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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Dziwny to kraj, w którym cały naród decyzją władzy siedzi w domach, a władza, która to za-
rządziła, patrząc nam prosto w oczy, mówi, że nie ma powodu, by ogłosić stan klęski żywiołowej. 
Dla PiS epidemia koronawirusa nie jest wydarzeniem aż tak ważnym, by odkładać wybory prezy-
denckie. Nie, bo nie. Taka jest odpowiedź Kaczyńskiego na każde wezwanie opozycji i ekspertów, 
by wrócił na ziemię. Do tych milionów ludzi, którzy siedzą, jak im kazano, w domach. I którzy 
coraz częściej myślą, że już czas, by tę załganą ekipę oszustów wysłać na bezrobocie. Dla wielu 
odrzucających tę władzę to może być niezapomniany widok. Na rynek pracy trafią ludzie, którzy 
dzięki PiS jako pierwszą pracę wpisali sobie do CV posadę wiceministra, prezesa czy dyrektora. 
Teraz będą mogli się sprawdzić w realnym życiu. Ale zanim tak się stanie, będą zażarcie bronili 
swoich posad. Bo dużo prawdy jest w powiedzeniu, że jak nie będą rządzić, to będą siedzieć. 
I z pewnością nie będą to procesy polityczne. 

Do tej pory było tak, że za każdą zmianą władzy nowi, poza okrzykami i pogróżkami, żadnej 
krzywdy poprzednikom nie robili. Skutkuje to coraz większym złodziejstwem i nepotyzmem. 
Wiedzą o tym również liderzy PiS. Prezes Kaczyński zawsze dbał o to, by mieć takie informacje. 
Prawdą jest, że zdarzało mu się eliminowanie z polityki tych najbardziej zdegenerowanych. Do 
czasu. Bo teraz liczy się każda, nawet najbardziej splamiona szabelka.

Hulaj, każda duszyczko, piekła nie ma.
Zobaczymy, czy mimo tak wielkiej desperacji, z jaką prawica chce przeprowadzić wybory, 

Kaczyński nie przewróci się o własne nogi. To, co teraz robi, przypomina zachowanie piłkarza, 
który, choć dobry technicznie, zakiwał się na śmierć.

Bo przecież także do polityki odnosi się sławna maksyma papy Stamma, że nie ma bokserów 
odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. 

A że na Kaczyńskiego poluje wielu polityków także z jego własnego obozu, któremuś może 
się udać. Nawet przez przypadek. I ku radości tych, którzy za rozmaite frukta i dla kariery w po-
korze znosili jego zachowania. Przewrócić się w walce o Dudę – to będzie prawdziwy chichot 
historii. Tej pisanej małą literą. Bo prawdziwie wielka, heroiczna, mająca olbrzymi wpływ na losy 
polskiego państwa i gwarantująca nasze obecne granice, miała miejsce 75 lat temu. Wojsko 
Polskie u boku Armii Czerwonej wyzwoliło ojczyznę od najstraszniejszej w naszej historii oku-
pacji. Chwała bohaterom! Hańba politykom prawicy i ich narzędziu, czyli Instytutowi Pamięci 
Narodowej! Kłamaliście i kłamiecie. Ale ta hucpa się kończy.

JACEK SUTRYK, 
prezydent Wrocławia
PiS robi sobie jaja 
z wyborców.
Spotkanie online z mieszkańcami

ANDRZEJ SOŚNIERZ, 
były szef NFZ, 
poseł Porozumienia
Testów powinniśmy 
przeprowadzać 
80-100 tys. dziennie, 
a nie jak teraz 10-14 tys.
„Rzeczpospolita”

GEN. BRONI 
MIROSŁAW RÓŻAŃSKI, 
były dowódca generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych
Nie uważam, że przed 
1989 r. wszystko było złe, 
a po – wszystko  
jest dobre.
„Dziennik Gazeta Prawna”

ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI, 
pisarz
Jesteśmy Polakami 
dzięki kulturze. Tradycja, 
do której odwołuje się 
prawicowy rząd, została 
stworzona przez artystów 
poprzednich epok.
„Polska The Times”

Nie ma polityków odpornych na ciosy



Projekt okładki: Iza Mierzejewska

FOT. EAST NEWS

HISTORIA
  8 Największy front w dziejach świata 

II wojna światowa rozstrzygnęła się  
na froncie wschodnim

PUBLICYSTYKA
14 Robert Walenciak 

Na razie mamy bunt
24 Jarosław Makowski 

Powściągliwość biskupów, 
szaleństwo władzy

KRAJ
17 Uprzejmie donoszę... 

Ludzie w maseczkach 
mniej kontrolują emocje

20 37 dni kwarantanny  
Zapasy z sanepidem

48 Na oceanie śpiewam, 
ryby nie protestują 
– rozmowa z Aleksandrem Dobą

51 Z czym dzwonią ludzie na 112 
Porno problem i karetka z lokówką

ZAGRANICA
28 Koronawirus i wielkie pranie wizerunku 

Cyfrowi giganci wykorzystują pandemię
31 Ukraina – maski włóż! 

Chcesz przeżyć – musisz być VIP-em
34 Amerykańska szkoła w chaosie 

Korespondencja z USA
37 Austria wolna od węgla 

Historyczny moment w energetyce
38 Jak Czesi widzą Polaków 

Wizerunek do poprawy

PSYCHOLOGIA
42 Szwecja dopasowała się do sytuacji 

– rozmowa z dr n. med. Anną Baran

KULTURA
44 Baryton na balkonie 

Kiedy nie ma koncertów
46 Qulturalia
66 MoMA online

OBSERWACJE
54 Argentyna zmienia język 

Żeńskie końcówki a prawa kobiet
56 Minimalizm – filozofia na XXI wiek 

Sztuka rezygnacji
58 Kwarantanna po francusku 

Konflikty i pieczenie chleba

FELIETONY I KOMENTARZE
  3 Jerzy Domański 

Nie ma polityków odpornych na ciosy
13 Andrzej Romanowski 

Bojkotować, ale myśleć
23 Jan Widacki 

A poza tym nic na działkach się nie dzieje 
27 Roman Kurkiewicz 

Rozwibrowanie rozkalibrowaniem
41 Tomasz Jastrun 

Czy leci z nami pilot? 
47 Wojciech Kuczok 

Polisa na zużycie

W NUMERZE

AMERYKAŃSKA SZKOŁA W CHAOSIE
Korespondencja z USA

NA OCEANIE ŚPIEWAM, RYBY NIE PROTESTUJĄ
– rozmowa z Aleksandrem Dobą

ARGENTYNA ZMIENIA JĘZYK
Żeńskie końcówki a prawa kobiet

ZAGRANICA
34

WYWIAD
48

OBSERWACJE
54



Prof. Paweł Kulesza, chemik
Wodór – najbardziej ekologiczny,  
ale czy bezpieczny Brazylia: wyrok śmierci na fawele

Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog
W trudnej sytuacji szukamy kozłów ofiarnych

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

  Wszyscy daliśmy się oszukać!
Działając w Szwecji na rzecz 

Solidarności, organizując pomoc 
szwedzkich związków zawodo-
wych i zbiórki pieniędzy, wspie-

rając więzionych działaczy związku, nigdy nie przypusz-
czałem, że pomagam w budowie przyszłego państwa 
kapitalistycznego.

Nie mogłem też przypuszczać, że buduję potęgę Kościo-
ła katolickiego, że powstanie IPN, że znów będzie można 
otwarcie głosić hasła antysemickie i nacjonalistyczne, że 
polski premier będzie honorował „żołnierzy wyklętych” 
i akowców kolaborujących z hitlerowskimi Niemcami.

Czuję się oszukany, a winą obarczam Wałęsę i innych 
eksdziałaczy Solidarności, a także wszystkie ekipy rządo-
we po 1989 r. Wałęsa mógł temu wszystkiemu się prze-
ciwstawić, ale nie zrobił tego, podobnie jak Kwaśniewski 
i Komorowski. O braciach Kaczyńskich nie wspominam, 
bo nie bardzo pamiętam tych działaczy Solidarności.

Jacek Nadzin

 Jakie sprawy są dziś najważniejsze dla świata pracy? 
Analiza pojęcia PRACA, która podkreśliłaby, że praca 

ma wymiar społeczny, nie może być tylko kategorią eko-
nomiczną i łączyć się z niewolniczym wyzyskiem. Walczmy 

więc nie tylko o dobry klimat dla środowiska naturalnego, 
lecz także o DOBRY KLIMAT DLA PRACY, jej właściwe 
ukierunkowanie. Bazą do wyciągania 
wniosków mogłaby być dobrze napisa-
na historia idei pracy. Osobna kwestia 
to tzw. wolontariat i bezpłatne staże, 
czyli problem wdrażania ludzi do pracy. 
Nie może ono być dla nich bezpłatne, 
ograniczać się do „podawania kawy”, 
utrzymywać stażystów w stanie wiecz-
nej adolescencji. Wolontariat nie może zastępować syste-
matycznej pracy. Dorota Kaczmarek

Kapitalizm jaki jest, nie każdy widzi 
Piękny artykuł o rynkowych 

fundamentalistach! Za samo 
zdanie o „radosnym dziambo-
rzeniu o cudach wolnego rynku 
i błogosławionych przedsiębior-
cach tworzących miejsca pracy, 
co prawda często dla księgowe-
go na Malcie” należy się prof. Tadeuszowi Klementewi-
czowi podwójna wierszówka i duża wódeczka! Po taki 
PRZEGLĄD żonę w maseczce do kiosku wysyłam!

Zdzisław Nowak

FOT. PIOTR KRZYŻANOWSKI/POLSKA PRESS GRUPA/EAST NEWS

Mimo zagrożenia epide-
micznego 26 kwietnia 
w Legnickim Polu odby-
ły się wybory uzupełnia-
jące do rady gminy.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA
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„Sieci” się nie podzieli
Najtwardsi redaktorzy, weterani za-
wodu, płakali, czytając wynurzenia 
Konrada Kołodziejskiego w tygodniku 
„Sieci”. Piękne słowa o solidarności 
w dobie zarazy.
Od razu pomyśleliśmy o licznych bez-
robotnych dziennikarzach i o tysiącach 
zatrudnionych na głodowych śmie-
ciówkach. Może jest dla nich szansa? Oto najbardziej wypasione pismo 
w Polsce, które skasowało od dojnej zmiany KILKADZIESIĄT MILIONÓW 
ZŁOTYCH, podzieli się z nimi. Ulży w biedzie. Nadzieja jednak prysła, gdy 
doczytaliśmy komentarz Kołodziejskiego do końca. A koniec jest taki: 
„Niestety, koronawirus jest zbyt słaby, aby zmusił nas do solidarności”.

Morawiecki nie dopieścił Kolumbijczyków
Cwani propagandyści rządowi spuścili z tonu. Może jeszcze świętują 
wielki sukces – piękne powitanie ukraińskiego samolotu z chińskimi ma-
seczkami pokazał cały świat. Premier Morawiecki i wicepremier Sasin 
witający maseczki chlebem i solą. Bezcenny widok.
Tym większy żal, że premierzy nie poszli za ciosem. A mogli się wybrać 
do portu i równie uroczyście powitać wielki transport węgla z Kolumbii. 
Premier, jako poseł ze Śląska, mógł tam zabrać orkiestrę górniczą w stro-
jach galowych. A TVPiS straciła okazję, by tę fetę pokazać ze sto razy. Na 
zmianę z hałdami, gdzie leżą tysiące ton polskiego węgla.

Wirus w Polsat News
Był sobie poważny program publicystyczny. „Cztery strony prasy” w Pol-
sat News. Kompetentna prowadząca, Joanna Wrześniewska-Sieger, 

i dziennikarze ma-
jący coś do powie-
dzenia. Ale nie po to 
dojna zmiana złapała 
prezesa Solorza za 
delikatną część cia-
ła, by nie zamieniać 
kolejnych progra-
mów w propagan-
dową szczekaczkę. 
Jaki jest najnowszy 

szczyt bezczelności? Grzegorz Jankowski, wieloletni szef „Faktu”, obrzy-
dliwego brukowca, rozmawiający ze Sławomirem Jastrzębowskim, swo-
im alter ego z „Super Expressu”. Prymitywne badziewie wcisnęło się do 
salonu. I puszcza bąki.

Świrski walczy. Śpij spokojnie
Czeka nas niestety wzrost bezrobocia. Sporo młodych ludzi rozgląda się 
za nowym zajęciem. Chętnie dobrze płatnym. Mamy dla nich pewną 
propozycję. Idźcie śladem Macieja Świr-
skiego. Nie znacie? Wystarczy kliknąć 
w Redutę Dobrego Imienia. Zobaczycie, 
że od ośmiu lat Świrski jako prezes Re-
duty żyje sobie niebiednie. Dostaje dużą 
kasę na obronę ojczyzny. Ma efekty. Wi-
dzicie przecież, że nasza ojczyzna gnę-
biona przez licznych wrogów ma się pod 
płaszczem Świrskiego znacznie lepiej. 
Wrogów Polski i Polaków Świrski trzyma 
krótko. A jak kto chlapie jęzorem, że to 
picer i megaloman, może trafić przed sąd. Przecież też tak potraficie. 
Zakładajcie więc nowe reduty, okopy czy szańce! Rzeczpospolita zapłaci.
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Mateusz Morawiecki, premier geograf. Z epidemią 
radzi sobie słabo. A na pewno gorzej niż z robieniem 
kariery w irlandzkim banku. Zamiast powiedzieć, dla-
czego mamy tak mało testów na COVID-19, ciągle 
wymienia kraje, gdzie jest więcej ludzi zarażonych. 
Prawda, ale oni są zbadani. A my?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Po-
łożnych podał, że 487 pielęgniarek jest zakażonych 
koronawirusem, a 1655 jest w kwarantannie.

Edyta Dudzińska, wiceszefowa Prokuratury Rejono-
wej Warszawa-Mokotów, przejęła i w ciągu trzech 
godzin umorzyła postępowanie w sprawie organi-
zacji wyborów w czasie epidemii koronawirusa.

Tomasz Zdzikot, nowiutki prezes Poczty Polskiej, ma 
mocno stęchłe poglądy. Kilka lat temu na swoim blogu 
reklamował się jako „zoologiczny nacjonalista”. A jako 
prezes najbardziej dba, by nie było jego podpisu na 
pismach Poczty w sprawie wyborów. Myśli, że wtedy 
trudniej będzie go oskarżyć o łamanie prawa.

5280 ha łąk i trzcinowisk, czyli 9% obszaru Biebrzań-
skiego Parku Narodowego, spłonęło w pożarze.

Na 15 zł dziennie zasiłku ZUS mogą liczyć rolnicy, 
jeśli zachorują na koronawirusa. Do niedawna by-
ło to 10 zł. Takie jest dolce vita polskiego rolnika  
za rządów PiS.

Prokurator Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej 
Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo w sprawie 
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdro-
wia wielu osób w związku z organizacją wyborów 
w czasie epidemii. Po trzech godzinach śledztwo zo-
stało umorzone przez jej przełożoną.

Bogdan Białek, psycholog, pomysłodawca i redak-
tor naczelny miesięcznika „Charaktery”, po 23 latach 
wydawania tego prestiżowego tytułu w Kielcach za-
kończył swoją misję. Nowym wydawcą i właścicie-
lem pisma jest Forum Media Polska.

Wojskowy Instytut Medyczny wysłał dziewię-
ciu lekarzy do Chicago z misją pomocy w walce 
z COVID-19. A Polskie Centrum Pomocy skierowało 
zespół medyczny do Kirgistanu.

Polska jest liderem na liście unijnych eksporterów 
pieczarek. Z 650 mln euro unijnego eksportu aż 
326 mln przypada na Polskę. Statystyczny Polak zja-
da w ciągu roku prawie 2,5 kg pieczarek.

Ewa Pajor, najlepsza piłkarka w lidze niemieckiej, jest 
najwyżej wycenianą piłkarką na świecie. Grająca 
w VfL Wolfsburg Polka ma w kontrakcie wpisaną 
kwotę odstępnego w wysokości 1 mln euro.

8 kg warzyw rocznie zjada przeciętny mieszkaniec 
Polski. Szału jeszcze nie ma, ale spożycie rośnie.

FOT. ARCHIWUM, YOUTUBE (2)



Jak skutecznie hamować marnotrawstwo wody?
YTANIE
TYGODNIA

DR INŻ. KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI,
Instytut Ochrony Środowiska

Wśród znanych sposobów warto wy-
mienić m.in. uszczelnianie kranów i spłu-
czek, stosowanie spłuczek z opcją mniej-
szego spłukiwania, używanie zmywarek, 
pranie przy całkowicie wypełnionej pralce, 
unikanie zmywania pod bieżącą wodą, sto-
sowanie baterii wyposażonych w perlatory 
czy przyciski ograniczające ciśnienie wo-
dy. Wszyscy powinniśmy kupować tylko 
to, co jest nam rzeczywiście potrzebne. 
Statystyczny Polak wytwarza ok. 300 kg 
odpadów rocznie, tymczasem do produkcji 
wyrzucanej żywności i innych artykułów 
wykorzystywane są znaczne ilości wody. 
Do wyprodukowania 1 kg chleba potrzeba 
ok. 1,6 tys. litrów wody. Gdyby większość 
osób postępowała zgodnie z zaleceniami, 
oszczędności w skali kraju byłyby zauwa-
żalne. Ważne jest również dbanie o odpo-
wiednie wykorzystanie zasobów wodnych. 
Niezbędny jest rozwój retencji, szczególnie 
małej, zwanej naturalną.

GRZEGORZ PIETRUCZUK,
burmistrz warszawskich Bielan

Warto zacząć od podstawowych czyn-
ności, np. podczas porannej toalety napełnij-
my kubeczek wodą, zamiast myć zęby przy 

odkręconym kranie. Jeśli zamiast kąpieli 
w wannie wybierzemy szybki prysznic, zu-
żyjemy nawet pięć razy mniej wody. Jeśli 
jednak zdecydujemy się na kąpiel, wodę 
możemy później zużyć np. do mycia pod-
łóg. Twórzmy małe zbiorniki w ogrodzie, 
a do podlewania używajmy deszczówki. 
Samochód umyjmy w myjni z zamkniętym 
obiegiem wody. Wszystkie produkty i każdą 
działalność człowieka można przeliczyć na zu-
życie wody, dlatego z wielu rzeczy korzystaj-
my z rozwagą, aby jak najdłużej nam służyły. 

ROBERT WAWRĘTY,
Towarzystwo na rzecz Ziemi

70% całkowitego poboru wód w Polsce 
przypada na węglowy przemysł energe-
tyczny – np. elektrownia w Kozienicach 
w latach 2018-2019 pobrała z Wisły wodę 
odpowiadającą objętości sześciu Jezior So-
lińskich. Dlatego w celu ochrony zasobów 
wodnych należy przebudowywać ener-
getykę w kierunku rozwiązań opartych na 
wietrze i słońcu. Przyczyną utraty wód jest 
również regulacja rzek, a pod koniec 2016 r. 
mieliśmy uregulowanych już ok. 60% cie-
ków. Kolejne miliony metrów sześciennych 
wody utraciliśmy, niszcząc jej naturalne re-
zerwuary. W drugiej połowie XX w. zniknęło 
w Polsce 58% powierzchni obszarów pod-

mokłych, a każdego roku kolejne zbiorniki 
są zasypywane odpadami z kopalń. Od lat 
dokonuje się masowego odstrzału bobrów 
oraz niszczenia ich tam i żeremi, mimo że 
dzięki nim powstają rozlewiska, z których 
każde magazynuje od 100 m sześc. do 
200 tys. m sześc. wody. Czas skończyć 
z szaleństwem dewastacji ekosystemów 
wodnych. Od lat obserwujemy również 
dramatyczny przyrost utwardzonych po-
wierzchni, powodujący zwiększony odpływ 
wód. W latach 1990-2012 uszczelniono 
ok. 20% powierzchni miejskich zlewni rzek 
Raduni i Serafy, a mimo wybudowania 
zbiorników retencyjnych te straty nie zosta-
ły wyrównane. Wszelkie straty retencyjne 
należy kompensować, m.in. rozbudową 
przydomowych cystern i oczek wodnych 
oraz zazielenianiem dachów. 

Czytelnicy PRZEGLĄDU                      
PAWEŁ JELEŃ

Sadzić drzewa, zamiast wylewać beton.

RYSZARD JĘDRZEJEWSKI
Tworzyć zastawki na rowach odwad-

niających.

TOMASZ MŁODOJEWSKI
Zakładać ogrody wodne. Jak w Gdańsku.

Z 
G

A
LE

RI
I A

N
D

RZ
EJ

A
 M

LE
CZ

K
I

w
w

w
.m

le
cz

ko
.p

l
w

w
w

.s
kl

ep
.m

le
cz

ko
.p

l

N
ot

. M
ic

ha
ł S

ob
cz

yk

7PRZEGLĄD4-10.05.2020



8 PRZEGLĄD 4-10.05.2020

HISTORIA

Bohdan Piętka

„Z czteroletnich zmagań z III Rze-
szą Związek Sowiecki wyszedł zwy-
cięsko. Złożyło się na to, rzecz jasna, 
wiele przyczyn. Niewątpliwie dużą ro-
lę odegrała ogromna przestrzeń i za-
soby ludzkie, potężny przemysł, co 
najmniej 15 lat nieprzerwanych zbro-
jeń, zdeterminowany i bezwzględny 
reżim. Należy też podkreślić wytrwa-
łość żołnierza rosyjskiego i jego zni-
kome potrzeby. Poza tym Rosji dopo-
magali prawie wszyscy, jak kto mógł. 
(…) Tak więc błędy Hitlera i dostawy 
amerykańsko-brytyjskie były główny-
mi przyczynami klęski niemieckiej na 
Wschodzie”, napisał gen. Władysław 
Anders w zakończeniu książki „Klę-
ska Hitlera w Rosji”, wydanej po raz 
pierwszy w 1952 r. w Londynie1. My-
ślą przewodnią tego dzieła – opubli-
kowanego w szczytowej fazie pierw-
szego okresu zimnej wojny – jest teza, 
że ZSRR pokonał Niemcy hitlerowskie 
tylko dzięki amerykańskim i brytyj-
skim dostawom wojennym oraz bom-
bardowaniu III Rzeszy przez aliantów 
zachodnich. W podtekście autor 
– znany z antykomunizmu i antyso-
wietyzmu – sugeruje, że ZSRR można 
pokonać, jeśli będzie on izolowany 
politycznie. Nie jest bez znaczenia, że 

Anders pisał to w okresie wojny ko-
reańskiej (1950-1953) – pierwszego 
znaczącego konfliktu zimnej wojny. 

Ta zimnowojenna optyka – umniej-
szająca rolę ZSRR w pokonaniu Nie-
miec hitlerowskich i w ogóle zna-
czenie frontu wschodniego II wojny 
światowej – stała się dominującą 
w polskiej prawicowej publicystyce 
historycznej po 1989 r. Wspomnia-
na książka Andersa może jeszcze 
uchodzić za poważne źródło, na któ-
rym bazuje przekaz tej publicystyki. 
Gorzej, że środowiska skrajnie pra-
wicowe budują narrację na temat 
frontu wschodniego i całej II wojny 
na podstawie takich autorytetów jak 
przywódca walońskich faszystów 
i kolaborant hitlerowski Léon Degrel-
le. Jego książki – „Front wschodni 
1941-1945. Wspomnienia”, „Płonące 
dusze” czy „Wiek Hitlera” – zajmują 
poczesne miejsce w polityce wydaw-

niczej tych środowisk. Studiując te 
publikacje, można odnieść wrażenie, 
że cofnęliśmy się do okresu zimnej 
wojny, by walczyć propagandowo 
z nieistniejącym ZSRR.

Współczesna polska polityka hi-
storyczna ignoruje znaczenie frontu 
wschodniego dla pokonania Niemiec 
hitlerowskich, a więc także dla biolo-
gicznego istnienia narodu polskiego. 
Przejawem tego jest chociażby likwi-
dacja po 2015 r. pod hasłem „deko-
munizacji” tych pomników żołnierzy 
radzieckich, których nie usunięto od 
1989 r. Ci żołnierze byli żołnierzami 
koalicji antyhitlerowskiej, w której 
walczyła także Polska. Wypada zatem 
zadać pytanie, po której ze stron wal-
czących w II wojnie światowej staje 
obecna polska polityka historyczna.

Poważni historycy i autorzy nie ma-
ją wątpliwości co do tego, jakie zna-
czenie miał front wschodni. Na przy-
kład Norman Davies już we wstępie 
do książki „Europa walczy” stwierdził: 
„Krótko mówiąc, o wynikach wojny 
w znacznej mierze przesądziły wyda-
rzenia na froncie wschodnim i takie 
bitwy jak Stalingrad czy Kursk”2. 

Plan Barbarossa

Front wschodni był nie tylko naj-
większym frontem II wojny światowej, 
ale i największym frontem wojennym 
w dziejach, zarówno pod względem 
wielkości teatru działań, jak i zaan-
gażowanych na nim sił. Obejmował 
obszary ZSRR od Morza Barentsa 
na północy po Morze Czarne i Kau-
kaz na południu. W dalszej części 
zmagań front wschodni objął tereny 
Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier, 

Czech, wschodniej Austrii i Niemiec 
po Łabę. W inwazji państw Osi pod 
przewodnictwem III Rzeszy na ZSRR 
22 czerwca 1941 r., będącej realiza-
cją hitlerowskiego planu Barbarossa, 
wzięło udział 3,8 mln żołnierzy, w tym 
3 mln niemieckich. Strona radziecka 
przeciwstawiła im wtedy na pierwszej 
linii 2,68 mln żołnierzy. Najwyższe sta-
ny liczebne siły walczące na froncie 
wschodnim osiągnęły w 1943 r. Po 
stronie Niemiec i państw satelickich 
walczyło wtedy 3,9 mln żołnierzy, 
a po radzieckiej – 6,8 mln. W 1945 r. 
siły niemieckie na froncie wschodnim 
stopniały do ok. 2 mln żołnierzy, z ko-
lei siły walczące po stronie radziec-
kiej dysponowały 6,4 mln żołnierzy. 
W tym 334 tys. żołnierzy polskich 
i 60 tys. czechosłowackich, a po zmia-
nie frontu przez Rumunię i Bułgarię 
w 1944 r. także 538 tys. rumuńskich 
i 290 tys. bułgarskich. Była to najwięk-
sza konfrontacja militarna w historii. 

Inwazja państw Osi doprowadziła 
do zajęcia znacznych obszarów eu-
ropejskiej części ZSRR i ogromnych 
strat po stronie radzieckiej. Począt-
kowe klęski Armii Czerwonej (czer-
wiec-październik 1941 r.) wynikały 
z zastosowanej przez agresorów stra-
tegii wojny błyskawicznej (Blitzkrieg), 
braku doświadczenia nowej kadry do-
wódczej, która zastąpiła 70% dowód-
ców wojskowych wymordowanych 
na polecenie Stalina w latach 1937- 
-1938, braku planów obrony kra-
ju oraz z tego, że Stalin nie wierzył 
w możliwość agresji hitlerowskiej. 
Blitzkrieg został zniweczony podczas 
bitwy o Moskwę (od 2 października 
1941 r. do 7 stycznia 1942 r.). Odtąd 
Niemcy i ich sojusznicy nie byli już 
w stanie prowadzić ofensywy na całej 
długości frontu. Latem 1942 r. ruszy-
li tylko w kierunku Kaukazu i Stalin-
gradu, co zakończyło się druzgocącą 
klęską pod Stalingradem w lutym 

Największy front 
w dziejach świata
II wojna światowa została rozstrzygnięta 

na froncie wschodnim

W 1943 r. po stronie Niemiec i ich satelitów walczyło 
3,9 mln żołnierzy, po stronie radzieckiej 6,8 mln.
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1943 r., uważaną za punkt zwrotny 
w II wojnie światowej. Faktycznym 
punktem zwrotnym była jednak do-
piero bitwa na Łuku Kurskim (5 lip-
ca-23 sierpnia 1943 r.) – największa 
bitwa lądowa w historii. 

Po jej zwycięskim rozstrzygnięciu 
Armia Czerwona przejęła inicjatywę  
na froncie wschodnim i utrzymała ją 
do końca wojny. Olbrzymie sukce-
sy stronie radzieckiej przyniósł rok 
1944. Armia Czerwona odblokowała 
wtedy Leningrad i wyparła Niemców 
z państw bałtyckich, Białorusi, za-
chodniej Ukrainy, wschodniej Polski, 
wschodnich Węgier, Rumunii, Bułga-
rii i wschodniej Jugosławii. W 1945 r. 
kontynuowała zwycięski pochód, zaj-
mując Prusy Wschodnie, wyzwalając 
zachodnią Polskę, Czechosłowację, 
zachodnie Węgry, wschodnią Au-
strię, zdobywając Berlin i dochodząc 
do Łaby. Podczas wielkich operacji 
strategicznych na froncie wschodnim 
ujawnił się talent takich dowódców 
radzieckich jak Gieorgij Żukow, Iwan 
Koniew, Konstanty Rokossowski, Ni-
kołaj Watutin, Aleksander Wasilewski, 
Kiriłł Mierieckow, Wasilij Czujkow, Pa-
wieł Rotmistrow i inni. 

Skoncentrowanie głównych zma-
gań II wojny światowej na froncie 
wschodnim odciążyło aliantów za-
chodnich, którzy w tym czasie prowa-
dzili działania na nieporównywalnie 
mniejszą skalę w Afryce Północnej 

(1941-1943) i we Włoszech (1943- 
-1945), a drugi front we Francji otwo-
rzyli 6 czerwca 1944 r.

Uderzenie Niemiec hitlerowskich 
i ich satelitów na ZSRR okazało się 
z późniejszej perspektywy decydują-
cym momentem II wojny światowej. 
Blitzkrieg na Wschodzie zamienił się 
w pułapkę, z której Hitler już się nie 
wydostał. Znaczenie tego, co się stało 
22 czerwca 1941 r., natychmiast zro-
zumiano w Londynie i Waszyngtonie. 
Atak Hitlera na ZSRR spowodował 
przewrót geopolityczny, w wyniku 
którego Józef Stalin i zdecydowany 
antykomunista Winston Churchill zna-
leźli się po jednej stronie.

Wielka Koalicja

Już 22 czerwca 1941 r. o godz. 21 
Churchill na antenie BBC wyra-
ził solidarność z zaatakowanym 
Związkiem Radzieckim. 12 lipca 
1941 r. Wielka Brytania i ZSRR pod-
pisały akt o wzajemnej współpracy, 
zastąpiony 26 maja 1942 r. dwu-
stronną umową o pomocy. 31 sierp-
nia 1941 r. dotarł do ZSRR pierwszy 
konwój brytyjski z zaopatrzeniem. 
14 sierpnia 1941 r. przywódcy Wiel-
kiej Brytanii i USA podpisali Kartę 
atlantycką, a 7 października 1941 r. 
zostało zawarte porozumienie ame-
rykańsko-radzieckie o dopuszczeniu 
ZSRR do dostaw wojennych w ra-

mach Lend-Lease Act. 24 września 
1941 r. Kartę atlantycką podpisały 
ZSRR, dziewięć rządów emigracyj-
nych krajów okupowanych przez  
III Rzeszę, Australia i dominia brytyjskie 
(Indie, Kanada, Związek Południowej 
Afryki). Tak narodziła się Wielka Koali-
cja antyhitlerowska. Ostatnim aktem jej 
powstania było przystąpienie USA do 
wojny po ataku Japonii na Pearl Har-
bor 7 grudnia 1941 r. i wypowiedzeniu 
wojny Ameryce przez Niemcy i Wło-
chy cztery dni później. Utworzenie 
Wielkiej Koalicji stało się początkiem 
końca Niemiec hitlerowskich.

II wojna światowa została rozstrzyg- 
nięta na froncie wschodnim. Pomoc 
aliantów zachodnich była ważnym 
czynnikiem wzmacniającym potencjał 
ZSRR. Jednakże otrzymał on tylko jed-
ną piątą dostaw w ramach Lend-Lease 
Act, podczas gdy Wielka Brytania trzy 
piąte. Według szacunków historyków 
rosyjskich alianci zachodni wysłali do 
ZSRR 427 tys. samochodów, 13 tys. 
czołgów, 22 tys. samolotów, 9 tys. 
traktorów, 2 tys. lokomotyw, 11 tys. 
wagonów, 3 mln ton benzyny lotniczej, 
350 tys. ton materiałów wybuchowych, 
15 mln par butów, 70 mln m kw. tkanin 
ubraniowych, 4 mln opon oraz 200 tys. 
km drutu telefonicznego. Dla porów-
nania: w latach 1941-1945 produkcja 
radziecka wyniosła ok. 265,6 tys. samo-
chodów, 1087 wagonów towarowych 
i ok. 800 parowozów.

Żołnierze 1. Armii WP swój szlak bojowy rozpoczęli pod Lenino, zakończyli zwycięsko w Berlinie.
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O klęsce Niemiec w II wojnie świa-
towej zadecydowały jednak nie dosta-
wy dla ZSRR w ramach Lend-Lease 
Act, ale ofiary poniesione przez na-
rody tego państwa. Te zaś liczby są 
porażające. Związek Radziecki stracił 
w wojnie z Niemcami hitlerowskimi 
26,6 mln swoich obywateli, co stano-
wiło 13,7% populacji. Z tego 10,6 mln 
poległo w walkach na froncie, 10 mln 
zginęło w wyniku działań wojennych 
i niemieckich zbrodni przeciw ludz-
kości, a 6 mln zmarło w wyniku cho-
rób i głodu spowodowanych wojną. 

Największe straty poniosły: Rosyj-
ska FSRR – 14 mln (7 mln poległych 
na froncie, 4 mln zabitych w wyniku 
działań wojennych i zbrodni niemiec-
kich, 3 mln zmarłych z głodu i cho-
rób), Ukraińska SRR – prawie 6,9 mln 
(1,7 mln poległych, 3,7 mln zabitych 
w wyniku działań wojennych i zbrodni 
niemieckich, 1,5 mln zmarłych z gło-
du i chorób), Białoruska SRR – 2,2 mln 
(620 tys. poległych, 1,3 zabitych w wy-
niku działań wojennych i zbrodni nie-
mieckich, 310 tys. zmarłych z głodu 
i chorób) i Kazachska SRR – 660 tys. 
(310 tys. poległych i 350 tys. zmar-
łych z głodu i chorób). Sama blokada 
Leningradu (od 8 września 1941 r. do 
27 stycznia 1944 r.) pochłonęła ży-
cie 877 tys. żołnierzy Armii Czerwo-
nej i 1 mln cywilów, w tym 632 tys. 
zmarłych z głodu. Straty aliantów za-
chodnich podczas II wojny światowej 
były nieporównywalne z radzieckimi. 
W wypadku amerykańskich sił zbroj-
nych wyniosły 407 tys. poległych, 
natomiast brytyjskich – 384 tys. (wli-
czając straty wojsk dominiów i kolonii 
brytyjskich – 580 tys.).

Ogromne straty po stronie radziec-
kiej spowodowane były terrorem hitle-
rowskim i ludobójczą polityką niemiec-
ką na okupowanych terenach ZSRR. 
Tylko na zajętych ziemiach Polski 
i ZSRR niemiecka polityka okupacyj-
na miała charakter ludobójczy i zmie-
rzała do stworzenia na Wschodzie 
„przestrzeni życiowej” (Lebensraum) 
dla Niemców. Za wojskami niemiec-
kimi i satelickimi, które 22 czerwca 
1941 r. zaatakowały ZSRR, podążały 
grupy operacyjne niemieckiej Policji 
Bezpieczeństwa (Einsatzgruppen), 
które mordowały Żydów i funkcjona-
riuszy aparatu partyjno-państwowe-
go ZSRR. Do największej masakry na 

Żydach doszło w Babim Jarze koło 
Kijowa (29 września-3 października 
1941 r., 33,7 tys. ofiar). Inne duże ma-
sakry dokonane przez Einsatzgruppen 
na Żydach w pierwszych miesiącach 
wojny niemiecko-radzieckiej mia-
ły miejsce w Odessie (35 tys. ofiar), 
w lesie Rumbula pod Rygą (25 tys.), 
w Równem (15 tys.), w Charkowie 
(14 tys.) i w Kownie (9,2 tys.). Łącz-
nie Einsatzgruppen zamordowały ok. 
2 mln obywateli ZSRR, w tym 900 tys. 
Żydów. Ich eksterminacja była konty-
nuowana w gettach i obozach zagłady. 
Także w obozach zagłady istniejących 
na okupowanych terenach ZSRR, ta-
kich jak Mały Trościeniec koło Mińska 
i Vaivara w Estonii.

Masowe zbrodnie

Ludobójcza polityka hitlerowska 
najbardziej dotknęła Białoruś i Ukra-
inę, a pretekstem do popełnionych 
tam masowych zbrodni stało się dla 
okupanta niemieckiego zwalczanie 
radzieckiej partyzantki. Opracowany 
w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa 
Rzeszy tzw. Generalny Plan Wschodni 
przewidywał wyniszczenie w drodze 

wysiedlenia lub eksterminacji bez-
pośredniej 51 mln Słowian, w tym 
80-85% Polaków, 50-75% Czechów, 
75% Rosjan i po 65% Białorusinów 
i Ukraińców. Oskar Dirlewanger – za-
nim został katem Woli, Starego Mia-
sta i Powiśla podczas powstania war-
szawskiego – przekształcał ze swoją 
brygadą SS obszar okupowanej Bia-
łorusi w Wüstezone (teren pustynny). 
Podczas ekspedycji karnych Niem-
cy zniszczyli 5295 białoruskich wsi, 
w tym 628 wraz z całą ludnością lub 
jej częścią. Na Ukrainie taki los spo-
tkał 671 wsi. 

Osobny rozdział stanowiły nie-
mieckie zbrodnie na jeńcach ra-
dzieckich. Na podstawie tzw. Kom-
missarbefehl (rozkaz o komisarzach) 
– wydanego 6 czerwca 1941 r. 
w imieniu Hitlera przez feldmarszał-
ka Wilhelma Keitla – natychmiast po 
wzięciu do niewoli rozstrzeliwano 
oficerów politycznych Armii Czerwo-
nej. Szacunkowe liczby czerwonoar-
mistów, którzy dostali się do niewoli 
niemieckiej, wahają się od 4,6 mln do 
5,7 mln. Spośród nich zginęło w eg-
zekucjach oraz w obozach koncentra-
cyjnych i jenieckich – według ustaleń 

Zatknięcie flagi radzieckiej na budynku 
Reichstagu.
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historyka Grigorija F. Kriwoszejewa 
– ok. 3,4 mln, czyli 64,5%. Jeńcy ra-
dzieccy stanowili zatem największy 
procent zarówno wziętych do nie-
woli, jak i ofiar ze wszystkich państw 
walczących w II wojnie światowej. 
Wojna, której celem było zdobycie 
„przestrzeni życiowej” dla Niemców 
na Wschodzie, miała być w zamyśle 
Hitlera wojną totalną, prowadzoną 
z największą bezwzględnością i bez 
jakiegokolwiek poszanowania prawa 
wojennego. I taką była. 

Straty niemieckie na froncie 
wschodnim wyniosły 4,1 mln zabi-
tych na ogólną liczbę 5,3 mln poleg- 
łych. W liczbie tej zawierają się też 
straty jednostek kolaboracyjnych, 
głównie Waffen SS, złożonych z oby-
wateli państw Europy Zachodniej, fa-
szystów chorwackich i nacjonalistów 
ukraińskich. Czterech na pięciu żoł-
nierzy niemieckich sił zbrojnych zgi-
nęło na froncie wschodnim. Do nie-
woli radzieckiej dostało się od 2,7 do  
3 mln żołnierzy niemieckich, z których 
zginęło ok. 500 tys. Straty wojsk wę-
gierskich wyniosły 300 tys. zabitych, 
rumuńskich 281 tys., włoskich 82 tys., 
słowackich 2,5 tys., a fińskich 63 tys. 
Zginęło też 215 tys. obywateli ZSRR, 
którzy walczyli po stronie Niemiec 
w różnych formacjach kolaboracyj-
nych oraz 5 tys. żołnierzy hiszpań-
skiej Błękitnej Dywizji. Ogółem straty 
wojsk Osi na froncie wschodnim wy-
niosły ok. 5,1 mln poległych. 

Mówiąc o froncie wschodnim, nie 
można pominąć polskiego udziału 
w zmaganiach wojennych. Obecna 
polityka historyczna nie chce do-
strzegać tego, że najliczniejsze polskie 
formacje wojskowe, które walczyły 
w II wojnie światowej poza kampa-
nią wrześniową, powstały na froncie 

wschodnim. Było to Wojsko Polskie 
sformowane w ZSRR w latach 1943-
-1944, a później walczące na terenie 
kraju. Najpierw dywizja kościusz-
kowska, potem 1. Korpus Polskich 
Sił Zbrojnych w ZSRR, następnie  
1. i 2. Armia Wojska Polskiego. 1 ma-
ja 1945 r. w szeregach tego wojska 
służyło 334,8 tys. żołnierzy, w tym:  
w 1. Armii WP – 74,5 tys., w 2. Armii WP 
– 70 tys., w siłach powietrznych – 
14,3 tys., a w pozostałych jednostkach 
i instytucjach MON – 176 tys. Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie liczyły wte-
dy ok. 200 tys. żołnierzy.

Faktem jest, że z Armii Czerwonej 
pochodziło 72% oficerów dywizji 
kościuszkowskiej i 19 tys. oficerów 
służących w Wojsku Polskim w 1945 r. 
Jednak ponad połowa z nich deklaro-
wała narodowość polską. Historycy 
Henryk Stańczyk i Stefan Zwoliński 
scharakteryzowali polskie siły zbroj-
ne utworzone w ZSRR następująco: 
„Życie wewnętrzne w 1. Dywizji Pie-
choty, a później w 1. Korpusie i 1. Ar-
mii Polskiej oparte zostało na wzorach 
wojska II Rzeczypospolitej. Dowód-
cą dywizji został zasłużony żołnierz 
Legionów Piłsudskiego, uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. 
– Zygmunt Berling. Polskie umundu-
rowanie, piastowski orzeł, obecność 
kapelanów, polski ceremoniał wojsko-
wy, a także śpiewane pieśni wojsko-
we »My, Pierwsza Brygada« i »Rota« 
nadawały obozowi, w którym powsta-
wała jako pierwsza 1. DP, narodowy 
charakter. (…) Żołnierze tego wojska 
wywodzili się w większości z obsza-

rów wschodnich II Rzeczypospolitej 
i mieli świadomość, że po wojnie ich 
ojcowizna pozostanie poza granicami 
odrodzonego państwa, mimo to bili 
się mężnie o niepodległy byt narodu. 
Byli symbolem polskiej obecności 
na froncie wschodnim; otworzyli 
drogę do rodzinnego kraju swoim 
rodakom z posiołków Kazachstanu, 
syberyjskiej tajgi, lodowatej północy,  
Dalekiego Wschodu”3. 

W tym wojsku służyli nie tylko ci, 
którzy „nie zdążyli do Andersa”. Po 
wejściu frontu na ziemie polskie nie 
zabrakło w szeregach 1. i 2. Armii 

żołnierzy z Armii Krajowej, Batalio-
nów Chłopskich i Armii Ludowej. Dla-
tego bardzo uproszczone i nieuczciwe 
jest nazywanie dzisiaj tego wojska 
przez niektórych przedstawicieli pra-
wicy komunistycznym albo polsko-
języcznym i wykreślanie go z tradycji 
polskiego oręża, co oficjalnie zrobił 
Sławomir Cenckiewicz. 

Polski wkład w zwycięstwo

Najważniejszymi walkami 1. Ar-
mii WP były forsowanie Wisły pod 
Dęblinem i Puławami oraz walki na 
przyczółku warecko-magnuszew-
skim (sierpień-wrzesień 1944 r.), 
udział w bitwie o Pragę (wrzesień 
1944 r.) i pomoc dla powstania war-
szawskiego, która kosztowała utratę 
3,8 tys. żołnierzy (w tym 2,3 tys. po-
ległych), udział w bitwie o Warszawę 
w styczniu 1945 r., następnie walki 
o przełamanie Wału Pomorskiego, 
udział w bitwie o Kołobrzeg i w ope-

Faktycznym punktem zwrotnym II wojny była bitwa 
na Łuku Kurskim – największa bitwa lądowa w historii.
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racji berlińskiej (16 kwietnia- 
-8 maja 1945 r.). 2. Armia WP 
– składająca się w większości 
z byłych żołnierzy AK – zapi-
sała się tragicznym udziałem 
w operacji łużyckiej (16 kwiet-
nia-4 maja 1945 r.), w której 
straciła 22% stanu, a na-
stępnie w operacji praskiej  
(5-11 maja 1945 r.). 

Na szlaku bojowym od Le-
nino do Berlina i Łaby dywizja 
kościuszkowska, 1. Korpus 
PSZ i 1. Armia WP straciły 
66,9 tys. żołnierzy: ponad 
17,5 tys. poległych, 9770 za-
ginionych, 39 tys. rannych 
i 260 wziętych do niewoli nie-
mieckiej. Natomiast 2. Armia 
WP straciła 18,2 tys. żołnie-
rzy, która to liczba obejmowała ok. 
5 tys. poległych, 2,8 tys. zaginionych 
i 10,5 tys. rannych. Natomiast Polskie 
Siły Zbrojne na Zachodzie straciły 
podczas wojny 43,5 tys. żołnierzy, 
w tym 7,6 tys. poległych. Olbrzymi 
wysiłek organizacyjny i bojowy oraz 
ofiary poniesione przez Wojsko Pol-
skie na froncie wschodnim stanowiły 
zatem znaczną część polskiego wkła-
du w zwycięstwo koalicji antyhitlerow-
skiej nad Niemcami. To spowodowa-

ło, że Polska znalazła się w czołówce 
państw tej koalicji. Bez tego nie byłyby 
możliwe powrót Polski nad Odrę, Nysę 
Łużycką i Bałtyk ani zachowanie przez 
powojenną Polskę odrębności pań-
stwowej (chociaż nie ustrojowej) od 
ZSRR. Niech więc polityka historyczna 
III RP nie wypisuje Polski z koalicji an-
tyhitlerowskiej w imię antykomunizmu 
i antysowietyzmu.

Polski wysiłek militarny na froncie 
wschodnim to nie tylko Wojsko Pol-

skie sformowane w ZSRR 
i w wyzwalanym kraju, 
ale także Polacy walczący 
w Armii Czerwonej. Trafili 
do niej z poboru na Kresach 
Wschodnich w latach 1939- 
-1941 i 1944-1945 oraz z po-
boru w miejscach zesłania na 
terenie ZSRR. Nie jest znana 
ich dokładna liczba. Mogło 
ich być ok. 250 tys. Nie ulega 
natomiast wątpliwości, że Po-
lacy byli największą walczącą 
w szeregach Armii Czerwo-
nej grupą narodowościową, 
która przed 1939 r. posiadała 
własne państwo poza grani-
cami Związku Radzieckiego4.

Przemilczanie, niedocenia-
nie lub znieważanie polskiego 
wysiłku na froncie wschodnim 
podczas II wojny światowej – 
co z zaciekłością robi od 30 lat 
prawicowa polityka historycz-
na – jest nie tylko krzywdzące 

i niesprawiedliwe. Jest również dzia-
łaniem antypolskim, ponieważ obni-
ża, wręcz neguje, rzeczywisty wkład 
narodu polskiego w zwycięstwo nad 
niemieckim nazizmem. Żadne inne 
państwo nie prowadzi w tej mierze tak 
samobójczej polityki historycznej jak 
obecne państwo polskie.

Jakże inaczej patrzy na historię se-
kretarz obrony USA, który 25 kwiet-
nia 2020 r. – w 75. rocznicę spotkania 
wojsk radzieckich i amerykańskich 
w Torgau nad Łabą – zamieścił na 
FB następujący wpis: „Dziś mija  
75. rocznica spotkania amerykań-
skich i radzieckich armii nad rzeką 
Łabą, wydarzenia, które zakończyło 
nazistowską agresję w Europie. Mu-
simy na zawsze być czujni, aby bronić 
praw człowieka, wolności i prawo-
rządności”. Dedykuję ten wpis Marka 
Espera tym wszystkim, którzy igno-
rują znaczenie frontu wschodniego 
II wojny światowej i rolę ZSRR w po-
konaniu niemieckiego nazizmu.

Bohdan Piętka

1  Cyt. za pierwszym wydaniem polskim, W. Anders, 
Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Bellona, Warsza-
wa 2014, s. 234.

2  N. Davies, Europa walczy 1939-1945. Nie takie  
proste zwycięstwo, Znak, Kraków 2008, s. 7.

3  H. Stańczyk, S. Zwoliński, Wojsko Berlinga i Żymier-
skiego 1943-1945, Warszawa 2015, s. 349, 352.

4  M. Więckowski, Narody nierosyjskie w Armii Czerwo-
nej podczas II wojny światowej, „Poliarchia” 2016,  
nr 1 (6), s. 100.

Symbol zwycięstwa nad 
III Rzeszą. Radziecki żołnierz 
z popiersiem Hitlera, Berlin 
2 maja 1945 r.

FOT. EAST NEWS, JEWGIENIJ CHAŁDIEJ, ALAMY/BEW
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Andrzej Romanowski

Kolega, komentując zapowiedziane „wybory po trupach”, 
wykrzyknął: „Żyjemy w stanie wyjątkowym! To zamach 
stanu!”. „Naprawdę? – odkrzyknąłem – niemożliwe!”.

Taki żarcik sobie zrobiłem. Bo że żyjemy w faktycznym sta-
nie wyjątkowym – to wiem od prawie ćwierćwiecza. Wszak 
Trzecia Rzeczpospolita, niewątpliwie najlepsze państwo w pol-
skich dziejach, naruszała jednak zasady demokracji. Działo się 
tak w związku z ustawą lustracyjną z roku 1997, dzielącą oby-
wateli na tych, którzy bierne prawo wyborcze mają bezwa-
runkowo (roczniki młodsze), oraz tych, dla których jest ono 
uwarunkowane złożeniem oświadczenia o współpracy z SB 
(roczniki starsze). Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej 
z roku 1998 dzieliła zaś obywateli na „pokrzywdzonych” i „nie-
pokrzywdzonych”, a w konsekwencji nadawała szersze prawa 
tylko tym pierwszym. Ustawa dezubekizacyjna z roku 2009 ła-
mała z kolei zasady lex retro non agit 
(prawo nie działa wstecz) i pacta 
sunt servanda (układy zawarte obo-
wiązują). Po wejściu w życie ustawy 
lustracyjnej obiecałem sobie nawet, 
że gdybym znów otrzymał propozy-
cję kandydowania do Sejmu, nie przyjąłbym jej. Bo nie będę 
składał upokarzających oświadczeń. Postanowiłem, choćby 
tylko intencjonalnie, być obywatelem drugiej kategorii. 

Oczywiście w działaniach niedemokratycznych PiS stwo-
rzyło nową jakość. Andrzej Duda dokonał zamachu stanu już 
w nocy z 2 na 3 grudnia 2015 r., gdy zaprzysiągł sędziów du-
blerów Trybunału Konstytucyjnego (przy okazji delegitymizując 
swoją prezydenturę). Gdy w marcu 2016 r. François d’Alançon 
z dziennika „La Croix” robił ze mną wywiad, termin coup 
d’état wracał w naszej rozmowie wielokrotnie. I bynajmniej 
nie świadczy to o mojej przenikliwości, bo w wolne wybory 
jeszcze wtedy wierzyłem. Dopiero gdy parę dni później jeden 
z przyjaciół roześmiał się: „To będą jeszcze jakieś wybory?”, 
ujrzałem grozę sytuacji.

Od tamtego czasu przeżyliśmy szereg zamachów stanu. 
I nawet do nich trochę się przyzwyczailiśmy. I trochę się uod-
porniliśmy. Przecież wybory jakoś się odbywały. Lecz dziś? 
Mamy zaaprobować kolejny zamach stanu? Odpowiedź jest dla 
mnie oczywista. Skoro bojkotowałem wybory w PRL, nie mo-
gę przyjąć „usługi pocztowej” PiS. Opowiadał mi swego czasu 
gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, jak kiedyś, na oczach 
gen. Karola Świerczewskiego, głosował w sposób tajny, za 
kotarą. Wprawdzie został za to wyrzucony z wojska, lecz dziś 
nie mamy już nawet kotary.

W takich więc warunkach kandydaci na prezydenta mieli-
by „walczyć do końca”?! Rozumiem Dudę, ale pozostali? Wy-

obraźmy sobie, że jednak wygrywa ktoś z opozycji. I wyobraź-
my sobie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 
Sądu Najwyższego wybór taki nawet zatwierdza. Gdyby ten 
scenariusz – czysto przecież teoretyczny – się ziścił, to co 
wtedy? Czy jeśli dziś ubolewamy, że mandat Dudy będzie sła-
by – to czy mandat innego zwycięzcy będzie silny? Czy skoro 
wygrał „nasz” – to wybory, urągające wszelkiej przyzwoitości, 
będą już automatycznie w porządku? Zostawmy teorie, „przy 
zasadach stójmy”. Ale za bojkotem przemawiają nie same za-
sady, lecz i pragmatyka. 

Tylko co dalej? Czy trzeba się upierać przy pomysłach nie-
realnych, na które dzisiejszy władca Polski i tak się nie zgodzi? 
Wszak zgodzi się on na to jedynie, co będzie zgodne z jego 
interesem. To prawda, odwleczenie wyborów o dwa lata, 
o czym mówią Jarosław Gowin i Łukasz Szumowski, stanie 

się dla prezesa prezentem. Przez 
ten czas władzę sądowniczą można 
będzie do końca spacyfikować, z sa-
morządami się rozprawić, system 
władzy ostatecznie domknąć. Można 
też będzie – kto wie? – wyprowadzić 

Polskę z Unii Europejskiej. A potem i tak rozpocząć kolejną 
siedmioletnią prezydenturę Dudy – wszak zasada pacta sunt 
servanda PiS nie obowiązuje.

Tyle że wszystko to można zrobić w każdym wariancie. 
A w sytuacji stanu wyjątkowego nawet szybciej. I na dłużej. 
Oba scenariusze – wybory za dwa lata oraz stan wyjątkowy 
dziś – są dla Kaczyńskiego korzystne, a to on, i tylko on, rozda-
je karty. I wątpię, by się cofnął. Tymczasem jednak pootwierał 
sobie wszystkie możliwe fronty, wewnętrzne i zewnętrzne, 
wierne mu są (obok podległych ogniw władzy) właściwie 
wyłącznie rzesze żelaznego elektoratu, zawodzi nawet Trump 
(konkretnie pani ambasador Mosbacher). Nie ma wątpliwości, 
że fronty te prędzej czy później PiS zaduszą. A w systemie, 
wziętym w kleszcze kryzysu ekonomicznego, rozpocznie się 
proces gnicia. Tym bardziej że na monolicie Zjednoczonej Pra-
wicy pojawiły się rysy, może nawet szczeliny, i z wolna się 
poszerzają. I jeszcze mamy przyczółek wolności – Senat. Ow-
szem, gmeranie dla doraźnych celów przy konstytucji stanowi 
groźny precedens, rodzi ryzyko zarówno trwałej „orbanizacji” 
Polski, jak i późniejszego wystawienia kontrahentów do wia-
tru. Ale właśnie: późniejszego. To znaczy za dwa lata. Czyli 
kupujemy sobie czas. „Kraj, w którym każdy czyn za wcześnie 
wschodzi”, pisał o swojej ojczyźnie Norwid. 

Polityka jest sztuką możliwości. Za dwa lata Kaczyński być 
może znów nas ogra. Rzecz w tym, że – przyparty do ściany – 
ogra nas teraz prawie na pewno. 

Refleksje pesymisty

Bojkotować, ale myśleć

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

Od prawie ćwierćwiecza żyjemy 
w faktycznym stanie wyjątkowym.
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Robert Walenciak

Im bliżej terminu majowych wybo-
rów, tym bardziej widać, jak szalony 
jest to pomysł.

O tym, że wyborów pocztowych, 
których chciałoby Prawo i Sprawie-
dliwość, nie da się przeprowadzić, 
mówią wszyscy, poza politykami PiS. 
Nie da się ich przeprowadzić z kilku 
powodów. Po pierwsze, sposób wy-
myślony przez PiS nie gwarantuje 
ochrony przed koronawirusem. Po 
drugie, narusza wszelkie zasady pań-
stwa prawa, państwa demokratycz-
nego. Wybory pocztowe nie będą 
bowiem ani powszechne, ani tajne, 
ani równe. Prawomocność odbie-
ra im fakt, że ma je organizować nie 
Państwowa Komisja Wyborcza, tylko 
wicepremier Jacek Sasin z prezesem 
poczty Tomaszem Zdzikotem. Sam 
przewodniczący PKW, Sylwester 
Marciniak, przyznał, że nie ma szans, 
by były wolne. Po trzecie, szanse, by 
poczta była zdolna sprawnie je prze-
prowadzić, są iluzoryczne. 

Takie wybory byłyby też wielką 
kompromitacją Polski w świecie. 
Jest już zresztą miażdżąca dla PiS 
opinia w tej sprawie Biura Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka 
OBWE. Legalność prezydenta wy-
branego w ten sposób łatwo byłoby 
podważyć. Zarówno na świecie, jak 
i w Polsce. Skutków tego lepiej nawet  
nie przewidywać.

Po co więc Jarosław Kaczyński 
w to wszystko się pcha? Odpowiedź 
jest jasna. Żeby władzy raz zdobytej 
nie oddać nigdy. Kaczyński, obserwu-
jąc rozlewający się kryzys, jest prze-
konany, że to ostatnie tygodnie, kiedy 
Andrzej Duda może wybory wygrać. 
Stąd bierze się jego determinacja, by 
odbyły się w maju. 

Jest jeszcze jeden powód, dla 
którego Kaczyński przy majowych 
wyborach tak bardzo się upiera. Ten 
powód to Jarosław Gowin.

Pisanie o Gowinie, że na coś się 
zdecydował i będzie w tej decyzji 
konsekwentny, to wielkie ryzyko. Bo 
to polityk, który nawyczyniał w ka-
rierze całą masę wolt, a jego słowa 
„głosowałem, ale się nie cieszyłem” 
przeszły do historii polskiej polityki. 
Tym razem jednak zaryzykowałbym 
tezę, że jego obecny zwrot, sprzeciw 
wobec majowych wyborów i zapo-
wiedź, że będzie przeciwko nim gło-

sował w Sejmie, to mocne postano-
wienie, oparte na zimnej kalkulacji. 
Uznałbym, że Gowin się zbuntował 
i wie, czego chce. I dlatego Kaczyński 
próbuje pokazać, że jest mocny. Żeby 
utrzymać jedność swojego obozu. 
Bo od jej utrzymania zależy, czy PiS 
ma jeszcze w Sejmie większość. Przy-
pomnijmy – Zjednoczona Prawica, 
czyli PiS i przystawki, ma w Sejmie 
235 posłów, czyli ledwie pięciu ponad 
wymaganą większość. A jedna z tych 
przystawek, Porozumienie Jarosła-
wa Gowina, to 18 posłów. Ilu z nich 
pójdzie za Gowinem? Tego jeszcze 
nie wiemy, ale wystarczy, że pójdzie 
pięciu, i mamy zupełnie inną sytuację. 
O to toczy się gra. Wielka gra. 

Szeregowy poseł numer 2

O tym, że bunt Gowina wprawił 
kierownictwo PiS w panikę, świad-
czą rozmaite drobne wydarzenia. 
Na przykład krótka wymiana zdań 
na Twitterze między posłem Janem 
Filipem Libickim a wicemarszałkiem 
Sejmu Ryszardem Terleckim. 

„Hej członkowie i fani PiS! Chyba 
jednak jest w Sejmie nowa większość. 
Do obronienia rezultatu procedowa-
nia »ustawy pocztowej« przez Senat 

i do wyboru nowego marszałka niż-
szej izby parlamentu”, napisał Libicki. 
Na co odpowiedział Terlecki: „Elżbieta 
Witek jest marszałkiem Sejmu, a Ja-
rosław Gowin aktualnie szeregowym 
posłem. Jeżeli ktoś w tzw. Porozu-
mieniu uważa, że dla czyichś chorych 
ambicji Prawo i Sprawiedliwość zgo-
dzi się na jakiekolwiek zmiany, to się 
myli”. Tak oto Gowin awansował na 
„szeregowego posła”. Czyli mamy ich 
już w Polsce dwóch.

Innym wartym odnotowania wy-
darzeniem była inicjatywa Andrzeja 
Dudy, który zaprosił do Pałacu Pre-
zydenckiego, na przeszło trzygodzin-
ną rozmowę, posłów Porozumienia. 
O czym rozmawiali? Podobno o kolej-
nym pakiecie tarczy antykryzysowej.

Gowina poparli biskupi. Rada Sta-
ła Konferencji Episkopatu Polski wy-
dała komunikat, w którym czytamy 
m.in.: „Apelujemy do sumień ludzi 
odpowiedzialnych za dobro wspól-
ne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi 
sprawujących władzę, jak i do opozy-
cji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji 
wypracowali wspólne stanowisko, 
dotyczące wyborów prezydenckich. 
Zachęcamy, aby w dialogu między 
stronami poszukiwać takich rozwią-
zań, które nie budziłyby wątpliwości 

I to taki, że projekt państwa PiS drży w posadach

Na razie mamy bunt
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prawnych i podejrzenia nie tylko o na-
ruszenie obowiązującego ładu kon-
stytucyjnego, ale i przyjętych w de-
mokratycznym społeczeństwie zasad 
wolnych i uczciwych wyborów”.

Dodajmy do tego relacje prasowe 
o wielkim nasileniu tzw. działań ka-
perowniczych. Piszą gazety, że ludzie 
PiS próbują namawiać posłów Gowi-
na, a także Konfederacji, PSL i PO, by 
przeszli na ich stronę. Możemy tylko 
podejrzewać, jakie argumenty znajdu-
ją się na stole.

W polskiej polityce mają więc 
miejsce dwa równoległe wydarze-
nia. Pierwsze to bój o termin wybo-
rów prezydenckich i o to, jak zostaną 
przeprowadzone. Na ten temat jest 
głośno, o tym wszyscy mówią. Dru-
gie rozgrywa się na zapleczu, jest 
ukryte przed oczami osób postron-
nych. To werbowanie i liczenie szabel.

Zdusić bunt w zarodku?

Z jednej więc strony, padają grom-
kie zapowiedzi, że PiS do wyborów 
korespondencyjnych szykuje się pełną 
parą, wicepremier Sasin drukuje karty 
do głosowania, na zasadzie: ani kroku 
do tyłu. Nie wiadomo, ile w tym blefu, 
ile poważnych zamiarów. A z drugiej, 
krążą po PiS różne listy z ludźmi od 
Gowina, którzy pracują w minister-
stwach, spółkach skarbu państwa… 
Z przesłaniem: Gowin to zdrajca, 
a jego ludzi należy natychmiast wy-
ciąć itd. On sam zresztą potwierdza, że 
jego środowisko jest świadome kon- 
sekwencji nieposłuszeństwa.

Po co Kaczyński to robi? Manife-
stuje bezwzględność? Raczej po to, 
żeby zdusić bunt w zarodku. Podzielić 
Porozumienie na tych, co z Gowinem, 
i tych, co z PiS. Jest to również rodzaj 
presji psychicznej wywieranej na po-
słów PiS. Żeby bali się nawet odpo-
wiedzieć Gowinowi na dzień dobry. 
Żeby między nim a resztą ludzi obozu 
rządzącego wyrosła ściana.

Na ile to to pozyskiwanie glosów 
będzie skuteczne? Przekonamy się już 
wkrótce. Na początek – w Senacie. 

Ile Gowin ma szabel?

Tam teoretycznie opozycja ma 
przewagę jednego głosu. Ale sytuacja 
jest płynna. Po pierwsze, w Senacie 

dwóch swoich przedstawicieli ma 
też Gowin: Tadeusza Kopcia i Józefa 
Zająca. Nie są twardymi pisowcami, 
to doświadczeni parlamentarzyści, 
pierwszy był w Unii Wolności i PO, 
drugi w PSL. Jak tym razem się za-
chowają? Jeszcze nie wiemy. Po 
drugie, wśród senatorów opozycji 
kłusuje PiS. Czy przeciągnie kogoś na 
swoją stronę? A ma przecież środki 
rozmaite, i marchewkę, i kij. Tak na-
prawdę więc dopiero podczas głoso-
wania nad ustawą pocztową dowie-
my się, jaki jest w Senacie układ sił.

Załóżmy, że opozycja utrzyma 
w nim większość. Wtedy rozpocznie 
się drugi etap rozgrywki – w Sejmie. 
Decydujący, bo na dwa-trzy dni przed 
oficjalnym terminem wyborów pre-
zydenckich Sejm będzie głosował, 
czy będą one korespondencyjne, 
czy w ogóle 10 maja ich nie będzie. 
Przekonamy się wówczas, jaka jest 
siła Jarosława Gowina, kto z posłów 
Porozumienia jest przy nim, a kto nie. 
I czy Jarosław Kaczyński ma w Sej-
mie większość. Bo wyraźnie widać, że 
tej większości nie jest pewien. Inaczej 
jego różni wysłannicy nie namawiali-
by posłów opozycji, by się przyłączyli 
do rządzącej ekipy. 

Jeżeli więc Senat odrzuci ustawę 
pocztową, będziemy mieli w Sejmie 
pasjonujące głosowanie. Jeden albo 
dwa głosy mogą zadecydować nie 
tylko o losach tych nieszczęsnych wy-
borów, ale również o pozycji Kaczyń-
skiego. I o przyszłości Polski.

Z drugiej strony powinniśmy mieć 
świadomość, że to dopiero wstęp do 
kolejnych bitew.

Jak przejąć lejce władzy?

Przyjmijmy, że Jarosław Gowin 
nie zmieni zdania, będzie przeciwny 
majowym wyborom, a do tego zdoła 
utrzymać przy sobie wystarczającą 
grupę posłów. W efekcie Sejm weta 
Senatu nie odrzuci. Czyli PiS straci 
w nim większość.

Będzie to czas na kolejny krok – na 
wymianę marszałka Sejmu. O tym 
też sporo się mówi, pisałem zresztą 
na ten temat w ubiegłym tygodniu – 
jeżeli opozycja, razem z gowinowca-
mi, będzie miała w Sejmie większość,  

kolejnym logicznym krokiem będzie 
zastąpienie Elżbiety Witek Jarosła-
wem Gowinem. Ale pamiętajmy, nie 
będzie to ani szybkie, ani proste – bo 
głosowanie w tej sprawie może się 
odbyć najszybciej siedem dni od 
zgłoszenia wniosku (ale nie później 
niż 45 dni). Można więc się spodzie-
wać, że Elżbieta Witek wyznaczy to 
głosowanie na ostatnie możliwe dni.

Dodam do tego jeszcze jeden ele-
ment. Stan wyjątkowy albo stan klęski 
żywiołowej można w Polsce wprowa-
dzić na wniosek – odpowiednio – pre-
zydenta lub rządu, ale tylko za zgodą 
Sejmu. Tracąc większość w Sejmie, 
PiS straci także możliwość wprowa-
dzenia stanu nadzwyczajnego, kiedy 
będzie mu wygodnie.

Załóżmy (to kolejne założenie, ale 
tak wygląda dziś polityka), że opozy-
cja i ludzie Gowina nie ulegną namo-
wom PiS i że on sam zostanie mar-
szałkiem Sejmu. Będzie to wówczas 
absolutna zmiana. Zmieni się pozycja 
Gowina i zmieni się polska polityka.

Zacznijmy od Gowina. A w zasa-
dzie od Elżbiety Witek. Jest ona mar-
szałkiem Sejmu posłusznym Ka-
czyńskiemu, robi wszystko, by go 
zadowolić. Sama nie ma znaczenia 

politycznego. Jarosław Gowin był-
by innym marszałkiem. Po pierwsze, 
niezależnym. Po drugie, kimś pomię-
dzy opozycją a PiS. Nie języczkiem, 
ale jęzorem u wagi. Jego głos byłby 
decydujący – raz w jedną stronę, raz 
w drugą. Z nim Kaczyński musiałby 
się dogadywać, z góry wiedząc, że 
jeśli się nie dogada, to albo projekty 
PiS trafią do sejmowej zamrażarki, 
albo będą przegłosowywane, prze-
rabiane w komisjach, nic z nich nie 
zostanie. W ten sposób lejce władzy 
zostaną Kaczyńskiemu z rąk wyjęte. 

Dlatego nie dziwmy się, że Gowin 
mówi, że nie jest zainteresowany fo-
telem premiera ani koalicją opozycji 
od Konfederacji, poprzez Porozu-
mienie, po Razem. Wie doskonale, 
że taki twór nie przetrwałby nawet 
dwóch miesięcy. Gowin zdaje sobie 
sprawę, że w obecnym Sejmie nie ma 
szans na inną większość niż z udzia-
łem Zjednoczonej Prawicy. Dobrze to 
świadczy o jego realizmie. I pokazuje, 
że gra wyżej.

Wybory pocztowe nie będą ani powszechne, ani tajne, 
ani równe. Byłyby wielką kompromitacją Polski w świecie.

Jarosław Gowin wybrał rolę samodziel-
nego gracza. Jak mu pójdzie?
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W tej grze wybory prezy-
denckie schodzą na plan dalszy. 
Łatwo zresztą teraz zrozumieć 
zamysł, by odbyły się one za 
dwa lata i by Andrzej Duda już 
nie mógł wziąć w nich udziału. 
Można wręcz pokusić się o tezę, 
że Jarosław Kaczyński, walcząc 
o prezydenturę dla Dudy, tak 
się zagalopował, że oddał za 
nią sejmową większość i stano-
wisko marszałka Sejmu. Goniąc 
za laufrem, stracił hetmana.

Czy Kaczyński domknie 
zamach stanu?

A jeżeli będziemy świadkami 
innego rozwoju wypadków – że 
Kaczyńskiemu uda się spacyfi-
kować Gowina? Że mało kto za 
Gowinem pójdzie i PiS odrzuci 
weto Senatu do ustawy o gło-
sowaniu korespondencyjnym?

Oczywiście będzie to ozna-
czało, że tę bitwę wygrał Ka-
czyński, a przegrał Gowin. Ale nie 
będzie to jeszcze koniec wojny. Zwy-
cięstwo Kaczyńskiego będzie ozna-
czało jedynie, że zyska on parę mie-
sięcy. Na domknięcie zamachu stanu. 

Dlaczego? Dlatego, że w Sejmie 
za miesiąc albo za dwa, po waka-
cjach, będą kolejne głosowania. Je-
żeli więc Gowin teraz przegra, jeżeli 
nie zostanie marszałkiem Sejmu, tak 
czy inaczej wciąż będzie symbolem 
sprzeciwu wobec Kaczyńskiego. Si-
łą rzeczy na niego orientować się 

będą niezadowoleni. Jeżeli nie da 
się złamać, jeżeli przeżyje kontratak 
Kaczyńskiego, czas będzie praco-
wał na jego korzyść. Przypomnijmy, 
że PiS ma w Sejmie przewagę tylko 
pięciu posłów! Załóżmy, że Gowina 
w najbliższych głosowaniach poprze 
dwóch-trzech. Tym samym więk-
szość sejmowa stopnieje do dwóch 
szabel. Kolejnego buntu PiS już nie 
przeżyje. A on przyjdzie. Wymusi to 
pukający do bram kryzys. Przyjdzie 
za parę miesięcy, za rok… 

Kaczyński to wie – że Gowin podło-
żył pod jego władzę bombę, tylko nie 
wiadomo, kiedy ona wybuchnie. Dla-
tego będzie chciał uciec do przodu. 
Jeśli wygra głosowanie w Sejmie, bę-
dzie chciał szybko przeprowadzić wy-
bory prezydenckie, przepchnąć Dudę, 
a potem rozpocznie działania pacyfi-
kujące opozycję. Ich elementem bę-
dą ataki na niezależne od PiS media.  
Równocześnie będzie wzmacniał jed-
ność w swoim obozie. Żeby nie było 
kolejnego Gowina. Czy to się uda?

Gdy patrzy się na PiS, widać, że 
wiara w Kaczyńskiego jest tam ol-
brzymia, czołobitność, manifestowa-
nie oddania, to wszystko budzi wręcz 
zażenowanie. Z drugiej strony mamy 
tam różne rokosze. Marian Banaś, 
prezes NIK, nie posłuchał Kaczyń-
skiego i nie złożył rezygnacji. Tym 
samym pokazał, że można sprzeciwić 
się prezesowi partii i życie toczy się 
dalej. Kaczyńskiemu sprzeciwił się 
też Andrzej Duda, kiedy zażądał dy-
misji prezesa TVP Jacka Kurskiego. 

I ją dostał... po czym Kurski 
wrócił do TVP jako dorad-
ca nowego prezesa. Udało 
się Dudę okiwać, ale… To 
wszystko pokazuje, że wła-
dza Jarosława Kaczyńskiego 
nad całą prawicową formacją 
ma swoje granice. I że jego 
„generałowie” toczą mię-
dzy sobą boje – o wpływy, 
o dobre miejsce w wyścigu 
o sukcesję itp. Teraz mamy 
czas Gowina.

Gowin uprzedził 
Kaczyńskiego?

Jak więc skończy się jego 
bunt? Przed nim wielu było 
podobnie odważnych, ale al-
bo wylądowali w szeregach 
PO, albo wrócili w pokorze, 
albo słuch po nich zaginął.

Gowin wybrał czwarte 
rozwiązanie – samodzielnego 
gracza. Jak mu pójdzie?

Ma o tyle szansę, że jego 
bunt jest chyba dobrze skal-
kulowany. Tydzień temu za-
stanawiałem się, jakie mogą 

być powody jego odejścia, czy był 
to nacisk środowisk konserwatyw-
nych, bardzo PiS rozczarowanych, 
czy konflikt osobisty. W ostatnich 
dniach pojawiła się kolejna hipoteza 
– Gowin zorientował się, że Kaczyń-
ski zamierza ograniczyć rolę ugru-
powań sojuszniczych, że ma ochotę 
zjednoczyć je z PiS. A to by oznacza-
ło jego polityczny koniec. Uprzedził 
więc ten ruch, znajdując znakomity 
moment i pretekst. 

Czy tak było? Czy nie tylko pomysł 
wyborów pocztowych i szaleństwa 
Kaczyńskiego wpłynęły na decyzję 
Gowina? I nie tylko zbliżające się cięż-
kie czasy? 

To możliwe. Zwłaszcza że w jego 
działaniach można dostrzec dalszy 
zamysł. Uspokojenie polskiej polityki 
(ale musiałby wpierw zostać marszał-
kiem Sejmu), no i próbę budowania 
porozumienia między częścią opo-
zycji, tą prawicową, czyli PSL, kuki-
zowcami, Konfederacją, częścią PO, 
a częścią PiS. W dalszej perspektywie 
– tworzenie nowej większości. 

Ale nie wybiegajmy za daleko… Na 
razie mamy bunt. I to taki, że projekt 
państwa PiS w posadach drży.

Robert Walenciak 
29 kwietnia 2020 r.

Krążą po PiS listy z ludźmi od Gowina, którzy pracują 
w ministerstwach, spółkach skarbu państwa… 
Z przesłaniem: natychmiast ich wyciąć.
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Czy Jarosław Gowin zbierze 
wystarczająco dużo szabel, 
by pokonać Kaczyńskiego?


