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MÓJ PRZEGLĄD

Polska mistrzem świata. Jeszcze nie piłkarskim, tylko w walce z koronawirusem. Taki 
kit próbuje nam wcisnąć władza. Rządzący kłamali przed epidemią, że są zwarci i gotowi, 
przygotowani na najgorsze, choć jeszcze w lutym panowie Szumowski i Pinkas mówili, 
że mamy do czynienia z czymś w rodzaju grypy. Kłamali na początku zarazy, głosząc, że 
maseczki są niepotrzebne, a gdy zaprzyjaźnione spółki już je ściągnęły, to ogłosili, że są 
niezbędne. Kłamali, witając największy samolot świata, że tym ogromnym ładunkiem 
ratują życie Polaków. A fakty są takie, że premier Morawiecki i wicepremier Sasin z wielką 
pompą witali tylko tyle maseczek, ile mieści się w trzech tirach. I tak od rana do wieczora, 
pisowska wersja wsi potiomkinowskich. Obietnice tej władzy są papierowe i żyją tyle, 
ile muszka owocówka. Do sprawnego zarządzania państwem ci ludzie nie mają głowy. 
I to w sensie dosłownym, bo większość szła po władzę, kończąc wyższe szkoły niczego. 
Teraz mogą pokazać erudytom, że wiedza i książki mało się liczą, choć dla inteligencji są 
tylko niedouczonymi, nie za bystrymi dziwolągami.

Głównie zajmują się interesami. Biznesami rodzinnymi i koleżeńskimi. I wpychaniem 
krewnych czy kumpli na posady. Efekt tej hucpy każdy widzi. Przykry to widok. Mówiło 
się, że mamy państwo z dykty. Ale to już przeszłość, za którą wielu zaczyna tęsknić. Bo 
teraz mamy państwo z kitu.

Dlaczego ocena tej sytuacji kończy się na narzekaniu? Bo kredyt, bo zwolnią żonę, 
córkę lub syna, bo zaszkodzą. Ludzkie to. I jednocześnie kompletnie rozmijające się 
z ogólnym przekonaniem, jakim to niezwykłym i heroicznym narodem są Polacy. Tyle 
samo ma to wspólnego z faktami, co kreowanie się wiernych synów i cór Kościoła na 
ludzi niezwykle moralnych i rodzinnych, chociaż są zwykłymi oszustami i złodziejami. Co 
postać na ekranie, to wypisz wymaluj taka, co modli się pod figurą, a diabła ma za skórą.

Śladowe ilości testów, które trafiły do Polaków, to najbardziej cyniczne oszukaństwo. 
Wśród nas są tysiące chorych. Tyle że przechodzą koronawirusa bezobjawowo. Oczy-
wiście zarażają. A leku nie ma. Znam osoby chore, które siedzą w izolacji we własnych 
mieszkaniach i leczą się paracetamolem i syropem od kaszlu. A ich jedyną rozrywką jest 
serial o przedsiębiorczej rodzinie Szumowskich. Oraz codzienne relacje z życia polskiego 
Batmana. Andrzej Duda wszędzie był, trudno zliczyć, ilu ludzi uratował i jak wiele kluczo-
wych decyzji podjął. Bez niego nie byłoby w Polsce niczego dobrego.

Niestety, nie jest to streszczenie polskiej komedii. To codzienny real.

JANUSZ GAJOS, aktor
Coraz częściej 
z niedowierzaniem 
patrzę na to, co się 
dzieje, i nie pozostaję 
obojętny.
„Zdanie”

JERZY BACZYŃSKI, 
redaktor naczelny
Pod rządami PiS 
odbywa się wielka 
operacja prywatyzacji, 
zwana mniej elegancko 
rwaniem kasy.
„Polityka” 

ILONA ŁEPKOWSKA, 
scenarzystka
Chwalenie się fotkami 
z imprez, drogich hoteli 
czy restauracji uważam 
za bezgranicznie głupie.
„Uroda Życia”

ROBERT LEWANDOWSKI, 
piłkarz
Wojownikiem jestem 
na boisku, potem fajnie 
jest zdjąć zbroję.
„Twój Styl”

Batman Duda
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 Zagrabić i wycisnąć 
Bez definicji, i to precyzyj-

nej, nie da się nic powiedzieć 
o systemach demokratycznych, 
wolnych mediach czy mediach 
publicznych. To tak jak ważenie 
towaru fałszowanymi odważ-
nikami. No bo co to są wolne 
media? Media mają właściciela 
i to ON decyduje o linii progra-

mowej. A media publiczne? Tu jest tak samo, nie są to 
moje media, tylko tych, którzy mają władzę. Z pełnymi 
konsekwencjami tego faktu. Jak długo pamiętam, zawsze 
tak było. A z demokracją jest jeszcze gorzej, przynajmniej 
w tej części Europy. Czyli zacząć trzeba od definicji.

Wojciech Kloc

 Między majem ‘45 a Poczdamem 
Państwo polskie przestało istnieć w momencie uciecz-

ki władz pośrodku przegranej wojny we wrześniu 1939 r. 
Prawo do uzurpowania sobie władzy w kraju miał wtedy 
teoretycznie każdy, bo Polska była politycznym bytem 
urojonym. Tzw. rząd londyński, a więc grupka panów 
kiszących się we własnym smrodku, ale obdarzonych 
zaufaniem społeczeństwa pod okupacją niemiecko-ra-
dziecką, legitymizował się sam przed sobą chwilową 
tolerancją ze strony zachodnich aliantów. Anglicy i Ame-

rykanie kierowali się zaś realpolitik – wojna z ZSRR nie 
była im potrzebna, a w zamian za zwycięstwo nad hitle-
ryzmem można było poświęcić kilka „bękartów traktatu 
wersalskiego”: Polskę, Cze-
chosłowację, Litwę, Łotwę, 
Estonię, Rumunię, Ukrainę itd. 
– raczej zarzewie przyszłych 
konfliktów niż spokojnych 
lokatorów kontynentu Euro-
pa. Cóż, zwycięzcy narzucają 
własne reguły i w pokona-
nych krajach ustanawiają rzą-
dy sobie przyjazne. Z dwoma 
krajami nie wyszło im dokładnie tak, jak chcieli – ZSRR 
poniósł klęskę przy próbie podporządkowania sobie Ju-
gosławii, Brytyjczycy mieli zagwozdkę z wojną domową 
w Grecji i zdecydowali się na wsparcie w tym konflikcie 
byłych greckich kolaborantów III Rzeszy.

Olaf Nowaczyk 
•

Tak jest, gdy się przegrywa. Tak było również przed 
rozbiorami, gdy Polska terytorialnie była potęgą, ale go-
spodarczo karłem. To wnioski na dzisiaj. Stawianie na 
doraźne zyski swojej sekty, w celu utrzymania władzy, 
ma takie same skutki.

Zbigniew Gozdecki

FOT. NELSON ALMEIDA/AFP/EAST NEWS

Rodzinne spotkanie 
w szpitalu Premier 
w São Paulo, 
28 maja 2020 r.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

Mariusz Szczygieł 
oprowadza po Pradze

Optymiści i pesymiści 
w branży turystycznej

Andrzej Skworz,  
redaktor naczelny magazynu „Press”
O mediach publicznych

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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HISTORIA

Krzysztof Wasilewski

Wraz z podpisaną 8 maja bezwa-
runkową kapitulacją Niemiec zakoń-
czyły się działania wojenne w Europie. 
Jednak w gabinetach przywódców 
zwycięskich mocarstw, gdzie usta-
lano kształt granic i stref wpływów, 
nie było czasu na świętowanie. Kiedy 
wycieńczeni żołnierze mogli w końcu 
odpocząć, politycy kontynuowali roz-
grywkę o nowy podział kontynentu. 
Rozgrywkę, w której Polska od dawna 
była jedynie pionkiem.

Trzy dni przed podpisaniem kapitu-
lacji, 5 maja 1945 r., ambasador USA 
Jefferson Caffery spotkał się w Pary-
żu z gen. Charles’em de Gaulle’em, 
stojącym na czele Tymczasowego 
Rządu Republiki Francuskiej. Ame-
rykański dyplomata zanotował, że 
gospodarz był w „bardzo ponurym 
nastroju w związku z postępem wojsk 
radzieckich w Europie”. Zdaniem de 
Gaulle’a Rosjanie byli na dobrej dro-
dze do zdominowania całego kon-
tynentu, a nie tylko jego wschodniej 
części. Przy okazji napomknął o naci-
skach Moskwy na oficjalne uznanie 
przez Francję polskiego rządu w Lubli-
nie. „Wolałbym współpracować z USA 
niż jakimkolwiek innym krajem. Impe-
rium Brytyjskie będzie zbyt słabe po 
wojnie, aby cokolwiek zrobić”, ape-
lował do swojego gościa generał. Na 
szczęście Caffery uspokoił premiera, 
mówiąc: „Mój rząd, podobnie jak całe 
amerykańskie społeczeństwo, pragnie 
widzieć Francję niepodległą, silną 
i bogatą. Chcemy widzieć Francję zno-
wu bogatą z wielu różnych powodów, 
wśród nich jest ten najbardziej prak-
tyczny – nie będziemy mogli sprze-
dawać wam naszych towarów, jeśli 
będziecie zbyt biedni, żeby je kupić”.

Paryskie spotkanie, chociaż bez-
pośrednio niezwiązane z polskimi 
sprawami, dowodziło priorytetów 
powojennej polityki zachodnich mo-
carstw. Dla Stanów Zjednoczonych, 
podobnie jak dla Wielkiej Brytanii, 
kluczowe znaczenie miała Europa 
Zachodnia. Nie tylko ze względu na 

takie, a nie inne sympatie czy związki 
kulturowe. Strategiczne decyzje po-
dejmowano na podstawie prostego 
rachunku zysków i strat. A ten jasno 
wskazywał, że potencjalne korzyści 
z obecności Polski w zachodniej 
strefie wpływów nie mogły zrówno-
ważyć problemów wywołanych kon-
fliktem z ZSRR. Nic zatem dziwnego, 
że w memorandum skierowanym 
do prezydenta Harry’ego Trumana 
z 10 maja 1945 r. p.o. sekretarz stanu 
Joseph C. Grew beznamiętnie pisał 
o poczynaniach Moskwy w Polsce. 
Jugosławia czy Węgry – tutaj, zda-
niem szefa amerykańskiej dyplomacji, 
wciąż wszystko było w grze. Jednak 
w przypadku Polski rozgrywka już 
dawno się zakończyła.

Marginalizacja rządu w Londynie

O ile Amerykanie pytania Polaków 
przeważnie zbywali milczeniem, o tyle 
Brytyjczycy prezentowali lepsze ma-
niery. Kiedy tuż po kapitulacji Niemiec 
prezydent RP na uchodźstwie Włady-
sław Raczkiewicz wystosował pismo 
do króla Jerzego VI, w którym przy-
pominał, że „wielkie zwycięstwo Na-
rodów Zjednoczonych nad Niemcami 
nie dało wolności Narodowi Polskie-
mu”, monarcha uprzejmie podzięko-
wał, kreśląc kilka słów o poświęceniu 
polskich pilotów w bitwie o Anglię. 
W podobny sposób Winston Chur-
chill potraktował publiczny apel 
premiera Tomasza Arciszewskiego 
o „kontynuowanie wysiłków aż do 
chwili, gdy prawdziwa wolność, spra-
wiedliwość i równe prawa zostaną za-
pewnione wszystkim narodom, które 
walczyły razem z Wielką Brytanią”. 

Milczenie lub zbywanie ogólnikami 
stało się standardowym narzędziem 
amerykańskiej i brytyjskiej dyploma-
cji w stosunku do działań polskiego 
rządu na uchodźstwie. Chociaż od 
początku był on traktowany jak ubogi 
krewny, którego mimo wszystko wy-
padało tolerować, to po ustaleniach 
konferencji w Jałcie uznano, że naj-
wyższa pora się go pozbyć. Mimo 
oficjalnych pism Amerykanie nie 

zaprosili przedstawicieli „polskiego 
Londynu” na konferencję Narodów 
Zjednoczonych w San Francisco. Już 
sam fakt, że rząd dowiedział się o tym 
wydarzeniu z mediów, wiele mówił 
o jego pozycji w obozie zwycięzców 
na początku 1945 r. 

„Nawet gorycz samotnej walki we 
wrześniu 1939 r. w Polsce w początku 
tej zawieruchy była nikła wobec na-
szego osamotnienia w niedoli wśród 
zwycięskiej radości sprzymierzonych. 
Zwycięstwo, do którego przyczyni-
liśmy się tak wielką ilością przelanej 
krwi i tyloletnią męką narodu pol-
skiego, nie było naszym udziałem”, 
wspominał w 1949 r. gen. Władysław 
Anders. Nie tylko on przekonał się, że 
polityka mocarstw była równie brutal-
na jak zakończona wojna. 

Możemy sobie odpuścić tę sprawę

W Londynie, Paryżu i Nowym 
Jorku nie sprzątnięto jeszcze ulic po 
paradach zwycięstwa, gdy 12 maja 
1945 r. Churchill pisał do Trumana, że 
odczuwa „głęboki niepokój z powodu 
opacznej interpretacji decyzji jałtań-
skich przez Stalina, jego postępowa-
nia wobec Polski (...), z powodu po-
łączenia rosyjskiej potęgi i terytoriów 
kontrolowanych lub okupowanych 
przez nich, sprzęgniętych z komuni-
stycznymi działaniami w wielu innych 
krajach, a nade wszystko z powodu 
ich zdolności utrzymywania w polu 
przez długi czas bardzo wielkich ar-
mii. (...) Nie wiemy, co się dzieje poza 
linią frontu. (…) Od Polski dzielił nas 
będzie szeroki pas wieluset mil oku-
powanego przez Rosjan terytorium”. 
Brytyjski premier wydawał się po-
godzony z podziałem Europy, w tym 
z losem Polski. Jego niepokój budziło 
geopolityczne zagrożenie wynikające 
z rozszerzenia radzieckiej strefy wpły-
wów, a nie brak demokracji.

Głosy upominające się o Polskę, 
które rozbrzmiewały co jakiś czas 
w amerykańskiej administracji, szyb-
ko uciszano. Takim chłodnym prysz-
nicem był telegram George’a Ken-
nana, ówczesnego chargé d’affaires 

Dla Stanów Zjednoczonych i dla Wielkiej Brytanii Polska była jedynie pionkiem

Między majem ,45 a Poczdamem
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To jedna z najbardziej bezczelnych kradzieży w ostatnim 30-leciu. Choć konkurencja była spora, 
moją nominację dostaje ograbienie społeczeństwa z mediów publicznych. Kradzież na raty. Ka-
wałek po kawałku. Najpierw metodą, którą lud opisuje jako „na łyżeczkę”, pozbawiono Polaków 
wpływu na to, co się dzieje w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej. Bo właśnie te media 
powinny pełnić funkcję mediów publicznych. Najdłużej i najbliżej tego była PAP. Ale i to już jest 
historią. Bo od rządów PiS zaczęło się zagrabianie mediów na całego. Grabienie chochlą, jak by to 
określił wspomniany wyżej lud. Co i tak jest nieaktualne, bo władza osiągnęła kolejny etap. Grabi, 
kto tylko może, i tyle, ile da radę.

Podporządkowanie sobie mediów publicznych przyszło politykom łatwo. Opór społeczeństwa 
i samych dziennikarzy był skromny. Społeczeństwo miało i ciągle ma bardziej dla siebie dokuczliwe 
problemy niż stan mediów. Łatwiej to pojąć, gdy obserwujemy apatię, z jaką większość Polaków 
traktuje zagrabienie przez PiS Trybunału Konstytucyjnego i obecne dorzynanie Sądu Najwyższego. 
Sędziom, a wcześniej dziennikarzom, nie udało się pozyskać większości obywateli do współpracy 
w sprawie reform tych instytucji. Nie potrafili pójść wprost do obywateli po pomoc i wsparcie.

No i teraz mamy kwadraturę koła. By zmienić tę patologię, potrzebne są decyzje polityków. 
I ustawy przyjęte przez Sejm i Senat, podpisane przez prezydenta. A ci przecież są zarówno spraw-
cami obecnej sytuacji, jak i jej beneficjentami. Można sobie wyobrazić zmianę obowiązujące-
go dziś partyjnego nadzoru nad mediami pod wpływem bardzo silnej presji społecznej. Presji 
obywateli, którzy wreszcie docenią swój wpływ na kształt i treść mediów publicznych. Bo bez 
tych mediów demokracja najpierw będzie kulała, a później nieuchronnie przekształci się w coraz 
silniejsze rządy autokratów. W systemach demokratycznych wolne media i media publiczne są 
najważniejszymi bezpiecznikami przed zamordyzmem i dyktaturą.

Odwrócenie patologii, do której doprowadzili politycy prawicy, jest niezbędne. I wbrew głosom 
wielu pesymistów możliwe. Zacząć trzeba od otwartej, szerokiej i niczym nieskrępowanej debaty. 
Oraz odpowiedzi na trzy podstawowe pytania. Dlaczego i do czego są nam potrzebne media pu-
bliczne? Kto ma nimi zarządzać i w jakim trybie ma być powoływany? Jakie mają być podstawy 
finansowania tych mediów?

To nie są jakieś Himalaje trudności. Rozcięcie tego splątanego węzła zależy od tego, czy Po-
lacy dalej będą pokornie zginali karki przed każdą władzą, która ma siłę i potrafi narzucać swo-
ją, najgłupszą nawet, wolę. Także przez prymitywne urabianie ludzi poprzez rządowe media. 
Za pieniądze tych ludzi.

ARTUR BALAZS, 
były minister
Duda przestaje być 
faworytem w tych 
wyborach.
„Polska The Times”

PROF. IRENA KOTOWSKA, 
Instytut Statystyki 
i Demografii SGH
W krajach, gdzie więcej 
kobiet pracuje, rodzi się 
więcej dzieci.
„Zwierciadło”

JEAN-CLAUDE JUNCKER, 
były przewodniczący 
Komisji Europejskiej
Wszyscy rozumieją  
po angielsku, ale nikt  
nie rozumie Anglików.
„Forum”

ARTUR ANDRUS,  
satyryk
Polecałbym trochę 
izolacji. Żeby się  
nie poznać zbyt dobrze.
„Pani”

Zagrabić i wycisnąć
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Wysyp legionistów
Kraków wyrósł na europejską 
stolicę samozwańczych kom-
batantów i tytularnych pa-
triotów. Tytularnych, bo sami 
sobie przyznają tytuły i honoro-
we funkcje. Byłoby to śmieszne, gdyby za tym nie szło wcale nie tytu-
larne przejmowanie państwowego majątku. Tak jest choćby z Domem 
im. Józefa Piłsudskiego, który bezprawnie zajmuje Związek Legionistów 
Polskich (!). Zajmuje go od lat, choć sąd dawno orzekł, że ZLP nie jest 
kontynuatorem przedwojennego związku i tym samym spadkobiercą 
majątku. Innym kuriozum jest Muzeum Czynu Niepodległościowego. 
Minister Gliński zakazał jego działalności. I na bój z tupeciarzami wysłał 
kuratora. Chyba czekają nas nowe Oleandry.

Ściganie emerytów
Wraca Kurski. Zarząd TVP ma być cztero- 
osobowy, potrzeba więc kasy. A to 
oznacza nowy etap w ściganiu za nie-
płacenie abonamentu RTV. Widać, że 
2 mld zł od Dudy to zbyt mało na godne 
życie Ogórek, Rachonia, Holeckiej, Kłecz-
ka i tabunu agitatorów. Do wyduszania 
z emerytów ostatnich złotówek wzięła 

się Poczta Polska. Widać, że prezes Zdzikot każdej pracy się podejmie. 
Palec przecież ma, a ludzie wykonają polecenia. Centrum Obsługi Finan-
sowej Poczty Polskiej wysyła wezwania. Później emeryt wędruje do ko-
lejki na poczcie. I płaci za to beznadziejne badziewie.

Zmaltretowana prezes Kamińska
Bardzo się martwimy, patrząc na Agnieszkę Kamińską, szefową Polskie-
go Radia. Bo kogo my widzimy? Kobietę tak psychicznie zdołowaną przez 
PiS, że trudno jej wydukać kilka zbornych zdań. Poszła Kamińska do Se-
natu i ani be, ani me, ani kukuryku.
Senator Barbara Borys-Damięcka odebrała to 
jako przejaw arogancji. Faktem jest, że Kamiń-
ska nie miała niczego sensownego do powie-
dzenia senatorom. Ale myli się pani senator, 
uważając, że „wynika to z absolutnej arogancji 
wobec nas jako osób, dla których nie warto 
strzępić języka”. Kamińska w Senacie była jak 
bokser, któremu odcięto tlen. Na co dzień do-
staje ścisłe wskazówki, co ma myśleć i co radio ma robić. A że w Sena-
cie trudno czytać SMS-y, pani prezes wolała udać głupią, niż powiedzieć 
coś niezgodnego z linią partii. I taki to sekret.

Agent doi piłkarza i klub
„Pośrednik transakcyjny”, czyli po prostu agent piłkarski. W realu han-
dlarz żywym towarem. A obrazowo mówiąc – pijawka. I to jaka! Bo kto 
widział stado pijawek, które potrafią wyssać 35 mln zł z samych klubów 
Ekstraklasy w ciągu zaledwie roku? Ledwo dyszące kluby płaczą i płacą. 
Bo PZPN i kluby nie potrafią wyeliminować pośredników. Najbardziej pa-

zerne hieny to byli piłkarze. To 
oni najlepiej wiedzą, jak spryt-
nie podejść utalentowanego 
małolata. A potem doić jego 
i kluby do oporu. Najwięcej ka-
sy zapłaciły im w zeszłym ro-
ku Legia Warszawa (8,1 mln), 
Wisła Płock (6,5 mln) i Pogoń 
Szczecin (4,1 mln zł).
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Michał Woś, minister środowiska z Solidarnej Pol-
ski, obsadza Lasy Państwowe ludźmi powiązany-
mi z tą partią. Szefem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinku został Łukasz Macie-
junas, w Katowicach – Józef Kubica, a w Poznaniu 
– Ewa Jedlikowska (która zrezygnowała po dwóch 
dniach). Szykuje się podwójna wycinka. Najpierw 
wytną lasy, a później sami zostaną wycięci.

Poczta Polska wydała na wybory prezydenckie, 
których nie było, 69 mln zł. Za cztery umowy, któ-
re zawarto z innymi podmiotami, zapłacono już 
26 mln zł.

Sylwester Latkowski po pięciu latach od ujawnie-
nia przez „Gazetę Wyborczą” afery z wykorzysty-
waniem seksualnym nieletnich dziewcząt w So-
pocie nakręcił o tym film. Słaby, ale hałaśliwie 
reklamowany przez TVP jako oskarżenie celebry-
tów bywających w lokalu Zatoka Sztuki. Borys Szyc 
zareagował na nękanie go przez Latkowskiego sło-
wami: „Dam ci w ryj”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymsto-
ku utrzymał w mocy decyzję Bohdana Paszkow-
skiego, wojewody podlaskiego, który przywrócił 
ulicy Podlaskiej nazwę Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”.

Po 30 latach od pierwszych wyborów do niezależ-
nego samorządu gminnego warto docenić bilans 
osiągnięć samorządowców. Zwłaszcza z pierw-
szych lat, gdy ich wpływ na realizację lokalnych 
pomysłów był największy. W ostatnich latach kolej-
ne rządy osłabiają możliwości samorządów i próbu-
ją centralizować zarządzanie państwem także tam, 
gdzie jest miejsce dla samorządów.

Przed 100 laty narodził się Związek Literatów Pol-
skich. Na zjeździe w Warszawie w dniach 12-14 ma-
ja 1920 r. powołano Związek Zawodowy Literatów 
Polskich, jego prezesem został Stefan Żeromski. Na 
ręce obecnego prezesa ZLP, Marka Wawrzkiewicza, 
składamy gratulacje i życzenia z okazji tego pięk-
nego jubileuszu.

Sędzia Michał Laskowski, były rzecznik prasowy Są-
du Najwyższego, został prezesem Izby Karnej Sądu 
Najwyższego.

Katarzyna Kobylarczyk, autorka książki „Strup. 
Hiszpania rozdrapuje rany” (Czarne), została lau-
reatką Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za 
reportaż literacki.

Księża z Rady Kapłańskiej Diecezji Kaliskiej 
w większości odmówili podpisania listu poparcia 
dla bp. Edwarda Janiaka, który, jak to ujawnił film 
braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”, tuszował 
przypadki pedofilii.

FOT. YOUTUBE (3), PIXABAY



Do czego potrzebne są nam media publiczne?YTANIE
TYGODNIA

KRYSTYNA MOKROSIŃSKA,
dziennikarka, dokumentalistka,  
honorowa prezeska SDP

Cechami mediów publicznych po-
winny być bezstronność, podawanie 
wyłącznie prawdziwych informacji, rela-
cjonowanie faktów, stosowanie w prak-
tyce Karty etycznej mediów. Poza tym 
publiczne telewizja i radio, jeśli korzy-
stają z abonamentu, muszą widzowi dać 
coś w zamian: dobre spektakle telewizyj-
ne, rzetelne filmy dokumentalne – mó-
wiąc ogólnie, możliwość uczestnictwa 
w szeroko pojętej kulturze. To tym bar-
dziej istotne, że wielu odbiorców mediów 
publicznych nie ma bezpośredniego kon-
taktu z kinami, które wyświetlają premie-
ry, z teatrami itd.

ANDRZEJ SKWORZ,
redaktor naczelny „Press”

Media narodowe są teraz publiczne, 
ale tak, jak publiczne są niektóre domy. 
Burdelpapa stręczy uległych dziennikarzy 
politykom, a ci z ich usług chętnie korzy-
stają. Choć w przypadku Polskiego Radia 
i TVP słowo dziennikarz jest na wyrost. 
To raczej funkcjonariusze propagandy, 
tym różniący się od poprzedników z PRL, 
że brak im talentów dziennikarskich lu-
dzi z tamtych lat. Przyjdzie czas, gdy 
będziemy się śmiać z ich groteskowej 

służalczości wobec władzy, zadawania 
wyłącznie wygodnych pytań i używa-
nia wazeliny zamiast atramentu. Celują 
w tym – już skłóceni między sobą – po-
zostający na garnuszku państwa ludzie 
od Jacka Kurskiego, braci Karnowskich, 
Tomasza Sakiewicza, ks. Rydzyka oraz 
niewiele subtelniejszego od pozostałych 
Krzysztofa Skowrońskiego. O państwo-
wym radiu i takiejże agencji prasowej już 
nawet nie wspominam. Czy takimi siłami 
da się zrobić kiedyś służące wszystkim 
media publiczne? W życiu! Dlatego gdy 
w końcu Polacy przejrzą na oczy, potrzeb-
ny będzie okrągły podstolik medialny, 
a przy nim ci, którzy na media publiczne 
patrzą nie jak na polityczny łup, ale jak na 
jeden z najistotniejszych bezpieczników 
demokracji. Rzecz przecież nie w tym, 
by jednego burdelpapę zastąpił drugi, 
za to nasz.

DR KATARZYNA KASIA,
filozofka, Wydział Zarządzania Kulturą 
Wizualną ASP w Warszawie

W pytaniu zawarta jest teza, że media 
publiczne są nam potrzebne. Tymczasem 
może warto byłoby się zastanowić, czy 
rzeczywiście tak jest. Model funkcjo-
nowania publicznego radia i telewizji 
w Polsce po 1989 r. pozwala żywić wąt-
pliwości, związane przede wszystkim 

z ich upolitycznieniem, którego nie udało 
się dotychczas uniknąć żadnemu rządo-
wi. Może zamiast finansować mniej czy 
bardziej agresywne narzędzia propagan-
dowe aktualnie dominującej opcji poli-
tycznej, stosowane pod pozorem realizo-
wania „misji” nader ogólnie zdefiniowanej 
w ustawie, warto się zastanowić np. nad 
przeznaczeniem środków na upowszech-
nianie kultury za pośrednictwem mediów 
komercyjnych? Jestem w stanie wyobra-
zić sobie specjalny fundusz, dzięki które-
mu na różnych antenach byłyby realizo-
wane i emitowane wolne od polityki, ale 
i od reklam, treści „misyjne”. Wymagało-
by to rzecz jasna zmian ustawowych, ale 
nie jest niemożliwe. Świadczy o tym do-
bitnie praktyka tych mediów, które dzisiaj 
na własny koszt promują polską kulturę, 
wyręczając media publiczne, w których 
zapędy cenzorskie walczą o pierwszeń-
stwo z odgadywaniem życzeń polityków 
partii rządzącej.

MICHAŁ ŁUKSA,
czytelnik PRZEGLĄDU

Do tego, żeby była przeciwwaga dla 
mediów prywatnych oraz by istniała prze-
strzeń nieskażona do końca komercją.

Więcej komentarzy w tej sprawie 
za tydzień.
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Rozmawia Robert Walenciak

Komisja Europejska przedstawiła 
projekt nowego funduszu pomoco-
wego dla państw Unii. To 750 mld 
euro! Gigantyczne pieniądze. Temu 
funduszowi odbudowy nadano już 
nazwę Next Generation EU. Tymcza-
sem czytam w polskich mediach, 
że więcej będziemy musieli na ten 
fundusz wpłacić, niż dostaniemy.

– Jeżeli ktoś tak pisze, to nie rozu-
mie, o co tu chodzi. Przede wszyst-
kim 750 mld zaproponowane przez 
Komisję to nie jest składka krajów 
członkowskich, a tylko wtedy można 
byłoby mówić, że mielibyśmy „za-
płacić”. Tu takiego niebezpieczeń-
stwa nie ma.
Skąd więc Unia weźmie te 
pieniądze?

– Ma je pożyczyć na rynku na 
bardzo niski procent. A wiadomo, 
że uzyska bardzo dobre warunki, bo 
jest najbardziej wiarygodnym, zna-
komitym płatnikiem. Oczywiście te 
pożyczki będą gwarantowane przez 
kraje członkowskie, więc także przez 
Polskę. Tylko że gwarancja nie ozna-
cza, że to jest do zapłacenia. Poza 
tym kto powiedział, że my będzie-
my gwarantować większe kwoty, niż 
otrzymamy?
Plan jest taki, że Unia te pożyczki 
będzie spłacać w latach 2028-2058, 
z kolejnych unijnych budżetów.

– Czyli to kwestia dość dalekiej 
przyszłości. I nacisku na Unię, skądi-
nąd znakomitego, żeby stworzyła no-
we, własne źródła pozyskiwania pie-
niędzy. Podatek cyfrowy, być może 
podatek od transakcji finansowych… 
Te podatki zapewniłyby Unii istotne 
wpływy, poza tym – są sprawiedliwe. 
A tak przy okazji – nasz rząd nie ma 
nic przeciwko temu.
Te 750 mld euro jest podzielone na 
dwie części. 500 mld to suma, która 
zostałaby rozdysponowana w for-
mie grantów, a 250 mld – to byłyby 
nisko oprocentowane pożyczki. 

– Nie dzielmy tego. Mówmy 
o 750 mld, bo pożyczki są czasami 

skuteczniejszymi instrumentami sty-
mulującymi działania niż granty. Otóż 
te 750 mld euro nie będzie prostą 
kontynuacją dotychczasowych prio-
rytetów, tylko to mają być pieniądze 
na nowe priorytety. Tam nie będzie 
dodatkowych pieniędzy na rolnictwo 
ani na typową infrastrukturę. To bę-
dą środki przede wszystkim na tzw. 
Zielony Ład. Cyfryzację gospodarki, 
nowe technologie, wspólną politykę 
zdrowotną... Przecież ten kryzys tak 
naprawdę pokazał, że Unia powinna 
być także unią zdrowotną! A nie jest, 
w żadnym wypadku nie jest.
Dlatego ponad 9 mld euro ma zasi-
lić program medyczny EU4Health.

– Mówiąc krótko – to wszystko 
są pieniądze dla Unii Europejskiej 
nowej generacji, Next Generation 
EU. Problem w tym, czy nasz rząd 

będzie chciał poczynić odpowied-
nie deklaracje i przygotować plany 
inwestycyjne, które by tym nowym 
priorytetom odpowiadały. Powinien 
też być nacisk społeczny w Polsce, 
żeby sięgać po te pieniądze. Jeżeli 
będziemy tylko czekać, nic z tego nie 
wyjdzie. I wtedy rzeczywiście sytu-
acja może być taka, że nic z tego nie 
będziemy mieli.

Kiedy przegonimy Hiszpanów?

Nie wiadomo jeszcze, według jakich 
zasad fundusze będą rozdzielane, 
to będzie negocjowane. Ale już 
pojawiła się informacja, że Polska 
może otrzymać ponad 60 mld euro 
grantów i pożyczek.

– Dlatego uważam, że tutaj nie 
ma miejsca na wydziwianie, na ja-
kieś fochy. Ten plan to niewątpliwie 
coś, co może Europę zdynamizować, 
a także – w skali świata – wzmocnić. 
I to w Parlamencie Europejskim się 
czuje. Tak np. w imieniu Europej-
skich Konserwatystów i Reformato-
rów, czyli tej frakcji, do której należy 

PROF. MAREK BELKA
– były premier, były minister 
finansów, były prezes Narodowego 
Banku Polskiego, poseł  
do Parlamentu Europejskiego

Czy plan Merkel i Macrona zmieni Europę i świat?

Unia rzuca miliardy na stół
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Prawo i Sprawiedliwość, wypowia-
dał się były minister finansów Bel-
gii, Johan Van Overtveldt. Zresztą 
współpracuje mi się z nim w różnych 
sprawach znakomicie. Muszę powie-
dzieć, że do tej frakcji to on pasuje 
jak pięść do nosa, m.in. jest zwolen-
nikiem małżeństw jednopłciowych. 
Ale wracając do debaty – wypowia-
dał się w sposób bardzo roztropny, 
podnosząc kwestię, że to nie mogą 
być pieniądze wydawane tak po pro-
stu, tylko muszą być prze-
znaczane na określone cele. 
Żeby ich nie zmarnować! 
Nie można więc sfinansować 
z nich np. zwiększenia dopłat 
dla rolników! Bo wiadomo, że to tyl-
ko utrwala złą strukturę własności 
rolnej. Dlatego nie ma co szukać 
podziałów politycznych, trzeba po 
prostu wykazać się, tutaj mówię 
o polskich władzach, wyobraźnią, 
spojrzeniem w przód. Naprawdę jest 
kolejna szansa, żebyśmy dołączyli do 
tej Europy pierwszej prędkości.
I przegonili Hiszpanów!

– Absolutnie! Jak najszybciej! 
Nawiasem mówiąc, to będzie do-
datkowy problem dla nas. Men-
talny. Że my, co wynika z danych, 
mimo wszystko przejdziemy ten 
kryzys łagodniej niż np. Hiszpania 
czy Włochy. A skoro mamy być so-
lidarni, to czy te kraje nie powinny 
otrzymać więcej pomocy z fundu-
szu odbudowy?

Kiedy mówi się Zielony Ład, u nas 
pojawiają się różne komentarze 
próbujące to ośmieszyć.

– Że ocieplenie klimatu to bzdu-
ry. Albo że nie mamy co w Europie 
się starać, bo Chińczycy nadal będą 
zatruwać, więc i tak tej planety nie 
uratujemy. Muszę powiedzieć, że 
te poglądy są bezsensowne. Szko-
da czasu na polemizowanie z nimi. 
Proponowałbym zwrócić uwagę na 
dwa inne aspekty Zielonego Ładu, 
absolutnie realne. Po pierwsze, ten 
program to chęć narzucenia Europie 
nowej rewolucji technologicznej. Na 
to idą przecież te pieniądze. Po dru-
gie, to prowadzi do uniezależnienia 
Europy, w bardzo dużym stopniu, od 
dostawców ropy i gazu. Wyobraża 
pan sobie, że bylibyśmy jako Euro-

pa niemal niezależni od dostaw ropy 
i gazu? Jaka byłaby wtedy pozycja 
np. Rosji? Jak radykalnie zmieniłaby 
się sytuacja na Bliskim Wschodzie? 
Ha! Stany Zjednoczone też miałyby 
problem. Czy to nie jest dla Europy 
atrakcyjna perspektywa? 
Lobby antywiatrakowe i lobby gór-
nicze zaraz się ujawnią.

– Lobby górnicze chyba jeszcze 
nigdy nie było tak słabe jak dzisiaj. 
Nie umiemy węgla wydobyć tanio. 

A w końcu za najbardziej nacjona-
listycznych rządów w historii Polski 
bijemy rekordy w imporcie węgla, 
i to z Rosji. Gorzej – z Donbasu! Czy 
można sobie wyobrazić sytuację 
jeszcze bardziej kompromitującą?

Nowa siła Unii

Jak do tych pieniędzy najsku-
teczniej się dobrać? Mówi się, że 
z unijnych środków w największym 
stopniu korzystają albo najbardziej 
przebojowi, czyli Hiszpanie i Włosi, 
albo najsilniejsi: Niemcy, Francuzi.

– Bujda na resorach! Dotychczas 
to my byliśmy najlepsi! Pokazywali-
śmy, że umiemy promować projekty 
i je realizować. W ostatnich latach to 
my jesteśmy mistrzami Europy, jeśli 

chodzi o „wyciskanie Brukselki”, jak 
to kiedyś mówił Waldemar Pawlak.
A jak może być teraz? 

– Zobaczymy, jak się zachowają 
nasze elity rządzące. Jakie instynk-
ty u nich przeważą. Czy instynkty 
europejskie, czy nacjonalistyczne? 
Bo jeżeli te drugie, to będzie się szu-
kać dziury w całym, mówić: nie, nie 
będziemy realizować obcych, euro-
pejskich priorytetów. Bo jesteśmy 
suwerenni!
Wiele też się mówi, że przekazywa-
nie środków z funduszu odbudowy 
ma się łączyć z mechanizmem pra-
worządności. Takie są choćby pro-
pozycje „oszczędnej czwórki”, czyli 
Austrii, Holandii, Szwecji i Danii.

– Nie tylko „oszczędnej czwór-
ki”. Dzisiaj, podczas sesji plenarnej, 

mówił o tym np. Dacian Cioloş, były 
premier Rumunii, który jest prze-
wodniczącym grupy liberałów. To 
jest więc w tej chwili coraz szersze 
oczekiwanie. Dlatego mówi się, że 
w takich wypadkach można urucho-
mić inne mechanizmy przekazywa-
nia pieniędzy, np. bezpośrednio do 
samorządów czy organizacji spo-
łecznych. Ale to oczywiście prote-
za. Najlepiej, gdyby środki szły do 
krajów – wiadomo, że administracja 

państwowa ma najlepsze instrumen-
ty do pozyskiwania i rozdysponowy-
wania funduszy. Ale to problem, któ-
ry sami sobie stwarzamy.
Czy „oszczędna czwórka” może 
zablokować proces tworzenia  
funduszu odbudowy?

– Będzie kręcić, ale jeżeli Niemcy 
i Francja będą za, to nie wyobrażam 
sobie, żeby nie ustąpiła.
Siła Niemiec i Francji jest  
tak wielka?

– Nie tylko ich! Przecież będzie 
bardzo silne wsparcie Włoch i Hisz-
panii. A gdybyśmy jeszcze my się 
dołączyli... Oczywiście, że państwa 
czwórki będą się domagać jakichś 
gwarancji, żeby pieniądze nie były 
rozdawane, tylko czemuś służyły. To 
wszystko w gruncie rzeczy ma sens. 

Ale nie sądzę, żeby były 
w stanie zablokować two-
rzenie funduszu. Nawiasem 
mówiąc, to słynne orzecze-
nie niemieckiego Trybunału 

Konstytucyjnego w Karlsruhe można 
także interpretować inaczej. Nie-
mieccy sędziowie powiedzieli tak: 
nie można wszystkiego zwalać na 
politykę pieniężną, zróbcie coś w za-
kresie polityki fiskalnej. Budżetowej. 
I pani Merkel chyba się przestraszy-
ła, że to Niemcy będą grabarzem 
Unii. A w każdym razie, że będą Unię 
osłabiać, co jest wbrew interesom 
geopolitycznym Niemiec. W związku 
z tym łatwiej było Macronowi ją na-
mówić, żeby zgodziła się na te pierw-
sze 500 mld. Paradoksalnie więc 
Trybunał w Karlsruhe mógł Europie 
pomóc, a nie zaszkodzić.
To będzie też uderzenie w tych 
wszystkich, którzy wieszczą śmierć 
Unii. Bo takie wielkie programy 
mogą zbudować nową siłę Unii.

Chodzi o to, żeby Unia stworzyła nowe źródła pozyskiwania pieniędzy 
– podatek cyfrowy, być może podatek od transakcji finansowych.

Dwa aspekty Zielonego Ładu to narzucenie Europie nowej rewolucji 
technologicznej i uniezależnienie się od dostawców ropy i gazu.

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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– O to przecież chodzi. I ja bym 
chciał, żeby ci wszyscy, którzy wiesz-
czą koniec Unii, nie tylko się pomyli-
li, ale także, żeby ze wstydem w sa-
mych skarpetkach gdzieś uciekali.
Wielka Brytania nic z tych pieniędzy 
nie dostanie?

– Wielka Brytania jest już poza 
Unią Europejską.

Szansa, przed którą stoimy

A nie ma obawy, że to wzmocni 
w Unii siłę Niemiec, głównego daw-
cy tych pieniędzy i ich gwaranta?

– A ma pan jakieś inne propozy-
cje? Kto miałby się wzmacniać? Ro-
sja? Nie ma w Europie dużego kraju, 
który byłby bardziej przyjazny Polsce 
niż Niemcy. I trzeba to jasno powie-
dzieć. Bo my, słysząc Niemcy, zaraz 
mówimy o przeszłości.
A oni myślą o przyszłości i o tym, 
że Polska w coraz większym 
stopniu jest częścią gospodarki 
niemieckiej.

– No i bardzo dobrze! Nie ma nic 
lepszego, co mogłoby nas spotkać 
pod względem gospodarczym. Bo 

jakiej gospodarki mielibyśmy być 
blisko? Rosyjskiej? Czy może śród-
ziemnomorskiej?
Jak wygląda gospodarka niemiecka 
w świecie? 

– Problemem gospodarki nie-
mieckiej jest to, że oni są bar-
dzo uzależnieni od handlu. Gdy 
osłabł kierunek chiński, a tam 
dużo sprzedawali, to muszą być 

zainteresowani odbudową czy 
wzmocnieniem kierunku europej-
skiego. Rozpad Unii czy nawet jej 
osłabienie nie są dla Niemiec ko-
rzystne. Druga sprawa – Niemcy 
mają nadmiar oszczędności.
Jak był czas prosperity, Niemcy  
nie szastały pieniędzmi, miały  
budżet na plusie.

– A teraz ten nadmiar oszczęd-
ności musi być gdzieś zaabsorbo-
wany. Najlepiej skierować ten stru-

mień do krajów Unii Europejskiej, 
po prostu. Bo jeśli chodzi o prze-
mysł, szczególnie przetwórczy, to 
Niemcy, a jeszcze bardziej Holen-
drzy, są o wiele bardziej konkuren-
cyjni niż choćby Francja czy Wło-
chy. Oczywiście zarówno Francja, 
jak i Włochy to kraje niezmiernie 
nowoczesne, rozwinięte, ale nie-
miecka gospodarka jest bardziej 

konkurencyjna, m.in. ze względu 
na umiejętności wykorzystania Pol-
ski, Czech, Węgier. Mówiąc krótko, 
rozszerzenia Unii.
Jak Polska powinna teraz się 
zachować? Wykorzystać tę okazję 
i wejść w to wszystko? 

– Oczywiście, że tak! Bo to rów-
nież szansa na skok technologiczny, 
skok rozwojowy – więc to zróbmy.

Robert Walenciak

Można uruchomić mechanizmy przekazywania pieniędzy 
nie do rządów, tylko bezpośrednio do samorządów 
czy organizacji społecznych.
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Jan Widacki

„Sprawiedliwość jest ostoją mo-
cy i trwałości Rzeczypospolitej”. Ten 
cytat z Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego utrwalony jest na froncie 
warszawskiego gmachu sądów na 
Lesznie. „O nierządne królestwo 
i zginienia bliskie, gdzie ani prawa 
ważą, ani sprawiedliwość ma miej-
sca”, przestrzegał Jan Kochanow-
ski. Ta sprawiedliwość, ostoja mocy 
i trwałości Rzeczypospolitej, zgod-
nie z konstytucją jest wymierzana 
przez niezależne sądy i trybunały, 
w których orzekają niezawiśli sę-
dziowie. Tak się dzieje we wszyst-
kich demokratycznych państwach 
prawa na świecie. Niezależnością 
sądów i niezawisłością sędziów 
różnią się demokratyczne państwa 
cywilizowanego świata od państw 
autorytarnych, totalitarnych, od 
rozmaitych egzotycznych dyktatur, 
czasem zbrodniczych, czasem gro-
teskowych, a czasem i grotesko-
wych, i zbrodniczych. Wszak nie jest 
nigdzie powiedziane, że błazen nie 
może być zarazem zbrodniarzem. 
I – jak pokazuje historia najnowsza 
– czasem jest. 

Niezależne sądy z założenia są bo-
wiem nie do pogodzenia z dyktaturą. 
Dyktatura nie liczy się z prawem, któ-
re może ją krępować. Sądy pilnują, 
by władza przestrzegała prawa. Jeśli 
sądy są niezależne, a sędziowie nie-
zawiśli, nie ma dyktatury. Dlatego, 
a potwierdza to cała historia najnow-
sza, każdy, kto dąży do dyktatury, naj-
pierw odbiera niezależność sądom 
i niezawisłość sędziom. 

Po roku 1989 Polska obrała kurs 
integracji z demokratycznym Za-
chodem. Ten kurs, kurs w kierunku 

wolności, demokracji, ochrony praw 
człowieka, który został uwieńczony 
1 maja 2004 r. przyjęciem Polski do 
Unii Europejskiej, był dziełem kolej-
nych rządów i cieszył się poparciem 
całego społeczeństwa. Popierając 
przystąpienie do Unii w referendum, 
Polacy dokonali historycznego wybo-
ru. Przystąpiliśmy wtedy nie tylko do 
wspólnoty gospodarczej, ale przede 
wszystkim do wspólnoty wartości. 
Do wspólnoty państw demokratycz-

nych, praworządnych, stojących na 
straży praw człowieka.

Przyjęcie nas do Unii Europejskiej 
świadczy o tym, że Zachód uznał, że 
podzielamy te wartości, przestrzega-
my tych samych standardów. To był 
przecież warunek przyjęcia. Co wię-
cej, instytucje europejskie mają pra-
wo, a nawet obowiązek, sprawdzać, 
czy tych standardów dochowujemy. 

Gdy zaś to robią, Prawo i Sprawiedli-
wość dmie w trąbę narodowej próż-
ności i głupoty, że oto obcy wtrącają 
się w nasze wewnętrzne sprawy. Ale 
w tym podejściu są dwa zasadnicze 
błędy. Po pierwsze, to nie obcy. Unia 
nie jest czymś obcym, jest tak samo 
nasza jak niemiecka, francuska czy 
włoska. Jedna z gwiazd na unijnej 
fladze jest naszą gwiazdą.

Po drugie, żaden organ unijny nie 
mówi: macie zrobić to czy tamto. 

Organy unijne, a w szczególności 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej, mówią tylko tyle: to, co 
zrobiliście, jest niezgodne ze stan-
dardem przyjętym w Unii Europej-
skiej. Możecie sobie iść w cholerę 
z Unii i robić tak dalej, wtedy nic 
nam do tego. Ale skoro jesteście 
w Unii, powinniście się dostosować 
do obowiązujących w niej standar-
dów. Jeśli pozostajecie w Unii, a na-
ruszacie jej standardy, poniesiecie 
karę. Nie chcecie jej ponosić? Wy-
chodźcie z Unii, nikt was poza Unią 
karał nie będzie.

Odchodzenie od standardów 
unijnych rozpoczął prezydent Duda 
natychmiast po zaprzysiężeniu. Naj-
pierw bezprawnie ułaskawił nieska-
zanego prawomocnie Mariusza Ka-
mińskiego, komentując to w dodatku 
w ten sposób, że wyręczył sądy. To, 
że prezydent złamał prawo, można 
uzasadniać długim prawniczym wy-
wodem. Niech zamiast takiego wywo-
du wystarczy porównanie: ułaskawić 

Władza wykonawcza co krok chce wyręczać sądy.

Sądy już nie ważą, dla sprawiedliwości 
miejsca nie ma

Kazus Manowskiej

W 2007 r. Małgorzata Manowska była zastępcą Ziobry w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. 
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nieskazanego prawomocnie to tak, 
jakby dokonać aborcji niepoczęte-
go. W tym wyręczaniu sądów, jak się 
wkrótce okazało, mieściła się cała fi-
lozofia. Władza wykonawcza co krok 
chce wyręczać sądy. Po ułaskawieniu 
Kamińskiego prezydent nie przyjął 
ślubowania od prawidłowo wybra-
nych sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego. Za to na miejsce prawidłowo 
wybranych, ale niezaprzysiężonych 
sędziów powoływał – znów łamiąc 
konstytucję – sędziów dublerów. 
W tym czasie rząd, też jaskrawo na-
ruszając konstytucję, cenzurował 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjne-
go, odmawiając ich druku. Przyznał 
sobie prawo bycia drugą instancją 
w stosunku do orzeczeń TK, którego 
wyroki są ostateczne. Potem przyszła 
kolej na Krajową Radę Sądownictwa, 
którą nie tylko upolityczniono, a więc 
de facto uzależniono od rządzącej 
większości, ale jeszcze wybrano 
z naruszeniem procedur, które sobie 
właśnie uchwalono.

Rozbudowano też kompetencje 
ministra sprawiedliwości-prokurato-
ra generalnego, który uzyskał wła-
dzę dyscyplinarną nad sędziami. Lud 
tego nie zauważył, ale układ sił na 
sali rozpraw zmienił się zasadniczo. 
Mamy – jak dawniej – oskarżycie-
la, obronę i sąd. Tyle że oskarżyciel 
występuje w imieniu prokuratora 
generalnego, a tenże prokurator ge-
neralny jest faktycznie przełożonym 
dyscyplinarnym sądu. Chcielibyście 
tak być sądzeni?

Do Sądu Najwyższego doklejono 
dwie izby: Izbę Dyscyplinarną oraz 
Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych, złożone z neosędziów 
rekomendowanych przez neo-KRS. 

Godności Sądu Najwyższego 
bronili I prezes prof. Małgorzata 
Gersdorf (niestety, nie zawsze kon-
sekwentnie) oraz starzy sędziowie 
(właściwie należałoby pisać: praw-
dziwi sędziowie). Po nieudanych 
próbach odesłania części sędziów 
Sądu Najwyższego, łącznie z pa-
nią I prezes, w stan spoczynku, po 
interwencjach organów unijnych 
PiS wreszcie doczekało się końca 

kadencji prof. Gersdorf. Nie wiem, 
dlaczego pani I prezes nie zwołała 
zgromadzenia ogólnego sędziów, 
które wybrałoby owych pięciu kan-
dydatów, spośród których prezydent 
mianuje I prezesa Sądu Najwyższe-
go. W takim samym stanie epidemii, 
który uniemożliwił prof. Gersdorf 
zwołanie zgromadzenia, zrobił to de-
sygnowany przez prezydenta na p.o. 
I prezesa Kamil Zaradkiewicz. Skądi-
nąd postać tragikomiczna, o wyraź-
nych kłopotach z samym sobą. Za-
radkiewicz potrafił zarządzić zdjęcie 
w hallu Sądu Najwyższego portretów 

„niesłusznych prezesów”, ale nie 
potrafił poprowadzić zgromadzenia. 
Musiał go zastąpić inny neosędzia, 
Aleksander Stępkowski.

Po rozmaitych przepychankach, 
łamiąc procedury, udało się wreszcie 
wybrać pięciu kandydatów. Sędzia 
i profesor prawa karnego z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Włodzimierz 
Wróbel otrzymał 50 głosów. Neosę-
dzia (do Sądu Najwyższego nomino-
wana przez neo-KRS) prof. Małgorza-
ta Manowska dostała 25.

Wróbel nigdy nie miał związków 
z polityką. Manowska jak najbardziej. 
W 2007 r. była podsekretarzem sta-

nu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
czyli wice-Ziobrą. Później z jego no-
minacji szefową Krajowej Szkoły Są-
downictwa i Prokuratury.

Jeszcze przed dokonaniem wybo-
ru I prezesa Sądu Najwyższego pre-
zydent Duda powiedział, że wybierze 
z przedstawionej mu piątki osobę, 
która nie angażowała się politycznie. 
No i wybrał Manowską. Właściwie to 
żadne zaskoczenie. O tym, że niegdy-
siejsza pomagierka Ziobry zostanie 
I prezes, mówiło się od dawna. Że 
nie przeszkodzi w tym nawet skan-
dal z wyciekiem danych z Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratu-
ry. To jasno wpisuje się w cały ciąg 
zdarzeń, nowelizacji, nominacji. Po 
prostu władza wykonawcza chce wy-
ręczyć sądy. Bo w państwie autory-
tarnym nie ma miejsca na niezależne 

sądy i niezawisłych sędziów. Jak dłu-
go sądy są niezależne, a sędziowie 
niezawiśli, nie ma dyktatury, władza 
wykonawcza ani wspierająca ją siła 
polityczna nie mogą robić, co chcą.

Jak tu nie przypomnieć dwóch 
maksym przytoczonych na począt-
ku... Smutne to.

A na wątpliwą pociechę mam 
tylko taką myśl, że kiedyś, może już 
niedługo, kontynuując zapocząt-
kowany przez pana Zaradkiewicza 
obyczaj, ktoś zdejmie portret Mał-
gorzaty Manowskiej z galerii portre-
tów I prezesów zdobiącej hall Sądu 
Najwyższego.  n

Prezydent Duda powiedział, że z piątki kandydatów 
na I prezesa wybierze osobę, która nie angażowała się 
politycznie. No i wybrał Manowską.

Wybór kandydatów na I prezesa SN przeprowadził mianowany przez prezy-
denta Aleksander Stępkowski.

FOT. STANISŁAW KOWALCZUK/EAST NEWS, PIOTR MOLĘCKI/EAST NEWS
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Andrzej Dryszel

Jeśli Andrzej Duda nie zrezy-
gnuje ze stanowiska prezydenta, to 
zgodnie z prawem wybory można 
przeprowadzić dopiero po zakończe-
niu jego kadencji. Każda wcześniej-
sza data oznaczać będzie złamanie 
konstytucji.

Gdy prominentni przedstawiciele 
Prawa i Sprawiedliwości powtarzają 
jak mantrę, że wybory prezydenc-
kie muszą się odbyć 28 czerwca, to 
warto przypomnieć, że ów termin 
nie wynika z jakichkolwiek obowią-
zujących przepisów. Co więcej, jest 
z nimi ewidentnie sprzeczny. To wy-
łącznie widzimisię liderów partii rzą-
dzącej, którzy chcą mieć wybory aku-
rat w tym dniu, bo im ta data pasuje 
– i nie przejmują się obowiązującym 
prawem z konstytucją na czele.

Przedstawiciele PiS roją sobie, 
że wybory muszą być najpóźniej 
28 czerwca, bo ponoć wtedy można 
jeszcze przed końcem kadencji An-
drzeja Dudy, czyli przed 6 sierpnia, 
wykonać wszystkie czynności wy-
nikające z ustawy o koresponden-
cyjnych wyborach prezydenta. Tyle 
że te ich zamysły nie mają żadnego 
znaczenia, bo konstytucja stwierdza 
jasno w wielokrotnie już cytowanym 
art. 128: „Wybory Prezydenta Rze-
czypospolitej zarządza Marszałek 

Sejmu na dzień przypadający nie 
wcześniej niż na 100 dni i nie póź-
niej niż na 75 dni przed upływem 
kadencji urzędującego Prezydenta 
Rzeczypospolitej”.

Najpóźniejszym dniem na legalne 
przeprowadzenie wyborów była za-
tem sobota 23 maja, pod warunkiem 
że zostałaby uznana przez premie-
ra za dzień wolny od pracy. Pisow-
ska większość sejmowa w tym celu 
wprowadziła w nowelizacji ustawy 
o tarczy antykryzysowej zapis, że 
premier może ogłosić dzień wolny 
od pracy, jeżeli w kraju panuje stan 
zagrożenia epidemicznego lub epi-
demii. Ale Jarosław Kaczyński nie 
dogadał się z Jarosławem Gowinem 
– i okazało się, że Zjednoczona Pra-
wica nie jest na tyle zjednoczona, by 
zaakceptować 23 maja.

Każdy inny, późniejszy termin wy-
borów zapisany w takiej czy innej 
ustawie (czyli akcie prawnym niższej 
rangi niż konstytucja) oznacza złama-

nie ustawy zasadniczej, ewidentne 
bezprawie i prymat woli grupki trzy-
mającej aktualnie władzę nad pra-
wem. Co stanowi krok ku dyktaturze.

Dziwią więc nieco słowa marszał-
ka Senatu Tomasza Grodzkiego, że 
„sytuacja z punktu widzenia konsty-
tucji jest zawikłana bardziej niż węzeł 
gordyjski”. Otóż absolutnie nie jest 
zawikłana. Jest prosta jak drut. Aku-
rat w niewielu przepisach konstytu-
cja jest tak konkretna jak w regulacji 
wyborów prezydenckich.

Wszystko jest oczywiste

Tu naprawdę nie da się nic za-
chachmęcić. Terminy są jasne i oczy-
wiste: wybory nie wcześniej niż 100 
i nie później niż 75 dni przed końcem 
kadencji. Art. 128 jest całkowicie jed-
noznaczny, a w konstytucji nie ma 
żadnego innego, sprzecznego z nim 
przepisu, który otwierałby pole do 
jakichkolwiek interpretacji.

Jedyną możliwością przeprowadzenia wyborów 
zgodnie z konstytucją w czerwcu lub w lipcu 

jest zrzeczenie się urzędu prezydenta 
przez Andrzeja Dudę

Duda musi odejść

Jarosław Kaczyński już zagroził, 
że państwo wykorzysta wszyst-
kie środki, by wybory odbyły się 
w dogodnym dla PiS terminie. 

FOT. JACEK DOMIŃSKI/REPORTER
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Prezes Jarosław Kaczyński upiera 
się jednak przy 28 czerwca i mówi, 
że nie ma możliwości zmiany, a ci, 
którzy to proponują, sieją zamęt i za 
nic mają konstytucję. W rzeczywi-
stości on sam ma za nic ustawę 
zasadniczą, domagając się rozwią-
zania, które w oczywisty sposób 
łamie konstytucję.

Gdyby z kolei szef PiS wcześniej 
nie upierał się, sprzecznie z prawem 
i – jak widać – nieskutecznie, przy 
majowym terminie wyborów, le-
galne rozwiązanie było oczywiste: 
Rada Ministrów zgodnie z art. 232 
konstytucji wprowadza stan klęski 
żywiołowej. Ustawa o stanie klęski 
żywiołowej wprost stwierdza, że 
może on być wprowadzony m.in. 
z powodu masowego występowania 
chorób zakaźnych ludzi. Maksymalny 
czas trwania to 30 dni z możliwością 
przedłużania przez Sejm, ale czas 
minimalny nie jest określony, więc 
stan klęski żywiołowej może być np. 
kilkudniowy (a teoretycznie nawet 
kilkugodzinny). Potem jeszcze mu-
si minąć 90 dni, w trakcie których 
nie wolno przeprowadzać wyborów 
(art. 228 konstytucji).

Gdyby rząd np. pod koniec marca 
wprowadził na krótko stan klęski ży-
wiołowej, wybory prezydenckie, ab-
solutnie zgodnie z prawem, mogłyby 
się odbyć na początku lipca. Czyli za-
ledwie parę dni po 28 czerwca, przy 
którym tak upiera się prawica.

Tyle że szef PiS chciał upiec dwie 
pieczenie: wprowadzać kolejne ogra-
niczenia, ale bez ogłaszania stanu 
nadzwyczajnego, po to by wybory 
odbyły się w warunkach, w których 
tylko Andrzej Duda praktycznie pro-
wadzi kampanię wyborczą. I nie 
wyszło, a zamiast Małgorzaty Kida-
wy-Błońskiej pojawił się nowy, groź-
niejszy konkurent. Jest na to nawet 
przysłowie: chytry dwa razy traci.

W dodatku niepotrzebne zamie-
szanie wprowadziła Państwowa Ko-
misja Wyborcza, która z niejasnych 
powodów wydała uchwałę (zapewne 
chcąc się odnieść do wyborów nie-
odbytych w sposób odpowiadający 
PiS) stwierdzającą, że w wyborach 
zarządzonych na 10 maja brak było 
możliwości głosowania na kandyda-
tów – co jest równoważne w skut-
kach z przewidzianą w Kodeksie wy-
borczym sytuacją, gdy głosowanie 
miałoby być przeprowadzone tylko 
na jednego kandydata. A gdy jest tyl-

ko jeden kandydat, marszałek Sejmu 
ponownie zarządza wybory w ciągu 
14 dni po ogłoszeniu tej uchwały.

Wypada zauważyć, że jeśli dwa 
zdarzenia powodują identyczne skut-
ki, to bynajmniej nie znaczy, że są 
one identycznym zdarzeniem. A poza 
tym PKW nie ma żadnych praw do 
zmieniania konstytucyjnych termi-
nów wyborów prezydenckich.

Najbardziej logiczny sposób

W tej chwili rozwiązaniem zgod-
nym z prawem i najbardziej logicz-
nym jest propozycja wicemarszałek 
Senatu Gabrieli Morawskiej-Stanec-
kiej (Lewica), by ustawa o wyborach 
prezydenckich, nad którą pracuje 
obecnie parlament, weszła w życie 6 
sierpnia 2020 r., bo dopiero po opróż-
nieniu urzędu prezydenta będzie moż-
na zarządzić wybory zgodnie z kon-
stytucją. Aż dziw, że nikt wcześniej 

nie zgłosił tego oczywistego i respek-
tującego wszelkie przepisy pomysłu.

Wiadomo jednak, że nie dojdzie 
do wyborów prezydenckich w tak 
późnym terminie, bo nie pozwoli na 
to Jarosław Kaczyński. Już zagroził, 
że państwo wykorzysta wszystkie 
przynależne mu środki, by wybory 
się odbyły – oczywiście w terminie 
dogodnym dla PiS. A państwo to on.

W kwestii wyborów prezydenc-
kich liderzy PiS na pewno nie zawa-
hają się przed złamaniem konstytucji. 
Istnieje wszakże sposób na to, by 
te wybory odbyły się nawet jesz-
cze w czerwcu – i zgodnie z porząd-
kiem konstytucyjnym oraz wszelkimi 
innymi przepisami.

Art. 128 konstytucji mówi, że 
w razie opróżnienia urzędu prezy-
denta wybory zarządza marszałek 
Sejmu nie później niż w 14. dniu 
po opuszczeniu urzędu, wyznacza-
jąc ich datę na dzień wolny od pra-
cy przypadający w ciągu 60 dni po 
zarządzeniu wyborów.

Zgodnie z konstytucją urząd prezy-
denta może zostać opróżniony m.in. 
z powodu zrzeczenia się tej godności 
przez prezydenta. Jego obowiązki do 
czasu wyboru nowego prezydenta 
przejmuje wtedy marszałek Sejmu.

I cóż, że to cynizm

Postępowanie jest więc proste: 
prezydent Duda zrzeka się urzędu, 
a marszałek Witek choćby następ-
nego dnia wyznacza termin wy-
borów, w których on też startuje. 
Teoretycznie wybory prezydenc-
kie mogą się wtedy odbyć nawet 
na początku czerwca. W prakty-
ce potrzebny byłby nieco dłuż-
szy czas, by zdążyć z wszelkimi 
czynnościami niezbędnymi do ich 
przeprowadzenia.

Wprawdzie art. 131 konstytucji 
mówi, że marszałek Sejmu do czasu 
wyboru nowego prezydenta wyko-
nuje jego obowiązki – a więc kon-
stytucjonaliści zaczną się spierać, 
czy Andrzej Duda jako stary, a nie 
nowy prezydent mógłby kandydo-
wać w takich wyborach, jest to jed-
nak drobiazg w porównaniu z ewi-
dentnym złamaniem konstytucji, 

jakim będzie bezprawne przepro-
wadzenie wyborów 28 czerwca.

Z kolei moraliści zaczną głosić, 
że cały manewr ze zrzeczeniem 
się urzędu prezydenta jest cynicz-
ną grą mającą doprowadzić do jak 
najwcześniejszych wyborów w wa-
runkach korzystnych dla Andrzeja 
Dudy. Będą naturalnie mieć rację, 
ale akurat cynizm polityczny jest 
czymś tak oczywistym w poczyna-
niach prominentów PiS, że na nikim 
to nie zrobi wrażenia.

Jak cała ta operacja mogłaby się 
odbyć? Pewien przykład daje prak-
tyka polityczna II Rzeczypospolitej, 
której tradycje są tak bliskie obo-
zowi rządzącemu. Felicjan Sławoj-
-Składkowski napisał w „Strzępach 
meldunków”: „Pan Marszałek po-
dał mi rękę nad stołem, wskazał 
krzesło i powiedział bez wstępów: 
»No więc, zostaniecie ministrem 
spraw wewnętrznych«”.

Można zatem doskonale sobie 
wyobrazić, że i Jarosław Kaczyń-
ski, na wzór Józefa Piłsudskiego, 
powie po prostu Andrzejowi Du-
dzie: „No więc, zrzekniecie się 
urzędu prezydenta”...

Andrzej Dryszel

Termin wyborów 28 czerwca nie wynika z żadnych 
obowiązujących przepisów. Co więcej, jest z nimi  
ewidentnie sprzeczny.




