolejnym dzwon-
kiem alarmowym. Już na konto 
osobistej satysfakcji Bidena pój-
dzie to, iż pobił rekord wszech 
czasów w głosach oddanych na 
kandydata. Otrzymał ich niespeł-
na 80 mln. Natomiast o wiele po-
ważniejsze są, z punktu widze-
nia GOP, zmiany demograficz-
ne zachodzące w stanach połu-
dniowych, które tym razem prze-
sądziły, wraz ze wspominany-

mi trendami oraz wysoką fre-
kwencją zwłaszcza czarnoskó-
rych Amerykanów, o „odwróce-
niu” dwóch republikańskich ba-
stionów. W Arizonie nadto pre-
zydentowi niewątpliwie zaszko-
dziła osobista wojna, jaką toczył 
z John McCainem, także po jego 
śmierci…

Niektórzy stratedzy i poli-
tycy związani z GOP nawołu-
ją do redefinicji wizerunku par-
tii. Częściej w kuluarach aniżeli 
na wizji. Zresztą do tego samego, 
zawiedzeni niewielkimi rozmiara-
mi „blue wave”, nawołują niektó-
rzy demokraci. Wyborcy wyraź-
nie odrzucili ekstremizmy. Wysta-
wili „czerwoną kartkę” tym, któ-
rzy zwłaszcza w ostatnim czasie, 
igrali z bezpieczeństwem publicz-
nym współobywateli. A więc poli-
tykom, którzy podsycali zamiesz-
ki uliczne w związku ze śmiercią 
George’a Floyda oraz lekceważy-
li zagrożenie epidemiczne. Mowa 
i o Trumpie i o demokratach, bo 
to była najpewniej przyczyna roz-
miarów i impetu „fali”. Zwłasz-
cza demokraci stanowi, zapła-
cili za utożsamianie się z prote-
stami, które przypominały czę-

sto najazdy łupieżcze, oraz ha-
słem „defund the police”. Biden 
konsekwentnie odcinał się od po-
stulatu osłabiania policji, z dru-
giej strony krytykował administra-
cję Trumpa za katastrofę epide-
miczną w kraju. 

Sytuacja powyborcza wymu-
sza ponadpartyjną współpracę 
i na taką zapewne liczyła duża 
część wyborców republikań-
skich, odrzucających kandydatu-
rę Trumpa. Takiego przynajmniej 
zdania jest Mitt Romney. 

Donald Trump nie uznał pu-
blicznie zwycięstwa kontrkan-
dydata, nawet mu prywatnie nie 
pogratulował. W styczniu bo-
wiem wróci do prywatnego ży-
cia, w którym to jest właścicie-
lem konglomeratu biznesowego 
mającego poważne problemy fi-
nansowo-podatkowo-dłużne. 
Przed ewentualnymi konsekwen-
cjami prawnymi nie chroni go na-
wet prezydencka prerogatywa do 
ułaskawiania i łagodzenia wyro-
ków, ponieważ owe problemy za-
czynają się poziomie dystryktu. 
Prerogatywa owa posiada moc 
jedynie w sprawach federalnych. 
Wreszcie są osobiste pro-

Wyborcze reality show
 ■ Donald Trump nie powtórzył wyczynu z 2016 r. Nie podbił „pasa rdzy”, kolebki amerykań-

skiego przemysłu ciężkiego, do czego zabrakło mu zwycięstw w Pensylwanii oraz Michigan, 
oraz przegrał w „wahającym się” od czterech lat Wisconsin. Powtórzył za to wynik Hillary 
Clinton. Wynik, przed głosowaniem elektorskim, dosłownie odzwierciedla ten z roku 2016 r., 306 do 
232. Fala, na której znajdowali się demokraci nie zalała całej Ameryki, nie rozbiła się też o napotkane 
skały, ale straciła nieco swój impet. Wprawdzie demokraci poprawili wynik w Senacie, o jedno miejsce, 
ale stracili ich sporą ilość w izbie niższej, utrzymując wszakże nad nią kontrolę. 

Paweł 
Zyzak
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Na Kremlu, w Pekinie Berli-
nie strzelają korki szampana – 
to oczywiste. Ale co dalej? Jak 
dotąd, Donald Trump nie uzna-
je wyniku wyborów, wobec czego, 
zapowiada się kilkumiesięczna 
batalia o powtórne przeliczanie 
głosów, w najbardziej na świecie 
niezawisłych sądach, opanowa-
nych przez demokratów. Tej bi-
twy, Trump też nie może wygrać, 
nawet w Sądzie Najwyższym, 
gdzie ma przewagę dzięki ostat-
niej nominacji, gdyż dowodów 

fałszerstwa jest za mało by unie-
ważnić wybory w okręgach pod-
legających rewizji, również dlate-
go, że narzędzia zbrodni zosta-
ły już poszatkowane. Pozosta-
je tylko liczyć na „Cud nad Poto-
makiem”. 

Co uderzające, to o mały włos 
paralela polska, to jest głosowa-
nie korespondencyjne, dzięki któ-
remu Trump przegrywa – tutaj, 
Prezydent Duda powinien dzię-
kować Kidawie-Błońskiej, Bud-
ce, Gowinowi, i w ogóle totalsom 

za uniemożliwienie wyborów ko-
respondencyjnych – bo według 
słynnego powiedzenia wybitne-
go socjalistycznego przywódcy 
– ważne jest nie to na kogo gło-
sują, ale kto liczy głosy.

Niedokształcenie polityczne 
Amerykanów jest tu oczywi-
ste. Mam nadzieję, że Donald 
Trump jednak się zreflektuje 
i zgodzi się z przegraną.

Nowy Jork, 09/11/2020

Gdy mi ciebie zabraknie
 ■ Nie dalej jak rok temu, 14 września 2019, napisałem pierwszy komentarz „Gdy 

mi ciebie zabraknie”, przewidując przegraną Donalda Trumpa w wyborach na na-
stępną kadencję. Mógłbym kontynuować pod tytułem „Koniec epopei”, ale wte-
dy doszłoby do zamknięcia tematu. Bardziej pociągająca, wydaje się perspektywa 
kontynuowania „Gdy mi ciebie zabraknie”.

Jerzy 
Maksymowicz

Giuliani mówił o liczeniu głosów 
przez firmę Dominion, zareje-
strowaną w stanie Delaware, któ-
ra z kolei używa software do li-
czenia głosów z firmy Smartme-
dics – z Wenezueli. Właściciel fir-
my Dominion jest zwolennikiem 
Antify – oraz dobrym znajomym 
Sorosa, a software firmy Smart-
medics był używany w krajach 
Ameryki Południowej do licze-
nia głosów i oczywiście wpływa-
nia na rezultaty wyborów. Sys-
tem Smartmedics ma „tylną furt-
kę”, pozwalającą obserwować li-
czenie kart wyborczych z odda-
li i tym samym wpływać na rezul-

taty wyborcze, sterując tym pro-
cesem poza USA. Giuliani podał 
przykład – jeśli tak jak w Filadelfii, 
niewłaściwy kandydat Trump pro-
wadzi – to zatrzymuje się w nocy 
liczenie głosów i po paru go-
dzinach donosi się setki tysię-
cy kart wyborczych „właściwego” 
kandydata. 30 stanów ma kon-
trakty do liczenia głosów z tą fir-
mą, z których sześć to kluczowe 
„wahadłowe” stany, które mogą 
przeważyć szalę zwycięstwa na 
korzyść Trumpa. Giuliani twier-
dzi, że ma wystarczająco czasu 
do początku grudnia i co najważ-
niejsze, wystarczająco dużo do-

wodów, by udowodnić w sądach 
fałszowanie wyborów. 

Przypomnijmy, że na razie 
to tylko większość mediów w USA 
– i na świecie – ogłosiły zwycię-
stwo demokraty Bidena w wybo-
rach na prezydenta. Prawnie ofi-
cjalnych wyników nie ogłosiło ko-
legium elektorskie. 

Zobaczymy wkrótce, czy 
prawnicy Trumpa wygrają 
z mocno lewicującą partią de-
mokratyczną, która nie prze-
biera w środkach, by umocnić 
swoją pozycję i zmienić Ame-
rykę ma mocno socjalizującą.

Prawnik Trumpa Walczy 
o Wybory – czy Giuliani 
ma szansę?

 ■ W niedzielę 15 listopa-
da słynny prawnik prezy-
denta Trumpa, były burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giulia-
ni udzielił wywiadu Marii Bartiromo w znanym programie 
Sunday Features Fox News.

Agnieszka Marczak
Trasa 

Waszyngton-Wrocław

blemy prawne Trumpa, doty-
czące domniemanych nieprawi-
dłowości finansowych jego kam-
panii wyborczej w 2016 r., nakła-
dająca się na te sprawa „pienię-
dzy za milczenie” dla byłych ko-
chanek, za co jego prawnik po-
szedł do więzienia czy zarzutów 
obstruowania śledztw federal-
nych i czerpania korzyści finan-
sowych ze sprawowania najwyż-
szego urzędu w państwie.

Narracji o fałszerstwie wybor-
czym, którą począł prezydent 
snuć na wiele miesięcy przed fi-
nalnym dniem elekcji, potrzebu-
je właśnie do tych licznych batalii, 
które będzie toczył po powrocie 
do szarej rzeczywistości. Narra-
cja ta jest wstępem do następnej, 
mówiącej o zemście politycznej 
demokratów, do których będą za-
liczani prokuratorzy, sędziowie, 
ustawodawcy, wierzyciele, dzien-
nikarze, a nawet republikanie 
(RINO). Stąd dobrowolne przeka-
zanie władzy, jak i pełnowymiaro-
we, jednoznaczne uznanie rezul-
tatu wyborczego 2020 ze strony 
przegranego najpewniej nie na-
stąpi. Kto śledzi scenę politycz-
ną w USA, przeczytał choćby 
jedną nieautoryzowaną biografię 
Trumpa, nie będzie raczej spierał 
się z tą oceną. 

Bardziej niepokoi zadzi-
wiająca podatność na teorię 
o „masowym fałszerstwie wybor-
czym” w USA, opartą jedynie na 
pustych słowach. Teoria ta pro-
wadzi do następnej, która każe 
jej sympatykom oczekiwać na 
nieuchronną drugą kadencję 
Trumpa. Jedna i druga zdumie-
wają, gdyż przeczy im oficjal-
ne stanowisko federalnej admi-
nistracji, podległej… aktualnemu 
prezydentowi, wyrażone przez 
Rządową Radę Koordynującą In-
frastrukturę Wyborczą oraz Ko-
mitety Wykonawcze Koordynują-
ce Sektor Infrastruktury Wybor-
czej, zapewniające, że tegorocz-
ne wybory były najlepiej zabez-
pieczonymi w historii USA:

„Nie ma żadnych dowodów, 
żeby którykolwiek system odpo-
wiadający za głosowanie usu-
nął lub zgubił głosy, zmienił gło-
sy lub został w jakikolwiek spo-
sób skompromitowany”.

Powyższa konkluzja idzie 
w parze ze zwierzeniami krem-
lowskich polityków, tj. Władimir 
Żyrinowski, wyrażających w re-
żimowych mediach publiczny żal, 
iż aparat Federacji Rosyjskiej nie 
zrobił więcej, wzorem pamięt-
nego 2016 r., by przechylić sza-
lę wyborczą na korzyść Trum-
pa. Ale nic straconego, do koń-
ca stycznia jeszcze sporo czasu. 

„Jeśli potrzebujemy Trum-
pa, pomóżmy mu. Uczyńmy go 
zależnym od nas, żebyśmy mo-
gli wydoić go jak krowę” – powie-
dział Żyrinowski. 

Wszystkie teorie mówiące 
o „masowym fałszerstwie”, m. in. 
głosowaniu zmarłych okazały się, 
jak dotąd, zmyślone. W wyborach, 
jak się okazuje, nie zagłosowa-
ła ani jedna zmarła osoba. Mimo 
to cmentarna teoria żyje w Sieci 
swoim życiem. Teorie te wymaga-
ją od swego żywiciela giętkiej jaź-
ni. Do „masowych” i „ogólnokrajo-
wych” fałszerstw dochodziło w za-

sadzie tylko w tych stanach, któ-
re zaważyły na wyniku, nieza-
leżnie od opcji, która w nich rzą-
dzi. Prócz tego demokratom „do-
sypano” głosów wyłącznie w wy-
borach prezydenckich, mimo, iż 
na tym samych kartach obywate-
le zakreślali również kandydatów 
do wszystkich szczebli legisla-
tur… Wiele tłumaczą, albo i kom-
plikują, retrospekcje z Arizony 
i Pensylwanii, z tego samego 
punktu na osi czasu, gdy w tym 
pierwszym stanie, podczas zli-
czania głosów prowadził Biden, 
a w Pensylwanii Trump. Zebra-
ni pod punktami zliczania gło-
sów zwolennicy prezydenta krzy-
czeli – w Arizonie: „Liczcie głosy”, 
zaś w Pensylwanii: „Przestańcie 
liczyć głosy”… 

Wszystkie batalie sądowe, 
mające potwierdzać przypad-
ki fałszerstw i nieprawidłowości, 
i zatrzymać zbliżającą się certy-
fikację wyborów przez poszcze-
gólne stany, sztab Trumpa maso-
wo przegrywa. Wszczęte w Geo-
rgii ponowne przeliczanie głosów 
niczego naturalnie nie zmieni. 
Zresztą czuwają nad nim ci sami, 
którzy organizowali i przeprowa-
dzili tam wybory, czyli… republi-
kanie, bezskutecznie zresztą na-
ciskani przez otoczenie Trumpa, 
by policzyć głosy tym razem ina-
czej, np. anulując ich część. 

Postawa obecnego prezyden-
ta, nie mająca precedensu w pra-
wie 250-letnich dziejach republi-
ki, podminowywanie zaufania do 
fundamentów ustrojowych, radu-
je reżimy, które mają chronicz-
ny problem z legitymizmem wła-
snych rządów. Brak akcepta-
cji wyniku wyborczego, ogólno-
krajowe protesty, oskarżenia 
o „masowe fałszerstwo” wybor-
cze – są to obrazy, które ocie-
pliły w ostatnich dwóch tygo-
dnia wizerunek choćby Aleksan-
dra Łukaszenki. Moskwa czas 
swoistego paraliżu administra-
cji wykorzystała do wywrócenia 
stolika na Południowym Kauka-
zie i wciągnięcia Armenii z po-
wrotem na swą orbitę. 

Dzieje się to wszystko w cza-
sie prawdziwego tsunami zacho-
rowań i zgonów na Covid-19. 
Kryzys epidemiczny, któ-
ry i przed wyborami nie otwie-
rał listy priorytetów administra-
cji, spadł na niej jeszcze niżej. 
Prezydent tymczasem koncen-
truje się na czystkach w apa-
racie władzy, naciska na fina-
lizację postulatów wyborczych 
– mimo, iż wybory przegrał – 
tj. wycofanie wojsk amerykań-
skich z Europy i Bliskiego Wscho-
du oraz, wedle przecieków, roz-
waża działania militarne wymie-
rzone w Iran… 

Konkludując: nie tylko na Twit-
terze, ale również w realnym 
działaniu, Trump udowadnia, 
że w wyborach w 2020 r. do-
szło do reelekcji. Niezależnie 
od tego w co naprawdę wierzy, 
jak przystało na showmana, 
jednym Trump daje się lubić, 
innym nienawidzić, wszystkim 
za to podnosi ciśnienie. Naj-
ważniejsze w tym biznesie, by 
oglądalność utrzymywała się 
na szczycie. 

▶
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Większość wniosków, pojawia-
jących się w tym biadoleniu, 
nie zasługuje na to, by je po-
wtarzać. To, że tak duża część 
młodej generacji ma w głębo-
kiej pogardzie wszystko, co jej 
się kojarzy z państwem, na-
rodową pamięcią, Kościołem 
czy religią ma przyczyny bar-
dzo konkretne. Porządek war-
tości, w którym na szczycie 
jest cynizm, egoizm i „rób-
ta, co chceta” a wszystko, co 
kojarzyć może się kojarzyć 
z prawdziwymi wartościami 
budzi agresję i kpinę – to oczy-
wisty produkt fundamental-
nych decyzji, stanowiących 
podstawy ładu, budowanego 
od 1989 roku. Ładu w ostat-
nich latach nieco nadkruszo-
nego, ale w którym zostały 
uformowane dziesiątki roczni-
ków młodych Polaków. Każdy, 
kto ma głowę zdolną do myśle-
nia spodziewał się obecnych 
efektów od trzydziestu lat. Ja 
od początku o tym mówiłem 
i pisałem, gdzie mogłem. Frag-
menty o „trwałym przetrąceniu 
moralnego kręgosłupa Pola-
ków”, wzięte z moich ubiegło-
wiecznych artykułów, publiko-
wanych na łamach „Opcji na 
Prawo”, w „Salonie” i „Mitolo-
gii świata bez klamek” cytował 
Waldemar Łysiak. Kornel Mo-
rawiecki też wtedy pytał: „Do-
kąd może zmierzać zbioro-
wość, w której nagradzana jest 
zbrodnia a ofiarni, altruistycz-
ni, walczący od dobro wspólne 
– skazywani są na szyderstwo 
i nędzę?”

Ubecki porządek 
wychowuje nam dzieci

Kilkanaście lat temu mój dwu-
nastoletni wówczas syn wró-
cił ze szkoły i po jego minie 
od razu wiedziałem, że do-
szedł właśnie do jakiegoś nie-
pokojącego wniosku. W moim 
spojrzeniu musiał dostrzec 
znaki zapytania, bo od razu 
zaczął mówić: „Czy ty wiesz, 
że prawie wszystkie wille, sto-
jące wzdłuż tej ulicy, którą co-
dziennie chodzę do szkoły, na-
leżą do emerytów z SB? Eme-
rytów, choć wcale nie tak dużo 
starszych od ciebie. Wiesz, 
że to oni jeżdżą tymi wszyst-
kimi mercedesami i jaguara-
mi, które pod tymi ich wielki-
mi willami stoją? A wy poło-
wę młodych lat szarpaliście 
się z nimi razem z całą waszą 
Solidarnością Walczącą! I co? 

Żebyśmy w końcu mogli we 
czworo mieć ledwie 50 metrów 
tego mieszkania, tyraliście 
na dwóch etatach i w waka-
cje zamiast z nami nad morze, 
musieliście jeździć harować 
u Niemców!” Od lat obawiałem 
się podobnej rozmowy, ale cią-
gle nie byłem do niej przygo-
towany. Pierwsza myśl, do-
słownie eksplodująca mi wte-
dy w głowie brzmiała dosłow-
nie: „Boże, ratuj! Okrągłostoło-
wi ubowcy wykolejają mi dziec-
ko!” Dobry Bóg mnie wysłu-
chał. On to musiał sprawić, bo 
nie wierzę, żeby mogły to zała-
twić moje tłumaczenia tego, co 
dla mnie samego było i jest do 
pojęcia trudne. Czyli porząd-
ku państwa z etycznym ładem 
postawionym na głowie. A któ-
re jest jednak naszym pań-
stwem, któremu trzeba służyć. 
Bogu więc dzięki, że moje jak-
że buntownicze dziecko nie-
zmiennie jest najbardziej zwią-
zanym z Kościołem członkiem 
naszej rodziny. Kilka lat po jego 
powyżej zacytowanym jego 
pytaniu, które mną tak wstrzą-
snęło, mój syn stanął na cze-
le założonego przez siebie ze-
społu, który zwyciężył w Grze 
Miejskiej Solidarność Wal-
cząca. Rok później tym sa-
mym wynikiem zakończył się 
jego udział w Grze Miejskiej 
poświęconej Międzyszkolne-
mu Komitetowi Oporu, a dwa 
lata później start w kolejnej 
edycji, wtedy poświęconej or-
ganizacji Wolność i Nieza-
wisłość, po raz trzeci też był 
zwycięski. A młodszy z sy-
nów wziął przykład ze starsze-
go brata. Naprawdę – mam za 
co dziękować Bogu. Wiem jed-
nak, że powyższe przypadki 
należą do wyjątków potwier-
dzających regułę. Jeśli ład 
państwa buduje się na wyko-
lejonych zasadach, to państwo 
to wychowuje wykolejeńców. 
Żeby w takim państwie wycho-
wywał się ktokolwiek inny – 
potrzebny jest nadzwyczajny 
trud rodziny, duży wpływ śro-
dowiska o nadzwyczaj silnym 
moralnym kręgosłupie, wielka 
praca wychowawcza Kościoła 
albo – cud.

Bolesna wyższość PRL-u
Komunizm był systemem wro-
gim człowiekowi i drogą ku sa-
mozagładzie. W ostatnich de-
kadach PRL-u jego ład stano-
wił jednak oczywistą antyno-
mię. Zło było łatwo odróżnialne 
od dobra, a prawda od kłam-

stwa. To po 1989 roku nastą-
piło, cytując Miłosza, wielkie 
„pomieszanie dobrego i złe-
go”. Każdy próbujący oddzie-
lić dobro i zło, chociażby dro-
gą lustracji czy prób docho-
dzenia elementarnej sprawie-
dliwości w kwestii dopiero co 
dokonanych zbrodni – był pięt-
nowany, medialną furią wdep-
tywany w ziemię. Cieszące się 
medialnym monopolem załga-
ne szczujnie, często ustami 
(jak się potem okazywało) es-
beckich szpiclów, ofiary reżi-
mu piętnowały jako rzekomo 
chorych z nienawiści opętań-
ców. Równocześnie kierują-
cy komunistycznym aparatem 
terroru nobilitowani byli na „lu-
dzi honoru” a na moralne au-
torytety kreowano różne typy 
spod ciemnej gwiazdy. Nie tyl-
ko do mediów, ale też progra-
mów nauczania i podręczni-
ków szkolnych wprowadzano 
oszczerstwa, mogące się zro-
dzić wyłącznie w umysłach in-
dywiduów ziejących w stosun-
ku do Polski krańcową pogar-
dą. Za ilustrację realiów oku-
pacji służyć miały np. rojenia 
jakiegoś pomyleńca, według 
którego w czasie powsta-
nia w warszawskim getcie 
ze stołecznych kościołów co-
dziennie pielgrzymować mia-
ły dziękczynne procesje. Cze-
mu mogło służyć umieszcza-
nie w podręcznikach tak skraj-
nych oszczerstw, myślowych 
ekskrementów tego kalibru, je-
śli nie budowaniu odrazy mło-
dego pokolenia do Polski i do 
Kościoła?

Wrogowie katolicyzmu 
w sutannach

Medialną karierę w III RP zro-
biło kilku facetów, formal-
nie wyświęconych na księży, 
ale których, z powodu ich za-
sług w szerzeniu zła, nie po-
trafię nazywać kapłanami. 
Jeden nazywał się Tischner 
i zasłynął m.in. z telewizyjnych 
pogadanek o tym, że chrześci-
janie mogą się okazać zagro-
żeniem większym od komuni-
stów. W procesie transformacji 
ustrojowej odegrał on rolę po-
legającą, znów posługując się 
cytatem z Miłosza, na „wybu-
chaniu śmiechem nad krzyw-
dą prostego człowieka”. Ten 
partyjny działacz (był formal-
nym członkiem Unii Demo-
kratycznej) w ludzi zrozpaczo-
nych utratą miejsc pracy i tym 

samym szansy utrzymania 
swoich rodzin ciskał obelgę: 
„homo sovieticus!” Nikczem-
ne hasło wyroczni plugawiącej 
sutannę ułatwiało wyrzucanie 
na bruk setek tysięcy robotni-
ków często tylko po to, by źró-
dło utrzymania ich rodzin prze-
handlować za bezdurno, od-
dać hochsztaplerom na zaora-
nie, celem pozbycia się konku-
rencji. A duża część tej wiel-
kiej rzeszy skrzywdzonych 
przecież pamiętała, że doko-
nywało się to przy wtórze men-
torskich kazań człowieka w su-
tannie. Tego, że ten „duchow-
ny autorytet” był w bardzo bli-
skich relacjach z terroryzujący-
mi Polskę siepaczami z SB i że 
do końca nie wiadomo, której 
stronie służył, to już nie było 
prawdą powszechnie znaną. 
Bo „w imię miłości bliźniego” 
lustracji zakazano, a dla pew-
ności, za tak wtedy ukochane-
go rządu Tadeusza Mazowiec-
kiego, ile się tylko dało – tyle 
ubeckich archiwów puszczo-
no z dymem. Jaki też ład mo-
ralny szerzy inny, okrzyknięty 
autorytetem, koleś plugawiący 
sutannę, o nazwisku Boniec-
ki. Za przyjaciela, z którym 
zwykł sobie robić selfie w ser-
decznym uścisku i z szerokim 
uśmiechem, by je potem pu-
blikować w swoich książkach, 
znalazł sobie naczelnego sa-
tatnistę naszej części Europy. 
Satanistę znanego z publicz-
nych orgii, polegających na 
darciu ksiąg Pisma Świętego, 
by jego zmięte karty rozrzucać 
z okrzykiem „żryjcie to g…!” 
Jakim stosunkiem do Kościo-
ła, do chrześcijańskiej moral-
ności, do tradycyjnego spo-
łecznego ładu może skutko-
wać uparte promowanie w III 
RP akurat tych ludzi w sutan-
nach? Czy tylko przypad-
kiem właśnie ich wykreowano 
na tych najbardziej znanych 
i mających najwięcej okazji do 
publicznego pokazywania się 
i mówienia? Patologie zdarza-
ją się także w Kościele – od po-
czątku, wie to każdy. W prezbi-
teriach niektórych świątyń za-
chowały się postacie diabeł-
ków, wyglądających ze skle-
pienia wprost nad ołtarzem 
(jeden taki od czasów średnio-
wiecza zachował się w pre-
zbiterium kościoła św. Waw-
rzyńca na wrocławskim Jerz-
manowie). Te diabełki służyły 
za ostrzeżenie, że moce z pie-
kła rodem potrafią się zakraść 

czasem nawet do miejsc naj-
świętszych. Te „kościelne dia-
bełki” zawsze były jednak ma-
lutkie właśnie po to, by mieć 
się na baczności, ale zarazem 
nie przesadzać ze skalą zjawi-
ska. W III RP te proporcje zo-
stały odwrócone. To, co w Ko-
ściele stanowi margines o wiel-
kości łatwej do zwalczenia zo-
stało przedstawione jako jego 
istota. I jeśli „twarzą Kościo-
ła” uczyniono indywidua w ro-
dzaju Tischnera czy Boniec-
kiego, to w ślad za przykłada-
mi takiej jakości wmawianie, 
że np. pedofilia wśród księży 
to zjawisko powszechne, było 
już „bułką z masłem”. Mimo, że 
zjawisko to wśród księży jest 
znacznie rzadsze niż wśród 
świeckich. Szatańska robota, 
z wykorzystaniem najgorsze-
go sortu, któremu udało się 
odziać w sutanny, została jed-
nak wykonana. W efekcie ko-
ścioły stają się celem ataków 
ziejącej nienawiścią, zmanipu-
lowanej i ogłupiałej tłuszczy.

Specjaliści od „etyki”

Alternatywą dla kateche-
zy mają być lekcje etyki. 
Czym one mogą być, może 
się przekonać każdy, kto po-
czyta prasowe artykuły, pod-
pisane przez kogoś przed-
stawiającego się jako „etyk”. 
Będę wdzięczny, gdy ktoś po-
deśle mi opatrzoną takim pod-
pisem wypowiedź kogoś, kto 
nie proponuje ładu moralne-
go zasadniczo sprzecznego 
z tym, co w naszej kulturze 
oznacza oczywistą opozycję 
między dobrem a złem. Od lat 
„poluję” na etyczną, zdrowo-
rozsądkową wypowiedź kogoś, 
podpisującego się jako „etyk”. 
Jak dotąd „upolowałem” setki 
mentorskich wywodów na te-
mat dobrodziejstwa eutanazji 
lub aborcji i jakoś nie udało mi 
się jeszcze trafić na nic spe-
cjalnie od tego standardu od-
biegającego. Jeśli więc w ta-
kiej masie nauczycielami mo-
ralności stali się w naszym kra-
ju postkomunistyczni nihiliści, 
neobolszewiccy rzecznicy de-
strukcji rodziny, piewcy ultra-
egoizmu („jesteś tego warta” 
– jeden z ideałów postmoder-
ny, eksploatowany przez rekla-
mę), to nie dziwmy się socjo-
logicznemu chaosowi i moral-
nemu upadkowi, którego ema-
nacją są ekscesy tłumów, ma-
jących dziś zamiast czer-

Takie będą UBekistany, 
jakie młodzieży chowanie

 ■ Krańcowo wulgarne wystąpienia młodych ludzi, niszczących kościoły i miejsca pamięci narodowej, 
na wzór bandytów z SB urządzających publiczne szyderstwa z ofiar masakry Grudnia 1970, wywołały 
dyskusję o pokoleniu współczesnej młodzieży.

▶

Artur 
Adamski
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wonej gwiazdy czerwoną 

błyskawicę.

Bohaterowie popkultury

O filmach Pasikowskiego 
mówi się „kultowe”. A co ozna-
cza to miano? Otóż przypi-
suje się je tym utworom, któ-
re zaowocowały powszechny-
mi zachowaniami społeczny-
mi – wylansowały jakąś modę, 
sposób życia, uformowały ja-
kiś etos. Czyli – upowszechni-
ły dany system wartości oraz 
zespół cech osobowych. Po-
zytywnymi bohaterami tych 
kultowych filmów są funkcjo-
nariusze PRL-owskiego apa-
ratu terroru lub inni bandy-
ci. Cechy języka Franza Mau-
rera weszły do sposobu ko-
munikowania, od premie-
ry „Psów” wiele zdań typo-
wych dla tej postaci znalazło 
się w codziennym użytkowa-
niu i kod ten jest powszech-
nie zrozumiały. A to tylko 
te efekty najbardziej rzucają-
ce się w oczy, codziennie sły-
szalne. Groźniejsze są trud-
niej dostrzegalne cechy po-
zytywnych bohaterów kulto-
wych filmów III RP, na szczy-
cie których jest cynizm, ego-
izm, chciwość, eksploatowa-
nie każdej cudzej słabości.

Dlaczego niemal nie ma fil-
mów o postaciach szlachet-
nych, walczących o słuszną 
sprawę? Decydujący o tym, 
jakie scenariusze trafiają do 
produkcji, o miejscu takich po-
staci dawno zdecydowali. Ta-
kie występują jako żałośni fra-
jerzy, godni pogardy słabe-
usze, wyszydzane pięknodu-
chy. Czy ktoś mógł liczyć na 
to, że wypełniając gros pro-
dukcji takimi treściami, uzy-
ska inny efekt? Jeśli nawet 
skutek ten nie był dziełem 
świadomego zamysłu, to jest 
on ewidentnym następstwem 
podziału ról, jaki został do-
konany w ramach ustrojo-
wej transformacji. Jeśli lwia 
część mediów oraz fundu-
szy sponsorów została prze-
kazana w ręce ludzi z PRL-
owskiego aparatu represji 
to było przecież oczywiste, 
kim będą pozytywni bohatero-
wie kręconych w III RP filmów. 
Przecież nie żołnierze wyklę-
ci, nie konspiratorzy z Soli-
darności, nie zdobywcy Monte 
Cassino. Dzieci ubeków wolą, 
żeby pozytywnymi bohate-
rami byli oficerowie SB. I ta-
kich bohaterów – dali naszym 
dzieciom.

Przyczyny moralnego spar-
szywienia dużej części 
roczników młodzieży, wy-
rosłej w postkomunistycz-
nej Polsce są wielorakie. Do 
powyższej listy należało-
by dodać uformowany w III 
RP model szkoły, likwida-
cję harcerstwa jako ruchu 
masowego itd. itp. Cała ta 
degrengolada ma jednak 
wspólne źródło – ultratok-
syczny ład społeczny, prze-
forsowany przez kreatorów 
transformacji ustrojowej.

▶

W czasie płockiego mar-
szu równości w 2019 roku 
Marta Lempart słysza-
ła wulgarne okrzyki prze-
ciwników. Wtedy aż kipiała 
z oburzenia. Mówią, że tyl-
ko krowa nie zmienia zda-
nia, więc pani Marta po roku 
przestała się oburzać, a na-
wet wykorzystała jedno sło-
wo oponentów jako ha-
sło niesione na sztanda-
rach marszu kobiet. Wie-
my zatem, że Lempart kro-
wą nie jest. Na całym świe-
cie te sympatyczne samice 
mleczne odetchnęły z ulgą. 

To, jak marksistowska 
lewica manipuluje pojęcia-
mi, faktami, używa „men-
talności Kalego” i ordynar-
nych kłamstw dla potrzeb 
propagandy, jest ogólnie 
znane, niemniej złapanie 
Marty za rękę może popra-
wić humor. Dobrym przy-
kładem manipulacji jest ha-
sło czarnego marszu: „Moje cia-
ło, mój wybór”. Jest ono z grun-
tu fałszywe. Twoje ciało, to twoje 
DNA. Dziecko (nie zarodek), któ-
re nosisz pod sercem, ma DNA 
inne niż twoje ciało. Kłamstwo 
i zwodzenie jest też cechą innej, 
pokrewnej ideologii.

Analiza tagu #strajkkobiet 
na Wykop.pl przyniosła coś za-
skakującego i bulwersujące-
go zarazem. Użytkownik @pa-
wel8989 wkleił obrazek tyl-
nej okładki albumu Mansona 
„Antichrist Superstar”, na któ-
rej widnieje błyskawica identycz-
na z logo strajku kobiet, otoczo-
na hebrajskim tekstem zawiera-
jącym jedno z imion Złego [zdję-
cie 1]. [https://www.wykop.pl/
wpis/53553729/juz-wiem-jakim-
logo-inspiruje-sie-strajkkobiet-
nie/#comment-190019773]

Ci, którzy nie znają Marily-
na Mansona, powinni wiedzieć, 
że jego muzyka nafaszerowana 
jest satanistycznym przekazem. 
Manson jest zafascynowany 
przekazem Antona LaVeya i Ale-
istera Crowleya, ojców nowocze-
snego satanizmu. Warto zwrócić 
uwagę, że jedyne przykazanie 
nowoczesnego satanizmu brzmi 
niewinnie: „rób co chcesz” lub 
bardziej swojsko „róbta, co chce-
ta”. Koresponduje to z ogólnym 
przekazem strajku kobiet „moje 
ciało, mój wybór” (zrobię, co ze-
chcę). Wydawnictwa Mansona 
i innych grup muzycznych nawią-
zujących do satanizmu wprost 
ociekają tą symboliką (odwróco-
ny krzyż, pentagram itd.). Błyska-
wica przewija się w różnych od-
słonach. Trzeba zdać sobie spra-
wę z potęgi symbolu jako nośni-

ka idei. Jest to swoisty znak wod-
ny, odcisk palca. Po wielogodzin-
nej analizie można ocenić prze-
kaz nurtu czy danej organizacji, 
ale wystarczy rzut oka na sym-
bole, którymi się pieczętuje, aby 

z dużym prawdopodobieństwem 
określić z czym ma się do czynie-
nia. Tak właśnie jest ze strajkiem 
kobiet: przekaz i logo są spójne. 
[zdjęcie 2]:

„Anton LaVey, z naszyjni-
kiem w kształcie pentagramu na 
szyi. W jedno z ramion gwiaz-
dy wycelowana jest błyskawica. 
Po prawej kozia głowa Bafome-
ta (antychrześcijańskiego bożka 
– przyp. tłum.) wpisana w penta-
gram. Anton LaVey wykorzystał 
ją jako symbol w swoim Koście-

le Szatana. Dookoła porozmiesz-
czane są hebrajskie litery, które 
układają się w słowo „Lewiatan” 
(jedno z imion Szatana). Litery 
te pojawiają się również wokół 
symbolu używanego przez Man-

sona. Artysta zadedykował swo-
ją autobiografię Antonowi LaVey-
’owi, został mianowany przez nie-
go honorowym kapłanem Ko-
ścioła Szatana, wymienił go tak-
że w podziękowaniach, które 
umieścił w dołączonej do pły-
ty Antichrist Superstar książecz-
ce. Dodatkowo LaVey miał wiel-
ki wpływ filozoficzny na wczesny 
dorobek Mansona.”

[http://www.nachtkabarett.
c om / Lo gos A ndSymbo lo gy/
Shock/pl © Nick Kushner]

Pewnie usłyszymy, że 
to przypadek, zbieżność. Zga-
dza się wszystko: kolor tła i zna-
ku, kształt oraz ogólny przekaz. 
Nie ma takich przypadków. Dys-
kusja jest potrzebna, ale ważna 
jest jej forma. To, że pojawiły się 
protesty, nie było zaskakujące. 
Kobiety nie pierwszy raz wyszły 
na ulice w tej sprawie. Zaskakują-
ca była agresja wobec kościołów 
i profanacja mszy świętych, agre-
sja. W początkowej fazie prote-
stów Marta Lempart była bar-
dzo radykalna:

– … Nie trzeba wchodzić do 
Kościoła czy niszczyć fasady.

Lempart:
– Ależ oczywiście, że trzeba…
– Gdzie tu jest tolerancja dla 

katolików?
– Tu jest tolerancja dla kato-

lików.
– … że przerywają Mszę?
[ p i c . t w i t t e r . c o m / q o -

aQWxH7QY PikuśPOL (@
pikus_pol)]

Rozpoznanie źródła symbo-
liki strajku kobiet, która wywodzi 
się wprost z ideologii satanistycz-
nej, tłumaczy tę postawę. Z cza-
sem, organizatorzy protestów do-
szli do wniosku, że profanowa-
nie kościołów budzi niechęć na-
wet we własnych szeregach. Nar-
racja ta uległa złagodzeniu, ale 
znak pozostał.

Tak więc kawa na ławę: Za-
dam wam, nowoczesne kobie-
ty, pytanie (z którym zostawię 
także Ciebie drogi Czytelniku): 
Czy wyszłybyście na ulicę pro-
fanować kościoły pod znakiem 
odwróconego krzyża, w myśl 
idei, aby robić, co się chce?

Kościół Szatana
 ■ Błyskawica strajku kobiet jest symbolem satanistycznym. Wszyscy 

słyszeliśmy, że nawiązuje do symboli niemieckich, nazistowskiego SS 
czy Hitlerjugend. Można zapytać, gdzie Szatan? O jego znaku mówi 
Pismo Święte: „Widziałem Szatana, spadającego z Nieba jak błyskawica”. Łk 10,18.

Mateusz 
Jerzmański
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Opinie i Akcenty

1. Żelazna klatka 
parametryzacji 

Czytelnikowi, który nie ma do 
czynienia na co dzień z dylema-
tami reformy nauki, winien je-
stem wyjaśnienie, na czym po-
lega idea parametryzacji osią-
gnięć naukowych. Zacznij-
my od prostego zadania: „Pro-
szę wymienić dziesięciu najwy-
bitniejszych naukowców w histo-
rii nauki”. Po chwili zastanowie-
nia, Czytelnik mógłby wybrać, 
przykładowo Archimedesa, Ary-
stotelesa, Kopernika, Keplera, 
Galileusza, Newtona, Pasteura, 
Darwina, Skłodowskiej-Curie 
czy Einsteina. Oczywiście, czy-
telnicy Gazety Obywatelskiej 
znacznie różniliby się między 
sobą w wytypowaniu dziesiątki 
uczonych, lecz pewne nazwiska 
powtarzałyby się. A teraz utrud-
nijmy zadanie: „Proszę osza-
cować osiągnięcia wymienio-
nych uczonych w skali od 100 
do 10 punktów”. Każdy czytelnik 
uznałby to polecenie, i słusznie, 
jako niedorzeczne. Jak na jed-
nej szali można zmierzyć odkry-
cia Kopernika i Pasteura albo 
Archimedesa i Darwina. 

Jednakże okazuje się, że 
można, a w sukurs idzie kom-
puteryzacja i digitalizacja pra-
cy naukowca-humanisty oraz 
dostępność książek i artykułów 
naukowych w świecie wirtual-
nym. Każdy naukowiec ma przy-
pisany numer ORCiD – cyfrowy 
unikatowy identyfikator oparty 
na kombinacji cyfr, odróżniają-
cy w zasobach elektronicznych 
poszczególnych naukowców. 
Ponadto, każdy artykuł nauko-
wy posiada unikalny numer DOI 
pomagający do w jego identyfi-
kacji i odnalezieniu w sieci.

Digitalizacja aktywności na-
ukowej sprawia, że można po-
liczyć liczbę odwiedzin, pobrań 
i cytowań dowolnego artykułu 
opublikowanego w elektronicz-
nym czasopiśmie oraz w świe-
tle tych mierników – ocenić do-
robek każdego naukowca oraz 
instytucji owych naukowców za-
trudniających i od tego uzależ-
nić poziom ich finansowania. 
Za publikację naukowiec otrzy-
muje bowiem punkty. Ich licz-
ba zależy od miejsca publikacji, 
gdyż czasopisma – na podsta-
wie liczby cytowań zamieszczo-
nych w nich artykułów – są rów-
nież rankingowane. 

Odejście od jakościowe-
go systemu oceny pracy na-
ukowego na rzecz systemu ilo-
ściowego wzbudzała w zasa-
dzie od samego początku pro-
testy i krytykę środowisk na-

ukowych. Już w 1996 r. Geor-
ge Ritzer w książce Macdonal-
dyzacja społeczeństwa ostrze-
gał przed wynikającym stąd nie-
bezpieczeństwem dla nauki. 
Według niego oparcie oceny 
naukowca na punktacji premiu-
je dużą liczbę publikacji kosz-
tem ich jakości. Opublikowanie 
artykułu w prestiżowym czaso-
piśmie przynosi dużo punktów, 
lecz opiera się na poziomie pe-
riodyku, a nie na jakości same-
go artykułu, w którego treść – 
żadna z oceniających instytucji 
– nie wnika. 

Pomimo tych obiekcji kwan-
tyfikacja – w Polsce i na świe-
cie – postępuje naprzód – gdyż 
jest wygodna dla rozrastają-
cych się biurokracji narodo-
wych i ponadnarodowych. Zda-
niem wspomnianego już Ritze-
ra stoimy przed dylematem że-
laznej klatki racjonalizacji – me-
tafory sformułowanej już na po-
czątku XX wieku przez Maxa 
Webera. Niemiecki socjolog za-
uważył, że ujednolicenie pew-
nego fragmentu świata społecz-
nego jest warunkiem spraw-
nego nim zarządzania, co jest 
niewątpliwie korzystne zarów-
no dla rządzących, jak i rzą-
dzonych. Jednakże nadmier-
ne ujednolicenie rzeczywisto-
ści społecznej formatuje ludzkie 
postawy, zachowania i prefe-
rencje, ograniczając ludzką wol-
ność za cenę efektywności, któ-
ra i tak w końcu okazuje się po-
zorna. 

2. Humanistyka a rozwój 
kultury narodowej 

Humanistyka stoi się na dwóch 
filarach. Jedną z nich jest pie-
lęgnowanie i rozwijanie wła-
snego dziedzictwa kulturowe-
go, drugą – udział w między-
narodowej wymianie i współ-
pracy naukowej przez promo-
wanie własnych oryginalnych 
osiągnięć badawczych i przy-
bliżanie dorobku innych w da-
nym kraju.

Jeżeli zgodzimy się, że spe-
cyfiką humanistyki jest tro-
ska o rozwój kultury narodowej 
i opartej na niej tożsamości, 
to zastosowanie wobec nauk 
humanistycznych niekontrolo-
wanej i nieprzemyślanej para-
metryzacji prowadzi do takiego 
sformatowania badaczy, że tej 
funkcji nie będą mogli zrealizo-
wać wystarczająco dobrze. 

Ograniczę się jedynie do 
przykładu nauk historycz-
nych. Według nowej punkta-
cji za opublikowanie artyku-
łu w polskim czasopiśmie hi-
storycznym otrzymać będzie 
można maksymalnie 70 punk-
tów. Dla porównania, za publi-
kację w „American Historical 
Review” przyznaje się najwię-
cej, bo 200 punktów. Tak się 
składa, że Pan Bóg lub natura 
nie rozdzieliła talentów i zdol-
ności wśród rodzaju ludzkie-
go po równo. Po pewnym cza-
sie, ci zdolniejsi i (lub) bar-
dziej pracowitsi będą publiko-

wać w pismach lepiej punkto-
wanych (czyli zagranicznych), 
a ci mniej zdolni – w punktowa-
nych gorzej (czyli krajowych). 
To się będzie wiązać nie-
odmiennie z reorientacją ba-
dawczą, czytaj: porzuceniem 
lokalnej tematyki badawczej 
na rzecz popularnych w świe-
cie nauki problemów, trendów, 
czy wreszcie mód badawczych. 
Artykuły, wpisujące się w świa-
towe tendencje, będą bowiem 
mieć większą szansę na pu-
blikację. Dzieje się tak nie dla-
tego, że redaktorzy wysoko 
punktowanych czasopism (któ-
rzy w większości nie są na-
wet świadomi, że nasze mini-
sterstwo tak wysoko ceni pu-
blikacje na ich łamach) są zły-
mi ludźmi i nie lubią polskiej hu-
manistyki, lecz dlatego że reda-
gowane przez nich czasopisma 
i oni sami również znajdują się 
pod presją konkurencji: jej mia-
rą jest sprzedawalność czaso-
pisma, cytowalność oraz po-
krewne wskaźniki typu licz-
ba odwiedzin czy pobrań za-
mieszczanych artykułów. Na-
pisany zatem w duchu historii 
faktograficznej artykuł o historii 
żołnierzy wyklętych na terenie 
powiatu ostrołęckiego ma nie-
wielkie szanse na opublikowa-
nie w „American Historical Re-
view”. Najpierw z tego względu, 
że trudno dlań znaleźć recen-
zentów. A jeśli nawet zostanie 
opublikowany, to jego cytowal-
ność będzie znikoma. 

3. Humanistyka na 
globalnym rynku nauki 

Międzynarodowa promocja osią-
gnieć humanistyki danego kra-
ju polega na wykreowaniu mię-
dzynarodowych tematów (pro-
blemów) badawczych związa-
nych z jego historią (np. Polski) 
czy może szerzej – Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Rywalizacja – 
bo takowa w humanistyce też za-
chodzi – odbywa się przy tym nie 
na polu faktograficznych ustaleń, 
lecz przede wszystkim na polu 
konceptualizacji. Nie jest to nie-
stety rywalizacja czysto naukowa, 
gdyż teorie sformułowane nad Se-
kwaną, Potomakiem, czy w innych 
centrach nauki światowej jawią się 
jako bardziej atrakcyjne (pomija-
jąc względy poznawcze) z tego li 
tylko powodu, że zostały opraco-
wane w krajach politycznie potęż-
niejszych i gospodarczo zamoż-
niejszych. Teoria naukowa po-
wstała w cywilizacyjnym centrum 
i generowane przez nią problemy 
badawcze mają większą szansę 
na promocję niż teoria naukowa 
powstała na prowincji.

4. Kulawa humanistyka, 
czyli o reformie Gowina 

Rzecz w tym, że reforma nauki 
Gowina tej hierarchizacji świato-
wej nauki nie dostrzega, naiwnie 
zakładając, że wszyscy są równi. 
Polska humanistyka stanie się za-
tem humanistyką kulawą. Przyję-
ty sposób parametryzacji prowa-
dzić bowiem będzie do stopniowe-
go zaniechania badań nad własną 
tradycją i dziedzictwem kulturo-
wym, gdyż publikacje z tego zakre-
su będą punktowo nieopłacalne. 
Po drugie, reforma nie wyposaży-
ła humanistów w należyte narzę-
dzia pozwalające promować pol-
skie badania w świecie. Wspomnę 
o jednej tylko takiej inicjatywie. 
Co pięć lat w Krakowie prof. An-
drzej Chwalba organizuje kongre-
sy zagranicznych badaczy dziejów 
Polski, w których zazwyczaj bie-
rze udział kilkuset osób. Wpraw-
dzie Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa było jednym ze sponsorów 
kongresów, to można byłoby przy-
śpieszyć i usprawnić rozmaite biu-
rokratyczne procedury: podejmo-
wanie decyzji o przyznaniu dota-
cji, metodę rozliczania wykorzy-
stanych środków (w środowisku 
historyków krążą już o tym legen-
dy), o zwiększeniu dlań dotacji – 
tak by mógł się odbywać częściej 
– nie wspominając.

Czy zapowiadana korek-
ta reformy skoryguje jej wady, 
czas pokaże?

Kulawa humanistyka
 ■ Nowy wiceminister nauki w nowym Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz 

Bernacki zapowiedział korektę Konstytucji dla nauki przygotowanej pod patronatem byłe-
go już ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, która ma dotyczyć mię-
dzy innymi korekty listy czasopism i wydawnictw punktowanych.

Krzysztof 
Brzechczyn

Fot. Jacqueline Macou z Pixabay
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Wspomnienie

Przez kolejnych kilkanaście lat 
pracował w Zakładzie Socjolo-
gii Nauki Politechniki, a następ-
nie w Centralnym Ośrodku Me-
todycznym Uniwersytetu we 
Wrocławiu. Wyróżniał się nad-
zwyczajnymi talentami mene-
dżerskimi, był mistrzem organi-
zacji badań naukowych, dosko-
nale władał paroma obcymi ję-
zykami. Dzięki temu odegrał 
dużą rolę we współpracy uczel-
ni wrocławskich z zachodnioeu-
ropejskimi. Zadania takie powie-
rzano mu także w latach, w któ-
rych o paszport było trudno. Wy-
jazdy te zawsze łączył z organi-
zowaniem wsparcia dla walczą-
cych z komunizmem.

W opozycji 
przedsierpniowej

Do przyjaciół, o których często 
opowiadał, należał Jerzy Filak 
– działacz wrocławskiego Stu-
denckiego Komitetu Solidar-
ności, niezmordowany drukarz 
i kolporter, który pomimo do-
tkliwych represji zawsze był go-
tów wspierać każdą inicjatywę 
służącą sprawie wolności i nie-
podległości. Podobnie jak Kor-
nel Morawiecki Jerzy uważał, 
że zagraniczne delegacje Włod-
ka są wartością zbyt cenną, 
by ryzykować ich utratę podej-
mowaniem jawnej działalności 
opozycyjnej. Artykuły, pisane dla 
„Biuletynu Dolnośląskiego” i in-
nych periodyków, Włodek podpi-
sywał pseudonimami, a zajmu-
jąc się kolportażem dbał o stan-
dardy konspiracji. Oczywiście 
pamiętał o nich także drukując 
czy transportując sprzęt i ma-
teriały dla poligrafii. Podróżując 
na Zachód, przemycał wydaw-
nictwa drugiego obiegu, które 
dostarczał redakcjom wydaw-
nictw polskiej emigracji. Stam-
tąd przywoził do Polski nielegal-
nie otrzymywane od nich książ-
ki. Skrytki w kolejowych wago-
nach, które wykorzystywał dla 
„patriotycznej kontrabandy”, 
okazywały się skuteczne przez 
szereg lat. Wielokrotnie spoty-
kał się z Józefem Czapskim i Je-
rzym Giedroyciem. To od Włod-
ka naczelny redaktor paryskiej 
„Kultury” dowiedział się o poglą-
dach i działalności opozycyjne-
go kręgu Kornela Morawieckie-
go. W późniejszych latach Gie-
droyć udostępniał łamy swego 
miesięcznika dla myśli politycz-

nej Solidarności Walczącej 
i uczestniczył w pozyskiwa-
niu funduszy na działalność 
tej organizacji.

Za naszą i waszą 
wolność

W Sierpniu 1980 roku kol-
portował wezwania do czyn-
nego poparcia strajku robot-
ników Wybrzeża. Nazajutrz 
po podpisaniu Porozumień 
Gdańskich zaangażował 
się w tworzenie niezależne-
go związku zawodowego na 
Politechnice Wrocławskiej. 
Szansę Polski widział w ze-
spoleniu jej sił z dążenia-
mi innych narodów, znie-
wolonych tą samą sowiec-
ką opresją. Od dzieciństwa 
znał tatrzańskich górali, na 
przekór wszystkim służ-
bom i przeszkodom kursu-
jącym na przemytniczych szla-
kach nie tylko na Słowację, ale 
i na Węgry. O skali ich możliwo-
ści świadczyło na przykład to, 
że przez długie przemycano do 
Polski aż z Węgier – konie. Ta-
trzańskich przyjaciół Włodka nie 
odstraszało nawet niebezpie-
czeństwo śmierci. Jeden z nich 
zginął, ugodzony w kręgosłup 
kulą wystrzeloną przez żołnie-
rza Wojsk Ochrony Pogranicza. 
Górale chętnie przystali więc na 
to, żeby przenosić wydawnictwa 
Solidarności. W czasie służbo-
wych wyjazdów na zachód Eu-
ropy Włodek nawiązał kontakt 
także z emigracją polityczną 
z innych krajów obozu socjali-
stycznego. Prowadząc rozmowy 
z Mirosławem Kupczyńskim, Ta-
rasem Kuzią i innymi przedsta-
wicielami wychodźstwa ukraiń-
skiego, starał się przekonać ich 
do współdziałania, dla którego 
niezbędne jest jednak uznanie 
prawdy o tragicznej przeszłości.

Na froncie wojny 
polsko-jaruzelskiej

Po wprowadzeniu stanu wojen-
nego zaangażował się w dzia-
łalność wydawniczo-kolportażo-
wej siatki Regionalnego Komite-
tu Strajkowego NSZZ Solidar-
ność Dolny Śląsk, na czele któ-
rej stał Kornel Morawiecki. Rów-
nocześnie wraz z Andrzejem Ja-
naszewskim, zaczął redagować 
i wydawać ukazujące się w Łodzi 
pismo „Nasza Prawda”. W 1982 

został członkiem Solidarności 
Walczącej, której oddawał duże 
usługi m.in. jako osoba nadal 
delegowana przez swego pra-
codawcę do wizyt w krajach Eu-
ropy zachodniej. W czasie jed-
nego z takich wyjazdów, w roku 
1983, wraz z Ewą Zając uru-
chomił działalność przedstawi-
cielstwa organizacji w Szwajca-
rii. Utrzymywał łączność z An-
drzejem Wirgą, przedstawicie-
lem SW w RFN. W zachod-
nich Niemczech spotykał się 
m.in. ze zbiegłym z PRL-u by-
łym oficerem kontrwywiadu 
SB, Wiesławem Jurkiewiczem, 
od którego uzyskiwał informa-
cje o szczegółach technik pracy 
operacyjnej PRL-owskich służb 
specjalnych. Tę wiedzę wyko-
rzystywał Kontrwywiad Solidar-
ności Walczącej. Owocem spo-
tkań z obcokrajowcami, zna-
jącymi z autopsji realia wojny 
afgańskiej, był cykl artykułów na 
ten temat, opublikowanych na 
łamach prasy Solidarności Wal-
czącej w 1986 roku. Prawdopo-
dobnie nie poznamy już szcze-
gółów, związanych z regular-
nym przemytem mikrofilmów 
z podziemnymi wydawnictwami 
oraz, w przeciwną stronę, ma-
teriałów i podzespołów, zama-
wianych dla potrzeb konspira-
cji. Zapewne Włodek polegał 
tu na współpracy z zaufanymi, 
nieznanymi nam kolejarzami.

Włodek dobrze znał świat, 
w tym wielu liderów zachodnio-
europejskiej nauki i biznesu. 

Wiele razy powtarzał, że my też 
moglibyśmy rozwijać swój kraj 
na miarę tych, które w świecie 
przodują. Wymieniał znanych 
mu polskich wynalazców, dzię-
ki którym w Szwajcarii, Wło-
szech czy Niemczech rozkwita-
ły nowe technologie. Uważał, że 
Polska też może szeroko rozwi-
nąć skrzydła.

Wykorzystać historyczną 
szansę Polski

Miał sceptyczny stosunek do 
kształtu przemian, zainicjowa-
nego w końcówce lat osiem-
dziesiątych. Uważał jednak, 
że Polska powinna wykorzy-
stać wszystkie szanse gospo-
darczego rozwoju. W kilku 
przedsiębiorstwach z powo-
dzeniem podjął się dużych za-
dań menedżerskich. Najwię-
cej satysfakcji dało mu wdroże-
nie zmian w kruszwickich Zakła-
dach Przemysłu Tłuszczowego, 
gdzie udało się uratować liczne 
miejsca pracy i zapewnić stałą 
dochodowość przedsiębiorstwa. 
Był zdania, że Polska może roz-
winąć branże wysokich techno-
logii. Stąd z ubolewaniem przyj-
mował wyprzedaż zakładów, 
które mogłyby stanowić podsta-
wę przyszłościowych sektorów 
gospodarki. W roku 2006, wraz 
z Bronisławem Wildsteinem, 
próbował przeprowadzić grun-
towne zmiany w Telewizji Pol-
skiej. Zwolniony po przegra-
nych przez PiS wyborach z roku 

2007, przez osiem lat nie 
mógł znaleźć stałej pracy. 
Zarabiał na życie podejmu-
jąc się różnych zajęć do-
rywczych, nadal był też ak-
tywny społecznie. Włączył 
się razem z żoną działania 
na rzecz wyjaśnienia i upa-
miętnienia katastrofy smo-
leńskiej. W środowisku osób 
pielęgnujących pamięć o na-
rodowej tragedii z 10 kwiet-
nia 2010 roku wielką rolę 
odegrała właśnie jego żona. 
Doskonale mówiła w kil-
ku językach, przez szereg 
lat wyjaśniała ten dramat ob-
cokrajowcom, pojawiającym 
się przed warszawskim Pa-
łacem Prezydenckim. Kie-
dy zapadła na nieuleczalną 
chorobę, Włodek opiekował 
się do końca jej dni.

Ostatni raz rozmawiałem 
z nim na Cmentarzu Powąz-

kowskim, tuż po pogrzebie jego 
żony. Wydawało się, że był przy-
gotowany na jej śmierć. Wie-
le razy od niego słyszałem: „Dbaj 
o swoją żonę. Moja jest umiera-
jąca…”. Umówiliśmy się na spo-
tkanie w najbliższych dniach. 
Z tym większym wstrząsem kil-
ka godzin później przyjąłem nie-
mieszczącą się w głowie wia-
domość, że Włodek umarł. Od-
szedł nagle, w dniu pogrze-
bu własnej żony.

Włodek uważał, że Mate-
usz Morawiecki uczestniczą-
cy w rządzeniu krajem to wiel-
ka szansa dla Polski. Powtarzał, 
że każdy patriota i państwo-
wiec powinien zrobić wszystko, 
by wspierać stojącego na cze-
le resortów gospodarczych. Pro-
ponował uruchomienie wszel-
kiego rodzaju kontaktów pry-
watnych, które mogłyby stano-
wić zaplecze eksperckie, dorad-
cze czy kapitałowe, mogące słu-
żyć realizacji śmiałych projek-
tów. A kto takich nie ma – po-
winien każdego dnia stawać po 
stronie wicepremiera w swoich 
środowiskach, na łamach wszel-
kiego rodzaju forów interneto-
wych lub w mediach społeczno-
ściowych. Sam pragnął poma-
gać ze wszystkich swoich sił. 

Jego pogrzeb odbył się w grud-
niu 2017 roku w dniu, w którym 
premier Mateusz Morawiec-
ki wygłaszał w Sejmie prze-
mówienie programowe swoje-
go rządu.

Polska może szeroko 
rozwinąć skrzydła

Wspomnienie o Włodzimierzu Strzemińskim

 ■ Włodek pochodził ze starej rodziny o wielkich tradycjach. Przez wieki jej rodowym gniazdem był ma-
jątek ziemski nieopodal wileńskiego Antokola. Urodził się w 1951 roku w Łodzi, w 1976 roku na tamtej-
szym uniwersytecie ukończył studia prawnicze.

Artur 
Adamski
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Marcowe „wygaszenie” 
świata?

W marcu nadrzędnym prioryte-
tem było ochrona zdrowia i życia 
ludzi. Tu działania rządów całe-
go świata były podejmowane na 
bieżąco – bez możliwości skorzy-
stania z doświadczeń walki z no-
wym wirusem. Jednak zasady, 
tempo i zakres tego „wygasza-
nia” różniły się między poszcze-
gólnymi rządami. Gdy przez Eu-
ropę przelewała się pierwsza fala 
pandemii Covid-19, Szwecja sta-
ła się kontrowersyjnym wyjątkiem 
pod względem sposobu zma-
gania się z wirusem. Rząd pol-
ski działał szybko i skutecznie. 
Intuicyjnie podejmowane decy-
zje były i na bieżąco korygowa-
ne. Wypłaty ze środków rządo-
wych wynagrodzeń za czas za-
mkniętej gospodarki przyczyni-
ły się w znaczącym stopniu do 
zachowania płynności przed-
siębiorstw. Działania rządu sta-
nowiły adekwatną odpowiedź 
na wyzwania gospodarki pogrą-
żonej w kryzysie. Uratowano fun-
dament polskiej gospodarki.

Pandemia w lecie 

Kolejne miesiące pokazały, 
że zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 przebiegają na ogół ła-
godnie. Wielu specjalistów uwa-
ża, że SARS-CoV-2 stanie się 
piątym endemicznym koronawi-
rusem nawiedzającym ludzkość. 
Tak jak obecnie mówimy o sezo-
nie grypowym, być może będzie-
my w przyszłości mówili o sezo-
nie zachorowań na COVID-19. 

Jesienna fala pandemii 
koronawirusa czy 

pandemia chaosu?

Po rozprężeniu w czasie waka-
cji, jesienią wprowadzano stop-
niowo ale chaotycznie restryk-
cje sanitarne. W Polsce braku-
je jednego ośrodka decyzyjne-
go – czyli osoby odpowiedzial-
nej oraz zespołu specjalistów, 
epidemiologów i osób od orga-
nizacji ochrony zdrowia. Takiej 
funkcji nie może pełnić minister 
zdrowia, gdyż pandemia to zale-
dwie wycinek wszystkich zadań 
ministerstwa. Restrykcje ogła-

sza premier a innym razem mi-
nister zdrowia. Dlatego są cha-
otyczne i niespójne. Brakuje od-
górnych zarządzeń, aktów praw-
nych opartych na konstytu-
cji, które w przyszłości wyklu-
czą roszczenia wielomiliono-
wych odszkodowań za niezgod-
ne z prawem działania orga-
nów władzy państwowej. Admi-
nistracyjna ingerencja w gospo-
darkę powinna być zredukowa-
na prawie do zera i decyzje po-
winny należeć do ludzi. Jeśli 
uznają, ze zagraża im choroba, 
będą się izolować lub podejmą 
inne niezbędne działania, by się 
przed chorobą uchronić. Cha-
os w oświacie nie powinien się 
zdarzyć, gdyż bezobjawowy lub 
lekki przebieg COVID-19 u dzie-
ci i młodzieży nie uzasadnia za-
mykania szkół.

Grypa, COVID-19 czy 
przeziębienie – zawsze na 

oddział zakaźny?

Służba zdrowia niedoinwesto-
wana przez lata nagle zosta-
ła dodatkowo obciążona kiero-

waniem do szpitali ludzi z prze-
ziębieniem, grypą lub zakaże-
niem bezobjawowym lub ską-
poobjawowym koronawirusem. 
W sezonie grypowym żadna 
służba zdrowia w żadnym kraju 
nie udźwignie hospitalizacji osób 
z infekcjami górnych dróg odde-
chowych. Początkowe objawy 
tych trzech chorób są podobne 
i zazwyczaj nie wymagają hospi-
talizacji. Potrzebna jest ustawo-
wa decyzja, że na oddziały za-
kaźne mają być przyjmowani pa-
cjenci ciężko chorzy, a nie „ską-
po lub wręcz bezobjawowi”. 

Zamknięty dostęp do 
planowego leczenia 

innych chorób! 

Służba zdrowia jest swoistym 
barometrem funkcjonowania sa-
morządu w sferze realizacji za-
dań własnych. Widać wieloletnie 
niedoinwestowanie i zaniedba-
nia, które w okresie kryzysu uwi-
daczniają się z większą To nie-
stety dzieje się teraz. Nie można 
jednak uzasadniać covidem za-
blokowanie pacjentom dostępu 

do planowego leczenia innych 
chorób. 

Brak konsekwencji 
w działaniu i rzetelnej 
informacji o sytuacji 

epidemicznej

Ingerencje rządu w życie spo-
łeczne i prywatne było bardzo 
krytykowane przez specjalistów 
medycznych i społeczeństwo. 
Początkowy kredyt zaufania 
dla rządu zmarnowano przez 
sprzeczne i chaotyczne decyzje 
(maseczki niepotrzebne, potem 
obowiązkowe, wstęp do lasów 
to wzbroniony to dozwolony). 
Brakuje informacji, kto decydu-
je o zamykaniu parków, placów 
i basenów, ale zezwala na zor-
ganizowanie zajęć na basenie 
dla seniorów w ramach zajęć 
zorganizowanych. Z jakiego po-
wodu minister Szumowski roz-
wiązał Radę Naukową MZ, skła-
dającą się z 40 specjalistów, 
autorytetów w różnych dzie-
dzinach medycznych. Dopie-
ro 19 października premier Mo-
rawiecki poinformował, że 

Czy Polska ma opracowany 
model pokonania pandemii?

 ■ Marzec 2020 roku zapisze się w historii jako miesiąc wystąpienia epidemiologicznego zagrożenia dla 
całego świata. W listopadzie tego samego roku obserwujemy świat funkcjonujący w zupełnie nowej rze-
czywistości gospodarczej i społecznej.

Grzegorz 
Gorczyca

Wywiad
czesnych usług czy prze-

mysłu. Tak jest np. z branżą 
gier komputerowych. Nasi roda-
cy dysponowali niewspółmiernie 
mniejszymi środkami, ale swy-
mi umiejętnościami, kreatyw-
nością górowali nad większo-
ścią swych konkurentów. Dzię-
ki ich talentom, przedsiębior-
czości, wytrwałej pracy Pol-
ska zaczęła być rozpoznawalna 
jako jeden z liderów tej ciekawej 
i przyszłościowej branży. To już 
jednak przykład sukcesu osią-
gniętego nie dzięki pozyskaniu 
jedynie nabywców polskich, ale 
też zdobycia rozległych rynków 
zagranicznych. I bardzo dobrze. 

W wielu krajach od bardzo daw-
na znana jest tradycja prefero-
wania wyrobów rodzimych.

Ta tradycja wynika z konsu-
menckiej świadomości. Wyjąt-
kowo mocno praktykowana by-
wała ona w latach kryzysu, kie-
dy z powodu spadku sprze-
daży bankrutowały firmy. Po-
wszechne było wtedy myśle-
nie: „Kupować będę wyroby ro-
dzimych producentów, bo dzięki 
temu moi krewni, znajomi czy po 
prostu rodacy – będą mieli pra-
cę”. Takie myślenie jest zgodne 
z porządkiem miłosierdzia, na-
kazującym w pierwszej kolej-
ności troszczyć się o ludzi nam 
bliskich. Równocześnie w wie-
lu krajach budowano poczucie 
dumy z rodzimych produktów. 
Całe generacje Niemców po-
wtarzały, że wszystko, co nie-

mieckie jest najlepsze, tak samo 
o swoich wyrobach mówili Angli-
cy czy Francuzi. I to często na-
wet wtedy, gdy nie do końca było 
to zgodne z prawdą. My w Pol-
sce mieliśmy niestety dużo od-
miennych doświadczeń. Przez 
całe pokolenia zaborcy wybija-
li nam z głów dumę z polskości. 
W urzędach, w wojsku, często 
też w zakładach pracy, oczywi-
ście w szkołach przekonywano, 
że Polacy samodzielnie nic zro-
bić nie potrafią, że Polska to po-
wód do wstydu.

Nie brakuje nam i w dzisiejszej 
Polsce kręgów upowszechnia-
jących takie samo przekona-
nie. A w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym preferowanie 
przez Polaków polskich wyro-
bów było powszechne.

Wielka część naszych ówcze-
snych producentów starała się 
zadawać kłam uparcie nagła-
śnianym stereotypom. Czasem 
dochodzono w tym do prze-
sady. Bywało, że wyśrubowa-
ne normy jakościowe podnosiły 
cenę i ograniczały skalę produk-
cji. Historycy wojskowości zwra-
cają uwagę np. na to, że stan-
dardowym karabinem zarówno 
piechoty polskiej, jak i niemiec-
kiej był mauser 98. I sami Niem-
cy przyznawali, że jakość i tej 
broni i amunicji po stronie pol-
skiej w czasach II RP, była wyż-
sza. Tę wyśrubowaną jakość 
osiągano kosztem wyższej ceny, 
która z kolei przekładała się na 

mniejszą skalę produkcji. Ale, 
tak – można powiedzieć, że sze-
roko pojęta gospodarka II Rze-
czypospolitej została zbudowa-
na…dumą z polskości! Od ki-
nematografii, przez architektu-
rę, po port w Gdyni i Centralny 
Okręg Przemysłowy. 

No właśnie – jakość tego, czym 
dysponowało państwo, budo-
wało dumę z własnego pań-
stwa. A w PRL-u powszechnie 
się uważało, że wszystko, co 
„zagraniczne” jest lepsze. Nie 
było nawet zbyt istotne, o jaką 
zagranicę chodziło.

PRL wbijał w nas kompleksy nie 
tylko ubóstwem i bylejakością 
handlowej oferty, ale i odcięciem 
od świata, generującym mitycz-
ne wyobrażenia o tym, jak cu-
downe musi być wszystko na ze-
wnątrz tych granic, którymi nas 
otoczono. Od tego czasu zmie-
niło się jednak ogromnie wiele. 
Polacy, którzy rzeczywiście wi-
dzieli większy kawałek świata, 
nie opowiadają dziś, jak wspa-
niale jest za granicą. Każdy, 
kto więcej podróżował, kto pra-
cował w innych krajach, bar-
dziej docenia to, co ma w swo-
jej ojczyźnie. 

A taki brak kompleksów 
sprzyja temu, by kupować to, 
co polskie.

Jeśli stoimy przed zakupo-
wym wyborem, to najczęściej ku-
pienie tego, co polskie, jest wy-

borem tego, co dla nas osobi-
ście lepsze. Jeśli nawet warzy-
wa czy owoce eksportowane do 
nas przez zagranicznych poten-
tatów mają bardziej atrakcyjny 
kolor czy kształt to nie łudźmy 
się, że „u nich to samo takie ład-
ne rośnie”. Ta estetyka zwykle 
jest zasługą takich ilości prze-
różnych środków chemicznych, 
jakie u nas nadal są nie do po-
myślenia. Cokolwiek kupujemy 
– wspieramy producenta. I chy-
ba powinno być dla nas ważne, 
czy wesprzemy polskiego, któ-
ry do polskiego budżetu wpłaca 
podatki, w Polsce daje ludziom 
zatrudnienie, rozwija tutejszą, 
a nie jakąś inną gospodarkę.

Badając polską obyczajo-
wość prof. Maria Ossowska 
ustaliła, że model kulturo-
wy, najczęściej praktykowa-
ny w naszym społeczeństwie, 
sporo ma wspólnego z wzor-
cem szlacheckim, co m.in. po-
lega na nie zawsze poważnym 
traktowaniu pieniędzy. Nato-
miast w społeczeństwach za-
chodnich, gdzie dominują za-
sady mieszczańskie, pienią-
dze to zwykle sprawa poważ-
niejsza niż u nas.

W tych obserwacjach ciągle jest 
dużo aktualnej prawdy. W zbioro-
wościach, których życie nie było 
tak często wywracane do góry 
nogami, jak to było u nas, wy-
tworzyła się tradycja oszczędza-
nia i inwestowania. Ludzie przez 
pokolenia żyjący we w miarę sta-

bilnych warunkach mieli szan-
sę zrozumienia siły nawet nie-
wielkich pieniędzy. Racjonal-
nie wydawane, mądre odkłada-
ne dawały szansę społecznego 
awansu i często robiono to na-
wet, gdy chodziło o awans do-
piero dzieci czy wnuków. Tą dro-
gą również rodziny ubogie i nie-
skore do podejmowania ryzy-
ka własnej działalności gospo-
darczej, powoli wchodziły w po-
siadanie nieruchomości, udzia-
łów i innych zasobów. W du-
żej mierze tym sposobem roz-
rastała się klasa średnia – naj-
ważniejszy filar każdego silne-
go państwa. Nie tylko więc swy-
mi zakupowymi wyborami budu-
jemy siłę własnego państwa. Co 
najmniej równie ważne jest, by 
nie konsumować wszystkich do-
chodów, ale nawet, gdy są one 
niewielkie, ich część systema-
tycznie, racjonalnie oszczędzać, 
inwestować. Formą oszczędza-
nia, relatywnie korzystną i bez-
pieczną a przyczyniającą się do 
inwestycji, do rozwoju infrastruk-
tury naszego kraju, są polskie 
papiery skarbowe. Tak też two-
rzy się kapitał budujący gospo-
darkę, rozwijający potencjał na-
szego wspólnego dobra, jakim 
jest polskie państwo.

Pokolenia Polaków marzy-
ły o własnym państwie. Na 
pewno więc powinniśmy je 
umacniać każdym dostęp-
nym nam sposobem. Dziękuję 
za rozmowę.
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przy rządzie powstaje rada 

ekspertów, której zadaniem bę-
dzie wspierać władzę w walce 
z epidemią. Z jakiego powodu 
bez odpowiedzi pozostają listy 
otwarte profesora medycyny, 
zadającego merytoryczne pyta-
nia dotyczące leczenia pacjen-
tów? List otwarty blisko 200 le-
karzy do premiera, również po-
został bez odpowiedzi. 

Brak konsultacji 
społecznych dla działań 

antykryzysowych?

Tarcze antykryzysowe na obec-
nym etapie pandemii muszą 
być uzgadniane ze społeczeń-
stwem, o czym zapomniano. 
Brak konsultacji świadczy o lek-
ceważeniu ludzi. 

Potrzebna strategia 
rządu wobec deficytu 

budżetowego!

Pandemia odcisnęła wyraź-
ne piętno na polskiej gospo-
darce w skali makro. Cios w fi-
nanse państwa okazał się po-
tężny. Oficjalnie mamy recesję, 
a polski PKB w drugim kwarta-
le z rzędu (kwartał do kwarta-
łu) był na minusie. Deficyt bu-
dżetowy w tym roku ma sięgnąć 
109,3 mld zł, w kolejnym – 82,3 
mld zł. Skuteczna strategia rzą-
du powinna zawierać wskazanie 
kierunków i konkretnych działań 
zwiększających docelowo przy-
chody ze znacznego majątku 
Skarbu Państwa. W obecnej sy-
tuacji kryzysu finansów państwa 

niezbędne wydaje zintensyfiko-
wanie prac nad reformą prze-
pisów samorządowych. Szcze-
gólnie pilne jest zreformowanie 
systemu nadzoru i kontroli sa-
morządu w zakresie gospoda-
rowania środkami publicznymi.

Sytuacja gospodarki 
i finansów państwa jest 

coraz trudniejsza

Pandemia dotknęła branże nie-
równomiernie, jednak wszystkie 
branże odnotowały straty. Ho-
telarstwo, gastronomia, górnic-
two, branża rozrywkowa, kultu-
ralna, turystyka, transport lot-
niczy itd. wszyscy są na mi-
nusie. Deficyt jest nieuchron-
ny w relacji do PKB ma sięgnąć 
12 procent, czyli blisko 250 mld 
zł. To wszystko przekłada się 
na perspektywę prawie 1,5 bi-
liona złotych długu publiczne-
go w przyszłym roku i ryzyko 
przekroczenia konstytucyjnych 
limitów zadłużenia.

Walka z pandemią 
w wersji szwedzkiej?

Władze Szwecji zastąpiły rygo-
rystyczną kwarantannę wiosną 
apelem do ludzi, aby zachowy-
wali bezpieczną odległość mię-
dzy sobą. Zakłady pracy, restau-
racje i bary, szkoły były otwar-
te. Można było bez ograniczeń 
przebywać na świeżym powie-
trzu. O maseczkach nie było na-
wet mowy. Zakazano tylko or-
ganizowania imprez i zgroma-
dzeń dla więcej niż 50 osób. 

Jednak w odróżnieniu od resz-
ty Europy Szwecja nie zniosła 
ograniczenia zgromadzeń do 

50 osób nawet latem, kiedy licz-
ba zachorowań znacznie spa-
dła. Uznano, że surowe restryk-

cje nie mają sensu w przypad-
ku wirusa, który prawdopodob-
nie będzie obecny przez długi 
czas. 

Zwrot Europy w stronę 
szwedzkiej strategii? 

W trakcie jesiennej fali pande-
mii coraz więcej krajów zwra-
ca się w kierunku szwedzkie-
go modelu. Rządy europej-
skie zamiast twardego lock-
downu postawiły na przekazy-
wanie obywatelom porad i su-
gestii. Ewentualne obostrzenia 
są stosowane punktowo w re-
gionach, w których wybuchają 
ogniska zakażeń, ale niechęt-
nie wprowadzają ograniczenia 
dotyczące interakcji obywateli, 
co było częste wiosną.

Polska strategia 
funkcjonowania w pandemii 

potrzebna od zaraz?

Czy Polska nie powinna śladem 
Szwecji postawić na dobrowol-
ność podejmowanych działań 
przez obywateli? Już teraz wia-
domo, że musimy się po prostu 
przyzwyczaić do życia z koro-
nawirusem, nauczyć się w mia-
rę normalnie funkcjonować. Po-
trzebujemy sprawnej komunika-
cji rządu z przedsiębiorcami, by 
planując swoją działalność, wie-
dzieli, czego mogą się spodzie-
wać. Odblokowanie dostępu do 
służby zdrowia wprowadzi spokój 
i wyeliminuje panikę, która kom-
plikuje polską rzeczywistość nie 
tylko gospodarczą.

Wywiad
czesnych usług czy prze-

mysłu. Tak jest np. z branżą 
gier komputerowych. Nasi roda-
cy dysponowali niewspółmiernie 
mniejszymi środkami, ale swy-
mi umiejętnościami, kreatyw-
nością górowali nad większo-
ścią swych konkurentów. Dzię-
ki ich talentom, przedsiębior-
czości, wytrwałej pracy Pol-
ska zaczęła być rozpoznawalna 
jako jeden z liderów tej ciekawej 
i przyszłościowej branży. To już 
jednak przykład sukcesu osią-
gniętego nie dzięki pozyskaniu 
jedynie nabywców polskich, ale 
też zdobycia rozległych rynków 
zagranicznych. I bardzo dobrze. 

W wielu krajach od bardzo daw-
na znana jest tradycja prefero-
wania wyrobów rodzimych.

Ta tradycja wynika z konsu-
menckiej świadomości. Wyjąt-
kowo mocno praktykowana by-
wała ona w latach kryzysu, kie-
dy z powodu spadku sprze-
daży bankrutowały firmy. Po-
wszechne było wtedy myśle-
nie: „Kupować będę wyroby ro-
dzimych producentów, bo dzięki 
temu moi krewni, znajomi czy po 
prostu rodacy – będą mieli pra-
cę”. Takie myślenie jest zgodne 
z porządkiem miłosierdzia, na-
kazującym w pierwszej kolej-
ności troszczyć się o ludzi nam 
bliskich. Równocześnie w wie-
lu krajach budowano poczucie 
dumy z rodzimych produktów. 
Całe generacje Niemców po-
wtarzały, że wszystko, co nie-

mieckie jest najlepsze, tak samo 
o swoich wyrobach mówili Angli-
cy czy Francuzi. I to często na-
wet wtedy, gdy nie do końca było 
to zgodne z prawdą. My w Pol-
sce mieliśmy niestety dużo od-
miennych doświadczeń. Przez 
całe pokolenia zaborcy wybija-
li nam z głów dumę z polskości. 
W urzędach, w wojsku, często 
też w zakładach pracy, oczywi-
ście w szkołach przekonywano, 
że Polacy samodzielnie nic zro-
bić nie potrafią, że Polska to po-
wód do wstydu.

Nie brakuje nam i w dzisiejszej 
Polsce kręgów upowszechnia-
jących takie samo przekona-
nie. A w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym preferowanie 
przez Polaków polskich wyro-
bów było powszechne.

Wielka część naszych ówcze-
snych producentów starała się 
zadawać kłam uparcie nagła-
śnianym stereotypom. Czasem 
dochodzono w tym do prze-
sady. Bywało, że wyśrubowa-
ne normy jakościowe podnosiły 
cenę i ograniczały skalę produk-
cji. Historycy wojskowości zwra-
cają uwagę np. na to, że stan-
dardowym karabinem zarówno 
piechoty polskiej, jak i niemiec-
kiej był mauser 98. I sami Niem-
cy przyznawali, że jakość i tej 
broni i amunicji po stronie pol-
skiej w czasach II RP, była wyż-
sza. Tę wyśrubowaną jakość 
osiągano kosztem wyższej ceny, 
która z kolei przekładała się na 

mniejszą skalę produkcji. Ale, 
tak – można powiedzieć, że sze-
roko pojęta gospodarka II Rze-
czypospolitej została zbudowa-
na…dumą z polskości! Od ki-
nematografii, przez architektu-
rę, po port w Gdyni i Centralny 
Okręg Przemysłowy. 

No właśnie – jakość tego, czym 
dysponowało państwo, budo-
wało dumę z własnego pań-
stwa. A w PRL-u powszechnie 
się uważało, że wszystko, co 
„zagraniczne” jest lepsze. Nie 
było nawet zbyt istotne, o jaką 
zagranicę chodziło.

PRL wbijał w nas kompleksy nie 
tylko ubóstwem i bylejakością 
handlowej oferty, ale i odcięciem 
od świata, generującym mitycz-
ne wyobrażenia o tym, jak cu-
downe musi być wszystko na ze-
wnątrz tych granic, którymi nas 
otoczono. Od tego czasu zmie-
niło się jednak ogromnie wiele. 
Polacy, którzy rzeczywiście wi-
dzieli większy kawałek świata, 
nie opowiadają dziś, jak wspa-
niale jest za granicą. Każdy, 
kto więcej podróżował, kto pra-
cował w innych krajach, bar-
dziej docenia to, co ma w swo-
jej ojczyźnie. 

A taki brak kompleksów 
sprzyja temu, by kupować to, 
co polskie.

Jeśli stoimy przed zakupo-
wym wyborem, to najczęściej ku-
pienie tego, co polskie, jest wy-

borem tego, co dla nas osobi-
ście lepsze. Jeśli nawet warzy-
wa czy owoce eksportowane do 
nas przez zagranicznych poten-
tatów mają bardziej atrakcyjny 
kolor czy kształt to nie łudźmy 
się, że „u nich to samo takie ład-
ne rośnie”. Ta estetyka zwykle 
jest zasługą takich ilości prze-
różnych środków chemicznych, 
jakie u nas nadal są nie do po-
myślenia. Cokolwiek kupujemy 
– wspieramy producenta. I chy-
ba powinno być dla nas ważne, 
czy wesprzemy polskiego, któ-
ry do polskiego budżetu wpłaca 
podatki, w Polsce daje ludziom 
zatrudnienie, rozwija tutejszą, 
a nie jakąś inną gospodarkę.

Badając polską obyczajo-
wość prof. Maria Ossowska 
ustaliła, że model kulturo-
wy, najczęściej praktykowa-
ny w naszym społeczeństwie, 
sporo ma wspólnego z wzor-
cem szlacheckim, co m.in. po-
lega na nie zawsze poważnym 
traktowaniu pieniędzy. Nato-
miast w społeczeństwach za-
chodnich, gdzie dominują za-
sady mieszczańskie, pienią-
dze to zwykle sprawa poważ-
niejsza niż u nas.

W tych obserwacjach ciągle jest 
dużo aktualnej prawdy. W zbioro-
wościach, których życie nie było 
tak często wywracane do góry 
nogami, jak to było u nas, wy-
tworzyła się tradycja oszczędza-
nia i inwestowania. Ludzie przez 
pokolenia żyjący we w miarę sta-

bilnych warunkach mieli szan-
sę zrozumienia siły nawet nie-
wielkich pieniędzy. Racjonal-
nie wydawane, mądre odkłada-
ne dawały szansę społecznego 
awansu i często robiono to na-
wet, gdy chodziło o awans do-
piero dzieci czy wnuków. Tą dro-
gą również rodziny ubogie i nie-
skore do podejmowania ryzy-
ka własnej działalności gospo-
darczej, powoli wchodziły w po-
siadanie nieruchomości, udzia-
łów i innych zasobów. W du-
żej mierze tym sposobem roz-
rastała się klasa średnia – naj-
ważniejszy filar każdego silne-
go państwa. Nie tylko więc swy-
mi zakupowymi wyborami budu-
jemy siłę własnego państwa. Co 
najmniej równie ważne jest, by 
nie konsumować wszystkich do-
chodów, ale nawet, gdy są one 
niewielkie, ich część systema-
tycznie, racjonalnie oszczędzać, 
inwestować. Formą oszczędza-
nia, relatywnie korzystną i bez-
pieczną a przyczyniającą się do 
inwestycji, do rozwoju infrastruk-
tury naszego kraju, są polskie 
papiery skarbowe. Tak też two-
rzy się kapitał budujący gospo-
darkę, rozwijający potencjał na-
szego wspólnego dobra, jakim 
jest polskie państwo.

Pokolenia Polaków marzy-
ły o własnym państwie. Na 
pewno więc powinniśmy je 
umacniać każdym dostęp-
nym nam sposobem. Dziękuję 
za rozmowę.
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Nastanie epoki Covid-19, powo-
duje powolną, lecz trwałą eli-
minację tego pieniądza. Jed-
ną z metod jego rynkowej likwi-
dacji jest propaganda głoszą-
ca, że jest on poważnym źró-
dłem roznoszenia tej choroby. 
Dlatego w każdym detalicznym 
sklepie widnieje apel, aby płatno-
ści dokonywać w systemie elek-
tronicznym, który ma być znacz-
nie bezpieczniejszy. Pozostawia-
jąc ten problem, jako nie do koń-
ca rozstrzygnięty, trzeba zauwa-
żyć, że gotówka jest w zdecydo-
wanej defensywie. Krajowe me-
dia rejestrują coraz mniej ban-
komatów i przelewów z wyko-
rzystaniem systemu elektro-
nicznego. Nie ulega wątpliwo-
ści, że elektroniczne płatności 
są szybsze, bezpieczniejsze i na 
ogół dostępne przez całą dobę. 
Banki oraz media, korzystając 
ze wspomnianych zalet elek-
tronicznych transakcji, promu-
ją wprowadzenie powszechnego 
systemu pieniądza elektronicz-
nego. Związane z tym spekula-
cje dotyczą, nie tego czy, ale kie-
dy ma to nastąpić. Sugestia jest 
taka, że decyzje w tej sprawie już 
zapadły i czeka się na odpowied-
ni moment, kiedy zmiana ta bę-
dzie mogła być wprowadzona 
mimo ewentualnego protestu. 

Rok 1984 i propaganda

Podejrzewa się, że sprzeciw 
może być znaczący, bo co inne-
go mieć do wyboru pieniądz pa-
pierowy, którym można się po-
sługiwać przy wolności jego ob-
rotów, a tylko pieniądzem elek-
tronicznym poddanym nieustan-
nej jego kontroli. Sprzeciw wobec 
jedynie dostępnego pieniądza 
elektronicznego miałby wynikać 
z behawioralnej natury człowie-
ka, który niezbyt lubi, aby jego 
działania podlegały kontroli nie-
znanych mu osób i instytucji, mo-
gących wykorzystać zdobyte in-
formacje na jego szkodę. Pomi-
mo tych zastrzeżeń przygoto-
wania do wprowadzenia pienią-
dza elektronicznego są już da-
leko zaawansowane. Propagan-
da sięga do klasycznych i nieje-
den raz już wypróbowanych sku-
tecznych metod. Ich sednem 
jest „naukowa” analiza uzasad-
niająca ochronę przed zbierają-
cą śmiertelne żniwo pandemią, 
a z drugiej strony – oszczędno-
ści liczone w miliardach dolarów, 
złotych i innych walut, które te-
raz nie trzeba będzie drukować. 

Na dodatek, mają być wyelimi-
nowane przestępcze procedury 
„prania” pieniędzy i zyski z niele-
galnych transakcji. Teoretycznie 
to wszystko prawda. Argumenta-
cja ta, poparta przez wielu eko-
nomistów i naukowców, przypo-
mina fikcyjne wydarzenia opisa-
ne prawie 75 lat temu w powieści 
Geore’a Orwella – „Rok 1984”. 
Tego rodzaju zastrzeżenia, nie 
mają już obecnie znaczenia. Nie 
tyle zaprzeczeniem, co uzyska-
niem powszechnej akceptacji 
dla zapisanych tam ostrzeżeń, 
jest napisana w tym samym cza-
sie książka „Propaganda”, która 
cieszy się powodzeniem wśród 
polityków na całym świecie. Nie 
trzeba dodawać, że jednym z jej 
promotorów i skutecznych reali-
zatorów był Joseph Goebbels – 
szef hitlerowskiej propagandy.

Bogaci bogatsi, a biedni 
biedniejsi

Na tym tle w USA pojawiają 
się liczne opracowania ekono-
mistów, takich jak James Ric-
kards, Egon von Greyerz, Frank 
Holmes, Jams Howard Kunstler, 
Ron Paul, czy Peter Schiff i inni. 
Są to ludzie, którzy utrzymują się 
z własnego biznesu, więc przy-
pisywanie im przekupstwa czy 
stronniczości jest mało prawdo-
podobne. Logika ich argumen-
tacji oraz wskazywanie na po-
wszechnie znane fakty są sil-
ną stroną ich publikacji. Analiza 
stanu amerykańskiej i światowej 
gospodarki najczęściej widziana 
jest jako pochodna rynku złota 
i srebra. Przedstawione dowody 
pokazują, że rynek ten nie jest 
ani „wolny”, ani oparty na prawie 
popytu i podaży. Jeżeli nawet 
jest inaczej, to tylko w propagan-
dzie, w rządowych i bankowych 

oświadczeniach oraz w związa-
nych z nimi najważniejszych me-
diach. Niezależni od nich eko-
nomiści podkreślają, że metale 
szlachetne od tysiącleci, aż do 
15 sierpnia 1971 roku, były pod-
stawą światowego systemu fi-
nansowego. Powiązanie jednak 
papierowego pieniądza z ilością 
tego metalu, coraz bardziej wią-
zało politykom ręce w prowadzo-
nych przez nich niezwykle kosz-
townych wojnach. W tym właśnie 
dniu prezydent R. Nixon zabro-
nił wymiany papierowych pienię-
dzy na złoto. Każdy nadal mógł 
je kupić, ale teraz nie po stałym 
parytecie wymiany, ale po zmie-
niających się stale cenach ryn-
kowych. Papierowe pieniądze 
funkcjonują teraz w systemie „fi-
ducjarnym”, czyli przyjmowa-
nym na wiarę, że są one cokol-
wiek warte. 

Ponura rzeczywistość

Od tego czasu narasta niczym 
nieograniczona ich podaż, po-
wodując inflację. Ta zaś boga-
tych czyni coraz bogatszymi, 
a biednych coraz biedniejszymi. 
Inflacja ta powoduje, że cena po-
siadaczy dóbr trwałych rośnie, 
a wartość płac najemnych pra-
cowników stale maleje. Dzieje się 
tak mimo formalnie coraz więk-
szych kwot wypłacanych wyna-
grodzeń, które w wyniku infla-
cji, tylko liczbowo są większe, 
a nominalnie coraz mniejsze. 
Ten system również ma się już ku 
końcowi. Jego niedogodnością 
jest brak ścisłej kontroli przepły-
wów pieniężnych, które na ryn-
ku mogą być wymieniane bez 
pośrednictwa banków. Oficjal-
nie ten zarzut jest kierowany do 
środowisk przestępczych, które 
posługują się gotówką, omijając 

związane z tym kontrole skarbo-
we. Dlatego dąży się do wyelimi-
nowania pieniądza papierowe-
go z obiegu finansowego. Jed-
ną z przyczyn tego stanu ma być 
zarzut, że te pieniądz przenosi 
śmiertelne wirusy na tych, którzy 
się nim posługują. Pieniądz elek-
troniczny ma temu wszystkiemu 
zapobiegać. 

Aby zapobiec sprzeciwom, 
pieniądz ten jest wprowadzany 
do obiegu ostrożnie, powoli i suk-
cesywnie, lecz stale i uparcie. 
Kiedy nadejdzie odpowiednia 
chwila, zostanie on uznany, jako 
jedyny, którym będzie się można 
posługiwać w krajowym syste-
mie finansowym. Wszelkie trans-
akcje będzie można dokonywać, 
nie wychodząc z domu. Ta wygo-
da będzie jeszcze większa dla 
systemu finansowego, który bę-
dzie mógł obciążać podatkiem, 
kogo tylko zapragnie bez zgo-
dy właściciela konta. W dowol-
nej chwili jego konto, może być 
nawet zlikwidowane jednym klik-
nięciem w systemie elektronicz-
nego pieniądza. Wszystkie opła-
ty będą ściśle monitorowane. 
Nawet jałmużna dana żebrakowi 
zostanie w nim odnotowana. Nie 
będzie można bez wiedzy ban-
ku komukolwiek przekazać ja-
kichkolwiek pieniędzy. System fi-
nansowy pieniądza elektronicz-
nego osiągnie w ten sposób ide-
ał określony we wspomnianym 
dziele „Rok 1984”. Był on dotąd 
literacką fikcją, a teraz w postaci 
elektronicznego pieniądza stanie 
się ponurą rzeczywistością. 

Podziemny srebrny i złoty 
system finansowy

Ponieważ, jak to już wspomnia-
no, ludzie nie lubią ścisłej kontro-
li, podejmą oni działania unieza-

leżniające się od pieniądza elek-
tronicznego. Nakreślił to obra-
zowo jeden ze wspomnianych 
amerykańskich ekonomistów. 
Nawiązując do swoich wspo-
mnień, powiedział on mniej wię-
cej, jak to się stanie. Otóż, kie-
dy był on jeszcze małym chłop-
cem w roku 1971, jego dziadek 
podarował mu monetę zawie-
rającą jedną uncję złota. Była 
ona wtedy warta 20 USD. Dzia-
dek powiedział przy tym: „Trzy-
maj to chłopcze, bo to kiedyś bę-
dzie coś warte”. 

I rzeczywiście, pół wieku 
później ta sama uncja warta jest 
już 2000 USD! Nastąpił stókrot-
ny wzrost jej wartości. Złoto po-
zostało takie samo jak było, tyl-
ko dolar drukowany bez żadnych 
ograniczeń stracił w tym czasie 
100 krotnie swoją wartość. Cen 
złota jest tylko odbiciem tego 
kryzysu finansowego. 

Inny ekonomista pisze o dniu 
dzisiejszym: „Posiadam pię-
ciodolarową srebrną monetę. 
Dziś w sklepie mogę za nią ku-
pić tyle samo, co za papierowy 
banknot o tym samym nomina-
le. Wraz z upływem wyznaczo-
nego terminu na ich oddanie 
do banku, pieniądze papierowe 
przestaną mieć jakąkolwiek war-
tość. Nie dotyczy to mojej mone-
ty, której wartość jest w zawar-
tym w niej kruszcu, w nie w pa-
pierowym napisie. Tej wartości, 
żaden dekret rządowy i bankowy 
nie może zlikwidować. Za moją 
pięciodolarową srebrną mone-
tę, będę mógł na niekontrolowa-
nym rynku nabyć towary za 50 
dolarów! Oczywiście, rynek ten 
jak w dawnych czasach PRL 
zostanie nazwany „czarnym”, 
a rząd uzna go za nielegal-
ny i zabroni dokonywać na nim 
transakcji oraz będzie karał ich 
uczestników. To jednak nic nie 
pomoże. Tę lekcję już przerabia-
liśmy, kiedy za samo posiadanie 
dolarów w początkach PRL moż-
na było zostać uznanym za ame-
rykańskiego szpiega i dostać do-
żywotni wyrok więzienia. Na nic 
to się nie zdało, bo jak się okaza-
ło, podziemnym rynkiem dolaro-
wym za pośrednictwem swoich 
agentów zarządzały tajne służby 
tego kraju, które niezmiernie bo-
gaciły się na tym interesie. 

Zanim zaakceptujemy ten 
nowy pieniądz elektronicz-
ny, warto zastanowić się nad 
losem poprzednich podob-
nych inicjatyw finansowych.

Od papierowego do 
pieniądza elektronicznego

 ■ Pogłębiający się w skali globalnej kryzys finansowy i gospodarczy coraz bardziej jest postrzegany jako 
długotrwała depresja. Nie ustają związane z tym komentarze, analizy i oceny dotyczące przyszłości 
obecnie dominującego pieniądza fiducjarnego, czyli papierowego, którego wartość opiera się na zaufa-
niu do jego emisyjnych banków.

Adam 
Maksymowicz
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Wspomnienie

Urodził się w 1954 roku w Namy-
słowie. Po maturze ubiegał się 
o przyjęcie na Uniwersytet Wro-
cławski, na którym został stu-
dentem historii. Od 1977 współ-
pracował ze Studenckim Komi-
tetem Solidarności, którego ga-
zetki najpierw kolportował a po-
tem brał udział w ich druku. Po 
ukończeniu studiów historycz-
nych rozpoczął studia w Insty-
tucie Nauk Politycznych. Kieru-
nek ten nie cieszył się wówczas 
najlepszą opinią wśród opozy-
cyjnie nastawionych studentów. 
Niezbyt słusznie politologia by-
wała wówczas postrzegana jako 
kuźnia kadr dla aparatu partii. 
Kres takim wyobrażeniom swoją 
działalnością położył Antek, któ-
ry zaraz po sierpniu 1980 włą-
czył się w tworzenie na Uniwer-
sytecie Wrocławskim Niezależ-
nego Zrzeszenia Studentów. In-
stytut politologii był mały, dys-
ponował zaledwie dwoma ma-
łymi salkami, lecz za to zloka-
lizowany był w miejscu, obok 
którego studenci wielu wydzia-
łów przemieszczali się wyjąt-
kowo licznie. A za sprawą Ant-
ka szybko zyskało ono renomę 
kolportażowego centrum, w któ-
rym zawsze zaopatrzyć się moż-
na było w wiele tytułów świe-
żej niezależnej prasy. Sam 
od 1980 roku redagował gło-
śne studenckie pismo „Woda na 
młyn”. W 1981 roku wszedł w skład 
Zarządu Uczelnianego NZS i za-
inicjował utworzenie wydawnic-
twa „Universitas”. Stając na jego 
czele rozpoczął druk książek, 
zakazanych przez komunistycz-
ną cenzurę. Postacią legendar-
ną stał się Antek w czasie straj-
ków w lutym, kiedy to studenci 
domagali się rejestracji NZS-u 
i jesienią, gdy solidaryzowali się 
z kolegami z radomskiej Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej. Wójtowicz 
był członkiem komitetów straj-
kowych, odpowiadającym zara-
zem za wydarzenia w jego insty-
tucie. A miejsce to słynęło wte-
dy jako jedna z głównych powie-
larni, mająca zarazem do zaofe-
rowania jedzenie, pozyskiwane 
od jakichś zaprzyjaźnionych dar-
czyńców. Stąd wśród strajkują-
cych często powtarzane było ha-
sło: „na wyżerkę i po strawę du-
chową – najlepiej do Antka”.

13 grudnia 1981 Antoni Wój-
towicz znalazł się wśród tych, 
którym udało się dostać do 
gmachu głównego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, by rozpo-
cząć w nim protest przeciw wpro-
wadzeniu stanu wojennego. Dwa 
dni później strajk został rozbi-
ty przez ZOMO. Po kilkunastu 

dniach uwięzienia w celi zakładu 
karnego przy ul. Kleczkowskiej 
przewieziony został do ośrod-
ka internowania na terenie wię-
zienia w Grodkowie. Tutaj, mi-
mowolnie, wziął udział w wyda-
rzeniach, znanych jako „zabi-
cie ubeka”. Śmierć wysokiego 
oficera Służby Bezpieczeństwa 
była wtedy faktem, ale udział in-
ternowanych w tym wydarzeniu 
był co najwyżej pośredni. Zaczę-
ło się od drobnego aktu niesub-
ordynacji uwięzionych. Wg wersji 
najczęściej powtarzanej – zapro-
testować mieli w związku z zaka-
zem obejrzenia jakiegoś progra-
mu telewizji. Nadgorliwy komen-
dant więzienia poczuł się zobo-
wiązany powiadomić o tym prze-
łożonych z Warszawy. Generał 

Kiszczak zrozumiał tę informację 
jako alarm o jakimś groźnym bun-
cie internowanych. W związku 
z tym wysłał do Grodkowa heli-
kopter z jednym ze swoich wyso-
kich oficerów. W rejonie Grod-
kowa hulała wtedy jednak burza 
śnieżna, w związku z czym śmi-
głowiec wylądował we Wrocła-
wiu. Ważny ubek dalszą drogę 
odbyć miał samochodem. Szczę-
ście mu jednak nie sprzyjało, 
gdyż będąc już blisko więzienia, 
na oblodzonej drodze auto wpa-
dło w poślizg. W następstwie 
utraty panowania nad samocho-
dem wysoki oficer SB, nie reali-
zując rozkazu Kiszczaka, poniósł 
śmierć w wypadku.

Z internowania Antek został 
zwolniony 25 czerwca 1982. Włą-

czył się w działalność podziemia, 
uczestniczył w ulicznych demon-
stracjach. W listopadzie znów, 
na parę tygodni, został interno-
wany. Przebywał wtedy w wię-
zieniu w Strzelinie. Powrót na 
studia politologiczne okazał się 
niemożliwy, w Instytucie Histo-
rii pracował jednak nad swoją 
pracą doktorską. A życie wypeł-
niła mu przede wszystkim pod-
ziemna działalność wydawni-
cza. Od 1983 pracował w Za-
kładzie Produkcji Uszczelnień 
Technicznych, gdzie niemal 
od razu zaangażował się Tajny 
Komitet Zakładowy NSZZ So-
lidarność, dla którego redago-
wał i drukował gazetkę zakła-
dową „Jednością Silni”. Współ-
pracował z Solidarnością Wal-

czącą, kolportował wiele tytułów 
pism podziemnych. Uważał jed-
nak, że bardziej od gazetek po-
trzebne są zakazane przez cen-
zurę książki. W 1984 roku stwo-
rzył więc podziemne wydaw-
nictwo „Profil”. Współpracował 
z wieloma autorami, drukarza-
mi, kolporterami. Gros wydaw-
niczej roboty wykonywał jed-
nak sam. Umiejętnie organizując 
swoją podziemną pracę do roku 
1989 zdołał w znaczących na-
kładach wydać ponad 20 tytułów 
obszernych książek.

W III RP postanowił kon-
tynuować działalność wydaw-
niczą. Nie było to łatwe w re-
aliach rynku szybko zdominowa-
nego przez potentatów dysponu-
jących kapitałem obcym lub no-
menklaturowym. Niemal wszyst-
kie inne wydawnictwa o rodowo-
dzie podziemnym szybko prze-
stały istnieć. Antek zadowalał 
się jednak dochodem pozwala-
jącym na bardzo skromne życie 
a na wydawniczym rynku zna-
lazł sobie tematyczną niszę, dla 
której miał ogromnie dużo serca 
i w której nie było silnej konku-
rencji. Niszą tą były książki po-
święcone zapomnianym wątkom 
zmagań z bolszewizmem oraz 
zmarłym działaczom podziemia. 
To dzięki nim ocalona została 
pamięć o postaciach wspania-
łych, nadzwyczaj ofiarnych, któ-
re pomimo wielkich zasług w po-
okrągłostołowej Polsce skazane 
były na zamilczenie. W ostatnich 
dziesięcioleciach swej działalno-
ści blisko współpracował z m.in. 
dolnośląską Solidarnością, He-
lenką i Romkiem Lazarowicza-
mi, Stowarzyszeniem Solidar-
ność Walcząca.

W swojej wydawniczej aktyw-
ności Antek borykał się z mnó-
stwem problemów. Przez wiele 
lat walczył też z chorobą nowo-
tworową powodującą, że co ja-
kiś czas przerywał pracę, lądu-
jąc w szpitalu. Zawsze jednak 
był znany jako człowiek nadzwy-
czaj pogodny, przyjacielski, pe-
łen optymizmu, zawsze skłonny 
do żartów. Mówienie o sprawach 
bolesnych zdawało się nie le-
żeć w jego naturze. Uważał chy-
ba, że życie nie jest po to, żeby 
narzekać, ale po to, by cieszyć 
się nim, póki jest. I póki się żyje 
– robić coś, co cieszy, jest po-
trzebne i jest dobre.

Wraz z jego odejściem traci-
my postać niesłychanie cie-
płą, życzliwą, serdeczną. 
A zarazem człowieka, które-
mu wszyscy bardzo wiele za-
wdzięczamy.

Niezmordowany wydawca 
i dobry człowiek

 ■ 16 listopada umarł Antoni Wójtowicz – człowiek nadzwyczaj przyjazny i sympatyczny a zarazem 
ogromnie zasłużony w walce o wolność słowa i upowszechnianie prawdy o polskiej historii.

Artur 
Adamski
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Komentarze i Felietony

26.09.2005 r. Donald 
Tusk: „Bezpiecznej Polski 
nie buduje się z ludźmi, 
dla których nienawiść, ob-
sesja, kompleksy są głów-
ną motywacją działania”.

2006 r. Lech Wałęsa: nie 
zmieniam zdania o Ka-
czyńskich, to mali, zawist-
ni ludzie, uparcie dążą-
cy do władzy, nie wiem, 
czy wiedzą, po co oni 
tę władzę chcą mieć.

14.07.2006 r. Waldemar 
Kuczyński w dniu zaprzy-
siężenia rządu Jarosła-
wa Kaczyńskiego na swo-
im blogu: „Życzę jak naj-
gorzej! (…) Życzę pora-
żek na wszystkich fron-
tach, bo każde zwycię-
stwo tego układu to po-
rażka Polski i zagrożenie 
dla wolności. Życzę także 
porażek gospodarczych, 
choć za to płacą ludzie” 
Później wycofał się z tych 
słów.

2006 r. Lech Wałęsa: 
Traktowałem ich jak gów-
niarzerię (…) To popa-
prańcy.

2007 r. Donald Tusk: „Bol-
szewicki temperament Ja-
rosława Kaczyńskiego 
(…) upodabnia go do beto-
nu PZPR”.

2007 r. Donald Tusk: „Cze-
sław Kiszczak mógłby się 
uczyć od pana Kaczyń-
skiego i Kamińskiego (…). 
Nie mam szacunku dla 
polityka, który z kłamstwa 
i insynuacji zrobił główną 
metodę działania politycz-
nego”.

25.08.2007 r. Donald Tusk 
na posiedzeniu PO w War-
szawie: „Polska jest mimo-
wolnym świadkiem, ofia-
rą zła, którego źródłem 
są nieudolne, agresyw-
ne (…) patologiczne rzą-
dy Jarosława Kaczyńskie-
go i PiS”.

17.10.2007 r. Władysław 
Bartoszewski w TVN24: 
„PiS szmaci III Rzeczpo-
spolitą”

2007 r. Janusz Piechociń-
ski : „Kaczyński chciał za-
gryźć Leppera (…) To są 
gangsterzy”.

2008 r. Janusz Palikot: 
„Jarosław Kaczyński jak 
„popierdujący borsuk”.

2008 r. Włodzimierz Ci-
moszewicz: „Gdyby nie 
Kaczyńscy, nie wróciłbym 
do polityki. To tak, jakby 
Tatarzy najechali na nasz 
kraj. W takiej sytuacji każ-
dy przyzwoity człowiek 
chwyta za miecz, by po-
gonić to towarzystwo”.

24.11.2008 r. Bronisław 
Komorowski o ostrza-
le w Gruzji samochodu 
Lecha Kaczyńskiego: „Je-
żeli to był zamach, to po-
wiedziałbym: jaka wizyta, 
taki zamach, no bo z 30 
metrów nie trafić w samo-
chód, to trzeba ślepego 
snajpera”.

2008 Stefan Niesiołow-
ski: „Kaczyńscy są źró-
dłem wszelkiego zła”.

2008 r. Stefan Niesiołow-
ski: „Kaczyński? Chory 
z podłości i nienawiści”.

2009 r. Janusz Palikot: 
„Czy szef PiS-u obywa 
się w ogóle bez stosun-
ków seksualnych z kobie-
tami, czy może zdarza-
ją mu się historie dam-
sko-męskie lub męsko-
męskie?”.

2009 r. Janusz Palikot: 
„Idź na wybory, skasuj Ka-
czory”.

2009 r. Janusz Pali-
kot: „Maria przez pomył-
kę wzięła z sobą Jara”.

2009 r. Janusz Palikot: 
„Czy Jarosław jest Jaro-
sławą? Czy Jarosław Ka-
czyński jest kobietą?”.

2009 r. Janusz Palikot: 
„Skończyliśmy z polityką 
gila w nosie i zaciskania 
pięści, jaką oni prezento-
wali. Kaczyńscy są ma-
łymi zakompleksionymi 
ludźmi, którzy nigdy tego 
nie zrozumieją. Manipulu-
ją i oszukują, a my jeste-
śmy takimi durniami, że 
dajemy wiarę dwóm dur-
nym bliźniakom”.

2009 r. Robert Biedroń: 
„Jeśli miałbym kiedykol-
wiek robić ilustracje dla 
książki Witkowskiego, 
która opisuje takie PRL-
owskie cioty, ludzi, któ-
rzy nie do końca są dopa-
sowani społecznie, to na 
pewno na ilustracji zna-
lazłby się Jarosław Ka-
czyński”.

2010 r. Jakub Wojewódzki 
i Michał Figurski: „Jarek po 
trupach do celu, każdy chce 
leżeć na Wawelu”.

2010 r. Stefan Niesiołow-
ski: „Kaczyński hipokryta, 
dążący za wszelka cenę 
do władzy, obłudny, zakła-
many, obrzydliwy; to co Ka-
czyński mówi to błazenada; 
on występuje tylko w swo-
ich mediach bo się boi albo 
ma jakieś poczucie wielko-
ści absurdalne; kult Kaczyń-
skiego jest szkodliwy dla 
Polski; co to w ogóle jest? 
Jacyś borowcy jeżdżą i go 
chronią, to w ogóle absur-
dalne jest; ma wywiady tyl-
ko ze swoimi wyznawcami”.

2010 r. Stanisław Żelichow-
ski: „Kaczyński jest jak że-
brak, który szuka księż-
niczki, żeby poprawić so-
bie wizerunek”.

Janusz Palikot: „On zacho-
wuje się jak człowiek z pod-

paloną głową, z płonącym 
mózgiem. Trzeba wezwać 
ludzi w całej Polsce, 
żeby wzięli gaśnice i ugasi-
li ten pożar”.

5.05.2010 r. Władysław 
Bartoszewski: „Wykorzy-
stywanie przez Jarosława 
Kaczyńskiego śmierci Pre-
zydenta w celach politycz-
nych: to nekrofilia”.

21.05.2010 r. Janusz Pali-
kot: „Zachowania Kaczyń-
skiego przed 10 kwietnia na 
pewno były dziełem szata-
na. Zniszczył w Polsce za-
ufanie ludzi do siebie (…) 
on ma w sobie gen agresji 
(…)”.

14.08.2010 r. Janusz Palikot: 
„Przyjdzie taki dzień, że Ja-
rosław będzie już rozmawiał 
z siłami ostateczności. Być 
może jeszcze w tym roku. 
I wówczas uznamy, że to był 
naprawdę dobry rok”.

14.09.2010 r. Janusz Pali-
kot: „Kaczyński ma ten sam 
lęk co Hitler, który był bity do 
nieprzytomności przez ojca 
czy też Stalin”.

2010 r. Janusz Palikot: „Na-
piwszy się do syta krwi wła-
snego brata (…) wampir Ka-
czyński pojechał (…) dalej 
opijać się ludzkim nieszczę-
ściem i płaczem”.

2010 r. Janusz Palikot: „Bro-
nisław Komorowski pójdzie 
na polowanie na wilki, za-
strzelimy Jarosława Ka-
czyńskiego, wypatroszymy 
i skórę wystawimy na sprze-
daż w Europie”.

„Ostry język... lichy 
charakter”, pisał Blaise Pascal

 ■ Dwigth Bolinger określił „język niczym nabity karabin”, z którego można zabić. Opozycja w Polsce utrzy-
muje, że jej język niesie ładunek pojednania, tolerancji i prawości. Poniżej parę(dziesiąt), stanowiących klasy-
kę „zionących miłosierdziem” wypowiedzi opozycyjnych działaczy w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Andrzej 
Manasterski
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Komentarze i Felietony

2010 r. Joanna Senyszyn: 
„Jarosław Kaczyński trak-
tuje trumnę Lecha niczym 
Piłsudski Kasztankę. Chce 
na niej wjechać do prezy-
denckiego pałacu”.

2011 r. Lech Wałęsa: „Ja-
rosław Kaczyński sam 
jest wielką kompromitacją, 
a tego, co mówi w ogóle nie 
należy rozważać”.

2011 r. Michał Kamiński: 
„Jest w nim gigantyczny 
kompleks i rozbudowane 
ego. A na dodatek ma syn-
drom męża, który latami 
podejrzewał żonę o zdra-
dę bez żadnych podstaw, 
z jej życia czyniąc piekło, 
aż w końcu zaczęła go 
zdradzać”.

2011 r. Zbigniew Hoł-
dys: „Jarosław Kaczyński 
to ch…j”

2011 r. Jerzy Urban na ła-
mach „NIE” zadał pytanie 
jak skończy Jarosław Ka-
czyński: Biedroń – „Ka-
czyński nie kończy. Po-
dobno jest już seksualnym 
impotentem”; Kazimierz 
Kutz – „Skończy samobój-
stwem”; Janusz Palikot – 
„Popełni samobójstwo!”; 
Joanna Senyszyn – „ Już 
się skończył. Na Wawelu”.

2012 r. Janusz Palikot 
:”Ja rozumiem, że człowiek, 
który był gotów wysłać wła-
snego brata na śmierć do 
Smoleńska (…) jest zdolny 
do każdej podłości”.

3.10.2012 r. Jerzy Urban: 
„Jak wykopią Kaczyń-
skiego okaże się, że leży 
na brzuchu bo przewrócił 
się w grobie gdyż jego Sa-
akaszwili przegrał”.

2012 r. w Sejmie pod-
czas wypowiedzi Ja-
rosława Kaczyńskiego 
o Lechu Kaczyńskim (Głos 
z sali: „Może zadzwonić do 
niego…?”)

2012 r. Janusz Palikot: „Ja-
rosław Kaczyński to „rosyj-
ski agent” a lot do Smoleń-
ska „pijacką wyprawą”.

2012 r. Andrzej Saramono-
wicz: „A może to brat za-
bił brata, żeby zajęć jego 
miejsce?” ; „Myślę, że ten 
ch..j nawet nie chce wła-
dzy. On chce rekompensa-
ty za upokorzenie, że jej nie 
zdobył”.

19.01.2013 r. Tomasz Na-
łęcz: „Niewykluczone, że 
(…) będzie on jeszcze bar-
dziej pełnym bólu odyńcem 
szarżującym jeszcze moc-
niej na różne barykady”.

3.09.2013 r. Donald Tusk: 
„Wiem, kto jest odpowie-
dzialny za to, że bardzo wie-
lu ludzi w Europie uważa, 
że Polacy to jest radykal-
na prawica z nazistowskimi 
korzeniami. Niech Jarosław 
Kaczyński spojrzy w lustro: 
to on jest od wielu lat patro-
nem tych najbardziej rady-
kalnych prawicowców (…)”.

2013 r. Stanisław Koziej: 
„Pan prezes jak zwykle: pu-
ścił bąka w towarzystwie 
i udaje, że nic się nie sta-
ło. Panie prezesie: odwa-
gi! Zrozumiemy, że pan nie 
mógł wytrzymać”.

2014 r. Stefan Niesiołowski: 
„PiSowskie śmiecie!”

2014 r. Armand Ryfiński 
(Twój Ruch): „Siadaj kur-
duplu!”

2015 r. Zbigniew Hołdys: 
„Ponury średniowiecz-
ny ch…j (…) Żaden ubek 
(…) nie narobił tyle gno-
ju w relacjach między Po-
lakami co ten posraniec”.

21.10.2016 r. Jerzy Urban: 
„Maria Kaczyńska w cią-
gu tych sześciu lat wyład-
niała na Wawelu”.

2016 r. Stefan Niesio-
łowski: „Kaczyński jest 
szkodnikiem politycznym. 
Ostatnio już jest tak wiel-
ki ze siedzi, kiwa i gło-
wa i tylko tym językiem 
przebiera w jamie gębo-
wej jak wąż. Kaczyński 
jest groteskowy, śmiesz-
ny, odrażający ale nie 
groźny”.

2017 r. Władysław Frasy-
niuk: „Jarku, (...) jak się 
spotkasz z bratem, to ci 
napluje w twarz, tak jak 
ten faszysta, który plu-
je w twarz kobiecie”.

2017 r. Krzysztof Łoziń-
ski: „Całe życie był tchó-
rzem (...) a teraz opowia-
da jakieś bzdety”.

Stefan Niesiołowski: „My-
ślę, że rządy PiS-u za-
kończą się tym, że PiS-
owcy będą skakać z okien 
na Nowogrodzkiej”.

Bronisław Komorow-
ski: „Czasami musi-
my walić przeciwnika de-
chą w łeb, żeby upomnieć 
się o swoje”.

2017 r. Roman Kuźniar: 
„Lucyfer z Żoliborza, czy-
li pan Kaczyński”.

2018 r. Stefan Niesiołow-
ski: „Kaczyński powinien 
być patronem dnia pod-
łości; Kaczyński to polski 
Putin”.

2019 r. Stefan Niesio-
łowski: „Wybiło pisow-
skie wyborcze szam-
bo (…) Pisowscy durnie 
(…) Do wyróżniających 
się rycerzy szamba zali-
czyłbym pp. Dworczyka, 
Suskiego, Brudzińskiego, 
Błaszczaka”.

2019 r. Andrzej Celiński po 
zamachu na Adamowicza: 
„Jarosławie Kaczyński – 
WYPIERDALAJ”.

2020 r. Jacek Wilk grafika: 
Jacek Wilk opublikował na 
Twitterze grafikę przedsta-
wiającą Jarosława Kaczyń-
skiego w koronie, z wykrzy-
wioną miną, podpisaną „ko-
ronawirus”.

2020 r. Witold Zembaczyń-
ski: „Tu jest Sejm i my pracu-
jemy. Gdzie jest mały tchórz 
z Żoliborza, czy sam siebie 
chroni, a Polaków w maju do 
urn popycha?”.

2020 r. Marek Migalski: „Je-
den nieszczęśliwy człowiek 
zaraził swoim nieszczęściem 
cały kraj (…) Stworzył system 
polityczny, który jest emana-
cją jego fobii i demonów (…) 
Jarosław Kaczyński nigdy 
nie uprawiał seksu. W swoim 
długim życiu nigdy nie spał 
z żadną kobietą czy męż-
czyzną. Nie czuł tej bliskości, 
którą daje kontakt cielesny 
z inną osobą. (…) Możliwe, 
że powinniśmy się obawiać 
koronawirusa, ale my wszy-
scy jesteśmy już zarażeni 
o wiele groźniejszym wiru-
sem. (…) Zaraził nas nim ten 
stary i zgorzkniały człowiek. 
(…) Nieszczęśliwy starzec 
uczynił nas wszystkich nie-
szczęśliwymi”.

2020 r. październik – listopad, 
uczestnicy demonstracji ulicz-
nych w Polsce po orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego: 
„J...ć PiS”, „Wy...ać”, „Ch..e”.

Nr 232 • 20 listopada – 3 grudnia 2020 17



Komentarze i Felietony

Stołeczny prezydent nie tyl-
ko występuje jako rzecznik stoso-
wania bliżej nieokreślonej bruk-
selskiej praworządności, ale rów-
nież proponuje przydział środków 
unijnych bezpośrednio do samo-
rządów (oczywiście tych spełnia-
jących kryteria eurokratów). Tym 
samym propaguje regionalizację 
(landyzację) unii brukselskiej, co 
przecież jest sprzeczne z trakta-
tem ustanawiającym i wolą oby-
wateli, wyrażoną w referendum 
przedakcesyjnym.

Stołeczny magistrat już chwi-
lę po rozwiązaniu tegoroczne-
go Marszu Niepodległości osza-
cował straty, spowodowane dzia-
łalnością chuliganów (prowokato-
rów) i policji, na kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych. Ciekawe, że nie zli-
czył uszczerbku na miejskim mie-
niu po „spacerach” bluzgających 
barbarzynek. Po raz kolejny ob-
jawiła się jego stronniczość przy 
liczeniu demonstrantów – tych 
antyrządowych było zawsze kil-
kakrotnie więcej, niż podawała 
policja. Zapewnienia o neutral-
ności samorządu w konfliktach 

społeczno-politycznych okazują 
się równie wątpliwe, jak podob-
ne deklaracje policji, gdy zaob-
serwowano klaskanie policjan-
tek podczas przemarszu bluzga-
jących feministek.

Tymczasem nie brakuje kon-
kretów stronniczości stołeczne-
go magistratu. Prezydent mimo 
pandemii staje na czele niele-
galnie spacerujących bluzgają-
cych barbarzynek. Z kasy miej-
skiej finansuje się szkolenia le-
wackich aktywistów (bojówka-
rzy), sponsoruje się stowarzy-
szenia, będące rodzajem zaple-
cza dla stołecznej samorządno-
ści. W tej sytuacji można nawet 
zrozumieć nadzwyczajną tole-
rancję dla skłotersów, nielegalnie 
użytkujących miejskie kamienice 
– na koszt podatników, oczywi-
ście. To wypróbowani mąciciele 
patriotycznych manifestacji. 

Nowe porządki

Jacek Karnowski wymigał się 
przed gdańskim sądem (miłosier-
nie sprawy nie skierowano do in-

nej apelacji) i przedłużył swą pre-
zydenturę. Hanna Zdanowska, 
której zarzucono poświadczenie 
nieprawdy, zdobyła dzięki temu 
nadzwyczajną popularność łódz-
kiego antypisowskiego elektora-
tu. Nadal sprawuje swój urząd, 
chociaż wiecznie zakorkowane 
miasto nie przeżywa prosperity. 

Podobne przykłady można 
mnożyć (choćby radomski prezy-
dent wikłający się w zeznaniach), 
bo „narodziła się nowa świecka 
tradycja” – szczególnie pobłażli-
wość elektoratu i wymiaru spra-
wiedliwości wobec lokalnych za-
rządców. Zaś o referendum, jako 
demokratycznym narzędziem 
do zmiany władz, nikt jakoś nie 
myśli.

Tymczasem lokalna przedsię-
biorczość, wykorzystująca wie-
lopokoleniowe kliki (biznesmeni 
układowi), tak bujnie rozwijająca 
się za rządów PO, teraz gdy PiS 
uszczelnia możliwości pasożytni-
czego dorabiania się, przekształ-
ciła się, przebranżowiła. Prowa-
dzący szemrane interesy wyspe-
cjalizowali się jako przedstawi-

ciele opozycji. Po kodziarstwie 
elgiebetyzm, feminizm proabor-
cyjny, ekologia – można się do-
rabiać jako zawodowi aktywiści. 

Jak na razie, większość sa-
morządów nie potrafi skutecz-
nie reagować na potrzeby miesz-
kańców czy rozwiązywać proble-
mów miejskich (choćby warszaw-
skie ścieki zatruwające Wisłę). 
Jednak po orzeczeniu TK (euge-
nika) wykazała błyskawiczną ak-
tywność, histeryczne wzmoże-
nie, nie bacząc, że eugenika jest 
niezgodna z ustawą zasadniczą, 
o której przestrzeganie tak dziel-
nie walczyła.

Apele radnych i prezydentów 
miast, związanych z PO, posu-
wały się do wulgaryzmów, wzy-
wały do demonstracji. Rafał Dut-
kiewicz, były wrocławski prezy-
dent, w czasie pandemii wzywał 
do oficjalnych protestów przeciw 
TK. Rafał Trzaskowski zapew-
niał, że miejskie szpitale będą 
abortowały, dopóki nie ukaże się 
orzeczenie TK. 

Niezależnie od proaborcyj-
nych histerii, doceniając nieudol-

ne poczynania samorządowców, 
trzeba przypomnieć art. 171 Kon-
stytucji. Oto na wniosek premiera 
sejm może odwołać władze sa-
morządowe, jeżeli działają nie-
zgodnie z zapisami konstytucyj-
nymi. Szkoda, że jakoś nie wyko-
rzystuje się tych możliwości.

Tymczasem można mnożyć 
przykłady patologicznej aktyw-
ności samorządów. Już to uda-
ją, że nie mają terenów pod tanie 
budownictwo, już to chomikują 
subwencje oświatowe (oskarża-
jąc władze centralne o skąpstwo), 
już to nie wydają pieniędzy, prze-
znaczonych dla rodzin z niepeł-
nosprawnymi, obwiniając oczywi-
ście państwo, już to nie wypłaca-
ją pieniędzy z tarczy antykryzy-
sowej, zarzucając rządowi brak 
troski o przedsiębiorców. 

Nie można też zapominać 
o bałaganie urbanistycznym, 
gdy rządzą deweloperzy czy sko-
rumpowanych procesach inwe-
stowania. I choć protesty femi-
nistek antyrządowo-proaborcyj-
nych terroryzują mieszkańców, 
samorządy nie postulują bar-

Pełzające rokosze 
samorządowe

 ■ Konstytucyjne zadania samorządu terytorialnego to zaspokajanie potrzeb wspólnoty lokalnej. Nie-
rzadko realizują się one jednak jako lokalne układy biznesowe, sprzysiężenia antyrządowe, ku zdziwie-
niu (i bezradności) lokalnej społeczności. Pozostają referenda, odwołujące zdegenerowane samorządy, 
z których jakoś nikt nie korzysta.

Jerzy 
Pawlas

▶
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dziej zdecydowanych działań 

policji.

Gospodarność komunalna

Brak wyobraźni samorządow-
ców, choć można doszuki-
wać się także innych przyczyn 
skutkuje wyprzedażą natural-
nych monopoli miejskich (sie-
ci energetyczne, ciepłowni-
cze, wodno-kanalizacyjne) za-
granicznym inwestorom, którzy 
bez pardonu wyzyskują miesz-
kańców. Warszawskie ceny 
za wywóz śmieci są wyższe o 1/3 
niż w Berlinie. Druga linia me-
tra miała być gotowa na zawody 
piłkarskie w 2012 roku, ale koń-
ca inwestycji nie widać (choć R. 
Trzaskowski obiecywał kolejne 
linie), tak jakby stołeczny magi-
strat chciał pobić ćwierćwiekowy 
okres budowy pierwszej linii. 

Wynagrodzenia zarządzają-
cych stolicą nie odzwierciedla-
ją tych dokonań. Czterech wice-
prezydentów (każdy z nich zara-
bia rocznie ponad 300 tys. zł) do-
rabia także w miejskich spółkach. 
Mówi się, że Warszawa to duże 
miasto, więc i zarobki muszą być 
duże.

Gdy szpitale miejskie po-
zostają w stanie permanent-
nego zadłużenia, to samorzą-
dy nie skapią na procedurę in vi-
tro, choć ona jest niekonstytucyj-
na i nie leczy bezpłodności. Sa-
morządy powinny realizować 
ustawę o wychowaniu w trzeź-
wości, ale wciąż przybywa skle-
pów monopolowych i to szcze-
gólnie w miastach odwiedza-
nych przez pielgrzymki. Poza tym 
ustawowe możliwości ogranicza-
nia nocnej sprzedaży alkoholu ja-
koś nie są wykorzystywane.

Bez konsultacji z mieszkań-
cami, ulice miast przekształca 
się w korsa, ciągi gastronomicz-
ne, tak jakby egzotyczne wyzie-
wy kuchenne miały im rekompen-
sować te niedogodności. W tym 
zapale gastronomizacji miast, za-
bytkowy charakter zabudowy nie 
ma żadnego znaczenia. Służby 
ochrony zabytków nie interweniu-
ją, jakby miastami rządzili restau-
ratorzy – podobnie jak dewelo-
perzy. Zresztą co tam zabytki, 
gdy wrocławscy samorządow-
cy bardziej troszczą się o femini-
styczną strzałę, ułożoną z kwia-
tów i zniczy niż o kościoły i po-
mniki.

Do krakowskiej kasy miej-
skiej niemało dokładają tury-
ści, ale władze samorządowe ja-
koś tego nie doceniają, gdy na 
ulicach panoszą się bluzgają-
cy demonstranci, gdy ustawia-
ją się z obraźliwymi plakata-
mi pod zabytkowymi obiektami. 
Prezydent Krakowa wydaje się 
nie widzieć w tym nic złego, sko-
ro zabrania straży miejskiej chro-
nić zabytkowe budynki sakralne.

Stołeczny prezydent też 
nie reaguje na dewastacje, na 
bazgroły na murach. Co wię-
cej, prowokuje konflikty świa-
topoglądowe, obniżając dota-
cje dla Centrum Myśli Jan Paw-
ła II, zaś wiceprezydent Rena-
ta Kaznowska wzywa dyrekto-
rów szkół do „eliminacji wszyst-
kich symboli religijnych, a tak-
że duchownych z uroczystości 
szkolnych”.

Ekspansja ideologiczna

„Nie dajcie się zastraszyć, nie 
bójcie się demonstracji, nie 
bójcie się radykalizmu. Rzą-

dy przemijają” – apelował do 
uczniów i nauczycieli Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia. Co robicie teraz, będzie 
z wami przez dziesięciolecia. 
Będzie w waszych sumieniach 
i sercach. Tak właśnie samorzą-
dowiec organizuje pandemijne 
antykonstytucyjne społeczeń-
stwo obywatelskie. Są już rezul-
taty, bo dzieci w szkołach przekli-
nają rówieśników, których rodzi-
ce głosowali za PiS. Kiedy pre-
zydentem siewcą śmierci zainte-
resuje się wymiar sprawiedliwo-
ści? Nie wiadomo.

Z kolei krakowscy urzędnicy 
pod pretekstem ochrony środo-
wiska zadecydowali, że samo-
chody Fundacji PRO-Prawo do 
Życia nie mogą używać nagło-
śnienia. Nie można więc infor-
mować społeczeństwa o szko-
dliwości ideologii LGBT, o de-
prawacjach i demoralizacji, ja-
kich dopuszczają się aktywiści 
tego ruchu. 

Takie zapędy cenzorskie nie 
leżą w kompetencjach samorzą-
du, ale co tam. Stołeczny magi-
strat kontroluje, jak poszczegól-
ne dzielnice rozliczają pomy-
sły związane z warszawską de-
klaracja lgbt. To jednak nie ko-
niec inicjatyw magistratu, bo za-
mierza wprowadzić tzw. pro-
jekt obywatelski dotyczący sek-
sualizacji dzieci. Protestuje Au-
relia Michałowska, mazowiecka 
kurator oświaty: „To zamach na 
konstytucyjne prawa rodziców 
do wychowywania dzieci zgod-
nie ze swoimi poglądami”.

Z zadziwiającą konsekwen-
cją samorządy usiłują umożli-
wić lewackim aktywistom wtar-
gniecie w dziedzinę edukacji, 
choć szkolnictwo (program na-

uczania) do nich nie należy. 
W tym roku stołeczny ratusz 
zamierza wydać 3,3 mln zł na 
tę partyzantkę demoralizująca 
młodzież. W dziurawym budże-
cie (deficyt 8 mld zł) pieniądze 
jakoś się znajdują. 

Pojawiają się też zwolenni-
cy deprawacji w szkołach. Do-
rota Łoboda, radna KO, nie-
gdysiejsza organizatorka straj-
ku nauczycieli, teraz przewodni-
czy ratuszowej Komisji Edukacji. 
W 2019 roku wręczała Dyplomy 
Równości warszawskim szko-
łom, m.in. za akceptację czuło-
ści między jednopłciowymi pa-
rami w szkole. Jej kompetencje 
zostały docenione – znalazła się 
Radzie Konsultacyjnej ruchu fe-
ministek proaborcyjnych.

Samorządy, pozostają-
ce w rękach PO, tak się przeję-
ły propagandą LGBT, że szcze-
cińskiemu prezydentowi nie po-
zostawało nic innego, jak ogłosić 
miasto wolnym od dyskryminacji. 
Niezależnie od tego Piotr Krzy-
stek bierze też udział w marszach 
dla życia – jest święte od poczę-
cia. Mamy więc wzorcowy przy-
kład tolerancji i wszechstronno-
ści, bo po co mnożyć konflikty 
światopoglądowe.

Polityka historyczna

Ambitne samorządy PO nie ogra-
niczają się do aktywnego udzia-
łu w pospolitym zdurnianiu o nie-
spotykanych rozmiarach, w wul-
garyzacji i infantylizacji deba-
ty publicznej, w propagowaniu 
neomarksistowskiej agresji an-
tycywilizacyjnej. Usiłują prowa-
dzić własną politykę historycz-
ną. Nie realizują więc ustawy de-
komunizacyjnej, pozostawiając 

PRL-owskie nazwy ulic, bronią 
pomników krasnoarmiejców. 

Stołeczni burzymurkowie de-
historyzują miasto. Zwężają uli-
ce, zmieniając ich tradycyjny 
charakter (nie mówiąc o utrud-
nieniach dla kierowców i miesz-
kańców). Historyczne budyn-
ki zasłaniają szpalerami ziele-
ni, na placach sytuują bazaro-
we pawilony. Co istotne, projek-
ty powstają wbrew opinii miesz-
kańców.

Stołeczny samorząd jak-
by wstydził się przeszłości swe-
go miasta, czego symbolem nie-
chęć do odbudowy Pałacu Sa-
skiego przy placu Józefa Piłsud-
skiego. Brak współpracy magi-
stratu z resortem kultury to skan-
dal. W konsekwencji minęła 
100 rocznica Bitwy Warszaw-
skiej, a pomnika wciąż nie ma.

Brak upamiętnień jest rów-
nie znaczący, jak wprowadzanie 
przez samorządowców-rewizjo-
nistów nowej wizji historii. Obo-
jętność gdańskiego samorzą-
du wobec niszczejącego Wester-
platte ma wyjątkowo drastycz-
ną wymowę antypolską. Gdań-
ska prezydentka przypisała od-
powiedzialność za II wojnę bliżej 
nieokreślonym nazistom. Kreu-
je też nową legendę ruchu spo-
łecznego „Solidarność”. Zamie-
rza również gromadzić pamiąt-
ki po protestach feministek-pro-
aborcjonistek. 

Jak widać, historia (muzealna) 
tworzy się na naszych oczach, 
bo wulgaryzmy feministek – 
świadectwa (dowody rzeczo-
we) bezkarnych aktów wan-
dalizmu i profanacji – znajdą 
się również w krakowskim mu-
zeum miejskim.

▶

Minister edukacji i nauki deklaruje, że rozumie część przeciw-
ników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pra-
wa aborcyjnego. I przyznaje, że TK zmienił prawo aborcyj-
ne w niefortunnym momencie

Czarnek uważa, że Kościół powinien oczyścić się 
ze wszystkich grzechów, ale jednoznacznie broni papieża 
Jana Pawła II: – Podjęta dziś próba desakralizacji Jana Paw-
ła II jest obrzydliwa i niezwykle czytelna. Problem pedofilii jest 
celowo wykorzystywany do walki z Kościołem, religią, Bogiem 
czy chrześcijaństwem. Choć w Kościele występuje w mniej-
szej skali niż w innych środowiskach, to tylko tu jest tak moc-
no nagłaśniany – dodaje.

Przeważająca większość zbrodni pedofilii, tych ujawnio-
nych w Kościele w USA, Australii, ale i w Polsce, ma tło 
homoseksualne.

Oprac. red.

Desakralizacja Jana Pawła II jest 
obrzydliwa i niezwykle czytelna

 ■ Więcej Jana Pawła II, kluczowej roli Kościoła, Solidarności Walczącej i żołnierzy wyklętych. To plan 
ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na całkowite pozbycie się tzw. pedagogiki wstydu. Jed-
nocześnie minister przekonuje, że nie będzie karał uczniów za udział w protestach. Konsekwencji oba-
wiać się mogą za to nauczyciele, którzy zachowują się w sposób wulgarny.
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Śnieg
przyszedł tak niespodziewanie jak
jego choroba. Więc koniec z wychodzeniem,
ziąb może zabijać. Musimy uczynić znak
krzyża, pospieszyć ze spełnieniem
obietnic, poprzenosić góry, doliny,
które on kocha, do domu, do jego pokoju,

lecz przede wszystkim zająć czymś myśli –
prześledzić wiadomości w tv, oczyścić
dom z gratów. Są jeszcze dobre 
książki; wszystko
dobre, by zapomnieć, że leży w łóżku i planuje
wycieczki, które nie dojdą do skutku. Cisza jest 
blisko,
coraz bardziej zapracowana

wiciem tu gniazda.

***
Ewie

Był bezśnieżny grudzień, w Kijowie już trwały 
protesty,
żegnano Mandelę, Wprost informował 
o drugim kodzie
ukrytym w ludzkim DNA – „To przełom!” .
Nawet chłód wyglądał śmiesznie, i nikt poza Tobą

do mnie nie napisał, żeby nie przeszkadzać. 
Wszystko, co miałem
wydałem na Porto, czując, że wielkie rzeczy
dzieją się tylko przy winie. I wiesz, byłem trochę
tchórzem, bo jednak się bałem, i trochę bohaterem,

bo pocałowałem pierwszy. Był bezśnieżny 
grudzień,
biuro bez wyposażenia, ruch ust bez zbędnych 
perspektyw
na pauzę. W Kijowie już trwały protesty, 
żegnano Mandelę
i przyszło nam odkrywać nowy kod

w jakim porozumiewają się słowa. To przełom
dla kogoś, kto nigdy jeszcze nie naskrobał
miłosnego wiersza. Osiem miesięcy i dwanaście 
dni później
wciąż nie ma pojęcia, jak napisać „kocham”, 
lecz w ten przebiegły sposób

przynajmniej próbuje.

Zaułek
Droga, którą z dziadkiem wyjeżdżałeś z działki.

Jakby tu przemknęły nazistowskie tanki,
większość narkomanów, poeci i świry,
złodzieje asfaltu, pijacy i gnidy,
kilku polityków (a więc jak powyżej),
burze z piorunami, fronty, zwłaszcza niże,
trzaski i syk pary z pobliskiej siłowni,
jej ciężkiego truchła, które zgrywa pomnik
niemieckich olbrzymów królewskiego miasta,
trochę umarłego (ale na tym basta).

Droga, którą z dziadkiem jeździłeś rowerem.

Z połamanym płotem, wytłuszczonym 
sprayem
mitycznym napisem, że Elvis wciąż żyje.
Było też o gwiazdach i kilka linijek
angielskiej poezji. I przyszła poezja
całkiem namacalna: pierwsza burza w życiu,
dla dzieciaka frajda, drzewa jak zapałki rzucone 
na wodę,
dziadek kazał „spadać”, więc daliście nogę.

Teraz powróciłeś w to miejsce po latach,
stoisz w ciszy stycznia, mróz z lekkością ptaka
harcuje w powietrzu. Patrzysz w lewo, w prawo,
szukasz śladu po was. Słońce zajdzie, szarość
rozwinie te swoje przebrzydłe zasłony.
I gdy już się poddasz, nieźle wykończony
że nawet poszlaki nie wskazała przeszłość,
wtedy to poczujesz: spokojną obecność.

Dom – 1958 – 2019
Meble rozbite i wyniesione pod śmietnik
większość rzeczy już popakowanych

Patrzysz na opustoszałe 112 metrów 
kwadratowych

waszego życia w poniemieckiej kamienicy

i myślisz o pustym gotyckim kościele
bądź wypatroszonym wielorybie wyrzuconym 
na plażę

Jeśli w ogóle można coś mieć
to właśnie są wasze lata

Dziwnie się czujesz
kiedy teraz wrzucasz je na OLX

Równie dobrze mógłbyś
sprzedać swoją twarz

Za kilka godzin 
Wigilia
1
Choć raz nie ma śmierci. Jedziesz samochodem;
są tylko dymy i pola zaspane
śniegiem.
Z wolna objawia się sedno. Wysiadasz
i spoglądasz ze skarpy. Pośród trzcin i lodu
ptactwo świętuje Przyjście.
(Ptaki świętują lepiej niż ludzie.)
2
Zaorana gleba. W niej natręctwa i głosy, przeszłość,
jak niedokończony wiersz (idziesz nie stanowiąc
tajemnicy – widać zbyt często spowiadałeś się
polom).
3
Las zaklęty w rachunki, które wyrównał
bieg płaszczyzn.
4
Nad górami Bóg schodzi
światłem i wpisuje się w ścieżkę, na której stoisz
zaskoczony własną ciszą. Mamy sobie dużo do
pomilczenia, więc wnikamy w krajobraz
chłodu. Za kilka godzin Wigilia. Spotkamy się
przy stole i znów będziemy
niemi.

Zimowa piosenka
synkowi i Ewie

Świeca na parapecie i światła za oknem.
Choinka w półmroku, brzęczenie lodówki
i płatki śniegu, za szybą, powolne,
jakby na ozdobę tej styczniowej pustki.

Pies śni pod ścianą, cicho pochrapuje,
czuwają pluszaki wpatrzone w regały,
jak o tym myśleć, jak temu nie ulec:
wciągnięciu w wir tej głupiej zabawy,

co tak ma wiele wspólnego z nastrojem
wierszy podobnych do tego wierszyka:
ot, kurka, życie i wciąż wiele pojęć
mieszam potwornie, a ciemność nie znika.

Dochodzi pierwsza, zagłębiam się w ciszę,
która aż kipi wokół mojej głowy,
za szybą tak wieje, jakby ktoś tu przyszedł
i musnął mnie lekko, strach wyszedł na łowy.

Jest też to miejsce, ta półka regału,
gdzie spokój znajduję i tajemnicę,
tam zdjęcia dziadków patrzą na salon
I siedzi Mikołaj – na czatach, jak rycerz.

A potem z drugiego pokoju, prócz płaczu,
takiego, jaki w żłóbku rozlegał się w nocy
dźwięk pozytywki dobiega: czas zacząć
rozmowę mamy z Wojtkiem, jest o czym.

I tak się to dzieje – te światła za oknem,
choinka w półmroku, brzęczenie lodówki
i płatki śniegu, za szybą, powolne,
jest z nami Wojtuś, nie ma już pustki.

Jedna z dzikich plaż, 
słońce zagłębia się 
w horyzont
Statek zagłębia się w horyzont. Jeszcze wczoraj
było miasto, w którym Igor Sypniewski zagrał
pierwszy i ostatni mecz w kadrze –
nierozstrzygnięty jak moja walka

z pociągiem. Dziecko pisze na piasku swoje imię.
Jeszcze wczoraj była staruszka i jej zachłanne
usta oplatające papierek z cukierkiem,
jeszcze wczoraj był przedział,

pełen głosów stan nadświadomości zalewający
szybkie widoki. Dziś jest dorosłe dziecko i jego
wiersz, spokój tego, co zagłębia się w horyzont
i na pewno nie jest statkiem,

ani słońcem.

Maciej Dobrzański, laureat naszego kon-
kursu, dociekliwy i niespokojny umysł, na-
chylony ku etycznym wyzwaniom epo-
ki, w dotychczasowych wierszach zmagał 
się z lękami, fobiami i obsesjami współ-
czesnego świata. Widać w nich było po-
rażające poczucie samotności, zwątpie-
nie, wykluczenie i ból istnienia. Nie brako-
wało rekwizytorni charakterystycznej dla 
małych miasteczek, starych murów, pu-
stych ulic, szarych podwórek, błąkających 
się matek, upadłych fabryk, narkotyków 
i zgaszonych latarni. To były wiersze ape-
le wychodzące ze zdławionego gardła, de-
pesze słane z głębi przerażenia, listy pole-
cone do świata, który zatracił swoją busolę 
i gubi odwieczne wartości. Autor znakomi-
cie odczytywał rozdarcie duchowe człowie-

ka, dramatyczne napięcie między świado-
mością a wolnością, a także zmaganie pa-
mięci ze śmiercią. I te właściwości zacho-
wał w niniejszym tomiku. Nadal uczulony 
jest na głos historii i odsłania ciemną rze-
czywistość, która sama siebie próbuje zi-
dentyfikować. Oto jego strofy:
(…) Tu była ławka, tam chyba kran,
gdzieś wewnątrz bufet i cała masa
głosów(…)

Teraz kręcisz się nocą po zarośniętych
torach. Chciałeś zobaczyć monetę
na szynie, znalazłeś jedynie
martwe pająki.

Czas odgrywa główną rolę, 
uzmysławia nam, co się z nami 
dzieje, jak patrzymy na życie 
i na samych siebie. Nowe wiersze wyda-
ją się być bardziej refleksyjne, stonowane, 
pojawia się nadzieja, światło życia, znak 
miłości, dziecko.
(…) wciąż nie ma pojęcia, jak napisać 
„kocham”,
lecz w ten przebiegły sposób przynajmniej 
próbuje

I powraca obraz kochanego dziadka. 
O ile wcześniej dominowała rozpacz i bez-
nadzieja, katastroficzna wizja ludzkości, 
to teraz poeta bywa ironiczny, sarkastycz-

ny i parzy na życie z większym dystan-
sem. A wszystko dlatego, że:
(…) jest z nami Wojtuś, nie ma już pustki.

Dobrzański nadal nie opuszcza swojego 
punktu obserwacyjnego, kronikarza co-
dzienności, badaczem snów i architekta 
samotności. I z pewnością nie raz jeszcze 
opowie nam o swoich obsesjach, namięt-
nościach i zwątpieniach, starając się co-
raz bardziej przybierać klasyczne kostiu-
my. Niedługo ukaże się jego nowa książka.

Stanisław Srokowski

Stanisław Srokowski
Młode Talenty

MACIEJ DOBRZAŃSKI
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Myśli i Kultura

Zimowa noc
Zapisujemy frazy naszych uczuć
po kryjomu aby nie dać się 
zmylić opiece dyktatury

Na podłodze gęsto od kroków
śladów znajomych i nieznajomych 
co rusz znikających bez adresu
Ikarowe skrzydła pod ścianą
w kącie śpi ludowy chochoł 
gdy się zbudzi porwie nas 
w obłędny taniec

Za oknem wzdłuż ulic 
idea czuwa na dyktach 

Karty przyszłości
znaczone 

Świdwin, 1976 

Przestroga

Bartoszowi

Czarna nam wtedy synu wybiła godzina
czas nieludzki ograbił nas z przeszłości
pozbawił domów naszych przodków
przekreślił imiona ojców 
gdy sojusznicy umywali ręce
i od nowa stawiali 
zbrojne zasieki

Byt za żelazną kurtyną 
kształtował społeczną świadomość
Świętą Trójcę zastąpiła wielka trójka
ziomkowie umykali za ocean
inni budowali socjalizm
lub oczekiwali cudu

Według potrzeb kupczono
naszymi zdolnościami

Czas zastoju pozbawiał nas nadziei 

Cóż mogłem przekazać ci więcej
poza przestrogami

Bądź czujny

Na rozkaz
Fala ciszy 
nadciągnęła nad kraj
grudniowym rankiem 
żołnierz wyszedł z koszar
niosąc nie swoje przesłanie

Na rozkaz generała
rekrut prosto z ludu 
po raz kolejny stanął
przeciwko bratu

W powietrzu 
słychać szczęk broni 
czuć swąd prochu 
zapach świeżej krwi 

Poznań, 13 grudnia 1981

Nad Wartą 
Godziny mijają
do świtu nie ma na co czekać 
mgła zaciera ślady zalega nisko 
szampan z gwiazd wysoko 
kometa mknie obok 

Pola śniegiem zadymione
w mieście zawiane ulice
drzewa nieme posiwiałe 
drzwi pięściami obite
domy zaciemnione
bramy zatrzaśnięte
wiatr do księżyca wyje 
Bóg w ciemnym soplu skryty 

Dalej dołem
rzeka lodem do dna przykuta
nie popłynie do Bałtyku

Wyżej
na moście warta

Nad Wartą
przejścia nie ma 

Poznań, Sylwester 1981

Ten świat jest bliski 
prawdy
Ten świat jest bliski prawdy
jak bliskie jest tętnienie
pod skorupą ziemi 
ten glob zwierzęco-roślinny 
gdzie człowiek jak Bóg 
na doraźne podobieństwo
obraca się w rytmie zegara
co wciąż swoje tyka

Dookoła gwiaździste niebo 

Zasypiając umieramy
a wtedy przychodzą sny 
nie z tego świata
i żyją po swojemu
opowiadają co nas trapi

Przebudzenie bywa narodzeniem
albo zejściem do piekła
gdzie wszystkiego trzeba się uczyć
od nowa płacić za chwilę nadziei
obolem przemienienia

Zaciemnienie 
Nasze usta mówią coraz więcej

wciąż niepewne zdania i języka

Nasze oczy widzą coraz dalej 
choć niejasno w duchu swego ciała

Nasze ręce czynią coraz szybciej
tak nieufne wiecznego posłania

Nasze zmysły czują coraz lepiej
ujawniając nowe możliwości 

W tłumie udajemy sobie obcych
w śmierci wykluczamy się z obiegu

Nasze czyny czas za nas rozgrzeszy
w świecie który minął mija minie
Jeśli przyjdzie Mesjasz to nas zbawi
jeśli wzejdzie Światłość to nas spali

Czas wyjść ze strefy 
cienia 
Czas wyjść ze strefy cienia
czas pojąć ten ból 
kto miał świętą rację
kto tylko złudzenia

Ten był zwykłym głupcem
a ten hochsztaplerem
ten chciał zostać mędrcem
a ten ziemskim bogiem

ten szatę wdział króla 
a ten czarną togę

Czas wyjść ze sfery cienia
czas pojąć ten spór
czym jest nowa wiara
czym są zmyślenia

Gdzie prawda ukryta 
co to nieomylność
gdzie się wróg zaszywa 
i kim jest przyjaciel
co niesie idea
a co pożądanie

Czas pojąć ten świat 

czas ukoić ból

Eugeniusz Toman – dziennikarz, były pi-
lot, animator kultury. Absolwent „Szkoły 
Orląt” w Dęblinie (1971) oraz Uniwersyte-
tu Warszawskiego na wydziale dziennikar-
stwa (1986). Latał na szybowcach, samo-
lotach śmigłowych i odrzutowych. Przez 
15 lat był publicystą wojskowego tygodni-
ka lotniczego „Wiraże”. Fragmenty prozy 
i wiersze publikował m. in. na łamach por-
talu literackiego „Latarnia Morska” oraz 
polonijnego „Recogito”. Autor opowie-
ści lotniczych: Podniebni żołnierze (Rhyt-
mos, Poznań 2015), Boski Order. Opo-
wieści reportera lotniczego (WBPiCAK, 
Poznań 2020), Śmiercionośne skrzydła 
(Ebooki, Wrocław 2020 i tomiku wierszy 
Samotny lot (Wydawnictwo Literackie Ate-
na, Poznań 2020). Mieszka w Poznaniu.

EUGENIUSZ TOMAN
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Grzegorz Prigan, adwokat

Prawo, czy bezPrawie? 
grzegorz.prigan@laurifer.pl

PIONOWO: 2) tytuł arystokratyczny; 3) 
cyborg, człowiek-maszyna; 4) pospolity 
chwast zbożowy o purpurowych kwiatach; 
7) bohater spod Troi; 8) profesor z utworu 
Szaniawskiego; 9) miasto w Rosji, obecna 
nazwa Petersburg; 16) podstawowa jed-
nostka częstotliwości drgań; 17) doniczko-
wa roślina pnąca, woskownica; 18) miasto 
nad Pisą i jeziorem Roś; 19) długością 
ustępuje tylko Wiśle. 

POZIOMO 1) odkryta przez Kolumba; 6) egzo-
tyczne bardzo słodkie owoce; 11) hasa u boku 
klaczy; 12) Wójtowicz, zmarły niedawno wro-
cławski wydawca (Profil); 13) u Majakowskie-
go: w spodniach; 14) pocisk strzelby myśliw-
skiej; 15) przepływa przez Pizę; 20) Bikila, 
etiopski maratończyk; 21) wraca do czyniącego 
go; 22) uporządkowany spis, np. zabytków; 23) 
zjadły go psy wśród serdecznych przyjaciół; 24) 
aniony do niej zmierzają.

polskasilaobrazu.mnw.art.pl
Muzeum Narodowe w Warszawie i Huawei 
Polska inaugurują współpracę technologicz-

ną wyjątkowym projektem cyfrowym – za-
praszają na wirtualny spacer po wystawie 
czasowej pt. Polska. Siła obrazu. Podczas 
tej „wycieczki” można zobaczyć dzieła naj-
wybitniejszych polskich artystów XIX wieku, 
m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra 
i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki, 
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffe-
ra, Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Jó-
zefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskie-
go, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Artura 
Grottgera, Józefa Simmlera i Juliana Fałata. 
Każdy obraz zeskanowano w technologii 3D 
i udostępniono internautom w formie spaceru 
połączonego z oprowadzaniem kuratorskim. 
Prezentacja ma wersję podstawową i rozsze-
rzoną.

coupleaway.com
Odkryj rożne zakątki świata razem z nami! 
Inspirujące zdjęcia, ciekawe przygody i prak-
tyczne informacje – to wszystko znajdziesz 

na naszej stronie. Szczególnie interesujące 
mogą okazać się doświadczenia, którymi au-
torzy, pp. Justyna i Paweł, małżeństwo fizjo-

terapeutów, dzielą się po ośmiu miesiącach 
spędzonych w południowej i wschodniej Azji. 
Ale są tu też bliższe „destynacje”: podró-
że pociągiem po Krakowie (zamiast metra) 
i jego mniej znane atrakcje czy kolorowe 
podwórka wrocławskiego Nadodrza. War-
to kliknąć na informacje poświęcone Austrii 
– gdzie w samych ogrodach Schönbrunnu 
autorzy spędzili trzy godziny. Zazdrościmy. 
Strona dla zainteresowanych południem 
Europy, Marokiem, Ameryką Środkową 
i przede wszystkim Azją.

muzeum.slupsk.pl
Muzeum Pomorza Środkowego: właśnie 
tu, w Białym Spichlerzu z 1814 r., można 
zobaczyć największą w skali świata kolek-
cję prac Witkacego. Zbiór dopełniają dzie-
ła sztuki współczesnej i wystawa o Słup-

sku w czasach PRL. Zwiedzanie warto jed-
nak zacząć od Zamku Książąt Pomorskich 
z XVI w., w którym prezentowane są krypty 
dynastii Gryfitów, zabytki regionalnej sztuki 
sakralnej i inne świadectwa historii lokalnej. 
W Młynie Zamkowym upamiętniono daw-
nych autochtonów (Kaszubów, Słowińców, 
Krajniaków Złotowskich, mieszkańców Jam-
na i Łabusza). Ogółem zbiory liczą ponad 30 
tys. muzealiów i 22 tys. woluminów. Dodat-
kowo ze szczytu zamkowej wieży można la-
tem podziwiać pejzaż Słupska.
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WERSALU
TU NIE BĘDZIE
 
Jak wiadomo o tym wszędzie
Że Wersalu tu nie będzie
W sejmie rzecz tę ogłoszono
I w tym wiele już zrobiono
 
Upadają obyczaje 
Jak to mówią że mózg staje 
I to w głowie się nie mieści
Ile w haśle tym jest treści 
 
Proszę szanownej ludzkości
Wszak już było tak w przeszłości
Znów ciekawe czasy mamy 
I nad nimi rozważamy... 
 
Tak na przykład w polityce
Wszystko winno mieć granice
Gremia różnych nawiedzonych
Mędrków głupców i uczonych... 
 
Cóż zostało zaś z wartości
I z empatii i miłości
Miłosierdzia altruizmu
Zwyczajnego humanizmu 
 
Czas pomówień i zaszczucia
Bez umiaru i wyczucia
Czas by niszczyć znów wartości
Naszych ojców – te z przeszłości
 
Teraz nowe czasu znaki
Znów na Kościół są ataki 
No i przykro jest niestety 
Niszczą nam autorytety 
 
Wszędzie jest wyrachowanie 
Podłość podstęp i knowanie 
Ludzie podli na wyścigi
Czynią zmowy i intrygi
 
Zniszczyć wszystkie więc wartości
Świat ma inny być w przyszłości 
Ludzkość nowo sformatować
Etyką się nie przejmować 
 
Chcą też niszczyć nam kościoły
Seksu uczyć mają szkoły
Obyczaje obsceniczne 
I aborcje czynić liczne...
 
Są historie wymyślone
Bardzo sprytnie ułożone
Drańskie bajki kreowane 
Sprawy z góry są przegrane 
 
Ludzie podli już tak mają 
Iż hierarchów też wkręcają 
I czy prostak czy uczony
Bywa nieźle dziś wkręcony
 
Już JPII atakują
Media bzdury emitują
I to będzie nowa racja
Smutna „dewojtylizacja” 
 
I na koniec konkluduję
Tak naiwnym się dziwuję
Że się wkręcać w bzdurę dają
I gdzież wiarę swoją mają 
 
Potem wiary już nie będzie
Zaś nastanie szariat wszędzie 
I w euforii i w radości 

Inne będą już wartości...
 
POSTSCRIPTUM
Szkoda mego tu wywodu
To kultura jest zachodu 
Patriotów będzie wielu
Gdzieś poległych – na apelu...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

W tych zmiennych czasach jed-
no było i jest trwałe, rodzina 
i Kościół katolicki. Rodzina sta-
nowiła zawsze oparcie w co-
dzienności. Wiara w Opatrzność 
zaś umacniała w ufności, że 
kłamstwo ma krótkie nogi i lu-
dzie może chwiejnie, ale stale 
dążą do dobra. W naturze ludzi 
leży to, że chcą mieć rodzinę, 
dzieci i wnuki. Ci, co dla kariery 
przekreślili rodzinę gorzko tego 
żałowali. Widziałyście przecież 
swoją babcię, która jest szczę-
śliwa, gdy odwiedzi ją wnucz-
ka czy wnuk. Dziadkowie zaś 

z wielkim zaangażowaniem 
dzielą się z wnukami swym do-
świadczeniem życiowym i razem 
z nimi odmawiają wieczorny czy 
poranny pacierz.

Moja znajoma pani, profe-
sor medycyny, kiedyś z ogrom-
nym przejęciem skarżyła się: 
– Co ja zrobiłam ze swym ży-
ciem, zostałam profesorem, ale 
by to osiągnąć, przekreśliłam 
swe życie prywatne. Stoję przed 
pustką. Co ja zrobiłam!

Inna kobieta, w klinice położ-
niczej, głośno zawodziła w roz-
paczy: „Co ja zrobiłam, pozby-

łam się kilkoro dzieci, a wiem że 
niedługo umrę, jak ja będę osą-
dzona! Co ja zrobiłam! Jak ja 
stanę przed Panem Bogiem!”.

Trzecia kobieta, w tej sa-
mej sali w klinice, pani dyrek-
tor liceum, zwróciła się do mo-
jej żony: „ Trzecie dziecko pani 
urodziła. Ale pani wpadła”. Na 
to moja żona: „Ale myśmy chcieli 
mieć to dziecko. Mamy już dwie 
udane dziewczynki, a teraz uro-
dził się wyczekiwany chłopiec”. 

Mamy znajomych, którzy 
co roku jadą na narty do Austrii, 
Włoch czy Francji, czasami na-

wet dwa razy w roku, ale niestety 
nie mają dzieci. Jak mnie poin-
formował po cichu nasz wspólny 
znajomy, ci narciarze, gdyby mo-
gli natychmiast by się z nami za-
mienili, by mieć też troje dzieci.

A teraz Wy, Drogie Młode 
Damy, czy sądzicie, że znaj-
dziecie szczęście albo przy-
najmniej normalność, idąc 
za krzykami brutalnych, or-
dynarnych, zdeprawowanych 
bab, które dawno zapomnia-
ły, czym jest czułość matki do 
dziecka. Które nigdy nie do-
znały radości bycia w rodzi-
nie? Które nie mają pojęcia 
czym jest więź z bliskimi, na 
których pomoc zawsze moż-
na liczyć.

Mając 17-20 lat jesteście 
pod naporem burzy hormonal-
nej, która atakuje wyobraźnię, 
codzienne działanie. Jak sobie 
z nią poradzić? Jedni zalecają 
sport, gry zespołowe, życie to-
warzyskie, turystykę w groma-
dzie. Po zdaniu matury, gdy mło-
dy człowiek wychodził z domu, 
na studia, do dalekiego miasta, 
matka dawała swemu synowi 
czy córce różaniec, by codzien-
nie odmówić choć jedną dzie-
siątkę. 

A Matka Boska obiecała, 
jak Polska będzie odmawia-
ła różaniec, to Polska prze-
trwa, Polska się obroni. A wia-
domo, co się dzieje poza Pol-
ską. Przetrwacie w dobrym 
Drogie Młode Damy.

List do młodych kobiet
 ■ List ten do Was, Drogie Panny pisze stary człowiek, który prze-

żył okres przed wojną światową, kiedy to rządzili Piłsudczycy, po-
tem czasy Hitlera, Bieruta Stalina, Mazowieckiego, Wałęsy, Michni-
ka i Kuronia, a teraz dożywam w okresie Kaczyńskich i Morawieckiego. 

Michał 
Mierzejewski
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kwartalna (6 numerów) – 25 zł
półroczna (12 numerów) – 40 zł (zwykła)
– 175 zł (zagraniczna; = 45 EUR lub 55 USD)
roczna (26 numerów) – 75 zł (zwykła);
– 350 zł (zagraniczna; = 80 EUR lub 100 USD)
Można określić prenumeratę na dowolną ilość
miesięcy, obliczając koszt z cennika prenumeraty
półrocznej. Do przelewów z zagranicy
jedynym obowiązującym w Banku adresem
SWIFT (BIC Banku) jest: WBKPPLPP.

Wpłaty proszę kierować na konto:Bank Zachodni 
WBK, 24 1090 1522 0000
0001 2111 6543 – z dokładnym adresem, na
który ma być wysłana gazeta.
Prosimy również dopisać wersję prenumeraty.
Numery kont dla wpłat dewizowych:
USD – 19 1090 1522 0000 0001 2117 6967
EUR – 75 1090 1522 0000 0001 2117 6929

Nie ma gazety w Twoim kiosku? Podaj tytuł
i poproś sprzedawcę, żeby ją zamówił.

Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 232 jest hasło (sentencja Stanisława Lema) utworzone z liter 
oznaczonych numerkami od 1 do 28. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego 
diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 231 POZIOMO: epitety, ekscesy, żłobek, Ignacy, Wisła, żubr, amok, 
eseje, Witos, Dmowski, piegi, Rataj PIONOWO: Piłsudski, Tabor, tykwa, kniaź, cynia, Su-
chowola, susz, Jedi, Amon, wąsy, żwir. Hasło: Kto ojczyźnie swej służy sam sobie służy.
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www.gazetaobywatelska.info 
PrawdaJestCiekawa.pl
Facebook, Twitter: Gazeta Obywatelska;  
Wydawca: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
NIP: 899 26 35 006; REGON: 020560 999; 
KRS:0000 283315;

Nr konta: Bank Zachodni WBK:  
64 1090 1522 0000 0001 0735 2590  
(z dopiskiem „Na gazetę”)       
Druk: Polskapress
ISSN 2392-3415

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Grzegorz Prigan, adwokat

Prawo, czy bezPrawie? 
grzegorz.prigan@laurifer.pl

PIONOWO: 2) tytuł arystokratyczny; 3) 
cyborg, człowiek-maszyna; 4) pospolity 
chwast zbożowy o purpurowych kwiatach; 
7) bohater spod Troi; 8) profesor z utworu 
Szaniawskiego; 9) miasto w Rosji, obecna 
nazwa Petersburg; 16) podstawowa jed-
nostka częstotliwości drgań; 17) doniczko-
wa roślina pnąca, woskownica; 18) miasto 
nad Pisą i jeziorem Roś; 19) długością 
ustępuje tylko Wiśle. 

POZIOMO 1) odkryta przez Kolumba; 6) egzo-
tyczne bardzo słodkie owoce; 11) hasa u boku 
klaczy; 12) Wójtowicz, zmarły niedawno wro-
cławski wydawca (Profil); 13) u Majakowskie-
go: w spodniach; 14) pocisk strzelby myśliw-
skiej; 15) przepływa przez Pizę; 20) Bikila, 
etiopski maratończyk; 21) wraca do czyniącego 
go; 22) uporządkowany spis, np. zabytków; 23) 
zjadły go psy wśród serdecznych przyjaciół; 24) 
aniony do niej zmierzają.

polskasilaobrazu.mnw.art.pl
Muzeum Narodowe w Warszawie i Huawei 
Polska inaugurują współpracę technologicz-

ną wyjątkowym projektem cyfrowym – za-
praszają na wirtualny spacer po wystawie 
czasowej pt. Polska. Siła obrazu. Podczas 
tej „wycieczki” można zobaczyć dzieła naj-
wybitniejszych polskich artystów XIX wieku, 
m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra 
i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki, 
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffe-
ra, Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Jó-
zefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskie-
go, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Artura 
Grottgera, Józefa Simmlera i Juliana Fałata. 
Każdy obraz zeskanowano w technologii 3D 
i udostępniono internautom w formie spaceru 
połączonego z oprowadzaniem kuratorskim. 
Prezentacja ma wersję podstawową i rozsze-
rzoną.

coupleaway.com
Odkryj rożne zakątki świata razem z nami! 
Inspirujące zdjęcia, ciekawe przygody i prak-
tyczne informacje – to wszystko znajdziesz 

na naszej stronie. Szczególnie interesujące 
mogą okazać się doświadczenia, którymi au-
torzy, pp. Justyna i Paweł, małżeństwo fizjo-

terapeutów, dzielą się po ośmiu miesiącach 
spędzonych w południowej i wschodniej Azji. 
Ale są tu też bliższe „destynacje”: podró-
że pociągiem po Krakowie (zamiast metra) 
i jego mniej znane atrakcje czy kolorowe 
podwórka wrocławskiego Nadodrza. War-
to kliknąć na informacje poświęcone Austrii 
– gdzie w samych ogrodach Schönbrunnu 
autorzy spędzili trzy godziny. Zazdrościmy. 
Strona dla zainteresowanych południem 
Europy, Marokiem, Ameryką Środkową 
i przede wszystkim Azją.

muzeum.slupsk.pl
Muzeum Pomorza Środkowego: właśnie 
tu, w Białym Spichlerzu z 1814 r., można 
zobaczyć największą w skali świata kolek-
cję prac Witkacego. Zbiór dopełniają dzie-
ła sztuki współczesnej i wystawa o Słup-

sku w czasach PRL. Zwiedzanie warto jed-
nak zacząć od Zamku Książąt Pomorskich 
z XVI w., w którym prezentowane są krypty 
dynastii Gryfitów, zabytki regionalnej sztuki 
sakralnej i inne świadectwa historii lokalnej. 
W Młynie Zamkowym upamiętniono daw-
nych autochtonów (Kaszubów, Słowińców, 
Krajniaków Złotowskich, mieszkańców Jam-
na i Łabusza). Ogółem zbiory liczą ponad 30 
tys. muzealiów i 22 tys. woluminów. Dodat-
kowo ze szczytu zamkowej wieży można la-
tem podziwiać pejzaż Słupska.
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Aktualnie do aplikacji mObywatel mo-
żemy dodać dane z dowodu osobi-
stego. Funkcja mTożsamość korzysta 
z danych z Rejestru Dowodów Osobi-
stych, które uwierzytelniamy profilem 
zaufanym. Po uruchomieniu aplikacji 
znajdziecie tam wszystkie te informa-
cje, które mamy w dowodzie, włącznie 
ze swoim zdjęciem. Możemy z niej ko-
rzystać wszędzie tam, gdzie nie jeste-
śmy wprost zobowiązani do okazania 

dowodu osobistego lub paszportu, np. 
podczas kontroli biletów w pociągu lub 
przy odbiorze przesyłki poleconej na 
poczcie. 

Drugą funkcją jest mPojazd, gdzie 
znajdziemy dane z dowodu rejestra-
cyjnego, polisy OC i karty pojazdu. 
Usługa pokazuje informacje o obo-
wiązkowym ubezpieczeniu OC pojaz-
du – w tym nazwę ubezpieczenia, se-
rię i numer polisy, okres ubezpiecze-

nia oraz jego wariant. Jeśli nie pamię-
tacie o terminach ważności posiada-
nego ubezpieczenia lub zbliżające-
go się przeglądu pojazdu – aplikacja 
na 30 dni przed terminem wygaśnięcia 
OC lub przed końcem ważności bada-
nia wyświetli komunikat z przypomnie-
niem. W mPojeździe znajdziemy także 
dane pojazdu: markę i model, rok pro-
dukcji, numer rejestracyjny, numer VIN, 
termin badania technicznego.

W aplikacji mObywatel znajdzie-
my również eRecepte, mLegityma-
cję szkolną, mLegitymację studencką. 
Kolejną funkcją będzie mPrawo Jaz-
dy i wtedy zniknie obowiązek wożenia 
ze sobą prawa jazdy.

Z aplikacji mObywatel korzysta po-
nad półtora miliona osób. 

Red.

Od 5 grudnia jeździmy bez prawa jazdy. 
Dokument zastąpi aplikacja.

 ■ W aplikacji mObywatel pojawi się funkcja mPrawo Jazdy, dzięki czemu nie będziemy musieli posiadać 
przy sobie dokumentów, uprawniających nas do jazdy samochodem. Ministerstwo Cyfryzacji informu-
je, że wszystko ma być gotowe już 5 grudnia br.
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Sport

Najpierw musieliśmy się zmierzyć 
z ograniczeniem liczby uczestników im-
prez (250 osób plus obsługa). Poradzili-
śmy sobie, dzieląc bloki eliminacyjne na 
dwa po 250 uczestników. Nie wiedzie-
liśmy tylko, jak to zrobić. Postanowili-
śmy dokonać go na podstawie najlep-
szego wyniku punktowego FINA w ciągu 
2019-2020 roku.

Wszystko układało się dobrze. Pan-
demia wygasała. Działaliśmy zgodnie 
z planem, angażując kolejne osoby i fir-
my m.in.: Adriana Walczyka – Głos Two-
ich Emocji – DJ, wolontariuszy, spon-
sorów prywatnych, DJAK Technikę Es-
tradową, Arenę, Pizzerię LeSer, WPT – 
Wrocławski Park Technologiczny S.A., 
MPWiK Wrocław, MPK Wrocław, Po-
lDróg, ETNO CAFÉ, OSHEE, moviGO, 
Kompozyty Sp. z o.o, WCRS, Aquapark 
Wrocław. Uzyskiwaliśmy kolejne patro-
naty: TVP Sport, TVP2, Gazeta Wro-
cławska, Radio Eska Śląsk. Przyłącza-
ły się nowe organizacje: Polski Zwią-
zek Pływacki, Polska Fundacja Narodo-
wa, Miasto Wrocław, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego, Dol-
nośląska Federacja Sportu. Czuliśmy, że 
to będą fantastyczne zawody.

Zaczęły napływać zgłoszenia. Ich 
liczba przerosła nasze najśmielsze ocze-
kiwania – ponad 900 zgłoszeń, a my by-
liśmy przygotowani na przyjęcie 500 
zawodników. Nie chciałam pozwolić 
na wykreślenie, aż 400 chętnych. Szep-
tałam trenerowi Widance do ucha: „Może 
trzy bloki, zróbmy trzy bloki”. Zgodził się 
na 700 zawodników (2 X 250 i 1 X 200). 

Teraz pana Tomasza Bachórza cze-
kało trudne zadanie – podział na gru-
py, stworzenie list startowych, wykreśle-
nia, zmiany itd. Do tej pory nie mam po-
jęcia jak on to zrobił. Ale udało się. Zno-
wu działaliśmy zgodnie z planem. Nieste-
ty nie długo.

W sobotę 10.10. przybiła nas infor-
macja o żółtej strefie w całej Polsce nas 
przybiła. Rząd ograniczył nam ilość osób 
na trybunach do 25 proc. Przy impre-
zie biletowanej stanęliśmy przed decy-
zją: rozgrywamy bez publiczności, poło-
wę wyrzucamy (nie mam pojęcia według 
jakiego kryterium), staramy się powięk-
szyć liczbę trybun na ograniczonej prze-
strzeni. Pomogła nam firma DJAK. 
„Stworzyliśmy” ponad 150 nowych miejsc 

dla publiczności. Po raz kolejny wybrnę-
liśmy. Wiedzieliśmy, że w czwartek rząd 
ma ogłosić nowe obostrzenia, ale ta-
kiego scenariusza nie przewidzieliśmy. 
„ZAMYKAMY PŁYWALNIE OD SOBO-
TY”. To nas ścięło z nóg. Dostałam set-
ki wiadomości: „Słyszałaś, zamykają pły-
walnie”, „Co teraz?!”… Już nawet nie od-
pisywałam, nie wiedziałam, co. Nawet 
przeszło mi przez myśl, żeby się poddać. 
Wtedy razem z trenerem Grzegorzem 
poszliśmy do obsługi technicznej (To-
masz Bachórz i Michał Harasim). Zasta-
nawialiśmy się, co możemy zrobić w je-
den dzeń. Opiszę teraz proces myślowy:
1. Rano eliminacje bloku piątkowego, po 

południu eliminacje bloku sobotniego. 
Brakowało nam trochę czasu. Szcze-
gólnie, że w każdym z bloków mieli-
śmy aż trzy rozgrzewki.

2. Rozegrać to w systemie Blok A1, Blok 
B1, Blok C1 i C2 razem (oszczędzając 
na rozgrzewce), Blok B2 i Blok A2

3. Rozegrać wszystkie wyścigi elimina-
cyjne każdej z trzech grup (A,B,C) 
i o 20.00 rozpocząć finały.
Zależało mi na finałach, bo wzbudza-

ją najwięcej emocji. Motywują zawodni-
ków, bo wtedy są prawdziwymi gwiazda-
mi. Światła reflektorów, kamery są zwró-
cone na nich. Sędziowie pod kierun-
kiem Ewy Furman, Waldemara Kiliana 
i czujnym okiem Jakuba Franka podję-
li się pracy od 6.00-24.00. Wolontariu-
sze, służby medyczne oraz Adam Wal-
czyk powiedzieli, że również są gotowi! 
Pan Bachórz kiwną głową – „dam radę” 
(pracował nad listami startowymi do trze-
ciej w nocy). Podjęliśmy się karkołomne-
go zadania „upakowania” dwóch dni za-
wodów w ciągu jednego.

Nikt mnie nie zawiódł. Cała obsługa 
przyszła na czas, a zawodnicy zadba-
li o prawdziwy show. Pomimo ogromnej 
intensywności startów (często po 6-8 
startów w ciągu jednego dnia) poziom 
sportowy imprezy nie ucierpiał, a na-
wet już w eliminacjach mogliśmy obser-
wować rekordy memoriału, czy Rekord 
Polski Juniorów 14-letnich Jana Brzó-
ski na 50 m stylem motylkowym. Fina-
ły zgodnie z moimi oczekiwaniami przy-
niosły jeszcze więcej emocji, tzn. kolej-
ne rekordy memoriału i najlepsze osią-
gnięcia w historii kraju Kornelii Fiedkie-
wicz i Zofii Chrzan. Uśmiech na twarzach 

zawodników i ich satysfakcja z wyścigów 
jest dla mnie największą nagrodą.

Chciałabym jeszcze podziękować 
Jarkowi Błażkowi i Szymonowi Gagatko-
wi za bezinteresowną pomoc w spiker-
ce, a wszystkim uczestnikom za zdyscy-
plinowanie i ułatwienie przeprowadzenia 
imprezy.

Organizacja zawodów to praca przez 
cały rok (już zaczynamy myśleć o przy-
szłym roku jeśli covid-19 minie).

Jestem wdzięczna za wszystkie gra-
tulacje i podziękowania za organizacje. 
W tej całej układance jestem małym puz-
zlem albo jednym z wielu zębów w kole 
zębatym. Mam trochę młodzieńczego 
zapału i chęci do pracy. Jednak bez do-
świadczenia Witolda Wasilewskiego (po-
mysłodawcy zawodów) i Grzegorza Wi-
danki, którego zasługi trudno wyliczyć 
(imponuje pamięcią absolutną i zdolno-
ściami łączenia ludzi) Memoriał Marka 
Petrusewicza nie doszedłby do skutku.

Marek Petrusewicz
W 1946 roku repatriowany do Polski. W latach 
1948–1956 członek sekcji pływackich w klu-
bach we Wrocławiu, Warszawie i Szczecinie. 
W 1958 dożywotnio zdyskwalifikowany W la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 50. i 60. 
elektryk w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa War-
skiego. Od 1968 członek wrocławskiej sekcji 
pływackiej osób niepełnosprawnych (po wcze-
śniejszej amputacji nogi). W latach 1980-1982 
specjalista ds. szkolenia osób niepełnospraw-
nych w Wojewódzkiej Federacji Sportu we Wro-
cławiu.
Od IX 1980 w „Solidarności”; od X 1980 repre-
zentant WFS w MKZ we Wrocławiu. 25 XI – 6 XII 
1980 członek Tymczasowej KKK Pracowników 
Kultury Fizycznej; w VI 1981 delegat na I WZD 
Regionu Dolny Śląsk, od VII członek Prezydium 
ZR (odpowiedzialny za Dział Warunków Pracy, 
Bytu i Ochrony Zdrowia); organizator wykładów 
i spotkań z działaczami „Solidarności” i opozycji 
z całej Polski (m.in. Anną Walentynowicz, Sewe-
rynem Jaworskim, Leszkiem Moczulskim).
13 XII 1981 uczestnik strajku w Zajezdni Autobu-
sowej nr VII MPK we Wrocławiu, nast. w siedzi-
bie ZR zatrzymany i pobity przez ZOMO. 13 XII 
internowany, przetrzymywany w Ośrodku Od-
osobnienia we Wrocławiu, 22 XII zwolniony; 11 
III 1982 zwolniony z pracy. 1982–1990 współpra-
cownik Solidarności Walczącej (oddał mieszka-
nie przy ul. Szybowcowej do dyspozycji druka-
rzy z grupy Barbary Sarapuk; w mieszkaniu przy 
ul. Drukarskiej prowadził nasłuch SB oraz punkt 
kolportażowy). W l. 80. autor w prasie podziem-
nej.Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach 
(1952); dwukrotny rekordzista świata w pływa-
niu na 100 m stylem klasycznym (1953, 1954); 
srebrny medalista Mistrzostw Europy w Turynie 
(1954).

Kamil Dworaczek

Uroczystego otwarcia Memoriału dokonują (od le-
wej): Jarosław Krauze – radny Wrocławia, Paweł 
Rańda – były mistrz olimpijski, wiceprezes wro-
cławskiego Aquaparku, Grzegorz Widanka

Kornelia Fiedkiewicz, zawodniczka MKS Juvenia 
Wrocław, po zwycięskim starcie i pobiciu rekor-
du Polski

Organizatorzy Memoriału (od lewej): Grzegorz 
Widanka i Witold Wasilewski (pomysłodawca im-
prezy)

Alicja Tchórz w otoczeniu wolontariuszy na XXXI 
Memoriale

Dekoracja w kategorii 100 m st. grzbietowym 
kobiet

Dekoracja w kategorii 50 m st. motylkowym męż-
czyzn. Od lewej: Paweł Korzeniewski, Kacper 
Stokowski (złoto), Jakub Majerski

Start

Memoriał Marka Petrusewicza
 ■ Od marca wiedzieliśmy, że będzie to trudna edycja. Obserwowaliśmy rozwój pandemii głęboko wie-

rząc, że uda nam się rozegrać zawody.

Alicja Tchórz
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