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Rosja surowcowym 
beneficjentem zmian 
klimatycznych

Pierwszym sygnałem zmiany było coraz wyższe zapotrze-
bowanie Chin na wszelkie potrzebne im surowce. Dało 
to Rosjanom impuls do rozbudowy swojej infrastruktury ko-
munikacyjnej na Dalekim Wschodzie, z propozycją ekspor-
tu swoich surowców do tego kraju.

Twarz Afgana
Twarze muzułmańskich kobiet w zachodnich telewizjach, 
pokazywane w kontekście łamania praw ludzkich, wspo-
magały feministyczne ruchy wyzwolenia kobiet. Od kilku lat 
te same muzułmańskie twarze kobiet pokazuje się w kon-
tekście terroryzmu i wojny. To wzmaga lęk, uzasadnia tzw. 
misje pokojowe na terytoriach nafty i pokoju pod nadzo-
rem piechoty morskiej.

„Jest to rzeczą wielkich mo-
carstw wiedzieć, co jest warty 
ich podpis i honor”.

Roman Dmowski (28.06.1019 r., 
dzień przed podpisaniem Traktatu 

Wersalskiego)

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

Arka PrzymierzaBajkopisarstwo 
antypolskie

Suwerenna waluta Lekarstwo na 
inflację
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Sprawiedliwość 
podatkowa
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W jednej ze swych mentor-
skich oracji pewna noblist-
ka, z której ignorancją daw-
no powinniśmy być oswo-
jeni, przeszła jednak samą 
siebie dając dowody nie-
znajomości pojęć tak ele-
mentarnych, jak niewolnic-
two i feudalizm. Dla tej pani 
obydwa te słowa znaczą 
to samo, stąd wyciągnę-
ła wniosek: „Polacy byli wła-
ścicielami niewolników”.

5 lutego 1919 roku, Piłsud-
ski wydaje dekret, w którym 
czytamy: „Jednostka mone-
tarna waluty polskiej otrzy-
ma nazwę »lech«, a setna 
jej część nazwę »grosz«”. 
Nazwa ta nie przypadła jed-
nak do gustu. Pojawiły licz-
ne propozycje nazw pol-
skich banknotów: piast, sar-
mat, pol, a nawet kościusz-
ko. Ostatecznie wygrał zło-
ty, jako nazwa związana 
z historią Polski.

Według oficjalnych da-
nych na kontach ban-
kowych obywateli i firm 
zgromadzonych zostało 
około 1,5 biliona złotych 
(1500 miliardów złotych). 
Inflacja wynosi co naj-
mniej 5 proc. w skali rocz-
nej. Oznacza to, że w cią-
gu roku unicestwione zo-
staje co najmniej 75 mi-
liardów złotych. One zni-
kają bezpowrotnie.

Krajowa przedsiębior-
czość, która wyspecjalizo-
wała się w agresywnej opty-
malizacji podatkowej, te-
raz chciałaby wyjść z kryzy-
su pandemicznego nie tyl-
ko obronną ręką, ale także 
z pełnymi kieszeniami. Nie 
jest oryginalna, bo problem 
unikania płacenia podat-
ków stał się globalny. Biden 
przekonywał swych partne-
rów do ustanowienia global-
nego podatku od korporacji.

Arka Przymierza – jed-
na z najświętszych relikwii 
chrześcijaństwa i judaizmu 
figuruje na pierwszym miej-
scu listy najbardziej poszuki-
wanych artefaktów. Od daw-
na próbują ją odnaleźć wybit-
ni naukowcy, poszukiwacze 
skarbów i niebezpieczni sza-
leńcy. Arki Przymierza szuka 
sam Mossad – czyli wywiad 
izraelski oraz członkowie or-
ganizacji Hamas – Islam-
skiego Ruchu Oporu.

Wywiad 
z Jarosławem 
Zyskowskim

str. 18 ►

str. 14 ►str. 4 ►

Michał Mońko

De Facto

Między Afganistanem a Białorusią

czytaj na str. 6.

Adam 
Maksymowicz



Komentarze i Felietony

Władysław Frasyniuk na antenie 
TVN24 pytany o działania funk-

cjonariuszy Straży Granicznej w Usna-
rzu, powiedział: „To słabość powoduje 
agresję. To jest pewnego rodzaju de-
monstracja. Tłum tchórzy jest potwor-
nie niebezpieczny. Patrzę z niepoko-
jem na to chamstwo, agresję, prostac-
two. Słowo żołnierz w przypadku tych 
osób jest upokarzające. To jest wata-
ha psów, która otoczyła biednych, sła-
bych ludzi. Tak nie postępuje żołnierz, 
to są śmieci po prostu. To nie są ludz-
kie zachowania, ci żołnierze nie służą 
Polsce, tylko plują na te wszystkie war-
tości, o które walczyli ich rodzice czy 
dziadkowie”. Dziwne, że Frasyniuk nie 
dostrzega własnego chamstwa, pro-
stactwa i słownej agresji.

Wypowiedź Frasyniuka skomento-
wał premier Mateusz Morawiec-

ki: „Język naszej debaty publicznej 
od dawna pozostawia wiele do życze-
nia. Opozycja i wspierające ją organi-
zacje wprowadziły do życia publiczne-
go i do mediów złe słowa i poniżające 
inwektywy. Do tej pory uznawałem, że 
to świadczy wyłącznie o nich i ich kultu-
rze, a wyborcy w swoim czasie to oce-
nią. Dzisiaj jednak padły słowa, które 
muszą się spotkać z potępieniem. Za-
angażowany w działania opozycji Wła-
dysław Frasyniuk w sposób wyjątkowo 
podły obrażał żołnierzy Wojska Pol-
skiego na antenie telewizji TVN24. Do-
dajmy, że prowadzący rozmowę dzien-
nikarz w żaden sposób nie zareago-
wał na te słowa. Żołnierze wykonujący 
trudne misje i chroniący naszych gra-
nic, zawsze otrzymają nasze wsparcie. 
Zawsze mogą liczyć na wsparcie każ-
dego przyzwoitego Polaka”.

„Szkoda słów i komentarzy” Prostac-
ką wypowiedź jednego z najważniej-

szych autorytetów TVN24 skomento-
wał na Twitterze minister obrony na-
rodowej Mariusz Błaszczak. Zapowie-
dział też, że skieruje zawiadomienie do 
prokuratury ws. znieważenia żołnierzy 
Wojska Polskiego.

Bieżący kryzys na granicach z Bia-
łorusią został zaplanowany i syste-

matycznie zorganizowany przez reżim 
Aleksandra Łukaszenki – podkreślili 
premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Esto-
nii w wydanym oświadczeniu. Wezwa-
li też władze białoruskie do zaprzesta-
nia działań prowadzących do eskalacji 
napięć.

W Usnarzu pojawili się posłowie 
opozycji – Maciej Konieczny z Le-

wicy, Dariusz Joński i Michał Szczer-
ba z KO, a także Klaudia Jachira i Ur-
szula Zielińska z KO. Dostarczyli oni 
uchodźcom m.in. śpiwory i pożywie-
nie. Według relacji mediów, posłan-
ka Jachira, powołując się na immuni-
tet poselski, chciała dostać się do ko-
czujących; wdała się przy tym w dys-
kusję z jednym ze strażników Straży 
Granicznej. Zbigniew Konwiński (KO) 
tłumaczył przyjazd swoich partyjnych 
kolegów na granicę polsko-białoru-
ską „potrzebą serca”. Szkoda, że po-
słowie z KO nigdy nie współczuli wła-
snym rodakom, gdy czyściciele kamie-
nic wyrzucali ich na bruk w Warszawie 
czy Łodzi. Dlaczego wtedy nie kiero-
wali się „potrzebą serca”?

Czym jest wspólnota? To zwią-
zek jednostek, które angażu-
ją się na rzecz wspólnego do-
bra. W zamian otrzymują war-
tości przewyższające ich indy-
widualne wyrzeczenia. W ten 
sposób sprawdza się zasada, 
że demokracja jako ustrój poli-
tyczny, może istnieć tylko tam, 
gdzie wspólnotę interesów 
i wartości uznaje zdecydowa-
na większość obywateli.

„Upadek demokracji nastę-
puje wówczas, gdy owa wspól-
nota interesów i wartości roz-
pada się, kiedy zgoda co do zasad i ce-
lów przestaje istnieć, kiedy jakieś ugru-
powanie nie chce dalej działać poprzez 
państwo, lecz pragnie stanąć ponad 
państwem” – pisze prof. John Hamilton 
Hallowell w książce „Moral Foundation 
of Democracy” (Moralne Podstawy De-
mokracji).

Upadek demokracji w Polsce zaczął 
się już po 1945, gdy demokrację zaczę-
li reprezentować „szczerzy demokra-
ci” z naganem u pasa i w togach wol-
nych sędziów na rozkaz partii. W cza-
sach PRL mieliśmy demokrację ludową. 
Pod tą nazwą funkcjonował zamordy-
styczny reżim sądów doraźnych, funk-
cjonowały rozstrzeliwania pod chału-
pami, wtrącania przeciwników politycz-
nych do obozów albo do więzień.

Na przestrzeni dziesięcioleci 
PRL wykształciły się w Polsce dwa na-
rody. Jeden naród związany z sowiec-
kim okupantem, a drugi występujący 
przeciw polskim sowietom. Ten pierw-
szy naród, to obywatele pierwszej kate-
gorii, ludzie władzy, często nie znali ję-
zyka polskiego. Drugi naród to obywate-
le drugiej kategorii, bezpartyjni.

PRL należał do licznej grupy czer-
wonych królewiąt. To były dzieci sekre-
tarzy partii, wysokich funkcjonariuszy 
państwa, sędziów i prokuratorów woj-
skowych. Latem królewięta podróżowa-
ły samolotami nad Adriatyk. Tam pływa-
li jachtami. Zimą wylatywali do Szwajca-
rii. Nie czyścili swoich butów. Mieli służ-
bę. Nie jeździli tramwajami. Mieli kie-
rowców.

Królewięta, poskromieni w 1956, 
przeszli do opozycji wobec reżimu. 
Trwali w tej opozycji aż do 1989, kie-
dy przyczepili się do butów stoczniow-
ców i górników i w tych butach wzię-
li władzę w nowej Polsce, czyli w PRL 
bis. A prawica? Też wzięła swoje. To dzi-
siaj zaspane dzieci we mgle politycznej. 
Właśnie szukają papuci, bo bez papuci 
nie wyjdą z domu.

Po tzw. odwilży w 1956 roku już nie 
było sądów doraźnych i maso-

wych rozstrzeliwań, wystarczyły więzie-
nia i szykany. W nowej Polsce, wymy-
ślonej w 1989 w obiekcie MSW w Mag-
dalence, demokracja stała się poję-
ciem wieloznacznym. Stała się zabawą. 
Komisja Europejska, przykładowo, chce 
dla Polski demokracji, w której władza 
będzie należała do tzw. wolnych sądów.

Z rozpowszechnianiem się tego po-
glądu powraca zainteresowanie inicjaty-
wami społecznymi i politycznymi, które 
sytuowały się dotąd na marginesie dys-
kusji nad społeczeństwem obywatel-
skim, choć mają w Polsce długą i boga-
tą tradycję. Mianowicie, powraca zainte-
resowanie działaniami zbiorowymi lub 
instytucjami, które łączą cele społeczne 
z funkcjami politycznymi.

Można dziś mówić nie o jednej za-
sadzie demokracji, ale o kilkunastu za-
sadach, które określają społeczeństwo 
demokratyczne. Najważniejsze z tych 
zasad, to suwerenność społeczeństwa 
obywatelskiego; wolność i równość jed-
nostek w społeczeństwie; uznanie więk-
szości jako fundamentu wyłaniania wła-
dzy; respektowanie odmienności pod-
miotów życia publicznego; stosowanie 
konsensusu i kompromisu w życiu pu-
blicznym.

Każdą zasadę demokracji, jeśli się 
chce, można oczywiście zakwestiono-
wać. Opozycja totalna demonstruje po-
gląd, że społeczeństwo nie jest suwe-
renne, jeśli władzę w kraju sprawuje for-
macja konserwatywna, a nie lewicowo–
liberalna, jak choćby PO, Nowa Lewica 
i PSL/ZSL. Zwolennicy rządów lewico-
wo–liberalnych nie czują się dzisiaj wol-
ni i wychodzą na ulicę protestować prze-
ciw większości, która wyłoniła rządy 
konserwatywne.

Dzisiaj dawni królewięta, a faktycz-
nie już dzieci i wnuki dawnych królewiąt, 
mają sytuację niepewną. Niby wszystko 
znowu należy do nich, a jednak… czują 
się jakby byli na opisanym przez Adama 
Mickiewicza paryskim bruku. To bruk śli-
ski i ruchomy, jak ruchome są piaski.

No więc uzasadniony jest niepo-
kój, a miejscami nostalgia za szczęśli-
wym dzieciństwem, gdy miliony szły 
pod czerwonymi sztandarami i pod por-
tretem Generalissimusa i pozdrawia-
ły przywódców partii i narodu. Dzisiaj 
szczęśliwe miliony mają iść pod sztan-
darami tęczowymi, a nie czerwonymi.

Nostalgia jak narkotyk wzmacnia 
i odtwarza narkotyczne obrazy utraco-
nej ojczyzny dzieciństwa. Znana reży-
ser, córka pułkownika UB, pamięta jak 
nosił ją na rękach Bierut. Znana socjo-
log, córka Bieruta, mówi o swym ojcu, 
że to był najukochańszy człowiek. Mniej 
znani wnuczkowie Bieruta to dziś dy-
plomaci na Zachodzie. Sekretarz KC 
PZPR, zwany komunistycznym beto-

nem, ma dziś willę pod Nowym 
Jorkiem.

Czy jednak mimo wszystko 
mamy demokrację? To po-

jęcie zostało omówione w pra-
cy Josepha Schumpetera „Ka-
pitalizm, socjalizm i demokra-
cja”. Demokracja jest syste-
mem rządów, w którym obywa-
tele w czasie wyborów przeka-
zują partiom politycznym pra-
wo do sprawowania władzy. 
A zatem obywatele nie rządzą 
sami, ponieważ w większości 

spraw nie mają pełnej wiedzy i jasnego 
punktu widzenia albo ich punkt widzenia 
nie jest ugruntowany.

Z demokracją wiąże się praworząd-
ność. Pojęcie praworządności ozna-
cza po prostu przestrzeganie prawa. 
Sposób rządzenia oparty na posza-
nowaniu prawa określany jest poję-
ciem legalizmu. Opozycja lewicowo–li-
beralna kwestionuje zasady legalizmu. 
Nie uznaje demokratycznych instytu-
cji. To zaś jest anarchią i zamachem na 
państwo.

W czasach PRL legalizmem 
była wola partii komunistycznej. Obo-
wiązywała praworządność socjalistycz-
na, czyli wyższość polityki nad prawem. 
Gdy moja siostra Marychna zignorowa-
ła polecenie partii, aby skazać sądzone-
go człowieka na dwanaście lat, i unie-
winniła sądzonego, natychmiast zosta-
ła zwolniona z pracy i pozbawiona pra-
wa wykonywania zawodu sędzi.

Sędziowie, którzy w czasach PRL 
orzekali zgodnie z wolą partii komuni-
stycznej, dzisiaj krzyczą o wolnych są-
dach, jeżdżą na skargę do Brukse-
li. To przypomina schyłek osiemnaste-
go wieku, gdy warchoły Rzeczypospo-
litej jeździły na skargę do Petersburga. 
Tam o rządzeniu Polską decydowała 
Katarzyna Wielka.

O co toczy się spór między forma-
cją lewicowo–liberalna i formacją prawi-
cowo–konserwatywną? Spór toczy się 
o tzw. wartości europejskie.

Prawica sprzeciwia się wprowadze-
niu do przedszkoli nauki masturbacji 
czterolatków. Nie godzi się też na dzia-
łalność związku zawodowego prosty-
tutek żeńskich i męskich. Nie godzi się 
na małżeństwa jednopłciowe. Prawica 
sprzeciwia się też dyskusji nad mode-
lem „nowoczesnej” rodziny, w której syn 
mógłby kopulować siostrę i matkę, a oj-
ciec córkę i syna.

Tymczasem ojczyzna narodowa zo-
stała zastąpiona przez ojczyznę ide-
ologiczną. W tej ideologicznej oj-
czyźnie, wspieranej przez lewicę 
z Brukseli i przez komunistów z Luk-
semburga, nie ma wspólnoty losu 
i pamięci. Jest Europa. Jest tłum 
zdominowany przez opozycję total-
ną, która działa ponad państwem 
i wbrew państwu. Na razie prawica 
cofa się przed tym zanarchizowanym 
działaniem.

Wspólnota
 ■ W każdej dziedzinie aktywności społecznej – gospodarczej, politycznej, 

edukacyjnej, kulturalnej, religijnej – istotnym czynnikiem ogniskującym 
działania jednostek jest wspólnota, która obejmuje to, co zwie się społeczeń-
stwem i to, co zwie się państwem.

Michał 
Mońko
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W oparciu o doświadczenie wła-
sne i innych humanistów, skła-
dających niejednokrotnie wnio-
ski grantowe, chciałbym zain-
teresować Pana Ministra sy-
tuacjami powtarzającymi się, 
a rozstrzyganymi w minister-
stwie na niekorzyść wniosko-
dawców w sposób ewidentnie 
krzywdzący, wbrew społecz-
nemu poczuciu sprawiedliwo-
ści. Nie jest tajemnicą, że tzw. 
eksperci angażowani do oce-
ny wniosków i wywodzący się 

z tych samych środowisk ba-
dawczych, co i wnioskodaw-
cy, nie zawsze rzetelnie wyko-
nują swoje zadania (opłaco-
ne przez ministerstwo), formu-
łując opinie rażąco sprzecz-
ne ze stanem faktycznym: ilo-
ścią i jakością dorobku nauko-
wego danego wnioskodawcy, 
a także tendencyjnie przedsta-
wiając, de facto dyskwalifiku-
jąc, wartość zgłaszanego pro-
jektu. Konkretne przypadki po-
ważnych potknięć owych eks-

pertów wskazują, że albo (1) nie 
mają oni wystarczającej wie-
dzy w zakresie ocenianego pro-
jektu badawczego, czyli są igno-
rantami, albo (2) celowo rozmi-
jają się z prawdą materialną, 
czyli są kłamcami. Rozstrzy-
gnięcie, pryncypialne dla losu 
danego wniosku, czy zachodzi 
(1), czy (2), jest trudne i niein-
teresujące dla urzędników mini-
sterialnych.

Istnieje prosty sposób wyeli-
minowania tego rodzaju skan-

dalicznych nieprawidłowości: 
wszystkie recenzje wewnętrzne 
(dys)kwalifikujące wnioski gran-
towe powinny być jawne i za-
mieszczane na stronie minister-
stwa, zanim zostanie podjęta 
decyzja finansowa o (nie)przy-
znaniu środków finansowych 
konkretnemu badaczowi. Sko-
ro jawne są recenzje doktora-
tów i habilitacji, to dlaczegóżby 
nie miały być upubliczniane re-
cenzje ekspertów, w tym „eks-
pertów”? Wówczas na pew-

no niejeden kłamca powstrzy-
małby się przed swym niegod-
nym czynem, by nie ryzykować 
utraty dobrego imienia w swoim 
środowisku.

Będę bardzo wdzięczny Panu 
Profesorowi za ustosunko-
wanie się do powyższej pro-
pozycji.

Jan Wawrzyńczyk, em. prof. zw. Uni-
wersytetu Warszawskiego (www.nfjp.
pl)

APEL do prof. 
Przemysława Czarnka

 ■ Jako minister edukacji i nauki w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, syna Kornela Morawiec-
kiego czyni Pan wiele dla dobra naszego kraju, wychowania, oświaty i nauki w szczególności. Sytu-
acja w tych obszarach jest bardzo skomplikowana, wymaga podejmowania trudnych i odważnych decy-
zji. Pragnąłbym zwrócić się tą drogą do Pana Profesora z propozycją pewnej, w moim przekonaniu istot-
nej, modyfikacji aktualnego systemu rozdziału funduszy budżetowych na badania naukowe dla pra-
cowników szkół wyższych, ubiegających się o ministerialne granty. Jest to duża grupa osób, której po-
trzeby finansowe mogą być ze zrozumiałych względów zaspokojone tylko w niewielkiej części.

Jan 
Wawrzyńczyk

W roku 1996 kanclerz Nie-
miec Helmut Kohl powiedział, 
że państwa narodowe w Eu-
ropie nie mogą rozwiązać po-
ważnych problemów XXI wie-
ku, dlatego powinny ulec dezin-
tegracji, a na ich miejscu musi 
powstać zintegrowana unia po-
lityczna. Ujmując to jaśniej – 
chciał zlikwidować państwa 
narodowe i jedyne porównanie, 
które ciśnie się – na wzór repu-
blik radzieckich stworzyć je-
den twór polityczny. Jak chciał 
to zrobić?

Najważniejszym narzę-
dziem był transfer uprawnień 
z poziomu narodowego na unij-
ny, a także ekspansja euro-
pejskiego prawa i jego supre-
macja wobec prawa krajowe-
go. Skutek taki, że w wielu ob-
szarach państwa nie mogą już 
dowolnie przyjmować ustaw 
i są nadzorowane przez insty-
tucje unijne pod kątem prze-
strzegania prawa UE.

Kolejną próbą osłabie-
nia państw narodowych mia-
ło być przyzwolenie na maso-
wą imigrację ludzi spoza Eu-
ropy. Wprowadzenie amalga-
matu różnorodnych kultur i ży-

jących obok siebie „równole-
głych społeczności” miało two-
rzyć grunt pod budowę wspól-
noty ponadnarodowej, opartej 
na uniwersalnych wartościach 
oraz wolnej od ksenofobii i na-
cjonalizmów. I co osiągnięto?

Pięć lat temu kanclerz Ange-
la Merkel wypowiedziała swoje 

sławetne zdanie: „Damy radę!”, 
otwierając granice dla setek ty-
sięcy uchodźców.

Mieli oni podbudować 
społeczeństwo, które stało 
przed ogromnym wyzwaniem. 
W ciągu kilku miesięcy do RFN 
przybyły setki tysięcy ludzi, 
głównie szlakiem bałkańskim. 

Wielu utknęło początkowo na 
Węgrzech. Większość pocho-
dziła z Syrii, Afryki Północ-
nej, Iraku, Afganistanu. Mer-
kel pozwoliła im przekroczyć 
granice Niemiec, wbrew obo-
wiązującym w UE zasadom, 
że za ich przyjęcie odpowie-
dzialne były inne kraje Wspól-

noty. Wnioski o azyl nowo-
przybyłych uchodźców mia-
ły zostać rozpatrzone dopie-
ro później. Tylko w 2015 roku 
o azyl ubiegało się prawie mi-
lion osób. Ówczesny minister 
spraw wewnętrznych Thomas 
de Maizière przyznał w poło-
wie sierpnia 2015, że zdarza-
ły się „momenty utraty kon-
troli”. Jego następca, ówcze-
sny premier Bawarii Horst 
Seehofer nazwał sytuację 
z 2015 roku „rządami bez-
prawia”.

Dzisiaj każdy w Euro-
pie widzi, że była to błędna 
polityka migracyjna. Nie by-
łoby tylu uchodźców, gdyby 
nie otworzono w sposób nie-
odpowiedzialny granic. Nigdy 
fale imigrantów nie wyruszyły-
by w drogę, gdyby ich do tego 
nie zachęcano. Dzisiaj podob-
ną sytuację mamy na granicy 
z Białorusią.

Znane przysłowie mówi: „Mą-
dry nie potyka się dwa razy 
o ten sam kamień”. Dlaczego 
nie dotyczy to opozycji z Ko-
alicji Obywatelskiej, nie mu-
szę chyba wyjaśniać.

Uchodźcy
 ■ Dlaczego decydenci z UE zdecydowali się w 2015 roku na masową imigrację przybyszów 

spoza kontynentu?
Albert 

Łyjak
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Media przekonują, że wróg 
jest blisko, ale szukać go trze-
ba daleko, za rzekami i lasa-
mi, w Azji Środkowej, w górach 
Afganistanu. Wroga nie rozpo-
znaje się dziś po wypielęgno-
wanych rękach, po czystych 
paznokciach. Poznaje się po 
sposobie życia, po wyznawa-
nych wartościach,

Wróg wchodzi do naszych 
domów z telewizją CNN, BBC 
i ABC News. Wchodzi też 
z przekazami TVP. Na mapie 
zaznaczone są wrogie tery-
toria na osi zła. Najcelniej od-
najdują wroga rakiety z wbudo-
wanym czytnikiem mapy. Wro-
gie terytoria to Syria, Irak, Li-
bia, Gaza. Tam wróg został uni-
cestwiony, zostały ruiny. Dzi-
siaj wróg ma twarz Afgana. Ma 
zakwefioną twarz Afganki.

Twarze muzułmańskich ko-
biet w zachodnich telewizjach, 
pokazywane w kontekście łama-
nia praw ludzkich, wspomagały 
feministyczne ruchy wyzwole-
nia kobiet. Od kilku lat te same 
muzułmańskie twarze kobiet 
pokazuje się w kontekście ter-
roryzmu i wojny. To wzmaga 
lęk, uzasadnia tzw. misje poko-
jowe na terytoriach nafty i po-
koju pod nadzorem piechoty 
morskiej.

W świecie radia, telewizji 
i satelitów szczególnego 

znaczenia nabrało angielskie 
słowo image, czyli wizerunek. 
Mamy dzisiaj wizerunki polity-
ków, biznesmenów, grup spo-
łecznych, narodów etc. Stronice 
gazet, ekrany telewizorów, pla-
katy, bilboardy, ulotki i plastiko-
we torby z supermarketów kreu-
ją na masową skalę czyjś ima-
ge. Semiotyka mówi o kodach 
tożsamości, za pomocą których 
oznacza się i odczytuje listono-
sza, polityka, kloszarda, obce-
go i wroga etc.

Zanim w 1414 roku na sobo-
rze w Konstancji spalono na sto-
sie Jana Husa, wielkiego refor-
matora religijnego, czeskiego 
bohatera narodowego, auto-
ra dzieła „De ecclesia” (1409), 
ubrano go w szaty komedianta, 
czyli nadano mu sztuczną toż-
samość, a za pomocą kazań 
i pism ulotnych wykreowano 
jego nieprawdziwy image ko-
medianta i wroga Kościoła.

Słowo image pochodzi 
od łacińskiego słowa imago, 
które oznacza widziadło, uro-
jenie, pozór, marzenie senne. 
Kreowanie tożsamości obce-
go, wroga – opiera się na ste-
reotypach, uprzedzeniach, nie-
nawiści, pogardzie. Zbytnie róż-

nicowanie tożsamości sprzy-
ja intensyfikacji obrazu innego, 
obcego i w konsekwencji pro-
wadzi do konfliktów. Nierzadko 
media przekonują, że różnorod-
ność to zagrożenie.

Kreowany wizerunek obce-
go, nieczłowieka, wroga potrze-
buje medium. Podczas wojny, 
zwanej „iracką wolnością”, rze-
czywistość została zastąpio-
na kreowanymi scenami z kre-
owanego pola walki. Pole walki 
stworzyli scenografowie z Hol-
lywood. Do roboty wzięli się 
także specjaliści od VR i od AC. 
To, czego nie było, zostało stwo-
rzone, a to, co było, zostało za-
kryte dekoracjami. Obrazy zo-
stały skojarzone z odpowiedni-
mi narracjami o sprawach, rze-
czach, bohaterach dobra i zła.

Najbardziej gwałtowne zma-
gania militarne były przedsta-
wiane jako rozprawy z nieludź-
mi, z okrutnymi wrogami. Dzi-
siaj chłopcy z piechoty mor-
skiej i chłopcy z oddziałów spe-
cjalnych są ikonami dobra. Na-
tomiast walczący talibowie, 
niedawni sojusznicy Amery-
ki w walce z sowietami, są iko-
nami zła, uosobieniem nieludzi.

Wróg jest podstępny, okrut-
ny, pozbawiony wszelkich za-
sad; jest wcieleniem zła, a jego 

cele są podłe. Cele chłopców 
z piechoty morskiej są słusz-
ne i szlachetne nawet wów-
czas, gdy chłopcy strzelają bez 
ostrzeżenia.

Kreacja tożsamości najlepiej 
służy swoim celom, kiedy prze-
mawia do zmysłów. Musi być 
prostsza niż rzeczywisty obiekt. 
Kreacja redukuje tożsamoś

do kilku elementów, które 
dają się łatwo zakodować i roz-
kodować. Tożsamość wiąże się 
z możliwością wpływania na to, 
co ludzie uważają za ważne.

Kiedy jeden rodzaj tożsamo-
ści opiera się na nieuznawaniu 
innej tożsamości albo kiedy ist-
nieje przekonanie, że uznanie 
tożsamości innych podkopu-
je własne tożsamości, konflik-
ty wybuchają nagle i mają ostry 
przebieg. Wizerunek przedsta-
wia zazwyczaj to, o czym lu-
dzie myślą i co widzą, a nie to, 
co naprawdę istnieje. Najczę-
ściej wizerunek ukrywa to, co 
istnieje i pokazuje to, czego nie 
ma.

Ludy, narody, społeczeństwa 
ze swego punktu widzenia 

określają swoje miejsce w świe-
cie i miejsca ludów sąsiednich. 
Od niepamiętnych czasów do-
minuje uniwersalny podział na 

my i oni, podział na ludzi i nielu-
dzi. W ostatnich stuleciach do-
konał się łagodniejszy podział 
na ludzi prawdziwych i ludzi in-
nych, czyli obcych, np. dzikich, 
nieokrzesanych, barbaros. Po-
dział ten uznawany jest za natu-
ralny, oczywisty i słuszny.

Ludzie prawdziwi mieszka-
ją w centrach świata, a ludzie 
inni zajmują peryferia. Chińczy-
cy – swoją przestrzeń zwaną 
Państwem Środka. Mity greckie 
mówią o środku świata w Del-
fach. Żydzi wierzą, że są naro-
dem wybranym przez Boga i że 
Bóg dał im ziemie w centrum 
świata. Środkiem żydowskiego 
świata jest Jerozolima. Czyta-
my w Księdze Ezechiela słowa 
Boga: Oto jest Jerozolima, któ-
rą umieściłem między pogana-
mi, otoczona obcymi krajami.

Niektóre narody uważają się 
za pępek świata, za ludzi praw-
dziwych, którzy żyją wśród in-
nych, obcych, wrogów, nieludzi. 
Niektóre narody wciąż uważają 
się za narody prawdziwie ludz-
kie, gdy inne narody są praw-
dziwie nieludzkie. Czy zatem 
może być zgoda miedzy ludzi 
prawdziwymi i ludźmi niepraw-
dziwymi?

Poznanie innego najczę-
ściej czyni nas niezdolnymi 

Twarz Afgana
 ■ Twarz nieeuropejska, kolor skóry ciemniejszy, nakrycie głowy, obuwie i ubranie inne niż na depta-

ku we Frankfurcie albo w Brukseli – to znaki określające dziś obcego, nierzadko wroga. A jeśli nie ma 
obcej twarzy tam, gdzie jest ropa naftowa albo złoto, to trzeba tę twarz i tę obcość wykreować. Nie ma 
dziś wojny, misji stabilizacyjnej, aneksji, ekspedycji karnej bez wcześniejszej kreacji wroga.

Michał Mońko

De Facto

▶
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do skrzywdzenie go. „Spo-

sób postępowania wobec in-
nych ludzi wynika ze sposobu, 
w jaki tych ludzi postrzegamy” 
– pisze Elanie Scarry w książ-
ce „The Difficulty of Imagi-
ning Other Persons” (New York 
1998). A zatem przemoc wobec 
innych ludzi spowodowana jest 
niemożnością wyobrażenia so-
bie tych innych jako rzeczywi-
stych ludzi, takich jak my.

Media dostarczają schema-
tycznych, uproszczonych i w re-
zultacie zakłamanych obrazów 
muzułmańskiego świata. Obra-
zy przedstawiają jakieś gwał-
towne wydarzenia w Afganista-
nie, w Palestynie, Iraku, Syrii. 
Dlaczego tam i głównie tam? Bo 
tam jest nafta i interesy państw 
o tradycjach kolonialnych.

Najczęstszą formą prze-
kazów o konfliktach na Bli-
skim Wschodzie i w Azji Środ-
kowej są krótkie newsy, któ-
re w sekundach opisują trudne, 
złożone problemy. Nie przeka-
zują wiedzy, a jedynie wytwa-
rzają niepokój, obawę. Bo czym 
jest wiedza – wyjaśnia Neil 
Postman w książce „W stronę 
XVIII stulecia”: „Definiuję wie-
dzę jako uporządkowane infor-
macje, osadzone w jakimś kon-
tekście, takie, które mają jakieś 
przeznaczenie, skłaniają do po-
szukiwania dalszych informa-
cji w celu pełniejszego zrozu-
mienia świata”.

Media pomijają najważ-
niejsze sfery muzułmańskiego 
świata, a mianowicie: rodzinę, 
życie domowe, obyczaje, reli-
gię. Można powiedzieć, że kra-
je „tysiąca i jednej nocy”, kra-
je bogatej kultury, oryginalnej 
twórczości, znajdują się dzisiaj 
poza językiem, którym posługu-
ją się europejskie i amerykań-
skie media.

Prezentowana w mediach 
kultura muzułmańska pozba-
wiona jest ludzkich uczuć, cie-
pła, radości, gościnności. Po-
kazywana jest w kontekście 

zamachów, wybuchających 
bomb, rozerwanych samocho-
dów i zabitych ludzi. Jest to kul-
tura cierpienia, śmierci i pogar-
dy dla życia. Przekazywa-
ne w mediach newsy jedynie 
usprawiedliwiają interwencję, 
okupację, tzw. misje pokojowe.

Obrazy wojny, gwał-
tów wywołują w Europie poczu-
cie strachu, co wzmaga popar-
cie dla wojny ze światem mu-
zułmańskim. Powszechne sta-
je się też przymykanie oczu na 
dyskryminowanie obcych.

Po zamachu na WTC w No-
wym Jorku pojawił się wróg 

bez twarzy: terroryzm. A za-
tem media przystąpiły do kre-
owania twarzy wroga. Sięgnię-
to po narody, po terytoria, po 
ludzi, którym można przypra-
wić twarz wrogów. Nadawała 
się do tego twarz Afgana, twarz 
z kraju odległego, tajemnicze-
go i niedostępnego. Tam zwy-
kle poszukuje się Yeti. Krajem 
takim jest Afganistan. Górale 
ze strzelbami na sznurku napa-
dli na Amerykę, a Ameryka mu-
siała napaść na Afganistan.

O takich krajach i tery-
toriach jak Afganistan pisa-
no przed wiekami: „Tam, gdzie 
lwy”. Dzisiaj media pokazują 
twarze Afganów i mówią: „Tam, 
gdzie terroryści”. ABC News 
nie podaje, że zamach na WTC 
był dziełem terrorystów z Arabii 
Saudyjskiej, a nie górali z Afga-
nistanu. Ale czy można bom-
bardować Arabię Saudyjską, 
która w Ameryce kupuje broń 
za ponad 900 milionów dola-
rów! Lepiej bombardować Afga-
nistan, który w ogóle nie kupuje 
broni w Ameryce.

Nieznani ludzie w oriental-
nych nakryciach głów zyska-
li raptem tożsamość fundamen-
talistów, straceńców, bojow-
ników z karabinem w rękach. 
Afgańskie niemowlęta – jak do-
noszą zachodnie media – wysy-
sają z mlekiem matki funda-

mentalizm. Obrazy zabitych 
afgańskich chłopców nie wzbu-
dzają na Zachodzie współczu-
cia. Wszyscy przecież wiedzą 
z CNN, Fox News i BBC, że 
dzieci afgańskie zagrażają kra-
jom, które ponad wszystko ce-
nią pokój, wolność i naftę.

A w Afganistanie jest nad-
to złoto, srebro, nikiel, no i nar-
kotyki. Pola makowe zastępu-
ją nawet naftę. Kto ćpa opium 
albo heroinę? Nie Afgańczycy! 
Opium i heroina to towar eks-
portowy. Afgańczycy zapowie-
dzieli, że zniszczą pola mako-
we, których dotąd nie zniszczy-
li Amerykanie. Podobno Amery-
ka wydała w Afganistanie 8 mi-
liardów dolarów na opium i he-
roinę. Wydała podobno 8 mi-
liardów na walkę z opiumowym 
biznesem, który zresztą w cza-
sie tej walki znakomicie się roz-
winął.

Afgańczyk pokazuje pudel-
ka mojej wnuczki. „Widzisz, 
to delikatny, bezbronny piesek. 
Miły, ciepły. Ale spróbuj dzio-
bać go gwoździem, wiązać go 
drutem kolczastym. Ten pude-
lek stanie się wściekłym psem, 
poranionym tygrysem, ryczą-
cym lwem. Ten lew w skórze pu-
delka, to Afganistan. Najeżdża-
ny, rozstrzeliwany, więziony, de-
moralizowany, mordowany! Za-
ryczał, rzucił się na okupantów”.

W ostatnich wiekach Afgań-
czycy pokonali wojska angiel-
skie, rosyjskie i sowieckie, 
a ostatnio wojska amerykań-
skie, angielskie, niemieckie, na-
wet polskie. Dzisiaj telewizje 
pokazują w Afganistanie bała-
gan i chaos. Zapowiadają pie-
kło. W stronę Afganistanu lecą 
słowa jak kamienie: „fundamen-
talizm”, „terroryzm”, „przemoc”.

Trzydzieści lat temu, gdy 
Afgańczycy, uzbrojeni przez 
Amerykanów, pokonali sowiec-
ką Rosje, telewizje krzyczały, 
że to wielkie zwycięstwo wol-
ności! Powstały amerykańskie 
filmy, opowiadające o wal-

ce Afganistanu. Gdy zaś Ame-
ryka zastąpiła Rosję w walce 
z Afganistanem, powstały ame-
rykańskie filmy, opowiadające 
o bezwzględnych terrorystach 
afgańskich.

W świecie totalnego dobra 
albo totalnego zła, wróg nie 
jest już normalnym wrogiem, 
ale przestępcą, łotrem, bandy-
tą. Przywódcy ścierających się 
stron dążą do totalnego zwy-
cięstwa i do totalnego zniszcze-
nia. Sądy nad pokonanym wro-
giem są propagandowym spek-
taklem.

A wszystko rzekomo po 
to, by opanowane terytorium 
uwłaszczyć pokojem, wolnością 
i demokracją.

Niektórzy przywódcy 
tzw. wolnego świata śnią 

o czasach królowej Wiktorii, 
kiedy angielscy żołnierze, cy-
wilizując tzw. niższe kultury, 
strzelali do Afganów, do Hindu-
sów, jak się strzela do kaczek, 
a w Londynie dżentelmeni pili 
spokojnie herbatkę. Sytuacja 
jednakże się zmieniła, choć in-
teresy zostały.

Interesem Ameryki było 
pchnąć Afgaów przeciw so-
wieckiej Rosji. Interesem było 
zająć miejsce Rosji w Afgani-
stanie. Interesem jest porzucić 
Afganistan, jak porzuca się zu-
żyty but żołnierski. Polacy po-
winni o tym wiedzieć. Bo intere-
sem Ameryki i Anglii było wyzy-
skanie polskiej krwi w walce 
z Niemcami. A potem, w Te-
heranie i w Jałcie, interesem 
była sprzedaż Polski sowieckiej 
Rosji.

Gdy w umysłach nie ma 
stanu pokoju, to jest w umy-
słach wojna. „Wojna rozpoczy-
na się w umysłach ludzi” – głosi 
preambuła Karty UNESCO. Me-
dia rozniecają w umysłach ob-

razu wojny, jako jedynego spo-
sobu rozwiązywania konfliktów. 
Propaganda wyprzedza broń, 
mobilizuje masy, kreuje wrogów 
i sojuszników, wskazuje cele. 
Utarło się powiedzenie: „Każdy 
człowiek zabity przez kulę, zo-
stał najpierw po stokroć zabi-
ty w telewizyjnym newsroomie”.

Skuteczność oddziaływania 
propagandy zależy od zakre-
su kontroli przepływu informacji 
i od umiejętności manipulowa-
nia zachowaniami odbiorców. 
Jest to szczególny proces ma-
nipulowania symbolami i emo-
cjami bez odwoływania się do 
intelektu.

Po drugiej wojnie, w 1946 
roku, Karl Jaspers zabrał głos 
w kwestii niemieckiej odpowie-
dzialności za zbrodnie propa-
gandy: „Działacze polityczni, 
realizatorzy, zwierzchnicy i pro-
pagandyści są winni. Jeżeli nie 
popełnili zbrodni kryminalnych 
– to w każdym razie ponoszą 
odpowiedzialność dającą się 
ściśle ująć w ramy ich aktywno-
ści” (Hoffnung und Sorge, Mo-
nachium 1965).

Tymczasem nie ma rzetel-
nych informacji o Afganistanie. 
Telewizje pokazują wydarze-
nia dawne i nieodległe w cza-
sie jako dziejące się w czasie 
teraźniejszym. Kreują Afga-
nów jako terrorystów. Modelują 
przyszłość Afganistanu na pod-
stawie obrazów z przeszłości. 
A przecież w telewizji nie ma 
czasu przeszłego dokonanego. 
Czas telewizyjny to wciąż dzi-
siaj, teraz, gdy słuchamy, oglą-
damy, widzimy.

To, co dokonało się przed laty 
i wczoraj dokonuje się raz 
jeszcze na naszych oczach. 
To wojna, piekło wojny, pora-
niony tygrys, zbudzony lew 
Azji Środkowej.

Führer w Warszawie
Jak donoszą Deutsche media,
Führer Tusk już jest w Warszawie;
W kraju znów tragikomedia,
Tusk znów wodzem – choć w niesławie.

Wszedł dziś do tej samej rzeki,
W której pełno nieczystości,
Płyną z afer różne ścieki,
Animozje i podłości.

Na ogromny aplauz liczył,
Że go przyjmą jak Mesjasza,
Jednak bardzo się przeliczył,
Przywitali jak Judasza.

Uznał, że problemem w kraju,
Jest krzyż w szkołach oraz w Sejmie,
Więc w programie swoim mają,
Że w przyszłości się je zdejmie.

Dawniej stawał w cieniu krzyża,
I udawał katolika,
Dziś krzyżowi on ubliża,
Bo mentalność ma żulika.

Walkę o prezydenturę,
Tusk rozpoczął walką z Bogiem,
Liczę, że tę kreaturę,
Polski Naród uzna wrogiem.

Sierpień A. D. 2021

Antoni 
Wysocki

▶

Nie samym trunkiem jed-
nak człowiek żyje. Potrzeb-
na jest jeszcze zagrycha. 
Kuchnia niemiecka, podob-
nie jak niemiecki humor cie-
szą się powszechnym uzna-
niem. Przejdźmy zatem do 
dania głównego niniejszego 
felietonu.

Kucharze bywają dobrzy 
lub kiepscy, podobnie jak po-
litycy. Dobry kucharz przy-
prawia potrawę solą, pie-
przem, cukrem w odpowied-
nich proporcjach. Zły robi 
to samo, tylko źle. Potrawa 
pierwszego kucharza jest 
smaczna i zdrowa, drugiego 
niestrawna.

Pozostając przy tej metafo-
rze – konkretne działania po-
lityczne – to strawa codzien-
na, a przyprawy – to towarzy-
szące temu emocje. Zwolen-
nicy takiej na przykład „opo-
zycji totalnej” całkowicie zre-
zygnowali z potrawy, czy-
li jakiegokolwiek programu, 
na rzecz samych emocji, czyli 
solenia, pieprzenia i lukrowa-
nia pustego talerza. Ich zwo-
lennicy nie są zachęcani do 
najmniejszego wysiłku inte-
lektualnego. Wystarczy, żeby 
kochali wodza i nienawidzili 
tych, których on wskaże. Eg-
zaltacje wspomagane odpo-
wiednimi dopalaczami sięga-

ją tam wyżyn nieznanych lu-
dziom dobrze wychowanym.

Przestrzegałabym przed lu-
strzanym odbiciem takiego 
zachowania w obozie opo-
wiadającym się za obec-
ną władzą w Polsce. Popieraj-
my rząd rozumnie, nie emo-
cjonalnie, czyli bezkrytycz-
nie. Wystarczy, że w większo-
ści krajów świata do kuchni 
politycznej dorwali się truci-
ciele żerujący na emocjach 
specjalnie w tym celu wywo-
ływanych. Nie dopuśćmy ich 
do dyktowania nam warun-
ków jak mamy żyć, co pić 
i czym zakąszać.

Wypić i zakąsić
 ■ Niemcy znowu okazali wyższość, pokazując innym nacjom, co jest najważ-

niejsze. Dantejskie sceny na lotnisku w Kabulu nie dotyczyły transportu nie-
mieckiego. Podczas gdy inni ratowali ludzi, Niemcy uratowali 22 tysiące litrów 
piwa i wina. Strach pomyśleć, co by się stało z tymi trunkami, gdyby dostały się w ręce Ta-
libów. Ci abstynenci wylaliby wszystko do ścieków, niszcząc środowisko naturalne!

Małgorzata 
Todd
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Komentarze i Felietony

Zemsta Łukaszenki

Jest to zemsta Łukaszenki 
za wspieranie demokratycznej 
opozycji na Białorusi mająca na 
celu zdestabilizowanie sytuacji 
na Litwie i w Polsce. Zemsta 
– w przypadku Polski – tym 
groźniejsza, że działania Łuka-
szenki i stojącego za nim Put-
nia wspierane są przez polską 
opozycję, głównie PO i Lewicę 
i organizacje pozarządowe.

Posłowie opozycji, działa-
cze organizacji pozarządowych 
oraz media niechętne rządo-
wi posługują się w kampa-
nii na rzecz przyjmowania 
uchodźców przede wszyst-
kim szantażem moralnym. Po-
słowie Michał Szczerba i Da-
riusz Jońca rozdawali śpiwo-
ry i puszki z mięsem, zaś opo-
zycyjne media eksponowały 
zdjęcia kilkunastu koczujących 
po białoruskiej stronie granicy 
osób. Tymczasem zwolennicy 
otwartych granic nie zadają so-
bie najprostszego pytania skąd 
się ci bliskowschodni migran-
ci nagle wzięli na polsko-bia-
łoruskiej granicy, skoro jak po-
wszechnie wiadomo, Białoruś 
z Irakiem nie graniczy.

Przemytniczy biznes

Według Adama Eberhardta, 
dyrektora Ośrodka Studiów 
Wschodnich, reżim białoruski 
od każdego migranta dostar-
czonego na granicę UE otrzy-
mywać ma około 10 tys. dola-
rów. Z kolei dziennikarz „Rze-
czypospolitej” Rusłan Szo-
szyn (Imigranci. Odwet Biało-
rusi; Imigranci. Odwet Białoru-
si – Plus Minus – rp.pl; dostęp 
22-08-2021) ustalił, że cena 
podróży z Bagdadu do Wil-
na waha się od tysiąca do kilku-
nastu tysięcy dolarów. Szoszyn 
powołując się na dziennikar-
skie śledztwo przeprowadzone 
przez dziennikarzy litewskich, 
stwierdza, że przemytnicy ofe-
rują najzamożniejszym pełny 
pakiet usług: białoruską wizę 
turystyczną lub biznesową, 
przelot na Białoruś, rozmiesz-
czenie w hotelu, transport do 
granicy UE i pomoc w jej prze-
kroczeniu. Przemytnicy zapew-
niają nawet transport do Nie-

miec czy Francji, lecz więk-
szość imigrantów wybiera jed-
nak tańszą opcję obejmującą 
przelot na Białoruś i transport 
do litewskiej granicy, co czte-
roosobową rodzinę kosztować 
ma 5 tys. dolarów. Koczowa-
nie imigrantów na polsko-biało-
ruskiej granicy ma zatem cha-
rakter inscenizacji mającej na 
celu – poprzez stworzenie pre-
sji moralnej – wymusić wpusz-
czenie migrantów do Unii Euro-
pejskiej.

Uleganie szantażowi Łu-
kaszenki – do którego na-
wołuje opozycja w Polsce – 
może spowodować kolejny 
kryzys migracyjny. Granica 
polsko-białoruska jest bowiem 
granicą zewnętrzną Unii Euro-
pejskiej. Wpuszczenie nawet 
niewielkiej liczby migrantów 
otworzy nowy szlak przemyt-
niczy, nie tyle do Polski, lecz 
do wszystkich krajów Unii Eu-
ropejskiej. Wniosek taki wynika 
z prostej kalkulacji ekonomicz-
nej: jeżeli ktoś gotowy jest za-
płacić 5 tys. dolarów za niele-
galny przemyt siebie i członków 
swojej rodziny, to nie po to aby 
osiedlić się w Polsce i zostać 
objętym programem 500+. Pol-
ska, tak jak Białoruś, jest tylko 
przystankiem do krajów starej 
Unii.

Działania posłów opozycji 
i prowokacje wobec służb mun-
durowych strzegących polskiej 

granicy rozmijały się z komuni-
katami płynącymi z kręgów rzą-
dzących (czasami najwyższego 
szczebla) Austrii, Szwecji, Nie-
miec czy Francji, którzy otwar-
cie mówili, że ich społeczeń-
stwa nie są chętne do przyj-
mowania nowych grup migran-
tów. W Niemczech we wrze-
śniu tego roku mają odbyć 
się do Bundestagu, a w przy-
szłym roku we Francji – wybo-
ry prezydenckie. Co więcej, 18 
sierpnia br. podczas wide-
okonferencji ministrowie 
spraw wewnętrznych kra-
jów UE wyrazili poparcie dla 
działań Litwy, Łotwy i Polski.

„Żołnierze jak śmiecie” 
czyli język miłości 

i tolerancji Frasyniuka

Wreszcie na twiterze zareago-
wał Donald Tusk, który stwier-
dził rzecz – wydawałoby się 
oczywistą – że „polskie grani-
ce muszą być szczelne i do-
brze chronione. Kto to kwestio-
nuje, nie rozumie, czym jest 
państwo”. Wypowiedź Tuska 
nie spowodowało końca roz-
huśtanych przez posłów Plat-
formy i sympatyzujących z nimi 
dziennikarzy emocji. Włady-
sław Frasyniuk przy bierno-
ści prowadzącego wywiad 
dziennikarza z TVN 24 żołnie-
rzy Wojska Polskiego i Stra-
ży Granicznej nazwał „śmie-

ciami” i określił mianem „wa-
tahy psów”.

Postawa opozycji w Polsce 
szokuje, gdy porówna się kro-
ki podjęte przez Litwę w celu 
ochrony swoich granic. Parla-
ment tego kraju podjął decy-
zję o budowie płotu na gra-
nicy z Białorusią o długości 
508 km. Ciekawe, że w spo-
łeczeństwie litewskim panu-
je większy konsensus w spra-
wie ochrony granic niż w pol-
skim. Choć opozycja litewska 
– jak każda opozycja – kryty-
kuje rząd za podjęte działania, 
to nie ma, jak zapewnił mnie 
mój litewski znajomy, wypowie-
dzi w stylu Frasyniuka.

Ewakuacja zagrożonych

Niejako w cieniu (i dobrze) po-
zostaje ewakuacja obywate-
li polskich i Afgańczyków, któ-
rzy współpracowali z polską 
misją wojskową i strukturami 
NATO, a teraz mogą być za-
grożeni zemstą Talibów. W mo-
mencie pisania tego artykułu 
odbyło się już sześć rejsów 
samolotów LOT-u i wydo-
stano z Afganistanu około 
500 osób. Wśród ewakuowa-
nych była Jagoda Grondec-
ka, współpracująca z „Krytyką 
Polityczną” dziennikarka, któ-
ra 26 lipca pochwaliła się na fa-
cebooku, że „ciut poszkalowała 
Polskę w BBC”. Jak się okaza-

ło nie brzydziła się wejść do „pi-
sowskiego samolotu”. Samolo-
tem należącym do państwowe-
go LOT-u został również ewa-
kuowany personel Międzyna-
rodowego Funduszu Waluto-
wego.

Ewakuacja zagrożonych 
zemstą Talibów Afgańczy-
ków winna odbyć się dys-
kretnie i konsekwentnie. Nie 
sprzyja temu zainteresowa-
nie mediów i „granie migran-
tami” przez opozycję. Trud-
no ustalić tożsamość koczu-
jących na białoruskiej grani-
cy, gdyż do Unii Europejskiej 
chcą przedostać się nielegal-
nie łamiąc obowiązujące pra-
wo. Łatwo wśród nich prze-
mycić bojówki Talibów, któ-
rzy będą chcieli zemścić się 
na ewakuowanych z Afgani-
stanu cywilach szukających 
schronienia w Polsce i w in-
nych krajach NATO. W ramach 
„wymiany usług” z Łukaszen-
ką również białoruscy opozy-
cjoniści również nie będą mo-
gli czuć się bezpieczni. Ponad-
to łatwo sobie wyobrazić, że 
nowo otworzony szlak prze-
mytniczy będzie mógł służyć 
szmuglowaniu „zielonych ludzi-
ków”. Do zdestabilizowania sy-
tuacji w Polsce może być ich 
zbyt mało ale w krajach bał-
tyckich – już nie. Powagę sytu-
acji rozpoznali premierzy Pol-
ski, Litwy, Łotwy i Estonii, któ-
rzy podczas wideokonferencji 
23 sierpnia potwierdzili wza-
jemne wsparcie działań swo-
ich rządów. Czy ten scenariusz 
jest surrealistyczny?

Do 23 maja 2021 r. również 
surrealistyczne wydawa-
ło się wymuszenie na sa-
molocie cywilnym lądowa-
nia aby aresztować kryty-
ka władzy. Jednak coś ta-
kiego miało miejsce. Tego 
dnia bowiem władze białoru-
skie – przy pomocy myśliw-
ca – zmusiły zarejestrowa-
ny w Polsce samolot linii Ry-
anair relacji Ateny – Wilno 
do lądowania w Mińsku, aby 
aresztować jednego z pasa-
żerów – opozycyjnego bloge-
ra Ramana Pratasiewicza.

Poznań, 23 sierpnia 2021

Między Afganistanem a Białorusią, kryzysem 
migracyjnym a ewakuacją zagrożonych, 
szantażem moralnym a bezpieczeństwem

 ■ W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z dwoma nakładającymi się, lecz odrębnymi 
kryzysami: migracyjnym i uchodźczym. Fatalne i nieprzygotowane wycofanie się wojsk USA z Afgani-
stanu spowodowało konieczność ewakuacji Afgańczyków, którzy przez 20 lat współpracowali ze struk-
turami NATO i międzynarodowymi instytucjami. Natomiast reżim Łukaszenki, od co najmniej kilku 
tygodni na granicy z Litwą i Łotwą, a ostatnio z Polską próbuje wywołać kryzys migracyjny. Białoruskie 
służby specjalne posłużyły się w tym celu pochodzącymi z głównie Bliskiego Wschodu osobami chętny-
mi do migracji na teren UE.

Krzysztof 
Brzechczyn
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Historia i Pamięć

Celem tego procederu 
jest obrzydzenie wszyst-
kiego, co polskie. Na 
przekór wszelkim histo-
rycznym faktom – nasza 
ojczyzna ma być powo-
dem do wstydu, a pol-
ska tożsamość wstręt-
nym balastem, jakie-
go każdy będzie pra-
gnął się pozbyć. Ta me-
toda najczęściej pole-
ga na trywialnej mani-
pulacji. Eksploatuje się 
np. to, że w roku 1574 
doszło w Krakowie do 
awantury, w czasie któ-
rej zginęło dwóch pro-
testantów. Wydarze-
nie to było w ówczesnej 
Polsce czymś niespo-
tykanym, wręcz niepo-
jętym i zakończyło się 
skazaniem na śmierć 
pięciu jego uczestników. 
Wszystkich – wyzna-
nia katolickiego. Anty-
polskim propagandy-
stom nie przeszkadza 
to jednak w posługiwa-
niu się tym epizodem 
jako dowodem rzekomej wście-
kłej ksenofobii, permanent-
nej ciemnoty i nietolerancji na-
szych przodków.

Pomija się przy tym to, 
że w tamtych dekadach 
do wydarzenia tego rodzaju 
doszło w naszej Rzeczpospo-
litej jeden jedyny raz, w każ-
dym innym kraju Europy były 
one wtedy codziennością. Dwa 
lata wcześniej w samym tylko 
Paryżu wyrżnięto kilka tysięcy 
protestantów, za co kary nie 
poniósł ani jeden z morderców. 
Anglicy zabijali wtedy rodzi-
mych katolików, a Irlandczy-
ków nawet za samo posługi-
wanie się ich ojczystym języ-
kiem. Włochy miejscami przy-
pominały las obronnych wież, 
bo wielu ludzi tylko w nich mia-
ło szansę przeżycia następ-
nego dnia. Płonęły stosy na 
placach Hiszpanii i Niemiec, 
a w Rosji Iwana Groźnego 
ścigano się w okrucieństwie 
sposobów zadawania śmier-
ci i błahości powodów, z ja-
kich każdego mogła tam spo-
tkać. Dla głosicieli czarnej le-
gendy Polski to jednak wła-
śnie nasza ojczyzna, w któ-
rej zdarzył się w tamtym cza-
sie jeden wstydliwy incydent 
(do tego zakończony osądze-
niem i ukaraniem sprawców) 
stanowi dowód na to, że byli-
śmy ropiejącym wrzodem na 
zdrowym ciele Europy.

W jednej ze swych mentor-
skich oracji pewna noblistka, 
z której ignorancją dawno po-
winniśmy być oswojeni, prze-
szła jednak samą siebie, da-

jąc dowody nieznajomości po-
jęć tak elementarnych, jak nie-
wolnictwo i feudalizm. Dla tej 
pani obydwa te słowa znaczą 
to samo, stąd wyciągnęła wnio-
sek: „Polacy byli właściciela-
mi niewolników”. Z tego wła-
śnie „wykwitu intelektu” tejże 
pani pisarki postkomunistycz-
ni propagandyści wyciągnę-
li nowe wnioski, budując kolej-
ną upiorną legendę polskiego 
feudalizmu. Jak z owym feuda-
lizmem było naprawdę? Oczy-
wiście – różnie w różnych okre-
sach. Nie wziął się on jednak 
stąd, że ktoś „kupił sobie chło-
pów”. Ustrój ten rodził się na 
bazie pewnego rodzaju kon-
traktu – uprawiający ziemię 
ograniczali swe prawa i świad-
czyli pracę na rzecz feuda-
ła w zamian za bezpieczeń-
stwo i zwolnienie z obowiąz-
ku obrony kraju. Rody rycer-
skie cieszyły się przywileja-
mi i żyły na wyższym pozio-
mie, ale w czasie wojen mo-
gły w całości wyginąć. To się 
zdarzyło szlachcie czeskiej, 
która w jednej tylko bitwie (pod 
Białą Górą w roku 1620) nie-
mal całkowicie przestała ist-
nieć. Każdy czytelnik „Krzyża-
ków” (w powieściach Sienkie-
wicza możemy spotkać więcej 
historycznej prawdy, niż w wie-
lu szkolnych podręcznikach!) 
zna też los szlachciców z Bog-
dańca, z których tylko jeden 
Maćko ocalał w czasie wojen-
nej wyprawy. Chłopi żyli w tym 
czasie biedniej, ale nikt z nich 
na wojenne wyprawę wyru-
szać nie musiał i o ile wojna nie 

stratowała jego domostwa, ni-
komu w nim z głowy włos nie 
spadł. Chłopskich interesów 
strzegły też prawa. Te ustano-
wione w roku 1180 przez Ka-
zimierza Sprawiedliwego mó-
wiły np. o tym, w jakich oko-
licznościach można chło-
pu cokolwiek zabrać. Chodzi-
ło przede wszystkim o sytu-
ację wojenną, w której wojsko 
pilnie potrzebowałoby chłop-
skiego zaprzęgu do prowa-
dzenia działań bojowych. We-
dług statutów, ogłoszo-
nych przez księcia – senio-
ra w Łęczycy, walczące w obro-
nie granic wojsko mogło zare-
kwirować niezbędną do wal-
ki własność chłopa tylko wte-
dy, gdy wróg był już w pobliżu. 
Co bardzo ważne – za wroga 
nie mogło tu być uważane woj-
sko żadnego z polskich księstw 
dzielnicowych! Wszelkie kon-
flikty, na przykład, między Pia-
stami śląskimi a wielkopolski-
mi nie uprawniały do rekwiro-
wania chłopskiej własności. 
Takie koszty chłop mógł po-
nosić tylko w przypadku agre-
sji zewnętrznego, nie – polskie-
go wroga!

Oczywiście w później-
szych wiekach los polskich 
chłopów bywał znacznie gor-
szy. Wiadomo, że w XVI w. 
tej większości mieszkańców 
naszego kraju żyło się cał-
kiem nieźle, a i w XVII w nie-
których regionach Polski róż-
nica w zamożności szlach-
ty i chłopów bywała tak nie-
duża, że stany te upodab-
niały się do siebie, a zamoż-

niejsi włościanie nierzadko 
przenikali do warstwy szla-
checkiej. Ta sytuacja ule-
gła radykalnemu pogorszeniu 
po katastrofalnych dla Rzecz-
pospolitej najazdach szwedz-
kich, rosyjskich i turecko-ta-
tarskich. Na domiar złego rze-
ziom i rabunkom towarzyszy-
ło ochłodzenie klimatu, powo-
dujące spadek plonów i po-
wszechne zubożenie. Wtedy 
też polscy chłopi zaczęli za-
znawać nie tylko powszechnej 
biedy, ale i prawdziwego uci-
sku. Czy jednak była to wte-
dy w Europie sytuacja wyjąt-
kowa, pozwalająca definiować 
nasz kraj jako kontynentalne 
jądro niedoli, prześladowań 
i obskurantyzmu? We Francji 
chłopi byli wtedy zobowiąza-
ni płacić podatki w niewyobra-
żalnej u nas wysokości nawet 
60 proc. swoich dochodów. 
Nie obniżano ich nawet w la-
tach wielkich nieurodzajów, co 
doprowadzało do śmierci gło-
dowej. Wolność ludu w Anglii 
jeszcze w pierwszych dzie-
sięcioleciach XIX w. wyglą-
dał natomiast tak, że w każ-
dej chwili każdy chłop mógł 
zostać schwytany i przymu-
sowo wcielony do załogi któ-
regoś z setek statków, pły-
wających wówczas pod bry-
tyjską banderą. Angielskie 
źródła pełne są opowie-
ści o nieszczęśnikach, przez 
tzw. „łapaczy” wygarniętych 
np. wprost z własnego wesela. 
Tysiące ofiar tego „angielskie-
go polowania na ludzi” już ni-
gdy nie zobaczyły ani rodzin-

nych stron ani niko-
go ze swych bliskich. 
Do podobnych prak-
tyk dochodziło w Pru-
sach, które dokonu-
jąc rozbiorów Rzeczpo-
spolitej, głosiły, że czy-
nią to w ramach „mi-
sji cywilizacyjnej”. Bo, 
jak pisał wielki auto-
rytet III RP Kazimierz 
Kutz, „Polska była wte-
dy ropiejącym wrzo-
dem, który światła Eu-
ropa musiała wyciąć”. 
O stosunkach w Ro-
sji, która też „wzięła na 
siebie ciężar oświeca-
nia zacofanej Polski” 
świadczy np. to, że do-
piero w roku 1833 Mi-
kołaj I zabronił han-
dlu chłopami, pole-
gającego na rozbija-
niu rodzin (młoda zdro-
wa dziewczyna koszto-
wała 50 rubli, czyli kil-
ka razy mniej od prze-
ciętnego wierzchowca). 
W jednym ze swych 
esejów Cat-Mackiewicz 

przytacza fragment listu żony 
jednego z wielkich rosyjskich 
pisarzy, która do przebywa-
jącego w Petersburgu męża 
zwróciła się z prośbą o pienią-
dze na karnawałową suknię. 
Mąż odpowiedział poleceniem 
swojemu oficjaliście, by w tym 
celu sprzedał „część nowego 
przypłodku”. Chodziło o chłop-
skie dzieci. Dziesięcioro z cho-
dzących włąściwie po wiosce 
oficjalista od razu zapakował 
do wozu. Nim zorientował się 
którykolwiek z rodziców – ich 
córki i synowie byli już własno-
ścią kilku ziemian z okolic, do 
których rodzice nie mieli pra-
wa się nawet zbliżyć. Żona 
jednego z największych rosyj-
skich pisarzy XIX wieku była 
jednak zadowolona, bo tym 
sposobem mąż obdarował ją 
nową suknią…

Nawet w czasach najgłęb-
szego upadku w dawnej Pol-
sce nie były znane żadne 
z upiornych „praw” Prus czy 
Anglii. W niepodległej Rzecz-
pospolitej chłopi nigdy nie 
zaznali ucisku i nędzy po-
wszechnej w przedrewolucyj-
nej Francji. Handlowanie ludź-
mi jak bydłem, jeszcze w po-
łowie XIX w. będące codzien-
nością Rosji, u nas było nie do 
pomyślenia.

Nie przeszkadza to jed-
nak wyposażonym w wiel-
kie media kreatorom pe-
dagogiki wstydu głosić, że 
najwięcej powodów do nie-
go mają właśnie Polacy i ich 
ojczyzna.

Bajkopisarstwo antypolskie
 ■ Postkomunistyczna propaganda, na czele z gazetą, której tytułem nie godzi się zaśmiecać 

łam żadnego przyzwoitego pisma, nie ustaje w procederze, uprawianym kiedyś przez zabor-
ców i gadzinówki czasów okupacji.

Artur 
Adamski
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O suwerenności monetarnej pi-
sze Randall Wray, profesor na 
Uniwersytecie Missouri, specja-
lista w zakresie ekonomii mone-
tarnej, autor pracy „Modern Mo-
ney Theory”: „Współczesne sys-
temy monetarne w państwach 
narodowych są suwerennymi 
systemami zbudowanymi w opar-
ciu o suwerenną walutę”.

Sto lat temu, gdy Polska od-
zyskiwała niepodległość, suwe-
renność walutowa państwa sta-
wała się sprawą fundamentalną 
dla utwierdzenia owej niepodle-
głości. Rząd potrzebował walu-
ty z narodową symboliką, któ-
ra mogłaby przekonać społe-
czeństwo, że oto Polska jest fak-
tem, a nie urojeniem. Tymcza-
sem w 1918 roku na ziemiach 
administracji polskiej wciąż po-
zostawały w obiegu obce pienią-
dze, symbolizujące obcą władzę.

Powszechne były austriackie 
korony, niemieckie marki, rosyj-
skie ruble, ostmarki, czeskie 
korony, ukraińskie karbowań-
ce i marki polskie, drukowane 
od 1916 roku na terenach oku-
powanych przez wojska pruskie, 
a po roku 1918 w powszechnym 
obiegu. Jesienią 1918 roku Pola-
cy dopiero myśleli, a niekiedy tyl-
ko marzyli o suwerenności walu-
towej.

Czym zatem jest suweren-
ność walutowa? Otóż su-

werenne pieniądze są środkiem 
płatniczym, wydawanym przez 
suwerenne władze monetarne, 
takie jak centralne banki. Odpo-
wiednikiem suwerennych pie-
niędzy są komercyjne pieniądze 
bankowe na bieżącym rachun-
ku bankowym, czyli depozyty na 
żądanie. Gdy bank udziela po-
życzki albo kredytu na rachun-
kach bieżących, albo kupuje ak-
cje i obligacje, albo kupuje nie-
ruchomości i płaci za to, kredy-
tując konta klientów albo sprze-
dawców, to kredyty te muszą być 
zabezpieczone suwerenną walu-
tą z banku centralnego.

Każda waluta zwykle składa 
się z metalowych monet i bank-
notów papierowych. Suweren-
ny rząd, zachowując dla sie-
bie szereg uprawnień, które nie 
przynależą osobom indywidual-
nym lub instytucjom, ma prawo 
określić, jaką walutę uznaje przy 
oficjalnych rozliczeniach. Nad-
to rządy narodowe mogą wyko-
rzystywać waluty do celów ide-
ologicznych, do kształtowania 
patriotyzmu albo nacjonalizmu.

Wcześnie, bo już w dziewięt-
nastym wieku, pieniądze były 
szczególnie skutecznym na-
rzędziem przenoszenia sym-
boli narodowych. Zważywszy, 
że nie funkcjonowała masowa 
edukacja, a znaczna część lud-
ności pozostawała niepiśmien-
na, państwo miało ograniczo-
ne możliwości wpływania na 
poglądy poddanych. Doskona-
łym nośnikiem informacji, wie-
dzy i nierzadko propagandy, były 
pieniądze wykorzystywane jako 
medium.

Karl Polanyi, węgierski in-
telektualista, dziennikarz, au-
tor pracy „The Great Transfor-
mation” (Wielka Transforma-
cja), w której przedstawił wzrost 
i upadek społeczeństwa rynko-
wego, krytykował liberałów eko-
nomicznych za „całkowite prze-
oczenie” tego, co ma „konstytu-
tywne znaczenie waluty dla usta-
nowienia narodu”. Sugerował, że 
polityka pieniężna w nowym zin-
tegrowanym środowisku mone-
tarnym ma kluczową „siłę inte-
grującą” naród.

Polanyi argumentował rów-
nież, że zintegrowane na szcze-
blu narodowym otoczenie mone-
tarne najbardziej sprzyjało po-
czuciu zbiorowości narodowej. 
Duże i częste wahania warto-
ści pieniądza dobrze podkreśla-
ły, w jakim stopniu ludzie dzieli-
li wspólną narodową przestrzeń 
monetarną, a tym samym wspól-
ne przeznaczenie.

Potencjalną skutecz-
ność waluty jako me-

dium polityczne i ideologicz-

ne dostrzegł dość wcześnie, bo 
już w 1863 roku, urzędnik De-
partamentu Skarbu USA, któ-
ry wyjaśnił swojemu przełożo-
nemu, dlaczego niektóre frag-
menty historii Ameryki, takie jak 
opowieść o poddaniu się ge-
nerała Burgoyne’a, powinny 
być wyszczególnione na nowych 
krajowych banknotach:

Banknoty „mogłyby nauczać 
masy o najważniejszych okre-
sach historii naszego kraju. 
Człowiek pracujący, który otrzy-
ma w każdą sobotę kopię »Pod-
dania Burgoyne« jako tygodnio-
wy zarobek, wkrótce zapyta, kim 
był generał Burgoyne i komu się 
poddał. Rozbudzona byłaby jego 
ciekawość i nauczyłby się tych 
faktów od współpracownika lub 
od swojego pracodawcy. Podob-
nie byłoby z innymi narodowy-
mi obrazami, a z czasem wie-
lu by nauczono o najistotniej-
szych wydarzeniach w historii 
naszego kraju, by wkrótce sta-
ły się znane tym, którzy nigdy 
nie przeczytaliby o nich w książ-
kach”. (Letter from S.M. Clark 
to Secretary Chase, March 28, 
1863).

Niesuwerenna władza nie 
była zainteresowana suweren-
nością waluty. Rada Regencyj-
na, powołana 27 października 
1917 roku przez władze pruskie, 
pełniła rolę „władzy zwierzch-
niej” w zastępstwie polskiego 
króla, który miał rządzić „w łącz-
ności z mocarstwami”, czyli z Au-
strią i Prusami, zgodnie z Aktem 
5 Listopada. Rada nie była sumą 
takich instytucji, jak skarb, ga-
binet, parlament, bank krajowy. 

Była nieokresową zwierzchno-
ścią. W sytuacji zależności po-
litycznej, gospodarczej i teryto-
rialnej, instytucją emisyjną, ak-
ceptowaną przez Radę Regen-
cyjną, była powołana przez pru-
ską administrację Polska Krajo-
wa Kasa Pożyczkowa, wypusz-
czająca na rynek marki.

Sytuacja zmienia się 14 listo-
pada 1918 roku, gdy Rada Re-
gencyjna przekazała władzę Jó-
zefowi Piłsudskiemu. Ten jako 
Tymczasowy Naczelnik Pań-
stwa natychmiast dąży do po-
wołania Banku Polskiego, któ-
ry będzie emitentem polskiej 
suwerennej waluty. Niespeł-
na trzy miesiące później, 5 lu-
tego 1919 roku, naczelnik Pił-
sudski wydaje dekret, w którym 
czytamy: „Jednostka monetar-
na waluty polskiej otrzyma na-
zwę »lech«, a setna jej część na-
zwę »grosz«”.

Nazwa ta nie przypadła jed-
nak do gustu nie tylko ekono-
mistom. Pojawiły liczne propo-
zycje nazw polskich bankno-
tów: piast, sarmat, pol, a nawet 
kościuszko. Ostatecznie wygrał 
złoty, jako nazwa związana z hi-
storią Polski. Dwudziestego dru-
giego listopada 1919 roku Józef 
Piłsudski obejmuje pełnię wła-
dzy, zostaje Naczelnikiem Pań-
stwa. Sześć dni później, 28 lu-
tego 1919 roku, Sejm przyjmu-
je ustawę o polskiej walucie. Ma 
być wprowadzony złoty, który 
składa się ze 100 groszy.

Ale przez pierwsze lata 
niepodległości walutą pol-
ską jest marka. Szaleje infla-
cja: w 1924 roku 1 dolar kosztu-

je 10 000 000 marek! Wreszcie 
14 kwietnia 1924 roku prezydent 
Stanisław Wojciechowski pod-
pisał rozporządzenie o zmianie 
ustroju pieniężnego. Nowa walu-
ta, złoty równy 100 groszom, po-
jawiła się wreszcie w portfelach 
Polaków.

Chociaż pojawienie się walut 
narodowych w Europie zo-

stało zauważone przez wielu hi-
storyków i naukowców, to do-
kładna natura tych walut, funkcja 
ideologiczna, nie została wystar-
czająco szeroko opisana w ist-
niejącej literaturze.

Jednym ze sposo-
bów, w jaki waluty terytorialne 
promowały poczucie wspólno-
ty, był ich poziom symboliczny. 
Przywódcy polityczni od daw-
na wykorzystywali waluty nie tyl-
ko do promowania zaufania do 
ich wartości, ale także jako no-
śnik wizerunku politycznego. 
Monarchowie „kładli głowy” na 
monety, aby przypominać pod-
danym o swojej władzy i auto-
rytecie. Zdawali sobie również 
sprawę z tego, że wpływ takiej 
symboliki na poddanych będzie 
tym większy, im zasięg pienią-
dza będzie szerszy.

W pierwszych latach dzie-
więtnastego wieku silne mocar-
stwa umacniały swoją walutę, 
natomiast młode państwa, które 
odzyskiwały niepodległość, do-
piero ustanawiały pieniądz naro-
dowy, ważny obok hymnu i flagi 
jako świadectwo ich suwerenno-
ści. Wiek ten był w Europie okre-
sem rozwoju nacjonalizmów i po-
stępującej centralizacji władzy. 
Pojawiła się wówczas koniecz-
ność zarządzania narodowym 
pieniądzem w imieniu i na rzecz 
społeczeństwa.

Oryginalny pomysł zarządza-
nia walutą przedstawił Johann 
Gottlieb Fichte, jeden z trzech, 
obok Friedricha Schellinga 
i Georga Hegla. Ten wielki filo-
zof, patriota i autor „Mów do na-
rodu niemieckiego”, opowiedział 
się za stworzeniem waluty naro-
dowej o szczególnych właściwo-
ściach. Fichte napisał rozprawę 
zatytułowaną „Zamknięte pań-
stwo handlowe”, w której dowo-
dził, że jedynym ratunkiem dla 
zachowania suwerenności pań-
stwa i pomyślności narodu jest 
posługiwanie się niewymienial-
nymi monetami na danym tery-
torium.

Schyłek tworzenia narodo-
wych systemów pienięż-

Suwerenna waluta 
gwarancją suwerenności narodu

 ■ Historia pokazuje, że naród, odzyskując wolność i zdobywając władzę nad terytorium państwa, nie za-
pewnia sobie tym samym zupełnej suwerenności. Dopiero odzyskanie władzy nad walutą narodową albo 
stworzenie tej waluty, staje się prawnym imperatywem suwerenności i fundamentem stabilnej gospodarki 
narodowej.

Magdalena 
Janina 

Rakowska

▶
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nych przypada na pierw-

szą połowę lat dwudziestych 
dwudziestego wieku. Eric Hel-
leiner, profesor nauk politycz-
nych na Uniwersytecie Water-
loo, zwrócił uwagę na fazy pro-
cesu powstawania walut w Eu-
ropie. Najpierw nastąpiła teryto-
rializacja walut w Anglii i Fran-
cji, następnie w Belgii, Holan-
dii, ale też w Bułgarii, Grecji, Ru-
munii, Serbii oraz we Włoszech. 
W końcu takie kraje, jak Niemcy, 
Austria i Węgry zaczęły ustana-
wiać pieniądz narodowy.

Proces nacjonalizacji sys-
temów monetarnych koń-

czył się po pierwszej wojnie 
światowej, a wśród ostatnich 
państw, wprowadzających wła-
sne waluty, znalazły się między 
innymi Irlandia, Polska, Czecho-
słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia.

Czechy w czasach Austro-
Węgier posiadały walutę au-
striacką, Słowacja wchodzi-
ła w skład państwa węgierskie-
go. W wyniku rozpadu monarchii 
austriacko-węgierskiej 28 paź-
dziernika 1918 roku zawiąza-
ła się Republika Czechosłowac-
ka, w ramach której znalazły się 
tereny Czech, Moraw i Słowa-
cji. Nowa czeska waluta weszła 
do obiegu 25 lutego 1919 roku. 
Pieniądze austriackie i węgier-
skie pozostały prawnym środ-
kiem płatniczym do 21 listopada 
1924 roku.

Po odzyskaniu niepodle-
głości w Czechosłowacji walu-
tą narodową pozostała koro-
na. Rozpad Austro-Węgier oraz 
przykład Czechów, Słowaków 
i Polaków doprowadził 5-6 paź-
dziernika 1918 roku do utwo-
rzenia w Zagrzebiu Rady Naro-
dowej Słoweńców, Chorwatów 
i Serbów.

Pierwszego grudnia 
1918 roku powstało Królestwo 
Serbów, Chorwatów i Słoweń-
ców z własną walutą – dinarem 
Królestwa SHS, który dzielił się 
na 100 para. W okresie rozpa-
du monarchii austro-węgier-
skiej, po rozpoczętej 31 paź-
dziernika 1918 r. rewolucji Wę-
gry zostały republiką. W mar-
cu 1919 władzę przejęli komu-
niści i proklamowali Węgier-
ską Republikę Rad – dyktaturę 
pod przywództwem Béli Kuna. 
Przetrwała ona przez 133 dni 
i została obalona w wyniku inwa-
zji wojsk rumuńskich i czecho-
słowackich.

Węgry, bezpośrednio przed 
wprowadzeniem nowych środ-
ków płatniczych, miały w obiegu 
przestemplowane banknoty ko-
ron austro-węgierskich, nazywa-
ne koronami węgierskimi. W wy-
niku traktatu w Trianon w 1920 
roku, kraj św. Stefana utracił do-
stęp do morza i dwie trzecie swe-
go terytorium: z 325 tys. km² po-
zostało 93 tys. km². Nadto traktat 
pozbawił niemal dwie trzecie lud-
ności Węgier: pozostało 8 z 21 
milionów. W roku 1926 w miejsce 
korony węgierskiej walutą naro-
dową stało się pengö, dzielące 
się na 100 fillerów.

Niezwykłe są dzieje banko-
wości Finlandii, kraju od 1809 
do 1917 roku pod panowaniem 

Rosji. W roku 1811 car Aleksan-
der I ustanowił w Turku instytu-
cję Waihetus – Laina ja Deposi-
tioni – Contorin (Kasa Oszczęd-
nościowo–Kredytowa), któ-
ra wkrótce została przekształ-
cona w Bank Finlandii i przenie-
siona do Helsinek. Walutą fińską 
od 1860 roku jest marka fińska.

Parlament Fiński prokla-
mował niepodległość Finlan-
dii 6 grudnia 1917 roku, a 17 lip-
ca 1919 roku została podpisa-
na konstytucja, która ustanawia-
ła Republikę Finlandii. Wybra-
ny został pierwszy prezydent. 
W tym też roku państwa zachod-
nie oficjalnie uznały Finlandię. 
Bank Finlandii, czwarty najstar-
szy bank centralny na świecie, 
uznał wprowadzoną w 1860 roku 
markę, za oficjalną walutę i oparł 
jej wartość o parytet złota.

Państwa narodowe, które zo-
stały wzmocnione przez po-

jawienie się walut terytorial-
nych, zyskiwały poczucie kolek-
tywności, co łączyło mieszkań-
ców we wspólnotę narodową. 
Zdaniem Benedykta Andersona 
„tożsamość narodowa to szcze-
gólna forma tożsamości poli-
tycznej, gdy jednostki czują, że 
przynależą jako członkowie, do 
„wspólnoty wyobrażonej”, która 
jest suwerenna, ograniczona do 
konkretnego terytorium i związa-
na pewnego rodzaju „poziomym 
koleżeństwem”. (B. Anderson, 
1983 Imagined Communities).

W sferze gospodarczej te-
rytorialna forma pieniądza była 
centralnym narzędziem sprzyja-
jącym „terytorialności”. Państwo 
narodowe, wzmocnione walu-
tą terytorialną, miało dążyć do 
ekonomicznej spójności teryto-
rialnej. Wyeliminowano koszty 
transakcji i niepewności związa-
nej z przeliczaniem waluty krajo-
wej i zaczęto wspierać transak-
cje rynkowe na terytorium każ-
dego państwa narodowego.

Międzynarodowi kupcy 
i podróżni byli teraz zmusze-
ni do wymiany walut za każ-
dym razem, gdy przekraczano 
granicę. Prawie cała waluta kra-
jowa miała teraz formę symbo-
liczną, do przepływu pieniędzy 
przez granice dochodziło czę-
ściej na podstawie zgody pań-
stwa niż w przeszłości. Więk-
szość światowych walut była 
powiązana nie tylko ze złotem, 
swobodnie działały także zagra-
niczne giełdy w prawie wszyst-
kich krajach.

Ekonomiczne znaczenie no-
wych krajowych granic monetar-
nych stało się wyraźne w czasie 
pierwszej wojny światowej, a na-
stępnie ponownie we wczesnych 
latach trzydziestych, kiedy nowe 
symboliczne waluty narodo-
we zostały zamienione na złoto, 
a swobodnie funkcjonujące ryn-
ki walutowe zostały zamknię-
te. Dzięki tym posunięciom rzą-
dy pokazały swoją nową zdol-
ność do izolowania bądź chro-
nienia waluty i gospodarki naro-
dowej od zagrożeń ze strony go-
spodarki światowej.

W dziewiętnastym wieku 
gwałtownie wzrosło użycie pie-
niądza papierowego, co wyma-

gało standaryzacji. W ramach 
tworzenia waluty terytorial-
nej, rządy zapewniły, że wszyst-
kie formy pieniądza papierowe-
go zostały wydane w ujednolico-
nej formie pod kontrolą państwa. 
A ich wartość, podobnie jak mo-
net symbolicznych, była związa-
na z nowym krajowym standar-
dem złota.

Państwo wzmocniło również 
homogenizację krajowego po-
rządku pieniężnego, podejmu-
jąc wysiłki w celu wyeliminowa-
nia wszystkich fałszywych pie-
niędzy. Co więcej, dążono do 
usunięcia starych, zużytych pie-
niędzy na podstawie uregulowa-
nej zasady i do produkcji monet 
i banknotów o bardziej jednoli-
tej wysokiej jakości.

Wojna światowa, nazwana 
pierwszą, była cezurą od-

dzielającą wiek dziewiętnasty 
od dwudziestego. Większość 
krajów walczących oraz więk-
szość europejskich krajów neu-
tralnych zawiesiła wymienial-
ność pieniądza na złoto. Pod-
czas wojny państwa walczą-
ce zwiększyły emisję pienią-
dza w celu pokrycia wydat-
ków budżetowych. Liczono się 
z koniecznością przywrócenia 
po wojnie wymienialności pienią-
dza papierowego na kruszec.

Starano się więc zwiększać 
emisję nie tyle banknotów ban-
ków centralnych, ile biletów gwa-
rantowanych przez rząd (Wlk. 
Brytania – currency notes, Niem-
cy – reichskassenscheiny, USA – 
srebrne certyfikaty, Rosja – bile-
ty kasowe). Rosła inflacja, w cza-
sie wojny wciąż utajona, pojawi-
ły się notgeldy (pieniądze emi-
towane przez władze miej-
skie), system kartkowy, pożycz-
ki wewnętrzne – najpierw do-
browolne, później w coraz więk-
szym stopniu przymusowe.

Układ wersalski kończą-
cy pierwszą wojnę przy-
niósł względny pokój politycz-
ny na kontynencie europejskim, 
jednak w kontekście polityki mo-
netarnej nie udało się odbudo-
wać starego porządku. Upadły 
unie monetarne, doszło do dez-
integracji systemu standardu zło-
ta. Zobowiązania państw uczest-
niczących w wojnie przekracza-
ły możliwości płatnicze wielu 
z nich. Długi wewnętrzne, długi 
zagraniczne, reparacje nałożone 
na państwa pokonane.

Państwa Ententy zadłużały 
się w Stanach Zjednoczonych, 
zaś państwa centralne – u swo-
ich własnych obywateli we wła-
snej walucie. Państwa wyczer-
pane gospodarczo po długich 
działaniach militarnych dąży-
ły do suwerenności monetarnej. 
Działania te jednak, zamiast roz-
ładować napięcia, doprowadziły 
do głębokiego światowego kry-
zysu gospodarczego w latach 
trzydziestych ubiegłego wie-
ku. Stworzyły idealny grunt do 
umacniania totalitaryzmów, 
a w konsekwencji doprowadziły 
do wybuchu II wojny światowej.

„Dzisiaj narody działają na 
podstawie pieniędzy banko-
wych, a nie pieniędzy suweren-
nych” – twierdzi Joseph Huber, 

profesor na Uniwersytecie Mar-
tina Luthera w Halle, socjolog 
ekonomiczny (w: Modern Mo-
ney and Sovereign Currency). 
Nie ma efektywnej kontroli po-
daży pieniądza i system jest dys-
funkcjonalny i szkodliwy dla go-
spodarki, tworzy inflację, bań-
ki finansowe, przeinwestowania 
i nadmierne zadłużenia, kryzy-
sy bankowe i kryzysy walutowe. 
Pieniądz bankowy nie jest bez-
pieczny i stabilny.

„Przyjęcie tezy, że skarb 
państwa, gabinet albo parla-
ment ma kontrolę nad proce-
sem wpuszczania do obie-
gu waluty, nie broni się w żaden 
sposób – pisze profesor Ran-
dall Wray. – Większość rządów 
nie wypuszcza dziś waluty, ale 
zostawia to bankom. Gotówka 
nie jest wprowadzana w obieg 
przez rząd, ale jest kupowa-
na i użyczana do obiegu przez 
banki. To banki proaktywnie 

decydują o tym, ile pieniędzy 
jest wypuszczanych na rynek. 
Rola rządu to rola dłużnika, 
a nie kredytodawcy”.

Monetarna suwerenność 
to fundament suwerenne-
go państwa. Kredyty muszą 
być zabezpieczone suweren-
ną walutą z banku centralne-
go, ale tylko do odsetka 2,5 
proc. w strefie euro i około 1,5 
proc. w Wielkiej Brytanii i Sta-
nach Zjednoczonych. Istotę 
znaczenia suwerenności na-
rodowej i suwerenności walu-
towej wyraża precyzyjnie i la-
pidarnie Joseph Huber, profe-
sor na Uniwersytecie Martina 
Luthera w Halle, socjolog eko-
nomii, autor pracy „Modern 
Money and Sovereign Cur-
rency”: „Suwerenne państwo 
z własną walutą i bankiem 
centralnym cieszy się mone-
tarną suwerennością”.

▶
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Cechy te są tym po-
trzebniejsze w sytu-
acji, gdy pandemia i kry-
zys uruchomiły i spo-
tęgowały w gospodar-
ce zjawiska, które zna-
my, a które często towa-
rzyszą wstrząsom eko-
nomiczno-społecznym. 
Mam na myśli spekula-
cję, bezwzględną po-
goń za nadzwyczaj-
nym zyskiem, łamanie 
prawa, wykorzystywa-
nie przewagi silniejsze-
go w stosunku do słab-
szego.

Rozkołysana 
gospodarka

Niestety. To właśnie 
politycy odpowiedzial-
ni za kluczowe decyzje 
gospodarcze i instytu-
cje, mające dominu-
jący wpływ na rozstrzygnię-
cia makroekonomiczne przy-
czyniają się od ponad półto-
ra roku do „rozkołysania” go-
spodarki. To oni spowodowa-
li wzmocnienie impulsów, któ-
re należało łagodzić i przeciw-
nie – osłabienie tych impulsów, 
które należało wzmocnić. Mó-
wiąc wprost: polityka gospodar-
cza rządzących w dobie kryzy-
su miała na celu bardziej sprzy-
janie spekulantom i kombinato-
rom niż odpowiedzialnym pod-
miotom gospodarczym. Ktoś 
spyta o przykłady? Oto one.

Pieniądze z kolejnych tarcz 
mające podtrzymać zatrudnie-
nie w firmach, w których spada-
ły obroty, trafiały nie bezpośred-
nio do pracowników, a na kon-
ta właścicieli. W efekcie czę-
sty stał się proceder wymusza-
nia na pracownikach kwitowa-
nia podpisem odbioru całej pła-
cy przy jednoczesnym wypła-
caniu tylko części i przechwy-
tywaniu przez pracodawcę na-
wet ponad połowy wynagro-
dzenia. Oczywiście nikt nikogo 
za rękę nie złapał. Swoją siłę 
pokazał konflikt między pracą 
a kapitałem.

Innym zjawiskiem o poważ-
nych konsekwencjach, któ-
re nazwałem uwłaszczeniem 
przez wywłaszczenie było ad-
ministracyjne uniemożliwie-
nie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej i jednocze-
sne wypowiedzenie kredytów, 
co gorsza przez polskie banki. 
Postawiło to wiele firm na skra-

ju bankructwa. Jednocześnie 
ich właściciele nagle otrzymali 
propozycję wykupu restauracji 
lub hotelu po zaniżonej cenie. 
Proceder ten, nie miejmy złu-
dzeń, wspierany przez sektor 
finansowo-bankowy, ma miej-
sce zarówno w przemyśle, jak 
i usługach.

Jako trzeci przykład wymie-
nię nierozliczenie (a nawet nie-
ujawnienie) przez PFR reguł 
przyznawania pomocy dużym 
firmom. W efekcie na kontach 
tych firm powstały ogromne 
nadwyżki finansowe, co ozna-
cza, że przyznana pomoc nie 
miała uzasadnienia.

Od czego zacząć?

Stawiam zatem pytanie, co na-
leży zrobić, od czego zacząć, 
by rozkołysaną gospodarkę 
uspokoić i wyprowadzić na wła-
ściwy kurs. Za niezwykle istot-
ne uważam powstrzyma-
nie zubożenia i degrada-
cji firm i stworzenie warun-
ków do przywrócenia na-
dziei tym obywatelom, któ-
rzy w czasie kryzysu ponieśli 
największe straty i szkody. 
Podkreślam, że nie chodzi tylko 
o straty pieniężne, doraźne, ale 
przede wszystkim podważoną, 
zachwianą wiarę w sens dzia-
łań polegających na oszczę-
dzaniu i inwestowaniu. Nale-
ży odbudować poczucie sen-
su aktywnego myślenia o go-
spodarowaniu w długiej per-
spektywie. Dziś rząd, któ-

ry nie w słowach, a w czy-
nach chce odzyskać wiary-
godność, poparcie obywateli 
i przedsiębiorców, powinien 
przedstawić ustawę o walo-
ryzacji oszczędności i depo-
zytów ulokowanych w ban-
kach i dopilnować, aby prze-
głosowano ją w parlamen-
cie. Ustawa ta powinna stano-
wić, że w oparciu o wskaźnik 
inflacji ogłoszony przez GUS 
na koniec roku kalendarzowe-
go (mam nadzieję, że wyliczo-
ny według metody akceptowa-
nej przez środowisko ekono-
mistów i statystyków) zostaną 
zwaloryzowane fundusze ulo-
kowane w bankach przez sto-
sowny okres.

Polityka zerowej stopy 
procentowej NBP, wysoka in-
flacja jako efekt zwiększonej 
emisji pieniądza, ogranicze-
nia aktywności gospodarczej 
i inne działania doprowadzi-
ły do utraty przez obywate-
li poczucia sensu lokowania 
pieniędzy na kontach banko-
wych. Oszczędzanie stało się 
decyzją nieracjonalną, absur-
dem ekonomicznym. A przypo-
mnieć należy, że mamy jedną 
z najniższych w Europie (trze-
cią od końca) stopę oszczędno-
ści wynoszącą 3,6 proc.

Jesteśmy świadkami pro-
cesu ucieczki przed deprecja-
cją oszczędności w zakup nie-
ruchomości po zawyżonych ce-
nach i co szczególnie nega-
tywne – transferu pieniędzy 
za granicę. Zjawisko wywo-

zu pieniędzy z Polski, lokowa-
nia ich w akcjach bądź nieru-
chomościach (chociażby w Tur-
cji, Chorwacji, Hiszpanii) upo-
wszechnia się. Miast inwesto-
wać w kraju i efektywnie in-
westować w przedsięwzię-
cia przemysłowe bądź usługo-
we, kapitał z Polski emigruje. 
A przecież mamy jedną z naj-
niższych i malejącą stopę inwe-
stycji wynoszącą około 17 proc. 
PKB.

Podliczmy. Według oficjal-
nych danych na kontach ban-
kowych obywateli i firm zgro-
madzonych zostało około 1,5 
biliona złotych (1500 miliar-
dów złotych). Inflacja wyno-
si co najmniej 5 proc. w ska-
li rocznej. Oznacza to, że w cią-
gu roku unicestwione, powta-
rzam – unicestwione zostaje co 
najmniej 75 miliardów złotych. 
One znikają bezpowrotnie.

A przecież są grupy obywa-
teli, o których możemy mówić, 
że ich koszyk zakupów inflacja 
„tyka” o wiele silniej niż oficjal-
ne 5 proc. Są to rodziny wielo-
dzietne, emeryci, osoby samot-
ne. Co one mają powiedzieć, 
gdy ich skromne oszczędno-
ści „na czarną godzinę” kurczą 
się gwałtownie i nieodwracal-
nie? Brak waloryzacji oszczęd-
ności, która przecież przez naj-
bliższych kilka lat będzie wyż-
sza niż 3 proc. rocznie oznacza 
dla wielu obywateli powtórkę 
z terapii szokowej Leszka Bal-
cerowicza. Pozostanie zaśpie-
wać parafrazę refrenu:

„To już jest koniec,
Możemy iść.
Jesteśmy wolni, bo
Nie mamy już nic”.

Spóźniony powrót 
do normalności

Odpowiem na głosy 
tych, którzy zapropo-
nują alternatywnie za-
miast waloryzacji pod-
niesienie stopy procen-
towej. Uważam, że dziś 
i jutro powrót do do-
datniej stopy procento-
wej będzie … spóźnio-
ny, choć być może ko-
nieczny. Dodatnia sto-
pa procentowa niesie 
ze sobą w czasie kry-
zysu ważne, ale nie za-
wsze pozytywne zjawi-
ska. Przede wszystkim 
podraża i zniechęca do 
kredytu inwestycyjnego 

i konsumpcyjnego. Ten drugi 
jest szczególnie niebezpiecz-
ny dla osób posiadających kre-
dyty hipoteczne. Dla budże-
tu państwa dodatnia stopa 
procentowa zwiększa koszty 
obsługi zadłużenia. To z ko-
lei sprzyjać może podnosze-
niu podatków i ogranicza-
niu inwestycji budżeto-
wych. Dlatego waloryzacja 
jest rozwiązaniem lepszym. 
Jej przewaga uwidacznia się 
także w fakcie, że pozwa-
la uspokoić i racjonalizo-
wać decyzje oszczędnościo-
we obywateli, pozytywnie 
oddziałując na zyskowność 
banków. Waloryzacja zachę-
ca banki do kreowania kre-
dytu, ograniczając żonglo-
wanie w górę stopą procen-
tową.

Sumując. Musimy się pogo-
dzić, że przez najbliższe lata in-
flacja będzie spędzać nam sen 
z oczu. By bezsenność nie stała 
się permanentna, obowiązkiem 
uczciwego polityka gospodar-
czego odpowiedzialnie decydu-
jącego o polskiej ekonomii po-
winna być waloryzacja naszych 
oszczędności.

Niech obywatele i przedsię-
biorcy znajdą w sobie de-
terminację, by ten mecha-
nizm wymusić na rządzą-
cych, a ja dodam, że Po-
wszechny Samorząd Gospo-
darczy okazałby się najbar-
dziej przydatny w realizacji 
tego zamysłu.

Lekarstwo na inflację
 ■ Pandemia i kryzys, który jest jej następstwem spowodował, że – o paradoksie – ła-

twiej i z większą dozą pewności możemy prognozować odleglejszą niż bliższą przyszłość. 
A jednak pytanie o jutro jest dziś kluczowe. Dlaczego? Bo uświadamia, jak ogromna jest 
tu i teraz odpowiedzialność osób podejmujących najważniejsze decyzje makroekono-
miczne. Od nich należy wymagać mądrości, odwagi, wyobraźni i – co szczególnie waż-
ne – sumienia.

Dariusz Maciej 
Grabowski

Nr 252 • 27 sierpnia – 9 września 202110



Komentarze i Felietony

Podczas gdy opozycja tań-
czy na białoruskiej granicy, jak 
jej Łukaszenka zagra, utysku-
jąc na druty kolczaste, rozwinię-
te przez polskich pograniczni-
ków, to jej eksperci „od ekono-
mii” nie próżnują – proponowane 
przez rząd podatki zarżną go-
spodarkę. Troska o eksportowa-
nych przez Białoruś imigrantów 
żenuje, gdyż takiej nigdy nie do-
świadczali nasi rodacy, zesłani 
do azjatyckich republik sowiec-
kich, od dziesiątków lat marzący 
o repatriacji.

Zaś co do opozycyjnych eko-
nomistów, to wypominają rzą-
dowi inflację (5 proc.), zamiast 
kierować wypominki do biu-
rokracji brukselskiej z jej księ-
życową polityką klimatyczną 
(wzrost cen energii, spekula-
cja emisjami) oraz do „swoich” 
samorządów (drożyzna śmie-
ciowa i parkingowa). Tymcza-
sem płace rosną w tempie 8 
proc., więc właściwie nie ma 
o czym mówić, ale nadal moż-
na przekonywać, że Polski Ład 
ma służyć (dzięki wyższym po-
datkom) zasypywaniu dziury bu-
dżetowej.

Krajowa przedsiębior-
czość, która wyspecjalizowa-
ła się w agresywnej optymali-
zacji podatkowej, teraz chciała-
by wyjść z kryzysu pandemicz-
nego nie tylko obronną ręką, ale 
także z pełnymi kieszeniami. Nie 
jest oryginalna, bo problem uni-
kania płacenia podatków stał się 
globalny. Na ostatnim szczycie G 
7 w Kornwalii prezydent Joe Bi-
den przekonywał swych partne-
rów do ustanowienia globalne-
go podatku od korporacji. Miał-
by on zniechęcać globalne kon-
cerny do lokowania zysków w ra-
jach podatkowych. Amerykań-
scy republikanie są innego zda-
nia. Większe podatki zmniej-
szą konkurencyjność firm, które 
przerzucą podwyżki na klientów.

Działające w naszym kraju 
zagraniczne banki czy cieci han-
dlowe latami kombinowały, jak 
nie płacić podatków, zresztą nie 
bez pomocy eurokratów. Prze-
cież to Holandia, Belgia, Irlandia 
czy Luksemburg latami dorabia-
ły się jako raje podatkowe. Zaś 
amerykański koncern Amazon, 
mimo zysków, nie płaci podat-
ków od działalności na europej-
skich rynkach, korzystając z do-
brodziejstwa raju podatkowego, 
do którego wprowadził go nie-
gdyś Jean-Claude Juncker, pre-
mier Luksemburga, późniejszy 
szef KE.

Dopiero teraz przebąkuje się, 
że podatki powinny być odpro-
wadzane tam, gdzie działa firma. 
Na szczycie G 7 proponowano 
jednolita stawkę podatkowa – 
15 proc., by uniemożliwić wrogą 
konkurencję.

Mity

Ścigający się w konkursie na naj-
bogatszego człowieka świata 
Jeff Bezos nie zapłacił ani cen-
ta federalnego podatku docho-
dowego w 2017 roku, zaś Elon 
Musk w 2018 roku. 25 amerykań-
skich miliarderów, zwiększając 
swój stan posiadania, zgłaszają 
skarbówce symboliczne docho-
dy, bądź straty. W 2018 roku ma-
jątek 25 amerykańskich krezu-
sów szacowano na 1,1 bln USD, 
ale zapłacili podatek w wysoko-
ści 1,9 mld USD, a więc zaledwie 
0,2 proc. stanu posiadania. Trze-
ba więc włożyć między propa-
gandowe bajdy amerykański mit, 
że amerykańscy obywatele płacą 
podatki sprawiedliwie, a najbo-
gatsi z nich przekazują fiskusowi 
najwięcej.

Wychwalanie mikrofirm (do 10 
pracowników), jakoby od nich za-
leżał rozwój gospodarki i właśnie 
im zagroziłby Polski Ład (opo-
datkowanie) – nie ma racji bytu. 
Z raportu Polskiego Instytu-
tu Ekonomicznego wynika, że 
są one mniej ekspansywne, niż 
mikrofirmy w innych krajach. Za-
trudniając ponad 34 proc. ogó-
łu zatrudnionych (na poziomie 
średniej w krajach V4, ale we 
Francji – 25proc. w Niemczech 
– 19 proc.), wytwarzają 29 proc. 
PKB. Są jednak mniej wydaj-
ne (o 10 proc. w krajach V4, 
o 25 proc. w krajach OECD). Nie 
zwiększają też zatrudnienia – 
przez pierwsze dwa lata zaledwie 
o 37 proc., gdy w krajach V4 – 53 
proc.. W 2019 roku przeciętna mi-
krofirma zatrudniała 4,5 pracow-
nika i jest to tendencja malejąca.

Zdaniem transformacyjnych 
neoliberałów to kapitał zagra-
niczny – tak przez nich upragnio-
ny – miał stymulować polską go-
spodarkę. Tymczasem z raportu 
Związku Przedsiębiorców i Pra-
codawców wynika, że np. sieć Au-
chan, mając w latach 2015-2019 
ponad 51 mld zł przychodu, wpła-
ciła zaledwie 1,8 mln zł podatku, 
a więc zaledwie 0,004 proc. swo-
ich przychodów. Co więcej, wiele 
firm otrzymało pomoc państwo-
wą, większą od zapłaconego po-
datku. W latach 2015-2019 ope-
rator Orange Polska zapłacił 77 
mln zł podatku, ale otrzymał po-
moc publiczną w wysokości 766 
mln zł. Tak więc francuskiego 
przedsiębiorcę wspomogli polscy 
podatnicy. Wspomniani neolibe-
rałowie nie mieli więc racji co do 
stymulacyjnej roli kapitału zagra-
nicznego, co najwyżej musieliby 
zgodzić się, że prowadzą gospo-
darkę neokolonialną.

Biedni

Najłatwiej ściągać podatki z eme-
rytów, rencistów i etatowców. Oni 

nie mogą kombinować z opty-
malizacją podatkową. Dotych-
czas nikt nie zauważał, że w cy-
wilizowanych krajach obowiązu-
je reguła – małe wynagrodzenie, 
mały podatek. W dodatku rząd 
tow. Leszka Milera wprowadził 
korzystny dla przedsiębiorców 
podatek liniowy (19 proc.).

W ten sposób lewica – dekla-
rująca namolnie tzw. wrażliwość 
społeczną – zadbała o interesy 
transformacyjnych kombinato-
rów. Potrafiła też zadbać o swo-
je interesy, o czym świadczą 
oświadczenia majątkowe jej ak-
tywistów. Joanna Senyszyn do-
robiła się majątku w wysokości 
4,9 mln zł, Włodzimierz Czarza-
sty – 4 mln zł, Adrian Zandberg 
– 1 mln zł.

Lewica nie ustaje w zapew-
nieniach o jej zaangażowa-
niu w obronie uciskanych, walce 
o prawa pracownicze i godziwe 
płace, ochoczo piętnuje kapita-
lizm za wyzysk pracowników czy 
amerykański imperializm ekono-
miczny. Jednak w praktyce – np. 
broniąc TVN, który unika płace-
nia podatków, posługując się fir-
mą-słupem, a jego pracownicy 
protestują przeciwko złemu trak-
towaniu, zwalnianiu kobiet w cią-
ży, umowom śmieciowym czy 
utrudnianiu działalności związko-
wej – lewica ujawnia swoją obłu-
dę, populizm i zakłamanie.

Charakterystyczne, że ani le-
wica, ani transformacyjni neo-
liberałowie nie doceniali oczy-
wistej zależności. Przecież po-
datnik (nawet biedny) jest rów-
nocześnie klientem, konsumen-
tem i usługobiorcą. Od jego ak-
tywności na rynku zależy roz-
wój gospodarki. Wynika z tego, 
że im jest w lepszej kondycji fi-
nansowej, tym lepiej dla gospo-
darki. Dopiero teraz wyciągnię-
to z tego wnioski, wprowadzając 
kwotę wolną od podatku w wy-
sokości 30 tys. zł. Kilkanaście 
miliardów złotych zasili gospo-
darkę.

Opozycja – jak to stało się 
jej zwyczajem – piętnuje „po-
datki populistyczne i socjali-
styczne”, a jeszcze skierowa-
ne do biednych (kwota wol-

na) czyli pisowskiemu elektora-
towi. Jednak wspieranie bied-
nych (od przyszłego roku mini-
malne wynagrodzenie – 3 tys. zł, 
stawka godzinowa – 19,60 zł) ni-
gdy nie było rzeczywistym zain-
teresowaniem rządzących.

Co do biednych, to mają moż-
liwości wzięcia sprawy w swo-
je ręce, uczestnicząc w Pracow-
niczym Planie Kapitałowym 
(wpłacając złotówkę, pracownik 
otrzymuje drugą w formie dopłat). 
Jak na razie z tej szansy skorzy-
stało 2,3 mln pracowników.

Bogaci

Nie wiadomo, w jakim stopniu po-
datnicy uświadamiają sobie, że 
troska o dobro wspólne jest obo-
wiązkiem konstytucyjnym. W każ-
dym razie najrzetelniej wypeł-
niają go biedni podatnicy, bo tyl-
ko 2 proc. obywateli płaci podat-
ki w najwyższej skali. O koniecz-
ności wprowadzenia progresji po-
datkowej mówi się od dawna, ale 
– jak widać – ustawodawcy jakoś 
zwlekają. Gdy zamożność spo-
łeczeństwa rośnie, wciąż obo-
wiązuje dobrotliwa górna grani-
ca – 32 proc. obywatelskiej dani-
ny skarbowej.

Tymczasem w rozwinię-
tych gospodarkach jest ona 
znacznie wyższa – np. w USA 
– 37 proc., w Niemczech – 45 
proc., w Holandii – 52 proc., w Au-
strii – 55 proc. Zresztą bez pro-
gresywnej skali podatkowej nie 
sposób wyobrazić sobie dobro-
dziejstw socjalnych państw skan-
dynawskich.

Nikt chętnie nie płaci podat-
ków, ale już najbardziej ludzie 
zamożni. Znajdują też swoich 
obrońców. Czeka nas historycz-
nie wysoka podwyżka podatków 
– krzyczy opozycja. Walczymy 
o klasę średnią i wolność gospo-
darczą – deklarują gowinowscy 
neoliberałowie. Tymczasem rząd 
proponuje podwyższenie pro-
gu podatkowego z 85,5 tys. zł do 
120 tys. zł. W konsekwencji bę-
dzie więcej podatników płacą-
cych najniższą stawkę (17 proc.), 
zaś powyżej tego nowego progu 
stawka wyniesie 32 proc..

Resort finansów zapewnia, 
że na propozycji Polskiego Ładu 
nie straci 90 proc. podatników. 
Pozostali – zarabiający od 13 
do 15 tys. zł (jest ich 8 proc.) za-
płacą miesięcznie 200 zł podat-
ku. Najbogatsi (2 proc.), zarabia-
jący od 30 do 50 tys. zł zapła-
cą znacznie więcej, ale – mó-
wiąc wprost – mają z czego pła-
cić. Zresztą zgodnie ze wspo-
mnianymi obowiązkami kon-
stytucyjnymi i – w pewnej mie-
rze – sprawiedliwością społecz-
ną. W końcu stać ich na wyższe 
podatki, i tak to jest praktykowa-
ne w innych krajach.

Przedsiębiorcy

Transformacyjna przedsiębior-
czość tak się rozwinęła – zresztą 
sprzyjały temu warunki – że nie 
brakuje paradoksów wołających 
o sprawiedliwość społeczną. Oto 
przedsiębiorca może zarabiać 8 
tys. zł miesięcznie, płacąc 4 tys. 
zł rocznie składki zdrowotnej, gdy 
etatowiec płaci dwa razy więcej 
tego oskładkowania. Ta niespra-
wiedliwość powinna być zlikwi-
dowana, ale opozycja podnosi 
larum – rząd likwiduje przedsię-
biorczość. Tymczasem składka 
zdrowotna ma charakter solidar-
nościowy (jak ubezpieczenia ko-
munikacyjne) i nie ma powodów, 
by stwarzać jakieś nierówności 
czy uprzywilejowania.

Inna patologia transforma-
cyjnej przedsiębiorczości to tzw. 
samozatrudnieniowa działal-
ność gospodarcza. Taki przed-
siębiorca wykonuje to, co robił-
by jako etatowiec, ale może ko-
rzystać z optymalizacji podatko-
wej, ryczałtowej składki zdrowot-
nej. Pracodawca jest też zado-
wolony, bo ma mniejsze koszty. 
Nawoływanie do likwidacji tej pa-
tologii, opozycja nazywa mordo-
waniem klasy średniej.

Dzięki medialnym wysiłkom 
opozycji, przedsiębiorcy jawią 
się jak nadzwyczajna kasta, choć 
są grupą roszczeniową. Opodat-
kowanie najwięcej zarabiających 
to drastyczne podwyżki – uwa-
żają gowinowscy neoliberałowie. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że 
uprzywilejowywanie patologicz-
nej przedsiębiorczości sprzyja 
oligarchizacji życia społecznego, 
a nie rozwojowi gospodarki.

Podczas gdy trwa ubolewa-
nie, że przedsiębiorcy liniowcy 
musieliby płacić 9 proc. skład-
ki zdrowotnej, co ich bez wątpie-
nia zrujnuje – jak utrzymuje opo-
zycja, to indeks nastrojów Buso-
metr, opublikowany przez Zwią-
zek Przedsiębiorców i Pracodaw-
ców, przewiduje 4 proc. wzrost 
nastrojów optymizmu na drugie 
półrocze bieżącego roku.

Opozycja znów przestrzeliła.

Sprawiedliwość podatkowa
 ■ Im wyższe zarobki, tym większe podatki – to powszechna oczywistość w cywilizowanym 

świecie, jednak – jak się okazuje – nie dla wszystkich. Jerzy 
Pawlas
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Zauważył tę niekompletność 
świata sycylijski filozof, Em-
pedokles z Akragas, żyją-
cy w latach 483-425 p.n.e. 
Empedokles, zachwycony 
światem, w którym jest wie-
le do urządzenia, stwierdzał: 
„Świat jest doskonały poprzez 
swą niedoskonałość”. Sycylij-
ski filozof rozwinął swą wypo-
wiedz w teorię, wedle któ-
rej doskonałość świata polega 
na jego niekompletności, któ-
ra wymaga od człowieka nie-
ustannego dopełniania, popra-
wiania, przekształcania.

Kompletność świata pozba-
wiałaby człowieka pracy, two-
rzenia, doskonalenia. A zatem 
praca ludzka nad urządzaniem 
świata jest niejako kontynu-
acją dzieła rozpoczętego przez 
Boga.

Ojciec Święty wskazał na 
obszary świata, współczesne 
„areopagi”, które wciąż wyma-
gają twórczego i rzemieślni-
czego uzupełniania. To obsza-
ry ludzkiej działalności, po-
cząwszy od kultury po politykę, 
od gospodarki po badania na-
ukowe, od obrony praw człowie-
ka po umacnianie pokoju.

Spośród rzeczy, które trzeba 
doskonalić, Jan Paweł II wymie-
niał świat środków przekazu. 
Media są narzędziami informa-
cyjnymi i formacyjnymi, oddzia-
łują głęboko na ludzi naszych 
czasów, formują zachowania in-
dywidualne, rodzinne i społecz-
ne. Postulowanym zadaniem 
mediów w demokratycznym po-
rządku jest tworzenie poinfor-
mowanej i rozumnej publiczno-
ści jako podstawy procesu po-
litycznego.

Przekazywane informa-
cje powinny uwzględniać po-
trzeby odbiorców, a nie potrze-
by ideologiczne i polityczne 
nadawców.

Chodzi o to, by wiedza, czyli 
uporządkowana informacja, na 
bazie której obywatele dokonu-
ją wyborów społecznych i poli-
tycznych, swobodnie przepły-
wała i była dla wszystkich za-
interesowanych dostępna. Wy-
mienia się szereg koniecz-
nych warunków, w których moż-
liwe jest zbudowanie i utrzyma-
nie społeczeństwa obywatel-
skiego.

Na plan pierwszy wysu-
wa się odkrywanie prawdy. 
Jan Paweł II wołał: „Niech was 
strach nie powstrzymuje przed 
mówieniem prawdy”. W orę-
dziu wygłoszonym 24 stycznia 
2002 na Światowy Dzień Środ-
ków Komunikacji Społecznej, 
Jan Paweł II wskazał na Inter-
net, jako infrastrukturę komuni-
kacyjną, najdoskonalszą z do-

tychczas istniejących, która jest 
dostępna dla każdego, kto chce 
przekazywać i otrzymywać in-
formacje.

„Internet z całą pewnością 
jest nowym forum w znaczeniu 
nadanym temu słowu w staro-
żytnym Rzymie, czyli jest prze-
strzenią publiczną, gdzie zała-
twiano sprawy publiczne i go-
spodarcze, gdzie wypełniano 
obowiązki religijne, gdzie toczy-
ła się znaczna część życia spo-
łecznego miasta i gdzie natura 
ludzka ukazywała się ze swej 
najlepszej i najgorszej stro-
ny. Była to tłumna i chaotycz-
na przestrzeń, która odzwier-
ciedlała kulturę panującą, lecz 
także tworzyła własną kulturę” 
– stwierdził Jan Paweł II.

Urządzenie zwane Interne-
tem jest połączeniem techniki 
komputerowej z techniką teleko-
munikacyjną. To przede wszyst-
kim zbiór informacji, z którego 
korzystają ludzie, i sieć kom-
puterowa, służąca do przekazu 
tych informacji. Pod tą, jak się 
zdaje, prostą konstrukcją, kry-
je się niemalże boski fenomen, 
zwany globalną siecią informa-
cyjną.

Internet przekracza wszelkie 
bariery, stając się powszech-
nym środkiem społecznego 
przekazu. W dokumencie pod 
nazwą „Etyka w Internecie”, Pa-
pieska Rada ds. Środków Spo-

łecznego Przekazu stwierdza: 
„Przekaz internetowy jest na-
tychmiastowy, bezpośredni, ma 
światowy zasięg, jest zdecen-
tralizowany, interaktywny, nie-
skończenie rozszerzalny, co 
do treści i oddźwięku, łatwo 
dostosowujący się i adaptują-
cy w znacznym stopniu”.

Opisując Internet, zwra-
ca się uwagę na jego właści-
wości: fenomen zbioru infor-
macji, możliwość przechowy-
wania, reprodukowania i prze-
kazu informacji, niezwykłą ła-
twość i szybkość komunikowa-
nia się. To wszystko sprawia, 
że Internet jest osobnym świa-
tem. Jest światem tworzonym 
i wykorzystywanym przez czło-
wieka we wspólnocie komuni-
kacyjnej i zarazem jest świa-
tem dla siania kłamstwa, niena-
wiści i degradacji moralnej i du-
chowej.

Ojciec Święty nie ga-
nił, nie pouczał, dostrzegał 
przede wszystkim pozytyw-
ne strony mediów. W jednym 
ze swych wystąpień mówił o cy-
berprzestrzeni, która jest nową 
granicą, otwierającą się u po-
czątków trzeciego tysiąclecia. I, 
jak granica dawnych epok, rów-
nież i ta granica „pełna jest nie-
bezpieczeństw i obietnic, niepo-
zbawiona owego ducha przygo-
dy, który cechował wielkie okre-
sy przemian”.

Przemiany dokonywane 
przez media nie zawsze pole-
gają na łączeniu, na integrowa-
niu różnych sfer rzeczywistości. 
A jeśli nawet dochodzi do inte-
gracji, należy wiedzieć, że każ-
da integracja za pośrednictwem 
mediów ma charakter ideolo-
giczny, polityczny i moralny. Jest 
integracją znaczeń, wartości 
i przekonań, zawartych w odpo-
wiednio skonstruowanych ukła-
dach słów, rytuałów i obrazów. 
To często pułapki, miejsca nie-
pewne, wymagające oświetle-
nia, określenia, poprawienia.

Czy zatem dziennika-
rze, medioznawcy, ludzie me-
diów wypełniają, poprawiają swą 
pracą miejsca niedookreślone, 
niedopowiedziane w komuniko-
waniu społecznym? To dopełnia-
nie może być w mediach dosko-
naleniem, szkoleniem, wskazy-
waniem, że dziennikarz w kwe-
stiach moralnie ważnych nie 
może siedzieć okrakiem na ba-
rykadzie. „Nie ma stania z boku” 
– pisał Carl Schmitt.

Niedokończenie ścią-
ga wszelkie ideologiczne robac-
two. „Trzeba mówić, głosić – pi-
sał Karl Jaspers. – Inaczej doj-
dą do głosu naziści, a jeśli nie 
naziści, to bolszewicy”. O miej-
scach, które trzeba zająć i zago-
spodarować mówił w 1931 roku 
Roman Ingarden, kontynuując 
myśl Empedoklesa.

Niekompletność Empedo-
klesa polski uczony nazwał 
„miejscami niedookreślonymi”. 
Twierdził, że doskonałość dzie-
ła polega na „niedopowiedze-
niach”, zmuszających odbior-
ców do zagospodarowywania 
„pustych miejsc”. Najwięcej pu-
stych miejsc uczony dostrze-
gał w sferze mediów i prawdy.

Media przetwarzają, a nie-
rzadko teatralizują i odgrywa-
ją wydarzenia. Powołują i nada-
ją znaczenia faktom już przez 
samą obecność tych fak-
tów w newsach na pierw-
szych albo na ostatnich miej-
scach w hierarchii dzienników. 
Istotna jest także agenda set-
ting, a zatem – nadawanie pew-
nych form antenowych o pew-
nych porach dnia i doby. Po-
rządek dnia i porządek emisji 
umożliwia daleko idącą mani-
pulację przekazem.

Zasadniczo reporter, twór-
ca newsa, czyli pakunku infor-
macji, używa języka dla jedno-
znacznego oznaczania. Chodzi 
o sytuację, w której jeden ele-
ment znaczący odnosi się do 
jednego elementu znaczone-
go. Natomiast reporter, twór-
ca reportażu, używa języka dla 
obrazowania faktów. W repor-
tażu jeden element znaczący 
może odnosić się do wielu ele-
mentów znaczonych.

Obrazowanie jest otwarte na 
interpretacje, a jego znacznie 
jest bogatsze od użytych słów 
i przez to wieloznaczne. Cho-
dzi zazwyczaj o przekaz emo-
cjonalny, gdy przekazywana 
treść jest jednocześnie komen-
towana przez modalność lekto-
ra. Mamy wówczas zderzenie 
przeciwstawnych trybów ozna-
czania i postrzegania. Rozu-
mienie kłóci się wówczas z od-
czuwaniem faktów.

System kategoryzacji 
i selekcji tematów i wydarzeń 
ze względu na przydatność 
do wypełniania określonych ról, 
zwany jest ramkowaniem albo 
bramkowaniem. Mówi się też 
o procedurach gatekeepingu, 
które w dłuższym czasie tworzą 
bądź wspierają już nie poglądy 
i demokratyczne redagowanie, 
ale dominującą narrację poli-
tyczną, społeczną, kulturową.

W systemie tworze-
nia wyraźne były relacje mię-
dzy twórcą, a dziełem: między 
architektem i architekturą, mię-
dzy pisarzem i napisaną powie-
ścią, między reporterem telewi-
zyjnym albo radiowym i repor-
tażem etc. Umberto Eco odwró-
cił teorie Empedoklesa i Ingar-
dena, ogłaszając w 1962 roku 
teorię „dzieła otwartego”. Kon-
cepcję dzieła otwartego (wł. 

Teologia mediów
 ■ Nic nie jest ostatecznie skończone, nic nie jest ostatecznie dane – wszystko trzeba wypracować, dokoń-

czyć, postawić kropkę. Świat jest dziełem niekompletnym, nawet miejscami pustym, a wszystko po to, 
jak mówią teolodzy, żeby człowiek urządzał świat wedle swego pomysłu.

Michał Mońko

Prawdę 
mówiąc

▶
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Po ulicach Warszawy nie może 
jeździć auto z hasłami broniący-
mi nienarodzonych dzieci przed 
zamordowaniem, ale pojazdy 
z antykatolickimi hasłami mogą 
się poruszać.

Posłowie opozycji urządzili 
karczemną awanturę posłowi Ku-
kizowi, gdy zagłosował za usta-
wą, której uchwalenie było w jego 
programie wyborczym.

Pewien znany opozycyjny 
polityk orzekł, że „głowa psuje 
się od góry”. Za ich przykładem 
opozycyjnej „góry” poszła banda 
opryszków, napadając na posła 
Sośnierza. Szefostwo bojówek 
nazistowskich pochwaliło to ban-
dyckie zachowanie, odgrażając 
się, że spotka to również innych 
posłów, nie należących do opo-
zycji. Widzowie obcych, polsko-
języcznych mediów, nie zostali 
poinformowani o tym zdarzeniu, 
bo to mogłoby skłonić jej zwolen-
ników do refleksji. W Niemczech 
czy w Danii opozycja popiera 
działania swoich rządów w po-
dobnych sytuacjach. Bo tam jest 
„inna kultura prawna”, a i kultura 
też!

Po nieskutecznych atakach 
na polski patriotyzm opozycja 
skupiła swoje wysiłki na wal-
ce z Kościołem katolickim. Wi-
dząc w nim gwaranta praw-
dziwych wartości, liczy na to, 
że podkopanie jego autoryte-

tu osłabi przywiązanie Polaków, 
zwłaszcza młodzieży, do polsko-
ści. Szefowi opozycji przeszka-
dza krzyż w szkołach i w sali sej-
mowej. Przywódca innego ugru-
powania politycznego, żąda „roz-
działu państwa od Kościoła” (jak-
by takowy związek istniał) i żeby 
15-letnie dzieci same decydowa-
ły o uczestnictwie w lekcjach reli-
gii, a więc i o światopoglądzie. 
W Polskę wyruszyło auto z ha-
słami namawiającymi do apo-
stazji. Równocześnie „nieznani 
sprawcy” dewastują przydrożne 
kapliczki, w tym zabytkowe, na-
padają na kościoły i kapłanów, 
niszczą pomniki św. Jana Pawła 
II, obnoszą bluźniercze tęczowe 
obrazy Matki Boskiej. Tak zma-
sowanej kampanii antykatolickiej 
jeszcze w Polsce nie było. Po-
dobnie działo się w Rosji, w cza-
sach stalinowskich. Niestety nie-
którym katolikom te działania nie 
przeszkadzają.

Obok Kościoła, wrogiem opo-
zycji jest rodzina, dzieci są „udrę-
ką”. Ludzie powinni się zmie-
nić w obojętnych na wszyst-
ko sybarytów, dla których waż-
ny jest tylko seks bez konse-
kwencji i „ciepła woda w kranie”. 
Zwolennicy takiej wizji nie 
chcą wiedzieć, jaka jest praw-
da.. „Łykają” wszelkie półpraw-
dy i całe kłamstwa, podawa-
ne przez te media i oburzają się 

na „brak demokracji” i „niszcze-
nie wolności”. Wprawdzie sami 
tego nie widzą, ale wierzą swo-
im mediom.

Dla opozycji, niemieckie 
granty to za mało, chce więcej 
pieniędzy. Zwykle zdobywa się 
je pracą. Ale ci, co pracować 
nie chcą, albo je kradną i rabują, 
jak niemieccy i rosyjscy okupan-
ci, albo żebrzą. Żebractwo ist-
nieje od dawna, a jałmużnę po-
zyskuje się w oparciu o widocz-
ne (często rzekome) kalectwo, 
o choroby i inne potrzeby. Dzia-
łacze opozycji, zbierają w ten 
sposób pieniądze np. „na kom-
puter” czy inne rzeczy. Celem 
jest „walka z PiS-em” i za tym 
idzie prośba „dajcie dziesiąta-
ka!”. W ten sposób zbiera się 
niby, a to na założoną przez sie-
bie organizację, a to na auto 
uczestniczące w kolizji z samo-
chodem rządowym, a to na wal-
kę z Kościołem i religią. I zawsze 
znajdą się naiwni, którzy dadzą 
pieniądze na wydatki, przez ni-
kogo niekontrolowane. A są to 
duże kwoty, rzędu setek tysięcy 
i milionów złotych, za które moż-
na żyć wygodnie, nie pracując. 
Nienawiść do PiS-u wzbudza-
na w ludziach bardzo się opłaca.

„Grunt, to forsa!”, także z jał-
mużny. Można się dziwić tylko 
ich darczyńcom.

„Kultura” i żebractwo
 ■ Opozycja – tak jak jej patron, Niemcy – uważa, że ma inną niż polską „kulturę prawną”. Kiedy jej 

marszałkowie przeprowadzali w Sejmie reasumpcję (nawet bez regulaminowych podpisów 30 posłów), 
to było w porządku. Gdy to samo (i to z podpisem 30 posłów!) zrobiła marszałek Witek, to już było bez-
prawie i należało odwołać z funkcji panią Marszałek.

Wacław Leszczyński

opera aperta) przedstawił 
Eco w książce „Dzieło otwarte: 
Forma i nieokreśloność w po-
etykach współczesnych”.

Eco przeniósł odpowiedzial-
ność za interpretację dzieła 
z twórcy na odbiorcę. Twierdzi 
on, że „dziełem otwartym jest 
takie dzieło, które wymaga, aby 
odbiorca stawał się jego współ-
twórcą”. Odbiorca ma wszelkie 
możliwość wyboru dalszego 
kontynuowania dzieła poprzez 
jego poprawianie, wypełnianie 
pustych miejsc etc. Praktyka 
już zweryfikowała negatywnie 
owe „nieskrępowane możliwo-
ści wyboru” dopełniania dzieła.

Nadal otwarte jest pyta-
nie, czy media dopełniają pu-
ste miejsca w komunikowa-
niu, czy raczej zachowują się 
jak elektroniczne narzędzie do 
przeżuwania strawnej papki in-
formacyjnej dla narodu? Czy 
media podają tzw. ogół wia-
domości czy z setek i tysięcy 
faktów media wybierają, prze-
żuwają i przekazują kilka fak-
tów ekscytujących, łatwych do 
„konsumpcji”?

Pewne jest to, że nie ma ta-
kiej instytucji społecznej, któ-
ra mogłaby skutecznie konku-
rować z mediami elektronicz-
nymi w ideologicznym sterowa-
niu językiem, myśleniem i uczu-

ciami. Mało kto dostrzega, pro-
dukcje mediów elektronicznych 
są dzisiaj systemami wyjaśnia-
jącymi świat, systemami prze-
konań i wartości, a więc są ide-
ologiami w pełnym tego słowa 
znaczeniu.

Kiedy zaś wszystkie donie-
sienia ze wszystkich kanałów 
informacyjnych ułożą się w jed-
ną całość, przekaz staje się 
„myśleniem narodu”. Czy za-
tem efektem elektronicznych 
przekazów jest przekonanie, 
że to, co telewizja i radio pre-

zentują, jest odzwierciedlo-
nym stanem rzeczy, czyli odpo-
wiada prawdzie, choć nie jest 
prawdą?

Nacechowanie produkcji 
ideologią odbywa się poprzez 
przekład ocen i wartości na od-
powiednie konfiguracje znaków 
słownych i ikonicznych, któ-
re w trakcie odbioru interpreto-
wane są w kategoriach ideolo-
gicznego znaczenia. System 
przekazywanych ocen i warto-
ści nakierowany jest na formo-
wanie takich przekonań, któ-

re służą podstawowym celom 
politycznym i doktrynalnym 
nadawców i dysponentów radia 
i telewizji.

Ważne jest też zagwaran-
towanie znaczącego udziału 
społeczeństwa w procesie po-
dejmowania decyzji politycz-
nych w skali lokalnej i krajowej. 
W dobie komunikacji elektro-
nicznej i przemysłu perswazyj-
nego uzasadnione jest pytanie, 
czy media rzeczywiście umożli-
wiają porozumiewanie społecz-
ne, czy rzeczywiście wypeł-

niają choćby minimalne powin-
ności obywatelskie, czy jedy-
nie produkują społeczne przy-
zwolenie dla władzy politycznej 
i dla biznesu.

Spiral of silence, czy-
li spirala milczenia, to strach 
przed wypowiedzią sprzeczną 
z wypowiedziami oficjalnie do-
minującymi. Istnieją sfery, na 
które dziennikarz boi się wejść. 
To są interesy polityczne, biz-
nesowe, mafijne. To są sfery 
opanowane przez poglądy libe-
ralne i towarzyskie. To problem 
zastraszenia, wykluczenia, ze-
pchnięcia na społeczne i mate-
rialne pobocze. Tę siłę zastra-
szania, zmuszania do milcze-
nia, mają dziś środowiska lewi-
cowe, liberalne i bolszewickie.

System mediów jest zawsze 
częścią systemu politycz-
nego. Zatem wolność do in-
formacji i do komunikowa-
nia wyrasta z warunków spo-
łecznych i politycznych kra-
ju. Te warunki są dziś ta-
kie, że demokratyzacja me-
diów rozwija się w procesie 
ostrego ścierania się śro-
dowisk zmierzających do 
koncentracji rynku mediów 
ze środowiskami zmierzają-
cymi do dekoncentracji ryn-
ku mediów i rynku opinii.

▶

Ale któż zabroni nam ma-
rzyć? Wyobraźmy sobie, że 
to jednak prawda…

Kaczor-dyktator poka-
załby światu swą prawdzi-
wą twarz. Kogoś by zamknął, 
kogoś wyrzucił z kraju, coś 
zdelegalizował. Może wte-
dy nasi dzielni sojusznicy, 
obrońcy pokoju i praworząd-
ności doprowadziliby do in-
terwencji NATO pod wodzą 
USA, wygnaliby wstrętne-
go dyktatora, zamknęli TVP, 
zlikwidowali Orlen i zapro-
wadzili tu modelową demo-
krację, w której rządziłby kto 
trzeba i jak trzeba…
A wtedy…

Don Antonio zebrałby par-
tyzantkę WOT i wraz z Klu-
bami Gazety Polskiej, Koła-
mi Gospodyń Wiejskich i Ro-

dziną Radia Maryja urządził-
by błyskawiczną ofensywę, 
która w ciągu trzech dni za-
jęłaby cały kraj pozostawia-
jąc lotnisko w Modlinie w rę-
kach okupanta, żeby mógł za-
brać ze sobą wszystkich kola-
borantów i odlecieć w siną dal 
pozostawiając magazyny peł-
ne sprzętu…

Całą operację relacjono-
wałaby prezenterka TVN, 
albo nawet CNN w ludowym 
stroju krakowskim i z różań-
cem w ręku, tak na wszel-
ki wypadek.

I w ten sposób zamiast pła-
cić miliardy za to, co Ame-
rykanom nie jest już po-
trzebne, mielibyśmy mnó-
stwo najnowocześniejsze-
go sprzętu za darmo!

Kaczotaliban
 ■ Jaka szkoda, że kaczystow-

ski reżym nie ma odbicia w rze-
czywistości, a występuje jedy-
nie w znękanych umysłach lu-
dzi, którzy nie potrafią przy-
jąć do wiadomości, że ich ulu-
biona siła polityczna przegrała 
z tą drugą siłą polityczną i tyle.

Artur 
Waszkielewicz
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Zachód posiadał własne zasoby, 
które wspierały ich gospodarkę. 
Import był zrównoważony i ogra-
niczony. Państwa te w przeci-
wieństwie do Rosji stawiały na 
dochody płynące z nowoczesnej 
techniki i technologii, co jeszcze 
bardziej kontrastowało z mało 
efektownym górnictwem dawne-
go ZSRR. Tak sytuacja wyglą-
dała do końca XX wieku. Pierw-
szym sygnałem zmiany było co-
raz wyższe zapotrzebowanie 
Chin na wszelkie potrzebne im 
surowce. Dało to Rosjanom im-
puls do rozbudowy swojej infra-
struktury komunikacyjnej na Da-
lekim Wschodzie, z propozy-
cją eksportu swoich surowców 
do tego kraju. Chińczycy jed-
nak nie byli tym zainteresowa-
ni, gdyż wszystko, co było im 
potrzebne z całego świata do-
starczane było do ich portów, 
bez żadnych nakładów inwe-
stycyjnych. Natomiast rozległa 
Syberia wymagała podstawo-
wych inwestycji cywilizacyjnych, 
aby można było wydobywać 
tam surowce po konkurencyj-
nych cenach. Chińska powścią-
gliwość z ich punktu widzenia 
była w pełni uzasadniona. Ro-
sjanie zdając sobie z tego spra-
wę, nadal uparcie, choć przy 
niewielkich nakładach, inwesto-
wali przede wszystkim w moder-
nizację dawnych szlaków kolejo-
wych i budowę nowych ich od-
cinków łączących lokalne centra 
przemysłowe. Dla kilku rodza-
jów wydobywanych tam su-
rowców istniejąca infrastruktu-
ra była wystarczająca, a jedno-
cześnie przynosząca znaczne 
dochody. Do grupy tej należa-
ły surowce ropopochodne prze-
syłane rurociągami do sąsied-
nich krajów. Eksploatacja bo-
gatych syberyjskich złóż złota 
i diamentów, wymagała tylko in-
frastruktury lotniczej, która była 
znacznie tańsza. Uzyskiwane 
zyski pozwalały na odtworzenie 
możliwości istniejącego górnic-
twa wraz ze skromnymi inwesty-
cjami promującymi jego rozwój. 
Trwało to blisko sto lat i wydawa-
ło się, że nic już nie jest w stanie 
zmienić tej sytuacji.

Zmiany klimatyczne

Trwająca od końca XX wieku 
propaganda dotycząca wpływu 
człowieka na zmiany klimatycz-
ne, w żaden sposób nie prze-
kładała się na zwiększony po-
pyt na rosyjskie surowce. Prze-
łomem okazał się koniec dwu-
dziestolecia XXI wieku, kiedy 

zachodnie mocarstwa politykę 
klimatyczna przyjęły, jako cel 
swoich działań gospodarczych. 
Jej efektem stała się dekarbo-
nizacja i „zielona” energety-
ka realizowana przy pomocy po-
wszechnie wykorzystanych od-
nawialnych źródeł energii. Po-
czątkowo wydawało się, że ni-
czego to nie zmieni w polityce 
surowcowej. Jednak gwałtow-
ny wzrost wszelkiego rodzaju 
urządzeń solarnych i turbin wia-
trowych w połączeniu z elek-
tryfikacją transportu samocho-
dowego, wywołał równie inten-
sywne zapotrzebowanie na su-
rowce zapewniające produkcję 
tych urządzeń. Okazało się, że 
zachodnia promocja dekarbo-
nizacji jest surowcowo nieprzy-
gotowana do zrealizowania am-
bitnych planów zerowej emi-
sji do 2050 r. Tym bardziej sta-
ło się to oczywiste, kiedy w ra-
mach polityki ekologicznej likwi-
dacja zachodniego górnictwa 
stała się czymś oczywistym. 
Ceny krytycznych oraz strate-
gicznych surowców ruszyły do 
góry. Blisko 100 proc. ich wzrost 
dla miedzi i niklu odzwiercie-
dla ten stan rzeczy. Pierwiastki 
ziem rzadkich, które są kluczo-
we dla elektronicznego zarzą-
dzania odnawialnymi źródłami 
energii, nie pozostały w tyle.

Rosja i zachodnie 
mocarstwa surowcowe

Choć Chiny są pierwszym gór-
niczym krajem świata, to jed-
nocześnie są one ich najważ-
niejszym importerem. To całko-
wite przeciwieństwo dla sytu-
acji w Rosji. Jej wystarczają wła-
sne wydobyte surowce i pra-
wie niczego nie musi importo-
wać. Posiada za to potężne za-
soby, w które może zaopatrzyć 
inne kraje, i to wcale nie mu-
szą być Chiny. Zachód i Chiny 
są w coraz trudniejszej sytuacji. 
Ten pierwszy, dla którego do-
tychczasowym surowcowym za-
pleczem była Australia, Kanada, 
a nawet USA, powoli rezygnuje 
z tej branży na skutek restrykcyj-
nego prawa promującego ekolo-
gię. Afryka i Ameryka Południo-
wa mogłyby uzupełnić te bra-
ki. Nie jest to możliwe, bo naj-
bardziej obiecujące tam ekono-
micznie złoża zostały już wyku-
pione przez chińskie przedsię-
biorstwa. Zachodowi, aby mieć 
dalszy nieograniczony dostęp 
do surowców pozostaje tyl-
ko Rosja. Ostatnie konsultacje 
USA – Rosja zapewne zmierza-

ły również w tym kierunku. Rezy-
gnacja z amerykańskich restryk-
cji nałożonych na rurociąg Nord 
Stream 2, też miała na celu do-
stęp zachodnich firm do rosyj-
skich surowców. Z tego powo-
du do problemu tego trzeba po-
dejść racjonalnie. Stan ten ilu-
struje anegdota dlaczego, jest 
tak, a nie inaczej. Ambasadora 
USA w Polsce zapytano kiedyś, 
dlaczego USA bardziej promu-
ją Niemcy, aniżeli Polskę, któ-
ra jest ich najbliższym sojusz-
nikiem. Na to ambasador odpo-
wiedział; jeżeli będziecie mieć 
ten sam poziom gospodarki, co 
Niemcy, wtedy i was będziemy 
traktować podobnie. Rosja jest 
po prostu mocarstwem surow-
cowym niezbędnym aktualnie 
dla istnienia rozwoju zachodnich 
technologii.

Kto traci, a kto zyskuje?

Amerykańska agencja Bloom-
berg nie ma co do tego, żad-
nych wątpliwości. Twierdzi ona, 
że w tym roku zyski dla eks-
porterów surowców z łatwo-
ścią przeważą nad ich stra-
tami, jakie ponieśli oni w ze-
szłym roku, gdy rozprzestrze-
niała się pandemia i redukowa-
ła popyt na surowce. Bloom-
berg Economics szacuje, że 
550 miliardów dolarów przesu-
nie się z importerów na ekspor-
terów w 2021 roku, prawie dwu-
krotnie więcej niż w poprzed-
nim roku, kiedy ceny załama-
ły się o 280 miliardów dolarów. 
W wartościach bezwzględnych 
najwięcej skorzysta Rosja, a jej 
eksport netto wzrośnie o prawie 
120 miliardów dolarów w 2021 r. 
Następnie, zyskają na tym Au-

stralia, Arabia Saudyjska, Bra-
zylia i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, każde z zyskiem prze-
kraczającym 50 miliardów dola-
rów. Eksport netto Chin spad-
nie o około 218 miliardów do-
larów powodując dalszy wzrost 
cen surowców. Dla najwięk-
szych światowych eksporterów 
energii, takich jak Rosja i Ara-
bia Saudyjska, zwiastuje to do-
bre czasy. Dla innych powoduje 
to ogromne obciążenie bilansu 
płatniczego i walut, prowadząc 
do wyższej inflacji. Japonia 
i większość Europy Zachodniej 
poniosą straty, ponieważ będą 
zmuszone wydawać więcej na 
zakup importowanych towarów. 
Pięciu największych przegra-
nych będzie w Azji, a w grupie 
tej z powodu droższego paliwa 
i żywności znajdzie się Wietnam 
i Bangladesz.

Skutki wojny z klimatem

Polska w tym kontekście mie-
ści się w pojęciu „większości 
krajów Europy Zachodniej”, któ-
ra wszystkie kluczowe surow-
ce, za wyjątkiem miedzi impor-
tuje z całego świata. Doktry-
nalne i ideologiczne przywią-
zanie polskiej polityki do szko-
dliwej dla niej teorii o negatyw-
nej roli górnictwa dla klimatu 
i środowiska powoduje, że po-
siadając największe zasoby su-
rowcowe w Europie, rezygnu-
jemy z ich eksploatacji, pole-
gając na coraz droższym ich 
imporcie. Jest czymś oczywi-
stym, że w kontekście tych za-
chodnich informacji surowco-
wych, Rosja najbardziej zain-
teresowana jest stagnacją pol-
skiego górnictwa, jako konku-

renta na rynkach europejskich. 
Po prostu niszcząc krajowe gór-
nictwo, wspieramy rosyjską go-
spodarkę surowcową w Europie 
i na świecie. Brzmi to jak świa-
doma dywersja, ale wielu eks-
pertów twierdzi, że nieświado-
mość w tej sprawie, przynosi 
znacznie gorsze efekty. Hasło-
wo, sytuację tę można podsu-
mować: Wspierając wojny kli-
matyczne – wspierasz gospo-
darkę Rosji.

Złota ofensywa

Rosja znana jest ogromnych 
zasobów naturalnych, zwłasz-
cza ropy naftowej, gazu ziem-
nego i węgla kamiennego. 
Ogromna powierzchnia Ro-
sji jest ważnym wyznacznikiem 
jej działalności gospodarczej, 
a szacunkowe dane wskazują 
na to, że na jej terenie znajdu-
je się ok. 30 proc. światowych 
zasobów naturalnych. Przecięt-
nie tylko sektor naftowo-gazo-
wy przynosi ok. 36 proc. docho-
dów budżetu federalnego. Eks-
ploatacja zasobów naturalnych 
stanowi ok. 60 proc. PKB tego 
kraju. Na tle dochodów z tej 
działalności zwraca uwagę in-
tensyfikacja wydobycia złota. 
Obecnie jego czołówkę stano-
wią trzy kraje: Chiny, Rosja i Au-
stralia, które niewiele się róż-
nią pod względem wydobycia. 
Znajdujące się na czele tej listy 
Chiny, z roku na rok, zmniejsza-
ją wydobycie, co jest związa-
ne z coraz surowszymi wyma-
ganiami dotyczącymi ochrony 
środowiska. Odwrotny proces 
zachodzi w Rosji, która praw-
dopodobnie w najbliższych la-
tach zajmie pierwsze miejsce 
na świecie. Centra wydobycia 
złota znajdują się na Syberii 
i na Dalekim Wschodzie w rejo-
nie Krasnojarska, Irkucka, Ma-
gadanu, Amuru i Czelabińska. 
Istotny wkład w rozwój górnic-
twa złota mają zagraniczne in-
westycje. Dominują tu firmy ka-
nadyjskie (Kinross Gold, Bema 
Gold i High River Gold Mines) 
przy udziale brytyjskiej firmy Hi-
ghland Gold Mining. Złoto jest 
jednym z mierników bogactwa 
danego kraju, dlatego Rosja 
od dawna dba o rozwój tej bran-
ży górniczej, uzyskując kapita-
łowe wsparcie międzynarodo-
wych firm z całego świata.

To tylko symbol rosyjskich 
możliwości i międzynarodo-
wego zainteresowania się su-
rowcami tego kraju.

Rosja surowcowym beneficjentem 
zmian klimatycznych

 ■ Od czasu rewolucji październikowej sowieckie władze opierały gospodarkę na eksploatacji niezmie-
rzonych zasobów surowcowych tego państwa. Trend ten by sukcesywnie i uparcie realizowany. Efekty 
jednak były mało zachęcające, bo ceny wydobywanych w Rosji surowców były relatywnie niskie.

Adam 
Maksymowicz
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Na szczeblu międzynarodo-
wym katastrofalna decyzja pre-
zydenta Bidena o wycofaniu 
się z Afganistanu spowodo-
wała upadek pozycji USA jako 
przywódcy demokracji na świe-
cie w roli przywódcy demokra-
cji. Rola światowego stróża de-
mokracji, którą USA pełniły, po-
nad połowę ubiegłego stulecia 
i pierwsze dwie dekady obec-
nego, definitywnie zakończyła 
się 15 sierpnia. Prezydent Bi-
den odpoczywał sobie w prezy-
denckim Camp David, podczas 
gdy w Afganistanie ginęli ludzie, 
tracili wszystko i uciekali przed 
barbarzyńcami. Media pokazy-
wały światu przerażające sce-
ny na lotnisku w Kabulu, trato-
wanie ludzi, podawanie przez 
płot maleńkiego dziecka ame-
rykańskiemu żołnierzowi. Pre-
zydent Biden pojawił się w nie-
dzielę wieczorem na konferen-
cji prasowej i przeczytał z tele-
promptera swoje oświadczenie 
o konieczności wycofania wojsk 
z Afganistanu. Wyjaśnił, że 
USA nie powinny tam już dłu-
żej być, że podjął taką decy-
zję i że w czasie wojny lub za-
mieszek różne rzeczy mogą się 
zdarzyć, więc po prostu trze-
ba to przyjąć jako konieczność. 
Po tym oświadczeniu spokojnie 
odwrócił się i wyszedł, pewnie 
dalej wypoczywać.

Decyzja o wycofaniu się 
z Afganistanu zaskoczyła pra-
wie wszystkich – pokazała 
kompletny brak przygotowa-
nia, planowania i wiedzy wojsk 
amerykańskich. Generałowie, 
którzy byli na służbie w Afga-
nistanie i byli pracownicy służb 
specjalnych – wszyscy twier-
dzili, że informacje o talibach 
były przekazywane do osób 
odpowiedzialnych za podejmo-
wanie decyzji. Nic to nie zmie-
niło – biurokraci w Waszyngto-
nie podjęli decyzję i nie stara-

li się nawet zrozumieć ich kon-
sekwencji. Przez parę ostat-
nich miesięcy armia wracała 
do USA – na zakończenie zo-
stało 1500 wojskowych; ale te-
raz ponad 5000 żołnierzy skie-
rowano z powrotem do Afga-
nistanu. Kto wydaje takie roz-
kazy w armii? Czy Joe Biden 
konsultował się ze swoim szta-
bem armii czy też jego sekre-
tarz stanu, Blinken odpowie-
dzialny za politykę międzyna-
rodową powiedział mu: wszyst-
ko będzie dobrze, panie prezy-
dencie, proszę tylko tu podpi-
sać rozkaz.

Warto przypomnieć, że Joe 
Biden w czasie całej swojej po-
litycznej kariery był przeciwko 
obecności USA w Afganista-
nie; jako wiceprezydent popie-
rał decyzję w Libii, doprowa-
dzając do ataków na ambasadę 
i śmierć paru osób. Jako obec-
ny prezydent – raczej karie-
rowicz polityczny – w następ-
nych oświadczeniach z Białego 
Domu obarczył winą za trage-
dię w Kabulu byłego prezydenta 
Trumpa oraz wojska afgańskie. 
Czy tak postępują liderzy de-
mokratycznego państwa, któ-
re ma być wzorem do naślado-
wania dla reszty świata? Przy-
wódcy innych mocarstw zacie-
rają ręce, bo wiedzą doskona-
le, że teraz świat stoi otworem 
dla nich. I nic na to nie poradzi 
ani ONZ, ani NATO, ani inne 
organizacje stworzone w ze-
szłym stuleciu dla pilnowania, 
aby horror wojen światowych 
już więcej nie powrócił.

Biały Dom będzie sobie 
stał w środku Waszyngtonu 
– ale już nie będzie ani atrak-
cją turystyczną, ani siedzi-
bą liderów świata i wzorem 
do naśladowania – bo nikt 
nie wie, kto naprawdę tam 
podejmuje decyzje.

Patronat honorowy:

Prezes Rady Ministrów Mateusza Morawiecki.
Arcybiskup Józef Kupny.
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej.
Dolnośląski Komendant Policji.
Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu.

Patronat Medialny:

TVP SPORT
Gazeta Obywatelska
Radio Rodzina

Kto rządzi 
w Białym Domu

 ■ Wzorem demokracji dla niemal wszystkich narodów 
na świecie były Stany Zjednoczone Ameryki. Były, bo 
od stycznia tego roku zmiany zachodzące tam w społe-
czeństwie oraz w administracji prezydenta Joe Bidena, 
pokazują raczej zmierzch cywilizacji zachodniej.

Agnieszka Marczak
Trasa Waszyngton-Wrocław

Program:

Sobota,28.08.2021 r.
18:00 – Msza Św. w intencji Kornela Morawieckiego w kościele paraf. pw. Narodzenia NMP w Mię-

kini, (ul. Kościelna 2)

Niedziela, 29.08.2021 r.
8:00 – 10:30 Weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów i pakietów startowych – Biuro zawodów
10:20 – Ceremonia otwarcia wyścigu – Strefa Startu
10:30 – Start kategorii młodzik
10:31 – Start kategorii żak
11:00 – Start kategorii amator dystans PRO
11:10 – Start kategorii amator dystans FUN oraz Mistrzostw Polski Strażaków i Mistrzostw Polski 

Policji
14:00 – Dekoracje zwycięzców kategorii żak i młodzik
14:15 – Dekoracje zwycięzców Mistrzostw Polski Strażaków i Mistrzostw Polski Policji
14:30 – Dekoracje zwycięzców kategorii amator dystans FUN oraz dystans PRO
15:00 – Zakończenie wyścigu
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Wywiad

Poszukiwacze zaginionej 
Arki

Arka Przymierza (czyli skrzy-
nia zawierająca tablice 
z Dekalogiem i kości Józefa 
z Egiptu) zniknęła z Jerozo-
limskiej Świątyni w czasie na-
jazdu babilońskiego króla Na-
buchodonozora II w roku 586 
przed Chrystusem. Od tego 
czasu słuch o niej zaginął. 
Według biblijnej Drugiej Księ-
gi Machabejskiej, prorok Je-
remiasz osobiście wywiózł ją 
z miasta i ukrył w zboczu góry 
Nebo, położonej w dzisiejszej 
zachodniej Jordanii. Jednak 
trwające tam od lat wykopa-
liska archeologiczne nie po-
twierdziły jak dotąd tego za-
pisu. Czy oznacza to, że jest 
on błędny? Nie. I to z wie-
lu powodów. Pierwszy z nich 
to taki, że nikt nie ma pewno-
ści, iż góra, którą dziś nazy-
wamy górą Nebo, jest tym sa-
mym wzgórzem, które nazy-
wano tak za czasów najazdu 
babilońskiego. Poza tym Dru-
ga Księga Machabejska mówi 
też, że miejsce ukrycia Arki 
pozostanie nieznane, aż Bóg 
na powrót zgromadzi swój lud 
i okaże mu miłosierdzie (2, 7). 
Tak czy inaczej, jak już wspo-
mniałam, zacytowany zapis 
biblijny nie zniechęca pasjo-
natów do poszukiwań. Dziś 
opowiem o jednym z nich, któ-
rego w dodatku miałam nie-
kłamaną przyjemność poznać 
osobiście.

Tudor Parfitt – 
wykładowca z Oxfordu

Na początku 2008 roku pre-
stiżowe tytuły prasowe, jak 
choćby Wall Street Jour-
nal, zakomunikowały świa-
tu, iż odnaleziono Arkę Przy-
mierza, zaś kanał Discovery 
Channel zrealizował film do-
kumentalny poświęcony temu 
spektakularnemu wydarze-
niu. Odkrywcę słynnego ar-
tefaktu okrzyknięto z dnia 
na dzień prawdziwym India-
ną Jones’ em. Okazał się nim 
brytyjski profesor hebraistyki 
Tudor Parfitt, światowej sła-
wy badacz judaizmu, wykła-
dowca Oxfordu i amerykań-
skiego uniwersytetu Harvar-
da. Historia odkryć Parfit-

ta to temat nie tylko na do-
kument dla Discovery Chan-
nel, ale przede wszystkim na 
hollywoodzką superproduk-
cję. Profesor w poszukiwaniu 
skarbu objechał cały świat. 
Szukał wskazówek w zaszy-
frowanych starożytnych tek-
stach i wśród najnowszych 
osiągnięć genetyki. Strzela-
no do niego, był aresztowa-
ny, grożono mu porwaniem. 
Miał go na oku Hamas i Mos-
sad. A wszystko po to, by zna-
leźć zagubiony skarb w zaku-
rzonym magazynie w Hara-
re, w Zimbabwe.

Ngoma Lungundu

Przygoda rozpoczęła 
się w latach 80. minione-
go wieku, kiedy to prof. Par-
fitt gościł z wykładami w Po-
łudniowej Afryce. Wśród au-
dytorium dostrzegł czarno-
skórych Żydów w jarmułkach. 
Ów widok tak go zaintrygo-
wał, że zapytał, skąd pocho-
dzą. Wtedy po raz pierwszy 
usłyszał historię o plemieniu 
Lembda. Po upadku świąty-
ni jerozolimskiej przodkowie 
Lembda opuścili Izrael i osie-
dlili się w tajemniczym mie-
ście Sena, skąd przybyli póź-
niej do Południowej Afryki. Do 

dziś nie wiadomo, gdzie znaj-
dowała się Sena, jednak ist-
nieje uzasadnione podejrze-
nie, że leżała w granicach dzi-
siejszego Jemenu. To właśnie 
od przedstawicieli Lembda 
Parfitt dowiedział się o przed-
miocie nazywanym Ngoma 
Lungundu. Plemienna trady-
cja związana z Ngoma przy-
pominała wyraźnie przekazy 
żydowskie. Był to obiekt ści-
śle związany z ogniem, w któ-
rym przechowywano świę-
te przedmioty. Nikt, z wyjąt-
kiem kapłanów, nie mógł do-
tknąć Ngoma, nie można było 
go również postawić na zie-
mi. Lembda nosili go na spe-
cjalnych drążkach wetknię-
tych w pierścienie. Opis ten do 
złudzenia przypominał spo-
sób, w jaki Izraelici obchodzi-
li się z Arką w Starym Testa-
mencie. Badania genetycz-
ne, którym poddali się człon-
kowie plemienia, dowiodły, że 
faktycznie wywodzą się oni 
od starożytnych Izraelitów. 
W obliczu tego faktu profesor 
Parfitt postanowił bliżej przyj-
rzeć się Ngoma. Okazało się, 
że plemię Lembda miało in-
trygujący przedmiot w swym 
posiadaniu przez całe wie-
ki. Spoczywał on ukryty w ja-
skini.

Niemiecki misjonarz

Na początku wieku niemiecki 
misjonarz Harald von Sicard, 
który przebywał wśród człon-
ków Lembda, poznał historię 
Ngoma, a ponieważ jemu rów-
nież skojarzyła się ona z Arką, 
postanowił sprawdzić, co to za 
obiekt. W tamtych czasach 
nawet kapłani nie wchodzili 
już do groty, której miały pil-
nować mityczne potwory. Mi-
sjonarz znalazł w niej Ngoma, 
a w jej pobliżu zwłoki kapłana, 
który był jej ostatnim strażni-
kiem. Ngoma została prze-
wieziona do muzeum w ów-
czesnej Południowej Rode-
zji w Bulawayo. W latach 20. 
zbiory muzealne trafiły do mu-
zeum w Harare, stolicy Zimba-
bwe, a Ngoma jako nieziden-
tyfikowana skrzynka znala-
zła się w muzealnych maga-
zynach. Dziś nie wiemy, gdzie 
znajduje się jaskinia, w której 
członkowie plemienia Lembda 
przechowywali Ngoma. Par-
fitt nie zdołał odpowiedzieć 
na wszystkie pytania jej do-
tyczące. Uczony podejrze-
wa, że niektóre z odpowiedzi 
tkwią wciąż w tajemniczej ja-
skini będącej przez wieki kry-
jówką niezwykłego znale-
ziska. Ngoma zrobiona jest 

z bardzo twardego, akacjowe-
go drewna, ma ślady po pier-
ścieniach, w których umiesz-
czano drążki. Na jego dnie 
Parfitt znalazł wypaloną dziu-
rę, jakby ślad po wystrzale ar-
matnim. Przy Ngoma nie zna-
leziono jednak ozdób ze złota, 
o których mowa w Starym Te-
stamencie. Znalezisko podda-
no oczywiście serii specjali-
stycznych badań, które wyka-
zały, iż Ngoma nie tylko nie 
pochodzi z czasów antycz-
nych, ale wykonano ją praw-
dopodobnie około XIV wieku. 
Jednak wynik ten nie zasko-
czył ani trochę profesora. Par-
fitt wyjaśnił, że tradycja Lemb-
da mówi, o tym, iż Ngoma ule-
gła zniszczeniu, a potem zo-
stała odbudowana przez ka-
płanów z elementów dawnej 
Arki. Możliwe, iż wielokrotnie 
ją niszczono i rekonstruowano 
z ocalałych elementów. Prze-
kazy jednak o tym nie wspomi-
nają. Zdaniem naukowca Ngo-
ma można wiązać z upadkiem 
Wielkiego Zimbabwe, które-
go cywilizacja kwitła od X do 
XV wieku naszej ery. Miesz-
kańcy kraju opanowali budow-
nictwo i metalurgię na pozio-
mie niespotykanym wcześniej 
na Czarnym Lądzie. Lembda 
przybyli do Afryki w X wie-

ARCHEOLOGIA BIBLIJNA PLUS (3)

Arka Przymierza
 ■ Arka Przymierza – jedna z najświętszych relikwii chrześcijaństwa i judaizmu figuruje na pierwszym 

miejscu listy najbardziej poszukiwanych artefaktów. Od dawna próbują ją odnaleźć wybitni naukowcy, 
poszukiwacze skarbów, nielegalni handlarze zabytkami i niebezpieczni szaleńcy. Jednym z tych ostat-
nich był choćby Adolf Hitler. Arki Przymierza szuka ponoć sam Mossad – czyli wywiad izraelski oraz 
członkowie organizacji Hamas – Islamskiego Ruchu Oporu. Historia poszukiwań tej niezwykłej reli-
kwii jest nie mniej fascynująca niż ona sama.

Aleksandra 
Polewska-Wianecka

▶

Tu ponoć jest Arka – świątynia w Aksum
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ku po Chrystusie, Ngoma 

zaś uległa zniszczeniu jakieś 
400 lat później. Według uczo-
nego może istnieć zależność 
między zniszczeniem Ngo-
ma a upadkiem tamtej cywi-
lizacji. Parfitt jest przekona-
ny, iż odnaleziona przez nie-
go akacjowa skrzynia może 
być ostatnim istniejącym ele-
mentem łączącym nas z praw-
dziwą Arką Przymierza. Par-
fitt rzucił na szalę cały swój 
autorytet naukowy ogłaszając 
światu, iż odnalazł zaginioną 
Arkę Przymierza. Nawet naj-
więksi sceptycy przyznają, iż 
trudno dostrzec lukę w jego 
logicznej argumentacji. Nie 
pierwszy raz zresztą ten bry-
tyjski naukowiec zaskakuje 
świat kontrowersyjną teorią. 
Gdy kilka lat temu opubliko-
wał badania dotyczące Lemb-
da jako zaginionego plemie-
nia Izraelitów, wzbudził w śro-
dowisku naukowym co naj-
mniej konsternację. Badania 
genetyczne potwierdziły jed-
nak jego tezy, a niedowiarko-
wie pochylili przed nim czoła. 
Czy będzie tak i tym razem? 
Czas pokaże.

Aksum i etiopskie 
legendy

Podczas gdy jedni szukają 
Arki Przymierza, inni twierdzą 
z niezachwianą pewnością, że 
ta przecież nigdy nie zaginę-
ła. Mało tego – dodają otwar-
cie, iż jest w ich posiadaniu! 
Wśród tych ostatnich wiodą 
prym mieszkańcy etiopskiego 
Aksum, które w starożytności 
było sercem potężnego kró-
lestwa. Jego granice wyzna-
czały tereny dzisiejszej Etio-
pii, Erytrei, a także Jemenu. 
W czasach antyku znane było 
jako Saba. Wielu z nas Saba 
kojarzy się przede wszystkim 
z imieniem egzotycznej królo-
wej z Południa, która odwie-
dziła króla Salomona. Tym-
czasem ta fascynująca ko-
bieta wcale nie nosiła takie-
go imienia. Źródła historycz-
ne nie są zgodne, co do jego 
brzmienia. Herodot np. uwa-
ża, że miała ona na imię Ni-
tokris, a według tradycji etiop-
skiej miała nazywać się Ma-
keda.
Dziś królowa Saby jest dla pa-
sjonatów historii tak samo in-
trygująca i tajemnicza jak 
sama Arka Przymierza. Wciąż 
jednak wiemy o niej bardzo 
mało. Uczonym udało się do-
tychczas ustalić zaledwie kil-
ka faktów, które w dodatku 
tylko pośrednio jej dotyczą. 
Wiadomo zatem, że królestwo 
Saby – głównie ze wzglę-
du na złoża złota – było bar-
dzo zamożne. Wiemy też, że 
przez dość długi okres na 
tronie Saby zasiadały kobie-
ty, co wydaje się bezprece-
densowe w świecie, w którym 
niepodzielnie zdawali się rzą-
dzić mężczyźni. Makeda mia-
ła syna, który nosił imię Me-
nelik. Według tradycji został 
on pierwszym cesarzem Etio-
pii, dając równocześnie po-

czątek dynastii zwanej salo-
monową. Dlaczego salomo-
nową?  Prawdopodobnie ni-
gdy nie usłyszelibyśmy o kró-
lowej Saby, gdyby nie mó-
wiła o niej Biblia. Jak czyta-
my w Pierwszej Księdze Kró-
lewskiej, przybyła ona pew-
nego dnia na dwór Salomo-

na, który zasłynął w histo-
rii jako niedościgniony wzór 
mądrego władcy, by poradzić 
się go w nurtujących ją spra-
wach. Przybyła do Jerozoli-
my wśród wielkiego przepy-
chu i wywarła ogromne wra-
żenie na władcy Izraela. Sa-
lomon rozproszył wszystkie 
panujące w jej umyśle mroki, 

a ona obdarowawszy go w ge-
ście wdzięczności kosztow-
nymi prezentami, wróciła do 
swojego kraju. Na tym historia 
Makedy się kończy. Ale tyl-
ko w Pierwszej Księdze Kró-
lewskiej. W jednym ze staro-
etiopskich rękopisów z kolek-
cji M. E. Delorme’a zamiesz-
czono historię o podróży kró-
lowej Saby do Jerozolimy i jej 
spotkaniu z Salomonem. Hi-
storia sugeruje wyraźnie, iż 
Salomon i Makeda zakochali 

się w sobie. Natomiast etiop-
ska kronika Kebra Nagast po-
daje, iż Makeda po powrocie 
z Izraela urodziła syna kró-
la Salomona, którego nazwa-
ła Menelik. Staroetiopskie le-
gendy mówią, iż kiedy Mene-
lik dorósł, pojechał do Jerozo-
limy, by poznać swego ojca. 

Przebywał tam trzy lata, a gdy 
postanowił wrócić do Saby, 
Salomon rozkazał, by towa-
rzyszyli mu pierworodni sy-
nowie wielmożów. Dla ochro-
ny wysłał z nimi Arkę Przy-
mierza. Królewicz miał umie-
ścić ją w Tana, a jakiś czas 
później przenieść ją mia-
no do Aksum. Jak mówi tra-

dycja Arka nigdy nie wróciła 
do Izraela. Początkowo miała 
być przechowywana w klasz-
torze na jeziorze Tana, z któ-
rego wypływa Nil Błękitny. 
Legendy podają, iż znajdo-
wać się miała wówczas w po-
mieszczeniu zwanym podob-
nie jak w Jeruzalem – Miej-
scem Świętym. W IV wieku p. 
n. e. Arka powędrować miała 
do Aksum, w którym według 
Etiopczyków przebywa do 
dziś w murach katedry Naj-

świętszej Maryi Panny z Sy-
jonu.

Mossad u królowej Saby

W Etiopii istnieje kilka wer-
sji podania o Meneliku i Arce 
Przymierza, włącznie z taką, 
która mówi o tym jak to syn Ma-

kedy i Salomona z premedyta-
cją wykradł ojcu Arkę. I choć 
brzmią intrygująco wszyst-
kie przegrywają w zderze-
niu z faktami historyczny-
mi. Arka Przymierza bowiem 
zniknęła z Jerozolimy dopie-
ro w 586 roku przed Chrystu-
sem, Menelik zaś żył około pię-
ciu wieków wcześniej. Miesz-

kańcy Etiopii, a zwłaszcza Ak-
sum, pomimo wszystko głębo-
ko wierzą, iż Arka Przymierza 
znajduje się właśnie u nich. 
W ciągu jednego pokolenia 
Arkę ogląda w Aksum wyłącz-
nie jeden, specjalnie wybrany 
strażnik. Nie widział jej nigdy 
ani patriarcha etiopski, ani na-
wet cesarz. Cennej relikwii 
nie ujrzeli nawet Włosi, któ-
rzy w latach 1935-1941 oku-
powali Etiopię. Strażnik Arki, 
który nie oddala się od kapli-

cy, w której ta jest przecho-
wywana, pytany dlaczego nie 
pozwala nikomu jej zobaczyć, 
odpowiada zawsze tak samo: 
a kto może patrzeć w oblicze 
Boga? Etiopskie roszczenia 
do Arki uzasadnia jedynie tra-
dycja i wiara. Żadna z wcze-
snochrześcijańskich kronik 
tego kraju, nie wspomina ani 
słowem o jej obecności. Po 
Bliskim Wschodzie krążą po-
głoski, iż pomimo braku do-
wodów na obecność w Etio-
pii autentycznej Arki Przymie-
rza, Mossad (wywiad izrael-
ski) na wszelki wypadek umie-
ścił w Aksum swoich agentów. 
A Hamas (Islamski Ruch Opo-
ru) swoich.

Templariusze kopiują 
Arkę

Istnieje teoria w świetle której 
Arka dostała się w ręce tem-
plariuszy, a oni mieli ją skopio-
wać aż cztery razy. W etiop-
skiej świątyni nad jeziorem 
Tana, gdzie przez długi czas 
przechowywano rzekomo 
Arkę, znaleziono krzyże tem-
plariuszy świadczące o ich 
obecności w tym miejscu. Nie 
można wykluczyć, iż Arka, 
która od wieków przechowy-
wana jest w Aksum, jest jed-
ną z owych czterech kopii. Ale 
jeśli tak faktycznie jest, gdzie 
mogą znajdować się pozosta-
łe i gdzie templariusze mogli 
ukryć oryginał?

Jeśli rzeczywiście Arka 
przeszła przez ręce tem-
plariuszy, może być do dziś 
ukryta w którejś z licznych 
komandorii tegoż zako-
nu – w tym także, w którejś 
z polskich komandorii. Nie 
jest tajemnicą, iż templariu-
sze byli nie tylko niezwykle 
bogaci, ale również przebie-
gli i inteligentni. Zagraża-
li przecież władcom i papie-
żom. Możliwe, że z powodów 
tylko sobie znanych woleli 
nie ujawniać swoich odkryć. 
Skąd wzięła się teoria o ko-
piowaniu Arki? Filip Piękny, 
król Francji, zniszczył potę-
gę templariuszy, by przejąć 
ich legendarny majątek, nie 
zdołał jednak unicestwić 
samego zakonu. Templariu-
sze działają ponoć do dziś 
i to właśnie od ich współ-
czesnych członków pocho-
dzić ma informacja o czte-
rech falsyfikatach relikwii. 
Dzisiejsi członkowie zako-
nu działają w ukryciu, a ich 
tajemniczy klan określany 
jest jako najbardziej zagad-
kowa organizacja współcze-
sności. Mówi się, że zwłasz-
cza w Szkocji należy do nie-
go spore grono „braci”. 
Zresztą w szkockim Ros-
slyn znajduje się piętna-
stowieczna kaplica, któ-
ra według znawców archi-
tektury jest kopią świąty-
ni Salomona. Ona również 
znajduje się na liście po-
tencjalnych kryjówek Arki. 
Albo przynajmniej którejś 
z jej kopii.

▶

Profesor Tudor Parfitt

Replika Arki Przymierza
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Największe sukcesy osią-
gnął Pan ze Śląskiem Wro-
cław. Pięć tytułów mi-
strzostw Polski.

Dlatego każdy myśli, że jestem 
z Wrocławia, a ja tu przyjecha-
łem. Z Gwardią – trzy wicemi-
strzostwa Polski, ze Śląskiem – 
pięć razy mistrzostwo.

Trenował Pan pod okiem 
dwóch wyśmienitych szko-
leniowców: Mieczysława Ło-
patki i słoweńskiego trenera 
Andreja Urlepa. Jakim trene-
rem był Łopatka?

U niego najważniejsza była 
analiza meczu. Rozkładał ją 
na czynniki pierwsze. Zwracał 
uwagę na dyscyplinę taktyczną 
i na najdrobniejsze szczegóły.

Natomiast Urlep kojarzy się 
z obroną. Nikt wcześniej nie 
przywiązywał takiej wagi do 
obrony jak on.

Tak. Obrona była jego koni-
kiem. Teraz po latach przywią-
zywanie tak dużej wagi do 
obrony widzę głębiej. Jeże-
li od strony psychologicz-
nej powiemy sportowco-
wi „masz trafić”, zwróci-
my jego koncentrację 
na atak. W takiej 
sytuacji on może 
się spalić, bo taka 
jest natura ludz-

ka, że jak powiemy, że ma coś 
zrobić, to zaczynają się ner-
wy. A jak przerzucimy tę presję 
na obronę, to koncentracja za-
wodnika idzie na obronę. Wtedy 
się stara, pilnuje szczegółów, 
a w ataku bez presji jest sku-
teczniejszy. Oczywiście wtedy 
dużo pracowaliśmy nad obroną, 
ale według mnie najważniejszy 
był aspekt psychologiczny, bo 
gdy nie musisz rzucić, to z regu-
ły trafiasz.

Zdobył Pan pięć tytułów mi-
strzowskich.

W 1991 roku z trenerem Mie-
czysławem Łopatką. W 1992 
i 1993 również z nim, ale 
już wtedy z pierwszą czarną 
perłą Wrocławia amerykań-

skim rozgrywającym Keith Wil-
liamsem. Później byłem we 
Francji trzy lata. Po powrocie 
to już era Urlepa.

W sezonie 1997/1998 miał 
Pan już nowego trenera. Sło-
weniec Andrej Urelep został 
szkoleniowcem Śląska Wro-
cław, zastępując na tym sta-
nowisku Jerzego Chude-
usza. Do Pruszkowa odszedł 
Dominik Tomczyk, ale druży-
nę wzmocnili Adam Wójcik, 
Raimonds Miglinieks oraz 
Joe McNaull. Kto był jesz-
cze w składzie?

Maciek Zieliński, Jurek Biń-
kowski, Jurek Kołodziejczak…
Nie pamiętam czy w pierw-
szym roku był Mirek Łopatka, 
czy rok później? Ekipa była 
mocna.

Trenowaliście dwa razy 
dziennie?

Trenowaliśmy w mini cyklu 
– w jednym dniu dwa tre-
ningi, w kolejnym dniu je-
den, w następnym dwa, 
potem jeden… Rano o go-
dzinie 10 i wieczorem o 18. 
Graliśmy wtedy w Hali Lu-
dowej i tam trenowaliśmy. 
Też mieliśmy treningi na 
sali przy ul. Mieszczań-
skiej, bo tam była siłownia.

Kiedy skończył Pan karierę?

W sezonie 1999/2000 nowym 
trenerem zespołu został Muli 
Katzurin. Andriej Urlep mnie 
znał i wiedział, jakim jestem za-
wodnikiem, Karmin nie. Patrzył, 
jak jakiś starszy gość, dziwnie 
się rusza, nogami trochę cią-
gnie po ziemi, więc uznał, że 
nie jestem mu potrzebny. Z ze-
społu do Nawilż odszedł Migli-
nieks, którego zmienił Alan Gry-
go, przychodząc z drużyny 
z Włocławka. Oprócz Grębo-
wa kontrakt ze Śląskiem pod-
pisali m.in. Charles O’Bannon, 
który został MVP finałów. Śląsk 
zdobył wtedy piętnasty tytuł mi-
strzowski.

Wtedy przeszedłem do Po-
lonii Warszawa. Mój kolega, 
Piotrek Pawlak namówił mnie 
do przejścia do Polonii, to była 
druga liga. Grałem tam półto-
ra roku i wywalczyliśmy awans 
do ekstraklasy. Później przeją-
łem zespół jako trener.

Ale sukcesy trenerskie Pan 
odnosił?

Tak. Pokonaliśmy wielki Śląsk 
prowadzony przez Andre-
ja Urlepa, wtedy właściwie nie 
do pokonania. Wygraliśmy, 
i to w Hali Ludowej, i weszliśmy 
z Polonią do międzynarodo-
wej ligi koszykarskiej VTB Uni-
ted League. W lidze występo-
wały najlepsze drużyny Euro-
py Wschodniej z ośmiu państw. 
Obecnie występuje w niej trzy-
naście drużyn, ma ona zarów-
no status ligi międzynarodowej, 
jak i narodowej (najwyższa kla-
sa rozgrywkowa w Rosji). Do-
tarliśmy do final four.

Z naszymi występami mię-
dzynarodowymi wiąże się cie-
kawa historia. Polski Zwią-
zek Koszykówki nie przełożył 
nam w naszej lidze meczy play-
offowych. I nasz harmonogram 
był skrajnie obciążony. W so-
botę i w niedzielę graliśmy me-
cze w Polsce, w poniedziałek 
lecieliśmy samolotem do Wilna, 
gdzie graliśmy we wtorek i śro-
dę. W czwartek wracaliśmy do 

Polski i w piątek graliśmy de-
cydujący mecz w polskiej lidze. 
Czyli widać wyraźnie, że Pol-
skiemu Związkowi Koszyków-
ki zupełnie nie zależało na suk-
cesach na arenie międzynaro-
dowej. Nie było żadnego gestu, 
przełożenia meczu czy przesu-
nięcia, żebyśmy mogli zagrać 
tam finał ligi i tu w polskiej lidze 
mieć siły, żeby grać decydujący 
mecz.

Nie kontynuował Pan kariery 
trenerskiej?

To było ciągłe szarpanie się 
i walka z wiatrakami. Uzna-
łem, że jednak to nie ma sensu. 
Wieczne przebywanie poza do-
mem za niewielkie pieniądze – 
ten argument umocnił mnie w tej 
decyzji. W koszykówce prze-
szedłem aktywnie wszystkie 
etapy. Byłem zawodnikiem, tre-
nerem, założyłem klub.

Jaki klub?

Mały klub koszykarski w Siech-
nicach. Byłem prezesem i tre-
nerem. Dzisiaj jestem kibicem, 
czyli oprócz sędziego, przesze-
dłem wszystkie szczeble w tej 
dyscyplinie.

Aktywność fizyczna jednak 
zostaje.

W tej chwili jestem zapalonym 
tenisistą. Tenis ziemny. Co naj-
mniej dwa, trzy razy w tygo-
dniu jestem na korcie. Nie ma 
mowy o braku aktywności, bo 
funkcje naszego organizmu nie 
są przystosowane do siedzenia 
i leżenia. Tylko ruch jest natu-
ralny dla człowieka, więc trze-
ba się ruszać. Widziałem syna 
po kontuzji i sam miałem kie-
dyś taką sytuację, że byłem 
krótko w szpitalu. Samo leże-
nie czyni spustoszenie w orga-
nizmie.

Pana syn, Jarosław Robert 
Zyskowski junior, też jest ko-
szykarzem, poszedł w śla-
dy ojca. Jest trzykrotnym mi-
strzem Polski.

Jarosław Zyskowski (ur. 2 maja 1964 w Białymstoku) – polski koszykarz występujący na pozycji środkowego. Absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, po zakończeniu kariery zawodniczej trener koszykówki.
Jest wychowankiem AZS Białystok, w którym występował od 1980 do 1983 roku. W swojej karierze reprezentował także barwy klu-
bów Resovii Rzeszów (1983-1987), Gwardii Wrocław (1987-1990), ASPRO Wrocław (1990-1991). Ze Śląskiem Wrocław pięciokrotnie 
zdobył mistrzostwo Polski w sezonach 1992-94, 1998-99. Z Gwardią Wrocław dwa razy wicemistrzostwo Polski w latach 1988 i 1990. 
W 1999 roku przeszedł do II-ligowej Polonii Warbud Warszawa, z którą uzyskał awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Jako trener prowadził AZS Koszalin w latach 2003–2005, Wisłę Kraków (2005), Śląsk Wrocław (2006).

Bezruch dla naszego 
organizmu oznacza katastrofę

 ■ W koszykówce przeszedłem aktywnie wszystkie etapy. Byłem zawodnikiem, trenerem, założyłem klub, 
teraz jestem kibicem – mówi Jarosław Zyskowski w rozmowie z Magdaleną Szymerowską.

Magdalena 
Szymerowska

▶
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Od początku do końca życia 
trzeba dbać o odporność, któ-
rą zapewnia układ immuno-
logiczny. W jego skład wcho-
dzą narządy układu limfatycz-
nego i odpowiednio wyspe-
cjalizowane komórki biorące 
udział w reakcjach odporno-
ściowych. Układ odpornościo-
wy tworzą: grasica, szpik kost-
ny czerwony, migdałki, węzły 
chłonne, śledziona i kępki 
Peyera. Ważnymi komórkami 
są limfocyty powstające w szpi-
ku, które z biegiem czasu naby-
wają zdolności immunologicz-
nych One mogą reagować na 
zakażenia typu komórkowego. 
Ostatnią grupą są granulocyty 
pełniące również wiele funkcji 
obronnych.

Człowiek jest narażony 
na wiele urazów mechanicz-
nych i biologicznych, ale dzięki 

obronie może sobie z nimi po-
radzić. Podczas pandemii trze-
ba pomagać naszemu układowi 
immunologicznemu, żeby w ra-
zie niebezpieczeństwa sam po-
radził sobie z wirusem. Czło-
wiek od wieków, żeby prze-
trwać, musiał dostosowy-
wać swój organizm do panują-
cych warunków. Obecnie mo-
żemy się wzmocnić dodatkowo 
dobranym treningiem ogólnoro-
zwojowym.

Ćwiczenia mogą być róż-
ne, nie musimy podejmować 
treningu wytrzymałościowego 
i zaawansowanego jak sportow-
cy. Wystarczą proste ćwicze-
nia – z biegiem czasu będzie-
my jedynie zwiększać ich inten-
sywność.

Pierwsze ćwiczenie to skrę-
ty tułowia. Siadamy na krześle 
i uginamy kolana pod kątem 90 

stopni. Następnie wykonujemy 
skręty raz w jedną, raz w dru-
gą stronę z dotknięciem opar-
cia rękami. Powtarzamy to ok. 
5 razy na każdą stronę.

Kolejne ćwiczenie rów-
nież rozpoczynamy jak pierw-
sze. Siedząc na krześle wykonu-
jemy opad tułowia na prostych 
plecach. Przesuwamy ręce po-
woli wzdłuż nóg ku dołowi. Zo-
stajemy kilka sekund w takim 
skłonie (ok. 30 sekund) i wraca-
my do pozycji siedzącej. Powta-
rzamy trzy, pięć razy.

Trzecie ćwiczenie to zgięcia 
tułowia w bok w jedną i drugą 
stronę. Siadamy jak w ćwicze-
niu pierwszym i drugim ćwicze-
niu, po czym zaplatamy ręce 
za głową, następnie zginamy tu-
łów raz w jedną, raz w drugą stro-
nę. Powtarzamy po osiem razy 
na każdą stronę.

Następne ćwiczenie wyko-
nujemy, stojąc. Rozpoczy-
namy marsz w miejscu, uno-
sząc wysoko nogi. Tempo pra-
cy zależy od naszych moż-
liwości. Należy wykonać ta-
kie ćwiczenie trzy razy po 45 
sekund.

Ostatnie ćwiczenie to krą-
żenie biodrami w pozycji sto-
jącej. Zgięte ręce kładziemy 
na biodrach i wykonujemy krą-
żenie biodrami w jedną, a po-
tem w drugą stronę. Powtarza-

my ćwiczenie trzy razy na każ-
dą stronę po około 30 sekund.

Dzięki gimnastyce możemy 
uzyskać zdrowie i piękną syl-
wetkę.

Dlatego warto choć przez 
chwilę chwilę ćwiczyć w cią-
gu dnia, na przykład w czasie 
przerwy w pracy.

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

Syn poszedł w ślady ojca, 
można powiedzieć, że od uro-
dzenia. Bo jeszcze nie chodził, 
a już dostał piłeczkę do ko-
sza. Ale specjalnie jakiejś presji 
nie wywierałem. Widział zaan-
gażowanie rodzica. Brałem go 
na mecze. Chcąc nie chcąc ja-
koś tym przesiąkł. Ale kiedy po 
kontuzji miał unieruchomioną 
nogę tylko przez trzy dni, to spa-
dek jego masy mięśniowej był na 
poziomie 20 procent. To bardzo 
duże wartości. Dlatego bezruch 
oznacza dla naszego organizmu 
katastrofę. Trzeba się ruszać.

Aktywność się zmienia. Jak 
jest dzisiaj?

Dzisiaj dzieci dużo wcześniej 
zaczynają swoją przygodę 
ze sportem, są już nawet przed-
szkola sportowe. Mój wnuczek 
ma dwa lata i jest już po trzech 
treningach tenisowych. Kiedyś 
np. boks można było trenować 
dopiero od piętnastu lat, dzisiaj 
trenują już siedmiolatki.

Codzienna gimnastyka też 
jest ważna.

Bardzo ważna. Zwiększa ona 
zakres ruchowy mięśni i ich 
plastykę. Ogranicza to kontu-
zje. Gdy trochę nienaturalnie 
będziemy musieli zahamować, 
zatrzymać się, a mięsnie nie 
są gibkie, to bardzo łatwo się 
nabawimy bolesnej kontuzji.

Jakie ćwiczenia poleciłby 
Pan dla ludzi nieuprawiają-
cych wyczynowo sportu?

Najprostsze ćwiczenia. Kiedy 
zrobimy skłon w rozkroku, trzy-
mając nogi proste, zobaczy-
my, jakie są nasze mięśnie. Ile 

nam brakuje, żeby dotknąć zie-
mię. Jeżeli będziemy mieli pro-
blem, to codziennie, systema-
tycznie starajmy się zwiększyć 
ten skłon. Lub inne ćwiczenie. 
W siadzie robimy skłony na-
przemienne, próbując złapać 
się za kostkę. Od czegoś trze-
ba zacząć. Będzie trudno na 
początku, kiedy ktoś zaniedbał 
swoje mięśnie.

Czy grając w tenisa potrzeb-
na jest rozgrzewka?

W każdym sporcie rozgrzewka 
jest potrzebna

A na rower można wsiąść 
i jechać?

Tak, ale też rozpoczynajmy 
od wolnej, spokojnej jazdy. 
Nie wolno zaczynać od sprintu. 
W każdym sporcie jest to nie-
zbędne, żeby mięśnie i ścię-
gna rozgrzać, żeby mogły wejść 
na wyższe obroty. Jeśli ciało 
nie będzie odpowiednio ukrwio-
ne i rozgrzane, to łatwo o kon-
tuzję.

Jakie są najczęstsze kontu-
zje w koszykówce?

Najczęściej urazy dotykają 
stawy skokowe, ale – jak my 
to mówimy w swoim środowi-
sku – im wyżej skaczesz, tym 
ciężej spadasz na stawy i mo-
żesz sobie coś uszkodzić. Do 

tego dochodzą stopy inne-
go zawodnika, bo pod koszem 
jest tłok. Zagrożone też są ko-
lana, bo wyskok to duże prze-
ciążenie.

W każdym sporcie ważne też 
jest odżywianie, inne w bok-
sie, inne dla kolarzy, jak to 
jest w koszykówce?

Za moich czasów, jadło się to, 
co udało się zdobyć w sklepie.

Nie było żadnych wymogów 
dotyczących witamin?

To jest science fiction. 
W sklepie były tylko butelki 
z octem, więc jadło się to, co 

udało się zdobyć. Pod koniec 
kariery to się zmieniło i za-
częto zwracać uwagę na to, 
co się je. Trener Walonis np. 
zakazywał jedzenia po obie-
dzie ciastek, żeby nie podnosi-
ły poziomu cukru, bo jak wie-
my, gdy się podniesie wysoko 
poziom cukru, to gdy później 
spadnie, będziemy bez energii. 
Trener Urlep zakazywał jedze-
nia w McDonald‘s, ale w nagro-
dę po wygranym meczu moż-
na było tam pójść. Później, gdy 
nastały inne czasy, półki skle-
powe były pełne i można było 
kupić, co się chciało, to zaczę-
to zwracać uwagę na to, co 
powinniśmy jeść. Jest to jed-
nak raczej własna świadomość 
niż narzucone zalecenia. Klu-
bu nie stać, żeby zatrudniać 
kucharza, dietetyka, który zba-
da zawodnika i powie: ty mo-
żesz jeść to i to, a ty to.

Co doradzić tym, którzy sie-
dzieli w domach pracowa-
li i uczyli się podczas pan-
demii?

Najważniejsza jest cierpliwość. 
Nic na skróty. Niektórzy chcą 
nadrobić czas w jeden dwa 
dni, a najważniejsze zaczy-
nać od małych jednostek tre-
ningowych i systematycznie je 
zwiększać, żeby uniknąć kon-
tuzji. Gdy po takiej przerwie 
się wyskoczy na jakiś trening 
i się przeforsuję, to będzie się 
dochodzić dwa, trzy dni. Żeby 
dojść do formy, trzeba dawko-
wać trening w małych ilościach, 
ale systematycznie. To jest naj-
ważniejsze.

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

Ćwiczenia dla ciała 
i odporności

 ■ W ciągu całego naszego życia ciało i nasz organizm musi 
pełnić wiele funkcji, żeby utrzymać odpowiednią równowagę.

Emilia Kaba

▶
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Myśli i Kultura

Wczoraj pochowaliśmy ojca. Stałem tam, czując 
chłodną obojętność spływającą na serce jak krople 
deszczu na zmrużone powieki. Niebo czulsze jest 
od ludzi, kiedy płacze w milczeniu. Te wszystkie 
słowa rwane wybuchami spazmatycznego szlochu. 
Zapewnienia o chęci pomocy, zaprawiane czają-
cym się wyrzutem, iż drogi rodziciel raczył udać się 
na tamten świat, tak nagle i bez uprzedzenia, obar-
czając ich tym przykrym obowiązkiem współczu-
cia. Ci, którzy jeszcze nie ulegli pokusie tanich fra-
zesów i nieznośnych konwenansów, ci na których 
naprawdę, choć po części, zlać mogłem kolejny raz 
mój ból i rozpacz stali najbardziej z boku, bezgło-
śni, jak cienie – ludzkie odblaski dobrych aniołów. 
Lecz moje oczy były suche. Tyle nocy niespokojne-
go czuwania, tyle spojrzeń pełnych dobrze skry-
wanej nadziei, tyle rozpaczy druzgocącej serce. 
Moje oczy nie były już zdolne do łez.

Patrzyłem na blade ciało ojca złożone w drew-
nianym pudle jak na dnie łodzi mającej przewieźć 
jego drogocenne doczesne szczątki na tamten lep-
szy świat. I chciałbym się miotać, chwycić szpo-
nami drapieżnego ptaka poły jego surduta, aż 
mi wszystko wyjaśni, aż mi odda skradzioną mi-
łość, albo przynajmniej utraconą nienawiść. Nawet 
mój gniew był teraz zimny i beznamiętny. Kilka 
dni temu gotów byłem jeszcze rzucać się na wężo-
we sploty fal wzburzonego morza, by niczym Her-
kules zdusić w dłoniach jego mordercze cielsko. 
Byłem teraz bardziej martwy w środku niż on, le-
żący na katafalku i pogrążony już na zawsze w nie-
przespanym śnie. Teraz jedynie zagryzałem bezsil-
nie wargi i zaciskałem dłonie, jakbym obawiał się, 
by nie odebrano mi tego, co jeszcze we mnie pozo-
stało. Delikatna harfa serca drgała gdzieś we mnie 
zduszonym łkaniem i niepokój wżerał się w zaci-
śnięte w paroksyzmie bólu trzewia.

Poczułem na ramieniu chłodną, jak jesienna 
słota, otulająca nas swym melancholijnym opa-
rem, dłoń brata. Czułem jak wszystko w nim się 
trzęsie, jakby z największym wysiłkiem utrzymy-
wał maskę spokoju. Mimo to jego dotknięcie, sil-
ne i zdecydowane, przywróciło mnie rzeczywisto-
ści i uświadomiło jak daleko zawiodła mnie rzeka 
czczych rozżaleń:

– Wilhelmie, musisz wiedzieć, że... – zamilkł 
na chwilę, jakby ważył słowa w niemej walce 
z myślami i własną dumą. Nigdy nie zwracał się 
do mnie w takim tonie. Obróciłem się zdumio-
ny w jego stronę i zajrzałem mu w oczy. Patrzyli-
śmy na siebie, nie bardzo wiedząc, jak się zacho-
wać w tej nowej dla nas obojga sytuacji z minami 
do złudzenia zapewne przypominającymi ogar-
nięte przerażeniem posągi gargulców, zdobią-
ce gzymsy starych kamienic. Wreszcie siląc się na 

pocieszający uśmiech objął mnie po męsku ramie-
niem i szepnął do ucha:

– Będzie dobrze braciszku. Jeszcze zaświeci 
słońce i zakwitną róże. Strzeż się jednak ich kolców 
– w jego głosie zdawało mi się pobrzmiewać sza-
leństwo. To samo, które ogarniało ojca tuż przed 
śmiercią. Spróbowałem się wyrwać, lecz on tylko 
mocniej przycisnął mnie do siebie i z jeszcze więk-
szym naciskiem dodał: – Mrok nie jest tylko złu-
dzeniem. Ufaj swoim oczom i ufaj swemu sercu. 
Tego właśnie ojciec nie zdążył ci powiedzieć. Ro-
zumiesz?

– Tak – odparłem, czując, że brakuje mi powie-
trza. Wypuścił mnie z objęć i przesuwając mnie do 
światła, by lepiej mi się przyjrzeć, dodał na tyle ci-
cho, by nikt niepowołany nie zdołał nas usłyszeć:

– Wydaje mi się, że bardzo krzywdząco oce-
niasz ojca. Wydaje ci się, że masz prawo go sądzić, 
ale to, co w tej sprawie najważniejsze, umyka two-
jemu spojrzeniu. Może to i lepiej. Ojciec nie chciał 
cię narażać. I tak nie wiem, czy nie usłyszałeś ode 
mnie zbyt wiele. A teraz wybacz, ale muszę dopil-
nować formalności związanych z pogrzebem. Nie 
przynieś proszę wstydu rodzinie, bracie.

Oszołomiony patrzyłem za nim długo, aż 
jego czarne palto i wysoki kapelusz nie zniknę-
ły gdzieś w snujących się kasztanową cmentarną 
aleją mgłach. Nie miałem pojęcia, co mógł mieć 
na myśli i martwiło mnie, czy przypadkiem nie 
udzieliła mu się choroba ojca. Po prawdzie i mo-
jej wiele w tym mogło być winy, skoro zamknię-
ty na trzy spusty w pokoju, od śmierci Katarzyny, 
nie odważyłem się choćby nosa z domu wyściubić.

Tłum mnie męczył. Im więcej gromadziło 
się wokół mnie ludzi tym bardziej czułem się mię-
dzy nimi samotny. Tylko nocami zdarzało mi się 
otwierać okno, by popatrzeć na księżyc. Wyobra-
żałem sobie wtedy, że dusza mojej ukochanej jest 
gdzieś tam między gwiazdami i to jej wesołe, fi-
glarne oczęta mrugają do mnie z nieboskłonu, że 
to nie trel słowika, a jej głos rozlega się między 
krzewami otulonego ciemnością ogrodu. A prze-
cież zadbano o to bym nie miał żadnego prawa 
do wspomnień, bym nie miał prawa nawet do jej 
grobu. Nigdy nie dane było mi złożyć jej dowodów 
mej miłości, nie dane mi było ujrzeć ją w koronko-
wej bieli jej niewinności, jak bieży do mnie, odzia-
na uśmiechem piękniej jeszcze jak szatą, by stać się 
moją na zawsze. Na zawsze umarły moje nadzieje, 
gdy nad jej spragnionymi życia ustami, które ni-
gdy już nie wypowiedzą mojego imienia zatrza-
snęła się zimna grobowa płyta. Lecz ja jak ptak na 
uwięzi. A teraz?

Człowiek szarpiący mym łańcuchem tak-
że spoczął w ziemi. Gdyby nam choć pozwolił... 
Gdyby swym jednym „tak” otworzył nam drogę 
do szczęścia, zamiast być zimnym jak kamień, pod 
którym teraz leży. Jakże mogło być inaczej. Mnie 
zaś żałoby nawet nosić wstydno, byle nie hańbić 
jej jasnej pamięci. Czyliż zmarł z żalu, bym choć 
na jego cześć mógł się w czerń odziać, tak bardzo 
miłą mojej duszy? Czy może naprawdę myliłem 
się we wszystkim?

Potrzebowałem ponad miesiąca, by odważyć 
się wreszcie wejść do ojcowskiego pokoju. Chwi-
la zaś zaledwie wystarczyła bym natychmiast tego 
pożałował. Powietrze przesiąknięte wonią leków 
przywodziło na myśl szpitalny zaduch, w którego 
mulistej substancji wlewającej się zdradliwą falą 
do gardła i płuc, tamując słowa i oddech, wisia-
ły wciąż jak wirujące teraz w powietrzu, schwyta-
ne w sieci światła, drobinki kurzu, bolesne strzępy 
niedomówień.

Pewnym krokiem ruszyłem do okna i otwar-
łem je na oścież, pozwalając odżywczym podmu-
chom wiatru oczyścić tę świątynię pamięci. Sta-
łem chwilę wyglądając na podwórze tak jak to oj-
ciec zwykł robić, gdy o poranku z filiżanką her-
baty zatrzymywał się na chwilę, rozkoszując dys-
kretnym gwarem, budzącego się do życia miasta. 
Orzeźwiwszy się nieco, zabrałem się za porządki. 
Mogłem oczywiście złożyć ten nieprzyjemny obo-
wiązek na barki naszej służącej, ale wysoce nie-
moralny zdało mi się dopuszczenie obcej bądź, co 
bądź osoby do drzemiących w przepastnych szu-
fladach, ojcowskich tajemnic tak skrzętnie skry-
wanych, iż nawet ja nie do wszystkich miałem do-
stęp. (cdn.)

Marta Raer
Tajemnica różanego domu

(Marta Raer została laureatką naszego konkursu w 2020 r. dziale poezji. Jednak okazuje się, że próbuje swoich sił także w prozie. I to całkiem nieźle. 
Ma wyczucie stylu, aktywną, żywą wyobraźnię i umiejętność budowania nastroju. Niedawno ukończyła studia polonistyczne, ale nie zakończyła edukacji, 
nadal uczy się na Papieskim Wydziale Teologicznym. Równocześnie podjęła pracę. Prezentujemy fragmenty jej dłuższego opowiadania, publikując w tym 
numerze pierwszy odcinek. Zapowiada się ciekawa osobowość twórcza.)

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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Reportaż

Janusz Krusiński, wrocław-
ski radiowiec Solidarności 
Walczącej zwrócił się wtedy do 
przywódców swojej organiza-
cji z propozycją udania się do 
Warszawy i nadania kolejnych 
audycji Radia Solidarność. 
Kornel Morawiecki wskazywał 
na duże ryzyko tak spontanicz-
nych akcji, ale zgodził się z ar-
gumentem, że radiowa dzia-
łalność warszawskiej Solidar-
ności nie może być przerwa-
na wraz z aresztowaniem Ro-
maszewskich. Tym bardziej, 
że ich dalsza obecność w ete-
rze zdejmowała z oskarżonych 
przynajmniej część odpowie-
dzialności za nielegalną dzia-
łalność radiową. Jak się wkrót-
ce okazało, emisje wrocław-
skich nadawców były słyszal-
ne w Warszawie na znacz-
nie większych obszarach sto-
licy niż wcześniej.

W marcu 1983 Sąd War-
szawskiego Okręgu Wojsko-
wego skazał Zbigniewa Ro-
maszewskiego na cztery i pół 
a Zofię Romaszewską na trzy 
lata więzienia. Ich córka wraz 
z mężem Jarosławem Gu-
zym zwróciła wtedy uwa-
gę na pewną niejasność do-
wodów, jakimi posługiwał się 
pułkownik Stanisław Błasi-
kiewicz. Ten główny ekspert 
gen. Kiszczaka od spraw fo-
nicznych był twórcą powstałe-
go w latach sześćdziesiątych 
Wydziału Fonoskopii w Zakła-
dzie Kryminalistyki Komendy 
Głównej Milicji Obywatelskiej. 
Przed sądem twierdził, że po-
nad wszelką wątpliwość ziden-
tyfikował głos spikerki Radia 
Solidarność jakoby należący 
do Zofii Romaszewskiej. Zięć 

Romaszewskich, Jarek Guzy 
postanowił podjąć próbę dal-
szej walki sądowej na płasz-
czyźnie merytorycznej. Za-
czął więc poszukiwać specjali-
sty, który podjąłby się podwa-
żenia ekspertyzy Błasikiewi-
cza. W sterroryzowanym kra-
ju nie było to łatwe – odmówi-
li mu naukowcy z Warszawy 
i Poznania. Zadania natych-
miast podjął się dr Wojciech 
Myślecki z Politechniki Wro-
cławskiej, o którym ani Guzy, 
ani Romaszewscy nie wiedzie-
li, że jest jedną z najważniej-
szych postaci Solidarności 
Walczącej. Pozostawała tylko 
kwestia dopuszczenia przez 
komunistyczny sąd do wypo-

wiedzenia się w czasie proce-
su kogoś takiego, jak Myślec-
ki. Zdaniem Jarosława Guze-
go pomogła w tym niefrasobli-
wość sądu, który ani nie roz-
poznał Myśleckiego jako nie-
podległościowego działacza 
z wielkim opozycyjnym dorob-
kiem, ani też najwyższej kla-
sy fachowca, a zarazem do-
skonałego mówcy, w starciu 
z którym Błasikiewicz nie miał 
szans. Jak wspominał Jaro-
sław Guzy: „ Myślecki wygłosił 
godzinną, wspaniałą, niezwy-
kle przekonującą mowę, a po-
tem pułkownik całkowicie po-
legł w walce na argumenty. Ko-
lejne celne zdania Myśleckie-
go obnażały braki w przygoto-

waniu teoretycznym, metodo-
logicznym i w logice wywodów 
Błasikiewicza”. Główny eks-
pert Kiszczka, miażdżony fa-
chowymi i dobitnymi argumen-
tami, w końcu uciekł się do de-
sperackiego stwierdzenia, że 
„głos Zofii Romaszewskiej zi-
dentyfikował ze stuprocento-
wą dokładnością”. Myślecki 
jakby tylko na to czekał. Zwra-
cając się do sądu stwierdził: 
„Nawet Albert Einstein głosił, 
że w naukach przyrodniczych 
sto procent pewności nie ist-
nieje! Widocznie pan pułkow-
nik Błasikiewicz nie tylko uwa-
ża, że wie lepiej od Einsteina, 
ale też ma się za jedynego 
nieomylnego”.

Męki naczelnego eksper-
ta MSW od analiz fonoskopij-
nych przerwał sąd, który udał 
się na długą naradę. Zna-
jąc realia PRL-owskiego są-
downictwa, domyślać się moż-
na, że polegała ona na poin-
formowaniu o zaistniałej sytu-
acji najwyższych funkcjona-
riuszy reżimu i oczekiwaniu 
na ich decyzję. Okazało się, 
że było nią zakończenie pro-
cesu przy utrzymaniu wyroku 
poprzedniej instancji. Wielka 
kompromitacja sądu oraz reto-
ryczne i merytoryczne zmasa-
krowanie eksperta MSW naj-
wyższego szczebla przez dok-
tora Wojciecha Myśleckiego 
stało się jednak wielką sensa-
cją. Triumfujący naukowiec nie 
został zidentyfikowany jako 
działacz Solidarności Walczą-
cej (jeśli by się tak stało – sie-
działby już w więzieniu), ale 
dla wszystkich było już jasne, 
że jest on postacią ze swej an-
tykomunistycznej i niepodle-
głościowej aktywności zna-
ną co najmniej od roku 1968. 
Jeszcze bardziej wymowne 
było to, że krótko przed pro-
cesem Romaszewskich sam, 
oczywiście z powodów poli-
tycznych, przez wiele miesię-
cy siedział w więzieniu.

Starcie Błasikiewicz kontra 
Myślecki było więc jak po-
jedynek reprezentanta inte-
resów sowieckich z rzecz-
nikiem niepodległości. Wy-
mierzony w tej walce per-
fekcyjny nokaut radował 
polskie serca, budząc wia-
rę w sens walki o lepsze ju-
tro ojczyzny.

Solidarność Walcząca w obronie 
warszawskiego Radia Solidarność

 ■ 29 sierpnia 1982 Służba Bezpieczeństwa aresztowała twórcę działającego w stolicy Radia Solidarność. 
Wraz ze Zbigniewem Romaszewskim do więzienia trafiła też jego żona. Solidarność Walcząca podję-
ła wtedy działania mające na celu zarówno nadawanie kolejnych audycji podziemnej warszawskiej radio-
fonii, jak też pomoc uwięzionym, których sądzono w dwóch kolejnych procesach.

Artur 
Adamski

W 1992 senator Ryszard Bendre okre-
ślił Urbana mianem „Goebbelsa sta-
nu wojennego” w programie telewizyj-
nym Dekomunizacja po polsku. Spra-
wa trafiła do sądu. Bender zarzekał 
się, że jedynie porównał propagandę 
Urbana i Goebbelsa i nie miał zamiaru 
obrazić byłego rzecznika rządu. Sąd 

badał sprawę przez 13 lat. W 2005 
Sąd Najwyższy wydał ostateczną opi-
nię, utrzymującą wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Lublinie z października 
2004. Było to jednoznaczne z uzna-
niem, że Bender miał prawo porówny-
wać Urbana do Goebbelsa w zakresie 
stylu uprawianej propagandy.

Zdjęcie nadesłane przez Czytelnika

Goebbels stanu wojennego
 ■ Główna ekspozycja w placówce Poczty Polskiej 

przy ul Horbaczewskiego we Wrocławiu – gazeta 
NIE Jerzego Urbana.
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Ludzie i wydarzenia

STAN 
AFGANISTAN
Joe Biden jest zaskoczony
Że już Kabul utracony
I jedyna teraz rada
Pozostała rejterada...

Ogłaszano o tym wszędzie
Że Sajgonu tam nie będzie
I wśród tych najlepszych racji
Doszło do kompromitacji

Człowiek nie brzmi dzisiaj dumnie
Tak przynajmniej to jest u mnie
Altruizm – to przecież banał
Kabul znów wpuszczony w kanał

Przy Talibów wciąż nacisku
Dramaturgia na lotnisku
Krzyki rozpacz lament matek
Głośne skargi małych dziatek

I pytanie – co je czeka
Koniec wiary mam w człowieka
Wszak wartości to slogany
Biznes wyszedł nieudany

Strasznie dzisiaj jest w Kabulu
Miasto w smutku oraz w bólu
Ludzie chcą stąd rejterować
Matki dzieci chcą ratować

Dobroć ludzi oraz świata
Miraż szybko wszak ulata
I nadzieja oraz miłość
I empatia i życzliwość

Mury kolczaste zasieki
I graniczne zimne rzeki
Karabiny i obstawa
Wojna to a nie zabawa

Niech nie liczą Afgańczycy
Na serdeczność na na granicy
Na jedzenie niech nie liczą
Nie wyproszą nie wykrzyczą

Wie nie tylko to uczony
Że świat znowu jest zdradzony
Znów zasieki ogrodzenia
Żegnaj wolność – do widzenia

Na granicy wielki horror
Wszak uchodźcy to nie honor
Obraz straszny pełen bólu
Niech wracają do Kabulu

I nie bądźmy więc banalni
To uchodźcy nielegalni
Z Afganistanu uchodzą
Czym nam chrześcijanom szkodzą

O solidaryzmie mity
Gdzie są w Polsce dziś elity
Nie ma – zgładzili naziści
Piękny sen się więc nie ziści...

I cóż pisać jeszcze wiele
Tacy to są przyjaciele
Maski znów opadły z twarzy
Cud niestety się nie zdarzy

POSTSCRIPTUM
Tak ogólnie nic nowego
Były bajki Krasickiego
Racje empatii upadły
Psy zająca znowu zjadły

EPILOG
Pan Bóg zasnął znów niestety
A tam dzieci i kobiety
Obłudnikiem być – jest cnotą
Czy pożytecznym idiotą...
Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Najczęściej jest to „zasługa” tych osób, 
które z Kościołem nie mają wiele wspól-
nego. Głos osób znających zasługi ks. 
Jankowskiego dla strajkujących w stocz-
ni w 80 roku, dla działalności „Solidarno-
ści” w podziemiu, jest dzisiaj mało słyszal-
ny. Jakby ci, którzy znali prałata z wcze-
śniejszych lat, wstydzili się tej znajomo-
ści. A są to przecież osoby znane: politycy, 
działacze samorządowi, ludzie nauki i kul-
tury.

Kilkanaście tysięcy ludzi, którzy przybyli 
pod bramę stoczni, to byli najczęściej rodzi-
ny strajkujących, ale nie tylko. Tego dnia na-
rodziła się solidarność międzyludzka, z któ-
rej wyrosła Wielka Solidarność. Od tej chwi-
li, każdego dnia pod bramą stoczni zbie-
rały się tłumy. Miało to istotne znaczenie 
dla przekazu medialnego, tym bardziej, że 
strajk w stoczni stanowił gratkę dla zachod-
nich stacji i prasy. I to był strzał w dziesiątkę! 
Władza wobec takiego poparcia dla strajku 
była bezsilna, a strajkujący coraz bardziej 
pewni siebie. To pod wpływem rodzącej się 
solidarności pomiędzy Polakami, poeta Je-
rzy Narbutt napisał słowa do hymnu „Soli-
darności”, zaś melodię skomponował Sta-
nisław Markowski. Niestety, hymn został 
odrzucony przez doradzający stoczniow-
com zespół Jacka Kuronia. Powodem od-
rzucenia była, jak uzasadniano, przesadna 
bojowość pieśni, przypominająca marsze 
hitlerowskie. Stopień umuzykalnienia „do-
radców” wynosił chyba zero. Potrafili odróż-
nić ciszę od grania. Przy okazji zbliżającej 
się rocznicy podpisania porozumień gdań-
skich, warto przypomnieć słowa pierwsze-
go hymnu:

„Solidarni, nasz jest ten dzień
A jutro jest nieznane,
Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz wiek,
Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament.
A jeśli ktoś nasz polski dom zapali,

to każdy z nas gotowy musi być,
Bo lepiej byśmy stojąc umierali,
niż mamy klęcząc na kolanach żyć!
Solidarni, nasz jest ten dzień –
Połączmy się, bo jeden jest nasz cel.”

Ostatecznie nieformalnym hymnem 
„Solidarności” został utwór „zapożyczo-
ny” z hiszpańskiej pieśni rewolucyjnej, 
która w polskiej wersji językowej nosi ty-
tuł „Mury”, zresztą w świetnym wykonaniu 
Jacka Kaczmarskiego. Tutaj już „doradcy” 
nie interweniowali.

Osoby wspominające tamte dni podkre-
ślają, że strajki sierpniowe zmieniły ludzi. 
Wszyscy się uśmiechali i pomagali sobie, 

gdy trzeba było. Kiedy pod koniec sierp-
nia wybuchł strajk we Wrocławiu i były pro-
blemy z dostaniem się do pracy czy leka-
rza, kierowcy sami zatrzymywali się na 
przystankach, by podwieźć oczekujących 
i nie brali za to pieniędzy. Strajkujący w za-
kładach pracy stanęli na wysokości zada-
nia i sami pilnowali porządku. Nikt nicze-
go nie wynosił z zakładu, nawet nie dla-
tego, że był strajk. Dbano o dobro wspól-
ne, jak nigdy dotąd. Alkohol, który do tej 
pory w pracy był na porządku dziennym, 
nie był sprzedawany.

Ta przemiana stała się symbolem rodzą-
cego się ruchu – Wielkiej Solidarności.

„Solidarni, nasz jest ten dzień”
 ■ Msza święta odprawiona w niedzielę 17 sierpnia przez ks. Henryka 

Jankowskiego, była ważnym, może nawet najważniejszym momen-
tem budowy solidarności strajkujących z mieszkańcami Trójmiasta, 
którzy zebrali się tego dnia po zewnętrznej stronie bramy. Inicjato-
rem mszy św. był ks. Henryk Jankowski, dzisiaj pomijany, sekowany i oskarżany 
o różne przewinienia.

Andrzej 
Manasterski

Zacznijmy od pierwszego „palącego” (rów-
nież dosłownie) problemu z jakim boryka 
się Grecja od kilku tygodni, czyli z ogromną 
skałą pożarów. Oblicza się, że od począt-
ku roku pożary objęły ok. 400tys. hektarów. 
Tyle ile mniej więcej w 2007 r. Jakimś cu-
dem do tej pory nie było ofiar. Udział w akcji 
gaszenia bierze udział grupa 143 strażaków 
z Polski. Po zakończeniu działań na wyspie 
Eubea Polacy szykowali się do powrotu, gdy 
nagle rozgorzały nowe, niebezpieczne po-

żary w płn.-zach. Attyce w okolicach miasta 
Wilia. Na prośbę greckiego sztabu kryzyso-
wego popartego przez premiera Micotaki-
sa polscy strażacy zostali skierowani na ten 
nowy odcinek, na którym są do dziś. W ze-
szłym tygodniu w porannych wiadomościach 
popularnego kanału TV SKAI poświęco-
no Polakom kilka minut audycji a na ekra-
nie ukazał się duży napis w języku polskim: 
„Dziękujemy polskim strażakom”, który pro-
wadzący przetłumaczył oczywiście na grec-

ki. Miły akcent w burzy pesymistycznych in-
formacji. Coraz częściej mówi się o zorgani-
zowanych i umyślnych podpaleniach, opiera-
jąc się na sygnałach wskazujących na rów-
noczesne podpalenia w dwóch lub więcej 
miejscach. Opinia publiczna została zaszo-
kowana informacją o 14-letnim piromanie, 
którego uchwyciły kamery podkładające-
go wielokrotnie ogień.Mimo wszystko wyda-
je się, iż głównymi sprawcami są nieumyśl-
ne podpalenia. Słowo nieumyślne moż- ▶

Grecja: pożary, Afganistan 
i szczepienia

 ■ Trzy główne tematy jakimi żyje w ostat-
nim czasie Grecja są zagadnieniami nie powiązanymi ze sobą, ale równie ważny-
mi na chwilę obecną jak i w dłuższym okresie. Pomimo narzucającej się odrębno-
ści niewykluczone są wspólne elementy jak choćby ludzkie zachowania.

 Korespondencja z Grecji
Andrzej Bafalukosz
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Z sieci
Znane i mniej znane portale w pigułce

Rozwiązaniem krzyżówki nr 252 jest hasło utworzone z liter oznaczonych numerkami od 1 do 
36. Jego prawidłowy odczyt ułatwi wpisanie do poniższego diagramu. 
Rozwiązanie krzyżówki 251 POZIOMO: Nowicki, opalacz, Wińsko, komary, Wedel, ćpun, 
teść, Jasyr, Tokio, Ariadna, Sanok, wędka PIONOWO: olimpiada, Ibsen, krowa, pikle, limit, 
chruśniak, Jedi, wrak, spiż, staw : Sierpień jest jak niedziela lata.
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Grzegorz Prigan, adwokat

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

PIONOWO: 2) miasto na Dolnym Śląsku, sły-
nie z renesansowego zamku; 3) przewlekłe 
zapalenie oskrzeli; 4) czarnucha, wroni groch 
– chwast zbóż ozimych lub jarych; 7) prawie 
brat; 8) kopalnia węgla brunatnego w Dolnoślą-
skiem, o którą toczy się spór między Czecha-
mi a Polską; 9) to tu we Wrocławiu rozpoczęła 
się „Solidarność”; 10) podstawowa jednostka 
masy w układzie jednostek miar; 16) ks. Sylwe-
ster, duchowny, opozycjonista w czasach PRL, 
zamordowany przez bezpiekę w 1989 r.; 17) nie 
ma praw miejskich; 18) imię Mandelsztama, ro-
syjskiego poety, zmarłego w gułagu w 1938 r.; 
19) Ali, turecki terrorysta, dokonał nieudanego 
zamachu na Jana Pawła II.

POZIOMO: 1) nie jest nią Polka; 6) stan 
najwyższego uniesienia; 11) wypełni go 
stomatolog; 12) okupacyjny pseudonim 
Ludwika Marszałka, akowca, żołnierza wy-
klętego; 13) czasami w nie wpadamy; 14) 
dzielnica Warszawy, w której doszło do 
krwawej rzezi jej mieszkańców w 1944 roku; 
15) „nazwisko” królów polskich panujących 
W Polsce w XVI i XVII wieku; 20) najmoc-
niej wiążą te wynikające z pokrewieństwa; 
21) w przyszłości na naszych talerzach; 
22) chłopski bohater „Wesela”, bardzo za-
interesowany sytuacją w Chinach; 23) Vi-
vian, odtwórczyni roli Scarlett O’Hary; 24) 
krewny w linii męskiej.

szarareneta.bandcamp.com/
album/matylda-plays-sax

Latem 2020 r. Szara Reneta, niewielka wy-
twórnia z podhalańskiego Bustryka, opubli-

kowała na taśmie magnetofonowej koncert 
słynnej wrocławskiej saksofonistki, p. Ma-
tyldy Gerber – w nakładzie zaledwie 50 egz. 
Dobrze, że tych samych utworów możemy 
posłuchać na firmowym profilu w serwisie 
Bandcamp. Bardzo miła dla ucha inicjatywa, 
ale nie zalecamy bliższych kontaktów z Sza-
rą Renetą, gdyż z kolei jesienią 2020 r. wy-
twórnia entuzjastycznie poparła, również fi-
nansowo, Aborcyjny Dream Team. Jedyną 
formą komunikacji z tą firmą powinny być za-
tem wyrazy oburzenia. Cóż, koncertu p. Ger-
ber na szczęście można posłuchać za darmo 
i bez zwracania uwagi na lewacką (czyli: an-
tyludzką) otoczkę, jaka dziś towarzyszy Sza-
rej Renecie.

monaco-tribune.com
Portal informuje o nagrodzie, którą Ogród 
Zoologiczny w Indianapolis przyznał JO 
księciu Albertowi II, aby uhonorować stara-

nia na rzecz ochrony śródziemnomorskiej 
bioróżnorodności, a także żeby docenić 
inne wspierane przez panującego projekty 
ochrony przyrody. Najjaśniejszy Pan podkre-

ślił, że traktuje nagrodę jako zaszczyt. Jego 
zdaniem jest to również dodatkowa zachęta 
do dalszej pracy. Za pośrednictwem własnej 
fundacji, która została powołana w 2006 r., 
książę przeznaczył ponad 84 miliony euro 
i sfinansował 620 projektów. Działania funda-
cji koncentrują się na przyrodzie w basenie 
Morza Śródziemnego i krajach najsłabiej roz-
winiętych. Monarcha odbierze nagrodę 25 IX 
2021.

zamek-olesnica.pl
Od Piastów Śląskich do Hohenzollernów – 
tak w ogromnym skrócie wygląda historia 
tego miejsca. Właśnie dzięki Domowi Prus 
podupadły renesansowy zamek przeszedł 
gruntowny remont, stając się następnie do 
1945. letnią siedzibą prawowitego króla Wil-
helma III (1941–1951). Wraz z nadejściem 
Armii Czerwonej dobre czasy dobiegły koń-
ca. W zabytku ulokowano obóz dla byłych 

jeńców wojennych, później użytkownicy 
zmieniali się kilkukrotnie, a od 1993 zam-
kiem opiekują się OHP. W 2016 r. historycz-
ne obiekty zostały włączone w skład Euro-
pejskiego Szlaku Zamków i Pałaców. Strona 
jest niestety nie w pełni przejrzysta, np. dzie-
je zamku nie są uporządkowane chronolo-
gicznie. Mimo to warto zobaczyć np. aparta-
menty książęce i wieżę.

aan
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na zastąpić słowem bezmyślne, bo 
jak nazwać grillowanie na polanie leśnej 
czy palenie gałęzi w obejściu gospodar-
czym niedaleko lasu, kiedy jedna iskra 
może być przyczyną pożaru?

Drugi temat, gdzie brak wyobraźni 
i zlekceważenie faktów doprowadziło do 
spektakularnej katastrofy i wizerunkowej 
porażki rządu USA, to chaos w Afgani-
stanie w związku z wycofywaniem się ar-
mii amerykańskiej. Choć greckie komen-
tarze w większości podobnie jak i inne 
zachodnie media, starały się być moż-
liwie wstrzemięźliwe w krytyce Joe Bi-
dena to i tak obraz obecnego prezyden-
ta jest w oczach opinii publicznej fatal-
ny. Można sobie tylko wyobrazić fale hej-
tu, gdyby na miejscu Bidena był Donald 
Trump. Sam Biden w swych wystąpie-
niach zdaje się pogarszać swoją pozy-
cję. Kilka dni temu udzielił wywiadu zna-
nemu w przeszłości politykowi partii De-
mokratów i bliskiemu współpracowniko-
wi Billa Clintona Georgeowi Stefanopulo-
sowi, który jest synem greckich emigran-

tów i po udanej karierze politycznej zo-
stał znanym dziennikarzem w stacji ABC. 
Z wiadomych powodów pytania nie były 
zbyt agresywne a jednak Biden zachowy-
wał się jak obrażona księżniczka. Najbar-
dziej bulwersująca była reakcja na pyta-
nie dotyczące obrazu spadających z sa-
molotu z dużej wysokości dwóch Afgań-
czyków. Biden stracił już całkiem kontrolę 
nad sobą i zaczął wykrzykiwać, że to było 
kilka dni temu i żeby mu nie zadawać nie-
aktualnych pytań. Na widzach musiało 
to zrobić negatywne wrażenie. Nikt oczy-
wiście nie mówi, że po tych wydarzeniach 
prezydentowi należałoby założyć kaftan 
bezpieczeństwa, ale odezwały się nielicz-
ne głosy o impechmencie, którym to stra-
szono jeszcze nie tak dawno Trumpa. 
W każdym razie przewidywania, że Biden 
ukończy swoją kadencję nawet jego zwo-
lennicy odłożyli między bajki.

Trzeci temat, który stał się naszym co-
dziennym materiałem do komentowania 
i chyba jeszcze na długo nas będzie zaj-
mował to COVID 19. Grecy ostatnio bar-

dzo niepokoją się ciągłym wzrostem za-
chorował. Od dwóch miesięcy w Gre-
cji – czterokrotnie ludnościowo mniejszej 
od Polski – ciągle wzrasta liczba zachoro-
wań, gdy w Polsce ta ilość została ustabi-
lizowana go ok. 200 osób. Od dłuższego 
czasu dzienne zachorowania to ponad 2 
tys. osób a w ostatnim tygodniu ponad 3 
tys. Coraz większy nacisk na służbę zdro-
wia a zwłaszcza na oddziały intensyw-
nej terapii wystraszyły zarówno medycz-
ny personel jak i rządzących. Specjali-
ści przestrzegają, że we wrześniu wraz 
z powrotami z wakacji i otwarciem szkół 
te liczby mogą się potroić. Pomimo rzą-
dowej usilnej propagandy proszczepion-
kowej akcja szczepień gwałtownie zaha-
mowała. Są zamykane niektóre punkty 
szczepień z przyczyny braku chętnych, 
choć jeśli chodzi o ilość zaszczepionych 
Grecja jest dość daleko za Polską. Mło-
dzi, ale też wielu starszych osób okaza-
ło się odpornymi na oficjalne namowy do 
zaszczepienia się. Dla antyszczepion-
kowców idolem stał się znany i bardzo 

dobry grecki tenisista Stefanos Tsitsipas, 
który na swoim medium społecznościo-
wym skrytykował przymusowość szcze-
pień dla niektórych grup zawodowych. 
Wywołało to krytykę ze strony polityków, 
ale też i lekarzy. No cóż nie od dziś ce-
lebryckie wyczyny w mediach społeczno-
ściowych często demitologizują czy to po-
ziom intelektualny czy moralny tychże. 
I znów brak wyobraźni jest ściśle związa-
ny z brakiem dystansu do samego siebie. 
Również polscy celebryci mają w tej sfe-
rze spore „osiągnięcia”.

Z drugiej strony grecki rząd chętnie 
korzysta z celebrytów czy to z bran-
ży artystycznej czy sportowej do 
forsowania kampanii szczepionko-
wej. Trudno więc mieć pretensję, je-
śli przeciwnicy szczepionek chętnie 
korzystają z poparcia znanych osób. 
W tym przypadku jakiekolwiek me-
dialne ubezwłasnowolnienie nieza-
leżnie od „mądrości” danego wpisu 
powinno być zakazane.

▶
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Miasto i okolice

Efektem jest degradacja środo-
wiska życia, przestrzeni miesz-
kalnej i fatalna kondycja urba-
nistyki. Media piszą o wydawa-
niu deweloperom pozwoleń na 
budowę tuż przed uchwaleniem 
planu miejscowego, o wycina-
niu setek drzew, budowaniu blo-
ków w miejscach, gdzie budyn-
ki powstać nie powinny. To tyl-
ko niektóre z zarzutów pod adre-
sem władz miasta.

Spirala zadłużenia i błędy 
zarządzania

Zarządzanie przestrzenią po-
winno zmierzać do zapewnie-
nia optymalnych warunków ży-
cia, zrównoważonego rozwoju 
miasta i kształtowania ładu prze-
strzennego. Tymczasem o sytu-
acji Krakowa powstał film, pod 
znamiennym tytułem „Wyga-
szanie Miasta”. Kraków jest co-
raz bardziej zadłużany, gdyż no-
wymi kredytami prezydent spła-
ca stare, ale równocześnie za-
trudnia kolejnych urzędników, 
za astronomiczne wynagrodze-
nia. Ostatnio zatrudniono urzęd-
nika za kwotę… 35 tys. zł. mie-
sięcznie!

Błędna – jak się okazało – po-
lityka miasta wobec zabytkowe-
go centrum Krakowa, doprowa-
dziła do opuszczenia kamienic 
przez mieszkańców i przezna-
czenie ich na działalność wyłącz-
nie turystyczną nastawioną na 
klienta – głównie zagranicznego. 
Stare Miasto w Krakowie wyglą-
da obecnie na opuszczone.

Polityka komunikacyj-
na, również okazała się błęd-
na i Kraków wycofuje się 
ze zmian w organizacji ruchu. 
Władze miasta wprowadza-
ją zmiany, pomimo protestów 
mieszkańców, zwiększając kor-
ki w mieście, by po roku ponow-
nie wycofać się z pomysłu i po-
wrócić do rozwiązań funkcjonu-
jących poprzednio.

Działalność deweloper-
ska wydaje się być pozbawio-
na kontroli. Od dłuższego czasu, 
zarządzanie przestrzenią spro-
wadza się do wydawania kolej-
nych decyzji deweloperom. In-
westycje deweloperów zbloko-
wały działanie lądowiska przy-
szpitalnego i budowę infrastruk-
tury przeciwpowodziowej w Kra-
kowie. Na oficjalną korespon-
dencję między szpitalem, któ-
remu zablokowano lądowisko 
i urzędem miasta odpowiada nie 
prezydent Krakowa, ale... dewe-
loper. Nie bardzo już wiadomo, 
kto jaką rolę pełni w trakcie pro-
wadzonych postępowań admini-
stracyjnych o udzielenie pozwo-
lenia na budowę.

Również najwyższe wła-
dze w Polsce mają informację 
o problemach z działaniami de-

cyzyjnymi w Krakowie. Niezgod-
na z prawem decyzja pozwala-
jąca deweloperowi zabudować 
ścieżkę lądowania dla śmigłow-
ca Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego przy szpitalu im. Naruto-
wicza w Krakowie została prze-
kazana do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w War-
szawie. Decyzja władz o budo-
wie basenu olimpijskiego na bo-
isku szkolnym zespołu szkół, do-
tarła do Kancelarii Premiera RP. 
Sam Prezydent Krakowa ocze-
kiwał gwarancji rządowych na 
inwestycję która ma uchylone 
przez WSA pozwolenie na bu-
dowę. W innym przypadku, pre-
zydent wywłaszczył mieszkań-
ca z jego własności, aby dewe-
loper mógł wybudować drogę, 
pomimo, że okoliczni mieszkań-
cy wskazywali na brak potrze-
by budowy takiej drogi. W ten 
sposób powstała droga z któ-
rej korzysta wyłącznie dewelo-
per (jest tam znak zakazu ogra-
niczający ruch innym użytkow-
nikom), skomunikowana z dro-
gami publicznymi w sposób sta-
nowiący zagrożenie bezpieczeń-
stwa ruchu (jest opinia rzeczo-
znawcy).

Co z tym Krakowem?

W Krakowie może funkcjonować 
nieformalny układ biznesowo-
dewelopersko-administracyjno-
polityczny, którego podstawę 
funkcjonowania, mogą stanowić 
kompetencje członków układu. 
Przykład: Organ wykonawczy 
jakim jest prezydent Krakowa 
zwlekał wiele miesięcy z przed-
stawieniem uchwały mającej na 
celu ochronę cennych przyrod-
niczo terenów, na których wystę-
pują chronione gatunki roślin 
i zwierząt. Tę zwłokę wykorzy-
stał deweloper, który w tym cza-
sie zakupił teren z pozwole-
niem na budowę. Deweloper jest 
od lat znany prezydentowi Kra-
kowa. O stopniu zażyłości obu 
Panów, może świadczyć fakt, że 
prezydent pomógł kiedyś wyjść 
z aresztu deweloperowi, udziela-
jąc... osobistego poręczenia. De-
weloper zapowiada roszczenie 
o ponad 300 mln. złotych wobec 
miasta, jeśli zostaną te tereny 
objęte ochroną przed inwestycja-
mi. Swoje roszczenie ma opie-
rać o rzekomo posiadane pra-
womocne i ważne pozwolenie 
na zabudowę tego terenu. Zgod-
ność z prawem decyzji o pozwo-
leniu na budowę sprzed wielu lat, 
na które powołuje się deweloper 
potwierdzają... urzędnicy miej-
scy. W lutym br. spłonęło archi-
wum Miasta Krakowa w którym 
przechowywane były min. doku-
menty wydziału architektury i do-
kumenty zostały bezpowrotnie 
zniszczone. Nie przeszkadzał 

urzędnikom brak przepisów pra-
wa umożliwiających potwierdza-
nia ważności decyzji o pozwole-
niu na budowę przez urzędników 
i brak dokumentów na podstawie 
których takiej weryfikacji mozgą 
dokonać.

Deweloperskie awantury

Dokumenty planistyczne stano-
wią skuteczne instrumenty za-
rządzania rozwojem przestrzen-
nym Krakowa. To w nich powin-
ny być ustalone zasady ochro-
ny środowiska życia mieszkań-
ców, polityka ekologiczna miasta 
i ochrona cennych miejsc i ga-
tunków przyrodniczych. Tymcza-
sem, na dwóch członków zespo-
łu ds. użytku na Klinach, dewe-
loper złożył doniesienie do pro-
kuratury, zarzucając działanie 
na rzecz... innego dewelope-
ra. Pozwani Panowie uznali sy-
tuację, za próbę zastraszania 
członków zespołu przez nieza-
dowolonego dewelopera.

W mediach lokalnych poja-
wiają się informacje o konfliktach 
deweloperów np. ze szpitalem 
im. Narutowicza i z Wodami Pol-
skimi. Na jednej szali konfliktu 
jest interes prywatny dewelope-
ra, a na drugiej bezpieczeństwo 
życia i mienia mieszkańców mia-
sta. Spory i konflikty z udziałem 
deweloperów, pogłębiają cha-
os wytworzony przez niekontro-
lowaną zabudowę miasta. Kon-
sekwencją tworzonego przez 
deweloperów chaosu, jest wyso-
ka lokata Krakowa w rankin-
gu najbardziej zakorkowanych 
miast na świecie.

Deweloperzy mają 
strategię prostą i obliczoną 

na lata

To, że „Strategia deweloperów 
jest prosta i obliczona na lata” 
można potwierdzić przygląda-
jąc się działaniom władz samo-
rządowych już na etapie sporzą-
dzania studium i planów miejsco-
wych. Kraków ma coraz mniej te-
renów do zainwestowania, dla-
tego obiektem zainteresowania 
stają się okoliczne gminy. Dewe-
loperzy potrzebują nowych tere-

nów, które należy dopiero prze-
kwalifikować z gruntów rolnych 
na budowlane. Skala i rozmach 
z jakimi przeznacza się kolej-
ne grunty pod zabudowę, bu-
dzi wśród świadomych miesz-
kańców gmin obawy o ryzyko 
bankructwa gminy. W podkra-
kowskiej gminie Mogilany w paź-
dzierniku ubiegłego roku prze-
słano do Wojewody Małopol-
skiego uchwałę w potwierdza-
jącą przeznaczenie 400 ha pod 
zabudowę w nowym studium.

Mieszkańcy, na swój koszt 
zlecili kancelarii prawnej wyko-
nanie opinii prawnej sporządzo-
nego studium. Opinia prawników 
nie pozostawia złudzeń. Stu-
dium jest wadliwe. Uchwała tra-
fiła do Wojewody i nie uchylono 
jej z powodu niezgodności z pra-
wem. Nie udzielono też spójnej 
i logicznej odpowiedzi na zarzu-
ty wobec procedury uchwala-
nia studium. Na argument Pre-
zydenta Krakowa wskazują-
cy, ze studium gminy Mogilany 
jest niespójny ze studium Kra-
kowa w zakresie ochrony przed 
zabudową terenów rzeki Wilgi, 
co skutkuje wzrostem zagroże-
nia powodziowego dla Krakowa, 
służby wojewody odpowiedziały, 
że... nie są związane opinią Pre-
zydenta w tym zakresie. Takie 
stanowisko budzi poważne wąt-
pliwości, gdyż problem powodzi 
i podtopień dotyczy całego Kra-
kowa. W bieżącym roku zala-
ne były już budynki mieszkalne 
i gospodarcze, prywatne pose-
sje, garaże, uczelnie i biblioteki. 
Nieprzejezdne okresowo stawa-
ły się ulice i wiadukty, a chodniki 
znikały pod wodą. Władze Kra-
kowa zaproponowały mieszkań-
com... wysyłanie informacji SMS 
o zbliżającej się powodzi.

Beton zamiast polityki 
gospodarowania 

przestrzenią?

Władze samorządowe, zamiast 
prowadzić politykę gospoda-
rowania przestrzenią, ustalo-
ną w oparciu o indywidualne ce-
chy struktury przestrzennej mia-
sta, pozostawiły decyzje dewelo-
perom. Teraz pojawiają się pu-

blikacje o charakterze szanta-
żu społecznego. Albo mieszkań-
cy zgodzą się na kontynuacje 
chaotycznego zabetonowywa-
nia miasta, albo pogrążeni zo-
staną w nędzy. Powodem owej 
nędzy ma być opuszczenie Kra-
kowa przez deweloperów, któ-
rzy odchodząc, mają zabrać 
ze sobą większych pracodaw-
ców, dzięki którym w Krakowie 
od dwóch miesięcy można zaro-
bić więcej niż w Warszawie.

Zaniepokojenie społecz-
ne działaniami obecnych władz 
Krakowa i deweloperów jest tak 
duże, że w Krakowie wytworzy-
ła się obawa o przyszłość cha-
otycznie zabudowywanego mia-
sta. Dokumenty planistyczne 
mają stanowić użyteczne na-
rzędzie w procesie zarządzania 
miastem, a takiej roli w Krakowie 
nie pełnią.

Tropikalne noce 
i powodzie...

Kraków już teraz cierpi na nad-
miar betonu. Brakuje drzew, 
krzewów, wysokich traw i łąk, 
aby ochłodzić miasto kiedy nad-
chodzi fala upałów. Zielone ścia-
ny, ogrody na dachach i parki 
kieszonkowe nie zastąpią tere-
nów zielonych w mieście.

Zieleń miejska ma nie tylko cel 
estetyczny, ale przede wszyst-
kim zdrowotny i społeczny.

W 2017 roku w Krako-
wie wydano 157 decyzji o po-
zwoleniu na budowę bloków 
i osiedli. W marcu 2018 r. od-
była się nadzwyczajna se-
sja Rady Miasta Krakowa na 
której zobowiązano prezy-
denta Jacka Majchrowskiego 
do przekazania do publicz-
nej wiadomości wyjaśnień 
dotyczących kontrowersyj-
nych decyzji administracyj-
nych., jakie prezydent po-
dejmował w związku z zabu-
dową Krakowa. Mieszkańcy 
Krakowa skutecznie wyraża-
ją swój sprzeciw wobec do-
tychczasowej polityki prze-
strzennej miasta i działa-
niom deweloperów. Według 
działaczy miejskich, by po-
prawić warunki życia w mie-
ście, należy ograniczyć be-
tonowanie miasta, zwiększyć 
ilość terenów zielonych i sto-
sować obowiązujące prawo 
przy wydawaniu decyzji ad-
ministracyjnych. Takie dzia-
łania budzą ostry sprzeciw 
deweloperów, którzy w me-
diach szantażują mieszkań-
ców. Albo mieszkańcy zrezy-
gnują z potrzeb posiadania 
terenów zielonych, albo de-
weloperzy opuszczą Kraków, 
pozostawiając po sobie... ga-
licyjską biedę.

Co dalej z Krakowem?
 ■ Mieszkańcy już nie mają złudzeń, że dzieje się źle. Media coraz częściej opisują budzące wątpli-

wości decyzje prezydenta Majchrowskiego i działania miejskich urzędników.
Grzegorz 
Gorczyca
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