
ISSN: 1509-3115 Indeks: 353299

9 771509 311003

Nr 24 (1066)
8-14.06.2020
Cena 7,50 zł 

(w tym 8% VAT)

w
w

w
.ty

go
dn

ik
pr

ze
gl

ad
.p

l





3PRZEGLĄD8-14.06.2020

B
Ą
KO

W
SK

I

CYTATY

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Obchody kolejnej rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. różniły się niewiele od tych poprzed-
nich. Weterani Solidarności, z każdym rokiem coraz bardziej skłóceni, tradycyjnie podnieśli 
swoje zasługi i upomnieli się o uznanie. Najwięcej emocji, co też się powtarza, było w Gdańsku. 
Tamtejsi beneficjenci zmiany władzy mają się przecież szczególnie dobrze. A materialnie – moż-
na rzec, że nawet świetnie. Trzy dekady w polityce sprawiły, że na Wybrzeżu trudno znaleźć 
biednego liberała. Poupadały stocznie i większość zakładów, które strajkowały w latach 80. 
Ale zawodowi działacze NSZZ Solidarność zostali. I żyją sobie całkiem dostatnio. Daleko im co 
prawda do liberałów, ale ludzie pracy mogą tylko marzyć o ich apanażach. Rządząca prawica ma 
w tym związku wiernych popleczników. A hierarchia kościelna – poczty sztandarowe i uczest-
ników licznych nabożeństw ku czci.

Ale to atrapa. I pozory kontynuowania działalności przez związek, którego nazwę wymyślił 
Karol Modzelewski. Bardzo krytyczny wobec tego, co później się stało z Solidarnością. Nie widział 
tam kontynuatorów tej idei. Nie mógł. Bo związek zamiast budować wspólnotę, opowiedział się 
za partią, która rządzi w Polsce od pięciu lat. I buduje okopy, z których bombarduje oskarżeniami 
większość społeczeństwa. Co to ma wspólnego z Sierpniem? 

Czy Polsce i nam, tu żyjącym, nie przydałaby się możliwie szeroka wspólnota? Oczywiście, że 
tak. Nie marnowalibyśmy na taką skalę środków i ogromnego potencjału, jaki mają Polacy.

Budowania nowej wspólnoty nie można jednak zacząć od kłamstw. Na początek dwa ważne 
pytania. Gdzie wyparowało główne hasło strajkujących: „Socjalizm tak, wypaczenia nie”? I co się 
stało z 21 postulatami strajkujących? Nie pasują do późniejszych wydarzeń? A może są dowodem 
potraktowania robotników jako trampoliny do władzy?

W przepaści między atmosferą wydarzeń sierpniowych a całkowitym zwrotem kursu we 
wrześniu 1989 r. widzę przyczynę wielu dzisiejszych problemów. I głębokiego rozczarowania po-
litykami i ich obietnicami.

Co można zrobić? Tylko pełna prawda może być punktem wyjścia do uczciwego opisania tam-
tych wydarzeń. Trzeba by w końcu wyciągnąć wnioski z tego, że w wyborach 4 czerwca wzięło 
udział tylko 62,7% Polaków, a później też nie było lepiej. Wiemy, kto wówczas wygrał. Ale kto pa-
mięta, że 25% głosów dostali kandydaci PZPR, ZSL i SD? Lewicowy przez całe życie Jacek Kuroń 
mówił: „Nie palcie komitetów, zakładajcie własne”. Idąc za tą myślą, apeluję: nie czekajcie, aż IPN 
do końca zakłamie naszą historię. Dajcie świadectwo. Piszcie, drukujcie, nagrywajcie wypowiedzi.

PROF. WŁODZIMIERZ GUT, 
biolog, wirusolog
Sam na koronawirusie 
zęby zjadłem, bo do 
dentysty dostać się  
nie mogłem.
„Polska The Times”

AGNIESZKA GRAFF, 
wykładowczyni na UW
Mąż zdrajca nie musi 
się zdrady wstydzić, 
zdradzana żona – 
owszem.
„Wysokie Obcasy”

MARTYNA 
WOJCIECHOWSKA, 
dziennikarka, podróżniczka
Kiedyś przyjaźniłam się 
głównie z mężczyznami, 
dziś jestem otoczona 
przede wszystkim  
przez kobiety.
„Uroda Życia”

WILL HUNT,  
reporter, badacz jaskiń
Świat podziemny jest 
równie dziki i różnorodny 
jak tropikalna dżungla.
„Forum”

Atrapa solidarności
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  Kosztowne karty
Jednym z tematów wałkowanych w związku 

z wyborami prezydenckimi jest konieczność zapłacenia 
ok. 70 mln zł za druk ok. 30 mln nieużytecznych już kart 
do głosowania. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nikt nie inte-
resuje się tą ceną. Tymczasem oznacza ona, że druk jed-
nej karty A4 kosztuje ok. 2,30 zł. Przy takiej cenie koszt 
samego druku jakiejś 300-stronicowej książki wyniósłby 
ok. 350 zł (150 x 2,30). Mówiąc prościej: z czyim wujkiem/
tatusiem/kuzynem/instruktorem narciarskim (niepotrzeb-
ne skreślić) została zawarta ta umowa i jaka część tych 
70 mln miała – według niewątpliwie nieformalnej umowy 
– znaleźć się w kasie PiS?

Marek Tabin

  Wirus propagandy 
Czytelnik PRZEGLĄDU dziwi się, że 

pomimo nieporadności państwa w walce 
z epidemią poparcie dla partii rządzącej 
nie spada. Sądzę, że odpowiedź jest pro-
sta. Poparcie dla PiS utrzymuje się w gra-
nicach 35%. 20% to tzw. twardy elektorat, 
który głosuje na PiS tak, jak głosuje się 
nie na partię, lecz na rodzinę. Na „naszą 

Beatkę”, „naszego pana prezydenta”, na „naszego prezesa”. 
Jednocześnie przez ponad cztery lata rządów PiS pozyska-
ło kolejną grupę zdecydowanych wyborców. To wszyscy 

ci, którzy otrzymali funkcje i stanowiska, o jakich z uwagi 
na wykształcenie, wiedzę, kompetencje i umiejętności, sło-
wem ogólny kapitał intelektualny, w innych okolicznościach 
mogliby jedynie pomarzyć. Doliczyć trzeba też tych, którzy 
tak się zaangażowali w „dobrą zmianę”, że tylko trwanie 
PiS przy władzy chroni ich przed odpowiedzialnością karną. 
A także bliższe i dalsze rodziny oraz przyjaciół wszystkich 
tych osób. W taki oto sposób uzyskujemy 35% poparcia 
dla partii, która na zdrowy rozum już dawno powinna znik-
nąć raz na zawsze z naszego życia politycznego.

Ewa Królikowska

  Szwecja dopasowała się do sytuacji 
Moja rodzina ze Szwecji – podobnie jak dr Anna Baran 

– uważa, że ten kraj słusznie wprowadził taką, a nie inną 
formę walki z koronawirusem. Ale 
zauważmy, że w Szwecji ponad 
połowę mieszkań zajmują oso-
by samotne, które w dodatku nie 
mają w zwyczaju odwiedzać sąsia-
dów. W tej sytuacji – plus z powo-
du szczególnej ochrony osób star-
szych – Szwecja mogła sobie pozwolić na takie działanie. 
U nas rodziny są liczne, podobnie jak w Anglii, Włoszech 
czy Hiszpanii, i wystarczy jeden przypadek koronawirusa 
w rodzinie, żeby zarazić wiele osób.

Marek Krasuski

FOT. JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS

Protest Black Lives 
Matter przed 
ambasadą USA 
w Warszawie 
4 czerwca. Antyrasi-
stowska manifestacja 
jest związana ze 
śmiercią 
George’a Floyda 
w Minneapolis.
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Prof. Janusz Reykowski
Od Okrągłego Stołu 
do „kontrrewolucji”

Marek Pleśniar
Władza słucha pochwał 
albo niczego

Krystyna Janda
Jestem jak spadochroniarz
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Jeszcze proboszcz czy już deweloper?
Kłopoty księży z dziećmi to już serial. Jak nie oskarżenia o zbyt bliskie 
kontakty i prokurator, to wyganianie dzieci. Nie z powodów obyczajowych, 
ale dla kasy. Kto płaci wię-
cej, ten jest najlepszym 
przyjacielem ks. Marka 
Makowskiego, probosz-
cza parafii św. Franciszka 
na warszawskiej Ochocie. 
Ulokowany przy parafii 
żłobek z przedszkolem od 
lat dobrze służył dziecia-
kom. Udało się zbudować 
tak przyjazną wspólnotę, 
że tylko pozazdrościć. Ale teraz można tylko współczuć dzieciom i ich ro-
dzicom. Decyzją proboszcza Makowskiego placówka ma się zwinąć, bo 
na tym lokalu parafia może zarobić więcej. Nie przeszkadza księdzu, że ta 
postawa nijak się ma do filozofii patrona parafii. Niedługo zobaczymy, czy 
proboszcz wróci na łono Kościoła, czy pójdzie w deweloperkę.

Wiewiórka, nowa Godek
To się zawsze potwierdza. Nie ma takiej 
skrajności, której nowy ortodoks nie 
przebije. Ledwo Kaja Godek wylansowa-
ła się na zarodkach i jako liderka walki 
z aborcją mogła psuć humor Kaczyńskie-
mu i straszyć go żądaniem całkowitego 
zakazu aborcji, a już pojawia się nowa 

gwiazdka przykościelna. Panna Zuzanna Wiewiórka. Zaczęła z przytupem. 
Od nękania dziewczyny, która zamierzała usunąć niechcianą ciążę. A jak 
naciski nie pomogły, zajęła się chłopakiem dziewczyny. I wymusiła poród. 
Za rządów Ziobry można dostać za to medal. Panna Wiewiórka ma więc 
pierś ozdobioną medalem za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Za tych 
samych rządów w tysiącach polskich rodzin małe dzieci są maltretowane, 
głodzone, wychowywane między butelkami wódy i w smrodzie papiero-
sów. Urodziły się. To niech wegetują.

Beretem w wirusa
Nie ma kozaka nad Zawitkowskiego. Dla ścisłości, chodzi o ks. bp. Józefa 
Zawitkowskiego. Tego, co mu żaden wirus nie groźny. Tego, który przema-
wiając w klasztorze na Jasnej Górze do pielgrzymów z Łowicza, żarliwie 
ich zapewniał, że „wiara mocniejsza jest od epidemii”. Niestety, ponad 
tysiąc ofiar wirusa nie może już tego potwierdzić. Natchniony wiarą biskup 
dobrodziej nie zapomniał o rządzących: „A wyście nam kościoły na metry 
pomierzyli. To nie tak. Panowie, wiara mocniejsza jest niż panowanie”. Bo 
choć bp Zawitkowski jest propisowski aż po biskupi beret, bardziej go boli 
utrata kasy niż politycznej sympatii.

Co naciąga Pawlak?
Czy jest jakieś dziecko, które słyszało o Mikołaju 
Pawlaku? Wiemy, że to pytanie niezbyt eleganc-
kie, bo mało znamy i dorosłych, którzy o nim, czyli 
o rzeczniku praw dziecka, coś tam słyszeli. Jeszcze 
jeden polityczny no name. Ma biuro, pracowników 
i limuzyny. I kompletnie nic z tego dla dzieci nie wynika. Nawet podlizując 
się dzieciom z okazji Dnia Dziecka, zrobił to w pisowskim stylu. Wicie, 
rozumicie, nauczyciele, nie jest lekko, to podwyższcie uczniom oceny o je-
den stopień. Wyśmiał go nawet Piontkowski, minister edukacji. A o nim 
trudno powiedzieć, że jest za lotny. 
Pawlak miał dla dzieci specjalny prezent. Filmik. Ze sobą w roli głównej. 
Dzieciaki do dziś się cieszą. 
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Mateusz Morawiecki, premier reprezentujący 
bardzo skłócone środowiska prawicowe, wygło-
sił w Sejmie godzinne przemówienie, w którym 
wychwalał swoje rządy jak nikt dotąd. Najbardziej 
ubawiło słuchaczy nazwanie Łukasza Szumow-
skiego najlepszym ministrem zdrowia po 1989 r. 
To taka sama prawda jak to, że Morawiecki nie wisi 
na klamce u Kaczyńskiego.

Prof. Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Naj-
wyższego, bliska współpracownica Zbigniewa Zio-
bry, na stanowisko rzecznika powołała prof. Alek-
sandra Stępkowskiego, który decyzją prezydenta 
Dudy prowadził obrady Zgromadzenia SN, a poglą-
dy ma takie, że bardziej na prawo już tylko ściana. 

Bank Pekao znalazł się w kuriozalnej sytuacji. Po 
rezygnacji Marka Lusztyna, b. prezesa i wicepre-
zesa, nikt z zarządu banku nie ma zgody Komisji 
Nadzoru Finansowego na zarządzenie bankiem. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
rozdysponowało 60 mln zł na program „Kultura 
w sieci”. Z sobie wiadomych powodów PiS ominę-
ło Fundację Instytutu Lema, Fundację Olgi Tokar-
czuk i Fundację Wisławy Szymborskiej.

Patryk M., 20-latek katujący i zabijający koty i psy, 
został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie 
na pięć lat więzienia. Wyrok jest prawomocny.

Andrzej Radzikowski i kierownictwo OPZZ ka-
tegorycznie zaprotestowali przeciwko antypra-
cowniczym zapisom Tarczy Antykryzysowej 4.0. 
Negatywnie oceniono także inicjatywę prezydenta 
Dudy dodatku solidarnościowego oraz zasady jego 
przyznawania.

50,8 mld zł wyniosła w 2019 r. wartość inwestycji 
zagranicznych w Polsce. A polskie inwestycje bez-
pośrednie za granicą wyniosły 8,2 mld zł. Najwięcej 
w Szwecji, na Cyprze i w Niemczech.

Aneta Sulwińska, nauczycielka z Błaszek (na po-
graniczu Wielkopolskiego i Łódzkiego), która sta-
nęła w obronie syna geja i społeczności LGBT, zo-
stała Superbohaterką 2019 „Wysokich Obcasów”.

Weronika Nawara, pielęgniarka i autorka książ-
ki „W czepku urodzone”, otrzymała tytuł Super-
bohaterki Czytelniczek i Czytelników „Wysokich 
Obcasów”.

Szykują się wakacje i urlopy w kraju. Według Pol-
skiej Organizacji Turystycznej 87% ankietowanych 
planuje taki wariant na lato.

Obraz Jana Matejki „Portret prof. dr. Karola Gilew-
skiego” namalowany w 1872 r. został sprzedany na 
aukcji za prawie 7 mln zł, co jest nowym polskim 
rekordem aukcyjnym.

FOT. YOUTUBE (2), ARCHIWUM



Którzy politycy powinni stanąć
przed Trybunałem Stanu i za co?

YTANIE
TYGODNIA

JACEK ŻAKOWSKI,
publicysta

Banalna odpowiedź brzmi: pani Szydło, 
pan Duda, pan Morawiecki, pani Przyłęb-
ska, pani Manowska oraz cała reszta gru-
py trzymającej władzę i podejmującej bez-
prawne decyzje. Powstaje jednak pytanie 
o odpowiedzialność setek, a może tysięcy 
osób zaangażowanych w antykonstytucyj-
ny spisek i czerpiących z niego korzyści. 
Część z nich może stanąć przed Trybuna-
łem, ale co np. z prezesami spółek skarbu 
państwa, przekazującymi ogromne kwoty 
ze swoich horrendalnych płac na finanso-
wanie tego spisku? Jest jednak i druga 
część odpowiedzi. Mówimy przecież o po-
lityce, a w niej najwyższymi wartościami 
są pokój społeczny, bezpieczeństwo kraju 
i wspólna przyszłość. Obawiam się, że 
w imię tych wartości nie będziemy szu-
kać sprawiedliwości. Wówczas pytanie 
będzie nie o to, co się działo do tej po-
ry, tylko o to, kto pomoże cofnąć „dobrą 
zmianę”, a kto będzie jej bronił do końca. 
Dziś nie mam wątpliwości, że np. pani 
Kempa zasługuje na Trybunał Stanu, ale 
za rok mogę powiedzieć, że już na niego 
nie zasługuje, bo pomogła Polsce wyjść 
z bagna, w które razem z partyjnymi kole-
gami ją wpakowała. 

MICHAŁ WAWRYKIEWICZ,
adwokat, Inicjatywa Wolne Sądy

Musimy pamiętać, że przed Trybunałem 
Stanu politycy odpowiadają za naruszenie 
konstytucji i ustaw w związku z pełnioną 
funkcją. Taką odpowiedzialność powinien 
ponieść przede wszystkim prezydent RP, 
który inicjował i podpisywał ustawy na-
ruszające trójpodział władzy, niezależność 
sądów oraz niezawisłość i nieusuwalność 
sędziów. Przykładowo to on zainicjował 
ustawę usuwającą z Sądu Najwyższego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego sę-
dziów powyżej 65. roku życia. Na Trybu-
nał Stanu w mojej ocenie zasługują także 
premier, który z pełną premedytacją nie 
doprowadził do wprowadzenia stanu klę-
ski żywiołowej i wraz z ministrem Sasinem 
wbrew konstytucji próbował zorganizować 
wybory prezydenckie w trakcie faktyczne-
go stanu nadzwyczajnego. Należałoby tak-
że przeanalizować, czy przepisy ustawy za-
sadniczej naruszyli prezes NIK i prezes NBP.

WALDEMAR WITKOWSKI,
Unia Pracy

Na postawienie przed Trybunałem 
Stanu zasługują wszyscy, którzy głosują 
za ustawami niezgodnymi z konstytucją. 
Tymczasem w ostatnich miesiącach niby-

-elity parlamentarne stawiają się ponad 
nią, czego przykładem jest niedawno przy-
jęta ustawa wyborcza. Na jej podstawie 
ustawodawca, a nie społeczeństwo, zgło-
sił dziewięciu kandydatów na prezydenta, 
a reszta ma od zera zbierać podpisy, co 
w tak krótkim terminie, jeśli nie ma się 
armii ludzi, jest praktycznie niewykonal-
ne. Niestety, w tej kadencji żaden polityk 
Zjednoczonej Prawicy nie stanie przed 
Trybunałem, bo nie znajdzie się w Sejmie 
odpowiednia większość.

Czytelnicy PRZEGLĄDU                      
MICHAŁ CZARNOWSKI

Niestety, nie powinien stanąć nikt, bo 
przez 30 lat powstała taka sieć zależno-
ści, że skazać trzeba by dziesiątki tysięcy 
ludzi; nie zdziwiłbym się, gdyby należało 
osądzić nawet ludzi zasiadających w Try-
bunale. Dlatego nikt przy zdrowych zmy-
słach nie doprowadzi do rozliczeń, bo ich 
skutkiem byłaby lawina wyroków destabi-
lizująca cały kraj.

KUBA MAŁECKI
Jerzy Buzek za wprowadzenie OFE i na-

bicie kabzy banksterom. Pamiętacie 10% 
prowizji od wpłacanych, a nie od wypra-
cowanych środków?
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Robert Walenciak

Mamy dość! Takie nastroje zaczy-
nają w Polsce dominować. Jest ina-
czej niż przed wybuchem pandemii, 
te kilka tygodni bardzo nas zmieniło. 
Kwarantanna wybiła z rytmu codzien-
ności, ze zwykłej bieganiny miliony 
Polaków, pozwoliła spokojniej spoj-
rzeć na pewne sprawy. Polacy spoj-
rzeli – i są wściekli. Mają dość.

Widzą, że ich przyszłość jest za-
grożona, że mogą stracić pracę, to, 
co mieli. Widzą też władzę, która al-
bo obiecuje, albo grozi, a realnie dba 
przede wszystkim o siebie. Realnie – 
bo nie ma pieniędzy ani dla nauczy-
cieli, ani dla lekarzy, ani na wsparcie 
przedsiębiorców czy tych, którzy tra-
cą pracę, ale znajduje je na przekop 
Mierzei Wiślanej, na propagandę, na 
kolejne granty dla firm związanych 
z rodziną ministra zdrowia, na Cen-
tralny Port Komunikacyjny i spekta-
kularne zakupy wojskowe u Amery-
kanów. Gigantomania tych projektów 
bije w oczy, żaden z nich jednak nie 
przynosi obietnicy poprawy życia 
zwykłych obywateli. 

To nie jest „dobry czas dla Polski” 
ani „dobra zmiana”, jak każą nam 
wierzyć hasła wyborcze, gdy ci blisko 
władzy dostają dziesiątki milionów, 

a ci, którzy są dalej, drżą o miesięcz-
ną wypłatę. Dlatego propaganda suk-
cesu, te opowieści Mateusza Mora-
wieckiego czy Andrzeja Dudy, coraz 
częściej jest kwitowana wzruszeniem 
ramion. Dlatego w kolejnych środo-
wiskach wzrasta opór wobec wszyst-
kiego, co zafundowało nam PiS. 

Owszem, ten opór to nic nowego 
– różne grupy od lat toczą z PiS bo-
je i sprzeciwiają się. Ale przez lata te 
grupy buntowników działały na włas- 
ną rękę, osobno, a władza jakoś da-
wała sobie z nimi radę. Teraz dopiero 
ludzie odkrywają, że tych, którzy mają 

już dość PiS, jest więcej. I można ich 
znaleźć praktycznie wszędzie.

Prawda jest przecież taka, że PiS 
jest w Polsce mniejszością. W wy-
borach w 2019 r. z prawie 18,5 mln 
głosujących niewiele ponad 8 mln od-
dało głos na PiS. Tylko dzięki odpo-
wiednio skrojonym okręgom wybor-
czym i ordynacji partia Kaczyńskiego 

ma większość w Sejmie. I jedynie 
dzięki agresywnej propagandzie spra-
wiała wrażenie niezwyciężonej potę-
gi. Ale to było tylko wrażenie. 

Ruch oporu przeciwko PiS nie upa-
da, przeciwnie, rozwija się. O swoją 
niezależność walczą więc sędziowie, 
odnosząc w tej walce wiele sukce-
sów. Lekarze skarżą ministra Szu-
mowskiego za naruszenie zasad etyki 
zawodowej. Ekolodzy blokują wycin-
kę puszczy. Głowy podnoszą nauczy-
ciele. Posłuszeństwo PiS wypowie-
dzieli samorządowcy. Ba! Gdy władza 
zafiksowała się na pomyśle wyborów 

korespondencyjnych, do porządku 
przywoływali ją listonosze. Obywa-
tele RP wygrywają z władzą procesy. 
„Gdy się sypie piach w tryby machiny 
władzy, to ona zwalnia”, mówią.

Ludziom trzeba pokazywać,  
że da się wygrać

Obywatele RP są najlepszym przy-
kładem tego, że presja na polityków 
ma sens. Że grupa zdeterminowa-
nych i zorganizowanych ludzi jest 
jak kamień w bucie władzy. Ich upór 
– choć czasem sąsiadujący z radyka-
lizmem i szkodliwą brawurą – przy-
nosił nierzadko wymierne rezultaty. 
„Fakt, że ostatecznie nie odbyły się 
majowe wybory, jest w dużej mierze 
sukcesem obywateli i środowisk, któ-
re naciskały na polityków i wzywały 
do bojkotu”, mówi Paweł Kasprzak 
z Obywateli RP. „Kaczyński despe-
racko potrzebował legitymacji tych 
wyborów, także w społeczeństwie – 
nie uzyskał jej. Presja na polityków 
zadziałała”, dodaje.

Kasprzak zalicza się do tyc h, którzy 
uważają, że opozycja parlamentarna 

Mamy tego dość
Ruch oporu 2020

Obywatele RP są najlepszym przykładem tego, że presja 
na polityków ma sens.

„Fakt, że nie odbyły się majowe wybory, to sukces środowisk, które naciskały 
na polityków”, mówi Paweł Kasprzak z Obywateli RP.
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jest zbyt miękka i dopiero presja 
„opozycji ulicznej” potrafi ją czasem 
ośmielić. „Ludziom można i trzeba 
pokazywać, że da się wygrywać. Że 
władza się cofa albo siada do roz-
mów, gdy się wie, czego i jak żądać. 
Przykłady? Wstrzymanie wycinki 
Puszczy Białowieskiej, umożliwienie 
ukończenia kadencji prof. Gersdorf na 
stanowisku I prezes Sądu Najwyższe-
go czy skierowanie pytań prejudycjal-
nych do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie wyboru 
sędziów SN – wszystkie te rzeczy do-
konały się przy presji głównie obywa-
teli”, mówi Kasprzak.

„My jednak ryzykujemy podczas 
akcji ulicznych przede wszystkim 
mandaty – przypomina Kasprzak.  
– Co innego sędziowie, osoby zupeł-
nie nieprzygotowane do tego, że 
spadnie na nie taka historyczna 
rola i dużo większe ryzyko”.

Drogi Obywateli RP przecięły 
się np. z sędzią Łukaszem Bilińskim 
z Sądu Rejonowego dla Warszawy-
-Śródmieścia. Z racji rejonu Biliński 
orzekał w sprawach demonstracji 
w Warszawie – i orzekł m.in., że 
blokowanie marszów ONR to nie 
przestępstwo, podobnie jak moż-
na protestować przeciwko smo-
leńskim miesięcznicom. Uniewin-
nił Obywateli RP, którzy w geście 
protestu odpalili racę pod ko-
mendą policji. Pisane przez niego 
uzasadnienia wyroków, w których 
często odwoływał się do konstytu-
cji, były potem przedrukowywane 
w mediach. Ministerstwo Spra-
wiedliwości odnotowało ten fakt. Po 
restrukturyzacji sądu Biliński został 
niejako za karę przeniesiony do wy-
działu rodzinnego. Decyzję cofnięto, 
ale dopiero po zażaleniu i protestach 
środowiska sędziowskiego.

Przypadek sędziego Bilińskiego 
pokazuje, ku czemu zmierza władza, 
jakimi metodami chce to osiągnąć – 
i jak można z nią skutecznie walczyć. 

Najdłuższy bunt w kraju

9 czerwca o godz. 9 rano sędzio-
wie w sądach całego kraju przerwą 
prowadzenie czynności – w geście 
solidarności z innym sędzią, Igorem 
Tuleyą, któremu Prokuratura Krajowa 
chce właśnie uchylić immunitet i po-
stawić zarzuty karne. To, że dojdzie 
do pierwszego sędziowskiego „straj-
ku” tego rodzaju, jest dowodem nie-

zwykłej determinacji, uporu i konse-
kwencji protestujących. Bo o ile wiele 
głośnych protestów społecznych, 
demonstracji i strajków to wydarze-
nia krótkotrwałe, o tyle sędziowie 
w Polsce przeciwko niszczeniu zasad 
praworządności i podważaniu nieza-
wisłości wymiaru sprawiedliwości 
protestują właściwie bez przerwy pią-
ty rok. „Protest sędziów to najdłużej 
tlący się opór przeciwko zawłaszcze-
niu wszystkich sfer życia przez partię 
władzy. Kilka lat temu większość sę-
dziów uznałaby pomysł protestu czy 
wyjścia na ulicę za coś, co sędziemu 
nie przystoi, dziś wielu sytuacja do 
tego zmusiła, a czasem jest to wprost 
krzyk rozpaczy”, tłumaczy sędzia 
Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzy-
szenia Sędziów Polskich Iustitia.

Ale przecież udział w demon-
stracjach ulicznych to tylko jeden 
z elementów sędziowskiego oporu. 
Hamują oni niebezpieczne zapędy 
władzy w sposób, który znają najle-
piej: piszą pisma, skarżą decyzje mini-
sterstwa, informują instytucje między-
narodowe o nadużyciach. Jeżdżą do 
Brukseli. I – co najważniejsze – te pięć 
lat oporu ich nie złamało. Przeciwnie.

„Nikt się nie spodziewał, że opór 
sędziów potrwa tak długo i przynie-
sie efekty. Po pięciu latach dalej 95% 
środowiska sędziowskiego sprzeciwia 
się podporządkowaniu przez władzę 
polityczną, a konformizm i przyjęcie 
roli funkcjonariusza tej władzy przez 
sędziego jest oceniane przez kolegów 
i koleżanki bardzo negatywnie”, kon-
tynuuje sędzia Przymusiński.

Innymi słowy, ci, którzy idą na ko-
laborację z władzą, są nieliczni i spo-
tykają się ze środowiskowym ostracy-
zmem. Władza zaś, mimo że szafuje 
groźbami, mimo że wszczyna dyscy-
plinarki albo – jak sędzia Nawacki – 
drze publicznie sędziowskie petycje, 
zderza się ze ścianą.

Według szacunków samego sto-
warzyszenia Iustitia, opublikowanych 
w raporcie „Wymiar sprawiedliwości 
pod presją”, postępowania dyscy-
plinarne lub wyjaśniające wszczęto 
w sprawie trzydziestu kilku sędziów 
krytycznych wobec działań Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. Powody 
wszczęcia postępowań wymienia-
ne w raporcie to m.in. „wypowiedź 
publiczna, założenie koszulki z na-
pisem »Konstytucja«, zwrócenie się 

do Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej 
z pytaniem prejudycjalnym 
i wydanie orzeczenia nie po 
myśli prokuratury lub wła-
dzy politycznej”.

Sędziów, których „dys-
cyplinowano” za pomocą 
innych narzędzi, jest oczy-
wiście znacznie więcej. 
Jednych przenosi się do 
wydziału, w którym nigdy 
nie pracowali, drugim dla 
odmiany daje się tyle spraw 
i sprawozdań do pisania, że 
nie mają czasu na nic inne-
go. Jeszcze innych – czego 
dowiodła akcja hejterska 
w Ministerstwie Sprawie-
dliwości – po prostu atakuje 

się za pomocą donosów, pomówień 
i wycieków do mediów.

Sędziowie z tych potyczek wycho-
dzą z tarczą. Afera hejterska okazała 
się kompromitująca dla współpra-
cowników Zbigniewa Ziobry. Polska 
mogła zobaczyć prawdziwy obraz „re-
formy”: jej metody, twórców i cele. 

To też podsunęło sędziom sposób 
na to, jak się bronić. Jedną z metod 
oporu i protestu jest ujawnianie na-
zwisk tych, których rękoma dokonują 
się szykany i represje – członków gru-
py internetowych hejterów, delegowa-
nych przez ministra rzeczników dys-
cyplinarnych, przedstawicieli władz 
publicznych lub prawników i kandy-
datów na sędziów. Sędziowie bronią 
się poprzez jawność – spisując czyny 
i rozmowy. Wszystko dokumentują. 
Jak w sądzie. Chodzi o to, żeby nikt 
w przyszłości nie mógł się wyprzeć 

Drogi Obywateli RP przecięły się 
z sędzią Łukaszem Bilińskim.
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lub zaprzeczyć, że szykanowanie sę-
dziów miało miejsce i dopuszczały się 
go konkretne osoby. „Każda represja 
ma dwie strony – jest ofiara, ale jest 
i sprawca. Represje mają konkretne 
twarze, a za każdą z nich stoi czło-
wiek”, piszą sędziowie z Iustitii.

Tego, że ów człowiek za swoje czy-
ny wcześniej czy później poniesie od-
powiedzialność, pisać już nie muszą. 

Jako środowisko 
patrzymy sobie na ręce

W czerwcu 2020 r. drugie urodziny 
ma koalicja Komitet Obrony Sprawie-
dliwości, zrzeszająca 12 organizacji 
pozarządowych walczących o nieza-
wisłość sądownictwa i niezależność 
wymiaru sprawiedliwości. Mówiąc 
w największym skrócie, dziś KOS 
działa trochę jak samopomoc śro-
dowiska prawniczego, bo adwokaci 
w nim zrzeszeni pomagają sędziom, 
prokuratorom i przedstawicielom in-
nych zawodów prawniczych i repre-
zentują ich w postępowaniach dyscy-
plinarnych. Spraw nie brakuje.

Już w styczniu 2016 r. na mocy 
nowej ustawy jednorazowo zdegra-
dowano 99 prokuratorów. Postępo-
wania wyjaśniające lub dyscyplinarne 
są zaś wszczynane z powodu napisa-
nia artykułu do gazety, udziału w akcji 
edukacyjnej „Tydzień konstytucyjny” 
czy zabrania głosu na demonstracji 
w obronie niezależności wymiaru 

sprawiedliwości. Prokurator Jarosław 
Onyszczuk ze Stowarzyszenia Proku-
ratorów Lex Super Omnia tłumaczy, 
że dzięki temu, że jedni prawnicy 
– tacy jak zrzeszeni w KOS – patrzą 
dziś drugim na ręce, sądy dyscypli-
narne nie poddają się upolitycznieniu 
i wciąż orzekają niezawiśle. Prokurato-
rzy i sędziowie nie są sami.

To ważne, bo władza nieraz brała 
prokuratorów z Lex Super Omnia na 
celownik. Były szef stowarzyszenia 
Krzysztof Parchimowicz doczekał się 
trzech postępowań dyscyplinarnych 
(m.in. za krytyczne tweety na temat 
Zbigniewa Ziobry) w sprawie sześciu 
różnych zarzutów, kilkunastu postę-
powań wyjaśniających i jednego do-
chodzenia prokuratorskiego, w któ-
rym oskarża się go o sprzyjanie mafii 

VAT-owskiej. A i to nie jest kompletna 
lista działań przeciw niemu.

„My nie możemy zwyczajnie za-
strajkować albo powiedzieć, że prze-
rywamy pracę. Nam w tym zakresie 
mniej wolno – podkreśla Onyszczuk. 
– Ale to, że jako środowisko patrzy-
my sobie nawzajem na ręce, kwe-
stionujemy działania, które mogłyby 
w sposób otwarty naruszać normy 
i standardy, przynosi skutek. Dziś 
działanie polityczne, nieetyczne jest 

w prokuraturze dla wielu osób wsty-
dliwe. Efekt jest taki, że niektórzy 
przełożeni lub prokuratorzy nieco 
się hamują, wolą czasem zrobić coś 
w ukryciu aniżeli ostentacyjnie”.

Onyszczuk mówi, że analizy i ra-
porty przygotowywane przez nieza-
leżne stowarzyszenia prawnicze są 
w ministerstwie czytane z uwagą 
i odnoszą skutek. Zmuszają „reforma-
torów” do merytorycznej polemiki. 

Kiedy przychodzi 30 osiłków 
z pałkami i kajdankami

O tym, że ich działania mają sens 
i przynoszą rezultaty, przekonani są 
też ekolodzy. Rozmaite ruchy obroń-
ców przyrody oraz ich akcje to nie 
żadna nowość, ale przecież dopiero 

PiS spowodowało, że zobaczyły je 
szerokie rzesze Polaków. PiS i niepo-
hamowana wycinka Puszczy Biało-
wieskiej, którą zarządziło.

Łukasz Synowiecki doskonale to 
pamięta. Protesty nie były dla niego 
czymś obcym, swego czasu protesto-
wał m.in. na Górze św. Anny przeciw-
ko budowie autostrady. Ale przełom 
nastąpił w roku 2016, kiedy ciemne 
chmury zawisły nad Puszczą Biało-
wieską. Był on jednym z pierwszych, 
którzy stanęli w obronie drzew, orga-
nizowali obóz w puszczy. „Skrzyknę-
liśmy się. I szybko okazało się, że nie 
jesteśmy sami. Zaczęli przyjeżdżać do 
nas ludzie, którzy wcześniej z takimi 
protestami nie mieli do czynienia. 
Ktoś przyjechał na dwa dni, a zosta-
wał na parę miesięcy. Pospolite ru-
szenie”, opowiada. Dlaczego potrafili 
tak długo wytrzymać? „Wydawałoby 
się, że sytuacja jest beznadziejna – 
wspomina Synowiecki. – Straż leśna 
nas przegania, biją nas, mamy pisma 
z sądu, ale proszę – pojawiają się me-
dia, ich relacje, włącza się Komisja 
Europejska… I nagle się okazuje, że 
warto było protestować!”.

Bój o Puszczę Białowieską zahar-
tował ekologów. „Wiadomo, że czło-
wiek odczuwa strach – opowiada 
Synowiecki. – Kiedy stoi się w kilka 
osób, a przychodzi 30 osiłków z pał-
kami i kajdankami, to nie jest lekko. 
Ale znamy swoje prawa, jest nas gru-
pa, więc jest łatwiej. Poza tym łatwiej 

Protest rezydentów w 2017 r. postawił na porządku dziennym 
sprawę dofinansowania służby zdrowia.
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jest, gdy ma się przekonanie, że spra-
wa, o którą się walczy, jest słuszna. 
Rozmawialiśmy ze strażnikami. Ow-
szem, było wśród nich kilku zwyrod-
nialców, ale widzieliśmy, że inni źle się 
z tym czuli. Na zasadzie: nic do ciebie 
nie mam, wiesz, że muszę tu być”. 

Przekonanie o słuszności sprawy, 
sukces w walce o Puszczę Białowie-
ską – to uskrzydla ekologów. Jak 
działają? Jak lotne brygady. Obecna 
technika pozwala im się skrzyknąć, 
przesyłać informacje, zmobilizować 
do działania. Media społecznościo-
we, komunikatory, telefony komórko-
we zmieniły wszystko. „Dokumentu-
jemy zniszczenia w lesie – tłumaczy 
Synowiecki. – Wrzucamy do sieci 
zdjęcia. Że jawor o rozmiarach po-
mnika przyrody jest przeznaczony do 
wycięcia. I piszą do nas z nadleśnic-
twa. Dla nich jest nie na rękę, że ktoś 
na to patrzy, więc odpowiadają, że to 
pomyłka. Jawor ocalony! Inna spra-
wa – znaleźliśmy w nadleśnictwie 
Stuposiany wydzielenie leśne do 
wycinki. Nagłośniliśmy temat. Wy-
powiedziała się Olga Tokarczuk. I co? 
Jest oświadczenie rzecznika Lasów 
Państwowych, że ze względu na apel 
noblistki wycinki nie będzie”.

Synowiecki opowiada z żarem, ale 
szybko studzi nastroje. Różowo nie 
jest, bo wszyscy działają społecznie. 
I mało kogo na to stać. Żeby mieszkać 
w obozie w lesie, jeździć po Polsce, nie 
zarabiać. „Wszystko robimy za darmo. 

Dla sprawy”, podkreśla. A wiadomo, 
ludzie mają rodziny, obowiązki. To też 
wyjaśnia charakter działań różnych 
sprzeciwiających się władzy grup. 
Internet, media społecznościowe po-
zwalają błyskawicznie się skrzyknąć. 
Ale po manifestacji przychodzi ponie-
działek i trzeba iść do pracy…

Teraz dostaję dużo więcej 
solidarności niż hejtu

Konsekwentnie i uparcie prote-
stują też lekarze. Wydawało się, że 
rezydenci, którzy prowadzili w roku 
2017 protest głodowy, przegrali. Le-
karze i lekarki rezydenci domagali się 
podwyższenia nakładów na ochronę 

zdrowia (do 7% PKB) i protestowali 
przeciw fatalnej organizacji pracy me-
dyków. „Jeśli nic się nie zmieni, przez 
najbliższe lata będą umierały tysiące 
Polaków”, mówili. A TVP Info przed-
stawiała ich jako kawiorową młodzież 
leniuchującą na zagranicznych wy-
cieczkach, choć w rzeczywistości były 
to misje medyczne. 

Na dr Katarzynę Pikulską i jej przy-
jaciół wylało się wtedy morze hejtu 
i pogróżek, a do dziś ciągnie się pro-
ces, który wytoczyła telewizji. Rząd 
ich wtedy koniec końców oszukał 

– mówią dziś gorzko o postrajkowej 
ugodzie. Wydatki na ochronę zdrowia 
rosną wolniej, niż miały, a problemy 
systemowe posypano cienką war-
stwą pudru. 

Pikulskiej, dziś działającej w Po-
rozumieniu Chirurgów Skalpel, tam-
ten atak ewidentnie nie zniechęcił. 
W kwietniu złożyła wniosek o wszczę-
cie przez okręgową izbę lekarską po-
stępowania dyscyplinarnego wobec 
ministra Łukasza Szumowskiego 
i marszałka województwa mazowiec-
kiego Konstantego Radziwiłła – za 
„narażenie pacjentów i personelu me-
dycznego na zagrożenie zdrowia i ży-
cia” w trakcie pandemii koronawirusa. 
„Postąpiłam w zgodzie z wymogami 

zupełnie legalnej procedury, więc nie 
mam obaw, że spotkają mnie za to ja-
kieś konsekwencje”, tłumaczy.

Oczywiście szanse, że izba lekarska 
ukarze Szumowskiego i Radziwiłła, są 
niewielkie – a postępowanie dyscy-
plinarne trwa długo. Gest Pikulskiej 
był jednak symboliczny, bo przyszedł 
w wyjątkowym czasie. Gdy lekarze 
i personel medyczny nie tylko walczy-
li z chorobą, ale również informowali 
społeczeństwo i media o realnych 
problemach z zaopatrzeniem szpita-
li, apelowali o przełożenie wyborów, 

Katarzyna Pikulska 
na proteście lekarzy 
rezydentów w war-
szawskim szpitalu 
pediatrycznym 
w 2017 r.

2019 r. Akcja straj-
kowa w oświacie. 
Nz. nauczyciele ze 
szkoły w Sieradzu.

FOT. ANDRZEJ IWAŃCZUK/REPORTER, ADAM STĘPIEŃ/AGENCJA GAZETA, FRANCISZEK MAZUR/AGENCJA GAZETA, ADAM STAŚKIEWICZ/EAST NEWS

Polska pisowska przeżyła jeszcze inny wielki protest 
– strajk nauczycieli.



12 PRZEGLĄD 8-14.06.2020

KRAJ

domagali się od rządu lepszych i uza-
sadnionych medycznie działań.

„To, że ja się nie boję, nie znaczy 
jednak, że w ogóle nie ma powodów 
do obaw – kontynuuje Pikulska. – Blo-
kowano nam dokończenie rezyden-
tury, są szpitale, które w ogóle nie 
chcą zatrudniać lekarzy działających 
w związkach, pojawiają się sugestie, 
że komuś z tego powodu będzie trud-
niej. Bo lekarz działający w związku 
nie będzie ślepy i głuchy także na to, 
co się dzieje w jego szpitalu”.

Z dzisiejszej perspektywy protest 
rezydentów z 2017 r. nie okazał się 
więc porażką. Postawił na porządku 
dziennym konieczność dofinanso-
wania służby zdrowia. Zaktywizował 
środowisko i pomógł się zrzeszyć. 
Dziś inicjatyw zorganizowanych grup 
lekarzy i personelu medycznego jest 
więcej, podobnie jak współpracy 
z innymi organizacjami branżowymi – 

choćby w ramach akcji „Adwokat dla 
medyka”, która połączyła obie grupy 
w trakcie pandemii.

„Prawdziwe konsekwencje publicz-
nej nagonki odczułam po głodówce 
z 2017 r. Teraz dostaję dużo więcej 
solidarności niż hejtu – poza opłaca-
nymi trollami większości ludzi pisze, 
żeby pochwalić to, co robimy. Świa-
domość społeczna się zmieniła – du-
żo więcej osób wie, że to nie jeden le-
karz czy pielęgniarka ponoszą winę za 
kolejki w ochronie zdrowia, ale chory 
system. I że medycy nie wyprodukują 
dodatkowych karetek”.

Pojawiają się informatorzy

Polska pisowska przeżyła jeszcze 
inny wielki protest – strajk nauczycie-
li. Udało się go złamać – szczując na 
nauczycieli, że są przeciwko uczniom, 
i biorąc ich głodem, czyli nie płacąc 
za godziny, kiedy strajkowali.

Nauczyciele nadal nie pozbierali 
się po tamtych dniach. „Różnie jest 
– mówi Magdalena Kaszulanis z ZNP.  
– Tam, gdzie w strajku nauczyciele 
byli ze sobą, spędzali czas razem, ich 
relacje się pogłębiły. Te 12 tys. no-
wych członków ZNP nie wzięło się 
znikąd”. Rząd więc niby wygrał, ale 
trudno to nazwać sukcesem. Bo za-
dra tkwi. Magdalena Kaszulanis: „Po 
tym, jak nas wtedy potraktowano, nie 

spodziewamy się już niczego dobre-
go od rządu. Pamiętamy przecież ma-
nipulacje rządu, rządowych mediów, 
oszustwa, brak dialogu… Tamten 
czas wielu otworzył oczy”. 

Te nastroje wciąż dominują, 
zwłaszcza że w czasie pandemii na-
uczyciele zostali sami. Cały ciężar 
prowizorki zdalnego nauczania spadł 
przecież na ich barki. W zamian usły-
szeli, żeby zbierali truskawki.

Owszem, władza nie musi się oba-
wiać strajku nauczycieli. Ale głosów 
na jej kandydata też nie powinna ze 
strony nauczycieli się spodziewać.

Co zresztą charakterystyczne, po-
dobnie jak nauczyciele reagują inne 
środowiska: urzędnicy, funkcjona-
riusze. Opowiada o tym Andrzej 
Rozenek, poseł Lewicy: „Jest prawi-
dłowością, że kiedy władza słabnie, 
pojawiają się informatorzy. To pierw-
szy sygnał, taki, który wyprzedza na-

wet sondaże. I muszę powiedzieć, że 
w ostatnich tygodniach to zjawisko 
zdecydowanie się nasiliło. Zdecydo-
wanie. Miałem np. niedawno spotka-
nie z funkcjonariuszami CBA. Ale nie 
powiem, co mi mówili”.

O tym, że ludzie, którzy do tej pory 
siedzieli cicho, przeważnie na mniej 
eksponowanych stanowiskach, poczuli 
teraz potrzebę podzielenia się tym, co 
widzieli, zanotowali, skserowali itd., 
świadczą inne przypadki. Nagle posło-
wie opozycji zaczynają zadawać mini-
strom niewygodne pytania, odkrywać 
różne tajemnicze transakcje, i to na mi-
liony złotych. Ktoś musiał im tę wiedzę 
dostarczyć. W dobie dobrych komuni-
katorów nie jest to trudne… Uaktywni-
ła się też NIK, która ma wielkie upraw-
nienia, jeśli chodzi o kontrolę rządu. 

PiS znalazło się więc w mało kom-
fortowej sytuacji. Przez ostatnie lata 
jego politycy żyli złudzeniem, że im 
wolno więcej. I że rządzić będą dłu-
go. Teraz zaczyna do nich docierać, że 
czas zapłaty może nadejść. 

W polityce jest bowiem tak, że gdy 
karta się odwraca, to już na dobre. 
I wtedy jedni wynoszą kwity, drudzy 
odmawiają posłuszeństwa, jeszcze 
inni organizują protesty. I nie sposób 
tego zatrzymać. Ruch oporu rozlewa 
się na cały kraj.

Robert Walenciak
Współpraca Jakub Dymek

Rozmawia Robert Walenciak

Jak pan dziś się czuje, zajmując się 
mediami?

– Słabo, mam poczucie bezsil-
ności. To, co się dzieje w Polsce, nie 
napotyka na opór dziennikarzy. Nie 
obywatelski, ale intelektualny. Na 
kłamstwa, które sieje rządowa pro-
paganda w mediach publicznych, 
nie odpowiadamy swoimi temata-
mi, własnym językiem, wyłącznie 
obsługujemy bójki polityków. Słabo 
przychodzi nam nawet demaskowa-
nie ich kłamstw, choć takie portale 
jak OKO.press czy Konkret24 robią 
dobrą robotę. Trudno więc być za-
dowolonym.
„Burdelpapa stręczy uległych dzien-
nikarzy politykom”, powiedział pan 
o mediach publicznych, dodając, 
że publiczne są jak niektóre domy. 
Kogo miał pan na myśli? Jacka 
Kurskiego? 

– Pewnie wszyscy się domyślili. 
To, że politycy zachowują się skan-
dalicznie, mnie nie dziwi, bo nie 
oczekuję od nich niczego dobrego. 
Ostatni politycy, których ceniłem, 
umarli parę lat temu. Mam jednak 
oczekiwania wobec dziennikarzy.
A oni tych oczekiwań nie spełniają.

– Bo ci z mediów publicznych da-
ją się kupować, prostytuują się. Ow-
szem, za dobre pieniądze, ale robią 
z twarzy tyłek. Kłamią i manipulują 
jak najęci. Na co liczą? Pewnie na 
spłatę kredytów. I na to, że ta władza 
jeszcze przez jakiś czas się utrzyma.
Tam jest pewna grupa, która rzeczy-
wiście zarabia wielkie pieniądze, 
po kilkadziesiąt tysięcy złotych 
miesięcznie. Ale obok jest rzesza 
dziennikarzy, którzy pracują za 
średnie pieniądze. Co ich wciąga 
w taką robotę?

– Nie do końca wierzę, że to są 
średnie pieniądze. Jeśli czołowe 
gwiazdy telewizji inkasują 50 tys. zł 
na miesiąc, to nie wierzę, że osoby, 
które przedstawialiśmy w „Press” 
jako „Propagandystów dobrej zmia-
ny”, miałyby słabo zarabiać. Zresz-
tą co to znaczy słabo? Dziś młody 
człowiek bez doświadczenia nie jest 
w stanie znaleźć żadnej pracy, więc 
każde kolejne kilka tysięcy złotych się 
liczy. Bardziej się dziwię, że oni tak 
miękko poddają się szefom.
Pieniądze, kariera, poczucie, że jest 
się w centrum wydarzeń…

Bój o Puszczę Białowieską zahartował ekologów.



138-14.06.2020 PRZEGLĄD

WYWIAD

– Pewnie tak. Ci młodzi przy-
szli z Telewizji Trwam lub Repu-
blika do TVP na researcherów, 
a potem w zawrotnym tempie 
awansowali i robili te skanda-
liczne materiały, opluwając 
Pawła Adamowicza, Lecha Wa-
łęsę czy Rafała Trzaskowskiego 
albo kogokolwiek, kto jakoś za-
darł z PiS lub z Kurskim.

Spójrzmy na sędziów

Co się stało, że tak łatwo 
można dziennikarzami mani-
pulować? Że ich kręgosłupy 
są jak z plasteliny?

– Człowieka, jeśli znasz je-
go potrzeby i wrażliwe punkty, 
można poddać naciskom, ale 
w Polsce stało się coś stokroć 
gorszego – my, dziennikarze, 
jesteśmy daleko za środo-
wiskiem sędziów w solidar-
ności, trwaniu przy zasadach 
i oporze wobec omnipotencji 
władzy. Miałbym wielki kło-
pot, gdybym musiał wymienić 
wspólne akcje dziennikarskie 
w obronie wolności słowa za 
czasów PiS. Niektórzy chodzili 
na demonstracje, napisano kil-
ka protestów. Ale znów: jedno 
stowarzyszenie dziennikarskie pisało 
przeciwko PiS, a drugie – za.
Można coś więcej?

– Spójrzmy na sędziów! Tracili ro-
botę, ale stawiali się, bronili prawa 
i zasad. Jeździli do Unii Europejskiej, 
pisali memoranda – i to naprawdę 
solidne podsumowania – jak niszczo-
no prawo w Polsce. Robili to nawet 
prokuratorzy, którzy nie mają żadnej 
autonomii. Ci, którzy się postawili, 
tracili pracę, często musieli wyjeżdżać 
do odległych województw, żeby tam 
pracować na gorszych stanowiskach.
Tam ich delegowano.

– I mimo wszystko byli na tyle 
odważni, że zabierali głos. A dzien-

nikarze? Podzieliliśmy się. Nie oka-
zaliśmy odwagi, honoru, nie wspo-
minając o inteligencji. Przykro to 
mówić. Przed chwilą rozmawiałem 
z pana naczelnym, który opowia-
dał, że teraz ciężko mu się ogląda 
nawet TVN 24. Ja też wolałbym, 
żeby odpowiedzią na propagandę 
„Wiadomości” był program o jesz-
cze lepszym poziomie warsztato-
wym i argumentacji, ale cieszmy 
się z tego, co mamy, bo Węgrzy są 
już w zupełnie innej rzeczywistości. 

I pamiętajmy, że nie można 
stawiać znaku równości mię-
dzy dziennikarzami TVN i TVP. 
Ci ostatni próbują udowodnić, 
że każde medium ma swo-
ją narrację. No nie. Jeśli ty 
uprawiasz propagandę, to nie 
oznacza, że twój adwersarz 
także uprawia propagandę, 
tylko odwrotną. Takie rozumo-
wanie jest skandaliczne.

Akty strzeliste do władców

Oni mówią, że równoważą 
przekaz. Bo media komercyj-
ne atakują rząd.

– Tyle że w cywilizowanym 
świecie nie istnieje coś takie-
go jak prorządowe media. To 
oksymoron. Media mają obo-
wiązek patrzeć na ręce władzy, 
która dysponuje pieniędzmi, 
policją, wojskiem i więzieniami. 
Krytykowanie opozycji to łat- 
wizna. Jednak dziennikarzom 
TVP wydaje się, że oni snują 
po prostu inną opowieść.
I tłumaczą sobie, że jest woj-
na narracji.

– Podczas gdy jawnie kłamią. 
Czekam na czasy, gdy do prac 

naukowych trafią te przezabaw-
ne akty strzeliste dziennikarzy do 
władców, to przyklękiwanie na oba 
kolana przed nimi i w końcu te pa-
ski w programach informacyjnych, 
o których Edward Gierek mógł tylko 
pomarzyć. Na przykład taki: „Pięć 
lat walki o suwerenność i dobrobyt” 
– to z „Wiadomości” o kadencji pre-
zydenckiej Andrzeja Dudy. Albo taka 
informacja: „Prezydent Duda oddał 
krew”. No prawdziwy, ważny, ogól-
nokrajowy news. Albo o jego żonie: 

Raport z czasów 
kłamstwa i manipulacji

Dziennikarze? Podzieliliśmy się. Nie okazaliśmy odwagi, honoru, 
nie wspominając o inteligencji

ANDRZEJ 
SKWORZ
– redaktor naczelny 
miesięcznika „Press”

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

My, dziennikarze, jesteśmy daleko za sędziami w solidarności, 
trwaniu przy zasadach i oporze wobec omnipotencji władzy.
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„Pierwsza Dama zachęca do wysy-
łania życzeń tym, którzy najbardziej 
potrzebują wsparcia”. Niby służbie 
zdrowia. Czemu, do cholery, „Wia-
domości” nie spytają, dlaczego An-
drzej Duda prowadzi kampanię, choć 
w sytuacji epidemii prowadzić jej nie 
powinien? Czemu nie pytają, dlacze-
go się ośmiesza, wchodząc na mło-
dzieżowego TikToka, i po co rapuje 
o ostrym cieniu mgły? „Wiadomości” 
powinny też spytać Agatę Dudę, czy 
zamiast zachęcać ludzi do wysyłania 
kartek lekarzom, nie powinna skło-
nić męża, by przekazał medykom te 
2 mld zł, które poszły na telewizyjną 
propagandę.
Nie dał im pieniędzy, za to zaśpie-
wał piosenkę.

– Dlatego „Wiadomości” oglądam 
z rosnącym zdumieniem, jak łatwo 
manipuluje się faktami i odwraca ko-
ta ogonem. Niedawno poszedł ma-
teriał o Sasinie, po tym jak stracił na-
sze 70 mln zł na karty wyborcze. Wie 
pan, co „Wiadomości” powiedziały? 
„Komentatorzy mówią, że płaci za 
swoją skuteczność w zarządzaniu 
majątkiem państwowym”. Kłamstwo 
w żywe oczy. Gdy wszystkie przy-
zwoite media donoszą, że minister 
zdrowia i jego rodzina są uwikłani 
w niejasne interesy…
…mamy konflikt interesów, 
przekazywanie milionów firmom 
związanym z bratem ministra 
Szumowskiego…

– …to „Wiadomości” dają belkę: 
„Medialny atak na ministra zdrowia 
i jego rodzinę trwa”. Coś niepraw-
dopodobnego. „Kampania cham-
stwa i propagandy” – to nie prawda 
o „Wiadomościach”, tylko tak mówią 
o konkurencyjnych „Faktach” TVN.

Gdzie więc szukać prawdy? 
– Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech 

przejrzy zagraniczne portale i gaze-
ty. Świat jest zdumiony tym, co się 
u nas dzieje. Gdy czytasz zagranicz-
ne media, to nie masz wątpliwości, 
gdzie leży prawda. Ale i na to fa-
chowcy z PiS mają swoje sposoby. 
Najnowszym jest łapanie za dzien-
nikarza. Jeżeli coś napisze np. „Le 
Monde”, sprawdzają, jakie nazwisko 
ma autor artykułu. Jeśli okaże się Po-
lakiem, można powiedzieć, że to nie 

„Le Monde”, ale nasz wewnętrzny 
wróg, nienawidzący Polski.

Wystraszony głupie ruchy robi

Z drugiej strony w mediach publicz-
nych bardzo łatwo popaść w nieła-
skę, narazić się. I wylecieć.

– Takich przypadków, że PiS od-
wołało kogoś, kogo samo powołało, 
jest już sporo.
Zwłaszcza w radiu…

– Dlatego wkurzam się, że będzie 
jak w stanie wojennym – wyrzuceni 
po czystkach, które sami zrobili, bę-
dą za jakiś czas ogłaszać się ofiarami 

PiS. Jak Jacek Sobala, który najpierw 
poszedł wykańczać Trójkę, potem ca-
łe Polskie Radio, aż w końcu go wy-
rzucili. Pewnie pierwszy zapisze się 
do związku represjonowanych przez 
PiS. A co się dzieje w radiach regio-
nalnych? W mazowieckim Radiu dla 
Ciebie prezes Tadeusz Deszkiewicz 
ogłosił apel do pozostałych preze-
sów rozgłośni regionalnych. Zaraz po 
wypadku, w którym kolumna Beaty 
Szydło skasowała seicento, zażądał, 
aby „wyłączyć z antenowej debaty 
tych wszystkich, którzy jakąkolwiek 
tragedię wykorzystują do realizacji 
wątpliwych celów politycznych”. 
Piękne!

– Przecież wtedy nikt z PiS nie 
może trafić do studia, bo od lat 
wykorzystują katastrofę smoleń-
ską. W Polskim Radiu było więcej 
kwiatków. Pewien prezes rozgłośni 
podał swoją dziennikarkę do proku-
ratury, bo wpuściła na antenę głos 

słuchacza, który na żywo skrytyko-
wał rządy PiS. W innym radiu re-
gionalnym szef wezwał prokurato-
rów do redakcji, by szukali autorów 
anonimowego listu do zarządu. Na 
szczęście nikogo nie wykryli.
Skąd się biorą takie zachowania? 
Ze strachu? Z głupoty?

– Z głupoty i strachu. W tej ko-
lejności, bo mediami publicznymi 
zarządzają ludzie, którzy w mediach 
w ogóle nie powinni pracować. Do-
wodzi tego sprawa radiowej Trójki. 

Ten głupi dyrektor, który postanowił 
zażądać usunięcia piosenki Kazika 
z listy przebojów, nie rozumiał, że le-
piej zrobi, jak się przekręci na drugi 
bok w łóżku, zamiast pisać po nocy 
idiotyczne SMS-y. Wystraszony głu-
pie ruchy robi.
A i tak pracę traci. Tak będzie 
cały czas?

– To zależy, jak długo PiS będzie 
przy władzy. 
Jeśli długo, to niezależne media 
podusi. Jak Orbán na Węgrzech.

– Owszem, Kaczyńskiemu marzy 
się wariant węgierski. Ale jego jedy-
ni zachodni sojusznicy, czyli Amery-

kanie, pilnują wolności prasy. Kolejni 
ambasadorowie amerykańscy naci-
skają na nasz rząd, kiedy pojawia się 
podejrzenie, że niezależność dzien-
nikarska pracowników Discovery, 
właściciela TVN, może ucierpieć. Tu 
PiS jest w klinczu, więc droga wę-
gierska będzie trudniejsza. Choć był-
bym w stanie sobie ją wyobrazić. Ale 
pana naczelny twierdzi, że ta władza 
już gnije.

Polityk nie ma prawa 
zarządzać mediami

A jeśli PiS władzę straci?
– To kraj się odhibernuje, a my 

na miejsce Kurskiego możemy do-
stać anty-Kurskiego. Ja się na to nie 
cieszę.
Będzie ta sama telewizja publiczna, 
tylko wejdą inni dziennikarze.

– Nasi! I bardzo się obawiam, czy 
starczy im sił i odwagi, żeby umieć 
przeciwstawiać się politykom.
Naszym tym razem.

– Oczywiście. Najpierw zacznie 
się wyrzucanie z TVP dzisiejszych 
propagandystów, więc oni będą 
krzyczeć, że to gwałt na wolności 
słowa. A TVN 24 będzie zapraszała 
przywódców opozycji, Zbigniewa 
Ziobrę i Jarosława Kaczyńskiego, by 
recenzowali działania rządu. Nie ży-
czę nam takiej przyszłości.
Może więc nie są potrzebne media 
publiczne? Może bez nich byłoby 
lepiej? Zdrowiej?

– Jest sporo krajów, choć nie w Eu-
ropie, które bez mediów publicznych 
jakoś sobie radzą. Ale tutaj zawsze 
odgrywały ważną rolę. Nie tylko, jak 

Ci z mediów publicznych dają się kupować, prostytuują się. 
Owszem, za dobre pieniądze, ale robią z twarzy tyłek.

Media są publiczne tylko z nazwy, a z praktyki – partyjne. 
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teraz, w promocji disco polo, pro-
pagandy, sportu i słabych filmów 
sławiących nowych bohaterów naro-
dowych. Lepiej więc byłoby, gdyby 
istniały media publiczne. Ale jakie? 
Są różne projekty.

– Na przykład Obywatelski Pakt na 
rzecz Mediów Publicznych. Strasznie 
słaby, etatystyczny i dobry raczej dla 
twórców niż obywateli. Wymyślono 
tam rozbudowane struktury, a pro-
jekt i tak nie zapewnia wolności od 
nacisków politycznych na dziennika-
rzy. A to jest sedno sprawy – polityk 
nie ma prawa zarządzać mediami, 
w tym mediami publicznymi. Na ich 
szefów trzeba znaleźć ludzi, którzy 
znają się na zarządzaniu, ale przede 
wszystkim zęby zjedli na dziennikar-
stwie. I którzy troszczą się o swoje 
nazwisko i twarz. 
Zawsze jest pytanie, jacy ludzie.

– Nominalnie dziś szefem TVP jest 
Maciej Łopiński. W latach 80. współ-
autor świetnej książki „Konspira”, po-
tem urzędnik Kancelarii Prezydenta, 
a od jakiegoś czasu pieczeniarz w ra-
dach nadzorczych PZU i TVP. Został 
tu wysłany przez Jarosława Kaczyń-
skiego, by ratować Jacka Kurskiego, 
aby ten mógł telewizją sterować 
z tylnego fotela. Naprawdę trzeba nie 
szanować swoich siwych włosów… 
Może wierzy w to, co robi?

– Że interes partyjny jest ważniej-
szy? Tym gorzej. Choć nie sądzę. 

Podziwiam 
tę nadzwyczajną kastę

Jak więc mają wyglądać te „normal-
ne” media? Będzie nimi zarządzał 
ktoś inny i co? Zapraszał będzie do 
rozmów, w imię równowagi, obec-
nych piewców „dobrej zmiany”? I to 
będzie równorzędna dyskusja? 

– Tak było przedtem. Ale teraz bra-
kuje nawet tej pyskówki, bo media 
publiczne stworzyły swoją nieoficjal-
ną czarną listę gości. Nie mają racji ci, 
którzy twierdzą, że w Polsce nie ma 
cenzury. Jest, i to na kilku poziomach. 
Począwszy od zwalniania dziennikarzy 
za poglądy, przez niektóre audycje, 
manipulowanie newsami, po karne 
przenoszenie redaktorów do pra-
cy w archiwum. TVP broni Kościoła 
w sprawie pedofilii, ale plugawi po-
rządnych ludzi w „Wiadomościach”. 
W publicznych mediach nigdy pan 
nie zobaczy pozytywnego materiału 
o opozycji. I nawet wydaje się dziw-

ne, że to mówię, bo przecież już do 
tego się przyzwyczailiśmy. Media są 
publiczne tylko z nazwy, a z praktyki 
– partyjne. Nie wiem, czy pan zauwa-
żył, ale gdy teraz mówią opozycja, to 
dodają: antydemokratyczna.
Wcześniej była totalna.

– Albo nieudolna… A do tego 
dodajmy kolejną rzecz, o której już 
zapomnieliśmy – konkursy na stano-
wiska dyrektorskie. Jak to wszystko 
się skończy? Że oni będą siedzieć… 
Oczywiście siedzieć w tych samych 
studiach co inni dziennikarze i ko-
mentować, atakować swoich następ-
ców. I nawet nie uznają, że robią coś 
złego. Na tym polega spsienie nasze-
go zawodu.

Że wszystko jest pomieszane?
– W Sądzie Najwyższym trzy dni 

walczono, żeby nie dopuścić do zła-
mania prawa przy wyborze I prezesa. 
Gdyby tam byli dziennikarze, pewnie 
po kilku godzinach połowa stwier-
dziłaby, że może jednak warto iść na 
kompromis. Dlatego tak podziwiam 
tę rzeczywiście nadzwyczajną kastę. 
Media postępują tak, a nie inaczej, 
mało kto się ogląda na kodeksy 
etyczne, bo jest wojna. Inter arma 
silent leges. Jest wojna – więc 
jesteś albo w jednym oddziale, albo 
w drugim.

– Tak mówią ludzie z jednej i dru-
giej strony. Są oczywiście kodeksy, 
a nawet intuicyjnie czujemy, czego 
dziennikarz nie powinien robić, tyl-
ko że ten konflikt wojenny sprawia, 
że nie zauważamy lub rozgrzeszamy 
ewidentne faule, które robi też nasza 
strona. Dlatego w „Pressie” patrzymy 
na ręce dziennikarzom i „Gazety Wy-
borczej”, i „Gazety Polskiej”.

Tam powinni pracować najlepsi

Nie ma niezależności mediów bez 
niezależności finansowej. Kto powi-
nien media publiczne utrzymywać? 
System abonamentowy nie istnieje.

– Za sprawą Donalda Tuska, przy-
pomnijmy. Media publiczne potrzebu-
ją pieniędzy z budżetu lub podatków, 
ale na pewno nie muszą to być 2 mld 
rocznie! TVP ma promować polską 
kulturę, język i historię, edukować 
i informować, ale nie musi organi-

zować własnego sylwestra! Promo-
wanie disco polo zostawmy stacjom 
komercyjnym. Możemy więc mówić 
o mniejszej strukturze, pewnie bez 
reklam. Kiedyś marzyło mi się, by 
w mediach publicznych zatrudniano 
tylko doświadczonych dziennikarzy 
i twórców. Bo tam powinni w god-
nych warunkach pracować najlepsi, 
na zwieńczenie kariery zawodowej. 
Coś na kształt Sądu Najwyższego?

– I jeśli ci ludzie zajmowaliby się 
polityką, kulturą, muzyką, sztuką oraz 
edukacją, to moglibyśmy mieć media 
publiczne na świetnym poziomie. Do 
którego równać musieliby i inni. New-
sy – tu też wystarcza niewielki zespół. 
Osobną sprawą jest, jak zorganizować 

oddziały lokalne i uchronić je przed 
miejscowymi kacykami politycznymi. 
Dlatego mam nadzieję, że ci, którzy 
będą tworzyć nowe media publiczne, 
nie będą ich kroić pod siebie, tylko 
pomyślą, co zrobić, by dzięki lepszej 
telewizji i radiu odbiorcy mogli być 
trochę bardziej świadomi.
Wyobraża pan sobie sytuację, że 
przychodzi nowy szef TVP, który 
będzie potrafił postawić ją na nogi, 
zbuduje taką stację, która nada-
wałaby w Polsce ton, podnosiła 
poziom? I była niezależna od polity-
ków? Czy to jest możliwe?

– Pewnie Jacek Snopkiewicz jako 
szef „Wiadomości” dostawał telefony 
i od Lecha Wałęsy, i od Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Ale przypuszczam, 
że potrafił sobie z nimi poradzić, bo 
jest dziennikarzem z krwi i kości. Nie-
których pewnie nie odbierał, na inne 
odpowiadał, że przyjmuje do wiado-
mości, i dalej robił swoje. Oczywiście 
jest w Polsce wielu ludzi, którzy po-
trafiliby poprowadzić Telewizyjną 
Agencję Informacyjną czy całą TVP. 
Ale po PiS „Wiadomości”, jak kiedyś, 
znów powinny zmienić nazwę. Sym-
bolicznie. Muszą odpokutować za to, 
co się stało z Pawłem Adamowiczem. 
Kłamcy muszą odejść – wymaga te-
go szacunek dla widza. I nawet wie-
rzę, że ten powrót do normalności, 
wciąż hipotetyczny, nie musi być aż 
tak trudny. W mediach publicznych 
to kwestia kilku miesięcy i znalezienia 
dziennikarzy z mocnym kręgosłupem.

Robert Walenciak

Nie mają racji ci, którzy twierdzą, że w Polsce nie ma cenzury. 
Jest, i to na kilku poziomach. 




