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N a wniosek marszałek Elżbiety Witek komisja sej-
mowa ma się zająć petycją przewidującą kary 
za niewłaściwe zachowanie w dniu 31 paź-

dziernika. Petycja głosi, że „kto w dniu 31 października 
chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub 
ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu 
– podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 
500 zł lub karze ograniczenia wolności”. Zdaniem 
anonimowego obywatela, który skierował dokument 
do sejmowej komisji ds. petycji, takie zachowanie 
„szkodzi pamięci zmarłych i niszczy katolicką tradycję” 
oraz „zagraża duszy”, dlatego wszyscy, którzy 31 paź-
dziernika przebiorą się za kościotrupa, zombie, diabła 
czy „inną kojarzącą się z piekłem istotę”, powinni być 
aresztowani na okres nie krótszy niż 15 dni.
Chcę jasno powiedzieć, że nie zgadzam się z tymi, u których 
ta petycja wzbudza poważny niepokój, a nawet przerażenie 
(to samo dotyczy zresztą wcześniejszej petycji, postulującej 
obcinanie genitaliów osobom dopuszczającym się przestępstw 
seksualnych). Uważam, że umożliwienie anonimowym obywa-
telom kierowania do Sejmu takich petycji to ważny krok w kie-
runku tego, żeby Sejm przestał wreszcie być izbą dramatycznie 
poważną i nieśmieszną. I żeby zamiast zatruwać nas przemó-
wieniami posłów opozycji na temat działalności ministra Sasina 
czy interesów rodziny Szumowskich, z których bije wyłącznie 
smutek i przygnębienie, stał się izbą pokazującą Polakom, 

że demokracja parlamentarna ma też swoje dobre i weso-
łe strony.
Uosobieniem tych stron jest dla mnie Elżbieta Witek, którą 
uważam, że prezes Kaczyński słusznie wybrał na marszałka 
Sejmu, gdyż jest ona w tej roli strasznie śmieszna. Podczas 
prowadzenia obrad pani Witek zdarza się wybuchnąć z byle 
powodu takim śmiechem, że gdyby nie siedziała na fotelu 

i nie trzymała się laski marszałkowskiej, prawdopodobnie 
by się przewróciła. W odróżnieniu od marszałka Marka Kuch-
cińskiego, który nie potrafił się śmiać w żadnej sytuacji,  
Elżbieta Witek chętnie śmieje się nawet w sytuacji, gdy 
poddaje pod głosowanie skład komisji ds. pedofilii. Wiele 

osób nie dałoby rady się w tej sytuacji śmiać, bo uznaliby, 
że temat jest mało śmieszny. Jednak Elżbieta Witek daje radę, 
obalając w ten sposób mit, że w tematach związanych z pe-
dofilią jest coś nieśmiesznego. Przy okazji uświadamia nam, 
że nawet w pracy można się doskonale bawić, w dodatku bez 
alkoholu i głośnej muzyki.

M iejmy nadzieję, że Elżbieta Witek dostarczy nam w Sej-
mie jeszcze wielu wesołych wrażeń. I że izba ta wkrótce 

przyjmie kolejne zabawne uchwały oraz petycje, nad który-
mi posłowie pochylą się na wniosek Elżbiety Witek. Śmiechu 
na sali obrad będzie co niemiara, tak że prezes Kaczyński, 

któremu dobry humor mocno psuje obecność hołoty 
w Sejmie, powinien być zadowolony.

Niższa izba śmiechu
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Kogo ruszy ruch

N astrój rozczarowania po wyborach, choć naturalny, 
nie jest aż tak dojmujący, jak mogłoby się wydawać. 
Jednak te ponad 10 mln głosów na Trzaskowskiego 
zrobiły wrażenie po opozycyjnej stronie, a chyba 

także na politykach PiS, którzy jakoś specjalnie nie triumfują. 
Być może są już zajęci sprawami dziejącymi się wewnątrz obozu 
władzy, skąd dochodzą sygnały zapowiadające nowe „porządki 
w rodzinie” (więcej na s. 12). Jednak dla rządzących myśl, że teraz 
będą robić coś w kontrze wobec tak znacznej części społeczeń-
stwa, wydaje się mieć znaczenie. Nawet jeśli nie jest to w całości 
Polska Trzaskowskiego, widać skalę sprzeciwu wobec polityki Ja-
rosława Kaczyńskiego. Publicyści związani z PiS ironizują, że na tej 
samej zasadzie w 2015 r. niewiele mniejszą, bo ponad 8-milionową 
„armię” miał pokonany Komorowski i nic z tego nie wynikało. Ale 
nawet oni zdają sobie sprawę, że to nie to samo.

Inna była teraz atmosfera i temperatura, daleko większe za-
angażowanie środowisk opozycyjnych i pojedynczych obywateli, 
ruszyła się młodzież, bardzo aktywne stały się samorządy. Nagle 
nie-PiS nabrał konkretnych kształtów, poznał się sam ze sobą, 
pojawiła się nowa emocja. To wciąż za mało na pokonanie PiS, ale 
może w ten sposób opozycja zrozumiała, że proste rezerwy zostały 
wyczerpane i opierając się na tym, co już zostało osiągnięte, trzeba 
szukać nowych rozwiązań.

N ie obyło się bez rozliczeń i pretensji. Politycy Platformy dali 
do zrozumienia, że wyborcy opozycyjnych kandydatów, któ-

rzy odpadli w pierwszej turze, nie dość wsparli Trzaskowskiego 
i to przyczyniło się do jego porażki. Szymon Hołownia i Włodzi-
mierz Czarzasty nie pozostali dłużni, zarzucając Platformie arogan-
cję, nieudolność i szóstą klęskę w starciu z PiS z rzędu. Ta ostatnia 
przygana (zresztą obficie cytowana przez „Wiadomości” TVP) 
dziwnie brzmiała w wykonaniu Czarzastego, w sytuacji gdy lewica 
nie wygrała niczego od 20 lat.

Słychać było sugestię, że pokonanie PiS i przejęcie władzy 
to sprawa Platformy. Przecież nikt nie może tego wymagać od le-
wicy czy ludowców, oni grają na innych boiskach, o mniejsze 
cele; to Platforma ma się szarpać z Kaczyńskim. Ten roszczeniowy 
minimalizm mniejszych ugrupowań opozycyjnych staje się coraz 
większym problemem. Również fakt, że kilkaset tysięcy zwolen-
ników Hołowni w finale poparło Dudę, może budzić głębokie 
zdumienie, kiedy pamięta się płacz lidera Polski 2050 nad łamaną 
przez PiS konstytucją.

Pojawił się też znany z 2015 r. wątek, czyli uświęcanie elektoratu 
PiS, z definicji lepszego od wielkomiejskiego; bo to prowincja ma 
zawsze rację, a reszta powinna się wstydzić i tłumaczyć. Ale chodzi 
też o stwierdzenia, że kampania Dudy była „skuteczniejsza”, „świet-
nie poprowadzona” – bez dodania, że do dyspozycji władzy były 
instytucjonalne i finansowe zasoby całego partiopaństwa. Te wy-
bory pokazały zresztą, jak nigdy dotąd, że mówienie o ustawowych 
limitach finansowych na kampanie nie ma już żadnego sensu.

Rozgorzała też dyskusja, co dalej, jak pokonać PiS za trzy lata. 
Trzaskowski zapowiada stworzenie „ruchu obywatelskiego” 

(Nowa Solidarność?), którego kształt nie jest jeszcze jasny (wię-
cej o tym s. 15). Powiedział, że „partie nie wystarczą”. W domyśle 

– po stronie opozycyjnej. Problem w tym, że po drugiej stronie 
„świetnie” sobie radzi partia zdyscyplinowana do potęgi, z niekwe-
stionowanym wodzem, żelaznym elektoratem, jednolitym przeka-
zem. Nie wygrają z nią same wolne elektrony, skłóceni i kapryśni 
liderzy, łańcuchy świateł i szturm czarnych parasolek.

Opozycja znalazła się w klinczu. Najsilniejsza jej partia, Plat-
forma, jest znienawidzona przez te słabsze i odsyłana do lamusa. 
Rzeczywiście w tej postaci z PiS już raczej nie wygra. Nie ma jednak 
w tej chwili żadnego ugrupowania, które mogłoby ją w tej roli 
i z takim poparciem zastąpić. Jednocześnie ordynacja d’Hondta, 
która znowu nieubłaganie pojawi się w wyborach za trzy lata, jest 
jasna: PiS-u nie pokona się, jeśli naprzeciwko nie pojawi się jako 
jeden podmiot – partia lub koalicja, ewentualnie sformalizowany 
ruch – z poparciem przynajmniej na poziomie ok. 35–40 proc. 
Wyborów nie wygrywają: sam entuzjazm, obywatelskie inicjatywy, 
protesty uliczne czy porozumienia samorządowe, ale – co absolut-
nie konieczne – regularnie notowane w sondażach silne ugrupo-
wania. Można zapytać: gdzie jest dzisiaj choćby Komitet Obrony 
Demokracji, który w momencie powstania wydawał się wręcz mo-
delowym ruchem obywatelskim? 

P latforma mogłaby zniknąć w jednej chwili i wielu by po niej nie 
płakało, gdyby tylko na jej miejscu pojawiła się nowa formacja 

z widokami na sukces. Tak jak w 2001 r. na gruzach Unii Wolności wy-
rosła Platforma. Być może rzeczywiście dojrzewa kwestia przebudo-
wania sceny politycznej po stronie opozycji. Ale w taki sposób, aby 
nie wpaść w pułapkę „węgieryzacji”: na Węgrzech Orbána jest kilka 
opozycyjnych partyjek, z podobnym, niskim poparciem, które nie 
mają znaczenia. Politycznie rozsądniej jest zatem nie tyle od razu li-
kwidować duże ugrupowanie, którego zmiennika na razie nie widać, 
co je przeformatować i obudowywać nowymi inicjatywami. Można 
sobie wyobrazić, że powstaje maksymalnie szerokie porozumienie, 
gdzie poparcie dla PO sumuje się z wieloma innymi aktywnościami, 
ze szczegółowo targetowanym programem, także w stronę wscho-
du kraju. Borys Budka mógłby zachować funkcję szefa zreformowa-
nej do gruntu Platformy, a Trzaskowski zostałby liderem szerokiej 
koalicji. Tyle że musi się to odbyć na zasadzie wielkiego wydarzenia, 
wstrząsu. Trzeba wyjść na scenę i uroczyście ogłosić powstanie cze-
goś zupełnie nowego, a potem napięcie powinno już tylko rosnąć.

W przeciwnym wypadku za trzy lata odbędą się dokładnie ta-
kie same dyskusje jak te po 12 lipca. I rozważania – że znowu było 
blisko, ale się nie udało, bo Kaczyński ma specjalne porozumienie 
z narodem. A za dwa kolejne lata Dudę w pałacu zastąpi na przy-
kład Morawiecki. Prezes Kaczyński powiedział niedawno, że wy-
maga od swojej partii utrzymania władzy przynajmniej do 2030 r. 
Trzaskowski, Hołownia lub ktoś inny muszą dać z siebie wszystko, 
jeśli chcą ten plan zakłócić.

M a r i u s z  J a n i c k i
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Tylko w minionym tygodniu 
Rada ds. Spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa 

rekomendowała na stanowiska 
w radach nadzorczych spółek 
49 osób. Tylko dla części z nich 
to kolejna kadencja, wielu nomi-
nowano po raz pierwszy. 15 lipca 
nominację otrzymał przyjaciel pre-
zesa PiS Krzysztof Czabański,  
szef Rady Mediów Narodowych.  
RMN wybiera zarządy i rady nadzorcze 
TVP, Polskiego Radia i PAP. Ustawa zabra-
nia Czabańskiemu zasiadania w organach 
spółek medialnych. Jak dowiedziała się 
POLITYKA, miejsce znalazło się dla nie-
go w Centrum Kart SA. To wydzie-
lony z Banku Pekao SA podmiot, 
który specjalizuje się w kom-
pleksowej obsłudze kart 
płatniczych. – Czabański wie, 
że zgodnie z wolą Jarosława 
Kaczyńskiego RMN ma znów 
powołać Kurskiego na prezesa 
TVP. Na 24 lipca zwołał posiedze-
nie Rady, ale Czabański nie cierpi 
Kurskiego, więc chyba na pocieszenie 
dostał miejsce w bankowej radzie nadzorczej 
– mówi dobrze zorientowany polityk PiS. 
Czabański ma zdany egzamin na członka 
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, 
więc posiada uprawnienia. Nie wszyscy 
jednak muszą zdawać ten trudny egzamin 
– w 2017 r. PiS otworzył bramę do rad spół-
ek dla tych, którzy zamiast państwowego 
egzaminu wykażą się dyplomem MBA. Nie 
zadbano natomiast już o to, aby uregu-
lować rynek MBA, a dyplom dyplomowi 
nierówny. Bardzo wiele osób związanych 

P rzy atakach śmiechu marszałek Elżbiety Witek Sejm powołał 
państwową komisję ds. wyjaśniania przypadków pedofilii. 
Gdyby nie film „Tylko nie mów nikomu”, komisja pewnie 

w ogóle by nie powstała. Pierwszego członka komisji – Błażeja 
Kmieciaka, prawnika, kiedyś związanego z Ordo Iuris (nominacja 
rzecznika praw dziecka) – powołano jednak dopiero po premierze 
drugiego dokumentu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. 
W komisji obok niego zasiądą: Justyna Kotowska (ze wskazania An-
drzeja Dudy), psycholożka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki 
Psychiatrii Sądowej, oraz Elżbieta Malicka (wyznaczona przez pre-
miera), nauczycielka i dziennikarka „Tygodnika Solidarność”. Jakie ma 
do tego kompetencje ta ostatnia, nie bardzo wiadomo – wiadomo 
za to, że sympatyzuje z PiS. W siedmioosobowej komisji z rekomen-
dacji Krajowej Rady Prokuratorów znajdzie się też Barbara Chrobak 
z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Senat z kolei wyznaczył 
chyba najbardziej przygotowaną do tej roli Agnieszkę Rękas, sę-
dzię w stanie spoczynku, członkinię Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Swoi do spółek: powyborcze awanse

Komisja od wszystkiego

z obozem władzy 
uzyskuje dyplo-
my MBA w Wyż-
szej Szkole Mene-
dżerskiej – w dwa 
semestry za niecałe 

10 tys. zł (w prestiżowych 
uczelniach z międzynarodo-

wymi akredytacjami to kilka se-
mestrów i o wiele wyższe koszty).
Dyplom w WSM zdobył np.  

Ryszard Madziar, szef gabinetu 
politycznego Jacka Sasina. To były 
burmistrz Wołomina, który w chudych 
latach poratował Sasina pracą w urzę-

dzie. Najbliższy współpracownik szefa 
resortu aktywów państwowych 

został skazany w procesie 
karnym przez sąd w Woło-
minie na 12 tys. zł grzywny 
za pomówienie urzędującej 
burmistrz. Kilka miesięcy 
temu wyrok się uprawo-

mocnił, ale skazanie 
nie przeszkadza mu 

awansować. Najpierw 
w lutym został członkiem 

rady nadzorczej Totalizatora 
Sportowego, a w ubiegłym 
tygodniu dostał rekomen-
dację do rady energetycznej 
spółki Tauron, w której w po-
łowie lipca wymieniono cały 
zarząd. W lutym zapytaliśmy Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych o wy-
kształcenie Madziara (jakie i kiedy skoń-
czył studia), bo zgłosiły się do nas osoby, 
które podają je w wątpliwość. Z powodu 
„dużej ilości zapytań” poproszono nas 

Rodzinnego i Opiekuńczego przy RPD, współpracującą też z rzeczni-
kiem praw obywatelskich.

Nominaci partyjni wybrani w Sejmie przez PiS to: Hanna Elża-
nowska z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego JP II i Andrzej Nowarski, który od lutego 2020 r. był peł-
nomocnikiem ministra kultury ds. uprawnień artysty zawodowego. 
W głosowaniu przepadły kandydatury niezależne, m.in. księdza Ta-
deusza Isakowicza-Zaleskiego, który uważa, że skład komisji obnaża 
intencje władzy: „Niechęć jest do komisji, która zajęłaby się spra-
wami Kościoła. (...) Były prośby i naciski ze strony episkopatu, żeby 
utrącić moją kandydaturę” (TVN24). Joanna Scheuring-Wielgus, 
która złożyła w Sejmie własny projekt ustawy o komisji ds. pedofilii 
w Kościele, podkreśla, że tej powołanej brakuje kilku kompetencji: 
m.in. możliwości wglądu w akta kościelne oraz wyjaśniania nie tylko 
zaniechań Kościoła, ale także zaniechań organów państwa.

Komisja może wydawać postanowienia o wpisie do Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i powiadamiać organy 
ścigania o przestępstwach o podłożu pedofilskim. Ze swojej 
działalności ma składać co roku raport. Pierwszy złoży we wrześniu 
2021 r. Kadencja komisji trwa 7 lat. (AGSZCZ)

o cierpliwość, wciąż czekamy 
na odpowiedź.

To nie koniec zeszłoty-
godniowych awansów ludzi 

związanych z wicepremierem Sa-
sinem. Miejsce w radzie nadzorczej 

dostanie też  
Jakub Kowaleczko. W czerwcu dostał 
się do rady nadzorczej Lotos Kolej, a 16 lip-
ca otrzymał kolejną rekomendację do kolej-
nej rady (niestety nie udało nam się jeszcze 
ustalić, do jakiej spółki). To brat zastępcy 
burmistrza podwarszawskich Ząbek Kamila 
Kowaleczki, doradcy Sasina, dla którego 
w czerwcu znalazło się miejsce w radzie 
państwowej Euro-Eko w Mielcu (spółka zaj-
muje się zagospodarowaniem odpadów). 

W połowie lipca awans do rady (ustala-
my jakiej spółki) dostała też  
Agnieszka Migoń, wieloletnia narze-
czona europosła Dominika Tarczyńskiego. 
Przedsiębiorcza partnerka polityka PiS 
finansowała w znacznej części jego kampa-

nię wyborczą.

Jeden z naszych rozmówców 
związanych z PiS twierdzi, 

że posady w radach nadzor-
czych państwowych spółek 
to sposób partii na wynagra-
dzanie swoich ludzi i utrzyma-

nie ich lojalności. – Rada radzie 
nierówna, ale można w jednej zaro-

bić od 50 do ponad 100 tys. zł rocznie, 
a posiedzeń nie ma zbyt wielu. Jak ktoś 

uzbiera dwie, trzy takie rady, to się może cał-
kiem dobrze finansowo ustawić – mówi. Ale 
wcześniej trzeba się ustawić politycznie. 

(DĄB.)
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L ista gości była imponująca i godna uroczystości państwowych. 
Na ślub Jacka i Joanny Kurskich w krakowskich Łagiewnikach 
zjechali m.in. szef MON Mariusz Błaszczak, minister sprawiedli-

wości Zbigniew Ziobro, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes 
NBP Adam Glapiński. Jako jeden 
z ostatnich tuż przed 16.00 pojawił 
się sam Jarosław Kaczyński. Nie było 
z kolei premiera Mateusza Morawiec-
kiego, który w tym czasie był w Bruk-
seli i który nie pała do byłego prezesa 
TVP sympatią. Mówi się, że wybór 
daty ślubu nie był przypadkowy 
– uroczystość miała się odbyć właśnie 
pod nieobecność szefa rządu i kiedy 
prezes PiS będzie w Krakowie przy 
okazji odwiedzin grobu brata.

Tuż przed godz. 16 panowie 
w ciemnych marynarkach i ze słu-
chawkami w uszach zablokowali wej-
ście do kaplicy sanktuarium. Szerego-
wi wierni byli wypraszani albo odprawiani z kwitkiem – choć niektórzy 
przejechali setki kilometrów, chcąc się modlić w intencji zdrowia. 
Podczas kazania młodzi i ich goście wysłuchali opowieści o człowie-
ku, który wyszedł na łąkę, by zachwycić się pięknem kwiatów. Jeden 
spodobał mu się szczególnie, ale nie był to kwiat pierwszy i ostatni. 
Człowiek szedł dalej i w końcu znalazł kwiat, którym zachwycił się naj-
bardziej. Miał na imię Joanna. Po kazaniu państwo Kurscy (po ślubie 
cywilnym są od dwóch lat) przysięgli sobie miłość aż do śmierci i rozle-
gły się długie brawa, które słychać było nawet na dziedzińcu. Kazanie 
o kwiatach było bardzo à propos, bo pierwsze kościelne małżeństwo 
Jacka Kurskiego zostało unieważnione wiosną 2019 r. Trwało 20 lat, 
a jego owocem jest trójka dzieci. Ślub kościelny miała także panna 
młoda i on także został unieważniony.

Spekuluje się, że nowy ślub kościelny miał wzmocnić pozycję 
Kurskiego w PiS. Jednak sama uroczystość wywołała falę nie-

przychylnych komentarzy i to także po prawej stronie sceny poli-
tycznej. Zwłaszcza że pan młody przez lata podkreślał przywiązanie 

I znów cię nie opuszczę

do wartości rodzinnych. W wyborczej ulotce 
chwalił się nawet spotkaniem z papieżem 
Janem Pawłem II, który w 1999 r. błogosławił 
jemu i jego całej – ówczesnej – rodzinie.

„Postępująca akceptacja rozwodów 
i nowych związków i nadużywanie stwier-
dzenia nieważności zawartego małżeństwa 

jest częścią tego samego procesu osłabiania małżeństwa i rodzi-
ny, co próby zmieniania rozumienia małżeństwa podejmowane 
przez lewicę” – skomentował na Twitterze Tomasz Terlikowski. 
„Drugi ślub kościelny osoby publicznej w papieskim sanktuarium 
to zgorszenie dla wiernych” – pisał jezuita o. Krzysztof Mądel. „Bo-
lesne doświadczenie dla katolika. Pokaz siły w miejscu, które jest 
dla mnie święte i w zestawie najważniejszych osób wśród gości. 
Wielki smutek, gorycz porażki nauki i zasad, na jakich zostałam 
wychowana” – komentowała z kolei Barbara Nowak, małopolska 
kurator oświaty, skądinąd znana z konserwatywnych poglądów.

Po ślubie młodzi pojechali na Wawel, by pod przewodnic-
twem prezesa Kaczyńskiego złożyć kwiaty przy grobie Lecha i Ma-
rii Kaczyńskich.

Jacek Kurski jest dla PiS i prezesa ważnym człowiekiem – zmie-
nił telewizję publiczną w propagandowy ośrodek partii władzy. 
Przez lata był prezesem TVP, teraz kieruje nią z tylnego siedzenia, 
ale mówi się, że wkrótce powróci na dawne stanowisko. 

(SEP)

A lert Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa: „II tura wyborów prezy-
denckich w niedzielę 12.07. Osoby 

60+, kobiety w ciąży oraz osoby niepełno-
sprawne będą mogły głosować w komi-
sjach wyborczych bez kolejki”. RCB zamiast 
jak zwykle ostrzegać przed burzami, tuż 
przed wyborami samo wywołało burzę. 
Esemes wysłany w sobotę – w czasie ciszy 
wyborczej – do wszystkich użytkowników 
telefonów komórkowych w Polsce przez 
wielu został potraktowany jako element 
kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Osoby 
60+ to głównie elektorat prezydenta, ta 
informacja miała ich przekonać do pójścia 
na głosowanie, co przy zagrożeniu korona-
wirusem nie było takie oczywiste. W wiado-
mości ani słowem jednak nie wspomniano, 
że została wysłana w związku z pandemią 
– a tym właśnie RCB tłumaczyło wysłanie 

Do czego służy RCB esemesa. Brak określenia rodzaju zagroże-
nia – jak zauważył serwis Konkret24 – naru-
szał rozporządzenie Rady Ministrów z grud-
nia 2018 r., które nakłada na dyrektora RCB 
m.in. obowiązek wskazania go w rozsyła-
nym alercie. Potwierdza to wpis wiceszefa 
Centrum Grzegorza Świszcza, umieszczony 
na stronie RCB, w którym można przeczy-
tać, że alert „jest uruchamiany tylko w sta-
nie wyższej konieczności, w sytuacji bezpo-
średniego zagrożenia życia lub zdrowia”.

U ruchomione w 2008 r. Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa jest głównym 

ośrodkiem zarządzania kryzysowego 
w Polsce. W założeniach miało służyć 
do zapobiegania zagrożeniom i reago-
wania na nie, także poprzez zapewnienie 
dostępu do informacji o nich najważniej-
szym osobom w państwie. RCB podlega 
premierowi, ale najbliżej współpracuje 
z kierowanym przez Mariusza Kamińskiego 
MSWiA, z którym zresztą dzieli siedzibę 

w kompleksie budynków przy ul. Rakowiec-
kiej w Warszawie.

Na czele RCB stoi dyrektor – od grudnia 
2015 r. jest nim Marek Kubiak, który swoją 
karierę w dużej mierze zawdzięcza PiS. Gdy 
partia Kaczyńskiego rządziła po raz pierw-
szy, z zastępcy komendanta miejskiego stra-
ży pożarnej w Koninie, po krótkim epizodzie 
w roli szefa wielkopolskiej straży, awansował 
na komendanta głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Kiedy władzę przejęła PO, Ku-
biak został odwołany. W latach 2010–18 był 
radnym powiatowym w Turku – również 
z rekomendacji PiS. Z listy tej partii, choć 
bez powodzenia, startował w wyborach 
parlamentarnych w 2011 r. W lokalnych me-
diach głośno było o nim w 2017 r., gdy już 
jako dyrektor RCB nazwał szefa PO w Turku 
„terrorystą politycznym”. Była to reakcja 
na uwagę dotyczącą problemów z prawo-
rządnością w Polsce. W tym samym roku 
Andrzej Duda awansował go na pierwszy 
stopień generalski – nadbrygadiera. (GR) ©
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Z aczęły się domysły, jak będzie wyglądać 
druga kadencja Andrzeja Dudy. Niektórzy 
komentatorzy przypuszczają, że p. Duda 

stanie się mniej zależny od Jarosława Kaczyńskiego 
i stworzy w ramach obozu władzy własny ośrodek 
prowadzący politykę państwową, gdyż prezes PiS 
nie będzie już mógł go szantażować, że go do ko-
lejnych wyborów nie wystawi. Inni w to wątpią, 
uważając, że „nie jest to ten typ człowieka”. Mam wrażenie, że mylą 
się jedni i drudzy. Oczywiście rachuby na to, że p. Duda będzie 
chciał w sposób podmiotowy wpływać na politykę państwa pol-
skiego, to skrajna naiwność – dotąd nie przejawiał takich ambicji, 
to dlaczego miałby zacząć żywić je teraz? Nie jest on jednak w ogó-
le ambicji pozbawiony. Miał ambicję, by prezes PiS przestał go 
publicznie traktować jak popychle – i dopiął swego. Miał ambicje, 
by minister Ziobro nie wyrywał mu wszystkich pawich piór z kupra, 
pozbawiając jakiegokolwiek udziału w tłamszeniu Sądu Najwyższe-
go – i dopiął swego, składając weta do pisowskich ustaw, forsując 
własne projekty i tłamsząc SN własną prezydencką rąsią.

A teraz, mając na uwadze to, o co p. Dudzie naprawdę chodzi, 
czyli o siebie, swój prestiż i znaczenie, spójrzmy z jego perspektywy 
na to, co będzie się działo. Andrzej Duda ma 48 lat; kiedy przestanie 
być prezydentem, będzie miał 53. I co dalej będzie ze sobą 
w życiu robił? Kariera międzynarodowa wątpliwa, a w polityce 
krajowej w ramach PiS nic nie znaczy, bo jest sam jak palec, nie 
ma „swoich” posłów, nie obsadza ani spółek Skarbu Państwa, ani 
służb specjalnych, ani nie ma udziału w obsadzie władz krajowych 
i terenowych partii. Z punktu widzenia aktywu partii jest maskotką 

Duda szuka klientów dobrą do pokazywania ludowi pisowskiemu. I tylko 
do tego.

A zważyć trzeba, że w momencie zakończenia 
drugiej prezydenckiej kadencji prezes PiS będzie 
miał 76 lat i kwestia następstwa po nim stanie się 
naprawdę paląca. Nie będzie wyznaczenia „delfina”, 
będzie za to walka diadochów o spuściznę: 
nawet jeśli nie uda się jej przejąć w całości, to jest 
nadzieja na wykrojenie sobie własnego królestwa. 
Otóż żeby w takiej walce uczestniczyć, trzeba 
mieć obóz własnych klientów. Pan Duda dotąd 
go nie stworzył, a jeśli tego nie dokona, to czeka 
go nie udział w polityce, ale los bardzo młodego 

i bardzo zgorzkniałego emeryta. Zauważmy, że ma swoich klientów 
Zbigniew Ziobro, ma swoich klientów Mateusz Morawiecki, mają 
swoich klientów Joachim Brudziński czy Jacek Sasin.

Uważam, że druga kadencja p. Dudy w całości będzie pod-
porządkowana budowie wewnątrz PiS obozu własnych 

klientów. W Andrzeju Dudzie może się obudzić lew, który ryknie 
do premiera Morawieckiego oraz prezesa Kaczyńskiego: jak nie 
chcecie, żebym wam świnił i zakładał weta do ustaw, od których 
zależy wasz los, to proszę bardzo: ci zostają szefami okręgowymi 
partii, ci trafiają do Komitetu Politycznego, rodzinki tych posłów 
mają zasiadać w zarządach spółek Skarbu Państwa, a do tego do-
rzucam moich kandydatów na wiceszefów ABW i CBA. A jak nie, 
to was przeczołgam.

Linię tej prezydentury może zatem wyznaczyć deklaracja 
złożona w wieczór wyborczy, kiedy to elekt podziękował tym, 
którzy go wspierali, ze szczerze niecierpianym przez Jarosława 
Kaczyńskiego Marcinem Mastalerkiem na czele. I zakończył: „Ja 
o was nie zapomnę”. Sądzę, że to było najważniejsze zdanie, które 
wtedy wypowiedział.

T Y D Z I E Ń  W  P O L I T Y C E

P o półtorarocznych negocjacjach Komisja Europejska udzieliła 
warunkowej zgody na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. 
Warunki są twarde i wynikają z obaw Brukseli, by Orlen osta-

tecznie nie zmonopolizował polskiego rynku paliw, z opłakanymi 
konsekwencjami dla konsumentów. Dlatego państwowy Orlen, 
przejmując od państwa Lotos, musi jednocześnie zbudować nowe-
go prywatnego konkurenta rynkowego. Musi do gdańskiej rafinerii 
pozyskać wspólnika, zapewniając mu 30 proc. udziałów i silne pra-
wa zarządcze, musi odstąpić część składów paliwowych i stacji ben-
zynowych, musi zrobić miejsce dla konkurencji na rynku bituminów 
i paliwa do silników lotniczych. Musi też odblokować możliwość 
importu paliwa drogą morską. Nie wiadomo, jak państwowy gigant 
będzie sobie z tą nową prywatną konkurencją radził.

M imo to prezes Orlenu Daniel Obajtek świętuje sukces, 
bo po niedawnym przejęciu Energi to jego kolejna wielka 

akwizycja. Tradycyjnie każdy prezes Orlenu każde przejęcie, nawet 
najbardziej nieudane, uznaje za swój życiowy sukces. A przed pre-
zesem Obajtkiem za chwilę trzecia taka operacja: przejęcie PGNiG. 
Będzie wówczas kierował naprawdę wielkim – jak na polską ska-
lę – koncernem. Wszystko to sprawia, że jego polityczna pozycja 
rośnie i dziś jest oficjalnie uznawany za potencjalnego następcę 
premiera Morawieckiego.

Wielka fuzja i iluzja

Powodów do radości nie kryje też minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin, który ma wrażenie, że odkrył tajemnicę, jak mieć 
ciasteczko i zjeść ciasteczko. Państwowy Orlen kupuje od Skarbu 
Państwa Energę, Lotos i PGNiG, nadal pozostając w rękach państwa. 
Na tych transakcjach budżet ma szanse w sumie zainkasować nawet 
30 mld zł, a dziś każdy miliard się liczy. Skąd Orlen weźmie takie 
pieniądze? Z kasy swojej i swoich nowych spółek, a resztę pożyczy. 
Takiemu gigantowi (mówi się, mocno na wyrost, że będzie to multi- 
energetyczny koncern o globalnych ambicjach), choć już dziś solid-
nie zadłużonemu, banki pieniędzy nie odmówią. Jak potem Orlen te 
pieniądze spłaci? Wiadomo – weźmie je z naszych kieszeni. Czy tego 
chcemy, czy nie, zapłacimy podatek od wielkiej fuzji.    (AG)
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A rmenia i Azerbejdżan znów pogwał-
ciły zawieszenie broni. Od 1994 r. 
trwają w impasie i pretensjach 

po wojnie o Górski Karabach, dziś armeń-
ski, wcześniej azerbejdżański, i regularnie, 
mniej więcej raz do roku, nie pozwalają 
konfliktowi wygasnąć. Tym razem zaczęło 
się 12 lipca. Po tygodniowym ostrzale ar-
tyleryjskim na pograniczu zginęło co naj-
mniej kilkunastu żołnierzy, pociski spadały 
też na cywilne domy. Podgrzewana niechęć 

PANDEMIA PRZYSPIESZA W TEMPIE PONAD 
250 TYS. ZACHOROWAŃ I BLISKO 7,5 TYS. OFIAR 
ŚMIERTELNYCH DZIENNIE. Liczba zarażonych koro-

nawirusem w 196 państwach przekroczyła 14,5 mln 
(według Johns Hopkins University, w poniedziałek 

20 lipca), a liczba ofiar próg 600 tys. W USA, naj-
bardziej dotkniętych pandemią, jest już 3,8 mln 
zachorowań (i codziennie przybywa rekordowe 
77 tys.), zmarło 140 tys. osób. Epicentrum prze-
niosło się na Florydę, bardzo trudna sy tuacja 
panuje nadal w Teksasie i Arizonie, rekord 

zachorowań padł w Los Angeles. W ponad 
połowie stanów obowiązuje nakaz noszenia 

maseczek (ostatnio wprowadzony w Luizjanie), 
a podobna decyzja w Atlancie została zaskarżona są-

downie. W maseczce pojawił się po raz pierwszy Donald 
Trump, dotychczas ich gorący przeciwnik, ale też ogłosił, że taki 
obowiązek nie zostanie wprowadzony na szczeblu federalnym.

Najsilniejsze ognisko koronawirusa znajduje się teraz 
w Ameryce Łacińskiej – w Brazylii i Peru, a także w Meksyku, 
Chile i w Ekwadorze. W Brazylii liczba przypadków przekroczyła 
2,1 mln, ale przestała rosnąć wykładniczo i stabilizuje się na po-
ziomie 40–45 tys. nowych przypadków dziennie (chory jest też 
prezydent Jair Bolsonaro). Oficjalna liczba ofiar przekroczyła 
80 tys. W opinii epidemiologa Jeana Gorinchteyna z São Paulo 
w rzeczywistości przypadków jest „prawdopodobnie cztery, 
pięć razy więcej”. Indie – azjatyckie epicentrum – przekroczyły 
próg 1 mln chorych, to relatywnie mało na 1,35 mld ludności, 
ale dynamika jest silna tak jak przymus, aby ratować gospodar-
kę kosztem ostrożności. W Rosji, czwartej pod względem liczby 

przypadków, jest ich ponad 770 tys. i 12,3 tys. śmiertelnych, 
która to liczba jest powszechnie podważana. Szybko narasta 
kryzys w Afryce, szczególnie w RPA, na którą przypada połowa 
przypadków – 365 tys. (podwoiły się w dwa tygodnie) W opinii 
WHO Afryka jest najgorzej przygotowana, aby stawić czoło pan-
demii, a sytuację pogarsza nowa epidemia eboli.

Europa ożyła, już tylko Wielka Brytania z blisko 300 tys. przy-
padków znajduje się w dziesiątce najbardziej dotkniętych 

państw. Największą w Unii, po Luksemburgu, liczbę nowych 
zakażeń w stosunku do liczby ludności ma dziś Szwecja, co tłu-
maczy najbardziej rozbudowanym systemem testów. Wynika 
z nich, że co piąty sztokholmczyk posiada antyciała. Pojawiają się 
też niepokojące nowe ogniska koronawirusa, jak w rejonie Barce-
lony, gdzie do 4 mln mieszkańców zaapelowano, aby znów po-
zostali w domach (co spotkało się z umiarkowaną reakcją). Fran-
cja ogłosiła, że rozważa zamknięcie niedawno otwartej granicy 
z Hiszpanią. Lokalne ograniczenia wprowadzono m.in. w Niem-
czech, w Portugalii, a w Izraelu (gdzie ludzie w pro-
teście wyszli na ulice) od piątku po południu 
do niedzieli rano.

Brytyjskie Narodowe Centrum Cyber-
bezpieczeństwa (NCSC) oskarżyło grupę 
rosyjskich hakerów APT-29, „prawie 
na pewno” wspieranych przez służby 
wywiadowcze, o próby kradzieży szcze-
pionki na koronawirusa i wyników badań 
instytucji naukowych i firm farmaceutycz-
nych. Zarzuty te potwierdzili przedstawicie-
le służb USA i Kanady. Kreml zaprzeczył.

[  L U D Z I E  i  W Y D A R Z E N I A  ]  Ś W I A T

zachęciła kilkudziesięciu Ormian i Azerów 
do przepychanek w Warszawie oraz uczest-
ników sporej, pytanie czy spontanicznej, 
demonstracji w Baku, stolicy Azerbejdżanu, 
do domagania się ogłoszenia powszechnej 
mobilizacji i odbicia Karabachu. 

Obie strony rutynowo oskarżają się 
o sprowokowanie starcia, ale tym razem 
wśród wskazań ekspertów znalazła się 
sugestia m.in. o azerbejdżańskiej frustra-
cji wywołanej sparaliżowaniem rozmów 

pokojowych. Azerbejdżan ma więcej ludzi, 
broni i pieniędzy, mniej cierpliwości, dyk-
tatorskie władze i nadzieje na odzyskanie 
straconych terytoriów, także w drodze akcji 
zbrojnej. Wojna sprzed trzech dekad była 
zacięta i niszczycielska, teraz dodatkową 
stawką są zbudowane niedawno rurociągi 
łączące Morze Kaspijskie ze Śródziemnym 
i przesyłające Europie azerbejdżańską ropę 
naftową i gaz ziemny.

Spór o Karabach to supeł zawiązany 
jeszcze przez zimną wojnę, którego roz-

plątanie utrudnia wybitnie męska kultura 
Kaukazu, każąca przede wszystkim zemstą 
regulować rachunki krzywd. Dokumentnie 
rygluje go zaangażowanie wszystkich oko-
licznych mocarstw, na czele z bratnią dla 
Azerów Turcją i Rosją, sojuszniczką Armenii, 
dotąd pilnujących w tym miejscu strate-
gicznego remisu. Ostatnio jednak patroni 
mają coraz więcej rozbieżnych interesów, 
stąd czarne wizje o otwarciu także tutaj 
frontu turecko-rosyjskiej rywalizacji, do ja-
kiej dochodzi m.in. w Syrii i w Libii. Stąd 
biorą się, stanowczo dementowane przez 
Turcję, pogłoski o przerzucie syryjskich na-
jemników do Azerbejdżanu. Jednocześnie 
Rosja zapewnia, że niespodziewane wielkie 
ćwiczenia, w tym jednostek na przedpolu 
Kaukazu, mają jedynie sprawdzić gotowość 
150 tys. żołnierzy.

Uwierający supeł

COVID-19, TYDZIEŃ TRZYDZIESTY CZWARTY

Modlitwy o pokój na granicy 
armeńsko-azerbejdżańskiej.
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T o był najdłuższy szczyt Rady Europejskiej od 2000 r., gdy 
w Nicei unijni liderzy przez pięć dni kłócili się o warunki roz-
szerzenia Unii, m.in. o Polskę. Tym razem chodziło o pieniądze. 

Na początku lipca szef Rady Charles Michel zaproponował wspól-
ny budżet na lata 2021–27 na poziomie prawie 1,1 proc. PKB Unii 
oraz kontrowersyjny Fundusz Odbudowy do walki z ekonomicznymi 
skutkami pandemii: 500 mld euro dotacji i 250 mld pożyczek. Gdy za-
mykaliśmy ten numer POLITYKI, liderzy zasiadali właśnie do rozmów 
nad kolejnym kompromisem Michela: 390 mld dotacji i 350 w po-
życzkach. Oś sporu przebiegała między tzw. grupą oszczędnych, czyli 
Austrią, Danią, Holandią i Szwecją, wspieraną przez Finlandię, a grupą 
najbardziej poszkodowanych, czyli Hiszpanią i Włochami z silnym 
poparciem Francji. Ci pierwsi na początku nie chcieli żadnych do-
tacji w Funduszu Odbudowy, na który zapożyczyć się ma cała Unia 
– wszystko miało być do zwrotu. Poniedziałkowa zgoda „oszczęd-
nych” na 375 mld dotacji dowodziła, że porozumienie jest jednak 
blisko. Ale to był tylko pierwszy z trzech problemów do rozwiązania 
jednogłośnie przez liderów Unii.

Drugim był mechanizm „fundusze za praworządność”, tu na sce-
nę wkracza Polska. W propozycji Michela znalazła się możliwość 
blokowania unijnych pieniędzy dla państw, które łamią zasadę 
praworządności – potrzebna byłaby większość kwalifikowana 
(„za”15 z 27 państw, w których mieszka 65 proc. obywateli Unii). 
Viktor Orbán już przed szczytem zapowiedział, że w takim wypadku 
zawetuje i budżet, i Fundusz. W Brukseli wsparł go Mateusz Mo-
rawiecki. Węgry i Polska oczekiwały, że do blokowania pieniędzy 
potrzebna będzie jednomyślność, co oznaczałoby kastrację tego 
mechanizmu. 

Trzecim problemem była tzw. warunkowość klimatyczna. Unia 
ma utworzyć Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Polska 

mogłaby liczyć na największą część tego funduszu. Ale pod warun-
kiem że podpisze się pod unijnym celem neutralności klimatycznej 
do 2050 r., co przed szczytem premier Morawiecki uznał za sprzecz-
ne z polskim interesem. Trudno się dziwić, że przy takiej komplikacji 
i czterodniowym zmęczeniu niektórzy liderzy w swoich kolegach 
zaczęli widzieć nie partnerów, tylko wampirów wysysających unijne 
fundusze i mordujących unijne wartości.

ŁUKASZ WÓJCIK

Szczyt od zmierzchu do świtu

W ielka fala rozliczeń z rasizmem 
po śmierci George’a Floyda, 
Afroamerykanina zabitego przez 

białego policjanta, dotarła także na rynek 
kosmetyków, a zwłaszcza środków służą-
cych wybielaniu skóry. Koncern Unilever 
pod presją akcji protestacyjnych i petycji 
ogłosił, że zmienia nazwę swego najpo-
pularniejszego wybielacza skóry Fair and 
Lovely, czyli Jasny i Piękny. A właściwie 
Jasna i Piękna, bo kremu, bardzo popular-
nego w całej Azji Południowej, używają 
przeważnie kobiety, głównie nastolatki, 
pod społeczną presją przekonań, że im 
jaśniejsza karnacja, tym większe życiowe 
szanse. W Indiach, gdzie rynek wybielaczy 
wart jest 320 mln dol., to przesłanie wspie-
rają od lat gwiazdy Bollywood w tysiącach 
reklam. Teraz środek ma się nazywać Glow 
and Lovely, a koncern obiecał unikać wszel-
kich skojarzeń wartościujących kolor skóry. 

Wybielanie sumień

T akich protestów – kilkudziesięciotysięcznych – nie było w So-
fii od 2013 r., gdy demonstranci doprowadzili do obalenia 
pierwszego rządu Bojko Borysowa. Dziś żądania są podobne 

– trzeci rząd Borysowa i prokurator generalny Iwan Geszew muszą 
odejść. Zaczęło się tydzień temu od nagrania wideo. Opozycyjny 
parlamentarzysta Hristo Iwanow zatrzymał się motorówką na pla-
ży, która jest oficjalnie publiczna. Natychmiast pojawili się agenci 
służby bezpieczeństwa i zmusili go do odpłynięcia. Iwanow, któ-
ry wszystko nagrał, starał się udowodnić, że ten fragment plaży 
władze – wbrew prawu, bo wszystkie plaże są publiczne – oddały 
na wyłączność liderowi partii mniejszości tureckiej Ahmedowi Do-
ganowi, który ma w pobliżu willę.

Bez tej partii, która ma 25 posłów w 240-osobowym parlamen-
cie, Borysow nie mógłby rządzić. Nie tylko z powodu głosów. 

Z partią Dogana związany jest Delan Peewski, milioner i właściciel 
jednego z trzech bułgarskich kanałów telewizyjnych oraz 80 proc. 
rynku prasowego. Jego media wychwalają rząd Borysowa i blokują 
krytyczne dla niego informacje – dlatego na przykład sprawa plaży, 
choć opisywana wcześniej przez niszowe portale, nie mogła się 
przebić do większości Bułgarów. Jedno nagranie Iwanowa wrzu-
cone na YouTube wszystko zmieniło. Zareagował na nie nawet 
trzymający się na uboczu prezydent Rumen Radew, który skryty-
kował korupcję w rządzie. Dwa dni później policja weszła do biura 
prezydenta, aresztując dwóch jego podwładnych pod zarzutem... 
korupcji. Według Transparency International Bułgaria jest najbar-
dziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej.

Płonące plaże Bułgarii

Trudno to odtrąbić jako zwycięstwo, orzekli 
protestujący, bo to stary problem w nowym 
opakowaniu. A na imię mu koloryzm, czyli 
dyskryminacja z powodu ciemnej karnacji. 
Ale czy te uprzedzenia znikną, jeśli zniknie 
krem? – padają zdroworozsądkowe głosy 
w tej debacie.

To akurat reakcja na decyzję innego 
giganta, Johnson and Johnson, któ-

ry zdecydował się wycofać z rynku dwa 
takie specyfiki, podkreślając przy okazji, 
że nigdy nie oceniał ludzi po odcieniu, 
a zawsze pozostawał w służbie zdrowej 
skóry. Z kolei przez innych dyskutantów 
akurat ten krok został odebrany jako prze-
jaw dyskryminacji: kto chce takiego kremu 
z dowolnego powodu używać, powinien 
mieć do tego prawo. L’Oréal czekał najdłu-
żej, ale wreszcie ustąpił pod presją. Ogłosił, 
że usuwa z opakowań wszelkie określania 
typu biały, wybielający, jaśniejszy. I przy 
okazji przeprosił transpłciową modelkę 
Munroe Bergdorf, którą usunął trzy lata 
temu za protest przeciwko „przemocy ra-
sowej białych”.

Jest jeszcze jeden konkret: bardzo 
popularny w Azji serwis matrymonialny 
shaadi.com usunął ze swojej strony filtr 
pozwalający kandydatkom występować 
na zdjęciach w jaśniejszej karnacji niż 
w naturze.

Protesty w Sofii.
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Porządki  
w rodzinie
Jarosław Kaczyński najpierw 

poprzestawia figury w obozie władzy, 
a potem zrestartuje swoją rewolucję. 

Na jej końcu ma powstać zwarte 
partiopaństwo.

ANNA DĄBROWSKA, WOJCIECH SZACKI

akończył się niemal dwuletni maraton wyborczy, 
w którym PiS zgarnął całą pulę: wygrał wybory 
samorządowe (na poziomie sejmików), europej-
skie, parlamentarne i prezydenckie. Kolejna bitwa 
rozegra się najprawdopodobniej dopiero jesienią 
2023 r., gdy zbiegną się kampanie parlamentarna 
i samorządowa. PiS może wreszcie wyjść z trybu 
kampanijnego, w którym tradycyjnie schował 
niektóre drażliwe tematy, by nie zrazić wyborców. 
Uderzenie w media, samorządy, organizacje poza-

rządowe i uczelnie, dokończenie zmian w sądach, a może i grze-
banie w ordynacji wyborczej – to nie było coś, czym należałoby 
wymachiwać przed reelekcją Andrzeja Dudy.

A teraz? Jarosław Kaczyński jest u szczytu potęgi i ma trzy 
lata na… No właśnie, na co? Czy prezes PiS przerobi Warszawę 
na Budapeszt? Jakie ma cele i jakie widoki na ich zrealizowanie, 
a co krępuje mu ruchy? Jak zjednoczona jest dziś Zjednoczona 
Prawica i czy opozycja może żywić nadzieję, że spory w obozie 
władzy ten obóz zniszczą?

Kurski przeciw Morawieckiemu
Na Nowogrodzkiej i w jej okolicach już błysnęły noże, scho-

wane na czas kampanii, gdy wszyscy – we własnym interesie 
– grali na Dudę. Po zwycięstwie stare animozje odżyły.

Powyborczy poniedziałek, godz. 19:30. „Wiadomości”, wy-
trenowane w walce z politycznymi przeciwnikami, swój ogień 
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kierują na Mateusza Morawieckiego. W materiale Macieja 
 Sawickiego dziennik TVP mówi o setkach tysięcy złotych, które 
Kancelaria Premiera dała walczącym z Dudą liberalnym mediom 
na reklamy rządowych tarcz antykryzysowych. Miliony widzów 
dowiedziały się, że premier i spółki Skarbu Państwa wspierały 
POLITYKĘ, „Rzeczpospolitą” i „Fakt” (czytaj też felieton Da-
niela Passenta na s. 79). Mało kto natomiast pamięta, że TVP 
już w kampanii szykowała się do tego ruchu. W „Kwadransie 
Politycznym” bliskiemu współpracownikowi Morawieckiego, 
rzecznikowi rządu Piotrowi Müllerowi prowadzący wytykał: „Or-
ganizowanie konferencji premiera w tym samym czasie, kiedy są 
wystąpienia prezydenta. To są rzeczy, na które zwracają uwagę 
wyborcy pana prezydenta i nadziwić się nie mogą”. Pracownik 
TVP stwierdził też, że z „zupełnie nieznanych przyczyn pan pre-
mier wspiera te media, które bezkompromisowo walczą z pre-
zydentem Andrzejem Dudą”, że „podłącza się im kroplówkę”.

– Już wtedy wiedzieliśmy, że szykują materiał o kupowaniu 
w gazetach stron na promocję tarczy antykryzysowej i działań 
antycovidowych. W pandemii nie mogliśmy patrzeć na to, które 
media są nam przychylne, a które nas krytykują. To byłby ab-
surd – relacjonuje nasz rozmówca z otoczenia premiera. Dodaje, 
że po tym porannym programie nieformalny szef TVP Jacek Kur-
ski dostał ostrzeżenie, żeby w kampanii nie robił takich numerów.

Ale i tak robił, bo taka jest natura Kurskiego, że bez numerów 
obejść się nie może. Nieważne, jak wiele wieców miał Mora-
wiecki w kampanii Dudy, nieważne, ile posiedzeń rządu od-
wołał, żeby wręczać samorządom fikcyjne czeki, „Wiadomości” 
wytrwale „gumkowały” premiera z wyborczych przekazów.

Kurski nie kopałby dołków pod Morawieckim, gdyby nie czuł, 
że ma ważnych sojuszników. Dymisję szefa rządu z radością 
powitaliby Zbigniew Ziobro i jego partia, a także spora część 
PiS z byłą premier Beatą Szydło, wicepremierem Jackiem Sa-
sinem i szefem klubu Ryszardem Terleckim na czele. W kulu-
arach mówiło się nawet o potencjalnych zmiennikach premiera 
– Mariuszu Błaszczaku czy prezesie Orlenu Danielu Obajtku. 
– Większość aparatu partyjnego chce obalenia Morawieckiego. 
On nawet po kilku latach w partii wciąż jest postrzegany jako 
obcy, człowiek z innego świata. Choć warto zauważyć, że pojawili 
się w partii stronnicy premiera, głównie na szczeblu wicemini-
strów będących posłami – relacjonuje polityk PiS.

Po ataku Kurskiego zrobiło się tak gorąco, że interweniował 
Kaczyński. W wywiadzie dla PAP dzień po wspomnianym mate-
riale „Wiadomości” chwalił premiera za pracę w kampanii Dudy: 
„Nie mniej [od prezydenta] widoczny był Mateusz Morawicki; 
bywało, że odwiedzał 11 powiatów jednego dnia. To było zada-
nie trudne fizycznie, ale premier ma kondycję sportowca, mimo 
że w wieku nie jest już sportowym”. Prezes tylko Morawieckiego 
pochwalił z nazwiska, co można czytać jako jasny komunikat: 
planowana na jesień rekonstrukcja rządu nie sięgnie premiera. 
Powtórzył to niedawno w Polskim Radiu, zapowiadając jedno-
cześnie zmiany w rządzie i repolonizację mediów.

Tyle że to wcale nie oznacza osłabienia Kurskiego. Szef Rady 
Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zwołał jej posiedze-
nie na piątek 24 lipca. Gwoździem programu będzie ponowny 
wybór Kurskiego na prezesa TVP. – Kaczyński uznał, że przy 
tak ostrym froncie medialnym przeciwko nam i przy mocniejszej 
Platformie tylko Kurski może nas obronić – tłumaczy poseł PiS.

Gdzie Gowin, a gdzie Szydło?
Wojna ziobrystów z Morawieckim tak łatwo się jednak nie 

skończy. Publiczne złośliwości wymienili ostatnio wicepre-
mier Jadwiga Emilewicz (formalnie w Porozumieniu Jarosława 
Gowina, ale politycznie bardzo blisko premiera) i wicemini-
ster aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Pol-
ski. „Czeka nas rozmowa z miastami, z mieszkańcami miast. 

Kowalski jest bardzo młodym politykiem, powiedzenie trzech 
zdecydowanie zbyt ostrych zdań sprawia, że cytuje go TVN, 
co podnosi jego rozpoznawalność. Czasami te wypowiedzi są 
obliczone na takie cele” – powiedziała wicepremier w TVN24. 
Kowalski odpowiedział jej na Twitterze: „Politykę realną robi 
się w terenie, a nie w TVN. A że w polityce jestem cztery razy 
dłużej od Ciebie i prowadziłem zwycięskie kampanie w Opolu, 
chętnie opowiem na kawie, jak wygrywać w miastach”.

Niejasna pozostaje przyszłość Gowina. Według portalu  
OKO.press dostał od PiS propozycję, by zostać rzecznikiem praw 
obywatelskich, ale były wicepremier w rozmowie z POLITYKĄ 
zdementował te doniesienia. Wielu w PiS i Solidarnej Polsce, 
a nawet część działaczy jego własnej partii chciałaby się pozbyć 
Gowina ze Zjednoczonej Prawicy – mają go za zdrajcę, przez 
którego nie było wyborów 10 maja. Po wyborach prezydenc-
kich doszło nawet do próby minipuczu w Porozumieniu; grupa 
antygowinowców próbowała odwołać Michała Wypija ze sta-
nowiska wiceszefa klubu PiS, a Magdalenę Srokę – z funkcji 
rzeczniczki partii. Oba wnioski upadły, co pokazało, że Gowin 
wciąż kontroluje przynajmniej część partii, a nawet rozważa 
powrót do rządu. Jednak jego dawną funkcję zajmuje Jadwi-
ga Emilewicz.

W tym kłębowisku interesów w Zjednoczonej Prawicy warto 
jeszcze zwrócić uwagę na Beatę Szydło. Była premier, której wy-
lewnie dziękował Duda na wieczorze wyborczym (a potem, już 
w mniejszym gronie, Kaczyński na spotkaniu ze sztabowcami), 
wyszła na pozór wzmocniona z wyborów prezydenckich. Ale 
gdy przyszło do realnej walki o wpływy – przegrała. W ważnej 
dla niej spółce Tauron jej faworyt Filip Grzegorczyk przegrał 
konkurs na prezesa mimo bardzo aktywnej protekcji Szydło.

Duda mebluje Kancelarię
Umowy prezydenckich ministrów kończą się 6 sierpnia. 

Jeszcze w kampanii Duda mówił jednemu ze sztabowców, 
że planuje zmiany w swojej Kancelarii. Wciąż nie jest pewne, 
jaka będzie ich skala, ale kilka osób nie może być pewnych 
utrzymania posady. Na tej giełdzie nazwisk bardzo słabe noto-
wania ma szefowa Kancelarii Halina Szymańska, urzędniczka 
bez żadnej politycznej wagi, która już w tej kadencji szukała 
innej pracy. Duda stracił zaufanie do szefa swojego gabinetu 
Krzysztofa Szczerskiego, który – jak złośliwie twierdzi jeden 
z naszych rozmówców – był tak zdesperowany, by zaczepić się 
w zagranicznej instytucji, że starał się o każde dostępne w Unii 
i NATO stanowisko, nawet poniżej swoich kwalifikacji. 

Marnie stoją też akcje Adama Kwiatkowskiego, który odpo-
wiadał za kontakty z Polonią. – Dwa razy objechał świat i Duda 
strasznie przegrał z Rafałem Trzaskowskim za granicą. Nawet 
w USA ledwo sobie poradził – kpi współpracownik prezyden-
ta. Mało kto zauważyłby odejście prezydenckiej prawniczki 
Anny Surówki-Pasek – i mało kto w Pałacu by za nią zatęsknił. 
Część naszych rozmówców przewiduje, że odejdzie wiceszef 
Kancelarii Paweł Mucha, odpowiedzialny najpierw za roczne 
przygotowania do utrąconego na koniec przez PiS referendum 
konstytucyjnego, a ostatnio – jako nadzorujący biuro ułaska-
wień – za akt łaski dla pedofila w trakcie kampanii wyborczej.

Po kampanii urośli natomiast rzecznik prezydenta Błażej Spy-
chalski, który prawie nie wysiadał z Dudabusa, oraz wieloletni 
przyjaciel prezydenta Wojciech Kolarski (odpowiada za politykę 
historyczną), który trzymał się w cieniu, ale – jak twierdzą nasi 
rozmówcy – pomógł w kampanii. Chciałby zostać za Szczerskie-
go szefem gabinetu Dudy, ale prezydent nie widzi na to szans.

Nie wiadomo jeszcze, jak ta rekonstrukcja Kancelarii będzie 
wyglądała i kiedy nastąpi. Być może zmiany będą wprowa-
dzane etapami (może Szczerski przejdzie do MSZ?). Nie ma 
też wciąż kandydata na szefa Kancelarii. Nie zostanie nim 
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kluczowy doradca polityczny Dudy Marcin Mastalerek, któ-
ry spełnia się w roli wiceprezesa Ekstraklasy, ale można przy-
puszczać, że pozostanie jednym ze strategów prezydentury. 
Szefem Kancelarii nie zostanie też lansowany przez część PiS 
poseł Przemysław Czarnek (ten, który w kampanii nawoływał, 
by skończyć z jakimiś „prawami człowieka” w odniesieniu 
do osób LGBT). – Andrzej powiedział „nie”, to było jego pierwsze 
weto w nowym rozdaniu – opowiada nasz rozmówca.

Te wszystkie personalne układanki w otoczeniu prezydenta 
nie są bez znaczenia. Jeśli Duda chciałby się teraz bardziej liczyć 
w obozie władzy – zostać partnerem, a porzucić rolę podwyko-
nawcy – to musi zbudować silną politycznie Kancelarię i zarazem 
dobrać sobie współpracowników lojalnych przede wszystkich 
wobec głowy państwa, a nie Nowogrodzkiej. W PiS żywe jest 
zresztą przeświadczenie, że w tej kadencji Duda będzie trudniej-
szy we współpracy i nie w każdym przypadku pomoże władzy.

Co zrobi z Polską Kaczyński?
Jeśli ktoś po stronie opozycji ma nadzieję, że wszystkie wspo-

mniane wojny w Zjednoczonej Prawicy zakończą się jej upad-
kiem, to prawdopodobnie jest w błędzie. Konflikty interesów 
i spór o kurs obozu władzy są wprawdzie jak najbardziej realne, 
a scenariusza utraty większości nie można wykluczyć, jednak 
znacznie bardziej prawdopodobne jest, że do wyborów jesienią 
2023 r. Polską będzie rządził Kaczyński.

– Polityka to nie kółko różańcowe. Są między nami spory, 
czasem nawet zapiekła wrogość, ale właśnie wygraliśmy wybo-
ry i to nas integruje. Jarosław zadba o właściwy balans – mówi 
polityk z władz PiS. A jeden ze sztabowców dodaje: – Przegrana 
w wyborach byłaby początkiem spaceru po równi pochyłej. Unik-
nęliśmy tego i teraz możemy kontynuować przebudowę państwa.

Po wyborach prezydenckich ożywiły się jastrzębie obozu 
władzy. Ziobro w Radiu Maryja opowiedział się za kontynuacją 
zmian w sądownictwie, ale zahaczył też o dekoncentrację me-
diów i zmiany na uczelniach, w których ziobryści widzą kuźnie 
lewactwa. Europoseł Patryk Jaki (też z Solidarnej Polski) wezwał 
na Facebooku Morawieckiego, by Polska zagroziła wetem dla 
wieloletniego budżetu Unii, jeśli Bruksela nie wycofa się z po-
wiązania funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności. 
Ziobryści, ale także politycy PiS zaczęli zaś krucjatę przeciw libe-
ralnym („niemieckim”) mediom, domagając się ich „polonizacji”.

„Jastrzębie” czują się mocne, bo zwycięstwo Dudy pokazało, 
że PiS może liczyć na sporo ponad 40 proc. głosów przy kam-
panii bardzo mocno wychylonej w prawo. Żadnych ukłonów 
w stronę umiarkowanych wyborców, żadnego marszu do cen-
trum – PiS wygrał wybory niesłychaną mobilizacją własnej 
bazy wyborczej. Frekwencja na wsi była niemal tak samo wy-
soka jak w miastach (różnica stopniała do niecałych 3 pkt proc. 
z 8 pkt w wyborach parlamentarnych).

Jednak zdecydowane wsparcie dla Morawieckiego przed 
„jastrzębiami” oraz próba dogadania się z Gowinem wskazy-
wałyby, że prezes PiS szuka jakiegoś kompromisu. Nakazuje 
mu to pragmatyzm – nie tylko konieczność szukania równo-
wagi w obozie władzy, lecz także świadomość, że pogoda dla 
rządzących nie jest już tak dobra jak w poprzedniej kadencji. 
Polskę czeka spadek PKB, będzie mniej pieniędzy na programy 
socjalne, mocniejsza (dzięki Trzaskowskiemu) jest opozycja, 
od PiS odwracają się młodsi wyborcy.

Trawestując Bronisława Komorowskiego, można powie-
dzieć, że Kaczyński chce iść środkiem polskiej (prawicowej) 
drogi, a nie trzymać się jej prawego skraju. Ale jaki teraz nada 
kierunek, będzie zależało od tego, jakie porządki zaprowadzi 
na własnym podwórku. Plany na jesień są ambitne. Zapewne 
we wrześniu czeka nas rekonstrukcja rządu. Karuzela z nazwi-
skami już się kręci (na gorących krzesłach siedzi niemal połowa 

rządu), ale głównym sensem operacji ma być podobno odchu-
dzenie gabinetu. Będzie mniej ministerstw, ubędzie też praw-
dopodobnie wiceministrów.

W drugiej połowie roku PiS czekają zaś wybory władz partii 
– od prezesów okręgów, przez komitet polityczny i wicesze-
fów PiS, aż po prezesa. Kaczyński na emeryturę się nie wy-
biera (w wywiadzie dla PAP kurtuazyjnie powiedział, że jeśli 
partia go nie odrzuci, to pozostanie prezesem, choć zaznaczył, 
że może nie na całą kadencję), ale ważnym sygnałem byłby wy-
bór Morawieckiego na jednego z partyjnych zastępców prezesa.

Sasin penetruje PSL
Już teraz natomiast Kaczyński rozgląda się za sposobami 

na wzmocnienie sejmowego zaplecza. Sasin próbował nego-
cjować z PSL, osłabionym po klęsce Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza, ale usłyszał ponoć „nie”. Jednak, jak twierdzi nasz 
rozmówca, ludowcy zaproponowali „punktowe” koalicje w sa-
morządach, by przetestować współpracę. Jeśli PiS nie uda się 
koalicja z całym PSL, może sięgać po poszczególnych posłów. 
Dwoje parlamentarzystów PSL nie wsparło wniosków o wo-
tum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego, 
a w tym drugim głosowaniu dołączył do nich Paweł Kukiz. 
Tak się przygotowuje grunt pod transfery. Gdyby Kaczyński 
powiększył stan posiadania w Sejmie, byłby mniej zależny 
od Gowina (w przypadku większego sukcesu – także Ziobry).

Inny oczywisty kierunek podchodów PiS to Senat, w którym 
do większości brakuje mu dwóch głosów. – Przejęcia Senatu 
jesteśmy prawie pewni. To nie będzie jedno nazwisko, bo tym, 
co do nas odejdą, raźniej będzie w trzy, cztery osoby – przekonu-
je nasz rozmówca. Ten etap konsolidacji władzy i porządków 
wewnętrznych skończy się zapewne pod koniec roku; wówczas 
– może na kongresie PiS? – Kaczyński będzie mógł na dobre 
zacząć tę parlamentarną kadencję.

– Trudne rzeczy trzeba robić na początku rządów – mówi waż-
ny polityk Zjednoczonej Prawicy; słowo „trudne” to oczywisty 
eufemizm na „te, które będą budziły największy sprzeciw opo-
zycji”: media, sądy, samorządy, uniwersytety, być może ordyna-
cja wyborcza. – Zmiany ustawowe nie muszą iść daleko. Czasem 
wystarczy presja polityczna połączona z naturalnym konformi-
zmem części elit w mediach czy prywatnych przedsiębiorstwach. 
Kaczyński nie przerobi Polski na orbánowskie Węgry, bo nie 
ma większości konstytucyjnej, bo jesteśmy zbyt dużym krajem, 
by pozwoliła na to Unia. Parasolem dla TVN jest amerykański 
właściciel. Ale już przejęcie gazet regionalnych przez państwowe 
koncerny sobie wyobrażam – przewiduje nasz rozmówca, dziś 
poza polityką. I dodaje: – Zamiast likwidować czy przejmować 
liberalne media, PiS może z części z nich zrobić rezerwaty, który-
mi będzie się można chwalić przed zagranicznymi delegacjami.

Jeśli z tej perspektywy spojrzeć na minioną kampanię pre-
zydencką, to widać, że była wielkim poligonem przed bitwą 
o parlament w 2023 r. PiS po raz pierwszy na taką skalę wyko-
rzystał instytucje państwowe jako narzędzia wyborcze. Wozy 
strażackie od ministerstwa dla małych gmin z największą fre-
kwencją, esemesowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa zachęcający seniorów do głosowania w dniu wyborów, 
telewizja publiczna ostentacyjnie wspierająca jednego kandy-
data, rząd, który przestał się zbierać, by premier i ministrowie 
mogli jeździć po kraju i agitować za Dudą. 

Następne trzy lata Kaczyński poświęci zapewne na podążanie 
w tym właśnie kierunku: zespolenia partii z państwem. A celem 
nadrzędnym wydaje się zbudowanie tak dużej instytucjonalnej 
przewagi nad opozycją, by na kolejne lata opozycją pozostała.

ANNA DĄBROWSKA, WOJCIECH SZACKI  

O tym, jak premier Morawiecki tworzy własne zaplecze, piszemy na s. 35



15P O L I T Y K A  nr 30 (3271), 22.07–28.07.2020

[  T E M A T  T Y G O D N I A  ]

Prezydent opozycji
Przed Rafałem Trzaskowskim i liderami Platformy Obywatelskiej zadanie na miarę 

rozwiązania kwadratury koła. Jak optymalnie ułożyć wzajemne relacje? 

RAFAŁ KALUKIN

P omysł zorganizowania powy‑
borczego wiecu był w sumie 
ekscentr yczny. Przegranym 
politykom przeważnie się prze‑
cież nie klaszcze. Choć Rafało‑

wi Trzaskowskiemu w piątkowy wieczór 
akurat klaskano, co potwierdza, że rezul‑
tat wyborów prezydenckich wymyka się 
zero‑jedynkowym ocenom.

Należało się pospieszyć, aby ciśnienie 
z wyborców do końca nie zeszło. Gdyńska 
lokalizacja okazała się strzałem w dziesiąt‑
kę. Trzaskowski wygrał tutaj miażdżąco, 
o ciepłe przyjęcie nie trzeba było się za‑
tem martwić. Nadmorska promenada o tej 
porze roku zawsze tętni życiem, co z kolei 
gwarantowało frekwencję. Plenery na tyle 
ładne, aby telewizyjne obrazki cieszyły 
oko. Nie mniej istotna była jednak sym‑
bolika samego miejsca. W końcu Gdynia 
to znak sukcesu, wielkie dzieło wzniesione 
od podstaw, na przekór polskim skłonno‑
ściom do improwizowania i heroicznych 
zrywów, które zawsze kończą się tak samo.

Choć akurat piątkow y wiec Rafała 
Trzaskowskiego był wielką improwi‑
zacją. Do końca nie było wiadomo, kto 
w ystąpi u boku głównego bohatera. 
Obecność Borysa Budki nieco stępiła 
entuzjazm trójmiejskich prezydentów, 
którzy stronią od partyjnych szyldów. 
Długo nie było też jasne, co Trzaskowski 
powinien powiedzieć.

Podziękować za głosy? To też, ale jeśli 
na tym poprzestanie, będzie to równo‑
znaczne z komunikatem: „Już po wszyst‑
kim, możecie się rozejść do domów”. Pójść 
więc za ciosem i ogłosić nowy początek? 
To byłoby coś. Szkoda tylko, że zawczasu 
nie przygotowano politycznego planu 
na wypadek przegranej w wyborach. I czy 
w ogóle da się w ciągu trzech dni znaleźć 
lekarstwo na problemy, od których przez 
ostatnie lata konsekwentnie uciekano?

Ani słowa o partii!
Problem najważniejszy to oczywiście 

sama Platforma Obywatelska. Zdaniem 
niektórych nieustawny grat, który za‑
biera miejsce i blokuje sensowniejsze 
opozycyjne inicjatywy. Nie ma jednak 
silnych, aby klekota wystawić za drzwi. 
Życzliwsi powiedzą, że to formacja 

tkwiąca w pułapce średniego rozwoju. 
Mocno osadzona w wielkich miastach, 
klasie średniej, liberalnym paradygma‑
cie III RP. Zasobna w struktury i wielo‑
milionowe subwencje. To najważniej‑
szy rezerwuar całego antypisowskiego 
frontu. A zarazem jego główny balast, 
bo Polska wielkich miast jest po prostu 
mniej liczna od Polski prowincjonalnej, 
ta pierwsza jest bardziej syta, ta druga 

z kolei – bardziej zdeterminowana. A do‑
dajmy jeszcze trudne dziedzictwo ośmiu 
lat rządów Tuska, tradycyjną ociężałość 
programową Platformy, zużycie języka 
i wielu twarzy.

Wybory prezydenckie potwierdziły, 
że nie jest łatwo wydostać się z tej pułap‑
ki. Niby Trzaskowski wzniósł się ponad 
dawne ograniczenia i odnowił relację 
z elektoratem. Również jednak z tego 

ilustracja basia dziedzic
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Jednym 
z reformatorskich 

pomysłów jest docelowe 
przekształcenie 

Platformy w Koalicję 
Obywatelską, z trwałym 
wciągnięciem na pokład 

już sprzymierzonych 
środowisk.

powodu, że rozmazał swoje partyjne 
afiliacje. Wskazania z badań były zresztą 
bezlitosne. Logo z uśmiechniętą Polską 
należało zakopać dziesięć metrów pod 
ziemią, a kojarzonych z PO polityków 
– zwłaszcza związanych z epoką Tuska 
– ukryć w szafie. Zamiast nich na kam
panijnej scenie zagościli samorządowcy.

Racjonalnie trudno w yjaśnić, dla
czego wyborcy zasadniczo uwierzyli 
w bezpartyjną kreację. Może chcieli 
uwierzyć? Po pierwszej turze zdiagno
zowano zresztą wizerunkowy kryzys. 
Za Trzaskowskim stanęła wtedy na sce
nie cała partyjna elita, co się wyborcom 
zdecydowanie nie spodobało. A potem 
sprawa stawała się coraz bardziej bezna
dziejna, gdyż pozostali opozycyjni kan
dydaci na czele z Szymonem Hołownią 
publicznie cierpieli z powodu koniecz
ności wybierania pomiędzy platformer
sem i pisowcem, co zresztą przeczyło 
ich wcześniejszym diagnozom, że PiS 
stanowi zagrożenie dla samych pod
staw demokracji.

Czy da się roztopić 
Platformę?
Choć gwoli sprawiedliwości trzeba 

wspomnieć, że samej Platformie też 
zdarzało się w tej kampanii cierpieć. Nie
jeden poseł przypomniał sobie po prze
granych wyborach, że kiedy w swoim 
okręgu wyborczym podejmował Trza
skowskiego, to sztabowcy nie pozwolili 
podczas wiecu stanąć obok kandydata 
na scenie i udzielić poparcia.

Mimo wszystko otoczenie Bor ysa 
Budki sprawia wrażenie zadowolone
go. Plan partyjny został w końcu zre
alizowany. Sprawnie rozegrano kryzys 
wokół majowych wyborów, dokonano 
wymiany kandydatów, zorganizowano 
niezłą kampanię, zdystansowano opo
zycyjnych konkurentów. A że trochę 
zabrakło do zwycięstwa? Najwyraźniej 
nie było ono jeszcze pisane. Grunt, że po
zycja PO wydaje się dziś niezagrożona, 
bo notowania Lewicy i PSL poszły w dół, 
a Hołownia dopiero musi zbudować 
swój ruch.

A to otwiera całkiem szerokie pole poli
tycznego manewru. Na zapleczu PO wła
śnie zderzyły się dwie zasadnicze orien
tacje: reformatorska i zachowawcza.

Reformatorzy ponaglają do pośpiechu. 
Trzeba chwytać byka za rogi, zanim mo
bilizacja całkiem siądzie. Bo już się roz
jeżdża na urlopy, a jesienią ze zdwojoną 
siłą powrócą lęki o pracę, zarobki, wiru
sa. Trzeba więc natychmiast przedstawić 
nowy projekt i podtrzymać nadzieję.

Prorokiem nadziei jest oczy wiście 
Trzaskowski. Problem w tym, że po wy

borach nie ma dla niego stosownego 
kontekstu. Jeśli po prostu wróci do ra
tusza i tylko od czasu do czasu mignie 
w telewizyjnym okienku, to szybko tam 
zmarnieje, połknie go inflacja oczeki
wań. Ktoś pamięta, jak to było z białym 
koniem Tuska? Zwłaszcza że czasy idą 
trudne, spadają wpływy z podatków, sa
morządowe budżetu też będą ostro przy
cinane. Bez dodatkowych lewarów mit 
Trzaskowskiego szybko się wyczerpie.

Ponowne sklejanie go z obecną Platfor
mą oczywiście nie wchodzi w grę. Skąd 
zatem wziąć optymalną ramę dla tego 
polityka? Reformatorzy z Koalicji Oby
watelskiej powiadają, że należy ją po pro
stu zbudować. Koncepcja odnowy par
tii nie jest nowa. Już po klęsce w 2015 r. 

że kryzys wizerunkowy PO jest napraw
dę głęboki. Swoje też robiła propaganda 
PiS o smucie rządów Tuska oraz „totalnej 
opozycji”. Platforma Schetyny mimo
wolnie wzmacniała te komunikaty, ale 
też padła ofiarą istotnej zmiany: prawo
rządność przestała być ważną osią spo
ru, PiS przykrył to socjałem.

Pomysł wymiany szyldu pojawił się 
zresztą jeszcze w poprzedniej kadencji. 
Tymczasem poprzestano na chowaniu 
Platformy pod kolejnymi koalicyjnymi 
szyldami. Końca tamtego cyklu politycz
nego Schetyna już jednak nie doczekał. 
Teraz jednym z reformatorskich pomy
słów, stosunkowo zresztą najprostszym, 
jest docelowe już przekształcenie Plat
formy w Koalicję Obywatelską, z trwa
łym wciągnięciem na pokład już sprzy
mierzonych środowisk (Nowoczesnej, 
Zielonych, Inicjatywy Polskiej) oraz ko
lejnych, które wyraziłyby taką chęć.

Choć nie brakuje i bardziej wyrafino
wanych projektów powołania od zera 
sieciowej struktury, z rozmaitymi krę
gami i poziomami uczestnictwa, spina
jącej ze sobą osobne bańki – partyjną, 
obywatelską, samorządową – w swoistą 
polityczną federację. Bez trudu dałoby 
się wtedy znaleźć godne miejsce dla 
Trzaskowskiego, który nie musiałby 
wchodzić w drogę partyjnym liderom.

Gdyby plan udało się zrealizować, by
łoby to symboliczne odwrócenie refor
my SLD Leszka Millera z 1998 r., która 
otworzyła nowy etap w polskiej polity
ce. To wtedy ukształtowane zostały zrę
by partii wodzowskiej, hierarchicznej, 
posłusznej. Tyle że koncepcja siecio
wa mimo wszystko wydaje się trudna 
do realizowania. Prawo nie pozwala 
finansować z subwencyjnych pienię
dzy niezależnych od partii podmiotów, 
a to wymaga nielichej gimnastyki w pra
cy nad ewentualnym statutem.

Przede wszystkim jednak sama partia 
nie sprawia wrażenia, aby chciała się tak 
głęboko zmienić. Pomysły reformator
skie przede wszystkim rodzą się poza 
Platformą. Z jednej strony lansuje je 
Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej, 
z drugiej – niezależny konserwatysta Pa
weł Kowal. Oboje pracowali w kampanii 
i mają dobre relacje z kierownictwem PO. 
Ale z partyjnej perspektywy są intruza
mi, którzy drogami na skróty usiłują do
łączyć do elity.

Dwóch liderów, dwa obiegi
Reakcjoniści też mają swoje partyku

larne cele, i trudno im się dziwić. Hasło 
„nowej Platformy” sugeruje przecież, 
że jest i „stara”. Którą teraz trzeba bę
dzie schować, być może nawet usunąć. 
Stawką są więc ludzkie kariery, miejsca 

zlecono audyt struktur, czego podjął się 
były poseł Łukasz Abgarowicz. Wyszło 
mu, że partia jest zlepkiem lepiej lub 
gorzej zorganizowanych regionów, za
soby są marnowane, a nawet się kurczą. 
Postulował gruntowny remont, m.in. 
rozwiązanie części struktur, lepszą ko
ordynację, ale też poszerzanie zaplecza 
poprzez prawybory z udziałem rejestro
wanych sympatyków, kluby wyborców.

Tyle że PiS właśnie zaczął się dobierać 
do instytucji liberalnej demokracji. Opo
zycyjny demos wyległ na ulice, powstał 
Komitet Obrony Demokracji, a partie 
nagle stały się tylko dodatkiem do roz
budzonej obywatelskości. Ich liderów 
zwykle zresztą krytykowano, że na ma
nifestacjach bezczelnie się wpychają 
w telewizyjny kadr. Nowe kierownictwo 
PO ze Schetyną obawiało się, że akty
wistyczny żywioł rozleje się po osła
bionych strukturach, odbierając partię 
jej dotychczasowym liderom. Reformę 
więc zarzucono, choć odpryskiem re
komendacji Abgarowicza były lokalne 
kluby obywatelskie.

Schetyna cierpliwie czekał na w y
bory, po prostu dając się obywatelom 
wyszumieć. Był głuchy na ostrzeżenia, 
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Trzaskowski  
oczywiście pozostanie 
prezydentem stolicy. 

Ale po godzinach 
dodatkowo ma wyrabiać 

etat prezydenta 
opozycyjnej Polski 

i utrzymać żywy kontakt 
z wyborcami.

na przyszłych listach wyborczych, sta-
nowiska lokalnych „baronów”. Konfliktu 
pokoleniowego nawet nie trzeba specjal-
nie podgrzewać. Pojawił się samoist-
nie, kiedy ekipa 40-latków skupionych 
wokół Budki walczyła o przywództwo 
ze Schetyną.

Ale frakcja zachowawcza też ma roz-
sądne argumenty. Cokolwiek się teraz 
zrobi, mobilizacji z w yborów prezy-
denckich i tak już nie da się utrzymać. 
Entuzjazmowanie się, że „jest nas 10 mi-
lionów”, to pusty frazes. Większość gło-
sowała przeciwko Dudzie, w logice 
mniejszego zła. Bezpieczniej podzielić tę 
liczbę przez dwa, co zresztą będzie bliż-
sze bardziej miarodajnemu pomiarowi 
poparcia z pierwszej tury.

A tymczasem polska polityka wraca 
do sejmowej szarzyzny, do wyborów 
zostało ponad trzy lata i nie ma szans, 
aby odpalane teraz fajerwerki aż tak 
długo oświetlały niebo. Trzeba więc 
wrócić do normalnego trybu i robić 
swoje. A za wielkie projekty, jeśli będzie 
odpowiedni klimat, brać się dopiero 
w przededniu przyszłych kampanii.

Pod gabinetem Budki było w ubie-
głym tygodniu tłoczno. Przychodzili 
zwolennicy obu tych koncepcji. Samo 
kierownictwo weszło w nowy etap bez 
klarownej koncepcji. Z bolesną świa-
domością, że ołowiany szyld PO jest 
w stanie zatopić nawet najlepiej zapro-
jektowaną wyborczą łajbę. Ale i z wiarą 
we własne możliwości, szczęśliwą mo-
netę. Pocieszano się, że „Boria” oraz jego 
najbliżsi towarzysze (Cezary Tomczyk, 
Marcin Kierwiński, Sławomir Nitras, 
Agnieszka Pomaska, Jan Grabiec) tak na-
prawdę nie mieli jeszcze okazji, aby się 
upodmiotowić, zbudować nowy wizeru-
nek. Za Schetyny grali na drugim planie. 
A jak już zdobyli przywództwo, to waż-
niejsza była pandemia i kampania. Sam 
Budka dotąd głównie wspomagał pre-
zydenckich kandydatów, a przecież jest 
zdolnym frontmanem.

Uznano więc, że realizacja hasła „no-
wej PO” wcale nie wymaga od razu wiel-
kich reform. Teraz wystarczy pokazać 
nowe twarze, zmienić język, przedsta-
wić wreszcie program. Ma być odpowie-
dzialnie, merytorycznie, ale i atrak-
cyjnie. Nawet zlecono socjologiczną 
diagnozę. Równolegle trwają dyskusje, 
jak odbudować marniejące struktury 
i otworzyć partię, m.in. poprzez prost-
sze zasady wstępowania do niej. Ambit-
niejsze rozwiązania na razie odłożono. 
Wymiana szyldu? Ani przesądzona, ani 
też wykluczona.

A co w takim razie z Rafałem Trza-
skowskim? Lapsus posła Grabca, aby 
niedaw ny kandydat już nie w racał 

do ratusza na pełny etat, w sumie po-
kazał istotę rzeczy. Trzaskowski oczy-
wiście pozostanie pełnowymiarowym 
prezydentem stolicy. Ale po godzinach 
dodatkowo ma w yrabiać etat prezy-
denta opozycyjnej Polski, nadal po niej 
podróżować niczym prezydent Duda 
pomiędzy kampaniami, utrzymać żywy 
kontakt z wyborcami. A jeśli PiS zabierze 
się za samorządy, Trzaskowski po prostu 
stanie na czele ruchu oporu.

Na jak długo?
„Wiem, że czasami chcemy się obra-

zić na partie polityczne, ale one mają 
swoją rolę do odegrania, zwłaszcza je-
żeli będą chciały się odnowić, otworzyć 
na nowych ludzi i nowe idee” – mówił 

wymowną próbę zerwania łatki „opo-
zycji totalnej”. Zamiast „Mamy dość!” 
ma być teraz „Wszyscy razem!”. Sama 
kontestacja więc nie wystarczy, opozycja 
potrzebuje też afirmacji.

Raz jeszcze udało się wywołać wśród 
zg romad zonych spor y ent u zja zm. 
Przez chwilę przemknęło wspomnie-
nie Tuska sprzed niemal 20 lat, kiedy 
na fali antypartyjnego populizmu od-
palał projekt PO. Choć niektórym bliż-
sze pewnie było wspomnienie Tuska 
sprzed roku, który po klęsce opozycji 
w w yborach europejskich, na rocz-
nicę czer wcow ych w yborów, uchy-
lał się od wzięcia odpowiedzialności 
za ponowną konsolidację opozycji, tej 
partyjnej i tej obywatelskiej. Dopiero 
właśnie pasowany na jego zastępcę 
Trzaskowski podjął wyzwanie.

Oczy wiście trudno mieć do Tuska 
pretensje. W sumie trzeźwo ocenił swo-
je możliwości i rozpoznał rzeczywistość 
lepiej niż jego fani. Inne też były ubiegło-
roczne realia. Schetyna raczej nie ustą-
piłby pola swojemu szorstkiemu przyja-
cielowi, efektem byłaby wojna domowa 
na opozycji.

Trzaskowski z Budką mają dziś łatwiej. 
Nie dźwigają bagażu wieloletniej rywa-
lizacji, rugowania ze stanowisk, zjazdo-
wych wycinanek. Więzy wzajemnej lo-
jalności dziś jeszcze wydają się mocne. 
Trzaskowski uratował Platformę przed 
marginalizacją, może nawet rozpadem. 
Ale to przecież partia na niego postawi-
ła, zorganizowała udaną kampanię. Obie 
strony coś zyskały.

Ale czy pozostanie tak za rok, dwa? 
Zwłaszcza jeżeli ruch Trzaskowskiego 
faktycznie się zorganizuje, okrzepnie, 
przyciągnie ludzi, uzyska finansową 
niezależność. Czyli uzyska podmioto-
wość do prowadzenia samodzielnej gry. 
Wówczas może się okazać, że Platforma 
tylko mu przeszkadza. Wystarczy zresz-
tą, że ktoś zasieje ziarno niepewności, 
a relacja antagonistyczna sama się za-
cznie nakręcać. Czarny scenariusz? By-
najmniej, całkiem realistyczny.

Wspomnijmy Wałęsę i jego solidar-
nościowych doradców, Millera z Kwa-
śniewskim, trzech tenorów Platformy, 
niedoszłą koalicję PO-PiS, Tuska i Sche-
tynę. I wiele innych niby to na siebie 
skazanych politycznych komityw. Każda 
kończyła się tak samo. Polityczny interes 
teoretycznie skłaniał do współpracy, ale 
ambicje rozsadzały każdy wartościowy 
układ. Spójność udawało się zachować 
wyłącznie w relacjach hierarchicznych, 
podmiotowość wiodła zaś do anarchii. 
Trzaskowski z Budką już teraz mają 
o czym myśleć.

RAFAŁ KALUKIN

Trzaskowski nieopodal majestatycz-
nego „Daru Pomorza”. Ale zaraz doda-
wał: „Partie jednak nie wystarczą i dla-
tego podejmuję się tworzenia ruchu 
obywatelskiego”.

„Ruch obywatelski” oraz „nowa PO” 
mają odtąd wieść żywoty równoległe. 
Trzaskowski na miejskich r ynkach, 
w otoczeniu samorządowców, aktywi-
stów i ekspertów. Z kolei Budka w Sejmie 
i na partyjnych konwencjach. Pewnie 
nieraz przyjdzie im się przeciąć, stąd być 
może ryzykowna decyzja, aby już teraz 
obaj politycy stanęli na jednej scenie. Nic 
zresztą nie wskazuje, aby uczestnikom 
gdyńskiego wiecu Budka przeszkadzał. 
Przeciwnie, jego oszczędne wystąpienie 
zostało ciepło przyjęte.

Nie mniej istotne były symbole. Dzie-
sięć milionów kojarzy się z Solidarno-
ścią, stąd hasło „nowej solidarności”. 
Co z kolei pomaga rozbroić liberalne 
stereotypy. Trzaskowski mówił o miej-
scach pracy, usługach publicznych, kli-
macie, zasypywaniu głębokich podzia-
łów. „Musimy do nich wyciągnąć rękę, 
bo nie możemy liczyć na to, że wygramy 
tylko i w yłącznie słabością przeciw-
ników” – apelował. Trudno o bardziej 
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ROZMOWA  
P O L I T Y K I

Lepsza Polska 
nie spadnie z nieba

Rozmowa z prof. Krystyną Skarżyńską o tym, czego 
dowiedzieli się o sobie Polacy po ostatnich wyborach.

Krystyna Skarżyńska 
 – Kierownik Katedry Psychologii Społecznej SWPS 
w Warszawie i Pracowni Psychologii Politycznej 
w Instytucie Psychologii PAN. Członek Komitetu 
Psychologii PAN. Autorka, współautorka i redaktorka 
wielu fundamentalnych pozycji naukowych,  
m.in. „Psychologii politycznej”.
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EWA WILK: – Jak po wyborach prezydenckich powinni czuć 
się przegrani? Psychiczny dołek, zawód czy poczucie – jak 
mawiają sprawozdawcy futbolowi – zwycięskiego remisu?
KRYSTYNA SKARŻYŃSKA: – Mimo dużych kosztów psychologicz-

nych: wątpliwości co do demokratyczności wyborów, sporów 
w rodzinie, lęku przed zachorowaniem – ponad 20 mln Polaków 
poszło wybierać prezydenta. Szczególną determinację wyka-
zali wyborcy Rafała Trzaskowskiego. Duża część z tych 10 mln 
identyfikowała się z nim bardzo, wierzyła w jego demokratycz-
ną, otwartą narrację, skuteczność, energię. Polubili go i uwie-
rzyli, że jak wygra, to wyhamuje autorytarny walec. Zbierali 
podpisy, rozwieszali plakaty, ryzykując kłótnie z sąsiadami 
i dostanie po głowie od zacietrzewionego oponenta. Sponta-
nicznie przychodzili na spotkania, godzinami stali po zaświad-
czenie, by głosować mimo wakacyjnego wyjazdu, a po dwóch 
tygodniach jechali na drugi koniec Polski, żeby znów tam za-
głosować z powodu idiotycznego zarządzenia, że deklaracja 
obowiązuje na obie tury. Za granicą niekiedy płacili ciężkie 
pieniądze, by ich głosy dotarły na czas. Zgłaszali się na mężów 
i żony zaufania, stali godzinami przed lokalami wyborczymi, 
czasem w deszczu lub w upale. A w niedzielę przyszli do Parku 
Fontann świętować zwycięstwo Rafała (bo tak o nim mówili). 
Dzisiaj zapewne czują się przegrani i smutni.

Skąd brała się niebywała nadzieja na zwycięstwo  
– sondaże do końca wskazywały co najwyżej remis  
ze wskazaniem na Dudę?
Psychologia opisuje i wyjaśnia zjawisko przeszacowywa-

nia prawdopodobieństwa zdarzeń, których pragniemy. Samo 
myślenie o upragnionym wyniku wyborów subiektywnie go 
przybliżało. Zaangażowanie się z myślą, że przyniesie ono po-
żądane efekty, może być też jakąś psychiczną rekompensatą 
poniesionych kosztów (zainwestowanego czasu, energii, pie-
niędzy, ryzyka agresji). Ponadto niewielkie różnice sondażowe 
między kandydatami, a także wyniki pierwszego badania exit 
poll, zwiększały nadzieje na wygraną.

Wygrani triumfują. Nie ma dla nich znaczenia, że wygrali 
o włos i to w nierównej, nieuczciwej konkurencji?
Wyborcy Andrzeja Dudy podlegali podobnym procesom, ale 

popieranie osoby, która ma władzę, jest motywowane potrze-
bą zachowania status quo. Ich koszty związane z aktywnością 
wyborczą są rekompensowane realnymi i obiecanymi darami, 
jakie może oferować ten, kto ma już władzę. W dodatku – ich 
kandydat wygrał – mają nagrodę, której chcieli. Andrzej Duda 
miał olbrzymie wsparcie propagandowe, finansowe, opera-
cyjne. Dostał ponad 10 mln głosów, to sukces. Ale też zobaczył 
drugie 10 mln Polaków niezadowolonych z jego prezydentury. 
W przemowie po ogłoszeniu wyników nie słyszałam trium-
fu, w jednym zdaniu przepraszał za własne błędy popełnio-
ne w kampanii, by stwierdzić również, że niczego nie żałuje. 
Może jednak odczuwa jakiś dysonans między swoimi słowami 
i czynami? Wie, że wspierało go, przekraczając normy prawa 
i przyzwoitości, całe państwo, podczas gdy Trzaskowskiego 
– głównie samorządy i obywatele.

Frekwencja świadczy, że hasła „Mamy dość” i „LGBT  
to nie ludzie, to ideologia” okazały się nośne, trafione.  
Jakie kryją się za nimi emocje i postawy? 
Dobrze rezonowały z wartościami osób, do których były 

kierowane. W różnych miejscach świata osoby o liberalnych 
czy socjalliberalnych poglądach są bardziej podatne na hasła 
zmiany niż konserwatyści. Myślę, że hasło „dobrej zmiany” 
dało 5 lat temu wygraną konserwatywnej prawicy, bo zapewni-
ło jej trochę wyborców lewicowych, a nawet liberalnych, znie-
chęconych rządami PO. Dzisiaj połowa aktywnych Polaków, 
w tym większość młodych, lepiej wykształconych mieszkańców 
wielkich i dużych miast, chce prorozwojowej zmiany. Cenią oni 

takie wartości, jak poznawanie świata, indywidualne sukcesy, 
niezależność myślenia. Duszą się w Polsce, która nie respektuje 
praw człowieka, ogranicza działalność pozarządowych stowarzy-
szeń i samorządów lokalnych, piętnuje tych, którzy nie pasują 
do narodowo-katolickiego wzorca Polaka.

Wyborcy Trzaskowskiego i Biedronia w czerwcu 2020 r. naj-
silniej dostrzegli, jak niestarannie i nierozważnie tworzone jest 
w Polsce prawo i jak bardzo rządzący łamią obowiązujące zasady 
i procedury. Z kolei wyborcy Zjednoczonej Prawicy, co potwier-
dzają rozmaite badania, cenią posłuszeństwo, dbałość o porzą-
dek, skromność, lojalność, zdyscyplinowanie, współczucie dla 
innych. Widzą otaczający świat jako pełen zagrożeń. Boją się 
nowości i różnorodności, to bowiem wiąże się z niepewnością 
i niejednoznacznością. Preferują czarno-biały obraz świata, 
podejrzliwie odnoszą się do obcych kulturowo, obyczajowo, 
religijnie czy etnicznie. Osoby nieheteronormatywne stanowią 
dla nich obcy, niezrozumiały, a przez to zagrażający obiekt ste-
reotypów i uprzedzeń. Agresywna propaganda przeciwko takim 
osobom, kojarzenie ich z obcą ideologią, prowadzi do akcen-
towania związku z własną (obrona tradycyjnej rodziny i religii) 
i usprawiedliwiania agresji jako formy obrony przed tą „wrogą”.

Jednak siłą aktualnego prezydenta była przede wszystkim 
władza nagradzania. Niemal na każdym publicznym spotka-
niu przedstawiał się jako pomysłodawca i realizator 500+, trzy-
nastej emerytury, obniżenia wieku emerytalnego. I wspólnie 
z premierem oraz innymi działaczami rządzącej partii obiecy-
wał kolejne bonusy, obdarowywał gminy wozami strażackimi 
i kartonowymi czekami na grube pieniądze. Trzaskowski przy-
ciągał wyborców osobistymi walorami: otwartością, deklara-
cjami wspierania słabszych i atakowanych przez rządzących, 
a także znajomością świata i deklaracjami ponadpartyjności.

Obaj kandydaci wzbudzili nadzwyczaj silne afekty, 
pozytywne u zwolenników, negatywne u przeciwników. 
To kwestia ich osobowości? 
Muszę tu być ostrożna i poprzestać tylko na obserwacji ich 

publicznych zachowań i treści wypowiedzi. Prezydent Duda 
mówi dużo, ale w wielu jego wystąpieniach nie ma żadnych 
treści. W kampanii opowiadał głównie o swoich osiągnięciach 
(które na ogół nie były jego), na każdym spotkaniu w terenie 
stosował technikę wkradania się w łaski miejscowych władz 
i słuchaczy. Takie podnoszenie wartości partnera rozmowy 
może świadczyć o faktycznym braku pewności siebie, pokry-
wanej głośnym samochwalstwem. Nocne kontakty interne-
towe z młodymi ludźmi też świadczą o tym, że pewniej czuje 
się w relacji z osobami, nad którymi może mieć intelektualną 
przewagę oraz dla których może być autorytetem z racji swojej 
funkcji. A może i o jego samotności w pałacu. Nie organizo-
wał spotkań z wybitnymi naukowcami, nie utrzymuje wielu 
kontaktów ze znaczącymi europejskimi politykami, rozmawia 
z Trumpem, co nie wymaga dużych kompetencji poznawczych 
ani komunikacyjnych. Często podnosi głos, być może uważa, 
że to dodaje znaczenia jego słowom. Nie widziałam go w żadnej 
poważnej dyskusji z osobami myślącymi inaczej niż on. Jeżeli 
nie jest pewien własnej pozycji w układzie władzy, to nic dziw-
nego, że jest uległy wobec prezesa. Szkoda. W trudnej sytuacji 
politycznej indywidualne charakterystyki prezydenta stają się 
bardziej istotne niż w tzw. normalnych czasach. Wtedy liczy 
się otwartość poznawcza, zdolność do uwzględniania różnych 
perspektyw i słuchanie opinii ekspertów. I dobra, jasna komu-
nikacja z opozycją, ze społeczeństwem, nie tylko ze swoimi 
wyborcami. W zachowaniu Andrzeja Dudy tego nie widzę.

Rafał Trzaskowski pełnił w polityce i wokół polityki wiele 
funkcji, a to zwykle rozszerza horyzonty. W kontaktach jest bar-
dziej bezpośredni, a jego wypowiedzi są adresowane nie tylko 
do kolegów i własnego elektoratu. Chyba ma dość stabilną 
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samoocenę, co może ułatwiać mu znoszenie krytyki. Nie 
unika rozmów z przeciwnikami. Ma wspierającą, aktywną za-
wodowo i społecznie żonę. Nie wiem, czy ma dobre eksperckie 
i przyjacielskie zaplecze, które jest bardzo ważne dla skutecznej 
prezydentury. Ale dziś otaczają go miliony aktywnych, nieźle 
wykształconych obywateli. Gdyby wygrał, miałby duże szanse, 
by być dobrym prezydentem na trudne czasy.

Co psycholog społeczny może wyczytać z dostępnych już 
danych, które pokazują, jak głosowały różne segmenty 
społeczeństwa: miasto, wieś, młodzi, starzy itd.?
Przede wszystkim widać aktywizację osób między 18. a 29. ro-

kiem życia. To konsekwencja tego, że w pierwszej turze ofertę 
dla młodych składali niemal wszyscy kandydaci. Być może dla 
wielu pójście raz na wybory toruje decyzję do kolejnego głoso-
wania, nawet jeżeli już nie mogą zagłosować na swój pierwszy 
wybór. Wśród ponad 60 proc. tych młodych, którzy dopiero 
w drugiej turze poparli Trzaskowskiego, byli ci, którzy swoim 
głosem wyrażali oburzenie przeciwko temu, co robi i mówi 
aktualna władza.

Niespełna rok temu w rozmowie na łamach  
POLITYKI martwiłyśmy się o młodych – że jakoś nie żywią 
entuzjazmu wobec liberalnej demokracji. I dopiero gdy 
sami poczują, co to brak wolności, gdy dostaną po plecach 
od autorytaryzmu, się obudzą. Dostali?
Moje badania pokazywały, że w ostatnich kilku latach mło-

dzi mniej przychylnie oceniali zasady demokracji liberalnej 
niż starsi oraz byli mniej krytyczni wo-
bec łamania tych zasad w pierwszych 
latach „dobrej zmiany”. Podobne wyniki 
uzyskiwano w badaniach amerykań-
skich. I tam, i w Polsce najmłodsi wybor-
cy deklarowali poczucie niespełnienia, 
niepewność co do swojej przyszłości, 
a także pewne rozczarowanie wolnością, 
jaką daje liberalna demokracja. Młodzi 
Amerykanie często mówili: „Po co nam 
wolność, mamy ją w konstytucji; chce-
my władzy i pieniędzy”. Młodzi Polacy 
w roku 2016 częściej rozumieli wolność 
jako brak wszelkich ograniczeń i rzadziej 
niż starsi deklarowali, że jej doświadcza-
ją. Ich brak entuzjazmu dla III RP brał się 
z poczucia, że ich aspiracje, ambicje, po-
trzeby nie są dostrzegane przez kolejne rządy. Po pięciu latach 
władzy Zjednoczonej Prawicy są bardziej wrażliwi na nieszczę-
ścia postępującego autorytaryzmu. Młody elektorat Biedronia 
i Trzaskowskiego dostrzega silne naruszania praworządno-
ści, niestaranność w tworzeniu prawa, brak szacunku dla in-
nych ludzi.

Nie wiem, na jak długo sprzeciw wobec autorytarnej władzy 
zaktywizował ich politycznie. Może dostrzegli, że przy tak nie-
wielkiej różnicy, jaką podawały ostatnie sondaże, każdy głos 
się liczy. A to daje poczucie osobistego wpływu na politykę, 
wzmacnia poczucie skuteczności, bardzo istotne dla samo-
oceny, zwłaszcza u młodego człowieka.

Dlaczego starsi w większości poparli Dudę? Powinni pamiętać 
peerelowski autorytaryzm, a od tej władzy – poza powrotem 
do wczesnego wieku emerytalnego – dostają na razie 
znacznie mniej niż im obiecano.
Istotnie, ci między 50. a 60. rokiem życia w większości na nie-

go głosowali, chociaż nie dostają ani 500+, ani bonu na wakacje. 
Prawdopodobnie ich dorosłe dzieci z tego korzystają, a oni nie 
muszą już tak bardzo „sponsorować” swoich wnuków. Może 
tak są zmęczeni pracą, że czekają na emeryturę? Zapewne wa-
runki pracy dla wielu Polaków są tak mało satysfakcjonujące 

i tak silnie stresujące, że godzą się na obniżenie standardu 
materialnego, byleby nie doświadczać stresu. To temat wart 
głębszych badań.

Czy z powyborczych statystyk, a także badań prowadzonych 
intensywnie również przez panią w czasie pandemii 
i kampanii, można wyciągnąć jakieś nowe wnioski o polskim 
społeczeństwie, podważające dotychczasowe ustalenia? 
Nowe i ciekawe są dane dotyczące roli nieufności w posta-

wach Polaków. Zarówno w końcu marca (po trzech tygodniach 
od pierwszych zachorowań na Covid-19), jak i w końcu maja do-
rośli Polacy tym skrupulatniej przestrzegali reguł postępowania 
w okresie pandemii, im bardziej byli nieufni. Można wniosko-
wać, że brak zaufania społecznego – inni ci nie pomogą, możesz 
liczyć tylko na siebie – w szczególnych sytuacjach zagrożenia 
jest przystosowawczy. Ogólna nieufność społeczna silnie wiąże 
się z brakiem zaufania do polityki rządu, z obwinianiem władzy, 
że bardziej dba o to, by dalej rządzić, niż o zdrowie i życie obywa-
teli. Co więcej, ta władza, jak chyba żadna inna w III RP, podsyca 
nieufność do coraz to innych grup obywateli.

I jeszcze jeden nowy wynik z badań czerwcowych: ponad 
63 proc. dorosłych Polaków uważa, że nie ma w naszym kraju 
praworządności. Nie używaliśmy tego słowa, dawaliśmy konkret-
ne przykłady, a respondenci zaznaczali stopień, w jakim zgadzają 
się lub nie zgadzają z danym stwierdzeniem. Np. ze zdaniem: 
„Rządzący podejmują tylko takie decyzje, na które pozwala im 
obowiązujące prawo” zgadza się 33 proc., nie zgadza się 67 proc. 

dorosłych Polaków. Skoro w odpowiedzi 
na wszystkie te pytania zdecydowana więk-
szość uznawała, że praworządności nie ma, 
a tylko niecałe 50 proc. obywateli głosuje 
przeciwko wzmacnianiu władzy łamiącej 
prawo – to chyba znaczy, że ciągle wielu 
Polaków nie widzi związku praworządności 
ze swoim osobistym życiem. To sfera pracy 
dla demokratycznych prawników, polity-
ków, organizacji pozarządowych i społecz-
nych aktywistów.

Jak pani sądzi, co zostanie z entuzjazmu 
wokół osoby Rafała Trzaskowskiego?
To zależy nie tylko od niego i jego wybor-

ców, ale także od liderów innych opozycyj-
nych partii. Przez całą kampanię widzia-
łam w kolejnych badaniach, że elektoraty 

kandydatów opozycji są do siebie bardziej podobne i mniej kry-
tyczne wobec pozostałych niż sami kandydaci i liderzy ich par-
tii. Wiele wypowiedzi Biedronia, Hołowni i Kosiniaka-Kamysza 
było bardziej wrogich wobec Trzaskowskiego niż wobec Dudy.

Lepsza Polska nie spadnie z nieba. Tymczasem nie bardzo 
chcemy tolerować różnice interesów różnych grup. Nie umiemy 
– a może i nie bardzo chcemy – budować wspólnoty demokra-
tycznej, czyli otwartej na różnice interesów i poglądów w szcze-
gółowych sprawach, połączonej akceptacją demokratycznych 
reguł, budującej konsens w sprawach najważniejszych, a zdol-
ną do kompromisu w innych.

Czy Rafał Trzaskowski zechce taką szeroką wspólnotę budo-
wać? Dziś myślę, że potrafi, jeżeli będzie miał przy sobie na dłu-
żej te 10 mln dzielnych i mądrych obywateli. A my – obywatele 
– zechcemy działać nie tylko indywidualnie, ale także w sto-
warzyszeniach, instytucjach, samorządach i partiach. Tak, de-
mokratyczne partie są dla ludzi, możemy je tworzyć, zmieniać 
od środka nie tylko przez narzekanie, jakie są beznadziejne. 
Nie ma co czekać na cud. Pewne fundamenty już mamy, teraz 
organizujmy się wokół nich. Działania prospołeczne czynią 
nasze życie lepszym, a także polepszają nastrój.

ROZMAWIAŁA EWA WILK 

Nie bardzo chcemy 
tolerować interesy 

różnych grup. Nie umiemy 
budować wspólnoty 

demokratycznej, otwartej 
na inne poglądy. 
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Z ojczyzny  
na obczyznę

Kinga Duda, córka prezydencka,  
wróciła z zagranicy, gdzie mieszkała. 

Ale inne dzieci prominentnych polityków 
zostają tam na stałe.

MARTYNA BUNDAC órka prezydenta Andrzeja Dudy pojawiła się 
na wieczorze wyborczym ojca i wygłosiła zda-
nie, które miało świadczyć o jej zachodniej 
orientacji kulturowej. Gdy powiedziała, że bez 
względu na kolor skóry czy preferencje seksual-
ne wszyscy zasługujemy na ten sam szacunek, 
w komentarzach pojawiał się wątek, że to oczy-
wista perspektywa mieszkanki Londynu: miasta 

wszystkich ras, rządzonego przez muzułmanina.
W istocie Kinga Duda za krótko mieszkała w Londynie, żeby 

uznać ją za emigrantkę; wyjechała tam w lutym 2020 r., na staż 
w kancelarii prawnej, który jej przedłużono. Ale wiele dzieci 
prominentnych polityków wyprowadziło się z Polski na znacz-
nie dłużej, a nieraz trochę dalej. Syn premiera Mateusza Mora-
wieckiego, Jeremiasz, jest w Londynie, podobnie jak córka Jacka 
Kurskiego, niedawnego (i ciągle rzeczywistego) szefa telewizji.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli, Strasburgu i Luk-
semburgu jest cała ekipa z Polski: córka ministra spraw zagra-
nicznych Jacka Czaputowicza Magdalena Czaputowicz, córka 
Adama Lipińskiego, działacza PiS i byłego sekretarza stanu 
u Jarosława Kaczyńskiego, Marta Lipińska.

Są dzieci dwóch najbliższych współpracownic prezesa – słyn-
nej „pani Basi”, czyli Barbary Skrzypek – syn Marcin, i córka Ja-
dwigi Wiśniewskiej, europosłanki zaprzyjaźnionej z Jarosławem 
Kaczyńskim, Kinga Wiśniewska-Danek. Jest też córka kolejnej 
z osób z bliskiego kręgu prezesa – Marii Ochman, to Katarzyna 
Ochman-Kamińska. Najdalej, bo aż do Waszyngtonu, wyprowa-
dził się syn szefa służb specjalnych i wiceprezesa PiS Mariusza 
Kamińskiego – Kacper Kamiński.

Rodzinny bagaż
Powody, dla których młodsze pokolenie polityków opuściło 

kraj, są bardzo indywidualne, ale zawsze idą w poprzek poglą-
dowi, wyznawanemu przez starsze pokolenie wyborców PiS, 
że wyjazd jest niepatriotyczny i wręcz w jakiś sposób kompro-
mitujący dla rodziny.

Tyle tylko, że resortowe dzieci prawicy są nieodłączną czę-
ścią swojego pokolenia – wychowanego już w świecie bez eta-
tów. Pokolenia zdecydowanie bardziej mobilnego niż rodzice 
i dziadkowie. Szacuje się, że nawet co czwarty przedstawiciel 
dzisiejszych dwudziestoparolatków ma za sobą doświadcze-
nie dłuższego pobytu za granicą. Młodszym łatwiej ruszyć się 
z kraju także z tego powodu, że w nich zainwestowano – uczono 
ich języków, pokazywano świat. Z badań wynika, że im dziś 
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większy background kulturowy rodziny, tym więcej adresów 
w życiorysie.

Przypadek Kingi Dudy wydaje się modelowy. Świetne gim-
nazjum, dobre liceum, zwane Nowodworkiem, studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. I kolejne stypendia, czasem opłacane 
przez przyjaciół ojca (jak w przypadku stypendium na naukę 
w Kolegium Prawa Amerykańskiego, sponsorowane przez kan-
celarię bliskiego prezydentowi Rafała Kosa), ale też wywalczone 
ciężką pracą. Na UJ, w środowisku niechętnym jej ojcu, nie ma 
wykładowcy, który by jej nie chwalił.

W 2019 r., wraz z trzema innymi studentkami prawa na UJ, 
Kinga Duda zdobyła trzecie miejsce w prestiżowym między-
narodowym konkursie w Madrycie (do startu przygotowywała 
ją między innymi kancelaria Kubas, Kos, Gałkowski). Nagrodą 
był właśnie staż w Londynie. Nim to się stało, Kinga Duda zali-
czyła jeszcze wizytę studyjną w Waszyngtonie. W maju 2019 r. 
kilkunastu najlepszych studentów wylądowało tam z Rafałem 
Kosem. To było wydarzenie – wzięli udział w spotkaniu z Donal-
dem Trumpem. – A wieczorem poszli z Kosem na kolację do re-
stauracji prawie stuletniego The Hay-Adams Hotel, naprzeciwko 
Białego Domu. Pasja, z jaką ci młodzi dyskutowali podczas ko-
lacji o prawie, robiła wrażenie – relacjonuje jeden z uczestni-
ków spotkania.

W listopadzie 2019 r. Kinga Duda poinformowała, że otrzy-
mała pracę w prestiżowej kancelarii prawnej Maruta Wachta, 
w oddziale warszawskim. Po trzech miesiącach odeszła: wyle-
ciała do Londynu odebrać nagrodę za konkurs w Madrycie. Sta-
żowała w London Court of International Arbitration, kancelarii 
sponsora studenckiego konkursu. Na stażu można tam zarobić 
nawet 100 tys. funtów rocznie (w 2019 r. prezydent RP zarobił 
243 tys. zł brutto). Londyńska kancelaria jest zainteresowana 
dalszą współpracą z Kingą Dudą.

Jazda drugą klasą
Do Londynu wyjechał też syn premiera Mateusza Morawiec-

kiego, Jeremiasz. Jemu karierę naszkicowali rodzice, a konkret-
nie – mama. Chłopak zdał maturę, miał 20 lat, i trzeba było coś 
zdecydować. Wykształcenie w rodzinie Morawieckich zawsze było 
sprawą pierwszoplanową. Jeszcze mieszkając we Wrocławiu, Mo-
rawieccy wybrali dla dzieci żydowską podstawówkę – Szkołę Dia-
logu Kultur Etz Chai, modną wśród wrocławskich elit, ale przede 
wszystkim skuteczną w nauczaniu i dającą absolwentom ów trud-
no wycenialny kapitał kulturowy (a przy okazji Jeremiasz nauczył 
się hebrajskiego). Gdy dzieci poszły do liceum, rodzice wozili je 
w wakacje w nieoczywiste miejsca – do polskich enklaw w sy-
beryjskim Kraju Ałtajskim, wysyłali do porządkowania polskich 
cmentarzy w okolicach Mińska, Kobrynia czy Grodna, żeby zoba-
czyły coś więcej niż disneylandy. Po maturze Iwona Morawiecka 
zaproponowała dla syna London School of Economics; liczył się 
prestiż uczelni, a nie bez znaczenia był fakt, że w Londynie od lat 
mieszka siostra Mateusza Morawieckiego. Rozważano też inży-
nierię na Uniwersytecie Queen Mary w Londynie. Premier, który 
niewiele wcześniej, w marcu 2014 r. podczas Forum Ekonomicz-
nego w Londynie, nawoływał Polaków do powrotów – przekonu-
jąc, że „Jeśli wrócicie do kraju, będziecie u nas elitą, w Wielkiej 
Brytanii będziecie prawdopodobnie zawsze jechać drugą klasą” 
– odciął się od rodzinnych dyskusji o wyjeździe, mówiąc, że „syn 
ma swoje lata, więc niech sam wybiera”. Sam też ma w życiorysie 
studia na Uniwersytecie Hamburskim.

Nie zamierza wracać z Londynu także Zuzanna Kurska, cór-
ka Jacka Kurskiego, byłego posła, byłego wiceministra kultury 
i prezesa, który rządzi telewizją TVP. Skończyła studia na King’s 
College i została, żeby obronić doktorat. Bada zaburzenia w po-
strzeganiu własnego ciała. Jej ścieżka jest z kolei typowa dla lo-
sów młodych naukowców. W rocznikach 80. nie jest tajemnicą, 

że praca w tym zawodzie polega dziś właśnie na mobilności. 
Mieszka się tam, gdzie się pracuje, a pracuje się tam, gdzie moż-
na robić badania. Przed Wielką Brytanią w CV Zuzanny Kurskiej 
są Stany Zjednoczone – program dla młodzieży, w ramach któ-
rego naukę łączy się z pracą, a jeszcze wcześniej – szkoła śred-
nia w Brukseli, przy ojcu, który był tam wówczas europosłem. 
W filmiku, który miał przekonać Amerykanów do zaproszenia 
jej, opowiada, że pierwszy epizod wyjazdu na dłużej z Polski ją 
odmienił. Otworzył horyzonty, pokazał, że życie może wyglądać 
inaczej, niż sądziła w Polsce, i że ogromnie jej zależy, by jeszcze 
bardziej poszerzać tę perspektywę.

Kompetentni i spokrewnieni
Syn Mariusza Kamińskiego wylądował w Waszyngtonie. 

Został doradcą delegowanego z Polski wicedyrektora w Banku 
Światowym ze wskazania prezesa NBP Adama Glapińskiego. 
Wcześniej pracował dla PiS: jako radny powiatowy w Otwocku 
czy pracownik w centrali partii.

Gdy sprawą jego zatrudnienia w Wa-
szyngtonie zainteresowały się media, 
także zagraniczne, Bank Światowy 
wydał oświadczenie, że „wyboru 
doradców i dyrektorów w Banku 
Światowym dokonują sami dyrek-
torzy wykonawczy, którzy są z ko-
lei mianowani przez dyrektorów 
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banku; kierownictwo BŚ nie uczestniczy w tych procesach”. 
Adam Glapiński, szef NBP, który wskazał jego kandydaturę 
(a sam zasłynął hojnym wynagradzaniem dyrektorek), obsta-
je, że zaważył kompetencje młodego Kamińskiego. Jego ojciec 
Mariusz Kamiński każdego, kto dopatruje się w zatrudnieniu 
syna ręki ojca, straszy sądem.

Również w życiorysie Kamińskiego był krótki epizod w Bruk-
seli. Także europarlament, podobnie jak Bank Światow y 
w Waszyngtonie, poczuł się zobowiązany, by wydać oficjal-
ne oświadczenie dzieci polskich polityków. Listy zatrudnio-
nych w europarlamencie są jawne, a zbieżności nazwisk dały 
do myślenia dziennikarzom „Der Spiegel”; w Niemczech takie 
przykłady nepotyzmu by nie uszły. W oświadczeniu eu-
roparlamentu napisano, że obsadzanie stanowisk leży 
w gestii europosłów, ale dla Polski opłacanych jest 
kilkakrotnie więcej etatów niż dla innych krajów.

Ale też, jeśli prześledzić kompetencje krewnych, 
okazuje się, że nie są złe. Np. 35-letnia Kinga Wi-
śniewska-Danek, córka Jadwigi Wiśniewskiej, pra-
cownica biura audytora Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w Luksemburgu, ma całkiem 
dobre papiery. Egzamin aplikacyjny kontrolerski 
zdany za prezesury Krzysztofa Kwiatkowskiego 
z oceną celującą, liczne nagrody za pracę w NIK, 
znajomość angielskiego, niemieckiego i fran-
cuskiego. – Skończyłam dwa kierunki studiów 
w Szkole Głównej Handlowej, finanse i banko-
wość z wyróżnieniem oraz zarządzanie i mar-
keting. Pracowałam w biznesie prywatnym, 
a potem w Najwyższej Izbie Kontroli. Od nie-
mal 10 lat pracuję w instytucjach kontrolnych, 
posiadam rozległe doświadczenie audytorskie 
– opowiada.

Ale zaplecze też ma. W czasie, kiedy An-
drzej Duda świętował w yborczy triumf 
w Pułtusku, prezes PiS modlił się na Jasnej 
Górze, a towarzyszyła mu właśnie Jadwiga 
Wiśniewska, do której, jak mówią w partii, 
Jarosław Kaczyński ma słabość. W ostat-
nich wyborach do europarlamentu prezes 
gratulował jej wyniku; miała trzeci rezultat w Pol-
sce, po Beacie Szydło i Jerzym Buzku.

Ci wracają, ci się chowają
Niezależnie od okoliczności wyjazdów, dzie-

ci polityków, zwłaszcza tych popularnych, mają 
więcej niż ich rówieśnicy powodów, by się odciąć 
od kraju. Stałym wątkiem opowieści jest kaso-
wanie kont na portalach społecznościowych. 
A przecież są z pokolenia, którego życie – zwłasz-
cza to licealne czy studenckie – dzieje się na rów-
ni w realu i w sieci.

Kinga Duda skasowała konto na początku 
kampanii swojego ojca, dzieci Morawieckich tuż 
po przeprowadzce z Wrocławia do Warszawy – tym 
samym tracąc kontakt z dotychczasowymi kolegami 
ze szkół. Nawet jeśli początkowo próbują obronić prawo 
do istnienia w sieci, poddają się, gdy na okładki tabloidów 
trafiają pierwsze zdjęcia, które ktoś ukradł z tych kont albo 
zrobił im z ukrycia. W przypadku dzieci prezydenckich czy pre-
mierowskich w kadr nieraz wchodzi oficer BOR, pilnujący ich 
nawet, gdy idą na plotki z przyjaciółką.

Z tego scenariusza udało się wyłamać tylko dzieciom Broni-
sława Komorowskiego. Może dlatego, że gdy ojciec zostawał 
prezydentem, były już dorosłe. Cała piątka odmówiła 

udziału w kampanii ojca; akurat była powódź, biegali z szuflami 
pomiędzy zalanymi domami, a mieszkańcy nie mieli pojęcia, 
kto im sprząta.

Odmówili, bo wiedzieli, czym to pachnie. Gdy pod ich domem 
w latach 90. po raz pierwszy stanęła limuzyna i ochroniarz, zwy-
czajnie się wstydzili. Potem robili wiele, by nikt nie kojarzył ich 
z nazwiskiem ojca, i kategorycznie odmawiali ochrony. W roku 
kampanii prezydenckiej mieli już własne środowiska i własny do-
robek w pozarządówce. Byli z roczników, w których nieistnienie 
w sieci nie oznaczało jeszcze nieistnienia w ogóle. Imprezy były 
dawno za nimi, i paparazzi mogli co najwyżej się ponudzić. Ale 
młodszym pokoleniom będzie trudniej. Starsza córka Marty Ka-

czyńskiej, Ewa, weszła właśnie w wiek instagramowy. Wśród 
jej równolatków jeśli cię tam nie ma, to nie żyjesz. Jest 
na etapie ścigania się z wynajętymi przez rodzinę specjali-

stami we wrzucaniu zdjęć do sieci i ich usuwaniu. Wrzu-
ca: siebie w krwawym makijażu na Halloween (podczas 
gdy matka pisze w felietonie, że Halloween to diabelskie 
święto) czy w łazience, z dopiero co urodzonym rodzeń-
stwem. W PiS już przebąkuje się o wysłaniu jej na naukę 

w jakieś bardziej oddalone miejsce.
Tymczasem dziadek Kingi Dudy poinformował 

właśnie tabloidy o jej powrocie. Wedle popu-
larnego w swoim pokoleniu sądu, że wyjazd 

to krzywda, poniewierka, ale i sprzeniewie-
rzenie się patriotyzmowi, ogłaszał ów po-
wrót z ulgą.

Ta k ie pow rot y cz a sem się udają 
i po latach przemieszkanych w innym 
kraju, w innej atmosferze. Ale Polska nie 
okazuje się łatwym miejscem do życia. 
Katharina Arnold-Rokita, córka Nelli 
i Jana, wróciła w 2018 r., bo Google For 

Startups zaproponowało jej współpracę 
w roli mentora i eksperta od startupów. 

Zgodziła się, bo – w porównaniu do Niemiec, 
w których przemieszkała przez ostatnich 10 lat 
– polski biznes jest na tyle dynamiczny, że po-
trafi być zaskakujący, i na tyle młody, że bardzo 

potrzebuje wsparcia. A jakoś tam czuje zobo-
wiązanie wobec kraju. Jest osobą wolną, mogła 

sobie pozwolić na przyjazd.
Dwa pierwsze lata na Saskiej Kępie w Warsza-

wie pokazały, że aby tu żyć, trzeba zatroszczyć się 
o równowagę. – Odczuwam w Polsce napięcie spowo-

dowane podziałami. Czuję też presję, właściwą kra-
jom na dorobku. W Niemczech, w których każdy coś 
już ma, czegoś się dorobił, w codziennym życiu szuka 
się przede wszystkim równowagi i luzu – opowiada. 
– Nawet jeśli jest to luz czasem przesunięty do granic 
absurdu, gdy mieszkańcy dzielnicy protestują prze-
ciwko otwarciu w ich sąsiedztwie nowej kawiarenki, 
bo podwyższy standard okolicy, a ta podrożeje, i nie 
będzie ich na nią stać.

W antykorporacyjnym Berlinie trudno nawet 
przyznać się do pracy przy startupach. Berlińczy-
cy patrzą, jakby przyznawała się, że jest analitycz-
ką w banku. Czyli źle. Polska jest w tych kwestiach 

na przeciwnym biegunie. Katharina Arnold-Rokita 
pewnie już zawsze będzie gdzieś pomiędzy. Zostaje 
w Polsce, ale pod warunkiem że raz na dwa, trzy 

tygodnie wyskoczy na chwilę do Berlina, gdzie 
ma mieszkanie.

MARTYNA BUNDA
Współpraca Anna Dąbrowska, Katarzyna Kaczorowska©
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Daleko jeszcze?
Rozmowa z prof. Adamem Kucharskim, epidemiologiem brytyjskim, 

który kształtował globalną strategię wobec pandemii Covid-19.

31 grudnia 2019 r. Komisja Zdrowia 
chińskiego miasta Wuhan raportuje 
przypadki dziwnego zapalenia płuc. 
Okazuje się, że chorobę wywołuje 
nieznany wcześniej koronawirus. 

Pięć dni później donosi o tym WHO. 13 stycznia 
pierwszy przypadek infekcji odnotowany zostaje 
poza granicami Chin. 11 marca WHO stwierdza 
oficjalnie, że mamy do czynienia z pandemią. Mie-
siąc później nadaje chorobie nazwę – Covid-19. 
Liczba zmarłych przekracza tysiąc. Wirus zauwa-
żony zostaje w kilkunastu państwach Europy. 
W Polsce – 4 marca. Lawina zakażeń rusza, strach 
pada na miliardy ludzi, rządy zamykają grani-
ce, ludzie zamykają się w domach, gospodarka nieruchomieje… 

Ten czas wydaje się bliski i odległy jednocześnie. Bliski – bo wia-
domości ze świata wciąż przesycone są statystykami zgonów. Da-
leki – bo dzisiejsze niewielkie wskaźniki infekcji podsuwają nam, 
mieszkańcom Europy, a zwłaszcza jej wschodniej części, myśl, 
że może wytoczyliśmy działa kalibru niewspółmiernie dużego 
do zagrożenia? O tym, na jakim etapie pandemii właściwie się 

znajdujemy, dokąd zmierzamy i czy zasadne jest 
poczucie zażenowania własnym strachem, w któ-
rym przeżyliśmy tegoroczną wiosnę, rozmawiamy 
z prof. Adamem Kucharskim, wybitnym epide-
miologiem z London School of Hygiene&Tropical 
Medicine (niemówiącym po polsku Brytyjczykiem 
z nazwiskiem po dziadku).

Kucharski zaczął jako matematyk, po czym 
zajął się epidemiologią. Modelował i badał w te-
renie dynamikę wirusów Zika, eboli, dengi, pta-
siej grypy. Jest jednym z najwybitniejszych świa-
towych specjalistów w tej dziedzinie i autorem 
wydanej także w Polsce książki „Prawa epidemii” 
(POLITYKA 15). Kształtował bezpośrednio stra-

tegię Wielkiej Brytanii wobec Covid-19 i – pośrednio – strategię 
większości pozostałych państw świata.

Po raz pierwszy spotkaliśmy się (wirtualnie) z prof. Kuchar-
skim dwa miesiące temu, w chaosie szczytu zachorowań, kiedy 
większość państw europejskich trwała w paraliżu (POLITYKA 17). 
Mówił wtedy: „Ten wirus jest niezwykle trudny do opanowania. 
Ma wszystkie te cechy, których nie chcielibyśmy u niego widzieć”.

ilustracja patryk sroczyński
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 KAROL JAŁOCHOWSKI: – Czego 
dowiedzieliśmy się od chwili, kiedy 
ostatnio rozmawialiśmy?
ADAM KUCHARSKI: – Widzimy większe, 

niż przypuszczaliśmy, zróżnicowanie 
pandemii. Niektóre kraje – jak Indie czy 
Republika Południowej Afryki – wpro-
wadziły rygorystyczne ograniczenia, 
a mimo to obserwują rosnące liczby 
infekcji. W Stanach Zjednoczonych 
restr ykcje najpier w w prowadzono, 
a potem złagodzono – co skończyło się 
poważnymi wzrostami. Są wreszcie pań-
stwa, które zdołały utrzymać pandemię 
na umiarkowanym poziomie.

Może zamiast o jednej pandemii 
lepiej mówić o wielu lokalnych, 
rozgrywających się jednocześnie 
epidemiach?
Tak, będziemy musieli to zjawisko ba-

dać w dużo mniejszej skali niż dotych-
czas, z większą rozdzielczością. W jed-
nych regionach zaraza wygasa, w innych 
się roznieca. Musimy częściej, niż przy-
puszczaliśmy, aktualizować szczegóło-
wy obraz jej aktywności.

Rolę jakich czynników przeceniliśmy 
albo jakich nie doceniliśmy parę 
miesięcy temu?
Widzimy, jak duże znaczenie mają 

zamknięte przestrzenie, a jak znikomy 
wpływ wydarzenia na otwartym powie-
trzu. Teraz możemy uszczegóławiać mo-
dele. Niezmiennie trudno było przewi-
dzieć długofalowe zachowania ludzkie. 
Dziś rozumiemy lepiej, jak w pandemii 
zmienia się dynamika kontaktów spo-
łecznych. Niestety, wiele państw nie ze-
brało dostatecznie wielu danych w czasie 
nasilenia pandemii, gdy utraciły nad nią 
kontrolę. Efektem jest luka w rozumieniu 
konsekwencji otwarcia szkół, obiektów 
rekreacyjnych, barów, restauracji. Teraz 
różne państwa otwierają je w różnym 
porządku, co jest odbiciem braku do-
statecznej ilości informacji o związanym 
z tym ryzykiem.

Do symulowania pandemii używacie 
wciąż tych samych modeli – tylko lepiej 
dostrojonych do bieżącej sytuacji?
Rozwinęliśmy sporo nowych. Współ-

czynnik reprodukcji wirusa jest bardzo 
użyteczny, ale kiedy liczba przypadków 
spada do niskiego poziomu, ważniejsze 
staje się śledzenie pojedynczych interakcji 
ludzi w konkretnych obiektach. Badamy 
więc wiele modeli symulujących miejsca 
pracy, konkretne miasta. Sprawdzamy, ja-
kie efekty będą miały tam właśnie wpro-
wadzane restrykcje.

Można już rzetelnie ocenić skuteczność 
konkretnych restrykcji? 
Bardzo trudno jednoznacznie stwier-

dzić, które z nich miały największe zna-
czenie. Tak wiele państw wprowadziło 

ich sporo w tym samym czasie. Nie 
wiemy dokładnie, kiedy dochodziło 
do zakażeń. Przyglądamy się później-
szym danym i próbujemy zrozumieć, 
co z pandemią działo się wcześniej. Po-
dejrzewam, że będziemy o tym bardzo 
długo debatować.

Możemy otwierać szkoły jesienią? 
Ze słynnych modeli prof. Neila 
Fergusona z londyńskiego Imperial 
College wynikało, że sama obecność 
dzieci w szkołach ma znikomy wpływ 
na pandemię.
Oczywiście, nie chodzi tylko o dzieci, 

ale o to, jak funkcjonują w społeczeń-
stwie. Ich powrót do szkół oznacza po-
wrót rodziców do miejsc pracy, co może 
zmienić dynamikę pandemii. Badamy to. 
Wydaje mi się, że musimy być ostrożni. 
We wrześniu wiele państw będzie jeszcze 
ogarniętych pandemią. Dokonywanie 

We wschodniej Europie pytamy 
o to, czy na odpowiedź układu 
immunologicznego mogły mieć wpływ 
obowiązkowe w regionie szczepienia 
BCG przeciw gruźlicy. Pojawiła się 
hipoteza, że można mówić o jakiejś 
korzystnej zależności.
Nie znam żadnych bezspornych dowo-

dów na związek przyczynowo-skutkowy 
między szczepieniami przeciw gruźlicy 
i odpornością na Covid-19 – ani na wpływ 
innych czynników na tę odporność. 
Na razie, opierając się na doświadcze-
niach z przeszłości i na obserwacji sposo-
bu, w jaki zakażają się pracownicy służby 
zdrowia i jak budują odporność, musi-
my zakładać, że większość populacji jest 
wciąż podatna na infekcję. I wydaje się, 
że zniesienie restrykcji spowoduje skok 
liczby zakażeń. Musimy też zrozumieć, 
jak szybko wygasa ewentualna świeżo 

Potwierdzone przypadki Covid-19
(dzienna liczba przypadków na milion mieszkańców, 3-dniowa średnia krocząca, stan na 15.07.2020 r.)
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brak danych ŹRÓDŁO: EUROPEJSKIE CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

tak dużej zmiany i tak wcześnie będzie 
obarczone ryzykiem.

Są jakieś potwierdzone prawidłowości 
w częstości występowania 
Covid-19 w różnych społecznościach? 
Na pewno zauważamy większą koncen-

trację zachorowań wśród uboższych grup 
społecznych, jak w Stanach Zjednoczo-
nych. Do pewnego stopnia widać to w et-
nicznych prawidłowościach infekcji. Ale 
niekoniecznie ma to związek z konkretny-
mi osobami. Być może większe znaczenie 
ma rodzaj wykonywanych przez członków 
tych grup prac. Widzimy też ogromne róż-
nice liczby zachorowań wśród społeczno-
ści żyjących tuż obok siebie, czego przykła-
dem są robotnicy migracyjni w Singapurze 
w porównaniu z pozostałymi mieszkańca-
mi tego państwa-miasta. Będziemy obser-
wowali wiele takich rozbieżności podczas 
dalszego luzowania restrykcji.

nabyta odporność po przejściu infekcji 
– choćby w kontekście szczepionki.

Ruch antyszczepionkowy 
to równoległa pandemia. Pojawienie 
się szczepionki może nie zakończyć 
kłopotów – bo, być może, mało kto 
zechce z niej skorzystać.
Potencjalnie to spore wyzwanie. Sądzę 

jednak, że nie powinniśmy przesadzać 
z pesymizmem. Równie możliwe jest, 
że po roku doświadczeń z pandemią lu-
dzie będą szczepić się chętniej, niż dzisiaj 
deklarują. Ale trzeba przygotowywać się 
i na gorszy wariant – na to, że szczepion-
ka okaże się umiarkowanie skuteczna. 
Może będzie powstrzymywać chorobę, 
ale nie infekcje? I ta ograniczona efek-
tywność połączona z niechęcią do szcze-
pień nie ograniczy pandemii w pożądany 
sposób. Może jednocześnie trzeba bę-
dzie stosować inne środki. Ale nawet ©
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jeśli zredukujemy transmisję o połowę 
czy o trzy czwarte, to różnica w przebie-
gu pandemii będzie kolosalna.

Jaka część tej pandemii rozgrywa się 
poza zasięgiem radarów, w sposób 
niezauważony?
Szacujemy, że w szczycie pandemii 

w Europie raportowano mniej niż 5 proc. 
przypadków objawow ych. Możliwe, 
że odnotowywano zaledwie 2–3 proc. 
wszystkich infekcji. Oczywiście od tam-
tej pory zaszła znacząca zmiana, ale 
to raczej nie oznacza, że połowa czy trzy 
czwarte populacji przeszły już infekcję. 
Raczej chodzi o 10–20 proc. – i to w re-
gionach najciężej doświadczonych pan-
demią. Zgadza się to z niektórymi ra-
portami na temat obecności przeciwciał 

Mamy nadzieję, że potrafimy działać 
w sposób bardziej precyzyjny. Wiemy, 
mniej więcej, przy jakich specyficznych 
okazjach dochodzi do transmisji. Spójrz-
my choćby na Hongkong. Wiele osób 
zaczęło tam pracować z domu, nałożo-
no ograniczenia na bary i restauracje, 
wszyscy nosili maski – i udało się unik-
nąć całkowitego wyłączenia gospodarki. 
Podejrzewam, że tego typu rozwiązania 
będzie stosowało więcej państw, nie 
posuwając się do totalnego lockdownu. 
Ale Azji trzeba się przyglądać uważnie. 
W Hongkongu i Japonii liczba przy-
padków zaczęła znowu rosnąć. Będzie 
okazja, żeby sprawdzić, czy tamtej-
sze dotychczasowe metody zadziałają 
i tym razem.

społeczności, w których pojawiły się 
pojedyncze przypadki infekcji. W prak-
tyce przypominało to lokalne lockdow-
ny. Tylko czy da się te środki stosować 
na dłuższą metę?

Mieliśmy nadzieję, że zdołamy 
stosunkowo szybko osiągnąć 
odporność stadną. Musimy o niej 
raczej na razie zapomnieć?
Przede wszystkim wciąż nie ma jasno-

ści, przez jak długi czas utrzymuje się 
odporność. Jeśli zaś idzie o odporność 
stadną, to ja rozumiem ją jako punkt, 
do którego się dochodzi bez pomysłu 
na powstrzymanie pandemii. Państwa, 
którym mimo wysiłków nie udaje się 
ograniczyć wzrostu liczby zachorowań, 
osiągną pewien poziom odporności, 
co zapewne zmieni kształt krzywej pan-
demii. Ale biorąc pod uwagę liczbę nie-
wiadomych, powiedziałbym, że znosze-
nie ograniczeń w nadziei, że osiągniemy 
punkt odporności zbiorowej, nie skończy 
się dobrze.

Jak ocenia pan szwedzki 
„eksperyment”, w którym rząd 
nie zdecydował się na wprowadzenie 
restrykcji tak radykalnych jak 
reszta świata?
Z naukowego punktu widzenia przy-

datna będzie pozyskana w Szwecji wiedza 
na temat tego, jak metodą umiarkowa-
nych środków kontroli udało się tam spro-
wadzić współczynnik reprodukcji wirusa 
do wartości bliskiej jedności. Szwedzi sto-
sowali restrykcje o zróżnicowanym natę-
żeniu – i udało im się spłaszczyć krzywą 
intensywności transmisji. Z tym że w ich 
przypadku to spłaszczenie wciąż ozna-
cza dość dużą liczbę infekcji. Przypusz-
czam, że kiedy inne kraje zaczną luzować 
ograniczenia, zatrzymają się na poziomie 
restrykcji podobnym do obowiązującego 
w Szwecji. Z tym że poziom infekcji bę-
dzie znacznie niższy. To znaczy: byłoby 
wspaniale, gdyby tak było.

Czy warto w ogóle mówić o powrocie 
do normalności w przewidywalnej 
przyszłości?
W perspektywie kilku najbliższych 

lat – raczej nie. Zasadniczym celem jest 
utrzymywanie infekcji z dala od ludzi 
najbardziej narażonych na ryzyko, na-
śladując kraje azjatyckie i Nową Zelan-
dię. I dopóki nie będziemy mieli łatwo 
dostępnej szczepionki lub skutecznych 
leków przeciw w irusow ych, pow rót 
do normalności jest w zasadzie niemoż-
liwy. Być może będą jakieś państwa, 
w których w wyniku niekontrolowanego 
wybuchu pandemii pojawi się trwała od-
porność zbiorowa, ale w skali globalnej 
nie ma o tym mowy. Przed nami wciąż 
długa droga, niestety.

ROZMAWIAŁ KAROL JAŁOCHOWSKI

Dopóki nie będziemy mieli łatwo dostępnej szczepionki  
lub skutecznych leków przeciwwirusowych,  

powrót do normalności jest w zasadzie niemożliwy. 
Przed nami wciąż długa droga, niestety.

Możemy z pełnym przekonaniem 
– naukowo – potwierdzić, 
że lockdowny, które wprowadziliśmy 
w Europie, miały sens? 
Nie przesadziliśmy z reakcją?
Lockdown polega generalnie na tym, 

że wiele rzeczy robi się jednocześnie. 
Na początku pandemii nie było jasno-
ści, które restrykcje są bardziej ważne, 
a które mniej. Trudno byłoby zadziałać 
precyzyjniej, nie ryzykując wzrostu licz-
by zachorowań. W przyszłości będziemy 
z pewnością próbowali działać bardziej 
punktowo, także dzięki doświadczeniom 
państw azjatyckich, zamykając obiekty 
generujące wysokie ryzyko, a pozosta-
wiając otwarte pozostałe. Będziemy też, 
na przykład, badać skutki uboczne pracy 
zdalnej. Bo nawet jeśli nie zmusza się lu-
dzi do pozostawania w domach, to i tak 
nie będą się już przemieszczać jak daw-
niej, odwiedzać barów i restauracji. Mię-
dzy ograniczeniami jest wiele interakcji 
niedostrzegalnych, kiedy myśli się tylko 
w kategoriach lockdownu albo jego braku.

Co takiego zrobiły nieprzesadnie 
bogate państwa, takie jak Wietnam czy 
Kambodża, że udało im się skutecznie 
zdławić pandemię bez paraliżowania 
państwa?
Wcześnie zarządziły bardzo szczelne 

blokady granic. Prowadziły restrykcyj-
ną i szeroką politykę śledzenia kontak-
tów. Obejmowały kwarantanną całe 

w ludzkich organizmach. Wciąż nie wie-
my, jaki wkład w pandemię mają osoby 
o bardzo łagodnych objawach i przecho-
dzące infekcję bezobjawowo. Nie wie-
my, czy stają się odporne, czy nie. Wiele 
pytań. Bardzo trudno badać te grupy 
na bieżąco. Można je odnajdywać, tylko 
kiedy okazuje się, że mają związek z ja-
kimś bieżącym ogniskiem zakażeń.

Niektóre doniesienia, na przykład te 
ze Stanów Zjednoczonych, sugerują, 
że chociaż rośnie liczba infekcji, 
niekoniecznie rośnie liczba zgonów.
Niestety, ten trend wydaje się prze-

szłością. Mamy raczej do czynienia 
z w ięk sz y m za k resem testowa n ia 
i z pojawianiem się ognisk wśród ludzi 
młodych, którzy zwykle mają łagodne 
objawy choroby. Infekcje w USA obję-
ły już grupy osób starszych i na przy-
kład w Teksasie odnotowuje się potęż-
ny wzrost liczby hospitalizacji oraz 
– od kilku dni – także zgonów. Podej-
rzewam, że to zjawisko przesunięcia 
w czasie będzie trwało: ogniska będą 
się pojawiać wśród młodych, obejmo-
wać starszych i skutkować wieloma 
przypadkami śmiertelnymi.

Oscylator, czyli okresowe nakładanie 
i zdejmowanie radykalnych 
restrykcji, o którym wszyscy 
mówiliśmy przed paroma miesiącami, 
wciąż wydaje się narzędziem, 
którego będziemy zmuszeni użyć? 
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AGNIESZKA SOWA

ARKADIUSZ PANASIUK

Z ałożona przez księdza funda-
cja nazywa się Ekologiczne 
Forum Młodzieży. To ona ma 
zapisaną w oficjalnych doku-
mentach misję walki z ekoter-

roryzmem. Misja jest trudna, być może 
właśnie dlatego w Czerlonce obok Bia-
łowieży fundacja na wydzierżawionej 
od leśnictwa Białowieża działce buduje 
„dom wspólnej modlitwy”. Murowana 
budowla, jeszcze nieskończona, wyglą-
da na niewielki kościół. Prywatna fun-
dacja ma prawo budować dom wspólnej 
modlitwy, kaplicę czy kościółek. Pro-
blem w tym, że EFM korzysta z pomocy 
Lasów Państwowych, które to Lasy, ra-
zem z całym ich majątkiem, są własno-
ścią podatników.

Nie wiadomo także, co ostatecznie 
stanie na działce. Umowa dzierżawy 
przewiduje możliwość rozbudowy ist-
niejących tam dwóch budynków. Stary 
sklep już właściwie przerobiono na ko-
ściół. Stojący obok dom mieszkalny jest 
remontowany. Rzecznik Regionalnej Dy-
rekcji LP w Białymstoku Jarosław Kraw-
czyk nie odpowiada na pytanie o finan-
sowe warunki dzierżawy, zasłaniając się 
brakiem zgody fundacji. Z tego samego 
powodu nie chce zdradzić, na jak długo 
Lasy Państwowe użyczyły prywatnej 
fundacji ziemię Skarbu Państwa o po-
wierzchni trochę ponad 0,3 ha, wartości 
ok. 150 tys. zł. Zapytaliśmy, po co Lasom 
kościół w Czerlonce, ale na to pytanie 
rzecznik LP nie odpowiada. Za czyje pie-
niądze powstaje kaplica, także nie wia-
domo. Lasy Państwowe twierdzą, że nie 
dokładają ani grosza.

Widać jednak, że inwestycja leży 
na sercu i Kościoła, i Lasów Państwo-
wych. Budowę domu modlitwy w Czer-
lonce wizytowali biskupi archidiecezji 
białostockiej, którzy w styczniu uczest-
niczyli w naradzie leśników Nadleśnictw 
Białowieża i Hajnówka. Hierarchom to-
warzyszyli prominentni przedstawicie-
le LP. Nadleśnictwa często zapraszają 
lokalnych księży, a nawet hierarchów 
na narady.

– To dobry pretekst, by księży ugo-
ścić i wszystko rozliczyć jako normalne 
koszty działalności – wyjaśnia leśnik 
z warmińskiego, który chce zachować 
anonimowość. 

Zielona eminencja
[  S P O Ł E C Z E Ń S T W O  ]

Ksiądz Tomasz Duszkiewicz to zapalony myśliwy. Jego fundacja walczy z ekologami. 
Lasy Państwowe fundację wspierają, a księdza wzięły na etat.
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Ten zwyczaj wszedł w życie za kaden-
cji ministra środowiska Jana Szyszki 
i przetrwał do dziś. Pracujący w LP już 
się pogodzili z tym, że państwową in-
stytucję po cichu zawłaszcza Kościół. 
Muszą uczestniczyć w pielgrzymkach, 
mszach organizowanych przez nadle-
śnictwa. A już udział w uroczystościach 
radiomaryjnych u ojca dyrektora Ta-
deusza Rydzyka jest dla pracowników 
LP obowiązkowy.

Boży dar
Symbolem związków Kościoła ka-

tolickiego i Lasów Państwowych jest 
ksiądz Duszkiewicz. Najpierw był ka-
pelanem myśliw ych diecezji drohi-
czyńskiej, za czasów nieżyjącego już 
ministra środowiska Jana Szyszki został 
duszpasterzem Generalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych i samego ministra, 
wreszcie piastował funkcję kapelana 
Lasów Państwowych.

Od 2017 r. ksiądz jest etatowym pra-
cow ni k iem LP: ma w Reg iona lnej 
Dyrekcji w Białymstoku stanowisko 
„ds. współpracy z otoczeniem regional-
nym”. Pensja księdza objęta jest tajem-
nicą – według rzecznika RDLP Białystok 
ksiądz nie sprawuje funkcji publicznej. 
Ale wiadomo, że średnie wynagrodze-
nie w Lasach to ok. 8 tys. zł. W ramach 
swojego etatu ksiądz zorganizował 
np. konkurs plastyczny dla dzieci, nara-
dę leśników podsumowującą współpra-
cę ze służbami mundurowymi, podczas 
której odbyła się uroczystość wręczenia 
Kordelasa Leśnika Polskiego wiceszefo-
wi MSWiA Jerzemu Zielińskiemu, regio-
nalne obchody Święta Lasu w Łomży czy 
spotkanie leśników z dostojnikami du-
chowieństwa w Nadleśnictwie Rajgród.

Zakres obowiązków księdza w LP 
to według rzecznika m.in. „aktywne 
uczestnictwo w życiu wspólnot lokal-
nych, wychodzenie naprzeciw oczeki-
waniom społeczeństwa m.in. poprzez 
aktywne działanie w obszarach tury-
styki i edukacji leśnej, a także udział 
w zebraniach i naradach roboczych Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białymstoku z instytucjami spoza 
Lasów, np. administracją rządową i sa-
morządową, służbami mundurowymi, 
organizacjami społecznymi i innymi 
instytucjami”.

Umiejętnie łącząc pracę dla LP i dla 
swojej fundacji, ksiądz zorganizował 
I Ekologiczne Europejskie Forum Mło-
dych w Puszczy Białowieskiej zakoń-
czone ogólnopolskimi uroczystościami 
odsłonięcia pomnika Danuty Siedzi-
kówny (Inki) w Nadleśnictwie Browsk. 
Hasłem I Ekologicznego Europejskiego 
Forum Młodych było: „Czyńcie sobie 

ziemię poddaną. Ekologia darem Bo-
żym”. Fundacja powstała w 2017 r. jako 
„młodzieżówka” Szyszki; dla obrony 
– kiedy chciano go pozbawić teki mi-
nistra środowiska. Młodzi skrzyknięci 
przez Marcelinę Puchalską, wówczas 
studentkę wydziału leśnego SGGW, zbie-
rali podpisy pod apelem o pozostawienie 
Lasów Państwowych pod nadzorem Mi-
nisterstwa Środowiska, a później prote-
stowali przeciwko odwołaniu ze stano-
wiska ministra, który kazał ciąć puszczę. 
Marcelina Puchalska została prezeską 
Ekologicznego Forum Młodzieży.

Leśnicza z kordelasem
Marcelinę Pucha lską z księdzem 

Duszkiewiczem łączy nie tylko fundacja, 
ale i wspólna myśliwska pasja. Ksiądz za-
bierał ją często na polowania koła Szarak 
w Bartoszycach, do którego należy od lat. 
– Widocznie krępował się trochę, bo przed-
stawiał ją jako swoją siostrzenicę – mówi 
jeden z myśliwych. Te zabiegi na niewiele 
się zdały i myśliwi wysłali w tej sprawie 
pismo do ówczesnego biskupa, ks. prof. 
Tadeusza Pikusa, informując hierarchę, 
że „ksiądz Tomasz Duszkiewicz przyjeż-
dża na polowania z kobietą, stwarzając 
sytuacje dwuznaczne, a czasem nawet 
gorszące członków Koła”.

– Po tym liście do biskupa ksiądz Dusz-
kiewicz przestał pojawiać się z Marceliną 
na polowaniach zbiorowych – mówi my-
śliwy. – Miał pretensje do nas o ten donos, 
jak to nazwał, i twierdził, że biskup przy 
nim podarł list.

Marcelina Puchalska zaledwie dwa 
lata temu skończyła studia na Wydziale 
Leśnym SGGW. Pracuje w Lasach Pań-
stwowych i w zawrotnym tempie robi 
karierę. Już dostała własne leśnictwo. 
Jest leśniczą w Turowie. I od półtora roku 
członkinią Krajowej Komisji ds. Ocen 
Oddziaływania na Środowisko powoła-
nej przez Generalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska. Co oznacza, że powołano 
ją do profesorsko-doktorskiego grona, 
gdy była pół roku po magisterce.

Nie koniec na tym. Marcelina Puchal-
ska została odznaczona przez ministra 
środowiska Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. A od dyrektora RDLP 
w Białymstoku otrzymała Kordelas Le-
śnika Polskiego „za działalność i zaan-
gażowanie na rzecz gospodarki leśnej”. 
Zwłaszcza tego Kordelasa, bo to bardzo 
prestiżowe i cenione przez leśników 
w yróżnienie, nie mogą jej darować 
mniej ustosunkowani leśnicy z biało-
stockiej dyrekcji. Nawet jeśli zawrotna 
kariera Marceliny Puchalskiej nie ma nic 
wspólnego z jej znajomością z księdzem 
Duszkiewiczem, istotne jest, że fundację 
Ekologiczne Forum Młodzieży wspie-
raną przez Lasy Państwowe założyło 
dwóch prominentnych pracowników 
LP, Marcelina Puchalska i ksiądz To-
masz Duszkiewicz.

Ekolodzy zabierają 
puszczę
Fundacja powstała po to, by walczyć 

z organizacjami ekologicznymi, które są 
według księdza Duszkiewicza „dziełem 
szatana”. Porównuje organizacje eko-
logiczne do sekt, nazywa ich członków 
„zielonymi nazistami”. A prawdziwa 
ekologia polega według księdza na tym, 
by człowiek czynił sobie ziemię podda-
ną. Przyroda, twierdzi ksiądz, istnieje 
tylko w tym celu, by człowiek z niej ko-
rzystał. W takie rozumienie przyrody 
doskonale wpisuje się łowiectwo. Ksiądz 
Duszkiewicz wiosną zeszłego roku otwo-
rzył na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przewód doktorski. Temat 
pracy: „Współczesne ruchy ekologiczne 
w Polsce. Studium teologicznomoralne”.

5 lat temu w Kruklankach przyrodnik 
Andrzej Sulej, działacz Stowarzyszenia 
Rozwoju Regionalnego Puszcza Borec-
ka, zorganizował prelekcję dla leśników 
na temat konf liktów wokół Puszczy. 
Na prelekcję przyjechał ksiądz Duszkie-
wicz w towarzystwie dwóch działaczy 
stowarzyszenia Santa Obrona Puszczy 
Białowieskiej i kamerzysty z telewizji 
Trwam. Ksiądz Duszkiewicz, bez kolo-
ratki, za to w myśliwskim kubraczku, 
zwrócił się do przyrodnika z pytaniem, 
czy „w ogóle jest on katolikiem”. Już 
z mównicy zwrócił się do setki zebranych 
w sali: uważajcie, ci zieloni, co zrównu-
ją człowieka ze zwierzętami, zabiorą 
nam tę puszczę. W trakcie spotkania 
rozdawał ulotki nawołujące do tego, 
by nie wierzyć ekologom. I ostrzeżenie, 
że „naród wybrany chce zabrać polskie 
lasy za przysłowiową złotówkę za mie-
nie pozostawione w Polsce po II woj-
nie światowej”. Po prelekcji przyrodnik 

Myśliwi wysłali  
pismo do biskupa, 

informując go,  
że „ksiądz Duszkiewicz 

przyjeżdża na polowania 
z kobietą, stwarzając 

sytuacje dwuznaczne,  
a czasem gorszące”. 
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złożył zawiadomienie do prokuratury 
o możliwości popełnienia przestępstwa 
nawoływania do nienawiści na tle naro-
dowościowym. Postępowanie wszczęto 
i szybko umorzono.

Poglądy księdza podziela w pełni Mar-
celina Puchalska, która zasłynęła listem 
do Jarosława Kaczyńskiego, napisanym 
w imieniu Ekologicznego Forum Mło-
dzieży po zdymisjonowaniu ministra 
Jana Szyszki: „Jesteśmy niemal pewni, 
że Pana tak otorbiło lewactwo, że Pan 
już nie jest w stanie odróżnić, co jest 
normalnością, a co nienormalnością”. 
Jednocześnie informując go, że EFM ma 
wsparcie „ośrodka toruńskiego”.

Ksiądz Trotyl
Chyba właśnie wsparciu ojca dyrekto-

ra zawdzięcza ksiądz Duszkiewicz swoją 
nietykalność. Nie zaszkodziły mu kon-
trowersyjne wypowiedzi ani to, że w swo-
jej leśniczówce w Topile – Majdanie koło 
Białowieży ma trofea trzech gatunków 
chronionych: wilka, rysia i puszczyka. 
Zabijanie zwierząt znajdujących się pod 
ochroną jest przestępstwem. Wyjątkowo 
zgody może udzielić Regionalna Dyrek-
cja Ochrony Środowiska. Księżowskie 
trofea zalegalizowała wstecznie pla-
cówka z Białegostoku. Ksiądz tłumaczył 
się, że dostał je od nieżyjącego już my-
śliwego. Generalna Dyrekcja nie miała 
zastrzeżeń co do legalności. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny już tak. Uchylił de-
cyzje GDOŚ, ale księdzu Duszkiewiczowi 
włos z głowy nie spadł.

Nie zaszkodziły też księdzu liczne 
afery w kilku kołach łowieckich, do któ-
rych należy. W kole Kszyk w Sadownem, 
do którego przyszedł z misją pogodze-
nia dwóch zwaśnionych grup myśliwych 
i jako osoba duchowna został wybrany 
na prezesa, skończyło się likwidacją 
tego koła.

 – Kiedy Jan Szyszko został ministrem, 
ksiądz Duszkiewicz sam zrezygnował 
z prezesury – mówi jeden z myśliwych. 
– Po kilku miesiącach jednak zmienił 
zdanie i oświadczeniem woli sam się 
przywrócił na stanowisko. Zakwestio-
nowaliśmy to, ale władze PZŁ uznały, 
że taki tryb jest możliwy i, co zdarza się 
szalenie rzadko nawet w PZŁ, za karę wy-
kluczyły koło.

Ksiądz Duszkiewicz razem z gru-
pą popierających go myśliwych (była 
wśród nich Marcelina Puchalska, była 
sekretarz koła Kszyk) założył nowe koło 
łowieckie w Sadownem, im. św. Hu-
berta, które przejęło nie tylko obwody 
łowieckie koła Kszyk, ale także pienią-
dze zgromadzone przez lata na koncie. 
Prawdopodobnie z tych właśnie środ-
ków myśliwi spod znaku św. Huberta 

kupili od spadkobierców leśniczówkę 
w Sadownem i odrestaurowali ją, prze-
rabiając na domek myśliwski. W domku 
urządzono izbę pamięci leśników i my-
śliwych, w czym, jak przyznał prezes 
koła św. Huberta Jerzy Kisiel, pomagały 
Lasy Państwowe. Ksiądz Duszkiewicz 
jest honorowym prezesem koła łowiec-
kiego św. Huberta.

Myśliwi z koła Kszyk, którzy nie wstą-
pili do koła św. Huberta, walczą wciąż 
o odzyskanie swojego koła i majątku. 
Najbardziej zaangażowany w batalię 
z PZŁ łowczy, w cywilu prawnik, stracił 
także swój prywatny dom w Sadownem. 
Prokuratura ustaliła, że było to podpa-
lenie i że ogień podłożono w pokoju ko-
minkowym, gdzie łowczy miał biurko 
i trzymał dokumenty koła. – Ale te naj-
ważniejsze woziłem cały czas w samo-
chodzie – mówi łowczy. – Całe szczęście, 
że nikogo wtedy nie było w środku, bo dom 
spłonął doszczętnie i nadawał się tylko 
do rozbiórki. Śledztwo w sprawie pod-
palenia umorzono.

W kole Szarak, gdzie myśliwi wykry-
li nadużycia finansowe zarządu koła 
i sprawą zajęła się prokuratura, ksiądz, 
jak twierdzą, powołując się na swoje 
wpływy w LP, próbował przekonać le-
śników, którzy na temat nieprawidło-
wości sporo wiedzieli, by „zapomnieć 
o całej sprawie”. W liście do biskupa Pi-
kusa zarzucili księdzu „angażowanie się 
w skandaliczne prowadzenie finansów 
koła” i „obronę prezesa zarządu koła, 
który umożliwia księdzu i jego „sio-
strzenicy” polowanie na okazałe jelenie 
i byki. – Mamy określoną liczbę zwierzyny 
do odstrzału i niektórzy z nas nie dosta-
wali zezwolenia nawet na jednego byka, 
a on zawsze na dwa albo trzy – mówi je-
den z myśliwych z koła Szarak.

Ksiądz Duszkiewicz w strukturach ko-
ścielnych nie robi oszałamiającej kariery. 
Wyświęcił go 15 lat temu w Drohiczynie 
biskup Dydycz. Ksiądz Duszkiewcz był 
wikariuszem w Boćkach (powiat bielski) 
i w Sadownem, gdzie wygłosił słynne 

kazanie w 2012 r. o trotylu na wraku Tu-
polewa. Od tamtej pory nazywany jest 
czasem „księdzem Trotylem”. Kolejne 
miejsca posługi to Liw i Węgrów, ale już 
tylko jako współpracownik parafii ze sta-
tusem rezydenta. Obecnie również rezy-
duje – w parafii w Drohiczynie. Wygląda 
na to, jakby przedkładał karierę w Lasach 
nad karierę w Kościele.

Pan kadrowy
Pozycja księdza w Lasach Państwo-

wych wydaje się niezagrożona. Wielu 
sądziło, że zniknie z Lasów po dymisji 
ministra Szyszki, którego był protego-
wanym i kumplem od polowań. Tak się 
jednak nie stało, nawet po śmierci mi-
nistra. Także dziś, gdy nowy minister 
Michał Woś wymienia po kolei szefów 
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, awansując leśników powiązanych 
mniej lub bardziej formalnie z Solidarną 
Polską Zbigniewa Ziobry, której Woś jest 
członkiem, pozycja Duszkiewicza nie 
słabnie. W Lasach Państwowych trwa 
walka Ziobry z PiS o wpływy i o zbudo-
wanie z tej 25-tys. instytucji zaplecza 
pod przyszłe wybory parlamentarne. 
Od wielu lat armia leśnych ludzi to wier-
ne wojsko PiS. W tej państwowej korpo-
racji, ze względu na pionową strukturę 
podległości służbowej i to, że podwład-
nego można zwolnić, a właściwie odwo-
łać, bez podania powodu, panuje niemal 
wojskowa dyscyplina. Wystarczy pole-
cenie służbowe, by pracownicy tłum-
nie jechali na manifestację (podobnie 
jak na pielgrzymki i msze). Więc jest 
o co walczyć.

Największy opór Wosiowi stawia Re-
gionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Białymstoku. Ulubiona dyrekcja nie-
żyjącego Jana Szyszki, której szef Andrzej 
Nowak wydaje się tylko figurantem, jest 
jak wyjęta spod jurysdykcji ministra 
Wosia. Tak naprawdę rządzić ma tam 
ks. Tomasz Duszkiewicz, popierany 
przez ks. Tadeusza Rydzyka i biskupa se-
niora diecezji drohiczyńskiej Antoniego 
Dydycza. W Białymstoku mówią o księ-
dzu Duszkiewiczu „kadrowy”, bo przy 
zatrudnieniu czy awansach jego głos ma 
być decydujący.

Ksiądz ma etat w ramach telepracy, 
więc nie musi zbyt często bywać w Re-
gionalnej Dyrekcji. Gdy się pojawia, sie-
dzi w gabinecie dyrektora Nowaka (znają 
się od lat, Nowak był leśniczym i na jego 
terenach znajduje się dom Duszkiewicza, 
a w Lasach mówią, że dyrektorski awans 
zawdzięcza właśnie księdzu) i wydaje 
pracownikom polecenia. Ci w bezsilnej 
złości zwracają się do księdza per „proszę 
pana”. Nic więcej nie mogą zrobić.

AGNIESZKA SOWA, ARKADIUSZ PANASIUK

W Lasach  
Państwowych  

trwa walka Ziobry 
z PiS o wpływy 
i o zbudowanie  

z tej 25-tys. instytucji 
zaplecza pod przyszłe 

wybory parlamentarne. 
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DARIUSZ PRADUT

Sieć na oszustów
Gdy oszukany przez internetowego 

naciągacza idzie na policję,  
często słyszy, że niewiele da się 

zrobić. Ludzie biorą więc sprawy 
w swoje ręce i też zaczynają  

działać – w sieci. Ale wciąż mogą 
mniej niż przestępcy.

W majowy wieczór młody 
stolarz spod Żywca Rado-
sław P. spokojnie surfował 
po sieci, gdy w okienku 
Messengera wyskoczyło 

mu pytanie: „Skąd takie atrakcyjne pro-
mocje?”. Jako żywo Radosław nie oferował 
niczego w promocji, poprosił więc o wyja-
śnienia. W odpowiedzi przeczytał, że prze-
cież figuruje w internecie jako sprzedawca 
ogrodowych basenów.

Coraz bardziej zdziwiony sprawdził to. 
Strona z basenami rzeczywiście istniała, 
podano na niej jego dane, tyle że konto 
bankowe było cudze. Stolarz znalazł też 
o sobie negatywne opinie w sieci: „Nie 
odbierają telefonu, a na maile przestają 
odpisywać po otrzymaniu przelewu. Zgła-
szam sprawę na policję”.

Nazajutrz Radosław sam udał się na ko-
misariat i powiadomił, że oszuści skorzy-
stali z jego danych, dostępnych w bazie 
ewidencji działalności gospodarczej. Nie-
bawem do stolarza zaczęli pisać poszko-
dowani i domagali się zwrotu pieniędzy. 
Kilku pojawiło się nawet osobiście. – At-
mosfera była nerwowa, ale do żadnych rę-
koczynów nie doszło. Przyjezdni rozglądali 
się po podwórku, bo mam tutaj magazyn 
i może myśleli, że w nim trzymam te skra-
dzione baseny. Cierpliwie wyjaśniałem 
sytuację – opowiada Radosław. Nieba-
wem stolarz otrzymał pierwsze wezwania 
do zapłaty i zrozumiał, że musi poprosić 
o pomoc adwokata.

Jakiś czas potem Joanna Winko z Łomży 
chciała kupić meble ogrodowe. Uważnie 
obejrzała witrynę wirtualnego sklepu, 
potem sprawdziła w KRS; siedzibę mieli 
w województwie śląskim. Postanowiła, 
że dla pewności zadzwoni i porozmawia 
z żywym człowiekiem. Ale sklep był już 
zamknięty i musiała przełożyć rozmowę 
na następny dzień. Przy kolacji mąż zasu-
gerował, że skoro pisali, że mają ostatnie 
sztuki, to może je ktoś wykupi, bo cena 
korzystna, upusty aż 50 proc. Więc szybko 
zrobiła przelew. Meble nie nadchodziły, te-
lefon nie odpowiadał, więc zaniepokojona 
odnalazła właściciela sklepu na Messenge-
rze. „Czy pani też została oszukana?” – za-
pytał w odpowiedzi i Joanna Winko zrozu-
miała, że swoich pieniędzy już raczej nie 
zobaczy. Człowiek, z którym rozmawiała, 
to Radosław P., młody stolarz spod Żywca.

W łaśnie tak Radosław P. dowiedział 
się, że oszuści założyli na jego dane 

nowy sklep, tym razem z meblami ogro-
dowymi. Udał się więc ponownie na poli-
cję. – Od zawiadomienia o przestępstwie 
do zniknięcia fałszywej strony z internetu 
minął ponad miesiąc. W tym czasie oszu-
kanych mogło zostać kilkadziesiąt albo kil-
kaset osób – opowiada rozżalony stolarz.

Joanna Winko od czasu oszustwa stała 
się czujniejsza. Gdy znalazła na Facebooku 
ofertę mebli ogrodowych, która wzbudziła 
jej podejrzenia, ostrzegła w komentarzu 
potencjalnych kupców. Nazajutrz strona 
została usunięta. Ta czujność – na bez-
pieczeństwo swoje, ale i innych – została 
Joannie do dziś.

Niektórzy w ostrzeganiu innych odna-
leźli społeczną misję.  Anna Borek z War-
szawy sama padła ofiarą Pobieraczka, 
portalu, z którego można było pobierać 
różne treści. Treści nie było, za to opłaty 
były wysokie. – Straszona wezwaniami 
do zapłaty, postanowiłam, że będę wal-
czyć. Współorganizowałam pozew zbioro-
wy, dzięki któremu wielu poszkodowanych 
zostało zwolnionych z nakazów zapłaty, 
a ci, którzy nastraszeni wpłacili nienależ-
ne pieniądze, otrzymali ich zwrot. Zdoby-
te doświadczenie wykorzystałam później 
w wielu innych sprawach.

Iwona Buczkowska, pielęgniarka z Kali-
sza, założyła na Facebooku profil Świado-
mi Dziadkowie, na którym ostrzega przed 
konkretnymi oszustami i podpowiada, 
jak zerwać umowy. Czasem wybiera się 
na szemrane prezentacje, by odwodzić se-
niorów od zakupienia bezwartościowych 
rzeczy za dziesiątki tysięcy złotych.

Zaczęło się od tego, że obroniła swo-
ją 81-letnią mamę przed naciągaczami 
i skutecznie zerwała bezprawną umowę. 
Ale do dziś nie ma spokoju. Bo nie udało 
się odzyskać weksla, który mama Iwony 
Halina nieświadomie podpisała.

Na pokazie „dla zdrowia” nieuczci-
wi sprzedawcy wmówili seniorce, że są 
lekarzami, i nakłonili do zakupu urzą-
dzenia nazywanego bioharmonizerem 
(bezwartoścowe małe pudełko wielkości 
mydelniczki). Kobieta myślała, że wydała 
na to 150 zł. Nie wiedziała, że podpisała 
umowę kredytową na 6170 zł i weksel in 
blanco. Córka o wszystkim dowiedzia-
ła się dopiero, gdy mama traciła siły, ©
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bo za namową sprzedawców odstawiła leki 
(„tabletki trują”). Buczkowska po długiej 
walce skutecznie zerwała umowę – i to do-
piero wtedy, gdy prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych uznał, 
że producent bioharmonizera wprowadzał 
klientów w błąd. Badania nie potwierdziły 
właściwości medycznych urządzenia.

Policjant przesłuchujący panią Halinę 
nie mógł zrozumieć, dlaczego podpisała 
umowę kredytową i weksel. Po przesłucha-
niu dał seniorce zeznania do podpisania, 
a pani Halina podpisała je bez czytania. 
„To teraz pan rozumie, jak to wygląda” 
– skwitowała Buczkowska.

Prokuratura umorzyła sprawę pani Ha-
liny, uzasadniając decyzję niską szkodli-
wością społeczną czynu. Choć zeznała, 
że podstępnie nakłoniono ją do odstawie-
nia leków, co naraziło ją na utratę zdrowia 
i życia, śledczy tego wątku nie podjęli.

Kiedy po izolacji pandemicznej nastą-
piło rozmrażanie gospodarki, prezentacje 
dla seniorów znowu ruszyły. Na jednej 
z nich pan Wojciech, emeryt, rocznik 1939, 
kupił wyciskarkę do soków oraz generator 
ozonu „w cenie promocyjnej” za 5,1 tys. zł. 
Po powrocie do domu zrozumiał, że po-
pełnił błąd, i poprosił o pomoc sąsiadkę 
Luizę Podedworny. Ta szybko spakowała 
kosztowny nabytek i zgodnie z przepisami 
konsumenckimi odesłała, mieszcząc się 
w ustawowym terminie 14 dni na zwrot. 
Sprawa jednak się na tym nie skończyła. 
– Sąsiad jest straszony telefonami. Słyszy, 
że jeśli nie podpisze „ugody” i nie zapłaci 
2,5 tys., to go tak załatwią, że będzie musiał 
płacić 16 tys. – opowiada Podedworny, któ-
ra opisała sprawę na Facebooku. I odezwa-
ła się do niej Anna Borek – ta, która sama 
padła ofiarą Pobieraczka, a potem zaczęła 
angażować się w sprawy innych. Sprawdzi-
ła, że firma organizująca pokazy to „świe-
żynka”, powstała 4 maja. Wcześniej ludzie 
z nią związani działali pod wieloma inny-
mi nazwami i mieli negatywne opinie.

W  internecie przybywa też komuni-
katów ostrzegających przed oszu-

stami.  Czasem przypominają anonse 
prasowe. „Ostrzegam przed firmą (...). 
Rok robili remont, zniszczyli wszyst-
kie pomieszczenia w moim mieszkaniu 
i uciekli, nie proponując żadnej naprawy, 
zwykli oszuści”. „Nie wypłacił pieniędzy 
i okłamał chłopaków z Ukrainy”. „Pani, 
która w dniu dzisiejszym około godziny 
11:00 wyszła ze sklepu z sukienką w torbie 
i »zapomniała za nią zapłacić«, proszona 
jest o uregulowanie rachunku (ogłosze-
niodawca grozi publikacją zdjęcia)”.

Ale nie wszyscy wiedzą, że taki wpis 
może się źle skończyć nie tylko dla oszu-
sta, ale też dla jego ofiary. Zdarzały się 

przypadki, że oszuści pozywali autorów 
wpisów i sprawy wygrywali. Bo na razie 
żaden sąd nie orzekł, że są oszustami. 
Dlatego bardziej świadomi internauci 
ostrożniej dobierają słowa. Nie piszą, że są 
„oszukani”, ale „poszkodowani”. Ewentu-
alnie: „czują się oszukani”.

Oszuści zdają sobie sprawę, że granica 
między oszustwem a naruszeniem praw 
konsumenta bywa płynna i często zależy 
od interpretacji. Dlatego jeśli grożą im za-
rzuty lub już mają je postawione, by zła-
godzić konsekwencje, zwracają niektórym 
poszkodowanym część pieniędzy i dekla-
rują wolę dalszej spłaty. Bywa, że wówczas 
prokuratorzy umarzają sprawy karne 
i proponują poszkodowanym dochodze-
nie racji na drodze cywilnej.

Czasami z oceną sytuacji mają pro-
blem sami policjanci.  Widać to, gdy ten 
sam sprawca oszukał wiele osób z róż-
nych miast, a policjanci czy prokurato-
rzy podejmują odmienne decyzje. Jedni 
rozpoczynają dochodzenie, inni odsyła-
ją do rzeczników konsumenta. W takich 
przypadkach uczestnictwo w społeczno-
ściowej grupie poszkodowanych bywa po-
mocne. Pokrzywdzeni, składając zezna-
nia, mogą informować, który komisariat 
czy prokuratura już się zajmuje sprawą.

Wzrost aktywności internetowej po-
szkodowanych odnotowano w raporcie 
UOKiK o pracy rzeczników konsumentów. 
Ci przyznają, że obecnie udzielają mniej 
porad niż kiedyś, bo wzrosła świadomość 
konsumentów i umiejętność samodziel-
nego wyszukania informacji w sieci. Pod-
kreśla się jednak, że mimo spadku liczby 
udzielonych porad wzrasta stopień ich 
złożoności. Aż o 60 proc. zwiększyła się 
liczba powództw, które rzecznicy wyto-
czyli, i procesów, do których przystąpili.

W raporcie zwraca się uwagę, że niektóre 
praktyki przedsiębiorców mają raczej cha-
rakter kryminalny niż konsumencki. Gdy 
dochodzi do przestępstwa lub wykrocze-
nia, instytucją, która powinna podjąć dzia-
łania, jest policja. Ale raport przypomina, 
że w przypadku wykroczeń na szkodę 
konsumentów rzecznik sam jest oskarży-
cielem publicznym i nie potrzebuje po-
mocy policji, by doprowadzić do ukarania 
sprawcy. Choć rzecznicy konsumentów 
nie korzystają z tego narzędzia zbyt często, 
nie są to martwe przepisy. W raporcie jako 
przykład współpracy organów ścigania 
z instytucjami chroniącymi konsumentów 
podaje się głośne śledztwo, które w 2018 r. 
prowadziła Prokuratura Okręgowa w Płoc-
ku. Dotyczyło wyłudzania pieniędzy przez 
firmy telekomunikacyjne, telemedyczne 
i dostawców energii.

W sieci funkcjonuje też kilka grup ostrze-
gających przed oszustami sprzedającymi 
fałszywe bilety na koncerty. Internauci 

znają prawdziwe personalia niektórych 
sprawców i wiedzą, że toczą się wobec 
nich postępowania karne, co zupełnie nie 
przeszkadza oszustom w prowadzeniu 
przestępczej działalności. Mimo ostrze-
żeń i tych samych, prostych metod dzia-
łania, opisanych wiele razy (zapłać szybko, 
bo już ktoś inny chce kupić), wciąż trafiają 
się nieostrożni. – Zawsze powtarzam, że je-
śli ktoś chce tanio kupić, to drogo zapłaci 
– ostrzega Longina Kaczmarek, miejski 
rzecznik konsumentów w Szczecinie.

Choć przestępstwom internetowym 
można zapobiegać, profilaktyka 

w przypadku praw konsumentów nie ist-
nieje.  Były celnik spod Rzepina zoriento-
wał się, że coś się szykuje już wtedy, gdy 
tradycyjną pocztą dostał zawiadomienie 
o założeniu działalności gospodarczej. 
Powiadomił policję. Ale ta uznała, że nie 
może nic zrobić, bo były celnik nie jest 
formalnie poszkodowanym.

Udał się więc do prokuratora. Wiedział 
gdzie pójść, lata w zawodzie wyczuliły go 
na kombinacje i krętactwa. Prokurator 
uznał jednak, że choć istnieje prawdopo-
dobieństwo, że ktoś czyni przygotowa-
nia do przestępstwa, to przecież Kodeks 
karny nie przewiduje za to kary. I spra-
wę umorzył.

W tym samym czasie Agnieszka Spich 
z Dąbrowy Górniczej szukała w interne-
cie nietypowej kuchenki gazowej – takiej, 
która ma palniki pod płytą. Wreszcie znala-
zła – i to wyjątkową okazję, kuchenkę o po-
nad 1 tys. zł tańszą niż w innych sklepach. 
Sklep nie miał opcji zakupu z płatnością 
przy odbiorze, więc pomyślała, że trzeba 
sprawdzić jego wiarygodność, ale okaza-
ło się, że mąż, skuszony promocją, doko-
nał już przelewu. Gdy chciała sprawdzić 
status zamówienia, na ekranie wyskaki-
wał error.

Niewiele wcześniej Aleksandra A. 
w tym samym sklepie straciła 300 zł. Za-
łożyła na Facebooku grupę dla oszuka-
nych: „narzeczony kupił szlifierkę. Szu-
kamy chętnych osób do założenia pozwu 
grupowego. Im więcej będzie osób, tym 
dla nas wszystkich będzie lepiej”. Nieba-
wem i Agnieszka Spich dołączyła do tej 
grupy. Dzięki pozwowi zbiorowemu ja-
koś poszło.

Marcin F., który podszył się pod byłego 
celnika, został zatrzymany. Prokuratu-
ra zabezpieczyła środki na jego koncie 
i zwraca poszkodowanym. Agnieszka 
Spich wprawdzie nic jeszcze nie otrzy-
mała, ale czeka w kolejce. Dziś wie, że nie 
straciłaby swoich pieniędzy, gdyby organa 
ścigania zdecydowanie zadziałały wtedy, 
kiedy można było wszystkiemu zapobiec. 
Gdyby nie grupa ludzi z sieci, poszkodo-
wanych byłoby znacznie więcej.� n
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Pan z pumą
Filmy z obławy obiegły nie tylko polskie media.  

Historia ucieczki Kamila Stanka, weterana z Afganistanu, 
który ukrywał się w lasach z pumą, o film aż się prosiła.

VIOLETTA KRASNOWSKA

M ówi Kamil: – Byłem goto-
wy, że zginiemy oboje, ja 
i Nubia. Wcześniej poże-
gnałem się z żoną. Syna 
masz dobrze wychować 

– powiedziałem. Niech wie, że ojciec nie 
jest cieniasem. Poddać się nigdy się nie 
poddam. Teraz, gdy emocje już trochę 
opadły, ciągle chce być blisko swojego 
kota. Siedzi godzinami pod szklaną ścia-
ną w chorzowskim zoo, za którą znajduje 
się teraz Nubia.

Uciekaj do nas!
W Polsce był to najważniejszy news 

– co można by tłumaczyć deficytem do-
brych tematów w ciszy wyborczej. Ale 
to nie jest dobre wyjaśnienie popular-
ności tej historii. O sprawie pisze „The  
Times”, Reuters, „Daily Telegraph”. 
Dziennikarze dobijają się do Kami-
la, proszą o wywiady. Z ofertą pomocy 
zgłosiła się nawet Fundacja Black Jaguar 
White Tiger z Meksyku. Właściciele ty-
grysów z Kolumbii napisali do Kamila 
przez Facebooka: „Uciekaj do nas!”.

Wszyscy widzieli migawki, jak zde-
sperowany Kamil Stanek leśną ścieżką 
ciągnie na smyczy pumę w szelkach, 
oganiając się od grupki ludzi chcących 
go zatrzymać. Ktoś rzuca się na niego, 
próbuje obezwładnić. On prze do przo-
du jak taran, krzycząc: zostawcie mnie! 

Puma jest wystraszona, zapiera się ła-
pami, a on ciągnie ją siłą. Wreszcie dopa-
da do czerwonego cinquecento. Wpycha 
do niego pumę, ciągle odganiając się od lu-
dzi, którzy wręcz zawisają na aucie. Wtedy, 
tak wynika z późniejszych relacji, Stanek 
wyciąga z kieszeni nóż i przystawia go so-
bie do gardła. Zostawcie nas w spokoju 
albo się zabiję! – krzyczy. Dopiero odstę-
pują, a on odjeżdża. Znika gdzieś w lesie 
pod Ogrodzieńcem. Ktoś wzywa policję.

Tyle wynikało z pierwszych wiado-
mości. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej, 
sprawa robiła się bardziej skompliko-
wana. Okazuje się, że po pumę przy-
jechała dyrektorka poznańskiego zoo 

Ewa Zgrabczyńska. Medialną sławę 
zawdzięcza akcji ratowania tygrysów, 
które utknęły na białoruskiej granicy. 
Odbierając pumę, chciała wykonać wy-
rok sądu, który nakazywał umieszczenie 
Nubii w jej placówce.

Jednak pojawiły się wątpliwości. Sko-
ro chodziło o pomoc zwierzęciu, to dla-
czego pani dyrektor przyjechała oso-
bowym autem, z rzeczniczką prasową 
i dziennikarzami? Dlaczego przyjechali 
bez lekarza weterynarii, który powinien 
przed przejęciem zbadać zwierzę? Dla-
czego nie było specjalnego samochodu 
przystosowanego do przewozu zwierząt? 
I – w końcu – dlaczego nie powiadomiono 
policji, choć wiadomo było, że Kamil nie 
odda pumy dobrowolnie? 

Zaburzona tożsamość
Policja dostała krótki komunikat: 

zbiegł weteran z Afganistanu z pumą. 
Dla funkcjonariuszy to niebezpieczna 
zbitka – wyprawa po „dwa narzędzia 
do zabijania”. Uruchomiono ogrom-
ne siły i środki. Około 200 policjantów, 
śmigłowce, drony z kamerami na pod-
czerwień. Policjanci z prewencji zostali 
ubrani w kamizelki kuloodporne, każdy 
dostał broń, wezwano strzelców wybo-
rowych i antyterrorystów.

Jak w filmie „Rambo”. Kamil zdawał 
sobie sprawę, jak to się może skończyć. 
– Wiadomo, jakie zadania mają antyter-
roryści. Zneutralizować, a to znaczy zabić. 
W tym przypadku mnie i pumę. Wcześniej 
Kamil pożegnał się z żoną: – Jeśli ginąć, 
to jak bohater, tak mówiliśmy w Afganista-
nie. U mnie albo grubo, albo wcale – mówi. 
Jest małomówny i nieskory to zwierzeń.

W nocy – kilkanaście godzin po uciecz-
ce – Kamil zamieścił krótki filmik, któ-
ry zatytułował „Bezpieczni”. Zbliżenie 
na Nubię, ręce Kamila głaszczące ją 
po pysku. Kot mruży oczy. Jednocze-
śnie wściekły wysyłał do dyrektor Zgrab-
czyńskiej obelży we esemesy. „Łapy 
won od tego, co nie twoje, złodziejko!” 
– to jedna z lżejszych wiadomości.
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Dyrektor Zgrabczyńska nie miała wąt-
pliwości, że Kamil powinien oddać pumę 
do zoo i przywrócić jej „zaburzoną tożsa-
mość biologiczną”. Przecież puma – za-
znacza pani dyrektor – nie jest kotem, nie 
jest zwierzęciem udomowionym.

Projekt cyrk 
Kamil z pumą jest silnie związany. Ma 

ją od maleńkości. Pomysł na kupno dzi-
kiego zwierzęcia zrodził się, gdy wrócił 
z Afganistanu w 2013 r. Wyjechał tam 
w ramach 11. zmiany kontyngentu. Był 
tam z wojskami zmechanizowanymi 
i wojskami powietrzno-desantowymi, 
ale nie chce o tym specjalnie mówić.

– Wszystkie szczeble służby zaliczyłem, 
terminową i zawodową – mówi. W su-
mie w wojsku był 5 lat, ale gdy skończył 
mu się kontrakt, postanowił spróbować 
innego życia. – Chodzi o wyzwanie. Szu-
kałem tego czegoś, co wypełniłoby czas 
i było odkrywcze. Znajdź i zrób coś, czego 
nikt nie robił – teraz w XXI w. to bardzo 
trudne – mówi.

Wyszło na to, że tym wyzwaniem bę-
dzie puma. Pożyczył od kumpla z wojska 
pieniądze i kupił ją w hodowli w Cze-
chach. Przywiózł legalnie. W Święto-
krzyskiem, gdzie wtedy mieszkał, za-
rejestrował działalność gospodarczą, 
w ramach której miał prowadzić „cyrk”. 
Oczywiście o żadnym cyrku nie było 
mowy. Ale taki trick otworzył furtkę, 
by legalnie trzymać pumę zaliczaną 
do kategorii najniebezpieczniejszych 
zwierząt obok lwów i tygrysów. Nazwał 
ją Nubia. I wszystko jej podporządkował.

W gospodarstwie rolnym, które pro-
wadzi z żoną, ma krowy, konie, kozy, 
psy, koty.

– Chodziło o to, żeby Nubia nie żyła 
w hermetycznym świecie, nie bała się go, 
znała jego różnorodność – opowiada.

Rafał Żurek, przyjaciel Kamila, poka-
zuje zdjęcia, jak łapą przyjaźnie go „zgar-
nia” na powitanie, gdy mijał ją na scho-
dach. – Miała tam takie ulubione miejsce, 
przy okienku – mówi ze śmiechem. Wi-
dział na własne oczy, że gdy żona Ka-
mila była w ciąży, to puma przytulała 
się do jej brzucha. Na wielu zdjęciach 
zamieszczonych na Facebooku widać, 
jak zwierzę swobodnie chodzi po domu. 
Albo śpi rozwalona na skórzanej sofie, 
a na jej udzie leży mały biało-szary ko-
tek dachowiec. Są zdjęcia, jak wyleguje 
się z domownikami w łóżku.

Z drugiej strony fachowcy podkreślają, 
że dzika puma nigdy nie będzie domo-
wym kotem i może być niebezpieczna. 

Od góry: Kamil Stanek z pumą Nubią.  
Niżej: policyjna obława na zbiega i epilog 
– zwierzę zamknięte w chorzowskim zoo.©
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Anna Plaszczyk z fundacji Viva! pod-
kreśla, że jeśli człowiek chce mieć bez-
pośredni kontakt z dzikim zwierzęciem, 
to musi stosować wobec niego przemoc, 
czyli bić. Nie ma innej opcji. Tak, jak się 
to robi w cyrkach.

Kamil żył „po dawnemu” – po wsi 
jeździł konno na oklep albo drewnia-
nym wozem. Chętnie w ymieniał się 
towarami – on daje kozie sery, ktoś mu 
podrzuci siano. Puma zarabiała na sie-
bie, grając w reklamach. Co zresztą też 
budziło zastrzeżenia.

– Zarabiał na niej, sprzedając zdjęcia 
i wożąc na pokazy – zauważa dyr. Zgrab-
czyńska. – I gdzie te miliony? – pyta Ka-
mil, pokazując cinquecento. Mówi, 
że jeśli są jakieś pieniądze, to idą na go-
spodarstwo. Dzięki temu powoli się roz-
rastało, a z pumą Kamil udzielał się cha-
rytatywnie. Jeździł z nią np. do więzień.

Nieudana realizacja
Jego aktywność przyciągała uwagę 

i sprowadziła kłopoty. Zawiadomienia 
do sądów składała fundacja Viva! zaj-
mująca się prawami zwierząt. Według 
jej członków dzika puma nie powinna 
mieszkać z człowiekiem. Formalnie ak-
tywiści zarzucali Kamilowi łamanie ko-
deksu wykroczeń. Na przykład przez to, 
że puma przebywała w Ogrodzieńcu, a nie 
tam, gdzie jest zarejestrowana działalność 
gospodarcza, czyli w Świętokrzyskiem. 
Mieli też zarzuty o to, że Kamil prezento-
wał zwierzę podczas akcji charytatywnej 
organizowanej w Mysłowicach na rzecz 
chorej na raka dziewczynki Lenki Surmy. 
Zdaniem Vivy! podczas prezentacji nie za-
chowano warunków bezpieczeństwa. Jako 
dowód dołączono do akt zdjęcia dzieci, 
które robiły sobie z pumą zdjęcia.

Albo że udaremnił kontrolę leka-
rza weterynarii.

Ruszył proces. Kamil przegrał we 
wszystkich instancjach. Zasądzono 
grzywnę i – co dotkliwsze – przepadek 
pumy na rzecz Skarbu Państwa. Wska-
zano, że Nubia ma trafić do zoo w Po-
znaniu. Kamil nie chciał się z tym po-
godzić. I uciekł z pumą do lasu. – Wtedy 
było o włos od tragedii – mówi dziś Jakub 
Żurek, przyjaciel Kamila.

Gdy tylko usłyszał, co się dzieje, wsiadł 
w samochód. Przyjechał prosto do dowo-
dzących policyjną akcją. Zadzwonił do Ka-
mila. Przekazał telefon dowódcy. Zaczęły 
się negocjacje. W akcję włączyli się inni 
przyjaciele Kamila. Przyjechali z różnych 
stron Polski. Przekonywali, żeby nie ro-
bił głupstw.

Stanek powtarzał jak automat: Nie 
oddam jej do Poznania! Ona tam umrze! 

Media huczały, relacje szły na okrągło. 
Prezydent Mysłowic Wojciech Dąbrowski 

pisał na Facebooku: „Od wielu godzin 
w okolicach Ogrodzieńca trwa obława 
na człowieka, który osobiście włączył się 
w ratowanie życia Lenki Surmy. Pan Ka-
mil nie chce się poddać wyrokowi sądu 
i oddać do zoo pumy Nubii. Chce nadal 
się nią opiekować (…). Pan Kamil i Puma 
Nubia są ścigani jak przestępcy. Kamilowi 
grożą sankcje prawne, Nubii uwięzienie 
w zoo do końca swych dni. Spoglądając 
bez emocji na całą sprawę, widzę, że tu nie 
ma idealnego rozwiązania, bo życie z tak 
wielkim kotem wśród ludzi to duży pro-
blem. Zaś uwięzienie żyjącej na wolności 
pumy, to wyrok. Udostępniajcie proszę 
informację, może ktoś spojrzy na sprawę 
w bardziej ludzki sposób”.

Wpis odbił się szerokim echem. Sym-
patia ludzi była po stronie żołnierza. Inni 
zwracali uwagę, że w poszukiwania męż-
czyzny zaangażowano ogromne środki. 
Na miejsce pojechała cała komenda powia-
towa policji z Zawiercia, posiłki nadciąga-
ły z wojewódzkiej w Katowicach. Do tego 
sprzęt, śmigłowce, amunicja! Wszystko 
to ściągnięto, nie próbując nawet zadzwo-
nić do ściganego. Później policja się tłuma-
czyła, że została zaskoczona całą sytuacją: 
„Przedstawiciele zoo w Poznaniu wraz 
z asystującymi im dziennikarzami podjęli 
samodzielną próbę przejęcia Nubii, nie in-
formując nas wcześniej o tym fakcie. Próba 
ta okazała się nieskuteczna, a jej efektem 
była ucieczka dotychczasowego właściciela 
z pumą. Jedynym pozytywnym aspektem 
tej nieudanej realizacji jest fakt, że nikt nie 
doznał obrażeń ciała”.

Dotknięcie zza krat 
Po kilkunastu godzinach i wielu tele-

fonach napięcie po obu stronach zelżało. 
Kamil chciał się poddać, ale stawiał wa-
runek: chciałby, aby Nubia zamieszkała 
gdzieś bliżej.

Do pomocy włączył się adwokat Paweł 
Matyja, znany w środowisku pełnomoc-
nik schroniska dla zwierząt w Zawierciu, 
uznany za najlepszego prawnika Pro 
Bono 2019 r. w plebiscycie „Rzeczpo-
spolitej”. To on zadzwonił wczesnym 
rankiem w niedzielę do Jolanty Kopiec, 
dyrektor zoo w niedalekim Chorzowie.

Zgodziła się pomóc. Przyjęła nie tylko 
Nubię, ale też Kamila jako wolontariu-
sza, by mógł być blisko niej. – Koty mają 
to do siebie, że przyzwyczajają się do jed-
nej osoby. Mogą być w otoczeniu wielu, ale 
jedna osoba jest przywódcą stada i takim 
przywódcą dla Nubii jest pan Kamil, który 
z tym kotem był od początku – mówi Jo-
lanta Kopiec.

Dodaje, że zauważyła ich więź od razu, 
jak wpuszczono pumę do woliery. Naj-
pierw normalnie spenetrowała wszystko, 
wskoczyła na każdy konar. Gdy Kamil był 

blisko, zachowywała się normalnie. Gdy 
się oddalał, szukała go wzrokiem. W nie-
dzielę, gdy miał odjeżdżać na dłużej, zo-
stawił jej koszulę ze swoim zapachem.

– Ta sytuacja źle wpływa na psychikę 
i pana Kamila, i Nubii – podsumowu-
je dyrektorka. – Kamil jako wolonta-
riusz może pomagać, ale nie może wejść 
do pumy do środka. Takie są przepi-
sy bezpieczeństwa.

Teraz Kamil Stanek siedzi godzina-
mi pod szklaną ścianą w chorzowskim 
zoo. Gdy nie ma zwiedzających, wska-
kuje na murek, gdzie jest okratowa-
na szczelina.

„Nubia, Nubiś” – woła, a śpiąca aku-
rat na wysokim podeście puma strzyże 
na to uszami. – Gdy przychodzę wcześnie 
rano, jeszcze nie ma nikogo, woła mnie. 
Przyskakuje do krat i chce się ze mną przy-
witać. Macha łapami, żeby mnie tylko do-
tknąć – opowiada Kamil.

Ale samotne chwile trafiają się rzad-
ko. Zwiedzających jest dużo. Do szyby 
co rusz przyklejają się dzieci. Podchodzą, 
pytają: Dlaczego ją panu zabrali? Z tele-
fonu, który Kamil trzyma w ręku, co rusz 
dochodzi ciche – plum. To kolejny wpis 
na Facebooku. Są ich tysiące. Głównie 
to słowa otuchy „trzymaj się”. Zasięg jego 
strony sięgnął 2 mln odsłon.

Co by tu zrobić? 
Zawarto pisemne porozumienie: zoo 

w Poznaniu na razie wycofało się z żą-
dania, by puma przyjechała do nich. 
Jakub Żurek podkreślił, że umowa jest 
najlepsza z możliwych. Mecenas Ma-
tyja dopowiada, że teraz najważniejsze 
jest zalegalizowanie pobytu Nubii w zoo 
w Chorzowie, a więc wniosek do sądu 
rejonowego o zmianę postanowienia 
o wyznaczeniu Poznania jako miejsca 
pobytu pumy.

A co dalej? – Kamil chciałby ją zabrać 
z powrotem do domu, ale droga do tego jest 
trudna – mówi ostrożnie mecenas Matyja. 
Tłumaczy, że furtek, by uchylić prawomoc-
ne orzeczenie i wznowić postępowanie, 
jest niewiele – trzeba wskazać na nowe 
okoliczności czy dowody, które nie były są-
dowi znane. Trwają analizy prawne. Uchy-
lając nieco rąbka adwokackiej strategii, 
zwraca uwagę, że jak dotąd nadrzędnym 
celem było ukaranie pana Kamila za lekce-
ważenie prawa. – A gdzie w tym jest dobro 
zwierzęcia? Czy sąd pochylił się nad dobrem 
pumy Nubii? – pyta Matyja.

– Jest jeszcze możliwość ułaskawienia 
przez prezydenta, ale na sięganie po ta-
kie narzędzie zdecydowanie za wcześnie 
– mówi mecenas. Choć na Facebooku są 
już odpowiednie petycje, które mają tra-
fić na biurko Andrzeja Dudy.

VIOLETTA KRASNOWSKA
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Harry Potter finansów
Przed nami recesja,  

a Ministerstwo Finansów 
zdegradowano do roli rządowego 
biura rachunkowo-podatkowego. 

Doświadczonych urzędników zastępują 
młodzi ambitni działacze.  

Tacy jak Piotr Patkowski, 28-letni 
wiceminister finansów.

ADAM GRZESZAK

P iS nie ma serca do Ministerstwa Finansów. 
Nieustannie brakuje mu fachowców, dlate-
go rozważano nawet, by resort zlikwidować. 
Trudno się dziwić: finansowe czary na zawo-
łanie to nie jest lekki kawałek chleba. Dawno 
minęły czasy, gdy ministrowie finansów byli 
architektami polityki gospodarczej. Od 2015 r. 
przez budynek przy ul. Świętokrzyskiej w War-
szawie przewinęło się siedmiu ministrów, nie-

którzy odchodzili już po kilkudziesięciu dniach. Bywało też, 
że przy okazji kierowali innymi resortami.

Minister Piotr Patkowski i premier Mateusz Morawiecki.

[  R Y N E K  ]
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Trwa nieustanna karuzela kadrowa. Kto może, szuka szansy, 
by się przenieść, najlepiej do jakiegoś banku lub spółki Skarbu 
Państwa. Spokojna praca za dużo większe pieniądze. Pierwszy 
minister za rządów PiS – Paweł Szałamacha – trafił do zarządu 
NBP, podobnie jak Teresa Czerwińska, która potem przeniosła się 
do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jerzy Kwieciński zo-
stał prezesem PGNiG. Ruch trwa też na niższych stanowiskach. 
Wiceminister Tomasz Robaczyński ewakuował się do BGK, a Le-
szek Skiba został prezesem Banku Pekao. Krążą słuchy, że odejść 
zamierza też wiceminister Piotr Nowak, a i sam minister Tade-
usz Kościński nie kryje podobnego zamiaru; aplikuje na sta-
nowisko prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Odeszło ostatnio także kilku dyrektorów departamentów 
(długu publicznego, biura logistyki, informacji finansowej, 
zarządzania strategicznego), a wcześniej także dr Sławomir 
Dudek, wysoko ceniony ekspert, kierujący od dawna niezwy-
kle ważnym departamentem analiz makroekonomicznych. 
To gospodarczy radar resortu finansów. Ale radar nie jest 
już specjalnie potrzebny, brakuje zresztą ludzi umiejących 
odczytywać jego wskazania. – W kierow-
nictwie Ministerstwa Finansów zawsze 
był makroekonomista, który wiedział, jak 
przebiegają pewne procesy gospodarcze 
w dłuższym okresie. Dziś takiej osoby nie 
ma – ubolewa dr Dudek, główny ekonomi-
sta Pracodawców RP.

Marginalizowanie Ministerstwa Finan-
sów, jak się okazuje, jest elementem doktry-
ny gospodarczej PiS. Wyjaśniał to członkom 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
wiceminister Leszek Skiba. – Tłumaczył, 
że rolą ministerstwa jest finansowanie pro-
jektów politycznych, które rodzą się w innych 
resortach, a nie ich ocena. Ministerstwo 
określa jedynie „przestrzeń fiskalną” dla 
kolejnych wydatków budżetowych – mówi 
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek 
z Wydziału Ekonomii UW. – Nie przekonały go nasze argumen-
ty, że ten mechanizm będzie powodował nieefektywność części 
wydatków budżetowych.

Symbolem marginalizacji Ministerstwa Finansów jest nomi-
nacja Piotra Patkowskiego, który na fotelu wiceministra finan-
sów i głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
zastąpił właśnie Leszka Skibę. Skiba, ekonomista, pracownik 
naukowy ze sporym bagażem doświadczeń zawodowych, był 
wiceministrem od 2015 r. 28-letni Patkowski, choć od niedaw-
na jest magistrem prawa i o ekonomii pojęcie ma mgliste, do-
czekał się efektownego entrée w towarzystwie premiera, który 
zaanonsował go jako „wschodzącą gwiazdę polskiej gospodarki 
i nauki”. Dzięki rządowej posadzie, kontrastującej z młodym 
wiekiem i młodzieńczą urodą, zyskał przydomek Harry’ego 
Pottera polskich finansów. Tylko kogo on oczaruje?

Zostać działaczem
Proszony przez portal 300Gospodarka o podpowiedź, jak 

z uniwersyteckiej ławki błyskawicznie przenieść się do Kan-
celarii Premiera i zostać doradcą szefa rządu, a potem powędro-
wać jeszcze wyżej, Patkowski zdradził swoją receptę na sukces. 
Podczas studiów nie trzeba ograniczać się do nauki, lecz zostać 
działaczem młodzieżowym, najlepiej jakiejś prawicowej orga-
nizacji narodowo-patriotycznej. Patkowski, kiedy zoriento-
wał się, że wiatr zmian pcha do władzy PiS, uznał, że dobrym 
wyborem będzie stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospoli-
tej założone przez Pawła Kurtykę, syna zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej prezesa IPN. Stowarzyszenie nie miało swojego 

oddziału w Lublinie, więc Patkowski, student prawa na UMCS, 
założył je, stając się lokalnym prezesem.

Potem było normalne życie organizacyjne: czczenie żoł-
nierzy wyklętych, obchodzenie rocznic smoleńskich, orga-
nizowanie spotkań i dyskusji z politykami. Najlepiej tymi 
z pierwszej ligi, bo można się wówczas popisać kręgosłupem 
ideowym i wykazać jako dobry organizator czy mówca. Pat-
kowski na studiach zdobył nagrodę w prawniczym konkur-
sie krasomówczym, ale doświadczenie wyniósł już ze szkoły 
średniej. Erwin Kruczoń, radomski adwokat, a w przeszłości 
nauczyciel przedmiotu wiedza o społeczeństwie w radomskim 
III LO, dobrze zapamiętał Patkowskiego. – Wyróżniał się wiedzą, 
był finalistą olimpiad przedmiotowych, nie bał się też wyrażania 
swoich poglądów. W czasie lekcji często zabierał głos, a jego wy-
powiedzi były spójne i przemyślane – wspomina Kruczoń, który 
z pewnym zaskoczeniem przyjął informacje o błyskawicznej 
karierze politycznej swego niedawnego ucznia. 

Życie organizacyjne daje szanse na bliskie kontakty z ważny-
mi politykami, ale nie mniej ważne są kontakty i przyjaźnie z po-

dobnymi sobie działaczami innych organi-
zacji. Bo nie wiadomo, kto pierwszy pójdzie 
do góry, a ten, komu się uda, może pociągnąć 
za sobą przyjaciół. Patkowski chętnie wy-
mienia tych, którzy pociągnęli go do War-
szawy: rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, 
warszawski radny PiS Piotr Mazurek, wice-
minister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, 
dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu 
Tomasz Matynia. Na krótko trafił do Mi-
nisterstwa Energii, ale potem znalazł się 
w gronie najbliższych doradców Morawiec-
kiego – wicepremiera, a potem premiera.

Koledzy, którym się nie udało, zazdrosz-
czą: „że też ludzie, z którymi piliśmy, jak 
Andruszkiewicz czy Patkowski, są dzisiaj 
ministrami, a my nadal prowadzimy jakieś 
durne fanpejdże” – narzekają na facebooko-

wym profilu „Bananowa prawica”. Patkowski mógł dla nich zro-
bić tyle, że polubił ich profil. Wśród polubionych internauci od-
kryli też inne, dość osobliwe, jak „J…bać wegetarian i wegan”, 
„Rozliczymy Andrzeja Dudę z obietnic wyborczych” czy „Tak 
dla rozwiązania kwestii górników przez generała Kiszczaka”.

Trafić pod skrzydła Morawieckiego
Morawiecki wszedł do polityki bez partyjnego zaplecza ka-

drowego, więc musiał stworzyć własne. Część pozyskał spośród 
kolegów ze świata bankowego i firm doradczych, m.in. szefa 
PFR Pawła Borysa, ministra finansów Tadeusza Kościńskiego 
oraz ministra środowiska Michała Kurtykę, a także prezesa 
PGNiG Jerzego Kwiecińskiego. Druga grupa to „dzieci Mo-
rawieckiego”, młodzi ludzie rekrutowani z harcerstwa, pra-
wicowych organizacji studenckich i think tanków. Obsadza 
nimi gabinety polityczne, robi doradcami, nieźle wynagradza, 
a potem, jeśli się sprawdzą, lokuje tam, gdzie chce mieć swo-
ich zaufanych.

Patkowski w Kancelarii Premiera został dyrektorem depar-
tamentu oceny skutków regulacji. Te oceny (OSR) to obowiąz-
kowy element procesu legislacyjnego, dokument towarzyszą-
cy projektom ustaw, świadczący, że autorzy dokonali analizy 
kosztów i korzyści, a także konsultowali się z najważniejszymi 
interesariuszami. PiS nie lubi niczego konsultować, dlatego 
przepycha wiele ustaw pod fikcyjnym szyldem projektów posel-
skich, które nie muszą zawierać OSR. Z wiadomym rezultatem.

– Morawiecki bał się, że któryś minister nasadzi go na minę 
i chciał mieć OSR pod kontrolą. Patkowski się sprawdził, premier 

„Dzieci Morawieckiego” 
to młodzi ludzie 

rekrutowani z harcerstwa, 
prawicowych organizacji 

studenckich i think 
tanków. Premier obsadza 
nimi gabinety polityczne, 

robi doradcami i nieźle 
wynagradza.
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to dostrzegł i docenił – wyjaśnia jeden z urzędników z KPRM. 
Stąd awans do Ministerstwa Finansów. A że nie zna się na fi-
nansach i ekonomii, jakie to ma znaczenie? Przecież ledwie 
skończył studia prawnicze, nie ma nawet aplikacji, a jest przed-
stawiany jako doświadczony legislator.

Wrodzona pewność siebie i upodobanie do wystąpień pu-
blicznych sprawiają, że dziś staje się twarzą resortu finansów. 
Chętnie i autorytatywnie zabiera głos w sprawach ekonomicz-
nych, wyjaśnia plany walki z kryzysem i szczegóły czekającej 
nas nowelizacji budżetu, choć akurat budżet nie należy do jego 
kompetencji. Odpowiada za legislację, dyscyplinę finansów 
publicznych oraz za szczególnie dziś ważne sprawy finanso-
wania polityki gospodarczej. Od niedawna podlega mu również 
departament analiz makroekonomicznych, który dotychczas 
nadzorował bezpośrednio minister finansów.

Pozbyć się bezpieczników
Jednym z pierwszych zadań legislacyjnych Patkowskiego był 

projekt zmiany ustawy o finansach publicznych, którego celem 
jest zawieszenie stabilizującej reguły wy-
datkowej. Stanowi ona, że deficyt sektora fi-
nansów publicznych nie może przekroczyć 
3 proc. PKB. Zmiana została uzasadniona 
potrzebą powiększenia długu ze względu 
na walkę z pandemią i jej gospodarczymi 
skutkami w sytuacji kurczącego się PKB. 
To wstęp do nowelizacji tegorocznego bu-
dżetu, tak by mógł być bardziej zadłużony, 
niż wynika to z unijnych reguł (a miał być 
w tym roku zrównoważony).

Ekonomiści patrzą na to z niepokojem, 
bo choć zwiększone wydatki budżetowe 
na podtrzymywanie gospodarki są zro-
zumiałe i akceptowane przez Brukselę, 
to obawiają się, że chodzi o demontaż 
na stałe bezpieczników chroniących nas 
przed kryzysem finansów publicznych. 
Pozostanie już ostatni, zapisany w konstytucji, mówiący 
o 60-proc. PKB jako nieprzekraczalnej granicy długu pu-
blicznego. Ale o tym, by i on został zdemontowany, politycy 
mówią coraz częściej. Najwybitniejsi polscy ekonomiści biją 
na alarm, bo coraz więcej wskazuje, że celem tych zmian jest 
szukanie źródeł finansowania politycznych projektów, takich 
jak np. 13. i 14. emerytura.

Trwa też demontaż bezpiecznika, jakim jest samo Mini-
sterstwo Finansów, które stało się dziś biurem księgowym, 
i to na dodatek prowadzącym księgowość kreatywną. Polityka 
finansowa przenosi się do Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku 
Gospodarstwa Krajowego i tworzonych funduszy celowych, 
które mogą się zadłużać tak, by nie wchodziło to do oficjalnej 
statystyki. Zaczęło się to za czasów rządów PO-PSL, kiedy stwo-
rzono fundusz drogowy, a dziś jest twórczo rozwijane – powstał 
fundusz solidarnościowy (teoretycznie dla niepełnospraw-
nych, faktycznie chodzi o znalezienie pieniędzy na „piątkę 
Kaczyńskiego”) czy ostatnio fundusz walki z Covid-19.

– BGK i PFR to są przedsiębiorstwa, my tak naprawdę prze-
nosimy finanse publiczne do podmiotów komercyjnych, które 
realizują ogromne programy poza kontrolą parlamentu czy NIK. 
Jeśli się zsumuje wszystkie wyprowadzone poza budżet wydatki, 
to wychodzi ok. 250 mld zł. Oznacza to, że 20 proc. długu pu-
blicznego jest poza kontrolą finansów publicznych. To sprawia, 
że Polska traci wiarygodność, co odbije się na kosztach obsługi 
długu – twierdzi dr Sławomir Dudek. Jego zdaniem już przed 
kryzysem obciążenie finansów publicznych programami 
socjalnymi groziło załamaniem, a teraz mamy dodatkowe 

kłopoty. Minister finansów, który powinien być głosem eko-
nomicznego rozsądku, zamilkł. Ta abdykacja była widoczna 
symbolicznie, gdy ogłaszano kolejne tarcze antykryzysowe. 
Zawsze pojawiał się szef PFR Paweł Borys i minister rozwoju 
Jadwiga Emilewicz, a minister Kościński pozostawał w cieniu.

– Coraz większym problemem stają się też dane statystyczne 
dotyczące budżetu i finansów publicznych, są coraz trudniej do-
stępne i mniej wiarygodne. Polska nie przyjęła unijnych reguł 
statystycznych i europejskiej definicji długu, co sprawia, że mamy 
wciąż dwie statystyki – wyjaśnia dr Starczewska-Krzysztoszek, 
sygnatariuszka ostrzegawczego listu ekonomistów polskich.

Być jak Underwood
Tymczasem minister Patkowski uspokaja, że jest dobrze. 

Sytuacja jest pod kontrolą, a w przyszłym roku budżet wróci 
na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Ekonomiści, słuchając 
go, uśmiechają się bezradnie, bo nie mogą go potraktować jak 
poważnego partnera. Najwięcej emocji internautów wywo-

łał, gdy w jednym z wywiadów dowodził, 
że 70 proc. Polaków uważa się za klasę 
średnią, a jednocześnie marzy, by zarabiać 
4 tys. zł. A zatem, wprowadzając w 2023 r. 
płacę minimalną w wysokości 4 tys. zł, PiS 
zrealizuje marzenie klasy średniej. I żad-
nego ryzyka w skokowym wzroście płacy 
minimalnej nie ma, bo pracownicy, więcej 
zarabiając, będą więcej wydawać, więc sko-
rzystają na tym firmy i budżet.

Spokojnie, nie rośnie nam kolejny teore-
tyk ekonomii, Ministerstwo Finansów 
to jedynie przystanek w drodze do kariery. 
Patkowski marzy, by być politykiem, a nie 
urzędnikiem państwowym. Jego ulubioną 
postacią – jak twierdzą koledzy – jest Frank 
Underwood, idący po trupach do władzy 
bohater serialu „House of Cards”.

Ma opinię politycznego radykała, choć znajomi twierdzą, 
że to wszystko wykalkulowana poza. Tego zdania jest Paweł 
Chojecki, jedna z barwniejszych postaci prawicowej sceny 
Lublina. Był działaczem katolickim i członkiem Unii Polityki 
Realnej, ale rozczarowany obu instytucjami stworzył własną 
organizację polityczno-religijną, która formalnie jest dziś pro-
testanckim związkiem wyznaniowym. Pastor Chojecki głosi 
Biblię, chwali Pana oraz Donalda Trumpa, zwalcza zaś Kościół 
katolicki, Chiny oraz niemal wszystkich polityków od lewa 
do prawa, oskarżając ich o socjalizm, który, jak wiadomo, jest 
dziełem szatana. Patkowski podczas studiów znalazł się w orbi-
cie wpływów Chojeckiego, a ten wiązał z nim nadzieje. Dlatego 
dziś nie kryje rozczarowania nim, przekonując, że jest niekom-
petentny, a jego ministerialna nominacja to objaw pajdokracji.

Patkowski kandydował w ostatnich wyborach do Sejmu z li-
sty PiS, ale przydzielono mu dopiero 18. pozycję, więc się nie 
dostał. Z łatką cudownego dziecka Morawieckiego i bez par-
tyjnej legitymacji w lubelskim PiS na więcej nie mógł liczyć. 
Podobnie jak inni kandydaci z grona dzieci Morawieckiego, 
bo PiS nie jest zainteresowane powstaniem w Sejmie premie-
rowskiej frakcji. Mimo to w kampanii dał z siebie wszystko, 
starając się przelicytować w prawicowym radykalizmie star-
szych kolegów. A w mieście Przemysława Czarnka i Mariana 
Kowalskiego poprzeczka wisi wysoko. Sam skromnie mówi, 
że jest umiarkowanym konserwatystą i w swoim środowisku 
jest odbierany jako ktoś na podobieństwo Gowina. Jakie środo-
wisko, taki Gowin; jakie finanse, taki wiceminister.

ADAM GRZESZAK
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[  R Y N E K  ]

Z sal do cel Za błędy popełnione 
nieumyślnie lekarze będą mogli 
trafić do więzienia. Wyższe 
kary dla nich wpisano bowiem 
do antypandemicznej tarczy 4.0.  

JOANNA SOLSKA

L ekarze i pielęgniarki od miesięcy walczący 
z narażeniem własnego życia z wirusem do-
stają od nas czasem brawa. I na tym nasza 
wdzięczność się kończy. Państwo ignoruje 
postulaty medyków, wyrażane m.in. przez 

doktora Krzysztofa Hałabuza, założyciela Porozu-
mienia Chirurgów SKALPEL, żądających ubez-
pieczeń na wypadek utraty życia lub zarażenia 
Covid-19, żeby przynajmniej finansowo ochronić 
najbliższych na wypadek własnej śmierci. Oczeku-
ją też zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej, 
cywilnej i zawodowej w związku z wykonywaniem 
zawodu przy zwalczaniu epidemii. Zamiast tego 
doczekali się wyższych kar za nieumyślne błędy 
popełnione przy ratowaniu pacjentów. Państwo 
z nich zakpiło.

Jednocześnie umiało szybko i skutecznie zatrosz-
czyć się o bezpieczeństwo swoich reprezentantów. 
Ta sama ustawa, czyli tarcza 4.0, zaostrzająca kary 
dla lekarzy, chroni od odpowiedzialności wysokich 
urzędników Ministerstwa Zdrowia, np. za drogie, 
niekompetentne zakupy maseczek czy respiratorów 
z podejrzanych źródeł. To przelało czarę goryczy. Pra-
cownicy zawodów medycznych zapowiadają protest. 
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Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej zmienione zapisy ko-
deksu karnego oceniają błąd popełniony przez lekarza w czasie 
udzielania pomocy medycznej podobnie jak brutalne pobicia 
skutkujące ciężkim kalectwem, użycie broni palnej w trakcie 
pobicia czy działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. 
Wiceprezes NRL Krzysztof Madej uważa, że nie wolno trakto-
wać ratujących życie lekarzy jak członków mafii. Nieumyślne 
błędy popełnione przez lekarza przy ratowaniu pacjenta nie są 
tym samym, co czyny popełnione przez pospolitych przestęp-
ców. Powinno mieć to odzwierciedlenie w prawie.   

Artykuł 37
Można by się więc cieszyć, że 14 lipca Trybunał Konstytucyjny 

uznał, że przeprowadzana w pośpiechu, bez zachowania wyma-
ganych procedur, ubiegłoroczna nowelizacja kodeksu karnego 
jest niezgodna z ustawą zasadniczą, więc i zaostrzone kary za nie-
umyślne błędy lekarskie nie wchodzą w życie. Wypadałoby zatem 
podziękować prezydentowi Dudzie za skierowanie zmienione-
go kodeksu karnego do TK. Naprawdę jednak dziękować nie ma 
za co. Zanim bowiem TK wydał wyrok w sprawie nowelizacji 
kodeksu, Ministerstwo Sprawiedliwości postarało się, żeby za-
pisy o błędach lekarskich trafiły do tarczy 4.0 poświęconej walce 
ze skutkami pandemii. Ustawa, wraz z wrzutką o zaostrzeniu kar 
za nieumyślne błędy lekarskie, została przez prezydenta podpi-
sana. Prezydent zakpił nie tylko z lekarzy, ale i z siebie.       

Najwięcej obaw i emocji budzi artykuł 37a z kodeksu, który 
– zdaniem środowiska lekarskiego – może spowodować znacz-
ny wzrost kar pozbawienia wolności za nieumyślne błędy. Bar-
dzo ogranicza bowiem swobodę sądów w orzekaniu i wymie-
rzaniu rodzaju kar, wymuszając w wielu wypadkach wyroki 
więzienia. Sąd od kary pozbawienia wolności może odstąpić 
tylko wtedy, gdyby – przy zastosowaniu poprzednich przepi-
sów – okres pozbawienia wolności był krótszy niż rok. Do cel, 
obok przestępców, trafią lekarze.

Prof. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego, a tak-
że szef Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go pisze na portalu Karne24.com: „poszły więc w górę dolne 
granice zagrożenia karą za bardzo wiele przestępstw, w tym 
za najbardziej kontrowersyjne: nielegalną aborcję, (…) błędy 
w sztuce lekarskiej”. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowie-
działo oświadczeniem: „Nie jest (…) prawdą, jakoby za niele-
galną aborcję będzie grozić wyłącznie kara bezwzględnego 
więzienia. Sąd będzie mógł, jak do tej pory, zawieszać karę 
pozbawienia wolności, albo – jeśli oceni, że są ku temu pod-
stawy – zamiennie stosować grzywnę lub karę ograniczenia 
wolności”. Ustne zapewnienia, że zmienione przepisy nie są 
wymierzone przeciwko lekarzom, kłócą się z tym, co mamy 
zapisane w tarczy 4.0.

Lekarze nie protestowali, gdy musieli walczyć z koronawiru-
sem gołymi rękami, bo na początku pandemii brakowało nawet 
gumowych rękawiczek. Ratownicy męczyli się po kilkanaście 
godzin w tym samym kombinezonie ochronnym, nie mieli 
drugiego na zmianę. Nie buntowali się, gdy bez skutku bła-
gali o testy, żeby – w razie czego – nie wszyscy musieli opuścić 
szpitale, by udać się na przymusową kwarantannę. Nie prote-
stowali nawet wtedy, gdy wojewodowie publicznie zgłaszali 
pretensje, że nie wszyscy chcą się stawiać do pracy, w której 
państwo nie zapewnia im podstawowych środków bezpieczeń-
stwa. Przymusowe skierowania do walki z Covid-19 dostawały 
wtedy schorowane osoby na emeryturze, a nawet samotne mat-
ki. Pracownicy służby zdrowia nie dyskutowali z zakazem pra-
cy w innych – poza szpitalami – miejscach, gdyż zdawali sobie 
sprawę, że jest zasadny, choć do tej pory nie wszyscy doczekali 
się finansowej rekompensaty. Nie protestowali, bo wybierając 
zawód, wiedzieli, jaka to praca.

W środowisku z każdym dniem pandemii nastroje są jednak 
coraz gorsze. – Wirus obnażył niewydolność opieki zdrowotnej, 
a my zobaczyliśmy, że mimo porozumień podpisanych w wyniku 
protestu rezydentów w 2018 r. nie zrobiono nic dla poprawy sys-
temu. Znów zaczyna się szczucie na lekarzy – uważa doktor Ja-
rosław Biliński, jeden z liderów Porozumienia Rezydentów, 
obecnie wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. 
Dlatego Porozumienie Zawodów Medycznych zapowiedziało 
na 8 sierpnia manifestację. Pomaszerują pod Sejm w masecz-
kach, z zachowaniem koniecznego dystansu. Oprócz złości 
na ostrzejsze prawo, na niechęć polityków do usprawnienia 
służby zdrowia, nawet gdy trzeba przygotować się na drugą 
falę pandemii, jest w nich także strach, że szpitale zwiększone-
go naporu chorych mogą już nie wytrzymać. W takiej sytuacji 
nietrudno o powody do oskarżeń medyków o zaniedbania, 
za które winę ponosi ktoś inny.

Warto przywołać wypowiedź prof. Aleksandra Sieronia 
ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z debaty 
„Geneza i miejsce błędu medycznego”. Uważa on, że źródłem 
i przyczyną wielu błędów medycznych jest sam system opieki 
medycznej. „Na przykład za mała liczba lekarzy i pielęgniarek 
oraz zbyt mała ilość czasu, jaki personel medyczny może po-
święcić pacjentom. Powodem błędów mogą być zmęczenie, 
niedobór snu oraz nadmierny stres i przeciążenie pracą. A tak-
że brak dostatecznej ilości informacji o tym, co dolega pacjen-
towi i jak najlepiej mu pomóc”. To jakby opis sytuacji, która 
w polskim szpitalnictwie nie jest incydentalna, ale nagminna. 
Nasza zdrowotna, ale niezdrowa, normalność. Perspektywa 
kilku lat pozbawienia wolności za nieumyślny błąd lekarza 
na pewno tych przyczyn nie usunie. Może jednak spowodować, 
że lekarzy, których w publicznym systemie ochrony zdrowia 
jest u nas najmniej w Europie, będzie jeszcze mniej.

Spędzenia życia za kratkami boją się zwłaszcza chirurdzy 
i ginekolodzy. Doktor Jarosław Biliński obawia się, że lekarze 
przestaną się podejmować trudnych, ryzykownych operacji. 
Na przykład operacji na sercu płodu wewnątrzmacicznie, w ło-
nie matki. Za duże ryzyko. Eksperci ostrzegają przed tak zwaną 
medycyną defensywną, czyli sytuacją, w której przywrócenie 
pacjentowi zdrowia nie będzie już dla lekarza priorytetem, tyl-
ko gromadzenie dowodów, że nie popełnił błędu. Kierowanie 
pacjenta na nie zawsze potrzebne badania jest skutkiem naj-
mniej dolegliwym dla pacjentów, o wiele bardziej dla systemu. 
Bardziej należy się liczyć z przypadkami odsyłania trudnych 
do leczenia pacjentów do innej placówki z powodu rzekomego 
braku miejsc. Perspektywa więzienia dla lekarzy najmocniej 
uderzy w pacjentów.         

System bez twarzy
Poszczuć na lekarzy jest łatwo. Co jakiś czas dowiadujemy 

się przecież o bulwersujących przypadkach zaniechań. Takich 
jak ten w szpitalu w Sosnowcu, gdzie chory z siną i opuchniętą 
nogą czekał w szpitalnym oddziale ratunkowym na pomoc 
9 godzin. Zmarł, bo nikt nie próbował go ratować, lekarze byli 
zajęci. Czy zrozpaczona rodzina przekonana, że wcześniej-
sza interwencja uratowałaby życie 39-letniemu mężczyźnie, 
zada sobie pytanie, czy zawinił nieudolny system, czy kon-
kretny lekarz? Dla niej liczy się to, że bliska osoba straciła 
życie. Do systemu trudniej mieć pretensje, jak mu postawić 
zarzuty? Nie ma twarzy.  

Inny przykład. Zmarł młody człowiek po operacji żylaków, 
ponieważ lekarz – jak orzekł sąd przed kilkoma laty – nie wypi-
sał mu po zabiegu leku  przeciwzakrzepowego clexane. Popeł-
nił błąd, za który został ukarany. Co się od tej pory zmieniło? 
Wyobraźmy sobie identyczną sytuację obecnie, przy obowią-
zujących przepisach z tarczy 4.0. Lekarz wypisał receptę 
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na lek. Natomiast rodzina nie była w stanie go wykupić, 
bo od lat jest niedostępny w aptekach (to jeden z najchętniej 
nielegalnie wywożonych za granicę specyfików w ramach  
tzw. importu równoległego). Listę takich leków podaje na swo-
ich stronach Ministerstwo Zdrowia – clexane zajmuje na niej 
poczesne miejsce od kilku lat. Państwo nie jest w stanie roz-
wiązać problemu. Kogo oskarżyć ma rodzina, jeśli pacjent 
z braku leku umrze?    

Zaostrzenie kar dla lekarzy nie spowoduje, że błędów lekar-
skich będzie mniej. W krajach, do których najchętniej emigrują 
polscy lekarze, na przykład skandynawskich, za nieumyślne 
błędy nie ląduje się w więzieniu. – Obowiązuje system no fault, 
czyli zasada, że służby medyczne o wszystkich błędach raportują, 
potem je analizują i wyciągają wnioski, aby w przyszłości nie po-
pełniać ich więcej – tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik 
praw pacjenta. Personel nie zamiata błędów pod dywan, nie boi 
się ich zgłaszać, bo nie jest za nie karany. Ten system jest także 
korzystniejszy dla pacjentów. Za błędy medyczne otrzymują 
oni szybko finansową rekompensatę. To system o wiele lepszy 
niż penalizacja.

Polska woli wsadzać do więzienia. Dlatego błędy, ze strachu 
przed karą, zamiata się pod dywan, nie analizuje przyczyn. 
Natomiast pacjenci, którzy czytają w mediach nawet o kilku-
milionowych odszkodowaniach, w praktyce mają na nie nikłe 
szanse. Miały to zmienić wojewódzkie komisje do spraw orze-
kania o zdarzeniach medycznych, które obiecywały usprawnić 
system przyznawania odszkodowań. Zdaniem Chmielowca 
w praktyce nie działają.

Cień prokuratora
Trudne są także cywilne procesy o odszkodowania. Po pierw-

sze, są kosztowne. W razie przegranej pozywający musi po-
kryć wszystkie koszty procesu, wcześniej korzysta z równie 
drogiej pomocy prawnej. Skórka najczęściej okazuje się nie-
warta wyprawki. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wy-
nika, że w  2017 r. prowadzono 840 spraw o odszkodowanie 
za błędy medyczne, ale zasądzono je tylko w 216 przypadkach. 
Suma odszkodowań wyniosła zaledwie 13 mln zł. To studzi 
nadzieje pamiętających jeszcze sumę 5 mln zł, jaką zasądzo-
no na rzecz Szwedki, która przeszła nieudaną operację piersi 
w polskiej klinice.

Przewlekłość procesów i niskie odszkodowania zniechęca-
ją do podejmowania się spraw o błędy lekarskie nawet przez 
tzw. kancelarie odszkodowawcze. To właśnie ich, z powodu 
agresywnego sposobu pozyskiwania klientów, najbardziej 
obawiały się szpitale. Najczęściej umawiały się bowiem z po-
szkodowanym, że zapłaci im dopiero wtedy, gdy już otrzy-
ma odszkodowanie. Biznes nie okazał się jednak intratny. 
– Większość kancelarii nie prowadzi już tego typu spraw – za-
pewnia Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców 
i Pośredników Odszkodowawczych. Teraz pomagają głównie 
frankowiczom.     

Brakuje biegłych, a bez wnikliwych specjalistycznych eks-
pertyz błędu nie da się nikomu udowodnić. Eksperci nie chcą 
ich sporządzać nie tylko z powodu niskiej zapłaty za tego ro-
dzaju zlecenia oraz solidarności zawodowej, ale także z obawy 
przed nękaniem. Opowieści o opiniach podważanych w pry-
watnych procesach wytaczanych przez wysokich urzędników 
państwowych mają efekt mrożący (słynna sprawa ojca ministra 
Zbigniewa Ziobry). Po co się narażać ministerstwu? Więc pro-
cesy ciągną się latami, a zapadające w końcu wyroki rzadko są 
po myśli poszkodowanych pacjentów lub ich rodzin.

Dlatego rośnie liczba spraw zgłaszanych prokuraturze. 
Tym bardziej że powstały specjalne komórki specjalizujące 
się w błędach medycznych. Według Prokuratury Krajowej 
w 2019 r. prowadzono już 5905 takich spraw, ale aż w 3611 przy-
padkach chodzi o błędy ze skutkiem śmiertelnym. W tym sa-
mym roku do sądów skierowano 192 akty oskarżenia wobec 
274 podejrzanych. W 2016 r. spraw było mniej – 4963. Widać 
więc, że osoby uważające się za ofiary lekarzy z bezkosztowej 
drogi doniesienia do prokuratury korzystają coraz chętniej. 
Na pytanie – jakie wyroki zapadają w tego rodzaju sprawach 
– PK nie odpowiada.    

Zaostrzenie kar za nieumyślnie spowodowane błędy lekar-
skie spowoduje zapewne zwiększoną liczbę doniesień do pro-
kuratury. Wzrośnie strach medyków przed utratą wolności 
za pracę w fatalnie zorganizowanym i niedofinansowanym 
systemie ochrony zdrowia, w którym – z konieczności – błędów 
i ofiar będzie coraz więcej. A co będą z tego mieli pacjenci? 
Na lepsze leczenie nie mają co liczyć, na odszkodowania także 
nie. Pozostanie żal. Oczywiście – do lekarzy.

JOANNA SOLSKA

REKLAMA
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Era czarnego kamienia
Rządowe zlecenie 

na zarządzanie 
postpandemicznym 

kryzysem w USA dostał 
BlackRock. To firma, 

która już „posiada świat”, 
a wkrótce będzie miała 

jeszcze więcej.

ŁUKASZ WÓJCIK

T eorie spiskowe o rządzie świa-
towym najczęściej skupiają się 
na lepiej znanych od niej korpo-
racjach jak Citigroup, JP Morgan 
Chase czy Exxon Mobile, Shell, 

McDonald’s i Nestle. A przecież BlackRock 
jest lub był największym udziałowcem we 
wszystkich tych firmach. To dziś drugi lub 
trzeci największy inwestor w Microsofcie, 
Apple’u, Amazonie i Procter&Gamble. Ma 
udziały niemal we wszystkich kluczowych 
spółkach notowanych na światowych gieł-
dach. W branży nazywany jest – trochę 
przesadnie – „firmą, która posiada świat”. 
Co więcej, inwestowanie nie jest najważ-
niejszym polem działalności BlackRock.

Według kwietniowego raportu firma za-
rządza obecnie cudzymi aktywami o łącz-
nej wartości 6,47 bln (12 zer) dol., sześcio-
krotnie wyższej niż przed dekadą. Pod 
tym względem jest również największa 
na świecie. BlackRock doradza licznym 
rządom, m.in. amerykańskiemu, kana-
dyjskiemu, izraelskiemu, a także Komisji 
Europejskiej. Jest wreszcie właścicielem 
największej na świecie platformy informa-
tycznej do oceny wartości aktywów. Teoria 
spiskowa pisze się więc sama.

ZAUFANIE bez granic
Ostatnio w ydatnie pomaga w tym 

Rezerwa Federalna (Fed), czyli bank 
centralny USA. Od marca prowadzi 
akcję ratunkową sponiewieranej przez 
pandemię amerykańskiej gospodarki. 
Wspiera firmy i samorządy, głównie ob-
niżając koszty pożyczanego przez nie 
pieniądza. Pośrednio, poprzez wtłacza-
nie do ogólnego obrotu kolejnych nowo 
stworzonych dolarów, i bezpośrednio, 
skupując od zagrożonych korporacji ich 
obligacje. Fed nie robi jednak tego sam, 
bo brakuje mu ekspertyz – amerykański 
rynek obligacji korporacyjnych to warta 
ponad trylion dolarów dżungla, w której 

roi się od toksycznych pułapek. Dlatego 
wynajął ekspertów.

To właśnie za poradą BlackRock Fed 
zdecydował się na największy w histo-
rii program skupu tych obligacji oraz 
innych instrumentów finansow ych. 
A do realizacji tego skupu bez proce-
dury przetargowej wybrał... BlackRock. 
Według agencji Bloomberga zlecenie Fed 
de facto pozwala tej firmie za publiczne 
pieniądze kupować należące do niej lub 
zarządzane przez nią obligacje, a tym 
samym – podbijać ich wartość.

Siłą rzeczy pada więc zarzut o konflikt 
interesów skoro ludzie BlackRock coraz 
częściej siadają po obu stronach trans-
akcyjnego stołu. Potem jednak przeko-
nują dla przykładu, że ich firma – inaczej 
niż np. banki – nie zarządza własnymi 
pieniędzmi. Albo że między głównymi 
działami BlackRock – inwestycyjnym, 
powierniczym, audytoryjnym i dorad-
czym – postawiono „chińskie mury” blo-
kujące przepływ wrażliwych informacji. 

Jak zapewnia szef BlackRock Larry Fink, 
nie ma mowy o tym, aby dział inwestycyj-
ny korzystał z informacji, do których firma 
ma dostęp np. z racji audytu.

Tak się jednak składa, że Fed – oczywi-
ście za pośrednictwem BlackRock – zde-
cydował się akurat na skup obligacji wy-
puszczonych przez fundusze inwestycyjne 
notowane na giełdzie, tzw. ETF. A ponad 
70 proc. z nich jest zarządzanych przez 
BlackRock. Fed wykupił też obligacje 
funduszu LQD, bezpośrednio należą-
cego do BlackRock. Do końca kwietnia 
LQD urosło z tego powodu o 4,3 mld dol., 
podczas gdy konkurencyjne fundusze za-
rządzane przez drugą i trzecią firmę w tej 
branży – Vanguard i State Street – zyskały 
odpowiednio 33 i 15 mln dol.

Fed broni się, że według umowy pra-
cownicy BlackRock bezpośrednio zaan-
gażowani w skup są objęci tzw. ochło-
dzeniem, czyli nie mogą handlować 
aktywami w imieniu BlackRock z wykorzy-
staniem informacji zdobytych podczas 
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realizowania skupu dla Fed przez... dwa 
tygodnie. Ale nawet w trakcie tych dwóch 
tygodni mogą innym klientom BlackRock 
„dostarczać ogólny obraz rynku”.

PRZYJACIELE z boiska
BlackRock założyła w 1988 r. grupa za-

paleńców z Wall Street. Swój początkowy 
sukces firma zawdzięcza tzw. pasywnym 
inwestycjom. Chodzi o wspomniane 
ETF, czyli fundusze, których notowa-
nia, a co za tym idzie – zyski i dywidendy, 
podążają za najważniejszymi indeksa-
mi giełdowymi, jak np. S&P500. Przez 
lata była to dużo wygodniejsza, tańsza 
i bezpieczniejsza alternatywa dla trady-
cyjnych funduszy – na bieżąco można 
handlować ich udziałami i w czasie rze-
czywistym mieć dostęp do informacji 
o ewentualnym zysku lub stracie.

BlackRock swego czasu zarabiał też 
krocie na MBS, czyli słynnych hipotecz-
nych listach zastawnych, które zatopiły 
giełdę, a później światową gospodarkę 
w 2008 r. W porę się jednak z nich wyco-
fali po skrupulatnej analizie setek tysięcy 
kredytów mieszkaniowych. Dzięki temu, 
gdy wybuchł tamten kryzys, okazali się 
niezastąpieni dla amerykańskiego rzą-
du. BlackRock był m.in. odpowiedzialny 
za neutralizację toksycznych aktywów ta-
kich zbankrutowanych gigantów jak Bear 
Stearns i AIG. Z tego też powodu jego lu-
dzie byli wówczas nazywani Łowcami Du-
chów z Wall Street.

Głównym łowczym od samego początku 
jest 67-letni miliarder Larry Fink. Przez lata 
był uważany za jednego z najzdolniejszych 
ludzi na Wall Street – jest m.in. pomysło-
dawcą wspomnianych MBS. W 1986 r. 
popełnił jednak błąd inwestycyjny, który 
kosztował zatrudniającą go firmę ponad 
100 mln dol. Zwolniony, zaczął pracować 
na własną rękę, a dwa lata później założył 
BlackRock. Dziś jego pozycja na Wall Street 
i w Waszyngtonie jest niepodważalna. Był 
na „ty” z trzema ostatnimi prezydentami.

Związany z Demokratami miał zostać 
sekretarzem skarbu u niedoszłej prezydent 
Hillary Clinton. Po zwycięstwie Donalda 
Trumpa zasiadł jednak w doradzającej mu 
radzie biznesmenów. Jak zauważa Douglas 
Elliott, wieloletni obserwator BlackRock 
i były ekspert ekonomiczny Brookings 
Institution, Fink nie skupia się tak bardzo 
na personaliach, nie ma „swoich” ludzi 
w rządzie. – Ważniejsze dla niego są powią-
zania systemowe, budowanie poczucia nie-
zbędności BlackRock. Dzięki temu zacho-
wuje wpływy w kolejnych administracjach.

Fink od początku nie skupiał się 
wyłącznie na Ameryce. To z jego ini-
cjatywy BlackRock kupuje dziś ame-
rykańskie papiery wartościowe m.in. 
dla banku centralnego Izraela. Ma też 

rękę do ludzi: były szef szwajcarskiego 
banku centralnego Philipp Hildebrand 
jest jego zastępcą, doradza mu również 
George Osborne, były minister skarbu 
Wielkiej Brytanii. Friedrich Merz, który 
jest jednym z kandydatów do zastąpie-
nia Angeli Merkel, przez wiele lat był sze-
fem niemieckiego oddziału BlackRock. 
Ostatnio Fink ruszył z ekspansją na rynki 
rozwijające się – w Meksyku jego firma 
posiada udziały zarówno w funduszach 
emerytalnych, jak i w firmach, które w te 
fundusze inwestują.

W kwietniu BlackRock zaczęła dora-
dzać Komisji Europejskiej – ma pomóc 
stworzyć regulacje bankowe zgodne 
z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Wzbudziło to wiele krytyki, nie tylko dla-
tego, że  BlackRock ma oczywiście udzia-
ły w wielu europejskich bankach, które 
ma pomóc wyregulować. Firma broni 
się, że doradza Komisji niemal za darmo 
(280 tys. dol.), ale krytycy – w tym przede 
wszystkim znany brytyjski finansista Chri-
stopher Hohn – wskazują, że zarabia dużo 
więcej w inny sposób. Hohn od lat oskarża 
Black Rock o tzw. greenwashing, czyli jedy-
nie wizerunkowe zabiegi zaprezentowania 
się jako firma dbająca o klimat.

W styczniu tego roku Fink w ysłał 
do swoich podwładnych list otwarty, 
w którym zapowiedział wycofanie się 
przez f irmę z inwestycji w w ydoby-
cie i przetwarzanie paliw kopalnych, 
w szczególności węgla. W praktyce wy-
gląda to na razie inaczej. Według agencji 
Bloomberga BlackRock jest największym 
udziałowcem Big Oil, czyli giganta biz-
nesu naftowego, i jednocześnie najwięk-
szym inwestorem w 56 firmach, które 
budują najwięcej elektrowni węglowych 
na świecie. Dwa ośrodki badawcze 
Inf luenceMap oraz ShareAction poli-
czyły, że kierowane przez Finka spółki 
na walnych zgromadzeniach popierają 
zaledwie co dziesiątą uchwałę związaną 
z ochroną klimatu. Ale zielone deklaracje 
szefa BlackRock poparł m.in. Joe Biden. 
„Jako prezydent ze wszystkich sił będę 
wspierał takie inicjatywy” – mówił kan-
dydat Demokratów.

OD MORGANA do Sachsa
Waszyngton zawsze był pod wpły-

wem wielkich korporacji. Ich politycz-
ne znaczenie do tego stopnia odcisnęło 
się w historii USA, że niektórzy badacze 
– np. historyk Niall Ferguson – mówią 
wręcz o erach określanych ich nazwa-
mi. Pierwsza miała miejsce między XIX 
i XX w. i nosiła imię J.P. Morgana.

Ten nowojorski bankowiec najpierw 
z własnych pieniędzy uratował Depar-
tament Skarbu przed bankructwem. 
A potem w 1907 r., podczas tzw. paniki 

bankowej na Wall Street, zamknął 
w swojej bibliotece przy Madison Ave-
nue wszystkich ważnych finansistów 
– siedzieli tam, dopóki nie uzgodnili 
programu ratunkowego. „Morgan za-
stąpił wówczas państwo, bo USA nie 
miały jeszcze banku centralnego” – pisze 
w „Niebezpiecznych związkach” wspo-
mniany Ferguson. „Wtedy też powstał 
w Stanach, obowiązujący do dziś z nie-
wielkimi zmianami, publiczno-prywat-
ny model rozwiązywania podobnych 
kryzysów”.

To zastępowanie państwa stało się ce-
chą charakterystyczną patronów kolej-
nych er w gospodarczej historii Amery-
ki. Ostatnia z nich nosiła imię Goldman 
Sachs, jednego z najważniejszych ban-
ków inwestycyjnych w historii. Od końca 
XX w. jego ludzie krążyli między macie-
rzystą firmą i administracją państwową. 
Goldman Sachs tylko w ciągu ostatnich 
dwóch dekad „wydał” trzech sekreta-
rzy skarbu USA, w tym Hanka Paulso-
na za prezydentury George’a W. Busha 
i obecnego sekretarza Stevena Mnuchina 
oraz jego zastępcę.

Ostatnie lata wiele zmieniły. Banki 
inwestycyjne stopniowo traciły swoją 
pozycję na rzecz organizacji „tylko” za-
rządzającymi pieniędzmi innych. Kryzys 
pandemiczny jeszcze ten proces przy-
spieszył. Jak wskazuje ekonomista od lat 
piszący o BlackRock William Birdthistle 
z Chicago-Kent College of Law, różnica 
między nimi jest niewielka, ale regula-
cje wyraźnie promują te drugie. – Ban-
ki inwestycyjne powstały jako twórcza 
interpretacja klasycznych banków, aby 
uciec od obowiązujących przepisów. Te-
raz już są przepisy na banki inwestycyjne, 
ale wciąż nie ma na „organizacje zarzą-
dzające cudzymi pieniędzmi”, zwane też 
parabankami. Stąd przewaga tych ostat-
nich, choć w zasadzie robią to samo, co ich 
poprzednicy. Według  Birdthistle’a naj-
większą obecnie „organizacją zarządza-
jącą cudzymi pieniędzmi” jest właśnie 
BlackRock, którego dochodowość jest 
już ponad dwa razy wyższa niż Gold-
man Sachs.

Oskarżenia o konf likt interesów, 
o uprzywilejowaną pozycję i bliskość 
władzy – adresowane teraz do BlackRock 
– są zbijane, nie bez racji, argumentem, 
że nikt nie ma takiego rozeznania i do-
świadczenia. Że żaden Fed czy inny bank 
centralny w zderzeniu z tak ekstremalną 
i niespotykaną sytuacją gospodarczą, jak 
ta obecna, sam sobie nie poradzi. Tak jak 
w 1907 r. Ameryka nie poradziłaby sobie 
bez J.P. Morgana, a na początku XXI w. 
bez Goldman Sachs.

„W kapitalizmie taka publiczno-pry-
watna symbioza, choć niebezpieczna, 
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jest niezbędna” – napisała kilka tygodni 
temu redaktorka „Financial Times” Gil-
lian Tett, znana z głośnej książki „Fool’s 
Gold” (Złoto głupców) o kryzysie finan-
sowym 2008-09. Według Tett BlackRock 
działa jak długie ramię rządu. „Dosięga 
tam, gdzie władza polityczna w wol-
norynkowej gospodarce nie powinna 
sięgać. Chodzi przede wszystkim o nie-
konwencjonalne interwencje na granicy 
prawa”.

NOWA LAMPA Aladdina
Nawet jednak przyjmując, że wszyst-

kie za i przeciw takiej publiczno-prywat-
nej symbiozie się równoważą (co wydaje 
się wątpliwe), pozycja BlackRock w jed-
nym zasadniczym względzie różni się 
od tej, którą mieli jego wielcy poprzed-
nicy u szczytu swojej potęgi. BlackRock 
jest mianowicie właścicielem Aladdina, 
technologicznej platformy oceny ryzy-
ka i wartości różnorodnych aktywów. 
To niezbędne narzędzie w zasadzie 
dla każdej dużej instytucji finansowej, 
w tym również dla banków central-
nych. Algorytmy Aladdina monitorują 
w czasie rzeczywistym aktywa o łącz-
nej wartości ponad 30 bln dol. (150 proc. 
amerykańskiego PKB), niejednokrotnie 
wydając wyroki życia lub śmierci dla 
całych branż. To takie „okulary, przez 
które świat patrzy na rynek i giełdy”, 
jak nazwał Aladdina tygodnik „The 
Economist”.

Już sam fakt, że BlackRock trzyma te 
okulary, będąc jednocześnie uczestni-
kiem rynku, może budzić wątpliwości. 
Ale prawdziwe zagrożenie polega na tym, 
że prawie wszyscy przez nie patrzą. Niall 
Ferguson porównuje to do problemu 
z monokulturami w rolnictwie. Niezbęd-
na do poprawy wydajności specjalizacja 
doprowadza do sytuacji, w której na du-
żych połaciach ziemi uprawiany jest je-
den gatunek rośliny. Jedna choroba może 
je zabić wszystkie. Tak samo z oceną ryn-
ku – tu najlepiej działa kakofonia, wolny 
rynek opinii. Wtedy ryzyko błędnych 
decyzji rozkłada się szeroko. Monofonia 
– do jakiej prowadzi dominacja Alad-
dina – sprawia, że jeden błąd w ocenie 
rynku powielany jest w nieskończoność, 
co regularnie tworzy coraz większe bań-
ki i adekwatnie głębokie kryzysy. Przy 
czym nie musi to być błąd.

„Kreując nagły kryzys, który może być 
powstrzymany tylko przez ekspertów 
biegłych w języku zbyt skomplikowa-
nym dla zwykłych ludzi, liderzy z Wall 
Street odbierają większości Ameryka-
nów wpływ na ich własną przyszłość” 
– pisał zaraz po kryzysie finansowym 
2008 r. znany amerykański dziennikarz 
Matt Taibbi. „W czasach ETF, MBS, CDS 

i CDO większość z nas czuje się anal-
fabetami. Komplikując sprawy jeszcze 
bardziej, Wall Street wykorzystuje ko-
lejne kryzysy, aby zmienić demokrację 
w system dwukastowy, gdzie wtajemni-
czeni finansiści górują nad nieświado-
mymi klientami” – pisał Taibbi w 2011 r. 
w magazynie „The Rolling Stone”.

Postpandemiczny kryzys gospodar-
czy może się okazać kolejną odsłoną 
tego teatru. Kolejnym pretekstem, aby 
państwo za publiczne pieniądze znów 
uratowało źle zarządzane pry watne 
biznesy, co marcowy plan ratowania 

amer ykańsk iej gospodark i na zy wa 
„gwarantowaniem płynności”. Wszyst-
ko w myśl cyklu, który natrętnie zaczyna 
przypominać piramidę finansową: po-
życzyć, nadmuchać rynek, wyprzedać 
to, co jeszcze ma jakąś wartość, zban-
krutować, zostać uratowanym przez 
państwo i zacząć wszystko od nowa. 
Za każdym razem na większą skalę.

Dziś ma tym zarządzać korporacja 
potężniejsza niż J.P. Morgan i Goldman 
Sachs. Witamy w erze BlackRock.

ŁUKASZ WÓJCIK
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yberia przeżywa dziwny rok. Na wielkich ob-
szarach od stycznia przeciętne temperatury są 

o kilka stopni wyższe od wieloletniej średniej. W czerwcu w ja-
kuckim Wierchojańsku zanotowano 38 st. C – rekord ciepła 
wszech czasów dla Arktyki. Nic więc dziwnego, że płonie tun-
dra i tajga. Władze szeregu miast, ostatnio choćby 300-tys. Ja-
kucka, ograniczają się do zaleceń, by przed gryzącym dymem 
chronić się w domach. Strażacy gaszą, ale przede wszystkim 
ogień zagrażający miejscowościom, budynkom itd. Na od-
ludziu pożary dogasną same, w połowie lipca syberyjskie 

Zmiany klimatyczne i polityczne destabilizują wschodni bezkres Rosji 
szybciej, niż Moskwa potrafi to ogarnąć. Może Chińczykom się uda? 

Syberia się rozmraża

JĘDRZEJ WINIECKIS

[  Ś W I A T  ]

pożarzyska obejmowały powierzchnię 70 razy większą od tej 
spalonej w kwietniu nad Biebrzą.

Topnieje wieczna zmarzlina. Opierano na niej wszelkie kon-
strukcje, podpory rurociągów, filary mostów i m.in. fundament 
zbiornika przemysłowego w Norylsku, z którego pod koniec 
maja do miejscowej rzeki wyciekło 17,5 tys. ton oleju napędowe-
go. Ekolodzy mówią o katastrofie porównywalnej z rozbiciem 
się dużego tankowca, sprzątanie potrwa lata, szkody w środo-
wisku wyceniono wstępnie na 2 mld dol. Prokurator generalny 
Federacji Rosyjskiej nakazał przegląd wszystkich potencjal-
nie niebezpiecznych instalacji posadowionych na wiecznej 
zmarzlinie. Zwłaszcza tych starszych, jeszcze z czasów sowiec-
kich, które nie uwzględniały zmian klimatycznych. Z powodu ©
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zmieniającego się klimatu do podobnych zdarzeń na Syberii 
będzie dochodzić regularnie, co oznacza, że region na lata 
stanie się źródłem kłopotów dla Moskwy. I to nie tylko o pod-
łożu klimatycznym. Również takich jak trwające w Chaba-
rowsku wielotysięczne protesty, podczas których mieszkańcy 
bronią aresztowanego i wywiezionego do Moskwy guberna-
tora. Demonstranci widzą swoje, mimo że na Siergieju Fur-
gale ciążą zarzuty kryminalne, m.in. o zlecenie zabójstw.

Syberia czy Sybir
Formalnie Chabarowsk to Dalekowschodni Okręg Federal-

ny. Ale potocznie, także w rosyjskiej wyobraźni przestrzen-
nej, i on przypisywany jest do Syberii. W Polsce w konfuzję 

wprowadza jeszcze jeden termin: Sybir. Nie przez przypadek 
od rozróżnienia, co jest czym, zacznie się wystawa budowane-
go w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru, największej pol-
skiej placówki muzealnej na wschód od Wisły, której otwarcie 
planowane jest na 17 września przyszłego roku.

– W języku polskim występują dwa terminy: Syberia i Sybir. 
Syberia jest pojęciem geograficznym i oznacza krainę w pół-
nocnej Azji. Sybir natomiast jest terminem historycznym. Tego 
słowa używa się na określenie przestrzeni politycznej, miejsc ze-
słań. Obok geograficznej Syberii obejmuje także m.in. Kazach-
stan i europejską część Rosji, w tym jej północ, zaczynającą się 
już od Wysp Sołowieckich. Po polsku Sybirak to zesłaniec, a dla 
Rosjan po prostu mieszkaniec Syberii – precyzuje prof. Woj-
ciech Śleszyński, dyrektor placówki.

Muzeum zamierza przypominać, że polskie doświadczenia 
z Syberią (trzymajmy się przestrzeni między Uralem a Pacy-
fikiem) nie sprowadziły się jedynie do katorgi. – To także do-
browolne osadnictwo i wielkie kariery – mówi prof. Śleszyński. 
– Szczególną uwagę na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru 
poświęcimy dwóm rodzinom: magnackiej fortunie Koziełł-Po-
klewskich i Borodziczom, założycielom pierwszej mechanicz-
nej fabryki czekolady w Tomsku. Sporo wcześniej – w XVII w. 
– był też szlachcic z Wołynia, zesłaniec i awanturnik Nicefor 
Czernichowski, twórca efemerycznego państewka Jaxa, któ-
rego stolica znajdowała się nad Amurem, na obecnej granicy 
chińsko-rosyjskiej.

Jak każde więzienie Syberia bywała rozsadnikiem idei ści-
ganych przez prawo. W XIX w. stała się wylęgarnią rewolu-
cjonistów, powstańców i separatystów, którzy zarażali się 
tam anarchizmem albo z fantazją planowali – ten wariant 
rozważano kilkukrotnie, całkiem poważnie w czasie porewo-
lucyjnej wojny domowej – tworzenie niepodległego państwa, 
oderwanego od europejskiej Rosji. Jeszcze w 1992 r. pojawił się 
publicystyczny apel Waltera Russella Meada, wtedy młodego, 
a dziś znanego amerykańskiego politologa, by za 2 bln dol. 
kupić Syberię, skorzystać ze słabości jelcynowskiego pań-
stwa i powtórzyć manewr tak opłacalny w przypadku zakupu 
Luizjany od Francji oraz rosyjskiej Alaski.

Amerykanie znaleźliby na Syberii znajomą atmosferę. – Jak 
Ameryka przesuwała się na zachód, tak Rosja parła na wschód, 
to zawsze było rosyjskie pogranicze – podkreśla prof. Nikolai 
Petrov z londyńskiego centrum analitycznego Chatham 
House. – Na Syberię przez prawie 500 lat wyjeżdżali najbardziej 
przedsiębiorczy mieszkańcy kraju i ci niezadowoleni ze swojego 
życia. Znajdowali większą niezależność.

Centrala rządzi
Ale wbrew swojemu położeniu rosyjski wschód nie zaczął 

jak dotąd funkcjonować jako pomost cywilizacyjny czy go-
spodarczy, nie stał się motorem rozwoju na skalę pacyficz-
nego w ybrzeża USA, Kanady czy Chin. Dostrzegając ten 
paradoks, moskiewski politolog Dmitrij Trienin pisał przed 
dekadą, że współczesny Piotr Wielki przeniósłby stolicę nie 
do Petersburga i nad Bałtyk, ale do Władywostoku i nad Oce-
an Spokojny.

– Na poziomie intelektualnym Rosja docenia znaczenie regio-
nu i wie, że do jego rozwoju potrzeba chociażby infrastruktury 
transportowej, czegoś więcej niż jednej kolei transsyberyjskiej 
i dziurawej autostrady wzdłuż niej – stwierdza dr Michał Lubi-
na, autor „Niedźwiedzia w cieniu Smoka”, książki o rosyjskim 
pożyciu z Chinami po rozpadzie ZSRR. – Np. we Władywosto-
ku zbudowano nowe lotnisko i dwa piękne mosty, tyle że pro-
wadzące donikąd. Zmiana wymagałaby wielkich inwestycji 
i otwarcia na Azję. Ale do niej z Moskwy, także emocjonalnie, 
jest bardzo daleko.

Rurociągi pod Norylskiem.



46 P O L I T Y K A  nr 30 (3271), 22.07–28.07.2020

[  Ś W I A T  ]

W konsekwencji Sybiracy czują się odseparowani od reszty 
kraju. Pielęgnują poczucie niedopieszczenia, odrębności oraz 
przekonanie, że pozostają wewnętrzną kolonią, skąd za cenę 
niszczonego środowiska naturalnego – vide ostatni wyciek 
– transferuje się surowce i zyski. Wszystko to wzmocnione 
nostalgią za ZSRR, pamięcią relatywnie niezłego życia ofe-
rowanego przyjeżdżającym tu z daleka do pracy w przemyśle.

Rozpad komunistycznego imperium zaowocował depopu-
lacją Syberii. Skończyły się też tanie bilety samolotowe, pod-
stawa transportu. Takie zmiany nie pozostają bez przełożenia 
na politykę. Według prof. Petrova od pierwszych posowiec-
kich wyborów Syberia wyraża swój protest w głosowaniach. 
Partie władzy, obecnie Jedna Rosja prezydenta Władimira 
Putina, notują tam gorsze wyniki niż w reszcie kraju.

Od przywrócenia bezpośrednich wyborów gubernatorów 
odbyła się dotąd już ponad setka takich głosowań. I tylko 
w nielicznych przypadkach, akurat w regionach syberyjskich, 
urzędującym gubernatorom, mimo wsparcia Moskwy i starań 
podległych im urzędników, nie udało się zachować stano-
wisk, sięgnęli po nie pretendenci. Aresztowany Siergiej Furgał 
gubernatorem w Chabarowsku został w 2018 r., a startował 
z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, wbrew 
nazwie przede wszystkim populistycznej. Wtedy, również 
na rzecz komunisty, przegrał jeszcze gubernator Chakasji, 
a nierozstrzygnięte głosowanie w Kraju Nadmorskim ze sto-
licą we Władywostoku trzeba było powtarzać.

Chińczycy nadchodzą?
W całej Rosji trwa wymiana lokalnych przywódców, głów-

nie na przyjezdnych, nierekrutujących się z lokalnej elity, za-
tem łatwiejszych w zdalnej kontroli z Kremla. Gubernatorzy 
nie są niezależni, działają według instrukcji z Moskwy, dzie-
lą przysłane przez nią pieniądze, są więc reprezentantami 
federalnego św. Mikołaja. Chabarowsk może teraz podzielić 
ten los.

– Furgał nie odpowiada za jakieś własne przewiny. Jego 
zatrzymanie jest sygnałem przed nadchodzącymi wyborami 
samorządowymi. To szósty gubernator aresztowany w ciągu 
ostatnich pięciu lat. Do pierwszego zatrzymania doszło na Sa-
chalinie. Prokurator oskarżający tamtejszego gubernatora zo-
stał półtora roku temu przeniesiony do Kraju Chabarowskiego 
– mówi prof. Petrov. Jego zdaniem los Siergieja Furgała trzeba 
traktować jak ostrzeżenie, przypomnienie, że Kreml i prezy-
dent, który w czasie epidemii scedował walkę z koronawiru-
sem na władze regionalne i lokalne, dalej sprawuje całkowitą 
kontrolę nad procesem politycznym.

Zdaniem prof. Petrova właśnie silnie scentralizowana wła-
dza stoi na przeszkodzie rozwoju wschodnich regionów Ro-
sji. Nie udało się podnieść ich zasobności ani Sowietom, ani 
za rządów Putina. A teraz jest jeszcze trudniej, bo nie można 
już tam skierować tysięcy członków Komsomołu, komuni-
stycznej młodzieżówki, której rękoma prowadzono kiedyś ko-
lektywizację wsi czy budowano przemysłowe miasta. Pójście 
w demokratyzację, federalizm i danie wolnej ręki lokalnym 
władzom pewnie zaowocowałoby przyspieszeniem gospodar-
czym, ale wygenerowałoby nieakceptowalny poziom ryzyka.

Wyobraźnię uruchamia przede wszystkim wpływ sąsiedz-
twa Chin. Syberia to prawie 10 proc. światowych lądów, ale 
mieszka tam niecałe 30 mln osób. Więcej ma jedna przygra-
niczna prowincja chińska Heilongjiang, zresztą z perspekty-
wy reszty ChRL uważana za słabo zaludnioną. Różnica poten-
cjałów – za Amurem jest znacznie więcej ruchu czy pieniędzy 
– pracuje na rosyjskie obawy. Rosjanie widzą, że ich transfor-
macja idzie średnio, w przeciwieństwie do zmian w Chinach. 
A to w centrali rodzi obawy o konflikt terytorialny.

Kreml ocenia sytuację według własnej miary. – Moskwa 
na miejscu Pekinu wysłałaby jakieś zielone ludziki, zaludniłaby 
te terytoria, a później przyłączyła. Tyle że to nie jest chińskie 
modus operandi, Chińczycy traktują Rosję jako bazę surow-
cową. Mogą to robić przy obecnej konfiguracji, nie muszą nic 
zmieniać. Chińczycy mówią o obustronnych korzyściach, ale 
nie mają na myśli pół na pół, raczej 90 do 10 albo 80 do 20. Kto 
psułby tak dobry układ? – pyta dr Lubina.

Z drugiej strony sporo terytoriów nad Pacyfikiem Rosja 
zdobyła na dynastii Qing, o czym w chińskim internecie nie 
pozwala zapomnieć nabierający werwy nacjonalizm. Zda-
niem Lubiny Chiny nie zdecydują się jednak na ich odebranie, 
zanim nie przejmą Tajwanu. Do tego trwająca rywalizacja 
ze Stanami Zjednoczonymi skłania do przekonania, że Rosja 
będzie bardzo potrzebna Chinom. Dlatego odnalezienie przez 
Rosję wspólnych interesów z NATO to najczarniejszy koszmar 
chińskich generałów.

Wbrew  pozorom  Chińczyków  na  Syberii  nie  ma  wielu 
– na stałe najwyżej 250 tys. Górę bierze jednak stereotypo-
wa wizja o chińskim zalewie. – Z mądrością ludową trudno 
się dyskutuje – przyznaje dr Lubina i objaśnia źródła tych lę-
ków. Budując koleje transsyberyjskie czy Władywostok, Ro-
sja ściągała siłę roboczą, głównie z Chin i Korei. Równolegle 
na zachodzie Europy pojawiła się wówczas narracja o „żółtym 
zagrożeniu”, ujęta w czysto rasistowskie hasła, ugruntowa-
ne po powstaniu bokserów i zmasakrowaniu cudzoziemców 
w Pekinie.

W Rosji takie wyobrażenia padły na szczególnie podatny 
grunt i funkcjonowały do końca imperium. Po stalinowskich 
czystkach lat 30. region stał się monosowiecki, ale lęk pozo-
stał, wrósł w rosyjską psyche. Został ożywiony w 1969 r., przy 
okazji konfliktu o Ussuri. Sowiecka narracja znów ostrzega-
ła przed hordami mongolskimi, co z kolei jest odwołaniem 
do XIII w.

Stosunki przewietrzono w 1989 r., w ZSRR pojawili się drob-
ni chińscy handlarze. Chociaż uratowali Rosjan na wschodzie 
od pustych półek, to po czasie zorientowano się, że Chińczycy 
byli bardziej obrotni. – Obywatelom Związku Radzieckiego 
dłużej odmawiano wszelkiej inicjatywy i oduczano przedsię-
biorczości. Natomiast Chińczycy, mający już doświadczenie 
reform rynkowych, okazali się sprawniejsi, co poskutkowało 
wybudzeniem niechęci i lęków – dodaje dr Lubina.

W rosyjskich dekoracjach
We wczesnych latach 90. dyskurs o Chińczykach dybiących 

na Syberię podchwyciła żywiołowo rozwijająca się prasa 
 tabloidowa i media centralne w Rosji, tak powstała narracja 
ogólnorosyjska. Z kolei ostatnia dekada stała pod znakiem 
zakopywania lęków i czekania z otwartymi rękami na chiń-
skich klientów (tych było sporo), inwestorów (co kot napłakał) 
i turystów (Rosja to bardzo popularny cel wycieczek z Pań-
stwa Środka).

Z badań wynika, że strachy przed chińską migracją, choć 
jej w zasadzie nie ma, nie zmalały. Przy czym towarzyszy im 
przekonanie, że dopóki Rosja się trzyma, jest Putin, to Chiń-
czycy nic nie zrobią. Pytanie, co będzie, gdy presja – choćby 
klimatu – wywrze na Syberii większe piętno.

Poważni  eksperci,  jak Dmitrij Trienin,  przepowiadają, 
że zwłaszcza na Dalekim Wschodzie może powtórzyć się sy-
tuacja znana z Laosu czy Kambodży – będą rosyjskie napisy 
i dekoracje, ale cała reszta ulegnie chińskiej dominacji. Tak 
czy inaczej, na Syberii puszcza zmarzlina, powoli również 
kulturowa i polityczna. Sami Rosjanie nie potrafią przewi-
dzieć efektu tych roztopów.

JĘDRZEJ WINIECKI
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M orze Śródziemne nie wi-
działo większego pirata 
– na początku XVI w. jako 
osmański kaper siał po-
strach, głównie wśród ce-

sarskich Hiszpanów. Dla Turcji zdobył 
Algier, potem Tunis, pustoszył południo-
we wybrzeże Włoch. Jego potężna flota 
przez ponad dwie dekady niepodziel-
nie panowała nad Morzem Egejskim. 
Na Zachodzie znany był jako Barbarossa. 
Turcy częściej mówią o nim Hayreddin. 
Można go było zresztą zobaczyć w gło-
śnym serialu „Wspaniałe stulecie”.

Barbarossa powrócił. Od kilku miesięcy 
jego zielona flaga wojenna, zabrana wprost 
z muzeum, wisi nad wejściem do do-
wództwa tureckiej marynarki wojennej 
w Stambule. Tureckie okręty powracające 

Na wschodnim Morzu Śródziemnym dojrzewa konflikt,  
który ostatecznie może oderwać Turcję od Zachodu.

Błękitna ojczyzna

ŁUKASZ WÓJCIK

z zamorskich rejsów przez Bosfor oddają 
uroczysty salut – çimariva – na wysokości 
mauzoleum pirata. A tureccy nacjonaliści 
z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy 
Morze Śródziemne było „tureckim jezio-
rem”. Choć nigdy nim nie było.

Turcja już raz w tym stuleciu padła 
ofiarą iluzji w polityce zagranicznej. 
Religijni konserwatyści, którzy przeję-
li władzę w 2002 r., zaczęli realizować  
tzw. politykę neoosmańską, opartą 
na micie wspólnoty kulturowej pomię-
dzy prowincjami dawnego imperium. 
Skończyło się spektakularną klęską, 
a autorów tamtej iluzji nie ma już w krę-
gach władzy.

– Ta nowa iluzja jest jeszcze bardziej 
niebezpieczna – przekonuje polito-
log prof. Cinar Ozen z Uniwersytetu 

Ankarskiego. – Neoosmanizm skierowany 
był wobec państw Bliskiego Wschodu, ale 
ostatecznie miał wzmocnić pozycję Tur-
cji na Zachodzie. To, z czym mamy teraz 
do czynienia, jest pomysłem zasadniczo 
antyzachodnim. Na dłuższą metę nie da 
się go pogodzić z członkostwem Turcji 
w NATO.

Surowcowe sojusze
10 czerwca francuska fregata Colbert, 

działająca w ramach misji NATO na Mo-
rzu Śródziemnym, chciała skontrolować 
turecki statek Cirkin. Francuzi uczestni-
czą w egzekwowaniu ONZ-owskiego em-
barga na dostawy broni do pogrążonej 
w wojnie domowej Libii. Turcja otwar-
cie wspiera jedną ze stron tego konfliktu 
– stąd francuska ciekawość.
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Przy podejrzanym statku zaraz jednak 
pojawiły się trzy niewielkie okręty turec-
kiej marynarki wojennej. Według francu-
skiej relacji Turcy zachowywali się bardzo 
prowokacyjnie. Colbert został oślepiony 
silnymi reflektorami, tureccy marynarze 
pojawili się na pokładach w kamizelkach 
kuloodpornych i z krótką bronią w rękach. 
Francuzi ostatecznie odpuścili, nieco za-
skoczeni działaniami sojusznika. Władze 
NATO wszczęły dochodzenie, ale skoń-
czyło się bez konsekwencji dla Ankary. 
Natomiast tureccy marynarze na chwilę 
zostali bohaterami narodowymi, salutując 
Barbarossie w świetle kamer.

Sojusz nie chciał rozstrzygać, bo spra-
wa nie jest prosta. W zeszłym roku Tur-
cja otwarcie stanęła po stronie uznane-
go międzynarodowo libijskiego rządu 
Fajiza as-Sarradża i wsparła go w walce 
ze zbuntowanym generałem Chalifem 
Haftarem, którego z kolei wspierało kil-
ka zachodnich państw: po cichu Wło-
si i w zasadzie otwarcie… Francuzi.  
– Ci pierwsi, w obawie przed dalszą de-
stabilizacją Libii i kolejnym kryzysem 
imigracyjnym – uważa Ozen. – Ci dru-
dzy – z myślą o przyszłych kontraktach 
na odbudowę kraju i wydobycie surow-
ców. Wszystko to w poprawnym politycz-
nie opakowaniu rezolucji Rady Bezpie-
czeństwa ONZ.

Tureckie wsparcie dla rządu as-Sar-
radża okazało się bardzo skuteczne. 
Ankara wysłała do Libii nie tylko drony, 
ciężki sprzęt wojskowy i szkoleniowców, 
ale również wynajęła syryjskich najem-
ników, żeby walczyli w Libii z gen. Hafta-
rem. W ciągu kilku tygodni generał zo-
stał zepchnięty do głębokiej defensywy. 
Oczywiście nic za darmo.

28 listopada Turcja i Libia zawarły po-
rozumienia o granicy morskiej, zupełnie 
jak gdyby były sąsiadami. Wśród wielu 
kontrowersyjnych zapisów porozumie-
nie nie bierze na przykład pod uwagę, 
że między wybrzeżami obu państw jest 
jeszcze niemała grecka wyspa – Kreta. 
Realizację porozumienia utrudnia do-
datkowo fakt, że geograficznie najbliż-
sze Turcji wschodnie wybrzeże Libii jest 
wciąż w rękach gen. Haftara.

Po co Turcji tak dużo wody? Od ponad 
dekady wschodnia część Morza Śródziem-
nego jest prawdziwym eldorado dla po-
szukiwaczy podmorskich złóż gazu ziem-
nego i ropy. Zaczęło się od ogromnych pól 
gazowych Tamar i Lewiatan w izraelskiej 
strefie. Potem poszukiwania rozpoczęli 
Cypryjczycy i Grecy. Na podstawie cypryj-
skich pozwoleń odwierty przeprowadza 
cała naftowa śmietanka – m.in. amerykań-
ski ExxonMobile, włoska Eni i francuski 
Total. W styczniu zeszłego roku wszystkie 
te państwa, przy wsparciu Włoch i Francji, 

podpisały umowę na budowę podmor-
skiego gazociągu, który w przyszłości 
miałby dostarczać gaz do Europy.

W sensie gospodarczym styczeń 2019 r. 
to już wieki temu. Nawet wówczas wspo-
mniany gazociąg był na granicy opłacal-
ności – taniej byłoby dostarczać gaz ist-
niejącą już siecią przez Turcję. Dziś, przy 
załamaniu ekonomicznym wywołanym 
pandemią, ceny gazu i ropy są rekordo-
wo niskie i drogi podmorski transport 
gazu zupełnie przestał się opłacać, nie 
mówiąc już o wysokich kosztach same-
go wydobycia. Dlatego, według prof. Şule 
Güneş z Bliskowschodniego Uniwersy-
tetu Technicznego (METU), Ankara jest 
przeświadczona, że całe zamieszanie 
na Morzu Śródziemnym jest powodo-
wane celami innymi niż deklarowane.

Przeciw rekolonizacji 
z Zachodu
Morskie porozumienie z Libią to efekt 

nowej idée fixe tureckiej polityki zagra-
nicznej, kryjącej się pod nazwą Błę-
kitna Ojczyzna (Mavi Vatan). Jest ona 
podstawą tureckich pretensji do dużej 
części wschodniego Morza Śródziem-
nego, opartych na wątpliwym z punk-
tu w idzenia prawa międzynarodo-
wego w y t yczeniu tzw. w yłącznych 
stref ekonomicznych.

Zwyczajowo chodzi tu o pas morza za-
kreślany 200-milową linią prostopadłą 
do brzegu, w której obowiązuje wolność 
żeglugi, ale państwo nadbrzeżne ma tam 
wyłączne prawo do działalności gospodar-
czej, w tym do odwiertów i wydobywania 
podmorskich surowców. Prawo pozwala 
na różne traktowanie wysp – z zasady 
tworzą one takie same strefy morskie jak 
stały ląd. W praktyce jednak wiele między-
narodowych wyroków dotyczących granic 
morskich ogranicza te strefy, szczególnie 
jeśli leżą one blisko obcego lądu.

Ale Turcy idą o krok dalej. Błękitna Oj-
czyzna odnosi się do pasa wód wokół Tur-
cji, który zupełnie nie bierze pod uwagę 
kilkudziesięciu greckich wysp u tureckich 
wybrzeży, takich choćby jak Rodos, Kos, 
Kastelorizo (tur. Mejisti), Karpatos, Kasos 
czy w końcu wspomnianej Krety. Idea 
Błękitnej Ojczyzny ma również dotyczyć 
Zatoki Perskiej i Morza Czerwonego – stąd 
tureckie bazy w Katarze i Somalii oraz pla-
nowana na sudańskiej wyspie Suakin.

Zarówno Cypr, jak i wspierająca go 
Grecja przekonują, że tureckie pretensje 
są niezgodne z ONZ-owską konwencją 
o prawie mórz. Tyle że Turcja nigdy jej nie 
ratyfikowała. Ankara dokonuje więc prób-
nych odwiertów na wodach, które według 
prawa międzynarodowego stanowią wy-
łączną strefę ekonomiczną Cypru lub 

Grecji. Ale nie po to, by tam znaleźć gaz. 
– Ankara przekonuje, że to, co robi druga 
strona, to próba reinstalacji dawnego po-
rządku kolonialnego, który już raz Zachód 
próbował narzucić Turcji zaraz po upadku 
imperium – zauważa prof. Ozen.

Nie przypadkiem w oficjalnych wy-
powiedziach przedstawiciele tureckiego 
rządu często wspominają Sèvres. Chodzi 
o podparyską miejscowość, w której nie-
mal sto lat temu zwycięskie w pierwszej 
wojnie światowej mocarstwa narzuciły 
zdruzgotanej Turcji traktat, który był bar-
dziej bezwzględny niż Trianon dla Węgrów, 
tworząc nawet w Anatolii strefy okupacyjne 
dla Włoch, Grecji, Francji i Wielkiej Bryta-
nii. Stąd „syndrom Sèvres”, czyli dość po-
wszechne w Turcji przekonanie, że Zachód 
stale spiskuje, aby osłabić ich kraj.

– Dziś wielu Turków ma déjà vu – prze-
konuje Şule Güneş z METU. – Nawet 
niedawni zwolennicy integracji z Unią 
zaczynają twierdzić, że eksploracja gazu 
jest tylko przykrywką dla remilitaryza-
cji wschodniego Morza Śródziemnego, 
a w szczególności greckich wysp, z których 
do Turcji można dorzucić kamieniem.

Z tureckiej perspektywy idea Błękitnej 
Ojczyzny jest więc reakcją obronną.

Doktryna kontradmirała
Za jej głównego propagatora i teoretyka 

uważa się emerytowanego oficera mary-
narki, kontradmirała Cema Gürdeniza, 
który wyłożył swoją teorię na 528 stronach 
rozchwytywanej w Turcji książki. Gürdeniz, 
zatwardziały fan Barbarossy – podczas 
naszej rozmowy miał za plecami wielki 
wizerunek pirata – jest dziś szefem mor-
skiego ośrodka badawczego na prestiżo-
wym Uniwersytecie Koc. Jego medialna  
wszechobecność sprawiła, że ten niszowy 
wcześniej termin trafił pod tureckie strze-
chy i stał się przedmiotem ogólnonarodo-
wej dyskusji.

Gürdeniz jest dziwnym zwierzęciem 
politycznym – przedstawicielem narodo-
wej lewicy, zawsze silnie obecnej wśród 
byłych wojskowych (ci aktywni nie mogą 
się politycznie angażować). Została 
zepchnięta na margines po przejęciu 
władzy przez islamską Partię Sprawie-
dliwości i Rozwoju (AKP), a dziś wraca 
do tureckiego mainstreamu, niewątpli-
wie za zgodą samego prezydenta Rece-
pa Tayyipa Erdoğana (o jego motywach 
później). To, co najsilniej wiąże wojsko-
wych pokroju Gürdeniza, to nieskrywa-
ny antyamerykanizm i nieufność wobec 
wszelkich struktur atlantyckich.

Sercem idei Gürdeniza jest śmiała dok-
tryna rozumiana przez niego jako „triumf 
konstruktywizmu nad realizmem”. Albo 
prościej – jako zwycięstwo chciejstwa 
nad możliwościami. Takie doktrynerstwo 
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to stały element tureckiej polityki zagra-
nicznej, odkąd w 2002 r. władzę w Ankarze 
przejął Erdoğan i jego partia. – Turcja jest 
już na tyle silna, że może tworzyć rzeczywi-
stość międzynarodową. A nie tylko na nią 
reagować – przekonuje Gürdeniz.

Gürdeniz nie jest teoretykiem sto-
sunków międzynarodow ych, tak jak 
były szef MSZ i główny piewca neo-
osmanizmu Ahmet Davutoğlu – przy 
nim brzmi raczej jak trybun ludowy. 
Dla niego punktem wyjścia jest nieuda-
ny zamach wojskowy z 2016 r. Erdoğan 
oskarżył o jego zorganizowanie zwolen-
ników Fetullaha Gülena, wpływowego 
duchowego i wieloletniego sojusznika 
AKP. – Gülen był tylko przykrywką dla 
struktur atlantyckich, które chciały uka-
rać Erdoğana za zbliżenie z Rosją – prze-
konuje Gürdeniz.

W cotygodniowym felietonie dla 
dziennika „Aydınlık” regularnie podwa-
ża sens członkostwa Turcji w Sojuszu 

zbudowana bardziej na oszałamiającym 
sukcesie gospodarczym niż na konser-
watywnej polityce. Widać to dziś wy-
raźnie, bo odkąd zaczęły się problemy 
gospodarcze, popularność Erdoğana 
i jego partii wyraźnie spada. Rolę zaczęła 
odgrywać arytmetyka – Erdoğan nie wy-
grałby dwóch ostatnich wyborów, gdy-
by nie sojusz z nacjonalistami, których 
zwalczał na początku swoich rządów.

Zapotrzebowanie tworzy politykę. 
Prezydent Turcji od trzech lat wyraź-
nie popiera nacjonalistyczne postulaty, 
skutecznie łącząc je ze swoim islamskim 
konserwatyzmem. Wzorcem – nomen 
omen – z Sèvres jest niedawny pomysł 
przekształcenia Hagii Sophii z muzeum 
w meczet. Dla tureckich nacjonalistów, 
którzy często nie grzeszą religijnością, 
ten „eksponat” w środku Stambułu nie-
znośnie przypominał o uległości mło-
dej republiki (świątynię przekształcono 
w muzeum w 1934 r.) wobec oczekiwań 
Zachodu. Cofnięcie tej decyzji było więc 
nie tylko aktem religijnym – pierwsze 
modły zaplanowane są na 24 lipca – ale 
również „zrzuceniem kolonialnego dyk-
tatu”, jak to określił kilka dni temu szef 
nacjonalistów Devlet Bahçeli.

Tyle że takie greckie wyspy u wybrzeży 
Turcji, jak Rodos, Karpatos czy Kasos, są 
dla tureckich narodowców takimi samy-
mi eksponatami „kolonialnego dyktatu” 
jak muzeum Hagia Sophia. I Erdoğan, 
firmując Gürdeniza i jego Błękitną Oj-
czyznę, „grzeje w ten sposób serducha 
nacjonalistów”, jak napisał niedawno 
nestor tureckiego dziennikarstwa Cen-
giz Çandar.

Oby ich tylko zanadto nie rozpalił. 
Od kilku miesięcy sojusznicy z NATO, 
Grecja i Turcja, zarzucają sobie syste-
matyczne naruszanie przestrzeni po-
wietrznej nad wspomnianymi wyspami 
– eksperci twierdzą, że takiego nasile-
nia prowokacji między sojusznikami 
z NATO nie było od czasu największego 
kryzysu w 1996 r. o wyspy Imia/Kardak. 
A do przesilenia tej nacjonalistycznej eu-
forii może dojść już 10 sierpnia – w setną 
rocznicę podpisania traktatu w Sèvres. 
– Erdoğanowi wydaje się, że ma wszystko 
pod kontrolą. Że cała ta Błękitna Ojczyzna 
to tylko spektakl na wewnętrzne potrzeby. 
Oby się nie przeliczył, bo przy dzisiejszych 
nastrojach to się może skończyć otwartym 
konfliktem – uważa Şule Güneş.

Prezydent Turcji zachowuje się jednak 
tak, jakby sam uwierzył w ten rozkręco-
ny przez siebie spektakl. Po podpisaniu 
umowy morskiej z Libią powiedział: „Te-
raz dopiero traktat z Sèvres utracił zna-
czenie. A Hayreddin Barbarossa może 
w końcu spać spokojnie”.

ŁUKASZ WÓJCIK

Osmański kaper Hayreddin Barbarossa, bohater 
czasów, gdy Morze Śródziemne było „tureckim 
jeziorem”. 
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Północnoatlantyckim, który jest dla niego 
tylko „amerykańskim narzędziem wpły-
wu”. Według Gürdeniza pomyślność Tur-
cji jest nierozerwalnie związana z Eurazją, 
a w szczególności z Rosją. Przekonuje, 
że tylko budowa sojuszu z Moskwą i może 
nawet z Pekinem osłoni Turcję przed „im-
perialną polityką Zachodu”. – Stany Zjed-
noczone próbują podważyć suwerenność 
Turcji, posługując się m.in. Grecją, która 
ma długą tradycję sojuszy z zachodnimi 
imperialistami. Dlatego Ankara musi się 
przeciwstawić Atenom na Morzach Śród-
ziemnym i Egejskim.

Najlepszym dowodem wpływu Gür-
deniza na turecką politykę i widzenie 
świata przez tamtejsze władze jest po-
wszechne już używanie terminu Błę-
kitna Ojczyzna. W lutym na wschodnim 
Morzu Śródziemnym turecka marynarka 
rozpoczęła ćwiczenia morskie pod taką 
właśnie nazwą. Tego terminu regularnie 

używa minister obrony Hulusi Akar. 
W maju podczas wizyty na prestiżo-
wym Uniwersytecie Obrony Narodowej 
w Ankarze prezydent Erdoğan przema-
wiał na tle wielkiej mapy z zaznaczoną 
Błękitną Ojczyzną.

– W ciągu kilku tygodni zmieniliśmy 
układ sił na Morzu Śródziemnym, który 
oni budowali przez dziewięć lat – mówi 
Gürdeniz. – Załatwiliśmy to jednym 
porozumieniem z Libią. Cały ich plan  
– tzn. Ameryki, Grecji, Izraela i Francji 
– rozsypał się w gruzy. Znów chcieli nam 
narzucić Sèvres, a to my narzuciliśmy im 
nowy porządek. Mamy swoją mapę Mo-
rza Śródziemnego.

Spektakl Erdoğana
Dlaczego Erdoğan firmuje takie po-

mysły? Bo widzi w nich polityczny ra-
tunek dla siebie. Wbrew pozorom jego 
dominacja polityczna w Turcji została ©
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Od pierwszego dnia chciałem zabijać Amerykanów – opowiada nam były bojownik 
tzw. Państwa Islamskiego w Afganistanie.

Obietnica zemsty

PAWEŁ PIENIĄŻEK Z KABULU

T o był zwykły wiejski dom w pro-
wincji Kandahar. Siły specjalne 
otoczyły go w nocy. W budynku 
była broń i materiały wybu-
chowe. Dżihadyści nie stawiali 

jednak oporu, zostali zaskoczeni. Taki 
był cel – złapać ich żywych. Wśród nich 
znajdował się przywódca lokalnej filii tzw. 
Państwa Islamskiego Aslam Faruki.

Według informatorów dżihadyści mie-
li spotkać się w Kandaharze, by zadecy-
dować o przyszłości swojej organizacji, 
która według prezydenta Afganistanu 
Aszrafa Ghaniego w zeszłym roku prze-
stała istnieć. Mimo setek amerykań-
skich i afgańskich nalotów, licznych 
ataków z użyciem dronów, druzgocą-
cych strat Państwo Islamskie w Afgani-
stanie wciąż jednak działa. Ten fenomen 

zgodziło się nam wytłumaczyć dwóch 
byłych bojowników.

Zatrzymany Aslam Faruki naprawdę 
nazywa się Abdullah Orakzaj. Jest oby-
watelem Pakistanu i od lipca 2019 r. był 
przywódcą prowincji Chorasan, jednej 
z najbardziej aktywnych filii Państwa Is-
lamskiego. Jeszcze w zeszłym roku liczbę 
bojowników tej organizacji w Afgani-
stanie tamtejszy rząd szacował nawet 
na 5 tys. Ale te dane mogą być rozmyśl-
nie przesadzone.

Chwilowy spokój
Po podpisaniu w lutym 2020 r. porozu-

mienia między bardziej umiarkowany-
mi talibami a Stanami Zjednoczonymi 
Kabulowi zależy na tym, by wyolbrzy-
miać zagrożenie ze strony radykalnych 
dżihadystów. Biały Dom zobowiązał 
się do wycofania swoich wojsk w ciągu 
14 miesięcy. Dla afgańskich władz byłby 
to ogromny cios i ryzyko, że talibowie 
znów przejmą władzę nad krajem. Pró-
bują więc zatrzymać siły międzynarodo-
we, wyolbrzymiając zagrożenie.

Chorasan to historyczny region obej-
mujący północno-wschodni Iran, po-
łudniow y Turkmenistan i północny 
Afganistan. Tamtejsza filia Państwa 
Islamskiego powstała w 2015 r., sześć 
miesięcy po tym, jak organizacja matka 
ogłosiła powstanie kalifatu w Iraku i Sy-
rii. W przeciwieństwie do centrali afgań-
ski odłam nie zajmował się jednak two-
rzeniem instytucji parapaństwowych. 
Od samego początku była to organizacja 
stricte militarna.

Szybko stała się dodatkowym elemen-
tem układanki w trwającej od czterech 
dekad wojnie w Afganistanie. Od ame-
rykańskiej inwazji w 2001 r. konflikt to-
czy się przede wszystkim między siłami 
rządowymi (wspieranymi przez Zachód) 
a lokalnymi talibami. Głównie napływo-
wi dżihadyści walczyli z obiema strona-
mi konfliktu i długo się opierali, kryjąc 
się w trudno dostępnych, górzystych te-
renach wschodniego Afganistanu.

Siedzibą Państwa Islamskiego prowincji 
Chorasan była przygraniczna prowincja 
Nangarhar. Tam skupiały się naloty i ataki 

Byli bojownicy Państwa Islamskiego po poddaniu się rządowi afgańskiemu.
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dronów na pozycje dżihadystów, zamie-
niając wioski w gruzy, przez co w niektó-
rych miejscach nawet jedna trzecia do-
mów została zniszczona. W końcu liczba 
zamachów w kraju spadła, a setki cywi-
lów z terenów objętych walkami wróciło 
do swoich wiosek.

Gubernator prowincji Nangarhar 
Szachmahmud Miachel przyznaje, że te-
raz okolica stała się bezpieczna, nawet 
w nocy. – Mamy problem tylko z dwoma 
z dwudziestu dwóch dystryktów prowincji. 
Nawet tam jednak siły rządowe są obecne 
– przyznaje Miachel. Do poprawy sytuacji 
doszło w poprzednim roku, gdy przeciw-
ko talibom i dżihadystom zbuntowała się 
miejscowa ludność i wsparła siły rządowe.

Andrew Watkins, analityk pozarządowej 
organizacji International Crisis Group, 
przyznaje, że ogłoszone przez afgański 
rząd zwycięstwo nad Państwem Islam-
skim było tak naprawdę pokonaniem 
organizacji w jednej prowincji, właśnie 
w Nangarharze. – Oczywiście to bardzo 
znaczące, bo prowincja była ich bazą ope-
racyjną, gdzie powstała marka prowincji 
Chorasan – stwierdza Watkins.

Choć dżihadyści stali się zbyt słabi, 
aby toczyć otwartą walkę, wciąż chcą 
przeprowadzać zamachy, zazwyczaj 
samobójcze. Według ONZ tylko w la-
tach 2016–18 filia Państwa Islamskiego 
zabiła ponad 1200 cywilów. Jednym z naj-
częściej atakowanych przez organizację 
miast pozostaje stołeczny Kabul, zamiesz-
kany przez 6 mln ludzi. Tylko w marcu bie-
żącego roku w mieście doszło do dwóch 
zamachów na mniejszości religijne (szy-
itów i sikhów), w których zginęło ponad 
50 osób.

Watkins wątpi, by aresztowanie Faru-
kiego znacząco wpłynęło na zdolności 
operacyjne dżihadystów. – To już piąty 
przywódca tej organizacji zabity lub za-
trzymany przez Stany Zjednoczone i so-
juszniczy rząd afgański. W żadnym przy-
padku utrata lidera nie spowodowała, 
że grupa nie była w stanie przeprowadzić 
ataków w Kabulu.

Watkins ma rację. 12 maja zama-
chowcy zaatakowali nie tylko w Kabulu. 
W stolicy na cel wybrali szpital położ-
niczy prowadzony przez Lekarzy bez 
Granic. W rezultacie zginęły 24 osoby, 
w tym 2 noworodki i 16 kobiet, które 
przyszły rodzić. Ponadto zamachowiec 
samobójca wysadził się podczas ceremo-
nii pogrzebowej w Nangarharze – zabił 
32 osoby, a 103 ranił.

Wuj zabrał kobietę
W ostatnich miesiącach nie tylko 

Faruki i jego otoczenie zostali zatrzy-
mani. Wielu szeregowych bojowników 
Państwa Islamskiego siedzi za kratkami, 

m.in. w więzieniu Narodowego Dyrek-
toriatu Bezpieczeństwa. W Kabulu znaj-
duje się ono – jak wszystkie budynki rzą-
dowe, organizacje pomocowe i placówki 
dyplomatyczne – za grubymi betonowy-
mi murami. Do tego więzienia trafili byli 
bojownicy Państwa Islamskiego, którzy 
teraz zdecydowali się opowiedzieć swo-
je historie.

22-letni Anas jest z dystryktu Kot 
w Nangarharze, gdzie Państwo Islam-
skie cieszyło się dużą popularnością. 
Gęste czarne włosy, zarost i bardzo 
żywe ciemne oczy. W 2017 r. dołączył 
do  Tehrik-i-Taliban. Po trzech miesią-
cach został złapany przez funkcjona-
riuszy służb bezpieczeństwa. Doniósł 
na niego wujek, agent służb, który pra-
gnął poślubić tę samą kobietę co Anas. 
Wydając chłopaka, postanowił wyeli-
minować konkurencję. Udało się. Anas 
trafił na dwa lata do więzienia w Bagram, 
gdzie stacjonują Amerykanie i inne woj-
ska zagraniczne. Ostatecznie wujek 
ożenił się z kobietą, dla której doniósł 
na krewnego, mają dwójkę dzieci.

Jak w przypadku wielu historii o dżi-
hadystach, w więzieniu w Bagram Anas 
nawiązał pierwszy kontakt z Państwem 
Islamskim. Spotkał tam mężczyznę, 
który namawiał go do walki. – Więzie-
nia w Afganistanie są głównym miej-
scem rekrutacji dla Państwa Islamskiego 
– mówi Anas. Po dwóch latach wyszedł 
na wolność i wrócił do domu. Twierdzi, 
że w jego okolicy niemal wszyscy do-
łączyli do tej organizacji. Rekrutował 
ich miejscowy mułła. Anasa również. 
Przekonywał go, by dołączył do dżiha-
du przeciwko Stanom Zjednoczonym 
okupującym jego kraj. Anasem powodo-
wał gniew, ale przede wszystkim szukał 
zemsty na wuju. Niewiele z niej jednak 
wyszło. Anas służył w szeregach organi-
zacji przez osiem miesięcy. Jak twierdzi, 
nie zajmował się niczym zdrożnym. Miał 
opiekować się sierotami, których ojcowie 
polegli w walce. Jego wersję trudno jed-
nak zweryfikować.

Po tym, jak pod koniec 2019 r. w Syrii 
Amerykanie zabili szefa tamtejszego 
Państwa Islamskiego, Anas poddał się 
wraz z dziesięcioma innymi członkami 
organizacji. Zachęciła ich odezwa pre-
zydenta Ghaniego. Ogłosił on, że tych, 
którzy oddadzą się dobrowolnie w ręce 
służb bezpieczeństwa, nie spotka kara.

 – Teraz jestem bardzo rozczarowany 
– przyznaje Anas. Nie powiedział rodzi-
nie, że planuje się oddać w ręce służb. 
Choć upłynęło ponad pół roku, wciąż nie 
wiedzą, że Anas jest w więzieniu.

Mohammad Szarif, drugi były bojow-
nik, który opowiada o Państwie Islam-
skim, ma 21 lat. Do PI też trafił poprzez 

więzienie. Odwiedzał brata odbywające-
go wyrok w Kabulu – brat poznał Szarifa 
z innym więźniem. Ten opowiedział mu 
o Państwie Islamskim.

Szarif był oburzony tym, jak traktuje 
się muzułmanów w Birmie. W 2016 r. 
na skutek systematycznych pogromów 
i nagonek ponad 700 tys. Rohingjów, 
mniejszości muzułmańskiej, opuściło 
swoje domy. Te wydarzenia spowodowa-
ły, że Szarif postanowił walczyć z „nie-
wiernymi”, a w Państwie Islamskim, 
według niego, mógł robić to najskutecz-
niej. Twierdzi, że talibowie są na pasku 
obcych państw, przede wszystkim Pa-
kistanu. – Od pierwszego dnia chciałem 
zabijać Amerykanów – wyznaje.

Szarif był kurierem 10-osobowej ko-
mórki w Kabulu. Dostarczał materiały 
wybuchowe dla zamachowców samo-
bójców, bomby pułapki, czasami wy-
rzutnie rakiet. Zdarzało się, że do ich 
kryjówki przychodzili ludzie, których 
Szarif ubierał w kamizelki z materiałami 
wybuchowymi. Ofiarami zamachów za-
zwyczaj padali jednak nie Amerykanie, 
a Afgańczycy.

Pożywka dla radykałów
Szarif urodził się w Kabulu. Całe życie 

spędził w jednej z centralnych dzielnic 
stolicy, niedaleko więzienia, w którym 
czeka na wyrok od niemal 10 miesięcy. 
Swoje dzieciństwo uważa za rozczaro-
wujące, przede wszystkim z powodu 
braku pieniędzy. Miał cztery lata, gdy 
zaczął pracować – zbierał i sprzedawał 
plastik. Skończył osiem z 12 klas szkoły 
podstawowej. Ma czterech braci i dwie 
siostry. Jeden jest stolarzem, reszta stu-
diuje. Tylko on i jego najstarszy brat 
zdecydowali się wkroczyć na ścież-
kę dżihadu.

To właśnie z najuboższych warstw 
afgańskiego społeczeństwa najczęściej 
rekrutują się bojownicy Państwa Islam-
skiego. – Wielu ludzi w więzieniach jest 
po prostu rozczarowanych swoim życiem, 
i to ich najczęściej próbuje zrekrutować 
Państwo Islamskie – przyznaje Anas.

W Afganistanie według różnych szacun-
ków od 60 do 80 proc. społeczeństwa żyje 
poniżej progu ubóstwa. Niemal połowa 
nie ma szans na pracę. Rzesze biednych 
proszą o pieniądze na ulicach, są zdespe-
rowani. Dodatkowo, wysokie straty wo-
jenne wśród ludności cywilnej powodują, 
że ci, którzy stracili najbliższych, szukają 
rewanżu. Tu ze swoją ofertą pojawia się 
Państwo Islamskie. Że jest ona fałszywa, 
desperaci dowiadują się często dopiero 
za kratkami. Lub ginąc.

Autor jest reporterem piszącym m.in. z Afganistanu, 
Iraku, Syrii i Ukrainy. W zeszłym roku  ukazała się 

jego książka „Po kalifacie. Nowa wojna w Syrii”.
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Cywilizacja, której nie było
Neandertalczycy to w powszechnym 
mniemaniu symbole prymitywizmu 
i upadku. Nauka jednak zasadniczo 

zweryfikowała poglądy o tym gatunku.

MARCIN RYSZKIEWICZ Przegrani nie piszą historii, a zarówno wielkie gady 
sprzed 65 mln lat, jak i nasi neandertalscy kuzyni 
wymarli. Dinozaury, jako gady, przegrały ze ssa-
kami. Neandertalczycy, którzy zamieszkiwali Eu-
ropę na długo przed Homo sapiens, znikli wkrótce 
po naszym przybyciu na Stary Kontynent. W obu 
przypadkach historia mogła potoczyć się inaczej, 
a wtedy świat dzisiejszy byłby zupełnie inny.

Jaskinia El Castillo w Hiszpanii, gdzie odkryto 
malowidła wykonane prawdopodobnie  
przez neandertalczyków blisko 40 tys. lat temu. 
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twórczych, opiekuńczych i inteligentnych ludzi. A nawet – jak 
dinozaury – nie do końca wymarłych: ich geny, będące owocem 
wielokrotnych intymnych relacji między naszymi gatunkami, 
przetrwały w nas do dziś.

Czym były prace Bakkera dla dinozaurów, tym dla wiedzy 
o neandertalczykach są odkrycia amerykańskiego antropologa 
Ralpha Soleckiego, dokonane również w latach 70. ubiegłego 
wieku w jaskini Szanidar w irackim Kurdystanie. Znaleziony 
tam szkielet starego i silnie okaleczonego osobnika, wraz z pył-
kami roślin o pięknych kwiatach i leczniczych ziół, dał począ-
tek opowieści o ludziach opiekuńczych i wrażliwych, żyjących 
w złożonych społecznościach i odprawiających ceremoniały 
pogrzebowe. Co współgrało z hasłem nawiązującym do rewo-
lucji ’68 roku o „dzieciach kwiatach”.

Ostatnie lata przyniosły serię znalezisk stawiających  
neandertalczyków w jeszcze lepszym świetle i wskazujących 
na liczne ich przymioty i umiejętności, których wcześniej 
nie podejrzewaliśmy.

Tkacze 
Znalezisko jest wprawdzie maleńkie i niepozorne, ale ma 

dalekosiężne konsekwencje: to mierzący zaledwie 6,2 mm dłu-
gości i 0,5 mm szerokości czarny strzępek materii przylegający 
do kamiennego ostrza tkwiącego w namulisku jaskini Abri du 
Maras we Francji. Jego wiek szacuje się na ok. 50 tys. lat.

Co w nim niezwykłego? Otóż, o ile narzędzia kamienne są 
w zapisie archeologicznym powszechne, a to ostrze nie wy-
różniało się niczym szczególnym, o tyle materia organiczna 
– w tym przypadku zwęglone włókna łyka drzewa iglastego 
– zachowuje się bardzo rzadko, więc uczeni postanowili przyj-
rzeć się im bliżej. To, co zobaczyli pod mikroskopem elektro-
nowym, wprawiło ich w zdumienie: włókna były splątane, ale 
nie w przypadkowy sposób, tylko splecione niczym warkocz 
zbudowany z trzech regularnie owijających się kosmyków. Nie 
mogło być mowy o przypadku – ktoś dobrze wiedział, którą 
wiązkę i w jakim kierunku skręcać, by otrzymać plecionkę 
tworzącą silny sznur lub linkę, będące częścią jakiejś większej 
całości. Nietrudno zauważyć, że wykonanie tych wszystkich 
czynności wymaga wielu innych umiejętności, takich jak zna-
jomość budowy drzew (do łyka trzeba umieć się dostać i znać 
jego właściwości), zdolności planowania, układania kolejnych 
kroków w sekwencje i tak dalej.

Skąd wiadomo, że owa plecionka jest dziełem neandertal-
skim? Po pierwsze, wiek: w Europie przed 50 tys. lat żył tylko ten 
gatunek homininów, a na przybycie ludzi współczesnych trze-
ba było poczekać jeszcze co najmniej 5 tys. lat. Datowanie tego 
osobliwego artefaktu wydaje się wiarygodne i potwierdzone 
na licznych próbkach zarówno osadu, jak i innych wydobytych 
zeń artefaktów. Po drugie, ze stanowiska tego już wcześniej 
wydobyto neandertalskie narzędzia, a brak tam jakichkolwiek 
artefaktów, które można by połączyć z ludźmi współczesnymi.

Jeśli splot z Abri du Maras stanowił część większej (znacznie) 
całości, to rodzi się pytanie, czym ona była i do czego mogła 
służyć? Jeśli związek owej plecionki z narzędziem nie jest przy-
padkowy (a znaleziono ją na spodniej stronie odłupka, więc 
nie była narażona na wpływy zewnętrzne czy też przyniesio-
na później), to mogła być fragmentem mocowania do jakiegoś 
trzonka. Samo w sobie okazałoby się to ewenementem, bo ta-
kich osadzonych, złożonych narzędzi neandertalskich dotąd 
nie znano.

Przyjęcie, że neandertalczycy, poza łupaniem kamieni, zdol-
ni byli do znacznie bardziej precyzyjnych, wymagających inte-
ligencji zachowań, otwiera drogę do dalszych spekulacji. W ich 
zasięgu znajdowałoby się wytwarzanie mat, lin, sznurków, 
koszy, a wreszcie nawet budowa łodzi lub tratw, co nie jest 

I dinozaury, i neandertalczycy doczekali się swoistej reha-
bilitacji. Dla dinozaurów przełomem okazały się prace ame-
rykańskiego paleontologa Roberta Bakkera w latach 70. XX w., 
który pokazał, że nie były one ani „wielkie i głupie”, jak nieraz 
twierdzono, ani ociężałe, ani pozbawione uczuć, ani zimno-
krwiste, ani nawet nie wymarły – jedna z ich linii (fruwające 
teropody) przeżyła i dziś znana jest jako ptaki.

Zmieniły się także poglądy na temat neandertalczyków. 
Uważani początkowo za nieokrzesanych troglodytów – głów-
nie za sprawą francuskiego geologa i paleontologa Marcellina  
Boule’a z początku XX w., który opierając się na analizie szkie-
letu starego i schorowanego osobnika, przedstawił ich jako 
owłosionych, nie w pełni wyprostowanych, brutalnych i dzikich 
jaskiniowców – teraz postrzegani są zupełnie inaczej. Dziś coraz 
częściej uznaje się ich za w pełni równych nam, wrażliwych, 

Na podstawie kości znalezionych  
w La Chapelle-aux-Saints naukowcy  
zrekonstruowali prawdopodobny  
wygląd pary neandertalczyków.
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już tylko czczą spekulacją. Paradoksalnie, to protowłókien-
nictwo mogło natomiast nie mieć nic wspólnego z ubraniami, 
gdyż do okrywania się neandertalczycy używali zapewne skór, 
co też niedawno wyszło na jaw.

Artyści i kuśnierze
Od pewnego czasu mnożą się też doniesienia, że naszym 

ludzkim kuzynom nieobca była wrażliwość artystyczna. Ochry, 
jako materiału do malowania (prawdopodobnie ciał), używano 
w Afryce już przed co najmniej 250 tys. lat, a w 2010 r. w Europie 
znaleziono muszlę małża morskiego sprzed 115 tys. lat ze śladami 
węgla drzewnego, ochry i tłuszczu rybiego, którą zinterpretowano 
jako podręczny zbiorniczek na farbę. Jej wiek wskazywał, że mogła 
być używana przez neandertalczyków (a może neandertalki?), 
na przykład do makijażu. „To najstarszy na świecie przybornik 
do upiększania ciała” – pisano. Skądinąd w tej samej jaskini Cueva 
de los Aviones, położonej nad brzegiem morza w pobliżu Kar-
tageny, odkryto perforowane muszle z naszyjników, co stawia 
neandertalczyków na równi ze współczesnymi im Homo sapiens 
z Afryki, którzy wykonywali bardzo podobne artefakty.

Ale ostatnie znaleziska to sprawa jakościowo znacznie poważ-
niejsza, bo dotyczą malarstwa jaskiniowego, które dotąd uważano 
za działalność – zarezerwowaną wyłącznie dla naszego gatunku 
i przejaw wkroczenia na nowy etap, powiązany z językiem – i przy-
spieszającą ewolucję kulturową.

Opublikowana w 2018 r. w „Science” praca zespołu naukowego 
z University of Southampton i Instytutu Antropologii Ewolucyjnej 
im. M. Plancka w Lipsku opisuje odkryte na ścianach trzech hisz-
pańskich jaskiń (La Pasiega, Maltravieso i Ardales), w oddalonych 
od siebie częściach kraju, geometryczne wzory (w tym pionowe 
i poziome linie tworzące „drabinkę”), zgrupowane kropki, odciski 
i zarysy dłoni, jak również – bardzo niepewne i niewyraźne – wi-
zerunki, być może przedstawiające zwierzęta. Choć praca doty-
czy datowania malowideł, a nie ich samych (te znano już wcze-
śniej), to właśnie wiek jest tu najważniejszy – badacze szacują 
go, stosując najbardziej wyrafinowane techniki, na co najmniej 
64 tys. lat. A to wyklucza możliwość przypisania ich autorstwa 
Homo sapiens.

Naukowcy zwracają też uwagę, że obecność takich artystycz-
nych wytworów wskazuje nie tylko na wrażliwość ich autorów, 
ale także na zdolności do planowania i myślenia abstrakcyjnego. 
Praca w jaskini wymaga uprzedniego przygotowania barwników, 
narzędzi do nakładania farb, wyboru lokalizacji w obrębie jaskini 
i zapewnienia źródła światła. Trudno sobie wyobrazić, by wszystko 
to było możliwe bez opanowania języka, a to też dotąd wydawało 
się jedną z jakościowych różnic oddzielających „nas” od „nich” 
(choć i „my” pewnie nie mówiliśmy od początku istnienia nasze-
go gatunku). „Pojawienie się symbolicznej kultury materialnej 
stanowi fundamentalną przemianę w ewolucji człowieka. To je-
den z filarów naszego człowieczeństwa” – mówi jeden z autorów 
tej pracy, Dirk Hoffman z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej  
im. M. Plancka.

Kolejne znalezisko, o którym warto wspomnieć, w porów-
naniu ze sztuką czy językiem może wydawać się banalne, ale 
i ono niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Wynika 
z niego bowiem, że neandertalczycy nie tylko używali narzę-
dzi kościanych, ale że jedno z nich, nazwane lissoir (co można 
tłumaczyć jako „wygładzacz” lub „gładzik”), wykorzystywali 
do wyprawiania zwierzęcych skór.

Odkrycia dokonała w 2013 r. amerykańska antropolożka  
Naomi Martisius z University of California w Davis, poszuku-
jąca do swojej pracy doktorskiej różnych narzędzi neander-
talskich w południowej Francji. W dwóch położonych blisko 
siebie jaskiniach, Abri Peyrony i Pech-de-l’Azé, znanych już 
wcześniej z neandertalskich znalezisk, jej uwagę zwróciły 

szczególnie intrygujące narzędzia wykonane z żeber dużych 
ssaków, mające silnie spłaszczone i wygładzone od długotrwa-
łego pocierania zakończenia. Bardzo podobne znano dotąd 
tylko ze sporo późniejszych okresów, a ich specyficzny kształt 
i owo wygładzone zakończenie nie pozostawiają wątpliwości, 
co do ich intencjonalnego wykonania i przeznaczenia.

W najnowszej pracy na ten temat (maj 2020 r.) zespół Marti-
sius dokonał kolejnego odkrycia, pokazując, że żebra, z których 
owe wygładzacze zrobiono, należały do bizona lub tura, mimo 
że w osadzie, w którym je znaleziono, przeważały (90 proc.) 
kości znacznie mniejszych ssaków, głównie reniferów, na któ-
re masowo polowano. Może to oznaczać, że neandertalczycy 
potrafili selekcjonować kości pod kątem ich potencjalnej przy-
datności, a kość wybrano specjalnie ze względu na jej fizyczne 
właściwości, których kamień nie oferuje (znane dotąd neander-
talskie narzędzia kościane przypominały te kamienne i także 
były wykonywane przez ciosanie).

Po co neandertalczycy wyprawiali skóry? Prawdopodob-
nie do okrywania ciała, co w lodowcowej Europie musiało 
mieć znaczenie. O ubraniach neandertalskich nic dotąd nie 
wiedzieliśmy i było to pole do wielu domysłów, nawet fanta-
stycznych (jak ten, że pokryci byli naturalnym futrem). Te-
raz, dzięki takim kilku niepozornym znaleziskom, jesteśmy 
być może bliżej rozwikłania zagadki, dzięki czemu udało im 
się przetrwać w Europie tak długo i w tak często ekstremal-
nych warunkach.

W początkach 2020 r. pojawiło się kolejne odkrycie, doda-
jące całej tej historii szczególnej pikanterii. W jaskini Baczo 
Kiro w Bułgarii, znanej już wcześniej ze szczątków Homo sa-
piens (najstarszych w Europie, bo sprzed ok. 45 tys. lat), ze-
spół pod kierunkiem Jean-Jacques Hublina (w zespole była 
Martisius) znalazł, obok tysięcy szczątków zwierząt oraz na-
rzędzi kamiennych i kościanych, piękny okaz „wygładzacza”. 
W dodatku identyczny z tymi wykonywanymi w Europie przez  
neandertalczyków. Może więc – tu warto puścić wodze fantazji 
– to właśnie neandertalczycy nauczyli naszych przodków, jak 
się to robi i wiedza ta, przekazywana z pokolenia na pokolenie 
przez 50 tys. lat, nie wygasła do dziś!

I choć to wizja śmiała, jest poważnie rozpatrywana przez 
naukowców. Jak mówi Marie Soressi z uniwersytetu w Lejdzie: 
„Byłoby to pierwsze świadectwo transmisji od neandertalczy-
ków do naszych bezpośrednich przodków”. Dodajmy – trans-
misji kulturowej, bo o przekazywaniu sobie genów (w obie 
strony) wiemy już od 2010 r., gdy odczytano (prawie) cały ge-
nom neandertalczyków. To o tyle prawdopodobne, że pierw-
si Homo sapiens, którzy przybyli do Europy około 45 tys. lat 
temu, nie mieli w swym, skądinąd bogatym, repertuarze tego 
typu narzędzi.

A na koniec tych rozważań nad kuśnierskimi talentami 
neandertalczyków warto zauważyć, że zapewne to samo nie 
dotyczyło szewstwa, bo wszystkie znane dotąd odciski nean-
dertalskich stóp (zarówno z jaskiń, jak i ze stanowisk pod go-
łym niebem) zostawione zostały przez gołe, a nie obute nogi. 
Co zresztą można różnie interpretować…

Kucharze i smakosze 
O upodobaniach kulinarnych neandertalczyków wiemy nie-

wiele. O ich związkach z morzem również, chociaż pierwsze 
znalezisko ich szczątków (z 1848 r.) pochodzi ze skały gibral-
tarskiej górującej nad wodami Morza Śródziemnego. Uważa 
się, że neandertalczycy trzymali się raczej wnętrza kontynentu 
i – ze względu na klimat lodowcowej Europy oraz brak bogatej 
szaty roślinnej (zamieszkiwali tak zwany mamuci step) – polowali 
głównie na grubego zwierza i w dużej mierze żywili się mięsem. 
Ich kuchnia, podobnie jak inne obyczaje, nie była wyrafinowana.
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A przynajmniej tak się wydawało. W opublikowanym niedawno 
w „Science” artykule niestrudzony hiszpański orędownik „rehabi-
litacji” neandertalczyków João Zilhão z uniwersytetu w Barcelonie 
przedstawił dość sensacyjnie wyglądające znalezisko z jaskini Fi-
gueira Brava w Portugalii, zamieszkiwanej przez neandertalczy-
ków w okresie między 106 tys. a 86 tys. lat temu. Z prowadzonych 
tam w ostatnich latach wykopalisk wynika, że podstawę menu 
(ok. 50 proc.) jej mieszkańców stanowiły ryby, skorupiaki, małże 
i inne owoce morza, nawet tak trudne do schwytania, jak rekiny 
czy delfiny, a także morskie ptaki. Poza tym tamtejsi neandertal-
czycy polowali na jelenie, koziorożce, konie oraz żółwie. Ze szcząt-
ków roślin wchodzących potencjalnie w skład ich jadłospisu wy-
mienić warto dzikie oliwki i figi, a także szyszki sosen pinii, której 
nasiona (orzeszki piniowe) są do dziś cenione przez smakoszy. 
Czyżbyśmy i kuchnię śródziemnomorską zawdzięczali naszym 
neandertalskim poprzednikom, a po części i sąsiadom?

Nowe odkrycie nie tylko rozszerza przypisywane im zachowania 
o wysublimowany gust kulinarny, ale też – przy okazji – o wiele 
innych zaawansowanych zachowań, bez których zdobywanie 
tych morskich bogactw nie byłoby możliwe (to dlatego zdolno-
ści takie przypisywano dotąd tylko Homo sapiens). Pozyskiwanie 
morskich mięczaków nie jest trudne, wystarczy znaleźć je na pla-
ży lub oderwać od skały. Z rybami jest inaczej – by je schwytać, 
potrzebne są wędki lub sieci i choćby najprymitywniejsze łodzie 
bądź tratwy, a o posiadanie takich umiejętności nigdy dotąd  
neandertalczyków nie podejrzewano.

Nikt nie przypuszczał też, że lubili się kąpać czy tym bardziej 
nurkować w zimnych wodach ówczesnych mórz. Niedawne od-
krycie każe i takim poglądom przyjrzeć się na nowo. W 2019 r. 
w czasopiśmie „PLoS One” opublikowano artykuł donoszący 
o odkryciu w uchu środkowym neandertalczyków specyficznych 
struktur, które znane są (choć nieczęsto) również u ludzi współ-
czesnych i noszą wiele mówiącą nazwę „ucha surferów” (lub 
nurków). Są to drobne kostne narośla czy wypustki, powstające 
u ludzi mających częsty kontakt z zimną wodą, a więc narażają-
cych swe uszy na niską temperaturę i wilgoć. Kiedy naukowcy 
zbadali 23 czaszki neandertalczyków z różnych stanowisk Europy 

i Azji, stwierdzili obecność tych struktur aż u połowy z nich, co jest 
wartością znacznie wyższą niż u ludzi współczesnych, również 
tych żyjących nad morzem.

Konsumpcja darów morza nie tylko wymaga wielu zaawanso-
wanych talentów i inteligencji, ale może także je napędzać. Jak 
pisze Zilhão „wedle często przywołanego modelu pochodzenia 
człowieka współczesnego powszechność spożywania owoców 
morza bogatych w Omega-3 i inne kwasy tłuszczowe sprzyjające 
rozwojowi tkanki mózgowej miała wpłynąć na wzrost naszych 
intelektualnych osiągnięć (…). Ale wyniki prac badawczych w Fi-
gueira Brava pokazują, że jeśli konsumpcja morskich stworzeń 
odgrywała istotną rolę w rozwoju zdolności poznawczych, to do-
tyczyło to wszystkich ludzi, w tym także neandertalczyków”.

Czy wszystkie te nowo odkrywane talenty neandertalskie ozna-
czają, że możemy traktować oba gatunki („nas” i „ich”) jako rów-
ne sobie (jak chce Zilhão) lub wręcz jako jeden gatunek, który 
swobodnie sobie przekazywał geny i kulturę (co też miejscami 
Zilhão sugeruje?). Otóż odpowiedź wydaje się przecząca. Owszem, 
krzyżowaliśmy się, ale możemy to stwierdzić właśnie dlatego, 
że nasze genomy istotnie się różnią i tylko dzięki temu potrafimy 
te epizody hybrydyzacji uchwycić i nawet oszacować, kiedy nasze 
linie się rozdzieliły.

A co do przekazu kulturowego, to może być on najbardziej 
intrygującą hipotezą, która z tej ostatniej fali rehabilitacji ne-
andertalczyków wynika. Tyle tylko, że nie oznacza to, iż byliśmy 
tacy sami. Właśnie dlatego, że się różniliśmy, można było te od-
mienności wykorzystać. Jeśli bowiem „wygładzacze” naprawdę 
zostały nam przekazane przez neandertalczyków, to i inne kul-
turowe wynalazki mogły dotrzeć do nas podobną drogą. Może 
nawet wciąż wśród jakichś archaicznych języków (baskijski?) 
używamy słów, które nasi bardzo odlegli antenaci zapożyczyli 
kiedyś od swych neandertalskich sąsiadów? Nigdy pewnie już się 
tego nie dowiemy.

Spóźnione budzenie
Nie jest też tak, że wszyscy neandertalczycy byli artystami, 

kuśnierzami, smakoszami itp., tylko że w niektórych ich popu-
lacjach i u niektórych osobników takie talenty się pojawiały. Mu-
siały też być rzadkie i dlatego tyle czasu zajęło, zanim trafiliśmy 
na pierwsze ich ślady. W dodatku pojawiły się dość późno w ich 
ewolucji i nie istniały od początku. Ale i nasz gatunek zajął się 
powszechnie malarstwem, sztuką, językiem i stworzył większość 
innych wynalazków dopiero wraz z tzw. rewolucją górnego pa-
leolitu, a więc ponad 100 tys. lat po powstaniu Homo sapiens. 
Z neandertalczykami mogło być podobnie, tyle że w odróżnieniu 
od „nas” nie zdołali już tych wszystkich swoich odkryć przekazać 
innym, bardziej opóźnionym w rozwoju populacjom.

Jeśli  powstanie  naszych  zaawansowanych  cy wilizacji 
(bo przecież nigdy nie było jednej, tylko wiele i to o różnym 
stopniu rozwoju) porównać można do przebudzenia Homo sa-
piens, to w przypadku neandertalczyków to budzenie dopiero 
się zaczęło i nigdy nie objęło całego ich gatunku, zanim ten 
odszedł na zawsze. Nasze populacje okazały się zbyt ekspan-
sywne, by pozwolić na istnienie dwóch kreatywnych i równie 
ofensywnych gatunków na tym samym terenie. By dowiedzieć 
się, jak wyglądałaby cywilizacja stworzona przez neandertal-
czyków (lub innych homininów), musieliby oni zasiedlić przed 
nami jakiś „pusty” kontynent (np. Amerykę, co nie było całkiem 
wykluczone, bo neandertalczycy dotarli daleko na wschód 
eurazjatyckiego superlądu) i tam, rozwijając się w izolacji, 
dotrwać do jakiegoś przyszłego Kolumba. Niestety, byliśmy 
pierwsi, więc nie dowiemy się, jak mogłaby wyglądać „obca” 
cywilizacja i to tu, na naszej planecie. I jak byśmy sobie z tak 
bardzo nam obcymi ludźmi urządzili świat.

MARCIN RYSZKIEWICZ

Jeden z 257 odcisków stóp neandertalczyków  
odnaleziony na wybrzeżu Normandii.
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Recepta na wysokie c
Bez ogólnopolskiej strategii nie pokonamy epidemii wirusa HCV.  

Zwłaszcza że koronawirus wszedł w paradę, a ministrowi zdrowia brakuje wyobraźni.

PAWEŁ WALEWSKI

P oczątek marca 2020 r. Rząd 
przedstawia w Sejmie informa-
cję o stanie przygotowań zwią-
zanych z zagrożeniem nadcią-
gającą epidemią Covid-19. Przy 

okazji wypływa kwestia wirusowych 
zapaleń wątroby typu C (wzw C), wywo-
ływanych przez wirusa HCV. Opozycja 
wskazuje ją jako przykład nierozwią-
zanego od lat problemu z zakresu cho-
rób zakaźnych.

Ale minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski bagatelizuje sprawę i oświad-
cza, że wzw C to „w tej chwili problem 
szczątkowy, bo w większości Polski wirus 
HCV został wyeliminowany”.

Nie wiadomo, na jakich danych się 
opiera, ponieważ liczbę zakażonych sza-
cuje się w naszym kraju na 150 tys. Spo-
śród nich 86 proc. (czyli ok. 120 tys. osób) 

niestety nie wie o tym, że ta podstępna 
choroba zakaźna niszczy im wątrobę, 
prowadząc do marskości i raka. A Mini-
sterstwo Zdrowia, zamiast odnaleźć tych 
ludzi dzięki badaniom przesiewowym, 
nie widzi problemu.

Cztery miesiące później premier Ma-
teusz Morawiecki będzie przekonywał, 
że koronawirusa nie trzeba się bać, bo go 
już u nas prawie nie ma, prezydent An-
drzej Duda wyzna zaś publicznie, że nie 
zaszczepił się nigdy przeciwko grypie 
i nie zamierza tego robić. Wszystko to są 
przykłady skrajnej nieodpowiedzialno-
ści pierwszych osób w państwie, co wy-
rządza ogromne szkody. Prezydent, de-
zawuując szczepionki, przyczynia się 
do rozpowszechniania chorób zakaź-
nych, które można opanować. Premier 
zwalnia obywateli z czujności, która 

powinna obowiązywać, jeśli na jakiś 
zarazek nie ma leku. A minister lekce-
waży groźnego wirusa, którego całko-
wite wyeliminowanie jest możliwe, o ile 
podległe mu służby medyczne pomogą 
go wykrywać.

Postawę Łukasza Szumowskiego trud-
no zrozumieć. W innych krajach już 

dawno zabrano się za eliminację zaka-
żeń HCV, ponieważ jest to jedna z nie-
licznych chorób przewlekłych, jaką rze-
czywiście da się już w pełni wyleczyć. 
Co prawda nie ma na wzw C szczepion-
ki (w przeciwieństwie do wzw B, dzięki 
której od końca lat 80. XX w. zeszliśmy 
z ponad 100 tys. zachorowań do mniej 
niż 2 tys. rocznie), ale są za to dobrze to-
lerowane leki, bezpośrednio działające 
na replikację wirusa i likwidujące go. 

[  N A U K A  I  C Y W I L I Z A C J A  ]
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– Trzeba tylko wiedzieć, komu je podać, 
a więc najpierw takie przypadki wykryć 
– mówi prof. Robert Flisiak, prezes Pol-
skiego Towarzystwa Epidemiologów i Le-
karzy Chorób Zakaźnych.

Jeszcze 15 lat temu nie mieliśmy ta-
kiego oręża – dostępne wtedy leczenie 
interferonem, bardzo obciążającym 
i wywołującym mnóstwo działań nie-
pożądanych, miało skuteczność 50 proc. 
Dziś lekarze nazywają przeciw wiru-
sowe leki z grupy DA A (direct acting 
antivirals) jedny m z najw iększ ych 
sukcesów medycyny. – Tak efektywnej 
i bezpiecznej terapii nie widziałam od lat 
– twierdzi na przykład prof. Magdale-
na Durlik, kierująca Kliniką Medycyny 
Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób 
Wewnętrznych Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego.

Pacjenci dializowani, których pani 
profesor na co dzień leczy, należą nie-
stety – za sprawą częstych wkłuć do żył 
– do grupy szczególnie narażonej na wi-
rusa HCV, ponieważ można się nim za-
kazić przez kontakt z krwią. W ich przy-
padku, na szczęście, właściwie się nie 
zdarza, by infekcja pozostała nierozpo-
znana, ponieważ są regularnie badani. 
Ale wspomniane 86 proc. zakażonych, 
którzy dotąd nie otrzymali terapii, nie 
ma wciąż postawionego rozpoznania 
– zwyczajnie o tym nie wie, ponieważ 
Narodowy Fundusz Zdrowia, korzysta-
jąc z obojętności ministerstwa, nie re-
funduje prostego testu w podstawowej 
opiece zdrowotnej. A jeśli badania nie 
ma w ofercie lekarza rodzinnego, rzadko 
który pacjent sam wpadnie na to, by zro-
bić je prywatnie.

Trudno wymagać tego od narkoma-
nów wkłuwających dożylnie środki 

odurzające (których nasz system opieki 
zdrowotnej tradycyjnie marginalizuje). 
Ale skoro wzw C jest problemem szcząt-
kowym dla samego ministra zdrowia, 
to cóż się dziwić, że lekceważą go zwykli 
ludzie? Na przykład klienci salonów ko-
smetycznych i tatuażu, gdzie sprzęt nie 
był uważnie sterylizowany. Albo osoby 
korzystające z wielokrotnych zabiegów 
endoskopowych i ofiary przypadkowych 
zakłuć źle zdezynfekowanymi narzę-
dziami medycznymi. Często nie zdają 
sobie sprawy, że podanie środka znie-
czulającego niedostatecznie wyjałowio-
ną igłą przed wycięciem pieprzyka lub 
wyrwaniem zęba – kiedy jeszcze nie mó-
wiło się tak głośno o potrzebie wysokich 
standardów higieny – mogło być dużo 
niebezpieczniejsze od krwawej operacji. 
Dopiero bowiem po 20 latach od zaka-
żenia HCV rozwinie się u nich marskość 
i rak wątroby. – W Polsce umiera z tego 

powodu około 2 tys. osób rocznie i u więk-
szości przyczyną jest właśnie zakażenie 
wirusem HCV – podkreśla prof. dr hab. 
Piotr Małkowski z Kliniki Chirurgii Ogól-
nej i Transplantacyjnej WUM.

Ponieważ do infekcji dochodzi wtedy, 
gdy zarazek przez drobne skaleczenie lub 
otarcie naskórka dostanie się do krwio-
biegu, jej źródłem może być również 
najbliższy członek rodziny – właśnie 
ten, który nigdy się nie przetestował 
i nie wie, że w przypadku wzw C przez 
długie lata nie pojawiają się żadne obja-
wy. A jest na przykład chory na cukrzy-
cę i użycza swojego aparatu do badania 
poziomu cukru (co zdarza się w polskich 
domach nagminnie), więc najbliżsi nie-
frasobliwie kłują się w palec po kolei tym 
samym niewyjałowionym narzędziem, 
ryzykując wprowadzenie HCV do swo-
jego organizmu.

Światowa Organizacja Zdrowia dała 
państwom czas na wyeliminowanie 

zakażeń HCV do 2030 r. – W Polsce mamy 
dokładnie wyliczone, że gdybyśmy co rok 
leczyli 12–13 tys. zdiagnozowanych cho-
rych, to ten cel zostałby osiągnięty – mówi 
prof. Robert Flisiak. – Ale żeby leczyć tylu 
chorych (co jest możliwe, bo w ramach 
programu lekowego aż do wybuchu epide-
mii Covid szło to całkiem dobrze), trzeba 
poddać badaniom przesiewowym rocznie 
2,5–3 mln obywateli.

I tu ze strony Ministerstwa Zdrowia 
widać niezrozumiały opór. Lata mija-
ją, a my wciąż nie realizujemy Narodo-
wego Programu Zwalczania Zakażeń 
HCV, który lekarze skupieni w Polskiej 
Grupie Ekspertów HCV napisali już 
w 2005 r. (zgodnie z rekomendacjami 
WHO) i gdzie dokładnie przedstawili 
strategię zwiększającą wykrywalność 
tych infekcji.

Zdaniem prof. Flisiaka przez kolejne 
10 lat na masowe testowanie potrze-
ba maksymalnie 600 mln zł. To jednak 
opłacalna inwestycja, biorąc pod uwa-
gę, że znaleziono by w kraju wszystkich 
chorych, którzy nie będą nieświadomie 
dalej rozprzestrzeniać wirusa i moż-
na by ich skutecznie wyleczyć (obecna 
kuracja trwa 8–12 tygodni, po których 
następuje całkowita i trwała eliminacja 
zarazka z organizmu). Takie działania 
przyniosłyby też oszczędności dzięki 
eliminacji powikłań wzw C w kolejnych 
pokoleniach: leczenia marskości, raka, 
zabiegów transplantacji wątroby.

Kiedy w marcu Łukasz Szumowski 
z mównicy sejmowej nazy wał HCV 
„szczątkowym problemem”, specjaliści 
próbowali dogadać się z NFZ, aby sfinan-
sować – wobec braku badań przesiewo-
wych w podstawowej opiece zdrowotnej 

– taką możliwość szpitalom zakaźnym, 
które mają już kontrakty na leczenie 
chorych (program lekowy realizowany 
jest od 5 lat). Epidemia Covid-19 pogrze-
bała jednak te nadzieje, a wraz z decyzją 
ministra o przemianowaniu szpitali za-
kaźnych na placówki wyłącznie obsłu-
gujące chorych z SARS-CoV-2 pogorszyła 
całą sytuację.

– Zamrożenie ochrony zdrowia sprawi-
ło, że mnóstwo osób musiało przerwać ku-
rację w swoich ośrodkach, bo ich lekarzom 
prowadzącym nakazano skupienie się 
wyłącznie na chorych na Covid-19 – mówi 
Barbara Pepke z Fundacji Gwiazda 
Nadziei, która jest liderką Koalicji He-
patologicznej, grupującej organiza-
cje pacjentów zmagających się z HCV. 
Z 71 placówek podczas pandemii zale-
dwie 11 kontynuuje podawanie chorym 
leków i ich listę udało się ustalić tylko 
dzięki rozmowom telefonicznym pra-
cowników fundacji.

– Ministerstwo nie informowało o ni-
czym – ubolewa Pepke. – Przemianowało 
ośrodki leczące wzw C w szpitale jedno-
imienne, pozostawiając chorych samym 
sobie. Tę garstkę, która do nas dzwoniła, 
przekierowaliśmy do otwartych placówek, 
czasem na drugim końcu Polski.

Prof. Robert Flisiak jest tą decyzją mi-
nistra zdruzgotany: – Zamrożenie 

naszych oddziałów uniemożliwia dia-
gnozowanie i leczenie chorych z inny-
mi niż Covid-19 chorobami zakaźnymi. 
Realizacja programów lekowych zosta-
ła zablokowana. Chorzy nie mogą być 
do nich kwalifikowani, a kolejki oczeku-
jących znowu będą się wydłużać.

Już w połowie czerwca, a więc kie-
dy premier opowiadał na lewo i pra-
wo, że jego rząd pokonał koronawiru-
sa i czas na odmrożenie kraju, lekarze 
wystosowali list do ministra zdrowia 
(podpisany także przez konsultanta 
krajowego w dziedzinie chorób zakaź-
nych prof.  Andrzej Horbana), wnioskując 
o umożliwienie im kontynuowania le-
czenia chorych z HCV, HBV i przywróce-
nie opieki nad zakażonymi HIV. – Nie ro-
zumiem, jak można wszystko odmrażać, 
a zapomnieć o szpitalach zakaźnych, 
 które mają najlepsze warunki do izolowa-
nia chorych – irytował się brakiem odpo-
wiedzi na to pismo jeszcze na początku 
lipca prof. Flisiak.

Zdaje się, że szansa, by wirusowe zapa-
lenia wątroby typu C mogły już za 10 lat 
przejść do historii, zostały w Polsce wła-
śnie pogrzebane. I co najbardziej przy-
kre, nie tylko z winy pandemii Covid-19, 
lecz także opieszałości urzędników oraz 
ministra zdrowia, który bagatelizuje 
problem. � n
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alter Schellenberg, wysoki funkcjonariusz 
SD, czyli wywiadu i kontrwywiadu SS, 
w czerwcu 1940 r. otrzymał polecenie, aby 
przygotować specjalną broszurkę z infor-
macjami na temat ustroju brytyjskiego 
i jego najważniejszych postaci. Zawierać 
miała wskazówki, w jaki sposób przejmo-
wać rządowe gmachy oraz archiwa. Ksią-
żeczka w nakładzie 20 tys. egzemplarzy 
miała się przydać oficerom podbijającym 
Wielką Brytanię.

Niemcy rzetelnie przygotowywali się do inwazji – plany 
zakładały aresztowanie konkretnych osób, a nawet przejęcie 
konkretnych dzieł sztuki z brytyjskich muzeów.

Lord Hau-Hau i krokodyle
Hitler cenił i podziwiał Anglików, a ich zamorskie imperium 

uważał za zdrowy przejaw dominacji białej rasy w świecie. 
W swych planach nie zakładał zniszczenia Wielkiej Brytanii, 
byle tylko ta pozwoliła mu tworzyć imperium na Wschodzie. 
Taki właśnie podział świata był jego celem.

W „Mein Kampf” zapowiadał porzucenie zachodniego i połu-
dniowego kierunku niemieckiej ekspansji i powrót do zarzucone-
go przed sześcioma wiekami pochodu na wschód. Führer uważał, 
że na ziemi znajdzie się miejsce dla zamorskiego imperium Bry-
tyjczyków i Tysiącletniej Rzeszy, która podbije lądy. Dlatego raz 
po raz przedkładał Londynowi kolejne oferty pokojowe. Znając 

ANDRZEJ BRZEZIECKI

W
Gdy Niemcy podbili Francję  

i zajęli angielskie wyspy  
u jej brzegu, pewien zapobiegliwy 
żołnierz Wehrmachtu zaopatrzył 

się w brytyjskie funty. Szykował się 
na zakupy w Londynie.

Krótki 
żywot Lwa 
Morskiego

Znaki drogowe usunięte w hrabstwie Kent w 1940 r. dla ewentualnego zmylenia Niemców, gdyby udało im się wylądować w Wielkiej Brytanii.
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słabość Hitlera do Anglików, łatwiej zrozumiemy, czemu pozwolił 
im wydostać się z Dunkierki i dlaczego wydał kategoryczny zakaz 
bombardowania Londynu. Jeszcze 19 lipca po wydaniu dyrekty-
wy rozkazującej przygotowania do inwazji Hitler wygłosił prze-
mówienie, w którym proponował Londynowi pokój i odwoływał 
się do zdrowego rozsądku Brytyjczyków. Niemcy chcieli nawet 
przywrócić na tron księcia Windsoru, którego uważali za swego 
sprzymierzeńca. W krajach neutralnych, jak USA i Szwecja, Niem-
cy podjęli starania o porozumienie się z rządem Jego Królewskiej 
Mości, który jednak odrzucił wszelkie oferty.

Datą przełomową w przygotowaniach do inwazji teore-
tycznie był 16 lipca, gdy Hitler wydał słynną dyrektywę nr 16, 
w której stwierdzał: „zdecydowałem się podjąć przygotowania 
do operacji desantowej przeciwko Anglii”. Nadano jej krypto-
nim Lew Morski. „Wszyscy sądzili, że w ciągu kilku tygodni 
Anglia zostanie zgnieciona na miazgę” – napisał Egbert Kieser 
w książce „Operacja »Lew Morski«”. W planach pojawiała się 
nierealna data 15 sierpnia. Ruszyć na Wyspy miało 25 dywizji. 
Hitler nie myślał na poważnie o szturmowaniu Wielkiej Bry-
tanii, ale jego podwładni o tym nie wiedzieli.

Problemem III Rzeszy było to, że trzy człony jej sił zbrojnych 
– Wehrmacht, Kriegsmarine i Luftwaffe – niezmiennie ze sobą 
rywalizowały. Wielki admirał Erich Reader nie był entuzjastą 
pomysłu inwazji na Wyspy Brytyjskie, uważał, że jego flota nie 
jest do tego gotowa. Głównie dowódcy wojsk lądowych byli zwo-
lennikami lądowania w ojczyźnie Szekspira. Niestety nie mieli 
pojęcia, czym jest desant, jakie niebezpieczeństwa niosą prądy 
morskie, przypływy i odpływy. Admirała Readera o ból głowy 
przyprawiało stwierdzenie, że sforsowanie kanału La Manche 
to właściwie nic innego jak przeprawa przez rzekę.

Gdy zebrano już z Niemiec i okupowanych krajów zachodniej 
Europy niemal wszystkie stateczki, barki i promy – także rzecz-
ne – a Reader wciąż grymasił, saperzy Wehrmachtu przygotowa-
li własne promy, które do niczego się nie nadawały. Marynarka 
i wojska lądowe nie były w stanie ustalić, w którym miejscu 
należy przeprowadzić desant – spory na ten temat ciągnęły się 
w nieskończoność.

Z każdym tygodniem wojska inwazyjne były jednak coraz 
bardziej gotowe. Pojawiły się promy konstrukcji Fritza Siebla 
oraz Hansa Herberta, które dawały szanse na przepłynięcie 
kanału. Uszczelniano czołgi, by mogły część trasy na plaże po-
konać pod wodą. Natchnieni konstruktorzy z błyskiem w oku 
pracowali nad czołgiem-amfibią – żelbetonowym monstrum 
o długości niemal 30 m, który miał zmieścić do 200 ludzi. Część 
trasy miał pokonać pod wodą i wypełznąć na brzeg. Ostatecznie 
ten „krokodyl” nigdy nie powstał, ale inne konstrukcje się spraw-
dzały. W myśl wydanej przez feldmarszałka Walthera von Brau-
chitscha instrukcji „Oswojenie z morzem” żołnierze uczyli się 
pływać i ćwiczyli wytrwale manewry w barkach desantowych.

Także propaganda Josepha Goebbelsa czyniła przygotowania 
do inwazji. Kilka stacji radiowych nadawało po angielsku audy-
cje, które miały zniechęcić Wyspiarzy do obrony albo siać wśród 
nich panikę. Audycje były tak naiwne i toporne, że Brytyjczycy 
szybko ochrzcili prowadzącego je mianem Lorda Hau-Hau. Nie 
spisał się też wywiad – na Wyspach nie było ani jednego szpie-
ga. Ci, których zrzucano na spadochronach albo przewożono 
na łodziach, szybko wpadali w ręce policji albo Home Guard. 
Często nie znali angielskiego ani wyspiarskich zwyczajów; nie 
radzili sobie z funtami, pensami i szylingami.

Będziemy walczyć na plażach
Dla Brytyjczyków było jasne, że gdy padła Francja, Niemcy 

zwrócą się przeciwko nim. Nastąpiło wielkie narodowe po-
ruszenie. Najpierw internowano wszystkie osoby, na których 
spoczywał choćby cień podejrzeń, że mogą być niemieckimi 

szpiegami. W ten sposób w tych samych obozach znaleźli się 
zarówno faszyści, jak i żydowscy uciekinierzy z kontynentu. Ła-
two sobie wyobrazić sceny, jakie rozgrywały się w tych obozach.

Winston Churchill wygłosił kilka przemówień, które przeszły 
do historii. W maju obiecywał Brytyjczykom tylko „krew, znój, 
pot i łzy”, w czerwcu zapewniał: „będziemy walczyć na plażach, 
będziemy walczyć na lądowiskach, będziemy walczyć na po-
lach i na ulicach, będziemy walczyć na wzgórzach; nigdy się nie 
poddamy”. Wiedział jednak, że jego kraj nie jest przygotowany 
do walki obronnej. Kiepski stan symbolizowały zbudowane 
jeszcze w czasie wojen napoleońskich umocnienia na wybrze-
żu. Teraz zdekompletowane i porośnięte trawą.

Wyspiarze testowali różne możliwości obrony. Jednym z po-
mysłów było podpalenie morza – dosłowne – poprzez wylanie 
na nie łatwopalnej ropy. Choć próby nie przyniosły spodziewa-
nych efektów, pomysł o tyle się sprawdził, że pogłoski o płoną-
cym morzu działały na niemieckich żołnierzy demotywująco.

Mieszkańcy Wysp tymczasem uczyli się budować baryka-
dy, kopać kryjówki i robić koktajle Mołotowa. Powołano Home 
Guard, do której wstępowali dosłownie wszyscy – starcy, ko-
biety, a także szacowni członkowie klubów golfowych. Jako 
uzbrojenie nadawało się cokolwiek – również stara broń my-
śliwska. Z braku karabinów ćwiczono z kijami od mioteł. Gdy 
patrole ochotników zaczęły przeczesywać wybrzeże Wielkiej 
Brytanii, nie brakowało zabawnych incydentów – bywały też 
jednak tragiczne, kiedy członkowie Home Guard, którzy mieli 
broń, strzelali do niewinnych ludzi, bo wydawało im się, że ci 
zachowują się podejrzanie.

Bitwa o wszystko
Warunkiem udanej inwazji na Wyspy było pokonanie bry-

tyjskiego lotnictwa. To zadanie wziął na siebie Hermann 
Göring. Jego celem było doprowadzenie do sytuacji, w której 
żadna inwazja nie będzie potrzebna, bo Brytyjczyków na ko-
lana rzuci jego Luftwaffe. Początkowo liczby mówiły same 
za siebie – Niemcy mieli trzy-, czterokrotnie więcej samolotów 
niż Brytyjczycy. Byli w stanie wysyłać dzień w dzień do akcji 
po 400 samolotów.

Ale Luftwaffe miała słabe punkty. Jej dowodzenie było ar-
chaiczne. Göring walczył jako pilot w I wojnie i otaczał się 
podobnymi sobie weteranami, którzy walkę w powietrzu wi-
dzieli jako serie pojedynków asów lotnictwa. Ponadto maszy-
ny niemieckie, które tyle szkód wyrządziły w Polsce czy we 
Francji, nie były przygotowane do atakowania Wysp. Choć-
by ochraniające bombowce myśliwce Messerschmitt Bf 109. 
Był to w tamtym czasie najszybszy myśliwiec na świecie. Ale 
w powietrzu mógł przebywać tylko 80 minut i po doleceniu 
nad Anglię musiał wracać, zostawiając bombowce na pastwę 
hurricanów i spitfire’ów. Brytyjskie myśliwce były bardziej 
zwrotne. Nurkujące bombowce Ju-87, słynne sztukasy, które 
bezkarnie opanowały polskie niebo, okazały się łatwym celem 
dla brytyjskich myśliwców.

Powietrzną walkę wygrali nie tylko piloci, a wśród nich Pola-
cy, ale także konstruktorzy radarów. Bf-109 potrzebowały tylko 
6 minut, by przelecieć kanał, spitfire potrzebował dwa razy wię-
cej czasu, aby wystartować i wnieść się na pożądaną wysokość. 
Gdyby nie radary, które pozwalały wcześniej dostrzec wroga, 
brytyjska obrona byłaby zawsze spóźniona.

Największym błędem Göringa był brak przemyślanej strate-
gii – raz atakowano morskie konwoje, raz lotniska, raz zakłady 
przemysłowe. Los Luftwaffe przypieczętowała jednak zwykła 
pomyłka. 24 sierpnia grupa niemieckich bombowców zapę-
dziła się i zbombardowała Londyn zamiast celów przemysło-
wych. Göring nie spieszył się, by przyznać się do tego Hitlerowi. 
Szczęśliwie dla niego Brytyjczycy postanowili w odwecie 
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wykonać rajd na Berlin. Nie poczynił on wielkich szkód, ale 
Hitler wpadł w szał i zarządził naloty na Londyn. Tak zaczęła 
się heroiczna historia tego miasta – a upór poddanych króla 
Jerzego VI zamiast słabnąć, tylko się wzmagał. Bomby spadły 
na katedrę św. Pawła, pałac Buckingham i tysiące budynków 
– ogółem w nalotach zginęło ponad 40 tys. ludzi. Naloty te były 
jednak niebywale kosztowne dla Luftwaffe, która straciła ogó-
łem 1700 samolotów i 2500 pilotów, co stanowiło połowę siły, 
z jaką przystępowała do walki. Wkrótce Göring zrozumiał, 
że nie rzuci Wielkiej Brytanii na kolana. Na koniec wpadł 
na szalony pomysł, by myśliwce Bf-109 przerabiać na bombow-
ce i kazać im latać nad Londyn w dzień. W ten sposób straciły 
swój atut szybkości i stały się łatwym łupem obrońców: „tylko 

z Moskwy Wiaczesławowi Mołotowowi podział Imperium 
Brytyjskiego – gość musiał tego słuchać z niedowierzaniem: 
część rozmów toczyła się w bunkrze, bo akurat zaczął się bry-
tyjski nalot na Berlin... W końcu przyszła zima i Lew Morski 
zapadł, jak pisze Kieser, w zimowy sen, z którego już nigdy 
się nie przebudził. Wiosną 1941 r. trwały już przygotowania 
do operacji Barbarossa.

Broszurka Schellenberga o ustroju Wielkiej Brytanii na nic się 
nie przydała. Cały nakład leżał w magazynie, aż spłonął w 1943 r. 
podczas jednego z nalotów na Berlin. Brytyjczycy jednak zadba-
li, by niedoszli okupanci tkwiący na francuskim wybrzeżu mieli 
co czytać. Zrzucali na nich rozmówki niemiecko-angielskie z tak 
przydatnymi zwrotami jak m.in.: „przepraszam, gdzie jest naj-
bliższy czołg?”, „ile kosztuje lekcja pływania?”, „mamy chorobę 
morską, gdzie miednica?” oraz „patrzcie, jak nasz kapitan raźno 
się pali”.

Cóż, jeśli chodzi o humor, Brytyjczycy zawsze byli niepokonani.

Churchill burzyciel imperium
Przez dekady obowiązywała narzucona przez Churchilla 

heroiczna wersja bitwy o Brytanię. Wedle niej hitleryzm był 
zjawiskiem tak obcym i wstrętnym brytyjskim wartościom, 
że należało go zwalczać do samego końca. Zwycięstwo w poje-
dynku z Luftwaffe i zmuszenie Hitlera do rezygnacji z inwazji 
na Wyspy latem 1940 r. uznawano za punkt zwrotny wojny. 
Odtąd bowiem führer, nie mając czego szukać na zachodzie, 
skierował się na wschód, przeciw ZSRR, co musiało ostatecz-
nie zakończyć się jego klęską. Taką wizję propagowała też  
popkultura z filmem „Bitwa o Anglię” (m.in. z Michaelem  
Cainem i Robertem Shawem) na czele.

Dziś ta wizja poddawana jest krytyce. Robert Forczyk, histo-
ryk wojskowości z University of Maryland, w książce „We march 
against England. Operation Sea Lion 1940–1941” (Maszerujemy 
przeciwko Anglii. Operacja Lew Morski 1940–1941), dowodzi, 
że to Churchill, biorąc się za bary z Hitlerem, zaprzeczył bry-
tyjskiej zasadzie spokojnego przyglądania się, jak wzajemnie 
wykrwawiają się europejskie potęgi. Gdyby Brytyjczycy przyjęli 
ofertę III Rzeszy i rozpoczęli rozmowy o pokoju, Niemcy wcze-
śniej zaatakowaliby ZSRR i tym samym przypieczętowali swój 
los. Co więcej, to Churchill, idąc na wojnę z państwami osi, spo-
wodował utratę dalekowschodnich kolonii brytyjskich na rzecz 
Japonii, a zatem upadek całego imperium. Podobnie argumen-
tuje Brytyjczyk Peter Hitchens w wydanej również u nas książce 
pod wszystko mówiącym tytułem „Po co nam była ta wojna!”.

Sama zaś bitwa o Brytanię właściwie niczego nie zmieniła. 
Wciąż, pisze Forczyk, „Hitler miał sojuszników, a Churchill [tyl-
ko] uchodźców” pokroju gen. Sikorskiego czy gen. de Gaulle’a. 
Sytuacja osamotnionego Albionu ani na jotę nie stała się lepsza, 
a Hitler dalej miał wszystkie karty w rękach. Wkrótce przecież 
wysłał wojska do Afryki i na Bałkany, a sojusz ze Stalinem dawał 
mu dostęp do potrzebnych surowców. Brytyjczycy ponadto 
wolą pamiętać o asach lotnictwa w spitfire’ach i chętnie pod-
liczają niemieckie straty, ale zapominają o ciężkich stratach 
RAF podczas rajdów na Niemcy i Francję. Naloty na brytyjskie 
miasta nie ustały, a finalna scena „Bitwy o Anglię”, gdy niebo 
nad Albionem jest czyste, bez niemieckich samolotów, to fikcja. 
W listopadzie 1940 r. w niemieckich obozach siedziało 40 tys. 
brytyjskich jeńców, podczas gdy Brytyjczycy przetrzymywali 
tylko 4 tys. żołnierzy wroga. W ciągu następnego roku te pro-
porcje w ogóle się nie zmieniły.

ANDRZEJ BRZEZIECKI

Korzystałem z: Robert Forczyk, „We march against England. Operation Sea Lion 1940–1941”, 
Egbert Kieser, „Operacja »Lew Morski«”, Peter Schenk, „Operation Sealion. 

The invasion of England 1940”, Walter Schellenberg, „Wspomnienia”.

jedna na trzy lub cztery maszyny zdołała ominąć brytyjskie 
myśliwce” – ocenił Egbert Kieser. W całej bitwie powietrznej 
Luftwaffe straciła dwukrotnie więcej samolotów, niż zdoła-
ła strącić.

Jeszcze pod koniec sierpnia Niemcy mieli przewagę, ale 
do historii przeszedł 15 września, gdy stracili 56 samolotów 
– od tej pory RAF nadawała ton.

Wieczny sen
Porażka niemieckiego lotnictwa sprawiła, że plany inwazji 

trzeba było odkładać. Co chwilę przesuwano datę lądowania, 
ale właściwie nigdy go nie odwołano. „Lew Morski umierał długo. 
Hitler wydawał rozkazy związane z tą operacją aż do 1944 r., jakby 
zupełne jej zarzucenie miało być preludium jego upadku” – pi-
sze niemiecki historyk Peter Schenk. 17 września 1940 r. Hitler 
przesunął operację na później, ale nie sprecyzował nawet daty. 
Heinrich Himmler miał rozpuszczać plotkę, że Hitler zaniechał 
inwazji z powodu jakiegoś niezrozumiałego lęku przed wodą.

W październiku zapowiadano operację Lew Morski na wio-
snę 1941 r. Jeszcze w listopadzie 1940 r. szef niemieckiej dy-
plomacji Joachim von Ribbentrop proponował przybyłemu 

Zestaw 50 kart instruktażowych wydanych w Wielkiej Brytanii w 1938 r. 
w ramach przygotowań do II wojny światowej: jak zakładać maskę prze-
ciwgazową i obsługiwać ręczną pompę przeciwpożarową.
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M oże to wstyd z powodu naro‑
dowej hańby, a może przejaw 
nie całkiem czystego sumie‑
nia, lecz rzadko pamiętamy, 
że latem 1920 r. szła na Pol‑

skę nie tylko Armia Czerwona, ale też 
ukryte za jej plecami dwa ośrodki nowej, 
sowieckiej władzy. Pierwszy, Galicyjski 
Komitet Rewolucyjny (Galrewkom), utwo‑
rzyła partia bolszewicka już 8 lipca w od‑
bitym Polakom Kijowie, a jego kierownic‑
two oddała komisarzowi politycznemu 
14. Armii, Ukraińcowi Wołodymyrowi 
Zatonskiemu. 

Drugi, Tymczasowy Komitet Rewolucyj‑
ny Polski (Polrewkom), powołała partia 
23 lipca w Smoleńsku; jego kierownictwo 
objął Polak, z pochodzenia szlachcic, Ju‑
lian Marchlewski, choć faktycznie spra‑
wował je przewodniczący bolszewickiej 
Czeki, również Polak i również z pocho‑
dzenia szlachcic, Feliks Dzierżyński. 
Pierwszy komitet proklamował 15 lipca 
Galicyjską Socjalistyczną Republikę Ra‑
dziecką, po czym 1 sierpnia przeniósł 
się do Tarnopola. Drugi komitet wydał 
30 lipca w Wilnie „Manifest do polskiego 
ludu roboczego miast i wsi”, zapowiada‑
jący utworzenie Polskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, po czym przeniósł 
się do Białegostoku. Wkrótce potem ścisłe 
kierownictwo Polrewkomu – Dzierżyński, 
Marchlewski i żydowsko‑polski weteran 

socjalizmu Feliks Kon – stanęło u wrót 
Warszawy w Wyszkowie.

OBA KOMITETY UCIEKŁY Z POLSKI 
razem z Armią Czerwoną: Polrewkom 
– 20 sierpnia, Galrewkom – 15 wrze‑
śnia. A Stefan Żeromski, podążający 
śladem Pol rewkomu, napisał w reporta‑
żu „Na probostwie w Wyszkowie”: „Kto 
na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną 
i złą, wroga odwiecznego naprowadził, 
zdeptał ją, stratował, splądrował, spalił, 
złupił rękoma cudzoziemskiego żołdac‑
twa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może 
ona być dla niego już nigdy domem ni 
miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej 
nie ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, 
ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zaj‑
mie mogiła”.

Czy – gdyby żył – powtórzyłby Żeromski 
te słowa w 1944 r. wobec Polskiego Komi‑
tetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN)? 
Nie można mieć co do tego wątpliwości. 
Mimo zmiany nazewnictwa szedł PKWN 
na Polskę dokładnie tak jak dwa komitety 
z 1920 r.: razem z Armią Czerwoną. I tak 
jak one został powołany wcześniej – w tym 
przypadku w Moskwie przez Stalina… 

A jednak natychmiast pojawiły się też 
różnice. PKWN, idąc z Armią Czerwoną, 
szedł również z powstałym już wcześniej, 
kierowanym przez komunistów, lecz re‑
krutującym się w znacznej mierze z daw‑
nych zesłańców, prawie 100‑tysięcznym 
Wojskiem Polskim. Gdyby zaś w roku 
1920 powstała Polska Republika Sowiecka, 

to nie tylko nie objęłaby większości (o ile 
nie całej) Galicji, bo nią zająłby się Galrew‑
kom, ale także Pomorza i Wielkopolski, 
bowiem bolszewicy gwarantowali Niem‑
com nienaruszalność ich granicy sprzed 
I wojny światowej. Natomiast w 1944 r. Ar‑
mia Czerwona niszczyła wprawdzie struk‑
tury polskiej państwowości, lecz przede 
wszystkim wypierała z Polski okupanta 
niemieckiego. W dodatku za ziemie tra‑
cone na wschodzie ofiarowywano dużą 
rekompensatę na zachodzie – z ziem nie‑
mieckich właśnie.

Ale różnic było jeszcze więcej… 

ALTERNATYWA, JAKA W  LATACH 
1944–45 STAŁA PRZED POLSKĄ, nie 
brzmiała: państwo „komunistycz-
ne” czy „burżuazyjne”. Brzmiała ona: 
Polska Republika Sowiecka w składzie 
ZSRR (bądź włączona do tworów pod‑
porządkowanych Moskwie, sfederowana 
z Czechosłowacją i Białorusią) czy Polska 
rządzona przez komunistów, ale pozo‑
stająca – jak Mongolia – poza Związkiem. 
Jednak objęcie władzy przez komunistów 
było w każdym przypadku nieuchronne. 
Wobec geopolitycznego położenia Polski 
wariant finlandyzacji prawdopodobnie 
nigdy nie wchodził w grę, a władzę rodzi‑
mych komunistów mogła zastąpić tylko 
– jak niegdyś zauważała prof. Krystyna 
Kersten – sowiecka okupacja wojskowa 
albo – jak w „Stalinizmie w Polsce” pisał 
prof. Andrzej Werblan – „rządy czysto na‑
miestnicze lub nawet inkorporacja”.

Gdy słowo „komunista” funkcjonuje głównie jako obelga, warto przypomnieć  
kilka oczywistości. Aby podjąć próbę oddania sprawiedliwości minionemu światu.

Nagle stali się niezbędni
Od lewej: Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Feliks Kon podczas wojny polsko-bolszewickiej, lipiec 1920 r. 
Parcelacja ziemi hr. Potockiego, akty nadania wręcza pełnomocnik PKWN, grudzień 1944 r.

ANDRZEJ ROMANOWSKI
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Jeszcze Zofii Dzierżyńskiej, wdowie 
po Feliksie, nie mieściło się w głowie, 
by Polska komunistyczna mogła istnieć 
poza ZSRR. Jednak polsko-żydowski ko-
munista Alfred Lampe propagował już 
polską odrębność. Nie sądzę, by był sa-
modzielny, tak jak nie wierzę w samodziel-
ność jego ideowego spadkobiercy Jakuba 
Bermana. Ale podobnie myślał też w oku-
powanym przez Niemców kraju I sekretarz 
Polskiej Partii Robotniczej (PPR) Włady-
sław Gomułka. Jego partia (podobnie jak 
– w okresie międzywojennym – tzw. więk-
szościowcy w KPP) nie negowała już hasła 
niepodległości Polski.

Tymczasem Stalin działał metodycznie. 
Na konferencji Wielkiej Trójki na przeło-
mie listopada i grudnia 1943 w Teheranie 
ustalił z Churchillem i Rooseveltem od-
danie powojennemu państwu polskiemu 
Opolszczyzny i części Prus Wschodnich 
(z granicą polsko-radziecką przebiega-
jącą na wschód od Białegostoku, Łomży 
i Przemyśla). W styczniu 1944 r., gdy Ar-
mia Czerwona przekroczyła już granicę 
Rzeczpospolitej, memoriał wiceministra 
spraw zagranicznych Iwana Majskiego kla-
syfikował przyszłą Polskę jako państwo od-
rębne i Sowietom wrogie. Oczywiście bez 
Wilna i Lwowa, za to z drobnymi nabyt-
kami na zachodzie i północy; byłoby ono 
formalnie niepodległe, choć z ustrojem 
narzuconym przez zwycięskie mocarstwa 
i ewoluującym w kierunku socjalizmu, 
oraz trochę tylko większe niż XIX-wiecz-
ne Królestwo Kongresowe. Zasadniczy 
przełom nastąpił parę miesięcy później: 
Stalin miał już komu oddać Polskę – po-
wołał PKWN.

ZAWARTY W LIPCU 1944 R. PRZEZ 
TEN KOMITET TAJNY „układ pol-
sko-radziecki” zakładał przekazanie 
Polsce większości Prus Wschodnich 
(nadal bez Królewca), Pomorza ze Szcze-
cinem oraz terytoriów do Nysy (chyba roz-
myślnie nie przesądzano, której: Kłodzkiej 
czy Łużyckiej). Ostateczną decyzję podjął 
zaś Stalin 20 lutego 1945 r.: Polsce miały 
przypaść terytoria do Świnoujścia, Odry 
i – jednak Nysy Łużyckiej...

Ostatecznie na konferencji w Poczda-
mie (lipiec–sierpień 1945) Stalin stał się 
orędownikiem tej polskiej ekspansji.

Stanisław Stomma, jeden z najwybit-
niejszych polityków powojennej Polski, 
mówił o ówczesnym ZSRR: „To imperium 
– trzeba bez obłudy powiedzieć – obiek-
tywnie tworzyło polskie państwo, które 
odpowiadało historycznemu rozwojowi 
Polski” („Trudne lekcje historii”, Kraków 
1998). Ale też dodawał: „To było tak smut-
ne i szło tak głęboko, że aż trudno było 
mówić o polskiej racji stanu. Tu przecież 
nie chodziło o małe przegięcia, to było 

włączenie się w nurt. Inaczej nie mo-
głaby powstać ta neopiastowska Polska 
dzisiejsza” (tamże). A w jednym z ostat-
nich wywiadów („Tygodnik Powszechny” 
2002, nr 45) dopowiadał: „W Polsce w roku 
1945 władzę musiało objąć takie ugrupo-
wanie, któremu Stalin ufał. I tylko temu 
ugrupowaniu mógł on przekazać Ziemie 
Zachodnie. Gdyby władzę przejął na przy-
kład Mikołajczyk, to byśmy tych ziem nie 
dostali. A wtedy do dziś żylibyśmy w no-
wym Księstwie Warszawskim”.

Kiedy w 1945 r. przestali ostatecznie 
się liczyć rezydujący w Londynie rząd 
i prezydent Rzeczpospolitej – dzieła za-
chowania polskiej (niesuwerennej) pań-
stwowości dokonali polscy komuniści. Ci 
sami, którzy do niedawna byli wrogami 
wszelkiej odrębnej państwowości. W wy-
niku nowych konfiguracji nagle stali się 
Polsce niezbędni.

A  JEDNAK W  LATACH 1944–45 nic 
gorszego (poza dalszym trwaniem 
niemieckiej okupacji) nie mogło nam 
się przydarzyć. Rządy w Polsce obejmo-
wali ludzie najdalsi dotąd od polskiego 
państwa, a ich władza oznaczała kolejny 
upływ polskiej krwi. W latach 1944–56 licz-
ba osób straconych oraz zmarłych w aresz-
tach, więzieniach i obozach pracy prze-
kroczyła (według prof. Andrzeja Leona 
Sowy) 20 tys.; liczbie tej odpowiada około 
15 tys. ofiar po stronie zwolenników na-
rzucanego Polsce reżimu – o tym też nie 
wolno zapominać.

Ale najdalszą alternatywą pozostawała 
przecież wciąż, taka czy inna, inkorporacja 
– wręcz 17. republika radziecka: wariant, 
którego Stalin nie chciał, lecz który z cza-
sem, w ostateczności, musiałby zastoso-
wać, gdyby Bierutowi, Bermanowi i Go-
mułce się nie udało. Tymczasem ludzie 
ci (czasowo dzielący władzę z przybyłym 
z Londynu Stanisławem Mikołajczykiem) 
byli obarczeni pamięcią Wielkiej Czystki 
i podświadomie zaczynali czuć, że socja-
lizm można budować inaczej.

Uznając, że każdy inny wariant byłby 
gorszy, PPR-owcy starali się wmówić spo-
łeczeństwu, że są swoi, polscy, naprawdę 
patriotyczni… I sami zaczęli w to wierzyć.

Do pewnego stopnia była to jednak 
prawda. Ludzie ci nie byli przybyszami. 
Wczorajsi wrogowie polskiej państwo-
wości byli nawet do Polski na swój spo-
sób przywiązani. Córka Bermana, osoby 
nr 2 Polski stalinowskiej, wspominała, jak 
matka uczyła ją w ZSRR wierszy Słowac-
kiego. Zenon Kliszko, osoba nr 2 Polski Go-
mułkowskiej, do tego stopnia wielbił Nor-
wida, że żartowano: „Norwid to człowiek 
Kliszki”. Nieprzypadkowo autor przedwo-
jennych broszur antykomunistycznych, 
prymas Stefan Wyszyński, zaczął szybko 

uważać Bieruta za polskiego patriotę. Od-
legli w międzywojniu od polskiego społe-
czeństwa, po wojnie zapisali się komuniści 
na przyspieszony kurs polskości.

Dlatego zaraz na początku swego urzę-
dowania ściągnęli na stanowisko rządowe 
byłego sanacyjnego wicepremiera Euge-
niusza Kwiatkowskiego, doceniając jego 
przydatność jako fachowca (i zapewnili 
mu – dodajmy – parasol ochronny, zwal-
czając opór… Mikołajczyka). Dlatego Bie-
rut upominał się u Stalina i Berii nie tylko 
o przebywających w łagrach „towarzy-
szy”, lecz i o zesłanych akowców. Dlatego 
Berman sprowadził do Polski ze Lwowa 
znaczną część zbiorów Ossolineum oraz 
„Panoramę Racławicką”. Dlatego Warsza-
wa została odbudowana w swym kształcie 
(z grubsza) przedwojennym. Trzymający 
władzę polscy komuniści upominali się 
o majątki grabione przez Armię Czerwo-
ną na ziemiach poniemieckich, o odejście 
sił sowieckich z przyznanych Polsce por-
tów… Apele te były często wysłuchiwa-
ne: Stalin pokazywał, jak bardzo się liczy 
ze swymi marionetkami.

Istnienie Polski odrębnej, poszerzonej 
o ziemie poniemieckie, a więc poszerzają-
cej sowiecki stan posiadania, było sowiec-
ką racją stanu. Podległość Moskwie była 
– z tego samego powodu – polską racją sta-
nu. A przed Polakami stanęło po raz pierw-
szy pytanie zasadnicze, obowiązujące od-
tąd przez dziesięciolecia: co właściwie jest 
ważniejsze – Polska czy antykomunizm?

W październiku 1956 r. doszło do zja-
wisk zdumiewających. „Do obrony Go-
mułki oraz reformatorów – pisze o tym 
czasie prof. Sowa („Historia polityczna 
Polski 1944–1991”, Kraków 2011) – przy-
gotowywali się robotnicy mobilizowani 
przez Komitet Warszawski PZPR. Do dzi-
siaj nie udało się zweryfikować pogłosek, 
jakoby do podobnych działań szykowali 
się dowódcy Wojsk Wewnętrznych (w tym 
KBW) z gen. Hibnerem i gen. Komarem 
na czele”. Jednak według Alicji Pacholczy-
kowej I sekretarz Komitetu Warszawskie-
go Stefan Staszewski „wspólnie z Wacła-
wem Komarem uzbroił robotnicze grupy 
bojowe i straże fabryczne największych 
zakładów przemysłowych Warszawy” (ży-
ciorys Staszewskiego w Polskim Słowniku 
Biograficznym).

W sprawie zastępcy dowódcy wojsk lot-
niczych gen. Jana Freya-Bieleckiego mam 
świadectwo własne, choć oczywiście po-
średnie i w nie mniejszym stopniu wątpli-
we. Mój ojciec, lekarz wojskowy w stop-
niu (wtedy) majora, opowiadał mi, jak 
w październiku 1956 r. przełożony Freya, 
sowiecki generał Iwan Turkiel, nakazał 
mu podporządkowanie wojsk lotniczych 
oddziałom radzieckim idącym na War-
szawę. Frey podobno stanął na baczność 
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i oświadczył, że zadania nie wykona. Tur-
kiel zapienił się, krzyczał: „Generale, to jest 
rozkaz!”. Frey odpowiedział: „Zanim zosta-
łem generałem, byłem Polakiem”.

Może  to  zbyt  piękne,  by  mogło  być 
prawdziwe...

OPRÓCZ DOMNIEMAŃ i hipotez po-
zostają fakty. W październiku 1956 r. 
zmiany personalne na szczytach polskiej 
partii zostały dokonane bez uzgodnień 
z Kremlem – i wbrew niemu. Państwo zaś, 
kierowane odtąd przez Gomułkę, zaczęło 
się odginać od sowieckiego wzorca. Polity-
ka zagraniczna PRL pozostała oczywiście 
funkcją polityki sowieckiej, ale takie inicja-
tywy, jak plan Rapackiego czy plan Gomuł-
ki, służyły już nie tylko sowieckiej, lecz też 
polskiej racji stanu. Naturalnie można się 
zastanawiać, jaki to interes miała Polska, 
zrywając w 1967 r. stosunki dyplomatycz-
ne z Izraelem. Można się zżymać, że w tym 
samym roku na spotkaniu z prezydentem 
de Gaulle’em Gomułka był głuchy na jego 
sugestie większej niezależności od Mo-
skwy. Można nawet mówić o hańbie, jaką 
okryli się polscy żołnierze, wkraczający 
w 1968 r. na rozkaz PZPR do Czechosło-
wacji. Jednak w polityce wszystko ma swą 
kolejność i nigdy nie wolno abstrahować 
od kontekstu.

A kontekstem tym były stosunki z Niem-
cami. Niepewność statusu ziem zachod-
nich i północnych była niepewnością lu-
dzi żyjących na blisko 40 proc. terytorium 
PRL. Pamiętam, jak w 1967 r., napompo-
wany propagandą o odwiecznej polskości 
Ziem Odzyskanych, odwiedziłem na Po-
morzu Zachodnim Złocieniec (niemiecki 
Falkenburg) i zdumiały mnie słowa tam-
tejszego mieszkańca: „ludzie tu nic nie 
budują, bo wiedzą, że prędzej czy później 
wrócą Niemcy”. Taka prowizorka była dla 
Polski zabójcza. Na szczęście komunista 
Gomułka był państwowcem.

W zawartym 12 sierpnia 1970 w Mo-
skwie układzie RFN–ZSRR Niemcy uznały 
nie naruszalność powojennych granic. Go-
mułce rozwiązało to ręce. W wyniku jego 
determinacji premier Józef Cyrankiewicz 
i kanclerz Willy Brandt podpisali 7 grudnia 
1970 r. w Warszawie – niezależny od mo-
skiewskiego – polsko-niemiecki traktat 
„o potrzebie normalizacji wzajemnych 
stosunków”.

Kiedy w 1981 r. stało się realne wkrocze-
nie do PRL „bratnich armii”, gdy pojawi-
ły się projekty trzech stref okupacyjnych 
utworzonych przez trzech polskich są-
siadów, wolno się było obawiać o utrzy-
manie integralności państwa, jego, wciąż 
przecież młodziutkiego, kształtu teryto-
rialnego. O ile bowiem armie sowiecka 
i czechosłowacka nie były dla tego kształtu 
bardzo groźne (choć i tu nie sposób było 

wykluczyć pewnych, nawet niekoniecznie 
drobnych, korekt granicznych), to okupu-
jąca ziemie zachodnie armia NRD – czy 
w ogóle by z nich wyszła? Czy wkroczenie 
Niemców nie byłoby dla nich pokusą „od-
zyskania” tego, co zaledwie 36 lat wcze-
śniej „odzyskała” Polska? Czy „zdradzony” 
przez Solidarność Związek Radziecki na-
dal by bronił polskiego stanu posiadania? 
I czy układu zawartego z Warszawą gotowa 
by była bronić RFN?

W miarę upływu czasu, zwłaszcza w la-
tach pierestrojki Michaiła Gorbaczowa, 
po  uspokojeniu  niedobrej  atmosfery 
wokół Polski, Wojciech Jaruzelski zaczął 
przeprowadzać zmiany. Sięgnęły głębiej 
niż u któregokolwiek z sąsiadów, a  ich 
ukoronowaniem stał się w 1989 r. Okrągły 
Stół i w jego następstwie pokojowe odda-
nie władzy narodowi – pierwszy taki akt 
w całym świecie komunistycznym. „Ża-
den inny człowiek nie odegrał tak wielkiej 
roli w przełomie ustrojowym jak on – pi-
sał niegdyś o Jaruzelskim prof. Bronisław 
Łagowski. – Realny socjalizm, pospolicie 
dziś nazywany komunizmem, skończył się 
w momencie zalegalizowania opozycji po-
litycznej. Decyzję w tej sprawie powziął nie 
Jan Nowak-Jeziorański, nie Tadeusz Ma-
zowiecki ani Geremek, lecz gen. Wojciech 
Jaruzelski. Inni mogli sobie chcieć tego lub 
owego, ale zdecydować mógł tylko on i on 
zdecydował”.

Tak oto polscy komuniści przenieśli pol-
ską państwowość przez czasy najgorsze, 
najbardziej niebezpieczne. A w konse-
kwencji, w 1989 r., stali się współtwórcami 
polskiej niepodległości.

MOŻNA OBURZAĆ SIĘ NA REFORMĘ 
ROLNĄ (sam to robię, świadom histo-
rycznej roli polskiego ziemiaństwa), 
nie sposób jednak zaprzeczyć, że przyczy-
niła się ona do likwidacji nędzy na polskiej 
wsi. Można wykazywać tysiące krzywd 
i nadużyć lub wybrzydzać na PRL-owskie 
blokowiska, trudno jednak nie zauważyć, 
że nawet mieszkanie z tzw. ślepą kuchnią 
było jednak lepsze niż przedwojenna sute-
ryna. W PRL – cokolwiek mówić o niezbyt 
sensownej zasadzie pełnego zatrudnie-
nia – znikło masowe bezrobocie będą-
ce zmorą tysięcy Polaków przed wojną. 
Znikł też analfabetyzm. Mimo namolne-
go w czasach stalinowskich lansowania 
socrealizmu i literatury radzieckiej dbano 
też o polską tradycję (choć specyficznie ją 
interpretowano) i w masowych nakładach 
wydawano większość kanonu polskiej lite-
ratury (z wyjątkiem twórców „wstecznych” 
i dzieł nieprawomyślnych, takich jak cyto-
wany wyżej szkic Żeromskiego).

Natomiast po roku 1956 była już Polska 
„najweselszym barakiem w socjalistycz-
nym obozie”. Zlikwidowano obowiązujący 

gdzie  indziej  socrealizm,  w  znacznym 
stopniu przywrócono swobodę twórczą, 
humanistykę otwarto na Zachód. W naj-
większych polskich bibliotekach zakazane 
gdzie indziej pozycje były – w taki czy inny 
sposób – dostępne. Do szkół wróciła reli-
gia (wprawdzie tylko na cztery lata), potem 
jednak bez większych przeszkód naucza-
no jej w kościołach. W Sejmie pojawiła się 
(na 18 lat) grupa posłów katolickich ZNAK, 
odwołująca się do odmiennego niż PZPR 
systemu wartości, a „przyjaźń polsko-ra-
dziecką” akceptująca z przyczyn wyłącz-
nie geopolitycznych. Katastrofalny był 
natomiast stan gospodarki – ta dziedzina 
odróżniała Polskę od sąsiadów in minus. 
A jednak ani gospodarka, ani nachalna 
propaganda, ani  codzienne kłamstwa, 
ani nuda, szarość i beznadzieja, ba!, nawet 
nieprawe pochodzenie systemu, wszystko 
to nie powinno przysłaniać dwóch faktów 
fundamentalnych: samego istnienia pań-
stwa, co w czasie II wojny nie było przesą-
dzone, oraz reform społecznych, których 
bilans, mimo wszelkich słabości, okazał się 
per saldo pozytywny.

Gdy zaś mówimy o roli polskich komu-
nistów, nie sposób nie przypomnieć jesz-
cze jednej sprawy: ewolucji ideowej wielu 
z tych ludzi. Wyrazistymi przejawami tej 
ewolucji były dymisje, podjęte w reakcji 
na antysemityzm Marca 1968 r.: Edwarda 
Ochaba ze stanowiska przewodniczącego 
Rady Państwa (formalnej głowy państwa) 
oraz byłego socjalisty Adama Rapackie-
go ze stanowiska ministra spraw zagra-
nicznych. A niektórzy dawni komuniści 
poszli jeszcze dalej. Zwłaszcza po Marcu, 
odsunięci od stanowisk, a niemogący się 
pogodzić z dominującą wtedy w PZPR ten-
dencją nacjonalistyczną, stali się z czasem 
działaczami opozycji demokratycznej. Nie 
zawsze wchodziła tu w grę zawiedziona uf-
ność czy sponiewierana godność. Ludzie 
tacy, jak Ozjasz Szechter czy Celina Bu-
dzyńska wyprowadzali swą nową postawę 
z dawnych komunistycznych ideałów.

Szkic nie jest oczywiście obrazem mi-
nionych  trzech  ćwiartek  wieku.  Jeżeli 
o czymś świadczy, to raczej o megaloma-
nii autora, uznającego, że taki sumarycz-
ny obraz był możliwy do przedstawienia. 
Nie, nie był możliwy. Jednak w czasach, 
gdy uprawiana na co dzień historia stała 
się służką polityki, a słowo „komunista” 
funkcjonuje głównie jako obelga, trzeba 
było – choćby schematycznie – przedsta-
wić kilka powyższych oczywistości. Aby 
podjąć próbę oddania sprawiedliwości 
minionemu światu.

ANDRZEJ ROMANOWSKI
Skrócona wersja przygotowanego do publikacji obszernego 

eseju historycznego. Autor jest profesorem zwyczajnym 
na UJ i od 2003 r. redaktorem naczelnym  

Polskiego słownika biograficznego.
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Skala ocen: 1(dno)–6(wybitne)A F I S Z  [  P R E M I E R Y  /  W Y D A R Z E N I A  /  Z A P O W I E D Z I  ]

C hoć od premiery pierwszych odcin-
ków serialu o Scooby-Doo minęło 
ponad pół wieku, tchórzliwy psi 
detektyw wciąż nie pozwala o so-

bie zapomnieć. Nowa pełnometrażowa 
animacja to ukłon w stronę jego wiernych 
fanów. Pełna odniesień do klasycznych 
epizodów, a zarazem całkiem zgrabnie 
przenosząca bohaterów we współczesne 
realia i dzięki szybkiej akcji, sympatycznym 
postaciom i slapstickowemu humorowi 

n a  e k r a n i e

P rofesjonalista gotowy do poświęceń, a zarazem everyman 
stojący w obliczu ekstremalnego wyzwania, nieustająco zdu-
miony ludzkim okrucieństwem. Komandor porucznik Ernest 
Krause, dowódca niszczyciela eskortującego konwój okrętów 

płynący z Ameryki do Europy, to postać stworzona dla Toma Hanksa. 
Dosłownie – aktor sam napisał tę rolę dla siebie, adaptując klasyczną, 
marynistyczną powieść C.S. Forestera, w Polsce znanego niemal wy-
łącznie z książek o czasach wojen napoleońskich („Misja Greyhound” 

n a  e k r a n i e doczekała się wydania dopiero teraz, przy okazji premiery filmu). 
Z dość obszernej powieści Hanks wyciągnął batalistyczną esencję. 
Do minimum okroił ekspozycję charakterystyki postaci, wyciął wszyst-
ko, co nie było związane z toczącą się na Atlantyku II wojną światową. 
O załodze Krause’a nie wiemy niemal niczego, o nim samym również 
niewiele, choć Hanks umiejętnie buduje tę postać z drobnych gestów. 
Poznajemy go w działaniu, bo jako widzowie wchodzimy niemal 
w sam środek bitwy z polującymi na aliancki konwój U-Bootami. „Mi-
sja Greyhound” ma duszną, klaustrofobiczną atmosferę, świetne tem-
po i niesłabnące napięcie. Kamera rzadko opuszcza pokład okrętu, 
trzyma się blisko bohaterów niczym w kręconym na miejscu zdarzeń 
dokumencie. Dialogi w przeważającej części składają się z wojskowe-
go żargonu. Nie oglądamy z bliska ani sojuszników, ani wrogów, jedy-
nie od czasu do czasu spośród fal wynurza się kiosk okrętu podwod-
nego, ale złowieszcza obecność tych drugich jest odczuwalna nawet 
w krótkich chwilach wytchnienia.

JAKUB DEMIAŃCZUK

Gdzie się podziały 
duchy? 3/6

Scooby-Doo! , (Scoob!), reż. Tony Cervone, 
prod. USA, 94 min

Komandor Hanks 4/6
Misja Greyhound, (Greyhound), reż. Aaron Schneider,  

prod. USA, 90 min, Apple TV+ 

atrakcyjna dla młodych widzów. Do tego 
na drugim planie pojawia się cała galeria 
nieco już dziś zapomnianych postaci z ani-
macji studia Hanna-Barbera, m.in. Kapitan 
Grotman i mechaniczny pies Dynomutt, 
zaś rolę czarnego charakteru pełni Dick 
Dastardly z „Odlotowych wyścigów”. Tych 
atrakcji jest jednak zbyt wiele. Siłą starego 
serialu była bowiem jego prostota i po-
wtarzalność: drużyna nastolatków ścigała 
upiora, który zawsze okazywał się drobnym 

przestępcą w masce. Film niestety porzuca 
ten naiwny wdzięk na rzecz intrygi w block-
busterowym stylu: gang Scooby’ego musi 
powstrzymać zagładę, która grozi światu, 
gdy Dastardly otworzy wrota do mitolo-
gicznych piekieł i wypuści stamtąd Cerbera. 
Szczerze mówiąc wolałem, gdy Tajemnicza 
Spółka ścigała nieuczciwych deweloperów 
lub chciwych poszukiwaczy skarbów, ale 
na współczesną rozrywkę to najwyraźniej 
za mało. JD ©
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D ziałająca przy sto
łecznym Teatrze 
Wielkim galeria 
konsekwentnie 

realizuje program, który 
można by nazwać „pano
ramą klasyków polskiej 
sztuki nieprogresywnej 
ostatniego półwiecza”. Tym 
razem wybór padł na rzeź
biarkę, która wielokrotnie 
podkreślała swą fascynację 
i twórczą inspirację dorob
kiem Aliny Szapocznikow. 
Faktycznie, obie artystki 
sporo łączy: duża emocjo
nalność, odwaga w pokazy
waniu erotyki i kobiecości, 
biologiczność. Można po
wiedzieć, że większość prac, 
które wyszły z pracowni 
Falender przez niemal 50 lat 
pracy oscylowało między 
dwiema wielkimi narracja
mi: Erosem i Tanatosem. 
Z jednej więc strony sek
sualność, witalność, nagość. 

Małe Hollywood 4/6

Dzieciaki z showbiznesu,  
(Showbiz Kids), reż. Alex Winter, HBO GO 

(w HBO 6 sierpnia), 94 min

Człowiek,  
który słucha 4/6

xABo: Ksiądz Boniecki, reż. Aleksandra 
Potoczek, prod. Polska, 73 min

w  g a l e r i i

w  t e l e w i z j i

n a  e k r a n i e

K siądz Adam Boniecki jest w cią
głym ruchu. Przynajmniej takie 
można odnieść wrażenie po se
ansie poświęconego mu doku

mentu. Wiecznie w drodze, w pociągu, 
za kierownicą, na spotkanie autorskie, 
prywatne rozmowy lub zebranie w redakcji 
„Tygodnika Powszechnego”. Jakby wciąż 
poszukiwał nowych miejsc, w których 
może porozmawiać z ludźmi, opowiedzieć 
im o swojej wizji świata i wiary, lecz także 
podzielić się wątpliwościami, a czasem 
nawet wulgarnym dowcipem. Swoją drogą 
szkoda, że nie dokończył opowiadanego 
żartu przed kamerą. Jego puentę można 
bez trudu znaleźć w internecie, czym innym 
byłoby jednak usłyszeć ją z ust bohatera 
filmu. To wizerunek Bonieckiego, który do
brze znamy: mądrego, cierpliwego, często 
krytycznego wobec Kościoła, który stracił 
z oczu potrzeby zwyczajnych ludzi. Mędrca, 
ale nie  mentora. Jednak film Aleksandry 
 Potoczek to przede wszystkim portret 
człowieka, który słucha. Uważnie, z pokorą, 
zainteresowaniem. Znalazła się tu scena, 
w której Boniecki rozmawia z człowiekiem 
zarzucającym redakcji „TP” antypolskość 
– ulubiona mantra zwolenników prawicy. 
Choć redaktor powoli traci cierpliwość, 
znajduje w sobie siłę, by wysłuchać 
oskarżeń i na nie odpowiedzieć. A to wię
cej, niż dostajemy – i dajemy od siebie 
– na co dzień. JD

Eros i Tanatos 4/6

Barbara Falender, Galeria Opera, 
Warszawa, do 6 grudnia

Z drugiej – przemijanie, rozpad, odcho
dzenie. Nośnikiem tych opowieści było 
niemal zawsze ludzkie ciało. Utrwalane 
z warsztatową maestrią w tzw. materiałach 
szlachetnych: brązie, granicie, ale przede 
wszystkim w marmurze. Ciało początkowo 
postrzegane w niemal bezkrytycznym 

zachwycie nad jego pięknem 
i harmonią, nad jego erotycz
nym powabem. Z czasem 
jednak coraz silniej zniekształ
cane, kawałkowane, okale
czane, bezlitośnie wtłaczane 
w ostre, geometryczne formy. 
Fascynujący jest ów nieustan
ny dyskurs artystki z klasycz
nym ideałem piękna i jego 
weryfikowanie pod wpływem 
doświadczeń i nieuchronności 
tego, co niesie czas. Na wysta
wie zgromadzono dzieła po
chodzące z różnych okresów 
twórczych, co ową ewolucję 
pozwala dostrzec w pełnym 
spektrum jej niuansów i du
chowych zakamarków. A przy 
okazji daje szansę, by po raz 
kolejny postawić pytanie 
o sens uprawiania sztuki nie 
burzącej, ale czerpiącej z do
robku tradycyjnych estetyk.

PIOTR SARZYŃSKI

D użą zaletą tego dokumentu 
jest fakt, że jego realiza
tor Alex Winter zna temat 
z własnego doświadczenia. 

Głośno zrobiło się o nim w 1989 r., 
gdy zagrał jedną z tytułowych ról 
w popularnym filmie „Wspaniała 

przygoda Billa i Teda”, który doczekał się 
dwóch sequeli, obecnie jest też reżyserem, 
scenarzystą i dokumentalistą, ale karierę 
w showbiznesie zaczynał jako dziesięcio
latek (i syn pary tancerzy z zespołu Marthy 
Graham) na Broadwayu. To uwiarygadnia 
go w oczach rozmówców i przekłada się 
na jakość wywiadów, które przeprowa
dził. O swoim dorastaniu w Hollywood, 
blaskach, cieniach i zagrożeniach sławy, 
trudzie sprostania oczekiwaniom branży, 
widowni i rodziców, wejścia w dorosłość, 
także zawodową, opowiadają z brutalną 
szczerością prawdziwe byłe dziecięce 
gwiazdy. Diana Serra Cary (zmarła w ubie
głym roku w wieku 101 lat) jako Baby 
Peggy zaczęła karierę filmową w kinie 
niemym, mając dwa lata, by niespo
dziewanie przejść na emeryturę pięć lat 
później. Swoje historie opowiadają Henry 
 Thomas, gwiazda „E.T.”  Stevena Spiel
berga, Mara Wilson („Pani Doubtfire”, 
„ Matylda”), Todd Brigdes, Milla Jovovich 
i Wil  Weathon, Evan Rachel Wood i Jada 
Pinkett Smith oraz Cameron Boyce, gwiaz
da  Disney Channel. Do tego dwoje współ
cześnie aspirujących do kariery dzieci. 
Ameryki nikt tu nie odkrywa, ale są praw
dziwe ludzkie historie i emocje.

ANETA KYZIOŁ 

Izyda, 2007 r.,  
marmur z Naxos, 215 cm.
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T ytuł swojej najnowszej powieści 
„Od jednego Lucypera” Anna 
Dziewit-Meller wzięła ze śląskiego 
przysłowia: „Jaka matka, taka cera 

– od jednego Lucypera”. Jest w nim bowiem 
wszystko to, co w jej powieści najważniejsze: 
rodzina (w ujęciu pokoleniowym), związki 
międzyludzkie (podbite emocjonalnym 
chłodem), kobiecość (jako przywilej i jako 
przekleństwo), wreszcie pierwiastek diabel-
ski, obecny w swoistej klątwie. No i wisienka 
na torcie, czyli będący przechowalnią mitów 
Śląsk. Kasia, bohaterka powieści, uciekła 
przed Śląskiem, a tym samym przed swoją 
rodziną, aż do Holandii, ale w końcu i Śląsk, 
i rodzina ją dopadną. Kasia odkryje dawną 
tajemnicę i wróci do historii, która domaga 
się domknięcia, czytelnik zaś dostanie opo-
wieść pełną bólu i wściekłości. Kamyczkiem, 
który poruszy lawinę, będzie wspomnienie 

Dziouchy górą! 5/6

Anna Dziewit-Meller, Od jednego Lucypera, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 304

R emigiuszowi Mrozowi zda-
rzały się wycieczki w stronę 
innych niż kryminał gatunków 
literackich, teraz postanowił 

poeksperymentować z językiem. 
„Osiedle RZNiW” to powieść inspi-
rowana hip-hopem, z narracją pro-
wadzoną na zmianę przez Desa, sie-
demnastoletniego rapera i chuligana 
(oczywiście o złotym sercu) i nieśmiałą 
kujonkę Wikę. Oboje próbują odkryć 
prawdę na temat zaginięcia klaso-
wej koleżanki, a w tle pojawiają się 
narkotyki, gangsterskie porachunki, 
brutalne morderstwa – cały katalog 
przestępstw zmieniających osiedle 
w arenę mafijnych wojen. Fabuła rwie 
do przodu, choć nie należy się po niej 
spodziewać ani logiki, ani specjalnej 
oryginalności: Mróz korzysta z całe-
go wachlarza schematów powieści 
sensacyjnej, niewiele od siebie dokła-
dając. Zmiana literackiego stylu jest 
zapewne koniunkturalna, przy tym 
trudno się spodziewać, by powieść 
trafiła do współczesnych nastolatków 
słuchających rapu. Prędzej sięgną 
po nią rówieśnicy pisarza, Mróz wraca 
bowiem do czasów własnej młodo-
ści, umieszczając akcję gdzieś koło 
2004 r., gdy ścieżkę dźwiękową życia 
dzieciaków z blokowisk pisali O.S.T.R., 
Peja i Eldo. Jednak poza muzyką ta 
stylistyka (czy to już retro?) sprowadza 
się niemal wyłącznie do  dekoracji: 
bohaterowie korzystają z Naszej Kla-
sy, ściągnięte z sieci filmy  wypalają 
na CD-romach, a wiadomości wy-
mieniają za pomocą Gadu-Gadu. 
Zaś slang, którym posługują się osie-
dlowi ziomale, przypomina sztuczny 
zlepek cytatów z rapowych kawałków, 
wymieszanych z kandydaturami odrzu-
conymi w konkursie na  młodzieżowe 
słowo roku i inkrustowanych wulga-
ryzmami tak gęsto, że mogłyby się 
zawstydzić nawet gangusy z filmów 
Patryka Vegi. 

JAKUB DEMIAŃCZUK 

Między blokami 2/6

Remigiusz Mróz, Osiedle RZNiW,  
Czwarta Strona, Poznań 2020, s. 400

Dobrze jest rozmawiać o wierszach, 
które można od razu przeczytać. 
I tak jest właśnie w „Kolekcji wio-
sennej” Piotra Sommera, która jest 

zarazem zbiorem szkiców i antologią wier-
szy, które są owych szkiców przedmiotem. 
Po znakomitych przekładach Charlesa Re-
znikoffa i Kennetha Kocha dostajemy teraz 
od poety i tłumacza osobisty przewodnik 
po ważnych dla niego autorach i zarazem 

Dzielna składnia 5/6

Piotr Sommer, Kolekcja wiosenna,  
WBPiCAK, Poznań 2020, s. 326

pewnego zdjęcia, które Kasia zobaczyła 
w dzieciństwie u swojej babci. Widniała 
na nim kobieta, o której babcia nie chciała 
rozmawiać. „Od jednego Lucypera” idzie pod 
prąd uświęconej tradycji, mocno obecnej 
w polskiej kinematografii i literaturze, uka-
zującej Śląsk przez pryzmat narracji patriar-
chalnej i maczystowskiej. U Dziewit-Meller 
to dziouchy są górą – nie dość, że muszą 
ogarnąć cały dom, ustawić chłopów do pio-
nu, podołać obowiązkom zawodowym 
i spełnić rodzicielski obowiązek, to jeszcze 
biorą się za bary z wielką Historią (retrospek-
tywna część powieści rozgrywa się głównie 
w latach powojenno-stalinowskich). „Od jed-
nego Lucypera” to z jednej strony mocna 
literatura rozliczeniowo-emancypacyjna, 
z drugiej zaś subtelna analiza psychologicz-
na. Pierońsko dobra powieść.

MACIEJ ROBERT 

k s i ą ż k i  F r a g m e n t y  k s i ą ż e k  n a  s t r o n i e :  w w w . p o l i t y k a . p l / c z y t e l n i a
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książkę o czytaniu i pisaniu. Na przykład 
o tym, jak zmienia się nasza lektura. „Zmie-
niamy się i zmienia się w czasie to, cośmy 
kochali. Czytamy inaczej albo to nas czytają 
inaczej nasze najbardziej ukochane wiersze” 
– pisze Sommer w szkicu o Jerzym Ficow-
skim, poecie, którego dla siebie odkrył. Wie-
le portretów z tej książki łączy „osobność” 
bohaterów, ale w tej swojej osobności mogą 
się paradoksalnie spotykać ci, którzy nie 
musieli nawet o sobie słyszeć. Na przykład 
grecki poeta Konstandinos Kawafis z Amery-
kaninem Charlesem Reznikoffem. Sommer 
pisze też o zaskakującym odbiorze poezji 
Kawafisa, która zadomowiła się w wielu języ-
kach, również w Polsce, i oddziałuje z wielką 
siłą nawet w nie najlepszych przekładach. 
To również zasługa „dzielnej składni” poety, 
jak ją nazywa Sommer w szkicu, w którym 
wyjaśnia, dlaczego w Polsce tego poetę 
tak ugrzeczniono i zamieniono we wspo-
minkarza i bibelociarza. Książka Sommera 
jest fascynującą wędrówką po zakamarkach 
języka, autora zajmuje to, co robimy z języ-
kiem i co on robi z nami.

JUSTYNA SOBOLEWSKA 
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P okusa związana z popularno-
ścią różnych starych nurtów 
muzycznych polega na tym, 

żeby je odtwarzać jeden do jednego. 
I tak nigeryjski afrobeat staje się 
przedmiotem rekonstrukcji histo-
rycznych, a Ethio-jazz – odkrywane 
na nowo brzmienie swingującej Addis Abeby 
– próbuje się ponownie sporządzić z tych 
samych składników, z udziałem tych samych 

Jest rok 1274, imperium 
mongolskie dokonuje 
inwazji na Japonię, zaczynając 

podbój od wyspy Cuszima. Młody 

D ziki Zachód, rewolwe-
rowiec i łowca nagród 
John Cooper znów wy-

rusza na niebezpieczne misje 
z garstką wypróbowanych kompanów. 
„Znów”? Trzymając się chronologii zdarzeń, 
„Desperados III” to prolog poprzednich 
gier z tego cyklu. Już w pierwszej misji 
dowiemy się na przykład, jak podczas 
napadu bandytów na pociąg poznali się 

D ziewczynka i kot próbują 
wydostać się… z futury-
stycznego laboratorium 

zbudowanego na zawieszonych 
w bezkresnej przestrzeni platfor-
mach? Więzienia stworzonego 
specjalnie z myślą o nich? Cyfrowej projekcji 
stylizowanej na zimny świat hi-tech z ele-
mentami magicznymi? Styl artystyczny gry 

Wirtualna Etiopia  5/6

Mulatu Astatke&Black Jesus Experience,  
To Know Without Knowing, Agogo

Tryb 
Kurosawa 4/6

Ghost of Tsushima, Sucker Punch, 
Sony Interactive Entertainment 

Polska, PlayStation 4

Cele łowcy 4/6

Desperados III, Mimimi Games.  
GOG.com, Windows, 

PlayStation 4, Xbox One

Ala ma kota 3/6

Timelie, Urnique Studio, 
GOG.com, Windows

s a l o n  g i e r

bohaterów. Największy z nich, wibrafonista 
Mulatu Astatke, doczekał się więc renesansu 
popularności i sytuacji, gdy ma swój klub 
w Etiopii, zespoły w Londynie, Bostonie i Mel-
bourne. Black Jesus Experience to australijski 
skład – wieloosobowy, obejmujący wokalistkę 

o etiopskich korzeniach, sprawnego 
rapera, ale nade wszystko świetnego 
saksofonistę Petera Harpera, nie naj-
młodszego już muzyka, który czuje 
brzmienie afro-jazzu jak mało kto. Naj-
większą radość przynosi tu jednak to, 
że poza odtwarzaniem konkretnej tra-
dycji zespół potrafi z luzem miksować 

w swoich utworach funk, hip-hop, a nawet 
uduchowiony amerykański jazz z końca lat 60. 

BARTEK CHACIŃSKI 

łamigłówkowej „Timelie” tajskiego 
Urnique Studio – oniryczny, minima-
listyczny, czytelny – pomaga skupić 
się na zaplanowaniu drogi ucieczki 
przez pomieszczenia pilnowane 
przez mechanicznych strażników. 
Dziewczynka potrafi przewidzieć wa-
rianty przyszłości i w przypadku po-
rażki cofnąć czas. Co więcej, pewne 
działania w przyszłości mogą zmienić 
wariant przeszłości, do której się cof-

niemy. Manipulacje czasem bywają wielopię-
trowe i złożone, i to one są solą tej gry.

OLAF SZEWCZYK

Cooper i Doc McCoy – choć 
jest jakaś ironia w tym, że prze-
szłość tak ikonicznych dla tej 
serii gier postaci definiują zu-
pełnie nowi twórcy, Mimimi 
Games. Autorzy  świetnej gry 
„Shadow Tactics: Blades 
of the Shogun” – wzorowanej, 
co tu kryć, na „Desperados” – po-
dołali wyzwaniu. „Desperados III” 

to gra taktyczna, w której skromnymi siłami 
kilkorga ekspertów o różnych możliwościach 
trzeba wykonać zadanie, stawiając po dro-
dze czoło przeważającym siłom wroga. 
Wszystko, jak zwykle, polega na precyzyj-
nym planowaniu.

samuraj Jin Sakai, który 
cudem przeżył bitwę o honor 
z przeważającymi siłami wroga, 
szuka sojuszników, by odwrócić 
losy wojny. I samodzielnie 
stawia czoło zagonom 
Kubilaj-chana, doskonaląc 
się nie tylko w tradycyjnym 
samurajskim rzemiośle (patrz 
władanie kataną i łukami), 

ale i w sztukach walki niezgodnych 
z kodeksem japońskiego wojownika. 

Gra została stworzona z myślą 
o pasjonatach wychowanych na filmach 
Kurosawy, Inagakiego czy Kobayashiego 
– oferuje nawet czarno-biały tryb 
„Kurosawa” z filmowym ziarnem. 
Całość to malownicza ballada heroiczna 
z ambicjami dramatycznymi, postacie 
są jednak zbyt konturowe, zabrakło 
subtelności. Najprzyjemniejsza jest 
swoboda wędrówki daleko od ścieżek 
fabuły i nagły zachwyt widokiem 
zamglonych wzgórz ze szczytu klifu.
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Turystyczny gust muzyczny
Rozluźniają się rygory związane z pandemią, tu i ówdzie 
pojawiają się rozrywki typowe dla sezonu wakacyjnego, 
nieśmiało wraca nawet turystyka festiwalowa. 
Jaka była kiedyś, jaka jest dziś?

stróda w sobotę, 11 lipca, w przeddzień 
wyborów. Gdyby sądzić po anonsach 
internetowych, ale też plakatach roz-
lepianych w okolicy – dla tej popular-
nej turystycznej miejscowości na poje-

zierzu iławskim ważniejsze od wyborów są atrakcje muzyczne. 
Jak choćby „Odreggaeowanie”, impreza, która choć w części 
ma zrekompensować odwołany z powodów epidemicznych 
największy i najważniejszy w kraju festiwal reggae. Organiza-
torzy ogłosili: „Trudno wyobrazić sobie rok bez Ostróda Reggae 
Festival. Fani tęsknią, serca pękają. Przygnębia cisza niezakłó-
cona płynącym ze sceny basem. Taki stan mógłby skutkować 
poważną jesienno-zimową depresją. Dlatego musimy działać. 
Czas odreggaeować!”.

Swoją drogą Ostróda to ciekawy przypadek na muzycznej 
mapie Polski. Najbardziej słynie z organizowanego od niemal 
ćwierćwiecza festiwalu disco polo (aktualnie pod nazwą Ogól-
nopolski Festiwal Muzyki Tanecznej), aczkolwiek od 2001 r. 
odbywa się tu z roku na rok atrakcyjniejszy, z udziałem gwiazd 
światowych, rzeczony festiwal reggae. Hasło „Ostróda” wy-
wołuje zatem sprzeczne skojarzenia muzyczne: z kołyszącym 
rytmem piosenek Ziggy Marleya i czastuszkami zespołu Boys. 
W czasie „Od reggaeowania” Ostródę obserwuje zespół bada-
czy kultury kierowany przez prof. Waldemara Kuligowskiego, 
w ramach dużego projektu badań nad festiwalami. Ostróda 
jest ważną częścią badania nie tylko z powodu tych sprzecz-
nych skojarzeń, liczy się też kontekst pandemicznych obostrzeń 
i nastroje polityczne. I tak fani reggae opowiadają badaczom, 
że ograniczenie puli biletów na ostródzki koncert do 999 to ele-
ment rządowego spisku, którego celem jest udaremnienie Jur-
kowi Owsiakowi zorganizowania jego festiwalu w Kostrzynie 

O MIROSŁAW PĘCZAK
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oraz że wykorzystuje się alerty epidemiczne, żeby ograniczyć 
wolność ludzi. Ale nawet w tej osobliwej sytuacji muzyczna 
Ostróda zachowuje swój znany od lat powab: ma być wakacyj-
nie, niespiesznie, ale też ekstatycznie, jak w połączeniu gita-
rowej „przycinki” z głęboką, gdzieś na granicy infradźwięków, 
partią basu – tak jak dziewięć lat temu zagrała tu najsłynniejsza 
na świecie sekcja rytmiczna reggae, czyli Sly Dunbar i Robbie 
Shakespeare, akompaniując Juniorowi Reidowi.

Rozpoznawalną specyfikę wakacyjną ma jednak nie tylko 
Ostróda, bo też i inne mniejsze imprezy cykliczne, jak Rock 
na Bagnie w Goniądzu (w tym roku festiwal odbywał się wir-
tualnie – koncerty „na żywo” transmitowano na YouTube); 
psychodeliczny Goadupa Festival (dla bywalców po prostu 
Goła Dupa), do zeszłego roku organizowany w Bieszczadach, 
teraz zmienił miejsce i odbywa się w Przyłęku pod Paradyżem 
jako Egodrop Festival by Goadupa; Blues Festival w Kiełpińcu 
(młodszy i uboższy brat festiwalu suwalskiego, w tym roku od-
wołanego). Do tego dochodzą okazjonalne koncerty na różnych 
scenach plenerowych w licznych miejscowościach tradycyjnie 
wczasowych: nad morzem, nad jeziorami, w górach. Spośród 
odwołanych i przeniesionych z powodu pandemii na przyszły 
rok warto jeszcze wspomnieć o Castle Party na Zamku w Bol-
kowie, festiwalu gotyckiego rocka, największego w tej części 
Europy sabatu fanów mrocznych klimatów muzycznych.

Wielka czwórka buja
Gdyby przyjąć mniej doraźną perspektywę i na chwilę zapo-

mnieć o pandemii, z pewnością zauważylibyśmy znamienną 
tendencję, rozwijającą się co najmniej od dwóch dekad. Otóż 

wakacyjne imprezy muzyczne typu festiwalowego coraz rzadziej 
dzieją się wedle zasady „wszystko dla wszystkich”, bo ich orga-
nizatorzy doszli do słusznego wniosku, iż w warunkach silnej 
konkurencji liczy się rozpoznawalność, szczególna tożsamość 
miejsca i specyfika proponowanej muzyki. Widać to szczególnie 
wyraźnie właśnie w te wakacje, kiedy większość najpopular-
niejszych imprez odwołano, inne były mocno zagrożone, wiele 
przyjęło formę koncertów transmitowanych przez internet. Fani 
reggaeowej Ostródy, rockowego Goniądza, gotyckiego Bolkowa 
wyrażali na portalach społecznościowych nie tylko żal z powodu 
epidemicznych zakazów, ale przede wszystkim wielkie przy-
wiązanie do miejsc, atmosfery, a nawet swego rodzaju dumę 
z przynależności środowiskowej – jak refren przewijały się apele, 
by trzymać się razem i spotkać się za rok. Okazuje się, że festi-
wale dla określonej publiki, z odpowiednio sprofilowaną ofertą, 
mają dużą siłę przyciągania i sporą wartość emocjonalną.

Aczkolwiek zmieniają się czasy, a z nimi upodobania i ocze-
kiwania konsumentów wakacyjnych atrakcji. Żeby to lepiej 
zobaczyć, odpłyńmy na chwilę w przeszłość.

W czasach zamierzchłych, czyli za gomułkowskiego i gier-
kowskiego Peerelu o specyfice muzycznych wakacji decydo-
wały ogólnopolskie festiwale w Opolu, Sopocie, Kołobrzegu 
i Zielonej Górze. Odpowiednio propagowane i regularnie 
transmitowane przez telewizję, na swój sposób organizowały 
Polakom niemal cały sezon letni: zaczynało się na początku 
czerwca od Zielonej Góry z piosenką radziecką, potem było 
Opole – stolica polskiej piosenki, w lipcu Kołobrzeg z piosenką 
żołnierską, a zwieńczał to wszystko w sierpniu Międzynarodo-
wy Festiwal Piosenki w Sopocie.

 Od lewej: Psychodeliczny Goadupa Festival do zeszłego roku organizowany w Bieszczadach, a teraz w Przyłęku pod Paradyżem. 
Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, 1977 r. 
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Opole i Sopot do dziś uchodzą za symbol piosenkarskiego ka-
nonu, niewzruszony i prawie ponadczasowy układ odniesienia 
dla rodzimych przedsięwzięć z obszaru muzyki rozrywkowej 
czy piosenkarskiego mainstreamu. Kołobrzeg i Zielona Góra 
z racji oczywistych skojarzeń propagandowych po 1989 r. dla 
wielu ich dawnych uczestników stały się czymś wstydliwym. 
Jak słusznie zauważa Bartosz Żurawiecki w wydanej niedawno 
książce „Festiwale wyklęte”, poświęconej właśnie festiwalom 
w Kołobrzegu i Zielonej Górze: „Znamienne, że wszystkie czte-
ry imprezy [Opole, Sopot, Kołobrzeg i Zielona Góra – przyp. 
aut.] zostały ulokowane na Ziemiach Odzyskanych, w miastach 
o bogatej niemieckiej historii. Miały zaświadczać o trwałości 
powojennych granic i układów geopolitycznych; śpiewająco 
utrwalać nowy system, przywieziony ze Wschodu i dumnie, 
czy nawet buńczucznie, kierujący swą pieśń ku wrogiemu Za-
chodowi”. To jasne, że wszystkie cztery imprezy realizowały 
zadania propagandowe, jednak tak zwany przeciętny konsu-
ment peerelowskiej muzycznej rozrywki rzadko miewał wobec 
nich stosunek radykalnie krytyczny i konteksty propagandowe 
zwyczajnie ignorował. W Opolu publiczność tak samo wesoło 
bujała się na widowni przy „Wozach kolorowych” Maryli Rodo-
wicz, jak ta w Kołobrzegu przy hicie tej samej artystki zatytuło-
wanym „Powołanie” („Gdy piosenka szła do wojska, to śpiewała 
cała Polska”), zaś radziecki baryton Muslim Magomajew był 
w Zielonej Górze równie entuzjastycznie fetowany jak Tamara 
Miansarowa w Sopocie, kiedy wykonywała słynną pacyfistycz-
ną pieśń „Pust’ wsiegda budiet sonce”.

Imprezy wschodzącego słońca
Z czasem kontrapunktem dla tych „świąt piosenki” stały się 

zjawiska mniej sztampowe, zorientowane na konkretniejsze 
upodobania i bardziej określone audytoria: imprezy poświęco-
ne piosence turystycznej, szantom, muzyce country czy wresz-
cie, już w latach 80., rockowi. Aliści pierwotnie takim kontra-
punktem były spontaniczne śpiewy przy ognisku, z których 
notabene owa piosenka turystyczna się wzięła. Amatorskie, 
prywatne muzykowanie wyrażało się zrazu ludowymi bądź 
pseudoludowymi kawałkami w rodzaju „Szła dzieweczka” 
czy biesiadnymi, rubasznymi przyśpiewkami o chacharach, 
piosenkami ze śpiewników harcerskich, folkloru więziennego 
(„Przyleciał do mnie za kraty biały gołąbek skrzydlaty”), czy 
innymi oddolnie powstałymi hitami, z których część, jak prze-
sławny „Biały miś” albo „Beata” Janusza Laskowskiego, krążyły 
w półoficjalnym obiegu tak zwanych pocztówek dźwiękowych.

Pod koniec lat 60. swoje zrobiła młodzieżowa fascynacja roc-
kiem. Głównym przebojem wakacyjnych ognisk stał się „Dom 
wschodzącego słońca”, czyli rodzima wersja spopularyzowanej 
w połowie dekady przez zespół The Animals pieśni „House of 
the Rising Sun”, która przy okazji weszła do kanonu piosenek 
śpiewanych w więzieniach i poprawczakach, dystansując pod 
względem rozpoznawalności przedwojenne ballady lwowskie, 
„apaszowskie” piosenki warszawskie czy polskie odpowiedniki 
rosyjskich „błatnych” pieśni. Zdarzyło mi się kiedyś – mógł być 
to 1973 albo 1974 r. – odwiedzić gdzieś na Mazurach ognisko, 
na którym młodzi gitowcy (czyli reprezentanci parakryminal-
nej subkultury szczególnie aktywnej na początku dekady gier-
kowskiej) śpiewali „Dom wschodzącego słońca”. Przy rozmowie 
okazało się, że nie mieli pojęcia o anglosaskim rodowodzie tego 
hitu – byli przekonani, że powstał w jakimś polskim więzieniu.

I właśnie w pierwszej połowie lat 70. osobnym gatunkiem 
stała piosenka turystyczna, czego początki datuje się na 1968 r., 
kiedy z inicjatywy aktywistów Akademickiego Klubu Tury-
stycznego we Wrocławiu powstała corocznie organizowana 
w Szklarskiej Porębie Ogólnopolska Studencka Giełda Piosenki 
Turystycznej. Potem doszły inne podobne imprezy, jak Bazuna, 

Yapa oraz inne festiwale i konkursy. Gwiazdami piosenki tu-
rystycznej stali się Wojciech Belon i Wolna Grupa Bukowina, 
Marek Majewski, zespół Nasza Basia Kochana, który współ-
tworzył jeden z najbardziej znanych dziś autorów piosenek 
Jacek Cygan. Wreszcie z tym szczególnym gatunkiem zaczęto 
wiązać różne grupy muzyczne zainspirowane kontrkulturą 
i amerykańskim folkiem, co trochę przesłoniło studencki cha-
rakter zjawiska. Tak czy inaczej, do dziś odbywają się imprezy 
poświęcone piosence turystycznej – w Bieszczadach, w Ruda-
wach Janowskich, na Pojezierzu Drawskim, aczkolwiek coraz 
wyraźniej widać (i słychać), że łatwo kiedyś rozpoznawalny 
gatunek inspirowany amatorskim muzykowaniem jest dziś 
jedną z wielu nisz, kształtowaną głównie przez wykonawców 
profesjonalnych, przeważnie weteranów zjawiska i lokowaną 
obok poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i literackiej, popu-
larnych niegdyś stachuriad i twórczości kabaretowej.

Przebój lata
Kiedy porównujemy przeszłość z teraźniejszością, trzeba 

podkreślić, że jeszcze nie tak dawno pora wakacyjna nie oby-
wała się bez wakacyjnych przebojów. „Przebojami lata” były 
takie piosenki, jak wylansowana w Opolu „Radość o poran-
ku” Grupy I, „Chałupy welcome to” Zbigniewa Wodeckiego, 
z zagranicznych – „Down Under” australijskiego zespołu Men 
At Work, „Holiday” Boney M., „La Bamba” Los Lobos czy „Ma-
carena” Los Del Rio. Rozgłośnie radiowe tworzyły specjalne, 
wakacyjne listy przebojów, a potem powstawały z tego płyty.

Jakiś czas temu kategoria „przeboju wakacyjnego” opuściła 
zbiorową wyobraźnię, za to zdecydowanie wzrosła popularność 
wakacyjnej turystyki muzycznej, w której atrakcją są już nie tyle 
przeboje czy piosenki w ogóle, co wielozmysłowe wrażenia. 
I właśnie – jak zwraca się uwagę w prowadzonych w ostatnich la-
tach badaniach uczestnictwa w kulturze – odbiorcą muzycznej 
oferty wakacyjnej nie jest już kolekcjoner piosenek, ale kolek-
cjoner wrażeń dostarczanych przez „kulturę iwentu”. W książce 
toruńskich socjologów Tomasza Szlendaka i Krzysztofa Olech-
nickiego „Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały 
i subświaty” czytamy: „Praktyki kulturowe stają się zatem wie-
lozmysłowe, wielouderzeniowe. (…) Dlatego, chcąc dziś kogoś 
zachęcić do praktykowania w sferze kultury, muzea stają się 
salami koncertowymi, centra sztuk plastycznych kuszą kawiar-
niami z dostępem do internetu, a teatry bywają jednocześnie 
centrami wystawienniczymi współczesnych form plastycznych. 
Me gaiwenty, nominalnie muzyczne, zawierają w programie pre-
zentację każdej formy sztuki i niemal każdej praktyki nietrakto-
wanej dawniej jako sztuka, ale figurującej dziś w katalogu kultury 
rozszerzonej. Gwarantują wszystko-naraz-się-dzianie – z per-
spektywy uczestników najpoważniejszy powód przybycia”.

Do powyższej uwagi należy wprowadzić pewną korektę 
podsuwaną notabene przez sytuację „wakacji w warunkach 
pandemii”. Otóż rzeczone megaiwenty królujące w ostatnich 
dekadach (któż nie pamięta organizowanych w lipcu i sierpniu 
przez rozgłośnię RMF/FM w latach 1996–2000 wielkich koncer-
tów plenerowych z cyklu Inwazja Mocy; któż nie pamięta mega-
iwentów, które zastąpiły dawne studenckie juwenalia) zdają się 
schodzić w cień historii. Teraz nie mogą się odbywać z powodu 
zarazy, ale już wcześniej dał się zauważyć pewien kryzys ich 
popularności. W miejsce nielicznych wielkich imprez maso-
wych wchodzi coraz większa liczba niedużych wydarzeń.

Dzieje się to, co dawno temu stało się z „klasycznym” mo-
delem kultury masowej. Zamiast „wszystko dla wszystkich” 
mamy „coś dla każdego”. Może być małe, byle było smaczne. 
I zapewne taka będzie przyszłość wakacyjnych atrakcji mu-
zycznych – w Polsce i poza Polską.

MIROSŁAW PĘCZAK
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Misiek Koterski przytył 
15 kg do roli tytułowej 
w filmie „Gierek”. Jego 

ekranową małżonkę 
Stanisławę zagra 

Małgorzata Kożuchowska. 
Dla przypomnienia. 

Edward Gierek zajął piąte 
miejsce w plebiscycie 

na najważniejsze osoby 
XX w. Był autorem hasła 

„Pomożecie?” oraz systemu 
politycznego, w którym 

aktualnie żyjemy.

Zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów 
prezydenckich pierwsza rodzina ujawni
ła swój talent komiczny. Zaczęła pierwsza 
dama Agata Duda, która stwierdziła, że jej 
„milczenie to sprzeciw wobec manipu
lacji, dezinformacji i kłamstwom”. Tego 
właśnie brakowało Trzaskowskiemu. Żeby 
w jednym zdaniu zawrzeć politykę rządu.

Są już pierwsze wymierne sukcesy no
wego dyrektora radiowej Trójki, pana 
redaktora Kuby Strzyczkowskiego. Sta
cja spadła do 4,3 proc. udziału w rynku, 
w grupie wiekowej 15–75. Znając premiera 
Mateusza, znajdzie jeszcze jakieś rezerwy 
w grupie 75+.

Reakcje ludzi mediów na ponowny wy
bór Andrzeja Dudy na urząd prezydenta 
były zróżnicowane. Najmocniej przeżyła 
to Justyna Pochanke, która rzuciła posadę 
w „Faktach” TVN. Po 19 latach pracy. Tym 
samym stworzyła ideał Jarosława Kaczyń
skiego – autorepolonizację.

Maciej Orłoś planuje stworzyć na You
Tube niezależny program informacyj
ny pt. „W telegraficznym skrócie”. Aby 
go uruchomić, dziennikarz rozpoczął 
zbiórkę pieniędzy w internecie. To feno
men naszych czasów. Zanim coś zrobisz, 
już wiesz, że 10 440 648 osób cię nie chce.

Kayah i Viki Gabor z piosenką „Ramię 
w ramię” będą reprezentowały Pol
skę na konkursie piosenki OGAE. Jest 
to plebiscyt zorganizowany przez mię
dzynarodowy klub zrzeszający fanów 
Eurowizji. Fankluby to poważna spra
wa. Na przykład ten Piotra Żyły nazywa 
się Żylaki.

Trudno było znaleźć w środowisku 
showbiznesu osoby, które cieszyły się 
ze zwycięstwa Andrzeja Dudy. Ale jest. 
Jarosław Jakimowicz, nazywany czasami 
dla beki aktorem. Jarek się cieszył na In
stagramie, a jego radość polubiły 484 oso
by. To największa frekwencja, jaką miał 
od czasu „Młodych wilków”.

Udany start zaliczyło nowe internetowe 
radio byłych dziennikarzy Trójki. Pierw
szego dnia Radia Nowy Świat słuchało 
ponad 450 tys. osób. Gratulacje. Ciężko 

będzie władzy zdecentralizować internet, 
ale chociażby chodzili krzemową doliną, 
zła się nie ulękną. Yolo.

Pierwsza córka mgr Kinga Duda też bły
snęła talentem rozrywkowym w wieczór 
wyborczy. Pani córka ujawniła, że wszyscy 
jesteśmy równi i nikt nie zasługuje na to, 
aby być obiektem nienawiści. A potem 
wyszła z pierwszą mamą. Całe na biało.

Wreszcie dobra wiadomość ze świata 
sztuki. Daniel Martyniuk, syn Chopina 
disco polo, został skazany za posiadanie 
narkotyków. Usłyszał wyrok 5 miesięcy 
pozbawienia wolności w zawieszeniu 
i 20 godzin prac społecznych. Gratuluję. 
Wszystko wskazuje na to, że Daniel dostał 
swoją pierwszą pracę w życiu.

Nowym prowadzącym „Fakty” w TVN 
w miejsce Justyny Pochanke został Piotr 
Kraśko. Piotr, podobnie jak Justyna, zaczy
nał w programie TVP „51015”. W kon
tekście medialnych zakusów PiS hasło 
„51015” brzmi obiecująco. Ale zawsze 
można wnioskować o skrócenie kary.

Komediowych sytuacji w pierwszej rodzi
nie ciąg dalszy. Prezydent Andrzej Duda 
został wkręcony przez dwóch rosyjskich 
youtuberów. Satyrycy, udając sekretarza 
generalnego ONZ, odbyli z nim 11minu
tową rozmowę telefoniczną. To brutalna 

ingerencja w polskie wybory. Szkoda, 
że o kilka dni za późno.

Jeszcze nie opadł medialny pył zarzutów 
i oskarżeń po ostatnim związku, a Sandra 
Kubicka poinformowała świat, że znów 
jest zakochana. Jej nowym wybrankiem 
jest Wiktor Karol Waligóra. Życzę Sandrze, 
aby związek przetrwał choć tyle czasu, ile 
zajmuje przeczytanie danych oblubieńca.

Paulina Smaszcz do niedawna Kurzajew
ska pokazała nowego partnera. Wcześniej 
pokazała mieszkanie, siebie nago w wan
nie, kulisy rozwodu, jedną pierś, nową 
szkołę makijażu i sporo złotych myśli 
z mało złotym słownictwem. Jednym sło
wem – kariera.

Krystyna Janda w formie. Oto kilka wyjąt
ków: raz na zawsze wyłączyłam telewizor; 
jeśli ktoś chce prawdy w tych czasach, 
to jest idiotą; jeśli będą głosować troglo
dyci, to dobro nigdy nie zwycięży. Ładne. 
Demokracja to sztuka rozłożenia rozcza
rowań. Nawet wielką aktorką.

Aktor słynący z zajadłości antypisowskiej 
wylądował tej nocy wyborczej w szpitalu. 
I prawdopodobnie to miało związek – tak 
Rafał Ziemkiewicz komentował w TVP 
Info chorobę Jerzego Stuhra. Poczucie 
humoru Ziemkiewicza powoli dogania 
jakością angielski Dudy.
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S ięgnęliśmy gwiazd i najwięk-
sz ych ocea n icznych g łębin. 
Zwalczyliśmy choroby, które nie-
gdyś zabijały miliony, rozszcze-
piliśmy atom, a potem także to, 

co w nim znaleźliśmy. Łatwo jest się tym 
wszystkim upoić, kuszące jest spojrzeć 
wstecz na pokolenia naszych przodków 
i zadzierać wysoko głowę. Tymczasem 
w maju tego roku w Łodzi podpalony 
został maszt komórkowy, co wiązać się 
ma z teoriami spiskowymi dotyczącymi 
wprowadzenia technologii mobilnej 5G. 
Wcześniej do takich wydarzeń dochodzi-
ło między innymi w Wielkiej Brytanii 
i na dużą skalę w Holandii.

Czujni internauci szybko połączyli 
lęk przed 5G z artykułem z „Gazety Cie-
szyńskiej” z kwietnia 1929 r., w którym 
czytamy: „Tegoroczna ostra zima wy-
rządziła chłopom węgierskim wielkie 
szkody, niszcząc zasiew oraz latorośl 
winną. Zastanawiając się nad przyczy-
nami mrozów chłopi węgierscy przyszli 
do wniosku, iż wszystkiemu jest winne 
radjo […] Niektórzy chłopi twierdzą, 
że anteny przyciągają zimę i dlatego za-
częli masowo zrywać anteny wiejskich 
zwolenników radjofonji. Kampania 
»przeciwantenowa« przyjmuje na wsi 
węgierskiej bardzo groźne rozmiary”.

Przed laty słynny pisarz fantastycz-
no-naukowy Arthur C. Clarke powie-
dział, że każda dostatecznie zaawan-
sowana nauka jest nierozróżnialna 
od magii. Potwierdzają to obserwacje 
Jerzego Stachowicza i Agnieszki Ha-
ski, którzy na potrzeby felietonów pu-
blikowanych na łamach miesięcznika 
„Nowa Fantastyka” od lat przegrzebują 
się przez historyczne źródła, badając 
między innymi to, jak nasi przodkowie 
reagowali na nowe technologie. Zapy-
tani o analogie do współczesnego lęku 
przez 5G, odpowiadają: – Antytechno-
logiczne bunty to nie jest nowe zjawisko. 
I nie dotyczyło ono wyłącznie środków ko-
munikowania się, takich jak telegraf czy 
radio. W zbiorach Biblioteki Narodowej 
można odnaleźć broszurkę anonimowego 
autora z 1900 r. pod wszystko mówiącym 
tytułem „Kanalizacya miasta Warszawy 
jako narzędzie judaizmu i szarlataneryi 

Nowe 
strachy

Duchy równie dobrze, co w zamkach, czują się 
w blokowiskach, teorie spiskowe przeżywają 
rozkwit, a w kinach popularnością cieszą się horrory 
„na faktach”. Widownia ma ogromny apetyt na historie 
nadprzyrodzone. I chce w nie wierzyć.MARCIN ZWIERZCHOWSKI

Kadr z amerykańskiego horroru  
„Annabelle wraca do domu”. 
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w celu zniszczenia rolnictwa polskiego 
oraz wytępienia ludności słowiańskiej 
nad Wisłą”. Z kolei w 1937 r. „The New 
York Times” donosił o rozpowszechniają-
cej się teorii, że telewizory służą do szpie-
gowania ludzi w domach.

Kłóci się to z pewnym instynktem, 
który podpowiada nam, że zabobony, 
irracjonalne lęki przed technologią czy 
wiara w zjawiska nadprzyrodzone to coś, 
co ludzkość zostawiła za sobą wraz 
ze skokowym postępem nauki. Haska 
i Stachowicz tłumaczą: – Racjonalność 
i naukowość wcale nie wykluczają tego, 
co kulturoznawcy nazywają myśleniem 
magicznym.  Zmieniają  się  treści,  ale 
główna zasada pozostaje niezmienna. 
Nieznane budzi lęk, który należy oswoić 
– w tym celu możemy sięgać po naukę, ale 
i sprzeczne z nią wyjaśnienia, jak teorie 
spiskowe czy przesądy.

Jeżeli natomiast chcielibyśmy podnieść 
argument, że prasa czy szeroki dostęp 
do zgromadzonej w internecie wiedzy 
coś w tym względzie zmieniają, to warto 
sobie przypomnieć niedawny apel ame-
rykańskiego Centers for Disease Control 
and Prevention, by ludzie nie próbowali 
chronić się przed koronawirusem poprzez 
picie wybielaczy (teoria rozpowszechnia-
na w internecie, której siły dodały słowa 
Donalda Trumpa). Albo internetową ka-
rierę Jerzego Zięby, guru medycyny „alter-
natywnej”, który w ramach leczenia koro-
nawirusa rekomendował między innymi 
dożylne podawanie perhydrolu, który jest 
substancją żrącą.

– Współczesne media oraz sieć  tylko 
bardziej uwypukliły zjawisko sceptycz-
ności wobec nauki. Mało tego, obecnie 
obserwujemy recykling wielu teorii sprzed 
stu czy nawet dwustu lat. Lęk przed ma-
szynami i sztucznymi ludźmi, teoria pła-
skiej lub pustej ziemi czy opowieści o na-
ukowcach, których wynalazki wymknęły 
się spod kontroli – to wszystko znajdziemy 
już w publikacjach z XIX w.

Duchy w blokowiskach
Zdziwi się ten, kto po książkę „Para-

normalne. Prawdziwe historie nawie-
dzeń” Michała Stonawskiego sięgnie, 
by poczytać o wiekowych, nawiedzo-
nych domach i duchach Białych Dam, 
przechadzających się po zamkowych 
murach, czy też ludności wiejskiej kul-
tywującej stare zabobony. Autor iden-
tyfikuje te stereotypy: „To na wsiach 
i w małych miasteczkach ludzie wierzą 
w zabobony – tak się mówi. […] W mia-
stach mieszkają młodzi, czy to rodowici, 
czy też przyjezdni – nie ma czasu na du-
chy, kiedy rano czeka praca, a po po-
łudniu dom, rodzina i inne obowiązki. 
Poza tym w miastach nie ma duchów, są 

ludzie”. Następnie obala te przekona-
nia, opisując m.in. określany mianem 
nawiedzonego blok przy ulicy Herbsta 
na warszawskim Ursynowie, przeklętą 
kamienicę na Wilczej czy budynek Urzę-
du Miasta w Krakowie.

„Latające noże, łyżki, kłódki i dziwne 
dźwięki. Sześcioosobowa rodzina woli 
mieszkać w przytulisku Caritasu niż we 
własnym domu. Powód – duchy” – cytu-
je Stonawski za „Wydarzeniami” Polsat 
News z 2 grudnia 2017 r. Była to głośna 
sprawa rodziny Pokropskich z Turzy 
Wielkiej pod Działdowem. Wystarczy 
również cofnąć się do marca 2010 r., 
by przypomnieć wyemitowany przez 
TVN Warszawa program „Przeklęte re-
wiry”, dotyczący nawiedzonego komisa-
riatu przy ulicy Niecałej 19 w Konstan-
cinie-Jeziornie. Za „Paranormalnymi”: 
„W pierwszych latach XXI w. miało tu 
dochodzić do serii wydarzeń paranor-
malnych – od tajemniczych stuknięć 
i wyraźnie słyszalnych odgłosów kroków 
począwszy, na ukazaniu się ducha, który 
szybko zyskał sobie przydomek »niebie-
ski upiór«, skończywszy”. W programie 
TVN Warszawa o rzeczonym budynku 
wypowiadał się były komendant policji 
w Konstancinie Wojciech Miętusiewicz: 
„Tu kroki to ciągle było słychać w nocy, 
prawda, po tej skrzypiącej terakocie, 
po tym korytarzyku, w którym tu jestem 
w tej chwili, ciągle jakby ktoś gdzieś cho-
dził, coś się przemieszczało”. Dziś komi-
sariat stoi opuszczony.

Michał Stonawski nie przesądza o tym, 
czy opisywane przez niego sprawy mają 
niezaprzeczalnie genezę w zjawiskach 
nadprzyrodzonych, choć momentami 
świadomie dramatyzuje swoje relacje, 
na przykład o pewnym spotkaniu pisząc: 
„Pustka. Ta dziewczynka przypomina 
pustą skorupę. Jakby coś wyssało z niej 
wszystkie myśli, emocje i duszę”. Jego 
celem wydaje się zasianie w odbiorcy 
niepewności: „Problem polega jednak 
na tym, że współczesna nauka nie dys-
ponuje narzędziami, by w zadowalają-
cy sposób zbadać istotę takich zjawisk” 
– pisze. Ale też od razu dodaje: „podob-
nie jak nauka – nie dysponuję żadnym 
sposobem, by w jakikolwiek sposób 
udowodnić istnienie duchów czy innych 
wymykających się zrozumieniu zjawisk”. 
W pewnym momencie ostro również sta-
wia granicę między poważnymi bada-
czami a łatwowiernymi, którzy „łykają 
każdą spiskową czy paranormalną teorię 
jako pewnik, co również nie jest zdrowe 
i, mówiąc szczerze, psuje całą walkę o to, 
by badania nad zjawiskami paranormal-
nymi nie były postrzegane jako zabawa 
dla głośnej grupy oszołomów z foliowy-
mi czapkami na głowach”.

Nie chodzi więc o wmawianie sobie 
pewności w temacie istnienia zjawisk 
nadprzyrodzonych, ale dopuszczanie 
pewnych możliwości, z braku narzędzi 
do rozstrzygnięcia tych kwestii. Nie-
pewność może być bowiem ekscytują-
ca, wiąże się z tajemnicami, bez których 
świat byłby wprawdzie poznany i w pełni 
opisany, ale też czy nie po prostu nudny?

Prawdziwe horrory
Z tej ekscytującej niepewności ochoczo 

korzysta kultura popularna. W ubiegłym 
roku minęło dwadzieścia lat od premiery 
jednego z najgłośniejszych horrorów 
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w historii kina, „Blair Witch Project”. 
Fenomen obrazu Daniela Myricka i Edu-
ardo Sáncheza wziął się stąd, że młodzi 
filmowcy zrobili wszystko, by publiczność 
w ich horror po prostu uwierzyła – film był 
tak zwanym „found footage”, czyli udawał 
amatorskie nagranie trójki młodych ludzi, 
którym  kamera  towarzyszyła  podczas 
pełnej grozy wyprawy do lasu. Do tego 
doszła oryginalna akcja marketingowa, 
polegająca na dostarczaniu internautom 
„dowodów” na to, że bohaterowie „Blair 
Witch Project” to prawdziwi ludzie, którzy 
zaginęli w rzeczonym lesie. Choć Myrick 
i Sánchez nie wymyślili tej formuły kręce-
nia filmów, z pewnością uczynili ją szale-
nie popularną.

Od tego czasu kinowy horror ochoczo 
korzysta nie tylko z metody „found foota-
ge”, ale rozkwitł również horror „oparty 
na prawdziwych historiach”. Metoda jest 
prosta: bierzemy autentyczne wydarze-
nia lub relacje o danych wydarzeniach 
pochodzące od prawdziwych ludzi, a na-
stępnie tworzymy „inspirowaną” tym fa-
bułę. Najczęściej filmowcy nie twierdzą, 
że ich obrazy oddają pełną prawdę, ale 
też ochoczo podkreślają tkwiące gdzieś 
w scenariuszu jej ziarno. To znów nie jest 
wynalazek XXI w., bo choćby głośne „The 
Amityville Horror” oparte jest na książce 
Jaya Ansona z roku 1977. Jednak zwłasz-
cza w ostatnich latach w kinach sukcesy 
odnosiły  zrealizowane  na  tej  zasadzie 
„Egzorcyzmy Emily Rose” (2005), „Rytuał” 
(2011) z Anthonym Hopkinsem czy serie 
rozpoczęte filmami „Obecność” (2013) 
Jamesa Wana (najnowsza, trzecia część, 
w reżyserii Michaela Chavesa, zapowiada-
na jest na ten rok) oraz „Annabelle” (2014; 
trzecia w serii „Annabelle wraca do domu” 
w kinach debiutowała w 2019 r.).

O tytułowej laleczce Annabelle moż-
na przeczytać w książce „Lore: Potwor-
ne  istoty” Aarona Mahnkego, opartej 
na jednym z najpopularniejszych pod-
castów  na  świecie.  Jego  prowadzący, 
Mahnke, podobnie jak Haska i Stacho-
wicz oraz Stonawski, zbiera informacje 
na temat niewytłumaczalnych zjawisk, 
tworząc literaturę faktu pisaną niczym 
horror. I tak w „Potwornych istotach” 
o  Annabelle  czytamy,  że  jej  historia 
zaczęła się w latach 70., kiedy to demo-
niczna  lalka znalazła swoją pierwszą 
właścicielkę.  Od  tego  czasu  zabawka 
obrosła tak złą sławą, że dziś można ją 
oglądać w The Warren’s Occult Museum 
w Monroe w USA, gdzie zamknięta jest 
w specjalnym pojemniku, którego zamki 
nasączono wodą święconą i które pobło-
gosławił ksiądz.

Mahnke w swojej książce pokazuje 
również, na podstawie postaci wampi-
ra, jak dawne demony wraz z rozwojem 

cywilizacji nie tylko nie znikały z na-
szych opowieści, ale też adaptowały się 
do nowych okoliczności, powracając, 
gdy ludzie trafiali na coś nowego, nie-
zrozumiałego, i chcąc to oswoić, nazwać 
nieznane – sięgali po dawne podania. 
Wampiry można więc znaleźć w mito-
logiach greckiej (lamie, legenda bogini 
Hecate) czy nordyckiej (draugr), swojego 
wąpierza mieli Słowianie, ale powracał 
też później, wraz z tafefobią (lęk przed 
byciem pogrzebanym żywcem, „popu-
larny” na przełomie XVII i XVIII w.) czy 
chorobami takimi, jak porfiria czy nawet 
wścieklizna, których objawy niektórym 
kojarzyły się z wampirycznym mitem. 
Słynnego „Drakulę” najprawdopodob-
niej zawdzięczamy temu, że Bram Sto-
ker podczas podróży po Stanach trafił 
na  informacje o „panice wampirzej”, 
która w XIX w. wstrząsnęła Nową An-
glią, a która wzięła się z nieopatrznego 
identyfikowania chorych na gruźlicę 

(wówczas – suchoty) jako ofiar wampi-
rycznych mocy.

Swoją drogą, powieść „Drakula” Bra-
ma Stokera to zestaw fikcyjnych listów, 
wpisów  do  dziennika  czy  w ycinków 
z gazet – autor prawdopodobnie chciał 
tak  „przypodobać”  się  czytelnikom 
popularnych w tamtym czasie powie-
ści dokumentalnych.

Większa stopa
Tr ad yc ja  Stoker a  t r w a  do  d z i ś 

– w czerwcu tego roku w Stanach uka-
zała się nowa powieść Maxa Brooksa 
(syna słynnego reżysera Mela Brooksa), 
zatytułowana „Devolution: A Firsthand 
Account of the Rainier Sasquatch Massa-
cre”. Podobnie jak wcześniejsza „World 
War Z” tego pisarza, która przyniosła mu 
światową sławę (i ekranizację z Bradem 
Pittem w roli głównej), ma mieszaną for-
mę, od wpisów do dziennika, przez cyta-
ty z wywiadów, po oficjalne raporty. Tym 
razem Brooks pisze jednak nie o zombie, 
ale o Wielkiej Stopie, mieszając swoją 
fikcję na przykład z cytatami z książki 
Theodore’a Roosevelta, 26. prezydenta 
USA, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, 
który w dziele „The Wilderness Hunter” 
(1893 r.) przywoływał relacje innych my-
śliwych o spotkaniach ze stworzeniami, 
których opis zaskakująco pasuje do le-
gendarnego Sasquatcha.

Brooks wiedział przy tym, że nikogo 
nie nabierze – pozory pozorami, ale to nie 
„Blair Witch Project”, nikt raczej nie bę-
dzie wmawiał czytelnikom, że „Devo-
lution” opisuje prawdziwe wydarzenia 
– na Amazonie pozycji tej szukać należy 
w dziale „fikcja gatunkowa”. Dlaczego 
więc autor „World War Z” zadaje sobie 
tyle trudu, by swoje powieści podawać 
nam w formie łatwego do przejrzenia 
kłamstwa? Bo wie, że to nam się podoba.

W interesie odbiorcy jest jak najwięk-
sze  zaangażowanie  się  w  opowieść, 
uwierzenie jeżeli nie w treść, to w prze-
kazywane w fabule emocje. Twórcy chcą 
więc nam to ułatwić – to gra, w której 
jedna strona otwarcie karmi nas kłam-
stwami, a druga z pełną świadomością 
te kłamstwa przyjmuje. I płaci za to gru-
be pieniądze. Dlatego twórcy horrorów 
eksponują  swoje  „ziarenka  prawdy”, 
a Patryk Vega powtarza, że scenariusze 
jego filmów są oparte na faktach.

Przecież źródeł i tak nikt nie spraw-
dzi.  A  nawet  jeżeli  komuś  przyjdzie 
na to ochota, internet podsunie mu cały 
zestaw „autentycznych nagrań”, wywia-
dów ze „specjalistami”, wykradzionych 
z rządowych archiwów „ściśle tajnych ra-
portów”. Albo opis Wielkiej Stopy pióra 
laureata Nagrody Nobla.

MARCIN ZWIERZCHOWSKI

Pokazywana w „Wydarzeniach” Polsat News 
rodzina Pokropskich z Turzy Wielkiej pod 
Działdowem, która z powodu duchów woli 
mieszkać w przytulisku Caritasu niż we 
własnym domu. 
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W ostatnim tomie, zatytułowanym 
„Amelia i Kuba. Złota karta”, opowiada 
pan o pieniądzach, o tym, że nic 
dobrego nie wynika z posiadania złotej 
karty kredytowej.
Zrządzeniem losu wstrzeliłem się z pre-

mierą w okres początku pandemii, kiedy 
sklepy były pozamykane i wiadomo było, 
że ludzie będą mieli raczej mniej pienię-
dzy niż więcej. Chciałem przedstawić 
dzieciom świat, w którym pieniądz nie 
jest najważniejszy, nie przedmioty i po-
siadanie definiuje, kim się jest, tylko to, 
co robisz w życiu i jak się zachowujesz. 
Z pieniędzy nie można robić fetyszu. 
Wiem, co się dzieje w szkołach, im kto ma 
lepsze buty czy telefon, tym jest bardziej 
szanowany. To jest powszechne.

Cykl książek „Felix, Net i Nika” był 
skierowany przede wszystkim do gim-
nazjalistów, czyli do dzieci w wieku, 
w którym najbardziej imponują drogie 
rzeczy. Książki towarzyszyły całemu 
pokoleniu – pierwszy tom wyszedł 
w 2004 r., sprzedało się już milion eg-
zemplarzy całej serii. A teraz gimnazja 
zostały zlikwidowane.

 JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Od początku 
pandemii mój syn przeczytał już cztery 
tomy serii „Amelia i Kuba”. Nie jest 
łatwo dziś wciągnąć dziewięciolatka 
w czytanie, bo ma mnóstwo innych 
atrakcji. Jak to się robi?
 RAFAŁ KOSIK: – Zaczynałem od dorosłej 

fantastyki naukowej. I kiedy doszedłem 
do pisania dla dzieci, to przeanalizowa-
łem, co takiemu młodemu człowiekowi 
będzie się podobać. I dlaczego nie lubią 
czytać lektur. Często problemem są roz-
wlekłe opisy i powolna narracja. Spróbo-
wałem napisać coś, co będzie pasowało 
do percepcji dzieciaka wychowanego 
na internecie, na krótkich filmach, krót-
kich przekazach. Chciałem takie dziecko, 
które z zasady nie może się skupić, wcią-
gnąć w dłuższą fabułę. Wiedziałem więc, 
że cały czas musi się coś dziać. Jak już jed-
nak dziecko się wciągnie – to może być 
mniej fajerwerków. Oczywiście zawsze 
myślę o tym, żeby przekazać coś ważnego, 
ale ukrywam to w tle szybkiej fabuły. Prze-
mycam. Powieść ma zainteresować czy-
telnika od pierwszego akapitu, od pierw-
szej strony i tego staram się trzymać.

Pierwszy tom, „Felix, Net i Nika oraz 
Gang Niewidzialnych Ludzi”, stał się lek-
turą szkolną w tym samym roku, w któ-
rym gimnazja zniknęły. Przyjąłem za-
sadę, że w nowych tomach nie używam 
już słowa gimnazjaliści, tylko uczniowie. 
W ostatnim – „Felix, Net i Nika oraz Ko-
niec Świata Jaki Znamy” – pojawia się 
reforma edukacji i likwidacja gimna-
zjów, ale jest to wątek poboczny. Wielu 
moich czytelników to już ludzie dorośli, 
czasem nawet mają swoje dzieci. I wielu 
z tych, którzy lubili Felixa, czyta serię na-
dal, mimo że teoretycznie z niej wyrośli. 
Zresztą każdy tom jest bardziej „dorosły” 
– dążę do tego, żeby to było zrozumiałe 
dla młodego czytelnika, ale dobudowuję 
warstwę i dla tych starszych. Tak samo 
staram się robić w serii dla młodszych, 
czyli w „Amelii i Kubie”, bo przecież 
często rodzice czytają dzieciom, więc 
nie powinni się nudzić. Tam są wątki, 
których dzieci nie zauważą, a rodzice, 
mam nadzieję, docenią.

Mój syn mi czytał ubawiony, jak 
dorośli, te „dziady”, w nocy wyjadają 
czekoladę, a dzieciom nie pozwalają 

Polska+

Staram się dawać ogólne wskazówki, 
że ważne są rzeczy takie, jak nadzieja, 
przyjaźń, rodzina – tłumaczy 
swoją strategię pisarską autor 
bestsellerowych książek dla dzieci 
i młodzieży Rafał Kosik.

Kadr z filmu  „Felix, Net i Nika  
oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa”.
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jeść po umyciu zębów. Obie serie dla 
dzieci to optymistyczna wersja świata, 
który daje się poprawiać.
W każdym domu tak jest, my też mamy 

gastrofazę w nocy, kiedy się nie powin-
no jeść. Gotuję wieczorami i kolację jem 
koło północy. Trudno utrzymać dyscy-
plinę i nie podjadać. Pamiętam, jak nasz 
syn, któremu w dzieciństwie zafundo-
waliśmy ograniczenia w jedzeniu słody-
czy, kiedy otworzył śmietnik i zobaczył 
papierek po batoniku, ze zgrozą zapytał: 
„A cio to?!”. Tak mi się wydaje, że lepiej 
tego dzieciństwa nie zabierać i nie psuć. 
Z czasem radość życia słabnie. Niech to się 
dzieje powoli, lepiej niech dzieciaki same 
się powoli przekonują, że świat jest nieco 
mniej przyjazny, niż się wydaje. Staram 
się dawać ogólne wskazówki, że ważne 
są rzeczy takie,  jak nadzieja, przyjaźń, 
rodzina. Moje dorosłe książki SF w ogóle 
nie są optymistyczne. Czytelnicy twier-
dzili, że ja nawet bardziej niż George R.R. 
Martin lubię zabijać swoich bohaterów 
w najbardziej nieoczekiwanych momen-
tach. Próbuję zachować równowagę – pe-
symistyczne wersje dla dorosłych i opty-
mistyczne dla dzieci.

Dzięki pandemii czytało się więcej?
Baliśmy się, że ludzie będą kupować tyl-

ko rzeczy najpotrzebniejsze, a okazało się, 
że przez pierwsze trzy miesiące sprzedaż 
książek wzrosła. Ludzie kupowali przez in-
ternet, zwiększyła się sprzedaż ebooków 
i książek papierowych. Nie wiem, na ile 
to się utrzyma, bo przecież to, co kupiono, 
trzeba teraz przeczytać. Kiedy wydałem 
pierwszą książkę dla dorosłych („Mars”), 
to można ją było dostać tylko w niewielu 
księgarenkach specjalizujących się w fan-
tastyce. I nie było żadnej promocji. To była 
zresztą przyczyna, dla której, kiedy napi-
sałem pierwszy tom „Felixa, Neta i Niki”, 
zdecydowaliśmy się założyć wydawnic-
two, bo bez promocji i dystrybucji książka 
przechodzi niezauważona. Pomogło nam 
doświadczenie w reklamie. Część środo-
wiska literatury młodzieżowej się obrazi-
ła, bo jako pierwsi promowaliśmy książkę 
na billboardach, jak proszek do prania. 
Kilka lat później wszyscy to robili.

Wasze wydawnictwo Powergraph 
powstało w czasie kryzysu, z agencji re-
klamowej, i kryzys mu nie przeszkodził.
Pracowaliśmy w reklamie, była recesja, 

kilku klientów się wycofało ze wszyst-
kich  kampanii,  mieliśmy  długi,  więc 
pomyśleliśmy, że albo się zamykamy, 
albo próbujemy czegoś innego. Mieli-
śmy poczucie, że niczego dobrego nie 
robimy w życiu. Zaczynaliśmy z wizją, 
że szary peerelowski świat, który na-
dal tu był w połowie lat 90., zmienimy 
w stylu zachodnim, będzie jak tam. Ale 
szybko się okazało, że nie na tym polega 

ta praca. Przetrwały tylko największe 
agencje reklamowe, a te małe z czasem 
zamieniły się w firmy produkujące wi-
zytówki.  Moja  żona  Kasia  przekona-
ła mnie, że skoro piszę dla dorosłych, 
to może będę potrafił napisać też coś 
dla  młodszego  czytelnika.  Najpierw 
miałem wydać opowiadanka, które wy-
myślałem dla mojego syna na dobranoc. 
Potem zauważyłem, że na tyle dobrze mi 
wychodzi pisanie dla dzieci, że można 
wykorzystać to do nowego startu w ży-
ciu i możemy wreszcie zająć się czymś 
pożytecznym. To była szalona decyzja, 
bo kto w kryzysie otwiera wydawnictwo, 
nie znając się na tym? Ale nam wyszło 
i dalej to robimy.

Młody czytelnik jest wybredny, sama 
akcja nie wystarczy.
Musi ich zainteresować temat i muszą 

polubić bohaterów, żeby się mogli z nimi 
utożsamiać. A jednocześnie akcja nie po-
winna być całkiem osadzona w codzien-
ności, bo po co czytać o takim zwykłym 
życiu. Paweł Dunin-Wąsowicz napisał 
kiedyś o serii „Felix, Net i Nika”, że to jest 
Polska+, to nie jest całkiem nasz świat. 
Jak  potrzebowałem  wieżowca,  to  nie 
wahałem się dodać fikcyjnego budynku 
w Warszawie, który ma 50 pięter. Wymy-
ślam fikcyjne miejscowości i instytucje. 
Nad Bałtykiem jest Łebosławowo, a tata 
Felixa pracuje w rządowym Instytucie 
Spraw Nadzwyczajnych. Czasem fabuła 
odjeżdża od naszego świata i bohate-
rowie zwiedzają przeszłość, przyszłość 
albo światy alternatywne. Staram się tak 
kombinować, żeby jak najwięcej wynie-
śli z lektury i żeby podobało się i dziew-
czynom, i chłopakom, i dorosłym, i tym, 
których interesuje technika, i tym, którzy 
od niej stronią. Kasia mi skraca czasem te 
techniczne, długie wyjaśnienia.

To jest tradycja Szklarskiego? Żeby 
przekazywać dzieciom też wiedzę?
Tak, bardzo bym chciał, aby moi czy-

telnicy wiedzieli więcej. Pod wpływem 
Krzysztofa Vargi przeczytałem niedaw-
no Niziurskiego i Niziurski się nie ze-
starzał zupełnie. Oczywiście nie licząc 
braku elektronicznych gadżetów. Ale 
wielu innych dawnych autorów nie da 

się dziś czytać. Kiedyś funkcja książki 
dla dzieci była inna: przedstawić i opi-
sać świat, nie było Wikipedii i internetu. 
Ja w „Felixie” nawet przypisy przestałem 
robić. Kiedyś dałem przypis: znajdźcie 
w Wikipedii. Zostawiłem więcej przypi-
sów w „Amelii i Kubie”, bo to są książki 
dla młodszych dzieci. Staram się, żeby 
były jednocześnie edukacyjne i zabaw-
ne. Bawiąc, uczyć.

Wydawnictwo Powergraph łączy 
dwa obiegi: fantastykę i główny nurt 
literacki, pomiędzy którymi jest chyba 
coraz większa przepaść.
Próbujemy tę przepaść zasypać. Więk-

szość polskiej fantastyki to fantastyka 
rozrywkowa, my jej raczej nie wydaje-
my. Szukamy rzeczy ciekawych literac-
ko i fabularnie, bardziej ambitnych, ta-
kich jak np. powieść Radka Raka „Baśń 
o wężowym sercu”, która ma nominacje 
nie tylko do nagród fantastycznych, ale 
i do Nike, i do Nagrody Gdynia.

Czy rola fantastyki naukowej 
zmienia się w dzisiejszym świecie?
Fantastyka  naukowa  się  zmienia. 

W czasach Verne’a czy nawet później 
Lema jej rolą było opowiadanie o świe-
cie, tłumaczenie, jak działają technolo-
gie. Teraz to traci sens, nie wyobrażam 
sobie książki, która tłumaczy, jak działa 
Wielki Zderzacz Hadronów. To byłyby 
nudy  straszne.  Coraz  ważniejsza  jest 
fantastyka socjologiczna, która poka-
zuje, jak zmienia się społeczeństwo pod 
wpływem nowych technologii, zajmuje 
się wojną kulturową czy rosnącą popula-
cją. Dziś rolą fantastyki naukowej może 
być przestrzeganie ludzkości, tak po-
strzegam też swoje zadanie w dorosłych 
książkach. Przeprowadzam tam symula-
cje widocznych dziś megatrendów i ob-
serwuję, do czego nas to doprowadzi. 
Współczesna fantastyka naukowa jest 
literaturą przestrzegającą.

Na przykład przed pandemiami?
Wiele książek i filmów opisało wcze-

śniej pandemię, tyle że w wersji bardziej 
katastroficznej. To już było w literaturze 
przerabiane wiele razy. Ta nasza covido-
wa pandemia jest bardzo lajtowa, ma ni-
ski wskaźnik śmiertelności, ale ja się oba-
wiam, że to tylko zajawka tego, co nas czeka 
w kolejnych dziesięcioleciach. W ostatnim 
„Felixie” opisałem katastrofę, która została 
wywołana nietypową aktywnością Słońca, 
nie działa internet, nie ma prądu. Myślę, 
że za rok nie będziemy pamiętać o tych 
wszystkich dzisiejszych restrykcjach. Nie 
wiem, jak szybko świat wróci do dawnego 
stanu, pewnie trochę potrwa, zanim ludzie 
przestaną się bać latać do Tajlandii. Jed-
nak nie umieszczam pandemii w moich 
nowych książkach, bo miałoby to już tylko 
wartość historyczną.� n

Rafał Kosik (ur. w 1971 r.), 
pisarz scence fiction, autor 
książek dla dzieci i młodzieży. 
Napisał cztery powieści 
fantastyczno-naukowe, 
za „Kameleona” i „Różaniec” 
otrzymał Nagrodę im Janusza 
Zajdla. Opublikował 15 tomów 
z serii dla młodzieży „Felix, 

Net i Nika” i dziewięć książek z serii „Amelia i Kuba” dla 
młodszych dzieci. Najnowsza, „Amelia i Kuba. Złota karta”, 
ukazała się niedawno w wydawnictwie Powergraph.
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Chutnik Plebanek

Balkoning 
all inclusive

O becna sytuacja sprzyja oklapnięciu i po-
wściągliwemu entuzjazmowi związane-
mu z pod bijaniem świata. Nie wiadomo 
przecież, gdzie i czy w ogóle zakładać ma-
seczki. Niepewna sytuacja w pracy też 

nie zachęca do szastania forsą na hotele czy atrakcje 
typu wata  cukrowa z gofrem.

A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać nigdzie? Mieć 
plany na pozostanie między kuchnią a sypialnią. Zrobić 
sobie all inclusive na przecenie w warzywniaku. Założyć 
bikini i pobyczyć się na balkonie. Na wycieczkę wyjechać 
do sąsiedniej dzielnicy albo wsi. W ogóle nie używać ple-
caka czy walizki, za to wszystko nosić w kieszeni. Zamiast 
na muzeum, wydać pieniądze na wibrator. Nigdzie się nie 
spóźnić, bo nie mieć nic w kalendarzu. Być bladą, poczo-
chraną i rozmemłaną. Dziwić się, że drzewo za oknem 
ma sto kolorów liści. Patrzeć na słońce, aż wypali oczy. 
Dużo spać i migać się od roboty. Na pytanie: „a co są-
dzisz na temat ostatniej wypowiedzi tego i owego”, unieść 
brwi w pogardzie i cmoknąć ze zniecierpliwieniem. Bo się 
chwilowo nie ma żadnych refleksji i się ich nie potrzebuje.

Może to całe planowanie urlopu, spinanie się w kor-
kach, dusznym pociągu lub opóźnionym samolocie nie 
jest warte naszej atencji? To właśnie w siedzeniu po do-
mach, którego doświadczaliśmy do znudzenia na począt-
ku pandemii, upatrywać należy mindfulness, zen i ogól-
nie szczęśliwego slow life. Pchanie się do zatłoczonych 
ośrodków wypoczynkowych to obecnie ryzykowna gra. 
A tak to w kapciach, pomalutku, człap-człap z łazienki 
do piwnicy i jakoś to życie zleci.

Co w związku z tym z resztą rodziny? Niech się dołączy 
do przewalania z kąta w kąt. Żeby nie doszło po drodze 
do stłuczek i nadepnięć na odcisk, można wcześniej za-
mówić sobie odpowiednie trasy lub leżakowy dyżur na ta-
rasie. Chodzi o to, aby zminimalizować interakcje, wszak 
urlop jest po to, aby odpocząć, a nie kłócić się o zmywarkę.

Co w sytuacji, kiedy zwolniono nas z pracy? Podobno 
już w sierpniu budżetówka będzie musiała zmierzyć się 
z masowymi wypowiedzeniami umów lub ich nieprze-
dłużeniem. No, wtedy sytuacja jest jasna: przechodzimy 
w tryb dojadania resztek i nerwowego przeglądania ofert 
na śmieciowe umowy. Za to przeglądania w klapkach, jak 
człowiek wyluzowany i nieuczestniczący w niepotrzeb-
nym wyścigu szczurów.

Ech, dolce vita! Przecież jest internet i można wszystko 
zobaczyć online. Przez ostatnie kilka miesięcy doskonale 
radziliśmy sobie, podróżując palcem po mapie. Właściwie 
to było nawet lepsze niż ściskanie się w kolejkach i zno-
szenie humorów innych ludzi. Czemu więc w wakacyjne 
miesiące nie popatrzeć sobie na wystawy w Luwrze, roz-
kładając się na osobistej sofie? Czemu Netflix ma być niby 
gorszy niż chodzenie po górach? Przynajmniej nie napa-
da nam na głowę i nie zatrujemy się starymi pierogami 
z mikrofali. A przy tym podumamy chwilę nad funkcją 
współczesnego przemieszczania się i „zaliczania” coraz 

to kolejnych atrakcji turystycznych, z których i tak się 
potem niewiele pamięta, bo ile można wchłonąć faktów 
z historii architektury, no, ludzie!

À propos ludzi. To nieładne, co napiszemy, ale my w ogó-
le nie piszemy, żeby było ładnie, dlatego i teraz walimy 
wprost: ludzi można mieć dość. Urlop to dobry moment, 
żeby uświadomić sobie, że to uczucie, jak każde inne i nie 
trzeba go opłacać swędzącym poczuciem winy. Jedni do-
stają wysypki po spożyciu jajek, inni pokrywają się egzemą 
na widok pyzatych oblicz, z których wyzierają chytre oczka.

Zdrowo jest wziąć urlop od większości twarzy, które nas 
męczą – tych z telewizji, z mijanek na schodach, z Face- 
booka. Od denerwujących głosów również. Wyłączyć ra-
dio, żeby nie szemrało nawykowo, a jeśli słuchać, to tyl-
ko wybranych podcastów. SPA dla uszu drogą eliminacji 
nieistotnego brzęczenia, segregacja bzdetów, pozbycie 
się informacyjnych zanieczyszczeń. I żaden tam recy-
kling – twarda odmowa przyswajania treści, które nie będą 
miały znaczenia za dwadzieścia lat. Tak, jak myjemy się 
rano i wieczorem, tak możemy obmywać się z brudów 
wciskanych nam treści, toksyn przekazu podprogowego, 
oparów nienawiści, które powodują, że człowiek chodzi 
po zanurzeniu się w nich jak nurek, który zbyt szybko 
wyskoczył z głębin. Bo szkodzi nam nie tylko smog. Nie-
nawiść i szczucie to chmura cięższego kalibru. Atakuje 
całą duszę, przenika człowieka do szpiku kości, wdziera 
się w każde włókienko. Śmierdzą tym włosy, a nawet ubra-
nie, jak po wypaleniu paczki tanich papierosów.

Urlop jest po to, żeby o siebie zadbać. Odizolować się 
od wrzasku, nagonki, przesyconych wściekłością 

decybeli. Od toksycznych relacji z własnym państwem 
i współobywatelami. To może być czas zejścia do swo-
jego wnętrza, wśród znajomych kątów i bodźców, które 
sami sobie dobieramy. Warto odciąć się od teściów, zało-
żyć blokadę na telefony od nielubianej szwagierki. Zrobić 
sobie szlaban na telewizor, powstrzymać zerkanie na me-
dia społecznościowe.

Na gimnastykę hipokryzji przyjdzie czas po urlopie. 
Wtedy nadejdzie moment na wyjście do ludzi, do świa-
ta, na ponowne zaznaczenie swojego terytorium, które 
dzielimy ze współobywatelami, podobnie jak historię, 
hymn narodowy i inne sprawy, które zamieniono ostatnio 
w kilofy do wykopywania podziałów. Zejście w głąb siebie, 
oczyszczenie, a potem kontrolowane wynurzenie pozwoli 
nam na te podziały spojrzeć świeżym okiem. A następnie 
wykonać gest, który psom wychodzi z takim wdziękiem 
– olania zmajstrowanych na potrzeby doraźnej polityki 
barykad. Pamiętajmy, żeby sobie przy tym powtarzać: 
za dwadzieścia lat o tej sprawie, o tych słowach, o tym 
człowieku nikt już nie będzie pamiętał. Nurek, który wi-
dział przesycony barwami podwodny świat, już nigdy nie 
uzna ziemskiej kotłowaniny za rzecz wartą jego nerwów. 
Owocnego balkoningu!

GRAŻYNA PLEBANEK, SYLWIA CHUTNIK
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Obetniemy 
każdą rękę…

…wyciągniętą do zgody. W ponie-
działek po wyborach, kiedy jeszcze 
nie przebrzmiały słowa prezydenta 
i kandydata Andrzeja Dudy, że wy-
ciąga rękę do zgody, niech uścisk 
dłoni obu kandydatów będzie symbolem zakończenia 
konfrontacji i tak dalej w tym duchu, „Wiadomości” TVP 
pokazały, jak sobie tę zgodę wyobrażają. Nadano sied-
miominutowy materiał wyrażający zdumienie, że Kan-
celaria Premiera Morawieckiego wydaje miliony złotych 
na ogłoszenia i reklamy w „antyrządowych mediach”. 
Niecodzienne to zdarzenie (bo na co dzień media wyklęte 
nie otrzymują ani grosza z kiesy państwowej) zostało już 
omówione przez Annę Dąbrowską na portalu polityka.pl.

Zdaniem „Wiadomości” TVP „Cała kampania wybor-
cza to w wykonaniu tych mediów nieustanny i zmaso-
wany atak na prezydenta, rząd, ministrów, PiS, Jarosława 
Kaczyńskiego i całą Zjednoczoną Prawicę. Mimo to jest 
wsparcie dla tych mediów ze strony Kancelarii Premiera, 
Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku PKO BP, PZU, PKP, 
Funduszu Sprawiedliwości oraz innych spółek Skarbu 
Państwa”.

„Tygodnik POLITYKA, który w prześmiewczy i karyka-
turalny sposób przedstawia polityków PiS i jawnie pro-
muje Trzaskowskiego, w ostatnich miesiącach zamieścił 
co najmniej siedem całostronicowych reklam z logo 
KPRM”. POLITYKA przez wiele tygodni obok reklam 
rządowej Tarczy Antykryzysowej zamieszczała teksty 
„w brutalny sposób atakujące prezesa”. „Dziwi nas [tzn. 
„Wiadomości” TVP] to, że na tej samej kartce papieru, 
na której depcze się i skacze po bólu wielu Polaków prze-
żywających tragedię smoleńską, na jej odwrocie za setki 
tysięcy złotych publicznych pieniędzy widnieje reklama 
Tarczy Antykryzysowej” – mówi autor. Wtóruje mu inny 
pracownik TVP, Jacek Łęski: „…finansowanie ze środków 
publicznych tych mediów, które są radykalnie antyrządo-
we, (…) jest czymś zupełnie niepojętym. To jest absolut-
nie działanie na szkodę własnego obozu politycznego”. 
(Na marginesie: od kiedy media nie mają prawa naśmie-
wać się i karykaturować polityków? A czymże zajmuje się 
TVP? Czy mamy już czasy Putina?).

Kuriozalny materiał TVP zawiera dwa elementy – atak 
na premiera Morawieckiego, fragment jakiejś walki pod 
dywanem, która mnie nie wzrusza, bo obaj prezesi, TVP 
i Rady Ministrów, to ten sam sort. Ale jest także atak 
na POLITYKĘ i inne niezależne media, który pokazuje, 
co władza myśli o mediach. Doktryna jest prosta: media 
antyrządowe, opozycyjne, krytyczne nie mogą otrzymy-
wać państwowych ogłoszeń. Należy je wziąć głodem. 
To nie jest ich państwo, ich budżet, ich sprawa. Ci, któ-
rym się nie podoba – niech wyżywią się sami. Nie można 
bezkarnie „atakować” prezesa ani „skakać po bólu”.

Siedząc na kopcu usypanym z dwóch miliardów zło-
tych, TVP oburza się, że parę groszy z kampanii rządowej 
kapnęło do mediów wyklętych, w tym do „Rzeczpospo-
litej”. Ale czy czytelnicy POLITYKI i innych czasopism 
nie mają być poinformowani o Tarczach? Czy Tarcze są 
tylko dla swoich? Czy osoby prowadzące działalność go-
spodarczą, które – o zgrozo! – czytają gazety wyklęte, nie 

mają prawa tą drogą dowiedzieć 
się i wystąpić o państwowe wspar-
cie w dobie kryzysu i pandemii? 
Święte oburzenie TVP płynie stąd, 
że zamieszczenie ogłoszeń we „wro-
gich mediach” stanowi odstępstwo 
od żelaznej reguły TKM: wszystko 
dla swoich, a obcym – figa. Od chwi-
li objęcia władzy w 2015 r. koalicja 

rządząca stara się zdusić media niezależne, które są im 
solą w oku. Jedną z pierwszych decyzji (później odwo-
łanych) Ministerstwa Sprawiedliwości był zakaz prenu-
meraty przez sądy trefnych gazet i czasopism, podobną 
politykę było widać na pokładach samolotów Lot.

Podczas kiedy media wyklęte mają przymierać gło-
dem, władze tuczą swoich klakierów (TVP) jak gęsi 
na foie gras. Zapraszam do bieżącego numeru tygodnika 
„Sieci” (29/20). Znajdujemy tam następujące całostroni-
cowe ogłoszenia: Orlen – wspieramy Polskę, Tauron – zie-
lony zwrot Taurona, Lotos – tankujemy hot dogi, PGNiG 
– Jesteśmy blisko Ciebie..., PZU – Możesz na nas polegać. 
Nie liczę czwartej okładki – Tokio 2020, sponsorzy polskiej 
reprezentacji – Orlen, Lotto, Enea i inni. Konia z rzędem, 
a właściwie konia z rządem, każdemu, kto znajdzie inny 
tygodnik, równie grubo posmarowany pieniędzmi podat-
ników. Nawet pismo „Do Rzeczy”, z tylko jedną okładką 
wykupioną przez Lotos (tankujemy hot dogi), wygląda 
przy tym ubogo. I tak już jest od pięciu lat.

Rzecznik rządu Piotr Müller, zapytany w portalu bra-
ci Karnowskich o materiał TVP, bronił się następująco: 
„Faktycznie w ramach działań antycovidowych, w ramach 
działań informacyjnych dotyczących epidemii, robiliśmy 
cały cykl komunikacji do obywateli, chociażby w zakresie 
zasłaniania ust i nosa, w zakresie zasad epidemicznych, 
dezynfekcji, nowych regulacji, które wprowadzaliśmy czę-
sto, co kilka dni, czy to limitów miejsc, czy zakazu wejścia. 
To nie powinno być przedmiotem zarzutu, co do wspie-
rania danych mediów, tylko to miało typowy charakter 
informacyjny w trudnym czasie epidemii”. – Te działania 
w zasadzie już się skończyły – uspokaja rzecznik.

Panie Rzeczniku, proszę się nie bać, nie tłumaczyć, nie 
kręcić, tylko odpowiedzieć wprost: Czy czytelnicy i rekla-
modawcy POLITYKI mają prawo dowiedzieć się od rządu 
o zasadach zasłaniania ust i nosa?

Jakie jest kryterium finansowania prorządowych me-
diów za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa i in-

nych instytucji? Może jest to kryterium ekonomiczne, 
czyli koszt dotarcia z reklamą do każdego widza – słu-
chacza – czytelnika? Może chodzi o odpowiedni „target”, 
czyli o dotarcie do wąskiej, ale wpływowej grupy odbior-
ców czasopisma? Może wreszcie chodzi o to, co każdy 
wie – o pokrewieństwo polityczne, o to, by dać zarobić 
swoim i kupować ich lojalność w kolejnych wyborach. 
„Zasada jest prosta: pieniądze mają iść tam, gdzie dobrze 
i tylko dobrze mówi się o władzy – pisze Anna Dąbrowska. 
– To dlatego TVP dostała w tym roku dwa miliardy  złotych 
na partyjną propagandę. I dlatego pracującym w TVP 
trudno pojąć, dlaczego KPRM umieściła reklamy w me-
diach, które patrzą władzy na ręce”.

Obetniemy każdą rękę… Z tym że w 1956 r. groził 
 Cyrankiewicz, dzisiaj grożą Morawieckiemu.

DANIEL PASSENT
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Duda i medycyna

P odczas debaty prezydenta 
Dudy z samym sobą, która 
odbyła się 6 lipca w Koń-
skich, pojawiły się tematy 
medyczne. Prezydent był 

łaskaw zapewnić publiczność, że on na grypę się nie 
szczepi. Nikt nie policzy, ilu ludzi, idąc za jego autoryte-
tem, zrezygnuje z zaszczepienia się przeciwko grypie, lecz 
nawet gdyby było takich osób tylko tysiąc, ktoś może za-
płacić za to życiem. Prezydent nie może być obskurantem 
i podsycać lęku przed nauką. Grypa jest dla wielu ludzi 
groźną chorobą, a szczepienia mogą nawet uratować im 
życie. Dokładnie tak samo będzie ze szczepionką na Co-
vid-19, jeśli zostanie wynaleziona.

Oprócz wakcynosceptycyzmu Duda zamanifestował 
również ignorancję w kwestii eutanazji. Jak wiadomo, 
bezbożny Zachód atakuje nas wszyst-
kimi wynalazkami Szatana, takimi jak 
demokracja, antykoncepcja i stroje 
bikini. Tym plagom już ulegliśmy, 
jednakże wciąż mamy szansę obro-
nić się przed ideologią gender i LGBT, 
aborcją i eutanazją. W roli obrońcy 
starszych ludzi przed eutanatyczny-
mi mordercami wystąpił w Końskich 
Andrzej Duda, zapewniając, że żad-
nej eutanazji w Polsce nie będzie, 
jakkolwiek możemy się spodziewać 
uchodźców z zachodu Europy, któ-
rzy u nas szukać będą azylu przed eutanazją i odłącza-
niem od respiratorów. Oczywiście intencje tej kłamliwej 
i przewrotnej wypowiedzi były jasne: wykorzystać lęk 
starszych ludzi przed koronawirusem i odłączaniem 
ich od respiratorów, gdyby miały być potrzebne lepiej 
rokującym pacjentom.

Nie wiem, czy Andrzej Duda czyta POLITYKĘ, niemniej 
jednak chciałbym wyjaśnić kilka podstawowych spraw 
związanych z eutanazją, notorycznie zakłamywanych 
– czy to ze złej woli, czy to z powodu zwykłej ignorancji 
– przez tzw. przeciwników eutanazji. Warto zacząć wła-
śnie od tego, że ludzie nie dzielą się na „zwolenników” 
i „przeciwników” eutanazji, lecz na zwolenników bądź 
przeciwników różnych rozwiązań prawnych kwestii eu-
tanazji – oczywiście pod warunkiem, że coś o tym wie-
dzą, a wiedza ta z pewnością nie jest udziałem Andrzeja 
Dudy. Nie wie on nawet tego, że eutanazja to coś zupełnie 
innego niż „odłączanie od respiratora”. Ba, nie wie i tego, 
że codziennie od urządzeń podtrzymujących odłącza się 
na świecie setki ludzi – zwykle dlatego, że ich stosowanie 
jest już daremne, a czasami, niestety, dlatego, że respira-
tor potrzebny jest komuś innemu, kto ma znacznie więk-
sze szanse przeżycia. Są na to procedury i nie mają one 
nic a nic wspólnego z regulacjami dotyczącymi eutanazji.

O co chodzi w legalizacji eutanazji? Przede wszystkim 
o to, że eutanazja jest (także w Polsce) i jeśli nie poddaje się 
jej regulacji, poprzestając na samym zakazie, znajduje się 
poza kontrolą państwa. Ma to wiele ujemnych skutków, 
a między innymi taki, że na niektóre osoby wywierany jest 
nacisk, aby prosiły o eutanazję. Jest to jedno z nadużyć, 

których zwalczaniu regulacje euta-
nazji, takie jak w krajach Beneluksu, 
służą. Dlatego jest czymś wyjątkowo 
podłym straszenie ludzi, że legalna 
eutanazja sprowadza na nich nie-

bezpieczeństwo presji, a nawet pozbawienia ich życia 
wbrew ich woli. Owszem, wielu ludzi na Zachodzie boi 
się, lecz nie dlatego, że lekarze bądź rodziny chcą ich 
uśmiercić, lecz dlatego, że fundamentaliści ich nastra-
szyli. Duda te insynuacje powtarza. Pewnie zabrakło mu 
czasu, aby dodać kolejną brednię, którą księża przy tej 
okazji mówią, a mianowicie, że w Holandii chorzy ter-
minalnie nie mają dostępu do dobrej opieki, a żądania 
eutanazji są tak naprawdę skargami na brak opieki i zro-
zumienia. Ileż trzeba mieć w sobie bezczelności, by rzu-
cać takie oszczerstwa i jak bardzo trzeba gardzić ludźmi, 

którzy walczą przed sądami o prawo 
do eutanazji, żeby poklepywać ich 
po plecach, powiadając „dobra, dobra, 
nie wiesz, co mówisz – chcesz leków 
i opieki, a nie śmierci”.

Legalizacja eutanazji w kilku krajach 
miała dwie główne przyczyny: usilne 
żądania wielu chorych oraz zwiększa-
jącą się częstość eutanazji. W wielu 
społeczeństwach ludzie coraz częściej 
odmawiają sedacji, czyli uśmierzania 
bólu poprzez wyłączenie świadomo-
ści, a domagają się pomocy w samo-

bójstwie lub eutanazji. Jednocześnie rządy niektórych 
krajów nie chcą zaakceptować hipokryzji, polegającej 
na udawaniu, że skoro eutanazja jest nielegalna i w ogóle 
jej nie widać, to znaczy, że jej nie ma. Wybrały inną drogę: 
albo przeprowadzacie eutanazję wedle bardzo surowych 
reguł, wykluczających pochopne decyzje, uśmierce-
nie osoby, która mogłaby jeszcze żyć przez długi czas, 
a zwłaszcza nakłanianie chorych do wyrażenia prośby 
o eutanazję, albo naprawdę ryzykujecie sąd i skazanie.

WHolandii nie jest trudniej niż w Polsce trafić przed 
sąd z powodu uśmiercenia pacjenta. Za to jeśli 

się zgłosi odpowiednim organom (specjalnej komisji 
oraz koronerowi), że takiego aktu się dokonało, można 
uniknąć procesu. W Polsce nie można by tym sposobem 
uniknąć procesu – różnica jest jednak czysto teoretycz-
na, bo w Polsce nikt dokonania eutanazji nie zgłasza. 
Nie mamy pojęcia, ile jest eutanazji w Polsce, za to jeśli 
chodzi o kraje, gdzie jest ona legalna, wiadomo dokład-
nie, jak z tym jest. Socjologowie donoszą, że obecnie już 
prawie wszystkie przypadki eutanazji są tam zgłaszane 
i badane przez władze. Cel, jakim było osiągnięcie trans-
parencji oraz wykluczenie najbardziej niepożądanych 
form eutanazji (łącznie z wywieraniem presji), został pra-
wie w pełni osiągnięty. Nie sprawdziło się również prze-
widywanie, że legalizacja lub depenalizacja eutanazji 
doprowadzi do jej gwałtownego przyrostu. Jest on sta-
ły, podobny jak w latach poprzedzających legalizację. 
A jak jest u nas? Nie wiemy. Nie chcemy wiedzieć.

JAN HARTMAN

Prezydent nie może 
być obskurantem 
i podsycać lęku  
przed nauką.



[  M I Z E R S K I  N A  B I S  ]

Nerw narodowy

Z daniem ministra Ziobry, wy-
trawnego znawcy demokracji, 
demokracja wymaga równo-
wagi w mediach, bo dzięki 
niej można byłoby uniknąć 

wypaczeń demokracji, takich jak nie-
dawna II tura wyborów prezydenckich. 
„Gdyby w Polsce była większa równowaga w mediach, my-
ślę, że II tury w ogóle by nie było” – ocenił, dając do zrozu-
mienia, że tak byłoby dla demokracji najlepiej. Trudno się 
dziwić, że w trosce o demokrację minister Ziobro i obóz 
Zjednoczonej Prawicy jest za dalszym pogłębianiem rów-
nowagi w mediach. Niewykluczone, że uda się ją pogłębić 
do tego stopnia, że w kolejnych wyborach II tura okaże 
się już niepotrzebna. Kto wie, może niepotrzebna będzie 
także I tura.

Z powodu nierównowagi w mediach procesy demo-
kratyczne są niestety w Polsce zakłócone, w wyniku cze-
go wciąż organizowane są jeszcze pierwsze i drugie tury 
różnych wyborów. O głębokiej nierównowadze najlepiej 
świadczy to, że nie wszystkie media są polskie. Część jest 
np. niemiecka, szwajcarska albo amerykańska, czemu, 
jak podkreśla prezes Kaczyński, musimy się przeciwsta-
wić. Media to nasz narodowy system nerwowy, powiada, 
dlatego nie ma zgody, „żeby część tego systemu nerwo-
wego znalazła się w obcych rękach”. Jacek Karnowski, 

publicysta TVP Info, nie ma wątpliwości, 
że tylko mocnemu systemowi nerwowemu 
dziennikarzy TVP Andrzej Duda zawdzię-
cza II kadencję. „Gdyby nie TVP i odpor-
ność psychiczna dziennikarzy, Duda by nie 
wygrał. Połamano by kości wszystkim, któ-
rzy mają inne zdanie” – ocenia.

Wopinii Jarosława Kaczyńskiego repolonizacja me-
diów posiadających niemiecki czy szwajcarski 

system nerwowy jest konieczna. Wtedy kontakt z takimi 
mediami chętnie nawiąże on sam albo prezydent Duda. 
A Agata Kornhauser-Duda wreszcie udzieli tym mediom 
jakiegoś wywiadu. Na razie, jak przyznaje, woli jeździć 
po kraju i rozmawiać z Polakami, a nie z dziennikarzami, 
którzy Polaków udają.

Redaktorowi Pawłowi Wrońskiemu z „Gazety Wybor-
czej” pierwsza dama z góry zapowiedziała, że nie udzieli 
mu wywiadu, chociaż Wroński o żaden wywiad nie zabie-
ga. Być może tak kategoryczne odmawianie Wrońskiemu 
wywiadu, którego on i tak nie chce przeprowadzać, jest 
karą zbyt surową i niemieszczącą się w ramach tradycyj-
nej logiki, ale uważam, że Wroński sobie na nią zasłużył. 
Miał całe 5 lat, żeby o ten wywiad poprosić, jednak żad-
nych starań nie podjął, co pokazuje, że jedyne, do czego 
się nadaje jako publicysta, jest repolonizacja. � n

REKLAMA
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Pod lipą

N iedaleko ode mnie nad 
Hańczą sąsiad mój Bro-
datkiem zwany gospo-
darkę ma. Ziemniaki 
znaczy sadzi. Lubię go, 

on też zawsze się cieszy, gdy do niego wpadam.  Czyli 
nie pasujemy do bieżącej Polski. Szczególnie że on sta-
rowier, a ja ateista, czyli już dawno powinniśmy się poza-
bijać. Ale my wiemy, że dalej będziemy żyć w przyjaźni. 
– Jak człowiek z człowiekiem – mówi Brodatek. – Róż-
ni, ale tacy sami. Ja to jeszcze pamię-
tam, że kiedyś przynajmniej tak było.

Siedzimy więc sobie u mojego 
sąsiada pod lipą i on nagle w te sło-
wa: – Stasiulek, ty wiesz, ja w końcu 
nie poszedł na to ich głosowanie, 
kiedy prezydenta wybierali. – A dla-
czego? – pytam. – A bo mi się jakoś 
smutnowato zrobiło. Otwieram te-
lewizor, tam może im się coś i po-
psuło, bo wciąż jedno w kółko mie-
lą. – Co mielą? – O to chodzi, że nic, 
tylko na tych drugich przeklinają. 
Że w Polsce będą Niemcy rządzić, a mieszkania Żydom 
oddadzą. Albo odwrotnie, bo może coś ja nie zrozumiał. 
Gazety już wszystkie podobno szwabskie są. Niedługo jak 
z biało-czerwoną chorągiewką na ulicę wyjdziesz, to cię 
do więzienia wsadzą. Tak ten prezes ich powiadał, że jak 
patrzy w niebo, to polskiego orła dawno już nie widział, 
tylko kruków i wron coraz więcej. A przecież u nas tu bo-
ciany głównie.

I wtedy trzeci przyszedł do nas, Waculek spod lasu. 
– Daj, Brodatek, woreczek tytoniu, bo mi się skończył, 
a palić się chce. Papierosy to, jak mądre ludzie mówią, 
najlepsze lekarstwo na tego Covida, który kulę ziemską 
żre. A co wy takie smętne miny macie, jak te nasze polityki 
i komentatory? Chłopy, wojny nie będzie. Kaczyński nie 
pozwoli, a z nim się liczą. Gazetę żonie poczta przynosi, 
tam prawda wyłożona na każdej stronie jak na talerzu. 
Polska gospodarka jest najlepsza w Europie, a rząd cały 
czas ją jeszcze poprawia. Tacy ambitni. Oni tam w tej Unii 
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patrzą na nas coraz bardziej zała-
mani, że tak nie umieją. Podobno 
za dwa lata w każdej wsi dworzec 
kolejowy nam rząd postawi, a tuż 
obok szpital, że jak pacjenta przy-

wiozą, to będzie miał dosłownie krok. I każdy poleży tak 
długo, aż wyzdrowieje. A co ty, Stasiulek, na ten temat?

– Dobrze, Wacek, to już było – odpowiadam. – Teraz 
raczej mizeria. – Jaka tam mizeria? – Wacek na to. – Rząd 
gna do przodu, aż powietrze świszcze. Opozycji też 

świszcze, ale w płucach. Sapią, jojczą, 
pocą się i utrudniają. Sami sobie kłody 
pod nogi kładą. Nie  nadążają. Ty wiesz, 
ile milionów obiecał nam premier 
na tych wielkich dyktach? Już się nie 
wyprze, bo wszystko sfilmowane. 
Musi dać...

– Nic nie musi – przerywam mu. – Dyk-
ty oprawią w złote ramki, święconą wodą 
pokropią i w kościele powieszą. – Słusz-
nie, Stasiek, mówisz – odzywa się Broda-
tek. – Mam ja tu karteczkę taką, wszystko 
na niej spisałem. 370 mln za respiratory 

dla handlarza bronią poszło, maszyn nie widać, a on te-
raz w raju podatkowym siedzi i ryczy z nas ze śmiechu. 
A tutaj ta telewizja z misją, co jest za dwa miliardy. Oni 
mieli na choroby różne groźne dać, ale nie dali. Ja ich nie 
słucham, bo oni usta mają zatkane takim jakby kneblem, 
knebelsowskim takim czymś.

S iedzimy. Lipa coraz dłuższym cieniem nas pogrąża 
od Hańczy do Odry. Wyjmuję zeszyt i ołówek. – Co bę-

dziesz pisał? – pyta Brodatek. – Lipę będę rysował – mó-
wię. Pokiwał głową: – Słusznie, bo co tu pisać, skoro już 
wszystko napisane. – Właśnie. Ale zawsze współczesną 
wersję można machnąć. Kochanowski się nie obrazi, on 
miał poczucie humoru. No i lipę miał oczywiście jak ty. 
Tak sobie myślę, że nową wersję „Pieśni o spustoszeniu 
Podola przez Tatarów” można by naskrobać. Oczywiście 
z lekkimi zmianami w tytule.

STANISŁAW TYM

Siedzimy. Lipa 
coraz dłuższym 
cieniem nas 
pogrąża od Hańczy 
do Odry.
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[  D O  I  O D  R E D A K C J I  ] 

Zprzyjemnością przeczytałem poświęconą bitwie grunwaldz-
kiej rozmowę z dr. hab. Markiem Janickim (POLITYKA 29). Mam 

wszakże uwagę dotyczącą jednego z przywołanych wydarzeń. 
W rozmowie powtórzono postawioną ponad dziesięć lat temu 
hipotezę, że pierwszym z dwójki heroldów wysłanych do Włady-
sława Jagiełły i Witolda był herold księcia oleśnickiego. Istnieją 
mocne dowody, by ją odrzucić, poczynając od „Kroniki konfliktu”, 
przez „Roczniki” Jana Długosza, który znał i interesował się heral-
dyką, a kończąc na krzyżackiej skardze złożonej na soborze w Kon-
stancji. Wymienia ona herolda Romricha, który wręczył miecz 
królowi Polski. Romrich to nie imię czy nazwisko, lecz oficjalna 
nazwa herolda Rzeszy (skrót od Romisches Reich). Urzędnicy ci 
najczęściej nazywani byli od nazw krajów, które reprezentowali: 
herold Królestwa Polskiego nazywał się więc Polanlant, a Litwy 
– Litherland. Być może wspomniany wysłannik miał na imię Paweł, 
gdyż tak nazywa go przywilej dla herolda Romricha wystawiony 
w 1413 r. przez Zygmunta Luksemburczyka, wymieniający wśród 
zasług obdarowanego również służbę podczas wojen.

Przy okazji pragnę zwrócić uwagę na niesłuszne pomniejszanie 
roli i znaczenia Litwinów w zwycięskiej bitwie i wojnie z zakonem. 
Dla strony krzyżackiej istniało dwóch wrogich wodzów: król Włady-
sław Jagiełło i wielki książę Witold – dlatego ofiarowała ona miecz 
każdemu z nich i dokonała tego zgodnie z hierarchią obu władców. 
Miecz od wielkiego mistrza zakonu dla króla Polski wręczył herold 
Rzeszy, a miecz od marszałka zakonu dla wielkiego księcia Litwy 
– herold księcia szczecińskiego. Jak widać, w celu doprowadzenia 
do bitwy krzyżacy nie pominęli i nie zaniedbali żadnego szczegółu.

Dariusz Piwowarczyk, Warszawa

POLITYKA niezmiennie numerem jeden

Refleksje powyborcze

Heroldów dwóch

Miło nam poinformować, że według najnowszych danych 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy w maju bieżącego 

roku POLITYKA odnotowała najwyższą sprzedaż spośród 
wszystkich tygodników opinii w Polsce. Z wynikiem 90 tys. 
średnio sprzedanych egzemplarzy byliśmy tym samym naj-
chętniej kupowanym pismem w segmencie. Na drugim miej-
scu zestawienia – ze średnią sprzedażą na poziomie 77 tys. 
egz. – znalazł się „Newsweek”. Pozostałe tytuły nie przekro-
czyły nawet progu 40 tys. średnio sprzedanych egzemplarzy: 
tygodnik „Sieci” sprzedawał średnio 39 tys. egz., „Do Rzeczy” 
– 28 tys. egz., „Tygodnik Powszechny” – 25 tys. egz., natomiast 
„Gazeta Polska” – 23 tys. egz.

POLITYKA nie ma sobie równych także pod względem 
sprzedaży tzw. cyfrowych form rozpowszechniania wśród ty-
godników opinii. W maju odnotowaliśmy kolejny wzrost – już 
20 tys. nabywców korzysta z cyfrowych form rozpowszech-
niania naszego tygodnika. Żaden z pozostałych tytułów nie 
osiągnął w tym kanale dystrybucji poziomu 12 tys. egz.

Redakcja

Każdy wie, że kampania rządzi się swoimi prawami. 
Tylko nawet mając tyle lat, co mam – czyli całkiem 

niemało – ciągle myślę, że cel nie uświęca środków. 
Czy chciałabym wygrać w taki sposób jak prezydent Duda? Na pew-
no nie. Powód jest dość prosty: wieczorem, rano muszę stanąć 
przed lustrem – przy myciu zębów czy innych zabiegach. I wtedy 
nie ma zmiłuj – trzeba spojrzeć sobie w oczy, rozliczyć przed samym 
sobą swoje działania. Nawet jeśli przy tym procesie udałoby mi 
się wybielić swoje postępowanie, to jest jeszcze kolejna instancja 
w domu – u mnie akurat nie mąż – która „kopie mnie po kostkach” 
przy każdym wątpliwym zachowaniu. Tak, wiem, że w polityce nie 
ma dla mnie raczej miejsca.

Jeśli występuję przeciw czemuś, to po całości, nie w sposób 
wybiórczy. Podobnie jak pani Agata Duda jestem oburzona dzien-
nikarskimi manipulacjami, kłamstwami i dezinformacją. Tylko 
że w tym akurat bryluje TVP. Nawet w ciszy wyborczej udało się 
w „Wiadomościach” szkalować (bez wymieniania nazwiska) Rafała 
Trzaskowskiego. Mam nadzieję zatem, że ten milczący sprzeciw 
pani prezydentowej dotyczy wszystkich. I zastanawiam się, czy 

„skopała męża po kostkach” za to, co wyprawia się w telewizji pu-
blicznej, i zachęcała, by sprzeciwił się ustawkom? (…) 

Rafał Trzaskowski nie chciał wziąć udziału w debacie w Koń-
skich, choć nie miał nic do stracenia. Wiedząc, że to będzie cyrk, 
mógł się na to przygotować. Mógł też np. zaproponować, że przy-
jedzie do Końskich na zaproszenie Andrzeja Dudy, a sam zaprasza 
na kolejną debatę. Dwie debaty pozwoliłyby postawić wiele pytań, 
usłyszeć konkretne propozycje, pokazać różne punkty widzenia. 
Może parę osób doszłoby do wniosku, że nie taki diabeł straszny, 
jak go malują.

Dobrze zapamiętałam słowa babci do mnie nastoletniej, że bar-
dzo niskie jest wykorzystywanie czyjejś niewiedzy do namawiania go 
do czegoś czy sprzedawania mu czegoś. Kampania Andrzeja Dudy 
na tym właśnie w dużej mierze była oparta. Na wiecach sprzedawano 
wszystko. Marketingowcy ustawiali produkty na odpowiedniej półce 
– by łatwo było po nie sięgnąć i by każdy poczuł, że są w jego zasięgu. 
W imieniu prezydenta „sprzedawał” nawet premier. W miarę upływu 
kampanii koszyk kandydata rósł w kolejne dobra. Rachunek będą 
płacić nasze dzieci, ale tego nikt kupującym już nie powiedział.

Teraz trzeba zabrać się do pracy. Okrągłe słowa wesprzeć kon-
kretnymi działaniami. One powiedzą najwięcej. O każdym.

Monika
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polszczyzna nie jest oczywistym regionem 
na mapie turystycznej. Większość kojarzy ją 
jedynie z festiwalem w Opolu, ten i ów mógł 
słyszeć o uzdrowisku w Głuchołazach czy 
plażach przy jeziorach Otmuchowskim i Ny-
skim, ale mało kto wpada na pomysł, by za-
planować sobie urlop akurat w tym zakątku 
Polski. Tymczasem powinien być brany pod 

uwagę przynajmniej przez pewien gatunek turysty – stroniącego 
od tłumów tropiciela historycznych ciekawostek. Dobrze, gdyby 
lubił rower, bo w tej kieszonkowej krainie to doskonały środek 
lokomocji, i to o długiej tradycji.

Na poniemieckich fotografiach śmigają na kole (po śląsku: 
rower) panie i panowie. W latach 30. XX w. co czwarty opolanin 
miał rower, który świetnie sprawdzał się w wąskich uliczkach 
miast oraz na niewyasfaltowanych drogach. Dziś też odnosi 

Na Śląsku opolskim transformersi 
mieszkają w starym kinie nieopodal  

zamku jak z bajki; na jednej wyciecze  
rowerowej można zobaczyć kilka 

kościołów z gotyckimi polichromiami 
i w jeden weekend zwiedzić  

kilka uroczych miasteczek.

Na kole wkoło Opola

O
Pałac w Mosznej, wizytówka Opolszczyzny. 

Niektórym kojarzy się z Disneylandem, 
ale i tak ma swój urok.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA

FOTOGRAFIE STANISŁAW CIOK
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się wrażenie, jakby rowerów na Opolszczyźnie było więcej niż 
gdzie indziej, i że Ślązacy dosiadają ich niezależnie od wieku. 
Emerytowana nauczycielka Alicja Ilich z Brzegu zaczęła jeździć 
po czterdziestce, gdy spotkała grupę rowerzystów. Kolejne wypra-
wy uświadomiły jej, że bardzo mało wie o swej małej ojczyźnie. 
W przeciwieństwie do Ślązaków mieszkających tam od poko-
leń, dla potomków ludności napływowej dzieje regionu sprzed 
1945 r. wydają się obce, poza tym intensywne „odniemczanie” 
sprawiło, że kawał jego historii został wyparty. Dziś Alicja potrafi 
zrobić dziennie ponad 100 km, obierając sobie za cel a to jakieś 
arboretum czy park krajobrazowy, a to miasteczko czy muzeum.

Rajd po kościołach 
Na rowerze można objechać szlak brzeskich polichromii go-

tyckich, jedną z największych i najoryginalniejszych atrakcji 
Opolszczyzny. W średniowieczu większość kościołów dekorowa-
no barwnymi malowidłami, które pełniły edukacyjną rolę Biblii 
pauperum (dla ubogich), ale na Śląsku sieć parafii z murowa-
nymi kościołami była gęstsza niż na innych ziemiach Piastów. 
W zachowaniu polichromii pomogła też reformacja, bo wiele 
z nich pokryto tynkiem. Freski, z których najstarsze pochodzą 
z XIV w., dowodzą rozległych kontaktów kulturowych księstwa 
brzeskiego z Zachodem. Badacze przypuszczali nawet, że są one 
dziełem przybyłego na Śląsk Burgundczyka, na co wskazuje styl 
malowideł oraz ubiory postaci. Miał udekorować kościoły św. 
Antoniego w Strzelnikach, Wniebowstąpienia w Krzyżowicach 
i św. Mikołaja w Brzegu. Dziś uważa się, że nie musiało dojść 
do transferu z tak daleka, a malowidła powstały po prostu pod 
wpływem szkoły franko-flamandzkiej. Wrocławski historyk sztu-
ki Romuald Kaczmarek zauważa, że przed wojnami husyckimi 
widać w polichromiach wyraźne wpływy Pragi, która za rządów 
Karola Luksemburskiego była centrum cywilizacyjnym Europy, 
a po nich – z Niemiec.

POLSKA
kościoły

zamki

Opole

Wrocław

Turawa

miasta

inne atrakcje

Jez. Turawskie

po drodze

Atrakcje
Opolszczyzny

Jez. Nyskie
Jez.

Otmuchowskie
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Jednak najwspanialszy zespół polichromii (ponad 1000 m kw.) 
znajduje się w kościele św. Jakuba w Małujowicach i powstawał 
przez 150 lat (od 1380 r.), więc mamy tam przegląd wszystkich 
artystycznych trendów. Wielbiciele sztuki mogą godzinami 
oglądać każdą ze scen biblijnych, ale feeria barw robi wrażenie 
na każdym. Minusem w zwiedzaniu brzeskich polichromii jest 
to, że kościoły są zamknięte; trzeba zawczasu umówić się z księ-
dzem, by ktoś je otworzył. Plusem tego jest fakt, że nie będziemy 
ich zwiedzać w tłumie turystów.

Ci, którzy lubią wiejskie klimaty i chcą zobaczyć, jak wygląda-
ły wsie zamieszkane przez Ślązaków, mogą wybrać się szlakiem 
drewnianych kościółków w okolicach Opola. Startuje się ze skan-
senu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, gdzie wśród 
49 drewnianych chałup mieszkalnych, spichlerza, szkoły, karcz-
my, sklepiku, młyna i kuźni jest też kościół z XVII w., przeniesiony 
ze wsi Gręboszów. Na trasie, która ma długość ok. 80 km, zoba-
czyć można kilkanaście drewnianych kościołów. Najwspanialszy 
z nich – kościół pielgrzymkowy św. Anny w Oleśnie – zbudowany 
został na planie gwiazdy i dwa lata temu trafił na listę pomników 
historii. Najnowszym odkryciem Alicji Ilich jest granica św. Jana, 
wyznaczająca zachodni skraj założonego w 1198 r. i funkcjonu-
jącego do sekularyzacji w 1810 r. księstwa nyskiego biskupów 
wrocławskich. – Pomimo że średniowieczne słupy graniczne sto-
ją niemal dokładnie na dzisiejszej granicy między naszym woje-
wództwem a Dolnym Śląskiem, nie ma tam wyznaczonego szlaku, 
więc ich odnalezienie jest wyzwaniem.

Murami opasane
Opolszczyzna, jak cały Śląsk, nie tylko przechodziła z rąk do rąk 

– najpierw należała do Piastów, potem przejęli ją Czesi, Austria-
cy i Prusacy – ale była też poszatkowana na szereg małych księ-
stewek. Pozostałością rozbicia dzielnicowego jest zagęszczenie 
miasteczek o statusie stolic lub rezydencji z murami miejskimi, 
kościołami i zamkami. Co prawda Geograf Bawarski pisze w IX w., 
że Opolszczyznę i gród targowy w Opolu zamieszkiwali Słowia-
nie, ale gdy trzy wieki później miała miejsce akcja lokacyjna, mia-
sta zasiedlili głównie Niemcy i Flamandowie, dlatego Racibórz, 

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Poniżej: Polichromie w kościele św. Antoniego w Strzelnikach. Dzieło Burgundczyka?
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mieszkańcy Opolszczyzny od dawna przywiązywali dużą wagę 
do czystości i higieny. Bardzo szybko, bo już w połowie XIX w., 
zaczęli budować kamienice z bieżącą wodą i podłączone do ka-
nalizacji, a niedługo później w zamkach i pałacach pojawiły 
się wanny, które w innych częściach świata były nowością. 

Nysa, kiedyś główne miasto regionu, wymieniane nawet wśród najważniejszych miast europejskich.

REKLAMA

Głuchołazy i Nysa otrzymały prawa flamandzkie. Gdy Piastowie 
zorientowali się, że dają one zbyt dużą autonomię mieszczanom, 
zmienili je w Nysie w 1308 r. na magdeburskie. Nic dziwnego, bo ta 
stolica księstwa biskupiego była ze swoimi 9 tys. mieszkańców 
największym i najzamożniejszym miastem regionu (Racibórz miał 
3 tys., a Opole 2,5 tys.). O jej randze świadczy gotycka bazylika św. 
Jakuba i św. Agnieszki, druga co do wielkości zabytkowa budowla 
sakralna Polski, o stromym dachu i z wolnostojącą dzwonnicą. 
Nysa znalazła się nawet w 1493 r. wśród najważniejszych miast 
europejskich w norymberskiej Kronice Świata, ale – jak przyznają 
badacze – trochę na wyrost, tak na wyrost jest nazywanie jej „ślą-
skim Rzymem” tylko dlatego, że w 1700 r. stanęła tam fontanna 
Trytona, wzorowana na tej Berniniego z Wiecznego Miasta.

Swoją drogą mała Opolszczyzna ma słabość do szumnych 
porównań, bo fakt, że nad kanałem Młynówka między mostem 
Katedralnym i Zamkowym są śliczne kamieniczki, nie czyni jesz-
cze z Opola Wenecji, a z Paczkowa, nawet z jego zachowanymi 
w całości murami obronnymi z 3 wieżami i 19 basztami – pol-
skiego Carcassonne.

Kolejne miasto w województwie o tak dobrze zachowanej hi-
storycznej strukturze to znajdująca się na jej północnej granicy 
filigranowa Byczyna. Urokliwy jest też Otmuchów z zamkiem bi-
skupów (którego właścicielem po sekularyzacji był Wilhelm von 
Humboldt) oraz jednym z piękniejszych barokowych kościołów 
Śląska z malowidłami Karola Dankwarta i obrazami Willmanna. 
No i Brzeg, stolica księstwa brzeskiego z wzorowaną na Wawelu 
renesansową rezydencją najżywotniejszej linii Piastów, której 
ostatni potomek – Jerzy Wilhelm – zmarł w 1675 r. Zgermanizowa-
ni Piastowie to pieczątka „niemieckości” Opolszczyzny, która jest 
stale obecna we wspomnieniach Ślązaków, nazwiskach byłych 
mieszkańców miast i zamków, pruskiej architekturze, dbałości 
o miejskie i pałacowe parki i ogrody.

Na glanc
Poniemiecka jest też śląska czystość. Nie ma znaczenia, 

czy u jej podstaw leży pruskie przywiązanie do porządku, czy 
ma jeszcze starsze, flamandzkie korzenie, w każdym razie 
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Wzięło się to stąd, że każdy arystokrata, który chciał 
gościć Wilhelma II, musiał na życzenie cesarza wstawić 
ją w przygotowanych dla niego apartamentach. Najwspanialszą 
zamontował w pałacu w Mosznej śląski potentat przemysłowy 
Franz-Hubert Tiele-Winckler. – Była jak minibasen wpuszczony 
w podłogę, a nad nią wisiała ogromna mosiężna deszczownica 
– wspomina nasz redakcyjny kolega Andrzej Gorzym, który w la-
tach 50. tam się wychowywał i jako kilkuletni chłopak z kolegami 
buszował po pustym pałacu.

Może śląska słabość do kąpieli wzięła się też stąd, że w czeskiej 
części księstwa nyskiego, w Lázně Jeseník, Vincenz Prießnitz za-
łożył w 1830 r. pierwsze na świecie uzdrowisko wodolecznicze. 
W łaźni zakładu kuracyjnego leczył kąpielami, zimnymi okła-
dami i biczami wodnymi oraz piciem wody. Odpowiedzią na tę 
modę po naszej stronie Gór Opawskich było założenie w 1877 r. 
w słynących z mikroklimatu Głuchołazach zakładu wodolecz-
niczego, co dało początek tamtejszemu uzdrowisku. Z jednej 

strony zdawano sobie sprawę, że woda leczy, z drugiej była 
groźnym żywiołem. Na Opolszczyźnie powodzie zdarzały 

się często. W Jarnołtówku – wsi wczasowo-turystycznej, z któ-
rej wchodzi się na Biskupią Kopę (890 m n.p.m.) – największa 
miała miejsce w 1903 r. Wioskę odwiedziła wówczas cesarzowa 
Augusta Wiktoria i ufundowała zaporę na Złotym Potoku. Za-
pobiegać powodziom miał też otwarty 30 lat później zbiornik 
retencyjny na Nysie Kłodzkiej pod Otmuchowem i inne sztuczne 
jeziora, powstałe już później koło Nysy i Paczkowa, oraz na Małej 
Panwi pod Turawą, które dziś służą jako kąpieliska i są ostoja-
mi ptactwa.

Co prawda Ślązaczki nie pucują już co sobotę chodników 
przed domem, ale nadal miasta i wioski są jakby schludniej-
sze, niestety nie dotyczy to poniemieckich zabytków, z których 
wiele popadło w ruinę i dopiero ostatnio doprowadzane są 
do porządku.

Harry Potter z Transformersem
Za największą atrakcję Opolszczyzny uchodzi pałac w Mosz-

nej, który na przełomie wieków zbudował bogaty przedsiębiorca 
śląski Franz-Hubert Tiele-Winckler. Historycy sztuki kręcą nosa-
mi, bo budowla tylko w swej centralnej, najskromniejszej części 
ma barokowe korzenie, a neogotyckie i neorenesansowe skrzy-
dła to efekt przebudowy z przełomu XIX i XX w. Na turystach 
bajkowy pałac z 99 wieżami, fantazyjnymi balkonami, tarasem 
i oranżerią, położony w pięknym parku z ogromnymi azaliami 
i aleją lipową, robi jednak wrażenie. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że pałac nie był zniszczony. Andrzej Gorzym pamięta nie tylko 
wielką wannę Kajzera Wilusia, ale też piękną bibliotekę, w któ-
rej mógł oddać się lekturze. Odkąd pałac przerobiono na hotel 
(do 2013 r. znajdowało się tam Centrum Terapii Nerwic), nocują 
w nim turyści. W maju organizowane jest tam doroczne Święto 
Kwitnących Azalii, podczas którego koncertują artyści z całego 
świata, działa Muzyczny Teatr Castello i organizowane są też 
festiwale Harry’ego Pottera, którego wielbiciele odpowiednio się 
przebierają i mogą się tu poczuć niczym w Hogwarcie. Ale Mosz-
na to nie tylko przystanek dla wielbicieli fantasy, ale i science 
fiction, bo od 2017 r. funkcjonuje tu jedyne na świecie autorskie 
muzeum robotów.

Fabryka robotów to dziecko Sebastiana Kucharskiego, który 
od dzieciństwa budował z metalowych odpadów znane z filmów 
SF roboty, a 10 lat temu postanowił pasję przekuć w profesję. 
Najpierw zaczął jeździć ze swoimi pracami po wystawach i po-
kazywać je w swoim warsztacie, potem znalazł na nie kupców 
za granicą, a w końcu kupił w Mosznej salę po starym kinie, 
odnowił ją i otworzył muzeum. Są w nim roboty inspirowane 
„Predatorem”, „Obcym”, „Gwiezdnymi wojnami”, „Transfor-
mersami” wykonane z nabojów syfonów, rur wydechowych, 
butli gazowych, części aut. Największy z nich ma 2,2 m i waży 
800 kg. Niektóre ruszają się, dzięki silnikom z wózka inwalidzkie-
go, elektrycznej maglownicy czy mechanizmom z szyb lub foteli 
samochodów. – Jak widzę jakiś przedmiot, to jak z tą piłeczką 
Pomysłowego Dobromira, od razu szukam dla niego zastosowa-
nia, dlatego choć skupuję tony złomu, odpadków mam niewiele 
– mówi Kucharski.

Do pandemii przez muzeum – o którym głośno było na całym 
świecie – przewijały się tłumy, teraz wielbiciele robotów i steam-
punkowej art from scrap muszą się umawiać na wizytę, co ma 
ten plus, że można osobiście poznać twórcę. Jeśli ktoś później 
będzie miał niedosyt i ochotę na jakieś zabytki poprzemysło-
we, może wpaść do Ozimka, w którym znajduje się najstarszy 
na świecie, wykonany w całości z żelaza, most łańcuchowy 
z 1827 r. Z Moszny to zaledwie niecała godzina samochodem, 
bo na Opolszczyźnie fajne jest to, że wszystko jest blisko.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA, FOTOGRAFIE STANISŁAW CIOKSebastian Kucharski i jego roboty z muzeum w Mosznej.
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Po drodze
l Kościół św. Anny w Oleśnie, 

w kształcie gwiazdy to wyjątkowy 
przykład XVII-wiecznej architek-

tury drewnianej.
l Kościół św. Jana z rzeźbami 
Wita Stwosza w Paczkowie, 
ze studnią w jednej z naw. Wart 

uwagi w mieście jest także rene-
sansowy ratusz, z którego wieży 

widać zabytkowy układ architek-
toniczny miasta i panoramę Sude-

tów Wschodnich.
l Park Krajobrazowy Góry Opawskie 
to doskonałe miejsce do wędrówek 
(pieszych lub rowerowych) i ob-
serwacji przyrody.
l Park Nauki i Ewolucji Czło-
wieka w Krasiejowie, można 
tu zwiedzić nie tylko muzeum 
paleontologiczne, ale też teren 
wykopalisk, gdzie znaleziono do-
skonale zachowane skamienieliny 
kręgowców z górnego triasu – dino-
zauromorfa, czyli pradinozaura Silesaurus 
opolensis, płazów z grupy labiryntodontów, np. Metopo- 
saurusa, gadów z grupy tektodontów, np. Polonosuchusa, 
ale też ryb, ramieniowców, mięczaków czy stawongów.

l Park Miniatur w Olszowej, główną atrakcją jest przepiękny 
ogród o powierzchni 20 tys. m kw., w którym znajduje się 18 mi-
niatur najbardziej znanych  obiektów na świecie w skali 1:25. 

l Zamkowa Góra (wys.  571 m n.p.m.) w Gó-
rach Opawskich. W średniowieczu znajdo-

wała się na granicy między księstwem 
nyskim i opawskim, dlatego na szczycie 
zachowały się kamienne słupki gra-
niczne. Przez szczyt prowadzi kilka 
szlaków turystycznych, z których je-

den prowadzi do rezerwatu przyrody 
Cicha Dolina z kwaśną buczyną górską, 

kwaśną dąbrową i lasem łęgowym.
l Góra św. Anny (408 m n.p.m.). Na szczy-

cie góry znajduje się klasztor z bazyliką i kal-
warią (z czterdziestoma kapliczkami) z XVIII w. i amfiteatr. Park 
Krajobrazowy obejmujący szczyt i zbocza góry ma bogatą 
rzeźbę terenu i można w nim napotkać chro-
nione gatunki grzybów i roślin.
l Podczas wędrówki po  
 Stobrawskim Parku Krajobrazowym 
 można  zobaczyć wydmy, wspaniały 
dąb Klara, 165 gatunków ptaków 
(w tym orlik i bocian czarny), ale też 
wydry, bobry czy rzadkie gatunki 
motyli. Są tam też pozostałości dzia-
łalności ludzkiej, jak bunkry obserwa-
cyjne z II wojny światowej czy zabytkowa 
huta żelaza.  ©
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Po pięciu latach rządów PiS 
jego zagorzali zwolennicy 

wciąż żyją w oblężonej twier-
dzy albo raczej na wrogich 
wodach. Prof. Aleksander 
Nalaskowski pisze w „Sie-
ciach”: „Wśród inteligencji 
głosującej na Andrzeja Dudę 
jest też niewielka, ale dobrze 
widoczna grupa, którą meta-
forycznie można by nazwać 
»krążownikami«. (…) To wszy-
scy odważnie głoszący swoje 
poglądy, pod swoim nazwi-
skiem, nieukrywający twarzy, 
zabierający głos w sprawach 
publicznych, podpisujący pe-
tycje i apele, solidaryzujący 
się jawnie ze skrzywdzonymi. 
(…) czy są oni rzeczywiście 
krążownikami, czy bliżej im 
do straceńców spod znaku 
kamikadze?”. Podpisano: pan-
cernik „Aleksander”.

Politolog prof. Rafał Chwe-
doruk zapytany przez „Pol-

skę” o wpadki z kampanii 
wyborczej: „Mam wrażenie, 
że możemy mówić o najwięk-
szej żenadzie tej kampanii. 
Nie ma nic bardziej żenujące-
go niż umizgi dwóch najważ-
niejszych polityków w Polsce 
– obok Jarosława Kaczyń-
skiego – do skrajnej prawicy. 
W wielu państwach UE obaj 
panowie mieliby problemy 
po takich zachowaniach. Obu-
stronnie jest to czymś zdumie-
wającym i każe zadać pytanie 
o odpowiedzialność za swoje 
czyny i słowa”. Politolog, któ-
ry wierzy w odpowiedzialność 
polityków za czyny i słowa? 
Ciekawy przypadek.

©
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Hiszpański historyk Fernan-
do Paz straszy Polaków 

w „Do Rzeczy”: „Komunizm 
przy całym swoim bestialstwie 
(…) nie okazał się jednak de-
strukcyjny dla waszego ducha 
narodowego. Nie zdołał was 
zniewolić ani tknąć waszej du-
szy. Tymczasem hedonistycz-
ny kapitalizm to jeszcze więk-
sza pułapka i nie wyjdziecie 
z niej cało. Wiara i pryncypia 
waszych ojców też pozostaną 
wspomnieniem”. I apeluje: 
„Macie szczęście żyć w wol-
ności i zróbcie wszystko, aby 
zachować ten dar. Przestańcie 
słuchać tych syrenich śpie-
wów o postępie, nowocze-
sności, prawach kolektywu 
LGBT”. W ogóle zamknijcie 
oczy na realia i od razu bę-
dzie lepiej.

Refleksje Wojciecha Kuczo-
ka po tzw. debatach prezy-

denckich („Przegląd”): „Kłót-
nia jest sporem dwóch pod-
miotów uznających swoje ist-
nienie, tymczasem za sprawą 
pustej mównicy z nazwiskiem 
kontrkandydata nasi politycy 
dokonali symbolicznej likwi-
dacji oponentów, zrealizowali 
infantylne pragnienie unice-
stwienia przeciwnika: »chciał-
bym, żeby zniknął«. Nie ma go, 
więc nie może mieć racji. Ale, 
ale – tak bardzo go nie ma, 
że aż jest; wodzirej wieczo-
ru TVP tak często podkreślał 
nieobecność Trzaskowskiego, 
że zrobiło się go więcej niż 
Dudy: lepsza Wielka Nieobec-
ność od niewielkiej obecności. 
W tym sensie broń obraca się 

ostrzem przeciw użytkow-
nikowi – nie można wygrać 
z kimś, kogo nie ma. Skończył 
się ten smutny wieczór obu-
stronnym walkowerem (…)”.

Kobieta zaatakowana przez 
sąsiada za wywieszenie 

plakatu Rafała Trzaskowskie-
go opowiada „Newsweeko-
wi”: „Wyciągnęłam do niego 
rękę. Usiedliśmy do stołu, 
był na granicy rozpadnięcia 
się. Powiedział, że nie rozu-
mie, co się z nim wtedy stało. 
Że chciałby móc cofnąć czas. 
»Jak mogłem to pani zrobić. 
I dzieciom«. Powiedział też, 
że koledzy byli z niego dum-
ni. (…) Powiedział, że tego nie 
rozumie. »Jak możecie mi gra-
tulować, skoro ja się zachowa-
łem okropnie. Skoro ta kobieta 
mi pierwsza podała rękę«. Ja 
sama mam czasem w sobie 
dużo nienawiści do drugiej 
strony za to, co robią z Polską. 
Dużo poczucia wyższości, po-
gardy. Wstydzę się tego. Para-
doksalnie ta sytuacja pozwo-
liła mi zobaczyć, że to droga 
donikąd”. Happy end? 

Szef „Gazety Polskiej” Tomasz 
Sakiewicz wybiega w przy-

szłość (której jednak wyraźnie 
się obawia): „PiS ma jedno za-
danie wyborcze na przyszłość: 
odzyskać ludzi młodych. A oni 
kochają dwie rzeczy: wol-
ność i ideowość. I ta ideowość 
w przekazie medialnym musi 
powrócić. Inaczej następne 
wybory będą przegrane. Te 
były ostatnie, w których maso-
wo brali udział ludzie z pamię-
cią pokolenia AK. Teraz pora 
na etos nowego pokolenia”. 
Tylko jak im go wstrzyknąć, 
skoro tak cenią wolność?

W t y m  s a m y m  n u m e r ze 
„GP” o przyszłość i mło-

dych martwi się też Marcin 
Wolski :  „Pr ześladowanie 
za poglądy i strach przed na-
rażeniem się poprawności po-
litycznej są większe niż za cza-
sów świętej Inkwizycji (…). 
Podobno na amerykańskich 
uczelniach na jednego kon-
serwatystę przypada 49 lewa-
ków. Trump mimo protestów 
mianował swoich »konserwa-
tywnych« sędziów Sądu Naj-
wyższego, a ci błyskawicznie 
zaczęli głosować tak, że Marks 
z Leninem zacierają ręce. 

J a n  K o z a

A co będzie dalej? Skąd wypa-
trywać ratunku? Ze strony Ko-
ścioła? Młodzieży? Artystów?”. 
Na pewno nie ze strony autora 
tych idiotyzmów.

W „Tygodniku Powszech-
nym” Robert Krasowski, 

autor „O demokracji w Pol-
sce”, o prezydencie Dudzie: 
„Jest jednym z nas w tym sen-
sie, że jest festiwalem ludzkich 
defektów. Kaczyński nie wy-
brał go z powodu jego talentu, 
ale ze względu na brak jakich-
kolwiek talentów. Od czasu 
Mariana Krzaklewskiego nie 
było chyba polityka, który 
w inteligenckim świecie miał-
by porównywalne problemy 
ze wzbudzeniem jakiegokol-
wiek szacunku. A jego poli-
tyczna strachliwość jest nie-
prawdopodobna. (…) Demos 
już kochał Leppera i uwierzył 
Tymińskiemu. Czy była w tym 
jakaś głęboka mądrość?”.

Okładka „Sieci” informuje 
i ostrzega: „W tej kampa-

nii Duda dał z siebie wszyst-
ko! Ekskluzywna opowieść 
zza kulis”. Czyli już wiedzą, 
że z Dudy nic nie zostało.

Janusz Korwin-Mikke w „An-
gorze” albo głos ze skansenu 

mizoginów: „Tak przy okazji 
[wyborów]: śp. Roman Dmow-
ski słusznie mówił, że jeśli już 
kobiety mają mieć prawo gło-
su, to na pewno nie mężatki. 
Bo albo żona głosuje tak jak 
mąż (a wtedy można dać mu tę 
kartkę, a ona może spokojnie 
zająć się dziećmi) – albo gło-
suje inaczej niż mąż, a wtedy 
małżeństwo musi się rozpaść. 
(…) Bo jeśli rodzice się nie 
zgadzają, to znaczy, że jedno 
z nich nie ma racji. A dzieci 
chcą mieć rodziców, którzy za-
wsze wiedzą, co robić w każdej 
sytuacji”. A co się dzieje, kiedy 
mąż głosuje tak jak żona? 

Tomasz Sommer, szef „Naj-
wyższego Czasu!”, uprzej-

mie donosi  na Twitterze: 
„Rozmawiałem wczoraj z by-
łym wpływowym działaczem 
PiS. W jego opinii hierarchia 
w partii wygląda tak: Naczel-
nik, I liga: Obajtek, Marta K., 
Sasin, Brudziński, Kurski, Pani 
Basia, Kamiński, II liga: Duda, 
Morawiecki”. Takie tam złośli-
wości „byłego wpływowego”.
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