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gazeta im. Kornela Morawieckiego

Kto się smuci 
i dlaczego?

 ■ Przed tygodniem Departament 
Stanu USA, powołując się na zapi-
sy ustawy Chemical and Biological 
Weapons Control and Warfare Eli-
mination Act z 1991 r., poinformował o nałożeniu 
na Rosję kolejnych sankcji, jako reakcję na użycie 
środka nowiczok podczas próby otrucia Aleksie-
ja Nawalnego. Jednocześnie Amerykanie rozsze-
rzyli sankcje nałożone, na mocy tej samej ustawy, 
po próbie zabójstwa Skripalów w 2018 r.

Czy Prawo 
i Sprawiedliwość 
jest partią 
populistyczną?

 ■ W poprzednich dwóch ar-
tykułach przyjąłem, że ruchy 
populistyczne mogą być antymodernizacyjne i/
lub antyelitarystyczne. Te pierwsze wyrastają 
z kontestacji nierównomiernie rozkładanych 
społecznych kosztów i zysków modernizacji. 
Te drugie – są rezultatem sprzeciwu wobec do-
konujących się procesów oligarchizacji libe-
ralnej demokracji.

Legenda 
niezależnych 
mediów

 ■ Legenda opowiada o niezależ-
nej produkcji telewizyjnej, pro-
wadzonej przez dziennikarzy 
i producentów, którzy pochodzą 
z rewolucji solidarnościowej. To rzekomo oni w sta-
nie wojennym, umykając przed komunistyczną SB, 
drukowali i kolportowali ulotki i gazety. No i dzisiaj, 
kontynuując swą niezależną produkcję, nawiązują do 
najpiękniejszych kart podziemnej roboty wydawni-
czej w czasach PRL.

Człowiek, 
który w nic nie 
wierzy, boi się 
wszystkiego.

George Bernard 
Shaw

(1856-1950)

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

Czwarta władzaBunt knajackich 
mas

Księga Bakonona Dwie koncepcje 
Polski
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Zburzyć Fort 
TVN
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Knajacka masa nie jest jed-
norodna, składa się z od-
rębnych grup, wężowisk, ko-
tłowisk. Dominują ucznio-
wie z domów, w których się 
ogląda TVN, słucha TOK 
FM i czyta „Gazetę Wybor-
czą”, czyli „wehikuł prawdy”. 
No i coś jest w tym wehikule 
prawdy, zapewne jest spe-
cyficzna prawda, bo Trocki 
z pewnością uznałby wehi-
kuł za plagiat z bolszewic-
kiej „Prawdy”.

Bill Gates, który przeważają-
cą część swego życia spędził 
w najrozmaitszych bańkach 
– bogata i zasiedziała rodzi-
na w Seatle, początki rewo-
lucji informatycznej, czyli pro-
gramowanie, sztuczne języ-
ki i systemy operacyjne, za-
rządzanie Microsoftem, sfera 
bardzo bogatych ludzi – spo-
strzegł w pewnym momencie, 
że nie wszyscy żyją tak syto 
i wygodnie jak on. A niektó-
re dzieci z Lagos muszą się 
wręcz uczyć przy świecach...

Od wieków mamy w naszym 
kraju takich, dla których nie-
podległość Polski jest nie-
pożądana. (...) Feliks Dzier-
żyński, gen. Karol Świer-
czewski „Walter”, Julian 
Marchlewski wraz z Czer-
wonym Pułkiem Warsza-
wy nieśli zagładę polskiej 
niepodległości, bo wiedzie-
li, że szansę ich panowania 
w Polsce daje im wyłącznie 
wejście w role sterowanych 
z zewnątrz marionetek.

Ameryka kocha wolność… 
podatkową w Gwatemali, na 
Kostaryce i w Panamie. To 
dlaczego miałaby nie kochać 
wolności w Polsce? Straż-
nicą amerykańskich intere-
sów w Polsce jest amerykań-
ski TVN. To nie jest stacja te-
lewizyjna. To Fort TVN. Lu-
dzie z tego Fortu pilnują, wę-
szą, podglądają, nagrywają, 
a następnie walczą z Polską. 
(...) Ten Fort jednak przypomi-
na trochę okręt, który ma za-
tonąć. Szczury już uciekają.

Rynek informacji medial-
nych, jak każdy inny, regulo-
wany jest przepisami, usta-
wami, zasadami i pojęcia-
mi, którymi posługuje się on 
w celu osiągnięcia najwięk-
szych efektów. Aby je osią-
gać, trzeba najpierw zainwe-
stować w redakcje, lokale, 
drukarnie, reklamę i kolpor-
taż. Wszystko to są sumy, na 
które stać tylko małą grupę 
najbardziej wpływowych lu-
dzi w państwie.

Holokaust 
Kościoła? Wywiad 
z Michaelem 
Hessemannem
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Paweł 
Zyzak

Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc

Kornela już z nami nie ma, jednak 
my wydajemy gazetę dalej. Uważa-
my, że w ten sposób pielęgnujemy 
pamięć o Kornelu i że to jest nasz 
obowiązek.

Kornel zawsze kojarzył się z ga-
zetą. Już w 1979 roku związał się 
z Biuletynem Dolnośląskim wyda-
wanym poza cenzurą we Wrocła-
wiu. W sierpniu 1980 wraz z „Biulety-
nem Dolnośląskim” włączył się w or-
ganizowanie strajków we Wrocławiu. 
To pismo, które składało się z 36 
stron, ukazywało się do roku 1990 
i doczekało się 96 wydań, nakład się-
gał 10 tys. egzemplarzy.

Później od początku stanu wojen-
nego zaczął wydawać „Z dnia na 
dzień”, pismo Solidarności Dolnoślą-
skiej Regionalnego Komitetu Strajko-
wego we Wrocławiu.

Na przełomie maja i czerwca 
1982 r. założył Solidarność Walczą-
cą, której organem był tygodnik „So-
lidarność Walcząca” i setki innych ty-
tułów. Przypominam sobie publika-
cję Szczepana Rudki „Wrocławskie 

pisma bezdebitowe”; dokumentuje 
ona blisko 500 tytułów ukazujących 
się w tym czasie poza zasięgiem 
cenzury w samej tylko stolicy Dol-
nego Śląska. Kornel, głosząc swo-
je myśli, idee, racje, walczył tak jak 
śpiewał Jan Krzysztof Kelus, tą „pa-
pierową amunicją” o sprawiedliwy, 
solidarny świat.

Później było pismo „Dwa Dni”, 
które na krótko ukazało się po 
1989 roku. Wreszcie w 2011 roku 
ukazał się dwutygodnik gazeta „Oby-
watelska”, która ma już dziesięć lat. 
Wydaliśmy 240 numerów. Po śmier-
ci Kornela los gazety był niepewny. 
Mamy jednak nadzieję, że z gronem 
przyjaciół i wyśmienitych autorów 
będziemy wydawali ją nadal.

Współczesny świat i media 
są w większości liberalne. Świet-
nie egzystują nie tylko w Polsce, 
USA, Francji… Mają duże nakłady, 
liczne reklamy. Natomiast media 
prawicowe, również nasza gazeta, 
są jak uboga krewna. Dlaczego?

Krzysztof 
Brzechczyn
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Dziesięciolecie
 ■ Dokładnie 10 lat temu wydaliśmy 

pierwszy numer naszej gazety. Jej 
twórcą był śp. Kornel Morawiecki. Albert Łyjak



Polska i Polacy

Jest to przedsięwzięcie naukowe o charakte-
rze leksykograficznym, realizowane, wespół 
z Piotrem Wierzchoniem z Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, przy pomo-
cy kilku młodszych kolegów z tejże uczelni. 
Nazwa tej inicjatywy brzmi tajemniczo, ale 
po kolei, chodzi o słowniki, czyli książki, do 
niedawna tylko papierowe, a od paru dekad 
także elektroniczne, cyfrowe.

Słowniki są wytworem, dobrem kultury 
narodowej; im liczniejszy i mądrzejszy na-
ród, tym więcej słowników tworzy. W Polsce 
pierwsze słowniki były z reguły słownikami 
przekładowymi, z językiem łacińskim, nie-
mieckim i in.; powstawały w średniowieczu. 
Słowniki jednojęzyczne, polsko-polskie, ob-
jaśniające wyrazy polskie polskimi słowa-
mi, zaczęły powstawać dopiero od XIX w. 
Owo stulecie jest już bardzo odległe, nie-
znane. Słowniki XIX-wieczne zatem intere-
sują obecnie nielicznych.

Inaczej się ma rzecz ze słownika-
mi wydanymi w okresie 1901-2000. Wymie-
nię tu dwa największe i zarazem najważ-
niejsze – z punktu widzenia historii polskiej 
leksykografii, jak też historii Polski: (1) Słow-
nik języka polskiego w 8 tomach, nazywa-
ny warszawskim, z lat 1900-1927, pod red. 
J. Karłowicza, A. A. Kryńskiego i W. Niedź-
wiedzkiego, oraz (2) Słownik języka polskie-
go w 11 tomach, również wydany w Warsza-
wie, w latach 1958-1969, pod red. W. Do-
roszewskiego. Pierwszy zarejestrował ok. 
270 000 wyrazów, drugi tylko ok. 125 000, 
ale ta różnica ilościowa nie przemawia bez-
względnie na korzyść słownika starsze-
go, ponieważ notuje on zbyt wiele haseł ar-
chaicznych, nawet staropolskich, gwaro-
wych, nie skąpi wariantów fonetyczno-pi-
sowniowych. Słownik PRL-owski mimo du-
żego ograniczenia siatki haseł wygrał walkę 
z czasem, okazał się znacznie użyteczniej-
szy, podając bogaty i różnorodny materiał 
cytatowy wiernie, z reguły bez skrótów, bez 
adaptacji (jeśli nie liczyć uwspółcześnienia 
ortografii cytatów z tekstów XVIII i XIX w.), 
z dokładnymi adresami bibliograficznymi, 
ze wskazaniem – rzecz wyjątkowa, cenna 
– strony cytowanego źródła.

Bez obu tych dzieł – jak też kilku innych, 
mniejszych, tu niewymienionych – trudno 
sobie wyobrazić rozwój polskiej kultury, hu-
manistyki w XX w.; na pewno byłby on słab-

szy, uboższy pod względem językowym i li-
terackim.

W wieku XXI pojawiło się jednak coś 
zupełnie nowego: słowniki elektroniczne, 
dostępne w Internecie. Nie będę tu pisał 
o osiągnięciach naszych konkurentów na-
ukowych na polu leksykografii cyfrowej, lecz 
skupię się na opracowaniu, „zawieszonym” 
na stronie www.nfjp.pl. Dlaczego w jego na-
zwie występuje nobilitujący przymiotnik na-
rodowy? Bo jedno z dzieł kolegów również 
zostało nim wyróżnione. Absolutną nato-
miast nowością jest tu kluczowy termin foto-
korpus. Wiąże się on bezpośrednio z termi-
nem słownik. Te opisane wyżej, warszaw-
ski i „Doroszewski”, to też korpusy, czy-
li zbiory wyrazów, ale wytworzone ręcz-
nie, z udziałem maszyny do pisania: eks-
cerptorzy, redaktorzy czytali teksty źró-
dłowe i wybierali z nich odpowiednie cy-
taty; te, przepisane na maszynie, na fisz-
kach, tworzyły właśnie wielki korpus tek-
stowy danego słownika. Praca to była bar-
dzo uciążliwa, zajmowała lata i z koniecz-
ności, nie mogła gwarantować stuprocen-
towej wierności wypisków. Nasz fotokorpus 
powstał i jest wciąż rozbudowywany na ba-
zie drukowanych tekstów źródłowych (po-
nad 12 000 dokumentów, w wypadku zna-
komitego „Doroszewskiego” to było poniżej 
4 000 pozycji), które trzeba było zeskano-
wać i przekształcić w teksty elektroniczne. 
Forma elektroniczna zapewnia wierność 
cytatu bezwzględną w stosunku do źró-
dła drukowanego na papierze i – co równie 
istotne – przyspiesza fenomenalnie tworze-
nie fotokorpusu. Korzystaliśmy w tej pracy 
także z przebogatych zasobów tzw. regio-
nalnych bibliotek cyfrowych (a jest ich obec-
nie w Polsce ponad 50). Zbiory cyfrowe wła-
sne i owych bibliotek umożliwiły nam zgro-
madzenie w ciągu kilku lat znacznej liczby 
fotocytatów (ok. 230 000), pochodzących 
z tekstów opublikowanych w latach 1901-
2000. Fotocytaty te poświadczają istnie-
nie w polszczyźnie ponad 250 000 wyra-
zów i to tylko dla wieku XX, podczas gdy 
„Doroszewski” udokumentował cytatowo je-
dynie ok. 125 000 haseł, dla okresu znacz-
nie dłuższego: od lat 70. wieku XVIII do r. 
1967.

Tak radykalne zawężenie chronologicz-
ne tekstów źródłowych przy jednoczesnym 

poważnym zwiększeniu ich liczby w na-
szym Fotokorpusie sprawiło, że stał się 
on swojego rodzaju skarbnicą leksykalną 
polszczyzny, ujawniającą ogromną różno-
rodność tematyczną dorobku tekstowego 
Polaków, wydawanego nie tylko w Polsce, 
ale i poza jej granicami (w słowniku pod red. 
W. Doroszewskiego nie mogły oczywiście 
znaleźć się cytaty choćby z paryskiej „Kul-
tury”). Por. znaleziony przez nas fotodoku-
ment do hasła antypatriotyzm:

Ten dokument pochodzi z 1957 r. Ta-
kimi właśnie, takiej szaty graficznej, orygi-
nalnymi obrazkami cyfrowymi jest wypeł-
niony cały nasz Fotokorpus od A do Ż.

Pozostając w kręgu problemów pa-
triotyzmu, polskości, walki o Polskę, któ-
re wypełniały bez reszty życie niezapo-
mnianego Kornela Morawieckiego (i któ-
rego biografia wystarczyłaby na kilka fil-
mów fabularnych), zwróćmy uwagę na 
taki przykładowy zestaw haseł Fotokorpu-
su: antypolonizm, antypolskość, anty-
polszczyzna, katolicko-piastowski, le-
gionowo-patriotyczny, młodopatriota, 
niby-patriotyzm, niepatriotyzm, pan-
patriotyzm, patriotyczność, poloniza-
cyjny, polonocentryzm, polonofana-
tyk, polonofob, propiłsudczyk, propol-
skość, przeciwnarodowy, przeciwpol-
ski. Słowa te, wraz z tysiącami innych, po-
krewnych tematycznie (których nie sposób 
tu wyliczyć), w połączeniu z odpowiednio 
dobranymi, wyrazistymi cytatami, stwarza-
ją niepowtarzalny klimat polskości, rysują 
i dokumentują jej dzieje, a Fotokorpus sta-
je się jej zwierciadłem, wyjątkowym, jedy-
nym, pod względem liczby haseł zilustro-
wanych prawdziwymi cytatami tekstowy-
mi największym słownikiem ogólnym języ-
ka polskiego. Nie ma potrzeby dodawać, 
że zawiera on tysiące wyrazów we wcze-
śniejszych słownikach polskich nieodnoto-
wanych, ocalając je od zapomnienia. Sło-
wa są znakami historii narodu, zapamięty-
wanie ich i utrwalanie jest zatem czynem 
patriotycznym.

Prof. zw. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, emerytowany 
profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowe Soplicowo, nowe centrum polszczyzny...
Pamięci Kornela Walczącego

 ■ Kto nie pamięta „Pana Tadeusza”, może przeczytać w Internecie o tym starym Soplicowie i centrum pol-
szczyzny. Przypuszczam, że Adam Mickiewicz byłby rad, gdyby się dowiedział, że do jego pięknej wizji li-
terackiej nawiązuje Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego, dostępny od 2014 r. na stronie www.nfjp.pl.

Joanna Mucha posłanka, która przez 
lata była w Platformie Obywatel-

skiej, nieraz zyskiwała medialny roz-
głos swoimi niefortunnymi wypowie-
dziami. Działalność w nowej formacji 
Mucha zaczęła od wyjątkowo mocne-
go akcentu: ośmieszenia zarówno sie-
bie, jak i samego Szymona Hołowni: 
– Hołownia jest człowiekiem niezwy-
kle dobrze wykształconym... niezwykle 
dobrze poruszającym się w tematach 
politycznym – powiedziała.
Na co prowadzący zareagował, pyta-
jąc: – Czyli jak jest wykształcony, bo ja 
przyznam, że nie wiem?
Joanna Mucha próbowała odpowie-
dzieć wymijająco, tłumacząc:
– Ja mówię o tym, że w trakcie kampa-
nii wyborczej on nie brał jakby haseł, 
które powtarzał...
Dziennikarz przerwał jej: – Ale 
o wykształceniu mówiła Pani, że jest 
niezwykle dobrze wykształcony... więc 
jak jest wykształcony?
Mucha starała się jeszcze desperac-
ko ratować, ironizując: – No to proszę 
zapytać go i proszę się z nim spotkać...
Ale dziennikarz nie ustępował: – To nie 
ja mówiłem, że Hołownia jest niezwy-
kle dobrze wykształcony, tylko Pani po-
seł. Jednak nie dostał odpowiedzi.
A jak faktycznie jest wykształcony Szy-
mon Hołownia? Przez 5 lat studiował 
psychologię w warszawskiej Szkole 
Wyższej Psychologii Społecznej, ale... 
studiów nie ukończył.

Poseł Lewicy Maciej Gdula co chwi-
la prowokuje, konsekwentnie bu-

dując własną rozpoznawalność. Teraz 
uderzył w jedną z najpiękniejszych pol-
skich powieści: „Moja 11-letnia córka 
przebrnęła przez »W pustyni i w pusz-
czy«. Nie ma chyba w polskiej litera-
turze drugiej podobnej perły łączą-
cej w takim natężeniu rasizm, kolonia-
lizm i patriarchat. Kanon lektur w pod-
stawówce nadaje się do kosza. Prze-
stańmy męczyć i zatruwać dzieci”.

Głosowanie przeciwko Funduszo-
wi Odbudowy będzie głosowa-

niem przeciwko ważnym interesom go-
spodarczym Polski – powiedział rzecz-
nik rządu Piotr Müller, pytany o wątpli-
wości Solidarnej Polski w sprawie fun-
duszu. Przyznał zarazem, że jest różni-
ca zdań w obozie Zjednoczonej Prawicy 
przy ocenie tego funduszu. „Jeden koali-
cjant – Porozumienie zdecydowanie po-
piera, drugi (Solidarna Polska) ma wąt-
pliwości”. Nie odpowiedział jednoznacz-
nie na pytanie, czy jeśli ministrowie z So-
lidarnej Polski zagłosują przeciw fundu-
szowi, będą musieli odejść z rządu.

Kwota wolna od podatku w wysoko-
ści 30 tys. zł i emerytura bez podat-

ku do 2,5 tys. zł. Takie elementy mają 
się znaleźć w programie Nowy Ład, 
jaki PiS ma ogłosić 20 marca – poda-
je portal Oko.press. Ten sam serwis 
od razu przystępuje jednak do podwa-
żania sensowności takich rozwiązań. 
To kosztowne pomysły za dziesiątki 
miliardów złotych. Jak widać, z każde-
go ciekawego, prospołecznego rozwią-
zania można robić zagrożenie dla bez-
pieczeństwa finansów państwa i do-
szukać się brudnej politycznej gry. Wy-
starczy przypomnieć nagonkę na pro-
gram „Rodzina 500 plus”. Jak się skoń-
czyło? Wszyscy wiemy.

Jan Wawrzyńczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 marca 2021 roku zmarła

śp. Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz (1945-2021).

Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz była profesorem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego i tam też zaczęła 
się Jej działalność opozycyjna. W 1968 roku uczestniczyła w strajku na Uniwersytetcie Wrocławskim, była sygnatariuszką listu 
do władz PRL w sprawie polityki kadrowej na UWr. oraz listu protestacyjnego w sprawie aresztowanych członków KOR. Do roku 
1980 współpracowała ze środowiskami opozycyjnymi (KOR, SKS, TKN), zajmowała się kolportażem wydawnictw, współredagowała 
Biuletyn Dolnośląski. W roku 1980 współorganizowała organizację związkową NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Wrocławskim.
W czasie stanu wojennego angażowała się w pomoc przy nawiązywaniu kontaktów zagranicznych, pośredniczeniu w przekazywaniu 

pomocy, m.in. nadajników zarówno dla SW, jak i RKS.
Pamiętać będziemy Jej niesłychaną erudycję, życzliwość, niezwykłą skromność i Jej gotowość do pomocy innym.

Niech Pan Ją przyjmie do swojego Królestwa.

RIP
Przyjaciele z Solidarności Walczącej

Profesorowi Janowi Waszkiewiczowi wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Jego ukochanej żony, 
Agnieszki Wojciechowskiej-Waszkiewicz składają Przyjaciele z Solidarności Walczącej
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Opinie i Akcenty

Populizm reakcją na 
transformację ustrojową

Jednym z elementów terapii szo-
kowej zaaplikowanej na początku 
lat 90. w Polsce przez Międzyna-
rodowy Fundusz Walutowy i Bank 
Światowy była prywatyzacja go-
spodarki połączona z wysokim 
bezrobociem i drastycznym ob-
niżeniem dochodów pracowni-
czych Przykładowo, w styczniu 
1990 roku produkcja przemysłu 
spadła o ponad 30 proc., zaś do-
chód narodowy o 11 proc. W la-
tach 1990-1991 dochody realne 
z pracy w indywidualnych gospo-
darstwach rolnych obniżyły się 
do 40,3 proc., zaś płace pracow-
ników spadły do poziomu 65,9 
proc., co wyeliminowało poważ-
ną część społeczeństwa z prze-
kształceń własnościowych (po-
daję za: T. Kowalik, www.pol-
skatransformacja.pl. Warszawa 
2009, s. 168).

W pierwszych latach transfor-
macji rząd RP nie tylko nie miał 
żadnej strategii rozwoju gospo-
darki narodowej, ale i negował po-
trzebę wypracowania takiej stra-
tegii. Zgodnie ze słowami Tade-
usza Syryjczyka, ministra prze-
mysłu w rządzie Tadeusza Ma-
zowieckiego: „najlepszą polity-
ką przemysłową jest jej brak”. 
Trzeba przyznać, że w tej mierze 
„pierwszy niekomunistyczny rząd” 
III RP dotrzymał słowa. Na po-
czątku lat 90. XX wieku upadło 
1675 zakładów przemysłowych, 
pracę straciło 1,7 mln, a jeżeli 
uwzględnić członków rodzin osób 
pozostających bez pracy, to skut-
ki bezrobocia dotknęły 5 mln osób 
(A. Karpiński i in. Od uprzemysło-
wienia w PRL do deindustrializa-
cji kraju, Warszawa 2015, s. 14). 
Według wyliczeń Kazimierza Po-
znańskiego w latach 1990-1999 
majątek państwowy został sprze-
dany za cenę ok. 9-12 proc. 
jego rzeczywistej wartości (K.Z. 
Poznański, Wielki przekręt. Klę-
ska polskich reform, Warszawa 
2000, s. 40-41).

Na bankructwo firm działa-
jących w PRL złożyło się szereg 
czynników: część nich była bez-
pośrednim rezultatem polityki go-
spodarczej pierwszych rządów 
III RP, część – była niezależna 
od zamiarów czy działań transfor-
macyjnych rządów: np. załamanie 
handlu z ZSRR i krajami RWPG, 
a część miała podwójny subiek-
tywno-obiektywny charakter. Do 
takich należała liberalizacja han-
dlu zagranicznego, która była nie-
uniknionym następstwem poli-
tycznego i gospodarczego otwar-
cia się na Zachód, prowadząca 
do eksportu na polski rynek tań-
szych, lecz i wyższej jakości pro-
duktów zachodnich, co przyczy-

niło się do bankructwa krajowych 
producentów. Jednakże te nega-
tywne skutki eksportu mogły być 
łagodzone odpowiedzialną poli-
tyką celną i innymi pochodnymi 
makroekonomicznymi narzędzia-
mi dając krajowym producentom 
niezbędny czas na dostosowanie 
się do nowych warunków. Z tych 
możliwości rządy pierwszej po-
łowy lat 90 XX wieku – działając 
pod wpływem dogmatu Syryjczy-
ka – nie korzystały.

Naturalną niejako reakcją na 
skutki społeczne pierwszego 
dziesięciolecia transformacji było 
pojawienie się i wzrost popular-
ności ruchów populistycznych. 
Już w pierwszych wyborach pre-
zydenckich w 1990 r. do drugiej 
tury dostał się nikomu wcześniej 
nieznany Stan Tymiński, peru-
wiańsko-kanadyjski biznesmen, 
przedstawiający się jako kandy-
dat spoza układu. Ta samo-pre-
zentacja wystarczyła na otrzy-
manie w I turze wyborów 3 797 
605 głosów (23,1 proc.) i wyprze-
dzenie Tadeusza Mazowieckie-
go. W drugiej turze – pomimo me-
dialnej nagonki elit III RP – po-
parło go niewiele mniej, bo 3 683 
098 wyborców, którzy stanowi-
li 25,75 proc. ogółu wyborców. 
Medialno-intelektualno-politycz-
ny salon III RP wobec wyborców 
Stana Tymińskiego stosował po-
gardliwe określenie homo sovieti-
cus wprowadzone przez ks. Józe-
fa Tischnera.

W drugiej połowie lata 
90. i pierwszym dziesięciole-
ciu XXI w. klasycznym przykła-
dem ruchu populistycznego była 
Samoobrona Andrzeja Leppera, 
którą w wyborach parlamentar-
nych (2001 i 2005) i prezydenc-
kich (2005) popierało ponad 10 
proc. wyborców.

Populizm reakcją na 
oligarchizację liberalnej 

demokracji?

Jeżeli jednym, ze źródeł populi-
zmu miał być sprzeciw wobec oli-
garchizacji liberalnej demokra-
cji, to w Polsce tego typu popu-
lizm nie mógł się narodzić, gdyż 
demokracja liberalna po Okrą-
głym Stole właściwie się nie na-
rodziła.

Zawarte w kwietniu 1989 r. po-
rozumienie przy Okrągłym Sto-
le stanowiło o przeprowadze-
niu niekonfrontacyjnych wybo-
rów, w trakcie których kandyda-
ci Solidarności mieli rywalizo-
wać o 35 proc. mandatów do Sej-
mu. Między pierwszą a drugą 
turą wyborów zmieniono ordyna-
cję wyborczą, umożliwiając stro-
nie koalicyjno-rządowej obsa-
dzenie 33 mandatów z listy kra-
jowej. W lipcu 1989 r. Zgroma-
dzenie Narodowe wybrało Woj-

ciecha Jaruzelskiego na prezy-
denta, którego kadencja miała 
skończyć się w 1995 r. Ewolucyj-
ne przemiany ustrojowe gwaran-
towały PZPR wpływ na przebieg 
i tempo demokratyzacji a środo-
wiskom post-pezetpeerowskim – 
trwałą obecność w życiu społecz-
no-politycznym Polski.

Efektem podjętych de-
cyzji politycznych była bier-
ność wobec procesów uwłasz-
czenia nomenklatury, bloko-
wanie lustracji, czy zachowa-
nie niezmienionego pod wzglę-
dem personalnym sądownic-
twa. Rozpatrzmy ten ostatni przy-
kład. Podczas obrad Okrągłe-
go Stołu postanowiono powołać 
Krajową Radę Sądownictwa, któ-
ra miałaby rekomendować kan-
dydatów na stanowiska sędziów. 
Instytucja ta została wprowadzo-

na do konstytucji jeszcze PRL 
już w kwietniu 1989 r., a projekt 
ustawy został przygotowany la-
tem 1989 r. i bez istotnych za-
strzeżeń przesłany w październi-
ku tegoż roku przez rząd Mazo-
wieckiego do sejmu, który pod ko-
niec roku przyjął ustawę o KRS. 
Jak zauważa Antoni Dudek: 
„W przeciwieństwie do innych sfer 
aparatu państwowego, w których 
korekta była możliwa za spra-
wą kolejnych rządów, w przy-
padku sądownictwa okazało się 
do niewykonalne. Przysłowio-
wa klamka zapadła w tej spra-
wie już w pierwszych miesiącach 
działalności rządu Mazowieckie-
go. W konsekwencji konstytucyj-
nych gwarancji sędziowskiej nie-
zawisłości wytworzony w 1990 r. 
układ personalny uległ petryfika-
cji” (A. Dudek, Od Mazowieckie-
go do Suchockiej. Pierwsze rzą-
dy wolnej Polski, Kraków, 2019, 
s. 221).

Prawo i Sprawiedliwość 
a populizm. Podobieństwa 

i różnice

Z racji swego semantycznego roz-
mycia, pojęcie populizmu – rozu-
miane jako synonim oportunizmu 
i demagogii – może być uży-
tecznym narzędziem politycz-

nego stygmatyzowania. Tak 
jest w przypadku Prawa i Spra-
wiedliwości, które w zachodnich 
publikacjach czy to popularnych, 
czy to naukowych określane jest 
– bez głębszej refleksji – mianem 
ugrupowania populistycznego.

Tymczasem wydaje się, że 
jednoznaczne określenie poli-
tyki prowadzonej przez PiS jest 
bardziej złożone. Ograniczę się 
do jej najbardziej podstawowych 
komponentów. W sferze ekono-
micznej polityka rządów Zjedno-
czonej Prawicy jest korektą przy-
jętej po 1989 r. neoliberalnej po-
lityki gospodarczej polegają-
cą na uzupełnieniu jej o elemen-
ty państwa opiekuńczego, co po 
II wojnie światowej było dome-
ną raczej rządów socjaldemokra-
tycznych. Taką rolę pełnią świad-
czenia społeczne 500+ wpro-

wadzone najpierw na drugie, 
a później na pierwsze dziec-
ko, 13 i 14 emerytura, wypraw-
ka szkolna 300+ czy wielokrot-
ny, od 2015 r. wzrost płacy mi-
nimalnej. Co ciekawe – wbrew 
obawom środowisk neoliberal-
nych – polityka redystrybucyjna 
była wprowadzana odpowiedzial-
nie i nie doprowadziła do wzro-
stu bezrobocia, np. rezygnacji 
z pracy przez matki wychowujące 
dzieci i utrzymywania się wyłącz-
nie ze świadczeń społecznych. 
Obecnie, według danych Eurosta-
tu, Polska ma najniższe bezrobo-
cie w Unii Europejskiej.

W sferze politycznej, działa-
nia rządów Zjednoczonej Prawi-
cy są próbą dokończenia proce-
sów dekomunizacyjnych w sferze 
symbolicznej (np. dekomuniza-
cja nazw ulic i placów), czy eko-
nomicznej (np. ustawa deubekiza-
cyjna). Elementem tej polityki ma 
być również reforma sądownic-
twa, którego ustrój i skład perso-
nalny pozostawał w zasadzie nie-
zmieniony od 1989 r. Wydaje się, 
że te dekomunizacyjne elementy 
programu Prawa i Sprawiedliwo-
ści zadecydowały w głównej mie-
rze o anty-elitarystycznej retory-
ce tej partii prowadzącej oskar-
żeniom o populizm. Tymcza-
sem mało kto pamięta o współ-

pracy PiS i PO w latach 2001-
2005, niezrealizowanych pla-
nach rządów PO-PiS-u czy dość 
częste transfery personalne mię-
dzy oboma ugrupowaniami. Wy-
starczy wspomnieć tylko Ludwi-
ka Dorna, Jarosława Gowina, Mi-
chała Kamińskiego, Joannę Klu-
zik-Rostkowską, Kazimierza Mar-
cinkiewicza, Pawła Poncyljusza, 
itp.

Pod względem ideowo-kul-
turowym Prawo i Sprawiedli-
wość jest typową partią chadec-
ką … ale sprzed 1968 roku. Re-
alizacją obyczajowego konserwa-
tyzmu było na przykład wprowa-
dzenie zakazu handlu w niedzie-
lę, czy polityka kulturalna promu-
jąca patriotyzm, popularyzację hi-
storii ojczystej, wartości rodzinne 
i wspólnotowe.

Te trzy komponenty progra-
mowe: lewicowa polityka go-
spodarcza, antypostkomu-
nizm i konserwatywna polity-
ka kulturowa składają się na po-
litykę rządów PiS w latach 2015-
2020. Realizacja konkretnych 
przedsięwzięć ireform pochodzą-
cych z odmiennych komponentów 
programowych napotyka prze-
szkody w ich realizacji. Z patrio-
tyczno-konserwatywną polityką 
kulturową sprzeczna jest np. refor-
ma nauki promująca jej bezmyśl-
ne „umiędzynarodowienie”. Wa-
runkiem zawarcia politycznych 
kompromisów jest pewna doza 
oportunizmu ze strony wszyst-
kich wchodzących w skład obozu 
ZP podmiotów. I pod tym wzglę-
dem ZP może istotnie przypomi-
nać ruchy populistyczne, które 
nie mając wykrystalizowanej ide-
ologii, na bieżąco i często przy-
padkowo dokonują hierarchizacji 
swoich celów.

Rozpatrzmy teraz drugą ce-
chę ruchów populistycznych, czyli 
ich swoisty antyelitaryzm. W przy-
padku PiS cecha ta nie wyni-
ka z populistycznych inklina-
cji tej partii, lecz jest rezulta-
tem jej anty-postkomunizmu 
i opozycji wobec dominują-
cych w kulturze masowej libe-
ralno-lewicowych treści świa-
topoglądowych. Pod tym wzglę-
dem za ugrupowanie populistycz-
ne uznać można Ruch Kukiz-15. 
Jego przywódca otwarcie kryty-
kuje partiokrację, postuluje wpro-
wadzenie JOW-ów i domaga się 
zniesienia dotacji dla partii poli-
tycznych z budżetu państwa. Tak 
się jednak składa, że w ostat-
nich wyborach parlamentarnych 
Ruch Kukiz-15 zawarł koali-
cję wyborczą ze PSL-em, spadko-
biercą powstałego w czasach sta-
linowskich Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego. Zaiste, polity-
ka polska jest pełna paradoksów.

Poznań, 8 marca 2021

dokończenie ze str. 1 ►

Czy Prawo i Sprawiedliwość 
jest partią populistyczną? Krzysztof 

Brzechczyn

Nr 240 • 12 – 25 marca 2021 3



Komentarze i Felietony

Knajacka masa nie jest jedno-
rodna, składa się z odrębnych 
grup, wężowisk, kotłowisk. Domi-
nują uczniowie z domów, w któ-
rych się ogląda TVN, słucha TOK 
FM i czyta „Gazetę Wyborczą”, 
czyli „wehikuł prawdy”. No i coś 
jest w tym wehikule prawdy, za-
pewne jest specyficzna praw-
da, bo Trocki z pewnością uznał-
by wehikuł za plagiat z bolszewic-
kiej „Prawdy”.

Sunąca ulicami masa pozdra-
wia zgromadzoną na chodnikach 
gawiedź, a gawiedź na chodni-
kach pozdrawia knajacką masę. 
W czole pochodu – transparent: 
„Aborcja bez granic”. Za transpa-
rentem uczone twarze, naukow-
cy uniwersyteckiej etyki. Oni żą-
dają eutanazji. Od poczęcia do 
śmierci – śmierć na życzenie. Żą-
dają śmierci naukowcy w rozmo-
wach studyjnych, kawiarnianych 
i ulicznych.

– A co, kurwa, moje ciało! – 
krzyczy nastolatka. – O, jak chcę, 
to zabiję, to się zabiję! Okay?

– Hej! Hej! Aborcja jest okay! – 
krzyczy prowodyrka, która mogła-
by być matką nastolatek. Jej krzyk 
jest jak kamerton i zarazem trąb-
ka – ton krzyku i hasło do krzyku.

– Hej! Hej! Aborcja jest okay!!
Grubo ubrana z plecaczkiem 

na plecach, prowodyrka kna-
jackiego strajku uderza plecami 
o kordon policji i krzyczy przez 
megafon:

– Wypierdalać!! Nie ma, kur-
wa, między wami jednego spra-
wiedliwego policjanta! Wypier-
dalać!”

„Karmiony kłamstwami mo-
tłoch!” Te słowa wypowiedział 
John Boehner, lider mniejszo-
ści republikańskiej w Kongresie, 
określając tłum przed Białym Do-
mem w Waszyngtonie.

Ale tłum podpalający w Pol-
sce kościoły, obalający krzy-
że, dewastujący zabytkowe ka-
mienice, wykrzykujący knajac-
kie przekleństwa, to – wedle po-
lityków Brukseli i Waszyngtonu: 
„Zew wolności i prawdy, wołanie 
o wolność i prawdę!”

Obok mnie starsza kobieta 
ociera twarz chustką. Pytam, co 
się stało? Odpowiedź jest cicha, 
ledwo słyszalna:

– Ten pan napluł na mnie.
Patrzę. Widzę do-

brze ubranego mężczyznę. 
To znany naukowiec, wykładow-
ca etyki w wyższej uczelni. Czę-
sto występuje w TVN.

– To nie pan – mówię. – 
To cham!

– Ależ jak można… tak mó-
wić? – strofuje mnie starsza 
pani. – Nie bądźmy tacy jak oni. 
Nie przystoi nam tak nazywać 
ludzi.

– Mnie przystoi, bo ja obalałem 
komunę i wiem, jak mówić do ko-
munistów, żeby mnie zrozumieli.

– Uważaj! – woła do 
mnie wykładowca etyki na uczelni. 
– Zaraz i ty dostaniesz w mordę!

– Uważaj! – odzywam się. – 
Byłem kowalem w kopalni i walę 

pięścią jak młotem.
Z boku słyszę ordynarne, kna-

jackie wyzwiska. To prowodyr-
ka strajku wyzywa policję, wyzy-
wa rząd i wielokrotnie powtarza:

– Wypierdalać!!! Wypierdalać!!
Dzieci krzyczą za prowodyrką:
– Wypierdalać!!
Starsza pani, na którą napluł 

etyczny cham, zwraca się do roz-
czochranej na wietrze prowodyrki:

– Proszę pani! Nieładnie tak 
się wyrażać. Nieładnie. Tu są 
dzieci. Nie widzi pani? To nasza 
przyszłość. A pani tak nieładnie…

– Spierdalaj stara kurwo, bo ci 
zaraz przypierdolę!

Starsza pani wybucha pła-
czem. Po chwili pyta przez łzy, 
gdzie jesteśmy? Kto opanował uli-
ce Warszawy.

– Bunin zapewne by powie-
dział, że to Pieczyngowie – mo-
wię. – Owszem, lud to dziki, ale 
nie dzikszy od oszalałej prowodyr-

ki. To bolszewicki motłoch, a za-
tem potomkowie Pieczyngów.

Radzę starszej pani, żeby po-
szła sobie do domu, bo ktoś zno-
wu na nią napluje.

– Że też kary boskiej nie ma na 
taką – wzdycha starsza pani i od-
chodzi.

Prowodyrka jakby napiła się 
szaleju. Obok niej widzę trzy po-
słanki – dwie z Platformy Obywa-
telskiej i jedną z Lewicy. Pewne 
siebie, nacierają na policję. Wie-
dzą, że za nimi stoi Bruksela i Wa-
szyngton.

Knajacką prowodyrkę straj-
ku ulicznego, wykrzykującą: „Wy-

pierdalać!!!”, wspiera wiceprze-
wodnicząca Komisji Europejskiej, 
Věra Jourová z bratniej Republiki 
Czeskiej. Jourová chwali bandyc-
kie zachowania tzw. strajku kobiet, 
a prowodyrkę nazywa bojownicz-
ką o wolność.

Prowodyrka ma także wspar-
cie Madeleine Albright, amery-
kańskiej polityczki, byłej Sekre-
tarz Stanu, byłej ambasador USA 
przy ONZ. Albright zapowiedzia-
ła, że cała potęga Ameryki prze-
ciwstawi się „atakom na demokra-
cję” w Polsce. Ameryka nie po-
zwoli zamknąć ust tej wspaniałej 
kobiecie, łaknącej wolności i woła-
jącej o demokrację i wolność: „Wy-
pierdalać!!!”.

Albright nie zna języka pol-
skiego i zapewne nie wie, że sło-
wo „Wypierdalać!!!” znaczy po an-
gielsku: „Get the fuck out”. Słowo 
to nie odnosi się zatem do wolno-
ści w Polsce. Zaś w Gwatemali, Ni-
karagui i w Panamie jest słowem, 
które adresowane do Ameryka-
nów, oznacza: „Wypierdalać!!”

Tymczasem zrobił się wieczór 
i gdyby nie posypało śniegiem, 
można byłoby powiedzieć, że 
jest szaro. Ale jest ciągle biało 
z odcieniem brudu, niesionego 
przez motłoch. A policja? Cier-
pliwa, jak mówi minister policji. 
Cierpliwa i profesjonalna poli-
cja troszczy się o tłum, żeby mu 
nic się nie stało.

My, kobiety „Solidarności Walczącej” w latach 80. 
i później, należałyśmy do związku zawodowego „So-
lidarność”. Ciągle są nam bliskie ideały tego społecz-
nego ruchu.

W stanie wojennym przystąpiłyśmy do konspira-
cji w nowo powstałej organizacji podziemnej „Solidarność 
Walcząca”. Wiele z nas zapłaciło za tę nielegalną dzia-
łalność utratą zdrowia, rozbiciem rodzin, przymusową 

emigracją, relegowaniem z uczelni i szkół, utratą pracy. 
Te represje nie zniechęciły nas do dalszej walki bo wie-
działyśmy, że działamy dla słusznej sprawy, dla wolności 
Polski i na rzecz jej demokratycznego bytu.

Bunt knajackich mas
 ■ Naćpany kłamstwami motłoch idzie i depcze, i rozbija, i demoluje. „Masa miażdży na swej drodze wszystko 

to, co jest inne, indywidualne, szczególne i wybrane – pisał w międzywojniu Jose Ortega y Gasset w „Buncie 
Mas”. – Kto nie jest taki sam jak wszyscy, kto nie myśli tak samo jak wszyscy, naraża się na ryzyko eliminacji”.

Michał Mońko

De Facto

Drogie koleżanki z Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”!

 ■ W ostatnim czasie wiele samorządów i instytucji obchodzi „Rok Kobiet” jako przypomnienie otrzy-
mania praw wyborczych przez kobiety w listopadzie 1918 r. Z tej też okazji oraz troski o rzeczywiste pra-
wa kobiet w naszej ojczyźnie dzielimy się swoimi uwagami.

Najserdeczniej przepraszam 
czytelników „Obywatelskiej” 
za cytowane przeze mnie knajac-
kie słownictwo, używane przez 
prowodyrów strajku ulicznego; 
chciałbym pokazać w ten trudny 
sposób, jakiego to wolnego sło-
wa bronią politycy twardego jądra 
Europy i politycy Ameryki.

▶
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Są one swoistą kalką nastrojów 
panujących na samym Krem-
lu, a to wskutek silnej symbio-
zy, w jakiej znajdują się władze 
i owe media. Sankcje nowej admi-
nistracji były pierwszym tak moc-
nym, a zarazem skumulowanym 
ciosem wymierzonym w reżim 
od dawna. Gospodarz wtorkowe-
go programu Wieczór z Władimi-
rem Sołowjowem pytał retorycz-
nie: „Dlaczego Ameryka uważa, 
że jesteśmy zainteresowani zmia-
ną lub naprawą relacji z nimi”. „Co 
każe im sądzić, że jesteśmy za-
interesowani resetem?” – konty-
nuował. Sołowjow i jemu podob-
ni prezenterzy w ostatnim cza-
sie wyjątkowo często podkreśla-
li, że Rosja jest w stanie „nowej 
zimnej wojny” z USA. Przepowia-
dali w związku z tym istotne prze-
silenia w państwach, w których 
federacja jest zaangażowana po-
litycznie i wojskowo, szczególnie 
na Ukrainie.

W lutym Władimir Putin wziął 
udział w wideokonferencji z sze-
fami największych mediów. Ta-
kie spotkania z przedstawicie-
lami mediów, hierarchów czy 
NGO-sów należą do krajobra-
zu wyrażającego specyfikę reżi-
mu. Konferencja odbywała się 
za zamkniętymi drzwiami. Sze-
fowa Russia Today, Margari-
ta Simonjan, dopiero co po-
wróciła z terenów okupowanej 
przez rosyjskie wojska Ukrainy. 
Podróż natchnęła ją do publicz-
nych enuncjacji o potrzebie anek-
sji Donbasu. Po konferencji z Pu-

tinem pochwaliła się, że prezy-
dent obiecał jej, że: „nigdy nie po-
rzucimy Donbasu. Nigdy”. Ame-
ryka była jednym z głównych wąt-
ków tej swoistej narady, ale „ca-
ryca propagandy”, jak bywa na-
zywana Simonjan, nie zdradziła 
nic więcej.

Reżimowi dziennikarze i eks-
perci przekonują siebie nawza-
jem, że USA zawsze będą wro-
giem Ameryki. Nie wypada im 
inaczej, skoro polityka zagranicz-
na państwa została ustawiona 
na kurs kolizyjny z demokratycz-
nym Zachodem. Gość Wieczoru 
z Władimirem Sołowjowem, Se-
mion Bagdasarov, poseł do rosyj-
skiej Dumy Państwowej, dyrektor 

moskiewskiego Centrum Badań 
Środkowego Wschodu i Azji Cen-
tralnej, po raz kolejny wygłosił 
swe wojenne orędzie: „Prowadzi 
się z nami wojnę. Nazwijmy rze-
czy po imieniu. To są nasi wrogo-
wie. Chcą nas zniszczyć!”.

Olga Skabeeva, współprowa-
dząca program 60 minut, gorz-
ko skomentowała powracającą 
koordynację w działaniach USA 
i jego europejskich sojuszników 
– czy jak ją określiła – „jedność 
nieznaną za Trumpa”. Wystę-
pujący na antenie Russia-1 An-
driej Sidorov, dziekan moskiew-
skiego Uniwersytetu im. Łomo-
nosowa pokrzepiał się nadzie-
ją, że były już prezydent „zapisze 

się w umysłach sojuszników USA 
jako przykład tego, jako traktowa-
ni mogą być przez kolejną admi-
nistrację. Zawsze będą o tym pa-
miętać”. Sidorov wdał się w roz-
ważania nad „trzecią fazą zim-
nej wojny”, do której zaliczył inge-
rencje w wybory, m.in. spodzie-
waną w najbliższym czasie ame-
rykańską w rosyjskie i skutecz-
ną rosyjską (łza się w oku krę-
ci) w amerykańskie w 2016 r.

Reżimowi eksperci obawiają 
się kolejnej fali sankcji, zapowia-
danych już przez amerykańskich 
urzędników. Będzie to odpowiedź 
na ostatnie ataki cybernetyczne 
na instytucje publiczne w USA, 
tzw. „Solar Wind attack”. Straty 

są wciąż przez Amerykanów sza-
cowane. Za atakiem mieli stać 
Rosjanie, ale włączyły się weń 
i inne reżimy rozbójnicze, m.in. 
Chiny. Alexei Naumov, dzienni-
karz i ekspert w Rosyjskiej Radzie 
Spraw Międzynarodowych, po-
dzielił się w 60 minut swymi oba-
wami: „Śmialiśmy się z Ameryka-
nów, jak łatwo ich systemy zosta-
ły zhakowane, być może przez 
naszych hakerów. Ale Ameryka-
nie mają silne cyberwojska, ofen-
sywne cyberwojska. Mogą być 
dla na groźni”. Naumov to dyżur-
ny zły prorok. W przeszłości stu-
dził głowy kolegów-apologetów 
potęgi Kremla, tłumacząc, że pu-
blikacja raportu Roberta Muellera 
na temat ingerencji Kremla w wy-
bory amerykańskie to nie takie do 
końca dobre wieści.

Jego rozmówczyni, Skabeeva 
spróbowała jego i swoich widzów 
uspokoić, rzucając: „W tym sa-
mym czasie, my wybraliśmy im 
prezydenta, a oni nie potrafi-
li wybrać naszego, więc pytanie, 
które cyberwojska są silniejsze, 
pozostaje otwarte”. Skabeeva 
postanowiła się jeszcze upew-
nić, że ma rację i zwróciła się do 
Marii Zacharowej, rzecznika pra-
sowego Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, pytając, czy Rosja 
jest gotowa, by odpowiedzieć na 
amerykańskie sankcje. Zacharo-
wa uśmiechnęła się w kremlow-
skim stylu: „Będzie odpowiedź. 
Proszę się o to nie martwić”.

Opinia publiczna odetchnęła.

Kto się smuci i dlaczego?
 ■ Przed tygodniem Departament Stanu USA, powołując się na zapisy ustawy Chemical and Biological Weapons 

Control and Warfare Elimination Act z 1991 r., poinformował o nałożeniu na Rosję kolejnych sankcji, jako reak-
cję na użycie środka nowiczok podczas próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Jednocześnie Amerykanie rozsze-
rzyli sankcje nałożone, na mocy tej samej ustawy, po próbie zabójstwa Skripalów w 2018 r. Sankcjami objęto konkret-
ne podmioty i osoby. Wstrzymano środki pomocowe dla Rosji, poza pomocą humanitarną, wprowadzono zakaz handlu 
bronią, sprzedaży kredytów i dóbr wrażliwych z perspektywy bezpieczeństwa narodowego z Rosją. Wyłączono wszakże 
spod sankcji np. części produkowane na potrzeby lotnictwa cywilnego czy też produkty znajdujące się w obrocie między 
zagranicznymi koncernami na terenie Rosji. W kremlowskich mediach państwowych zapanowały minorowe nastroje.

Paweł 
Zyzak

Po odzyskaniu niepodległości w 1989 r. „Soli-
darność” została niestety wykorzystana i zdradzona. 
W czasie tzw. transformacji nie zadbano o pracowni-
ków. Uwłaszczenie się na majątku państwowym funk-
cjonariuszy partyjnych, często przestępców, oddanie 
przemysłu i ziemi za bezcen obcokrajowcom, przy-
czyniło się do biedy, chorób nerwowych, uzależnień 
a nawet samobójstw. Nie słuchano reprezentantów 
„Solidarności Walczącej”, że Polacy sami mogą za-
rządzać swoimi przedsiębiorstwami i gospodarować 
na roli. Proponowaliśmy wówczas akcjonariat pracow-
niczy.

Kreślimy pobieżny rys historyczny, aby nie zapo-
minać, z kim jest nam „po drodze”. Ci, którzy zdoby-
li wówczas władzę dzięki „Solidarności”, zawiedli. Ich 
działania przyczyniły się do osłabienia „Solidarności”. 
Po dziś dzień daje się odczuć niechęć pracodawców, 
szczególnie korporacji, do związków zawodowych; 
utrudnia się zakładanie organizacji związkowych i pra-
cę komisji. Znane są nam niesprawiedliwe wyroki są-
dowe w starciu: pracodawca – pracownik.

Wiele lat upłynęło od wydarzeń Sierpnia 1980 r. 
i uchwalenia 21 postulatów – części z nich do tej pory 
nie spełniono. Majątek przejęty w stanie wojen-
nym również nie został w całości zwrócony. Opozycja 

dalej domaga się podniesienia wieku emerytalnego. 
Samorządy niedostatecznie wywiązują się ze swo-
ich obowiązków wobec rodzin. Za mało jest żłobków 
i przedszkoli, brakuje lokali socjalnych dla ubogich.

Obecne warunki związane z lockdownem, ob-
ostrzeniami, brakiem sportu i rozrywki wywołują nie-
zadowolenie, szczególnie wśród młodych. Ten trudny 
czas wykorzystują osoby z tzw. strajku kobiet i opo-
zycja. Zamiast solidaryzować się w walce z pande-
mią, wyprowadzają ludzi na ulice. Czy te kobiety 
chcą zrobić coś dobrego dla Polski, dla innych ko-
biet? Nie! Żądają rewolucji obyczajowej, wprowadza-
ją destrukcję, demoralizują młodzież i dzieci. Nawo-
łują do wewnętrznej wojny. Dlatego zwracamy się do 
Was, Polskich Kobiet, o sprzeciwianie się niszczyciel-
skim działaniom i prowokacjom, które są sprzeczne 
z wyznawanymi przez nas wartościami.

My, kobiety możemy wiele zrobić dla Polski, 
dla wspólnego dobra. Ważna jest nie tylko praca, któ-
rą wykonujemy, ale przede wszystkich dobro rodzi-
ny, które chronimy przed wpływami środowisk lewac-
kich. Nie zapominajmy, że przetrwaliśmy ciężkie cza-
sy wojny i okresu powojennego dzięki mądrości i dziel-
ności naszych matek i babć. Mamy dług wdzięczno-
ści wobec poprzednich pokoleń. Teraz nikt nie wyma-

ga od nas ponoszenia ofiar. Postarajmy się wychować 
nasze dzieci i wnuki na porządnych, dobrych i wrażli-
wych na ludzi. Pokazujmy im środowiska, które uczą 
i wzbogacają duchowo. Propagujmy sport. Alterna-
tywą dla młodych ludzi, którzy mają więcej wolnego 
czasu, jest solidarność z osobami potrzebującymi, an-
gażowanie się w wolontariat. Oczekujmy od nauczy-
cieli krzewienia właściwych postaw i wyborów życio-
wych. Mamy na to wspaniałe przykłady z życia i litera-
tury. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi i wnukami o ży-
ciu i problemach młodych ludzi, o tym, że życie nie za-
wsze jest usłane różami. Słowo ma moc! Celebrujmy 
święta narodowe, religijne i rodzinne, twórzmy wspól-
noty. Wierzymy, że młode pokolenie nie będzie stra-
cone dla Polski.

Życzymy wszystkim Koleżankom i całej „Solidar-
ności” satysfakcji z uczestnictwa w tym wspania-
łym ruchu społecznym. Niech nasz patron, błogosła-
wiony ksiądz Jerzy Popiełuszko ma nas w swej opiece.

W imieniu kobiet Solidarności Walczącej
Janina Podlejska

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca
50-324 Wrocław ul. Barlickiego 28

Kontakt mailowy: janka.podlejska@gmail.com

▶
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Niezależna produkcja medialna 
ma długą i chwalebną tradycję 
zarówno w Polsce, jak i w Euro-
pie. W czasie drugiej wojny świa-
towej, także po wojnie i w sta-
nie wojennym, rozwinął się w Pol-
sce niezależny ruch wydawni-
czy, obejmujący setki wydaw-
nictw i tysiące tytułów gazetek, 
broszur i książek. Odbiorcy tej 
produkcji dość często angażo-
wali się we współtworzenie tre-
ści podziemnych i wspierali fi-
nansowo ich tworzenie.

W krajach Zachodu niezależ-
na produkcja medialna funkcjo-
nuje dzisiaj na zewnątrz zorgani-
zowanej wielkiej produkcji filmo-
wej, telewizyjnej bądź prasowej 
i cieszy się uznaniem. Nie może 
ona być w żaden sposób powią-
zana z oficjalną władzą.

Produkcja niezależna, 
np. w Wielkiej Brytanii, koncen-
truje się wokół jakiegoś mobili-
zującego dyskursu społeczne-
go albo politycznego i podejmuje 
tematy w jakimś sensie nieobec-
ne w środkach masowego prze-
kazu. Za każdym razem dyskurs 
publiczny określa sposób dzia-
łania producentów i formy pro-
dukcji.

Niezależna produkcja jest 
też rodzajem wymiany my-
śli, relacją z wydarzeń. Zawsze 
jest albo powinna być odbiciem 

pewnych dyskusji, sporów, kon-
trowersji. Niezależni producenci 
tworzą systemy komunikowania, 
które dyskryminowanym grupom 
społecznym, politycznym, reli-
gijnym i narodowym umożliwia-
ją współudział w tworzeniu zbio-
ru informacji godnych przekaza-
nia w formach prasowych, radio-
wych albo telewizyjnych.

Wzorem niezależności pro-
ducentów telewizyjnych jest 
Wielka Brytania, gdzie pra-
ca niewielkich firm jest bardziej 
autentyczna, wolna od wszel-
kich zewnętrznych ograniczeń 
i bardziej wiarygodna od produk-
cji wielkich organizacji medial-
nych. Firmy rzeczywiście nieza-
leżne, mające wsparcie fundacji 
prasowych i telewizyjnych, funk-
cjonują także w Szwecji, Norwe-
gii i Danii.

Opozycja niezależnych pro-
ducentów wobec oficjalnej, wiel-
kiej produkcji medialnej, zarów-
no komercyjnej, jak i publicz-
nej, może objawiać się w gło-
szeniu kontrowersyjnych poglą-
dów, w kwestionowaniu usta-
lonego w jakiejś dziedzinie sta-
tus quo, w ustanawianiu tak 
zwanych mediów alternatyw-
nych i w łamaniu obowiązują-
cych w mediach konwencji

W nowej Polsce produkcja 
medialna, zwana niezależną, 
poza wyjątkami, przesunęła się 
z obszarów pracy dla dobra pu-

blicznego, na obszary rozrywki 
i biznesu. Producenci, działają-
cy na rynku mediów, z premedy-
tacją wykorzystali dla swych ko-
mercyjnych celów legendę pod-
ziemnych wydawców i nadaw-
ców, legendę Solidarności.

Na początku lat dziewięć-
dziesiątych miejsce rzeczywi-
ście niezależnych wydawców 
i producentów zostało ostatecz-
nie zajęte przez komercyjną pro-
dukcję telewizyjną. Z biegiem lat 
prywatne firmy produkcji tele-
wizyjnej dosłownie oblepiły pu-
bliczną telewizję, wykorzystując 
dla swych celów publiczne środ-
ki produkcji, pieniądze i antenę. 
Nastąpiła prawdziwa okupacja 
publicznego medium.

Właściciele gazet, radia i te-
lewizji odmieniają na wszystkie 
sposoby słowo „niezależność”. 
Ale dzisiaj, po trzydziestu latach 
nowej Polski, słowo „niezależ-
ność” straciło dziś swój powab, 
swoją świeżość i swój lep. Sto-
sując język z czasów PRL, moż-
na powiedzieć, że słowo „nieza-
leżność” jest dziś słowem „dru-
giej świeżości”.

Bo, przykładowo, niezależ-
ni dawniej producenci telewi-
zyjni i filmowi, dziś są zrzesze-
ni w Krajowej Izbie Producentów 
Audiowizualnych, a nie w jakiejś 
izbie niezależności. Głównym 
celem działalności tychże pro-
ducentów nie są jakieś górno-

lotne, imponderabilia, ale proza-
iczne interesy i zwyczajna praca 
dla siebie.

Znam dobrze dziennikarzy, 
którzy robili strajki w 1980, a po 
1981 byli spychani na margines 
mediów, a nawet na margines 
życia. Byli wśród nich znakomi-
ci reportażyści, dokumentaliści, 
filmowcy po studiach w łódzkiej 
szkole filmowej. A w tym samym 
czasie objawiali się tzw. dzienni-
karze, którzy mieli szybką ścież-
kę awansu, choć nie mieli poję-
cia o dziennikarstwie, a o Sierp-
niu dowiadywali się z podręcz-
ników.

Dziennikarze ci „z marszu” 
otrzymywali w telewizji na Woro-
nicza stanowiska szefów redakcji, 
dyrektorów, naczelnych redakto-
rów, komentatorów, prezesów. 
Przechodzili z jednego stanowi-
ska na drugie, trzecie i czwar-
te stanowisko. Zawsze niezależ-
ni, zawsze walczący z czymś, 
z kimś o coś i w jakiejś sprawie.

A w gruncie rzeczy chodzi-
ło im o własną karierę i o pienią-
dze. Jakież to produkcje telewi-
zyjne pochodzą z firm, które na-
zywają się niezależnymi? Cóż, 
koń jaki jest, każdy widzi. Nie 
są to produkcje odkłamujące hi-
storię Polski. Nie są to produkcje 
o losach Narodu i Kościoła. Nie-
zależnych producentów nie inte-
resują zbrodnie komunistyczne, 
zagłada dworów polskich etc.

Szlam kulturowy, żałosne 
produkcje, jarmarczne rozrywki 
pochodzą z firm, które funkcjo-
nują jako niezależne i emitowane 
są przez telewizję, która się zwie 
telewizją publiczną. Niezależna 
produkcja, to: „Ranczo”, „Any-
thing goes. Ale jazda”. „Klan”, 
„Leśniczówka”, „Blondynka”, 
„M jak miłość” etc. Tylko jedne-
go dnia, w piątek 26 lutego, trzy 
teleturnieje w Dwójce!! Do tego 
seriale tureckie w stylu „Izaura, 
niewolnica”. A nad wszystkim 
dominują wielkie spędy rozryw-
kowe z udziałem Zenka.

Nazwa „niezależna pro-
dukcja” jest wykorzystywana 
przez właścicieli firm zewnętrz-
nych dla nobilitacji swej twórczo-
ści albo dla złagodzenia ostro 
brzmiącego pojęcia: „produkcja 
komercyjna”. W tych okoliczno-
ściach ostro brzmi nazwa tele-
wizji publicznej, której struktura 
i produkcja jest przecież komer-
cyjna.

Na ulicy Woronicza stoi kilka-
naście gmachów, które należą 
do telewizji publicznej. Już pisa-
łem, że mógłby wystarczyć pa-
wilon wielkości kiosku z gaze-
tami z napisem: TVP KASA. Bo 
produkcja telewizyjna jest pry-
watna, a tylko pieniądze są pu-
bliczne, a faktycznie państwo-
we, wydawane głupio na działal-
ność prywatnych firm produkcji 
telewizyjnej. ►

Legenda 
niezależnych mediów

Michał Mońko

Prawdę mówiąc

dokończenie ze str. 1 ►
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Gdy w pierwszych latach 

nowej Polski zaczęły powstawać 
firmy produkcji telewizyjnej, naj-
ważniejsze było wówczas zlece-
nie na program dla Telewizji Pol-
skiej. A jakie kryteria trzeba było 
spełnić, żeby dostać zlecenie? 
Trzeba było mieć układ towa-
rzyski i być w układzie. Wystar-
czyła wówczas pieczątka, długo-
pis, teczka i kumpel na stanowi-
sku w Telewizji Polskiej.

Kiedy już była podpisa-
na umowa, producent szedł do 
kasy po telewizyjny kredyt. Zle-
cenie było wykonywane środ-
kami telewizji publicznej. Zdję-
cia robili telewizyjni operato-
rzy pod okiem wynajętego na 
ten czas fachowca. Producent 
nie miał bowiem pojęcia o pra-
cy na planie filmowym. Dźwięk 
nagrywali telewizyjni dźwiękow-
cy. Światło trzymali telewizyjni 
oświetlacze. Statyw nosił telewi-
zyjny kierowca. No i wóz był te-
lewizyjny.

Kiedy już były zrobione zdję-
cia – montaż również zapew-
niała telewizja publiczna. Mon-
tował wynajęty na ten czas pro-
fesjonalista. Prywatne monta-
żownie dopiero były tworzone 
ze sprzętu wycofywanego z Te-
lewizji Polskiej.

Niezależna produkcja tele-
wizyjna była co najmniej trzy-
krotnie droższa od produkcji Te-
lewizji Polskiej. Po roku 1989, 
gdy była budowana potęga pry-
watnych firm telewizyjnych, bu-
dżet 35-minutowego dokumen-
tu, realizowanego w Progra-
mie I przez ekipę TVP, wynosił 
nie więcej niż 120 milionów zło-
tych (starych pieniędzy).

Produkcja 35-minutowe-
go programu, realizowanego 
przez tzw. niezależną firmę pro-
dukcji telewizyjnej, kosztowa-
ła pięć razy więcej, czyli oko-
ło 550 milionów (starych pienię-
dzy). Koszty produkcji oblicza 
się na podstawie liczby dni zdję-
ciowych, liczby godzin liczby go-
dzin zgrania i trudności realiza-
cyjnych tematu, np. zdjęcia w za-
kładzie dla inwalidów.

Przykładowo, na realizację 
dokumentu „Aleksander Świę-
tochowski” dostałem 98 milio-
nów. Były to 2 dni dokumenta-
cji terenowej, 4 dni zdjęciowe, 
2 dni montażowe plus 126 go-
dzin zgrania. Zdjęcia w plenerze 
i we wnętrzach, bogata ikonogra-
fia, trudny montaż, efekty i muzy-
ka podłożona. O wysiłku realiza-
cyjnym świadczyły sklejki: 220 
sklejek obrazu i ponad 445 skle-
jek dźwięku!

Firma prywatna, zwana nie-
zależną, pracowała bez doku-
mentacji w Warszawie. Była to fil-
mowana rozmowa. Zdjęcia trwa-
ły 3 godziny. Montaż 12 godzin. 
Zdjęcia dwiema kamerami w ka-
wiarni naprzeciwko sądów przy 
Solidarności. Prosty montaż „na 
ostro”, doklejona czołówka i na-
pisy końcowe. Wysiłek montażo-
wy, to 17 sklejek obrazu i dźwię-
ku (setki), ujęcia klejone po oko-
ło 3,5 minuty. Za tę produkcję 
kasa wypłaciła 550 milionów sta-
rych złotych.

Producenci niezależni otrzy-
mywali z telewizji publicznej zle-

cenia na realizację programów 
łatwych, prostych w produkcji 
i drogich w sprzedaży. Były to, 
na przykład, poranne ćwiczenia 
sportowe, rejestracje rozmów, 
a także gry i zabawy z niezmien-
ną scenografią, programy o go-
towaniu albo o robieniu domków 
dla ptaszków etc.

Po roku 1994 zmieniły się 
pieniądze, telewizja już nie płaci-
ła milionami, ale proporcje wyce-
ny produkcji TVP i produkcji tzw. 
niezależnej pozostały niezmien-
ne. To znaczy, produkcja TVP 
była kilkakrotnie tańsza od pro-
dukcji zewnętrznej. Ale zlece-
nia na realizację szły głównie do 
producentów tzw. niezależnych. 
W tej sytuacji dziennikarze TVP 
szli na bezrobocie i byli masowo 
zwalniani.

Jednocześnie, zaled-
wie w ciągu kilku lat potężna 
baza techniczna i archiwalna pu-
blicznych mediów została uni-
cestwiona w interesie prywat-
nych producentów. Nawet nagra-
nia z bunkra telewizyjnego, skąd 
gen, Jaruzelski wypowiadał woj-
nę Polsce, zaginęły. Nagrania 
z pacyfikacji kopalń, stoczni i hut 
przypadkiem znalazłem w śmiet-
niczce na trzecim piętrze gma-
chu TVP na Placu.

Zupełnie na uboczu zostały 
marzenia o mediach otwartych 
dla rzeczywiście niezależnych 
produkcji, dla rzeczywiście nie-
zależnych idei, poglądów, inter-
pretacji etc. Niezależność stała 
się przykrywką dla robienia wiel-
kich, niekontrolowanych bizne-
sów. Pojęcia niezależności i ko-
mercyjności rozmyły się w nie-
jasnych, pokrętnych kryteriach 
oceny producentów.

Producenci telewizyjni w no-
wej Polsce nie kierują się au-
tentycznością i wiarygodnością. 
Podlegają wpływom politycz-
nym, społecznym i finansowym. 
Kierują się zyskiem, wiążąc się 
z wielkimi nadawcami, z maso-
wymi imprezami, gdy naczel-
ną zasadą niezależnej produk-
cji i emisji medialnej w demokra-
cjach jest rzeczywista niezależ-
ność i radykalizm treści i formy.

Można powiedzieć, że nieza-
leżny producent telewizyjny powi-
nien kierować się przede wszyst-
kim ideą, rachunkiem idei, 
a nie rachunkiem zysku. I ta-
kie podejście powinna wspierać 
KRRiT, oferując wszelką pomoc 
niezależnej działalności na ryn-
ku mediów. A tymczasem KRRiT 
nie zachowuje neutralności, an-
gażując się w stronnicze działa-
nia przeciw wolności mediów.

Najwięksi dziś na rynku me-
diów potentaci finansowi zaczy-
nali przed laty, po roku 1989, 
od skromnych dyrektorskich 
i prezesowskich stołków w tele-
wizji publicznej. Jan Dworak naj-
pierw był wiceprezesem Komite-
tu ds. Radia i Telewizji, po roku 
2004 był prezesem TVP, później 
prezesem KRRiT.

W tym czasie Jan Dworak był 
związany ze Studiem A. Maciej 
Strzembosz był dyrektorem Pro-
gramu I TVP. Dzisiaj jest pro-
ducentem niezależnym. Kiedy 
zmienia się władza, w firmach 
nic się nie zmienia, bo swój za-

wsze jest dyrektorem, prezesem 
TVP, przewodniczącym KRRiT. 
A w następnym rozdaniu władzy 
przewodniczący KRRiT zostaje 
prezesem TVP, a dyrektor albo 
senator zostaje prezesem TVP.

Między producentami nie ma 
podziałów na lewicę i na prawi-
cę. Wielkie pieniądze godzą in-
teresy i wyznaczają reguły zara-
biania jeszcze większych pienię-
dzy. Każdy układ wycina w pień 

ludzi, którym chodzi nie tylko 
o pieniądze.

Naczelną ideą telewizji i firm 
niezależnych producentów po-
winna być dbałość o interes pu-
bliczny. Owszem, jest w tzw. nie-
zależnych mediach dbałość o in-
teres, ale o interes własny, inte-
res wąskiej grupy okupantów pu-
blicznej anteny.

Utrwaliła się zasada, że każ-
dy odchodzący z telewizji pu-
blicznej dyrektor, prezes i kie-

rownik redakcji – odchodzi do 
swojej firmy produkcji telewizyj-
nej. Każdy, kto odchodzi z pry-
watnej firmy produkcji telewizyj-
nej, odchodzi do telewizji, która 
uznaje się za publiczną, a firmy, 
z którymi współpracuje nazywa 
niezależnymi.

Parafrazując tytuł powiastki fi-
lozoficznej Woltera z 1746 roku, 
powiem: I tak toczy się w III RP 
medialny światek.

„Ulica Miła wcale nie jest miła.
Ulicą Miłą nie chodź, moja miła.
Domy, domy, domy surowe,
Trzypiętrowe, czteropiętrowe,
Idą, suną, ciągną się prosto,
Napęczniałe bólem i troską”.
Pisał przed laty poeta.
Dziś troska i ból narasta,
Coraz gdzieś jakaś pikieta –
To ludzie bronią dziś miasta.
Starcy, kobiety i dzieci
Na bruk dziś są wyrzucani;
Kamienica pustką świeci
A ludzie poniewierani.
Sto kilkadziesiąt już ulic
Dotknęła straszna gehenna;
Działania pełne znieczulic,
Metoda wszędzie niezmienna.
Tak dba o ludność Stolicy
Pani Prezydent Warszawy.
Z nikim się ona nie liczy –
Smutny los ludzi i łzawy.
Na czele ruchu mieszkańców
Stanęła Jolanta Brzeska.
Pragnęła bronić wygnańców
I prawa ich do ich mieszkań.
Stanęła na drodze mafii,
Gniew w kręgach mafijnych budzi,
Lecz mafia przecież potrafi

Skutecznie uciszać ludzi.
Krzyk rozdziera leśną ciszę,
Jęk rozpaczy i cierpienia.
W swojej duszy dziś go słyszę,
Jola ginie już w płomieniach.
Już Kobiety usta milczą,
Joli walka już skończona.
Niczym przez watahę wilczą
Jest na wieki uciszona.

Marzec A.D. 2021
Wstęp z wiersza Wł. Broniewskiego “Ulica Miła”

Antoni Wysocki

Pamięci Jolanty Brzeskiej
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William Henry Gates III, sze-
rzej znany jako Bill, mąż Me-
lindy, przez parę ładnych de-
kad podróżował własnymi pry-
watnymi odrzutowcami, za-
jadał się wołowymi burge-
rami, chłonął napoje (nieko-
niecznie nisko, jak Muszy-
nianka) nasycane dwutlen-
kiem węgla i w ogóle zostawiał 
za sobą nieprzyzwoicie szero-
ki ślad węglowy... Aż pewne-
go dnia coś się w nim przeła-
mało, coś go zaczęło uwierać, 
coś tam sobie uświadomił i od-
tąd nic już nie było takie jak 
dotąd. To znaczy hamburge-
ry jada Bill nadal, choć może 
z mniejszym smakiem albo 
trochę rzadziej, na konferen-
cję w sprawie CO2 do Pary-
ża poleciał wprawdzie samo-
lotem z posiadanej floty, któ-
rej używa jego nieuboga prze-
cież rodzina, ale przy każdej 
okazji – jak deklaruje w swej 
niedawno wydanej książce – 
zaczął rozmawiać ze specjali-
stami od zmian klimatu.

Co sprawiło, że Bill Ga-
tes zajmujący się początko-
wo tworzeniem i korygowa-
niem oprogramowania kompu-
terowego, czyli w istocie two-
rzenia i/lub sprawdzania ar-
bitralnie kształtowanego cią-
gu poleceń zrozumiałych dla 
maszyn zdolnych przetwarzać 
impulsy elektryczne w syste-
mie binarnym (1 versus 0, czy-
li prąd albo brak prądu), ow-
szem urządzeń o wciąż rosną-
cej mocy obliczeniowej i pręd-
kości działania, ale przecież 
zasadniczo odmiennych 
od ludzkiej inteligencji, przeżył 
swą klimatyczną iluminację?

Jak to się stało, że czło-
wiek, który już jako jeden 
ze współwłaścicieli Microso-
ftu przez długie lata zajmo-
wał się głównie namiętnym (i 
skutecznym) zarabianiem pie-
niędzy na kolejnych wersjach 
systemu operacyjnego do tzw. 
komputerów osobistych, ow-
szem, narzędzia niezmiernie 
pożytecznego, ale tylko na-
rzędzia, dostrzegł nagle, że 
nawet wielkie miasta czy sto-
lice państw Trzeciego Świa-
ta nie są nocą tak oświetlone 
jak metropolie Europy, Amery-
ki czy niektórych części Azji? 
Oto jedno z pytań, które bez 
tragicznych konsekwencji 
dla ludzkości może pozostać 
i pewnie pozostanie bez odpo-
wiedzi.

Przełom w Billu technofilu

W każdym razie Bill Gates, któ-
ry przeważającą część swe-
go życia spędził w najrozmait-
szych bańkach – bogata i za-
siedziała rodzina w Seatle, po-
czątki rewolucji informatycznej, 
czyli programowanie, sztucz-
ne języki i systemy operacyj-
ne, zarządzanie Microsoftem, 
sfera bardzo bogatych ludzi – 
spostrzegł w pewnym momen-
cie, że nie wszyscy żyją tak syto 
i wygodnie jak on. A niektóre 
dzieci z Lagos muszą się wręcz 
uczyć przy świecach...

Z przekonaniem odmienio-
nego Billa, że każdemu czło-
wiekowi na świecie przysłu-
guje porcja energii elektrycz-
nej umożliwiającej godne ży-
cie – raczej bez prywatnej flo-
tylli jetów, ale przynajmniej 
szkolny laptop z systemem ope-
racyjnym Windows 10 mógł-
by wchodzić w grę – kolidu-
je wszakże rozbudzona świado-
mość klimatyczna: ślad węglo-
wy, gazy cieplarniane, zeroemi-
syjne technologie, 51 mld ton 
CO2e rocznie... Co on się na-
gadał z tymi klimatologami, fa-
chowcami od burz, mórz, susz 
i powodzi. Początkowo rów-
nież nie wiedział, nie wierzył, 
nie rozumiał. Ale teraz już wie 
i nie popuści. Nam, bo swego 
odrzutowca raczej się nie po-
zbędzie.

Przy lekturze 300 stronic no-
wej książki Gatesa Jak ocalić 
świat od katastrofy klimatycz-
nej trudno oprzeć się wrażeniu, 
że sygnującego ją innowatora 
od Breakthrough Energy drę-
czą w nocy jakieś senne kosz-
mary. Czy to są te cząstki ga-
zów, składające się z atomów 
dwóch różnych pierwiastków, 
które promieniowanie słonecz-
ne płynące ku Ziemi przepusz-
czają bezboleśnie, ale w dro-
dze powrotnej tak trzęsą się 
na ich widok, że w atmosferze 
ziemskiej robi się gorąco? Ten 
okropny dwutlenek węgla, ten 
straszny metan bezwstydnie 
i obrzydliwie wydzielany przez 
krowy hodowane na burgery... 
A może te biedne aligatory, któ-
re przy średniej temperaturze 
zaledwie o 4 stopnie Celsju-
sza wyższej zawlokły się daw-
no temu aż za koło polarne? 
Może wreszcie ta kiedyś zielo-
na, jak sama nazwa wskazuje, 
Grenlandia? W każdym razie, 
trochę żal Billa technofila.

Informatyczne młotki 
i obcęgi

Nie, to nie kpina, Bill w swojej 
najnowszej książce, nowocze-
śnie skierowanej przede wszyst-
kim do naukowczyń, innowa-
torek oraz aktywistek, które 
przecierają drogę, sam się tak 
przedstawia. Ma prawo: choć 
studiów żadnych nie skończył, 
to przecież informatyczne młot-
ki, śrubstaki, laubzegi, sztamaj-
zy czy heble to niewątpliwie 
jego domena. Problem w tym, 
że Bill najwyraźniej uwierzył, że 
dzięki narzędziom z tego infor-
matycznego pudełka da się roz-
wiązać wszystkie problemy, ja-
kie stoją przed ludzkością. Ba, 
nie tylko uwierzył, ale i z co-
raz większym tupetem się do 
tego zabiera.

Co gorsza, wychodzi na to, 
że cudowne recepty Billa na 
owe straszne jakoby zagroże-
nia: przeludnienie, fluktuacje 
klimatu czy pojawienie się dzi-
wacznego wirusa, którego po-
chodzenie urasta do rangi tabu 
Trzeciego Tysiąclecia, akceptu-
ją i bez mrugnięcia okiem za-
czynają stosować podobno de-
mokratyczne, podobno suwe-
renne, podobno racjonalne, 
kierujące się wskazaniami na-
uki rządy niemal wszystkich cy-
wilizowanych państw Zachodu. 
I to jest już nasz problem.

Czy jeden, nawet najbardziej 
utalentowany, ale wyspecjalizo-
wany w konkretnej dziedzinie 
człowiek może dać właściwe 
odpowiedzi na wszystkie istot-
ne pytania, nurtujące współ-
cześnie ludzkość? Mniejsza 
o to, że Gates nie ma formalne-
go dyplomu uniwersyteckiego, 
idzie raczej o to, że przez całe 
życie zajmował się konstruowa-
niem kodów, czyli sztucznych 
języków dla maszyn oblicze-
niowych, to jest układów złożo-
nych, ale przecież w porówna-
niu ze stopniem skomplikowa-
nia procesów kosmicznych, rze-
czywistością naszej planety czy 
zwłaszcza fenomenu życia na 
Ziemi trywialnie zsymplifikowa-
nych. I zwyczajnie nieporówny-
walnych.

Toteż ujawniane w licz-
nych wywiadach, książkach i de-
klaracjach, w całej tej nadak-
tywności Melindy i Billa Gate-
sów przeświadczenie, że oni 
bardzo chcą, bo wiedzą jak, 
a przede wszystkim – dyspo-
nując zasobami finansowymi, 

mogą uchronić świat przed róż-
nymi mniej czy bardziej mnie-
manymi zagrożeniami, trudno 
skomentować inaczej niż pew-
nym znanym cytatem z Gom-
browicza: Zarozumiałość moja 
trąci poważną chorobą. Ponie-
kąd czuję się Mojżeszem...

Moc obliczeniowa zamiast 
poznawczej pokory

W sygnowanym przez siebie 
odpowiedniku Księgi Bokono-
na lider świata biznesu Gates 
przekonuje, że wystarczają-
co długo rozmawiał z licznymi 
specjalistami w dziedzinie kli-
matu, że przeczytał ważne pu-
blikacje naukowców na ten te-
mat, aby uzyskać nie tyle pra-
wo, lecz mocne wewnętrzne 
przekonanie, iż jest kimś po-
wołanym, żeby dziś propono-
wać niezbędne rozwiązania dla 
zagrożonej zmianami klima-
tu ludzkości. Mniejsza już na-
wet o to, czy suma biernie przy-
swojonych cząstkowych rozpo-
znań przez kogoś faktycznie 
zainteresowanego problematy-
ką pozwala na poznawczo istot-
ny wgląd w przyczyny obecnej 
sytuacji klimatycznej Ziemi...

Załóżmy roboczo, że tak 
i zastanówmy się nad kondy-
cją współczesnej nauki, któ-
ra najwyraźniej przechodzi po-
ważny kryzys metodologiczny 
i moralny. Skokowy wzrost moż-
liwości obliczeniowych w ciągu 
ostatniego półwiecza doprowa-
dził do niezbyt manifestowanej, 
ale realnej zmiany paradygma-
tu: mierzy się teraz wszystko, 
co popadnie, czy to ma sens, 
czy wręcz przeciwnie. Zwłasz-
cza w amerykańskiej prakty-
ce badawczej dominuje kultu-
ra wychwytywania korelacji:

bada się najrozmaitsze pa-
rametry i z dumą ogłasza po-
znawczy sukces, że oto coś 
z czymś współwystępuje w wiel-
kościach uchwytnych staty-
stycznie... Jakby zapomniano, 
że koincydencja wcale nie musi 
dowodzi

istnienia związku przyczy-
nowo-skutkowego.

Zwłaszcza w socjologii czy 
psychologii, ale przecież nie 
tylko tam, nadużywanie metod 
statystycznych święci zgubne 
triumfy: korelacji może być wie-
le, toteż można w ten sposób 
dowodzić radykalnie odmien-
nych tez, z oczywistym skut-
kiem podnoszenia zamętu po-

znawczego włącznie. Ktoś, ko-
mentując kiedyś amerykańskie 
metody badania oraz wyjaśnia-
nia przyczyn terroryzmu, za-
uważył złośliwie, że „wszystko 
już pomierzyli, ale niczego nie 
zrozumieli”.

Inną metodologiczną słabo-
ścią współczesnej nauki jest nad-
używanie ekstrapolacji: z krótko-
trwałych obserwacji i cząstko-
wych pomiarów wyprowadza się 
absolutnie nieuprawnione (oraz 
mocno przesadzone!) przewi-
dywania dotyczące ewentual-
nych stanów przyszłych. Dlacze-
go tak? Bo realność jest zwy-
kle nadmiarowa wobec ludzkich 
możliwości poznawczych, więc 
czynników mających wpływ 
na przebieg danego procesu 
bywa więcej, niż te które chcemy 
i możemy uwzględnić w prowa-
dzonym badaniu.

Nadużywanie metod ilościo-
wych, nieuprawnione ekstra-
polacje, rezygnacja z rozumie-
nia realnych procesów i szu-
kania faktycznych przyczyn, 
a przede wszystkim brak po-
znawczej pokory – rodzą za-
dufanie, czyli w konsekwen-
cji metodologiczną niewydol-
ność współczesnej nauki w wy-
daniu euroatlantyckim. I te grze-
chy obciążają wydaną właśnie 
przez Agorę, jakżeby inaczej, 
Księgę Bokonona od klimatu.

Sekciarze ignorują rolę 
Słońca

Wprawdzie nie wiem do koń-
ca, kto tę dziwaczną odę kon-
sekwentnie kierowaną do osoby 
płci żeńskiej napisał, bo zdumie-
wająca chwilami infantylność 
stylu narracji o klimatycznym 
Armagedonie kłóci się z wyso-
ce przemyślną perswazyjnością 
przekazu, ale mniejsza o to. Zaj-
mijmy się wyrywkowo samą ma-
terią klimatycznego ostrzeżenia.

Apelując do emocji żeńskiej 
istoty, Gates podnosi decydują-
cą rolę człowieka w tym fatal-
nym wpływie na klimat. Produk-
cja energii elektrycznej oraz sta-
li, cementu i wołowiny na ste-
ki skutkuje emisją gazów cie-
plarnianych, a te wznoszą nam 
nad głowami superszklarnię 
(greenhouse), odpowiedzialną 
za wzrost średniej rocznej tem-
peratury

na Ziemi, choć ostatnio na-
wet wyznawcy tej teorii wolą już 
mówić neutralnie o „klimatycz-
nej zmianie”. No i dobrze, bo 

Księga Bokonona, czyli zgasił 
Słońce, schłodził Ziemię

 ■ Czym jest Księga Bokonona, tego czytelnikom Kociej kołyski Kurta Vonneguta jr. 
tłumaczyć nie trzeba, natomiast pozostałych z pewnością warto odesłać do tej lek-
tury. Nie tylko ze względu na rojenia Billa Gatesa.

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim 

wyłączą prąd
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Mniejsza, wynędzniała, 
upodlona, ale z nami jako 

jej elitą

Wyrażona powyższym mottem 
koncepcja Polski jest zjawiskiem 
permanentnym. Od zara-
nia naszej historii polity-
cy realizujący takie wła-
śnie cele ścierają się 
z polskimi patriotami – 
państwowcami. W XI w. 
Bezprym zawiązał spi-
sek, do którego włą-
czył zewnętrznych wro-
gów Polski, doprowadza-
jąc do obalenia naszego 
króla Mieszka II. Celem 
zagwarantowania sobie 
pewności własnych rzą-
dów polskie insygnia ko-
ronacyjne oddał cesa-
rzowi Niemiec Konrado-
wi II. Krokiem tym do-
prowadzał do degradacji 
państwa, niweczył wiel-
ki trud pokoleń, rezy-
gnował z niezawisłości, 
decyzję w sprawie gra-
nic oddawał w ręce tych, 
z którymi jego poprzednicy przez 
dziesięciolecia mężnie się o nie 
zmagali i w zmaganiach tych 
zwyciężali. Od podmiotowego, 
dumnego, dużego państwa Bez-
prym wolał kraik mały, biedny, 
pozbawiony suwerenności i zna-
czenia. Dla niego i jego kamaryli 
liczyło się bowiem całkowicie co 
innego – by to oni byli tutaj elitą.

W każdym stuleciu (a może 
i każdym dziesięcioleciu) naszej 
historii obecne są w naszym kra-
ju polityczne kręgi myślące w po-
dobny sposób i gotowe realizo-
wać analogiczne cele. To one 
stanowiły główną przeszkodę na 
drodze wychodzenia Polski z roz-
bicia dzielnicowego. Pragnący 
mieć ksiąstewko zamiast nie-
podległego królestwa, znajdują-
cego się w rękach innego człon-
ka dynastii, zawsze mogli liczyć 
na wsparcie obcych protekto-
rów. Podobną sympatią ościen-
nych mocarstw cieszyli się rywa-
le Władysława Łokietka i Kazi-
mierza Wielkiego, gotowi dorwać 
się do tronu za cenę oddania po-
tężnym sąsiadom najcenniej-
szych ziem polskiego państwa. 
W XVII w. w katastrofie szwedz-
kiego najazdu niektórzy magna-
ci dostrzegli okazję do wykroje-
nia z ziem Rzeczpospolitej wła-
snego królestwa. Z ich punk-
tu widzenia Polska mogła prze-

stać istnieć, byle tylko oni mogli 
awansować do grona co prawda 
najmniejszych, ale jednak monar-
chów Europy. Ten sam sposób 
myślenia pozwalał w rozbiorach 
dostrzegać nie narodową trage-

dię, której należy się przeciwsta-
wić, lecz osobistą szansę.

Od wieków mamy w naszym 
kraju takich, dla których niepod-
ległość Polski jest niepożąda-
na. Wiedzą oni, że w państwie 
opierającym swe rządy na woli 
jego mieszkańców a nie na „za-
granicy”, to nie oni będą u wła-
dzy. Feliks Dzierżyński, gen. Ka-
rol Świerczewski „Walter”, Ju-
lian Marchlewski wraz z Czer-
wonym Pułkiem Warszawy nieśli 
zagładę polskiej niepodległości, 
bo wiedzieli, że szansę ich pano-
wania w Polsce daje im wyłącz-
nie wejście w role sterowanych 
z zewnątrz marionetek. A Pol-
ska niepodległa – z wyklucz takie 
kreatury z uprzywilejowanej roli. 
Dla członków Komunistycznej 
Partii Polski niepodległość była 
największą z przeszkód. W swym 
programie zawarli więc odda-
nie Śląska i Pomorza Niemcom, 
a województw wschodnich Rosji 
Sowieckiej. Tak okrojona Polska 
nieuchronnie musiała by się stać 
łupem bolszewickiego imperium 
a oni, jak XI-wieczna kamaryla 
Bezpryma, stanowiliby elitę resz-
tówki niegdysiejszego państwa.

Oduczanie niepodległości

Od wielu pokoleń Polacy są pod-
dawani zorganizowanemu pro-

cederowi obrzydzania polsko-
ści. W XVIII w. kaci naszego 
państwa wynajęli do tego celu 
najgłośniejsze pióra Europy. 
Od tego samego czasu po wiek 
XX możne rody, których człon-

kowie walnie przyczynili się do 
likwidacji naszego państwa, za-
rzucały Polaków książkami także 
napisanymi na zlecenie. Ich treść 
często do złudzenia przypomi-
na utyskiwania współczesnych 
nam post – PRL-owskich mę-
drków, według których to nasz 
kraj ma być rzekomo świato-
wym centrum wszelkiego rodza-
ju wad i ułomności. Ubolewają-
cy nad swym losem nieszczęśni-
cy, którym przytrafiła się przy-
należność do narodu w ich opi-
nii nienormalnego, mniej warto-
ściowego, niepotrafiącego do-
cenić tych, którzy w nim najlep-
si, jako receptę wskazują podpo-
rządkowanie się „mądrzejszym, 
europejskim, światlejszym”. Nie-
którzy postulują nawet wdzięcz-
ność za to, że Polskę pozbawia-
no niepodległości, gdyż „rozbio-
ry miały walor modernizacyjny”.

Od XVIII w. w szkołach na-
uczano, że Polska stanowiła ją-
dro zacofania, a jej dzieje były hi-
storią podłości. Trwający ponad 
sto lat proceder konsekwent-
nego i masowego wbijania tych 
oszczerstw do polskich głów nie 
pozostał bez rezultatu. Ciągle po-
sługują się nimi działające w Pol-
sce znaczące postacie kultury, 
nauki, polityki. Nikczemne brech-
ty wymyślone przez antypolskich 
propagandystów w czasach na-

rodowej niewoli nadal wypełnia-
ją kolumny wysokonakładowych 
gazet, czas antenowy niejed-
nej rozgłośni radiowej czy sta-
cji telewizyjnej. Robota zabor-
ców, okupantów i sowieckich 

namiestników nie po-
szła w las. Egoistycz-
ny model myślenia Bez-
prymów, rzeczników pol-
skiej mikromanii, targo-
wiczan – jest we współ-
czesnej nam Polsce sil-
nie obecny. Niemała 
część politycznych, na-
ukowych czy kultural-
nych elit naszego kraju 
nadal składa się z ludzi 
obrzydzonych do polsko-
ści, z przeciwników pol-
skiej niepodległości. Ich 
intencje przejawiają się 
nie tylko w słowach, ale 
i w czynach. Ktoś prze-
cież zdecydował o ładzie 
medialnym nieznanym 
żadnemu szanującemu 
się państwu, o niedoty-
kaniu jakąkolwiek refor-
mą służb specjalnych 

czy sądownictwa, o konsekwent-
nym upośledzaniu oświaty, o na-
sączaniu programów nauczania 
treściami odległymi od prawdy 
i polskich interesów. Czyjeś de-
cyzje pozbawiały też Polskę stra-
tegicznych składników narodo-
wego majątku oraz całych gałę-
zi gospodarki, mogących prze-
sądzać o polskiej podmiotowo-
ści. Ktoś swymi postanowieniami 
obierał kurs ku ponownemu eks-
ploatowaniu, wyludnianiu i coraz 
głębszemu uzależnianiu naszej 
ojczyzny. Mamy w Polsce gremia 
nie tylko obojętnych na obrzu-
canie Polski kłamliwymi kalum-
niami, ale czynnie uczestniczą-
cych w jej spotwarzaniu. Współ-
czesna Polska pełna jest więc 
dowodów ciągłej aktualności 
słów Adama Jerzego Czartory-
skiego.

Polacy szanujący dziedzictwo 
przodków, ceniący niepodle-
głość swojego kraju, w wie-
lu sprawach mogą się ze sobą 
nie zgadzać. Mogą mieć róż-
ny pogląd na te czy inne de-
cyzje rządzących, może ich 
oburzać wiele składników na-
szych współczesnych realiów. 
Nigdy jednak nie powinni za-
pominać o tym, o co w Polsce 
toczy się gra i co w istocie sta-
nowi alternatywę.

Dwie koncepcje Polski
 ■ Nadzwyczaj aktywne, trwające ponad 91 lat życie Adama Jerzego 

Czartoryskiego wypełniła działalność w realiach różnych epok, umoż-
liwiło mu to dogłębne poznanie przeróżnych obozów politycznych. Ge-
neralny wniosek z tego bezmiaru doświadczeń mąż stanu, patriota i państwowiec 
zawarł w dwóch zdaniach: „W ciągu całego mego życia widziałem w Polsce tylko 
dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych 
którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej oraz tych, którzy woleli upadlające 
obce panowanie”.

Artur 
Adamski

za „ocieplenie” daliby im te-
raz mieszkańcy Teksasu nieźle 
popalić.

W książce proroka Billa do-
minują delikatnie podsuwa-
ne sugestie o możliwych przy-
szłych kataklizmach, które 
może zdarzą się za 30 lat, a być 
może za 80. W gruncie rzeczy 
nic pewnego, ale TO właśnie 
– huragan, powódź, utrata far-
my, głód – może spotkać ciebie 
i twoją rodzinę. No bo z pewno-
ścią nie Billa, który już jest naj-
większym posiadaczem grun-
tów rolnych w USA, ani trójki 
jego nieźle przecież zabezpie-
czonych dzieci. I to wcale nie 
musi być duża zmiana – peroru-
je nasz Bokonon – wystarczy że 
temperatura podniesie się o 4 
stopnie Celsjusza. Tak już kie-
dyś było, wtedy jak te aligatory 
podpełzły prawie pod biegun...

Kiedy to było? Jeśli mimo 
zgłoszonych zastrzeżeń me-
todologicznych wierzyć na-
uce, to lądowe, nieptasie dino-
zaury wyginęły pod koniec kre-
dy, około 66 milionów lat temu. 
A pierwszy tzw. człowiek zręcz-
ny (Homo habilis) pojawił się 
dopiero zaledwie 2,5 milio-
na lat temu. Albo i później, bo 
mnożą się głosy, żeby wyklu-
czyć Homo habilis z rodzaju 
Homo. Problem więc, kto posta-
wił ową szklarnię w czasach di-
nozaurów. Inaczej, trzeba przy-
jąć do wiadomości, że poważ-
ne wahnienia temperatury (zlo-
dowacenia i globalne odwil-
że) miały miejsce jeszcze za-
nim na Ziemi pojawił się czło-
wiek. A zwłaszcza owa słyn-
na rewolucja przemysłowa 
z połowy XIX wieku. Może więc 
trzeba jakoś inaczej je uzasad-
niać? Ciekawe, że Homo sa-
piens od razu wiedział, skąd 
się bierze ciepło, światło i ży-
cie. Składał nawet za ów dar 
stosownie adresowane podzię-
kowania, żadnych zasług prze-
cież w tej mierze sobie nie uzur-
pując. Świadczą o tym dobit-
nie najdawniejsze kulty solarne, 
tyle że autora drugiej Księgi Bo-
konona te ustalenia nauki aku-
rat jakoś nie obchodzą.

Tak, Bill Gates wyda-
je się zupełnie nie dostrzegać 
sprzeczności w stosowanych 
przez siebie perswazjach. Moż-
na to tłumaczyć na dwa sposo-
by: albo mąż Melindy jest klima-
tycznym sekciarzem, kimś w ro-
dzaju wyznawcy kultu GG, czy-
li Gai (Matki Ziemi) i (Ala) Go-
re’a, który – jak to sekciarze 
– wszelkim wątpliwościom daje 
stanowczy odpór. Albo pozo-
staje wyznawcą niejakiego Bo-
konona, głoszącego m.in., że 
kłamstwo (foma), które daje od-
wagę, dobroć, zdrowie i szczę-
ście, jest dopuszczalne. Wy-
bór wersji pozostawiam czytel-
nikom.

Internauci chyba już ten 
spór rozstrzygnęli, skoro opi-
sują Gatesa słowami: Kill Bill 
III / zgasił słońce schłodził 
ziemię / ludzkie wydało go 
plemię.

(7 marca 2021)
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Wywiad

Można być albo chrześcijani-
nem albo Niemcem – mawiał 
Hitler. Te słowa zaskakują wie-
lu chrześcijan. W powszech-
nej świadomości Hitler zapisał 
jako wróg Żydów. Skąd u niego 
takie stanowisko?

Hitler był w równym stopniu an-
tysemicki i antykatolicki. Wie-
dząc, że wiara chrześcijańska 
ma korzenie w judaizmie, winił 
„żydowską etykę współczucia” 
za osłabienie plemion teutoń-
skich. Jego ideałem było pogań-
skie barbarzyństwo. Hitler uwa-
żał, że nie wystraczy sama eli-
minacja „żydowskich pasoży-
tów” – jak nazywał Żydów – ale 
należy również zlikwidować „za-
każone pierwiastki”. Tylko takie 
oczyszczenie, jego zdaniem, mo-
gło wyzwolić pierwotnego dzikie-
go i zaciekłego teutońskiego du-
cha. Poza tym doskonale zdawał 
sobie sprawę, że to właśnie Ko-
ściół katolicki może realnie po-
krzyżować mu urzeczywistnienie 
szaleńczych wizji. Bo tylko Ko-
ściół, od samego początku, jaw-
nie mu się przeciwstawiał.

Dlaczego napisał Pan „Religię 
Hitlera”?

Dlatego, że w Niemczech, 
ale również w innych krajach, do-
minuje pogląd, iż Kościół kato-
licki nie tylko darzył Hitlera sym-
patią, ale współpracował z nim, 
a wręcz wspierał w walce prze-
ciwko komunizmowi. Jako histo-
ryk, który w Archiwach Waty-
kańskich przeanalizował wszyst-
kie dokumenty wczesnego na-
zizmu, wiedziałem, że to nie-
prawda. „Religia Hitlera” stała 
się w Niemczech bestsellerem. 
Pierwszy nakład – 30 tysię-
cy egzemplarzy – wydany przez 
jedno z największych niemiec-
kich wydawnictw, został sprze-
dany w ciągu sześciu tygo-
dni. Znalazł się nawet w pierw-
szej piętnastce listy bestsellerów 
„Der Spigel’a”, czołowego nie-
mieckiego pisma informacyjne-
go. Nieoczekiwanie mój wydaw-
ca odmówił wznowienia nakładu. 
Nie rozumiałem, dlaczego. Mia-
łem wiele pozytywnych recenzji, 
a żaden z krytyków nie umiał mi 
udowodnić, że się mylę w swoich 
twierdzeniach. Każde twierdze-
nie w mojej książce zostało opa-
trzone przypisami i bez proble-
mu można było je zweryfikować. 
W tego rodzaju sytuacjach, tzn. 
kiedy dany tytuł sprzedaje się 
tak dobrze, każdy wydawca jest 
szczęśliwy. Dopiero po latach 
dowiedziałem się, co się wyda-
rzyło. Mój wydawca miał telefon 
z Berlina. Usłyszał w słuchawce 
słowa: „Panie X., książka, którą 

pan opublikował uniewinnia Ko-
ściół katolicki, a wszyscy wiemy, 
że Kościół współpracował z Hi-
tlerem. Więc jak pan mógł wydać 
książkę, która mówi o tym, że Ko-
ściół walczył z Hitlerem?” Pani, 
która telefonowała okazała się 
bardzo ważną działaczką par-
tii chadeckiej. Była również eks-
komunistką ze wschodnich Nie-
miec, która później, jako kanclerz 
zainicjowała kampanię przeciw-
ko papieżowi Benedyktowi XVI 
i która nadal nienawidzi Kościo-
ła. Ta pani nazywa się Angela 
Merkel. A ponieważ mój wydaw-
ca nie chciał kłopotów, był po-
słuszny. Dopiero po latach „Re-
ligia Hitlera” została wznowiona 
przez wydawnictwo katolickie St. 
Ulrich, które zaraz potem zostało 
zamknięte. Niektóre siły w Niem-
czech wciąż boją się silnego Ko-
ścioła katolickiego.

Czym jest tytułowa religia Hi-
tlera? Jak ją rozumieć?

Religia, która służy Bogu i ży-
ciu, która je zachowuje i chroni, 
jest religią konstruktywną. 
Ale religia może też oddzia-
ływać w sposób destruktyw-
ny, wypaczać sumienia ludzkie. 
Przykładem mogą być ci, któ-
rzy uczestniczyli w realizacji ho-
lokaustu lub islamistyczni zama-
chowcy działający w samobój-
czych atakach. W tym drugim 
sensie NSDAP ze swoją eschato-
logiczną całkowitą fiksacją na sa-
mozwańczym zbawicielu Adolfie 
Hitlerze, była w rzeczywistości 
sektą, a jej zwolennicy i wspól-
nicy, w tym także poplecznicy 

SS w obozach koncentracyjnych, 
nie byli niczym innym jak fana-
tycznymi uczniami niszczyciel-
skiego kultu. Narodowy socja-
lizm nie był ideologią czysto po-
lityczną, ale światopoglądem mi-
tyczno-religijnym, opartym na mi-
cie o krwi jako nośniku duszy, po-
łączonym z eschatologiczną dok-
tryną zbawienia. Dążył do usta-
nowienia apokaliptycznego ty-
siącletniego królestwa – Tausen-
djähriges Reich – poprzez samo 
odkupienie „prawdziwego” na-
rodu wybranego, którym byli-
by Aryjczycy. Zgodnie z doktry-
ną nazizmu, Aryjczyk w swojej 
najczystszej postaci był bogiem-
człowiekiem, a upadek człowie-
ka był mieszaniną ras. Zatem 
odkupienie mogło nastąpić tyl-
ko przez konsekwentną elimina-
cję wszystkich „obcych” elemen-
tów, zwłaszcza Żydów, których 
uważano za rywali i lud innego 
boga, ale w tym również Kościół, 
który jest potomkiem judaizmu. 
Nazistowska doktryna zagłady 
nie była pochodną chrześcijań-
stwa, ale deklarowanym przeciw-
prądem, który konsekwentnie ne-
gował i wypaczał wartości chrze-
ścijańskie. Stąd holokaust był 
historyczną koniecznością dla 
uczniów Hitlera.

Pisze Pan, że „Mein Kampf” 
stał się ewangelią „brunatne-
go ruchu”, a jego katechizmem 
„Der Mythus des 20. Jahrhun-
derts” Alfreda Rosenberga. 
Czy zechce Pan to wyjaśnić?

Religia potrzebuje zarówno swo-
jej świętej księgi, jak i podręcz-

nika do teologii, który systema-
tyzowałby jej wiarę. W „Mein 
Kampf” oraz przemówieniach 
politycznych Hitlerowi zdarza-
ło się maskować głoszoną ide-
ologię, ponieważ musiał przeko-
nać do siebie wyborców z klasy 
średniej i wyższej, którzy zwy-
kle byli – często nawet poboż-
nymi – chrześcijanami. Wahał 
się otwarcie atakować Kościół, 
zwłaszcza w początkach swej 
działalności, jednak obiecy-
wał, że zastąpi jego nauczanie 
czymś, co nazywał „pozytyw-
nym chrześcijaństwem”. To był 
oczywiście tylko eufemizm. Ro-
senberg natomiast mógł być już 
bardziej bezpośredni, otwar-
ty i szczery, więc z całą jasno-
ścią stwierdził: „Dziś dostrze-
gamy, że naczelne wartości 
Kościołów rzymskiego i prote-
stanckiego, takie jak negatyw-
ne chrześcijaństwo, nie odpo-
wiadają naszej duszy, że sto-
ją na drodze zdeterminowanym 
ludom nordyckim, które pragną 
zrobić miejsce dla germańskie-
go chrześcijaństwa. Dziś bu-
dzi się nowe przekonanie mitu 
krwi, przekonanie, że krwią 
można obronić boską naturę lu-
dzi. Przekonanie zawarte w naj-
jaśniejszej wiedzy, że nordyc-
ka krew reprezentuje tajemnicę, 
która zastąpiła i przezwyciężyła 
starożytne sakramenty”.

Rosenberg przedstawił cztery 
sposoby wyparcia z Niemiec 
negatywnego (czyli tradycyj-
nego) chrześcijaństwa. Pierw-
szym z nich była likwidacja bi-
blijnego Starego Testamentu.

Cóż, tego żądają wszyscy gno-
styccy heretycy od pierw-
szych wieków istnienia Kościoła. 
Gnostycy wierzą, że jest dwóch 
Bogów: dobry Bóg światła i zły 
„demiurg”, czyli twórca świata fi-
zycznego, „więzienia duszy”, któ-
ra jest iskrą światła prawdziwego 
Boga, która musi być uwolniona 
przez samozbawienie. Dlatego 
nazywam religię Hitlera rodza-
jem neognostycyzmu. Ma ona 
swoje korzenie w ruchu teozo-
ficznym i lożach masońskich ta-
kich jak „Towarzystwo Thule” za-
łożone przez Rudolfa von Sebot-
tendorffa. Von Sebottendorff zo-
stał masonem, kiedy w Turcji słu-
żył reżimowi Młodych Turków. 
Później założył Niemiecką Par-
tię Robotników, która zatrudniła 
Hitlera jako mówcę propagando-
wego. Von Sebottendorff ufundo-
wał też nazistowską gazetę „Vo-
elkischer Beobachter”.

Rosenberg chciał również 
oczyścić Nowy Testament 
z wpływów „żydowskich” 
i „Pawłowych”. Co rozumiał 
przez to oczyszczanie?

Podobnie jak gnostycy i here-
tycy, naziści wcale nie twierdzi-
li otwarcie, że chrześcijaństwo 
jest złe. Twierdzili natomiast, że 
prawdziwe chrześcijaństwo zo-
stało wypaczone przez żydów, 
a przede wszystkim przez św. 
Pawła. Wypaczenie nauk chrze-
ścijańskich było perfidią ze stro-
ny Hitlera. W chrześcijaństwie 
jesteśmy uczeni, że przez Krew 
Chrystusa zostaliśmy oczyszcze-
ni z grzechu i odkupieni. Naziści 
głosili, że grzech pierworodny po-
legał na pomieszaniu ras i przez 
oczyszczenie aryjskiej krwi Aryj-
czyk zostaje odkupiony. To było 
proste porównanie. Dusza umiej-
scowiona jest we krwi, Aryjczyk 
jest bogiem-człowiekiem, nato-
miast wszystkie dusze aryjskie, 
czyli cała aryjska krew jest bo-
giem, czyli czymś większym niż 
aryjska jednostka, niż aryjski 
bóg-człowiek. Kolejna sprawa. 
Chrześcijanin wierzy w obecność 
Chrystusa w Eucharystii. Nazi-
sta wierzył, że bóg jest obecny we 
krwi i zbiorowej aryjskiej duszy. 
Kulminacją boskiej duszy ludu 
i boskiej rasy była osoba mesjań-
skiego przywódcy, który zapo-
czątkował Trzecią Rzeszę. Nazi-
ści głosili również, że od najdaw-
niejszych czasów Bóg miał prze-
ciwnika diabła i że ten przeciwnik 
objawił się w Żydach. Zatem Żyd 
był przeciwieństwem Aryjczy-
ka, jego naturalnym i metafizycz-
nym wrogiem. Nowy wiek pano-
wania Boga na ziemi mógł się 
urzeczywistnić tylko wtedy, kiedy 
lud boży (aryjski) stoczy apo-

 ■ Hitler zakładał, że wygra wojnę i dopiero wtedy przeprowadzi jeszcze jedną bestialską akcję: 
ostateczne rozwiązanie kwestii chrześcijańskiej – mówi dr Michael Hesemann, niemiecki hi-
storyk, autor książki „Religia Hitlera”.

Holokaust Kościoła? Aleksandra 
Polewska-
Wianecka

►
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Wywiad

Jednym z nich jest Mikrobro-
war Profesja we Wrocławiu, za-
łożony przez Karola Sadłowskie-
go w 2015 roku. „Zaczęło się 
od warzenia piwa w domu – opo-
wiada pan Karol – ale za bardzo 
nam nie wychodziło, chociaż pa-
sja została. Spotkaliśmy się więc 
z projesjonalistą od warze-
nia piwa, Przemysławem Lesz-
czyńskim i tak narodziła się 
idea stworzenia własnej browar-
ni dla celów komercyjnych. Zło-
żyliśmy wniosek o dofinansowa-
nie do Unii Europejskiej – i uda-
ło nam się dostać fundusze. Dłu-
go myślałem o nazwie, aż w koń-
cu uznałem że nazwa „Profe-
sja” będzie dobrze reprezento-
wać różne smaki i gatunki piwa, 
bo przecież profesji jest kilka-
set. Jest więc Latarnik, Inżynier, 
Przekupka, Alchemik, Matador, 

Młynarz, Bimbrownik – lista jest 
długa, a każde piwo jest warzo-
ne w innym stylu”.

Browar oferuje piwo moc-
no chmielone, co oznacza gór-
ną fermentcję – używając termi-
nologii z warzenia piwa. Wyko-
nują nowe procesy pasteryza-
cji, dzięki którym otrzymują pro-
dukt trwały jak porter czy sto-
ut, jak również piwo o stylu IPA, 
świetne na lato z różnymi smaka-
mi owocowymi.

Browar produkuje piwo leża-
kowane w beczkach po whisky, 
które sprowadzają ze Szkocji – 
to Russian Imperial Stout oraz 
Car. Ze względu na inną jakość 
sprowadzają chmiel z USA, uży-
wany do warzenia piwa o sma-
kach owocowych i cytrusowych. 
Dumą browaru jest też kupiona 
niedawno maszyna do kapslo-

wania butelek i przyklejania na-
klejek, co pozwoliło na zwięk-
szenie wydajności. Początki 
były niełatwe, ale powoli doszli 
do dzisiejszych resultatów – ty-
godniowo butelkują około 15 ty-
sięcy sztuk. Rok 2015 datuje 
powstanie pierwszego piwa na 
sprzedaż, ale praca nad tym za-
częła się wcześniej.

Browar rozwija współpra-
cę z różnymi organizacjami 
i przedsiębiorstwami i uczestni-
czy w ich imprezach, zwiększa-
jąc swoją obecność na rynku. 
Byli obecni na ostatnich zawo-
dach na Partynicach, gdzie piwo 
Dżokej w stylu Pale Ale, na pol-
skim chmielu, został wysprze-
dany w ciągu 5 dni i musieli go 
dowozić. Na festiwalu piwa pod 
Iglicą również prezentowali swo-
je piwa w kupionej specjalnie do 

tego celu ciężarówce typu Beer-
tuck. Browar działa też w poro-
zumieniu z restauracjami i zajaz-
dami na Dolnym Śląsku. Partne-
rem strategicznym jest restaura-
cja w Świeradowie Zdroju – „Se-
krety Piwowara”, gdzie podają 
świetne jedzenie oraz oczywi-
ście piwo Profesja.

Nie można nie wspomnieć 
o rysunkach na naklejkach, two-
rzonych specjalnie przez arty-
stę do każdego rodzaju profesji, 
a nawiązujących do postaci wro-
cławskiego krasnala. Każda po-
stać na naklejce jest sama w so-
bie dziełem sztuki.

Na pytanie jak browar poradził 
sobie pandemią i zastojem w biz-
nesie restauracyjnym, pan Ka-
rol odpowiada, że „dzięki wier-
nym klientom dali sobie radę. Nie 
było to łatwe, bo co chwila sły-

szeliśmy o zamykanych pubach 
i restauracjach i dostawaliśmy 
zwroty piwa. Otworzyliśmy więc 
przy browarze nasz sklepik, 
gdzie po ogłoszeniuj na FB ha-
sła „nawarzyliśmy piwa, pomórz-
cie nam je wypić” – zaczeli przy-
jeżdzać nasi wierni klienci i na-
wet wytworzyły się kolejki! Dzię-
ki nim udało sie nie zwolnić niko-
go. Jesteśmy jak jedna rodzina – 
od początku 2015 roku.”

Mikrobrowar Profesja jest 
znakomitym przykładem pol-
skiej przedsiębiorczości, pa-
sji i dumy w tworzeniu na-
szego rodzimego produk-
tu w branży piwnej. Prezentu-
ją to na swojej stronie interne-
towej browaru – „Warzymy ta-
kie piwa, po które sami chęt-
nie sięgamy”.

Pasjonaci warzenia piwa
 ■ Na Dolnym Śląsku odbywa się piwna rewolucja – powstają w ostatnich latach mikrobro-

wary zakładane przez pasjonatów warzenia piwa. Jest to piwo inne od produkcji na sze-
roką skalę, wykonywane przez międzynarodowe konglomeraty, które wykupiły już chy-
ba wszystkie polskie marki piwne. Mikrobrowary oferują inne piwo, którym można się delektować, bo 
jakość warzenia jest nieporównywalna do wielkich produkcji.

Agnieszka 
Marczak

kaliptyczną walkę z ludem 
diabła (Żydami), wcielone dobro 
zwycięży wcielone zło. Aryjczycy 
pokonają Żydów. To wszystko zo-
stało zasugerowane tak w „Mein 
Kampf” – ewangelii nazistów, jak 
i w „Micie…” – ich katechizmie.

Trzecim sposobem wyparcia 
z Niemiec negatywnego chrze-
ścijaństwa miało być usunię-
cie krucyfiksów. Czy wiadomo, 
czym zostałyby zastąpione?

Dla Rosenberga krzyż reprezen-
tował zwycięstwo judaizmu nad 
Chrystusem, który według nie-
go był „aryjskim rewolucjonistą”. 
Hitler uważał, że Jezus wca-
le nie był Żydem, tylko Galilej-
czykiem, a Galilejczycy byli na-
prawdę Celtami. Czyli w grun-
cie rzeczy Aryjczykami. Fürher 
twierdził też, że Jezus był sy-
nem teutońskiego ojca, który słu-
żył w legionie rzymskim stacjonu-
jącym w Syrii. Hitler porównywał 
się z Chrystusem wyganiającym 
handlarzy ze świątyni. Bo on też 
zamierzał „oczyścić” świat z tych, 
których na nim być nie powin-
no. Uważał się jednak za lepsze-
go od Jezusa, mawiał, że Jezus 
dał się złapać Żydom i na końcu 
ukrzyżować. On miał więcej „wy-
znawców” od Chrystusa, dlatego 
stanowił realną siłę by przeciw-
stawić się Żydom, by ich unice-
stwić. W związku z tym wszyst-
kim Rosenberg pragnął zastą-
pić krucyfiksy wizerunkami „ogni-
stego Jezusa” oczyszczającego 
świątynię i ogłosić Go poprzedni-
kiem Hitlera.

Czwartym sposobem likwida-
cji negatywnego chrześcijań-

stwa miał być Niemiecki Ko-
ściół Narodowy…

Miał on zastąpić „Kościół nega-
tywny” i włączyć w swe struktury 
zarówno tych, którzy wyznawali 
katolicyzm, jak i tych którzy byli 
protestantami. Niemiecki Ko-
ściół Narodowy miał być ucie-
leśnieniem pozytywnego chrze-
ścijaństwa.

W „Religi Hitlera” pisze Pan, 
że fürher planował także „ho-
locaust” chrześcijaństwa. 
Brzmi to szokująco.

A jednak to prawda. Wszyst-
kie rozmowy Hitlera z jego naj-
bliższymi i najbardziej zaufany-
mi współpracownikami były reje-
strowane. W 1941 roku wypo-
wiedział on do nich następu-
jące słowa: „Chrześcijaństwo 
jest najbardziej szaloną rzeczą, 
jaką kiedykolwiek w swym obłę-
dzie wydał ludzki mózg i kpi-
ną z wszystkiego, co boskie. 
Chrześcijaństwo potrzebowa-
ło 1400 lat, aby przekształcić 
się w krańcowe bestialstwo. Ide-
alnym rozwiązaniem byłoby do-
prowadzenie Kościołów do sta-
nu wymarcia przez to, że stop-
niowo i bez użycia siły pozwo-
liłoby się im zniknąć samym 
przez się; w tym przypadku nie 
byłoby potrzeby stwarzania cze-
goś na ich miejsce. Największą 
szkodą dla narodu są nasi księ-
ża obu wyznań. I przyjdzie chwi-
la, gdy się z nimi porachuję bez 
zbędnych ceregieli. W owym 
czasie nie będę się przejmo-
wał prawniczymi drobnostka-
mi. Wtedy będą się liczyły je-
dynie względy użyteczności. 

Jestem przekonany, że za 10 
lat wszystko będzie wyglądało 
inaczej. Albowiem nie unikniemy 
zasadniczego rozwiązania. Każ-

de stulecie, które nadal obciąża 
się tą hańbą cywilizacji, nie bę-
dzie już mogło w przyszłości li-
czyć na zrozumienie. Tak jak na-

leżało usunąć polowania na cza-
rownice, tak i ta cała reszta musi 
być usunięta. Wojna się zakoń-
czy. Ostatnim wielkim zadaniem 

naszych czasów będzie jesz-
cze wtenczas rozwiązanie pro-
blemu Kościoła. Dopiero wte-
dy naród niemiecki będzie cał-

kowicie zabezpieczony”. To cy-
tat z nagrania. I myślę, że mówi 
on sam za siebie.

Czy istnieją dowody na plan 
ostatecznej eksterminacji 
chrześcijaństwa?

Przytoczony przeze mnie cy-
tat pochodzi z nagrania, które 
uznawane za autentyczne przez 
każdego biografa Hitlera i każ-
dego historyka zajmującego się 
jego osobą. Kilka dni po tym, jak 
Hitler wypowiedział przytoczoną 
kwestię, 6 czerwca 1941 roku, 
osobisty sekretarz fürhera Mar-
tin Bormann zanotował: „Chrze-
ścijaństwo i naród niemiecki 
stanowią dwie nieprzystawal-
ne rzeczywistości, dwie prze-
ciwstawne kulturowo tenden-
cje. Jeśli Niemcy mają żyć, musi 
zniknąć Krzyż. Koniec obecno-
ści Kościoła w Rzeszy jest tyl-
ko kwestią czasu. Führer prze-
kazał nam, że w naszych ży-
łach płynie świecka krew. Nie 
potrzebujemy religii ani Kościo-
ła. Jesteście dla nas wszystkim, 
o, wieczne Niemcy!” Goebbels 
miał podobne zapiski w swoich 
pamiętnikach. Zatem nie tylko 
Rosenberg chciał ekstermino-
wać Kościół, ale Hitler również.

O czym będzie Pana kolejna 
książka?

Jak na ironię, zajmę się Sta-
rym Testamentem i odkrycia-
mi archeologicznymi, które 
udowodnią, że wiele z opisa-
nych w nim wydarzeń ma histo-
ryczne uzasadnienie.

Dziękuję za rozmowę.

▶
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Komentarze i Felietony

Na ulicach twardego jądra Euro-
py jeszcze nie strzelają do Pola-
ków. Ale kiedyś strzelali. Holen-
derskie oddziały Waffen SS pa-
cyfikowały Podlasie i wsie opodal 
Ciechanowa. Niemcy tylko nad 
Biebrzą, Narwią i Bugiem spali-
li kilkaset wsi, kilkanaście tysię-
cy budynków. Rozstrzelali set-
ki tysięcy Polaków. A teraz chcą 
uczyć Polaków demokracji. Ale 
dlaczego przy tej okazji palą sa-
mochody?

Twarde jądro Europy nie ma 
pojęcia, czym była niemiecka 
i sowiecka okupacja Polski. Czym 
była pacyfikacja Polski po roku 
1944, gdy Polska została sprze-
dana sowieckiej Rosji przez Ame-
rykę i Anglię. Każdego dnia i każ-
dej nocy Polacy byli rozstrzeliwa-
ni pod ścianami wsi i miasteczek. 
To było nieukarane dotąd ludo-
bójstwo.

Polacy ginęli bez sądów i na 
podstawie sądów doraźnych. Gi-
nęli w obozach i w więzieniach. 
Komuniści stosowali inżynierię 
społeczną, która polegała na za-
stąpieniu tradycyjnej warstwy kie-
rowniczej narodu przez pozbawio-
nych czci i wiary sowieckich Po-
laków. Gdzie oni dzisiaj, gdzie ich 
dzieci i wnuki? Rozejrzyjcie się.

A teraz, kiedy Polacy odzysku-
ją oddech ludzi wolnych, sowiec-
cy Polacy krzyczą na całą Euro-
pę, że dzieje się im krzywda. TVN 
krzyczy, że w Polsce jest zagrożo-
na wolność. No i milcząca dawniej 
Europa przychodzi w sukurs tym, 
którzy organizują uliczne burdy, 
demolują kościoły, obalają pomni-
ki narodowe.

W imieniu motłochu na ulicach 
Warszawy wypowiedział się Ned 
Price, rzecznik Departamentu Sta-
nu. Rzecznik Price wyraził zanie-
pokojenie stanem wolności w Pol-
sce. Chodzi o wolność prowodyr-
ki ulicznych brewerii, która swo-
ich przeciwników opluwa, gry-
zie, wyzywa i krzyczy: „Wypier-
dalać!!” Prokuratura postawiła za-
rzuty prowodyrce, a zatem jej wol-
ność jest zagrożona.

Ned Price połączył wolność 
do okrzyków: „Wypierdalać!!” 
z wolnością mediów drukowanych 
i elektronicznych. Okazuje się bo-
wiem, że tylko 88 procent me-
diów jest po stronie opozycji, a po-
winno być 100 procent, a nawet 
107 procent. Tymczasem 12 pro-
cent mediów, może nawet znacz-
nie mniej, nie ujada na rząd, a nie-
rzadko chwali i tłumaczy rządo-
we reformy.

W kwestii wolności me-
diów w Polsce wypowiedziała 
się Věra Jourová, sławna w Pol-
sce wiceprzewodnicząca Komi-
sji Europejskiej. Jourová jest znie-
smaczona tym, że aż 12 procent 
mediów w Polsce nie wspiera 
aborcji. A przecież, powiada Jo-
urová, kobiety nie mogą być wolne, 
skoro nie mają prawa do aborcji.

Prawdziwe tsunami kryty-
ki rozpętała Madeleine Albright, 
była Sekretarzem Stanu w cza-
sach amerykańskiej troski o Bli-
ski Wschód, następnie ambasa-
dor USA przy ONZ. Albright widzi 
Polskę tak, jak Amerykanie widzą 
Gwatemalę, Honduras, Kostary-
kę, no, może jeszcze Panamę. 
Tam wolność jest wtedy, gdy wol-
ne są interesy amerykańskie. Wol-
ne są interesy w Gwatemali, ale na 
Kostaryce wolność na plantacjach 
jest zagrożona.

„Będziemy nadal wspie-
rać tych w Polsce, którzy wie-
rzą w wolną prasę, oddaną dą-
żeniu do prawdy… – powiedziała 
Albright. – Uciszenie niezależne-
go dziennikarstwa jest kluczowym 
narzędziem w arsenale każdego 
autorytarnego przywódcy”.

Mocno powiedziane. Słowa Al-
bright są podwójnie zakodowane. 

Mówią ponad to, co mówią o ar-
senale autorytarnego przywódcy! 
To przecież język militarny. No, 
proszę. Ja widzę u władzy słabe-
uszy w szlafrokach i w papuciach, 
a Albright patrzy z Waszyngtonu 
i stamtąd widzi arsenał i autorytar-
nych przywódców!

Kiedy Albright woła o autory-
taryzmie, zapewne cytuje Joe Bi-
dena, który niedawno, bo 16 paź-
dziernika 2020, mówiąc o „wzro-
ście totalitarnych systemów na 
świecie”, stwierdził: „Widzimy 
to wszystko, co dzieje się od Bia-
łorusi po Polskę i Węgry”. Co na 
to Polska, kraj frontowy, jak mówią 
Amerykanie? Polska może zakupi 
jakieś nieloty, to Ameryka spojrzy 
na Polskę łaskawszym okiem.

Gdy zaś 2 października 
2014 roku w Cambridge w stanie 
Massachusetts wiceprezydent Bi-
den zarzucił Turcji, że ta nie pilnu-
je granicy z Syrią, prezydent Er-
dogan przesłał Bidenowi wiado-
mość: „Albo prezydent Biden na-
tychmiast wycofa swoje słowa 
i przeprosi, albo przejdzie dla Er-
dogana i dla Turcji do historii”.

Biden natychmiast wycofał 
swoje słowa i przeprosił turec-
kiego prezydenta i Turcję. Mało 
tego. Z ekipą telewizyjną CNN 

przyjechała do Stambułu Chry-
stiana Amanpour. Byłem wów-
czas w Stambule i widziałem jej 
pracę. Zrobiła rozmowy z premie-
rem Ahmetem Davutoğlu, a na-
stępnie z prezydentem Recepem 
Tayyip Erdoğanem.

A co Polska zrobiła, gdy Biden 
zaliczył Polskę do państw totalitar-
nych? Nic. Polska milczy. A gdy 
ambasadorowie obcych państw 
interweniowali w sprawie obsa-
dy personalnej IPN we Wrocławiu 
– co zrobiła Polska? Zrobiła. Na-
tychmiast został zwolniony prezes 
IPN we Wrocławiu.

Dzisiaj już jest chór zachod-
nich polityków, którzy krzyczą 
na Polskę, każą to i owo popra-
wić, z tego i z owego się wycofać. 
W tym chórze wyróżnia się Made-
leine Albright, „zaniepokojona pla-
nami polskich władz, które chcą 
zdusić wolność mediów”. Zaćmie-
nie umysłu czy wyrafinowana bez-
czelność?

Albright dobrze wie, że nie 
chodzi tu o wolność filozoficz-
ną ani wolność funkcjonalną, ale 
o wolność od płacenia podat-
ków przez amerykańskie firmy. 
A zatem chodzi o interesy, któ-
re w Ameryce nazywa się wol-
nością.

Fort TVN powinien być 
zburzony

 ■ Zachód chce podzielić się wolnością z Polską. Chce tego Ameryka, chce twarde jądro Europy: Niem-
cy, Holandia, Belgia. Nareszcie jakieś zainteresowanie Polską. Holendrzy byli pierwsi. Za nimi poszli 
Niemcy. W imię demokracji Holendrzy wysadzili w powietrze kilka polskich sklepów. W imię wolności 
Niemcy palą w Berlinie samochody Polskiej Ambasady. Na razie palą samochody.

Michał Mońko

De Facto

►
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Ten zwrot – „zatroska-

na o los Polski” – mówi więcej, 
niż mówi! Ameryka była niekie-
dy zaniepokojona brakiem wolno-
ści w Panamie albo w Hondurasie, 
albo w Iraku, albo w Libii. A dzi-
siaj Albright zatroskana o Polskę. 
Strach się bać.

W czasach sankcji nałożo-
nych na Irak, Albright, ówczesna 
Sekretarz Stanu, wyrażała tro-
skę o wolność irackich dzieci. Dzi-
siaj jest zatroskana o wolność ko-
biet w Polsce, które dopóty nie 
będą wolne, dopóki nie wywal-
czą prawa do aborcji bez gra-
nic! Chodzi o zabijanie dzieci. 
O dzieciach w Iraku mówiła Al-
bright w programie telewizyjnym 
CBS „60 minut” (12 maja 1996), 
będąc wówczas ambasadorem 
USA przy ONZ.

Dziennikarz Lesley Sthal po-
wiedział o sankcjach nałożonych 
przez Amerykę na Irak, co spo-
wodowało śmierć dzieci już na-
rodzonych. „Słyszeliśmy, że zgi-
nęło pół miliona dzieci. Znaczy 
to więcej dzieci, niż zmarło w Hi-

roszimie. Czy sankcje warte były 
tej ceny?” Albright odpowiedziała 
bez namysłu: „Uważamy, że cena 
była tego warta”. Bo Ameryka nie 
zna ceny wolności. Zawsze wal-
czy z gwałtami dokonywanymi 
na wolności.

Dzisiaj Albright troszczy się 
o wolność w Polsce. Ba!! Zapo-
wiada, że Ameryka odeprze gwał-
ty na prawach człowieka. Powia-
da: „Nie możemy być obojętni na 
te ataki na demokrację”, czytaj: na 
podatki od reklam w Polsce. I da-
lej: „Musimy odeprzeć tę kampa-
nię i nazwać ją tym, czym jest – 
pogwałceniem światowych i eu-
ropejskich standardów dotyczą-
cych rządów prawa i podstawo-
wych praw człowieka”.

Ameryka kocha wolność… 
podatkową w Gwatemali, na Ko-
staryce i w Panamie. To dlacze-
go miałaby nie kochać wolno-
ści w Polsce? Strażnicą amery-
kańskich interesów w Polsce jest 
amerykański TVN. To nie jest sta-
cja telewizyjna. To Fort TVN. Lu-
dzie z tego Fortu pilnują, węszą, 

podglądają, nagrywają, a następ-
nie walczą z Polską.

No i nie daj Bóg, żeby ten Fort 
skruszał, zmalał, albo zaprzestał 
pluć na Polskę. Ten Fort jednak 
przypomina trochę okręt, który ma 
zatonąć. Szczury już uciekają. „Co 
się stanie, gdy media zamilkną?” – 
pyta zmrożona strachem Věra Jo-
urová, strugając z siebie głupka, 
licząc, że trafi na głupków w Pol-
sce. Co można na to powiedzieć?

Fort TVN rozłupuje mózgi mi-
lionów Polków. Miliony patrzą, 
słuchają i patrzą. Dowiadują się, 
że gwarancją wolności w Polsce 
są media niemieckie, media ame-
rykańskie. Polska ma być ciemno-
grodem Europy.

Troskę o Polskę i o wol-
ność w Polsce wyraził też Ro-
bert Menendez, przewodniczą-
cy Komisji Spraw Zagranicznych 
Senatu. Menendez słyszał o Pol-
sce i ten kraj, Polska, jest mu bli-
ski, choć jest daleki i nieznany. Te-
rytorialnie bliższa jest Nikaragua, 
Gwatemala, Dominikana, ba! na-
wet Meksyk jest bliski, no i Kuba, 

skąd wywodzi się przewodniczą-
cy Menendez.

W tym bliskim Meksyku, gra-
niczącym przecież z Ameryką, co 
trzeci dzień ginie dziennikarz i co-
dziennie jest taki zamordyzm, że 
trudno oddychać. W ostatnim cza-
sie zginęło w Meksyku 102 dzien-
nikarzy! Ilu dziennikarzy zginę-
ło w Dominikanie albo w Gwate-
mali? Nikt tego nie liczy. A wol-
ność na Kubie? Żarty.

Menendez nie był w Polsce, 
ale był na Kubie i w Meksyku. Za-
pewne był również w Hondurasie 
i w Gwatemali. No i wie, że wol-
ności tam nie ma. Mafie rozbi-
jają redakcje, strzelają do na-
uczycieli, księży, urzędników. 
Ale co tam morderstwa i zamor-
dyzm w Hondurasie albo w Mek-
syku. Polska jest najważniejsza. 
To przecież kraj frontowy. Flanka 
NATO. Troska o wolność w kraju 
frontowym jest na pierwszym pla-
nie w Ameryce.

Gazety amerykańskie krzy-
czą, że Polską zainteresował się 
Gabinet Bidena! Prezydent Bi-

den wie, że demokracja w Polsce 
i na Węgrzech jest w gorszym sta-
nie niż na Białorusi albo w Rosji. 
Biden nie wspomina o Ukrainie, 
bo tam były jakieś rodzinne spra-
wy, jakieś biznesy, o których mó-
wił Trump. Interesował się tam 
prokurator generalny Ukrainy, do-
póki nie został odwołany i spacy-
fikowany.

Czy dzisiaj powinniśmy 
być wdzięczni Ameryce, że mil-
cząca przez dziesięciolecia 
o Katyniu, gdzie Polacy zosta-
li rozstrzelani, i milcząca o Jałcie, 
gdzie Polska została sprzedana 
sowieckiej Rosji, Ameryka odzy-
wa się raptem w sprawie Polski? 
Odzywa się za pośrednictwem 
Fortu TVN w sprawie wolnych me-
diów, wolnych sądów, wolnych in-
teresów bez podatku, wolnej abor-
cji bez granic i wolnego okrzyku: 
„Wypierdalać!!

To ja, parafrazując Katona Star-
szego z czasów trzeciej wojny 
punickiej, uważam, że Fort TVN 
powinien być zburzony.

▶

W najnowszej historii zna-
my przykłady wielu kontrower-
syjnych wysłanników państw, 
którzy zamiast reprezentowa-
nia wprowadzali dyrektywy pły-
nące ze stolicy ich kraju. Przy-
kładem jest ostatnia ambasador 
USA w Polsce, Georgette Mos-
bacher, która pozytywnie oce-
niała inicjatywy polskiego rządu, 
ale jednocześnie stawała w obro-
nie rzekomo zagrożonych inte-
resów mediów pochodzących 
z USA. Krytykowała również rze-
komą nierówność różnorodnych 
grup społecznych. Polacy odno-
sili się negatywnie do jej wypo-
wiedzi, bo szkodziły wizerunko-
wi pani ambasador Mosbacher 
i krajowi, który reprezentowała.

Kto i dlaczego jest wybiera-
ny na ambasadora? Czasami 
posada ambasadora jest nagro-
dą za wspieranie frakcji politycz-
nej, która dochodzi do władzy. 
Jednak do krajów, w których rola 
dyplomacji jest ważnym warun-
kiem utrzymania dobrych rela-
cji między mocarstwami, wysy-
ła się jako ambasadora oso-
by reprezentujące bardzo wyso-
ki poziom.

W Waszyngtonie dyploma-
cja, lobbowanie na rzecz swoich 
krajów, reprezentacyjne wystą-
pienia, przyjęcia w ambasadach 
trwaj a nieprzerwanie. Mieszka-
jąc w Waszyngtonie, bywałam 
na wielu przyjęciach organizo-
wanych przez ambasady, pro-
mujących kulturę swojego kraju. 
Nasza ambasada mieści się przy 
jednej z głównych ulic, w pięk-
nym budynku, którego fascynu-
jąca historia to osobny temat.

Poznałam naszych amba-
sadorów, byłego Schnepfa oraz 
obecnego, Piotra Wilczka, ale za-
chowując reguły dyplomacji, nie 
będę komentować ich służby na 
placówce.

Słowo służba nie zawsze ko-
jarzy się z dyplomacją. W histo-
rii było wiele przypadków, kie-
dy wyjazd do kraju, w czasie 
trwającej lub kończącej się woj-
ny nie oznaczał bywania na przy-
jęciach. W dramatycznych oko-
licznościach zakończenia II woj-
ny światowej placówka w znisz-
czonej Warszawie była miej-
scem, w którym między światem 

komunistycznego reżimu, a świa-
tem zachodnim toczyły się za-
cięte spory. 4 sierpnia 1944 roku 
Stany Zjednoczone zatwierdziły 
na ambasadora w Polsce Artura 
Bliss Lanego, który z powodu woj-

ny pełnił najpierw swoją funkcję 
przy rządzie polskim na uchodźc-
twie w Londynie. Po zakończeniu 
II wojny dyplomaci przyjechali do 
stolicy, starając się nawiązać ja-
kiekolwiek relacje w dramatycz-
nie rozdartym świecie. W zruj-
nowanej Warszawie jedynym bu-
dynkiem spełniającym warunki 
ambasad był hotel Polonia. Ar-
tur Bliss Lane również tam przy-

był, uważając za swój głów-
ny cel doprowadzenie do praw-
dziwie demokratycznych wybo-
rów w 1947 roku. Jego misja się 
nie powiodła, stalinowski reżim 
uznał wybór komunistyczne-

go rządu za prawomocny. Am-
basador Bliss Lane zrezygnował 
ze swojego stanowiska 24 lutego 
1947 roku, w proteście przeciw-
ko zniewoleniu Polski, na które 
przyzwoliły mocarstwa w Jałcie 
i Poczdamie. Bliss Lane chciał 
opisać prawdę o uzgodnieniach 
między prezydentami Roosevel-
tem i Trumanem oraz Stalinem, 
które zostały przed nim zatajo-

ne przed jego nominacją na am-
basadora oraz podczas jego po-
bytu w Warszawie. Departa-
ment Stanu przyjął jego rezygna-
cję. W Waszyngtonie udostęp-
nił mu dotychczas tajne doku-
menty. Bliss Lane napisał książ-
kę dokumentującą służbę dyplo-
matyczną, „Widziałem Polskę 
zdradzoną” , która została wyda-
na w 1948 roku w USA; wyda-
nie polskie ukazało się dopie-
ro w 1984 roku.

Dlaczego warto wspo-
mnieć o Arturze Bliss Lanem? 
Ponieważ był ambasado-
rem nie tylko z nominacji, ale 
przede wszystkim ambasadorem 
NIEPODWAŻALNYCH WARTO-
ŚCI i potrafił je wyrazić swoją po-
stawą. Dzisiaj w globalnym świe-
cie mamy wielu ludzi mówiących 
po polsku, którzy uważają się 
za przedstawicieli naszego kra-
ju, będąc albo na oficjalnych pla-
cówkach handlowych i dyploma-
tycznych, albo po prostu dzia-
łając w różnych prywatnych or-
ganizacjach. Czy oni na praw-
dę reprezentują Polskę, naszą 
ponad tysiącletnią historię, tra-
dycję i kulturę? Jesteśmy dumni 
z każdego osiągnięcia Polaków 
za granicą i powinniśmy przypo-
minać sobie nazwiska, takie jak 
Ignacy Domeyko, Ignacy Pade-
rewski, Kazimierz Pułaski – oni 
są znani w krajach, w których 
przebywali.

Ale musimy zdać sobie też 
sprawę, że czasami słowo 
„ambasador” jest nadużywa-
ne – bo nie wiemy, czyje inte-
resy taka osoba reprezentuje.

Kim jest ambasador?
 ■ Rola ambasadora jest w dyplomacji jasno określona – jest on przedstawicielem państwa, 

które go wysłało na placówkę dyplomatyczną i którego interesy ma reprezentować.
Agnieszka 
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Rynek informacji medialnych, 
jak każdy inny, regulowany jest 
przepisami, ustawami, zasada-
mi i pojęciami, którymi posługu-
je się on w celu osiągnięcia naj-
większych efektów. Aby je osią-
gać, trzeba najpierw zainwesto-
wać w redakcje, lokale, drukar-
nie, reklamę i kolportaż. Wszyst-
ko to są sumy, na które stać tyl-
ko małą grupę najbardziej wpły-
wowych ludzi w państwie. I to jest 
pierwsze sito informacyjne, praw-
dopodobnie najważniejsze. Ci, 
którzy spełniają te kryteria, do-
cierają ze swoją informacją do 
każdego domu, nie mówiąc już 
nawet o tym, że znaczącą część 
swojej produkcji rozdają za dar-
mo. Za masową informacją idą 
pisma, programy i audycje tzw. 
ambitne, o wysokim poziomie 
kultury, wiedzy i refleksji, z któ-
rych korzysta wąska grupa za-
interesowanych mająca margi-
nalny wpływ na rzeczywistość. 
Ta część mediów utrzymywana 
z różnego rodzaju dotacji, spon-
sorów i okazyjnych reklam po pro-
stu wegetuje. Wszystkie te uwa-
gi dotyczą zarówno drukowa-
nej prasy codziennej, tygodnio-
wej, jak i miesięczników i kwar-
talników. To samo odnosi się 
do wszystkich programów radia 
i telewizji, a nawet portali interne-
towych.

W mętnej wodzie

Obowiązujące prawo prasowe 
jest jednym z najstarszych relik-
tów PRL funkcjonujących w no-
wej rzeczywistości RP. Wiado-
mo, że kiedy było ono uchwala-
ne, w 1984 roku, pod wodzą KC 
PZPR, miało ono służyć jej in-
teresom, jej celom i jej meto-
dom sprawowania władzy – me-
dia były jej ważną częścią skła-
dową. Po 1989 roku ustawa zo-
stała bardzo pobieżnie zno-
welizowana przede wszyst-
kim w zakresie likwidacji cenzury, 
która wobec rynkowych wyma-
gań była już całkowicie niepo-
trzebna. Pozostałe cele były rów-
nież przydatne w nowych cza-
sach, nowym partiom, no-
wym władzom. Niezbity dowód 
na to zachował się w postaci art. 
2 tejże ustawy, który mówi: „Or-
gana państwowe zgodnie z Kon-
stytucją Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej....” i nic nikomu nie 
przeszkadza, że poprzedzają-
cy artykuł stanowi: „Prasa, zgod-
nie z Konstytucją Rzeczypospo-
litej Polskiej....” Po prostu pra-
wo to charakteryzuje dwuwła-
dza i dwutorowość, którą najle-
piej ujął były prezydent RP: „Je-

stem za, a nawet przeciw”. Ta-
kie postawienie sprawy jakoś nie 
przeszkadza, tak skrupulatne-
mu w innych sprawach, Trybu-
nałowi Konstytucyjnemu, sądom 
i politykom. W takich układach 
i zapisach każdy może osiągnąć, 
co tylko zapragnie, byle miał od-
powiednią siłę przebicia politycz-
nego, finansowego i każdego in-
nego.

Prawo prasowe jest tak skon-
struowane, że każdego można 
oskarżyć za cokolwiek i każdego 
można usprawiedliwić i zwolnić 
z odpowiedzialności za oczywi-
ste przestępstwa prasowe. Przy-
kłady można mnożyć, począw-
szy od niewygodnych, a popular-
nych mediów jak „Gazeta Polska” 
i Radio Maryja. Co tam prawo, ta-
kie, siakie czy owakie, jeżeli ktoś 
możnym, silnym i zasobnym na-
depnie na odcisk, to nic się nie li-
czy, trąbi się na cały świat rzeczy 
zmyślone, prawdopodobne i nie-
prawdopodobne, byle zniszczyć 
niewygodnego nadawcę. Nikt 
tego nie kontroluje, nikt się tym 
nie zajmuje, a jeśli już, to jakoś 
tak cicho, nieśmiało i w marginal-
nych mediach.

Od wielu lat dziennikarze, pu-
blicyści i wydawcy proszą, propo-
nują i nalegają, by uchwalić nowe 
praw prasowe, na co pada odpo-
wiedź, że Sejm RP nie ma cza-
su, aby w starym prawie wykre-
ślić jego zależność od Konstytu-
cji PRL, a co dopiero mówić o no-
wym prawie. To wręcz niemożli-
we. Ta niemożliwość jest tyko na 
pokaz, w vrzeczywistości prawo 
prasowe z czasów PRL jest bar-
dzo wygodne dla grubych ryb na-

szej polityki i gospodarki, które 
na ogół uwielbiają pływać w męt-
nej wodzie.

Głową w mur

Wiadomo, że „głową muru 
nie przebijesz”, a na dodatek 
od tego boli głowa. Nie mniej 
sam upór niektórych środo-
wisk dziennikarskich w tej spra-

wie zasługuje na uwagę. Doty-
czy to przede wszystkim Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich 
(SDP). Chlubne chwile SDP, 
to udział w przemianach paździer-
nikowych 1956 roku oraz w walce 
o demokratyzację państwa w la-
tach 1980-1981. Nic więc dziw-
nego, że w stanie wojennym or-
ganizacja ta została rozwiąza-
na, a jej wcale nie mały majątek 
został przekazany Stowarzysze-
niu Dziennikarzy PRL, a obec-
nie RP, które lepiej wiedziało, 
kto wygra, a mniej przejmowa-
ło się mało praktycznymi ideała-
mi. Kombatancki charakter SDP 
przypomina różne stowarzy-
szenia pokrzywdzonych w sta-
nie wojennym, którymi nikt się 
nie przejmuje. Można nawet za-
uważyć, że utrzymywanie z nimi 
jakichś kontaktów, porozumień, 
a już nie daj Boże uwzględnia-
nie ich postulatów, uważane jest 
zarówno przez lewicę, jak i pra-
wicę za ekstremalne, kompromi-
tujące i nienadające się do roz-
ważania wśród nowych pojęć do-
tyczących „tolerancji”, „popraw-
ności politycznej”, „wybacza-
nia” i „europejskich standardów”. 
Jak wynika z dyskusji przeprowa-
dzonej 14.11.07 w Centrum Pra-

sowym FOKSAL w Warszawie, 
opracowywany jest już 17. pro-
jekt prawa prasowego! Nie moż-
na narzekać, że nic się nie robi. 
Te 17 projektów ktoś musiał opra-
cować, uzasadnić, nie mówiąc 
już o tym, że nikt tego nie robi 
całkiem za darmo. Ta nadproduk-
cja projektów nowego prawa pra-
sowego pokazuje, że chyba cho-
dzi o to, aby „króliczka nie złapać” 

i wobec niedoskonałych propozy-
cji, nic innego nie można zrobić, 
jak tylko pozostawić stare prawo 
prasowe w spokoju. I o to tu chy-
ba chodzi.

Nowe prawo prasowe

Ostatnio prezentowana wersja 
tego prawa ma być syntezą roz-
wiązań francuskich i germań-
skich. Wszak jesteśmy w Euro-
pie, a te kraje nadają ton wszyst-
kim procesom integracyjnym. 
Niezależnie jednak od integra-
cji, trzeba zauważyć, że Pol-
ska ma też swoją kulturę, trady-
cję i swój pogląd na media, któ-
ry został wypracowany przynaj-
mniej w czasie ostatnich dwustu 
lat. Czy nie warto zatem skorzy-
stać z własnych doświadczeń?

Jeżeli jednak brać obce wzo-
ry, to czy nie warto sięgnąć do 
doświadczeń krajów anglosa-
skich, bliższych nam kulturowo 
i cywilizacyjnie? Osobiście je-
stem za tym ostatnim rozwiąza-
niem. Dlatego uważam, że pol-
skie prawo prasowe winno być 
krótkie, zawierać przepisy regulu-
jące porządek w świecie mediów. 
Gwarancje dla tytułów, kary dla 
kłamstw, obelg i tzw. mijania się 

z prawdą. Ochronę oryginalnych 
tekstów, poszanowania godności 
autorów i czytelników. To, w skró-
cie winno wystarczyć. Wszel-
kie zakazy, jak np. krytykowa-
nia wyroków sądowych, definicje 
dziennikarza, określanie kwalifi-
kacji zawodowych przez dyplom 
uznanej uczelni, uważam za cał-
kowicie zbędne. Przedstawione 
tu założenia wynikają z posza-
nowania umiejętności posługiwa-
nia się „sztuką słowa mówionego 
i pisanego”. Sztuka ta jest zwią-
zana z zamiłowaniem i talentem 
autora, czego żadna najwyższa 
nawet uczelnia nie może nikogo 
nauczyć. Ze „sztuką słowa” jest 
trochę jak z poezją, malarstwem, 
czy też literaturą. Czy może być 
licencjonowany poeta, pisarz, 
czy malarz? Czy sławny Niki-
for miał jakieś licencje? Podob-
nie jest i z dziennikarzami. Każ-
dy może pisać, co uzna za sto-
sowne. Tylko czy każdego auto-
ra będą czytać tłumy ludzi żąd-
nych ciekawej wiedzy, interesu-
jącego spojrzenia i jasnego sty-
lu? Tego nie da im żadne prawo, 
żadne zagraniczne naśladownic-
two i żadne ograniczenie. Postu-
luję zatem, aby nowe prawo pra-
sowe spełniało przynajmniej ele-
mentarne wymagania medyczne: 
„Po pierwsze nie szkodzić”.

Ukryta dyktatura

Formalne ograniczenie dostępu 
do publikowania w mediach swo-
ich uwag, propozycji, analiz i roz-
ważań przy pomocy nowego pra-
wa prasowego będzie źle służyć 
polskiej demokracji i skończy się 
powszechnym wołaniem, że me-
dia kłamią. Każde ogranicze-
nie wolności słowa służy dyktatu-
rze. To, że tym razem może być 
to tylko bardziej ukryta dyktatu-
ra demokratyczna, jest mało po-
cieszające. Wszak demokracja 
nie jest absolutem i też ma swo-
je wady, o których warto wiedzieć 
i które warto eliminować z życia 
publicznego.

Jak mawiał o dziennika-
rzach wielki polski prakse-
olog i filozof Tadeusz Kotar-
biński w cytowanej na wstępie 
fraszce – doradzać może każ-
dy, dziennikarz i publicysta bez 
żadnych ograniczeń i niech tak 
to już zostanie. Niech giętki ję-
zyk wyrazi wszystkie te postu-
laty w krótkiej, zwięzłej i zro-
zumiałej formie nowego pra-
wa prasowego, które ma słu-
żyć ludziom, a nie żadnym ko-
teriom oraz jawnym i ukrytym 
dyktaturom.

Czwarta władza
 ■ Czwarta władza, jaką sprawują media w polskim syste-

mie społecznym, gospodarczym, politycznym i każdym in-
nym, ma się doskonale. To świetne samopoczucie wynika 
przede wszystkim z kolosalnych pieniędzy i wpływów zain-
westowanych w przekazywanie pożądanych informacji.

Adam 
Maksymowicz

Któż to jest dziennikarz,
publicysta zwłaszcza,
to człowiek, który doradza,
tym w czyim ręku pieniądz i władza.

/Tadeusz Kotarbiński/
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Polska i Polacy

Po latach przekonywania przez 
media polskojęzyczne, że wie-
lodzietność prowadzi do róż-
norakich patologii, w naszym 
kraju doliczono się zaled-
wie 630 tys. rodzin z trojgiem 
i więcej dzieci. Perspektywy 
też nie wesołe. GUS przewidu-
je, że w 2050 roku ludność kra-
ju zmniejszy się o 4,5 mln.

Mnożą się natomiast po-
litycy, bo choć nazwiska po-
wtarzają się, to nazwy partii 
już dwu-i trzyczłonowe. Uby-
ło nas przez kolejne emigracje 
– od stanu wojennego do zło-
dziejskiej transformacji i Tusko-
wego dziadostwa – przez nędz-
ne warunki pracy (ale przed-
siębiorcy się dorabiali) i brak 
mieszkań. Teraz antyrządowe 
samorządy blokują tereny pod 
mieszkania o niskim czynszu, 
gdy program 500+ stał się pew-
nym impulsem prokreacyjnym.

Powszechna seksualiza-
cja młodzieży nie sprzyja za-
kładaniu rodziny (bo to odpo-
wiedzialność, obowiązki) i po-
siadaniu dzieci. Feministki do-
magają się aborcji na życzenie. 
Parlament Europejski, choć nie 
jest jego rolą zajmowanie się 
prawem aborcyjnym, deliberu-
je pod kłamliwym hasłem „Fak-
tyczny zakaz aborcji w Pol-
sce”. Jeżeli prawem człowie-
ka jest aborcja, to jej zakaz 
kwestionuje praworządność, 
a ta jest warunkiem uzyskiwa-
nia funduszy – straszą eurode-
putowani.

Lobby proaborcyjne – krajo-
we i zagraniczne – jest tym bar-
dziej aktywne, im niższy przy-
rost naturalny w naszym kraju. 
Do akcji włączają się poznań-
scy samorządowcy, finansując 
program in vitro, właśnie dla-
tego, że jest to „metoda” mniej 
skuteczna od naprotechnologii.

Dziedzictwo niżu

Okoliczności niesprzyjają-
ce posiadaniu dzieci są zna-
ne – niestabilność bytowa i ma-
terialna, kłopoty z zatrudnie-
niem czy z dostępem do ochro-
ny zdrowia. Mimo to niełatwo je 
zmienić. A tu jeszcze pandemia 
i wesela trzeba odłożyć w nie-
określoną przyszłość.

Coraz mniej dzieci (w 
2020 roku tylko 355 tys.), 
bo w wieku reprodukcyjnym jest 
niż demograficzny. Jednak pol-
skie emigrantki rodzą za gra-
nicą więcej dzieci, niż kobie-
ty w kraju. Tymczasem wzrost 
śmiertelności bije rekordy.

W 2020 roku zmarło 485 
tys. ludzi (o 75 tys. więcej 
niż w ubiegłych latach, z czego 
23 tys. na COVID-19). To praw-
dziwa zapaść demograficzna. 

Nie wspomina się jednak, że 
co roku umiera przynajmniej 20 
tys. ludzi z powodu alkoholizmu 
(sprzedaż alkoholu przynosi 
budżetowi 40 mld zł rocznie).

Dzieci niżu – najczęściej je-
dynaki – to przeważnie egoiści 
i maminsynki. Zapatrzeni w sie-
bie, w swoje zachcianki hedo-
nistyczno-konsumpcyjne, nie-
zbyt skłonni do żeniaczki. Cho-
ciaż w ankietach opowiadają, 
że chcieliby mieć rodzinę i dzie-
ci – zresztą najczęściej więcej, 
niż potem rzeczywiście posia-
dają i wychowują.

Wytrwać w obowiązkach 
małżeńskich, pielęgnować do-
bre relacje – wydaje im się czy-
nem zgoła heroicznym. Połowa 
(jeszcze przed ślubem) nie od-
żegnuje się od rozwodu. Jeżeli 
życie to szukanie przyjemności, 
to rodzina i dzieci tylko w tym 
dążeniu przeszkadzają.

Z drugiej trony – jedyna-
ki rodzą jedynaków – bo po 
co mnożyć kłopoty z dziećmi. 
Zresztą one nie najważniejsze, 
bo najpierw trzeba się wyszu-
mieć, zrobić karierę, poznać 
świat, zrealizować siebie. 
Dziecko później – bo przeszka-
dza. Jeżeli już je mieć, to tyl-
ko wtedy, gdy mu się zapewni 
luksusowe warunki życiowe. Po 
co rodzić nieszczęśników czy 
nieudaczników.

Sytuacja wydawałaby się 
beznadziejna, gdyby nie pro-
gram 500+. W ostatnich la-
tach wskaźnik urodzeń wzrósł 
z 1,2 do 1,5. I chociaż pro-
gram nie wpłynął – jak się spo-
dziewano – na pojawianie się 
pierwszych dzieci, to przybyło 
ich w rodzinach wielodzietnych.

Zarobki

Mimo koronakryzysu bezro-
bocie wciąż utrzymuje się 
na niskim poziomie (ok. 6 
proc.). Na tle gospodarki unij-
nej to rekordowe osiągnięcie. 
Jeszcze większe – to wzrost 
zatrudnienia. Z danych Eur-
tostatu wynika, że III kwarta-
le ub. roku wzrosło ono o 1,2 
proc. ( w skali roku o 0,5 proc.). 
Sprawdziła się tarcza anty-
kryzysowa. Obronił się krajo-
wy rynek pracy. Nic dziwne-
go, że rośnie także zamożność 
społeczeństwa. Eurostat okre-
śla dobrobyt materialny wskaź-
nikiem konsumpcji indywidual-
nej. Nasz krajowy wynosi już 
79 proc. średniej unijnej (dla 
porównania – Luksemburg 135 
proc., Niemcy 122 proc.).

Okazuje się, że mimo kry-
zysu, ludziom nie grozi nędza, 
poniżenie, wykluczenie czy ma-
sowe samobójstwa – jak utrzy-
muje opozycja. Przeciwnie – 

na rachunkach oszczędnościo-
wych i lokatach bankowych jest 
coraz więcej oszczędności. 
W połowie zeszłego roku w ban-
kach było prawie 860 mld zł. 
W tym roku zasoby finansowe 
przekroczyły 1 bln zł.

W ocenie ekspertów w ostat-
nich latach polska gospodar-
ka wzrosła realnie o ponad 40 
proc., a wziąwszy pod uwa-
gę inflację – nominalny wzrost 
przekroczył 70 proc. Nie ule-
ga więc wątpliwości, że rośnie 
zamożność społeczeństwa. 
Przybywa też milionerów. Jest 
ich już ponad 40 tys.

Niezależnie od tej ostatniej 
ciekawostki, warto przedsta-
wić koszty utrzymania dziec-
ka (do pełnoletności). Szacu-
je się, że to kwota od 206 do 
250 tys. zł. Najwięcej kosztu-
je żywność (30 proc.), potem 
mieszkanie (24 proc.), przejaz-
dy i łączność (17 proc.), eduka-
cja (10 proc.), buty i odzież (6 
proc.). Im mniejsze miasto, tym 
niższe koszty wychowywania 
dziecka.

Znając te koszty, 48 proc. 
ankietowanych zdecydowałoby 
się na posiadanie dziecka, 31 
proc. – raczej tak. Skoro tak – 
uwzględniając stan zamożno-
ści społeczeństwa – to dlacze-
go jest taki niski przyrost natu-
ralny? Tym bardziej, że średnia 
płaca krajowa przekroczyła już 
5 tys. zł.

Mieszkanie

Paradoks polega na tym, 
że większość polskiego spo-
łeczeństwa preferuje miesz-
kania własnościowe, a deficyt 
mieszkaniowy – efekt długolet-
nich zaniedbań – wciąż utrzy-
muje się na poziomie 1-1,5 mln 
lokali. I nawet ostatni rekord (w 
2020 roku powstało 220 tys. 
mieszkań), najwyższy od po-
nad 40 lat – niewiele zmieni, bo 
już w obecnym roku zbuduje się 
ich o kilkanaście tysięcy mniej. 
Chęć bycia na swoim wiąże się 
jednak z kosztami i dyktatem 
deweloperów. Nie ma to jed-
nak większego znaczenia dla 
ponad 84% obywateli naszego 
kraju, którzy są właścicielami 
swoich mieszkań.

Dążenie do własności loka-
lu to zjawisko raczej nietypo-
we w skali europejskiej. Wła-
sne mieszkania posiada ok. 
70 proc. obywateli państw 
unijnych, reszta je wynajmu-
je, w naszym kraju – ok. 16 
proc.. I tak – w Niemczech 
z wynajmu korzysta 49% ludno-
ści, w Szwajcarii – ok. 42 proc. 
Pod względem powszechno-
ści własności przoduje Rumu-
nia (96 proc. ludzi to właścicie-

le), Węgry (92 proc.) i Słowacja 
(91 proc.). Taka forma zamiesz-
kiwania niewątpliwie sprzy-
ja pewnej nieruchliwości spo-
łecznej, natomiast wynajem – 
daje większe możliwości prze-
mieszczanie się, zmiany miej-
sca pracy, zaś opłata czynszo-
wa może być niższa od kosztów 
utrzymywania mieszkania.

W państwach unijnych więk-
szość ludności żyje w domach 
– 53 proc., w mieszkaniach – 46 
proc. Podobnie w naszym kraju 
– domy 55,2 proc., mieszkania 
– 44,6 proc. Mogłoby się wyda-
wać, że własny dom bardziej 
sprzyja rozrastaniu się rodziny, 
ale młodzi nie zawsze wykorzy-
stują te możliwości.

Tymczasem ponad 45 proc. 
ludzi w wieku 25-34 – jak po-
daje „Raport o stanie miesz-
kalnictwa”, przygotowany 
przez resort rozwoju – wciąż 
mieszka z rodzicami, nie za-
kładając własnej rodziny. Przy-
czyna wydaje się oczywista 
– wysokie ceny mieszkań, bądź 
ich wynajmu czy niechęć wynaj-
mowania małżeństwom z dzieć-
mi. Jednak w domu jednoro-
dzinnym, w którym łatwiej było-
by się jakoś zorganizować, mło-
dzi też nie decydują się na mał-
żeństwo i posiadanie dzieci.

Opieka

W sytuacji, gdy nie promuje się 
instytucji rodziny, gdy urlop ma-
cierzyński jest krótki („żłobko-
wane” dzieci gorzej się cho-
wają), gdy kobieta musi praco-
wać (nie ma pensji rodzinnej, 
umożliwiającej mężowi utrzy-
manie rodziny), gdy nie ma uła-
twień brytyjskich (lepsze za-
robki, niskie podatki, elastycz-
ność zatrudnienia), czy francu-
skich (podatek rodzinny, pro-
gramy socjalne, zasiłki) – pozo-
stają babcie i teściowe.

Nie wszędzie (szczegól-
nie w małych miejscowościach) 
są żłobki. Cokolwiek by mówić 
o polityce prorodzinnej, ponad 
połowa gmin nie świadczy opie-
ki dla dzieci do trzech lat. Prze-
widuje się, że w tym roku po-
wstanie 25 tys. miejsc w pla-
cówkach opiekuńczych kosz-
tem 341 mln zł. Nie dyskutuje 
się o finansowym wsparciu ma-
tek i babć, które lepiej i z więk-
szym pożytkiem opiekowałyby 
się dziećmi.

Z drugiej strony nie wszyst-
kich stać na opłaty w placów-
kach opiekuńczych. Nie wszyst-
kie młode rodziny mogą liczyć 
na nieocenioną pomoc starsze-
go pokolenia. Trudno jednak 
przypuścić, by strategia de-
mograficzna zależała od babć 
i teściowych. Tak, jak od praco-

dawców, niechętnie zatrudnia-
jących młode matki.

Niełatwo w takiej sytu-
acji wspierać rodzinę, zachę-
cać do posiadania dzieci, gdy 
nawet uchwalana przez samo-
rządy Karta Praw Rodziny, bu-
dzi zaciekły sprzeciw liberalne-
go lewactwa, zaś agendy unij-
ne grożą zatrzymaniem fundu-
szy, co przecież jest niezgodne 
z prawem. A przecież samorzą-
dy zaledwie konstatują konsty-
tucyjne prawa, przysługujące 
polskiej rodzinie. Ten sprzeciw 
świadczy jednak dobitnie o pro-
gramowym rugowaniu (nie mó-
wiąc o dyskryminacji czy nie-
nawiści) tradycyjnego mode-
lu rodziny.

Remedium brukselskie

Prawo do życia należało kie-
dyś do katalogu podstawowych 
praw człowieka – teraz najwię-
cej mówi się o prawie do abor-
cji, zwanym też prawem kobiet 
do wyboru. Feministyczna pro-
paganda robi swoje – już ponad 
70 proc. młodych (18-29 lat) go-
dzi się na aborcję za względu 
na trudną sytuacje materialną.

Wściekłe ataki na plaka-
ty organizacji pro-life, ha-
sła „Aborcja jest OK” bazgra-
ne na drzwiach i elewacjach 
kościołów – tego jeszcze nie 
było w naszym kraju. Niena-
wiść do dzieci nienarodzo-
nych w sytuacji zapaści demo-
graficznej, to okrutny paradoks 
obumierającej cywilizacji eu-
ropejskiej. Ludzie w wieku po-
wyżej 65 lat stanowią obec-
nie 20 proc. obywateli bruksel-
skich. W 2070 roku liczba ta po-
dwoi się. Starzejące się społe-
czeństwo Komisja Europejska 
chce ratować aktywizacją za-
wodową do 70 roku życia i rów-
nouprawnieniem płci (kobie-
ty do pracy, mężczyźni do prac 
domowych).

Jak podaje GUS, w 2020 roku 
zawarto 145 tys. małżeństw 
(to jest ponad 38 tys. mniej, 
niż poprzedniego roku). Przy-
czyną może być pandemia, 
choć nie jest to zapewne jedy-
na przyczyna nikłego przyro-
stu naturalnego (już 25% dzie-
ci rodzi się w związkach part-
nerskich). Właśnie premier po-
wołał radę rodziny – zajmie się 
demografią i bezpieczeństwem 
instytucji rodziny.

Z szacunków GUS wyni-
ka, że od blisko 30 lat licz-
ba urodzeń nie zapewnia za-
stępowalności pokoleń. Pro-
blem jest więc znany, tak jak 
przestępczość aborcyjna. 
Jego rozwiązanie to być, albo 
nie być narodu.

Mało nas, coraz mniej
 ■ Przyrost naturalny wciąż nie zapewnia zastępowalności pokoleń. Program 500+ zwiększył 

nieco wskaźnik urodzeń. Jednak potrzebna jest nowa strategia demograficzna.
Jerzy 
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Komentarze i Felietony

Dobry był Balcerowicz, a zły 
„polaczek-prostaczek”, które-
mu w wyniku reform tego guru, 
miesiąc okazywał się za długi na 
tak krótką pensję. Wielość tema-
tów na jakie się wypowiadali, na-
wet niezwiązane z ich specjalno-
ściami, sprawiła, że w powszech-
nej opinii stali się intelektualista-
mi, współczesnymi mentorami, 
otoczonymi gronem wyznaw-
ców, gotowych na ich skinienie. 
Ich naczelnym organem zosta-
ła „Gazeta Wyborcza”, kierowa-
na przez jednego z nieomylnych, 
stawiających siebie ponad inny-
mi. Do niego i jemu podobnych 
pasują słowa Paula Johnsona: 
„W wieku osiemnastym poja-
wił się nowy typ mentora, chcą-
cy wypełnić pustkę i zdobyć po-
słuch społeczeństwa. Świec-
ki intelektualista mógł być de-
istą, sceptykiem, ateistą (…). 
Od samego początku głosił, że 
poświęca się dla dobra ludzkie-
go i ma ewangeliczny obowią-
zek ulepszania świata […]. Sko-
ro decydował zdrowy rozsądek, 
zbiorowa mądrość przeszłości, 
tradycja lub uświęcone kodeksy, 
doświadczenia przodków miały 
obowiązywać jedynie w części 
albo być w całości odrzucone”.

Nieomylni, jedynie słuszni, 
arystokraci demokracji, wylewa-
jący się każdego dnia ze szkla-
nego ekranu czy szpalt pra-
sy. To „besserwisserzy” III RP, 
przekonani o swojej wszech-
wiedzy. Na początku lat 90. ta-
kim guru we Wrocławiu był pe-
wien profesor socjologii. W dość 
luźnej pozie, z założoną nogą na 
nodze wypowiadał się na szkla-
nym ekranie na różne tematy, 
od aborcji po żywienie zbioro-
we, czyli od a do z. Dopiero póź-
niej okazało się, ze ten szacow-
ny profesor dręczył swoją starą 
matkę, emerytowaną pedagog 
szkoły, w której wtedy pracowa-
łem. Maska opadła.

Aleksander de Tocqueville, 
autor „O demokracji w Amery-
ce”, pozycji uznawanej za klasy-
kę poznania systemu demokra-
tycznego, kiedy w wyniku Wio-
sny Ludów został w 1849 roku 
ministrem spraw zagranicznych 
Francji, nakazywał ambasado-
rom w państwach Europy Środ-
kowej i Wschodniej, aby „nie mie-
szali się do tego, co się dzieje na 
drugim krańcu Europy, w Pol-
sce czy na Węgrzech”. Wielbio-
ny na świecie Goethe, będąc na 
usługach księcia Weimaru, wie-
lokrotnie wypowiadał się prze-
ciwko Polsce. Poparł m.in. kon-
fiskatę prac Friedricha Raume-
ra, w których autor piętnował 
zdradziecką politykę Prus wobec 
Polski w okresie rozbiorów. Go-
ethe tłumaczył swoją posta-

wę wymogami niemieckiej racji 
stanu. Według niego wydanie 
prac byłoby szkodliwym wizerun-
kiem Niemiec w Europie. No tak, 
interes Niemiec ponad wszystko, 
bez rozliczenia z przeszłością. 
Czy zatem słowa: „Jam jest czę-
ścią tej siły, która wiecznie 
zła pragnąc, wiecznie czy-
ni dobro...”, ten „odwróco-
ny diabeł” to niemiecki sen, 
marzenia o przewodnic-
twie w budowaniu nowej Eu-
ropy za wszelką cenę? Skąd 
my to znamy?

Szowinizm wielkoru-
ski, któremu ulegali twór-
cy w Rosji XIX wieku, miał 
usprawiedliwiać politykę car-
ską wobec uciemiężonych 
narodów. Aleksander Pusz-
kin, który w młodości sympa-
tyzował z Polakami, zostaw-
szy urzędnikiem na dworze 
cara Mikołaja I, po wybu-
chu powstania listopadowe-
go w 1830 roku, napisał kil-
ka antypolskich utworów po-
etyckich, np.: „Przed świę-
tym grobowcem”, „Oszczercom 
Rosji”, „Rocznica Borodina”. 
W listach poety do Jelizawie-
ty Michajłownej, pisał: „Trzeba, 
aby wojna z Polakami była woj-
ną na wyniszczenie”. Nic więc 
dziwnego, że Adam Mickiewicz, 
dając odpór wielkoruskiemu 
szowinistycznemu nastawieniu 
Puszkina, w utworze „Do Przy-
jaciół Moskali”, pisał: „Może kto 
z was urzędem, orderem zhań-
biony, duszę wolną na wieki 
sprzedał w służbę cara, i dziś 
na progach jego wybija pokło-
ny”. Nie tylko Puszkin był wyra-
zicielem antypolskich dążeń nie-
podległościowych. Fiodor Tiut-
czew, poeta i dyplomata pod-
czas Kongresu Panslawistycz-
nego w Moskwie w 1867 roku 
nazwał Polaków „Judaszem Sło-
wiańszczyzny”. Tak, moc „inży-
nierów dusz” jest wielka. Mieczy-
sław Jastrun, uratowany od za-
głady w czasie wojny dzięki aryj-
skim papierom wyrobionym 
przez księży, po wojnie gorliwie 
pisał o polskim antysemityzmie. 
Oto w jednym z numerów „Odro-
dzenia” w 1945 roku poeta sta-
wiał na równi z Niemcami całe 
polskie społeczeństwo, współ-
odpowiedzialne za wymordowa-
nie Żydów podczas wojny. A kie-
dy zmarł Stalin, „Słoneczko Na-
rodów”, pisał: „Umarł człowiek, 
ale każda nasza myśl o nim 
związana jest z życiem. Imię 
jego poniosą rozwinięte sztan-
dary klasy robotniczej, Partii, da-
lej, w przyszłość.”

Inny poeta, Konstanty Il-
defons Gałczyński, sekowa-
ny przez komunistyczną wła-
dzę, prosił ją „teraz i jutro daj-

cie mi pisać”. Po latach dodawał: 
„aby zarobić ździebełko – na 
bułeczkę i masełko”. No i napi-
sał „Poemat dla zdrajcy” o Miło-
szu, któremu znudziła się spra-
wiedliwość społeczna rodem 
Polski Ludowej i wybrał „zgniły 

Zachód”:
A ty jesteś dezerter. / A ty je-

steś zdrajca. / Okiem zdrajcy pa-
trzysz na Rawennę, / na mozaik 
kamyczki promienne, / potem 
piórem, ręką dezertera / chciał-
byś myślom swym kształt nadać 
trwały – / ale oto litery powstały / 
i splunęły ci w pysk.

Zresztą, sam Miłosz, za-
nim wybrał wolność na Zacho-
dzie, aktywnie oddawał swo-
je usługi komunistom. Sam uza-
sadniał wybór w dzienniku „Rok 
myśliwego”: „ Ci, którzy stali się 
komunistami w 1945 roku, mie-
li wszelkie logiczne argumen-
ty za sobą. A co do młodych li-
teratów, to nawet ich inna opcja 
była mało prawdopodobna. Kraj 
był włączony w nowe imperium 
na stałe: wystarczyło spojrzeć 
na mapę. Któż mógł się opie-
rać? Nie rozumiejący, stawiają-
cy na nową wojnę, na cud, itd.” 
A jednak tacy w Polsce byli, kie-
dy w 1951 roku Miłosz wybierał 
„fiołki w Neapolu”, kilka tysię-
cy żołnierzy, najczęściej synów 
chłopskich, którzy na co dzień 
nie stykali się z poezją, a prozą 
życia i walki o byt, nadal walczy-
ło, by dochować wierności żoł-
nierskiej przysiędze. To o nich 
Miłosz pisał w dzienniku: „Tyl-
ko ci, co nie chcieli rozumo-
wać trzeźwo, marzyli o niepod-
ległości Polski”. Paweł Jasieni-
ca (Leon Lech Beynar) o zaan-
gażowaniu Miłosza w komu-
nizm pisał: „ Z goryczą myślę 
o historii Miłosza. Ludzie, którzy 
już w 1945 roku mieli sławę pi-
sarską jak on, mogli swoją posta-
wą wywrzeć wpływ na rzeczy-
wistość. Czesław nie jest wolny 

od osobistej odpowiedzialności 
za wytworzenie się stanu rze-
czy, który później jego same-
go skłoni do ucieczki. Niejeden 
sławny pisarz polski od samego 
początku bronił wolności. Bronili 
jej też mali nikomu przedtem nie-

znani ludzie”. Miłosz wielokrotnie 
atakował Polskę i Polaków, sar-
kastycznie określając mianem 
Lechitów. W jednym z wywia-
dów napisał wprost: „Norwid 
jest dla mnie zanadto lechicki. 
To Lechita. Ja nie lubię Lechi-
tów”. Znamienne było stanowi-
sko noblisty dotyczące przyszło-
ści Polski, wyrażone w rozmowie 
ze Zbigniewem Herbertem. Her-
bert: „Był to 1968 czy 1969 rok. 
Powiedział mi – na trzeźwo – 
że trzeba przyłączyć Polskę do 
Związku Radzieckiego. Ja na to: 
„Czesiu, weźmy lepiej zimny tusz 
i chodźmy na drinka”. Myśla-
łem, że to żart czy prowokacja. 
Lecz gdy powtórzył to na kolacji, 
gdzie byli Amerykanie, którym 
się to nawet spodobało – wsta-
łem i wygarnąłem. Takich rzeczy 
nie można mówić, nawet żar-
tem”. Aby zrozumieć kruchość 
moralnych postaw Miłosza, na-
leży przypomnieć jego wcze-
sny wiersz „Biedny poeta”: „Sie-
dzę, poeta posępny i gniewny, / 
Z przymrużonymi złośliwie ocza-
mi, / I ważąc w dłoni pióro / Ob-
myślam zemstę”.

„Wielka Dama Polskiej Litera-
tury”, tak została nazwana inna 
noblistka Wisława Szymborska 
przez Adama Michnika w 1992 r. 
Jej wiersz „Nienawiść”, opubliko-
wany następnego dnia po oba-
leniu rządu Jana Olszewskie-
go, to kolejny w kolekcji autorki 
utwór z serii tzw. zaangażowa-
nych. Tym razem autorka posta-
nowiła uderzyć w lustrację, która 
stała się powodem obalenia rzą-
du. Nie mogła inaczej, wszak 
starała się, aby przy okazji wyja-
wienia agentów, jak najmniej 

mówiono o jej zaangażowa-
niu w czasach stalinowskich. 
Wszak to wówczas nazwała Le-
nina „nowym człowieczeństwa 
Adamem”, a po śmierci Stalina 
uderzała w żałobne nuty w utwo-
rze „Ten dzień”: „Nic nie pójdzie 

z jego życia w zapomnienie. 
/ Jego partia rozgarnie mrok.” 
Partia, czyli PZPR, była ce-
lem życia – „Wstępującemu 
do Partii”: „Partia. Należeć do 
niej, / z nią działać, z nią ma-
rzyć, / z nią w planach nieulę-
kłych, z nią w trosce bezsen-
nej – / wierz mi, to najpięk-
niejsze / co się może zdarzyć 
/ w czasie naszej młodości / 
gwiazdy dwuramiennej”.

Leszek Balcerowicz, z po-
zycji opozycyjnego ekonomi-
sty, często wypowiada się 
na temat sytuacji gospodar-
czej Polski. Oczywiście kry-
tykując, ile wlezie. Twórca 
„terapii szokowej”, w wyni-
ku której po 1989 roku stan-
dard życia Polaków spadł 
o 25 proc. według wartości 

płacy realnej, przyczynił się do 
przejęcia przez kapitał zagra-
niczny 17 dzienników central-
nych i regionalnych. Miało to da-
lekosiężne skutki nie tylko eko-
nomiczne, ale polityczne i spo-
łeczne, bowiem środki maso-
wego przekazu kształtują ob-
raz w społeczeństwie. A jaki 
był to obraz, widać po mate-
riałach, w których autorzy bar-
dziej martwili się o ocenę sytu-
acji w Polsce w oczach czytelni-
ka niemieckiego czy francuskie-
go niż polskiego. O tym, że plan 
Balcerowicza był w istocie pla-
nem Sorosa, pisze doradca Ta-
deusza Mazowieckiego, Walde-
mar Kuczyński w książce „Zwie-
rzenia zausznika”: „Soros przy-
jechał z planem reformy go-
spodarki polskiej, zwanej pla-
nem Sorosa; była to kombinacja 
szokowej operacji antyinflacyj-
nej z restrukturyzacją naszych 
firm”. W środkach masowego 
przekazu nie eksponowano kry-
tycznych wypowiedzi pod adre-
sem planu Balcerowicza. To nie 
znaczy, że ich nie było. Jednym 
z nich był Rafał Krawczyk: „Pro-
gram gospodarczy rządu jest 
ciągle dzieckiem realnego socja-
lizmu. […] Co więcej, żaden do-
tychczasowy rząd od 1956 roku 
nie był tak surowy dla rolnic-
twa indywidualnego i sektora 
prywatnego jak obecny”. A tak-
że: „Z powodów czysto psycho-
logicznych ekipa premiera Ma-
zowieckiego nie jest w stanie 
pójść naprzód. Ona mnie za-
dziwia. Jest głucha na krytykę. 
Im bardziej jest krytykowana, 
tym bardziej chce udowodnić, 
iż wszystko jest w porządku”. 

Tak zwane autorytety...
 ■ Tak zwane AUTORYTETY. Jakże nasze życie w III RP byłoby bez nich skromne. To tzw. 

autorytety uczą, bawią i wychowują. Każą wierzyć albo nie wierzyć. Mówią nam, co dobre, 
a co złe.

Andrzej 
Manasterski

►
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To prawda, że „pierwszy nieko-
munistyczny premier”, po bli-
sko roku kierowania rządem, 
jednak dojrzał do zlikwidowa-
nia spadku po okupantach, ja-
kim były Urzędy Kontroli Prasy, 
Publikacji i Wydawnictw. W rze-
czywistości państwową cenzu-
rę prewencyjną natychmiast za-
stąpiła jednak cenzura często 
bardziej represyjna 
od PRL-owskiej. Po-
ręcznym narzędziem 
nowej metody wal-
ki z wolnością słowa 
stały się usłużne post-
komunistyczne sądy. 
W końcu z czasów to-
talitarnych do tzw. III 
RP przeskoczyły one 
bez muśnięcia choćby 
cieniem jakichkolwiek 
zmian. Miały więc 
za co być wdzięcz-
ne elitom, które ska-
zały na zapomnienie 
bezmiar sądowych 
zbrodni czasów PRL-u 
i które „nadzwyczaj-
nej kaście” zapew-
niły bezlik przywile-
jów. Być może to dla-
tego drakońskie wyro-
ki, wymierzane w na-
stępstwie pozwów be-
neficjentów ustrojo-
wej transformacji, czę-
sto okazywały się bar-
dziej dotkliwe od kar 
za łamanie monopolu 
informacji w czasach 
Gierka czy Jaruzel-
skiego. Do więzie-
nia się już wprawdzie nie trafia-
ło, ale dach nad głową i cały do-
robek życia można było stracić. 
W postkomunistycznej „repu-
blice okrągłego stołu” z uprzy-
wilejowaną kastą wrogów wol-
ności słowa ludzie pióra zaczę-
li więc radzić sobie przekazem 
podawanym „między wiersza-
mi”, uciekaniem się do literac-
kiej paraboli czy gatunku powie-
ści z kluczem.

Tak, jak w czasach narodo-
wej niewoli, zmagania z „cenzu-
rą okrągłostołową” przynosiły 
zaskakująco wartościowe owo-
ce. Jeśli opisywanie konkret-
nej rzeczywistości ściąga na 
autora represje – metodą twór-
czą staje się nadawanie dziełu 
kształtu bardziej uniwersalnego. 
A to rodzi szansę narodzin utwo-
ru uchwytującego prawidłowo-
ści właściwych różnym miejscom 

i różnym czasom. Pookrągłosto-
łowa rzeczywistość nie jest prze-
cież jedyną patologią w dziejach.

Interesującą próbę literac-
kiego opisu współczesnych pol-
skich realiów podjęła niedawno 
Dorota Kania. Wymowny i jak-
że trafny jest już sam wybór ga-
tunku – powieść sensacyjna. Ja-
każ inna forma mogłaby być wła-

ściwsza dla przedstawienia kra-
ju, którego przemiany ustrojowe 
coraz jaskrawiej malują się jako 
czas wielkiej grabieży? Jaką inną 
metodę przyjąć dla opisu bijących 
po oczach zmagań zewnętrznych 
potęg o zapanowanie nad strate-
gicznym splotem krzyżowym kon-
tynentu? Pierwsza warstwa rze-
czywistości, przedstawionej we 
„Wschodnim gambicie”, to klucz 
do zrozumienia całej reszty. I dla 
każdego, kto ma oczy i umie pa-
trzeć, nic tu nie jest zaskakują-
ce. Wyżej wspomniane sądy nie 
są przecież jedyną skamieliną, 
zaklętych w standardach z cza-
sów komunistycznych. W powie-
ści Doroty Kani role odwrotne, 
z punktu widzenia interesów pań-
stwa oczywistych, pełni też zna-
cząca część służb specjalnych, 
dyplomacji czy tzw. główny nurt 
mediów. Efekt nie może być inny 

– państwo jest permanentnie za-
grożone zawłaszczeniem nie tyl-
ko przez potencjały skrajnie ego-
istyczne, ale także w najwyż-
szym stopniu mu wrogie. Funk-
cje strażników publicznego inte-
resu niejednokrotnie sprawują 
ludzie oddani całkowicie innym 
dysponentom. Szczerze pra-
gnący służyć swojemu państwu 

funkcjonują więc w re-
aliach przypominają-
cych wojnę domową. 
Często trudno ustalić, 
kto jest przyjacielem, 
a kto wrogiem. Zdra-
dzieckie ciosy zadane 
być mogą z najbardziej 
niespodziewanych kie-
runków, w skrajnie nie-
oczekiwanych formach 
i zwykle w momentach 
dla danej sprawy klu-
czowych. Los tak funk-
cjonującego państwa 
jest niepewny, o jego 
przyszłość toczy się 
nieustanna i raczej nie-
równa walka.

Znamiennym wąt-
kiem „Wschodniego 
gambitu” jest historia 
pozyskiwania przez 
przeciwników polskiej 
niepodległości kolej-
nych swoich pretorian. 
Powiązane z rosyjski-
mi służbami postko-
munistyczne sitwy nie 
tylko permanentnie 
się reprodukują. Sku-
tecznie dążą też do 
kolejnych werbunków, 

tworzenia nowych macek, stąd 
obszary Polski oddane antypol-
skim interesom mają perspekty-
wę poszerzania się ,a nie zanika-
nia. Postkomuniści i inni rzeczni-
cy sowieckich okupantów wcale, 
jak wielu na to liczyło, wraz z mi-
jającymi dekadami nie wymiera-
ją. Przeciwnie – korzystając 
z nowych „europejskich tenden-
cji” oraz rozwoju narzędzi rosyj-
skiego imperializmu – stają przed 
otwierającymi się coraz to nowy-
mi, zabójczymi dla Polski szan-
sami.

Fabuła „Wschodniego gam-
bitu” w dużej mierze jest utka-
na z autentycznych wydarzeń, 
a w wielu jego bohaterach moż-
na rozpoznać postacie współcze-
snego nam życia publicznego. 
Mimo, że akcja powieści jest lite-
racką fikcją, spotykamy się w niej 
z realnym obrazem naszego kra-

ju obecnych czasów i z jego rze-
czywistymi problemami. Akcja 
nie jest czystą fantazją, lecz kom-
pilacją tego, co nie tylko w naj-
wyższym stopniu jest prawdopo-
dobne, ale w dużej mierze fak-
tyczne. Przedstawiona historia 
to jakby kolejny wariant jednej 
z wielu gier, w które wplątywano 
Polskę. Rozgrywek, podczas któ-
rych wieloma postaciami jej elit 
posługiwano się jak pionkami na 
szachownicy. Książka ta ma więc 
najprawdziwsze walory poznaw-
cze, do pewnego stopnia będąc 
powieścią z kluczem. Dostrzec 
można nawet jej pokrewieństwa 
z wielkimi rozrachunkowymi dzie-
łami mistrzów międzywojenne-
go dwudziestolecia. Na prze-
kór prawdziwemu, czyli general-
nie ponuremu obrazowi pierw-
szych dekad pookrągłostołowej 
Polski, wszystkim rozdziałom 
„Wschodniego gambitu” towa-
rzyszy jednak mocna nuta opty-
mizmu. Okazuje się, że w roz-
grywanej, zdradzanej, traktowa-
nej jak postaw sukna Polsce co-
dzienną mrówczą pracę wyko-
nuje niewielkie, ale prężne gro-
no jej zdeterminowanych obroń-
ców. Pomimo miażdżącej prze-
wagi wrogów śmiało stają oni do 
nierównej walki, mając do swej 
dyspozycji geniusz swych rzetel-
nie wypracowanych kompetencji, 
zdolność konsekwentnego reali-
zowania rozpisanego na wie-
le wariantów planu i w razie takiej 
konieczności – gotowość ponie-
sienia każdej ofiary. Sięgającym 
po tę powieść nie będę odbierał 
czytelniczej przyjemności samo-
dzielnego obserwowania finału 
tego starcia.

Sensacyjno-polityczną po-
wieść Doroty Kani można od-
czytać jako uniwersalny trak-
tat o zmaganiach o przyszłość 
państwa wyrywanego z bez-
liku kolonialnych uzależnień. 
Śledzący aktualny bieg wyda-
rzeń, we „Wschodnim gam-
bicie” doskonale rozpoznają 
przede wszystkim współcze-
sność ich ojczyzny. Dla wie-
dzących o Polsce mniej – po-
wieść ta służyć może jako pod-
ręcznik. Szkoda tylko, że dys-
trybucja książki jest chyba 
dość wąska. Można ją znaleźć 
jedynie w najlepszych księ-
garniach, placówkach poczto-
wych i w dystrybucji interne-
towej.

W maju 1991 roku w Belwe-
derze odbyła się narada eko-
nomistów, podczas której na 
planie Balcerowicza nie pozo-
stawiono suchej nitki. Jednym 
z organizatorów spotkania był 
prof. Stefan Kurowski, który pi-
sał w 1992 roku: „Społeczeń-
stwo polskie spotkało się z go-
spodarką rynkową, widząc ją 
od najgorszej strony: od kryzy-
su zbytu, bankructw, afer i bez-
robocia. Nie zobaczyliśmy jesz-
cze blasków kapitalizmu, z jego 
ciągłą restrukturyzacja, innowa-
cyjnością, otwarciem możliwo-
ści rozwoju, a już mamy wszyst-
kie plagi kapitalizmu, i to w wersji 
malowniczo opisywanej w pod-
ręcznikach bolszewickich”. Nie-
stety, ten i inne głosy krytycz-
ne pod adresem planu Balcero-
wicza były „głosami wołającymi 
na puszczy”.

Jedną z ofiar szokowej te-
rapii był Krzysztof Bross, któ-
ry w latach 80. osiedlił się nad 
Soliną w Bieszczadach. Przez 
kilka lat prowadził boje z władzą 
komunistyczną o zakup ziemi 
pod gospodarstwo i dom. Kiedy 
pod koniec dekady miał wyma-
rzony grunt, posłuchał wieści 
ze świata, że o to „znów jeste-
śmy we własnym domu” oraz 
„łatwy kredyt – czysty zysk”. Za-
kupił kilkadziesiąt sztuk owiec 
i wtedy okazało się, że nikt nie 
potrzebuje ani wełny na swetry 
ani mięsa. Widmo klęski wisia-
ło nad nim przez kilka lat. Bank 
domagał się spłaty kredytu i od-
setek. Bross opowiada, że wte-
dy wielu osadników w Bieszcza-
dach, których nie zmogła komu-
na, porzuciło marzenia o wła-
snych gospodarstwach. Józef 
Kuśmierek, który od wypowia-
dał się na tematy gospodar-
cze, w 1991 roku pisał min: „Za-
pewnienia premiera Mazowiec-
kiego z 18 stycznia, że rząd „nie 
prowadzi antyrolniczej polity-
ki” są przecież, grzecznie mó-
wiąc, hasłem bez pokrycia. Co 
o tej polityce i takich gołosłow-
nych zapewnieniach ma powie-
dzieć rolnik, który zawierzył rzą-
dowi w październiku i zakupił 50 
cielaków, aby za 18-20 miesięcy 
dostarczyć społeczeństwu 25 
ton wołowiny, skór dla przemy-
słu garbarskiego i kości do prze-
robu byłemu ministrowi Wilczko-
wi? Styczniowy procent od po-
życzki zaciągniętej w listopa-
dzie pożre mu już nie zysk, ale 
cały dochód. Nie będzie w maju, 
czerwcu 1991 r. 25 ton wołowiny 
z tego gospodarstwa i obawiam 
się, że nie będzie już nawet go-
spodarstwa”.

A co do obaw tzw. autorytetów 
o wolność słowa w Polsce.... 
We wrześniu 1989 roku redak-
cja Gazety Wyborczej zamó-
wiła artykuł na tematy go-
spodarcze, w tym dotyczą-
ce planu Balcerowicza, u cze-
chosłowackiego ekonomisty 
Vaclava Klausa. Klaus bez-
pardonowo odsłonił manka-
menty polskiego kolegi po 
fachu. Krytyczna opinia nie 
była w smak redakcji i artyku-
łu nie dopuszczono do druku. 
Ot i wolność słowa...

▶ „Wschodni gambit”
 ■ Fabuły wielu powieści sensacyjnych są całkowitą fikcją, ale niektó-

re mogą być źródłem wiedzy. Z „Sześciu dni Kondora” Jamesa Grady-
’ego można się dowiedzieć o pracy białego wywiadu i udziale naukow-
ców różnych dyscyplin w konstruowaniu gier operacyjnych. Kanwą książek Frede-
ricka Forsytha są autentyczne zamachy i przewroty, zrealizowane przez służby spe-
cjalne lub wynajętych zawodowców. W pookrągłostołowej Polsce powieść sensa-
cyjna bywa gatunkiem, wykorzystywanym do opisu ważnych, wrażliwych skład-
ników rzeczywistości.

Artur 
Adamski
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Pojawiają się rządowe pro-
pozycje wzmocnienia roli sa-
morządów dzięki Funduszo-
wi Inicjatyw Lokalnych przez 
nadanie mu charakteru stałej 
subwencji rozwojowej dla sa-
morządów. Rozpoczęto dys-
kusję na temat konieczno-
ści reformy systemu podat-
ków lokalnych w Polsce, któ-
re bez wątpienia stanowią 
najistotniejsze dochody gmin, 
świadczące o ich potencjale 
dochodowym.

Gmina jest 
autonomiczną częścią 

państwa

Działalność gmin jest po-
dobna do działalności pań-
stwa, podlega jednak ogra-
niczeniu terytorialnemu do 
obszaru danej gminy. We-
dług Europejskiej Karty Sa-
morządu Terytorialnego Art 
3.1. Przez samorząd lokal-
ny rozumie się prawo i rze-
czywistą zdolność wspólnot 
lokalnych do regulowania 
i zarządzania, w ramach pra-
wa, na ich własną odpowie-
dzialność i na rzecz ich lud-
ności, istotną częścią spraw 
publicznych. Z kolei art. 16 
ust. 1 Konstytucji RP stwier-
dza: „Ogół mieszkańców jed-
nostek zasadniczego podzia-
łu administracyjnego stanowi 
z mocy prawa wspólnotę sa-
morządową”.

Ranking samorządów

W Polsce organizowany jest 
Ranking Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego, organi-
zowany przez Fundację Pol-
skiego Godła Promocyjne-
go. Podstawą rankingu, opra-
cowanego pod kierunkiem 
prof. Eugeniusza Sobczaka, 
jest 16 wskaźników obejmu-
jących trzy obszary rozwo-
ju: gospodarczy, społeczny 
i ochrony środowiska. Ran-
king uwzględnia wszystkie 
polskie miasta i gminy, a ma-
teriałem źródłowym są nieza-
leżne dane Głównego Urzędu 
Statystycznego. Wyniki ran-
kingu odzwierciedlają, w spo-
sób wiarygodny i przekrojo-
wy, rozwój polskich jedno-
stek samorządu lokalnego 
i wskazują liderów w podzia-
le na gminy wiejskie, miej-
sko-wiejskie, miejskie oraz 
miasta na prawach powiatu. 
Wnioski niestety nie są opty-
mistyczne.

Samorząd lokalny: 
sukces czy porażka 

mieszkańców?

Samorządność mieszkańców 
gmin uważana jest za jeden 
z warunków zdrowego ustro-
ju społecznego. Jednak by był 
to element zdrowego ustroju, 
samorząd musi być „zdrowy”, 
a więc sprawny, rozwijający 
się i skuteczny. Jeśli samorząd 
spełnia te warunki, miesz-
kańcy mogą mówić o suk-
cesie. Ile mamy tak zarzą-
dzanych gmin w Polsce? 
Niewiele.

Samorządowa władza 
absolutna?

Współcześnie działalność 
samorządu terytorialnego 
zatraciła niemal całkowi-
cie swoje pierwotne zna-
czenie. Obecnie w znacz-
nej części gmin samorząd 
stał się wyłącznie sposo-
bem sprawowania władzy 
i mechanizmem umożli-
wiającym wygodne, bez 
szerszej kontroli, zarzą-
dzanie częścią finansów 
budżetu państwa.

Szkoła bez 
kanalizacji, droga 

do szkoły bez 
chodników, czyli 

nie tylko krakowska 
rzeczywistość?

Kraków był pierwszym eu-
ropejskim miastem wpisa-
nym na Listę Światowe-
go Dziedzictwa Kulturo-
wego i Naturalnego UNE-
SCO. Dlatego zdumie-
wające jest to, że w Kra-
kowie w XXI wieku ist-
nieją szkoły, których nie 
można przyłączyć do sie-
ci kanalizacyjnej, a nie-
którzy uczniowie idą do 
szkoły drogą bez chodni-
ka; nie wszędzie są chod-
niki przy drogach prowa-
dzących do szkół. Rów-
nocześnie władze Kra-
kowa wydają lekką ręką 
blisko 10 mln złotych na 
zmianę trasy budowanej 
drogi, która miała prze-
biegać w pobliżu miej-
sca zamieszkania jed-
nego z wiceprezydentów 
miasta. Prezydent podjął 
decyzję o zmianie prze-
biegu drogi. Nowa lokalizacja 
jest uciążliwa dla wielu miesz-
kańców i generuje dodatko-
we koszty w wysokości ok. 10 

mln złotych. Inna kontrower-
syjna inwestycja samorządo-
wa, budowa wybiegu dla szym-
pansów i makaków japońskich 
za 17 mln zł.

Samorządność czy 
samowola władz 

gminnych w gminach?

Infrastruktura jest jednym z waż-
nych wyznaczników warunków 

życia ludności. Jej brak obniża 
standard ich życia. W kampa-
nii wyborczej kandydaci obie-
cują zaspokoić zdiagnozowa-

ne potrzeby mieszkańców, 
ale po wyborach nie realizują 
obietnic. Skorzystanie z możli-
wości odwołania włodarza gmi-
ny w trybie referendum, najczę-
ściej okazuje się nieskuteczne. 
Przepisy są tak skonstruowa-
ne, że referendum można unie-
ważnić. Nadmierne zadłuże-
nie samorządów powoduje, że 
brakuje środków na wkład wła-
sny niezbędny przy aplikowa-

niu o fundusze unijne. To z ko-
lei przekłada się na spowolnie-
nie inwestycji, które powinny 
przyspieszać rozwój i podno-

sić standard życia mieszkań-
ców. Nowa limuzyna na kredyt, 
miliony na nagrody dla urzęd-
ników, wzrost kosztów funkcjo-
nowania Urzędu Miasta i ryzy-
ko utraty płynności finansowej 
budzą zaniepokojenie bezrad-
nych mieszkańców.

Potrzebna zmiana 
prawa, aby mieszkańcy 

zyskali rzeczywistą 
podmiotowość!

Jeśli przyjmiemy, że sa-
morządność faktycz-
nie wpływa na życie spo-
łeczności lokalnej, to sytu-
acja nie wygląda dobrze. 
Przysługujące obywate-
lom instrumenty demokra-
cji na szczeblu lokalnym 
nie są wystarczające i nie 
są już skuteczne.

Demokracja przed-
stawicielska wykluczają-
ca mieszkańców z bezpo-
średniego procesu podej-
mowania decyzji, powinna 
zostać zastąpiona wypo-
sażeniem społeczności 
lokalnych w rzeczywiste 
uprawnienia do uczestnic-
twa w procesie decyzyj-
nym samorządów w spo-
sób bezpośredni.

P r z e d s t a w i c i e -
le reprezentują interesy 
całej wspólnoty, powin-
ni więc składać sprawoz-
dania ze swojej działal-
ności, pod rygorem utraty 
mandatu. Taki instrument 
może zapewniać skutecz-
ną kontrolę działań orga-
nów samorządowych.

Przepisy o referen-
dum gminnym wymaga-
ją zmian. O wyniku powin-
na decydować wola więk-
szości mieszkańców biorą-
cych udział w głosowaniu.

Autonomia samorządu 
powinna być proporcjonal-
na do odpowiedzialności 
cywilnej władz samorzą-
dowych za podejmowane 
decyzje.

Dotychczas władze sa-
morządowe nie ponoszą 
takiej odpowiedzialności. 
W razie bankructwa gmi-
ny zadłużenie przejmu-
je Skarb Państwa, a tere-
ny gminy zostają rozdzie-
lone pomiędzy sąsiadów. 
Mieszkańcy likwidowanej 
gminy nie stanowią pod-

miotu, lecz przedmiot dzia-
łań. Czy bez istotnych zmian 
prawnych samorządy powinny 
zwiększać swą autonomię?

Potrzebny „Nowy Polski 
Ład” dla samorządów?

 ■ Odrodzona Samorządność w Polsce ma już 30 lat. Jej podstawowym założeniem było umożliwie-
nie społecznościom lokalnym samodzielnego zarządzania swoimi sprawami.

Grzegorz 
Gorczyca

►
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Opinie i Akcenty
Samorządy zadłużają 
się w niepokojąco 
szybkim tempie

Niepokojące jest odraczanie 
terminu spłat zaciągniętych zo-
bowiązań, bo świadczy o bra-
ku możliwości spłaty kolejnych 
kredytów. Ta sytuacja obciąża 
mieszkańców podwójnie. Mu-
szą spłacić zadłużenie, a mimo 
to dodatkowo nie mają niezbęd-
nej infrastruktury kanalizacyj-
nej lub drogowej, która powin-
na być sfinansowana ze środ-
ków wspólnotowych. Sytuacja 
samorządów jest wynikiem wie-
loletniego zaniedbania nadzoru 
Wojewodów i Regionalnych Izb 
Obrachunkowych.

Istniejące dotychczas for-
my nadzoru nad działaniami 
samorządów okazały się nie-
wystarczające. Wprowadzo-
ny przez rząd nowy, korzyst-
ny sposób obliczania tzw. nad-
wyżki operacyjnej, stał się waż-
nym wskaźnikiem kondycji lokal-
nych budżetów. Wprowadzane 
zmiany uwarunkowań prawnych 
prowadzonego nadzoru nie 
jest równoznaczne z ich prak-
tycznym zastosowaniem. Po-
trzebne jest pilne wprowadze-
nie mechanizmów wymusza-
jących na samorządach reali-
zację podstawowych celów za-
rządzania długiem, takie jak 
minimalizacja kosztów obsłu-
gi, redukcja ryzyka związanego 
z obsługą długu lub utraty płyn-
ności w przypadku nadmierne-
go zadłużenia. Wybór instru-
mentu dłużnego musi być do-
konywany nie tylko w oparciu 
o koszty, jakie jednostka samo-
rządu w przyszłości poniesie, 
ale również w oparciu o ryzyko, 
jakie niesie korzystanie z dane-
go instrumentu.

Zaawansowana wiedza 
o funkcjonowaniu samorzą-
dów w Polsce budzi zaniepo-
kojenie. Funkcjonowanie in-
stytucji samorządowych, moż-
na ocenić przez pryzmat orga-
nizowania lokalnej działalno-
ści administracyjnej, jak rów-
nież poprzez sposób realizacji 
potrzeb mieszkańców. Miesz-
kańcy zmuszeni są coraz czę-
ściej korzystać z prawa do za-
skarżeń decyzji wydawanych 
przez organ pierwszej instancji 
t6zn. organ wykonawczy gminy. 
Również potrzeby mieszkań-
ców zaopatrzenia w infrastruk-
turę drogową , społeczną i tech-
niczną nie są zaspokajane. Po-
jawiają się poważne problemy 
z komunikacją w gminach, pod-
łączeniem do sieci kanalizacyj-
nej lub stworzenia sieci szkół, 
by uczniowie mogli się uczyć 
na jednej zmianie. Najpilniej-
szą potrzebą jest zintensyfiko-
wanie nadzoru nad samorząda-
mi. Nadzór w kontekście funk-
cjonalnym oznacza ogół kom-
petencji określonych przepisa-
mi obowiązującego prawa.

Nadszedł czas na wdroże-
nie zmian w nadzorze nad sa-
morządami gminnymi spra-
wowanym przez Wojewodę 
i Regionalną Izbę Obrachun-
kową.

Po raz kolejny debata koncen-
truje się na stolicy, choć to błąd, 
bo dzika reprywatyzacja doty-
ka wszystkich większych miast, 
szczególnie Krakowa, Pozna-
nia i Łodzi. Sama reprywa-
tyzacja w stolicy była specy-
ficzna z racji dekretów. Oma-
wianie reprywatyzacji jedy-
nie w kontekście Warszawy nie 
pozwala na pokazanie rozmia-
rów problemu. Trudno na pod-
stawie jednego miasta ocenić 
ogrom wypływającego majątku 
i bezmiar krzywd lokatorów.

Z mojego doświadcze-
nia wynika, że oto ci sami osob-
nicy, zazwyczaj świetnie zorga-
nizowani, przejmują kamieni-
ce w kilku miastach jednocze-
śnie. Jako społeczniczka wspo-
magająca krzywdzonych loka-
torów od ponad dziesięciu lat 
mam pewne konkluzje, którymi 
chcę się podzielić.

Bezmiar krzywd

Nie można mówić o krzyw-
dach lokatorów kamienic jedy-
nie w kontekście reprywatyza-
cyjnym, ponieważ ich miesz-
kańcy są również ofiarami 
zwykłej prywatyzacji. Doty-
czy to sprzedaży przez gmi-
ny budynków wraz z mieszkań-
cami lub udziałów w kamieni-
cach. Urzędnicy miejscy tłuma-
czą nieudolnie, że: „nie sprze-
dają kamienic z ludźmi, jedynie 
udziały w zamieszkałych budyn-
kach”, ale dla lokatorów to żad-
na różnica. Co ciekawe Urząd 
Miasta w Łodzi nie poczuwa się 
do najmniejszej odpowiedzial-
ności wobec lokatorów, z który-
mi wcześniej podpisał umowy.

Z chwilą przekazania ich no-
wym właścicielom umywa ręce. 
Bezwzględne działania czyści-
cieli kamienic przybierają na 
sile, a oni sami czują się bez-
karni. Ludzie są wykurzani z do-
tychczasowych mieszkań w róż-
ny sposób: odcina się im media, 
zrywa tynki do gołej cegły, wyj-
muje drzwi i okna zimą lub bez 
uzasadnienia nagle wprowadza 
się drastyczne podwyżki czyn-
szów. Przejmujący kolejne ka-
mienice nie mają żadnych skru-
pułów. Traktują mieszkańców 
traktują przedmiotowo, wulgar-
nie i agresywnie. Zastraszeni lo-
katorzy nie radzą sobie w wal-
ce ze zorganizowaną przestęp-
czością. Niestety żadna powoła-

na do tego instytucja nie daje im 
oczekiwanego wsparcia.

Podpora nieuczciwych 
kamieniczników

Wsparcie otrzymują nato-
miast nieuczciwi kamieniczni-
cy i to od przedstawicieli róż-
nych instytucji państwa. Wpraw-
dzie mówi się dużo o warszaw-
skich prawnikach występujących 
jako kupcy roszczeń, ale rze-
czywistość wygląda o wiele go-
rzej. W sprawy tzw. dzikiej repry-
watyzacji zamieszani są przed-
stawiciele znaczących instytucji 
państwa: sędziowie, prokurato-
rzy i policjanci oraz wielu urzęd-
ników samorządowych. Niestety 
ich własne środowiska przyzwa-
lają na ten proceder, a wręcz go 
chronią.

Sędzia Lucyna Słupianek-
Zborowska skazana i ukarana 
za łapownictwo w sprawie gan-
gu wyłudzającego poznańskie 
kamienice, dalej sądzi ludzi. Jej 
koledzy sędziowie tak bardzo 
ociągali się z podjęciem decy-
zji o usunięciu jej z zawodu, że 
łapówkara w todze zdołała się 
przenieść do sądu w Łodzi. Jej 
mąż (radca prawny) też był człon-
kiem wspomnianego gangu, ale 
komu to przeszkadza. Podobnie 
Konrad Deptuła – czyściciel ka-
mienicy z ul. Targowej 47 w Łodzi 
– wciąż zarejestrowany w Okrę-
gowej Izbie Radców Prawnych. 
Mimo, że sprawę tej kamieni-
cy i dramat lokatorów nagłaśnia-
ły wszystkie media (lokalne i kra-
jowe), jego koledzy po fachuwca-
le się go nie wstydzą.

Kamienica przy ul. Pomor-
skiej w Łodzi była własnością 
prokuratora. Gdy tylko przeję-
ła ją jego córka Monika Jabłoń-
ska – Kędzia ( również prokura-
tor, potem adwokat) oddała w za-
rząd czyścicielom. Dopiero solid-
ne nagłośnienie sprawy pozwoli-
ło pomóc lokatorom.

Zasłona dymna

Na czele łódzkiego Gangu Fał-
szywych Spadkobierców roz-
pracowanego przez CBŚP stał 
urzędnik i polityk, członek zarzą-
du województwa łódzkiego, były 
poseł Zbigniew Ł. Wprawdzie 
gangsterów pojmano, ale ich pro-
ces od początku przebiega bar-
dzo opornie. Jeden z dziesię-
ciu oskarżonych nie dożył pierw-

szej rozprawy, inni chorują). Co 
ciekawe po latach okazuje się, 
że szef gangu był informowany 
o działaniach organów ścigania 
przez swoją bratową – funkcjo-
nariuszkę w Wydziale Protoko-
larnym Komendy Miejskiej Poli-
cji w Łodzi. Wprawdzie, gdy spra-
wa wyszła na jaw, bratowa straci-
ła posadę, ale postępowanie kar-
ne przeciwko niej toczy się po-
woli i nie wiadomo, kiedy się za-
kończy.

Pralnie pieniędzy

Wśród zarządców łódzkich ka-
mienic, których lokatorzy są nę-
kani metodami czyścicieli dzia-
ła były pracownik Urzędu Skar-
bowego w Częstochowie, rów-
nież prawnik, który w negatyw-
ny sposób zapisał się w pamię-
ci opinii publicznej przy kamie-
nicy Wschodnia 34. Trudno się 
oprzeć wrażeniu, że uprawia-
jący ten proceder ludzie podej-
mują przemyślane działania. 
Może to jest metoda: zatrudnić 
się w „skarbówce”, poznać wszel-
kie sztuczki, aby potem móc 
je wykorzystać. Na przykła-
dzie łódzkich kamienic widać, 
że mamy do czynienia również 
z wprowadzaniem brudnych pie-
niędzy na rynek. Firmy posia-
dające niewielki kapitał i niepo-
trafiące udokumentować swo-
ich przychodów raptem ostenta-
cyjnie inwestują w łódzkie nieru-
chomości. Często przejmujący-
mi nieruchomości są przybysze 
zza wschodniej granicy lub jesz-
cze dalej.

Współdziałanie lokalnych 
władz

Trzeba przyznać, że lokalny ma-
gistrat dwoi się i troi, aby ułatwić 
życie nieuczciwym kamieniczni-
kom. Temu służą ciągłe reorga-
nizacje i przeprowadzki poszcze-
gólnych wydziałów urzędu, pod-
czas których giną masowo doku-
menty. Podlegli prezydent Zda-
nowskiej urzędnicy nie potra-
fią wskazać, ile kamienic za cza-
sów jej rządów przeszło w ręce 
tzw. spadkobierców. Wprawdzie 
Hanna Zdanowska przy pomo-
cy propagandystów próbowa-
ła oszukać opinię publiczną, ale 
nikt już nie wierzy, że jako prezy-
dent Łodzi radzi sobie z proble-
mami reprywatyzacji. Za jej rzą-
dów niemal cała główna ulica 

miasta przeszła w ręce obcych 
i została podzielona na trzy stre-
fy wpływów: Kurda, Żyda i Libań-
czyka. To, czego nie można prze-
jąć legalnie, przejmuje się spryt-
nymi sztuczkami. Cudzoziemcy, 
którzy nie mogą zakupić nieru-
chomości, wchodzą w stowarzy-
szenia razem z Polakami. Pre-
zydent przyznaje im lokale, któ-
re mogą potem szybko wykupić 
na korzystnych zasadach. Pol-
scy członkowie stowarzysze-
nia występują z organizacji i go-
towe. Majątek łodzian niknie, ko-
lejne kamienice zmieniają właści-
cieli, a mieszkańcy cierpią.

Wołanie o pomoc

Pewnym lekarstwem byłoby cen-
tralne zinstytucjonalizowanie po-
mocy dla poszkodowanych, sami 
społecznicy, nawet tak aktywni 
jak ja, nie wystarczą.

Powinno się powołać specjal-
nego pełnomocnika bądź rzeczni-
ka praw lokatorów i spółdzielców. 
Inne grupy społeczne, np. przed-
siębiorcy mają swojego reprezen-
tanta, a wielomilionowa rzesza 
Polaków, których prawa są per-
manentnie łamane, nie ma in-
stytucji, do której może się zwró-
cić. Oczywiście taki urzędnik po-
winien mieć stosowne uprawnie-
nia, przez co rozumiem wgląd do 
dokumentów, możliwość udzia-
łu w postępowaniach itp. Naj-
wyższa pora, aby ktoś oficjal-
nie stanął po stronie krzywdzo-
nych mieszkańców. Wszak dach 
nad głową to podstawowa potrze-
ba człowieka. Państwo musi so-
bie wreszcie zacząć radzić z tym 
problemem. Powołanie takiego 
urzędu byłoby również bardzo 
pomocne w zwalczaniu zorga-
nizowanej przestępczości zwią-
zanej z dziką reprywatyzacją 
i czyszczeniem kamienic. Infor-
macje z całego kraju wpływały-
by w jedno miejsce, co pomogło-
by usystematyzować wiedzę na 
ten temat. Jednym słowem same 
korzyści.

Mam nadzieję, że rządzą-
cy usłyszą głos rozsądku i odpo-
wiedzą na realne potrzeby spo-
łeczne.

Lokatorzy potrzebują oficjal-
nego obrońcy ich praw. Silne-
go wobec silnych, wspierającego 
słabych.

Kogoś, kto przywróci im wia-
rę w prawo i sprawiedliwość.

▶

Reprywatyzacja 
systemowa

 ■ Kilka dni temu obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki lo-
katorskiej, której zwęglone ciało znaleziono w Lesie Kabackim. Przy tej okazji rozgo-
rzały na nowo dyskusje na temat dzikiej reprywatyzacji, której była tragiczną ofiarą.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Myśli i Kultura

Dzisiaj publikujemy pierwsze prace uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącym w Oławie, w którym polonistką 
jest Pani Prof. Blandyna Niemirowska-Rosół. To wybit-
ny pedagog. Dzięki jej talentom wielu uczniów uzysku-
je sukcesy także poza szkołą, biorą udział w najroz-
maitszych konkursach literackich i odnoszą sukcesy. 
Tym razem zajęli się najtrudniejszym nurtem w pol-
skiej poezji awangardowej, zwanym nurtem poezji lin-
gwistycznej. Nurt ten pojawił się w Polsce w początku 
lat 60-tych XX w. I odsłaniał zakłamania – poprzez ję-
zyk – ówczesnego systemu władzy. Najbardziej rady-
kalną jego część obserwowaliśmy we Wrocławiu, 

gdzie ton nadawał wybitny poeta, Tymoteusz Karpo-
wicz, a uczestniczyli w nim także młodzi autorzy, bu-
dując swoje odrębne – ale wciąż lingwistyczne – struk-
tury poetyckie. Też miałem swój udział w kształtowaniu 
się tego zjawiska literackiego. A później wielokrotnie 
publicznie o nim pisałem i mówiłem. Stąd w niektórych 
pracach oławskich uczniów obserwujemy także odwo-
łania i do moich wierszy z tamtego okresu. Dodam, że 
moja ścieżka twórcza prowadziła wówczas przez iro-
nię, parodię i satyryczne ujęcie problematyki społecz-
nej i politycznej do ostrej i zjadliwej krytyki komuni-
stycznej rzeczywistości.

Po sześćdziesięciu latach od tamtych czasów pró-
bują się zmierzyć z tą poezją licealiści z Oławy. Dzię-
ki mądrej, przemyślanej postawie ich znakomitej polo-
nistki, Blandyny Niemirowskiej – Rosół, otrzymujemy 
pierwsze owoce intelektualnych, ambitnych zmagań 
młodego pokolenia z wierszami daleko odbiegający-
mi od tradycyjnych wzorów, pokazujących jakże waż-
ną przemianę w podejściu twórców, a także odbiorców 
do języka. W następnym numerze przedstawimy inny 
zestaw równie interesujących prac. Autorom życzymy 
nieustannego rozwoju i zapraszamy do dalszej współ-
pracy. ( St. S. )

Licealiści a polska 
poezja awangardowa

 ■ Prezentujemy na tym miejscu najczęściej młodych poetów i prozaików, czasami publicystów, rzadko zaś krytyków, analityków, 
czy po prostu obiorców literatury, wrażliwych czytelników. Niektórzy z nich być może po latach wyrosną na recenzentów i specjali-
stów w dziedzinie poezji i prozy. A może staną się też autorami wierszy i opowiadań. Ważny jest rozwój wrażliwości, zaczepianie mi-
łości do literatury i sztuki. W niektórych krajach są specjalne szkoły pisania książek. Ja w takie szkoły nie do końca nie wierzę, bo nie 
ma na razie dowodu, by wychodzili z nich geniusze, ale z całą pewnością utalentowanym młodym autorom należy pomagać, wspierać 
ich rozwój, pobudzać ambicje twórcze. Nieraz ukryty talent ujawnia się dopiero po jakimś czasie. Dlatego nasza gazeta otwiera szero-
ko łamy dla tych, którzy dostrzegają w sobie iskierki talentu lub przynajmniej zainteresowania twórcze. To dobry początek.

Stanisław Srokowski
Młode Talenty

Michał Waś

Niedawno w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 imienia 
Jana III Sobieskiego w Oławie klasa 3a uczestniczy-
ła w zajęciach Pani Profesor Blandyny Rosół-Niemirow-
skiej dotyczących poezji lingwistycznej. Poniżej opisa-
łem moje wrażenia i wnioski, jakie wyciągnąłem z lekcji. 
Poezja lingwistyczna wywarła na mnie szczególne wra-
żenie ze względu na licznie występujące gry językowe. 
Twórcy dzieł tego nurtu doprowadzili operowanie wielo-
znacznością słów niemal do perfekcji. Często sens kon-
kretnych wyrazów w kontekście utworu można interpre-
tować na bardzo wiele sposobów, co w mojej opinii czy-
ni wiersz uniwersalnym. Tylko od poziomu zaangażowa-
nia i obeznania czytelnika z poezją zależy, jakie wnioski 
zrodzą się w jego głowie po przeczytaniu dzieła.

Doceniam także niezmiernie fakt wykorzystywa-
nia przez twórców powyżej wspomnianych gier języ-
kowych i wieloznaczności wyrazów do zmylania uwa-

gi cenzorów w czasach rzeczywistości komunistycznej. 
Bunt wyrażony w poezji lingwistycznej jest wybitnie inte-
ligentny.

Ciekawe jest również odejście od reguł składnio-
wych. Rezygnowanie z rytmu i interpunkcji przynosi po-
wiew świeżości tekstom. Pokazuje ponadto oblicze po-
ezji, która może być wolnym zbiorem słów, nieograniczo-
ną wartością unoszącą się ponad formy. To kolejna kwe-
stia, która czyni dzieła tego nurtu ponadczasowymi.

Wykład Stanisława Srokowskiego u „Pieśniarzy” 
z marca 2015 roku, rozjaśnił mi zarys historyczny i ge-
nezę powstania poezji lingwistycznej. Zaciekawiło mnie 
określenie warunków istnienia sztuki, przedstawienie 
kultury, jako głęboko przebudowującej się świadomości. 
Zainteresowała mnie także oryginalna historia Teatru 
Laboratorium. Najbardziej fascynującym dla mnie wier-
szem, który został zinterpretowany przez pisarza, był 
„Sen ołówka” Tymoteusza Karpowicza. A brzmiał on tak:

SEN OŁÓWKA
gdy ołówek rozbiera się do snu
twardo postanawia
spać sztywno
i czarno
pomaga mu w tym
wrodzona nieugiętość
wszystkich rdzeni świata
rdzeń pacierzowy ołówka
pęknie a nie da się zgiąć
nigdy nie przyśnią mu się
fale albo włosy
tylko żołnierze stojący na baczność
albo trumny
to co w nim się układa
jest proste
co poza nim krzywe
dobranoc

Mimo, że osobiście preferuję poezję romantyczną i baro-
kową, przepełnioną wylewnymi emocjami, szokowaniem 
i wzniosłością, jestem zdumiony wielkim kunsztem, któ-
ry wykazywali poeci nurtu lingwistycznego. Trzeba być 
znakomitym językoznawcą, aby tworzyć wiersze porów-
nywalne z tymi, które tworzą Stanisław Srokowski, Stani-
sław Barańczak, czy Tymoteusz Karpowicz. Lekcje o po-
ezji lingwistycznej sprawiły, że zacząłem jeszcze głę-
biej wpatrywać się w każdy wyraz i jego możliwe zna-
czenie w różnych kontekstach. Z pewnością odbije się 
to w mojej przyszłej twórczości.

Zosia 
Buchowska

Wysłuchałam wykład jednego z założycieli nurtu poezji 
lingwistycznej, Stanisława Srokowskiego. Dowiedziałam 
się, że język nie jest tylko instrumentem do pojmowa-
nia otaczającej nas rzeczywistości, ale przede wszyst-
kim sam w sobie jest pewną rzeczywistością. Jednak 
to, co najbardziej utkwiło mi w pamięci, to fakt, że tak 
jak teatr może istnieć bez sceny, bez dekoracji lub bez 
muzyki, ale nie może istnieć bez głębszego przekazu, 
tak samo dany utwór liryczny może istnieć bez rymów, 
bez jednakowej liczby sylab w wersie, ale nie może ist-
nieć bez celu, bez sensu, jakim jest jego myśl przewod-
nia. I tak właśnie możemy czerpać mądrości z wierszy 
należących do poezji lingwistycznej, których zewnętrz-
ne piękno i klarowność może nie zachwycają, ale sens, 
jaki ze sobą niosą, zarówno wówczas, kiedy powstawały 
– w czasach cenzury – jak i dziś, niejednemu z nas po-
zwala pojąć zasadnicze kwestie dotyczące m.in. rozte-
rek moralnych, jak i innych problemów dotyczących ży-
cia codziennego.

Jednym z wierszy, który najbardziej zapadł mi w pa-
mięci z tamtych lekcji był „Sen ołówka” Tymoteusza Kar-
powicza. Tytułowy ołówek symbolizuje osobę posiada-
jącą charakter, pewną swoich poglądów, która nigdy się 
nie poddaje – prędzej umiera. Wiersz może bardziej na-
wiązuje do realiów lat 60 i 70 XX w., gdyż wówczas za po-
glądy niezgodne z tymi reprezentowanymi przez władzę 
można było wiele utracić, ale i zyskać, chociażby tym, 
że broniło się własnej wiary i honoru. Uważam jednak, 
że autor wiersza chciał, aby jego dzieło było ponadcza-
sowe. I tak też się stało, gdyż my dziś, jako młodzi lu-
dzie, często nieposiadający autorytetów oraz nie mają-
cy ukształtowanych charakterów, powinniśmy czerpać 
przykład właśnie z postawy takiego ołówka, który się 
złamie, a nie ugnie.

Nr 240 • 12 – 25 marca 202120



Polska i Polacy

Władysław Zamoyski odznaczał 
się wybitnymi cechami charak-
teru, miał też wiele możliwości, 
które wykorzystywał dla dobra 
Polski. Po jego czynach widać, 
że był gorącym patriotą.

Był człowiekiem bardzo 
skromnym, który wiele od sie-
bie wymagał. Choć miał pięk-
ny zamek w Kórniku pod Pozna-
niem, spał na biurku, ze słow-
nikiem pod głową, zamiast po-
duszki. Niebiosom przyrzekł, że 
będzie tak spał aż do dnia odzy-
skania wolności przez Ojczyznę.

Spotkany w pociągu zna-
jomy zdziwił się, że hrabia Za-
moyski, należący do najwyż-
szej arystokracji europejskiej, 
podróżuje trzecią klasą. Odpo-
wiedź Zamojskiego przeszła do 
historii: „Jadę trzecią klasą, po-
nieważ nie ma czwartej”. Wa-
gony trzeciej klasy w tamtych 
czasach nie miały przedziałów. 
Hrabia Zamoyski, gdy do takie-
go wagonu wchodził, mówił gło-
śno: „Niech będzie pochwalony 
JEZUS CHRYSTUS”, a podróż-
ni również głośno odpowiadali: 
„Na wieki wieków AMEN”.

W Kórniku nie było stałe-
go lekarza. Zamoyskiemu uda-
ło się namówić jednego doktora, 
aby się tam osiedlił. Tym samym 
pociągiem, którym przyjechał 
lekarz, przyjechał też Zamoy-
ski. Zamojski wysiadł z trzeciej 
klasy pierwszy, usiadł przy sta-
cji na rowie i zdjął buty. Wysiadł 
też lekarz, ale z pierwszej klasy, 
z walizką w ręku. Podszedł do 
siedzącego na rowie z prośbą. 
Dobry człowieku, czy możesz 
mi zanieś walizkę do miasta? 
A mogę. Zamojski wziął waliz-
kę i, gdy zbliżyli się do zam-
ku, lekarz podziękował i powie-
dział, że dalej już pójdzie sam. 
Na to Zamojski : „Ja też do zam-
ku”. Tam się poznali.

Środki majątkowe, a miał ich 
dużo, wydawał bardzo roztrop-
nie. O jego zdroworozsądko-
wym, gospodarskim podejściu 
do życia świadczy następujący 
fakt. W zamku kórnickim nale-
żało wymienić podłogi. Zamoj-
ski wytypował z okolic Kórnika 
kilku młodych ludzi i wysłał ich 
do Francji, by tam nabyli umie-
jętności wytwarzania intarsjo-
wanych parkietów. Te wspania-
łe podłogi, jakie obecnie można 
podziwiać w zamku, to właśnie 
owoc ich prac.

Władysław hra-
bia Zamoyski urodził 
się w Francji w 1853 r., 
miał więc obywatel-
stwo francuskie. Oko-
ło roku 1880 zo-
stał włączony do fran-
cuskiej komisji rządo-
wej, która wizytowa-
ła Australię. Stamtąd 
przywiózł wspania-
łe zbiory etnograficz-
ne i mineralogiczne, 
które obecnie można 
oglądać w zamku.

W 1881 objął zapi-
sane mu przez Jana 
Działyńskiego zamek 
i dobra kórnickie. Nie-
stety, w 1885 r. zo-
staje jako obywa-
tel francuski wydalo-
ny przez władze za-
boru pruskiego z Po-
znańskiego. Stało się 
to zapewne z powo-
du wojny prusko-
francuskiej. Należy 
też wspomnieć, że 
dochody z dóbr kór-
nickich nasz Bohater 
przeznaczył na sty-
pendia dla studen-
tów Uniwersytetu Po-
znańskiego, a całość 
dóbr ofiarował Pol-
sce. Zamojski prze-
nosi się do Galicji co 
było bardzo szczę-
śliwym posunięciem. 
W 1889 r doszło do 
przetargu o część 
Tatr wraz z Morskim 
Okiem i o obszar 
podtatrzański z wiel-
kimi lasami. O lasy 
te zabiegał przemy-
słowiec, którego in-
teresowała produkcja 
drewna. Część lasów 
została już wycię-
ta. Zamoyski zakupił 
te tereny leśne wraz 
z częścią Tatr za 460 
002 złote reńskie i 2 
centy. Te centy wzię-
ły się stąd, że każdą propozycję 
ceny podawaną przez handlarza 
drewnem przedstawiciel Zamoj-
skiego przebijał o jeden cent. 
Transakcja z zakupem tego tere-
nu szła dość opornie, ponieważ 
poprzedni właściciel miał koło 
Morskiego Oka domek myśliw-
ski, o który toczył bój. Wreszcie 
górale sprawę rozwiązali – porą-

bali domek siekierami, a szcząt-
ki wrzucili do stawu. Dzięki tej 
transakcji tereny te zostały włą-
czone do Polski. Dobrze by było, 
gdyby taternicy zdawali sobie 
sprawę dzięki komu Wysokie 
Tatry należą do nas. Na terenie 
podtatrzańskim przeznaczonym 
pod zalesienie Zamojski zapro-
wadził wzorcową gospodarkę 
leśną.

Wcześniej, bo w roku 1882 
Władysław Zamoyski wraz 
z matką i siostrą założyli w Kuź-
nicach (dziś dzielnica Zakopa-
nego, tam gdzie jest dolna sta-
cja kolejki linowej na Kasprowy) 
założyli Szkołę Domowej Pracy 
Kobiet, w której wykształciły się 
setki czy tysiące młodych góra-
lek. Zamoyski wraz z Andrze-
jem Chramcem zbudowali linię 

kolejową Chabów-
ka-Zakopane oraz 
szosę do Zakopa-
nego. Chramiec był 
tym zainteresowany, 
bo w Zakopanem za-
łożył i prowadził sa-
natorium wodolecz-
nictwa i zależało mu, 
by dojazd do tego 
miejsca był dogod-
ny. Zakopane sta-
ło się modne, po-
wstał tam lokalny 
styl architektoniczny. 
Było to miejsce spo-
tkań wybitnych ludzi: 
pisarzy, muzyków. 
Osiedlił się tam Ma-
kuszyński, Witkie-
wicz, Olga Małkow-
ska żona założycie-
la harcerstwa i inni 
znani Polacy.

W Zakopa-
nym wzniesiono po-
mnik ku czci Za-
moyskiego, ale w la-
tach pięćdziesiątych 
XX wieku władze 
PRL nie mogły po-
zwolić na upamięt-
nianie wybitnego Po-
laka-hrabiego, więc 
pomnik zwalono.

Zmarł w 1924 r. 
Cieszył się tak wspa-
niałą estymą, był 
tak szanowany, że 
jeszcze za jego ży-
cia odwiedził go Jó-
zef Piłsudski. W cza-
sie pogrzebu leśni-
cy nieśli jego trumnę 
na barkach od zam-
ku aż do kościo-
ła w Kórniku. Nale-
ży koniecznie zwie-
dzić zamek w Kór-
niku wraz z bibliote-
ką i parkiem. W jed-
nym z pomieszczeń 
na powale umiesz-
czono kaseto-
ny, z herbami ryce-
rzy, którzy walczyli 

pod Grunwaldem. Zamek wraz 
ze swym otoczeniem robią nie-
zatarte wrażenie.

W czasie pisania tego tek-
stu wykorzystano pewne 
dane z Internetu. Część dyk-
terii przekazał mi pan Tytus 
Czartoryski, za co jestem 
mu wdzięczny.

Skarb Narodowy
Rzecz o Władysławie hrabim Zamoyskim

 ■ Skarbem Narodowym nazywam ludzi, z których możemy być dumni i których należy ochraniać, 
a pamięć o nich kultywować.

Sprostowanie
W poprzednim numerze gazety napisałem błędnie, że rzeźbę gen. Kuklińskiego wykonał Jan Luchowski, a tymczasem powinno być Paweł Luchowski. Za pomyłkę 
przepraszam. Michał Mierzejewski

Michał 
Mierzejewski
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) utwór literacki poświęco-
ny zmarłej osobie; 3) japońska potrawa 
z ryżu, surowych ryb i wodorostów; 4) 
przyszli do panienki napoić konie; 7) 
obnosi się ze swoją pobożnością, czę-
sto powierzchowną i płytką; 8) poufale 
do Prezesa; 9) Dobra Nowina głoszona 
przez apostołów Chrystusa; 10) miły 
i sympatyczny tylko w czeskiej kresków-
ce; 16) dokładnie odmierzona ilość leku; 
17) z rana jak śmietana; 18) koza na 
zimne dni; 19) sprzedał pierworództwo 
za miskę soczewicy.

POZIOMO: 1) Anders, szwedzki fizyk, od jego 
nazwiska nazwano skalę temperatur;  6) Da-
niel, jedna z najbardziej wyrazistych postaci 
polskiego biznesu, prezes wielkiego koncer-
nu paliwowego; 11) stoi już u naszych drzwi 
i… pachnie; 12) światowa marka w polskiej 
koszykówce; 13) nasze życie jest drogą do 
niego; 14) czarnoskóry przyjaciel Stasia i Nel; 
15) dawny bałtycki statek żaglowy; 20) pysz-
ne na talerzu, nie dla wegetarian i wegan; 21) 
u Wańkowicza rosło na kraterze; 22) straszyła 
nas nieraz podczas zimy; 23) Władysław, wy-
bitny polski piłkarz; 24) leczniczy z ziół.

tourette.pl
W ostatnich tygodniach zespół Tourette’a 
stał się w RP zagadnieniem politycznym. Nic 
zatem dziwnego, że głos w sprawie najczę-

ściej dostrzeganych przejawów tej choroby 
– wrodzonego i nieuleczalnego zaburzenia 
neurologicznego – zabrało Polskie Stowa-
rzyszenie Syndrom Tourette’a, które działa 
od 1997 r.: (...) wspiera osoby cierpiące na 
Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez uła-
twianie wzajemnych kontaktów oraz groma-
dzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze 
tego schorzenia i możliwościach terapii. Jest 
to Organizacja Pożytku Publicznego, można 
przekazać jej 1% podatku. Edukuje w zakre-
sie faktów o chorobie i działa na rzecz ak-
tywizacji chorych, na jej stronie można też 
znaleźć przegląd literatury – nie tylko w od-
niesieniu do zespołu Tourette’a, ale i innych 
schorzeń neurologicznych czy niepełno-
sprawności.

zarchiwumkrakowa.pl
Kolejna świetna strona, która zestawia wido-
ki miasta, nakładając na siebie zdjęcia zro-
bione „wczoraj” i „dziś”. Jedno jest pewne, 
Kraków w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu 
lat uległ daleko idącym przekształceniom, 
a wiele miejsc, które współcześnie mogą 
uchodzić za atrakcje turystyczne, nie było 
nimi jeszcze całkiem niedawno. Różnice 
bywają wręcz szokujące – dotyczy to na-
wet „kanonicznego” wyglądu Wawelu i jego 
okolic, na co wpłynęły: działalność Austria-
ków na Wawelu, przebudowa koryta Wisły 
(która w tym miejscu odbywała się w kilku 

etapach) oraz zmiany wprowadzone przez 
Niemców w trakcie okupacji. Zachęcamy 
mieszkańców innych miast do tworzenia po-

dobnych zestawień pokazujących ewolucję 
krajobrazów małych ojczyzn.

zbierajsie.pl
Blog przede wszystkim dla rodzin: Opowie-
my Ci o naszych bliskich i dalekich podró-
żach z dwójką dzieci (ur. 2016, ur. 2018). 
W 2019 roku byliśmy „w drodze” ponad 5 
miesięcy. Nie będziemy udawać, że było 
i jest łatwo. Nie jest! Bywamy potwornie zmę-

czeni, ale PODROŻE to coś co kochamy! 
A podróże z dziećmi kochamy jeszcze bar-
dziej. Dlatego podróżujemy tak często jak 
się da, choćby blisko. Znajdziemy tu relacje 
z wielu części półkuli północnej, m.in. z USA, 
Niemiec, Chorwacji, Wysp – Brytyjskich i Ka-
naryjskich, Dominikany, ZEA, Japonii, Singa-
puru. Nie zabrakło Wrocławia – na zielono 
i z uwzględnieniem potrzeb dzieci.
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Nakrętki – dobry plastik

Określenie „dobry plastik” może 
brzmieć kontrowersyjnie, biorąc 
pod uwagę wszechobecność 
tego surowca i jego nadpro-
dukcję. Jednak jest trafne, jeśli 
uwzględni się jakość materiału. 
Nakrętki plastikowe wykonane 
są z innego rodzaju plastiku niż 
butelki. Butelki po napojach naj-
częściej wykonane są z plastiku 
PET, natomiast nakrętki z pla-
stiku PP, PE, LDPE lub HDPE, 
który cechuje się dużo większą 
gęstością surowca oraz odpor-
nością na uszkodzenia. Pod-
danie nakrętek recyklingowi 
jest o wiele tańsze i prostsze 
niż w przypadku bute-
lek. Są małe, ich trans-
port jest prosty, a pro-
ces czyszczenia dużo 
szybszy niż odzysk 
plastiku z butelek, kie-
dy trzeba usuwać ety-
kiety, gnieść i rozcinać.

Recykling 
nakrętek – co 
odzyskamy?

Zebrane nakrętki prze-
rabia się na tzw. gra-
nulat. Zmielone two-
rzywo przetapia się 
następnie w regranu-
lat, do którego doda-
je się różne barwni-
ki. Z nakrętek podda-
nych procesowi odzy-

sku wykonywane są m.in. opa-
kowania do żywności, worki na 
śmieci, narzędzia ogrodowe, 
meble, ramy okienne, zabawki, 
kolejne nakrętki i wiele, wiele in-
nych rodzajów produktów!

W jaki sposób 
pomagamy?

Fundacje i stowarzyszenia or-
ganizujące charytatywne zbiórki 
przekazują zebrane nakrętki do 
firm recyklingowych lub punk-
tów skupu, a te w zamian za su-
rowiec wpłacają na subkonto or-
ganizacji określoną kwotę wyni-
kającą z cen surowca. Środ-
ki w ten sposób zebrane prze-

znaczane są na rehabilitację, za-
kup sprzętu medycznego, lecze-
nie i inne niezbędne konkretnym 
potrzebującym pomoce. Zbiera-
nie nakrętek jest więc nie tylko 
świetnym sposobem na pomoc 
organizacjom charytatywnym, 
ale także na realne przyczynie-
nie się do ochrony środowiska. 
W przypadku recyklingu butelek 
niezbędne jest usunięcie z każ-
dej sztuki nakrętki, aby moż-
na było poprawnie oczyścić od-
pad. Gdy sami wykonujemy ten 
etap recyklingu, ułatwiamy szyb-
sze przetworzenie zebranych 
odpadów z plastiku. W ten spo-
sób świadomie chronimy środo-

wisko i podejmujemy działalność 
dobroczynną.

Jakie nakrętki są 
zbierane?

Tzw. dobry plastik to nakrętki po-
siadające oznaczenia PP, PE, 
HDPE, LDPE, PE-HD, PE-LD 
lub trójkącik ze strzałek z wpi-
saną liczbą 2, 4, 5, 02, 04, 05. 
Warto pamiętać, że takie ozna-
czenia znajdują się nie tylko na 
nakrętkach butelek po napojach, 
ale także na wielu opakowaniach 
po kosmetykach i opakowa-
niach po chemii gospodarczej. 
Zanim więc wyrzucimy opako-
wanie z tworzywa sztuczne-

go do kontenera, war-
to sprawdzić na spo-
dzie opakowania czy 
nie znajduje się jedno 
z wyżej wymienionych 
oznaczeń.

Gdzie mogę oddać 
nakrętki?

Punkty zbierania na-
krętek znajdują się w in-
stytucjach publicznych, 
takich jak szkoły, urzę-
dy publiczne, a nawet 
markety. Nakrętki moż-
na również oddać bez-
pośrednio do organiza-
cji zbierającej nakręt-
ki w celach charyta-
tywnych.

– Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie Cię doniosę, nie wiem – to słowa 
z podziemia, autor nieznany. Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. Niesiemy 
Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie cię doniesiemy? – tymi pamiętnymi słowami 
Kornel Morawiecki rozpoczął 12 listopada 2015 r. pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji.

Dopiero 17 miesięcy po śmierci marszałka seniora, dostałem oryginalny wiersz, 
z którego pochodziły te słowa. Wiersz został dedykowany i podarowany Kornelowi 3 maja 
1974 roku w jego 33. urodziny. Autorem jest nasz przyjaciel Mieczysław Góra. Poeta, saty-
ryk, humorysta od 1973 roku na scenie estradowej, związany również od początku z Ga-
zetą Obywatelską założoną przez śp. Kornela Morawieckiego. W gazecie publikuje swo-
je wiersze, które są bieżącym komentarzem naszej rzeczywistości. Poniżej skan oryginalne-
go wiersza z dedykacją Mieczysława Góry.

Dlaczego zbieramy 
plastikowe nakrętki?

 ■ Czy oddawanie nakrętek może się realnie przyczynić do pomocy potrzebującym? 
W sieci pojawia się coraz więcej ogłoszeń zachęcających nas do oddawania niepo-
trzebnych nakrętek. W jakim celu zbierane są nakrętki i dlaczego warto to robić? 
Wyjaśniamy w tym artykule!

Niosę 
Ciebie, Polsko

Albert 
Łyjak
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„Na pierwszych kartach Bi-
blii, w Księdze Rodzaju, czytamy: 
Na początku stworzył Bóg niebo 
i ziemię. […] Bóg oddzielił świa-
tłość od ciemności”. Te sformu-
łowania znajdują egzemplifika-
cję w postaci najnowszych danych 

naukowych – czytamy we wstępie 
do pierwszego rozdziału. – Zgod-
nie z koncepcją Wielkiego Wy-
buchu początkiem Wszechświa-
ta stał się pierwszy błysk zaistnia-
ły w nieskończonej energetycznej 
próżni, generując materię.” Książ-

ka została wydana w 2020 roku 
przez Bogucki Wydawnictwo Na-
ukowe w Poznaniu. Autor prof. zw. 
dr hab. Wojciech T.J. Stankow-
ski geomorfolog i geolog czwar-
torzędu jest pracownikiem Insty-
tutu Geologii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i jego byłym dyrektorem. Związany 
był również z Politechniką Poznań-
ską i Wyższą Szkołą Gospodar-
ki w Bydgoszczy. Prof. Stankow-
ski od lat poszukiwał odpowiedzi 
na pytanie, czy procesy przemiany 

globu ziemskiego podporządkowa-
ne były wyłącznie czynnikom wła-
ściwym bezideowej materii czy 
może również podlegały regułom 
zamysłu jakiegoś „Prawodawcy”. 
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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 240 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
27. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 239 POZIOMO: kwatera, Atacama, znicze, wyżyna, Spała, ogry, 
Azer, kozak, Wykus, reklama, Łotwa, Danae PIONOWO: winogrono, Tychy, rdest, Trwam, 
ciżma, Montezuma, płaz, Wkra, Inka, głaz, owad: Wieczna Chwała Żołnierzom Niezłomnym.
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Skład: Firma Reklamowa Artur Waszkielewicz 
Adres redakcji: 50-324 Wrocław, ul. Barlickiego 28
tel. 71 345 34 02; 
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www.gazetaobywatelska.info 
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) utwór literacki poświęco-
ny zmarłej osobie; 3) japońska potrawa 
z ryżu, surowych ryb i wodorostów; 4) 
przyszli do panienki napoić konie; 7) 
obnosi się ze swoją pobożnością, czę-
sto powierzchowną i płytką; 8) poufale 
do Prezesa; 9) Dobra Nowina głoszona 
przez apostołów Chrystusa; 10) miły 
i sympatyczny tylko w czeskiej kresków-
ce; 16) dokładnie odmierzona ilość leku; 
17) z rana jak śmietana; 18) koza na 
zimne dni; 19) sprzedał pierworództwo 
za miskę soczewicy.

POZIOMO: 1) Anders, szwedzki fizyk, od jego 
nazwiska nazwano skalę temperatur;  6) Da-
niel, jedna z najbardziej wyrazistych postaci 
polskiego biznesu, prezes wielkiego koncer-
nu paliwowego; 11) stoi już u naszych drzwi 
i… pachnie; 12) światowa marka w polskiej 
koszykówce; 13) nasze życie jest drogą do 
niego; 14) czarnoskóry przyjaciel Stasia i Nel; 
15) dawny bałtycki statek żaglowy; 20) pysz-
ne na talerzu, nie dla wegetarian i wegan; 21) 
u Wańkowicza rosło na kraterze; 22) straszyła 
nas nieraz podczas zimy; 23) Władysław, wy-
bitny polski piłkarz; 24) leczniczy z ziół.

tourette.pl
W ostatnich tygodniach zespół Tourette’a 
stał się w RP zagadnieniem politycznym. Nic 
zatem dziwnego, że głos w sprawie najczę-

ściej dostrzeganych przejawów tej choroby 
– wrodzonego i nieuleczalnego zaburzenia 
neurologicznego – zabrało Polskie Stowa-
rzyszenie Syndrom Tourette’a, które działa 
od 1997 r.: (...) wspiera osoby cierpiące na 
Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez uła-
twianie wzajemnych kontaktów oraz groma-
dzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze 
tego schorzenia i możliwościach terapii. Jest 
to Organizacja Pożytku Publicznego, można 
przekazać jej 1% podatku. Edukuje w zakre-
sie faktów o chorobie i działa na rzecz ak-
tywizacji chorych, na jej stronie można też 
znaleźć przegląd literatury – nie tylko w od-
niesieniu do zespołu Tourette’a, ale i innych 
schorzeń neurologicznych czy niepełno-
sprawności.

zarchiwumkrakowa.pl
Kolejna świetna strona, która zestawia wido-
ki miasta, nakładając na siebie zdjęcia zro-
bione „wczoraj” i „dziś”. Jedno jest pewne, 
Kraków w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu 
lat uległ daleko idącym przekształceniom, 
a wiele miejsc, które współcześnie mogą 
uchodzić za atrakcje turystyczne, nie było 
nimi jeszcze całkiem niedawno. Różnice 
bywają wręcz szokujące – dotyczy to na-
wet „kanonicznego” wyglądu Wawelu i jego 
okolic, na co wpłynęły: działalność Austria-
ków na Wawelu, przebudowa koryta Wisły 
(która w tym miejscu odbywała się w kilku 

etapach) oraz zmiany wprowadzone przez 
Niemców w trakcie okupacji. Zachęcamy 
mieszkańców innych miast do tworzenia po-

dobnych zestawień pokazujących ewolucję 
krajobrazów małych ojczyzn.

zbierajsie.pl
Blog przede wszystkim dla rodzin: Opowie-
my Ci o naszych bliskich i dalekich podró-
żach z dwójką dzieci (ur. 2016, ur. 2018). 
W 2019 roku byliśmy „w drodze” ponad 5 
miesięcy. Nie będziemy udawać, że było 
i jest łatwo. Nie jest! Bywamy potwornie zmę-

czeni, ale PODROŻE to coś co kochamy! 
A podróże z dziećmi kochamy jeszcze bar-
dziej. Dlatego podróżujemy tak często jak 
się da, choćby blisko. Znajdziemy tu relacje 
z wielu części półkuli północnej, m.in. z USA, 
Niemiec, Chorwacji, Wysp – Brytyjskich i Ka-
naryjskich, Dominikany, ZEA, Japonii, Singa-
puru. Nie zabrakło Wrocławia – na zielono 
i z uwzględnieniem potrzeb dzieci.
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– z dokładnym adresem, na który ma 
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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.
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Aleksandra 
Polewska-
WianeckaBoskie cząstki

Zwiastun
 ■ „Jest jeden Bóg i są dwie księgi – Pisma Świętego i Przyrody” – napisał niegdyś św. Augustyn z Hippo-

ny. W niezwykle intrygujący sposób myśl tę rozwija Wojciech T.J. Stankowski w swej książce „Prawdzi-
wość tekstów Biblii w świetle danych historycznych i przyrodniczych”.
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Myśli i Kultura

Książka „Prawdziwość tekstów Bi-
blii w świetle danych historycznych 
i przyrodniczych” jest przykładem 
łączenia danych wywodzących się 
z jego warsztatu przyrodniczo-em-
pirycznego oraz eschatologii. Po-
nieważ bardzo lubię pisać o cieka-
wych nowościach na rynku księ-
garskim, tworząc z ich fragmen-
tów swoiste zapowiedzi, pozwo-
lę sobie na połączenie niektórych 
szerszych cytatów niczym obra-
zy w filmowych zwiastunach, by 
zaproponować Państwu małą de-
gustację tego, w czym będziecie 
się mogli w pełni rozsmakować. 
Jeśli oczywiście po tę książkę się-
gnięcie.

Big Bang i koniec świata

„Aktualnie trwają intensywne ba-
dania przy wykorzystaniu Wiel-
kiego Zderzacza Hadronów koło 
Genewy, zmierzające do potwier-
dzenia istnienia tzw. bozonu Hig-
gsa, inaczej boskiej cząstki, tj. 
cząstki elementarnej, która dała 
masę materii – pisze prof. Stan-
kowski. – Latem 2012 roku ogło-
szono nawet o odkryciu tej cząst-

ki. Wypada w tym miejscu jedno-
znacznie podkreślić, że Wielki 
Wybuch/Big Bang wyklucza ist-
nienie Wszechświata Wieczne-
go! Oznacza to akceptację jego 
zaistnienia/początku, czyli faktu ja-
kiegoś rodzaju kreacji. To odkry-
cie było początkowo bardzo trud-
ne do zaakceptowania przez wie-
lu najwyższej klasy naukowców 
(np. dla Alberta Einsteina). Teo-
rię Wielkiego Wybuchu formalnie 
sformułował w 1946 roku, Ame-
rykanin George Gamov. Zosta-
ła ona potwierdzona […], wresz-
cie znalazła ukoronowanie w po-
staci Nagrody Nobla (2006 r.). Nie 
sposób pominąć pytania, co spo-
wodowało bądź kto spowodował, 
kosmiczne zdarzenie, podczas 
którego z maleńkiej – wielkości 
czubka igły – niewiarygodnie za-
gęszczonej materii i energii roz-
winął się Wszechświat. Ameryka-
nin Henry F. Schaeffer ujął to jed-
noznacznie: Jeśli wszechświat ma 
początek, to Bóg istnieje. Najnow-
sze dociekania fizyków i kosmolo-
gów nie wykluczają nadejścia tak-
że końca Wszechświata wywoła-
nego błyskiem intergalaktycznego 
impulsu energii”.

Biologiczny wielki wybuch

Udokumentowane geologiczne 
przemiany globu ziemskiego na 
ogół pozostają zgodne z kolejno-
ścią stwarzania opisaną w biblij-
nej Księdze Rodzaju. Jak czyta-
my w publikacji „Prawdziwość tek-
stów Biblii w świetle danych histo-
rycznych i przyrodniczych” rozpo-
znany paleontologicznie rozwój 
życia na ziemi zaowocował opra-
cowaniem dziejów globu w po-
staci tzw. Tablicy stratygraficznej. 
„Jej podstawowymi segmenta-
mi są fazy: azoiczna (bez życia), 
kryptozoiczna (o ukrytym życiu), 
fanerozoiczna (o jawnym i dyna-
micznym życiu – trwającym na 
planecie zaledwie od około 600 
mln lat). Na fanerozoik składają 
się trzy ery (paleozoiczna, mezo-
zoiczna, kenozoiczna), o charakte-
rystycznych zespołach przekształ-
cającego się życia organicznego, 
przerywanego wieloma, niejed-
nokrotnie głębokimi załamania-
mi. Punktem wyjścia fanerozoiku 
była tzw. kambryjska organiczna 
ekspansja w postaci nagłego po-
jawienia się różnych typów zwie-
rząt, i to o znacznej odrębności. 
Bez zapowiedzi zaistniało oko-
ło 100 gromad roślin i zwierząt. 
Był to swoisty biologiczny wiel-
ki wybuch. Dotąd nie udoku-
mentowano wcześniejszych ewo-

lucyjnych form poprzedzających 
tę ekspansję. Trzy główne ery od-
znaczają się innymi zespołami or-
ganizmów, określanymi mianem 
przewodnich. […] Udokumento-
wane tendencje zmian są okre-
ślone paleontologicznie i odno-
szą się do większości grup orga-
nizmów w całej historii ziemi. Ska-
mieniałości dokumentują nagłe 
pojawienie się wszystkich głów-
nych rodzajów organizmów, przy 
znikomej ilości zapowiadających je 
form przejściowych. Fazy radykal-
nych przemian form życia to tzw. 
okresy wielkich wymierań, koja-
rzonych najczęściej z katastrofal-
nymi impaktami obiektów poza-
ziemskich, ekstensywnymi erup-
cjami wulkanów, zdarzeniami tek-
tonicznymi bądź zmianami klima-
tyczno-środowiskowymi o global-
nym zasięgu.”

Brakujące ogniwo

„Najmłodsza era trwająca od oko-
ło 60 mln lat to era ssaków z na-
czelnymi. W dziejach najmłodszej 
ery szeroko przedstawiana jest 
stopniowa ewolucja (gradualizm) 
od małpy do człowieka. Wszyst-
kie dotychczasowe odkrycia tzw. 
brakujących ewolucyjnych ogniw 
nie mają znamion małpoluda, ale 
okazują się gałęziami małp lub 
form ludzkich. Godne przywołania 

jest znamienne stanowisko świa-
towej sławy paleontologa Richar-
da Leakeya (1990): W sprawie po-
chodzenia człowieka musiałbym 
bez wahania powiedzieć, że jedy-
ne co mamy to ogromny znak za-
pytania. Jak dotąd nie znaleziono 
nic, co mogłoby faktycznie ucho-
dzić za gatunek przejściowy w sto-
sunku do człowieka. […] Więcej 
jest dowodów na nagłe pojawienie 
się człowieka, niż stopniowy spo-
sób ewoluowania”.

Acheiropity, relikwie 
i papirusy z Qumran

Wszystko, co powyżej zacyto-
wałam, to zaledwie wstęp do te-
matów, które omówione zosta-
ły w kolejnych rozdziałach książki 
prof. Stankowskiego. Przeczyta-
my w nich m.in. o zjawiskach przy-
rodniczych i zdarzeniach nadprzy-
rodzonych, o archeologicznych 
dowodach prawdziwości biblijnych 
tekstów, papirusach z Qumran, 
Całunie Turyńskim czy dowodach 
na historyczność Jezusa. Całość 
zamyka znamienna wypowiedź 
abp. Fultona Johna Sheena, któ-
ry powiedział: Chrystusa znajdują 
albo ludzie uczeni, albo prości; nie 
znajdują Go ludzie, którzy w życiu 
przeczytali jedną książkę.

Gorąco polecam.
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