
Nr 245 • 21 maja – 3 czerwca 2021 • Indeks 407100 www.gazetaobywatelska.pl • cena 2,40 (w tym 8% VAT)

gazeta im. Kornela Morawieckiego

Jak zwizualizować 
moralność 
w polityce

Sposoby i metody uprawiania polity-
ki na przestrzeni epok i pod każdą 
szerokością geograficzną mają swo-
je naturalne granice, które wyzna-
czają możliwości ludzkiego rozumu.

Koń z wędzidłem 
w pysku

Słyszymy w rozmowach więcej języka 
z mediów niż z ust swoich znajomych 
i członków rodziny. Jesteśmy prze-
siąknięci językiem mediów. W kra-
jach średniej wielkości me-
dia produkują dziennie trzy, 
nawet cztery miliony słów. 
To zarazem produkcja wia-
domości i produkcja opinii.

Język jest 
potężniejszy 
od miecza.

Eurypides

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

News. Stulecie 
prawdy?

Zwyciężyła 
polityczna mądrość

Wiosna z 
koronowirusem w tle

Zbrodnia 
Klimatyczna
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Zmiana biegunów 
Ziemi
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– Dziś, po 300 latach z górą, 
kiedy to inni decydowa-
li o naszym losie, my może-
my sami zdecydować o na-
szym przeznaczeniu, sami 
zdecydować o drodze, któ-
rą wybierzemy i Polski Ład 
jest właśnie taką propozy-
cją –nowych rozwiązań, 
bardziej sprawiedliwych, 
a jednocześnie takich, któ-
re przyniosą ogromny im-
puls w rozwoju Polski –pre-
mier Mateusz Morawiecki.

Od samego początku tzw. 
pandemii CoViD-19 – czy-
li niewydolności oddechowej 
spowodowanej przez mocno 
nienaturalnego wirusa SAR-
S-CoV-2 – w oczy niespara-
liżowanego strachem i zdol-
nego do krytycznego my-
ślenia obserwatora rzucało 
się w oczy kilka spraw, które 
musiały w najwyższym stop-
niu niepokoić. I bynajmniej nie 
szło tu o obawy przed groźną 
infekcją, lecz o całkowity brak 
normalnej debaty naukowej.

Wiatr wieje, kiedy chce 
i od jego kaprysów zależy 
produkcja energii elektrycz-
nej. Jak dotychczas nie roz-
ważano celowości przezna-
czenia części ogromnej 
sumy kosztów inwestycji na 
badania naukowe czystych 
technologii węglowych. 
Tym czasem japońskie 
przykłady pokazują szero-
kie możliwości czystych in-
stalacji węglowo energe-
tycznych.

Od połowy kwietna popu-
larne światowe media na-
ukowe zachwycają się naj-
nowszą teorią chińskich 
specjalistów klimatycznych 
o wpływie ocieplenia kli-
matu, na zmiany położe-
nia biegunów magnetycz-
nych Ziemi. Rzecz jest jed-
nak w tym, że publikacje 
te podaje się jako jedynie 
prawdopodobne, które na 
pierwszy rzut oka wydają 
się podejrzane.

Sto lat temu pytał o new-
sa i o prawdę newsa słyn-
ny Walter Lippmann. 
Twierdził, że news odróż-
nia dziennikarstwo od in-
nych form komunikowania. 
News jest wehikułem, 
za pomocą którego możli-
we jest odkrywanie praw-
dy. Ale czy telewizja pu-
bliczna podąża ku praw-
dzie, czy może podąża na 
jarmark w Kielcach?

Rewolucja 
nie bierze 
jeńców
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Michał Mońko
De Facto

str. 9 ►

Paweł 
Zyzak

3 maja, Poczta Polska wprowadziła do obiegu 
znaczek pocztowy emisji „Kornel Morawiecki”. 
Walor trafił w ręce klientów i filatelistów dokład-
nie w 80. rocznicę urodzin założyciela „Solidarno-
ści Walczącej”. Oprócz znaczka ukazującego po-
stać Kornela Morawieckiego, Poczta Polska wyda-
ła też, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czy-
li kopertę Pierwszego Dnia Obiegu. Przedstawia 
ona zdjęcie, na którym marszałek – senior otwie-
ra pierwsze posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji 
(12.11.2015 r.).

– Poczta Polska poprzez emisję znaczka uho-
noruje jedną z kluczowych postaci we współcze-
snej historii Polski i jej istotnego współtwórcę. Mar-
szałek Kornel Morawiecki to symbol nieugięto-
ści i bezkompromisowej walki o polską suweren-
ność. W swoich wypowiedziach podkreślał, że naj-
większą i niepodważalną wartość stanowi dobro 
naszego kraju i narodu. To przesłanie w sposób 
szczególny bliskie Poczcie Polskiej, jednej z naj-
starszych polskich instytucji, której losy od 463 lat 
nierozerwalnie splecione są z historią Polski –po-
wiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty 
Polskiej.



Komentarze i Felietony

„Myślę, że miejsca z naszej listy do 
europarlamentu by już nie mia-

ła. Wystartuje pewnie z listy Hołowni – 
prawdopodobnie tak pani Róża sobie 
to wykalkulowała. Zobaczymy za dwa 
lata” – mówi w rozmowie z porta-
lem wPolityce.pl Jerzy Borowczak, po-
seł PO, odnosząc się do decyzji Róży 
Thun o rezygnacji z członkostwa w PO. 
Platforma tonie?

Nie ma wątpliwości, że skala furii 
na opozycji oraz panika w sprzy-

jających jej mediach świadczy najlepiej 
o potencjale Polskiego Ładu. Politycz-
nie to wielki problem dla opozycji. Ha-
sła o wzroście kwoty wolnej spełnia-
ją trzy podstawowe warunki współcze-
snej polityki: są głośne, nośne i prze-
kładają się na dostarczenie gotów-
ki do kieszeni wyborców. To na doda-
tek przejęcie pomysłów opozycji, która 
znalazłaby się w wyjątkowo niezręcz-
nej sytuacji – Dorota Łosiewicz.

„Polska zmierza w stronę autory-
taryzmu” – straszy w wywiadzie 

dla niemieckiego „Spiegla” Adam Bod-
nar, ustępujący (już od kilku miesię-
cy) Rzecznik Praw Obywatelskich. Co 
ciekawe, Bodnar krytykuje w tej roz-
mowie… Unię Europejską, którą wini, 
że totalniakom nie chce pomóc zdo-
być władzy.

Leszek Balcerowicz nie chce 
odejść, gdyż jego zasługi nie 

są wciąż w pełni doceniane. Autor 
planu Balcerowicza, wprowadzone-
go w życie przez rząd Tadeusza Ma-
zowieckiego i ówczesnego prezyden-
ta RP Wojciecha Jaruzelskiego, wciąż 
pojawia się tu i ówdzie, komentując rze-
czywistość. Najwyraźniej domaga się 
uwagi, by znów błysnąć i nie zniknąć 
z historii polskiej ekonomii. Spokojnie. 
Miejsce w niej ma, choć pewnie nie ta-
kie, jakiego by sam chciał. Skutki szko-
dliwej działalności Balcerowicza od-
czuwamy boleśnie do dziś.

Robert Lewandowski wyrównał 
49-letni rekord należący do Ger-

da Muellera – strzelił 40 bramek w jed-
nym sezonie Bundesligi. Do końca se-
zonu pozostała jeszcze jedna kolejka – 
Bayern Monachium zagra z FC Augs-
burg. Niemiecki dziennikarz Peter Ah-
rens, a także były reprezentant Nie-
miec Dietmar Hamann chcą, aby… Le-
wandowski nie pobił tego rekordu, po-
nieważ ich zdaniem powinien wciąż 
należeć do Gerda Muellera. Internau-
ci są oburzeni.

Kaczyński hipnotyzuje Polaków jak 
kobra? Hołownia snuje marzenia 

o wygraniu wyborów i kpi: Polski Ład 
to pobożne życzenia. Co sam oferuje? 
Nic.

Ziobro i Gowin pojawili się na No-
wogrodzkiej. Mogli usłyszeć po raz 

ostatni od prezesa, że albo się uspo-
koją i zaczną być lojalni albo idziemy 
na wybory. Prezes ma już napraw-
dę dość wojny. I chce to radykalnie 
przeciąć – mówił w rozmowie z „Su-
per Expressem” niewymieniony z na-
zwiska polityk z otoczenia Jarosława 
Kaczyńskiego. Czy Prawo i Sprawie-
dliwość zdecyduje się na wcześniej-
sze wybory?

Żeby sfinansować tak ambitny plan, 
Unia potrzebuje gruntownej refor-
my tzw. zasobów własnych, czyli źró-
deł finansowania. Dziś są to składki 
państw członkowskich, wpływy z VAT, 
cła i dochody z kar finansowych. Do 
niedawna pułap zasobów własnych 
był na sztywno określonym poziomie 
1,2 proc. unijnego dochodu narodowe-
go brutto. Pułap pokazuje, ile pienię-
dzy UE może maksymalnie pozyskać. 
Oraz ile następnie może wydać, bo jej 
budżet nie przewiduje powstania de-
ficytu. Zwiększenie pułapu będzie za-
leżeć od zgody parlamentów krajo-
wych wszystkich krajów członkow-
skich. Aby Fundusz Odbudowy mógł 
być uruchomiony, wszystkie państwa 
członkowskie muszą ratyfikować de-
cyzję o zwiększeniu zasobów wła-
snych UE. Brak ratyfikacji tej decy-
zji wstrzymałby uruchomienie pakie-
tu środków – zarówno z budżetu UE 
na lata 2021-2027, jak i Funduszu Od-
budowy.

Polski parlament przyjął, nie bez 
problemów, rządowy projekt usta-
wy w sprawie ratyfikacji zasobów wła-
snych UE. 290 posłów było za, 33 prze-
ciw i 133 się wstrzymało. Najdziwniej-
sze jest to, że Zbigniew Ziobro i jego 
partia, Solidarna Polska głosowali 
przeciw, czyli stanęli w jednym szere-
gu z Platformą Obywatelską i Konfe-
deracją. Czy można kupczyć tak waż-
nym projektem i, będąc w rządzie, pró-
bować ugrać swoje cele? To pytanie 

do Prawa i Sprawiedliwości, bo widok 
sali sejmowej, w dniu głosowania po 
przemówieniu premiera Mateusza 
Morawieckiego, był przygnębiający. 
Wszyscy posłowie z PiS i z ław rządo-
wych wstali i bili brawo. Nie wstał i nie 
bił brawa jedynie poseł Ziobro.

Gdyby sejm nie uchwalił projektu, 
to mielibyśmy duże problemy na are-
nie międzynarodowej, a zapowiedzia-
ny Polski Ład pozostałby na papierze.

– Polski Ład to wielki program in-
westycji w polskie zdrowie, w pol-
ską rodzinę, w demografię, w odbudo-
wanie polskiej infrastruktury i poten-
cjału gospodarczego tam, gdzie został 
on nadwątlony przez COVID-19, a roz-
budowanie tam, gdzie cały czas ta in-
frastruktura potrzebuje rozbudowy – 
tak premier przedstawiał Polski Ład.

Najważniejsze obszary zmian to:

• Zwiększenie wydatków na zdrowie 
do 7 proc. w relacji do PKB,

• Stworzenie ustawy o jakości świad-
czeń lekarskich oraz Funduszu Mo-
dernizacji Szpitali

• Podniesienie kwoty wolnej od po-
datku do 30 tys. zł,

• Podwyższenie drugiego progu po-
datkowego z 85 tys. do 120 tys. 
zł rocznie. Mają być też zniesione 
umowy śmieciowe.

• Ustawa o rodzinnym gospodar-
stwie rolnym i nowy kodeks rolny,

• Mieszkanie bez wkładu własnego,

• Realizacja budynków jednorodzin-
nych o powierzchni zabudowy do 
70m2 będzie możliwa jedynie na 
podstawie zgłoszenia.

Średni roczny koszt projektów za-
proponowanych w Polskim Ładzie 
to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt 
do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld 
zł – wynika z programu Polski Ład.

Łatwo w tych rachunkach ekono-
micznych dostrzec, że gdyby sejm 
nie uchwalił Funduszu Odbudowy 
to i projekt Polskiego Ładu byłby dużo 
skromniejszy.

– Dziś, po 300 latach z górą, kie-
dy to inni decydowali o naszym losie, 
my możemy sami zdecydować o na-
szym przeznaczeniu, sami zdecydo-
wać o drodze, którą wybierzemy i Pol-
ski Ład jest właśnie taką propozycją – 
nowych rozwiązań, bardziej sprawie-
dliwych, a jednocześnie takich, które 
przyniosą ogromny impuls w rozwoju 
Polski – powiedział premier Mateusz 
Morawiecki.

Dziś widać również to, że w gło-
sowaniu w sejmie nad Funduszem 
Odbudowy zwyciężyła polityczna 
mądrość.

Zwyciężyła 
polityczna mądrość

 ■ Państwa członkowskie Unii Europejskiej postanowiły dodać do tradycyjne-
go budżetu UE – Fundusz Odbudowy. Celem jest wsparcie i odbudowa euro-
pejskich gospodarek po pandemii koronawirusa. Kwota przeznaczona na ten 
cel jest imponująca – 750 mld euro, w czym 390 mld euro grantów i 360 ta-
nich pożyczek. Z tego 770 mld zł trafi do Polski.

Albert 
Łyjak
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Opinie i Akcenty

Aleksandr Ryhorawicz Łuka-
szenka – bardzo znany świato-
wy polityk, piastuje funkcję pre-
zydenta od 1994 roku.

Każdy człowiek oprócz 
odziedziczonych cech gene-
tycznych, kształtuje własną toż-
samość w procesie wychowa-
nia. Z pewnością na osobowość 
człowieka wpływa też jego śro-
dowisko.

Młody Łukaszenka nigdy 
nie widział ojca. Jego wychowa-
niem zajmowała się tylko matka. 
Urodził się w małej miejscowo-
ści Kopyl, położonej jest na naj-
bardziej oddalonych wschodnich 
kresach współczesnej Białoru-
si. Mieszkał i studiował w mie-
ście Szkłowo, w obwodzie Mo-
hylewskim. Wiadomo, że oprócz 
ogólnej rusyfikacji Białorusi pro-
wadzonej jeszcze przez Nikitę 
Chruszczowa w 1950 r., wschod-
nie jej tereny i tak znajdowa-
ły się pod większym wpływem 
języka rosyjskiego i sowieckiej 
mentalności. Biorąc pod uwagę 
te fakty, rozumiemy Łukaszen-
ka jest osobą rosyjskojęzycz-
ną. Warto wiedzieć, że to małe 
i miasteczko Szkłowo leży blisko 

Orszy – miejsca sławnej bitwy, 
jaką stoczyły wojska polsko-li-
tewskie w 1514 r. podczas wojny 
Litwy z Moskwą.

W czasach radzieckich, 
przede wszystkim na wsiach, 
gdzie były kołchozy, propa-
ganda szerzyła nienawiść 
do wszystkiego co narodowe. 
Interes własnego kraju, narodu 
i kultury w czasach Związku Ra-
dzieckiego uznawano za burżu-
azyjny, nacjonalistyczny i kapita-
listyczny, czyli bardzo szkodliwy 
dla sowieckiego ludu. Stąd biorą 
się u Łukaszenki objawy ojkofo-
bii, braku akceptacji własnej bia-
łoruskiej kultury. Obca jest mu 
postawa etnocentryzmu, ponie-
waż ma marksistowskie podej-
ście do jakiejkolwiek kultury.

Pochodzenie Aleksandra Łu-
kaszenki nadal nie jest wyjaśnio-
ne. Jego nazwisko jest typowo 
ukraińskie, chociaż można spo-
tkać na Białorusi podobne nazwi-
ska. Łukaszenka nieraz mówił, 
że jego dziadek ze strony matki 
był Ukraińcem, babka Rosjanką, 
a ojciec niby Białorusinem. Jed-
nak prawdziwe dokumenty jego 
ojca się nie zachowały.

Łukaszenka uczył się słabo, 
chociaż pod koniec liceum tro-
chę się poprawił Interesował się 
nieco naukami humanistyczny-
mi, a także sportem, szczegól-
nie hokejem.

Zawsze był fizycznie do-
brze rozwinięty, preferował 
gry zespołowe. To przydało 
się w karierze politycznej – po-
trafił zorganizować wokół siebie 
zespół i uzyskać emocjonalną 
przewagę nad rywalami.

W 1975 roku został absol-
wentem Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Mohylowie, lecz 
później na studiach uzupełnia-
jących otrzymał dyplom z go-
spodarki. Warto dodać, że wie-
lu przyszłych polityków na Biało-
rusi (komunistów, ale też opozy-
cjonistów) ukończyło na uniwer-
sytecie wydziały humanistycz-
ne, kierunek często pedago-
giczny lub historyczny. W okre-
sie 1975-1977 Łukaszenka słu-
żył w wojsku w KGB, na obsza-
rze zachodnim, w obwodzie 
brzeskim. Podczas służby od-
był praktykę z przesłuchiwania 
„wrogów narodu”. Ta praktyka 
mogła ukształtować jego cechę 

charakteru – czyli podejrzliwość 
i nieufność do otaczających go 
ludzi. Służba na granicy z ów-
czesną Polską (PRL) odzwier-
ciedla istotę jego niechęci do Po-
laków i podejrzliwość wobec ka-
tolików. Należy jednak dodać, iż 
Łukaszenka jako były komunista 
i ateista nie akceptuje w ogóle 
ludzi wierzących. W świetle ka-
mer czasem odwiedzi cerkiew, 
ale nie zna żadnej modlitwy.

W 1979 roku zajął się zwią-
zał swoje życie z polityką i wstą-
pił do Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego.

W marcu 1990 r. brał 
udział w wyborach do Rady 
Najwyższej Republiki Białorusi. 
Otrzymał mandat, zaczął łagod-
nie krytykować byłych zwolen-
ników komunizmu na Białorusi. 
Warto wiedzieć, że w 1991 roku 
opublikował artykuł, w któ-
rym wściekle atakował dyktatu-
rę jako ustrój polityczny.

Po wydarzeniach z sierpnia 
1991 r. w Związku Radzieckim 
Łukaszenka ogłosił opuszcze-
nie z partii komunistycznej, na-
zwał się demokratą i zaczął kry-
tykować komunizm. Tutaj wyka-

zał się fenomenalną zdolnością 
do zmiany politycznego wize-
runku.

Jest bardzo ostrożnym i prze-
biegłym politykiem, a jednocze-
śnie brakuje mu pewności sie-
bie. Czasami jednak próbuje za-
prezentować się społeczeństwu 
jako uczciwy człowiek i polityk.

Bez wątpienia jest zdecydo-
wanym przywódcą, który pew-
nie nadal nie wykazał swoich 
zdolności w całości.

Rzeczywistość radziecka 
mocno wpłynęła na charakter 
Aleksandra Łukaszenki. Z jed-
nej strony ma cechy twarde-
go, zdecydowanego przywód-
cy, lidera własnego państwa, 
co odpowiada rygorystyczne-
mu sowieckiemu porządkowi. 
Z drugiej zaś strony – jest pe-
łen podejrzeń, niepewności 
i nieufności nawet wobec wła-
snego otoczenia, pełen po-
gardy do własnego naro-
du, reprezentantem kolektyw-
no-kołchozowej mentalności, 
co swoją drogą odpowiada ty-
powemu wizerunkowi sowiec-
kiego naczelnika.

Aleksandra Łukaszenki portret polityczny
 ■ Niemal każdemu narodowi możemy przypisać zbiór charakterystycznych cech, w podobny spo-

sób możemy opisać każdą postać polityczną. Możemy też scharakteryzować obecnego sternika 
Białorusi, Łukaszenkę.

Antoni 
Czeliuskin

Punktem wyjścia tego zbio-
ru esejów mógłby być za-
warty w jednym z nich cytat 
z C.K. Norwida: „Naród, któ-
ry się oburza, ma prawo do 
nadziei, ale biada temu, któ-
ry gnije w milczeniu”. Srokow-
ski zwraca uwagę na meto-
dy, jakimi realizowany jest pro-
ces podporządkowywania Po-
laków. Zauważa, że „zaczyna 
się od likwidacji symboli”. Trud-
no się nie zgodzić. W ostat-
nich dekadach na uroczysto-
ściach w wielu szkołach po ha-
śle „do hymnu” wcale nie był 
grany „Mazurek Dąbrowskie-
go”, lecz „Oda do radości”. Ja-
kiś czas temu z koszulek repre-
zentacji Polski w piłce nożnej 
zniknęły godła naszego pań-
stwa. Pozdejmowane też zo-
stały z fasad wielu urzędów. 
„Jak się uporają z symbola-
mi to reszta pójdzie gładko” – 
pisze Srokowski. I rzeczywi-
ście proces zatracania tożsa-
mości postępuje. Przez po-
nad sto lat równolegle z dąże-
niem do wynarodowienia za-

borcy kreowali narodowy se-
paratyzm. W przeciwieństwie 
np. do federacyjnych Niemiec 
Polska jest dziś państwem 
na wskroś unitarnym. Przesą-
dziły o tym tragiczne doświad-
czenia, polegające na brutal-
nych amputacjach, obejmują-
cych najpierwsze centra pol-
skiej kultury i masowe przesie-
dlenia, które wymieszały lud-
ność różnych regionów. Mimo 
tego uparcie narzucany jest 
obcy Polsce model decentra-
lizacji, któremu towarzyszyć 
ma silnie kreowana a w rze-
czywistości sztuczna świado-
mość regionalna. Tzw. „Euro-
pa regionów”, koncepcja Pol-
sce całkowicie obca a nawet 
jej wroga, leży oczywiście w in-
teresie hegemonów kontynen-
tu. Jest tym bardziej groźna, 
że równocześnie forsuje się 
identyfikację, w myśl której jest 
się przede wszystkim Europej-
czykiem. Jak się nim stać radził 
już Janusz Palikot, wg którego 
droga do takiego „tożsamo-
ściowego awansu” wymaga od-

rzucenia polskości. Nie prze-
sadza więc Srokowski pyta-
jąc, „ile w nas jeszcze jej jest?” 
Autorzy transformacji gospo-
darczej kategorycznie sprze-
ciwili się jakimkolwiek formom 
uwłaszczenia. Ich zdaniem le-
piej było wielką część narodo-
wego majątku obrócić w ruinę, 
niż oddać w ręce mogących 
zrobić z niego jakikolwiek uży-
tek. „Polacy mają żyć z pracy 
a nie majątku” – mówił Balce-
rowicz. Innymi słowy mają być 
parobkami, posiadaczem ma 
tu być ktoś inny. Skutkiem tego 
po ponad trzydziestu latach 
klasa średnia ma rozmiar węż-
szy, niż w wielu krajach trze-
ciego świata. Oczywisty skutek 
to utrwalanie narodowych kom-
pleksów, dodatkowo ugrunto-
wywanych przez pedagogi-
kę wstydu oraz fala emigra-
cji. Wyjąwszy lata wojen – naj-
większa w całej polskiej histo-
rii. Kiedy więc Srokowski pyta 
„ile zostało Polski w Polsce” nie 
sposób mu zarzucić, że prze-
sadza. I ma całkowitą rację pi-

sząc o skutkach medialnego 
ładu, jaki w Polsce mamy: „pły-
nie przez nasz kraj brudna rze-
ka kulturowych pomyj, powie-
lających gdzie indziej wypra-
cowane schematy, sztampy 
i ogłupiające wzorce”.

Oprócz pełnych goryczy 
analiz stanu Polski jeszcze 
dotkliwiej dotkniętej postko-
munizmem, niż ostatnimi de-
kadami komunizmu, Srokow-
ski wskazuje jednak też źródła 
nadziei i mocy. Jednym z nich 
są wskazania kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego: „Naród, któ-
ry nie wierzy w swą wielkość 
i nie chce ludzi wielkich, kończy 
się. Trzeba wierzyć w swą wiel-
kość i pragnąć jej”. Jakże po-
dobnie brzmiały słowa Józe-
fa Piłsudskiego: „Naród, który 
traci pamięć, przestaje być Na-
rodem – staje się jedynie zbio-
rem ludzi czasowo zajmują-
cych dane terytorium”.

Nie przypuszczam, żeby 
jakże zapracowani obecni 
przywódcy naszego państwa 
mieli czas, by zapoznać się 

z książką Srokowskiego. Przy-
słuchując się jednak konferen-
cji otwierającej Polski Ład za-
skoczyła mnie tak duża zbież-
ność diagnoz Jarosława Ka-
czyńskiego i Mateusza Mo-
rawieckiego z analizami, któ-
re w swych esejach zawarł 
Stanisław Srokowski. Polska 
ma więc szczęście być dziś kie-
rowana przez ludzi bez złudzeń, 
którzy dobrze znają stan wyj-
ściowy i skalę zagrożeń. Pro-
gram odbicia się od równi po-
chyłej, pomimo wyjątkowo nie-
korzystnych okoliczności, jest 
już realizowany i to z coraz lep-
szym skutkiem. Książka Sro-
kowskiego powinna być prze-
strogą przed tymi, którzy wska-
zują inne drogi.

Uświadamia, jak są one 
zgubne i wskazuje, jak wiele 
jest jeszcze do odrobienia. 
A także, że szansa, przed 
którą dzisiaj stoimy, jest 
godna największych nadziei 
i wszystkich zobowiązuje do 
największych wysiłków.

KSIĄŻKA

Przestrogi dla Polski XXI wieku
 ■ Stanisław Srokowski to nie tylko prozaik, dramaturg, poeta, publicysta, autor scenariuszy 

filmowych. Jego książka pt. „Skąd się wzięli pożyteczni idioci?” to jeden z dowodów na to, 
że to także myśliciel trafnie zwracający uwagę na istotę problemów współczesności.

Artur 
Adamski
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Najpierw podzielił nas język, 
a później podzieliła nas za-

szczepiona przez język ide-
ologia i polityka. Przywykliśmy 
traktować język przede wszyst-
kim jako środek wymiany my-
śli, środek porozumiewania się. 
Nie dostrzegamy, że nasz ję-
zyk, szczególnie język mediów, 
uwikłany jest w podteksty mo-
ralne i polityczne. Nie dostrze-
gamy, bo wszyscy interesują się 
telewizją, ale mało kto interesu-
je się medioznawstwem.

Słyszymy w rozmo-
wach więcej języka z mediów 
niż z ust swoich znajomych 
i członków rodziny. Jesteśmy 
przesiąknięci językiem me-
diów. W krajach średniej wiel-
kości media produkują dziennie 
trzy, nawet cztery miliony słów. 
To zarazem produkcja wiado-
mości i produkcja opinii.

Język mediów jest dziś słu-
chany nie przez jedną, dwie oso-
by, ale przez masową publicz-
ność. Niewielu mówi do wie-
lu. Telewizja i Internet są do-
minującymi prezenterami języ-
ka w społeczeństwach informa-
cyjnych. Gdy idzie o słuchal-
ność i oglądalność, nie wystar-
czy mieć rację. Trzeba jeszcze 
umieć te racje przekazać.

Gdy mowa, pismo, druk jest 
przekazem, to język jest kodem, 
a kod językowy narzuca mówią-
cym hierarchie ważności i za-
leżności. Język rządzi ludźmi 
i jest wykorzystywany do rzą-
dzenia ludźmi. Nie bez powo-
du językiem zajmowali się twór-
cy reżimów totalitarnych: Lenin, 
Mussolini, Trocki, Stalin, Rako-
si, Hodża.

„Ludzie posługujący się od-
miennymi językami, żyją w od-
miennych światach rzeczywi-
stych – powiada dalej Edward 
Sapir. – Język jest przewodni-
kiem po rzeczywistości spo-

łecznej”. Oprowadza nas po 
kraju i po świecie, wartościu-
jąc ludzi i rzeczy. A zatem język 
pełni też funkcje ideologiczną.

W języku wczesnego PRL 
były skategoryzowane dwa 
światy. Był socjalizm i kapita-
lizm. Dychotomia: świat postę-
pu i świat wstecznictwa. Żołnie-
rze AK, WiN, NSZ zwani byli fa-
szystami, a funkcjonariusze UB, 
KBW i PPR/PZPR byli szczery-
mi demokratami.

Komuna z niezwykłą perfek-
cją wykorzystywała i wykorzy-
stuje dzisiaj językową funkcję 
zastępowania i reprezentowa-
nia rzeczywistości przez zna-
ki językowe. Język to fenomen 
funkcji rozumu. A rozum jest 
zdolnością do operowania poję-
ciami abstrakcyjnymi, jest zdol-
nością analitycznego myślenia 
i wnioskowania z przetworzo-
nych danych.

„Na pierwszy rzut oka zda-
nie – tak jak ono wygląda, daj-
my na to, wydrukowane na pa-
pierze – nie wydaje się obra-
zem rzeczywistości, której doty-
czy – pisał Ludwik Wittgenste-
in w „Traktacie logiczno – filozo-
ficznym”. – Ale i nuty nie wydają 
się na pierwszy rzut oka obra-
zem muzyki, a nasze pismo fo-
netyczne (literowe) nie jest po-
dobne do obrazu naszej mowy”.

Każda opowieść jest ukła-
dem słów i zdań, zapisem ja-
kiegoś ciągu wydarzeń. Pro-
jekcja świata faktów w świat ję-
zyka obejmuje przede wszyst-
kim dzianie się, a nie rze-
czy w statycznych i schema-
tycznych relacjach. Związki na-
stępstwa, zmiany biegu cza-
su i życia – oto co ma wartość 
i co reporter chce przełożyć na 
obrazy, słowa i zdania.

Wszystkie teksty językowe, 
stworzone z co najmniej 

jednego zdania, utrwalone-
go w pamięci albo zapisanego 
na jakimś nośniku, odpowia-
dają na jedno z dwu pytań: Co 
to jest? Albo: Jak to się stało? 
Teksty, które mówią, co to jest, 
nazywamy afabularnymi, nato-
miast teksty, które opowiada-
ją, jak to się stało albo jak do 
tego doszło, nazywamy fabu-
larnymi.

Teksty afabularne przekazu-
ją treści statyczne, regularne, 
powtarzalne. Natomiast teksty 
fabularne przedstawiają zda-
rzenia, postacie i sytuacje za-
kłócające ustalony porządek. 
Homer, pisząc „Iliadę” i „Ody-
seję”, przedstawił ludzi i rzeczy 
poprzez ich działania. Z chwilą 
opisu jakiegoś wydarzenia, na-
dajemy mu status ujęzykowio-
nej rzeczywistości.

Opowieść dziennikarska 
funkcjonuje jako narzędzie in-
formacyjne, związane z prze-
kazem i kształtowaniem infor-
macyjnym. Narzędziowy cha-
rakter mają nie tylko teksty ję-
zykowe, a więc zdania wymó-
wione albo napisane, gaze-
ty, audycje radiowe. Także ge-
sty, mimika, mundury, dystynk-
cje, medale są narzędziami in-
formacyjnymi i są wykorzysty-
wane w komunikacji, w telewi-
zji, radiu i w Internecie.

Dzisiaj obrazy, dźwięki i sło-
wa docierają bezpośrednio do 
odbiorcy w jego domu, w pra-
cy i na poczcie. Przekaz jest 
tak bliski i tak osobisty, że nie 
podobna go odrzucić, nie po-
dobna nie uwierzyć albo choć-
by poddać obiektywnej, racjo-
nalnej analizie. Obrazy i słowa 
z ekranu tworzą więzi, które nie 
mają nic wspólnego z racjonal-
nością.

W czasach PRL elektryfika-
cja była połączona ze słuchal-
nością radia, zwanego kołchoź-

nikiem albo toczką. Odbiorni-
ka nie można było wyłączyć. 
Od rana do późnej nocy trze-
ba było słuchać komunistycz-
nej propagandy, przeplecionej 
muzyką. To była agresja słow-
na. Dzisiaj taką agresję słow-
ną wsparta obrazem uprawia 
TVN. Agresor, który nie wie-
dzieć czemu zwie się dzienni-
karzem, dąży do przejęcia wła-
dzy nad odbiorcą..

Poddanie się presji agreso-
ra, rezygnacja z własnego my-
ślenia, tylko rozzuchwala agre-
sora. Gdy odbiorca nie jest pew-
ny czegokolwiek, to znaczy, że 
już został wytresowany, wzięty 
pod obcas, kontrolowany.

Dziennikarz, w przeciwień-
stwie do propagandysty, używa 
języka dla oznaczenia przed-
miotu, natomiast twórca tek-
stu artystycznego używa języ-
ka dla obrazowania przedmio-
tu. Słowo w tekście artystycz-
nym ma zawsze sens bogat-
szy, zawiera więcej wyobrażeń, 
odczuć niż słowo w tekście in-
formacyjnym, gdzie obowiązu-
je jednoznaczność i weryfikacja 
przekazu.

Odkąd rynek mediów został 
zdominowany przez media 

elektroniczne, głównie przez 
telewizję i Internet, opinia pu-
bliczna jest w istocie opinią te-
lewizji i Internetu, rzadziej radia. 
Media te nie tylko informu-
ją o istniejącej rzeczywistości, 
ale i tworzą rzeczywistość. Nie-
kiedy problem stworzony przez 
media nie istnieje poza media-
mi, które kreują sytuacje, powo-
łują osoby publiczne, namawia-
ją i mobilizują.

„Kiedy miała wybuchnąć 
druga wojna światowa, najpierw 
były mobilizowane słowa, póź-
niej rekruci” – pisze Paul Levin-
son w książce „Miekkie ostrze”.

W radiu słowo może wywo-
łać efekt obrazowy niezależnie 
od tego czy użyto je w znacze-
niu przenośnym czy właściwym. 
Powstaje znak wtórny o charak-
terze znaku przedstawiające-
go, odznaczający się właściwo-
ściami znaku obrazowego. Sło-
wa i zdania medialne nazywają 
i opisują świat, którego odbiorcy 
mediów nie doświadczają bez-
pośrednio. Tę sytuacje wyko-
rzystują propagandziści, mani-
pulując znakami.

„Żaden reżim nie jest 
tak rozgadany ani tak zazdro-
śnie strzegący swego monopo-
lu na słowa, jak komunizm – pi-
sze Francoise Thom, autorka 
książek o Berii, o języku totali-
tarnym i o Gorbaczowie. – Żad-
nemu reżymowi nie udało się 
dotąd tak doskonale, jak ko-
munistom, zawładnąć językiem 
i spożytkować go do swych ide-
ologicznych celów”.

Należy od razu powiedzieć, 
że komunizm nie stosował i nie 
stosuje komunikacji informa-
cyjnej, czyli czystego przeka-
zu wiadomości o faktach. Ko-
munizm, szczególnie zaś jego 
bolszewicka odmiana, wykorzy-
stywał i wykorzystuje komuni-
kację do demolowania języka, 
używania kodu językowego do 
manipulacji.

Stalin, wielki nauczyciel ję-
zykoznawstwa, napi-

sał w swoim dziele o języku, że 
język rosyjski „w zasadzie” po-
został taki sam, jak po przewro-
cie. „Co się zmieniło? Zmieni-
ło się znaczenie szeregu słów 
i wyrażeń, które uzyskały nową 
treść znaczeniową”. No i to isto-
ta rzeczy! Stalin miał na myśli 
patroszenie słów z treści i wpy-
chanie tam innej treści.

Wypatroszony przez komu-
nistów z parlamentarnej tre-

Koń z wędzidłem w pysku
Michał Mońko

De Facto

▶
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Niemieckie media ze złością 
przyjęły informację, że Pol-
ska ratyfikowała Fundusz. Ofi-
cjalnie Niemcy były inicjato-
rem i popierającym ideę Fun-
duszu. Ale to one będą jed-
nym z jego głównych płatni-
ków. Można więc postawić tezę, 
że Niemcy nieoficjalnie chcia-
ły, aby Fundusz Odbudowy nie 
doszedł do skutku – one okaza-
ły dobrą wolę, ale kraje „niede-
mokratyczne”, jak Polska, unie-
możliwiły wykazanie się solidar-
nością wobec państw, zwłasz-
cza południa Europy, potrzebu-
jących pieniędzy z Funduszu.

Po to w negocjacjach stra-
szono Polskę i Węgry powią-
zaniem Funduszu z tzw. „pra-
worządnością” (sądy, abor-
cja, LGBT itd.). Prounijna, czy-
li proniemiecka opozycja w Pol-
sce wzywała wówczas rząd do 
przyjęcia wszelkich warunków 
Komisji Europejskiej. Miało 
to nastawić polskie władze kry-
tycznie wobec Funduszu. Kiedy 
jednak rząd polski zaakceptował 
Fundusz, nowym zadaniem tej 
opozycji stało się zablokowanie 
jego ratyfikacji w polskim parla-
mencie. zaczęła nawoływać do 
głosowania w formule 2/3 licz-
by posłów, do odrzucenia Fun-
duszu przez całą opozycję, do 
odłożenia terminu ratyfikacji, do 
dopisania do dokumentu ratyfi-
kującego poprawek (niemożli-
wych ze względów procedural-
nych). Gdyby Sejm odrzucił raty-
fikację, to Fundusz nie wszedł-
by w życie w całej Unii Europej-
skiej i Niemcy nie musiałyby na 

niego płacić. Polskę można by 
oskarżać o złą wolę, łamanie so-
lidarności itp.

Media niemieckie są anty-
polskie. Mówiąc np. o Auschwitz 
powtarzały zwrot „polski obóz 
zagłady”. Mistrz tych mediów, 
Goebbels mówił: „kłamstwo 
powtarzane wielokrotnie sta-
je się prawdą”, więc za nimi pi-
sały też tak media światowe. 
Nie reagowała na to agentu-
ra rządzącą w PRL, gdyż Ro-
sja zawsze dochodziła do po-
rozumienia z Niemcami. Polscy 
komuniści po I wojnie światowej 
na rozkaz Lenina przeciwdzia-
łali przyłączeniu Śląska do Pol-
ski. Rządzące Polską po 1989 r., 
partie też nie sprzeciwiały się 
Niemcom.

Niemcy wypierali się zbrod-
ni dokonanych w czasie II woj-
ny światowej. Wyjątkiem był Ho-
locaust, co wymusiły wpływowe 
organizacje żydowskie. Niemiec-
kie media (też w Polsce) opisu-
ją trudne warunki swych żołnie-
rzy na froncie, tragedie przesie-
dleńców z terenów przyznanych 
Polsce w 1945 r. itp. O tym two-
rzy się filmy w rodzaju „Nasze 
matki, nasi ojcowie”, w których 
przedstawia się Polaków jako 
antysemitów. Zwykli Niemcy 
nie wiedzą więc nic o wypędze-
niu i ograbieniu w 1939 r. miliona 
Polaków z Wielkopolski i Pomo-
rza. Nie wiedzą, że 2 miliony Po-
laków przemocą zmuszano do 
pracy niewolniczej w Niemczech. 
Nie wiedzą o rzezi Woli i o 200 ty-
siącach zamordowanych w War-
szawie. Nie wiedzą o ograbio-

nych i wypędzonych 100 tysią-
cach Polakach z Zamojszczy-
zny. Nie wiedzą, że za pomoc 
Żydom Polacy byli mordowani. 
Że w niemieckich obozach kon-
centracyjnych mordowano setki 
tysięcy Polaków, że Niemcy za-
bili ok. 5,5 miliona polskich oby-
wateli, w tym 3 miliony pocho-
dzenia żydowskiego. Nie wie-
dzą, że zagrabiona własność 
Związku Polaków w Niemczech 
nie jest im oddana. Nie wiedzą, 
że ich ojcowie rabowali mie-
nie nie tylko zabitych Żydów, 
ale także Polakom, w tym dzie-
ła sztuki i kosztowności. One na-
dal tkwią w domach niemieckich, 
a na złocie opierał się „gospo-
darczy cud” Niemiec. Nie wie-
dzą, że są Polsce winni bilion 
euro za straty wojenne. Wielu 
Niemców nie wie, że są potom-
kami, ukradzionych rodzicom 
i zgermanizowanych, polskich 
dzieci z Zamojszczyzny.

Zatajając prawdę o tych 
zbrodniach, Niemcy rozpisują 
się o polskim antysemityzmie. 
Do pomocy mają w Polsce płat-
nych najmitów (m.in. potomków 
agentów Stalina z PRL), któ-
rzy za niemieckie dotacje, fał-
szują fakty i bredzą o Jedwab-
nem, o tzw. „pogromie kielec-
kim” i o tym, że Polacy zabili 200 
tysięcy Żydów. Chodzi o to, by 
zbrodnie Holocaustu przypisać 
Polakom we współpracy z jaki-
miś „nazistami”. Ten obraz „złej 
Polski”, miał być jeszcze dopeł-
niony nieprzyjęciem przez nią 
Funduszu Odbudowy.

Tymczasem, Fundusz Od-
budowy został przez Sejm raty-
fikowany, a partia proniemiec-
ka wyszła na… Ale robi „dobrą 
minę do złej gry” i za niemiec-
kie pieniądze urządza zlot swej 
młodzieżówki. „Nagrodę Świę-
tego Jana Chrzciciela” daje zaś 
organizacji, wzywającej do abor-
cji i walki z Kościołem! (gratu-
lacje dla jej zwolenników, uwa-
żających się za katolików!). Że-
brze w kraju i zagranicą o pienią-
dze, choć brała od państwa do-
tacje z „tarczy”. Kłamie, że akcja 
szczepień przeciw Covid to jej 
dzieło, choć każdy wie, że jest 
odwrotnie. To przecież ona zwal-
czała tworzenie szpitali tymcza-
sowych, np. w Warszawie na 
Stadionie Narodowym, oskar-
żając rząd o marnowanie pie-
niędzy.

Opozycja liczy na niemiec-
kie media i pieniądze oraz na 
bezmyślność swych wybor-
ców. Może kiedyś się przeli-
czy, bo oni przejrzą?

ści Sejm funkcjonował do 
1989 roku pod nazwą Sejmu, 
choć w swej funkcji był forum 
akceptacji politycznej woli partii, 
a nie najwyższą władzą narodu.

Podlasie zmierzyło się 
z nową treścią tradycyjnych 
słów przed wyborami w stycz-
niu 1947 roku, gdy płoty i mury 
były obwieszone hasłem: „Gło-
suj na kandydatów Frontu De-
mokratycznego”. Hasło było 
piękne, jak dziś piękna jest pra-
worządność. Na wsi, doświad-
czonej przez działania UB/PPR, 
demokracja oznaczała po woj-
nie sądy doraźne i rozstrzeliwa-
nia pod chałupami.

Kiedy więc tuż przed wybo-
rami przyjechali na Podlasie 
amerykańscy dziennikarze py-
tać, czy wieś opowie się za de-
mokracją, usłyszeli: „Precz z de-
mokracją!” Szok! Dziennikarze 
nie mogli zrozumieć, jak w dwu-
dziestym wieku można być prze-
ciw demokracji.  Nie rozu-
mieli, że forma językowa „de-
mokracja”, wypisywana na mu-
rach, w ulotkach i w gazetach, 
nie odnosi się do władzy ludu 
i parlamentarnego porządku, 
ale określa dyktatorski porzą-
dek w państwie, rządzonym 
przez partię komunistyczną 
i UB/NKWD.

Normą stało się, że partyjni 
zagończycy, dla których ubar-
wienie polityczne jest kwestią 
interesu, a nie moralności i za-
sad, przeszli na prawą stronę 
i dzisiaj zasiadają nawet w ła-
wach sejmowych partii prawico-
wych. Dzierżą wysokie stanowi-
ska m.in. w mediach.

W nowej Polsce główne 
media, media elektroniczne, 
nade wszystko pełnią funkcję 
polityczną, ideologiczną, rytu-
alną. Środowiska prawicowo – 
niepodległościowe odznaczy-
ły się po roku 1989 zadziwiają-
cą niekompetencją polityczną, 
oddając radio, telewizję i media 
drukowane środowiskom komu-
nistycznym i liberalnym.

Dzisiaj słychać lament nad 
stanem mediów, nierzadko an-
typolskich, zbolszewizowanych, 
choć wypowiadających się w ję-
zyku zrozumiałym w Polsce. Ale 
przecież ktoś do tego dopuścił.

Kiedy w 1991 przeszedłem 
ze stanowiska szefa „Wiadomo-
ści” na stanowisko komentatora 
Programu I TVP, moją kierow-
niczką była znana narkoman-
ka, w latach siedemdziesią-
tych herszt komuny narkoma-
nów, przyjaciółka pewnego se-
natora i żeby tylko na senatorze 
skończyć wyliczanie jej przyjaź-
ni i związków. W pokoju 93 na 
pierwszym piętrze bloku F za-
stałem na ścianach trzy porno-
graficzne plakaty formatu A2.

Zajrzałem do szaf w pokoju 
93. Leżały tam sterty: „Nowych 
Dróg”, „Ideologii i Polityki”, „Ży-
cia Partii”, „Trybuny Ludu”. Kie-
dy kierowniczce redakcji donio-
słem, co wisi na ścianie, powie-
działa: „Nie zawracaj mi dupy!” 
Ktoś powie, że to było prawie 
trzydzieści lat temu! Prawda.

Trzydzieści lat minęło, no 
i co? Zmieniły się media, 

zmieniła się produkcja medial-
na, a przede wszystkim zmienił 
się rynek mediów. W pokojach 
telewizyjnych nie wiszą już por-
nograficzne plakaty. W szafach, 
zamiast „Ideologii i Polityki”, 
leżą numery „Gazety Polskiej” 
i tygodników „Sieci” i „Wprost”. 
Tygodnik „Newsweek” czytany 
jest skrycie w ubikacjach. Naj-
więcej zmieniło się w produkcji 
medialnej.

Funkcjonuje potężna, war-
ta miliardy, produkcja prywat-
na, okupująca media publiczne 
i komercyjne. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych powsta-
wały montażownie prywatne 
i studia nagrań. Urządzenia po-
chodziły z telewizji na Woroni-
cza 17. Stamtąd pochodziły też 
zlecenia na montaż, choć mon-
tażownie publiczne stały nie-
wykorzystane. Właścicielami 
produkcji byli głównie funkcjo-
nariusze służb cywilnych i woj-
skowych.

W połowie lat dziewięćdzie-
siątych producentami filmowy-
mi i telewizyjnymi zostawali lu-
dzie telewizji. Powstała karuze-
la: dyrektorzy, kierownicy i pre-
zesi szli do produkcji, żeby po 
czterech latach wrócić na sta-
nowiska dyrektorów, kierowni-
ków i prezesów. Interesy były 
nadzwyczaj proste i pozbawio-
ne akcentów politycznych.

Zmieniła się obsada kon-
serwatywnych z nazwy me-
diów. W telewizji, zwanej pu-
bliczna, widać byłego sekre-
tarz KC. Natomiast posłanka 
i działaczka PZPR/SLD, spi-
kerka kojarząca się z PRL, 
związana jest dzisiaj z „Sie-
cią”. Znalazł tam również swo-
je miejsce dziennikarz, który 
był jednym z szefów „Wprost”, 
gdy na okładce „Wprost” była 
twarz premiera Olszewskiego 
z nadrukiem na czole: „NIENA-
WIŚĆ”. Prawicę reprezentuje 
też w telewizji i w radiu niedaw-
na kandydatka na prezydenta 
III RP z ramienia SLD.

Trzydzieści lat po rzekomym 
przełomie ustrojowym widzę 
w mediach twarze PRL-u, sły-
szę język PRL-u. „Język, któ-
rym ludzie posługują się, wa-
runkuje ich percepcję zmysło-
wą i przyjęty tryb myślenia” – 
twierdził wybitny językoznaw-
ca, Edward Sapir. A święty Ja-
kub Młodszy w liście z roku 62 
pisał, że odpowiednio wykorzy-
stany język może być czymś 
w rodzaju wędzidła dla konia:

„Wkładając koniowi do py-
ska małe wędzidło sprawiamy, 
że jest nam posłuszny i może-
my kierować całym jego cia-
łem. Również ogromne stat-
ki, żeglujące dzięki silnym wia-
trom, zmieniają kurs zgodnie 
z wolą sternika, który posługuje 
się małym sterem. Podobnie ję-
zyk, choć jest małą częścią cia-
ła, potrafi wiele zdziałać”.

A zatem koń polski z wędzi-
dłem w pysku jaki jest każ-
dy widzi, ale nie każdy widzi, 
że tym wędzidłem jest język 
mediów, który warunkuje 
percepcję zmysłową i steru-
je myśleniem Polaków.

Fundusz
 ■ Sejm RP ratyfikował Europejski Fundusz Odbudowy. Ra-

tyfikacji nie poparła m.in. partia uważana dotąd za najbar-
dziej prounijną. A niedawno głosiła, że kto nie poprze Fun-
duszu Odbudowy ten „jest zdrajcą”, „uschnie mu ręka”, „dzia-
ła na rzecz obcego mocarstwa” i „prowadzi do Polexitu”!

▶ Wacław 
Leszczyński
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Błędy organizacyjno-sanitar-
ne oraz nawet te najgorsze, bo 
skutkujące niepotrzebnymi zgo-
nami nieleczonych lub źle leczo-
nych ofiar wirusa SARS-CoV-2 
sprzed roku można usprawiedli-
wić, a nawet trzeba wybaczyć. 
Bo wtedy prawie wszyscy: spo-
łeczeństwa, władze, służby me-
dyczne, większość mediów – ule-
gli panice przed nieznanym do-
tąd zagrożeniem. W dodatku, 
przed zagrożeniem, które jawi-
ło się jako mocno śmiercionośne, 
może wręcz ludobójcze...

Jednak trwać w tym mylnym 
mniemaniu jeszcze w rok później, 
gdy całkiem sporo wiadomo już 
o wirusie i jego skutkach, o me-
todach leczenia, a także o budzą-
cych wątpliwości statystykach za-
każeń i zachorowań, o kiepskich 
testach, wreszcie o zarządza-
niu w mediach globalną (i lokal-
ną) histerią na temat tzw. pande-
mii, której definicję kilka lat temu 
znacząco rozszerzono, to w isto-
cie uchylanie się od przyjęcia 
odpowiedzialności za zbiorowe 
losy rodzaju ludzkiego na Ziemi. 
I już z pewnością wybaczone nie 
zostanie.

Uuuaaaa... straszny wirus! 
Wybierzmy przyszłość

Od samego początku tzw. pan-
demii CoViD-19 – czyli niewy-
dolności oddechowej spowo-
dowanej przez mocno niena-
turalnego wirusa SARS-CoV-2 
– w oczy niesparaliżowanego 
strachem i zdolnego do krytycz-
nego myślenia obserwatora rzu-
cało się w oczy kilka spraw, któ-
re musiały w najwyższym stop-
niu niepokoić. I bynajmniej nie 
szło tu o obawy przed groźną in-
fekcją, lecz o całkowity brak nor-
malnej debaty naukowej, o abdy-
kację rozumu w opisie rzeczywi-
stości, o brak racjonalności oraz 
zauważalną dominację czynnika 
politycznego w podejmowanych 
działaniach organizacyjno-sani-
tarnych.

Co to za dziwny wirus i skąd 
się wziął? Dlaczego w tym przy-
padku nie podjęto fundamental-
nej procedury dla ustalenia przy-
padku zero? I dla zrekonstru-
owania epidemicznej trajekto-
rii? Dlaczego nie zrobiono nic, 
by na czas ograniczyć świato-
wą proliferację patogenu? Co 
gorsza, tego rodzaju pytania na-
tychmiast podległy tabuizacji, 
a wszystkich, którzy je formuło-
wali poddano medialnemu ostra-
cyzmowi. A przecież liczba ewi-

dentnych błędów WHO, z mario-
netkowym Tedrosem Ghebrey-
esusem na czele, organiza-
cji sponsorowanej wtedy głów-
nie przez wielkiego admiratora 
„szczepionek na wszystko” Gate-
sa, po prostu zdumiewała. Gdy-
by nie śmiertelnie poważna pro-
blematyka, kolejne komunikaty 
specjalistów z WHO w sprawie 
CoViD-19 nadawałyby się jako 
temat dla niezbyt wybrednego 
stand-uppera.

Polifonia wzajemnie sprzecz-
nych wypowiedzi oraz ocen roz-
maitych VIP-ów, przeważnie, ale 
nie tylko z USA, takich jak dr 
Athony Fauci czy Peter Daszak 
z EcoHealth Alliance, też mogła 
dawać do myślenia. Ale to, co 
powinno budzić (i budziło!) naj-
żywszy niepokój, to była ściśle 
imitacyjna polityka epidemicz-
no-sanitarna w prawie wszyst-
kich państwach tzw. wolnego 
świata. Taka sama propagan-
da w mediach. Analogiczne za-
rządzenia władz, często zresz-
tą nieadekwatne, nieraz wręcz 
przeciwskuteczne wobec real-
nego zagrożenia. Owszem, nie-
kiedy przesunięte nieco w fazie. 
Trumny w Lombardii. Chory Boris 
Johnson. Zakażone norki. Brazy-
lijski wariant wirusa. Czyli nie ba-
damy przyczyn, nie szukamy źró-
deł, tylko uciekamy do przodu...

Generalnie, w całym podobno 
nowoczesnym, podobno racjo-
nalnym, podobno demokratycz-
nym świecie Zachodu zaczęto 
postępować według zasady, któ-
rą można by nazwać strategią 
Kwaśniewskiego: Nie pytajmy, 
skąd wirus! Nie szukajmy sku-
tecznych leków ani metod tera-
pii! Tylko pakujmy ciężko cho-
rych pod respiratory i... Cze-
kajmy na szczepionkę!

Zabrakło programu 
wczesnego leczenia 

chorych

Przecież jednak nie wszyscy me-
dycy na świecie dali się przestra-
szyć albo przekupić. Oprócz tych, 
którzy ochoczo wskoczyli w qu-
asi-kosmiczne białe kombinezo-
ny lub zgłaszali do władz sanitar-
nych, jak leci, zgony kowidowe, 
za które w USA płacono potrój-
nie, a gdzie indziej tylko sowicie, 
byli i tacy lekarze, którzy nadal 
przyjmowali pacjentów i, co waż-
niejsze, skutecznie leczyli. Polska 
szybciej niż sąsiedzi zamknęła 
granice. To dobrze. Ale też naj-
prawdopodobniej ogłosiła pierw-
szy lockdown, zanim pierwsza 

fala zachorowań zdołała do nas 
dotrzeć. Sprzyjał nam również 
niedostatek zabójczych respira-
torów. Stąd te dobre statystycz-
nie wyniki przed rokiem.

Trudno nie pamiętać man-
try o „wypłaszczaniu” krzywej 
zachorowań i „kupowaniu cza-
su”. Nawiasem mówiąc, kupowa-
nie czasu to całkiem nie po pol-
sku: ani mentalnie, ani języko-
wo. Polszczyzna zna zwrot, że 
owszem, można zyskać na cza-
sie... Ale czy ten czas – zyska-
ny dzięki zamknięciu kraju na 
cztery spusty – zdołaliśmy mą-
drze wykorzystać? Czy udało się 
powołać jakiś interdyscyplinar-
ny zespół, z udziałem epidemio-
logów, wirusologów, mikrobiolo-
gów, lekarzy-zakaźników, staty-
styków, analityków danych, eko-
nomistów, specjalistów od zabu-
rzonych więzi społecznych, pra-
cowniczych, rodzinnych?

Mam na myśli prawdziwą gru-
pę zadaniową, złożoną z osób nie 
tylko kompetentnych, lecz rów-
nież kreatywnych naukowo, ba-
dawczo czy eksperymentalnie, 
zdolnych zaproponować pro-
gram sensownych i skutecznych 
działań na czas epidemii. Szłoby 
tu jednak o strategię własną, od-
rębną, nie tylko imitującą zachod-
nie wzory. Taką, która uwzględni-
łaby faktyczną strukturę polskie-
go społeczeństwa, jego zdrowot-
ną kondycję, warunki środowi-
skowe, a także realny stan służ-
by zdrowia, będący efektem wie-
loletnich zaniedbań oraz niedoin-
westowania.

Używając metafory, zabra-
kło (choć był na to czas do jesie-
ni 2020) rzetelnego rozpozna-
nia nowej choroby zakaźnej oraz 
inkulturacji metod jej zwalcza-
nia w polskich warunkach, bo to, 
co skuteczne w jednym kraju, nie 
musi być przydatne w innym. Za-
brakło kogoś z wyobraźnią i cha-
rakterem, chcącego uczyć się 
od Andersa Tegnella (Szwecja: 
1400 zgonów na 1 mln miesz-
kańców; Polska: 1900 zgonów 
na 1 mln mieszkańców). Kogoś 
zdolnego do rozpoznania rzetel-
ności argumentów dr. Wolfganga 
Wodarga czy dr. Sucharita Bhak-
diego. Zabrakło osoby, która nie 
ignorowałaby ostrzeżeń poważ-
nych uczonych przed skutkami 
przyjętej metody walki z modną 
od roku infekcją, jakie – jeszcze 
zanim powstała cokolwiek deko-
racyjna Rada Medyczna – sfor-
mułowali np. autorzy Deklara-
cji z Great Barrington, zamiast 
nieskutecznych zamknięć kra-
jów, proponując zogniskowaną 
ochronę osób najbardziej zagro-
żonych.

Za ten brak w Polsce oso-
by decyzyjnej, a jednocześnie 
skłonnej pochylić się nad teza-
mi prof. Johna Ioannidisa z Uni-
wersytetu Stanforda, poddające-
go rzetelnej krytyce sensowność 
długotrwałych lockdownów, de-
strukcyjnych dla gospodarek i za-
bójczych dla ludzi (tzw. śmierć 
z rozpaczy), przyjdzie nam dro-
go zapłacić. Na przykład suwe-
rennością wobec Brukseli (czy-
li w istocie Berlina).

Rada Medyczna prochu 
nie wymyśli

Rada Medyczna, czyli grupa 18 
profesorów, prezesów, kierow-
ników katedr oraz zakładów uni-
wersyteckich z różnych ośrod-
ków, której przewodniczy prof. 
Andrzej Horban, jako organ po-
mocniczy premiera RP, w swo-
im pierwszym, trzypunktowym 
komunikacie, wydanym pod ko-
niec listopada 2020, zaleciła te-
stowanie ludzi z objawami cho-
roby, kwestionując jednocześnie 
potrzebę testów przesiewowych. 
Jest to o tyle ciekawe, że właśnie 
takie badanie przeprowadzo-
ne na reprezentatywnej grupie 
społecznej pozwoliłyby 1) usta-
lić zasięg rzeczywistego kontak-
tu społeczności naszego kraju 
z wirusem; 2) znacząco obniży-
łyby popcornowy dotąd wskaź-
nik śmiertelności. Tak właśnie 
postąpiły władze Islandii, nie 
po raz pierwszy dowodząc, że 
interes własnego suwerena sta-
wiają wyżej niż finansowe ocze-
kiwania hegemona z zewnątrz.

W ciągu czterech miesię-
cy (od listopada do marca) pol-
ska rada sformułowała 10 mocno 
lapidarnych stanowisk. Receptu-
ry na proch w nich nie przedsta-
wiono, są to raczej uzasadnienia 
dla planowanych przez rząd ko-
lejnych posunięć praktycznych: 
obostrzenia, DDM, ferie, testy 
przed szczepieniem, długość 
kwarantanny itp. Z drugiej stro-
ny, kilku prominentnych człon-
ków rady nie pozwala publicz-
ności o sobie zapomnieć, często 
i chętnie występując w najróż-
niejszych, ale zawsze mejnstri-
mowych mediach.

Chętnie eksplodujący na wizji 
prof. Simon. Wyraźnie zbrzy-
dzony ludźmi, do których przy-
szło mu się zwracać, prof. Hor-
ban. Albo skłonny do wywoły-
wania tzw. mocno mieszanych 
uczuć prof. Pyrć. Wreszcie znaw-
ca chorób tropikalnych prof. Par-
czewski ze Szczecina, który za-
powiedział ostatnio godzinę poli-
cyjną dla niezaszczepionych. Na-
prawdę mocny skład! Ale też nie-
zbyt korzystny dla wizerunku ga-
binetu premiera Morawieckiego, 
któremu z takimi doradcami nie 
będzie łatwo przetrwać.

Po przeszło roku z wirusem 
szalejącym w tle wiemy, że te-
sty PCR stosowane do wykrywa-
nia zakażeń są niewiarygodne. 
Wiemy też, że ten patogen wca-
le nie jest przesadnie zaraźli-
wy: współmałżonkowie cho-

17 mgnień wiosny 
z konstruwirusem w tle

 ■ Imitacyjne działania sanitarne państw Zachodu. Brak szerszej dyskusji wypełniającej kryteria naukowe. Me-
dialny dyktat kilku kuriozalnych postaci, wobec których nie sprawdzono zarzutów o pozostawanie w konflik-
cie interesów. I straszenie Indiami, gdzie aktualnie liczba zgonów na milion mieszkańców wynosi 200.

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim wyłączą prąd

▶
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rujących w domu niekoniecz-

nie sami chorują i nawet nie za-
wsze wytwarzają przeciwciała. 
U całkiem sporej części populacji 
kontakt z wirusem nie pozosta-
wia żadnych objawów. U wielu in-
nych infekcja przebiega łagodnie, 
skąpoobjawowo. I co najważniej-
sze, że można ją naprawdę efek-
tywnie leczyć.

Całkiem niedawno na posie-
dzeniu senackiej komisji zdro-
wia i spraw socjalnych w Kon-
gresie Stanu Teksas dr Peter 
McCullough mówił o blokowa-
niu skutecznych metod leczenia 
Covid-19. McCullough jest leka-
rzem internistą i kardiologiem, 
profesorem medycyny na Tek-
sańskim Uniwersytecie A&M, pu-
blicznej i prestiżowej szkole wyż-
szej w Teksasie, jednej z naj-
większych pod względem liczby 
kształconych studentów w USA. 
Jest też profesorem wydziału me-
dycznego Uniwersytetu Baylo-
ra w Waco. Ma tytuł doktora nauk 
medycznych, jest praktykującym 

lekarzem, członkiem redakcji 
dwóch specjalistycznych czaso-
pism naukowych i sam prowadzi 
badania.

Nie leczyć, bo Bill straci na 
szczepionkach

– Kiedy pojawił się COVID-19, 
uznałem, że to nasz „medycz-
ny” odpowiednik meczu o mi-
strzostwo Super Bowl – zadekla-
rował w poruszającym wystąpie-
niu amerykański lekarz, który nie 
zapomniał o przysiędze Hipokra-
tesa. – Miałem pacjentów z cho-
robą układu oddechowego, któ-
rzy wymagali natychmiastowej 
opieki. (...) nie godziłem się na 
pozostawianie ich samym sobie, 
chorych, w domach, bez podję-
cia jakiejkolwiek próby leczenia, 
by przyjąć taką osobę do szpitala 
po dwóch tygodniach, kiedy jest 
już najczęściej za późno.

Wraz z utworzonym ad hoc 
międzynarodowym zespołem 
lekarzy, ze Stanów, z Indii, także 

z Włoch, amerykański kardiolog 
sformułował i opisał metodę le-
czenia wczesnej postaci tej no-
wej infekcji.

– Gdy nasz artykuł został 
opublikowany, natychmiast stał 
się sensacją. Był to wówczas 
najczęściej cytowany artykuł na-
ukowy w dziedzinie medycyny. 
Ludzie z całego świata starali 
się skontaktować ze mną – kon-
tynuował swe wystąpienie Peter 
McCullough.

Z pomocą córki, lekarz z Tek-
sasu przygotował prezentację 
ze slajdami i wrzucił na You 
Tube. Krótki materiał o tym, jak 
się leczyć, oparty na artykule 
z renomowanego czasopisma 
naukowego, stał się hitem w sie-
ci. Jednak nie na długo. Po tygo-
dniu jego autor dostał od serwi-
su YT wiadomość, że „materiał 
narusza zasady społeczności”. 
Czego jeszcze trzeba, żeby fakt 
podkręcania histerii i zwiększa-
nia liczby ofiar tej sfabrykowanej 
pandemii uznać za oczywistość?

Amerykański lekarz i badacz 
z Teksasu wnikliwie charakte-
ryzował sytuację epidemicz-
ną w Stanach. Skrytykował dez-
informowanie pacjentów oraz 
blokadę informacji o skutecznej 
terapii z użyciem zestawu tanich 
i dostępnych leków. Nie miał naj-
mniejszych wątpliwości, że przy-
czyną tego stanu rzeczy jest za-
miar zarobienia kroci na przygo-
towywanych z kosmiczną pręd-
kością i zupełnie nieuzasadnio-
nych w tej sytuacji szczepion-
kach. Istotny był także końcowy 
fragment jego wypowiedzi.

– COVID-19 pozostaje cho-
robą całkowicie do wylecze-
nia. Dwa duże badania, jed-
no przeprowadzone w McKin-
ney, w Teksasie, drugie w No-
wym Jorku, jasno dowodzą, że 
jeśli leczenie pacjentów, na-
wet tych powyżej 50. roku ży-
cia, z problemami zdrowotny-
mi, zaczyna się dość wcześnie, 
stosując sekwencyjny protokół 
oparty na kilku powszechnie do-

stępnych lekach, z czterema czy 
sześcioma lekami dostępnymi 
od ręki, to można zaobserwo-
wać redukcję przypadków hospi-
talizacji i zgonów o 85 procent! 
A przeciwciała monoklonalne 
odznaczają się jeszcze większą 
skutecznością – puentował dr 
McCullough.

Tymczasem w Polsce kon-
sekwentnie forsuje się masowe 
szczepienia, nawet z użyciem 
szczepionki wektorowej firmy 
AstraZeneca, z której coraz wię-
cej państw rezygnuje, w związ-
ku z oczywistą korelacją między 
przyjęciem szczepionki a wystę-
powaniem zakrzepicy. Felerny 
preparat można pewnie z dru-
giej ręki kupić znacznie taniej, 
ale nie wydaje się, by zmagania 
z mocno dyskusyjną epidemią 
były dobrą okazją do robienia 
oszczędności. Narodowy pro-
gram wyszczepień? To napraw-
dę nie brzmi dobrze.

(17 maja 2021)

▶

Finanse publiczne Polski w oce-
nie Komisji Europejskiej mają 
szanse pozostać stabilne w per-
spektywie krótko i długotermino-
wej. Dodatkowo polska gospo-
darka znajduje się wśród naj-
szybciej rozwijających się gospo-
darek w Unii Europejskiej.

Nowy Ład i Krajowy Plan 
Odbudowy

Program Nowy Ład jest swo-
istą strategią cywilizacyjną. Kra-
jowy Plan Odbudowy to ramowy 
plan dysponowania środkami eu-
ropejskimi, by tę strategię wpro-
wadzić w życie. Do tego potrzeb-
ne są odpowiednie ustawy i roz-
porządzenia. Wtedy, także dzię-
ki efektowi synergii, zaplanowa-
ne reformy wzmocnią gospodar-
kę i społeczeństwo. Beneficjen-
tem tych propozycji jest po raz 
pierwszy całe społeczeństwo.

Bez kolejek do specjalistów, 
restrukturyzacja szpitali 

i badania naukowe

Nowy Ład zakłada zwięk-
szenie wydatków na zdrowie 
do 7 proc. w relacji do PKB, 
już w 2023 r. Wzrosną one do 6 
proc. Zostanie powołany Fun-
dusz Modernizacji Szpitali, Fun-
dusz Medyczny i Agencja Rozwo-
ju Szpitali. Nowe instytucje mają 
zająć się prowadzeniem badań 
naukowych z akcentem na on-
kologię i modernizacją placówek 
medycznych.

Wzrost kwoty wolnej od 
podatku i setki tysięcy 
nowych miejsc pracy

Nadszedł moment blisko 
dziesięciokrotnego wzro-

stu kwoty wolnej od podat-
ku dla wszystkich pracu-
jących Polaków. Od stycz-
nia 2022 roku będzie to kwo-
ta 30 tys. Zapowiedziano 500 
tys. nowych miejsc pracy jako 
efekt skoku rozwojowego Pol-
ski w wyniku realizacji dwóch 
grup inwestycji. Pierwsza gru-
pa to inwestycje strategiczne, 
czyli drogi ekspresowe, auto-
strady, centralny Port Komuni-
kacyjny i szybka kolej łącząca 
największe miasta.

Drugą grupę stanowią in-
westycje podnoszące jakość 
życia Polaków, wpływające 
na stan środowiska i klimatu. 
Przewiduje się budowę kana-
lizacji, szerokopasmowego In-
ternetu, sieci gazowych itp.

Inwestycje w tereny 
wiejskie i małe miasta

Zaplanowano ponad 2 tys. km 
nowych dróg ekspresowych 
i autostrad, ponad sto mo-
stów i obwodnic, przebudo-
wę 50 tys. km dróg, wielu ki-
lometrów chodników i ście-
żek rowerowych, remont miej-
scowych mostów i tysiące 
bezpiecznych przejść dla pie-
szych. Zapowiedziano reali-
zację nowych kolei aglome-
racyjnych, rozbudowę strate-
gicznych portów i centrów lo-
gistycznych. Modernizacja ok. 
15 tys. km dróg kolejowych 
i budowa setek kilometrów no-
woczesnej infrastruktury ener-
getycznej, inwestycje w far-
my wiatrowe oraz infrastruk-
turę towarzyszącą i 120 no-
wych lub zmodernizowanych 
ciepłowni. Tysiące kilometrów 
nowoczesnej sieci wodno-ka-
nalizacyjnej i kilkaset nowych 

oczyszczalni, blisko milion bu-
dynków z nowym, ekologicz-
nym źródłem ciepła dzięki pro-
gramowi Czyste Powietrze, 
setki tysięcy domów z dofi-
nansowaną instalacją foto-
woltaiczną dzięki programowi 
Mój Prąd, setki tysięcy domów 
z instalacją retencji wody w ra-
mach programu Moja Woda. 
Setki kilometrów światłowo-
dów umożliwiających szybką 
transmisję danych.

Inwestycje samorządowe 
pod specjalnym 

nadzorem

Zapowiedziano wprowadzenie 
nowych, powszechnie obowią-
zujących standardów urbani-
stycznych, takich jak szkoły, 
przedszkola czy tereny zielo-
ne. To będą najważniejsze dla 
Polski lokalnej, inwestycje sa-
morządowe realizowane przez 
lokalne, małe i średnie firmy.

Pozytywna cechą Nowe-
go Ładu jest ukierunkowa-
nie na mieszkańców wsi i ma-
łych miast. Zwłaszcza samo-
rządów gorzej zarządzanych, 
które nie wykorzystały szan-
sy sfinansowania inwestycji 
ze środków unijnych. Już teraz 
mieszkańcy takich samorzą-
dów mają obawy, czy wybra-
ne przez nich władze potra-
fią wykorzystać kolejną szan-
sę z Nowego Ładu. W ramach 
Polskiego Ładu Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych 
zmieni się w trwałą subwen-
cję rozwojową dla samorzą-
dów. Program przewiduje pre-
miowanie gmin inwestują-
cych w budownictwo mieszka-
niowe i utworzenie Krajowego 
Funduszu Rewitalizacji.

Ochrona klimatu, 
a utylizacja ogniw 
fotowoltaicznych

Rządowy program małej ga-
zyfikacji wyspowej może 
być wspierany zastosowaniem 
elektrofiltrów zakładanych na 
kominy w budynkach jednoro-
dzinnych. To umożliwi redukcję 
niskiej emisji, jest też alternaty-
wą dla wymiany kotłów w sytu-
acji braku dostępu do gazu sie-
ciowego. Przejście z paliw ko-
palnych do zielonej energii po-
prawi stan powietrza.

Dobrym działaniem 
jest rozbudowa sieci energe-
tycznej, rozwój technologii Od-
nawialnych Źródeł Energii i mo-
dernizacja ciepłowni. Celowe 
jest zainwestowanie 500 mln 
euro na inwestycje w farmy wia-
trowe oraz infrastrukturę to-
warzyszącą. Budzi wątpliwo-
ści natomiast brak rozwiązań 
prawnych regulujących utyliza-
cję paneli fotowoltaicznych i zu-
żytych elektrowni wiatrowych. 
Te urządzenia montowano na 
fali rosnącej OZE i one mogą 
zapewnić zieloną energię ale 
proces ich utylizacji musi gwa-
rantować neutralność dla klima-
tu i środowiska naturalnego.

Studium uwarunkowań 
i kierunków 

zagospodarowania gminy, 
a ochrona powietrza?

Stopień zanieczyszczenia po-
wietrza w Polsce jest pośred-
nim efektem chaosu prze-
strzennego,spowodowanego 
przez samorządy. Sporządza-
ne przez gminy plany zago-
spodarowania przestrzenne-
go dopuszczają na najbliższe 

20-30 lat inwestycje mieszka-
niowe realizowane na podmiej-
skich (często porolniczych) te-
renach bez dostępu do trans-
portu zbiorowego, infrastruktu-
ry technicznej, drogowej i sys-
temu ciepłowniczego. To wpły-
wa na wytwarzanie niskiej emi-
sji, w skład której wchodzi smog 
komunikacyjny. Nowy Ład za-
powiada reformę planowa-
nia przestrzennego. Już trwa-
ją prace nad przepisami, które 
nie pozwolą na budowanie no-
wych osiedli bez wyposażenia 
ich w szkoły, przedszkola, żłob-
ki, tereny rekreacyjne i zieleń. 
Nowe przepisy mają ograni-
czyć niekontrolowane rozbudo-
wywanie się miast i uporządko-
wać ład przestrzenny.

Jednak jak najszybciej nale-
ży usprawnić nadzór woje nad 
uchwałami rad gmin w sprawie 
planowania przestrzennego 
pod kątem infrastruktury dla już 
zasiedlonych obiektów. Prze-
kwalifikowanie kolejnych tere-
nów pod inwestycje teraz zale-
ży od możliwości sfinansowa-
nia przez gminę infrastruktury.

Nadzór wojewodów nad 
tymi uchwałami to integral-
ny element polityki klimatycz-
nej. Należy jeszcze ujednoli-
cić procedury regulujące za-
sady przeprowadzenia kontro-
li uchwał, zwłaszcza wywiera-
jących skutki przez kilkadzie-
siąt lat .

Nowy Ład jest zestawem 
ogromnych inwestycji nie-
mal we wszystkich dzie-
dzinach naszego życia. 
Tak wielka skala zapowie-
dzianych zmian daje szansę 
małym i średnim przedsię-
biorcom.

Nowy Ład: ambitny, kompleksowy i realny?
 ■ Po pięciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy polska gospodarka znalazła się na 

czwartym miejscu w całej Unii Europejskiej.

Grzegorz 
Gorczyca
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Opinie i Akcenty

Banksterzy, którzy nie mie-
li obiekcji w naciąganiu klien-
tów na kredyty denominowa-
ne w obcych walutach, teraz 
przejęli się skażeniem atmos-
fery CO2 i innymi gazami cie-
plarnianymi. Co więcej, eduku-
ją klientów ekologicznie, pro-
mując korespondencję elek-
troniczną i e-dokumenty – za-
miast papierowych. Wzru-
szające. Bankowcy popiera-
ją też rządowy program czyste 
powietrze, udzielając korzyst-
nych kredytów. Nie przewidu-
je się kredytów na prace ba-
dawcze nad czystymi techno-
logiami węglowymi, czy budo-
wę nowoczesnych węglowych 
bloków energetycznych

Ekologistyczny globalita-
ryzm przekreśla paliwa kopal-
ne (węgiel, gaz), nawet energe-
tykę jądrową trzeciej generacji. 
Stawia na OZE, nie bacząc, że 
turbiny wiatrowe (kosztowne, 
szpecące krajobraz) wymaga-
ją rozległych przestrzeni, tak 
jak fermy paneli fotowoltaicz-
nych. W fanatycznym zapale 
zapomina się o kosztach uty-
lizacji tych urządzeń.

Przewiduje się, że tzw. 
transformacja ekologiczna bę-
dzie sprawiedliwa. Niezamoż-
ni otrzymają pomoc, gdy wzro-
sną ceny energii. Bogaci po-
datnicy dopłacą do biednych.

Propaganda proekologicz-
na odnosi sukcesy, tym bar-
dziej gdy nie mówi się o kosz-
tach nowej energetyki. Już po-
łowa ankietowanych godzi się 
na prowadzenie zakazu pale-
nia węglem, jeszcze więcej – 
85% – postuluje zaangażowa-
nie przedsiębiorstw w działa-
nia sprzyjające środowisku. 
W proekologicznym entuzja-
zmie uchodzi uwadze ankieto-
wanych, że za koszt tych dzia-
łań zapłacą klienci i konsu-
menci.

Tymczasem do ochrony kli-
matu włączyła się pandemia. 
Ograniczenia produkcji prze-
mysłowej i aktywności spo-
łecznej spowodowały obni-
żenie emisji CO2 o 10 proc. 
Mniej energii i paliw kopal-
nych – to czyste powietrze cie-
szą się ekologiści. Niemniej – 
jak widać – zmiany klimatycz-
ne nie są nieuchronne i nie za-
wsze są konsekwencją działal-
ności człowieka.

Zanim aktywiści-ekologiści 
zrealizują swą troskę (z któ-
rej n.b. nieźle sobie żyją) 
o wyimaginowany dobrostan 
planety, trzeba w naszym kra-
ju nie tylko przeprowadzić po-
wszechną termoizolację, ale 
także wymienić stare piece 
(tzw. kopciuchy) na nowocze-
sne. Czym będą opalane, ile 

to będzie kosztowało – nie wia-
domo. W każdym razie ambit-
ny program czystego powie-
trza dla niezamożnych przewi-
duje 100 mld zł na moderniza-
cję ogrzewania w 2,7 mln do-
mów jednorodzinnych.

Co innego jednak moderni-
zacja ogrzewania, a co innego 
pomysł brukselskich zielonych 
totalnej eliminacji z gospodar-
ki paliw kopalnych. Spowodo-
wałoby to nie tylko obniżenie 
konkurencyjności brukselskiej 
gospodarki, ale także kłopoty 
obywateli, dla których energia 
stawałaby się dobrem trudno 
osiągalnym, omal luksusem.

OZE

Już samo nazewnictwo suge-
ruje, jak trzeba myśleć. Ener-
getykę „czarną”, „brudną” ma 
zastąpić „zielona”, co brzmi 
przecież pozytywnie, aprobu-
jąco. I ambitnie. Niezależnie 
od tego, dyktowane przez biu-
rokrację brukselską ceny emi-
sji CO2, podwyższają cenę 
energii. Ten szantaż skutecz-
nie eliminuje tradycyjną ener-
getykę.

Do 2030 roku nasz kraj 
ma produkować 1/3 ener-
gii ze źródeł odnawialnych, 
zaś w 2040 roku – około 40 
proc. Wobec tak śmiałych per-
spektyw, koszty wydają się 
mniej istotne. A przecież osią-
gnięcie wymarzonej zeroemi-
syjności energetyki przekro-
czy 200 mld euro. Za tę kwo-
tę standardy życia polskiego 
społeczeństwa mogłyby zbli-
żyć się do europejskich. Jed-
nak – w pogoni za wspomnia-
ną zeroemisyjnością – nie bę-
dzie to możliwe.

Tymczasem Komisja Eu-
ropejska z zapałem godnym 
lepszej sprawy (wkład euro-
pejskiej gospodarki w „za-
nieczyszczanie” planety za-
ledwie niecałe dziewięć pro-
cent) domaga się szybkiej de-
karbonizacji. W konsekwen-
cji rosną rachunki za prąd 
i ogrzewanie, zwiększa się 
ubóstwo energetyczne. Nato-
miast przedsiębiorstwa, emi-
tujące CO2, przenoszą się do 
krajów azjatyckich, zaś global-
ny kapitał zyskuje na spekula-
cyjnym handlu emisjami.

Okazuje się, że bruksel-
ski zielony ład stwarza także 
szerokie możliwości dla nie-
mieckiej gospodarki. Chce ona 
mieć udział w polskiej (właści-
wie dyktowanej przez eurokra-
tów) transformacji energetycz-
nej. Niemieckie firmy chętnie 
podjęłyby się realizacji inwe-
stycji w fotowoltaikę, w mor-
skie farmy wiatrowe czy ma-

gazynowanie energii. I cho-
ciaż OZE nie zapewnia bez-
pieczeństwa energetycznego, 
to przecież nic nie szkodzi, by 
zarabiać na inwestycjach.

Polskie firmy też chcą za-
robić na budowie morskich 
farm wiatrowych (jak na razie 
dominują niemieckie i holen-
derskie). Produkcja mniej-
szych wież mogłaby przyczy-
nić się do rekonstrukcji prze-
mysłu stoczniowego. Ambicją 
powstałej Grupy Przemysło-
wej Balic jest dostarczanie na-
wet połowy podzespołów, po-
trzebnych farmom wiatrowym. 
Koszt budowy morskich wia-
traków szacuje się na 130-150 
mld zł.

Oczywiście, wiatr wieje, 
kiedy chce i od jego kapry-
sów zależy produkcja ener-
gii elektrycznej. Jak dotych-
czas nie rozważano celowości 
przeznaczenia części ogrom-
nej sumy kosztów inwestycji 
na badania naukowe czystych 
technologii węglowych. Tym-
czasem japońskie przykłady 
pokazują szerokie możliwości 
czystych instalacji węglowo-
energetycznych.

Transformacja

Planeta na skraju katastrofy – 
krzyczą ekologiści i lewicowo-
liberalne media. Musimy zre-
zygnować z paliw kopalnych – 
przekonują zieloni, gdy cena 
energii z wiatraka morskie-
go jest ponad dwa razy wyż-
sza niż z elektrowni węglowej 
(uwzględniwszy zezwolenie na 
emisję CO2). Węgiel jest prze-
ciwko człowiekowi – dema-
gogują eurokraci, domagając 
się wprowadzenie brukselskie-
go podatku od śladu węglowe-
go. Zielona, bezemisyjna go-
spodarka to ide’e fixe ekolo-
gistów, pozostających poza 
zdrowym rozsądkiem i rachun-
kiem ekonomicznym.

Podczas gdy światowi pro-
ducenci węgla (azjatyccy, au-
stralijscy, południowoamery-
kańscy) nie zmniejszają wydo-
bycia, to brukselscy urzędni-
cy wymuszają likwidację ko-
palń. Pomysł samobójczy, ale 
– niestety – realizowany.

Już raz zawalano w na-
szym kraju kopalnie. Sprawcę 
– J. Buzka – wdzięczny elekto-
rat obdarzył brukselskim man-
datem, zaś górnicy – wziąw-
szy odprawy emerytalne – do-
rabiali w czeskich kopalniach. 
Dlaczego nie brać przykładu 
z niemieckich sąsiadów, którzy 
opalają elektrownie węglem 
brunatnym i importowanym ka-
miennym, zaś nie eksploato-
wane kopalnie konserwują – 

pytanie retoryczne. Niemniej 
powstała Narodowa Agencja 
Bezpieczeństwa Energetycz-
nego, która przejmie elektrow-
nie węglowe od firm energe-
tycznych (PGE, Enea, Turon), 
będzie dbała o sprawność 
pracujących bloków węglo-
wych. Nie ma mowy o budowie 
nowych.

Podczas gdy kraje rozwi-
jające się (szczególnie azja-
tyckie) na potęgę budują elek-
trownie węglowe, to nasze-
mu krajowi grozi kryzys ener-
getyczny. W konsekwencji – 
podwyżka cen energii oraz 
import prądu. Odchodzenie 
od węgla w energetyce wydaje 
się rozwiązaniem pochopnym, 
nie ekonomicznym, nie zbilan-
sowanym (koszty społeczne, 
gospodarcze), lecz realizacją 
zielonej ideologii brukselskiej.

Wracając jednak do realiów. 
Jak podaje Eurostat, w ciągu 
ostatnich 30 lat (od 1990 roku) 
udział paliw kopalnych w pro-
dukcji energii zmniejszył się 
o ok. 10 proc. (z 82,5 proc. 
do 71,6 proc.). Co więcej, 
udział ten wzrósł w 2019 roku 
o 1 proc. w Austrii i na Ło-
twie, zaś a Litwie zwiększył 
się w ostatnich 10 latach z 56 
proc. do 66 proc.. Najwięcej 
kopalin w energetyce zuży-
wa się na Malcie (97 proc.). 
Nasz kraj (ok. 90 proc.) zaj-
muje czwarte miejsce w bruk-
selskiej tabeli. Za nim Irlandia 
(89 proc.), Grecja (86 proc.) 
i Luksemburg (82 proc.). Entu-
zjazm naszych transformato-
rów energetycznych powinien 
być więc bardziej stonowa-
ny (dostosowany do możliwo-
ści i potrzeb gospodarki), zwa-
żywszy, że elektrownie węglo-
we buduje się w wielu krajach 
(m.in. w Niemczech).

Większość krajowych elek-
trowni wybudowano przed 
1989 rokiem. Ich żywotność 
(30-40 lat) dobija końca. Bruk-
selskie restrykcje ekologicz-
ne prowadzą do ich eliminacji. 
Ostaną się tylko te, powsta-
łe po 2000 roku (wyższe pa-
rametry ekologiczne). Nieste-
ty, wybudowano ich niewiele 
(kilka bloków energetycznych), 
zapewniających 20-30 proc. 
zapotrzebowania.

W tej sytuacji koszty trans-
formacji energetycznej są trud-
ne do oszacowania. Mówi się 
o 200 mld zł, czy 500 mld zł, 
a nawet o 700 mld zł. Tego 
nie udźwignie żadna gospo-
darka, tym bardziej, że już im-
portuje się nie tylko węgiel, 
ale także energię elektrycz-
ną (m.in. z Niemiec, Szwecji 
czy Litwy). Pozostaje doma-
gać się większego wsparcia 

z funduszy unijnych, tym moc-
niej gdy rosną brukselskie am-
bicje osiągnięcia zero emisyj-
ności gospodarki.

Antycywilizacja

Niezaprzeczalnym atutem tra-
dycyjnych elektrowni (węgiel, 
gaz, atom) jest ich niezależ-
ność od czynników zewnętrz-
nych i dyspozycyjność. Ta-
kich walorów nie posiadają 
technologie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych (wiatr, 
fotowoltaika, biomasa, biogaz). 
Są one zawodne, tym bardziej 
że wyprodukowana energia 
trudna do magazynowania (za-
ledwie parę godzin, przy czte-
rokrotnie wyższej cenie).

W praktyce (bo w teorii tzw. 
czysta energia to zaklęcie eko-
logistów) OZE nie mogą za-
stąpić tradycyjnych techno-
logii wytwarzania energii. Po 
co więc ten cały zgiełk, odwra-
canie sprawdzonego porząd-
ku rzeczy? Chyba tylko w in-
teresie globalnych firm, produ-
kujących urządzenia do zielo-
nych technologii, sponsorują-
cych ekologistów.

Jednak brukselskie naciski 
nie ustają (czyżby jacyś lobby-
ści) w forsowaniu OZE, choć 
energia z odnawialnych źró-
deł dwu-trzykrotnie droższa, 
a poza tym wymaga przebudo-
wy sieci, magazynów rezerw 
mocy. Kraje członkowskie mu-
szą być przygotowane na wyż-
sze ceny energii. Co na to oby-
watele – jak na razie nikt nie 
ogłosił referendum w tej spra-
wie. Przekonuje się ich nato-
miast z zaciekłością neomark-
sistowskiego determinizmu, że 
zamykanie kopalń jest proce-
sem nieuchronnym.

Górnicy dostaną odprawy, 
a region śląski pomoc – taki 
ma być optymistyczny koniec 
transformacji energetycznej; 
pomijając fakt, że ma ona cha-
rakter bardziej ideologiczny, 
niż ekonomiczny. Tymczasem 
pozostawianie nie wyeksplo-
atowanych złóż węgla jest nie-
wybaczalnym błędem. To rezy-
gnacja z darów natury, do któ-
rej człowiek – pan natury – nie 
powinien dopuścić. Tym bar-
dziej, że amerykańscy na-
ukowcy dementują legendy 
o ocieplaniu klimatu, spowodo-
wanym działalnością człowie-
ka, przewidując renesans pa-
liw kopalnych.

W końcu to człowiek miał 
czynić sobie ziemię podda-
ną. Tymczasem w ekologi-
stycznej wizji świata to przy-
roda ma decydować o kon-
dycji człowieka.

Zbrodnia klimatyczna
 ■ Oświecona ludzkość, wyzwoliwszy się od wiary w jakąkolwiek transcendencję, uwierzyła 

z neoficką gorliwością w jakieś globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne
Jerzy 

Pawlas
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Opinie i Akcenty

W 1875 r., gdy Grant wypowia-
dał te słowa, ku końcowi zbli-
żała się jego druga kaden-
cja. Urząd prezydencki zdo-
bywał w 1869 r. jako kandy-
dat, rzecz jasna, republikanów. 
Stawał przed wówczas zada-
niem odbudowy zniszczone-
go działaniami wojennymi połu-
dnia państwa oraz jeszcze trud-
niejszym zadaniem zabliźniania 
społecznych ran. Obejmował 
najwyższą konstytucyjną funk-
cję po zupełnie nieudanej, przy-
padkowej, antagonizującej pre-
zydenturze Andrew Jacksona. 
Można rzec, że pierwszemu za-
daniu, po trochu drugiemu.

Ale czy przyczynił się do 
uzdrowienia kultury politycz-
nej młodego państwa? Wątpli-
we. O reelekcję Grant walczył 
już z piętnem alkoholika i poli-
tyka skorumpowanego. W po-
lityce wewnętrznej, jak i zagra-
nicznej, podobnie jak na fron-
cie, nie brał jeńców. Był człowie-
kiem bezwzględnym i wiarołom-
nym. Na szczęście dla swych 
obywateli nie starał się już 
o kolejną reelekcję, tylko wyru-
szył w podróż dookoła świata…

Zdarza się wcale rzadko, że 
osoby wybitne, z wiekiem chęt-
niej oceniające świat również 
przez pryzmat własnych niedo-
skonałości, stają się autorami 
pięknych, uniwersalnych sen-
tencji. Nie wiem, czy owa wypo-
wiedź Granta jest wynikiem wła-
śnie takiego, pogłębionego pro-
cesu myślowego i podniesie-
nia się stanu empatii, czy też 
powiedział coś, co pięć mi-
nut wcześniej usłyszał od jedne-
go ze swoich speechwriterów. 
Jeśli nawet to drugie, to i tak 
cytat przemawia na korzyść 
Granta. Od tyranów i prymi-
tywnych megalomanów zwy-
kle aż do momentu przykrycia 
ich grobową deską wieje bruta-
lizmem, pychą i cynizmem tłu-
miącym wyrzuty sumienia.

Sposoby i metody uprawia-
nia polityki na przestrzeni epok 
i pod każdą szerokością geogra-
ficzną mają swoje naturalne gra-
nice, które wyznaczają możliwo-
ści ludzkiego rozumu. Zmieniają 
się z pozoru narzędzia, ale i ich 
eksploatację ograniczają ludz-
kie zmysły oraz potrzeby i ogra-
niczenia ludzkiego organizmu. 
Ponieważ żyły już do tej pory na 
świecie setki milionów polityków, 
niczym nas świat polityki nie jest 

nas w stanie zaskoczyć. Żeby nie 
szukać daleko, w cenie są nie-
zmiennie skodyfikowane rady 
przedwiecznych już myślicieli-
praktyków, choćby osławionego 
Niccolò Machiavellego oraz ta-
jemniczego Sun Tzu. Można być 
niemalże pewnym, że nie były 
obce także Ulyssesowi Granto-
wi, studiującemu na przełomie 
lat 30 i 40 XIX w. w West Point.

W ten sposób słowa Gran-
ta, doświadczonego wojskowe-
go i polityka, który widział swój 
kraj w zgliszczach i w odbudo-
wie, obserwował kształtującą 
się amerykańską scenę politycz-
ną oraz przesuwającą się grani-
ce państwa, zyskują szczególne 
znaczenie. Także w odniesieniu 
do czasów współczesnych, które 
choć odległe od czasów „dzikie-
go zachodu”, nie są wcale – jeżeli 
idzie o uprawianie polityki – mniej 

dzikie. W historii świata, gdy po 
czasach spokoju, porządku, sta-
bilizacji i względnego dostatku, 
przychodzą czasy niespokojne, 
postępuje również erozja kultury 
politycznej. Świat polityki prze-
staje kłaść nacisk na pielęgno-
wanie, a przynajmniej pozorowa-
nie, własnych cnót i ideałów, bar-
dziej zaś nastawia się na koje-
nie lęków oraz bytowych potrzeb 
społecznych. Paradoksalnie jed-
nak zyskują na znaczeniu głośni 
performerzy i kuglarze, nie zaś 
skuteczni politycy, znani z „get-
ting things done”. Ci pierwsi po-
trafią skutecznie nakarmić ludz-
ką wyobraźnie, choć nie przy-
czyniają się do skracania czasu 
niepokoju.

Współczesnym zabobo-
nem, o którym mówił prze pra-
wie dwoma wiekami Grant, okre-
śliłbym wszelkie formy ezotery-

zmu i kultu ludzkiego ciała oraz 
świat teorii spiskowych, które 
z łatwością przekraczają grani-

ce wszelkich podziałów politycz-
nych. Elektorat ludzi zabobon-
nych tak samo zagospodarowy-
wany jest przez owych kuglarzy, 
którzy potrafią dostarczyć pro-
stych odpowiedzi i skutecznie 
zwizualizować wroga. Porozu-
miewają się bowiem kodem ję-
zykowym, trafiającym na podat-
ny grunt emocji, nie zaś krytycz-
nej analizy rozumowej. Kugla-
rzy moglibyśmy określić współ-
czesnym mianem populistów. 
Jako, że od kilku lat przez całą 
naszą planetę okrążają kolejne 
fale populizmu, przy zejściu się 
kilku sprzyjających okoliczności, 
od czasu do czasu wypłynie taki 
kuglarz wprost do sterów władzy.

Nie oczywiście tak, że 
świat polityki doby spoko-
ju i porządku pozbawiony 
jest wadliwych charakterów 
i moralnych robaczywych ja-
błek. Jest dokładnie odwrot-
nie. Skorumpowane jednostki 
czasów spokoju przyczyniają 
się do nadejścia czasów zgry-
zoty. Przygotowują grunt pod 
nadejście kuglarzy, którzy 
z kolei przyczyniają do pełnej 
katastrofy i dziejowego rese-
tu. W czasach zaś skrajne-
go chaosu i pożogi szlifują 
się najlepsze charaktery, już 
nie wybitne, ale wielkie posta-
ci, które później przywracają 
harmonię w świecie polityki. 
Czy możliwym jest odwrócić 
owo błędne, dziejowe koło? 
Sądzę, że tak. Sądzę, że to jest 
ultymatywny cel „dobrej” po-
lityki – zatrzymanie lub spo-
wolnienie zaklętego koła ludz-
kiej samodestrukcji.

Wszystkim modlącym się wcześniej za Jego zdrowie i obecnie za Jego 
Duszę serdecznie Bóg Zapłać.

Jak zwizualizować 
moralność w polityce

 ■ Rok przed obchodami setnej rocznicy podpisania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości w 1776 r., prezydent Ulysses S. 
Grant, jeden z głównych architektów zwycięstwa Północy w krwawej „wojnie secesyjnej”, wypowiedział następujące słowa: 
„Jeśli w najbliższej przyszłości będziemy mieć kolejną taką rywalizację, przepowiadam, że linia podziału nie będzie przebie-
gała wzdłuż linii Mason-Dixona, ale między patriotyzmem i inteligencją z jednej strony, a przesądem, ambicją i ignorancją 
z drugiej. W stulecie naszego państwowego istnienia, uważam, że to dobry czas, aby rozpocząć prace nad umacnianiem fun-
damentów Ojczyzny, zapoczątkowanego sto lat temu przez naszych ojców-patriotów, w Concord i Lexington.

Paweł 
Zyzak
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Nauka

Położenie północnego bie-
guna magnetycznego 
po raz pierwszy wyznaczo-
no w 1831 r. na półwyspie Bo-
othia w Nunavut w północ-
nej Kanadzie. Od tego cza-
su pomiary jego położenia in-
teresowały tylko specjalistów. 
Ta wydawało by się niezmienna 
i stabilna historia tego bieguna 
zaczyna się zmieniać w 1990 r. 
Od tego roku biegun ten nagle 
zaczyna ruszać w kierunku pół-
nocnym a po wyminięciu geo-
graficznego bieguna północne-
go dalej na południe w kierunku 
Syberii. Niektóre amerykańskie 
dane naukowe wskazują, że 
biegun ten już w 2015 roku do-
tarł do Rosji. Przypuszcza się, 
że tematyka ta objęta jest może 
nie medialną cenzurą, ale utaj-
nieniem aktualnych danych na 
ten temat. Satyryczne kanadyj-
skie media piszą, ze to Władi-
mir Putin uruchomił gigantycz-
ne magnesy, aby północny bie-
gun magnetyczny przesunąć 
z Kanady na terytorium Rosji. 
Na potwierdzenie tej wiadomo-
ści cytuje się obszerny (fikcyj-
ny) raport Kanadyjskiej Służby 
Bezpieczeństwa.

Specjaliści w tej materii da-
lecy są jednak od żartów. Twier-
dzą oni, że zachodzi proces 
zmiany położenia biegunów 
magnetycznych, który w histo-
rii naszej planety stosunkowo 
często miał miejsce. Phil Liver-
more, geomagnetyk z Uniwer-
sytetu w Leeds w Wielkiej Bry-
tanii, powiedział na spotkaniu 
American Geophysical Union: 
„Wydaje się, że lokalizacją pół-
nocnego bieguna magnetycz-
nego rządzą dwa obszary pola 
magnetycznego o dużej ska-
li, jeden pod Kanadą, a dru-
gi pod Syberią” – mówi Liver-
more. I dodaje: „Płyta syberyj-
ska wygrywa tę konkurencję”.

Naukowi politycy

Informacje związane 
ze zmianą położenia biegu-
nów magnetycznych Ziemi 
nie wywołują na świecie żad-
nego zaniepokojenia. Dzieje 
się tak przede wszystkim dlate-
go, że obecnie najważniejszy-
mi ludźmi „nauki” są politycy. 
Ci zaś mają na ogół wykształ-
cenie humanistyczne i wszel-
kie wiadomości o globalnej sy-
tuacji klimatycznej formułu-
ją według własnego uznania. 
Można się z nimi nie zgadzać, 
ale ci co tak czynią narażają się 

na ich gniew, który przekłada 
się na restrykcje zarówno finan-
sowe, jak i medialne. Po prostu 
następuje „uśmiercenie” ich po-
glądów, przez „zamilczenie”. 
Pozbawienie ich dochodów po-
woduje, ze grupa prawdziwych 
naukowców woli oddać w tych 
sprawach inicjatywę „nauko-
wym” politykom. Ci zaś im mniej 
są zorientowani w głoszonych 
przez siebie tezach, tym bar-
dziej są zawzięci i bezwzględni 
i w zwalczaniu wszelkich prze-
jawów sprzeciwu. Dzieje się 
to wszystko w ramach demo-
kratycznego państwa, w którym 
panuje „wolność” słowa i „rów-
ność” wobec prawa. Przykła-
dów na ten stan rzeczy nie bra-
kuje. Jednym z nich jest teoria 
o wpływie człowieka na zmiany 
klimatyczne. Tu „naukowi” po-
litycy mają pełne pole do pod-
pisu. Nakładają normy, zakazy, 
kontrole i szczegółowe przepi-
sy dotyczące spalania czego-
kolwiek, a węgiel jest dla nich 
przysłowiowym „chłopcem do 
bicia”. Temat zmiany biegu-
nów Ziemi ich nie interesuje. 
Przede wszystkim dlatego, że 
nic z nim nie mogą zrobić. Do-
brze wiedzą, że bieguny ma-
gnetyczne Ziemi nie będą pod-
legać ich nawet najbardziej dra-
końskim postanowieniom. Dla-
tego lepiej uznać, że nic się 
nie dzieje i zająć się problema-
mi, które na krótką metę dzię-
ki ich aktywności mogą dobrze 
dać się ludziom we znaki. Li-
kwidacja górnictwa węglowego 
oraz walka z „ociepleniem kli-
matu” jest tego najlepszym do-
wodem.

Chińskie rewelacje 
klimatyczne

Od połowy kwietna popularne 
światowe media naukowe za-
chwycają się najnowszą teo-
rią chińskich specjalistów kli-
matycznych o wpływie ocieple-
nia klimatu, na zmiany położe-
nia biegunów magnetycznych 
Ziemi. Rzecz jest jednak w tym, 
że publikacje te podaje się jako 
prawdopodobne, ale jednocze-
śnie przekazywana relacja na 
ten temat nie budzi żadnych 
zastrzeżeń, co podanych usta-
leń. Te zaś już na pierwszy rzut 
oka wydają się wielce podej-
rzane. Otóż w naukowym cza-
sopiśmie chińscy klimatolodzy 
ustalili, że ocieplenie klimatu 
powoduje znaczące zmiany po-
łożenia biegunów magnetycz-

nych naszego globu. Tempo 
tych zmian jest bardzo szybkie, 
bo wynosi ok. 55 km rocznie. Na 
kierunku tym biegun ten w ide-
alnej linii prostej przebył już ok. 
1000 km i nadal tak samo dry-
fuje. Zachodzi uzasadniona 
obawa, że aktualnie trwa pro-
ces zmiany biegunów magne-
tycznych Ziemi. Ich praca opu-
blikowana została w periodyku 
Amerykańskiej Unii Geofizycz-
nej. Twierdzą oni, że miliar-
dy ton arktycznego lodu, któ-
ry uległ stopieniu spowodował 
odreagowanie skorupy ziem-
skiej, co wyraża się przesu-
nięciem tego bieguna z teryto-
rium Kanady w kierunku rosyj-
skiej Syberii. Dowód na zaist-
nienie tych zależności jest bar-
dzo wątpliwy, bo opiera się tyl-
ko na korelacji ilości odprowa-
dzanego dwutlenku węgla do 
atmosfery z tempem przesuwa-
nia się tego bieguna. Od stro-
ny przyrodniczej to zaledwie 
poszlaka, być może, że intere-
sująca, ale nie jest to żadnym 
dowodem. Po prostu naukowa 
spekulacja. Rozgłos jaki się jej 
nadaje potwierdza tylko fakt, że 
czyni się to dla kolejnego uza-
sadnienia wpływu człowieka 
na zmiany klimatyczne. Ponie-
waż ten wpływ choćby przez 
katastrofalne skutki tego rocz-
nej zimy oraz mroźnej wiosny 
stają się coraz mniej wiarygod-
ne, szuka się dla niego nowych 
uzasadnień.

Jądro Ziemi

Topione lody Arktyki liczone 
są w setkach miliardów ton. Dla 
mało zorientowanego człowie-
ka w realiach globu ziemskie-
go są to liczby duże, znaczą-

ce i wskazujące na wiarygod-
ność, co do skutków jakie, po-
wodują na powierzchni Ziemi. 
Dotychczasowa teoria, oparta 
na wynikach pomiarów geofi-
zycznych wszelkie tego rodza-
ju zmiany położenia biegunów 
magnetycznych wiązała z gorą-
cym, płynnym żelazo niklowym 
jądrem Ziemi. To jadro ma śred-
nicę ok. 3470 km i składa się 
z płynnego stopu żelazo niklo-
wego. Jego waga wynosi 1,85 
kwadryliona ton, czyli inaczej 
jest to bilion miliardów ton. Po-
równanie wpływu miliardów ton 
stopionego lodu do bilion razy 
cięższej masy jądra Ziemi wyda-
je się, że to na co Chińczycy się 
powołują jest jak piórko ptaka 
do to tony żelaza. Stara teoria 
twierdzi, że w jądrze tym, któ-
re wiruje wraz z całą Ziemią, 
zachodzą nieznane nam zmia-
ny przesunięcia masy jądra, 
co powoduje zmianę położe-
nia biegunów magnetycznych. 
Procesowi temu towarzyszy 
osłabienie pola magnetyczne-
go Ziemi. Skutki mogą być ka-
tastrofalne dla wszystkich urzą-
dzeń elektronicznych, a także 
dla zmian klimatycznych. Być 
może, że jest dokładnie odwrot-
nie, to nie zmiany klimatyczne 
powodują ruch bieguna magne-
tycznego, ale właśnie ten ruch 
biegunów magnetycznych de-
strukcyjnie wpływa na zmiany 
klimatu. Zarówno w sprawach 
klimatu, jak i zmian położenia 
biegunów magnetycznych myli 
sie skutki z ich przyczynami.

Bez wystrzału

Każdy, kto czytał pracę chiń-
skiego filozofa Sun Sy wie, 
że chińska doktryna wojen-

na oparta jest na wygrywa-
niu wszelkich wojen bez uży-
cia siły, co streszcza hasło 
jej wygrania bez wystrzału. 
W stosunku do USA doktrynę 
te uzasadnił jeszcze Mao Tse 
Tung, ostrzegając rodaków, 
aby nigdy nie prowadzili woj-
ny z USA. Powiedział, że trze-
ba cierpliwie czekać, aż Sta-
ny Zjednoczone same upad-
ną. Coś z tej teorii wydaje się 
jest też zawarte w owej pra-
cy chińskich klimatologów, któ-
rzy usiłują mało zorientowa-
nym w tej materii ludziom z Za-
chodu wmówić, że walka z ocie-
pleniem klimatu jest czymś uni-
wersalnym, wyjątkowym, nawet 
jedynym sensownym przed-
sięwzięciem, które może oca-
lić naszą planetę. Ta chińska 
publikacja ukazała się w ame-
rykańskim środowisku nauko-
wym, a nie w chińskim jak na-
leżałoby się tego spodziewać. 
Chiny w ten sposób zachęcają 
USA i ich zachodnich sprzymie-
rzeńców do kontynuacji zgub-
nej dla ich przemysłu polityki 
klimatycznej. Od tej strony Chi-
ny również popierają i uczest-
niczą w tej polityce. Jednak 
ich polityka ta jest werbalna 
i nastawiona na dziesięciolecia. 
Inaczej mówiąc Chiny przystą-
pią do niej za trzydzieści parę 
lat i to jak wszystko dobrze pój-
dzie. Jedynym pozytywnym 
elementem tej chińskiej global-
nej dezinformacji jest to, że pol-
skie media nie podjęły tego te-
matu.

Sto procent racji

Naukowi politycy swoje nar-
racje klimatyczne i związa-
ne z tym drakońskie restrykcje 
skierowane przeciwko paliwom 
kopalnym prezentują w spo-
sób nie budzący żadnych wąt-
pliwości. Po prostu mają oni 
100% racji, która nie podlega 
żadnej dyskusji. Tu warto na ten 
temat przytoczyć przysłowio-
we uwagi Starego Żyda z Pod-
karpacia: „A kto ma 60 pro-
cent racji? To ślicznie, to wiel-
kie szczęście. I niech Panu 
Bogu dziękuje! A co by powie-
dzieć o 75 procent racji? Mą-
drzy ludzie powiadają, że to po-
dejrzane. No, a co o 100 pro-
cent? Taki, co mówi, że ma 100 
procent racji, to paskudny gwał-
townik, straszny rabuśnik, naj-
większy łajdak”.

Bez komentarza.

Zmiana położenia biegunów 
magnetycznych Ziemi

 ■ Jeszcze pół wieku temu zmiany te odnotowywano, jako swego rodzaju ciekawostkę geologiczną, ilustrującą wewnętrz-
ną budowę jądra Ziemi, które tworzy to pole magnetyczne. Zmiany te był liczone w kilometrach i tworzyły skompli-
kowany obraz jego wędrówki w liniach tworzących nieregularne koła i elipsy. Tak odnotowywano to przez ok. 160 lat 
od chwili odkrycia bieguna magnetycznego Ziemi, który nie pokrywa się z niezmiennym jej biegunem geograficznym.

Adam 
Maksymowicz
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Historia i Pamięć

W postkomunistycznej „repu-
blice okrągłego stołu” rady-
kalnie okrojono nauczanie hi-
storii a podręczniki i progra-
my, dotyczące tej resztki, któ-
ra pozostała, często więcej 
miały wspólnego z propagan-
dą autorstwa potomków KPP, 
niż z elementarną historycz-
ną wiedzą. Jeszcze trzydzie-
ści lat temu przeciętny uczeń 
kończył szkołę podstawową 
ze świadomością, że w cza-
sie okupacji Niemcy wywieź-
li do siebie kilkadziesiąt tysię-
cy kolejowych wagonów, peł-
nych zrabowanych w Polsce 
dóbr, wśród których było po-
nad pół miliona do dziś nam 
nie zwróconych zabytków 
sztuki. Ówczesny absolwent 
podstawówki zwykle wiedział 
też, że wywiezienie półtora mi-
liona Polaków na roboty dla 
każdego z nich było nie oka-
zją do dorobienia się mająt-
ku, ale rujnującą zdrowie eks-
ploatacją, często przypłacaną 
życiem. Skutkiem dziesięciole-
ci upośledzania wiedzy histo-
rycznej wdowa po prezyden-
cie Gdańska może dziś jed-
nak głosić, że pieniądze na 
zakup mieszkań jej teściowie 
zarobili właśnie w czasie po-
bytu na robotach w Trzeciej 
Rzeszy w latach II światowej. 
Za Hitlera więc po fortunę do 
Niemiec Polacy jeździli – ta-
kie kurioza da się dzisiaj ogła-
szać. Przekonanie, że Polacy 
o realiach okupacji nie wiedzą 
już nic w niektórych kręgach 
musi być naprawdę bardzo sil-
ne. Produkowane są bowiem 
kolejne książki, z których wyni-
ka, że ofiarami rabunków byli 
Niemcy a beneficjentami, któ-
rzy się obłowili, byli Polacy.

Kłamstwa na poziomie 
pojęć

Najskuteczniej wprowadza 
się w błąd drogą manipulacji 
aparatem pojęciowym. Karoli-
na Kuszyk w książce pt. „Po-
niemieckie” Polaków wyrzuco-
nych ze Lwowa nazywa repa-
triantami a Niemców, zmu-
szonych do opuszczenia ziem 
na wschód od Odry – wypę-
dzonymi. Jeśli zaakceptujemy 
takie rozróżnienie to przyjmie-
my, że wyrwani ze swych do-
mów za Bugiem Polacy jedy-
nie się repatriowali. Nie spo-
tkał ich więc żaden dyskom-
fort. Przeciwnie – repatria-
cja oznacza przecież ich po-
wrót do ojczyzny, szczęśli-

we więc wydarzenie. Repa-
triant to zarazem ktoś, kto był 
poza ojczyzną, w miejscu więc 
nie swoim, które mu się nie 
należało. Jeśli więc ktoś uży-
wa zbitki „repatriant ze Lwo-
wa” tym samym oszczerczo in-
synuuje, że ktoś taki był w tym 
mieście kimś obcym, np. oku-
pantem. Równoczesne na-
zywanie Niemców z Wrocła-
wia „wypędzonymi” jest du-
żego kalibru nikczemnością. 
Bo wypędzony to przecież 
cierpiąca ofiara, którą okra-
dziono w sposób najstraszliw-
szy, bo z własnej ojczyzny. Cy-
niczne manipulowanie tymi po-
jęciami to nic innego, jak od-
wracanie historycznych sytu-
acji Polaków i Niemców. Ofia-
ry niemieckiej agresji de facto 
nazwane zostają szczęśliwymi 
beneficjentami a członkowie 
narodu agresorów, ludobójców 
i grabieżców – nieszczęsnymi 
ofiarami.

Nobel za ignorancję

Karolina Kuszyk przytacza sło-
wa Olgi Tokarczuk o polskich 
nazwach miejscowości Dol-
nego Śląska: „banalne i nada-
ne bez polotu”. Sama pisze 
o „onomastycznych bublach”. 
Można zrozumieć, że niemiec-
kie brzmienia są bliższe ser-
com obydwu pań, ale podej-
mując ten temat powinny wie-
dzieć, że zdecydowana więk-
szość nazw miejscowych Dol-
nego Śląska ma rodowód sło-
wiański lub wprost polski. 
Ustalając polskie nazewnic-
two prof. Stanisław Rospond 
nie nadawał wioskom imion, 
ale je przywracał, opierając się 
na dokumentach z czasów pia-
stowskich. W przypadku miej-
scowości powstałych w wyni-
ku dużo późniejszego osad-
nictwa, którym imion nie nada-
li Polacy, komisja kierowana 
przez wybitnego językoznaw-
cę zwykle sięgała do nazw 
czeskich. O narodzie naszych 
południowych sąsiadów, jako 
mieszkańcach Dolnego Ślą-
ska, zwykle mało się pamięta. 
A przez długie wieki żyjąc na 
tej ziemi obok Niemców mie-
li oni własne nazwy dla takie-
go np. Waldenbergu, który dla 
nich zawsze był Walbrzichem. 
Pani Kuszyk potrafi pisać 
o „oszukiwaniu piastowskimi 
baśniami i legendami”. Można 
zrozumieć, że od Piastów bliż-
sze jej mogą być postacie z ta-
kich rodów, jak Hohenzollerno-

wie, Richthofenowie czy Hoy-
mowie. Jednak nazywać mito-
logią szereg wieków, po któ-
rych mimo upływu kilkuset lat 
pozostało tak wiele material-
nych świadectw? Czy autorka 
nie dostrzega groteski, w jaką 
stacza się jej rozumowanie?

Wszystkiemu winna 
„historia”

Jeśli nie da się jeszcze wszyst-
kich win zrzucić na Polskę i Po-
laków – upowszechnia się nar-
rację, wg której „historia po-
mieszała szyki, zawiniła hi-
storia”. Trudno o postawienie 
sprawy bardziej wygodne dla 
sprawców wojen, beneficjen-
tów wielkich grabieży, kon-
struktorów machin ludobój-
stwa. Manipulacja to tym bar-
dziej cyniczna, że odnosi się 
do Niemców. Bo przecież win-
ni nie oni, lecz naziści, hitle-
rowcy, esesmani albo – histo-
ria. Za to winy Polaków, nawet 
jeśli wyssane z palca, artykuło-
wane są z precyzyjnym wska-
zaniem narodowości. Równo-
cześnie Polaków konsekwent-
nie wykreśla się spośród ofiar. 
W Niemczech standardem jest 
określanie największych trage-
dii XX wieku wypowiadanym 
jednym tchem zdaniem: „Czasy 
holocaustu i wypędzeni”. Czyli, 
że cierpienia Niemców są od-
powiednikiem zagłady Żydów 
i do tak zdefiniowanej ligi ofiar 
inni już się nie zaliczają. A już 
na pewno – Polacy.

Bezmyślność, nieuctwo 
czy zła wola?

Nikt przy zdrowych zmy-
słach nie zaprzeczy, że 
z historycznym dziedzictwem 
ziem, w 1945 roku przejmo-
wanym przez polskie władze 
z sowieckiego nadania, czę-
sto działo się źle. Trzeba jed-
nak nie wiedzieć nic o realiach 
tamtego czasu by oczekiwać, 
że przybywający nad Odrę Po-
lacy w pierwszym odruchu po-
winni się rzucić do konser-
wowania spuścizny niemiec-
kiej kultury. Antyniemieckie 
odium było wtedy oczywisto-
ścią nie tylko dla naszego na-
rodu, w którym nie było rodzi-
ny bez kogoś przez Niemców 
dopiero co zamordowanego. 
W powojennych dziesięciole-
ciach nie tylko w całej Euro-
pie powszechna była znajo-
mość wymazywanej dziś z pa-
mięci prawdy, że zbrodnie nie 

były dziełem garstki jakichś 
nazistów, ale że dokonywa-
ły ich dosłownie miliony ludzi 
o ściśle określonej narodowo-
ści. Z tej przyczyny przez dzie-
sięciolecia nie dopuszczano 
osób narodowości niemieckiej 
np. do uczestnictwa w między-
narodowych zawodach spor-
towych. Na igrzyska olimpij-
skie Niemcy zaczęli wracać 
dopiero w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych. Początko-
wo były to też jedynie kobie-
ty a np. w zawodach strze-
leckich czy biathlonie Niem-
com pozwolono startować do-
piero w końcu lat sześćdzie-
siątych. Bo przez dziesięcio-
lecia w dziesiątkach krajów 
skojarzenie „Niemiec i kara-
bin równa się ludobójca” było 
powszechne i nikt z taką oczy-
wistością nawet nie próbo-
wał dyskutować. Przymierza-
nie dzisiejszych realiów, w któ-
rych możliwe jest publikowanie 
takich kocopałów, jakie w for-
mę książki ujmuje np. Karoli-
na Kuszyk, wynikać może albo 
z braku elementarnej wiedzy 
albo ze złej woli. Podobnie jak 
mędrkowanie wypowiadają-
cego się w tych opowiastkach 
Daniela Kruczkowskiego, że 
„żaden cmentarz nie przestaje 
być cmentarzem”. Żadne to od-
krycie, ale przecież smutny los 
poniemieckich nekropolii nie 
jest niestety niczym szcze-
gólnym. Bo czym są podwór-
ka, trawniki, skwery warszaw-
skiej Woli czy Ochoty, w któ-
rych do dziś są popioły tych 
dziesiątek tysięcy, którym czę-
sto przed egzekucją kaza-
no trzymać w rękach drewnia-
ne deski, by ich zwłoki łatwiej 
się później paliły? Tylko część 
spopielonych ciał ofiar nie-
mieckiego mordu kilka miesię-
cy później dało się zebrać i po 
ludzku pochować. Wielka ich 
część wrosła w grunt. Takich 
przestrzeni, które choć tego 
nie widać, są cmentarzami, 
jest w Polsce wielekroć więcej, 
niż w różny sposób zatartych 
dawnych miejsc pochówku na 
Ziemiach Zachodnich. Piętnu-
jący barbarzyńskich sprawców 
zagłady dolnośląskich cmen-
tarzy pamiętać jednak po-
winni, kto w 1939 roku zapro-
wadził tego rodzaju standar-
dy, kto w samym tylko pierw-
szym roku wojny wyekstermi-
nował czwartą część polskiej 
inteligencji, kto w cmentarze 
zamieniał uprawne pola, obsy-
pywane popiołami z ludzkich 

zwłok. Pomijanie tego kontek-
stu to nic innego, jak fabry-
kowanie historycznego kłam-
stwa. I niczym innym nie jest 
koncentrowanie uwagi na pla-
dze powojennego szabru. Ktoś 
przecież uruchomił ten pro-
ces, w którym złodzieje pol-
skiej narodowości nigdy jed-
nak do pięt nie dorośli milio-
nom niemieckich arcy-złodziei. 
Jakież to znaczące skarby kul-
tury rozgrabili zdemoralizowa-
ni wojną i okupacją szabrowni-
cy z kraju obróconego w perzy-
nę? Z nielicznymi wyjątkami 
były to przedmioty użytkowe 
i bibeloty rzadko reprezentu-
jące wyższą klasę artystycz-
ną. A niemieccy szabrownicy 
nadal mają u siebie historycz-
ne skarby narodowych pol-
skich muzeów. Do dziś odzy-
skać się nie dało wyszabrowa-
nych w Polsce arcydzieł Rafa-
ela, Rubensa czy Brueghla.

Po co produkuje się takie 
bzdety?

Czytelnik nie znający histo-
rii z lektury książki takiej, jak 
„Poniemieckie” Karoliny Ku-
szyk wnioski wyciągnąć musi 
takie, że na Bogu ducha win-
nych Niemców nie wiedzieć 
czemu nagle napadli ciemni, 
pazerni Polacy, którzy ogra-
biwszy nieszczęsne ofiary 
z ich domów i wszelkiej wła-
sności wygnali je z ich uko-
chanej ojczyzny. A w związku 
z tym, że są zbieraniną pod-
łej hołoty, głównym jej zaję-
ciem stało się bezczeszcze-
nie cmentarzy i dewastowa-
nie wszelkiej substancji, któ-
rej przeznaczenia ich prymi-
tywne umysły nie były w sta-
nie pojąć. Obłowionych na cu-
dzym, rojącym o jakichś rzeko-
mych polskich dziejach i kultu-
rze uświadamiać więc trzeba, 
że nie są u siebie, że wszystko 
co mają, zawdzięczają skrzyw-
dzonym przez nich, ograbio-
nym Niemcom.

Trudno się oprzeć wrażeniu, 
że programowe upośledza-
nie wiedzy o historii, z ja-
kim mieliśmy do czynienia 
przez całe dziesięciolecia 
po roku 1989, na celu miało 
m.in. pojawianie się książek 
o tego rodzaju faktograficz-
nej i etycznej „jakości”. Bo 
trzeba nie wiedzieć napraw-
dę nic, by dać sobie wciskać 
kity tak monstrualnego ka-
libru.

Nowa wersja wojennych 
relacji niemiecko-polskich

 ■ W czasach PRL – u dużą część historii zakłamywano a wspominanie o wielkich obszarach pol-
skich dziejów było zakazane i ścigane. Prawdziwa zagłada polskiej świadomości historycznej zaczę-
ła się jednak po roku 1989.

Artur 
Adamski
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Komentarze i Felietony

Słowo „news” jest zna-
ne we wszystkich ję-

zykach Europy. Do języka 
polskiego weszło w latach 
dziewięćdziesiątych zeszłe-
go wieku. Po osiemdziesią-
tym dziewiątym, gdy byłem 
szefem Wiadomości TVP, 
newsy były przygotowywa-
ne w pokoju, zwanym po-
kojem wydań. Piętnaście 
lat później, gdy kierowałem 
Redakcją Informacji w Pol-
skim Radiu, pokój wydań 
zwał się newsroom i stano-
wił centrum produkcji i emi-
sji newsów.

News nie tylko służy do 
przesyłania i udostępniania 
informacji. News jest formą, 
która pozwala weryfikować 
i tworzyć informację poprzez 
konwersację i weryfikację da-
nych. Informacja jest niemate-
rialna. To odbicie tego, co ist-
nieje materialnie (tzw. relacja 
odbicia). O ile dane są obiek-
tywne, o tyle informacja jest 
subiektywna. Jest użytecz-
na wyłącznie dla tych odbior-
ców, dla których przekazywa-
na treść jest nowością.

W mediach informacja 
jest produkowana w oparciu 
o surowe dane, zapowiadają-
ce nowość. Produkt zwiemy 
newsem. To swego rodzaju 
pakunek informacji, która jest 
nowa, bliska tematycznie i te-
rytorialnie. Ludzi mediów, ale 
także odbiorców informacji, 
interesuje najbardziej aspekt 
semantyczny informacji, od-
noszący się do znaczenia 
i zawartości treściowej wiado-
mości.

Można spytać, po co nam 
newsy? Otóż potrzebu-

jemy newsów, by żyć naszym 
życiem, chronić się, wiązać 
z innymi, określać przyja-
ciół i wrogów. „Kiedy prze-
pływ newsów jest zatamowa-
ny, wydaje się nam, że zapa-
da ciemność” – pisze Mitchell 
Stephens w książce „A Histo-
ry of News”. – Bez newsów 
świat staje się zbyt cichy, czu-
jemy się osamotnieni”. Świat 
zbyt cichy jest nie do zniesie-
nia dla człowieka.

Newsy są swego rodza-
ju wmieszaniem się w roz-
mowy obywateli. Słowo „in-
terloqui” to czasownik, któ-
ry oznacza dokonanie wstaw-
ki w ciąg rozmowy. New-
sy budują i wzmacniają ludz-
ką wspólnotę. „Trudno oddzie-
lić pojęcie dziennikarstwa in-
formacyjnego od pojęcia bu-
dowania społeczności, wspól-
noty, a następnie demokracji” 
– piszą dwaj wybitni dzienni-
karze amerykańscy, Bill Ko-
vach i Tom Rosenstiel w bro-
szurze „The Elements of Jour-
nalism”.

Fenomen newsa nie wszę-
dzie w Europie jest właściwie 
pojmowany. Mało kto chce 

przyjąć, że z kilku subiektyw-
nych i przeciwstawnych wypo-
wiedzi może powstać zobiek-
tywizowany przekaz. A zatem 
nie ma newsów tylko konser-
watywnych albo tylko lewico-
wych, albo tylko liberalnych. 
Jest tylko news dobrze zrobio-
ny albo źle zrobiony.

Michael Schudson, profe-
sor dziennikarstwa informa-
cyjnego na Uniwersytecie Co-
lumbia, twierdzi, że „news jest 
formą kultury, jest konstrukcją 
społeczną i konwencjonalną”, 
jest wyborem informacji spo-
śród możliwych setek, tysię-
cy i dziesiątków tysięcy infor-
macji.

Niepoliczalne wydarze-
nia, zanim staną się treścią 
newsa, muszą podlegać se-
lekcji, kategoryzacji, ocenom 
i weryfikacji. Tu pojawia się 
gatekeeper, czyli Pan Brama, 
który newsy wpuszcza albo 
nie wpuszcza na antenę. By-
wałem gatekeeperem w tele-
wizji w radiu. Decydowałem, 
które wydarzenia newso-
we warte są rejestracji i które 
newsy warte są emisji.

Prawda newsa jest 
czymś więcej niż samą tylko 
dokładnością, ścisłością (ac-
curacy). „To jest proces po-
rządkowania, selekcji, odrzu-
cania, które odbywa się mię-
dzy początkową opowieścią, 
a reakcją publiczności, twór-
ców newsów, dziennikarzy” – 
powiada Dan Rather, anchor 
CBS.

Walter Lippmann (ur.1889, 
zm. 1974), amerykański pi-
sarz i dziennikarz, doradca 
prezydenta Roosevelta, pi-
sząc artykuł „Liberty and the 
News” (1920) użył terminów: 
„prawda” oraz „news”. Sto lat 
temu, w roku 1921 napisał, 
a w 1922 roku wydał książ-
kę „Public Opinion”, w której 
stwierdził: „Newsy i prawda 
nie są tym samym”.

Funkcja newsa, twier-
dził Walter Lippman, pole-
ga na „wydobyciu i zasygna-
lizowaniu wydarzenia”. Nato-
miast funkcja prawdy to „wy-
dobycie na światło dzienne 
ukrytych faktów, umieszcze-
nie ich w kontekście i w relacji 
ze sobą i stworzenie prawdzi-
wego obrazu rzeczywistości”.

News wydobywa fakty po-
przez stwarzanie układu wza-
jemnie wspomagających się, 
krzyżujących i weryfikujących 
się wypowiedzi uczestników 
i świadków. Pojedyncza wypo-
wiedz o wydarzeniu sprawia, 
że news jest martwy. News 
ożywa dopiero w dialogu. 
W radiowej Jedynce wydaw-
cy newsów ułatwiają sobie 
pracę. Po co docierać do źró-
dła wydarzenia, po co nagry-
wać i dokumentować?

Uczestników i świad-
ków wydarzenia zastępu-
ją w studiu radiowym dwa gło-

sy lektorskie: męski i żeński. 
Głosy na przemian relacjo-
nują wydarzenie, naśladując 
uczestników i świadków. Od-
biorca ma wrażenie, że sły-
szy, przykładowo, trzy albo 
pięć subiektywnych wypo-
wiedzi, reprezentujących trzy 
albo pięć punktów widzenia. 
Ale naprawdę jest to jeden 
punkt widzenia nadawcy, roz-
pisany na dwu lektorów.

Zapoczątkowana przed stu 
laty przez Waltera Lipp-

mana dyskusja na temat new-
sa nigdy się nie skończyła. 
Rezultatem owej dyskusji jest 
dzisiejsza konstrukcja newsa. 
To przede wszystkim matema-
tycznie ścisły, jednowarstwo-
wy przekaz treści, pozbawio-
ny dominacji formy. Ale w me-
diach publicznych przy ulicy 
Woronicza 17 dominującym 
elementem przekazu, zwa-
nego newsem, jest właśnie 
forma.

News powinien być odcin-
kiem serialu. Miejsce new-
sa na antenie radia albo te-
lewizji zależy przede wszyst-
kim od jego wartości dla od-
biorcy. News może pojawić 
się w dzienniku radiowym 
albo telewizyjnym na pierw-
szym miejscu, jeśli wydawca 
uzna, że jest to news najważ-
niejszy w danym czasie ante-
nowym. O wartości newsa de-
cyduje też formalna i estetycz-
na atrakcyjność przekazu.

Walter Lippman odrzu-
cał obiektywizm jako cel pra-
cy dziennikarzy. Podobny po-
gląd reprezentował Norman 
Mailer, pisarz i dziennikarz, 
który w 1969 roku, w cza-
sie wojny wietnamskiej, po-
wiedział: „Obiektywizm to naj-
większe kłamstwo”.

Można wiązać prawdę 
newsa z użytecznością, z ja-
kimś zastosowaniem społecz-
nym, gospodarczym albo po-
litycznym. Ale najważniej-
szą funkcją newsa jest zaspo-
kajanie ciekawości, zmniej-
szanie niewiedzy odbiorców. 
News, jako pakunek informa-
cji, zmniejsza niewiedzę, nie-
określoność i niepewność.

Wydarzenie godne przeka-
zu powinno mieć cechy new-
sowego produktu. Michael 
Schudson, profesor Uniwersy-
tetu Columbia, w książce „The 
Power of News”, mówi wprost: 
„News jest produktem mediów 
informacyjnych, które są cen-
tralną instytucją społeczeń-
stwa, autorytetem kulturowym 
i kluczowym repozytorium, 
miejscem uporządkowanego 
przechowywania wiedzy”.

Tworzenie newsa związa-
ne jest z wykonaniem szere-
gu następujących po sobie 
czynności. Można te czynno-
ści nazwać algorytmem. Żeby 
napisać dobrego newsa, trze-
ba oczywiście napisać dobry 

lead, który przyciąga uwagę 
słuchacza, niekiedy uwodzi, 
a nade wszystko zmusza od-
biorcę do zainteresowania się 
treścią newsa.

Tworzenie newsa powinno 
być wykonane w zgodzie 

z zasadami tworzenia opowie-
ści informacyjnej (news sto-
ries). Opowieści dobre mają 
strukturę narracyjną na po-
dobieństwo ludzkich drama-
tów. Revuen Frank, szef NBC 
News, mawiał: „Radość, smu-
tek, szok, strach – to jest chleb 
powszedni newsów”.

Newsy mają strukturę dra-
maturgiczną, którą się osią-
ga przez zaprezentowanie 
konfliktu, najczęściej chodzi 
o zademonstrowanie przeciw-
stawnych punktów widzenia. 
Ta przeciwstawność wypo-
wiedzi daje w rezultacie zo-
biektywizowany, bo należycie 
oświetlony, obraz wydarzenia. 
Ale nawet najlepiej oświetlony 
obraz wymaga weryfikacji.

Programy telewizji infor-
macyjnej TVP, pozbawione 
programowania, odznacza-
ją się malejącym profesjo-
nalnym i malejącym repor-
terskim wysiłkiem dokumen-
towania, co osłabia prawdę 
przekazu. Telewizja na pozio-
mie europejskim, którą oglą-
dam, to kanał HISTORIA, 
szczególnie programy reda-
gowane przez redaktora Sta-
nisława Królaka, znakomite-
go profesjonalistę dziennikar-
stwa i historii.

To, co powinno zawstydzać 
telewizję publiczna, to rytuali-
zacja przekazu. Rytuał jest po-
zbawiony informacji, ale spra-
wia wrażenie, że jest informa-
cją. A więc przede wszyst-
kim powtarzalność tych sa-
mych wypowiedzi, tych sa-
mych ujęć, tych samych wyda-
rzeń. Mówienie Ósmy raz, że 
PO idzie na lewo, nie jest in-
formacją. To banał. Mówie-
nie o niejakim Hołowni, że jest 
Hołownia, to czysty rytuał.

Kwestią profesjonalnego 
dziennikarstwa informacyj-
nego jest produkcja i intere-
sujący przekaz zweryfikowa-
nych informacji, ważnych dla 
narodu i państwa. Można po-
wiedzieć, że weryfikacja jest 
tym, co odróżnia profesjonal-
ne dziennikarstwo od dzienni-
karstwa nieprofesjonalnego.

Weryfikacja, cały pro-
ces weryfikacji faktów, to biją-
ce serce wiarygodnego dzien-
nikarstwa w służbie publicz-
nej. Nie mogą być weryfiko-
wane rozmowy „na żywo”. 
Dlatego też w poważnych te-
lewizjach i stacjach radiowych 
zapraszani są do studia odpo-
wiednio dobrani rozmówcy.

Produkcja telewizji informa-
cyjnej pozbawiona jest weryfi-
kacji. To są rozmowy, wywia-
dy, dyskusje, wypowiedzi „na 

żywo”, emitowane zazwyczaj 
ze studia, niekiedy spoza stu-
dia. Formy „na żywo” pozwa-
lają zapraszanym do studia 
politykom nie trzymać się te-
matu, nie trzymać się fak-
tów, trzymać się regulaminu, 
bo regulaminu nie ma.

Znane są cztery rodza-
je form mówionych (rozmo-
wa, wywiad, dyskusja, deba-
ta). Każdy rodzaj rozmowy 
i wywiadu składa się przecięt-
nie z trzynastu albo z czterna-
stu odmian. Mamy więc pięć-
dziesiąt dwie formy mówio-
ne. Ale w telewizji publicz-
nej, rzadziej w radiu, dominu-
je jedna forma rozmowy, zwa-
na wywiadem albo dyskusją, 
albo debatą. To czyni antenę 
ubogą i coraz uboższą w in-
teresujące formy produkcyjne 
i emisyjne.

Produkcja dziesiąt-
ków rodzajów form i setek od-
mian informacyjnych, zwa-
na jest produkcją multimedial-
ną 360. To oznacza produk-
cję w postaci newsów teksto-
wych, dźwiękowych, foto, vi-
deo, animacji. Można tego na-
uczyć się zaledwie w ciągu 
12-15 lat. Tak jest w takich te-
lewizjach, jak BBC, NHK, CBC 
i w wielu innych. Ale w me-
diach publicznych przy Woro-
nicza 17 w Warszawie produk-
cja 360 jest nieznana.

Sto lat temu pytał o newsa 
i o prawdę newsa słynny 

Walter Lippmann. Twierdził, że 
news odróżnia dziennikarstwo 
od innych form komunikowa-
nia. News jest wehikułem, 
za pomocą którego możliwe 
jest odkrywanie prawdy. Ale 
czy telewizja publiczna podą-
ża ku prawdzie, czy może po-
dąża na jarmark w Kielcach?

Telewizja publiczna nie 
produkuje newsów, choć to, 
co produkuje, nazywa new-
sami. Nie produkuje reporta-
ży, choć mówi o reportażach. 
Nie produkuje rozmów newso-
wych, choć niektóre progra-
my to w istocie radio. Telewi-
zja produkuje nieprogramowa-
ne, nieweryfikowane, zrytuali-
zowane programy pozbawio-
ne informacji, ale zwane infor-
macyjnymi.

Czy zatem możemy się dzi-
wić, że w ostatnim stule-
ciu newsa brakuje na ante-
nie prawdy? Pamiętajmy, 
że właśnie w tym stuleciu, 
nawet w ostatnim dwudzie-
stoleciu, media, także me-
dia polskie, opanował wirus 
kłamstwa o nazwie fake 
news.

News. Stulecie prawdy?
Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc
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Miasto i okolice

Redukcję etatów tłumaczy 
koniecznością poczynienia 
oszczędności. Po kilku la-
tach jej rządów kasa miejska 
świeci pustkami, miasto za-
ciąga kolejne kredyty a dług 
przekroczył 5000 zł na jedne-
go mieszkańca (wliczając nie-
mowlęta i starców).

Tym trudniej zrozumieć, że 
prezydent wciąż wydaje pu-
bliczne pieniądze na niepo-
trzebne, inwestycje (orien-
tarium za kilkaset milionów), 
a nie na zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb miesz-
kańców. Łodzianie miesz-
kają w ruderach i jeżdżą 
po mocno dziurawych dro-
gach. Bezpieczeństwa i hi-
giena w okresie pandemii po-
winny być dla rządzącej Ło-
dzią priorytetem. Ale najwy-
raźniej nie są skoro w trud-
nych czasach zarazy próbu-
je usunąć ze szkół pracow-
ników dbających o czystość 
i ład . Na szczęście dyrekto-
rzy szkół, którym prezydent 
Łodzi zleciła wykonanie tego 
pomysłu, wykazali się więk-
sza odpowiedzialnością niż 
prezydent i wystosowali do 
niej wspólny list, w którym od-
mówili wykonania tak nieprze-
myślanych decyzji.

Chodzi o pieniądze

W obronie pracowników nie-
pedagogicznych wystąpiły 
związki zawodowe NSZZ So-
lidarność, społecznicy, rad-
ni. Pod urzędem miasta za-
częli pojawiać się protestu-
jący, w tym zagrożeni utratą 
pracy ludzie. Hanna Zdanow-
ska za pośrednictwem urzęd-
ników tłumaczy, że jest zmu-
szona do redukcji etatów, po-
nieważ rząd daje mniej pie-
niędzy. W odpowiedzi Mini-
ster Edukacji i Nauki, Prze-
mysław Czarnek wykazał, że 
tych środków przeznaczanych 
na subwencje oświatowe dla 
Łodzi jest z każdym rokiem 
coraz więcej. Prawdopodob-
nie pieniądze wykorzystywa-
ne są na inne cele. Społeczni-
cy zwracają uwagę na wygó-
rowane pensje współpracow-
ników prezydent Łodzi ( po 
12 – 15 tys. miesięcznie) czy 
inne zbędne wydatki (urodzi-
ny jednorożca, promocję ha-
sła „Je**ć biedę”, organizo-
wanie marszów stalinowskich 
czy pokaz zwierzęcych pe-
nisów. Ale u rządzącej Ło-
dzią brakuje refleksji. Prze-
rzucanie odpowiedzialności 
na rząd weszło jej w krew. Po-
dobnie jak bezmyślne wyda-

wanie publicznych pieniędzy 
przy jednoczesnym bagateli-
zowaniu realnych potrzeb ło-
dzian. Środki, które rząd prze-
kazuje na oświatę nie są do-
brze wykorzystywane. Diabeł 
jak zwykle tkwi w szczegó-
łach, czyli w różnicy między 
subwencją a dotacją. Zasada 
jest prosta. Obowiązek utrzy-
mywania oświaty spoczywa 
na samorządzie gminnym, 
a rząd przyznaje mu jedynie 
subwencje, czyli rodzaj zapo-
mogi na wsparcie działalno-
ści. Ich wysokość jest uzależ-
niona od algorytmu, czyli licz-
by uczniów. Niestety o prze-
znaczeniu tych pieniędzy de-
cydują lokalne władze. Gdyby 
to były dotacje, musiałyby być 
przeznaczane wyłącznie na 
konkretny cel.

Nawet największe sub-
wencje oświatowe będą nie-
wystarczające przy tak fatal-
nym gospodarowaniu środka-
mi publicznymi jak to się dzie-
je w Łodzi.

Szkoła demokracji

Utrzymanie szkół to nie jedy-
ny problem lokalnych władz. 
Kilka tygodni temu wicepre-
zydent Łodzi odpowiedzialna 
za oświatę zwolniła dyrekto-
ra jednego z liceów, tylko dla-
tego, że oczekiwał od uczniów 
przestrzegania regulaminu 
szkoły (!). W regulaminie zaś 
przyjęto zakaz umieszczania 
jakichkolwiek symboli politycz-
nych w awatarach na profilach 
szkolnych. Awantura wybuchła 
po tym, kiedy jedna z uczennic 
nie zastosowała się do regu-
laminu i umieściła na profi-
lu tzw. błyskawicę. Kiedy ob-
niżono jej punktację z zacho-
wania udała się na skargę do 
Przewodniczącego Rady Mia-
sta. Marcin Gołaszewski, rad-
ny kojarzony głownie z działań 
na rzecz LGBT, natychmiast 
zwołał konferencję prasową, 
na którą zaprosił niepokor-
ną osiemnastolatkę. Domagał 
się ukarania dyrektora szkoły. 
Padały wielkie słowa o łama-
niu wolności słowa i ograni-
czaniu swobód obywatelskich 
oraz deklaracje walki w obro-
nie błyskawicy. Zacietrzewio-
ny Przewodniczący Rady Mia-
sta przemilczał, że regula-
min, który złamała uczenni-
ca, nie zakazywał umieszcza-
nia błyskawic jako takich, tyl-
ko wszelkich symboli politycz-
nych, co jest ze wszech miar 
słuszne. Z pomocą „tęczowe-
mu przewodniczącemu” po-
spieszyła koalicyjna koleżan-

ka odpowiedzialna za oświatę, 
Małgorzata Moskwa-Wodnic-
ka (SLD). I, pomijając proce-
durę dyscyplinarną (wniesie-
nie do sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołami 
kuratora), natychmiast zawie-
siła dyrektora w obowiązkach, 
zakazując mu wstępu do szko-
ły. I to krótko przed maturami. 
Wykorzystała do tego prze-
pis stosowany w przypadkach 
skrajnych przewinień dyscypli-
narnych (np. pobicie ucznia). 
Podjęła tę decyzję bez kon-
sultacji z nadzorującym szko-
ły kuratorem. Ta błędna, stric-
te polityczna decyzja, wywo-
łała prawdziwą burzę.

Bunt na pokładzie

Ministerstwo Edukacji i Nauki 
złożyło wniosek do prokura-
tury o ściganie wiceprezydent 
Łodzi z powodu ewidentne-
go przekroczenia uprawnień. 
Przemysław Czarnek przyznał 
zawieszonemu dyrektorowi, 
Dariuszowi Jakubkowi medal 
Komisji Edukacji Narodowej 

za szczególne zasługi. Rada 
pedagogiczna szkoły wysto-
sowała list w obronie dyrek-
tora. Murem stanęli za nim 
związkowcy. Łódzcy społecz-
nicy działający w ramach róż-
nych stowarzyszeń i funda-
cji zawiązali Komitet Obrony 
Normalnej Szkoły. Wystą-
pili do dyrektorów wszyst-
kich szkół w regionie z pety-
cją o obligatoryjne zakaza-
nie w regulaminach szkół uży-
wania na profilach jakichkol-
wiek symboli, rysunków, gra-
fik poza zdjęciem czy inicjała-
mi ucznia. Zdaniem społecz-
ników ma to przywrócić nale-
żytą powagę szkole, zapew-
nić jej apolityczność i nie-
antagonizowanie ze wzglę-
du na wyznawane poglądy. 
Pod petycją podpisały się set-
ki osób. Do wiadomości otrzy-
mał ją też Minister Edukacji 
i Nauki oraz Wojewódzki Ku-
rator Oświaty. Wcześniej poja-
wiły się petycje w obronie dy-
rektora oraz wiosek o usunię-
cie wiceprezydent Łodzi nad-
używającej swojej funkcji. Ko-

misja Dyscyplinarna dla Na-
uczycieli przy Wojewodzie 
Łódzkim przyznała rację dy-
rektorowi. Jednak nadal nie 
może on wrócić do swoich 
uczniów, póki prezydent mia-
sta nie cofnie absurdalnej de-
cyzji.

Bez pamięci

Zamieszanie wokół zawie-
szonego dyrektora liceum od-
wróciło uwagę od zapowie-
dzi zwalniania pracowników 
niepedagogicznych. Ale oba 
te skandale związane z łódzką 
oświatą pokazują, jak bardzo 
Hanna Zdanowska nie radzi 
sobie z rządzeniem miastem. 
Nie tylko nie jest w stanie 
ogarnąć finansów, ale i zapa-
nować nad podległymi jej pra-
cownikami.

Najwyraźniej niczym pija-
ny sternik, nieodróżniają-
cy wód od mielizny, zaha-
czający o skały, dawno za-
pomniała o ludziach na po-
kładzie!

„Bolek” w Arłamowie
Biedny Bolek w kazamatach
Siedział bardzo długie lata.
Lecz choć był on uwięziony
I tam tęsknił do swej żony,
Żeby czuć się znakomicie
Wziął się ostro tam za picie.
Był w nim opór oraz siła
By go władza nie zgnębiła,
Choć zakuty był w kajdany
Bolek siedział wciąż nachlany
A, że miał tam różne wódki
W alkoholu topił smutki.
Pił tam dużo i popalał,
Bo komunę tym obalał.
Pozbawiony był rozrywki,
Nie mógł chodzić tam na dziwki,
Nie mógł pójść do Totolotka –
Co najwyżej do wychodka.
Wielka była tam uciecha
Gdy brat Stach odwiedził Lecha,
Radzi, że się tam spotkali
Tęgo w szyję bracia dali.
Bolek bratu przy kielichu
Wyznał ważną rzecz po cichu,
Że kariera mu się marzy
Bo pochodzi on z cesarzy,
Że ten co ich ród zakładał
To Imperium Rzymskim władał.
Siedział Bolek w ciemnych lochach,
Naród za nim mocno szlochał
I niósł prośby do Wojciecha
Żeby on uwolnił Lecha.
A gdy wyszedł on z więzienia
W mig się zabrał do rządzenia
I wprowadzał polityczne
Z SB dane mu wytyczne.

Maj A.D. 2021

Jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, Lech 
Wałęsa przebywał w luksusowym ośrod-
ku rządowym w Arłamowie od maja do listopa-
da w 1982r. jako gość Rządu PRL.

W tym czasie spożył:
– spirytus 2 but.
– wódka 289 but.
– wino 158 but.
– winiak i koniak 59 but.
– szampan 239 but.
– piwo 1115 but.
Dostarczono mu też 1163 paczki papie-

rosów, korzystał bez ograniczeń z telewizo-
ra, radia i miał dostęp do prasy.

Grał w tenisa stołowego i czasem łowił ryby. 
Odwiedzały go bliskie osoby oraz inne z racji 
pełnienia swoich funkcji.

Antoni Wysocki

Szkolne błędy
 ■ Kilka tygodni temu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO) wystosowała pismo 

do dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z poleceniem zwolnienia części 
pracowników niepedagogicznych. Wedle uznania.

Agnieszka 
Wojciechowska 

van Heukelom
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Sprawy i Życie

Przewodnik i odkrywca

Ojciec ma być przewodnikiem 
dla dzieci, ukierunkowywać 
ich rozwój, odkrywać ich talen-
ty i motywować do ich rozwija-
nia. Szanując ich wolność, po-
maga dokonywać przemyśla-
nych i odpowiedzialnych decy-
zji. To tata uczy stawiać czoła 
niebezpieczeństwom, wyzna-
cza nowe zadania je egze-
kwuje. W taki sposób kształ-
tuje osobowość dzieci. Poma-
ga im w długim procesie for-
mowania cnót charakteru. Za-
daniem ojca jest wpoić swoim 
dzieciom, że życie nie jest za-
bawą a raczej służbą i współ-
działaniem z innymi. Dorosłymi 
staną się dopiero wtedy, kiedy, 
oprócz umiejętności zadbania 
o siebie, posiądą umiejętność 
dbania o innych.

Autorytet

Tata w wychowaniu potrzebny 
jest jako autorytet, ma być po-
dziwiany przez dziecko. Szacu-
nek do ojca buduje się w wy-
miarze siły fizycznej, moralnej 
(odróżnianie dobra od zła), inte-
lektualnej. Autorytet budowany 
na strachu kończy się, kiedy oj-

ciec staje się słabszy od dziec-
ka. Dziecko powinno wiedzieć, 
że warto jest posłuchać taty. 
Bardzo pomocne w budowaniu 
autorytetu jest współdziałanie 
z dzieckiem, pokazywanie mu, 
co i jak zrobić, dzielenie się wie-
dzą, wyjaśnianie otaczającego 
świata, odpowiadanie na pyta-

nia. Dorastające dzieci potrze-
bują wzorów do naśladowania. 
Naśladują tych, których podzi-
wiają, formują swój charakter. 
Jeśli rodzice nie będą na tyle sil-
nymi i pewnymi siebie liderami, 
ich dzieci zaczną szukać wzor-
ców poza domem. Nigdy nie 
można mieć pewności, na kogo 

trafi nie do końca ukształtowa-
ny jeszcze człowiek.

Obecność podstawą 
budowania więzi

Ojciec jako wychowawca 
ma trudne zadanie. Podsta-
wą wychowania są dobre rela-

cje z dziećmi, do tego koniecz-
ne jest uznanie wartości czło-
wieka ponad wartość pienię-
dzy i pracy. Wspólnie spędza-
ny czas trzeba wykorzystać. 
Dzieci lubią przeżywać przy-
gody. Często najważniejszymi 
dniami z dzieciństwa są wspól-
ne wyjazdy, zabawy, to one naj-
dłużej zostają w pamięci, stają 
się bazą do budowania wspo-
mnień. Nie można zapomnieć 
także o codzienności, którą bu-
dują proste gesty. To między in-
nymi spokojne spojrzenie czy 
dotyk, który wyraża czułość 
i akceptację zwłaszcza w wieku 
dojrzewania. Dzieci potrzebują 
potwierdzenia, że są potrzebne 
i ważne.

Żadne dziecko nie przyszło 
na świat wyposażone w sil-
ny, prawidłowo ukształtowa-
ny charakter. Potrzeba za-
tem kochającego ojca, który 
pomoże im wyrosnąć na mą-
drych, pewnych siebie ludzi.

https://tato.net/czytelnia/ar-
tykul/misja-ojca-formowanie-

charakteru
https://www.youtube.com/wat-

ch?v=jz6tJMefMik

Wszyscy zachwycają się koń-
mi w czasie przetargów, na któ-
re przyjeżdżają bogaci nabyw-
cy z całego świata. Konie to nie 
tylko pokazy wytrenowanych 
i wcześniej wyhodowanych 
zwierząt, to również wielomilio-
nowy biznes.

Janów Podlaski to miej-
scowość, w której znalezio-
no dowody na istnienie czło-
wieka już wiele tysięcy lat 
przed Chrystusem. Człowiek 
podróżował wtedy, posuwa-
jąc się śladami reniferów, ma-
mutów i jeleni. Kilka tysiącle-
ci później, w okresie neolitu, 
człowiek prowadził już osiadły 
tryb życia. Zapiski o wsi Por-
chowo pochodzą z 15 sierpnia 
1428 roku, kiedy wielki ksią-

żę litewski Witold, wydaje akt 
fundacyjny kościoła w tej wsi 
– jego fundamenty istnieją do 
dziś. W 1497 roku, Janów do-
stał prawo od Aleksandra Ja-
giellończyka do organizowania 
trzech jarmarków w ciągu roku.

Stadnina koni w Janowie 
Podlaskim powstała w 1817 
roku jako najstarsza państwo-
wa stadnina koni w Polsce; 
główny budynek, Stajnia Czo-
łowa, została zaprojektowa-
ny przez słynnego architekta 
Henryka Marconiego. Obec-
nie znajdują się tam stajnie Pa-
dok, oraz Hala Ujeżdżeniowa, 
w której odbywają się najsłyn-
niejsze i prestiżowe aukcje koni 
arabskich. Do roku 1863 staj-
nie były prowadzone przez pol-

skich masztalerzy, ale po po-
wstaniu styczniowym, w któ-
rym kilku z nich brało udział, 
zostały przejęte przez urzędni-
ków carskich.

Dziś Janów Podlaski to uro-
kliwe miejsce z hotelem. Można 
się tu zatrzymać i z przewodni-
kiem obejrzeć przepiękne ko-
nie arabskie. Warto wiedzieć, 
że do stadniny są sprowadza-
ne konie najlepszej krwi w celu 
zapłodnienia klaczy i zapewnie-
nia ciągłości w hodowli. W stad-
ninie pracują fachowcy – ale 
przede wszystkim ludzie z pa-
sją. Konie z Janowa Podlaskie-
go biorą udział w pokazach, 
między innymi w Arabii Sau-
dyjskiej, Włoszech, Holandii. 
Klacz, która jest pokazywa-

na jako najpiękniejsza, nie bez 
powodu jest nazywana Pride 
of Poland, czyli Duma Polski. 
Jej sprzedaż przynosi wiele mi-
lionów dolarów. Dzięki temu jest 
możliwa kontynuacja hodowli.

W każdym regionie znajdzie-
my stadniny. Wiele oferuje zaję-
cia dla dzieci i dorosłych wyma-
gających specjalnej opieki. Jaz-
da konno ma właściwości te-
rapeutyczne. Niektóre stadni-

ny oferują możliwość kupna 
konia, co oznacza, że można 
z dumą pojeździć na własnym 
koniu, ale nie można go zabrać 
ze stadniny.

Znane jest powiedzenie – ła-
ska pańska na pstrym ko-
niu jeździ, ale wolimy powie-
dzieć – ruszaj z kopyta i po-
jedź podziwiać te piękne pol-
skie zwierzęta.

Rola ojca w wychowaniu dziecka, 
czyli o formowaniu charakteru

 ■ Udział ojca w wychowaniu dziecka jest tak samo ważny jak udział matki. Głównym zadanie rodziców 
jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, opieka oraz budowanie ich poczucia wartości i przygotowa-
nia o bycie mężczyzną lub kobietą.

Mieczysław 
Maj

Konie polskie czy arabskie?
 ■ Polskie konie są wpisane w historię, sztukę i krajobrazy pol-

skie, chociaż jadąc autostradami, widzimy ich coraz mniej. Te wspania-
łe zwierzęta są hodowane w całej Polsce, a stadniny znajdują się w każ-
dym regionie. Najsłynniejsza jest stadnina w Janowie Podlaskim, zaj-
mująca się hodowlą i sprzedażą na cały świat koni krwi arabskiej.

Agnieszka Marczak

Nr 245 • 21 maja – 3 czerwca 202114



Sprawy i Życie

Szacunek, jakim w Polsce 
są obdarowywane Matki, zo-
stał wykorzystany przez Ja-
ruzelskiego. Wprowadzając 
stan wojenny w 1981 roku, mó-
wił: „Zwracam się do Was, pol-
skie matki, żony i siostry: do-
łóżcie wszelkich starań, 
aby w polskich rodzinach nie 
przelewano więcej łez”. Ude-
rzając w tony szacunku dla mat-
ki jako ostoi ogniska domowe-
go, ekipa Jaruzelskiego dąży-
ła do rozładowania atmosfe-
ry przeciwko władzy. W tym 
celu w maju 1982 roku rzuco-
no pomysł wybudowania po-
mnika Matki –Polki jako formy 
„podziękowania za ofiarność 
i ich wkład w odzyskanie wolno-
ści”. Podczas jednego ze spo-
tkań z zaproszonymi kobieta-
mi Jaruzelski mówił: „Matki pol-
skich żołnierzy zasługują szcze-
gólnie na pamięć i szacunek. 
Uczyły nas pierwszych polskich 
słów, wpajały wierność patrio-
tycznym ideałom. A kiedy trze-
ba było chwycić za broń, pra-
gnęły, aby ich syn dobrze zasłu-
żył się ojczyźnie”. W czasie spo-
tkania z pracownicami w Łodzi 
z okazji Dnia Kobiet w 1983 r. 
Jaruzelski skonkretyzował swój 
plan pomnika – miał to być Szpi-
tal Centrum Zdrowia Matki Po-
lki jako inwestycja uświetniająca 
40 – lecie PRL.

Szum wywołany budową po-
mnika znalazł swoje odzwier-
ciedlenie w prasie podziem-
nej. Negatywnie oceniono pro-
pagandowy aspekt całego pla-
nu. Jednym z nich była odpo-

wiedź nieznanego autora, wyda-
na w piśmie „Sumienie”. W zbio-
rze mam jedynie sam tekst, bez 
daty i miejsca wydania, który 
przytaczam w całości.

„Polska Matko!
Uratowane cudem od śmier-

ci z tragicznych dni Powsta-
nia Warszawskiego Twoje dzie-
ci zamordowała czerwona za-
raza w 1945. Matko, tygodnia-
mi w bydlęcych wagonach wie-
ziona w głąb obcego i wrogiego 
kraju w 40 – stopniowym mro-
zie. Oszalała z rozpaczy, chcia-
łaś swym tchnieniem ogrzać 
maleńkie, owinięte w łachmany 
ciało synka, które Ci na rękach 
konało z głodu i zimna. Potem 
obca ręka w obcym mundu-
rze wyrwała dziecko już mar-
twe, rzucając je do rowu. Two-
je dziecko nie ma mogiłki w ob-
cej ziemi. Tobie, Matko, opraw-
cy wybudują pomnik. Pamię-
tasz, Matko, już byłaś na zsyłce 
gdy sowiecki lekarz – morderca, 
pastylką trucizną „leczył” Two-
je maleństwo, które skonało po 
20 minutach. Pamiętasz, Matko, 
noce w latach 1945– 956, noce 
pełne trwogi, gdy samozwań-
cza władza ludowa spod znaku 
UB, NKWD wyciągała z łóżek 
Twoje dzieci, zapełniając wie-
zienia i dalekie łagry, wielu mor-
dując. Za to oprawca stawia Ci 
dziś pomnik. Stawia Ci pomnik 
za syna Andersiaka, na którego 
czekałaś w trwodze przez dłu-
gie sześć lat okupacji i podobne-
go terroru, jaki szaleje dziś. Na-
reszcie powrócił cały. Miłosier-

ny Bóg wysłuchał Twoich mo-
dłów. Tej samej nocy zabrali Ci 
go. Po latach dowiedziałaś się, 

że został zamęczony na dale-
kiej Syberii. Matko, kto Ci wyna-
grodzi ból i rozpacz za syna ofi-
cera zamordowanego w Katy-
niu przez tych, co teraz chcą 
Ci postawić pomnik. A Ty, Mat-
ko z Poznania, pamiętasz rok 
1956, gdy przedstawiciele wła-
dzy spod znienawidzonego zna-
ku UB zamordowali Ci Twojego 
jedynego 13 – letniego Romka 
strzałem prosto w polskie ser-
duszko? Za Twoją rozpacz i ból 
morderca postawi Ci pomnik. 
Nie zapomniałaś, Matko z War-
szawy, gdy w r.1968 władza lu-
dowa wyrzuciła z pędzącego 
pociągu jedynego syna studen-
ta, w którym pokładałaś całą na-
dzieję? Pamiętasz, Matko z Wy-
brzeża, gdy w grudniowy ranek 
1970 r. władza ludowa, nawołu-
jąc ustami krwawego Kociołka 
Twych synów do pracy, wymor-
dowała ich zza węgła ogniem 
z CKM-u? Na drzwiach przynie-
siono Ci zwłoki jednego z nich. 
Nie myślałaś, że władza ludo-
wa wybuduje Ci pomnik. Ty, Mat-
ko z Radomia, Ursusa i wielu in-
nych polskich miast patrzysz na 
tragedię swego syna robotnika, 
którego władza ludowa pędziła 
„ścieżką zdrowia” i uczyniła do 

końca życia kaleką. Za to, Mat-
ko, oprawca postawi Ci pomnik. 
Pamiętasz, Matko, rok 1980, 
gdy blado zaświtała jutrzen-
ka odnowy, gdy ocalała garst-
ka Twoich dzieci chciała wska-
zać Ci sens życia, że żyć można 
z podniesioną głową, bez lęku, 
bez terroru, żeby tzw. władza lu-
dowa nie pluła Ci w twarz, nie 
obrażała swym bandycko-zło-
dziejskim chamstwem. Opraw-
ca stawia Ci pomnik, a na ze-
znaniach Twoim dzieciom wma-
wia, że są z kurwy synami. Nie 
zapominaj, Matko Polko, gdy 
będą Cię wykuwać ze spiżu, że 
z 12 na 13 grudnia 1981 r na roz-
kaz Moskwy, zwyrodniały Kain, 
który też miał matkę, wyciągnął 
z łóżek w mroźną noc, po ge-
stapowsku, w samej bieliźnie do 
suk Twoje dzieci, przetrzymu-
jąc półnagie godzinami na mro-
zie. Nie było wówczas w głowie 
oprawcy proponować Ci pomni-
ków zwycięstwa. Pałający pato-
logiczną nienawiścią do tego, co 
polskie, chciał mordować i nisz-
czyć po sowiecku, po barba-
rzyńsku, po bandycku. Tobie, 
Matko ze Śląska, też postawi 
pomnik męczeństwa za wymor-
dowanych synów pod kopal-
nią Wujek, uprzednio dekorując 
się medalami. Władza stawia 
Ci pomnik, a bezcześci groby 
Twoich wymordowanych dzieci, 
niszczy tablice z nazwiskami po-
mordowanych, niszczy wieńce 
i kwiaty składane w miejscu kaź-
ni, które kładziesz ukradkiem 
przed władzą, która za czyn 
Twój może Ci kości połamać, ale 
postawi Ci za to pomnik. A Ty, 
najmłodsza Matko, pamiętasz, 
jak Twoje maleństwo jeszcze nie 
narodzone, dawało Ci w Twoim 
łonie smak nowego życia, jak 
go jeszcze niewidzialnie kocha-
łaś? Pamiętasz potem wleczona 
za nogi po schodach na dach na 
komendzie MO ten dziki odraża-
jący pysk swego oprawcy i czar-
ny but wbijający się z piekiel-
ną siłą w Twój ośmiomiesięcz-
ny brzuch i ten obezwładniający 
ból świadomości, że jesteś bez-
bronna, że mordują Twoje dziec-
ko w Twoim łonie i słowa pluga-
we przesłuchującego Cię zbira: 
„Ty kurwo!”. Tobie teraz wybudu-
ją pomnik Matki Polki.

Matko Polko – patriotko, pa-
miętaj, że morderca Twych dzie-
ci stawia Ci pomnik. To tak, jak-
by Hitler ze Stalinem w upomin-
ku przysłali Ci chustkę do otar-
cia łez. Tak Jaruzelski wykuje 
Cię w grancie i postawi na coko-
le z pomordowanych przez sie-
bie ciał Twoich dzieci. Pamiętaj, 
gdy Cię postawią już na cokole 
niemą i skamieniałą, że upomi-
nek ten podarował Ci morderca.”

Matka
 ■ Dzień Matki obchodzony w Polsce 26 maja, jest wyrazem szacunku okazywanym Rodziciel-

ce. Wielki Józef Ignacy Kraszewski, tak pisał: „Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, 
nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska”.

Andrzej 
Manasterski

Z zakwasami zetknął się każdy. 
Pojawiają się zwykle po treningu 
i mogą dokuczać nawet przez kil-
ka dni. Często błędnie utożsamia 
się je z nagromadzeniem w mię-
śniach kwasu mlekowego, co jak 
się okazuje, nie ma nic wspól-
nego z odczuwanym bólem (we-
dług najnowszych naukowych 
opracowań z biochemii sporto-
wej). Dawniej uważano, że przy-
czyną zakwasów jest nadmierne 
gromadzenie się kwasu mleko-
wego w mięśniach. Obecnie wia-
domo, że jest to mit. Kwas mleko-
wy wprawdzie gromadzi się w mię-
śniach podczas treningu, ale jest 
z nich szybko usuwany. Zaledwie 
1-2 godziny po treningu kwas mle-
kowy, w postaci mleczanu, trafia 
do wątroby i tam jest przekształ-

cany w glukozę, z której powsta-
nie ATP, czyli energia – paliwo 
dla naszego organizmu. Spalanie 
glukozy występuje w warunkach 
tlenowych i beztlenowych (pod-
czas maksymalnego wysiłku or-
ganizmu). W warunkach beztleno-
wych niestety wytwarza się kwas 
mlekowy, który blokuje prawidło-
we funkcjonowanie tkanek mię-
śniowych.

A ból? Istnieje kilka teorii tłu-
maczących powstawanie zakwa-
sów. Obecnie, obok gromadzenia 
się zakwasów w tkankach mię-
śniowych, najpowszechniej przyj-
mowaną jest teoria, że ból po-
wstaje również na skutek mikro-
uszkodzeń mięśni. Napięty pod-
czas ćwiczeń mięsień w trak-
cie rozciągania ulega mikroura-

zom – zrywane są połączenia 
między aktyną i miozyną (kurczli-
wymi białkami w mięśniu), przery-
wana jest błona otaczająca włók-
na mięśniowe. To te urazy obja-
wiają się w postaci bólu zwanego 
potocznie zakwasami.

Tkanka mięśniowa składa się 
z pojedynczych mikrowłókien, któ-
rych tysiące znajdują się w każ-
dym z mięśni. W trakcie treningu, 
poszczególne z nich są uszka-
dzane, co z kolei umożliwia roz-
wój tkanki mięśniowej. W organi-
zmie dochodzi wtedy do proce-
su supremacji (czyli odbudowy 
uszkodzonych tkanek), w wyni-
ku którego pojedyncze uszkodzo-
ne włókno nadbudowywane jest 
przez kilka nowych, a masa mię-
śniowa rośnie.

Zakwasy
 ■ W wywiadzie zamieszczonym w ostatnim numerze gazety (numer 244) wkradł 

się błąd, który dotyczył powstawania w mięśniach kwasu mlekowego i „zakwa-
sów”. Celem sprostowania i uzupełnienia artykułu kila słów dodatkowych.

Marek Rządkowski
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Historia i Pamięć

Spokojne życie wśród ksią-
żek w Łodzi zamienił na ży-
cie bolszewika z naganem 
u pasa w Armii Konnej. Ale naj-
pierw był księgarzem w firmie 
Gebethnera & Wolffa w Warsza-
wie i Łodzi. Praktykował w Dru-
karni i Księgarni św. Wojcie-
cha w Poznaniu i w firmie F. 
Licht & S-ka w Paryżu.

A potem dał się poznać 
jako aktywny uczestnik rewo-
lucji październikowej, komisarz 
Konnej Armii Budionnego, od-
znaczony Orderem Czerwone-
go Sztandaru za walkę z Pola-
kami, z którymi onegdaj wspól-
nie pracował i gawędził w ka-
wiarniach. Kazał rozstrzeliwać 
i sam rozstrzeliwał tych, z któ-
rymi pił kawę w łódzkiej „Tivoli”.

Po rewolucji bolszewic-
kiej Stefan Szpinger przeby-
wał w sowieckiej Rosji. Dopie-
ro wiele lat po śmierci Stalina 
mógł przyjechać do Polski, żeby 
odwiedzić miejsca swej młodo-
ści. To wtedy go poznałem.

Na spotkaniu z mieszkańca-
mi Żyrardowa w Bibliotece Za-
kładów Lniarskich opowiadał 
o swym życiu i walce o szczę-
ście ludowych mas. Z lubością, 
z łezka w oku, wspominał pra-
cę księgarza w Łodzi, w Pozna-
niu i pobyt w Paryżu, i smak 
kawy i likieru w otoczeniu przy-
jaciół w Łodzi.

Kiedy po praktyce w Pary-
żu wrócił do Warszawy, dyrek-
tor Józef Wolff zaproponował 
mu pracę w centrali firmy Ge-
bethner & Wolff. Firma wyda-
wała wówczas na wysokim po-
ziomie książki i pismo „Tygo-
dnik Ilustrowany”. Trafił na zło-
ty okres wydawnictwa.

Zarabiał dużo, żył wygodnie 
i przyjemnie. Jego noworoczna 
gratyfikacja, wypłacona w grud-
niu 1913 roku, była kilkakrot-
nie wyższa od całorocznych za-
robków robotnika w łódzkich za-
kładach Scheiblera. Szefowie 
firmy cenili Szpingera i po kró-
lewsku go wynagradzali.

– Mało powiedzieć, że 
mnie cenili – mówił Szpinger, 
gdy rozmawiałem z nim la-
tem 1968 roku. – Oni mnie roz-
pieszczali. Chociaż miałem bar-
dzo wysoką pensję, wciąż mi 
dawali jakieś dodatkowe pie-
niądze. Opłacali moje prak-
tyki w kraju i za granicą. Raz 
po raz awansowali.

Miał być szefem nowojor-
skiej firmy „The Polish Book 
Imp. Co”. Tymczasem został 
skierowany do łódzkiej filii Ge-
bethnera i Wolffa. Oczywiście, 
łączyło się to ze znaczną pod-
wyżką uposażenia.

– Kiedy przybyłem do Ło-
dzi, spotkałem się z serdecz-
nym przyjęciem kierownika fi-

lii, Stanisława Miszewskiego. 
Opodal Piotrkowskiej wyna-
jąłem wygodne mieszkanie. 
Za dwa pokoje i wyżywienie 
płaciłem 35 rubli miesięcznie, 
co było znikomą częścią moje-
go miesięcznego uposażenia.

Zarabiał 250 rubli, nie licząc 
premii i różnych dodatków. Zna-
jomy robotnik z zakładów włó-
kienniczych Scheiblera dosta-
wał miesięcznie 25-30 rubli.

Łódź tamtych czasów! Mia-
sto pracy, biznesów, restauracji 
i kawiarń. Szpinger zapamiętał 
miłe lokale przy Piotrkowskiej: 
„Esplanda”, „Tivoli”. Z przyja-
ciółmi z notariatu

i z firmy chemiczno-droge-
ryjnej Spiess & S-ka chodził do 
Ulricha. Pił tam wyborne nalew-
ki, grał w preferansa.

– Czasami chodziłem do cu-
kierni Konrada na Nowym Ryn-
ku albo do restauracji „Louvre-
’u”, gdzie można było dobrze 
i tanio zjeść nawet za rubla. By-

wał w teatrze, tuż przed wojną 
był na „Tajemniczym Dżemsie” 
Osterwy. To spokojne i dostat-
nie życie zakłóciła wojna.

Szpinger trafił do Moskwy.  
Zamieszkał u Polaków, niezwy-
kle dobrych ludzi przy zaułku 
Ułańskim, a następnie przy Do-
minikowskiej, gdzie Polka, pani 
Sawicka, wynajęła mu dwa po-
koje. Pozostałe dwa zajmowała 
sama z synem i córką.

– Moimi przesympatycz-
nymi sąsiadami byli też Pola-
cy: Zdzisław Zabielski, nauko-
wiec, i Michał Marek, pracow-
nik przedsiębiorstwa Braci Bor-
kowskich. Pod nami, na pierw-
szym piętrze, mieszkał właści-
ciel domu, niezwykle gościnny 
osetyński książę, Tuganow. Był 

to człowiek wykształcony, przy-
jemny w obejściu. Spotykało się 
u niego najlepsze towarzystwo 
Moskwy.

Niemal codziennie były rau-
ty, cocktaile. Szpinger bywał 
u Tuganowa z Zabielskim. Cór-
ki Tuganowa, Maria, Waleria, 
Fatima i Tamara, wykształcone, 
urocze, znające francuski – sta-
nowiły arcymiłe towarzystwo. 
Spotykałem pisarzy, dzienni-
karzy...

U Tuganowa poznał Szpin-
ger Iwana Bunina i Gorkiego. 
Zaprzyjaźnił się z Niemirowi-
czem – Danczenką. Lubił czy-
tać jego powieści syberyjskie. 
Ale gdy zwyciężyli bolszewicy, 
Szpinger wystąpił przeciw Tu-
ganowowi i przeciw Zabielskie-
mu i przeciw Sawickiej. Powie-
dział bolszewikom, że jego oto-
czenie to darmozjady, wyzyski-
wacze i kontrrewolucjoniści.

Bolszewicy rozstrzelali Tu-
ganowa, zgwałcili i rozstrzela-

li żonę i córki Tuganowa. Roz-
strzelali Zabielskiego i Sawic-
ką. Szukali Bunina. Tymcza-
sem Bunin wyjechał do Ode-
ssy. Stamtąd uciekł do Francji. 
– A powinien być rozstrzelany? 
– pytam w 1968 roku w Żyrar-
dowie. – Powinien – odpowiada 
krótko Szpinger.

W zamieszaniu, jakie pano-
wało w 1918 roku, Szpinger tra-
fił na Łubiankę. A z Łubianki 
jednym wyjściem był bezimien-
ny dół.

– Nieubłagane są pra-
wa rewolucji... – powiadał Szpin-
ger. – CzK zabrał mnie z mo-
skiewskiego dworca. Ot, po-
myłka. Może dlatego, że mia-
łem na sobie koszulę ze skle-
pu Altszwanga na Kuznieckim 

Moście. Sytuacja była niewe-
soła. Siedziałem w zatłoczonej 
celi z wszelką kontrrewolucyjną 
hołotą – z arystokratami, z ksią-
żętami, z generałami, z han-
dlowcami, z właścicielami skle-
pów, z pisarzami, dziennikarza-
mi... Większość to byli Białopo-
lacy w białych kołnierzykach!

Funkcjonariusze z CzK nocą 
i dniem przesłuchiwali i po prze-

słuchaniach od razu rozstrzeli-
wali. Egzekucje odbywały się 
akurat pod celą, gdzie siedział 
Szpinger. Strzały w piwnicy nie 
dawały mu spać. Ale rozumiał 
to i w głębi duszy był za roz-
strzeliwaniem wrogów rewo-
lucji.

Każdego dnia funkcjona-
riusze z CzK wrzucali do celi 
gazetę z listą rozstrzelanych. 
Szpinger znajdował tam nazwi-
ska tych, z którymi przed kilko-
ma miesiącami w Łodzi i w War-
szawie, a także w Moskwie roz-
mawiałem, pił kawę, likiery. Nie 
litował się nad kontrrewolucjoni-
stami.

– Cóż, byli to wrogowie i wła-
dza bolszewików nie mogła ich 
tolerować. Myślałem o nieła-
twej pracy towarzyszy z CzK. 
Sądziłem, że omyłkowo mogą 
mnie rozstrzelać.

Po dwu tygodniach siedze-
nia, celę odwiedził sam Feliks 
Dzierżyński. Szpinger powie-
dział mu o swojej sprawie. Usły-
szał: – Zbadamy.

Ale te badania przeciągały 
się w nieskończoność. Przynaj-
mniej tak mu się zdawało. Któ-
regoś dnia przenieśli Szpinge-
ra do moskiewskiego więzie-
nia, do Butyrek. Po kilku tygo-
dniach wrócił na Łubiankę. Tu, 
po przesłuchaniach, zosta-
łem wreszcie zwolniony. Oca-
lił go przypadek. Ocaliło to, 
że przypadkiem znał, a nawet 
przyjaźnił się, z siostrą... śled-
czego CzK.

Niestety, kolega, Szpinge-
ra, niejaki Schreiner, komuni-
sta niemiecki, miał mniej szczę-
ścia. Nie znał siostry śledcze-
go i został rozstrzelany. Szpin-
ger przyjął to ze zrozumieniem. 

Rewolucji nie robi się w bia-
łych rękawiczkach.

Po wyjściu z więzienia, 
Szpinger został komisarzem 
bolszewickim. Najpierw komi-
sarzem wojennym brygady So-
cjalistycznej Republiki Niem-
ców Powołża. Brygada kwate-
rowała w Saratowie. Stamtąd 
brygada poszła nad Don tłu-
mić bunt Kozaczyzny. W stani-
cach mężczyzn nie było. Każ-
dy zdolny do chodzenia poszedł 
do Denikina. Bolszewicy gwał-
cili, mordowali i palili.

Znad Donu bolszewicy po-
szli na Odessę, a stamtąd zno-
wu na Zachód bić Białopolaków. 
W czasie tych marszów, Szpin-
ger był towarzyszem Izaaka Ba-
bla, poznał też Johna Reeda, 
amerykańskiego dziennikarza, 
autora książki: „Dziesięć dni, 
które wstrząsnęły światem”.

– Na odprawach u Budion-
nego nawet nie wiedziałem, że 
siedzę przy Bablu. On wów-
czas pisał w „Czerwonym Ka-
walerzyście”, ale nie jako Babel. 
Znałem też Reeda. Przyznam 
się, że Reeda znałem bardziej 
jako rewolucjonistę, mniej jako 
dziennikarza. Pamiętam, byli-
śmy z podjazdem w jakiejś wsi, 
gdzie parobkowie mieli konflikt 
z młynarzem. Reed wyjął na-
gan i krzyczy:

– Powiesić drania!
Szpinger przełożył angielski 

okrzyk Reeda na rosyjski. Pa-
robkowie ociągają się, a jeden 
powiada:

– Kiedy nie mamy na czym.
Reed pyta: – A kościół albo 

cerkiew jest?
Była cerkiew.
Reed znowu: – A dzwonni-

ca jest?
Była stara dzwonnica ko-

ścielna.
– No to – krzyczy Reed – jak 

jest dzwonnica, to i jest sznur. 
Wieszać na sznurze drania!

Szpinger powtórzył słowa 
Reeda po rosyjsku. Parobcy 
chwycili młynarza za kark. Po-
wiesili.

Szpinger opowiadał:
– Dzyń – dzyń – odezwa-

ła się dzwonnica i ucichła… 
Tak, rewolucja była sroga, ale 
sprawiedliwa!

Podczas marszu „ku wszech-
światowej rewolucji”, został ko-
misarzem wojennym 3. bryga-
dy 14. kawaleryjskiej dywizji 
Konnej Armii Budionnego. Ktoś 
z bibliotecznej publiczności Ży-
rardowa zapytał:

– Nie bolało pana ser-
ce, gdy słyszał pan, że droga 
do wszechświatowej rewolucji 
prowadzi przez spalone biblio-
teki i przez trupa Polski?

Szpinger odpowiedział 
szczerze i zdecydowanie:

Rewolucja nie bierze jeńców
 ■ Na żołnierskich wiecach w sierpniu 1920 roku, trzymając nagan nad głową, wołał do żołnierzy idą-

cych bić Białopolaków: „Pamiętajcie, rewolucja nie bierze jeńców!” No i nie brali jeńców. Szpinger kazał roz-
strzeliwać Białopolaków. Sam też rozstrzeliwał, dając przykład, jak powinien walczyć bolszewik.

Michał 
Mońko

▶
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Historia i Pamięć
– Walczyliśmy ze szlach-

tą polską, z białymi Polakami, 
a nie z narodem polskim. Zaj-
mowałem się głownie szkole-
niem ideologicznym. Ale kie-
dy było trzeba, rozstrzeliwa-
łem osobiście szlachtę polską. 
Podobne zadania mieli inni ko-
misarze, także Iwan Babel. 
On też rozstrzeliwał. Na koniu 
jeździł nie gorzej ode mnie.

Niekiedy Szpinger razem 
z Bablem przesłuchiwał jeńców.

– Przyznaję, nie lubi-
łem robić białym ułanom bu-
cików, to znaczy… nie lubiłem 
ściągać im skóry. Szedłem czę-
sto na wypady przeciw białym 
Polakom. I wtedy nie braliśmy 
jeńców. Takie były prawa rewo-
lucji, a ja rewolucjonista!

Dywizja Szpingera szła na 
Czernihów, Równe. Tam starli 
się mocno z Polakami. Następ-
nie zostali rzuceni na Lwów.

– Po drodze wycinaliśmy 
kułaków, szablą i ogniem tępi-
liśmy polską szlachtę i burżu-
jów. Śpieszyliśmy się na Za-
chód. Tam, w Niemczech, tliła 
się rewolucja. Mieliśmy ją wes-
przeć. I dalej byśmy poszli aż 
pod Gibraltar!

Na północy doszli do Wisły 
i cofnęli się. Pod Zamościem 
ponieśli ciężkie straty. Kawale-
ria bolszewicka została rozbita 
przez polskich ułanów.

– Cofaliśmy się w okropnym 
deszczu – opowiada Szpinger. 
– Ten czas opisuje Babel w swo-
ich opowiadaniach. Jest takie 

opowiadanie „Zamość”. Jak co-
faliśmy się z Sitańca na Kry-
szów, Miączyn i dalej, dalej...

Na którymś postoju, w dwor-
ku, Szpinger znalazł bibliote-
kę z arcydziełami klasyków pol-
skich i zagranicznych. Dosko-
nała oprawa, wydawnictwa Ge-
bethner & S-ka. Książki walały 
się na podłodze, żołnierze pali-
li nimi w piecu. Nadszedł Babel, 
podniósł jedną książkę, drugą... 
popatrzał na mnie i mruknął:

– Czerwone otoki, syfilis, 
a kultury żadnej.

Takie słowa raniły bolsze-
wickie serce Szpingera. Powie-
dział do Babla:

– Cóż, to rewolucja, a nie 
szlachecki salon!

Żołnierze mogli palić książ-
ki, a Babel mógł mówić, co 
chciał. Nie umiał trzymać języ-
ka za zębami.

– Starałem się nie ule-
gać sentymentom. Ja bym po-
święcił całe biblioteki, wrzu-
ciłbym w ogień cały dorobek 
Gebethnera & Wolffa, gdy-
by od tego zależało pokonanie 
Białopolaków! Jedynym sku-
tecznym sposobem walki z pol-
ską szlachtą, z białymi Pola-
kami, było niszczenie, pale-
nie, wycinanie ich w pień.

Nie brali jeńców, cię-
li wszystkich. Pryncypialność 
Szpingera została nagrodzona. 
Dowódca brygady, towarzysz 
Riabyszew, udekorował go Or-
derem Czerwonego Sztanda-
ru. To było wówczas najwyż-

sze odznaczenie w czerwonej 
armii.

Po wojnie polsko-bol-
szewickiej brygada Stefana 
Szpingera została rzucona na 
Krym. Trwały tam zacięte wal-
ki z białymi oficerami. Bolsze-
wicy nie dawali im pardonu. 
Wszystkich wziętych do nie-
woli, czterdzieści tysięcy, roz-
strzelali. Wielu upiekli w ogni-
skach. Szpinger to pochwa-
lał. Bowiem, jak mówił, „rewo-
lucja ma zwyciężać i przestra-
szać wrogów”.

Po walkach na Krymie wró-
cił na Powołże. Tam wrogiem 
był głód – straszny głód, powa-
lający codziennie ludzi. Szpin-
ger otrzymał zadanie zaże-
gnać głód, wyciąć wrogów od-
powiedzialnych z głód, od-
budować kraj. Zmienił kolej-
ność zadań. Najpierw postano-
wił wyciąć wrogów.

Niemcy byli rozstrzeliwa-
ni masowo. Bo skoro był głód, 
to musiał być także ktoś odpo-
wiedzialny za głód. Takie były 
zasady rewolucji.

Atoli w końcu okazało się, 
że wrogiem odpowiedzialnym 
za głód i zarazem wrogiem ludu 
jest sam lud. Szpinger otwo-
rzył obozy dla wrogów ludu, 
czyli dla ludu. Tysiące chło-
pów rosyjskich, polskich, ukra-
ińskich trafiło do łagrów. Ty-
siące chłopów umierało każ-
dego miesiąca. Cóż, rewolucja 
bez białych rękawiczek nie jest 
przyjemna dla wrogów.

Zanim w 1939 roku zaczęła 
się wojna z Polską, Szpinger 
nie zdążył wyniszczyć wszyst-
kich wrogów ludu. Wybu-
chła wojna – najpierw sowiec-
ko-polska, a później niemiec-
ko-sowiecka.

We wrześniu 1939 roku 
Szpingier agitował na froncie 
i na zapleczu frontu. „Dobić 
Białopolaków!” Kiedy w czerw-
cu 1941 roku front cofał się 
pod naporem Niemców, Szpin-
ger kazał rozstrzeliwać tchó-
rzy – sowieckich żołnierzy.

Po wojnie Szpinger praco-
wałem nad Donem w Obwodo-
wym Komitecie Partii. Po kil-
kunastu latach pracy na pro-
wincji, został przeniesiony do 
Moskwy. Śmierć Stalina przy-
gniotła go do ziemi. Odszedł 
Beria. Chruszczow zezwolił 
na wyjazdy do Polski. Szpin-
ger wybrał się do Łodzi i do 
Żyrardowa.

– Co mnie tu sprowadza? – 
mówił w Żyrardowie. – Wspo-
mnienia młodości, obrazy 
dawnej Piotrkowskiej... Nie ma 
już tych restauracji, tych ka-
wiarń, które znałem w mię-
dzywojniu. Nie ma ludzi, któ-
rych znałem. A może są, tyl-
ko ich nie spotkałem? Ba! Nie 
ma nawet tych nalewek, które 
piłem z przyjaciółmi. Zmieni-
ło się miasto, nawet powietrze 
inaczej pachnie. A mnie się 
zdaje, że ciągle jest rok 1913. 
Zdaje mi się, że zaraz wpad-
nę do księgarni Gebethnera. 

Zaraz przyjdą moi przyjaciele 
i zagramy w preferansa...

– Nie ma tych ludzi, bo 
już w 1917 i w 1918 zosta-
li rozstrzelani, zresztą na sku-
tek pańskiego donosu! – powie-
działem w sali Biblioteki Zakła-
dów Lniarskich im. Rewolucji 
1905 roku.. – Nie pomyślał pan, 
zdrajca i wyrodek, że oni zosta-
li wyrżnięci przez bolszewików, 
których pan agitował?

Szpinger zamilkł, po chwili 
złapał oddech i zawołał:

– No! Zostali wycięci. Praw-
da! A co? A ty kto?

– Gówno to ciebie obchodzi! 
– krzyknąłem.

Do sali weszło trzech straż-
ników, żeby mnie wyprowa-
dzić. Nie utrudniałem im tego 
zadania. Nagle Szpinger pod-
niósł w górę rękę i zawołał.

– Zostawcie go, nieświado-
my jest...

Strażnicy zostawili 
mnie w spokoju.

– Jacyś tam zostali wycię-
ci…– kontynuował Szpinger. 
– A jeśli ci wycięci byli prze-
ciw... rewolucji, przeciw ludo-
wej władzy, przeciw socjalizmo-
wi?! Mieli żyć!? W czasie rewo-
lucji jest zasada: my albo oni. 
W dwudziestym na froncie pol-
skim – ja bym was rozstrzelał… 
– pokazał na mnie. Macie oczy 
kontrrewolucjonisty!

Szpinger spojrzał na mnie 
groźnie. – O tak! – pokazał jak 
by rozstrzelał. – Bo rewolucja 
nie bierze jeńców!

▶

Rzemiosło piekarskie się-
ga w Warszawie średniowiecza co 
notują nieformalne zapisy o „kra-
mach piekarzy” z 1388 roku. Na-
tomiast powstanie cechu pieka-
rzy to formalnie wyryta data roku 
1520 na herbie piekarzy w Sali 
Rzemieślniczej dawnego ratu-
sza warszawskiego; przywileje 
statutowe cechu piekarzy zosta-
ły nadane przez Zygmunta Augu-
sta w 1570 roku. Czasy nowożyt-
ne to pierwszy Zjazd Mistrzów Pie-
karskich w 1923 roku z około 500 
delegatami oraz utworzenie Cen-
tralnego Związku Cechów Piekar-
skich w 1928 roku, które wyda-
wało własne pismo „Piekarz Pol-
ski”. Po II wojnie w czasach so-
cjalizmu pozwolono wypiekać 
chleb w nielicznych małych pry-
watnych piekarniach, które w mia-
stach zazwyczaj były w bocz-
nych uliczkach, schowane aby 
nie kłuć w oczy kapitalizmem pry-
waciarzy. Ale to właśnie te małe 
piekarnie zachowały tradycje pie-
czenia prawdziwego chleba z cia-
sta robionego na drożdżach. Nie-
które z tych piekarni działają do 

dzisiaj i utrzymują wysoką jakość 
pieczywa. Często można tam zo-
baczyć fotografie sprzed kilku-
dziesięciu lat, pokazujące kolejki 
po chleb lub świadectwo Cechu 
Piekarzy – pamiątki świadczące 
o pokoleniach pilnujących tradycji 
tego zawodu.

Ponad 20 lat temu w techno-
logii żywienia powstały sztuczne 
ekspresowe drożdże – wystar-
czy zrobić ciasto, zamrozić je 
a potem dać do mikrofali parę 
minut przed spożyciem. Nie jest 
to jednak prawdziwy chleb i każ-
dy piekarz powie, że nie moż-
na tych dwóch wyrobów po-
równywać. Hipermarkety oferu-
ją wszędzie taki wyrób, z chrupią-
cą skórką, wyglądający jak z ob-
razka, ale nikt nie informuje nie-
stety o dodatkach chemicznych 
tych wyrobów. Jak pokazuje por-
talspożywczy.pl, w 2008 roku 
dziennikarz odwiedził małą war-
szawską piekarnię gdzie znaj-
dowała się wielka kadź z gęstą 
mazią. Tomasz Szymczak, tech-
nolog, wyjaśnił dziennikarzowi: 
„to nasz zakwas. Chleb z defini-

cji to jest pieczywo z mąki żyt-
niej ukwaszonej.(...) Ale pieczy-
wo wykonane w stu procentach 
z mąki pszennej, albo z mąki żyt-
niej nieukwaszonej, wyłącznie na 
drożdżach lub innych wynalaz-
kach, nie jest chlebem”.

Ale w Polsce nie ma nieste-
ty nakazu podawania składu pie-
czywa ani norm które definiowa-
łyby co to jest chleb. W wywiadzie 
dla portalspożywczy.pl, profesor 
Magdalena Włodarczyk – Kier-
czyńska, mikrobiolog z Politech-
niki Łódzkiej, stwierdza: „Czy sok 
z winogron wymieszany ze spiry-
tusem to wino? Tak samo chleb 
z supermarketu wcale nie jest 
chlebem. Oni tam biorą gotową 
mrożoną masę, dodają drożdży, 
by ciasto urosło, i pieką. To ład-
nie pachnie, ładnie wygląda. Ale 
na drugi dzień kruszy się, psuje, 
szybko pleśnieje i jest niezdrowe”. 
Profesor odkryła, że w zakwasie 
„znajdują się szczepy pięciu bak-
terii mlekowych (...) i dodatko-
wo drożdże. Razem ta mieszan-
ka wywołuje fermentację związ-
ków zawartych w cieście (...), co 

prowadzi do eliminacji związ-
ków rakotwórczych, w tym azo-
tanów, azotynów i toksyn ple-
śniowych”.

Czy w takim razie Pola-
cy jedzą chleb, bez względu na 
to w którym sklepie został ku-
piony? Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa, (KOWR), na pod-
stawie badań GUS, stwierdza, 
że w 2019 roku średnie spożycie 
przetworów zbożowych w Pol-
sce wyniosło 5, 36 kg na osobę 
miesięcznie, w tym pieczywo sta-
nowiło 56 proc. W roku poprzed-
nim, statystyczny Polak konsu-
mował 3,15 kg pieczywa mie-
sięcznie, z czego najwięcej chle-
ba jedli emeryci, renciści i rolnicy.

Więcej nacji docenia polski 
chleb. KOWR podaje, że nasze 
pieczywo jest cenione za grani-
cą za swój niepowtarzalny smak 
i różnorodność, z dodatka-
mi ziół, orzechów i bakalii. Eks-
port pieczywa i wyrobów cukier-
niczych wzrasta: w 2019/2020 
sprzedano produkty wartości 
1,8 mld euro, o 9 proc. więcej 
niż w poprzednim sezonie, z cze-

go chleb stanowił 9 proc. Odbior-
cami były głównie kraje UE oraz 
– Rosja. Dowodem wysokiej ja-
kości naszych wyrobów piekar-
niczych jest lista produktów tra-
dycyjnych 362 wyrobów piekarni-
czych i cukierniczych, którą stwo-
rzyło ministerstwo rolnictwa. Po-
siadamy również 7 unijnych cer-
tyfikatów produktów regionalnych 
i tradycyjnych: rogal świętomar-
ciński, andruty kaliskie, piereka-
czewnik, obwarzanek krakow-
ski, chleb prądzyński, kołocz ślą-
ski/kołacz śląski oraz cebulorz lu-
belski.

Te tradycyjne wyroby, chleb 
pachnący i smakujący wybor-
nie na drugi dzień, przeróżne 
bułki z makiem, to nasze bo-
gactwo – nie w pojęciu zysku, 
ale naszego narodowego dzie-
dzictwa. Wielu z nas, którzy 
byli za granicą, przekonali się, 
że takiego chleba jak z tych 
małych rodzinnych piekarni 
nie ma nigdzie na świecie. Pa-
miętajmy o tym, robiąc zakupy 
dnia powszedniego.

Chlebem i solą
 ■ Chleb jest jednym z produktów które spożywamy codziennie, przynajmniej więk-

szość z nas. Wypiek chleba jest w Polsce tradycją sięgającą średniowiecza, jak i wie-
le zwyczajów w naszej kulturze, które przetrwały stulecia. Przykładem jest powitanie chlebem i solą, piękna trady-
cja zachowana nie tylko przy obchodach dożynkowych, ale też przy witaniu nowożeńców. Chleb w Polsce szanujemy 
jako podstawę żywienia o wielowiekowych korzeniach, bez względu na dietę jaką obecnie stosujemy.

Agnieszka Marczak
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– Myśmy ćwiczyli dwa razy 
dziennie, mieliśmy do dyspo-
zycji salę. To był zespół, który 
można było obudzić o 12 w nocy 
i on grał. Był taki moment, 
że mieliśmy sześciu siatka-
rzy w kadrze Polski. Czyli pół 
narodowej dumy było z Gwar-
dii Wrocław. Później przyszedł 
jednak stan wojenny, który roz-
pieprzył sprawę – w swoim sty-
lu wspominał po latach Włady-
sław Pałaszewski.

Dzisiaj rozmawiamy 
ze Zbigniewem Barańskim, któ-
ry z wrocławską Gwardią zwią-
zał się w latach 70. i przy siat-
kówce już, jako trener żeńskich 
grup młodzieżowych, trwa do 
dzisiaj.

Od marca 2020 roku 
trwa w Polsce pandemia CO-
VID-19. Wiele zakładów pra-
cy przeszło na pracę zdal-
ną, również nauka odbywa-
ła się w tym systemie. Ak-
tywność fizyczna spadła. Co 
zrobić żeby tych ludzi do niej 
zmobilizować?

To szeroki temat i na czasie, 
bo wiele osób w dobie pande-

mii, pracując w domu, ulega 
stresowi, a stres jest niewidocz-
ną, podstępną, zabójczą choro-
bą. Aktywność fizyczna jest nie-
zbędna, bo między innymi po-
maga pokonać stres. Prowadzę 
treningi siatkówki grup młodzie-
żowych i widz e, że brak kontak-
tu z rówieśnikami i zamknięcie 
zajęć było bardzo destrukcyjne. 
Bo oni wszyscy od razu ucieka-
ją w telefon i komputer. Ciężko 
ich zmobilizować do jakiegokol-
wiek ruchu, nawet na dwór nie 
chcą wyjść.

Tak samo ludzie, którzy pra-
cują w domu. Dopiero, kiedy się 
źle poczują i idą do lekarza, do-
wiadują się, jak bardzo ważna 
jest aktywność fizyczna. Jesz-
cze jak mają psa to wychodzą 
na spacer, a jak nie mają psa 
to siedzą w domu i ich problemy 
zdrowotne się pogłębiają.

Przeszedłem w swoim życiu 
drogę sportową i wiem, jak waż-
na jest systematyczność. Daw-
niej był w radiu program nada-
wany codziennie – gimnasty-
ka poranna. Opisywano trzy 

ćwiczenia i trzeba było je po-
wtarzać.

Ja do dzisiaj ćwiczę codzien-
nie, choć mam już 72 lata. Ćwi-
czę zestaw, który sam wymyśli-
łem, trwa on może 10-15 minut, 
ale codziennie, cierpliwie i sys-
tematycznie go powtarzam.

Jaki to jest zestaw ćwiczeń?

Wykonuje trening na trzy grupy 
mięśniowe. Na nogi – przysiady 
pod kątem 90 stopni w trzech 
seriach po dziesięć przysiadów. 
Na obręcz barkową – pomp-
ki w klęku podpartym, trzy serie 
po dwadzieścia pompek, czy-
li sześćdziesiąt. Do tego w le-
żeniu ćwiczenia na brzuch (po-
pularne brzuszki). Można do-
dać scyzoryk, rowerek. To są 
moje trzy ćwiczenia. I robię je 
codziennie. Po tych ćwicze-
niach, po nich czuję się bardzo 
dobrze.

Prowadzi pan młodzież, któ-
ra przychodzi na trening, ale 
to już jest trening specjali-
styczny. A co zrobić z mło-
dzieżą, która przez ostat-
ni rok miała prowadzone 
zdalnie nawet lekcje wycho-
wania fizycznego lub w ogó-
le ich nie miała?

To jest poważny problem, 
z wypowiedzi moich kolegów, 
którzy uczą lekcji wychowa-
nia fizycznego wynika, że trze-
ba rozróżnić dwie rzeczy – 
świadomość i nakaz. Świado-
mość jest wtedy, kiedy sza-
nuje się nauczyciela i wszyt-
ko, co on mówi, traktuje się po-
ważnie. Wtedy, gdy uczeń usły-
szy: Zrób trzy ćwiczenia, np. 
pajacyki w treningu tabata, 
czyli w rytm muzyki (dwadzie-
ścia minut pracy, przerwa i tak 
trzy razy), to zrobi te ćwiczenia. 
A kto nie ma świadomości bę-
dzie zawsze oszukiwał. A jak 
nie ma kamerki to w takim zdal-
nym nauczaniu jest to możliwe.

To jak zachęcić ucznia, żeby 
zrobił te ćwiczenia?

Tu jest wiele punktów zapalnych 
czy osoba, która ma się ruszać 
jest sama, czy ma rodzeństwo, 
czy ma warunki. Czy ma moż-
liwości żeby coś zrobić. Dzisiaj 
dzieci z reguły mają warunki, 
mają swój pokój i metr kwadra-
towy mogą łatwo wygospodaro-
wać. Ale są też sytuacje, że jest 
to wielodzietna rodzina i bra-
kuje płaszczyzny do ćwiczeń, 

bo dzieci będą się wstydzić 
albo rodzic nie pozwala, różnie 
to wygląda.

Myślę, że ważny jest pokaz. 
Dobry będzie filmik z ćwicze-
niami nagrany na YouTube, któ-
ry jest bardzo dobrym przekaź-
nikiem. Trzeba nie tylko mówić, 
ale też pokazać, jak ćwicze-
nia wykonywać. Najlepiej, żeby 
mówił o tym znany sportowiec, 
który jest dla wielu autorytetem. 
Pamiętam, jak w mojej dyscy-
plinie Tomasz Wójtowicz, zło-
ty medalista mistrzostw świa-
ta (1974) i igrzysk olimpijskich 
(1976), dostawał medal i przy 
tej okazji telewizja przypomnia-
ła jak on już w dzieciństwie ćwi-
czył. Ten obraz mam od lat za-
kodowany. Każdy młody czło-
wiek patrzy na najlepszych i ko-
duje, co trzeba zrobić, żeby coś 
osiągnąć.

Czy odżywianie jest ważne 
przy aktywności fizycznej?

Funkcjonuje w sporcie od pięć-
dziesięciu lat, wierzyłem w sys-
tematyczność i ciężką pracę, 
ale po pięćdziesięciu latach 
pracy doszedłem do wniosku – 
moi koledzy sportowcy i tre-

Aktywność fizyczna 
jest niezbędna

 ■ Był rok 1980. Gwardia Wrocław zdobyła pierwszy w historii złoty medal w Mistrzostwach Polski. 
Skład drużyny wyglądał imponująco: Zbigniew Barański, Marek Ciaszkiewicz, Maciej Jarosz, Ireneusz 
Kłos, Lech Łasko, Benedykt Marszałek, Bogusław Mielnikiewicz, Krzysztof Olszewski, Sławomir Skup, 
Włodzimierz Zachciał. Trenerem byli Władysław Pałaszewski i Jerzy Suchanek. Wszyscy podstawowi 
gracze trenerskiego duetu należeli w tym czasie bądź do kadry narodowej seniorów, bądź juniorów.

Magdalena 
Szymerowska

▶
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nerzy również – że to jest 

tylko 40 procent. A gdzie jest 
pozostałe 60 procent? I oka-
zuje się, że zaniedbaliśmy mo-
tywację, nastawienie i właśnie 
odżywianie. Bez tego nic nie 
osiągniemy. Musi być odpoczy-
nek pomiędzy treningami. Od-
nowa biologiczna. Rehabilita-
cja. Dzisiaj w drużynie jest die-
tetyk, psycholog, lekarz. Kie-
dyś trener spełniał wszystkie 
te funkcje.

To w sporcie wyczynowym, 
a jak to wygląda w normalnej 
aktywności?

Cały obowiązek aktywności 
spada na rodziców. To się roz-
kłada po połowie. Pięćdzie-
siąt procent to ambicja i chęci 
dziecka, a druga połowa to na-
stawienie i pomoc rodziców. 
Czy są prosportowi, czy nie. 
Czy będą zachęcać i motywo-
wać dziecko, czy poświęcą mu 

swój czas. Chodzę z wnukami 
to widzę, że jest dużo wybudo-
wanych placów zabaw, na któ-
re przychodzą rodzice z dzieć-
mi. Niestety rodzice wypusz-
czają dzieci na plac zabaw, 
a sami siedzą na ławkach za-
jęci przeglądaniem Interne-
tu w telefonie. W ogóle się nie 
interesują, co dzieci robią. Ja 
się zawsze starałem i brałem 
aktywny udział w aktywności 
dzieci.

We Wrocławiu, wiele osób 
może jeszcze o tym nie wie, 
jest trener osiedlowy. Mło-
dzież niezrzeszona może przy-
chodzić na zajęcia do obiek-
tów sportowych. Jest też co-
raz więcej fajnych obiektów 
przy szkołach i tam też można 
ćwiczyć. Tylko trzeba młodzież 
zachęcić.

Wracając do wątku żywienio-
wego. Jak to wygląda w spo-
rcie wyczynowym?

Pamiętam dawniej na trenin-
gach nawet wody mineralnej 
nie było, bo nie było pieniędzy. 
Teraz jest inaczej, są rygory, 
które narzuca związek. Dosta-
jemy sprzęt i dostaliśmy spe-
cjalistyczną wagę i okreso-
wo ważymy naszą młodzież. 
Z tego urządzenia dostajemy 
pełny wydruk. Ile dana osoba 
ma tkanki mięśniowej, czy jest 
zatłuszczona, czy nie. I wte-
dy wiemy,. czy dobrze się odży-
wia. Jeśli nie reagujemy razem 
z dietetykiem.

A jak się powinna odżywiać?

Tu jest ważna rodzina, bo 
są dzieci, które są wegetariana-
mi lub występują zmiany hormo-
nalne, które zachodzą u dziew-
czynek w wieku 15-16 lat, więc 
ta waga skacze. Mamy spotka-
nia dotyczące zdrowego żywie-
nia. Przede wszystkim chce-
my wykluczyć wszystko, co nie 

jest zdrowe, chipsy, coca colę… 
Jemy wszystko to, co jest natu-
ralne: owoce, warzywa, maka-
ron. Uczymy, kiedy i jaki posiłek 
zjeść przed meczem. Nie może 
być zbyt ciężki. Teraz trenerzy 
zabierają na mecze specjalne 
batony, banany i napoje tonizu-
jące w bidonach.

Czy osoby siedzące w do-
mach jedzą więcej?

Tak. Siedzenie w domu, bez 
aktywności fizycznej apetyt 
się wzmaga. Jemy często z nu-
dów. I zdecydowanie za dużo.

Czy ćwiczenia izometryczne 
są najlepsze?

Ćwiczenia izometryczne 
nie wymagają użycia specjali-
stycznych sprzętów – wystar-
czy praca z ciężarem własnego 
ciała. Samemu stopniujemy so-
bie ich intensywność, ponieważ 

elastyczność mięśni jest róż-
na w różnym wieku, więc najle-
piej bez obciążeń samemu so-
bie ją regulować. I stretching – 
czyli rozciąganie. Te ćwicze-
nia są najważniejsze i wyma-
gają odrobiny czasu, żeby 
je wykonać.

Projekt wykonano dzięki partnerstwu 
z Fundacją LOTTO im. Haliny Kono-
packiej.

Do tego celu służą ćwicze-
nia rozciągające profesjonal-
nie nazywane stretchingiem. 
Korzystnie wpływają nie tylko 
na osoby intensywnie ćwiczą-
ce, bo przynoszą ulgę spiętym 
mięśniom po intensywnym tre-
ningu, ale również są idealne 
dla osób niećwiczących. Takie 
osoby również mogą mieć spię-
te mięśnie na przykład po cało-
dniowym siedzeniu przed kom-
puterem, w pracy zdalnej czy na 
lekcjach zdalnych. Rozciąganie 
trzeba dopasować do nas sa-
mych i naszych potrzeb. Bywa-
ją zestawy ćwiczeń polegają-
ce na rozciąganiu dynamicznym 
bądź statycznym. Ćwiczenia dy-
namiczne bardzo często wyko-
rzystują osoby aktywne fizycz-
nie w czasie rozgrzewki. Ponie-
waż idealnie przygotowują mię-
śnie i stawy do dalszego obcią-
żenia. Za to ćwiczenia rozciąga-
jące statyczne sprawdzają się 
po wysiłku, sprzyjając regenera-
cji układu mięśniowego. Jednak 
nie tylko osoby trenujące powin-
ny wykonywać takie zestawy 
ćwiczeń. Również osoby zasie-
działe w domu. Ponieważ dzięki 
temu nasze ciało między innymi 
aparat ruchu, na który składa się 
układ kostny, mięśniowy i stawy 
będzie odpowiednio działał.

Przy ćwiczeniach rozciąga-
jących bardzo ważne jest rów-
nież rozważne i odpowiedzialne 
ich wykonywanie, żeby nie zro-
bić sobie krzywdy. Przez ich nie-
właściwe wykonywanie czy zbyt 
mocne dociskanie można nade-
rwać sobie mięśnie.

Ćwiczeniem dynamicznym 
jest na przykład młynek na ob-
ręcz barkową. Jest to krąże-

nie rękami w stawie barko-
wym do przodu. Wykonuje się 
je w trzech seriach, gdzie każ-
da liczy po 30 sekund. Innym 
ćwiczeniem stretchingu dyna-
micznego angażującym dolną 
partię ciała jest krążenie nogą 
do tyłu. Wykonuje się je stojąc 
prosto, układając dłonie na bio-
drach i zginając nogę w stawie 
kolanowym przed sobą. Następ-
nie wykonuje się odwodzenie 
biodra i nogi do tyłu. Powtarza-
my dwa razy po 25 sekund po 

jednej stronie po czym zmienia-
my stronę. Ostatnim ćwiczeniem 
dynamicznym są skręty tułowia. 
Polegają, żeby stanąć wypro-
stowanym z rękami zgięty-
mi w stawie łokciowym do cia-
ła. Następnie przekręcać górą 
ciała raz w jedną, raz w drugą 
stronę.

Idealnymi ćwiczeniami po 
zmęczeniu mięśni jest rozcią-
ganie statyczne między inny-
mi na tułów, brzuch, klatkę pier-
siową, biodra czy kończyny dol-

ne. Wzorowym ćwiczeniem na 
tułów po godzinach siedzenia 
będzie skłon ze skrzyżowany-
mi rękami. Wystarczy stanąć 
i zgiąć się w dół, żeby utworzył 
się kąt 90 stopni z udami. Na-
stępnie trzeba skrzyżować ręce 
za kolanami i podciągnąć tułów 
do góry.

Na rozciągnięcie mięśni pro-
stych brzuch doskonale nada 
się wykonanie pozycji kobry. 
Kładziemy się na brzuchu i dło-
nie opieramy o ziemię przy bar-

kach. W następnej kolejno-
ści prostujemy je, wykonując 
tę czynność dwa razy po 15 lub 
20 sekund w zależności od na-
szych możliwości.

Odpowiednim ćwicze-
niem rozciągającym klatkę pier-
siową będzie odchylenie ramion 
do tyłu z obu stron. Wystar-
czy wyprostowanym usiąść na 
krześle, spleść palce za pleca-
mi, kierując wnętrze dłoni do 
środka i podnosić stopniowo tak 
ułożone ręce do góry. Wykonu-
jemy je dwa razy po 10 sekund.

Motylek w pozycji leżącej 
jest bardzo dobry na rozluź-
nienie bioder. Kładziemy się 
na ziemi, łącząc stopy i zgina-
jąc kolana na boki. Leżymy tak 
przez 20 sekund, po czym po 
10-sekundowej przerwie po-
wtarzamy.

Ostatnim ćwiczeniem w cza-
sie takiego treningu może być 
prosty skłon w dół nazywa-
ny zgięciem bioder, które ide-
alnie rozciągają kończyny dol-
ne dokładniej mięsień kulszo-
wo-goleniowy. Stajemy prosto 
i wykonujemy skłon w dół.

Takie ćwiczenia są proste 
i możliwe do wykonania przez 
każdego. Nie potrzeba żadne-
go sprzętu,a to jest kolejna ich 
zaleta. Jednak jeżeli ktoś ma 
drążek sportowy w domu bar-
dzo sprawdzi się on do rozcią-
gania i wzmacniania, wystar-
czy chwilę na nim powisieć po 
męczącym dniu. Co sprawi, 
że mięśnie właściwie się roz-
ciągną.

Projekt wykonano dzięki partnerstwu 
z Fundacją LOTTO im. Haliny Kono-
packiej.

Autorka artykuĹ‚u w profesjonalnym treningu

Stretching, czyli rozciąganie
 ■ Ważnym aspektem naszego życia jest mobilność mięśni. To dzięki niej możemy się bez-

boleśnie się poruszać. Ważne są nie tylko ćwiczenia wzmacniające – poprawiające gęstość 
i ich siłę, ale również aktywność poprawiająca ruchomość naszego organizmu.

Emilia Kaba

▶
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Myśli i Kultura

Zapowiada się interesująca, myśląca i wrażliwa na twór-
cze możliwości języka młoda poetka. Ukochała krótkie, 
zdyscyplinowane formy. Już w tych strofach wyczuwa 
się pragnienie odkrywania świata, poznawania jego ta-
jemnic i budowania własnego miejsca w polskiej litera-
turze. O ile wytrwa w pięknej i mądrej pasji, można spo-
dziewać, że za kilka lat, a może nawet wcześniej, zo-
baczymy jej pierwszy, samodzielny, z nową dykcją, to-
mik wierszy. W rozmowie zwierzyła mi się, że na po-
czątku szło jej pisanie bardzo ciężko. Jednak z bie-
giem czasu natchnienie częściej ją nawiedza. Nieraz 
pisze wiersz szybko i powiada żartobliwie, że robi to tak 
pośpiesznie, by strofy ją nie opuściły, by nie uciekły. In-
nym zaś razem, jak dodaje, odkłada na późniejszy czas, 
by wiersz dojrzał. I robi słusznie. W tym miejscu dora-
dzam wszystkim młodym twórcom. Nie spieszcie się. 
Nie róbcie nic na siłę. Wszystko ma swój czas. Wszyst-

ko we właściwym czasie dojrzewa. Po napisaniu tek-
stu, odłóżcie go na kilka dni i ponownie do niego zajrzyj-
cie, a przekonacie się, że tu i ówdzie trzeba coś popra-
wić, zmienić, przetworzyć. Ale ta reguły nie wszystkich 
obowiązuje. Bywają i tacy poeci, którzy w natchnieniu 
od razu stwarzają arcydzieła. Zanim jednak wy młodzi, 
stworzycie te arcydzieła, dajcie szanse waszym wier-
szom, by nabrały siły i blasku. Odłóżcie na bok i znowu 
się nad nimi pochylcie. Nasza dzisiejsza bohaterka po-
wiada, że „jeszcze coś w wierszu zmienia”. O nastroju 
i magii poezji decyduje też nastrój, w którym tworzymy. 
Dominika mówi, że „ta cała pandemia i zamkniecie spra-
wiły, iż wiersze stały się trochę bardziej ciemne i smut-
ne”. Ale ma nadzieję, że „jak wszystko zacznie wracać 
do normy, to i wiersze staną się jaśniejsze”. Pamiętaj-
cie przy tej refleksji, że dobry wiersz rodzi się zarów-
no w smutku jak i w radości, w cierpieniu i w entuzja-

zmie. To zależy tylko od talentu, wyobraźni i wrażliwo-
ści autora. Wsłuchujcie się we własne potrzeby. Rozpo-
znawajcie własne możliwości. I nie załamujcie się, jak 
coś nie wychodzi. Bo tak bywa, że dzisiaj nie wychodzi, 
a za miesiąc, czy nawet za rok, błyska nowa myśl. Nie-
raz kryzys twórczy pojawia się po to, byście nabrali sił 
do nowych dzieł. I jeszcze jedno. Czytajcie dobrych po-
etów. Dobrych i bardzo dobrych. Nie sugerujcie się tym, 
co w Internecie. Bo w Internecie w 90% leci sama grafo-
mania. Unikajcie jej jak ognia. Bo ona zaraża. Powoduje 
kalectwa, nieodwracalne zmiany. Niszczy wrażliwość. 
Zabija poczucie piękna. A w poezji piękno jest najważ-
niejsze. Piękno strof, języka, metafory. Poezja bez me-
tafory nie jaśnieje. Czytajcie najlepsze pismo polskie 
„Literatura na świecie”. To miesięcznik. Tam trwa duża 
selekcja. Złe teksty zdarzają się rzadko. Powodzenia. 
(St. S.)

Dominika Marzec
Stanisław Srokowski

Młode Talenty

Kiedy pojawiły się Twoje teksty literackie?

Swój pierwszy wiersz napisałam na początku 1 kla-
sy liceum. Wcześniej podejmowałam próby spisywa-
nia swoich wewnętrznych przemyśleń i rozważań, jed-
nak ich skonkretyzowanie nadeszło właśnie wtedy. 
Od tamtej pory rozwijam się poetycko.

Dlaczego piszesz?

Piszę, ponieważ tak czuję. Czuję, że wypełniam tym 
część swojego życia. Daje mi to również poczucie 
spełnienia, ponieważ do jakiejś części odbiorców moja 
poezja już trafiła (chodzi o znajomych oraz rodzinę), 
albo jeszcze trafi. Sama myśl, że ktoś może przeczy-
tać mój wiersz i choćby na chwilkę się zatrzyma, za-
stanowi nad nim lub nad sobą jest piękne.

Jakich poetów, prozaików cenisz, lubisz?

Najbardziej podziwiam Williama Szekspira. To ile dzie-
dzictwa po sobie zostawił i czego dokonał jest dla mnie 
niesamowite. Choć język, którym pisał w tamtych cza-

sach bardzo się zmienił do chwili obecnej to nadal jest 
czytany i możemy wyłuskać z jego tekstów bardzo 
dużo wiedzy. Natomiast z prozaików ostatnio bardzo 
polubiłam Bułhakowa („Mistrz i Małgorzata”) i Dosto-
jewskiego („Zbrodnia i Kara”), a to dzięki temu, że aku-
rat w ostatnim czasie omawialiśmy oba dzieła w szkole.

Jak reaguje na Twoją twórczość rodzina, szkoła, 
koledzy?

Wszyscy bardzo mnie wspierają i ochoczo recenzu-
ją moją twórczość. Jestem im niezwykle wdzięczna 
za każdą opinię, a szczególnie za te, dzięki, którym 
mogę coś poprawić w moich wierszach.

Jakie masz plany twórcze?

Już przed pandemią i tym całym zamknięciem pla-
nowałam wydać mój pierwszy tomik, ale niestety mu-
siałam to odłożyć. Dlatego postanowiłam, że wyko-
rzystam ten czas na dopracowanie moich materia-
łów i jeszcze chwilę zaczekam. Jednak jest to obec-
nie moje marzenie.

Wypełniam część swojego życia
 ■ (z autorka rozmawia Stanisław Srokowski)

Pasja
Przeszkadza mi skóra
Czuję pod nią coś twardego, ukształtowanego
Wiem, że chce się wydostać
Ale nie wie jak
Ale nie wie po co
Ale nie wie kiedy
Daje znać, że tam jest
Nie pozwala o sobie zapomnieć
Drzemie jak smok, który budząc się sieje spustoszenie
Chcę to wypuścić
Wiem, że jest dobre
Przyniesie mi dużo radości i spełnienia
Ale nie wiem jak
Ale nie wiem kiedy
Ale nie wiem po co

Zażalenie śmiertelnika
Kpina, kpina, kpina
Wszystko jest kpiną
Duszącym się chichotem losu
Dławiącym się śmiechem szaleńca
Dla jednego sprawiedliwego masz ocalić wszystkich
I gdzie jesteś?
Nie znalazł się ani jeden człowiek zaspokajający Twoje oczeki-
wania?
Czekamy!
Na lepsze jutro, pojutrze, resztę dni
Nie patrz na ludzi siedzących w pierwszych ławkach
Nie patrz na ludzi idących w pierwszym rzędzie za Tobą
Już raz Cię zranili
Nie patrz oczami
Patrz całym sobą aby dostrzec tę małą duszę godną ocalenia
Duszę czystą i świadomą czego od niej oczekujesz

Dom głuchego milczenia
Masz nic nie mówić

pomocy
Masz być cicho
Jeśli ktoś się dowie

tu jestem
Ty zamilkniesz
Nikt ci nie pomoże

słyszy mnie ktoś?
Nikt nie zauważy
Twoje słowo przeciw mojemu

za późno

Wybory
Czy myślisz, że słowa coś załatwią?
To tylko nędzne narzędzie w ręku…
Kogo?
Każdego kto chce usprawiedliwienia
na wyrządzone przez niego krzywdy
Czy sądzisz, że listy coś dadzą?
Są wyłącznie marnym popychadłem…
Dla kogo?
Dla osoby przekładającej ich pokaźny stosik
z miejsca na miejsce
Kochają Cię?
Idź
Ty ich kochasz?
Biegnij!

Świat
Każdy promyk słońca jest jak błaganie świata o oddech
Każdy szmer wody jest niczym cichy szept o pomoc
Każde tornado jest manifestem niesprawiedliwości

Każda burza jest ostrzeżeniem
A każde trzęsienie Ziemi jest atakiem
A może jest obroną?

Przed śmiercią
Weszłam do ciemnego pokoju
Na środku stało krzesło
Już nic nie jest takie samo
Już niczego nie da się cofnąć
Już nawet nic nie naprawisz
Stoisz i patrzysz na krzesło oświetlone
ciepłym światłem
Jego kolor, kształt
Napływają wspomnienia
Stało u Ciebie w salonie
Siedziałeś na nim
W zimne wieczory z herbatą w ręku czytałeś Szekspira
Czekałeś aż dzieci wrócą ze szkoły
by usiąść Ci na kolanach i przytulić
Na nim umarłeś z tęsknoty za nimi
Weszłam do ciemnego pokoju
Na środku stało krzesło

Niezwykłe
Niezwykłe są plaże,
które człowiek niszczy
Niezwykłe są emocje,
które człowiek zastępuje tabletkami
Niezwykłe są wypadki,
które człowiek powoduje
Niezwykłe jest to, że zawładnęliśmy chmurami
A i tak rodzimy się oraz umieramy w pustce
Niezwykłe jest to co proste i oczywiste

▶
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Polska i Polacy

Polska Izba Mleczna definiuje 
branżę mleczną jako gałąź go-
spodarki obejmującą cały łań-
cuch w produkcji mleka i prze-
tworów – są to również produ-
cenci pasz i nawozów, laborato-
ria, producenci dodatków, pół-
produktów, maszyn, urządzeń, 
środków higieny, dystrybutorzy 
i wiele innych. To olbrzymia sieć 
przedsiębiorstw prężnie działa-
jących w tej dziedzinie gospo-
darki.

Polskie mleczarstwo się-
ga lat trzydziestych XIX wie-
ku. Wtedy powstawały pierw-
sze ziemiańskie spółki i chłop-
skie spółdzielnie, głównie przy 
dworach ziemiańskich w zabo-
rze pruskim i austriackim, w któ-
rych władze pozwalały na dzia-
łaność, w przeciwieństwie do 
zaboru rosyjskiego. W Gali-
cji w 1889 roku Franciszek Stef-
czyk założył pierwsze udziało-
we spółki chłopskie, które sta-
ły się podwalinami spółdziel-
ni mleczarskich. Przed I wojną 
światową we wszystkich trzech 
zaborach działało 600 spół-
dzielni mleczarskich, prowadzą-
cych przetwórstwo mleka w 770 
zakładach. Zniszczenia wojen-
ne osłabiły polskie rolnictwo, 
ale od 1924 roku mleczarstwo 
polskie znów zaczęło się roz-
wijać przede wszystkim dzięki 
dobrej organizacji, zrzeszaniu 
się w większe organizacje oraz 
szkoleniu kadry. Przed II wojną 
zarejestrowano 1475 spółdziel-
ni mleczarskich, mających oko-
ło 700 tysięcy członków. War-
to wiedzieć o historii tych mle-
czarni, ponieważ to ich trady-
cje pozwoliły polskiemu rolnic-
twu przetrwać opresje socjali-
zmu, wyjść z PGR-owskiej za-
leżności na drogę rozwoju i nie-
zależności. I osiągnąć sukces.

Wracając do historii – 
już w 1944 roku przy Państwo-
wej Szkole Mleczarskiej w Rze-
szowie zorganizowano Mało-
polski Związek Mleczarski, a po 
1945 roku uruchomiono 685 

zakładów mleczarskich. Roz-
wój następował do 1951 roku, 
kiedy upaństwowiono spół-
dzielnie i zmuszano je do obo-
wiązkowych dostaw mleka. 
To zahamowało produkcję. Za-
stój w rolnictwie trwał aż do 
przemian w latach 80. kiedy rol-
nicy zaczęli się na nowo organi-
zować, tworząc własne związ-
ki spółdzielcze. Rezultatem jest 
prężna organizacja działają-
ca od 1998 roku jako Krajowy 
Związek Spółdzielni Mleczar-
skich Związek Rewizyjny.

Dzisiejsze rolnictwo to ga-
łąź gospodarki z imponujący-
mi wynikami. Dla przykładu – 
Instytut Europejskiego Bizne-
su, w rankingu finansowym 
przedsiębiorstw województwa 
podlaskiego „Brylanty Polskiej 
Gospodarski 2020 Wojewódz-
twa Podlaskiego”, oznaczył 
Grupę Mlekovita jako najlepszą 
z wartością rynkową 1,273,2 
mln zł. Skalę tego przedsię-
biorstwa pokazuje jego eks-
port – jest obecny w 167 kra-

jach na świecie, zatrudnia 5 ty-
sięcy wykwalifikowanych pra-
cowników, a 15 tysięcy pol-
skich rolników dostarcza mleko, 
aby przerobić 8 MILIONÓW li-
trów na DOBĘ. Inną polską fir-
mą, jedną z wielu spółdzielni 
tej branży, jest Piątnica. Jako 
pierwsza wprowadziła ona pa-
szę bez GMO i bardzo wyso-
kie standardy produkcji swoich 
towarów; jako pierwsza w bran-
ży uruchomiła własną elektro-
ciepłownię, wykorzystującą gaz 
ziemny oraz własną oczysz-
czalnię ścieków. Piękne trady-
cje Piątnicy to ponad stuletnia 
obecność na rynku mleczar-
skim, z imponującymi wynika-
mi w rankingu Rzeczypospo-
litej w 2020 roku doceniono jej 
„umacnianie pozycji na rynkach 
krajowym i zagranicznych”, 
a w 2018 roku została wyróż-
niona przez Londyńską Giełdę 
Papierów wartościowych na li-
ście 1000 najbardziej imponują-
cych europejskich firm – jako je-
dyna z branży mleczarskiej.

Innym gigantem mle-
ka jest Mlekpol, który rapor-
tował rekordowy skup mle-
ka w 2020 roku – 1,98 miliar-
dów litrów, a prognozuje prze-
kroczenie 2 mld w bieżą-
cym roku. Ich nakład na Zakład 
Produkcji Wyrobów Sprosz-
kowanych w Mrągowie wyno-
sił 150 mln zł, dzięki cze-
mu uzyska gwarancję wyko-
rzystania wszystkich nadwy-
żek surowca od dostawców. 
Mlekpol eksportuje ponad 30 
proc. wyrobów do Azji, Afry-
ki, Ameryki Północnej i Po-
łudniowej. Do spółdzielni na-
leży 9000 rolników, a zatrud-
nionych jest 2800 pracow-
ników w trzynastu zakła-
dach w Polsce. Podane przy-
kłady przedsiębiorstw mle-
czarskich to tylko kilka spośród 
producentów świetnych wyro-
bów w każdej zarówno miliono-
wych, jak i mniejszych gospo-
darstw zaopatrujących lokalne 
sklepy. Warto również pamię-
tać, że rząd działa w ułatwieniu 

dostarczania produktów rolni-
czych w akcji „od pola do stołu”.

Eksport naszych towarów 
stale rośnie – zeszły rok odno-
tował 2 proc. wzrostu w serwat-
ce w proszku, serach i twaro-
gach, chociaż pandemia nieste-
ty spowodowała obniżkę innych 
produktów. Jak informuje por-
talspozywczy.pl, największy-
mi odbiorcami naszych towa-
rów są Niemcy, Czechy, Wiel-
ka Brytania, Algieria i Holandia, 
ale jesteśmy również notowa-
ni w Chinach.

Krajowy Związek Spółdziel-
ni Mleczarskich Związek Rewi-
zyjny (ZKSMZR) organizuje co-
rocznie Mleczne Mistrzostwa 
Polski, wyróżniając dostawców 
mleka w kategorii gospodarstw 
do 300 hektarów. Na Dolnym 
Śląsku zwyciężył dostawca do 
Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej w Kole – 1.590.855 litrów 
mleka, natomiast w skali krajo-
wej wygrał dostawca z Giżyc-
ka w województwie warmińsko 
– mazurskim 5.492.202 litrów.

GUS podaje dane staty-
styczne rosnącej produkcji mle-
ka krowiego w milionach litrów:

2010: 11.921
2015: 12.859
2017: 13.305
2018: 13.768
2019: 14.090
Patrząc na te liczby, widzi-

my ogrom nakładu pracy w tej 
branży. KZSMZR podaje rów-
nież wyniki badań, pokazują-
cych jak pandemia zmieniła na-
wyki kupujących. Klienci kupu-
ją najczęściej nie tylko produkt 
polski, ale również wybierają lo-
kalny produkt.

Patriotyzm konsumenta prze-
jawia się w dokonywaniu wła-
ściwych wyborów – pamiętaj-
my o tym, kupując mleko do 
kawy i twarożek na śniadanie 
– będziemy nie tylko silniejsi 
fizycznie, ale również patrio-
tycznie...

Polska mlekiem płynąca
 ■ Robiąc śniadanie często, sięgamy po mleko, masło, śmietanę i ser – biały, żół-

ty lub twaróg. W sklepach mamy duży wybór produktów mlecznych. Jedząc serek 
i popijając kawę z mlekiem nie zastanawiamy się, jaka jest skala produkcji polskich 
mleczarni, które są jedną z ważniejszych gałęzi polskiego rolnictwa i eksportu.

Agnieszka Marczak

Drzewo
Palę się
Kiedyś rosłem wysoko ponad chmury

Płonę
Niosłem ukojenie dla ludzkości

Dziś
Też się palę

Wczoraj
Było mnie dużo

Jutro
To ja zacznę dusić

Zmiany
Zmieniam się
Jak nocne niebo gdy nastaje świt

Dorastam
Jak źrebak, który nauczył się chodzić

To przeraża i pobudza
Czuję strach i ekscytację

Jak jeden rok może tyle zmienić?
Jak wszystko może się zmienić?

Jest tak samo
A jednak…

Mój pokój
Oaza mojego spokoju
Skarbnica sekretów i niepotrzebnych szklanych figurek
Pamiętnik pełen niezapisanych stron, a z kolei pełen bazgrołów
Kontrolowany bałagan, na którego widok przekręca się każdy 
perfekcjonista
Moje cztery ściany nieograniczone murami człowieczeństwa
Płonące pomarańczem niczym Feniks nie potrzebujący nikogo 
aby się odrodzić
Ściany które widziały więcej niż ktokolwiek a jednak tego nie 
zdradziły
Tynk, który przesiąknął zapachem papieru, herbaty i perfum
Podłoga, na której niejedna figura miała miejsce
I sufit pokryty gwiazdami, patrzący spokojnym cieniem 
na wyczyny moich snów

Świątynia bez złota i posągów a jednak taka ważna
Centrum mojego jestestwa

▶
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Historia i Pamięć

LAUDA 
O MIŁOŚCI
Dziś laudacja o miłości
O wzruszeniach i radości
Uniesienia i wzruszenia
O marzeniach do spełnienia

Czyli pseudo to rozprawa
Że wręcz czytać nie wypada
Jeśli jednak temat kręci
Niech czytelnik czas poświęci

Tu uwaga – mianowicie
Jak zaś pokazuje życie
Kruchy temat niesłychanie
I co praktyk – inne zdanie

I co znawca – to nie kiepski
I Starowicz i Izdebski
Też Michalina Wisłocka
By upojna była nocka

W tym temacie jak wiadomo
Pewne kwestie ustalono
Naukowo rzecz ujmując
Wnioski mamy – praktykując

Fakt zjawisko bardzo znane
I dość dobrze opisane
I ujmując naukowo
Można stwierdzić to i owo

Dawniej dzisiaj i w przyszłości
Wciąż się mówi o miłości
O miłości o kochaniu
Przy kolacji i śniadaniu

Przed obiadem po obiedzie
Gdy się w podroż czasem jedzie
Można kochać platonicznie
I też pięknie i też ślicznie

To zjawisko nadzwyczajne
Sympatyczne bardzo fajne
Słowem człowiek zakochany
Można rzec – że jest wygrany

Wielu mądrych opisało
Opracowań jest niemało
Grube tomy zapisane
I powszechnie są już znane

Rzecz powszechna oraz znana
W wierszach też jest opisana
Piszą o tym wciąż poeci
Dzieci i analfabeci

Literaci i autorzy
Wielu w tym temacie tworzy
Takie wątki szczęśliwości
Piszą ciągle o miłości

I trza wspomnieć rzecz w zasadzie
Temat bywa na estradzie
Bywa ciągle lansowany
I natenczas ciut ograny

To ma owszem swe zalety
Bez konsumpcji lecz – niestety
Mam na myśli tu śniadanie
Tak do łóżka pierwsze danie

I zakończę temat tkliwie
Jak z miłością też szczęśliwie
Lub małżeństwem – jak kto woli
Zaś w małżeńskiej być niewoli

POSTSCRIPTUM

Czy uczeni czy też prości
Każdy pragnie wciąż miłości
I na koniec proste zdanie
Czas na miłość i kochanie...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Już starożytny mistrz strategii Sun 
Zi uważał, że pragnącemu domi-
nacji nic nie pomaga tak bardzo, 
jak doprowadzenie narodu, któ-
ry zamierza się podbić lub złupić, 
do jego niskiej samooceny. Za-
równo zbiorowości, jak i jednost-
ki obciążone poczuciem niższo-
ści łatwo się podporządkowują 
innym, skłonne są do bezwolne-
go narzucania sobie cudzej woli 
a przy tym nie mają silniejszych 
odruchów buntu. Obciążeni niż-
szościową przypadłością obniża-
ją też poziom swoich materialnych 
i niematerialnych potrzeb, do ni-
czego nie aspirują, zadowalają się 
byle czym. Dla pragnącego pano-
wać, eksploatować, pasożytować 
– jest to stan idealny. W jednym 
ze swych żartów rysunkowych An-
drzej Mleczko zauważył, że pro-
blem ten często dotyczy stosun-
ków międzyludzkich. W przedsta-
wionej przez tego satyryka scen-
ce mężczyzna prosi psychiatrę 
o następującą radę: „Panie dokto-
rze, moja żona cierpi na kompleks 
niższości. Co zrobić, by ją w tym 
stanie utrzymać?” Domyślać się 
możemy, że zadający takie pyta-
nie korzysta z tego, że jego żona 
tkwi w przekonaniu swojego po-
chodzenia z rodziny będącej po-
wodem do wstydu, uważa siebie 
za osobę nieatrakcyjną, nie po-
siadającą żadnych pozytywnych 
cech. Przysłowiową „brzydką sta-
rą pannę bez posagu” taki stan 
prowadzi do przekonania, że zwią-
zek z gburowatym mężem jest jej 
jedyną szansą, „złapaniem Pana 
Boga za nogi”, dla którego warto 
znosić codzienne poniewieranie, 

pracę nad siły, pijaństwa i zdrady. 
Jak każdy przekonany o swej ni-
skiej wartości uważa ona bowiem, 
że na nic lepszego przecież nie za-
sługuje.

Tak, jak mąż z rysunku Mlecz-
ki, tak zaborcy po zagrabieniu Pol-
ski jej mieszkańców zaczęli prze-
konywać, że ich panowanie to dla 
Polaków przywilej i zaszczyt. Ta-
tarsko – ruską tradycją było nawet 
nakłanianie niewolników do cało-
wania bata, którym byli smagani. 
Bo już sam fakt bycia tresowanym 
przez kogoś tak wspaniałego, jak 
azjatycki oprawca, miał być źró-
dłem zadowolenia. Ideałem satra-
pów było uformowanie w umysłach 
ich ofiar odruchu satysfakcji z fak-
tu, że „jestem niczym a ten wspa-
niały nadczłowiek mnie zauwa-
ża!” W przedrozbiorowej Rzeczpo-
spolitej nawet najbardziej upośle-
dzone grupy społeczne cechowa-
ły się jednak na tyle wysokim po-
czuciem własnej wartości, że pro-
gram mentalnego skarlania Pola-
ków musiał być rozpisany na poko-
lenia. Zaczęto od fałszowania pol-
skiej historii a sukcesy, jakie w tym 
zakresie odniesiono kolejne wcie-
lenia wrogów Polski zachęciły do 
kontynuowania tej samej praktyki 
zarówno w latach PRL-u, jak i w de-
kadach po okrągłym stole. Zarzą-
dzone na najwyższym szczeblu 
upośledzenie wiedzy historycz-
nej sprawiło np., że absolwen-
ci polskich szkół przestali odróż-
niać niewolnictwo od feudalizmu. 
A to przeciwnikom Polaków umoż-
liwiło wmawianie im np. podłości 
takiej, jak eksploatowanie bied-
nych niewolników. Postępy w za-

bijaniu świadomości historycznej 
umożliwiły nawet wmawianie Po-
lakom udziału w kolejnych wyssa-
nych z palca zbrodniach – koloni-
zowaniu Ukrainy czy zabijaniu Ży-
dów. To, że możliwe jest dziś gło-
szenie tego rodzaju oszczerstw, 
jest dowodem osiągnięć w pro-
cederze upowszechniania histo-
rycznego matolstwa. Podobne 
przykłady można by mnożyć. Kto 
z nas nie słyszał, że czasy staro-
polskie to stulecia anarchii i cha-
osu, których symbolem ma być li-
berum veto. A przecież od powsta-
nia polskiego Sejmu do pierwsze-
go zerwania jego uchwał minę-
ły niemal dwa stulecia! Ten szmat 
czasu to blisko tyle, ile cała histo-
ria Stanów Zjednoczonych. Całe 
dzieje większości parlamentów 
państw Europy są krótsze od tego 
jedynego tylko okresu w kilkuset-
letniej tradycji polskiego parlamen-
taryzmu i naszego systemu repu-
blikańskiego, należącego do paru 
najstarszych na świecie.

O zabójczym potencjale odbie-
rania podbitemu narodowi świa-
domości jego wielkich dokonań 
świetnie wiedział Otto Bismarck. 
Zarówno sobie współczesnym, jak 
i swoim następcom zalecał więc; 
„jeśli odbierzecie Polakom ich hi-
storyczne pamiątki to trzecie po-
kolenie tego narodu nie będzie już 
istnieć”. Tą właśnie myślą kierowa-
li się Niemcy od 1939 roku na ska-
lę masową grabiący nasze skar-
by kultury a kiedy wojnę uznali już 
za przegraną palili zgromadzo-
ne w Warszawie archiwa, biblio-
teki i wszystkie dowody polskich 
osiągnięć. Zgodnie z tym zamy-

słem nawet, jeśli Niemcy wyszły-
by z wojny pokonane to jeden 
ze swych celów by osiągnęły – do-
prowadziłyby do skarleniu narodu 
najdłużej i najskuteczniej opierają-
cego się ich ekspansji.

Trudno nie dostrzec, że analo-
giczne zamierzenia realizuje wiel-
ka część działających w Polsce 
mediów, z wykreowanymi przez 
nie rzekomymi autorytetami i lide-
rami opinii. Jakby pod dyktando ta-
kich celów działa też niemała część 
świata nauki, polityki, kultury czy 
przemysłu rozrywkowego. Szka-
lujące nasz kraj artykuły prasowe, 
książki, spektakle teatralne, seriale 
czy filmy czasem może i są wyni-
kiem ignorancji czy głupoty. Przy-
bierająca na sile skala tego trwa-
jącego od dawna zjawiska upraw-
nia jednak do wniosku, że wytwo-
ry te przede wszystkim są orę-
żem realizacji wrogich Polsce ce-
lów. Niezliczoną ilość razy nasz kraj 
stanowił przeszkodę w urzeczy-
wistnieniu czyichś strategicznych 
planów. Trudno też wskazać w Eu-
ropie inny kraj równie często pod-
dawany długotrwałej, doszczęt-
nej eksploatacji. Oszczerstwa, fa-
brykowane przeciw Polsce zarów-
no po zewnętrznej, jak i wewnętrz-
nej stronie naszych granic powin-
ny nam uświadamiać, że w od-
wiecznych antypolskich procede-
rach wiele się nie zmieniło.

Można się też spodziewać, że 
tym większa skala antypol-
skiej grabieży jest planowa-
na, im większe jest natężenie 
i rozmiar produkcji wymierza-
nych w Polskę oszczerstw.

Z ogromnym zainteresowaniem 
czekałem na występ nasze-
go pięściarza Damiana Durka-
cza walczącego w kategorii 63 
kg. Zawodnika Concordii Knu-
rów dzieli tylko jedna wygrana 
od awansu na Igrzyska Olim-
pijskie do Tokio. Jego prze-
ciwnikiem na początku czerw-
ca, w turnieju paryskim bę-
dzie leworęczny Węgier Milan 
Fodor.

Mecz z Mołdawią zapocząt-
kowała walka w kat. 69 kg pomię-
dzy Bartłomiejem Przybyłą a Do-
minikiem Kidą. Pojedynek pol-
skich bokserów mógł być pyszną 
przystawką przed daniem głów-
nym. Walka toczyła się w szyb-
kim tempie, obfitowała w wie-
le wymian ciosów. W tym poje-
dynku było widać zaangażowa-
nie i chęć zwycięstwa obu pię-
ściarzy. Stosunkiem głosów 2-1 
zwyciężył Przybyła.

Do meczu z Mołdawią przy-
stąpiło ośmiu pięściarzy: Jaro-
sław Iwanow (57 kg), Damian Dur-
kacz (63 kg), Mateusz Polski (69 
kg), Filip Wąchała (69 kg), Bartosz 
Gołębiewski (75 kg), Daniel Ada-
miec (81 kg), Mateusz Bereżnicki 
(91 kg) oraz w kategorii supercięż-
kiej OSKAR SAFARIAN.

Patrząc na występ Dur-
kacza można powiedzieć, że 
jest w coraz lepszej formie, 
przed nim 14-dniowe zgrupowa-
nie w Gruzji, gdzie będzie miał 
czas na szlifowanie szybkości, 
techniki, taktyki podczas wielu 
sparingów z leworęcznymi pię-
ściarzami.

Mecz z Moładawią zakończył 
się znakomitym zwycięstwem na-
szych młodych bokserów 16-0. 
Chciałbym pochwalić Mateusza 
Polskiego. Po przerwie spowodo-
wanej kontuzjami wrócił silniejszy 
i w pięknym stylu zdeklasował 

swojego bardziej doświadczone-
go rywala Vasila Belousa – me-
dalistę Mistrzostw Europy, olim-
pijczyka z Londynu. Bardzo do-
bre wrażenie zrobił również Da-
niel Adamiec, który zmienił kate-
gorię średnią na półciężką – jest 
szybszy, więcej widzi.

Pozostałym naszym pięścia-
rzom wystawiam ocenę dosta-
teczną. Są jeszcze młodzi i mu-
szą szukać konfrontacji z zawod-
nikami z innych krajów, bo to daje 

im szansę na szybszy rozwój, 
daje im też pewność, która jest 
niesłychanie ważna, by walczyć 
o najwyższe laury.

Wierzę, że trener Korniłov 
ma receptę na odbudowanie 
polskiego boksu, który nie-
gdyś był nagradzany medala-
mi olimpijskimi.

Ostatni polski medalista olimpij-
ski Wojciech Bartnik

Światło w tunelu polskiego boksu olimpijskiego
 ■ 7 maja w Lublinie odbyła się 6 EDYCJA SUZUKI BOXING NIGHT. Reprezentacja 

Polski spotkała się z reprezentacją Mołdawii.

ODEBRAĆ DUMĘ Z POLSKOŚCI
 ■ Każdy podręcznik wojny psychologicznej jako najlepszy ze sposobów zapanowa-

nia nad przeciwnikiem wskazuje dążenie do przekonania zwalczanej zbiorowości, 
że wszystko, co konstytuuje jej tożsamość, nie stanowi wartości godnej obrony.

Artur 
Adamski

Wojciech 
Bartnik
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) okrytozalążkowa rośliny wy-
stępujące w około ro tysiącach odmian, or-
chidee; 3) mogą być w księdze pamiątkowej 
lub wieczystej; 4) imię pierwszego zdobywcy 
bieguna południowego; 7) wrocławski kaba-
ret ze Skoczylasem, Szelcem i Kaczmarkiem; 
8) rodzaj wielkiej fasoli lub włochaty słoń; 9) 
dolnośląskie uzdrowisko w Górach Izerskich, 
słynie m.in. z wieży Sky Walk; 10) na ich wi-
dok oczy szeroko otwarte z zachwytu; 16) 
nie z każdej kawior, tak jak nie z każdej mąki 
chleb; 17) zbiór pieśni skandynawskich; 18) 
zwariowany dziwak, fioł; 19) pan Stanisław 
Dygat dla Kaliny Jędrusik i przyjaciół.

POZIOMO: 1) imię Horsztyńskiego, tytu-
łowego bohatera dramatu Słowackiego; 6) 
stateczna białogłowa, acani; 11) górski sza-
łas pasterski, ale i  słynna willa w Zakopa-
nem; 12) postać z „W pustyni i w puszczy”, 
szwagier Mahdiego; 13) skała osadowa wy-
stępująca gównie w Górach Kaczawskich 
i Bardzkich; 14) parzyste organy ciała; 15) 
muskularny u kulturysty; 20) ciężko praco-
wał na pokładzie Idy; 21) najwyższy szczyt 
Hiszpanii znajdujący się na wyspie; 22) ro-
dzaj żyznej gleby; 23) czasem wyrasta z niej 
uciążliwa ostroga; 24) pyszny owoc lub nabi-
ta pod okiem.

callout.pl
Strona pana Marcina Kozaka, antybohatera 
– a wiele na to wskazuje, że ofiary – skan-

dalu obyczajowego rozpętanego przez an-
tyfaszystów z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Sprawa domniemanych gwałtów, o które 
(anonimowo) oskarżany jest doktorant UW, 
powinna trafić do sądu, lecz już teraz po-
stronni obserwatorzy mają okazję przyjrzeć 
się z bliska skrajnie lewicowej praktyce cal-
loutu, czyli nowoczesnej formie linczu – nie 
tylko internetowego, lecz mającego dotkliwe 
skutki dla obwinionych i ich rodzin. Utrata do-
brego imienia, groźby śmierci, akty przemocy 
fizycznej i psychicznej, nagonka w „zblatowa-
nych” mediach. Ten model zachowań powra-
ca za każdym razem, gdy ktoś w lewicowej 
bańce internetowej zostanie zdemaskowany 
jako „gwałciciel” lub człowiek nie dość moc-
no wyzwolony obyczajowo. I dlatego od lewi-
cy warto trzymać się z daleka.

madou.pl
Ale przy lewicy zatrzymajmy się jeszcze na 
chwilę. Pani Magdalena, Polka mieszkają-
ca we Francji, stawia za wzór 8 niezwykłych 
kobiet, które odmieniły Francję. W tej grupie 
są m.in.: feministka aktywna w czasie rewo-
lucji antyfrancuskiej, ateistka, kolejna ideolog 
feminizmu, ulubiona zakonnica Francuzów, 
która nie potępiała antykoncepcji, związków 
homoseksualnych czy aborcji, a do komple-

tu francuska polityk i Minister Zdrowia, któ-
rej Francuzki zawdzięczają prawo do aborcji 
(medycznej oraz na życzenie). Obok tego 

szokującego zestawienia możemy poczytać 
o francuskich zwyczajach związanych z Ad-
wentem i Bożym Narodzeniem – gdzie nasz 
Zbawiciel pojawia się wyłącznie w nazwie 
jarmark Dzieciątka Jezus. Boże Narodzenie 
zredukowane do Wielkiego Żarcia.

niemieckasofa.pl
Coś dla uwięzionych w lockdownie – nauka 
języka niemieckiego przez Internet. Oprócz 
kwestii związanych bezpośrednio z naucza-
niem poprzez platformę edukacyjną znaj-
dziemy tu np. recenzje podręczników, wyszu-
kiwarkę niemieckich e-booków, interaktywny 
kalendarz adwentowy, wybór 15 najlepszych 
pisarzy z Niemiec, informacje o niemiec-
kich stacjach radiowych, a nawet radę: Bę-
dąc w niemieckich nadbałtyckich miejscowo-
ściach, warto zapoznać się z Sanddorn-likör, 
czyli z likierem/nalewką z rokitnika. Rokitnik 
to bardzo niedoceniana w Polsce roślina, 
która jest bogatym źródłem witaminy C i B12.

aan
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MAREK DYKA
1971 – 2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczną wartę Marka Dyki,
działacza Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie,

uczestnika Niepodległościowego Sojuszu Małopolskiego,
współpracownika Krakowskiego Oddziału „Solidarności Walczącej”,

Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”
oraz Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”,

wydawcy i kolportera prasy podziemnej. Zawsze aktywny i odważny, gotowy do poświęceń.
Rodzinie Marka składamy wyrazy szczerego ubolewania.

„Solidarność Walcząca” Oddział w Krakowie
Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”

Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”
Federacja Młodzieży Walczącej

Ś P
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Wywiad

Kiedy wraca Pan myślami do 
swojego dzieciństwam, na 
pewno widzi Pan w tych wspo-
mnieniach buzie swoich ma-
łych przyjaciół. Kim oni byli?

Mieliśmy taką – powiedz-
my chłopacką paczkę – choć 
na paczkę, to było nas trochę 
za mało, bo tylko trzech. Miesz-
kaliśmy po sąsiedzku, uwiel-
bialiśmy spędzać razem czas. 
Sporo czasu bawiliśmy się na 
świeżym powietrzu, jeździli-
śmy na rowerach, chodziliśmy 
po drzewach, wygłupialiśmy 
się. Robiliśmy sobie wzajemnie, 
mniej lub bardziej udane dowci-
py, które na szczęście kończyły 
się dobrze.

Do Waszej ulubionej zabawy 
nie potrzebował Pan zaba-
wek, prawda?

Prawda, bo najbardziej lubili-
śmy zabawę jajkami! Urządzali-
śmy sobie wojny, w których bro-
nią były jajka. Generalnie rzu-
caliśmy w siebie, ale zdarzało 
się, że także w kogoś spoza na-
szej trójki.

Skąd mieliście te jajka?

Prosto od kur! (Śmiech.) Moja 
babcia hodowała kury i kiedy 
one zniosły jaja, babcia zbie-
rała je do koszyka i przynosi-
ła do domu, do spiżarni. Kiedy 
nie widziała wynosiłem wszyst-
kie ta jajka na dwór, do chłopa-
ków i zaczynała się zabawa. 
Zdarzyło się nawet tak, że kie-
dy te jajka zniknęły w tajemni-
czych okolicznościach, to moja 
babcia, której były one potrzeb-
ne, poszła do sąsiadki by je po-
życzyć. Sąsiadka się zgodzi-
ła, bez problemu, idzie po jajka, 
patrzy a u niej też jajka wyparo-
wały. Bo ta sąsiadka była bab-
cią chłopca z naszej trójki.

Jest Pan z Wisły. Pana pra-
dziadek miał przed II woj-
ną świątkową własną skocz-
nię. Czy jako taki młody ło-
buz, marzył Pan, że zostanie 
skoczkiem?

Chyba nie, bo jedyne marzenie 
o mojej przyszłości jakie wów-
czas miewałem, to takie, że 
będę kierowcą ciężarówki. 

A mój kolega z paczki, chciał 
być na przykład komandosem. 
Kiedyś, w czasie zabawy w ja-
jeczną wojnę, postanowiliśmy 
z drugim kolegą dać mu wycisk, 
bo skoro chciał być komando-
sem, to uznaliśmy, że czas na-
bierać wprawy. On wszedł na 
drzewo i na tym drzewie miał 
się bronić przed jajkami, któ-
re w niego rzucaliśmy. Dłu-
go to nie trwało bo spadł! Naj-

pierw wybuchliśmy śmiechem 
na te widok, ale chwilę przesta-
liśmy się śmiać, bo zauważyli-
śmy, że chłopak wije się z bólu, 
że coś złego się stało. Pobie-
głem po jego rodziców. Mia-
łem trochę stracha, co będzie 
jak ci rodzice zaczną wypyty-
wać jak to się stało, że on spadł 
z drzewa. Mój drugi kolega też 
się bał. Tymczasem nasz prze-
szły komandos zachował fason 

i nawet nie pisnął mamie i ta-
cie, że spadł przez nas. Wziął 
całą winę na siebie. To była 
duża rzecz.

A kiedy w Pańskim chłopię-
cym życiu zaczęły się skoki?

Mój wujek był trenerem w klu-
bie narciarskim w Wiśle. Tata 
też tam pracował, ale jako kie-
rowca. Wszyscy próbowa-

li skoków, no to ja też. Pro-
blem był jednak taki, że nie 
można było kupić butów odpo-
wiednich do nart, które były-
by w moim rozmiarze. Byłem naj-
mniejszy w grupie. Nie mogłem 
też pożyczyć butów od nikogo 
bo nikt nie nosił mojego roz-
miaru. W końcu ktoś wpadł na 
pomysł, że skoczę w butach, 
które są o dwa numery na 
mnie za duże. Bo to były naj-
mniejsze jakimi w ogóle dyspo-
nowaliśmy. To były czasy ko-
munizmu, w sklepach nie moż-
na było niczego dostać, więc 
skoczyłem w tych za dużych. 
Skoczyłem ze skoczni K-17 
znajdującej się na w komplek-
sie wiślańskich skoczni o na-
zwie Centrum. Był to skok na 
odległość jakichś siedmiu me-
trów. I wszystko szło świetnie 
do momentu lądowania. Bo 
przy lądowaniu nie zapano-
wałem nad nartami, które do-
tknąwszy ziemi rozjechały się 
jak do tzw. stylu „V” i po pro-
stu wypadłem z tych za dużych 
butów! Zaraz potem wszyscy 
zobaczyli moje stopy w samych 
skarpetkach i buty z nartami, 
które jakby nigdy nic, zjeżdżały 
sobie w dół beze mnie. Pamię-
tam, że nikt się wtedy ze mnie 
nie śmiał, nikt nie powiedział, 
że jestem łamaga. Koledzy ze-
szli po te moje narty, przynie-
śli je i pomogli na nowo ubrać. 
A ja wstałem, otrzepałem się 
ze śniegu i pomaszerowa-
łem w górę skoczni żeby spro-
bować jeszcze raz. Pewnie 
gdybym się wtedy poddał, wię-
cej nie spróbował i poszedł do 
domu, nie byłbym skoczkiem.

Pamiętam jak doświadczył 
Pan – już jako mistrz świata – 
bolesnego upadku, a obser-
wujący skok tłumy kibiców 
śpiewały ile sił w gardłach, 
na melodię wielkiego przebo-
ju „Guantanamera”, taką oto 
pioseneczkę: „Nic się nie sta-
ło, Adasiu, nic się nie stało!”

Tak, to było w Zakopanem i było 
bardzo miłe. (Śmiech.) Bo jak 
człowiek upadnie i to po prostu 
trzeba wstać, otrzepać się i za-
czynać od nowa. Próbować do 
skutku.

Dziękuję za rozmowę.

 ■ Kilka lat temu pisałam kolejną część książki dla dzieci, o tym jak wielcy ludzi byli mali. Jednym z jej 
bohaterów był Adam Małysz. Mistrz opowiedział mi wówczas w długim mailu o swoim dzieciństwie. 
I choć książka utknęła w druku, to ja, z okazji Dnia Dziecka, zdradzę co nieco z tego czego się dowie-
działam o małym Adasiu.

Wstań, otrzep się 
i próbuj do skutku Aleksandra 

Polewska-
Wianecka
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