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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Minister Łukasz Szumowski nie zawiódł prezesa Kaczyńskiego. Wolał rozczarować tych telewi-
dzów, którzy widzieli w nim lekarza troszczącego się przede wszystkim o zdrowie Polaków. 
Bardzo sprawna autokreacja wyniosła go na szczyty popularności. Spośród polityków to on 

cieszył się największą wiarygodnością. Bo umiejętnie budował zaufanie do siebie. Swoimi występa-
mi medialnymi trafnie odpowiadał na naturalne w czasach epidemii oczekiwania społeczne. Ludzie 
szukali autorytetu, który zmniejszyłby ich strach przed niewidzialnym, a groźnym wirusem. Szukali 
i w osobie Szumowskiego taki znaleźli.

Spodziewali się jednak, że podobnie jak zdecydowana większość lekarzy i autorytetów medycz-
nych minister zaprotestuje przeciw szaleńczym planom Kaczyńskiego, który chce w maju zorgani-
zować wybory prezydenckie. Polacy, ufając Szumowskiemu, widzieli w nim tego, kto stanowczym 
protestem zatrzyma tę spiralę absurdu. Ludzi uwiedzionych przez Szumowskiego spotkała przykra 
niespodzianka. Zamiast dobrotliwego lekarza zobaczyli twardego i bezwzględnego polityka. Niczym 
nieróżniącego się od innych graczy i grajków politycznych.

Szumowski do polityki trafił z własnego wyboru. Poszedł tam, gdzie mu najbliżej z jego poglądami, 
które – delikatnie mówiąc – są bardzo wychylone w prawo.

I jako frontowy polityk partii rządzącej zrobił w chwili próby to, czego od niego oczekiwał prezes 
Kaczyński. Zna prezesa na tyle dobrze, że wie, co trzeba zrobić, by go zadowolić. I że jak trzeba sobie 
przy tym pobrudzić ręce, to trudno. Taki jest koszt osobisty bycia ministrem. A Szumowski lubi to 
zajęcie, zwłaszcza lubi brylowanie w mediach.

Jest chyba wśród ministrów zdrowia rekordzistą świata. Gdyby policzyć jego występy, wywiady, 
konferencje prasowe, można by się zastanawiać, kiedy ma czas na żmudną i czasochłonną pracę orga-
nizatorską. Efekty takiego stylu pracy widać w szpitalach i w tym, jak marnie pracownicy służby zdrowia 
są zaopatrzeni w podstawowy sprzęt ochronny. Nie znam żadnych pochlebnych opinii tego środowiska 
na temat pomocy, jaką otrzymuje ono ze strony ministra zdrowia. By przerwać powszechną krytykę 
bałaganu i braku działań, zakazano lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom wypowiedzi dla mediów.

Kaczyński jeszcze trzyma to swoje szemrane towarzystwo twardą ręką. Jeszcze się go boją. 
Ale uścisk ma już nie taki jak wcześniej. Zobaczymy, czy nie znajdzie się kilku posłów z obozu 
rządzącego, którzy nie poprą bezsensownego i niebezpiecznego dla zdrowia Polaków głosowania 
korespondencyjnego.
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Prof. Andrzej Romanowski
Klerykalizm i antykomunizm PiS 
wzięły się z Solidarności

Arabscy i żydowscy 
lekarze razem przeciwko 
wirusowi

Azjaci w Polsce, 
czyli rasizm w dobie 
pandemii

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

  10 lat kłamstwa smoleńskiego 
Dziękuję za wspomnienia 

o osobach związanych z lewi-
cą, które zginęły w katastrofie 
smoleńskiej. Niestety, mam 
wrażenie, że lewica nie podnio-
sła się po ich stracie. ICH nie 
da się tak po prostu zastąpić.

Aleksandra Komorowska

  Komu więcej swobód?
Wychodząc spod rządów PRL, nie przypusz-

czałem, że wkrótce doświadczę także repre-
syjnych rządów prawicy. Nie kwestionuję tu 
większości racjonalnych ograniczeń swobód 
obywatelskich na czas walki z epidemią koro-
nawirusa. Uważam je za zasadne i konieczne. 
Nie mogę jednak akceptować rozporządzeń 
niemądrych, mających cechy znęcania się nad 
obywatelami. Przykład: przyznano psom (i przy 
okazji ich właścicielom) prawo do korzystania ze 
spacerów zdrowotnych. Natomiast pozbawio-
no tego samego prawa pozostałych obywateli. 
W tym tę ich grupę, której lekarze zgodnie za-
lecają spacery zdrowotne poza domem, a więc 
rekonwalescentów i chronicznie chorych. Psy są 
ważniejsze niż obywatele?

Równie bulwersujące jest to, że obecna pra-
wicowa administracja Lasów Państwowych od-
cięła się od takich potrzeb społeczeństwa i stała 
kolejnym działem aparatu ucisku, ogłosiwszy 
zakaz wstępu obywateli do wszelkich lasów, nie 
tylko do ich zbytnio uczęszczanych fragmentów 
podmiejskich. Zauważmy, że jest to odcięcie do-
stępu do prawie jednej trzeciej obszaru kraju, 
i to najzdrowszej, gdyż niepenetrowanej ani 
przez tłumy ludzi, ani przez wirusa. Najdogod-
niejszej do rekonwalescencji! A gdzie szacunek 
dla suwerena?

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

 Wybory
Gdyby w odpowiednim cza-

sie Ziobro i Kamiński zostali 
pociągnięci do odpowiedzial-
ności za łamanie prawa i nad-
używanie uprawnień, ta ekipa 
zastanowiłaby się kilka razy 
przed podjęciem tego typu 
działań. A może i każda inna.
 MS
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Ewa, Ormianka, która obudziła się z katatonii. World Press Photo, 
I miejsce w kategorii portret. Autor, Tomasz Kaczor, jest freelance-
rem, animatorem kultury, edukatorem. Zdjęcie Polaka, pierwszy 
raz w historii konkursu, było także nominowane do Zdjęcia Roku.

 Wirusa ci dostarczymy 
W najbliższych dniach może dojść do wybuchu zakażeń w Lu-

blinie. Chodzi o aktywność kominiarzy sprawdzających przewody 
kominowe w blokach mieszkalnych. W tych dniach zapowiedzia-
no wizyty kominiarzy w wieżowcu na osiedlu Nałkowskich (a ad-
ministrująca tym blokiem spółka Ad-Bud zajmuje się znacznie 
większą liczbą nieruchomości). Czy ktoś wyłączył myślenie, czy 
też stara się nadać nową treść rządowemu hasłu: „Zostań w do-
mu – wirusa ci dostarczymy”? Janusz Polanowski
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Są wybory, jest znaczek
Wszyscy wiedzą, że wybory w maju to 
szaleństwo. Ale na prawicy bardziej od 
wirusa boją się prezesa K. Bo jak prezes 
czegoś chce, to ma. Albo ma mieć. Na 
przykład wybory korespondencyjne. Z po-
mysłu Kaczyńskiego najbardziej radują się 
listonosze. Choć trochę się martwią, czy 
Poczta Polska zdąży wypuścić na wybory specjalny znaczek. I czy 
prezes będzie zadowolony z wybranego zdjęcia.

Książę Lubomirski, a może nawet król
Na prima aprilis niektóre gazety próbują oszukać czytelników. 
Myśleliśmy, że 1 kwietnia taki żart zrobiła „Gazeta Polska” z Jana 
Lubomirskiego. Napuszonego megalomana, który łyka najgłupsze 
komplementy jak kura pszenicę. Już pierwsze pytanie Sylwii Koło-
dyńskiej było primaaprilisowe: „Czy powinnam się zwracać do Pana 

– Książę?”. Ale cała rozmowa była 
w dworskim dygu z przykucem. 
Bla, bla. O genie wybitnych wo-
dzów, mecenacie artystycznym, 
podarowanych kolekcjach, kon-
stytucji rodu itd. 
Lubomirski udanie udawał głupka, 
który nie słyszał o katorżniczej pra-
cy tysięcy ludzi, o ich okropnej bie-
dzie, o pańszczyźnie, która w Pol-

sce należała do najbardziej nieludzkich w Europie, ani o pasożytach 
z tytułami, które konstytucja zniosła w 1921 r. Ale czego można 
oczekiwać od kogoś, kto porównuje swój tytuł książęcy z księciem 
Karolem. I pewnie myśli o koronacji (nie mylić z koronawirusem).

Omijajcie Siemianowice Śląskie
Kiedy mieszkańcy Siemianowic Śląskich wybrali sobie na prezyden-
ta Rafała Piecha na drugą kadencję, i to z wielkim, bo 84-procen-
towym poparciem, na coś pewnie liczyli. Niechybnie na wsparcie 
Niepokalanego Serca Maryi, które im Piech obiecał w kampanii. 
Od Mateusza Cieślaka z „Nie” wiemy, 
że Piech wybrał Maryję, ponieważ „była 
mieszkaniem Chrystusa”. Z Panem Bo-
giem Piech rozmawiał osobiście na jed-
nym ze szczytów w Beskidach. A potem 
również osobiście przekazał Matce Bo-
skiej mosiężny klucz z napisem: „Klucz 
do bram miasta”. Prawda, że trudno 
w to uwierzyć? A mieszkańcy Siemiano-
wic Śląskich uwierzyli. Niestety, Matka 
Boska chyba nie polubiła Piecha. Wirus 
szaleje w jego mieście jak wszędzie.

Słowa jak ptaki
Jak się przechodzi do historii kabaretów politycznych? Celnymi sło-
wami. Mimika też musi być jak trzeba.
W styczniu Donald Trump powiedział, że „Stany Zjednoczone są 
silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej”. Widzimy, widzimy.
A w lutym Michał Karnowski z tygodnika „Sieci” ogłosił, że „jeszcze 
kilka lat takiego rozwoju i znajdziemy się w europejskiej ekstra- 
lidze”. Jako ludzie małej wiary pytaliśmy, co sądzi o tym Europa. 
Niestety, do tej pory nie trafiliśmy na kogoś, kto słyszał, że nad-
chodzi nowy czempion Europy. I co gorsza, nikt tam nie słyszał 
o Karnowskim.
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Premier Mateusz Morawiecki (PiS) w towarzy-
stwie wicepremiera Sasina powitał na lotnisku 
transport z maseczkami, kombinezonami ochron-
nymi i przyłbicami, który na pokładzie największe-
go samolotu transportowego na świecie przyleciał 
z Chin. W Czechach trzy tygodnie temu ten samo-
lot z chińskim sprzętem witała obsługa lotniska.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej (PiS), zamiast zająć się dramatyczną 
sytuacją w domach opieki, przerzuca odpowie-
dzialność, na kogo się da. Jej zdaniem winne są 
samorządy, lekarze i pielęgniarki. A naszym? Tylko 
jej dymisja może zakończyć tę kompromitację i ura-
tować życie pensjonariuszom tych placówek.

Konstanty Radziwiłł, wieloletni nieudany minister 
zdrowia w rządzie PiS, a obecnie z nominacji tej 
partii wojewoda mazowiecki, kompletnie nie radzi 
sobie z sytuacją w podlegających mu szpitalach.

Ponad 11 tys. kierowców straciło w ciągu pierw-
szych trzech miesięcy tego roku prawa jazdy 
z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości 
o 50 km/h. 

Zofia Klepacka, windsurferka o skrajnie prawi-
cowych poglądach, w wielkanocną niedzielę 
o godz. 7 rano odpalała petardy i krzyczała: „Zmar-
twychwstał! Jezus zmartwychwstał!”. Przydałby 
się patrol policji i alkomat.

Badacze z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu stworzyli pierwszy pol-
ski test genetyczny do wykrywania wirusa. Test 
wyprodukują trzy polskie firmy. Jeden ma koszto-
wać 53 zł.

Ks. Zbigniew Wyka, proboszcz parafii w Mierzynie, 
69 120 zł z funduszy zebranych na budowę nowe-
go kościoła przeznaczył na zakup dwóch respira-
torów dla Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.

Reporterka Katarzyna Kobylarczyk i debiutant-
ka Joanna Gierak-Onoszko znalazły się w fina-
le 11. Nagrody im. Kapuścińskiego za reportaż 
literacki.

Jan Zając z warszawskiego XIV LO im. Stanisława 
Staszica jest pomysłodawcą bezpłatnych korepe-
tycji z nauk ścisłych dla dzieci pracowników służby 
zdrowia. Pomoc zadeklarowało ponad 500 osób – 
uczniów, studentów i nauczycieli.

Rośnie produkcja wina w Polsce. W sezonie 
2018/2019 230 zgłoszonych do ewidencji KOWR 
producentów wina wyprodukowało 12 716 hl wina, 
w tym 7761 hl wina białego.

Na 6777 ha uprawia się w Polsce konopie włókni-
ste, najwięcej w województwie warmińsko-mazur-
skim – na 2868 ha.

FOT. YOUTUBE (2), A-MEM



Czego się nauczyłam/łem w czasie kwarantanny?YTANIE
TYGODNIA

GRAŻYNA BARSZCZEWSKA,
aktorka, reżyserka i piosenkarka

Niby teoretycznie o tym wiedziałam, 
ale przekonałam się w praktyce, że nie 
muszę latać jak z pieprzem i że świat się 
kręci także bez mojej aktywnej obecno-
ści. A ja, siedząc na czterech literach, 
jakoś do tej pory się nie nudzę.

SYLWERIUSZ KRÓLAK,
Fundacja Praw Obywatelskich

Dla mnie największą nauką z okresu 
przymusowego odosobnienia jest przy-
kładanie jeszcze większej wagi do zasady 
mówiącej, że umów należy przestrzegać. 
Mam na myśli to, że wszelkie umowy za-
wieramy nie na czas, kiedy jest dobrze, 
ale na taki, kiedy jest źle. Najistotniejszą 
społecznie umową jest konstytucja; po-
nieważ została przyjęta w referendum, 
jest najpełniejszym wyrazem woli suwe-
rena. Zwłaszcza w ciężkich czasach, ja-
kie obecnie przeżywamy, zasady zapisane 
w konstytucji powinny być nienaruszal-
ne, gdyż stabilizują one nasze państwo. 
Jednocześnie są drogowskazem pokazu-
jącym zarówno społeczeństwu jako cało-
ści, jak i każdemu z nas jako obywatelowi 
drogę powrotu do normalności. To chyba 
najważniejsze przekonanie, jakie wynoszę 

z sytuacji, którą w skrócie myślowym na-
zywamy kwarantanną.

PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ,
Wiosna

Nauczyłam się, że trudno funkcjono-
wać bez obecności rodziny i przyjaciół. 
Nie spotykam się m.in. z rodzicami, a po-
nieważ widywaliśmy się kilka razy w ty-
godniu, jest to dla mnie i dla moich dzieci 
bardzo ciężkie. Z bardziej przyziemnych 
spraw: tak jak wiele Polek i Polaków oraz 
ludzi na całym świecie wzbogaciłam zdol-
ności w zakresie pracy zdalnej i widzę, że 
również po epidemii mogłoby tak pra-
cować więcej osób, niż dotychczas my-
ślano. Przekonałam się też niestety, jak 
wprowadzone obostrzenia, choć potrzeb-
ne, mogą wpływać na bezpieczeństwo 
osób dotkniętych przemocą domową czy 
mieszkających samotnie. I niezależnie od 
tego, jak bardzo uważamy się za społe-
czeństwo solidarne, do końca jeszcze nim 
nie jesteśmy.

RADOSŁAW S. CZARNECKI,
działacz społeczny

Zawsze byłem zdystansowany do 
rzeczywistości, ale teraz nabrałem jesz-
cze większego dystansu, zwłaszcza do 

tego, co się dzieje w Polsce. Bo kiedy 
porównuję sytuację u nas i na świecie, 
to tym bardziej zdaję sobie sprawę, że 
jesteśmy prowincją – przede wszystkim 
intelektualną.

SZYMON TALAREK,
uczeń CLVII LO w Warszawie

Nauczyłem się w domu więcej, niż 
nauczyłbym się w szkole, musząc cho-
dzić na lekcje z przedmiotów, których 
nie zdaję na maturze. Obecnie mogę się 
skupić praktycznie tylko na przedmiotach 
maturalnych, zamiast na tych mniej dla 
mnie ważnych. 

Czytelnicy PRZEGLĄDU 
MAREK SOSKA

Jak jeszcze dokładniej segregować 
odpadki. Staram się wychodzić osob-
no z każdą frakcją w trzygodzinnych 
odstępach.

BRUNO SKALSKI
Jak zrobić drinka z coli i spirytusu rek-

tyfikowanego.

AGNIESZKA ZAWADZKA
Doceniać...

Not. Michał Sobczyk
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PUBLICYSTYKA

Robert Walenciak

Rzecz jest prosta i oczywista – 
w czasie kryzysu społeczeństwa po-
trzebują przywództwa. Instynktownie 
szukają lidera, wodza na polu bitwy, 
który ramię w ramię z walczącymi – 
bo taki jest europejski zwyczaj – zma-
ga się z wrogiem.

Tymczasem w Polsce mamy sy-
tuację wyjątkową. Postać numer 1 
w polityce udaje, że jest zwykłym po-
słem, i umywa ręce od wszystkiego. 
Poza tym wszem wobec pokazuje, że 
jest ponad prawem i ponad wszystki-
mi. Wjeżdża limuzyną z ochroniarzami 
na Powązki, choć nikt tam nie wjeż-
dża. Jakby ten „zwykły poseł” chciał 
pokazać nam wszystkim, co może. 
Psując napisany przez siebie scena-
riusz – że rządzą prezydent, premier, 
ministrowie.

A oni tylko odgrywają te role. Bo 
przecież przywódcami nie są. Prezy-
dent przebrany w mundurek jeździ 
po Polsce, premier przyjmuje uro-
czyście samolot z Chin, organizując 
na lotnisku konferencję prasową. 
Obaj chcą być ważni, ale są śmieszni. 
Polacy zostali sami.

•
To element podstawowy w na-

szym postrzeganiu państwa i spo-
łeczeństwa – przywódca w czasach 
kryzysu, w godzinie próby, musi być 
z narodem. Jest wiele tego przykła-
dów, ograniczmy się więc do kilku.

W czasie II wojny światowej, mimo 
bombardowań Londynu, król Jerzy VI 
nie wyprowadził się z pałacu Bucking- 
ham. To był oczywisty gest solidar-
ności z narodem. Podobnie jak zasto-
sowanie się do rygorów wojennych 
– np. do racjonowania wody. Razem 
z królem w Londynie została jego ro-
dzina. Gdy wybuchła wojna, propo-
nowano królewskim córkom, Elżbie-
cie i Małgorzacie, wyjazd do Kanady. 

Na co odpowiedziała królowa: „Dzieci 
nie pojadą beze mnie. Ja nie opusz-
czę króla. Król nigdzie nie wyjedzie”.

Polska podczas II wojny świato-
wej. Okupowany kraj uwielbiał gen. 
Sikorskiego, który stał na czele wal-
czących (u boku aliantów) oddziałów. 
A jednocześnie z pogardą traktowano 
marsz. Rydza-Śmigłego, byłego naczel-
nego wodza, który uciekł do Rumunii.

Przejdźmy do czasów powojen-
nych. W roku 2002 wszystko wska-
zywało, że w wyborach w Niemczech 
klęskę poniesie SPD kanclerza Ger-
harda Schrödera, a władzę przejmie 
CDU, która w sondażach miała du-
żą przewagę. Ale latem wschodnie 
Niemcy nawiedziła powódź. Schröder 
zaangażował się w pomoc, odwiedzał 
zalane miasteczka, nosił worki z pia-
skiem, nie zdejmował gumowców. 
I dosłownie o włos przeskoczył kan-
dydata chadeków Edmunda Stoibera.

Te przykłady pokazują, czego oby-
watele w Europie oczekują od swoich 
przywódców. Że bardzo ważne jest 
dla nich poczucie wspólnoty, wspólne 
znoszenie niewygód, wspólna walka 
z przeciwnościami. Przywódca musi 
być z narodem, a nie ponad nim.

•
A jak jest w Polsce podczas epi-

demii? Dziś na całym świecie rzą-
dzący zajmują się de facto dwoma 
sprawami. Po pierwsze, jak zwalczyć 
epidemię. A po drugie, jak uchronić 
gospodarkę przed katastrofą. W Pol-
sce natomiast władza zajmuje się 
wyborami prezydenckimi. Chach-
męci przy tym, łamiąc orzeczenie 

Trybunału Konstytucyjnego i samą 
konstytucję. Wszystko po to, by na 
kolejną kadencję prezydentem został 
Andrzej Duda.

Inne sprawy, takie jak walka z pan-
demią czy ratowanie gospodarki, są 
na drugim planie. Tu mamy, z jednej 
strony, wielkie zaniedbania i błędy, 
a z drugiej – show. Spółki skarbu 
państwa zrzuciły się na zakup mate-
riałów ochronnych i przyleciały one 
do Polski specjalnie wynajętym naj-
większym samolotem świata. Wyna-
jem kosztował 12 mln zł. Koszt do-
starczenia ładunku był więc dziesięć 
razy większy, niż gdyby przyleciał 
on normalnymi samolotami. Ale co 
tam koszt. Samolot witali premier 
Morawiecki i wicepremier Sasin, uro-
czystość (tak to oficjalnie nazwano!) 
transmitowała telewizja publiczna.

•
A prawdziwa twarz władzy? Jeżeli 

ktoś miał jakieś wątpliwości, jak ona 
wygląda, wystarczyło popatrzeć, jak 
PiS obchodzi rocznicę katastrofy smo-
leńskiej. Składanie wieńców przed 
pomnikami na placu Piłsudskiego 
w Warszawie – sami ważni partii rzą-
dzącej pod czujnym okiem prezesa, 
jeden obok drugiego. I scena druga – 
Jarosław Kaczyński w asyście ochro-
niarzy wjeżdża limuzyną na Cmentarz 
Powązkowski, by złożyć kwiaty na 
grobie matki. Wjeżdża – bo chce.

Działo się to w dniach, kiedy rząd 
PiS nałożył na Polaków faktyczny za-
kaz wychodzenia z domów, żeby wza-
jemnie się nie zarażali. A jak już wyj-
dą, obowiązuje ich zakaz zgromadzeń 

Powitanie transportu sprzętu ochronnego z Chin, 14 kwietnia br.

Epidemia koronawirusa 
pokazała z całą ostrością 

patologię polskiego 
życia politycznego

Po pierwsze, propaganda
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i zbliżania się na odległość mniejszą 
niż 2 m. Na ten czas zamknięte zosta-
ły również cmentarze. Nikt nie mógł 
odwiedzić grobów bliskich.

Miliony Polaków do tych obostrzeń 
się zastosowały. Zwłaszcza że niezdy-
scyplinowanych policja karała manda-
tami. I nagle oni wszyscy zobaczyli na 
ekranach telewizorów, że jest w tym 
kraju grupa, której ograniczenia nie 
dotyczą, która jest ponad prawem.

Jak zrozumieć tę ostentację? Czyż-
by Jarosława Kaczyńskiego, bo to on 
tym wszystkim kierował, zaślepiła py-
cha? A może powodowała nim chęć 
pokazania innym, kto tu jest panem? 
Wołał przecież swego czasu w Sejmie: 
jesteśmy dobrymi panami! Może uwa-
żał, że on, jako władca, może robić, co 
chce? Czyli uznał, że w Polsce obowią-
zuje wschodni model sprawowania 
władzy. A może odczucia milionów po 
prostu go nie obchodzą?

Tak czy inaczej zobaczyliśmy, że 
władza jest nie z narodem, ale po-
nad nim. I o żadnej wspólnocie nie 
ma mowy.

•
Teoretycznie przywódcą na czas 

epidemii powinien być generał od 
zdrowia, czyli minister Łukasz Szu-
mowski. I na pierwszy rzut oka tak 
jest – minister występuje na konferen-
cjach prasowych i jego popularność 
ostatnio wręcz wystrzeliła w górę. Tyl-
ko że nawet średnio zainteresowani 
polityką wiedzą, że firmuje on własną 
twarzą coś, na co ma niewielki wpływ.

Jako anegdotę warto przypomnieć, 
że PiS jeszcze nie tak dawno jego sta-
nowiskiem handlowało. Jak wyjawił 
Tomasz Grodzki, zaraz po wyborach 
parlamentarnych to obecnemu mar-
szałkowi Senatu proponowano resort 
zdrowia w zamian za porzucenie PO. 
Grodzki ofertę odrzucił. I tak PiS zosta-
ło z Szumowskim.

Dziś jest inna sytuacja. Polacy słu-
chają jego konferencji, na których 
zapowiada a to obostrzenia, a to 
poluzowanie. Ostatnio zapowiedział 
obowiązek chodzenia w maseczkach. 
Od 16 kwietnia. Do czasu opracowa-
nia szczepionki. Czyli, realnie rzecz 
biorąc, pewnie co najmniej rok.

Historię z maseczkami warto zresz-
tą przypomnieć. 24 stycznia potwier-
dzono pierwszy przypadek zakażenia 
w Europie. A 29 stycznia, po wezwa-
niach opozycji (wyśmiewanych przez 
rządzących), zebrał się w Ministerstwie 
Zdrowia sztab antykryzysowy. Wtedy 

już było wiadomo, że gdy nadejdzie 
epidemia, potrzebne będą środki de-
zynfekujące, maseczki, rękawiczki jed-
norazowe, stroje ochronne itd. No i te-
sty do diagnozowania koronawirusa.

Ale rząd do takich spraw nie miał 
głowy. 30 stycznia główny inspektor 
sanitarny Jarosław Pinkas mówił: 
„Zagrożenie zarażeniem koronawiru-
sem jest bliskie zeru”. Michał Dwor-
czyk, szef kancelarii premiera, zapew-
niał, że państwo przygotowało się 
na każdy rodzaj zagrożenia. Minister 
Szumowski był zaś na nartach we... 
Włoszech. A 12 lutego Polska Agen-
cja Inwestycji i Handlu chwaliła się, 
że pomogła polskiej firmie sprzedać 
16 tys. maseczek do Chin.

Ba! Sam minister Szumowski w lu-
tym w radiu RMF FM mówił, że ma-
seczki nie chronią przez zakażeniem. 

W tym samym czasie lekarze przyj-
mowali pacjentów, praktycznie nie 
mając żadnych środków ochrony: 
maseczek, rękawic, gogli, kombine-
zonów. I to oni znaleźli się w grupie 
najczęściej zarażanych (co siódmy za-
rażony to pracownik służby zdrowia) 
i sami zaczęli zarażać.

Co na to minister Szumowski? Od-
powiadał, że to wina dyrektorów szpi-
tali, którzy powinni wcześniej sprzęt 
ochronny zakupić. Może w normal-
nych czasach, ale nie w czasach 
zarazy! A państwo (czyli minister 
Szumowski) najpierw przez długie ty-
godnie nic w sprawie maseczek nie 
robiło, potem opowiadało, że to coś 
niepotrzebnego, a teraz okazuje się, 
że maseczki są obowiązkowe.

Minister przez długie tygodnie za-
powiadał, że po Wielkanocy powie 

Polakom, czy wybory 10 maja będą 
bezpieczne, czy nie. I co? Powiedział 
tyle, że normalne wybory mogą się 
odbyć za dwa lata, ale głosowanie ko-
respondencyjne jest bezpieczniejsze. 
W ten oto sposób Łukasz Szumowski 
zmienia się w aparatczyka. Takiego, 
który powie wszystko, pod warun-
kiem że nie będzie to sprzeczne z wo-
lą prezesa. Taką ma granicę wolności.

•
A jaką granicę wolności ma Ma-

teusz Morawiecki? Nie większą. 
W ekipie rządzącej przejął rolę odpo-
wiedzialnego za gospodarkę, to on 
trzyma tarczę antykryzysową, którą 
ma osłaniać przedsiębiorców. To on 
zwołuje kolejne konferencje prasowe, 
podczas których opowiada o miliar-
dach, jakie wepchnie, by rozruszać 
gospodarkę i pomóc biznesowi.

Często w tych konferencjach 
uczestniczy prezydent Andrzej Duda. 
Wiadomo dlaczego – prowadzi kam-
panię, więc trzeba go pokazywać. 

To są oczywiście propagandowe 
czary-mary, prezydent nie jest od 
kreowania polityki gospodarczej, to 
nie jego kompetencje, ale sprawa 
rządu i parlamentu. Podobnie propa-
gandowymi bajkami były tzw. wizyty 
gospodarcze, które prezydent składał 
w marcu. W rafinerii Jedlicze przy-
glądał się, jak nalewany do kanistrów 
jest płyn dezynfekujący, w Garwolinie 
wizytował tamtejszy szpital. A witał 
go ubrany w strój ratownika pogoto-
wia dyrektor tego szpitala, radny PiS.

Niektórzy więc zaczęli wołać, że oto 
rodzi się nam grupa rekonstrukcyjna 
gospodarskich wizyt Edwarda Gierka. 
Ale to nieprawda, wizyty Gierka były 

Wizyta Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach, 10 kwietnia br. 

FOT. PAP/LESZEK SZYMAŃSKI, JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS
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Rozmawia Robert Walenciak

Panie profesorze, jak w czasie 
pandemii reagują Europej-
czycy? Czyich słów słuchają? 
Na kogo patrzą? 

– Na lekarzy i na pielęgniarki. Po-
litycy są w cieniu. To jest pole wal-
ki, na którym umierają tysiące ludzi. 
A ta walka trwa w szpitalach, nie 
w gabinetach ministrów.
Lekarze, dyrektorzy szpitali zastąpi-
li polityków?

– Nie zastąpili. Ale uwaga skupia 
się na tych, którzy mają w rękach in-
strumenty ocalenia ludzi. I chodzi nie 
tylko o tych, którzy są chorzy, bo ska-
la zachorowań tu, we Włoszech, jest 
tak ogromna, że w taki czy inny spo-
sób dotyka to praktycznie wszyst-
kich. Dlatego rozumiem, że w Polsce 
ludzie bardziej słuchają dzisiaj mi-
nistra Szumowskiego, chociaż jest 
nie epidemiologiem, tylko kardiolo-
giem, niż prezesa z Nowogrodzkiej. 
Tak samo w Stanach Zjednoczonych 
dr Anthony Fauci, dyrektor Naro-
dowego Instytutu Alergii i Chorób 
Zakaźnych, ma poważanie większe 
niż prezydent. Ale nie oznacza to, 
że lekarze powinni podejmować za 
polityków decyzje. I nie jest tak, że 
politycy mogą się zasłonić, dziś czy 
jutro, jakimiś podpowiedziami leka-
rzy. W demokracji decyzje podejmują 

ci, którzy zostali wybrani i którzy są 
politycznie odpowiedzialni. 

Słucha ekspertów, nie ucieka  
od odpowiedzialności

Jak na tym tle wypada premier 
Giuseppe Conte? 

– Uważam, że postępuje właściwie. 
Słucha ekspertów, ale nie ucieka 
od odpowiedzialności politycznej, 
mówi: oni mi doradzają, a ja decy-
duję. To wzbudza zaufanie. Podjął 
parę trudnych decyzji. Włochy by-
ły przecież pierwszym w Europie 
krajem, który wirus dopadł tak po-
twornie. Wyobraźmy sobie, że Wło-
chami rządziłby dziś Matteo Salvini.  
To byłaby tragedia.
A wydawałoby się, że Salvini, prawi-
cowy populista, w takim momencie 
powinien się czuć jak ryba w wo-
dzie, podczas gdy Giuseppe Conte, 
profesor z uniwersytetu, zupełnie 
odwrotnie. 

– Salvini kompletnie zszedł ze sce-
ny. Spadają mu wyniki popularności. 
Ludzie odwracają się od niego. Oka-
zało się, że jest tylko demagogiem, 
że realnych problemów nie rozwiązu-
je. Zresztą gdy był ministrem spraw 
wewnętrznych, także nie rozwiązał 
żadnego problemu, choćby w spra-
wach imigrantów. Rzadko bywał 
w ministerstwie, jeździł tylko po kraju 
i wysyłał tweety.
Kryzys weryfikuje wartość 
polityków? Conte sprawdził 
się w tej sytuacji jako premier, 
lider rządu?

– Uważam, że się sprawdził. Ow-
szem, można powiedzieć, że zwlekał 
z decyzją o zamknięciu kraju, o kwa-
rantannie. W końcu tę decyzję pod-
jął. I pod tym względem wiele kra-
jów naśladuje Włochy. Tyle że dzisiaj 
w dalszym ciągu 600 osób każdego 
dnia umiera. Do tego kwarantanna 
trwa już półtora miesiąca. Zaczynam 
mieć obawy, że podjęte środki nie 
wystarczają. Że Chińczycy wprowa-
dzili dużo ostrzejsze reguły, ale nie 
wiem, czy można je zaaplikować 
w Europie.
Conte mówił, że trzeba zbudować 
nową konstrukcję europejską, że 
powinna się opierać na zasadach 
jedności, solidarności. Czy to ma 
sens? Czy jest to realny program, 
a nie hasło rzucone ad hoc?

– Takie deklaracje słyszymy od po-
lityków od iluś tam lat, to trzeba oce-

Odszedł

Redaktor Kazimierz Zarzycki (1939-2020)
Dziennikarz z pasji i przekonania. Redaktor naczelny katowickiego dziennika 

„Wieczór”, zastępca redaktora naczelnego „Trybuny Robotniczej”, 
szef Telewizji Katowice i twórca tygodnika „Tak i Nie”.

Stracił pracę w stanie wojennym, bo nie podpisał listy zwolnienia 
111 dziennikarzy TVP Katowice.

Polityk o lewicowych poglądach, poseł na Sejm IV kadencji z ramienia SLD. 
Wieloletni działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a później 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym był członkiem 
Prezydium Zarządu Głównego i prezesem Zarządu Oddziału w Katowicach.

Żegnamy Przyjaciela,
Lidera naszego środowiska, 

Człowieka mądrego, ideowego i zawsze otwartego na problemy ludzi.

Jerzy Domański – przewodniczący Zarządu Głównego SDRP
Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny Zarządu Głównego SDRP

bardziej autentyczne. No i można było 
w ich trakcie coś załatwić.

Ostatnią inicjatywą Morawieckie-
go było ogłoszenie, że polska go-
spodarka będzie odmrażana. A kon-
kretnie? Będzie już można wejść do 
lasu. Poza tym nic nie wiadomo. Jak 
czytamy w „Rzeczpospolitej”, „ro-
dzice nie dowiedzieli się, kiedy ich 
dzieci wrócą do szkół, przedszkoli 
i żłobków. Biznes nie dowiedział się, 
kiedy ich interesy będą mogły ru-
szyć. Pracownicy nie usłyszeli, kiedy 
wrócą do pracy. (…) I nie byłoby za-
skakujące, że władza nie chce przed-
stawić konkretnych terminów od-
mrożenia życia Polaków, gdyby nie 
to, że ta sama władza jest pewna, że 
wybory prezydenckie mogą odbyć 
się za ponad trzy tygodnie. PiS nie 
chce ryzykować życiem i zdrowiem 
Polaków, kiedy mowa o gospodarce 
i opiece nad dziećmi, ale już nie ma 
skrupułów ryzykować, gdy chodzi 
o zapewnienie reelekcji prezydento-
wi Andrzejowi Dudzie w maju”. Żeby 
władzy raz zdobytej nie oddać nigdy.

Innymi słowy, są w Polsce sprawy 
drugorzędne, takie jak odmrażanie 
gospodarki i koronawirus, i pierwszej 
wagi – jak reelekcja Dudy, a przede 
wszystkim dobre samopoczucie Jaro-
sława Kaczyńskiego. Niby o tym wie-
dzieliśmy, ale wydarzenia z czasów 
epidemii pokazały to z całą ostrością.

Robert Walenciak
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niać nie po intencjach, tylko 
po czynach. Niestety, logi-
ka modelu integracji, którą 
przyjęliśmy, jest taka, że de-
cydują państwa narodowe, 
a przecież ich przywódcy są 
odpowiedzialni przed swoim 
elektoratem. I to praktycznie 
hamuje współpracę, która 
w każdych innych katego-
riach ma sens.
A Boris Johnson? Na 
początku śmiał się z ko-
ronawirusa. Mówił, że to 
nic wielkiego, że Anglicy 
się zarażą, wyleczą i będą 
uodpornieni… I w końcu 
znalazł się w szpitalu.

– Gdyby Johnson nie wy-
lądował w szpitalu, dzisiaj musiałby 
gęsto się tłumaczyć za politykę, którą 
prowadził parę tygodni temu.
Choć to makabryczne, można rzec, 
że miał szczęście, że zachorował.

– Ale wie pan, wszystkie rządy 
zlekceważyły ostrzeżenia na temat 
tego typu pandemii. Wystarczy przy-
pomnieć wystąpienie Billa Gatesa 
sprzed pięciu lat, on przed tym bar-
dzo jasno ostrzegał, rządy to zigno-
rowały i teraz płacimy za to cenę. 
W obecnej sytuacji większość decy-
zji podejmuje się w ciemno. Do dzi-
siaj nie wiemy dokładnie, jak ten wi-
rus się rozprzestrzenia i jakie środki 
pozwolą nam skutecznie z nim wal-
czyć. Bo nie mamy ani szczepionki, 
ani lekarstwa i nie ma gwarancji, że 
je zdobędziemy.

Poza tym miejmy świadomość, 
że pole manewru polityków jest 
ograniczone. Jak słyszę, że w Hisz-
panii rząd, mimo że tam wciąż jest 
bardzo duża liczba zgonów, zaczy-
na otwierać fabryki, to obawiam 
się, że nie dlatego, że tak doradza-
ją medycy, tylko że pewnych kra-
jów nie stać na bycie zamkniętymi 
przez ileś miesięcy czy nawet lat. 
Hiszpanie po prostu ryzykują życie, 
żeby nie zbankrutować. Czyli po-
wstają nowe nierówności nie tylko 
wewnątrz państwa, ale i pomiędzy 

państwami. I to mnie bardzo mar-
twi. Bo to jest główne zarzewie 
wszystkich konfliktów.

Niemcy muszą się dołożyć 
do wspólnego wysiłku

Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, 
mówił pan, że Niemcy nie wywią-
zują się z roli, która jest im przy-
pisana – lidera Unii Europejskiej. 

Teraz Angela Merkel zapowiedziała, 
że Niemcy bardziej zaangażują się 
we wspólne działania; mówiła, że 
nie ma zdrowych Niemiec bez zdro-
wej Europy. Sytuacja się zmienia? 
Niemcy poczuły, że są głównym 
rozgrywającym w Unii?

– Myślę, że Niemcy zawsze mia-
ły i mają poczucie, że są głównym 
rozgrywającym. Tylko że ilekroć 

pytałem Niemców, dlacze-
go nie dorastają do tej roli, 
odpowiadali mi: kiedy żą-
dają naszego przywództwa, 
chcą naszych pieniędzy. Ale 
sprawa jest bardziej skom-
plikowana. Nie odmawiam 
Niemcom poświęceń po 
zjednoczeniu kraju, nie od-
mawiam im zdolności ad-
ministracyjnych, dyscypliny. 
Ale nie mam też wątpliwości 
co do tego, że na Unii Euro-
pejskiej, a zwłaszcza na unii 
monetarnej, zupełnie dobrze 
wyszli. Czego nie można po-
wiedzieć o krajach południo-
wych, zwłaszcza Grecji.
Grecy zadłużali się i kupo-

wali niemieckie produkty. Ale te kre-
dyty dawały im banki niemieckie.

– Teraz więc, jeżeli Niemcy w dal-
szym ciągu chcą być krajem prospe-
rującym, muszą bardziej się dołożyć 
do wspólnego wysiłku.
Do odbudowy Europy po pandemii.

– Dlaczego Hubei, bardzo ważny 
ośrodek przemysłowy Chin, moż-
na było odgrodzić od świata i za-
mknąć? Bo ta prowincja to mniej 
niż 10% gospodarki chińskiej i cała 
reszta na Hubei i jej stolicę, Wuhan, 
pracowała. Ale gdy coś takiego 
dzieje się w Europie, w takim kraju 
jak Włochy, to musi być jakieś po-
rozumienie, że będziemy wspólnie 
ponosić odpowiedzialność. Bo ina-
czej, jak to wszystko się rozwali, jak 

kryzys uderzy w kraje Południa, to 
tylko kwestią czasu będzie, że ude-
rzy też w Niemcy.

Państwa narodowe 
zderzyły się ze ścianą

Czy epidemia na nowo zbuduje 
Unię? Czy Unia ma szansę wyjść 
z niej silniejsza?

PROF. JAN ZIELONKA
– politolog, profesor na uniwersytetach 
w Oksfordzie i w Wenecji. Wykłada 
wiedzę o europejskiej polityce 
i społeczeństwie

Spodziewam się, że wielu z obecnych polityków zostanie wywiezionych 
na taczkach. Gdy wyjdzie na jaw, że mówili jedno, a robili drugie

Czy politycy w Europie zdali egzamin?

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

W demokracji decyzje podejmują ci, którzy zostali wybrani 
i którzy są politycznie odpowiedzialni.
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– Niektórzy mówią, że zawsze, po 
każdym kryzysie wychodzi mocniej-
sza. A inni, że kolejny kryzys poka-
zuje, że ona nie jest w stanie z tego 
dołka wyjść. Obie opinie są błędne. 
Czyli?

– Ja uważam, że Unia pokona 
obecne problemy, jeśli na nowo się 
wymyśli. Dylemat, czy państwo eu-
ropejskie, czy państwa narodowe, 
nie istnieje. Nie będzie państwa eu-
ropejskiego, nikt tego nie chce, ale 
też państwa narodowe, które mają 
monopol na decyzje podejmowane 
w Unii, zderzyły się ze ścianą. Bo to 
one decydują, co się dzieje w Unii, 

nie Komisja Europejska, która władzy 
ma niewiele. I trzeba odejść od tego 
modelu, w którym państwa narodo-
we mają ten monopol.
Dlaczego to takie ważne?

– Bo ich liderzy są zależni od 
swoich egoistycznych narodowych 
wyborców, zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych. Zamiast współpracować, 
zamykamy granice i udajemy, że 
tylko państwo, nawet małe i niewy-
dolne, poradzi sobie z globalnym 
wirusem. Jak od tego odejść? Jeśli 
zgodzimy się, że państwa nie powin-
ny mieć monopolu na integrację, to 
możemy zacząć rozmawiać o innych 
modelach. Jednym ze sposobów 
jest dopuszczenie innych organów 
publicznych, takich jak miasta czy 
regiony, do decyzji w ramach Unii. 
Można powołać drugą izbę Parla-
mentu Europejskiego, gdzie ci ak-
torzy mieliby miejsce. Innym pomy-
słem jest zdecentralizowanie władzy. 
Żeby ta władza nie była w Brukseli, 
ale żeby była w tych 40 różnych re-
gulacyjnych instytucjach – w Polsce 
jest Frontex, w Kopenhadze jest unij-
na agencja ds. ochrony środowiska, 
w Wiedniu od praw człowieka… 
Dajmy więcej uprawnień tym orga-
nizacjom odpowiedzialnym za różne 
dziedziny życia. Żeby nie było tak, że 
najmniejszy problem staje się być al-
bo nie być Europy. Spójrzmy jeszcze 
inaczej – dlaczego np. Węgry czy Au-
stria mają mieć tyle samo do powie-
dzenia na temat polityki morskiej Unii 
co Hiszpania? Można to wszystko 
zmienić. Choć są zasady, które mu-
szą być stosowane przez wszystkich. 
Nie można mieć wspólnego rynku 

bez rządów prawa i niezależności sę-
dziowskiej. Bo czy można prowadzić 
transakcje finansowe lub handlowe, 
jeżeli sądy są spolityzowane? Pewne 
rzeczy muszą być uniwersalne. Ale 
do innych można zastosować ela-
styczne rozwiązania. 
A czy Unia jest gotowa na takie 
dyskusje?

– Wśród przywódców państw 
członkowskich panuje dziś przekona-
nie, że niczego nie trzeba zmieniać, 
wręcz przeciwnie, oni zabiorą zabaw-
ki i pójdą do siebie. Dlatego trzeba 
obywateli, żeby Europę zmobilizo-
wać. Żeby ją odtworzyć, wzmocnić. 

Gadanie moich proeuropejskich 
przyjaciół, że na temat Unii nic złe-
go nie można powiedzieć, bo to 
tylko woda na młyn populistów, to 
krótkowzroczne myślenie. Ludzie wi-
dzą, co się dzieje. Trzeba nazwać rze-
czy po imieniu i powiedzieć: to i to 
nie funkcjonuje. Ale to nie znaczy, że 
nam nie potrzeba Europy. Nam po 
prostu potrzeba innej Europy.

Doszliśmy do momentu, w któ-
rym trzeba pomyśleć o większej 
partycypacji społecznej, o demokra-
tycznym podejmowaniu decyzji, bo 
klasa polityczna jest coraz bardziej 
wykorzeniona ze środowiska, z któ-

rego wyszła. Sądzę, że gdy nierów-
ności zaczną narastać po tej pande-
mii, ludzie już nie będą chcieli, by 
ktoś rządził w ich interesie, ale będą 
się domagali dostępu do podejmo-
wania decyzji. 

Wygranych będzie niewielu, 
przegranych mnóstwo

Jak się spisali politycy europejscy 
w tych trudnych chwilach? Czy 
stracili kontrolę nad swoimi społe-
czeństwami, czy też ludzie im ufają?

– W okresie zagrożenia ludzie za-
wsze dają kredyt zaufania tym, którzy 
są przy władzy, bo mają nadzieję, że 
oni pewne problemy rozwiążą. Ale 
w sytuacji, kiedy ci u władzy nie tylko 
nie rozwiązują problemów, ale jesz-
cze pogarszają sprawy, nadchodzi 

dzień rozliczeń. Dlatego spodziewam 
się, że wielu z obecnych polityków 
zostanie wywiezionych na taczkach. 
Gdy wyjdzie na jaw, że mówili jedno, 
a robili drugie, że nie tylko byli nie-
przygotowani na wybuch epidemii, 
ale w dodatku, jak ta epidemia wy-
buchła, ukrywali prawdę i uprawiali 
propagandę polityczną, może dojść 
do dużych zmian.
Jak dużych?

– Kiedy patrzę na to, o czym mó-
wimy, to nie wiem, czy takie nor-
malne kryteria polityczne, które 
stosowaliśmy w czasach względnie 
normalnych, przystają do sytuacji, 
która jest kompletnie rewolucyjna. 
Granice wolności jednostki, poję-
cie dobra wspólnego, zrozumienie 
tego, gdzie się zaczyna i kończy su-
werenność terytorialna, te wszystkie 
podstawowe – nazwijmy to – umo-
wy społeczne, wspólne rozumienie 
tego, dlaczego jesteśmy ze sobą na 
przyjaznej stopie, obecna epidemia 
stawia na głowie. Spodziewam się 
bardzo dużych zmian. Każdy tego 
typu wstrząs ma wygranych i prze-
granych. W tym wypadku wygra-
nych będzie niewielu, przegranych 
– mnóstwo. I tego nie da się rozwią-
zać, rzucając pieniądze z helikopte-
ra. To trzeba rozwiązać w katego-
riach instytucjonalnych i etycznych, 
dla których trzeba znaleźć nową 
równowagę.

Trudno to nowe sobie wyobrazić.
– Nawet na ten temat nie rozma-

wiamy. Choć wiemy, że to przyjdzie. 
Na razie staramy się robić, co można, 
żeby koszty epidemii okazały się jak 
najmniejsze. Wciąż pamiętamy też 
o problemach z epoki sprzed epide-
mii, większości przecież nie rozwiąza-
liśmy. Tkwią w nas tamte urazy. Tylko 
że przyszedł kataklizm i wszystko po-
stawił na głowie. Jesteśmy w okresie 
przełomu. Oczywiście te kwarantan-
ny będą odmrażane. Ale gdy słu-
cham wirusologów, którzy mówią, że 
normalne życie nie wróci przez rok 
albo i dwa lata, dopóki nie będziemy 
mieli szczepionki lub lekarstwa, to 
nie wyobrażam sobie, że można wró-
cić do czasów, które znaliśmy przed 
wybuchem epidemii.

Robert Walenciak

Unia pokona obecne problemy, jeśli na nowo się wymyśli.

Zamiast współpracować, zamykamy granice i udajemy, 
że tylko państwo poradzi sobie z globalnym wirusem.
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FELIETON

Andrzej Romanowski

Czy pamiętamy sprzed trzech lat sukces Beaty Szy-
dło w Brukseli? Czy pamiętamy jej bohaterski opór 
przed zmasowanym atakiem możnych tego świa-

ta? Czy pamiętamy jej triumfalny powrót do Warszawy, 
dziękczynne przemówienia, pochwały i kwiaty? Zdawa-
ło się, że głosowanie 27:1 jest klęską polskiej dyplo-
macji. Tymczasem był to sukces. Od liberalnej Europy 
trzeba było odgrodzić katolicką Polskę. Tę „wyspę wol-
ności i tolerancji”.

Dziś Beata Szydło nie bryluje już w Brukseli. Jej łabę-
dzim śpiewem była niedawna awantura urządzona Ra-
dosławowi Sikorskiemu. W przyszłości więc raczej już 
nie zobaczymy pani Beatki, jak opływowo kroczy przez 
brukselskie korytarze. Ale program – bynajmniej nie jej 
program, ona była tylko wykonawczynią – pozostaje stały. 
Chodziło i chodzi o to, by między Polską a Europą ustawić 
szlaban. By – na ile to możliwe – wykopać przepaść. Bo 
trzeba (cicho sza) wyprowadzić 
Polskę z Unii Europejskiej. Nie-
koniecznie formalnie – wtedy są 
koszty i zawracanie głowy – choć 
gdyby się udało, czemu nie? Ale 
wyprowadzić faktycznie – to pod wieloma względami 
nawet lepiej. Bo w takim przypadku razem z Węgrami 
będziemy niszczyć Unię od środka. Przed trzema laty gło-
sowanie 27:1 spadło jak z nieba (choć żal, że Węgry za-
wiodły). Dziś podobną rolę odgrywa koronawirus. 

Znów więc jesteśmy sami, ale ile rzeczy się rozwiązało! 
Można wprowadzić stan wyjątkowy – nie wprowadzając 
stanu wyjątkowego. Można zakazać zgromadzeń – i zy-
skać poparcie. Można ograniczyć prawa obywatelskie 
– i spotkać się ze zrozumieniem. Pozostają wybory pre-
zydenckie – wszak stoimy na straży legalizmu i wraz z Try-
bunałem Konstytucyjnym bronimy konstytucji. Tu wpraw-
dzie jest pewien kłopot, bo przeprowadzenie wyborów 
w szczytowym momencie epidemii kłóci się z obecnymi 
obostrzeniami, ale jeżeli coś nie jest logiczne – to przecież 
suwerenowi nie przeszkodzi. A jeżeli mamy kłopot – to 
nie takie kłopoty rozwiązywaliśmy. Ograniczenia, na prze-
kór rzeczywistości, będziemy poluzowywać. A ponieważ 
chodzi nam zawsze o dobro człowieka – wybory będą ko-
respondencyjne. Jak w Bawarii. Że grozi to, jak w Bawa-
rii, zarażeniami? Wroga propaganda. Że będzie to fikcja? 
Totalsi zawsze kłamią. Że będzie mała frekwencja? A kto 
powiedział, że ma być duża? Gdzie w ogóle jest zapisane, 
że ma być próg wyborczy?

Na dodatek ten dar od TSUE! Znów będziemy mogli 
pokazać suwerenowi naszą godność. „Nie będzie Niemiec 
pluł nam w twarz” – czyż Unia nie jest niemiecka? „Nie 
będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ma-
my mieć ustrój” – czy aby też nie w języku niemieckim? 
Z czym bowiem jak z czym, ale z TSUE nie będzie proble-
mu. Postąpimy z nim jak z polskim Sądem Najwyższym. 
Jakiś wyrok? Nie respektujemy wyroków tej kasty. Będą 
wysokie kary? Niech będą! Nawet najwyższe! Gdy zacznie 
się kryzys, a totalsi będą atakować, że to przez nas, żeśmy 
wszystko przejedli i rozdali – wtedy nie tylko będziemy 
mogli ich oskarżyć, że żerują na ludzkiej tragedii, że pro-
wadzą cyniczną, polityczną grę. Bo wtedy będzie ważne 
jedno – wytłumaczenie przyczyn kryzysu. I my to zrobimy. 
Któż bowiem odpowiada za kryzys? Inni. Kiedyś Platfor-
ma, zostawiająca „Polskę w ruinie”, dziś Unia, pragnąca 
zniszczenia Polski. 

Pani Beatka już w pierwszych dniach urzędowania wy-
rzuciła z premierowskiego gabinetu flagę Unii Europej-
skiej. To był zdrowy odruch polskiej patriotki. Ale dziś je-
steśmy mądrzejsi, z flagą Unii się nie rozstajemy, na tle tej 
flagi występujemy, Unię kochamy i Unię wspieramy. Sko-
ro jednak Unia zawiodła w pandemii i jeszcze chce teraz 
do naszych trudności dołożyć kary… No to po co nam ta-
ka Unia? Co miała dać, dała, a skoro chce nas karać – jest 
nie tylko zbędna, ale i szkodliwa. To nie my chcieliśmy 
polexitu – to Unia nas z Unii wypycha. Skoro odbiera nam 
prerogatywy suwerennego państwa – musimy bronić tej 
suwerenności. Jesteśmy dumnym narodem! Obronimy 
niepodległość! Tak nam dopomóż Bóg!

A Europa? Czymże jest Europa? W Europie są puste 
kościoły. W Europie – nawet w katolickiej Irlandii – jest 
możliwa legalna aborcja. I jest możliwa eutanazja. I jest 
możliwe in vitro – ten „rodzaj wyrafinowanej aborcji”. 
Prawdziwy Polak i prawdziwy katolik takiej Europy nie 
chce. Takiej Europy mu nie żal. Taką Europę opuści z ulgą. 
Że jednak to klęska Polski? A kto powiedział, że ma być 
zwycięstwo? Wszak Polska zawsze żyła klęskami i żyła 
z klęsk. Żyje DZIĘKI klęskom! Klęska – to nasz program 
polityczny. Jak u „żołnierzy wyklętych”. 

Czy ciemny lud to kupi? 

Refleksje pesymisty

Ach, jaka piękna katastrofa!

Polska zawsze żyła klęskami i żyła z klęsk. Żyje DZIĘKI klęskom! 
Klęska – to nasz program polityczny.
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