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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Zadowolić Polaka nie sposób. Poza sobą nasz rodak większość ludzi i wydarzeń 
ocenia krytycznie. A jeszcze trudniej liczyć na wdzięczność Polaka. Nawet wtedy, gdy 
naprawdę zrobi się coś dla niego. Wdzięczność to w Polsce uczucie prawie nieznane, 
a przynajmniej tak krótkie jak życie motyla. 

Na szczycie tych najbardziej bezlitośnie krytykowanych są politycy. I partie poli-
tyczne. Kto się nie krzywi, że politycy są marni, a partie jeszcze gorsze. Tak większość 
rodaków mówi i myśli o ludziach, których wcześniej sami wybrali. Jęczą i narzekają na 
tę bryndzę. Ale bez wyciągania konsekwencji. Wobec siebie. A pewno byłoby warto. 
Bo jak się trafiła polityczka, której życiorys został prześwietlony przez rentgen władzy 
dysponującej całą machiną służb, policji i prokuratur i nie znaleziono tam niczego na-
gannego, to co zrobili wyborcy? Jej własny, wcześniej licznie ją popierający elektorat? 
W kilka tygodni poparcie dla niej stopniało do paru procent.

Małgorzata Kidawa-Błońska nie była królikiem wyciągniętym z kapelusza, mimo to 
miliony ludzi w krótkim czasie odwróciły się od niej. Znano ją. Szanowano za klasę, z ja-
ką uprawiała politykę. Jako jedyna z kandydatów twardo i konsekwentnie sprzeciwiła 
się wyborom 10 maja. W tym sprzeciwie miała za sobą większość Polaków. My też już 
na początku pandemii pisaliśmy, że wybory w tym czasie to szaleństwo. Bo przecież 
jedynym powodem niewprowadzenia przez PiS stanu klęski żywiołowej i nieodłożenia 
wyborów na przyszły rok była ocena szans prezydenta Dudy na reelekcję. Prezes Ka-
czyński wie, że każdy kolejny miesiąc zmniejsza szanse jego przybocznego. Chce więc 
jeszcze raz oszukać wyborców buńczucznymi zapowiedziami, jak to pod wodzą Dudy 
utrzymane zostaną wprowadzone wcześniej programy pomocowe. Pisowskie media 
non stop straszą naród, że gdyby wygrał jego rywal, opozycja by je zabrała. To bezczel-
na propaganda i oczywiste kłamstwo. Ale ciągle skuteczne. Wolimy, widać, takie bajki 
niż nagą prawdę. Bo los wszystkich programów socjalnych zależy wyłącznie od stanu 
kasy państwowej. Kasy, do której w czasie epidemii sięgają wszyscy. Od najbiedniej-
szych do najbogatszych. I, co dla PiS szczególnie trudne do wytłumaczenia, na razie 
nie widać, by rządząca prawica jakoś zadbała o los tych, którym jest teraz najtrudniej.

Gdy tej kasy zabraknie, trzeba będzie zapłacić polityczny rachunek. A wtedy najważ-
niejszym słowem będą rozliczenia. By do nich nie dopuścić, władza zrobi dosłownie 
wszystko. Byle Duda przeczołgał się do prezydentury.

DANIEL PASSENT, 
komentator
Wiele wskazuje na to, że 
określenie polskie wybory 
stanie się negatywną kliszą 
jak „polnische Wirtschaft”, 
polski kołtun, pijany  
jak Polak.
„Polityka”

JAROSŁAW GOWIN,  
lider Porozumienia
W porównaniu z polską 
polityką „House of Cards” 
to nudziarstwo.
„Dziennik Gazeta Prawna”

PROF. JAROSŁAW FLIS, 
socjolog, UJ
Działanie PiS opiera się 
na dogmacie, że prezes 
ma zawsze rację.
„Polska The Times”

KATARZYNA PIKULSKA, 
przewodnicząca Porozumienia 
Chirurgów SKALPEL
Osobiście odebrałabym 
obu panom (Szumowskiemu 
i Krasce) możliwość 
wykonywania zawodu.
„Duży Format”

Kłamstwo ciągle skuteczne
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 Wielki Walicki
W ogóle mnie nie dziwi, że prof. Walicki jest doceniany 

przede wszystkim za granicą. Najtrudniej być prorokiem 
we własnym kraju.

Grzegorz Panufnik

•
Bronisław Łagow-

ski i Andrzej Walicki to 
dwaj autorzy, których 
warto czytać niezależ-
nie od własnych po-

glądów, bo prawie zawsze napiszą coś, nad czym warto 
się zastanowić. No i samo to, że idą pod prąd, czasem 
nawet poglądów redakcji PRZEGLĄDU, budzi szacunek.

Włodzimierz Nowacki

  Uwaga ironiczna
W PRL bunty społeczne zmieniały ekipy rządzące co 

10-15 lat. Przegrani znikali z życia publicznego. W III RP 
od 30 lat dominują w nim ci sami politycy, jeśli tylko żyją. 
Ponieważ scena polityczna jest obrotowa, raz występu-
ją jako rządzący, a drugi raz w opozycji. Jeśli dołączają 
młodzi, to charakteryzują się tylko arogancją i chamstwem 
w głoszeniu poglądów swoich starych mistrzów. Zaostrza-
ją dyskurs, bez nowych idei. Podobne zjawisko dotyczy 

publicystów politycznych, ciągle tych samych, którzy 
w zdecydowanej większości są aktywistami politycznymi 
funkcjonującymi z legitymacją dziennikarską. Są nawet 
bardziej zajadli od polityków. Nic dziwnego, że większość 
społeczeństwa traktuje wszystkich razem jako pieniaczy 
i darmozjadów.

Wiesław Żółtkowski

   Protest przeciw likwidacji pomnika 
Bohaterom Czerwonych Sztandarów
Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatan-

tów II Wojny Światowej wyraża zdecydowany protest 
przeciw likwidacji pomnika Bohaterom Czerwonych 
Sztandarów w Dąbrowie Górniczej. Państwowa instytu-
cja, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej, upierając się 
przy rozebraniu pomnika, neguje opinię mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego, odrzuca 
decyzję władz miasta i lekceważy decyzję wojewódzkiego 
sądu administracyjnego. Jednocześnie Stowarzyszenie 
Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Świato-
wej zdecydowanie popiera stanowisko władz Dąbrowy 
Górniczej z prezydentem Marcinem Bazylakiem, sprzeci-
wiających się likwidacji pomnika.

Prezes Zarządu Głównego – Roland Dubowski, 
prezes honorowy ZG – Małgorzata Kitlińska-Kowalczyk, 

członek Prezydium ZG – Wojciech Samborski

FOT. JACEK SZYDŁOWSKI/DZIENNIK WSCHODNI

Lekarka z Samodziel-
nego Publicznego 
Szpitala Kliniczne-
go nr 4 w Lublinie 
podczas dyżuru 
w namiocie do se-
gregacji pacjentów. 
Jacek Szydłowski, 
„Dziennik Wschod-
ni”, zdjęcie roku 
Grand Press Photo.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

Ewa Woydyłło-Osiatyńska
Koronawirus wyjdzie nam 
także na dobre

Kangurzyca, 
foka, pajęczyca 
– zaradne samice 

HISTORIA: Rząd w Londynie 
marginalizowany przez aliantów

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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Chudy milion Emilewicz
Bywało różnie. Ale wicepremiera, 
który kieruje czymś, stosując meto-
dę „na oko”, jeszcze nie mieliśmy. Do 
czasu, czyli do Jadwigi Emilewicz. 
Nieszczęsna wicepremier. Dlaczego 
nieszczęsna? Bo z jakichś powodów 
nie rozróżnia liczb. Potrafi pomylić 

150 tys. z milionem. Ogłosiła, z typowym dla niej tupecikiem, że przez 
pandemię opuścił Polskę milion pracowników z Ukrainy. Sprawdził to 
„Dziennik Gazeta Prawna” i wyszło, że wyjechało jakieś 150 tys., a Emi-
lewicz produkuje fake newsy. Bo w realu, gdy wicepremier robi zakupy, 
to pani Jadzia potrafi odróżnić 15 zł od stówki.

Waluś i jego obrońcy
Czy zamordowanie człowie-
ka w Wielką Sobotę może 
być argumentem za ułaska-
wieniem mordercy? Absur-
dalne z pozoru pytanie prze-
stanie dziwić, gdy okaże się, 
że tym mordercą jest Janusz 
Waluś. Za jego ułaskawieniem łażą politycy polskiej prawicy. No bo jak 
może siedzieć w więzieniu Waluś, który z premedytacją zamordował 
Chrisa Haniego, przywódcę komunistów w RPA? Zamordować komu-
nistę, jeszcze czarnego, i siedzieć? To się nie mieści w prawicowych 
czerepach. Waluś chce wrócić do Polski, komitet powitalny już jest. 
A sprawę drąży Wiktor Ferfecki („Rzeczpospolita”). Znany z tropienia 
pochówków generałów na Powązkach. Może komuś chodzi o rezerwację 
miejsca dla Walusia?

Bilobil dla prof. Dudka
Pokochany przez TVN, choć jeszcze nie 
przesadnie, prof. Antoni Dudek w wolnej 
chwili porównał dla publiki z tabloidu rzą-
dy SLD z rządami PiS. Nie spodziewaliśmy 
się po prawicowym historyku zbyt wiele. 
I Dudek nas nie zaskoczył. Mówiąc, że 
„degrengolada obozu władzy (SLD) była 
znacznie dalej posunięta (niż ekipy: PiS, Ziobro i Gowin)”, potwierdził, 
że niechęć do „czerwonego” potrafi zamulić głowę nawet tak zwykle 
racjonalnego Dudka.
Bo przecież pamięć jeszcze mu nie szwankuje do tego stopnia, by nie 
wiedział, że afery za czasów SLD to był mały pikuś przy złodziejstwie 
dojnej zmiany. A o świństwach z czasu rządów SLD-PSL też pamiętamy.

Lewoc na wojewodę
Biedne te Suwałki. I to dosłow-
nie, bo do wielu rodzin bieda puka 
i puka. A czym zajmuje się miejski 
ośrodek pomocy rodzinie? Zapomo-
gi, paczki, bezpłatne posiłki, opieka 
nad niepełnosprawnymi, pomoc 
emerytom? Trochę pewnie też. Jed-
nak flagowym dziełem tej placówki 

są prace nad... pomnikiem Dziecka Nienarodzonego. Dyrektor Leszek Le-
woc przez rok zbierał kasę na kamienny obelisk ze szklanym elementem 
przedstawiającym Matkę Bożą Brzemienną. Ambitny Lewoc nie kończy 
na tym. Planuje postawić taki pomnik, żeby go było z daleka widać. 
Marnuje się chłop w tym ośrodku. Ludzie z takim talentem to teraz i wo-
jewodami bywają.
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Łukasz Szumowski, pisowski minister zdrowia, bry-
luje na konferencjach prasowych. A poza tym fir-
muje wybory w czasie epidemii i ma brata, który 
za pieniądze ministerstwa kupuje drogie i bezu-
żyteczne maseczki od znajomego instruktora nar-
ciarskiego.

Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu, 
zrezygnował z tej funkcji. Niestety, nie odpowie-
dział na stawiane mu zarzuty dotyczące dorabia-
nia w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą (łącznie 
400 tys. zł) i jednoczesnego pobierania uposażenia 
senatorskiego.

Kamil Zaradkiewicz, powołany przez prezyden-
ta Dudę na pełniącego obowiązki I prezesa Sądu 
Najwyższego, jest najbardziej kuriozalną posta-
cią w sądownictwie. Jego nominacja na sędziego 
Sądu Najwyższego, a później na p.o. I prezesa, 
naruszyła standardy konstytucyjne i europejskie. 
A sposób prowadzenia obrad Zgromadzenia Ogól-
nego Sędziów SN tak kompromitował prezydenta, 
że w końcu Zaradkiewicz zrezygnował.

Między Armenią a Argentyną, na 62. miejscu, zo-
stała ulokowana Polska w Światowym Indeksie 
Wolności Prasy w 2020 r. Od roku 2015 spadliśmy 
o 44 miejsca. Przodują Norwegia, Finlandia, Dania 
i Szwecja.

9 mln ton jedzenia marnuje się co roku w Polsce.

Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała 
z kandydowania na urząd prezydenta. Jako jedy-
na wśród kandydatów twardo protestowała prze-
ciwko organizowaniu wyborów w środku epidemii 
i wbrew konstytucji. Doceniamy jej odwagę i przy-
wiązanie do standardów demokratycznych.

Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, 
Andrzej Wróblewski, Wojciech Fangor, Tadeusz 
Kantor, Henryk Stażewski, Roman Opałka, Jerzy 
Nowosielski, Władysław Strzemiński i Mirosław 
Bałka to pierwsza dziesiątka artystów, których 
prace osiągają na aukcjach najwyższe ceny (ran-
king Kompas Sztuki).

Z 64% do 88% wzrosła w czasie epidemii liczba 
Polaków zwracających przy kupnie uwagę na to, 
czy produkt jest z Polski (za „Rzeczpospolitą”).

Dominikanin Ludwik Wiśniewski został, mimo pro-
testów radnych PiS, honorowym obywatelem Lu-
blina. Politycy partii, która demonstruje ścisłe związ-
ki z Kościołem, zajadle atakowali o. Wiśniewskiego.

Nareszcie zniknęły z półek sklepowych papierosy 
mentolowe. Aż 42% z 9 mln palaczy w Polsce ku-
powało ten gatunek. To niechlubny rekord Europy. 
Może zakaz sprzedaży uratuje komuś życie?

FOT. YOUTUBE (4)



Czy w kryzysie warto wrócić do handlu w niedzielę?YTANIE
TYGODNIA

DR PIOTR OSTROWSKI,
OPZZ

Naszą propozycją, która ma w pe-
wien sposób zrównoważyć głosy za 
i przeciw, jest wprowadzenie do pol-
skiego prawodawstwa gwarancji 
dwóch wolnych niedziel w miesiącu 
dla każdego pracownika, nie tylko 
handlu. Byłoby to rozwiązanie korzyst-
niejsze dla zatrudnionych niż obecnie 
obowiązujące przepisy, które mówią 
o jednej wolnej niedzieli. Nie popie-
ramy ani całkowitego zakazu, ani peł-
nej swobody pracy w niedzielę, gdyż 
związki zrzeszone w OPZZ nie mają 
w tej sprawie wspólnego stanowiska. 
Organizacje członkowskie działające 
w handlu wskazują, że ograniczanie 
handlu w niedzielę jest właściwe, gdyż 
pracownicy mają prawo do odpoczyn-
ku. I ten głos jest dla nas ważny.

RAFAŁ GÓRSKI,
Instytut Spraw Obywatelskich

Nie. Ten czas warto poświęcić na 
odpoczynek, spacer na świeżym po-
wietrzu, gotowanie obiadu w domu, 
przeczytanie książki, rozmowę z naj-
bliższymi. Szkoda życia na wycieczki 
po galeriach handlowych i szukanie 

szczęścia w zakupach. W języku chiń-
skim słowo kryzys składa się z dwóch 
znaków. Pierwszy oznacza zagrożenie, 
a drugi szansę. Koronakryzys zagraża 
naszym nawykom, schematom i ruty-
nie. Jednocześnie jest szansą na nowe 
patrzenie, myślenie i działanie. Takiego 
poszerzenia oglądu spraw, które są dla 
nas naprawdę ważne, życzę wszystkim 
w czasach kryzysu. Swoją drogą pu-
bliczne media powinny dziś nadawać 
spoty edukacyjne „Konsumuj mniej – 
bramy raju są wąskie”.

MATEUSZ SABAT,
ekonomista

Zdecydowanie warto. Rozporządze-
nia związane z epidemią znacznie ogra-
niczyły liczbę dni pracy wielu sklepów, 
zwłaszcza funkcjonujących w galeriach 
handlowych i centrach miast, a przy-
wrócenie handlu w niedzielę mogłoby 
im pomóc nadrobić straty. Poza tym 
zakaz handlu raczej nie dał efektów, 
na które liczył ustawodawca, np. nie 
wsparł małych sklepów. Jego uchyle-
niu mogłoby towarzyszyć utrzymanie 
przynajmniej w części sklepów pra-
cy całodobowej lub w wydłużonych 
godzinach. Byłoby to wygodne dla 

obywateli, rekompensowałoby handlo-
wi straty, a rozładowanie ruchu byłoby 
korzystne z punktu widzenia bezpie-
czeństwa zdrowotnego.

Czytelnicy PRZEGLĄDU  

KRZYSZTOF RATAJEK
Tak, z małym zastrzeżeniem: 35-go-

dzinny tydzień pracy, dwie niedzie-
le w miesiącu wolne, 35 dni urlopu, 
a za pracę w niedzielę 200% normalnej 
stawki.

BOGUMIŁ WOŹNIAKOWSKI
Przywrócenie handlu w niedzie-

lę jest jak najbardziej wskazane. Po 
pierwsze, wyciągnie handel z zapaści, 
po drugie – wspomoże tych, którzy 
właśnie w ten dzień mogli sobie do-
robić (studenci, starsi uczniowie itp.). 
Musi przy tym być spełniony warunek, 
że za pracę w niedziele i święta płacona 
jest podwójna stawka, a jedna niedzie-
la w miesiącu jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy. Przecież w niedzie-
le i święta pracuje bardzo wiele osób, 
choćby w służbie zdrowia, komunikacji, 
energetyce, mediach czy kulturze.

Not. Michał Sobczyk
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WYWIAD

Rozmawia Roman Kurkiewicz

Zanim porozmawiamy o „Zabawie 
w chowanego” czy jeszcze o wa-
szym pierwszym filmie, zapytam: 
co dalej?

Marek Sekielski: – W planach ma-
my film, w którym chcemy opowie-
dzieć o roli Jana Pawła II w tuszowa-
niu przypadków pedofilii. Nie tylko 
w Polsce, ale i na całym świecie. Po-
nad 25 lat pontyfikatu to długo i dzia-
ły się w tym czasie w Kościołach 
w różnych państwach rzeczy strasz-
ne. To pewnie będzie największe 
wyzwanie, bo pomnikowość papieża 
Polaka jest tutaj tak potężna, że opór 
będzie, podejrzewam, ogromny. Du-
żo, dużo większy niż teraz czy przy 
pierwszym filmie. Trochę jesteśmy 
zmęczeni tematem, bo to wchodze-
nie w bardzo nieprzyjemne historie. 
To jest bardzo ważne, ale trudne. Ca-
ły czas liczę, że tym drugim filmem 
damy powód innym mediom, żeby 
trochę odważniej się zajmowały tą 
kwestią i zrobiły też swoją robotę. 

„Zabawa w chowanego” pokazuje, 
że temat cały czas żyje w Kościele. 
I jest cały czas aktualny.

Tomasz Sekielski: – Kiedy praco-
wałem przy pierwszym filmie, czymś, 
co zrobiło na mnie olbrzymie wraże-
nie, było osamotnienie ofiar, dramat 
osób, które nie znajdują żadnego 
zrozumienia i których nikt nie wspie-
ra w walce. Oraz brak empatii ze 
strony Kościoła, kościelnych hierar-
chów. W pierwszym filmie w ogóle 
odmówili występu, nie odpowiedzieli 
nawet na nasze prośby o zajęcie ja-
kiegoś stanowiska w tej sprawie.

MS: – Dla mnie wszystko było 
wtedy nowe, bo ten temat od stro-
ny telewizyjnej, filmowej został po-
ruszony w Polsce w zasadzie po raz 
pierwszy tak na poważnie. Wcześniej 
nieliczne próby w telewizjach były 
bardzo skromne. Sadzano osobę 
pokrzywdzoną przez jakiegoś księ-
dza, jej twarz była zawsze zama-
skowana; ona opowiadała swoją 
historię, a reszta była narracją, którą 
autor sobie ustawił. Nikt w zasadzie 
nie szedł do księdza sprawcy czy je-

go biskupa. W naszym pierwszym 
filmie zarejestrowaliśmy bez wiedzy 
księdza jego wyznanie, w którym po-
twierdza zarzuty wobec siebie. Dzięki 
temu film miał taką siłę. Po raz pierw-
szy pokazaliśmy nie tylko ofiary, ale 
i sprawców.

W Polsce od prawie 30 lat i księ-
ża, i Kościół jako instytucja, a przede 
wszystkim hierarchowie, są trakto-
wani jako ci, którym wolno więcej. 
Większość rozmów, wywiadów jest 
robiona na kolanach. Dziennikarze 
boją się rozmawiać z przedstawicie-
lami kleru w odważny sposób. Teraz 
już mniej, natomiast jeszcze parę lat 
temu próba zadania jakiegokolwiek 
trudnego pytania księdzu była w Pol-
sce niemożliwa, poza jakimiś wyjąt-
kami. My to przełamaliśmy, bo zro-
biliśmy to uczciwie, nie bojąc się, że 
poniesiemy konsekwencje. Pewnie 
dlatego, że byliśmy w 100% nieza-
leżni, nikt nas nie mógł ocenzurować 
i niczego zabronić. To było trudne 
z jednej strony, bo nowe, ale zrobi-
liśmy uczciwą robotę, którą należało 
zrobić dawno temu.

BISKUPI UMYWAJĄ RĘCE

MAREK 
I TOMASZ 
SEKIELSCY
– twórcy kolejnego 
filmu dokumentalnego 
o przestępstwach 
seksualnych polskich 
księży, „Zabawa 
w chowanego”. 
Pierwszy film, „Tylko 
nie mów nikomu”, 
obejrzało na YouTubie 
ponad 23 mln osób.

ZABAWA W CHOWANEGO
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W 2002 r. „Przekrój” opublikował 
wstrząsający tekst Andrzeja Saramo-
nowicza, który ujawnił fakt mole-
stowania go w dzieciństwie przez 
proboszcza. Ten ksiądz wówczas już 
nie żył. I cisza. Rada Etyki Mediów 
zrugała oficjalnie okładkę, na której 
było zdjęcie dużej grupy kardynałów 
zajętych sobą. A ta ilustracja mówiła 
dokładnie to, o czym są wasze filmy, 
czyli o milczeniu Kościoła. Milczeniu 
hierarchii. Wyparciu, odwróceniu 
oczu od problemu.

TS: – To była bardzo dobra okład-
ka. Natomiast…

MS: – Czasy były trochę inne.
TS: – Wówczas w Polsce debata 

dotycząca przestępstw seksualnych 
popełnianych przez duchownych do-
piero raczkowała. Musiało powstać 
ileś artykułów, książek, wywiadów, 

musiał powstać „Kler” Smarzowskie-
go, aby przygotować opinię publicz-
ną na nasz film. Gdybyśmy ten film 
zrobili w 2002 r., zostałby po prostu 
przemilczany. A teraz – trafił w swój 
czas. W „Zabawie w chowanego” te 
mechanizmy skrywania, tuszowania, 
przemilczania są jeszcze bardziej uwy-
puklone i poszerzone o wątek wymia-
ru sprawiedliwości. Widzimy, kiedy 
i jak prokuratura wkracza do akcji. To 
może być dla wielu widzów szoku-
jące, kiedy okazuje się, że – zgodnie 
z prawem – w trakcie śledztwa pro-
kuratorskiego zebrane w tej sprawie 
dokumenty zostają przekazane kurii, 
aby ta mogła prowadzić postępowa-
nie kanoniczne wobec księdza.
Pokazujecie to...

TS: – Tak się zdarzyło w tej spra-
wie. I mamy to potwierdzone też 
w samej kurii, na nagraniu, które jest 
w filmie.

MS: – I ta sama prokuratura, która 
dokumenty przekazuje, wie doskona-
le, że biskup, który akta za chwilę ma 
otrzymać, wiedział od lat, że ksiądz 
jest pedofilem. Byli u niego rodzice 
molestowanego chłopaka. Biskup 
nawet nie chciał z nimi rozmawiać. 
„Pani jest osobą trzecią, pani to nie 
dotyczy”, mówi do matki chłopca, 
dzisiaj młodego mężczyzny. A same-
go księdza przenosi na inną parafię. 
I ksiądz za chwilę wypływa w innym 

miejscu. Czyli biskup, który te doku-
menty otrzymuje, może mieć w tej 
samej sprawie postawione zarzuty 
mataczenia, ukrywania.

TS: – Hierarchą, o którym mówi-
my, jest bp Edward Janiak, dzisiaj 
biskup kaliski, wcześniej wrocławski 
biskup pomocniczy. Prokurator chce 
go przesłuchać jako świadka. Czyli 
biskup może się przygotować do ze-
znań, które będzie składał. A przecież 
jego nazwisko pojawia się w głośnej 
sprawie ks. Kani, który zostaje prze-
niesiony z Wrocławia do Bydgoszczy, 
gdzie dopuszcza się przestępstw 
seksualnych na młodocianych. 
A osobą biorącą udział w przeno-
sinach księdza, co do którego już 
w 2005 i 2006 r. były informacje, że 
znaleziono u niego w komputerze 
pornografię dziecięcą, że próbuje 

kupować seks za pieniądze u chłop-
ców na ulicy i zostaje zatrzymany 
przez policję – jest właśnie Janiak.

W Bydgoszczy ksiądz dalej do-
puszcza się przestępstw, później 
trafia zresztą za kratki. A Janiak z bi-
skupa pomocniczego awansuje na 
biskupa kaliskiego i w 2016 r. – ma-
my na to dowód, nagranie w filmie 
– przyjeżdżają do niego na spotkanie 
rodzice ofiary i opowiadają o kolej-
nym księdzu, Arkadiuszu Hajdaszu, 
bo to on jest głównym negatywnym 
bohaterem naszego filmu. Rodzice 

informują biskupa, że ich syn został 
wykorzystany seksualnie przez tego 
księdza. Biskup właściwie ich prze-
gania, nie ma cienia empatii, mówi 
im, że są osobami trzecimi i jego nie 
interesuje takie zawiadomienie. Syn 
ma przyjść sam. Dosłownie parę dni 
po wizycie rodziców dymisjonuje 
księdza z funkcji proboszcza i ukry-
wa na jakiś czas, a później ten ksiądz 
pojawia się jako kapelan w szpitalu 
w Kaliszu, gdzie odprawia msze, ma 
też kontakt z dziećmi.

MS: – Szpital ma oddział dziecięcy.
TS: – Tak. I ta sytuacja trwa przez 

trzy lata, dopóki sprawa nie trafia do 
prokuratury. Zawiadomienie składa 
jeden z bohaterów naszego filmu, 
Bartek, ponieważ jego sprawa się 
nie przedawniła. Towarzyszymy mu 
od tego momentu, od 2018 r., gdy 
rozpoczyna swoją walkę. Dopiero 
po tym jak prokuratura zaczyna się 
tym zajmować, gdy pojawiają się 
kolejni świadkowie, sprawa zaczyna 
być bardzo poważna, biskup kaliski 

zawiadamia Watykan i rusza postę-
powanie kościelne. Czyli mijają trzy 
lata, w czasie których biskup, mimo 
że ma informacje, nie robi nic. Co 
więcej, w innej sprawie sąd przyznał 
odszkodowanie jednej z ofiar, zga-
dzając się z pozwem, w którym jako 
odpowiedzialne za to, że doszło do 
tych zdarzeń, wskazane zostały die-
cezje wrocławska i bydgoska. Wska-
zani też zostali konkretni biskupi, 
w tym Janiak. I z powodu kolejnych 
błędów i zaniedbań podległy mu 
ksiądz skrzywdził następne osoby.

W „Zabawie w chowanego” mechanizmy tuszowania 
pedofilii księży są jeszcze bardziej uwypuklone i poszerzone 
o wątek wymiaru sprawiedliwości.

Ofiary są gotowe opowiedzieć o strasznych rzeczach, których doświadczyły. 
Takiej odwagi nie ma po stronie Kościoła. Kadr z filmu.
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Po latach dostaje podobną 
sprawę i znowu nic z nią nie ro-
bi. Nazywamy to chyba recydy-
wą? Ostatnie zdjęcia do „Zabawy 
w chowanego” kręciliśmy w lutym 
tego roku. Po „Tylko nie mów ni-
komu” sami hierarchowie, a przy-
najmniej ich część, mówili, że nie 
mogą tego tolerować. Ale ten bi-
skup funkcjonuje po staremu, nic, 
żadnej nauki, zmiany. Odmawia 
wywiadu, co więcej, odmawia 
spotkania z ofiarami ks. Hajdasza. 
Niewzruszony.
Mamy scenariusze znane z Irlan-
dii, ze Stanów Zjednoczonych – 
tam były trzęsienia ziemi. W USA 
diecezje zaczęły bankrutować. 
Jak to możliwe, że polski Kościół 
niczego się nie uczy? Dlaczego 
tak się dzieje?

MS: – Niektórzy pytają, czy pró-
bujemy zniszczyć Kościół. Nie, nie 
próbujemy zniszczyć Kościoła, po 
prostu ujawniamy jakiś skrawek 
prawdy. A Kościół nie robi z tym 
kompletnie nic i – moim zdaniem 
– sam sobie zaciska pętlę na szyi. 
Polscy hierarchowie nie uczą się 
na doświadczeniach kolegów 
z innych państw, gdzie ewidentnie 
było widać, że tam, gdzie Kościół 
do końca udawał głupa, następowa-
ła w końcu taka katastrofa, że z tego 
Kościoła niewiele zostawało. Polski 
Kościół jest na tej samej drodze. Ma-
my równo rok od premiery i co? Co 
się wydarzyło, jeśli chodzi o działania 
polskich duchownych? Przy Koście-
le, w ciężkich bólach, powstała jakaś 
tam fundacja. Nie wiemy nawet, czy 
ona działa.

Widzieliśmy przy pracy nad 
pierwszym filmem, jak ciężka to dla 
ofiar próba – złożyć zawiadomie-
nie w postępowaniu kościelnym. 
Osoby pokrzywdzone muszą iść do 
księdza delegata, który zaprasza je 
do budynków kościelnych. Znowu 
wchodzą do miejsca, w którym były 
krzywdzone. A to, jak się zachował 
Janiak… Jeszcze wobec nas to mniej 
ważne, ale jak wobec braci, bohate-
rów naszego filmu, którzy sami przez 
ileś miesięcy próbowali z nim się 
spotkać, żeby porozmawiać? Tomek 

używa takiego określenia, że bisku-
pi są jak książęta, każdy ma swoje 
włości i jest nietykalny. I to prawda – 
każdy biskup, dopóki Watykan go nie 
odwoła, jest sobie panem. A żeby go 
Watykan odwołał, to już naprawdę 
musiałyby być jakieś wielkie sprawy.

TS: – Problem polega na tym, że 
polscy hierarchowie nie są gotowi 
na rozliczenie samych siebie. Zdają 

sobie sprawę z tego, że wśród nich 
są osoby, które mają na sumieniu 
zaniechania, zaniedbania, to, że za-
mykały oczy albo nawet z premedy-
tacją ukrywały sprawców. Na to się 
nakłada problem związany z tym, że 
państwo wciąż rozpina nad Kościo-
łem parasol ochronny i hierarchowie 
mają poczucie bezkarności. Słusznie 
czy nie, ale mają.

O ile ściganie sprawców bez-
pośrednich, tych, którzy gwałcili i wy-
korzystywali seksualnie dzieci, nie jest 
już niczym szokującym, o tyle wciąż 

nie ma śledztw, które miałyby po-
kazać kontekst procederu – kto 
ukrywał, kto dopuszczał do tego, 
że dany ksiądz przez tyle lat mógł 
bezkarnie działać. Brak tych rozli-
czeń wśród hierarchii wynika rów-
nież z tego, że rządzący w polskim 
Kościele są świadomi, że dokładne 
zbadanie i naświetlenie tej sprawy 
może spowodować runięcie iluś 
mitów i legend pomnikowych po-
staci polskiego Kościoła. Mówię 
oczywiście w przenośni, bo niko-
go nie namawiam do obalania ni-
czyich pomników. To jest olbrzymi 
problem dotyczący mentalności 
duchownych, którzy wciąż nie ro-
zumieją, jak wielką tragedię prze-
żywają osoby wykorzystywane 
seksualnie w dzieciństwie.

Wreszcie myślę, że Kościół boi 
się o kasę, bo uczciwe rozliczenie 
i przyznanie się siłą rzeczy mu-
si też oznaczać odszkodowania. 
Kościół powinien je wypłacić, 
i to nie gdzieś pokątnie albo do-
piero po procesach sądowych. 
To powinna być jasna i czytelna 
procedura. I powinno to być wia-
dome publicznie. Kościół się tego 
obawia, bo wie, że w Stanach te 
odszkodowania były gigantyczne 

i niektóre parafie bankrutowały.
Całe diecezje...

TS: – A np. w Niemczech po pro-
stu zaznaczono, że nie da się zre-
kompensować finansowo krzywdy, 
to jasne, ale żeby w jakikolwiek spo-
sób zadośćuczynić, określono mini-
malną stawkę – 5 tys. euro. Ofiary, 
które się zgłaszają, których sprawy 
są już udokumentowane i potwier-
dzone, otrzymują odszkodowanie 
z automatu.
Interesuje mnie ogrom zaniechania 
ze strony państwa, jego instytucji.

TS: – W naszym filmie widać wy-
raźnie, że państwo nie działa z od-
powiednią determinacją, odpowied-
nio skutecznie. We wrześniu weszła 
w życie ustawa o państwowej komisji 
ds. pedofilii, mającej szerokie upraw-
nienia i mogącej się zajmować tym, 
co się działo nie tylko w Kościele, ale 
w ogóle w szeroko rozumianej prze-
strzeni publicznej. Ta komisja ma też 
możliwość prowadzenia własnych 
śledztw. Tylko że ona do dziś nie po-
wstała. Ani premier, ani prezydent, 
ani Senat czy Sejm nie delegowali 
nawet do tej komisji swoich przedsta-
wicieli. Czyli tutaj mamy jakąś fikcję.

Bp Edward Janiak funkcjonuje niewzruszony.

Bp Janiak nie chciał rozmawiać z rodzicami molestowanego 
chłopaka. Przeniósł księdza na inną parafię. I ksiądz 
za chwilę wypłynął w innym miejscu.
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W maju, po premierze pierwsze-
go filmu, było wielkie oburzenie 
wśród polityków, wzmożenie moral-
ne, w trakcie debaty sejmowej latały 
dziecięce buciki, politycy wszystkich 
opcji zapewniali, że teraz to już będą 
walczyć z pedofilią, bez względu na 
to, czy to jest ksiądz, nauczyciel, gór-
nik, murarz – wszystkie sprawy będą 
traktowane poważnie i rozliczane. 

I co mamy? Nic. Tu już na dzień do-
bry mamy odpowiedzialność, i to nie 
tylko rządzących, ale także polityków 
opozycji, którzy – nie wiem – bali się 
tej sprawy, uznali, że ona nie daje 
punktów politycznych, a mieliśmy 
po drodze wybory. Moim zdaniem 
opozycja przestraszyła się tego te-
matu, bo wmówiono politykom, że 
film Sekielskich zmienił wynik wybo-
rów do europarlamentu. A opozycja, 
która mogła w kwestii komisji dalej 
działać, nagłaśniać, zwoływać kon-
ferencje, przypominać, że nic się nie 
dzieje, przespała rok. I dzisiaj słyszy-
my, że komisja nie powstaje, bo jest 
epidemia i są ważniejsze sprawy. 
A jeśli chodzi o organy ścigania, 
to – mówiąc wprost – Kościół 
jest wciąż traktowany w sposób 
szczególny.

MS: – Nawet bardziej.
TS: – Rzecznik Episkopa-

tu mówi, że jest porozumie-
nie z Prokuraturą Krajową i że 
wszystkie trafiające do bisku-
pów sprawy, które dotyczą prze-
stępstw pedofilskich, mają być 
kierowane nie do prokuratury 
miejsca zdarzenia czy do proku-
ratury pierwszego kontaktu, tyl-
ko raportowane do Prokuratury 
Krajowej. Prokuratura Krajowa 
wydaje długo ukrywany okól-
nik, który w końcu ujawniła pod 
koniec zeszłego roku Gazeta.pl. 
I przeszło to bez echa. Jasno 
daje się w nim do zrozumienia 
prokuratorom, że, po pierwsze, 
mają raportować, jeśli wystę-
pują do kurii o dokumenty, a po 
drugie, mają postępować „z po-
szanowaniem instytucjonalnej 
autonomii Kościoła”. Jaki to sy-
gnał dla prokuratora? Uważaj, co 
robisz. Masz najpierw zameldo-
wać, że chcesz coś zrobić, a my 

ci jasno mówimy, że masz to robić 
bardzo ostrożnie. Ten prokurator na 
dole, który zajmuje się sprawą, od ra-
zu jest ustawiony i sterowany.

MS: – Każdy po prostu wie, że 
to są tematy podwyższonego ryzy-
ka i najbezpieczniej tym się nie zaj-
mować. Presja, którą wywołuje taki 
okólnik, sprawia, że prokuratorzy ro-
bią jeszcze mniej, niż robili. Z jednej 

strony, była reakcja: podwyższono 
karę za pedofilię, wydłużono okres 
przedawnień itd. Z drugiej, każdy 
prokurator, który za bardzo będzie 
się angażował w zwalczanie pedofi-
lii wśród duchownych, naraża się na 
konsekwencje służbowe.
W oscarowym filmie „Spotlight” 
o tuszowaniu przestępstw seksual-
nych księży w Bostonie kluczowym 
momentem jest znalezienie kogoś 
ze strony kościelnej, kto potwierdzi, 
że kardynał wiedział o wszystkim, 
ale ukrywał i sprawę, i sprawcę. 
Znaleźliście takiego sojusznika  
ze strony Kościoła?

TS: – My po prostu to pokazuje-
my, nie potrzebowaliśmy potwier-
dzenia ze strony Kościoła. Nato-
miast nie udało nam się znaleźć 
żadnego sprawiedliwego, który 
wyjdzie i na konkretnych przypad-
kach opisze mechanizm, będzie ta-
kim „świadkiem koronnym”, który 
przerywa zmowę milczenia i jest go-
towy publicznie opowiedzieć o błę-
dach i grzechach Kościoła. Wciąż 
na to czekamy, może po kolejnym 
naszym filmie wreszcie znajdą się 
sprawiedliwi i wbrew zmowie mil-
czenia opowiedzą o tym. Natomiast 
bohaterowie są odważni – mówię 
o dwóch braciach, którzy pokazują 
twarz, ujawniają nazwiska, i o An-
drzeju, który też był wykorzystywa-
ny przez tego księdza – on również 
pokazuje swoją twarz i opowiada 
o tym, co przeżył. Ofiary są gotowe 
opowiedzieć o strasznych rzeczach, 
których doświadczyły. Takiej odwagi 
nie ma po stronie Kościoła.
Oba filmy powstały bez współpro-
dukcji, udziału wielkich mediów. 
Jak w tej układance władza-Kościół 
widzicie media?

TS: – Pierwszy film musieliśmy 
w ten sposób sfinansować, bo po 

kilku próbach rozmów, gdy od-
bijałem się od kolejnych drzwi, 
nie mieliśmy innego wyjścia. 
Natomiast ten drugi już z pełną 
premedytacją robimy w sposób 
całkowicie niezależny, także jeśli 
chodzi o finansowanie. Daje nam 
to absolutną niezależność, co jest 
niezwykle ważne, jeśli porusza 
się tematy, które wywołują kon-
trowersje społeczne czy nawet 
polityczne. Teraz pracujemy nad 
filmem o SKOK-ach, który, mam 
nadzieję, ukaże się jesienią. Dzi-
siaj nie szukamy wsparcia finan-
sowego od jakichś dużych me-
diów, nie chcemy koprodukcji. 
Dziś to nam ludzie bardziej ufają, 
bo po pierwszym filmie widzą, 
że ich pieniądze nie zostały wy-
rzucone w błoto. Możemy liczyć 
na to, że opierając się na takim 
modelu finansowym, będziemy 
funkcjonować.

Trzeba dyskutować o kon-
dycji współczesnych mediów 

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, JULIA SEKIELSKA, YOUTUBE, MACIEJ KONIECZNY/REPORTER, MATERIAŁY PRASOWE

W planach mamy film, w którym chcemy opowiedzieć o roli 
Jana Pawła II w tuszowaniu przypadków pedofilii. 

Tam, gdzie Kościół w sprawie pedofiliii udawał głupa, następowała 
taka katastrofa, że z tego Kościoła niewiele zostawało.
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i o tym, czym się zajmują, ile miejsca 
poświęcają na zabawy w piaskowni-
cy polityków, a ile na tematy istotne 
społecznie, które należałoby poruszać 
i nagłaśniać, i bić się o nie. Ale też zda-
jemy sobie sprawę z tego, że media 
komercyjne muszą zarabiać, że liczy 
się klikalność, oglądalność, słuchal-
ność, sprzedaż egzemplarzy. Mając 
coraz mniejsze zespoły redakcyjne 
i mniej kasy, łatwiej jest relacjonować 
awantury z Sejmu, niż robić długie 
śledztwa i grzebać się przez miesiąc 
z jakimś tematem, nie mając gwa-
rancji, co z tego ostatecznie będzie. 

Nie chcę tu uprawiać jakiegoś hejtu 
na media. Jestem zbudowany reakcją 
mediów na nasz pierwszy film, tym, że 
wiele z tych spraw zostało pociągnię-
tych, nagłośnionych, zadano pytania 
kościelnym hierarchom. Nie chciał-
bym uchodzić za jedynego sprawiedli-
wego, bo musimy patrzeć na szerszy 
kontekst, w jakim funkcjonują media.

MS: – Ale w sumie to dobrze dla 
sprawy, że ludzie z dużych mediów 
widzą, że zrobiliśmy te filmy tak, jak 
zrobiliśmy, i że będziemy robić kolejne 
zupełnie sami, bez kooperacji z kim-
kolwiek. Nikt nie może przykleić nam 
łatki, że z powodu pieniędzy reprezen-
tujemy czyjeś interesy. Dzięki temu 
o emisji „Zabawy w chowanego” od 
przynajmniej miesiąca rozmawiam 
z kilkoma stacjami telewizyjnymi.
Macie nadzieję, że ta zabawa 
w chowanego się skończy? Czy 
raczej będzie jeszcze trwała?

TS: – Tak jak nie wierzyłem, że 
wszystko się zmieni na lepsze po 

pierwszym filmie, nie jestem naiw-
ny i nie oczekuję, że drugi nasz film 
załatwi problem. Ale mam nadzieję, 
że to będzie kolejny duży, ważny krok 
w kierunku jego naświetlenia i roz-
wiązania. I być może przyczyni się do 
tego, że instytucje państwa zaczną 
trochę odważniej działać. Mam też 
nadzieję, że to będzie kolejny krok, 
jeśli chodzi o zmianę świadomości 
społecznej w kwestii przestępstw 
seksualnych, których dopuszczają się 
duchowni. Takie są moje oczekiwa-
nia. Ważne jest to, co media zrobią 
z tematem, który pokazujemy.

MS: – Dajemy ludziom wiedzę, 
a co z tą wiedzą zrobią, to ich spra-
wa. Na to już nie mamy wpływu. Czy 
Kościół zechce się reformować, nie 
wiem. Nie mam zbyt wielkiej wiary, 
jeśli chodzi o tę instytucję, bo ostat-
ni rok pokazał, że niespecjalnie ma 
jakieś refleksje. Ale presja społeczna 
pewnie będzie narastać. Im częściej 
i odważniej ten temat będzie porusza-
ny, tym bardziej ludzie będą się od-
wracać od Kościoła, zwłaszcza że on 
nawet nie próbuje się oczyścić w ja-
kiś transparentny sposób. Częściej już 
pojawiają się sytuacje, że dochodzi 
między jakąś kurią a ofiarą księdza do 
cichej ugody, bez procesu, wypłaca-
ne są jakieś odszkodowania. Nato-
miast to, w jaki sposób te pieniądze 
trafiają do ofiar, pokazuje, że Kościół 
cały czas robi wszystko, by to zama-
skować. Znamy historię chłopaka, 
który dostał pieniądze i dostał na nie 
podpisaną przez biskupa umowę. Są 
w niej wymienieni z imienia i nazwi-

ska księża, za których „czyny” jest to 
odszkodowanie. I kto te pieniądze wy-
płaca ofierze? Tamtejszy Caritas. Albo 
jest dogadana umowa, a przyjeżdża 
prawnik reprezentujący Kościół...
...z teczką?

MS: – ...z walizką pieniędzy. Tak 
jak w filmie „Kler”, gdzie biskup jest 
wk… ale sięga do sejfu, bierze rekla-
mówkę i wkłada 50 czy 100 tys. Tak 
to się dzieje, to nie jest wymyślony 
świat, niestety. Chrystusowcy, którzy 
przegrali we wszystkich instancjach 
z Kasią ze Szczecina – najgłośniejsza 
do tej pory sprawa o milion złotych – 
wykorzystali wszelkie możliwe drogi, 
łącznie z Sądem Najwyższym, żeby 
jednak nie wypłacić odszkodowania. 
To pokazuje, gdzie są słowa szefów 
Kościoła, a gdzie ich czyny.
To jeszcze na koniec – jak tą „Za-
bawą w chowanego” wpłyniecie na 
wybory prezydenckie?

MS: – Andrzej Duda chyba nie-
stety wygra, bardzo przepraszamy, 
przede wszystkim wyborców Koali-
cji Obywatelskiej i sympatyzujących 
z nią publicystów, za to, że niszczy-
my sondażowo świetnie funkcjonu-
jącą kandydatkę Małgorzatę Kidawę-
-Błońską. Ja się biję w piersi, moja 
wina, przyznaję się (śmiech).

TS: – Ja myślę, że ten film będzie 
miał wpływ też na suszę w Polsce. 
Albo na jej brak.
Że będzie większa?

TS: – Będzie jeszcze większa, oczy-
wiście. Już z góry biorę winę na sie-
bie. Jeśli ta susza będzie jeszcze więk-
sza, to przez film Sekielskich.

Roman Kurkiewicz

Rozmowa odbyła się przed ogłoszeniem 
przez Małgorzatę Kidawę-Błońską rezygnacji 
ze startu w wyborach prezydenckich.

Wciąż nie ma śledztw, które miałyby pokazać kontekst 
procederu – kto ukrywał, kto dopuszczał do tego, że dany 
ksiądz przez tyle lat mógł bezkarnie działać.
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Robert Walenciak

Polska polityka jest jak zerwany 
podczas burzy latawiec. Gdzieś fru-
wa, ale przecież nikt nie wie, co z nim 
za chwilę się stanie.

Oto krótki zapis ostatnich dni: 
wybory prezydenckie 10 maja się 
nie odbyły. Ale i tak mamy pierwszą 
przegraną. Jest nią Małgorzata Kida-
wa-Błońska. Platforma Obywatelska 
wycofała ją z wyścigu. Zastąpi ją pre-
zydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 

Poza tym nie wiadomo, kiedy bę-
dą nowe wybory i jaki jest kalendarz 
polityczny. Czy można zgłaszać no-
wych kandydatów, do kiedy itd. Do 
końca nie zostało też ustalone, we-
dług jakich zasad wybory będą się 
odbywać – ogólnie tylko określono, 
że będą hybrydowe. Ale nowa usta-
wa o wyborach wciąż jest procedo-
wana, teraz trafiła do Senatu.

Mamy zatem kolejną turę cha-
osu. I to wcale nie koronawirus jest  
temu winien. 

Co z tymi wyborami?

Zacznijmy od wydarzenia spodzie-
wanego, choć bezprecedensowego. 
Wybory 10 maja się nie odbyły. A to 
z tego prostego powodu, że nikt ich 
nie zorganizował. Ktoś poniesie za 
te niewybory konsekwencje praw-
ne? Pytanie retoryczne. Polska jest 
na takim etapie, że wszelkie przepisy 
prawa, Kodeks wyborczy itd., zeszły 
na drugi plan. Prawo, jego zapisy – 
to wszystko jest płynne. Jak u Ka-
rola Marksa, prawo odzwierciedla 
aktualny układ sił politycznych. Kto 
silniejszy, ten w tym prawie wyrąbuje 
sobie więcej. I tyle.

Wedle Prawa i Sprawiedliwości 
kolejnym terminem wyborów pre-
zydenckich powinien być 28 czerw-
ca. PiS ma w Sejmie większość, bo 
Gowin też jest za tym terminem, 
więc teoretycznie wszystko powinno 
pójść już gładko. Tylko że w żaden 
sposób nie zgadza się to z istniejący-
mi przepisami.

Zerknijmy na kalendarz wyborczy. 
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma 
obowiązek rozpisać nowe wybo-
ry w ciągu 14 dni od stwierdzenia 
przez Sąd Najwyższy nieważności 
wyborów wobec ich nieodbycia. 
I już jest pierwsza wątpliwość – czy 
to Sąd Najwyższy będzie stwierdzał, 

czy wystarczy uchwała Państwowej 
Komisji Wyborczej? Jeżeli tę praw-
ną przeszkodę przejdziemy, pojawią 
się nowe. Otóż marszałek Sejmu 
musi nową datę wyborów wyznaczyć 
na dzień nie późniejszy niż 60 dni od 
ogłoszenia. Jeżeli będzie ją ogłaszać 
np. 20 maja, to wybory muszą się od-
być nie później niż 19 lipca.

Ale są i inne utrudnienia. Otóż 
zgodnie z kalendarzem wyborczym 
w wyborach mogą startować tylko 
kandydaci zgłoszeni przez komitety 
wyborcze. Komitety trzeba zaś zgło-
sić do PKW 55 dni przed głosowa-
niem, a samych kandydatów – naj-
później 45 dni. 

Policzmy – jeżeli wybory miałyby 
się odbyć 28 czerwca, to już minął 

termin zgłaszania komitetów wybor-
czych i kandydatów. Skąd więc po-
mysł, by wycofać Kidawę-Błońską? 
Z jakiego przekonania on wynika? 

Oczywiście byłoby rozsądne prze-
sunąć wybory przynajmniej o parę 
tygodni. Kalendarz wyborczy dotyczy 
bowiem także działań PKW i przygo-
towań organizacyjnych – trzeba m.in. 
powołać okręgowe komisje wybor-
cze, zrekrutować członków komisji 
wyborczych, zatwierdzić wzory kart 
i karty wydrukować… Te wszystkie 
czynności są regulowane prawem 
i mają swoje określone terminy.

Kłopot w tym, że prawo… nie 
istnieje. Obowiązuje wciąż ustawa 
o wyborach pocztowych, niemoż-
liwa do zrealizowania, a nad nową, 

Żyjemy w czasach 
klątwy długopisu

Wybory po polsku: Kidawa odchodzi, Trzaskowski 
przychodzi, Kaczyński miesza, Duda śpiewa

15 maja Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła oficjalnie decyzję o rezygnacji ze 
startu w wyborach prezydenckich. Nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej 
został prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

FOT. JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS
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regulującą najbliższe głosowanie, 
prace rozpoczyna Senat. I ma 30 dni, 
żeby je zakończyć.

Możemy więc w ciemno zakładać, 
że tym razem do przeprowadze-
nia wyborów też potrzebna będzie 
zgoda polityków. Mówi się zresztą 
o spotkaniu Grodzki-Duda (Kaczyń-
ski z Grodzkim nie chciał rozmawiać), 
podczas którego wyjaśnione mają 
być wszystkie sporne sprawy. Czy 
tak się stanie?

W takie rozwiązanie wierzy Ja-
rosław Gowin. Mówił on, że Senat 
mógłby po prostu poprawić przegło-
sowaną przez PiS ustawę, skrócić ter-
miny wyborcze. Ale czy senatorowie 
będą chcieli przyłożyć rękę do pisow-
skiego niechlujstwa? Przecież gdyby 
posłowie nie pisali tej nowej ustawy 
na kolanie, gdyby na jej przyjęcie 
w Sejmie dali sobie choćby dwa-trzy 
dni, a nie kilka godzin, te wszystkie 
błędy pewnie dałoby się wyłapać.

Przyjmijmy więc na razie taką 
wersję: nie wiadomo, kiedy będą 
wybory. Ani na jakich zasadach. Nie-
chlujstwo prawne PiS i niechęć do 
współpracy z opozycją są górą.

Do tego mamy opozycję, która 
w sposób coraz bardziej irytujący 
nie jest w stanie wypracować wspól-
nego stanowiska w najprostszych 
i najbardziej oczywistych sprawach. 
Nie potrafi czegokolwiek jasno za-
komunikować. Jakby zaraziła się od 
PiS wirusem krętactwa. To też jest 
nieszczęście.

Platforma w odwrocie

Nie wiadomo, kiedy będą wy-
bory, za to wiadomo, że nie będzie 
w nich startowała Małgorzata Ki-
dawa-Błońska. W piątek, 15 maja, 
kandydatka PO ogłosiła rezygnację. 
Oczekiwano tego już od jakiegoś 
czasu, kolejne sondaże były dla kan-
dydatki bezlitosne, miała w nich po 
parę procent poparcia.

Gdy kilka miesięcy temu, po wy-
borach parlamentarnych, Małgorzata 
Kidawa-Błońska stawała do wyści-
gu prezydenckiego, miała wszelkie 
papiery, by zawalczyć o wygraną. 

Była jedynką Koalicji Obywatelskiej 
w wyborach w Warszawie, osiągnęła 
w nich znakomity wynik, zebrała wię-
cej głosów niż Jarosław Kaczyński. 
Prezentowała się elegancko, dostoj-
nie, z wdziękiem obnosiła jako pra-
wnuczka Władysława Grabskiego.

Pierwsze sondaże dawały jej gru-
bo ponad 20% poparcia, czyli pew-
ne wejście do II tury. Co to ozna-
czało? Wiadomo, II tura wyborów 
prezydenckich, jeśli do niej dojdzie, 

będzie rodzajem plebiscytu – jesteś 
za PiS czy przeciw? Czyli wejście do 
niej oznacza wielkie szanse na poko-
nanie Dudy.

Innymi słowy, Małgorzata Kidawa-
-Błońska do wyborów prezydenckich 
startowała ze znakomitej pozycji. Ma-
jąc bardzo dobre poparcie, aparat 
największej partii opozycyjnej i kilka 
miesięcy na udowodnienie Polakom, 
że jest najlepsza. Po kilku miesiącach 
poparcie dla niej spadło do 2-4%.

Dlaczego tak się stało? Najczęściej 
tłumaczone jest to tym, że w czasie 
forsowania ustawy pocztowej Mał-
gorzata Kidawa-Błońska wzywała do 
bojkotu tak organizowanych wybo-
rów. Do zbojkotowania farsy i oszu-
stwa. A jednocześnie nie wycofywała 
swojej kandydatury.

Jednych to myliło, natomiast 
drugich śmieszyło. Bo gdzie tu ro-
zum – wzywać do bojkotu wyborów, 
w których się startuje? W efekcie jej 
wyborcy wskazywali w sondażach, 
że głosować nie będą. Nie wypeł-
niali więc dalszej części badania – 
na kogo oddasz głos. W ten sposób 
Kidawa-Błońska zaczęła szorować po 
sondażowym dnie.

Przypadek z wezwaniem do boj-
kotu to jednak tylko wierzchołek gó-
ry lodowej. Bo na porażkę Kidawy-
-Błońskiej złożyło się wiele innych 
czynników. 

Po pierwsze, szła ona do wybo-
rów jako kandydatka partii. A ta par-

tia przeżywa wyraźny kryzys, zapada 
się na naszych oczach, jest skłócona 
i bardziej szkodzi, niż pomaga.

Platforma nie podniosła się po 
utracie władzy pięć lat temu, to jest 
partia ludzi chętnych do rządzenia, 
ale poza chęciami i przekonaniem 
o własnej doskonałości niewiele 
mająca do zaoferowania wyborcom. 
Ewidentnie ten projekt polityczny 
się skończył, PO musi się przefor-
matować, ciepła woda w kranie to 
dziś za mało.

Te kłopoty widać było w kampanii 
Kidawy-Błońskiej. Kandydatka nie 
potrafiła zająć stanowiska w żad-
nej ważniejszej sprawie, a jeżeli już 
zajęła – to nie potrafiła go obronić. 
Gasła w oczach.

Po drugie, w wyborach prezy-
denckich liczy się osobowość – wy-
borcy patrzą na telewizyjny ekran 
i oceniają, czy kandydat jest elok- 
wentny, dobrze się prezentuje i czy 
ma naturę lidera. A tej ostatniej Kida-
wie-Błońskiej brakowało. Symbolem 
stały się jej konferencje prasowe, kie-
dy obok niej stał Borys Budka i pod-
powiadał, co ma mówić. To było 
działanie o wielkiej sile destrukcyjnej 
– oto kandydatka na prezydenta bez 
własnego zdania, powtarzająca coś 
po szefie partii.

Jej wyborców zaczęli przejmo-
wać inni kandydaci. Tacy, po których 
widać, że im się chce. Władysław 
Kosiniak-Kamysz, bardziej konser-
watywny, zwracający się do miesz-
kańców mniejszych miejscowości. 

No i Szymon Hołownia, gwiazda 
TVN, liczący na elektorat PO, Nowo-
czesnej i młodzież. 

I rzecz trzecia – PO otoczona była 
i jest różnymi grupami sympatyków, 
publicystów, działaczy. Tworzą oni 
towarzystwo mocno egzaltowane, 
rozgadane, związane z największymi 
miastami, więc raczej oderwane od 
tzw. polskiej rzeczywistości, no i chęt-
nie deliberujące o polityce, choć 
rzadko trafnie. Kidawa-Błońska szyb-
ko stała się jego ofiarą. Nie potrafiła 
jako lider narzucić swojego spojrze-
nia na Polskę, więc płynęła z nurtem. 
Ulegała podpowiedziom, przejmowa-
ła się (takie można odnieść wrażenie) 

W systemie władzy PiS Andrzej Duda jest gdzieś daleko. 
W okolicach marszałek Witek. Za nią czy przed nią? Nieważne.

W sondażach króluje Andrzej Duda, ma ponad 40% poparcia, 
a czasami ponad 50%, chociaż gołym okiem widać, 
że nie zasługuje nawet na 5%.
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słowami troski i krytyki. Tak oto ogon 
kręcił psem.

Czy jej następca w roli kandydata 
PO w wyborach prezydenckich unik-
nie tych błędów? Pokaże osobowość 
lidera, samca alfa, pociągnie za sobą 
pół Polski? Czy wystarczy mu na to 
tych parę tygodni, które zostały do 
wyborów, kiedy Kidawie-Błońskiej 
nie starczyło pół roku?

Panika u Dudy (i nadzieja)

Nikt na te pytania nie potrafi od-
powiedzieć i to jest miara nieobliczal-
ności polskiej polityki. Tu w sonda-
żach króluje Andrzej Duda, ma ponad 
40% poparcia, a czasami ponad 50%, 
choć gołym okiem przecież widać, że 
nie zasługuje nawet na 5%.

Ale nie znęcajmy się nad Dudą, 
gdyż najboleśniejsze ciosy i tak 
spadają na niego ze strony PiS. Ten 
najdotkliwszy przyszedł w środę, 
6 maja. Andrzej Duda właśnie de-
batował w TVP z kontrkandydatami, 
a w tym samym czasie Jarosław 
Gowin z Jarosławem Kaczyńskim 

przekładali termin wyborów prezy-
denckich. Trudno o bardziej dobitny 
dowód, że Duda w politycznym roz-
daniu jest ledwie pionkiem w grze. 
On to wie i widać to po nim.

Jego kampania też wyhamowa-
ła, on już nawet nie ma siły udawać, 
że coś znaczy, że wydaje polecenia 
premierowi itd. Gdzieś zniknęły te 
konferencje, podczas których mówił 
Morawieckiemu, jak działać, jak roz-
dawać pieniądze. 

Po prostu wszyscy wiedzą i widzą, 
że w systemie władzy PiS Andrzej 
Duda jest gdzieś daleko. W okolicach 
marszałek Witek. Za nią czy przed 
nią? A jakie to ma znaczenie?

To również tłumaczy, dlaczego 
prezydent wziął udział w zabawie 
w rapowanie, ośmieszając się po-
tężnie. Śpiewanie piosenek to aku-
rat jest poziom jego kompetencji 
i możliwości. Można rzec, że do tej 
roli sprowadził go system PiS. Ale 
nie jest to do końca prawdą – bo to 
także efekt miernych możliwości in-
telektualnych Andrzeja Dudy i jego 
charakteru.

Prezydentura w czasach Andrzeja 
Dudy uległa dewaluacji. Prezydent 
stał się notariuszem rządzącej więk-
szości, notariuszem prezesa, nie ma 
wpływu ani na bieżącą politykę, ani 
na życie intelektualne Polaków. Wałę-
sa, Kwaśniewski, nawet Lech Kaczyń-
ski – oni odcisnęli i na prezydenturze, 
i na Polsce swoje piętno. Potem przy-
szła klątwa żyrandola, a teraz żyjemy 
w czasach klątwy długopisu.

Dlatego Polacy instynktownie ko-
jarzą dziś prezydenturę jako posa-
dę trzeciorzędną. Prezydenta widzą 
w roli wodzireja na festynach. I taką 
miarę przykładają do innych kandy-
datów. To dlatego tak im słabo idzie, 
bo gdzie im w tych konkurencjach 
walczyć z Dudą.

Kaczyński, PiS, Duda… Oni wszy-
scy ciągną Polskę w dół.

To jest zresztą zdanie na zakończe-
nie – jeżeli ktoś chce wygrać z Du-
dą, musi wpierw odbudować obraz 
prawdziwej prezydentury i prawdzi-
wego prezydenta. Słowem, gestem. 
I zachwycić tym Polaków. 

Robert Walenciak
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Rozmawia Robert Walenciak

5 marca miała się odbyć doroczna 
sesja parlamentu chińskiego. Zosta-
ła odwołana, co było wydarzeniem 
bez precedensu. Z powodu epide-
mii koronawirusa. Teraz wyznaczo-
no jej nowy termin.

– Na 22 maja.
Jaka jest atmosfera przed sesją 
parlamentu? Czego możemy się 
spodziewać? Czy Xi Jinping ogłosi 
wielkie zwycięstwo nad koronawi-
rusem? A może wybierze wariant 
łagodniejszy?

– Tego nie wiemy. To dla nas, 
obserwatorów, będzie jak papierek 
lakmusowy, atmosfera obrad poka-
że nam, w którym kierunku zmierza 
chińska polityka. Na razie, kiedy ob-
serwuje się tamtejszą propagandę, 
media, nadal prezentowany jest kult 
jednostki, skupianie się wokół wodza. 
To strategia sprawdzona, znana z hi-
storii. Sesja parlamentu zaczyna się 
zawsze od zaprezentowania raportu 
o pracach rządu, to jakby raport o sta-
nie państwa. Czekamy na ten raport, 
bo mamy sytuację bezprecedensową 
od początku reform Deng Xiaopinga, 
czyli prawie od 50 lat, że Chiny zano-
towały recesję. Recesja to trzy kolejne 
miesiące, kiedy nie ma wzrostu. I tak 
w Chinach się zdarzyło! W zasadzie 
wszystkie wskaźniki są negatywne, 
spadły i obroty handlowe, i produkcja 
itd. Mamy zupełnie nową jakość, któ-
rej chińscy przywódcy przez ostatnie 
dekady nie przerabiali. 
Jak zamierzają dać sobie 
z tym radę?

– Wiemy, jak się zachowały Chiny 
po roku 2008, po wielkim kryzysie 
gospodarczym. Przekuły ten kryzys 
w swój sukces, bo wpompowały na-

tychmiast ok. 600 mld dol. w nowe 
inwestycje, głównie infrastruktural-
ne. Przypomnę, że chińskie pociągi 
wielkiej prędkości jeżdżą od roku 
2007, czyli ledwie 13 lat. A już ponad 
80% światowego taboru tych pocią-
gów jest w Chinach. I to biorąc pod 
uwagę japoński Shinkansen, francu-
skie TGV czy włoskie Pendolino. Jak 
postąpią Chiny teraz? Obserwując 
dyskusje ekspertów, widzimy, że na 
stole są dwie propozycje. 
Jakie?

– Po jednej stronie są keynesiści 
– oni proponują powtórzenie ma-
newru sprzed 12 lat, czyli wydawać 
pieniądze, inwestować, ingerować 
w gospodarkę. A druga grupa mówi: 
nie, nie ingerujmy tak mocno w ry-
nek, dajmy gospodarce rozkręcić się 
ponownie, kryzys jest poważniejszy, 
dodatkowe pieniądze bez pokrycia 
oznaczają inflację i niosą groźbę bez-
robocia, i to takiego, którego ukryć 

się nie da. Słowem, trzeba znaleźć 
inne rozwiązania. Jakie? Sam jestem 
ciekaw, która opcja zwycięży. Nato-
miast jest wyraźna wola polityczna, 
żeby szybko kryzys zakończyć. Ow-
szem, po pierwszym kwartale tego ro-
ku jest recesja, ale po czterech kwar-
tałach Chiny mają wyjść na prostą. 
I w 2020 r. wzrost ma być dodatni. 
Pytanie, czy jesienią nie będzie dru-
giej fali epidemii, bo wtedy wszystkie 
plany mogą wziąć w łeb.

Wiarygodność kierownictwa 
się zachwiała

A jeśli chodzi o politykę? Przed 
posiedzeniem parlamentu słychać 
krytykę Xi Jinpinga czy przeciwnie?

– Jest krytyka Xi Jinpinga, i to na-
rastająca. Pierwszy jej powód, nie-
związany z COVID-19 – że skumulo-
wał całą władzę w jednym ręku. Że 
nazywa się go przewodniczącym 
od wszystkiego. Że centralizuje i ko-
masuje władzę w swoich rękach. To 
coś, czego starsze pokolenie chiń-
skich intelektualistów nie może mu 
przebaczyć. Bo w ten sposób nisz-
czy spuściznę Deng Xiaopinga, który 
zrobił wszystko, żeby nie dopuścić 

PROF. BOGDAN GÓRALCZYK
– politolog, sinolog

Idzie ku zimnej wojnie ideologicznej. Chiny jej nie chciały, ale mówią, 
że nie ustąpią. Oko za oko i ząb za ząb

Rozgrywka o losy świata

Bogdan Góralczyk – profesor i dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Były ambasador w Tajlandii, na Filipinach i w Birmie oraz dłu-
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Chinom, Europie Środkowej oraz Unii Europejskiej.
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do powrotu jedynowładztwa, ponie-
waż sam był jego ofiarą w czasie re-
wolucji kulturalnej. To jeden czynnik. 
Do tego w czasie pandemii doszły 
jeszcze dwa elementy, które spowo-
dowały dalszy ferment w Chinach. 
Pamięta pan dr. Li Wenlianga?
Tak, to lekarz z Wuhan, pierwszy, 
który ostrzegał, że grozi epide-
mia, że pojawił się nieznany wirus. 
Ostrzeżenia zlekceważono, jego 
samego ukarano. Zmarł, lecząc 
pacjentów.

– Jego przypadek wywołał niesa-
mowity ferment w chińskich mediach 
społecznościowych, nie do końca 
kontrolowanych przez rząd. Że rząd 
coś taił, że tępił tych, którzy ostrzegali 
przed groźnym wirusem.

Czyli jest bohater.
– Znaleziono na to rozwiązanie. 

Zaczyna się nazywać ulice jego na-
zwiskiem, może wybudują mu po-
mnik, dadzą pośmiertny order, zo-
baczymy, czy to wystarczy. Może 
nie wystarczyć. Bo jest jeszcze jeden 
element – zostało jednak udowod-
nione, że Xi Jinping miał w ręku pa-
piery, że już jest epidemia. I nic nie 
zrobił, puścił Chińczyków na Nowy 
Rok, epidemia rozlała się i na Chiny, 
i na cały świat. Dlatego nie od rzeczy 
jest pytanie, czy pozycja Xi Jinpinga 
zostanie podczas nadchodzącego 
plenum osłabiona, czy też nie.
Mamy więc trzy elementy powo-
dujące ferment: stan gospodarki, 
dyskusję, jak tę gospodarkę ożywić, 
i dyskusję dotyczącą zakresu wła-
dzy Xi Jinpinga. 

– I jeszcze jedna sprawa, która wy-
rasta na największy problem. Zaczyna 
się to przewijać nawet w mediach Chin 
kontynentalnych, nie mówiąc o Hong-
kongu czy Tajwanie – chodzi o wiary-
godność kierownictwa i jego słów. Tej 
wiarygodności nigdy nie podważano 
w czasie reform, uważano, że władza 
robi dobrze, że nie popełnia błędów. 
A tu wyraźnie to się zachwiało. 

Następuje mobilizacja 
chińskiej młodzieży

Bardzo mocno eksponują to Ame-
rykanie, oskarżając Chiny bądź 
o „wyhodowanie” koronawirusa, 

bądź o dopuszczenie do jego roz-
przestrzenienia się.

– To, że Amerykanie zaczęli coraz 
mocniej atakować chińskie władze 
argumentem koronawirusa, oczy-
wiście powoduje mobilizację głównie 
chińskiej młodzieży, bardzo nacjonali-
stycznej. Pod hasłem, że czas uderzyć 
w Amerykanów, odpowiedzieć im, 
jeżeli oni uderzają w nas. Grana jest 
karta historii – że my, Chińczycy, mie-
liśmy sto lat narodowego poniżenia, 
ale teraz nikt nam już nierównopraw-
nych traktatów dyktował nie będzie.
A podbijając bębenka oskarżycie-
lom, Trump i Xi Jinping wzajemnie 
sobie pomagają w kłopotach.

– Wszystko na to wskazuje, że sobie 
pomagają. Ale to też nowa sytuacja. 

Na przełomie lat 2017/2018 zapre-
zentowane zostały kolejne strategie 
amerykańskie, i militarna, i bezpie-
czeństwa, w których po raz pierwszy 
wymieniono Chiny jako strategiczne-
go rywala. Czyli rozpoczęła się rywa-
lizacja. Jej przejawem, do czasów epi-
demii, była wojna handlowa, przecież 
tylko zawieszona rozejmem 15 stycz-
nia tego roku.
Podpisanym w Białym Domu na 
czas kampanii prezydenckiej.

– A koronawirus przyniósł nowy 
etap, nową odsłonę rywalizacji – woj-
nę propagandowo-medialną. Przecież 
u nas, w Polsce, doszło już trzykrot-
nie do bezprecedensowych starć. 
Najpierw były artykuły w Onecie, 

a potem dwa razy na Twitterze, i to 
w języku polskim, ambasador ame-
rykańska i ambasador Chin wymienili 
się komentarzami. To rzeczy niespo-
tykane w dyplomacji, pokazują, jak 
daleko sprawy zaszły. To nie jest tyl-
ko wymiana ciosów na najwyższym 
szczeblu, to sięga ambasadorów, ca-
łej dyplomacji.
Angażuje wszystkich.

– To bardzo ciekawa rzecz – otóż 
Chiny mniej więcej od roku 2018, 
w ramach inicjatywy Dwóch Jedwab-
nych Szlaków, zaczęły promować 
koncepcję społeczeństwa wspólnej 

odpowiedzialności (zeren gongtongti). 
Forsowano to jako nową odsłonę 
w dyplomacji, że wreszcie Chiny chcą 
brać współodpowiedzialność za losy 
świata. A COVID-19, szczególnie od 
marca, kiedy przeniósł się do USA 
i kiedy Amerykanie, zwłaszcza Mike 
Pompeo, szef Departamentu Stanu, 
zaczęli tak ostro Chiny atakować, 
przyniósł zmianę. Bo w reakcji na te 
ataki Chińczycy włączyli nowy rodzaj 
dyplomacji, czego w ogóle do tych lat 
nie było – odwołali się do filmu.

Dyplomacja oficera Wilka

Do filmu?
– Jest taki chiński film z 2015 r., 

który pobił wszystkie rekordy w tam-
tejszych kinach. Nosi tytuł „Láng Zai 
Ji” (Zhan lang), czyli „Wilk wojny”. 
Chodzi w nim o to, że oficer chińskiej 
jednostki specjalnej wali po pysku 
i rozwala Amerykanów, rozkłada ich 
jak należy. Cieszyło się to niebywa-
łym wzięciem wśród chińskiej mło-
dzieży. Teraz w Pekinie mówią, że 
wprowadzają taki rodzaj dyplomacji. 
Dyplomacji Wilka. Przejawem tego 
jest nowy rzecznik resortu spraw za-
granicznych, który oświadczył w od-
powiedzi na amerykańskie zarzuty do-
tyczące pandemii, że Amerykanie pod 
koniec listopada ub.r. wzięli udział 
w manewrach w okolicach Wuhan 
i rozpylili, niczym stonkę, tego wirusa. 
W tę stronę to idzie.

– Bardzo niebezpieczną. Obawiam 
się, że idzie ku zimnej wojnie ideolo-
gicznej. Chiny jej nie chciały, ale już 
wyraźnie mówią, że nie ustąpią ani 
na piędź. Oko za oko i ząb za ząb. 

Pamięta pan zimną wojnę jak i ja – 
że miała ona wojny zastępcze. Była 
więc wojna koreańska, była wojna 
wietnamska. Ile ofiar przyniosły! W tej 
chwili – już od czerwca ub.r. – mamy 
demonstracje w Hongkongu. Przecież 
to się nie zakończyło, niedawno uwię-
ziono tam aktywistów po stronie de-
mokratycznej. Teraz w USA pojawiają 
się nowe inicjatywy, żeby wzmacniać 
Tajwan. A to jest uderzenie absolutne! 
W planach Chin jest przecież osiąg- 
nięcie Wielkiego Renesansu Narodu 
Chińskiego do 2049 r. Ale nie będzie 
go, jeśli po obu stronach Cieśniny 

Narasta krytyka wobec Xi Jinpinga, że skumulował całą władzę. 
Że nazywa się go przewodniczącym od wszystkiego. 

Jest wyraźna wola polityczna, żeby szybko kryzys zakończyć. 
Chiny mają wyjść na prostą. I w 2020 r. wzrost ma być dodatni.
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Tajwańskiej będą dwa podmioty 
z Chinami w nazwie.
Władza znów się pomyli.

– Dla władz w Pekinie nie ma bar-
dziej świętego zadania, strategiczne-
go, aniżeli pokojowe zjednoczenie 
z Tajwanem. Amerykanie z kolei już 
w czasie wojny koreańskiej, w latach 
1950-1953, zdefiniowali Tajwan jako 
najbardziej wysunięty na Pacyfiku 
amerykański lotniskowiec. Teraz do 
tej koncepcji wracają. Mamy więc 
podgrzanie atmosfery na Morzu Po-
łudniowochińskim, gdzie dochodzi do 
incydentów, no i pokazu siły z jednej 
i z drugiej strony. 

W którym kierunku 
idzie chińska siła?

Jeżeli panuje nastrój wojny, nawet 
zimnej, rośnie rola przywódcy. Wła-
dza Xi Jinpinga będzie zatem coraz 
mocniejsza.

– To są elementy, które powodują, 
że potrzebny jest wódz, silny czło-
wiek. Natomiast pamiętajmy o drugiej 

stronie medalu – ten lider ma całą 
władzę, ale i całą odpowiedzialność. 
A z odpowiedzialnością w styczniu 
2020 r. coś było nie tak.
On może się bronić, mówiąc, że 
krytyka jego działań to wroga poli-
tyka wobec państwa.

– Dlatego obrady, które nadcho-
dzą, sesja parlamentu, są ceremonia-
łem prawie 10-dniowym, dla obser-
watorów takich jak ja będą niebywałą 
gratką. Dzień w dzień, godzina po 
godzinie, będą przynosiły sygnały, 
w którym kierunku idzie chińska wła-
dza, w którym kierunku idzie chińska 
gospodarka i w którym kierunku idzie 
chińska siła. Gdzie ma być skiero-
wana? Czy na budowanie wspólno-
ty globalnej odpowiedzialności, czy 
przeciwnie, na realizowanie dyploma-
cji spod znaku oficera Wilka? 
To przecież byłoby zaprzeczenie 
zasad Deng Xiaopinga.

– Od momentu dojścia Xi Jin-
pinga do władzy, czyli od listopada 
2012 r., mamy zupełnie nowy okres 
w polityce Chin. Na czym polegał fe-
nomen genialnego polityka, którym 
był Deng Xiaoping? Po pierwsze, od-
krył, że cechą sprawczą w chińskim 

DNA, szczególnie na południu, jest 
przedsiębiorczość, którą Mao tępił. 
Deng na przedsiębiorczość pozwolił. 
Po drugie, nie chciał powrotu do je-
dynowładztwa, czyli ustanowił zbio-
rowego cesarza. Po trzecie, mówił, 
że Chiny mają odbudowywać swoją 
potęgę po cichu. Żeby nie zwracać 
uwagi. Te elementy zostały w cza-
sach Xi Jinpinga rozbite. 
Deng nauczał powiedzeniami. Na 
przykład takim, żeby przechodząc 
przez rzekę, czuć kamienie pod 
stopami. Czyli działać ostrożnie. 

– Siłą 40 lat Chin, do 2012 r., były 
skalkulowany pragmatyzm i ostroż-
ność. A teraz zaczyna być trochę fan-
faronady i poczucia: my, Chińczycy, 
znów jesteśmy wielcy. 
Ale społeczeństwo to kupuje! Mło-
dzieży to się podoba!

– Młodzież kupuje chętnie i na wiel-
ką skalę. Jest pisarz Yan Lianke, który 
przedostaje się do języka polskiego. 
Jak wielu w ChRL robił najpierw ka-
rierę w wojsku, a od końca lat 90. jest 
profesorem na uczelni w Hongkongu. 

Wówczas rozkwitł jako pisarz. PIW wy-
daje jego książki i jedna jest niebywałą 
zupełnie metaforą okresu reform. No-
si tytuł „Kroniki Eksplozji”. Eksplozja 
to wioska, która w ciągu 40 lat urosła 
do rangi megalopolis. Ten ciekawy 
pisarz ekspresyjnie pokazuje, niezwy-
kle trafnie, że rządzi władza brutalna, 
o wszystkim decydują pieniądz i wpły-
wy, a żadne moralne elementy się nie 
liczą. Tylko naga siła i kasa.
Tak to pokolenie jest 
wychowywane?

– W dużym stopniu. Na dodatek 
pokolenie egoistów i hedonistów, bo 
jednego dziecka. Wychuchanego, wy-
dmuchanego. Wielu z nich nie nadaje 
się do życia społecznego, tak są zapa-
trzeni w siebie.
Widziałem tych jedynaków, oficera 
Wilka z nich nie będzie.

– To wielki kraj, bez kłopotu można 
wybrać takich i takich.

Amerykanie budują naszyjnik

Jak więc zareagują Amerykanie 
na dyplomację Wilka?

– Niewątpliwie rozpoczęła się roz-
grywka, również o losy świata. Trud-

no przecież, żeby Amerykanie się 
nie obudzili, widząc chińskie plany. 
Jest więc rywalizacja i nikt już jej nie 
powstrzyma. Bez względu na to, czy 
w USA dojdzie do władzy demokra-
ta, czy prezydentem będzie Trump, 
kurs antychiński zostanie podtrzy-
many. Otwarte pozostaje pytanie, 
czy Amerykanom uda się zbudować, 
a próbują bardzo intensywnie, taki 
naszyjnik wokół Chin, to się nazywa 
„strategia Indo-Pacyfiku”. Ten naszyj-
nik to Japonia, Korea, Australia (jeśli 
się uda), Wietnam, nawet próbują 
w to włączyć Mjanmę, czyli dawną 
Birmę. Indie odmówiły, chcą być 
swing state, a więc mocarstwem 
„kołyszącym się”, wybierającym 
partnerów. A Chińczycy w Azji ma-
ją tak naprawdę jednego sojusznika, 
czyli Pakistan, bo to anty-Indie. No 
i postawili na Europę.
Czy Europa w tej rozgrywce może 
odegrać istotną rolę? 

– Europa jest rozgrywana jako tzw. 
trzeci biegun. Chiny chciałyby unik-
nąć zimnowojennej retoryki i sporu 

ideologicznego. Jak są dwa 
bieguny, to o taki spór łatwo. 
Jak jest ich więcej – to dużo 
trudniej. Dlatego próbują grać 
z Unią Europejską, a zwłaszcza 

z Niemcami. Jesienią ma być wielki 
szczyt w Lipsku. 
Co może przynieść?

– Co najmniej od siedmiu, ośmiu 
lat w stosunkach Unia-Chiny są dwa 
kluczowe problemy. Pierwszy, że 
Chińczycy chcieliby zawrzeć z Unią 
umowę ramową o wolnym handlu. 
A Unia powiedziała: nie. Uważam, 
że słusznie. Bo najpierw powinna 
być umowa o ochronie wzajemnych 
inwestycji. Drugi – w ramach kon-
cepcji Nowego Jedwabnego Szlaku 
Chiny obiecywały wielkie inwestycje 
infrastrukturalne. Na razie ich nie ma, 
a zamiast nich mamy ze strony chiń-
skiej fuzje i przejęcia najlepszych eu-
ropejskich firm, więc po stronie unij-
nej, w tym w Niemczech, jest wielki 
alarm, żeby zabezpieczyć swoje mar-
ki przed wykupieniem.
Jak Amerykanie sobie wyobrażają 
wojnę ekonomiczną z Chinami? 
Wyprowadzą inwestycje z Chin?

– Jest w Ameryce silny nurt suflu-
jący takie rozwiązania… Na przykład 
znany w Polsce Andrew Michta na-
mawia do wycofania kapitału z Chin 
i rozdzielenia obu organizmów go-
spodarczych. To jest nurt narastający, 

Xi Jinping miał w ręku papiery, że już jest epidemia. I nic nie zrobił, 
puścił Chińczyków na Nowy Rok i epidemia się rozlała. 
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szczególnie wśród republikanów. 
Z drugiej strony mamy ogromne in-
teresy amerykańskich firm. Niedawno 
Tesla Elona Muska otrzymała pozwo-
lenie na budowę pod Szanghajem 
największej na globie fabryki samo-
chodów elektrycznych. Mimo różnic 
mnóstwo jest w gospodarce rzeczy 
podobnych, nie można tych więzów 
ot tak zerwać. Zresztą to byłoby nie-
szczęście, bo mielibyśmy tak, że pół 
świata jeździłoby lewostronnie, a pół 
prawostronnie. Chińczycy już mają al-
ternatywę dla Facebooka, dla Twitte-
ra, nawet dla GPS. Istnieje więc świat 
alternatywny.
Kto będzie górą w tych zapasach? 

– Globalizacji całkowicie zawrócić 
się nie da. Ważne, jakie będą ten-
dencje w najbliższych 
dwóch, trzech miesią-
cach. Jeśli Chiny nie 
będą miały ofiar, bo ow-
szem, mają zakażenia, ale nie mają 
ofiar śmiertelnych koronawirusa, 
a Stany Zjednoczone miały tysiące, 
czy nawet setki jak ostatnio, ta ten-
dencja może wzmocnić to, co się sta-
ło w 2008 r., kiedy centrum światowej 
gospodarki i handlu przesunęło się 
z Atlantyku na Pacyfik. 

Rozbrzmiewają znajome tony 

Chiny więc wygrały?
– Uważam, że nikt nie wygrał, 

a jeżeli będzie zimna wojna, wszyscy 

przegramy. Powołuję się na powie-
dzenie, które przywiozłem z placówki 
w Tajlandii: tam, gdzie słonie walczą, 
trawa, krewetki i wszystko inne bę-
dzie zdeptane.
Dylemat Tukidydesa przestaje być 
aktualny?

– Chiny są za duże, żeby zrobić 
im krzywdę z zewnątrz. Owszem, są 
różni wojskowi amerykańscy, którzy 
mówią: jeszcze można im dokopać! 
Ale inni odpowiadają: na to już zdecy-
dowanie za późno. Chińczycy mogą 
sobie nabroić sami. Ze względu na to, 
że mają tarcia wewnątrz, jak rządzić 
i jak prowadzić reformy. I jak w świe-
cie pandemii doprowadzić do tego 
wyśnionego przez nich Renesansu. 
A co do Amerykanów… 

Też można powiedzieć, że sami są 
dla siebie najgroźniejsi.

– Amerykanie mogą zmontować 
sojusz otaczających Chiny państw, 
czyli bardzo podgrzać atmosferę, 
tak że ona będzie brutalna. A dalej? 
W latach 80. zeszłego wieku Barba-
ra Tuchman napisała książkę „Sza-
leństwo władzy”. Podała tam przy-
kłady, od Troi po Wietnam, głupoty 
rządzących. Oczywiście chodziło jej 
o Wietnam – jak Amerykanie pako-
wali się w tę wojnę i brnęli z jedne-
go absurdu w drugi. Bo nie widzieli 

Wietnamczyka, widzieli czerwonego, 
którego trzeba zdusić jak stonkę. Ide-
ologiczne podejście! A dziś, gdy sły-
szę, że trzeba dowalić Chinolom albo 
chińskim komunistom, to odnoszę 
wrażenie, że rozbrzmiewają dokład-
nie tamte tony. Podobne tony słyszę 
zresztą w Chinach, czego wcześniej 
nie było – że już są silni, że mogą się 
przeciwstawić Amerykanom.
I pokazują defilady na placu 
Tian’anmen, coraz okazalsze.

– Xi Jinping wraca do armii, po-
trzebna jest mu armia, potrzebny 
nowy lotniskowiec, mówi się o ra-
kietach do przenoszenia ładunków 
jądrowych. W propagandzie coraz 
częściej słychać, że jeszcze szybciej 
trzeba się militaryzować. Statystyki 
są brutalne – parę lat temu Chiny 
wydawały rocznie na wojsko jedną 
ósmą tego, co Stany Zjednoczone. 
A w tej chwili już powyżej amerykań-
skiej jednej trzeciej. I są w dziedzinie 
zbrojeń zdecydowanie numerem 
dwa na świecie, po Stanach Zjedno-
czonych, daleko przed Rosją. 
Rosja to dziś jedna ósma 
PKB Chin?

– Jedna dziesiąta nawet.
Chiny w swojej historii raczej 
nie były agresywne, jeśli chodzi 
o świat. A teraz?

– Będą kalkulować według intere-
sów wewnętrznych. A one są nakreś- 
lone. Do przyszłego roku ma być 
nowy model rozwojowy, oparty nie 
na eksporcie, ale na kwitnącym ry-
ku wewnętrznym i klasie średniej. 
To trudne zadanie i niezwykle kosz-
towne. Zbudowanie klasy średniej 
nie jest prostą sprawą. Poza tym do 
2035 r. Chiny chcą być społeczeń-
stwem innowacyjnym. I już widzimy, 

jak mocno w tym kierunku poszły, bo 
każdy zna Huawei i 5G, a sztuczna in-
teligencja okazała się niezwykle sku-
teczna w zwalczaniu koronawirusa. 
Wreszcie do 2049 r. chcą mieć Wielki 
Renesans, czyli być wielkim wyzwa-
niem dla świata, nie tylko gospo-
darczym i handlowym, ale jeszcze 
technologicznym i cywilizacyjnym. 
Pytanie, czy będą chciały mieć pod 
swoim sklepieniem cały glob, czy 
tylko część Azji, z Chinami w środku, 
jak wcześniej bywało. 

Robert Walenciak

W chińskiej propagandzie coraz częściej słychać, że szybciej trzeba się militaryzować. 
Xi Jinping dokonuje przeglądu wojsk w Hongkongu, 2017 r.

Największy problem to kwestia wiarygodności kierownictwa i jego słów.
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