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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Kończy się pewna epoka u naszego sąsiada na wschodzie. Prognozy dla Białorusi są złe, 
a nawet bardzo złe. Społeczeństwo tego kraju jest już zmęczone paroma dekadami niepodziel-
nych rządów Aleksandra Łukaszenki. I tak fenomenem jest, że bardzo długo jego rządy popierała 
większość Białorusinów. Mieli zresztą ku temu realne powody. Przez prawie dekadę gospodarka 
rosła w tempie 8% rocznie.

A określenie batka przez lata nie było przecież epitetem. Opozycję Łukaszenka miał przez 
lata niemrawą. Bardziej zorientowaną na poparcie Zachodu niż pracę organiczną wśród swoich 
rodaków. Ale to już przeszłość. Młodsze pokolenia Białorusinów mają wyższe aspiracje, inne 
wyobrażenia i oczekiwania wobec głowy państwa. Widać, że jeszcze nie do końca wiedzą, 
czego chcą. Za to dużo lepiej – czego nie chcą. Młodzi, często ideowi i coraz bardziej sfrustro-
wani Białorusini, już nie odpuszczą. Rządy Łukaszenki w starym, dobrze znanym stylu dobiegają 
kresu. Co zrobi? Może swoje działania jeszcze bardziej zaostrzyć albo też szukać porozumienia 
z niezadowolonymi. Jeszcze może. Ma też ku temu duże umiejętności. Bez nich przecież już od 
dawna nie byłby szefem państwa.

Niestety, Białorusini mają problem większy niż sam Łukaszenka. Utrzymanie statusu państwa 
niepodległego wymaga od nich ogromnego wysiłku. I wielkiej zręczności politycznej. Nie mają 
przecież tak silnych kart, by stawiać warunki. A chętni na zdominowanie i podporządkowanie 
tego kraju są. I wcale tego nie kryją.

Nie bacząc na te uwarunkowania, część polityków europejskich, a polscy w szczególności, 
popycha Białoruś w stronę, w jaką poszła Ukraina. Rewolucyjnie wzmożeni politycy chcą po-
wtórki kijowskiego Majdanu. Tym razem w Mińsku lub innym miejscu na Białorusi. Taki sce-
nariusz jest dla tego państwa bardzo niebezpieczny. Grozi katastrofą, której wszystkie koszty 
poniesie naród białoruski.

Obiecywanie białoruskiej opozycji wielkiego wsparcia i pomocy jest oszustwem. W razie 
wojny domowej będzie powtórka z Ukrainy. Świat nie wyjdzie poza słowa i deklaracje. Polska 
też. Skończy się na apelach i potępianiu przemocy.

Polska po własnych wyborach prezydenckich, które nie były uczciwe ani równe, a z głoso-
waniem za granicą też były ogromne problemy, ma bardzo skromny mandat, by uczyć świat 
demokracji i praworządności.

Zmiany na Białorusi to dłuższy proces. I oby u naszych sąsiadów był pokojowy.

ADRIAN ZANDBERG, 
lider partii Razem
PiS jest spenetrowane 
przez lobbing. Ta 
polityka ma swoich 
beneficjentów, którzy na 
tym świetnie zarabiają.
„Polska The Times”

Prof. Monika Płatek, 
prawniczka
To nie jest dobry kraj 
dla starych ludzi.
„Wysokie Obcasy”

Piotr Paziński, pisarz
Nadmorskie 
miejscowości są – jak to 
zwykle we współczesnej 
Polsce – bez pomysłu, 
bez dbania o przyrodę, 
za to z nowobogacką 
pazernością.
„Tygodnik Powszechny”

Janusz 
toMaszewski, były 
wicepremier, minister 
spraw wewnętrznych 
i administracji
Służby zawsze ze sobą 
konkurowały i nadal 
będą – niezależnie  
od czasów i ustroju.
„Angora”

Białoruski ból głowy
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 Co zrobić, żeby było mniej śmieci  
Po pierwsze, zlikwidować sprowadza-

nie do Polski na masową skalę odpa-
dów toksycznych i trujących. Uniemoż-
liwić proceder „pożar w składowisku 
odpadów” (vide: dawne zakłady Boruta 
w Zgierzu). Po drugie, wrócić do opa-

kowań szklanych i uruchomić punkty 
skupu. I po trzecie, najważniejsze: budo-
wać spalarnie odpadów. Tym kieruje po-
lityka. „Jak postawię spalarnię, to mnie 
nie wybiorą – myśli wójt czy prezydent.  
– Jak nie postawię spalarni, to może jed-
nak wybiorą”. W Łodzi problem śmie-
ciowy to prawdziwy węzeł gordyjski. 
Pracownik jednego z odbiorców odpa-
dów powiedział mi jasno: „Przecież i tak 
nie mamy gdzie tego wywozić”. No i na 

wszelki wypadek nie zawierają nowych 
umów na odbiór odpadów. A urząd na 
to łupie po krzyżu tych bez umów. I kasa 
jest! W Politechnice Łódzkiej zespół pod 
kierownictwem prof. Grzegorza Wiel-
gosińskiego zaprojektował wspaniałą 
spalarnię. I od lat projekt odbija się od 
ściany. A my mamy tak, jak mamy.

Ewa Gojawiczyńska
•

Trzeba najpierw odpowiedzieć so-
bie na pytanie, czy zależy nam na bra-
ku śmieci, czy na Matce Ziemi. Bo jeśli 
na tej drugiej, to musimy powrócić do 
szklanych opakowań. Drugie wyzwa-
nie to zmiana bieguna gospodarczego. 
Musimy zacząć produkować trwałe 
przedmioty i sprzęt AGD i RTV. Korpo-
racja po wyczerpaniu zapotrzebowania 
klienta (bo trwałe, bo już mamy wiele) 
musi wówczas zmienić branżę. Choćby 
na podróże (będzie nas stać, bo zaosz-
czędzimy na trwałym telewizorze). Na 
razie jednak tego nie zrobimy, ale za 
20 lat brak ropy już nas do tego zmusi. 
Pierwsze we wprowadzaniu oszczędno-
ści będą Chiny.

Jerzy Krawiec-Mostowiak
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Fot. Łukasz Dejnarowicz/Forum

Rośnie temperatura sporu o historyczne tablice z postulatami Sierpnia ’80. Piotr Duda żąda ich zwrotu 
i umieszczenia w Sali BHP stoczni, Europejskiemu Centrum Solidarności grozi oskarżeniem o kradzież. ECS 
wraz z władzami Gdańska odmawia. Przeniesieniu tablic sprzeciwiają się też ich autor Maciej Grzywaczewski 
i Małgorzata Rybicka, wdowa po współtwórcy Arkadiuszu Rybickim.

Prof. Andrzej Szahaj
Inny kapitalizm jest możliwy

Jacek Wasilewski
Mowa ciała Andrzeja Dudy

Bartosz Józefiak 
i Wojciech Górecki
W Łodzi dzieje się, dzieje

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

  Tropię kłamstwa  
Morawieckiego

Do cech charakterystycznych 
patologicznego kłamcy należy 
głęboko zakorzeniony egocen-
tryzm. W większości przypadków 

można zaobserwować nadmier-
ne samouznanie, bardzo mało 
sympatii w stosunku do innych 
i nieliczenie się z cudzymi opinia-
mi. Patologiczni kłamcy często 
wyobrażają sobie siebie w boha-
terskich rolach i te wyobrażenia 
zajmują centralne miejsce w ich 
opowieściach.

Stanisław Gąsior
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Rychu na delegacji
Rychu Czarnecki ma to, co lubi, ale jakoś nie 
jest zadowolony. Media pełne są opisów, 
jak beztrosko doił Brukselę. Na delegacjach. 
Polak wiadomo, że potrafi. A Rychu potrafi 
nawet więcej. Podobno coś ze 100 tys. euro 
dopisał do rachunków.

Gdyby żył w czasach Dyzmy, toby go wygryzł. Rychowi z pewno-
ścią należy się książka „Dyzma wrócił”. No bo kto by wymyślił taką 
historię? Zima 2012 r., luty, śnieg po pas, a Rychu fiatem punto ca-
brio bez dachu jedzie z Jasła do Brukseli! 1443 km bez odpoczynku! 
A to jeszcze nic. Bo Czarnecki jechał fiacikiem, który 10 lat wcześ- 
niej został zezłomowany. Rychu, to prawdziwy orzeł dojnej zmiany.

Baterie z zapaszkiem
W maju ekipa z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła 
„wizytę” w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i nic. Jeśli za nic można uznać gwałtowne 
zniknięcie prezesa Piotra Woźnego. ABW weszła. Prezes przestał 
być prezesem. O co tu chodzi? Próbuje to roz-
wikłać Mateusz Cieślak z „NIE”. Niestrudzony 
tropiciel przekrętów trafił na ślad aktywności 
biznesowej Marcina Emilewicza. Zbieżność 
nazwisk z wicepremier Jadwigą nie jest przy-
padkowa. Tak jak nieprzypadkowe są inne 
kontakty. Osobisty małżonek pani wice, spółka 
Columbus Energy i jej prezes Dawid Zieliński, 
eksprezes Piotr Woźny i Bank Ochrony Środowiska, chętnie finan-
sujący montaż baterii słonecznych z Columbusa. Pieniądze od rządu, 
bank państwowy, a spółka prywatna. Gigantyczne obroty i takie też 
zyski. A eksprezes Woźny? Odnalazł się u Solorza. Jest prezesem 
rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Nagroda Specjalna od Chludzińskiego
Ten widok przeszedł do historii kabaretu politycznego. Lotnisko Okę-
cie. Premier Morawiecki i wicepremier Sasin. Między nimi prezes 
KGHM. A przed nimi największy samolot świata. Z nabożną czcią 
witają transport chińskich maseczek. Gdy dziennikarze odjechali, 
okazało się, że maseczki nie mają certyfikatu, a samolot w połowie 

był pusty. Dlaczego to przypomina-
my? Bo Chludziński pakuje naszą 
kasę w kolejną hucpę. Pardon. 
W plebiscyt „Ambasador Polski”. 
Nagród będzie prawie tyle, ile 
chińskich maseczek. Prezes Chlu-
dziński przyzna też swoją osobistą 
Nagrodę Specjalną. Dla kogoś, kto 

patriotyczną działalnością sławi imię Polski. Jak znamy gust preze-
sa, to największe szanse ma Morawiecki.

Ciuciubabka z EUROCERT
Trochę perwersji na lato. A może i na cały rok. Jeśli lubicie zabawę 
w ciuciubabkę, a potrzebujecie kupić certyfikat podpisu elektro-
nicznego, to najlepiej pisać do firmy EUROCERT Sp. z o.o. A jak 
już kupicie certyfikat, to spróbujcie go przedłużyć. Emocje gwa-
rantowane. Ciśnienie tak wam skoczy, że zaoszczędzicie na kawie. 
Zapłacicie, ale usługa nie będzie zrealizowana. Bo przedstawiciel 
firmy powie, że kod wam wysłali. A że nic nie dostaliście, to ma-
cie problem. Prezes EUROCERTU Łukasz Konikiewicz to tajemniczy 
facet. Nie ma telefonu ani adresu poczty elektronicznej. Albo ma. 
Tylko bardzo ukryty.
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Policja w brutalny sposób rozpędziła manifesta-
cję środowisk LGBT na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Zatrzymano 48 osób, w tym takie, 
które nie zachowywały się chuligańsko, oraz przy-
padkowych przechodniów.

Andrzej Adamczyk (PiS), minister infrastruktury, 
musi mieć umiejętność chodzenia po wodzie. Bo 
tylko tak może przejść przez Wisłę. Trzy lata temu 
obiecał, że 15 sierpnia 2020 r. będzie otwierał dzie-
wiąty most na Wiśle. Może chociaż butelkę piwa 
udało mu się otworzyć?

Tegoroczną maturę zdało 74% absolwentów. 
17,2% oblało jeden przedmiot, co daje możliwość 
pisania poprawki, a 8,8% nie zdało z więcej niż jed-
nego przedmiotu.

Joanna Lichocka, posłanka PiS, po dwóch tygo-
dniach wróciła do prezydium sejmowej Komisji 
Kultury. Spektakl z pokazaniem środkowego palca 
tylko ją umocnił w partii i wśród wyznawców takiej 
formy komunikowania się z ludźmi. Kultura à la PiS.

Spółka Jerónimo Martins Polska, właściciel sie-
ci Biedronka, została ukarana przez UOKiK karą 
w wysokości 115 mln zł za nieprawidłowości do-
tyczące niezgodności cen na półkach z tymi, które 
klienci płacili w kasie.

3,6 mld zł przesłali do kraju w pierwszym kwartale 
Polacy pracujący za granicą. Mniej o 100 mln zł niż 
rok temu. Najwięcej Polacy pracujący w Niemczech 
(1,2 mld zł). Cudzoziemcy pracujący w Polsce prze-
kazali do swoich krajów 3,7 mld zł, z czego 3 mld zł 
– Ukraińcy.

Magdalena Biejat, Beata Maciejewska, Krzysztof 
Śmiszek (Lewica), Magdalena Filiks, Katarzyna Pie-
karska, Klaudia Jachira i Urszula Zielińska (Koalicja 
Obywatelska) wspierali protestujących i interwe-
niowali na komisariatach policji w sprawie osób 
zatrzymanych ze środowisk LGBT. Pomocy zatrzy-
manym udzieliło także kilkudziesięciu adwokatów.

899,4 mln zł trafiło w tym roku do organizacji po-
żytku publicznego z tytułu 1% należnego podatku 
dochodowego przekazanego w rozliczeniu za 2019 r.

„Śniegu już nigdy nie będzie” – film w reżyserii 
Małgorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta jest 
polskim kandydatem do Oscara.

Kobiety ze wsi na Podlasiu żyją najdłużej. Średnio 
83,1 roku. Niestety, mężczyźni z woj. podlaskiego 
nie dotrzymują im kroku. Żyją przeciętnie 74,3 roku.

Już 33% gospodarstw domowych kupuje podsta-
wowe produkty spożywcze lub chemiczne w inter-
necie (badania GfK Polonia).

FOT. YOUTUBE



Czy czerwone strefy zmienią zachowania Polaków 
w czasie pandemii?

YTANIE
TYGODNIA

DR HELENA CHMIELEWSKA-SZLAJFER,
socjolożka, Akademia Leona Koźmińskiego

Nie jestem przekonana, czy wprowa-
dzenie stref wiele zmieni, ponieważ ludzie 
nadal nie mają jasności, jak poważna jest 
sytuacja, oraz które regulacje obowiązu-
ją. Do pewnego czasu strach wygrywał 
z poczuciem zmęczenia epidemią, dlatego 
Polacy przestrzegali zaleceń. Później jed-
nak premier kilkakrotnie oświadczył, że 
pokonaliśmy epidemię, zezwolono na ob-
chodzenie hucznych wesel itd. Niedawno 
wszedł w życie obowiązek noszenia ma-
seczek w sklepach, a chwilę wcześniej 
Sąd Rejonowy w Kościanie orzekł, że ka-
ranie za brak maseczki jest niekonstytu-
cyjne. Ludzie od miesięcy dostają sprzecz-
ne informacje na temat tego, jak powinni 
postępować, a egzekwowalność przepi-
sów jest żadna. Nie dziwmy się więc, że 
panuje coraz większy chaos, a obywatele 
zachowują się tak jak sami uważają za 
właściwe. Wszystko to wynika z grzechu 
pierworodnego niewprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego.

Prof. Andrzej GłAdysz,
specjalista chorób zakaźnych

Cały czas mam nadzieję, że nowe 
regulacje zmienią mentalność Polaków. 

Jestem przerażony niefrasobliwością 
narodu, któremu się wydaje, że korona-
wirus nie stanowi większego zagrożenia. 
Nie da się przewidzieć, kogo dotknie 
zakażenie i jak będzie u niego przebie-
gało, a wprowadzenie czerwonych stref 
przynajmniej w jakimś stopniu ograni-
czy narażenie najbardziej zagrożonych 
części populacji. Jednocześnie społe-
czeństwo musi sobie uświadomić, że 
granica ryzyka się przesuwa – słyszymy 
o kolejnych przypadkach ciężkiego prze-
biegu COVID-19 u ludzi w średnim wieku 
i młodych. Miejmy trochę pokory wobec  
nieprzewidywalności przyrody.

Prof. KrystynA sKArżyńsKA,
psycholożka społeczna, Uniwersytet SWPS

Już od końca maja społeczne postawy 
wobec zachowania dystansu, unikania du-
żych zgromadzeń czy noszenia maseczek 
przestały być związane z realnym poziomem 
zagrożenia, a stały się zależne od preferen-
cji partyjnych. Z badań jasno wynikało, że 
zwolennicy Zjednoczonej Prawicy dopiero 
od końca maja byli bardziej zdyscyplino-
wani niż wyborcy pozostałych ugrupowań. 
Co więcej, stopniowo wzrastał procent 
osób – w ciągu dwóch miesięcy o ponad 
20 punktów procentowych – które nego-

wały zagrożenie koronawirusem. Osoby 
te akceptowały teorie spiskowe, ale także 
widziały, że władza wykorzystuje epidemię 
do celów politycznych. Zwolennicy par-
tii opozycyjnych przypisują obywatelom 
większą odpowiedzialność za poziom zara-
żalności niż zwolennicy partii rządzących. 
Jeśli chodzi o dalszy rozwój wypadków, to 
moim zdaniem lepiej nie będzie. Obserwu-
jemy bowiem dwie tendencje. Pierwszą jest 
wzrost dziennej liczby nowych zakażeń, stąd 
decyzja o przywróceniu pewnych restrykcji 
w miejscach występowania ognisk epide-
mii. Drugą – dość ryzykowne wakacyjne 
gry i zabawy młodych i starszych Polaków, 
zwłaszcza nad morzem oraz w górach. Po-
nieważ tak dużo osób nie zachowuje dystan-
su i nie nosi maseczek, spodziewam się, że 
za dwa-trzy tygodnie liczba zachorowań  
znacząco wzrośnie.

MichAł czArnowsKi,
czytelnik PRZEGLĄDU   

Oczywiście, że nie. Polak to taki osobnik, 
że kiedy mu się dokręca śrubę obostrzenia-
mi, nakazami, przykazaniami, wtedy tym 
bardziej staje okoniem. Im więcej czerwo-
nych stref, tym większy będzie przepływ 
między nimi a zielonymi.
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PUBLICYSTYKA

Klementyna Suchanow

Zdjęcia ludzi przyciśniętych po-
licyjnym butem do bruku z piątku 
7 lipca mocno na mnie działają. Tło 
podobne, bo pomnik Kopernika 
znajduje się przy Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie pod koniec 2017 r. 
przyciskano takim butem do bruku 
mnie. Zdjęcie z tego zdarzenia obie-
gło media, wzbudziło emocje. Abs-
trahuję od dyskusji na temat powo-
dów, które wtedy sprowadziły mnie, 
a teraz młodzież na ulice, bo chcę 
pisać o przemocy.

Warszawa jest specyficzną scene-
rią. W zasadzie każda kostka bruku, 
każda ulica, każdy budynek ma wpi-
saną w siebie przemoc. To miasto, 
gdzie kozackie oddziały rozganiały 
demonstrujących, to sceny licznych 
zamachów na władze carskie, to 
przemoc wojsk maszerujących ulica-
mi podczas I wojny. Potem przemoc 
endecka na ulicach w latach 30., aż 
wreszcie od 1939 r. bombardowania, 
rozstrzelania i powstanie, a potem 
miejsca pamięci, tablice pamiątkowe 
umieszczane na co drugiej kamieni-
cy. Można by stworzyć swoistą mapę 
miasta szlakiem przemocy politycz-
nej, nakładać się będą ulice, place 
i  pomniki, bo okolice pomnika Ko-
pernika, któremu zawieszono tęczo-
wą flagę i gdzie rozegrały się piątko-
we zdarzenia, są szczególne. Z tego 
pomnika w 1942 r. „Alek” odkręcił 
w ramach sabotażu tablicę z nie-
mieckim napisem, za co został uka-
rany, bo decyzję podjął spontanicz-
nie sam, a potem nagrodzony, bo 
akcja się udała. I przyszedł rok 1968 
oraz rozgramianie tłumu studentów 
pod Jezusem niosącym krzyż, tym 
samym, którego ręka symbolicznie 

sterczała z powojennych ruin i które-
mu teraz dodano flagę LGBT.

Warszawa miastem przemocy 
jest jak najbardziej. Istnieje jednak 
pewna różnica. Do tej pory Polacy 
walczyli przeciwko okupantom albo 
rodacy z prawa i lewa przeciwko so-
bie, dzisiaj policja demokratycznego 
państwa działa nie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa obywateli, ale jako 
narzędzie władzy do represji poli-
tycznych. Nie da się tego zrzucić na 
okupację, na zabory, na ZOMO.

Niby nie żyjemy w przemoco-
wych czasach, dużo bardziej prze-
mocowe były lata 90. minionego 

wieku. Walka subkultur 
na ulicach, mafia, dzi-
kość wczesnego kapi-
talizmu. Także na tle in-
nych krajów Polska jawi 
się jako miejsce dość 

bezpieczne. Ale to właśnie tutaj, nie-
daleko Ministerstwa Kultury, gdzie 
kilka tygodni wcześniej przyjmowa-
no mnie jako ekspertkę od Gombro-
wicza, doznałam po raz pierwszy 
w życiu przemocy – nie z rąk skina 
czy przemocowego partnera, ale 
z rąk policjanta tej demokratycznej 
Polski. Od tego czasu minęło kilka 

lat, odbyło się wiele protestów oraz 
demonstracji przeciwko władzy 
i dzisiaj to dzieciaki w wieku mojej 
córki, licealiści, studenci trafiają pod 
ten but. Trafiają liczone w dziesiątki. 
I co ważne – nie są puszczane, jak 
ja i moje koleżanki ze Strajku Kobiet 
z jakimś tam zarzutem z Kodeksu 
wykroczeń. Są wywożone na komi-
sariaty, czasem za miasto i stawia 
się im zarzuty z Kodeksu karnego.

Przy zatrzymaniu nikt im nie podał 
żadnego powodu, żadnej podstawy 
prawnej, nikt się nie wylegitymował. 
Młodzież ta była wkurzona, ale nie 

stosowała przemocy fizycznej, lecz 
bierny opór – dozwolony przez pra-
wo. Ale i tak ofiarą tej łapanki można 
było zostać bez powodu, wystarczy-
ło być obok na lodach, wyjść z po-
bliskiego sklepu albo być włoskim 
turystą i przystanąć, by przyjrzeć się 
zbiegowisku. Nikt o nic nie pytał, tyl-
ko rzucał i pakował na chama do suk 
lub samochodów osobowych. 

Policja pod kościołem św. Krzyża, 
oddalona od miejsca łapanki o ja-
kieś 100 m, naradzała się, w sposób 
nawet nieutajony, bo i ja, i kamerzy-
sta Michał Szymanderski-Pastryk 
byliśmy w stanie zbliżyć się na tyle, 
by ich słyszeć. Co tam się działo, 
podczas gdy młodzież LGBT i hete-
rosojusznicy blokowali samochód 
z aresztowaną pod pomnikiem Ko-
pernika? Kilkunastu napakowanych 
panów w cywilnych ubraniach, 
w obcisłych koszulkach i umun-
durowani policjanci z prewencji 
omawiali plan pacyfikacji. Na filmie 
Szymanderskiego-Pastryka słychać 
wyraźnie – słowem kluczem jest „si-
łowo”, dokładnie „bardzo siłowo”. 
Zgromadzenie miało być rozgonio-
ne w sposób siłowy. Chwilę potem 
ruszyli do akcji.

Ton temu siłowemu rozwiązaniu 
nadawali cywilni. Kim byli? Do tej 
pory media nie podjęły tego tematu, 
nie wyjaśniono tego podczas prze-
słuchania w Senacie. To ci panowie 
wbiegali jako pierwsi w tłum, choć 
nie widać tego dobrze na filmach 
– ludzie nie byli przygotowani na 
akcję, kamery zwrócone były jesz-
cze w inną stronę. To nauczka dla 
wszystkich, którzy budują swoje teo-
rie na urywkach scen. Na zdjęciach 
widzimy sekundy, na filmach tylko 
fragmenty, zależy, gdzie filmujący 
skieruje kamerę. Będąc na miejscu 

Wychowanie przez przemoc
Policja działa nie dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, 

ale jako narzędzie władzy do represji politycznych

Przy zatrzymaniu nikt nie podał żadnego powodu, 
podstawy prawnej, nikt się nie wylegitymował.

Chwytali kogo popadnie, rzucali na bok, 
na chodnik, na ulicę, na innych ludzi. 
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samemu – jako uczestnik czy repor-
ter – widzi się znacznie więcej i wie 
się więcej. A więc to ci napakowani 
wbiegli w tłum pierwsi. Wiem, bo by-
łam tam i widziałam to.

Zaczęły się sceny jak z kreskówek. 
Rozpychali się ramionami, chwytali 
kogo popadnie, rzucali ludźmi w pra-
wo i w lewo, na bok, na chodnik, na 
ulicę, na innych ludzi, jakby człowiek 
był zapałką. Ludzie padali sobie pod 
nogi, obijali się o krawężnik lub słup-
ki, wstawali, po czym ponownie ktoś 
ich popychał i rzucał albo targał do 
radiowozu.

Przyglądam się protestom na 
świecie, pisałam o nich w książce 
„To jest wojna” i wiem, że polska 
policja, nawet gdy była wobec nas 
brutalna, różniła się jednak od policji 
z innych krajów na plus. Tłumaczę to 
sobie tym, że jest w narodzie jakaś 
trauma, że Polak może się bić z wro-
giem-okupantem, ale brat przeciwko 
bratu w stylu ZOMO jest przekrocze-
niem jakiejś symbolicznej granicy. 
A tu w 2020 r. nie tyle brat, ile oj-
ciec rzucał dzieckiem o bruk. Dorośli 
faceci rzucali dziećmi. Było jasne, 
że celem łapanki była młodzież, jak 

najbardziej kolorowa. Widziałam tam 
studentów, którzy przy proteście 
uniwersyteckim dwa lata temu, po-
ważni i skupieni, uważali, że trzeba 
stosować tylko legalne i wyważone 
metody, że trzeba rozmawiać na ar-
gumenty. Wypadałam przy nich jak 
radykałka. Teraz robili to samo, co 
odbywało się przy protestach smo-
leńskich czy przy blokadach wokół 

Sejmu. Wycierali bruk tyłkiem. Zra-
dykalizowali się, nikt nie chce słu-
chać ich głosu, nie mają jak wyrazić 
swojego sprzeciwu, bo „wyważone” 
metody na argumenty nie odnoszą 
żadnego skutku, nie ma nawet po-
zorów, że ktoś w ogóle zwraca na 
nie uwagę. Pazerna władza brnie do 
przodu bez oglądania się na malucz-
kich. Rośnie frustracja i ona prowa-
dzi do działań bardziej radykalnych.

Koleżanki ze Strajku Kobiet czy 
Obywateli RP nieraz wywożono 
na komisariaty, przetrzymywano 

wprawdzie nielegalnie, ale 
puszczano. Tu młodzież 
trafiała od razu skuta na 
dołek, gdzie upokarzano 
kontrolą osobistą, narusza-
niem intymności, groźbami 
gwałtu przez klawiszy, nie 
dopuszczano prawników, 
namawiano do przyznania 
się do winy. Zatrzymani 
nie dostawali picia (a to był 
upalny dzień) ani jedzenia. 
Równolegle w sobotę, gdy 
jeszcze byli przetrzymywa-
ni, policja ruszała do ich 
domów na kontrolę, wcho-
dziła do mieszkań i robiła 
wywiady wśród sąsiadów 
i w rodzinie. Takie narusze-
nie cielesności, a potem 
przestrzeni prywatnej przez 
władzę, zwłaszcza wobec 
młodego człowieka, ma 
tylko jeden oczywisty cel 
– zastraszenie.

Moje wrażenie po piąt-
kowych wydarzeniach było 
wyraźne – rozkazy wyszły 
z samej góry. Przygląda-
łam się minie wiceministra 
spraw wewnętrznych Ma-
cieja Wąsika podczas prze-

słuchań w Senacie i wysłuchałam 
komendanta głównego policji Jaro-
sława Szymczyka, żaden nie przyznał 
się do kierowania akcją, za to uznali, 
że operacja była przeprowadzona 
„profesjonalnie i adekwatnie”. Wąsik 
dodał, że młodzi specjalnie wybrali 
Krakowskie Przedmieście na protest, 
bo tam trudno przeprowadzać ope-
racje, i żeby potem – jak sugerował 

– „można było całemu światu po-
wiedzieć: zobaczcie, tęczowych biją 
w Warszawie”. Ale jakoś nie zająknął 
się, że tłum wraz mającą być aresz-
towaną Margot przeszedł wcześniej 
przez pół miasta z Solca do centrum 
i po drodze było wiele miejsc dużo 
bardziej korzystnych do przeprowa-
dzenia aresztowania. Dlaczego więc 
policja wybrała takie wąskie gardło 
na centralnej, turystycznej ulicy 
w mieście?

Policja – choć pojawiły się wąt-
pliwości, wciąż niewyjaśnione, czy 

Było jasne, że celem tej łapanki była młodzież, 
jak najbardziej kolorowa.

Protest aktywistów LGBT brutalnie spacyfikowany przez policję, 7 sierpnia 2020 r. 

fot. Jakub kamiński/East NEws
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w operacji nie brały udziału Wojska 
Obrony Terytorialnej – zachowywała 
się jak w amoku, ze zwierzęcą przy-
jemnością wykonując ten „siłowy” 
rozkaz. Podobny schemat działania 
widziałam na Wilczej, pod jednym 
z komisariatów, gdzie wieczorem 
gromadzili się ludzie, którym udało 
się uniknąć zatrzymania po drodze 

czy wyłapywania z metra za tęczo-
wą torbę. Chwilę po godz. 22 gło-
śno domagający się uwolnień tłum 
został spacyfikowany w podobny 
sposób. Banda policjantów na czele 
z cywilem mięśniakiem z radyjkiem 
w ręku ruszyła, wyłapując młodych. 
Stałam na ich drodze, przebiegli 
obok i zdecydowanie zmierzali do 
grupki dziewczyn i chłopców stoją-
cych dalej za warzywniakiem. Akcją 
komenderował ubrany na czarno po 
cywilnemu mężczyzna. Próbowałam 

go zagadnąć, dowiedzieć się, kim 
jest, ale był zbyt zaaferowany. Kry-
minalni, jakaś inna jednostka? Koło 
10 osób zapakowano do suk i wywie-
ziono. Jedna dziewczyna zgubiła but, 
zaniosłam jej, okazało się, że nie ma 
też drugiego, szukałam w ciemności 
(wyłączono latarnie) – znalazłam, do-
niosłam, nikt mnie nie zatrzymywał 

po drodze. Przy drugiej łapance na 
Wilczej, jakieś pół godziny później, 
z satysfakcją zatrzymano osobę 
trans. Stałam obok, podobnie jak 
kilka innych osób, ale profilowanie 
zatrzymanych było ewidentne.

Przyglądam się protestom od 
kilku lat, chodziłam nawet obser-
wować protesty przedsiębiorców 
w pełnej pandemii. Widzieliśmy 
w mediach te sceny, które wstrzą-
sały opinią publiczną. Tu nieuspra-
wiedliwionej przemocy było więcej, 

choć tłum nie był tak agresywny. 
Nieraz pod Sejmem widziałam pro-
testujących dużo bardziej gotowych 
na starcie, ale jednak nigdy nie do-
chodziło do tak masowych i brutal-
nych zatrzymań. Sprawiało to wra-
żenie z góry zaplanowanej operacji. 
Jednocześnie na naszych oczach 
rozgrywają się protesty w Białoru-
si. I nie można oprzeć się wrażeniu, 
że wygląda to jak projekcja tego, 
co czeka nas w przyszłości w Pol-
sce. Prym wiodą w tych protestach 
młodzi, to oni wychodzą wieczorami 
na miasto, budować barykady. Re-
presje, zatrzymywanie, wymusza-
nie – wiem to dobrze – powodują, 
że człowiekowi grubieje skóra. Jak 
raz przekroczysz ten próg strachu, to 
co jeszcze mogą ci zrobić? Młodzież 
wyjdzie z tego zdarzenia doświad-
czona, ale i zradykalizowana. Już 
złamano im młodość. Wysiłki, by 
wychować ich przez przemoc, pój-
dą w całkiem innym kierunku niż 
zamierzony. 

Klementyna Suchanow

Nigdy nie dochodziło do tak brutalnych zatrzymań. 
Sprawiało to wrażenie z góry zaplanowanej operacji.
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Roman Kurkiewicz

„Co to za interwencja?”. „Uczestni-
czy pan w nielegalnym zgromadzeniu”. 
„Ale przecież stoję sam, w promieniu 
co najmniej 5 m wokół mnie nikogo nie 
ma. Gdzie pan tu widzi zgromadzenie?”. 
„Nie są zachowane odstępy”. „Jedyną 
grupą, która tutaj nie zachowuje odstę-
pów, jesteście wy, policja. Bierzecie 
udział w nielegalnym zgromadzeniu, to 
czego pan chce ode mnie? Jak się pan 
nazywa, jaki ma pan stopień, skąd pan 
jest, z jakiej jednostki, na jakiej podsta-
wie odbywa się ta interwencja, gdzie 
jest dowódca?”. „Nie ma dyskusji, do 
radiowozu z nim”. „Ale to dziennikarz...”. 

Tym razem legitymacje dziennikar-
skie tygodnika PRZEGLĄD i Halo Radia 
okazały się skuteczną tarczą przed poli-
cyjnym bezprawiem. Byłem pod komen-
dą na ulicy Wilczej w Warszawie, kiedy 
odbywała się spontaniczna demonstra-
cja solidarnościowa z zatrzymaną Mar-
got i innymi osobami, które stawały 
w jej obronie i protestowały przeciwko 
aresztowi za rzekome zniszczenie homo-
fobicznej furgonetki nienawiści i szarpa-
ninę z jej kierowcą. Decyzją gdańskiego 
sądu manifestacyjne przejazdy takich 
pojazdów są naruszeniem prawa. Ale 
nikt ich nie ściga, nie zatrzymuje, nie 
kontroluje. Ale jeśli tylko zrobi to akty-
wista/aktywistka, cały aparat przemocy 
państwa rusza do akcji z determinacją 
nieznaną podczas burd kibicowskich czy 
manifestacji skrajnej prawicy.

Byłem pod tą i innymi komendami 
na takim proteście dziesiątki razy, ale 
takiej brutalności i bezpardonowości 
oraz przypadkowej przemocy policyj-
nej nie widziałem w podobnych sytu-
acjach nigdy. To nie był wypadek przy 
pracy, jednostkowe zapędzenie, błąd 
pojedynczej osoby. To były rozkazy, to 
było polecenie. To była polityczna de-
cyzja. Dzisiaj nie wiemy, czyja. Kiedyś 
się dowiemy. Interweniujący policjanci 
nie mieli odznak z numerami, dystynk-
cji, naszywek z nazwiskiem, mieli maski 

albo kominiarki. Wiedzą, co robią, kryjąc 
swoją tożsamość. Wiedzą, że działają 
poza prawem i wbrew prawu, a działa-
nia obecnej formacji policji pokazały, że 
władza jest w stanie rozliczać na ślepo 
nawet po kilkudziesięciu latach, jak to 
się dzieje za PiS wobec funkcjonariu-
szy MO i SB za rzeczywiste czy urojone 
przewiny, wystarczy pretekst. Policjanci 
nie chcą ryzykować. Interweniują. Nie-
którzy z oddaniem i bezkompromisowo. 
Cóż, łatwiej przewrócić, przygnieść, wy-
kręcić rękę, zakuć w kajdanki kogoś, kto 
nie ucieka, jest lekki, nie stawia oporu, 

ma kilkanaście lat, jest dziewczyną czy 
nastolatkiem. Te konfrontacje, gdyby nie 
były brutalne, czasem krwawe czy koń-
czące się złamaniami, naruszeniem in-
tymności, samym zatrzymaniem na po-
licyjnym dołku, byłyby czymś radykalnie 
ośmieszającym. Opisuje to słowo nad-
miar. Nadmiar siły, nadmiar przemocy, 
nadmiar złej woli, nadmiar bezprawia. 

Policjantów formalnie chroni przepis 
zawieszający jawność takich interwen-
cji, powołujący się na działanie w szyku 
zwartym. Co to znaczy? A to, co do-
wództwo chce lub tak nazwie. To ślepa 
ścieżka policji. Te zakryte twarze poli-
cjantów (a nawet nie wspomnę o jesz-
cze brutalniejszych popisach tajniaków 
czy, jak się podejrzewa, użyciu jednost-
ki antyterrorystycznej do interwencji 
wobec pokojowo demonstrujących) to 
jawna deklaracja skrajnego upolitycz-
nienia policji. Niby nie dziwi, ale jednak 
miałem nieodparte wrażenie, że biorę 
udział w politycznym przesileniu. Ktoś 
decydujący, nadzorujący policję wydał 
rozkaz: ma być mocno, ma boleć, ma 
być chaos i przypadkowość, ma być 
poczucie, że policja się nie patyczkuje. 
I tak było. Zły bardzo prognostyk, kiedy 

policja jest tak wykorzystywana. Bo, 
że się daje tak wykorzystywać, to nic 
nowego pod słońcem. Poza tym jeden 
ze związkowców policyjnych wyznał: 
„Kupili nas”.

Policja jest zawsze polityczna. Innej 
policji niż polityczna nie ma. Drogówka, 
obyczajówka, kryminalna, gospodarcza, 
prewencja. Wszystkie formacje działają 
wedle reguł politycznych, teoretycz-
nie wedle prawa, które jest polityczne. 
Oczywiście prawo z różną intensyw-
nością i jawnością kieruje swoje poli-
tyczne ostrze. W największym skrócie 

można powtórzyć to, co krzyczą manife-
stanci: prawo broni bogatych przed bied-
nymi, prawo nie broni kobiet, prawo bro-
ni uprzywilejowanych, prawo przymyka 
oko, prawo broni silnych i tych w wiel-
kich grupach. A policja tylko takie prawo 
egzekwuje. Przyjdzie jej za to zapłacić.

Bycie policją nigdy nie może jednak 
oznaczać bycia polityczną bojówką z le-
gitymacją państwa. A taką polska poli-
cja w ostatnich dniach się okazała. Po-
licja musi sama sobie powiedzieć: stop 
policyjnej przemocy.

Lewomyślniej

Policja jest polityczna zawsze

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

Ma być mocno, ma boleć, ma być chaos i poczucie, 
że policja się nie patyczkuje. I tak było.
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Anna Brzeska

Najpierw są obrazki z Maryją 
w tęczowej aureoli. Potem, podczas 
gdańskiego marszu równości w maju 
2019 r., dziewczyny niosą nawiązu-
jący kształtem do monstrancji trans-
parent z waginą. W końcu czerwca 
tego roku jest jeszcze ostrzej – trans-
płciowa aktywistka kolektywu Stop 
Bzdurom, Małgorzata Margot Sz., 
uszkadza i maże farbą furgonetkę 
fundacji „PRO – Prawo do życia”, na 
której wypisano hasła szkalujące spo-
łeczność LGBT+. Działacze kolektywu 
atakują także kierowcę samochodu, 
przewracając go na ziemię – usiłują 
zapobiec nagrywaniu przez niego ca-
łego zdarzenia.

Margot zostaje zatrzymana w poło-
wie lipca, do aresztu policjanci wiozą 
ją bez butów. Wychodzi za poręcze-
niem. Kilkanaście dni później, 29 lip-
ca, na kilku warszawskich pomnikach, 
w tym na figurze Chrystusa przed 
kościołem św. Krzyża, pojawiają się 
tęczowe flagi. To znów Stop Bzdu-
rom. „To jest szturm! To tęcza. To 
atak! Postanowiłyśmy działać. Tak 
długo, jak będę się bać trzymać cię 
za rękę. Tak długo, aż nie zniknie z na-
szych ulic ostatnia homofobiczna fur-
gonetka”, głosi ich manifest.

Kilka dni później Margot znów tra-
fia do aresztu – na skutek prokurator-
skiego zażalenia, do którego przychy-
lił się sędzia. Tym razem aktywistka 
ma tam spędzić dwa miesiące. W mę-
skiej celi, bo w papierach wciąż figu-
ruje jako mężczyzna. Opinia publiczna 
nie doczekała się uzasadnienia dla tak 
surowego środka zapobiegawczego.

W obronie Margot na ulice wy-
chodzą osoby LGBT+ i ich sojusz-
nicy. Zjawiają się też m.in. posłanki 
i posłowie Lewicy oraz posłanka KO 
Magdalena Filiks.

Policja zatrzymuje 48 osób. Głów-
nie „za udział w zbiegowisku”, ale też 
znieważanie policjantów i uszkodze-
nie radiowozu – choć według świad-
ków „na dołek” pojechały też osoby 
zachowujące się pokojowo, po prostu 
wyglądające na aktywistów.

Apel o natychmiastowe uwolnie-
nie Margot wystosowuje komisarz 
ds. praw człowieka Rady Europy 
Dunja Mijatović. Potem sypią się ko-
lejne tęczowe protesty. Za Warszawą 
idą m.in. Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, 
Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Tar-
nów, Zielona Góra, Katowice. 

Czy będzie polski Stonewall? Tak 
nazywał się nowojorski klub, pod 
którym kilkaset osób LGBT+ i ich 
sojuszników starło się z policją po jej 
nalocie na gejowski lokal w czerwcu 

1969 r. Wydarzenie przeszło do hi-
storii jako początek zorganizowanej 
walki o prawa mniejszości seksual-
nych w USA.  

Schować punków,
czy stać „murem za”?

Już rok temu, po akcjach z „tę-
czowymi Maryjkami” lewicowo-libe-
ralna strona internetu podzieliła się. 
Choć najczęściej solidaryzowano się 
z aktywistkami, nie brakowało też gło-
sów oburzenia ze strony osób dekla-
rujących się jako sojusznicy LGBT+ , 
wskazujących jednak, że granice zo-
stały przekroczone.

„Niestety, przemoc symboliczna 
(...) cofnęła naszą gdańską debatę 
równościową o kilkanaście, jeśli nie 
kilkadziesiąt kroków, cofnęła działa-
nia, które prowadzimy konsekwent-
nie, takie jak Model na rzecz Równe-
go Traktowania”, pisała prezydentka 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W tym roku, po akcji Margot 
i tęczowych flagach na pomnikach, 
widać powtórkę. Spór o rzekomą 

obrazoburczość tęczy zbladł jednak 
wobec dyskusji o zasadności fizycz-
nego ataku na człowieka. Pojawiają 
się głosy, że Margot nie nadaje się na 
twarz ruchu LGBT+. 

– Nie popieram totalnie tego, co 
zrobiła, ponieważ to zwykły wan-
dalizm. Ruch LGBT+ miałby sens, 
gdyby był w 100% pokojowy. Ale jak 
w każdym środowisku znajdą się naj-
głośniejsi osobnicy, którzy psują tylko 
wizerunek dobrych i miłych ludzi – 
mówi mi Bartek Skała, młody artysta, 
deklarujący się jako osoba „prawdo-
podobnie biseksualna”.

Podobnie twierdzi inny sojusznik 
LGBT+, muzyk (chce pozostać ano-
nimowy): – Wybranie Margot jako 
twarzy protestów to jak krzyczenie, 
by „uwolnić Barabasza”. Jeśli środo-
wisko LGBT+ domaga się praw, musi 
potępiać akty bezprawia. Agresywne 
wkraczanie w przestrzeń publiczną 
skutkuje właśnie powstawaniem idei 
„homopropagandy”. W dodatku Stop 
Bzdurom nie tylko nie odcięło się od 
aktów przemocy, ale w dalszym ciągu 
subtelnie do niej nawołuje.

Strategię odcinania się od radyka-
łów od lat stosuje centrowa PO. Po 
zatrzymaniu aktywistki Radosław Si-
korski przekonywał w TVN 24: „Moż-
na działać na rzecz praw mniejszości 
metodą Mahatmy Gandhiego, a moż-
na to próbować robić przy pomocy 
noża. Gandhi był skuteczniejszy”. Ra-
fał Trzaskowski przed wyborami pre-
zydenckimi publicznie przyznał zaś, że 
nie popiera adopcji dzieci przez pary 
jednopłciowe.

Prawo jak 90 lat temu

Tyle że w oczach młodych aktywi-
stów apele o „wzajemny szacunek” 
dorobiły się opinii wyświechtanych 
frazesów. Dlaczego? W sprawach 
LGBT+ od niemal wieku żaden pol-
ski rząd nie podjął istotnej decyzji. 
Ostatnim znaczącym wydarzeniem 
było wprowadzenie w 1932 r. Ko-
deksu karnego zastępującego funk-
cjonujące wcześniej kodeksy karne 

Nie można gnoić grupy ludzi przez lata i oczekiwać, 
że będzie się zachowywać „grzecznie”. 

Dla części lewej strony niepokorna Margot jest 
zbyt kontrowersyjna, by uznać ją za ikonę ruchu

Kto się nadaje na bohatera
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zaborców. Homoseksualność po 
prostu nie pojawiła się na liście czy-
nów zabronionych. I tak już zostało. 
Polska społeczność LGBT+ zmuszo-
na jest opierać swoje funkcjonowanie 
na lukach prawnych i ogólnikowych 
stwierdzeniach, nieodnoszących 
się do ich sytuacji. Nie ma nawet 
ustawy, która umożliwiłaby prawną 
korektę płci – legalnie możliwe jest 
to jedynie na drodze długotrwałe-
go często procesu sądowego jako 
konsekwencji... pozwania własnych 

rodziców. Mniejszości seksualne nie 
są w żaden szczególny sposób chro-
nione ani przez Kodeks karny, ani 
przez ustawę antyprzemocową, ani 
nawet prewencję w postaci edukacji. 
Pary jednopłciowe nie mogą w żaden 
sposób legalizować swoich związków 
ani adoptować dzieci. Jest wpraw-
dzie ustawa antydyskryminacyjna 
z 2010 r., ale odnosi się głównie do 
sfery zawodowej.

Mateusz Sulwiński z Grupy Stone- 
wall, polskiej organizacji LGBT+:  
– Mówienie, że „wszyscy powinni się 
szanować”, od lat nie załatwia żad-
nego problemu. Nawoływania do 

zachowania pokoju nie powinny być 
więc skierowane do nas, lecz do obo-
zu rządowego. Nie rozumiem, dla-
czego wymaga się dotrzymywania 
wyższych standardów moralnych od 
grupki dzieciaków robiących sponta-
niczne happeningi niż od prezydenta 
czy premiera RP. Oni jako najważniej-
sze osoby w państwie powinni do-
chowywać najwyższych zasad moral-
nych i dbać o szacunek do wszystkich 
obywateli i obywatelek, nie zaogniać 
konfliktów. Ale to się nie dzieje.

Aktywista nie zgadza się też z te-
zą, że ostrzejsze akcje dają złe efekty: 
– Walka o podstawowe prawa czło-
wieka to nie jest konkurs popular-
ności czy w pełni zaplanowane dzia-
łania jakiejś „wyższej rady LGBT+”, 
która siada sobie codziennie przy 
stole i kombinuje, jak się przypodo-
bać większości, będącej rzekomo 
dysponentem praw, których żądamy. 
Pewne procesy przebiegają przecież 
spontanicznie. To nie jest więc kwe-
stia podjęcia decyzji, co się bardziej 
opłaci, ale raczej tego, że coraz więk-
sza grupa ludzi ma dość. Nie można 
– użyję mocnego słowa – gnoić grupy 

ludzi przez lata i oczekiwać, że będzie 
się zachowywać „grzecznie”. 

Dzieciaki w areszcie

Wejdźmy w buty tęczowej mło-
dzieży. Facebookowy wpis Aleksan-
dra Wentykiera, młodego aktywisty 
o twarzy dziecka i fioletowych wło-
sach: „Jestem groźnym przestępcą, 
bo śmiałem przejść obok pomnika 
Kopernika w tęczowej maseczce na 
ryju, co uraziło jego kamienne uczu-

cia. Tak groźnym, że nie szło 
podać mi podstawy prawnej 
zatrzymania, kiedy złapano 
mnie za plecy i popchnięto 
w policyjny wóz. (…) Ale wie-

cie, co mnie wk****a w tym najbar-
dziej? Nie bezpodstawne zatrzymanie 
mnie za rzekome »nielegalne zgroma-
dzenie«. (...) Nie to, że nie dostałem 
przez ten czas ani łyka wody, a jedy-
nie kubeczek herbaty na śniadanie, 
ponad 10 godzin od zatrzymania. (...) 
Nie. To, co mnie w****a, to pi****ni 
symetryści, co wciąż myślą, że praw-
da leży pośrodku i że jasne, brzydko 
bić gejów, ale geje sami sobie są win-
ni, bo jak wychodzą z domu, to nie 
przestają nagle być gejami. Obudźcie 
się, po prostu. To wy tworzycie ten 
system i pozwalacie, aby to wszystko 
miało miejsce”.

„Mam nadzieję, że wdzięki pani Margot zostaną docenione przez 
współosadzonych”, napisał na Twitterze emerytowany policjant.

7 sierpnia Margot została aresztowana na dwa miesiące.

fot. RobeRt Stępień/AgencjA gAzetA
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Młody aktywista wyszedł z aresz-
tu po dobie. Dalej pisze: „Nie każdy 
miał tyle szczęścia co ja. Niektórzy, 
jak Margot (…), będą w takim samym 
areszcie spędzać najbliższe dwa mie-
siące. (...) Jeśli możecie, wesprzyjcie 
pomoc prawniczą dla tych osób, wes-
przyjcie Stop Bzdurom, wesprzyjcie 
Kampanię Przeciw Homofobii. (...) Nie 
pozwólcie, by tęczowe osoby w wa-
szym otoczeniu żyły w strachu”.

Antonina Lewandowska, eduka-
torka seksualna: „Mój wall (prywatna 
strona na FB – przyp. red.) to obec-
nie zdjęcia, nagrania i świadectwa 
z ostatnich protestów. Obite twarze 
znajomych, wykręcane ręce, kajdanki, 
nagrane krzyki, policyjne buty na twa-
rzach ludzi. (...) Wiele osób najchęt-
niej by nas widziało jako grzeczne, 
ułożone, co najwyżej robiące party-
zantkę – na pierwszy rzut oka dla cen-
trystów i innych pseudosojuszniczek 

– niewidzialną. Cichociemną, ukrytą, 
martyrologiczną w najbardziej polski 
sposób. (...) I do tych osób mówię 
– wsadźcie sobie tę cichociemność, 
uciszanie protestu, który was uwiera, 
bo wymaga ruszenia tyłka z wysie-
dzianej, nagrzanej kanapy. Wsadź-
cie sobie upupianie i protekcjonalne 
uwagi o wyższości prawa, które was 
nie atakuje, więc na pewno jest słusz-
ne. (…). Jesteśmy i będziemy. Bez-
czelnie, butnie i bez przepraszania”. 

Bezsilni wobec 
furgonetek nienawiści

Postępowanie Margot tłumaczy 
Mateusz Sulwiński: – To, co zrobi-
ła, to wyraz pewnej frustracji. Pań-
stwo nie daje nam, osobom LGBT+, 
właściwie żadnych narzędzi do obro-
ny przed pomówieniami. Tymczasem 
od lat trwa ogólnopolska kampania, 
w której mówi się wprost, że nasza 
społeczność to lobby pedofilskie, 
które chce krzywdzić dzieci. Co mo-
żemy z tym zrobić? Wyczerpaliśmy 
już możliwości mieszczące się w gra-
nicach prawa. Różne osoby próbo-
wały wchodzić na drogę sądową, ale 
żadna z tych spraw nie zakończyła się 
powodzeniem.

I rzeczywiście. Mimo że Sąd 
Okręgowy w Gdańsku nakazał we 

wrześniu ubiegłego roku fundacji 
„PRO-Prawo do życia” wycofać z użyt-
kowania niektóre furgonetki z najdra-
styczniejszymi bzdurami na temat 
osób LGBT+, reszta samochodów, 
oklejona zmanipulowanymi i wciąż 
kłamliwymi informacjami, nadal bez-
karnie jeździ po ulicach.  

Mateusz Sulwiński: – Trudno mi 
wyobrazić sobie sytuację, w której 
dwumilionowa społeczność osób 
LGBT+ w Polsce biernie znosi tę na-
gonkę. Dlatego bardzo szanujemy ak-
tywistki kolektywu Stop Bzdurom za 
to, że dały impuls do bezpośredniej 
konfrontacji, do wyładowania frustra-
cji i złości, która narasta w nas od de-
kad. Mimo wszystko do tej pory dzia-
łaliśmy w bardzo pokojowym stylu. 
Nie przypominam sobie ani jednego 
marszu równości, którego uczestni-
cy niszczyliby mienie czy atakowali 
fizycznie inne osoby. To raczej my 

jesteśmy atakowani przez drugą stro-
nę. Wiele osób powtarza też, byśmy 
„edukowali”, „rozmawiali” itd. Tyle że 
my robimy to już od dekad. Ale nie-
stety, nawet najlepiej zorganizowana 
społeczność nie wygra z telewizją pu-
bliczną. Ich reportaż „Inwazja” wprost 
sugerował, bez żadnych podstaw, że 
celem społeczności LGBT+ jest za-
legalizowanie pedofilii. Pani Danuta 
Holecka codziennie dociera do 2 mln 
ludzi. Garstka aktywistów LGBT+ nie 
ma takiego zasięgu.

Obleśny rechot niezrozumienia

Tuż po aresztowaniu Margot Ja-
cek Wrona, emerytowany policyjny 
kryminolog, napisał na swoim twit-
terowym profilu: „Mam nadzieję, że 
wdzięki pani Margot zostaną doce-
nione przez współosadzonych”. Wpis 
wywołał falę oburzenia, ale nic nie 
wiadomo o tym, by zainteresowała 
się nim prokuratura, choć Ośrodek 
Monitorowania Zachowań Rasistow-
skich i Ksenofobicznych zinterpreto-
wał notkę „Komisarza” jako nawoły-
wanie do gwałtu. 

To niejedyny przypadek, kiedy 
policjanci żartują z tożsamości płcio-
wej Margot. Na jednej z policyjnych 
grup na FB pojawiło się przerobione 
zdjęcie aktywistki, na którym zwraca 

ona uwagę współwięźniom, by „trak-
towali ją jak kobietę”. Dalej jest krą-
żąca wokół tematu gwałtu sugestia  
co do potencjalnego zachowania 
współosadzonych. 

Mateusz Sulwiński: – Żarty na ten 
temat jasno pokazują, jaka jest na-
sza codzienność. Ta sytuacja wynika 
czasem ze złej woli, a czasem z bra-
ku wiedzy – myślę, że na lekcjach 
WDŻ w polskiej szkole nigdy nie pa-
dło określenie „osoba niebinarna”. 
A właśnie taką osobą jest Margot. 

W sieci można się spotkać z zarzu-
tami, że aktywistka tylko podaje się za 
osobę LGBT+, że „przyłapano” ją na 
używaniu męskich zaimków w odnie-
sieniu do siebie.

Mateusz Sulwiński: – Zjawisko 
transpłciowości jest opisywane 
w seksuologii od dekad i w miarę 
dobrze znane nawet w Polsce. Ale 
pod parasolem transpłciowości znaj-
duje się też tzw. niebinarność, czyli 
odejście od rozróżniania wyłącz-
nie dwóch płci – męskiej i żeńskiej. 
Osoby niebinarne nie utożsamiają 
się z żadną z nich – to również jest 
uznawane przez seksuologów. Jeśli 
chodzi o używanie męskich zaimków 
przez Margot, to weźmy pod uwagę, 
że osobom trans i niebinarnym często 
trudno zdobyć się na odwagę przeła-
mywania utartych konwencji. Dlatego 
bywa, że używają jakichś zaimków dla 
„świętego spokoju”, ale potem spoty-
kają się z zarzutami o niekonsekwen-
cję – to hipokryzja większości spo-
łeczeństwa, która nie rozumie osób 
transpłciowych, ale nie waha się ich 
osądzać. Zdarza się więc, że pojęcie 
niebinarności wzbudza obleśny re-
chot, zgodnie z zasadą „jeśli czegoś 
nie rozumiem, muszę to wyśmiać”. 

I jest to widoczne nie tylko w śro-
dowisku konserwatystów. Również 
dla części lewej strony niepokorna 
Margot – przedstawiająca się żeń-
skim imieniem, niewyglądająca jak 
stereotypowa kobieta, z zarzutami 
o przemoc wobec człowieka – jest 
zbyt kontrowersyjna, by uznać ją za 
ikonę ruchu. Może woleliby „ładną 
i bezbronną” lesbijkę albo tę leżącą 
na ziemi dziewczynę ze zdjęcia od po-
słanki Filiks? Tyle że to Margot siedzi 
teraz w areszcie. I to na nią zwrócone 
są oczy wszystkich, a dyskusja o pra-
wach osób LGBT+ wrze w przestrze-
ni publicznej. Czy jesteśmy na tyle 
odważni, by być z nimi solidarni?

Anna Brzeska

Państwo nie daje osobom LGBT+ właściwie żadnych 
narzędzi do obrony przed pomówieniami. 
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Robert Walenciak

Lato 1990 – jesień 1992

Obrazy były wręcz bliźniacze. 
Albo dworzec Warszawa Gdańska, 
albo lotnisko Okęcie. Przyjeżdżał 
pociąg Moskwa-Paryż albo lądo-
wał samolot z Moskwy. I wysy-
pywał się tłum ludzi. Niepewnych 
siebie, dźwigających wielkie zie-
lone worki. Szybko zajmowali się 
nimi ludzie w cywilnych ubraniach 
i kierowali do autokarów.

Piotr Niemczyk, wówczas za-
stępca szefa wywiadu, a potem 
szef „białego wywiadu”, jeden taki 
przylot obserwował. „Zabrał mnie 
na lotnisko Wojtek Brochwicz (za-
stępca szefa kontrwywiadu), że-
bym zobaczył, jak to wygląda. I rze-
czywiście – scena jak z filmu. Świt, 
ludzie wysypujący się z samolotu, 
z tymi workami. I każdy coś niesie. 
Jego zdaniem – cennego. To było 
lato, a były kobiety w futrach”.

Autokary, eskortowane przez 
policyjne radiowozy, odwoziły ich 
do hotelu na warszawskim Bemo-
wie albo na Mokotowie. Stamtąd, 
najczęściej następnego dnia, prze-
wożeni byli na lotnisko. Niektóre 
grupy, te, które przyleciały z Rosji 
samolotem, nawet w Warszawie nie 
nocowały, tylko po krótkiej przerwie 
przesiadały się do jumbo jeta linii  
El Al. Wszystko odbywało się pod 
okiem służb. Polskich i izraelskich.

Jerzy Dziewulski, którego jednost-
ka ochraniała Okęcie, tak opisuje 
to w swojej książce, której podtytuł 
brzmi „O kulisach III RP”: „Dwie go-
dziny przed przylotem moje trans-
portery opancerzone plus radiowozy 
z załogą polsko-izraelską patrolują 
płytę lotniska. Do tego antyterroryści 
obstawiający lotnisko. Poza tym cią-
gle w gotowości są jeepy i helikopter 
Mi-2. Kiedy izraelska maszyna ląduje, 
przejmujemy ją na głównym pasie 
lądowania, dalej UAZ-ami jedziemy 
obok i za samolotem, kontrolujemy, 
by nikt nie wykręcił jakiegoś numeru. 
(…) Maszyny były stawiane na ubo-
czu, chodziło o to, żeby zawsze były 
z każdej strony osłonięte, przesłonię-
te hangarem czy innym samolotem. 
(…) W samolocie otwierały się drzwi, 
opuszczały się schody, wychodziło 
kilku oficerów ochrony z jednostki 
Sajjeret Matkal. Ich zadaniem było 

pilnować samolotu. Jeden siedział 
z przodu samolotu, drugi pilnował 
ogona. Do samolotu nie można było 
podejść, był jakby eksterytorialny… 
Jego bezpośrednią ochroną zajmo-
wały się izraelskie służby specjalne”.

Drugi krąg ochrony tworzyły jed-
nostki polskie. 

Tak przebiegała tajna akcja przerzu-
tu rosyjskich Żydów do Izraela. Trwa-
ła ona od połowy 1990 r. przez ponad 

dwa lata. W tym czasie przerzucono 
ponad 40 tys. ludzi. Cały czas obawia-
no się o bezpieczeństwo – nie tylko 
pasażerów, ale i obywateli polskich.

Prawo powrotu

Wszyscy Żydzi są obywatelami 
Izraela. Tak głosi Prawo Powrotu, 
co oznacza, że każdy Żyd ma prawo 
przyjechać i zamieszkać w Izraelu. 
A także jego dzieci, wnuki i nieżydow-
scy małżonkowie.

Na podstawie Prawa Powrotu 
ściągano do Izraela Żydów z Etio-
pii, z Ameryki Łacińskiej, z Europy. 
Ale najważniejsza okazała się ope-
racja powrotu Żydów ze Związku 
Radzieckiego.

Poważne starania w tej sprawie 
zaczęły się w drugiej połowie lat 80. 
Pierestrojka Gorbaczowa okazała się 
operacją trudniejszą, niż zakładano, 
Związek Radziecki popadał w coraz 

większe kłopoty. Dlatego rząd pre-
miera Icchaka Szamira z pomocą 
USA zaczął coraz mocniej naciskać 
Gorbaczowa, by pozwolił na wyjazd 
rosyjskich Żydów. Doszło do ugody. 
W zamian za złagodzenie sankcji go-
spodarczych i za nowe kredyty Gor-
baczow zgodził się na ich wyjazd. Pod 
warunkiem że emigranci pozostawią 
swoje majątki bez prawa roszczeń.

Wyjazdy zaczęły się w roku 1988. 
Początkowo rosyjscy Żydzi wy-
jeżdżali przez Wiedeń, Budapeszt 

OPERACJA MOST
 Pomogli tysiącom Żydów, w nagrodę 

mają obniżone emerytury

W przerzut 40 tys. Żydów z ZSRR do Izraela zaangażowanych 
było około 1000 oficerów różnych służb.

Policyjne radiowozy i transportery opancerzone konwojowały grupy do hoteli.
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i Bukareszt. To były główne kie-
runki tranzytu. Jednak Wiedeń 
okazał się za dużym, za bardzo 
wyeksponowanym portem lot-
niczym, by taką operację pro-
wadzić. Rumunia zrezygnowała 
z przerzutu. Zrezygnowali też 
Węgrzy. W Budapeszcie prze-
straszono się gróźb organizacji 
arabskich, które zapowiedzia-
ły zamachy na grupy przerzu-
canych Żydów i na obywateli 
węgierskich.

Nagle okazało się, że nawet 
jeśli jest zgoda Gorbaczowa, to 
nie za bardzo wiadomo, jak te set-
ki tysięcy Żydów przenieść z Rosji 
do Izraela.

A Polska? Wydawała się natu-
ralną drogą tranzytu. On zresztą 
już trwał, od roku 1988 za zgodą 
gen. Jaruzelskiego małe grupy 
rosyjskich Żydów były przerzuca-
ne przez Warszawę via Dworzec 
Gdański. Odbywało się to bez 
większych kłopotów. Ale to była 
kropla w morzu potrzeb.

Zaczęto więc sondować moż-
liwość rozszerzenia współpracy. 
8 marca 1990 r. ambasada Izraela 
przesłała do naszego MSZ notę: 
„Wraz ze zwiększeniem liczby emi-
grantów, powyższe drogi [Buka-
reszt i Budapeszt] okazują się nie-
wystarczające i władze izraelskie 
szukają dróg alternatywnych (…). 
Ambasada Izraela zwraca się zatem 
do władz Rzeczpospolitej Polskiej  
z prośbą o pomoc”.

26 marca 1990. Hotel Plaza, 
Nowy Jork

Za datę kluczową w historii opera-
cji Most uważa się 26 marca 1990 r. 
Było to dwa miesiące po nawiązaniu 
stosunków dyplomatycznych z Izra-
elem, podczas wizyty premiera Tade-
usza Mazowieckiego w USA. Premier 
podejmowany był też przez Amery-
kański Kongres Żydów. Spotkanie 
odbyło się w hotelu Plaza w Nowym 
Jorku. I tam padło pytanie, czy Polska 
zamierza pomóc żydowskim uchodź-
com z ZSRR.

Sprawa była ważna, bo po decyzji 
Węgrów tranzyt Żydów się zatrzymał. 

I Mazowiecki powiedział tak. 
„Polska nie uchyli się od huma-
nitarnej pomocy emigrantom ze 
Związku Radzieckiego”, zadeklaro-
wał. I za te słowa otrzymał owację 

na stojąco. „Uważałem, że naszym 
moralnym obowiązkiem jest wyra-
zić zgodę”, mówił, pytany po latach 
o tamten dzień.

Ale ten gest niósł ze sobą jasno 
określone następstwa. Już cztery 
dni po spotkaniu w Nowym Jorku 
i deklaracji Mazowieckiego, 30 marca 
1990 r., do attaché handlowego pol-
skiej ambasady w Libanie Bogdana 
Serkisa otworzono ogień z kałaszni-
kowów. Attaché i jego żona zostali 
ciężko ranni. Inna grupa terrorystycz-
na, pod nazwą Islamski Front Mili-
tarny, zapowiedziała ataki na polskie 
placówki, biura LOT i polskich dyplo-
matów, jeśli nasz kraj nie wycofa się 
z obietnicy tranzytu.

Przed szefem MSW Krzysztofem 
Kozłowskim zarysował się realny 
scenariusz – że polskie placówki za 
granicą będą atakowane, że możemy 
się spodziewać ataków na Okęcie, 
zwłaszcza na odlatujące do Izraela 
samoloty. „Okęcie nie było żadnym 
portem lotniczym, to był kurnik. Cze-
kaliśmy na nieszczęście. Wydawało 
się nam, że zmierzamy nieuchronnie 
do dramatycznego wydarzenia”, mó-
wił, wspominając tamte dni.

Rzeczywiście, z punktu widzenia 
ochrony przed zamachem Okęcie jest 
portem lotniczym wręcz odsłoniętym. 
Leży praktycznie w środku aglomera-
cji, jest otoczone domami i ulicami. 

Jedna z głównych arterii Warszawy, 
aleja Krakowska, prowadzi wręcz przy 
lotniskowym ogrodzeniu, a z leżącej 
przy niej górki można podziwiać star-
tujące tuż nad głowami samoloty.

„Byliśmy kompletnie nieprzygoto-
wani – mówi Brochwicz. – W struktu-
rze państwa nie było żadnych sił anty-
terrorystycznych. Była tylko jednostka 
Dziewulskiego na Okęciu”.

Trzeba więc było szybko zbu-
dować dobrze działające struktury, 
które zabezpieczyłyby lotnisko i za-
pewniły bezpieczeństwo przewożo-
nym Żydom. Struktury, które by 
zneutralizowały potencjalnych zama-
chowców, mieszkających w Polsce, 
i wzmocniłyby ochronę polskich pla-
cówek w świecie.

Z perspektywy lat widać, że to się 
udało. „Nie doszło do żadnego zama-
chu. Włożono w to ogromną pracę. 
I tylko tyle mogę powiedzieć” – to 
słowa Brochwicza. „To się nie wzię-
ło z nieba – mówi. – Dzięki temu, że 
w służbach przeprowadzono weryfi-
kację, a nie opcję zerową, mieliśmy 
doświadczonych oficerów, z ich 
agenturą krajową i zagraniczną. Oni 
odegrali ogromną rolę. Neutralizowali 
wrogie operacje wobec Polski. Pamię-
tajmy, w kraju mieliśmy ponad 12 tys. 
osób pochodzenia bliskowschodnie-
go. Wielu z nich przeszło przez obozy 
szkoleniowe OWP.

Rosyjscy Żydzi docierali do Izraela jumbo jetami linii El Al.
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Do roku 1990 nikomu to nie prze-
szkadzało, ale gromadzono infor-
macje na ich temat. Prowadzono 
rozpoznanie i werbunek. Dzięki te-
mu mieliśmy w tych środowiskach  
dobre rozeznanie”.

I dodaje: „Nadzorowałem operację 
ochrony kontrwywiadowczej operacji 
Most. Istniało centrum koordynacji 
w Komendzie Głównej Policji. Współ-
pracowaliśmy ze służbami polskimi, 
z policją, strażą graniczną, wojska-
mi nadwiślańskimi i z Mossadem. 
To był pierwszy epizod intensywnej  
z nimi współpracy”.

Zaczęła się ona już niespełna 
miesiąc po deklaracji premiera Ma-
zowieckiego. W kwietniu 1990 r. do 
Warszawy przyjechało dwóch puł-
kowników Mossadu. Przywieźli infor-
macje na temat ugrupowań terrory-
stycznych i zagranicznych agentur, 
które mogłyby zagrozić planowanej 
operacji.

Jak chronić Okęcie?

W polskich planach dowódcą od-
powiedzialnym za fizyczne zabezpie-
czenie Mostu został mjr Jerzy Dzie-
wulski, szef jedynej polskiej jednostki, 
która była przygotowana do działań 
antyterrorystycznych. 

Procedury lądowań i startu sa-
molotów z emigrantami były ściśle 
określone. Opisał to zresztą Dzie-
wulski w swojej książce. Było więc 
tak, że samoloty do Izraela kołowały 
specjalnie na bok płyty lotniska. Nie 
można było do nich się zbliżać. „Za-
znaczaliśmy pracownikom LOT-u, że 
strefa jest ok. 30-50 m, żeby jej, broń 
Boże, nie przekraczać. Nikt nie mógł 
wejść do samolotu. Nikt nie mógł 
podjechać, powiedzieć, że ma jakiś 
transport. Nikt nie mógł powiedzieć, 
że chce coś tu sprawdzić albo napra-
wić. Każdy ruch był kontrolowany”, 
wspomina Dziewulski. Na jego roz-
kaz akcję przeprowadzano w osłonie 
innych maszyn – choćby autobusów 
– tak by nikt spoza lotniska nie do-
strzegł, co się dzieje.

Początkowo odprawy pasażerów 
odbywały się w zamkniętym na ten 
czas terminalu lotniska. Potem prze-
niesiono je do hotelu, w którym no-
cowali emigranci. Przeprowadzała je 
specjalnie przeszkolona przez Izrael-
czyków polska ekipa. Autokar z prze-
wożonymi ludźmi mógł więc pod-
jeżdżać bezpośrednio pod samolot. 

W asyście radiowozów policji oraz 
transporterów opancerzonych.

Transportery patrolowały też drogę 
kołowania. Na słupach z reflektorami 
siedzieli snajperzy, a na wieży kontro-
lnej przebywał za każdym razem izra-
elski oficer. Zawsze przygotowany też 
był do działania oddział antyterrory-
stów. Podczas startu boeinga wznosił 
się też śmigłowiec wojskowy. W razie 
ataku miał przyjąć na siebie uderzenie 
pocisku. Wszystko działo się późną 
nocą lub nad ranem.

Terenu wokół lotniska pilnowali 
zwykli policjanci. Ale byli oni prze-
szkoleni i uczuleni, na co zwracać 
uwagę. 

Mobilizacja służb przyniosła re-
zultaty. Policja na bieżąco informo-
wała o podejrzanych sprawach,  
m.in. o podłożonych ładunkach wy-
buchowych. Dwa z nich osobiście 
rozbroił Dziewulski. Nie chwalono go 
za to, bo to nie było jego zadaniem, 
ale zawodowego sapera.

Nie mogło też być żadnych przy-
krych niespodzianek ze strony miesz-
kających w Polsce Arabów. „Siatka 
arabska w Polsce była na tyle słaba 
i rozpoznana, że łatwo ich przekona-
no, by nie angażowali się w niebez-
pieczne przedsięwzięcia”, opowiada 
gen. Gromosław Czempiński, który 
przez parę miesięcy koordynował 
pracę MSZ i polskich służb.

Kolejni nasi rozmówcy mówią 
praktycznie jednym tonem – to był 
czas absolutnej mobilizacji wszystkich 
służb i ich sprawnego współdziałania.

Nawiasem mówiąc, ta gorliwość 
kończyła się różnie. „Policjanci mieli 
zwracać uwagę na samochody zapar-
kowane w zacisznych miejscach koło 
lotniska – opowiada Piotr Niemczyk.  
– I zwracali. Z reguły w tych samo-
chodach natykali się na pary oddają-
ce się miłosnym porywom”.

Ale też pod Okęcie podjeżdżały 
limuzyny na dyplomatycznych reje-
stracjach i parkowały tak, by mieć jak 
najlepszą możliwość obserwacji i na-
grywania obrazu z płyty lotniska. To 
byli różni attaché państw arabskich. 
Póki nie wysiadali z samochodów, 
chronił ich immunitet. Jedyną na 
nich metodą był radiowóz lub pojazd 
techniczny, który parkował obok lub 
zasłaniał widok.

Zainteresowanie szczegółami ca-
łej operacji nie ograniczało się je-
dynie do filmowania. Mówi o tym 
Dziewulski: „Jeden z moich funk-
cjonariuszy, który m.in. zabezpieczał 
pomieszczenie arabskich linii lotni-
czych, otrzymał propozycję finanso-
wą za udzielenie informacji o czasie 
i miejscu lądowania samolotu izrael-
skiego. Otrzymał jak na owe czasy 
propozycję naprawdę bardzo dobrą, 
kilku tysięcy dolarów za przekazanie 
tego typu informacji”.

Nie tylko GROM 

Operacja Most niosła nie tylko 
zagrożenie dla Okęcia i startujących 
z lotniska samolotów. Zmiana soju-
szy oznaczała, że dawni sojusznicy 
mogą zwrócić się przeciwko Polsce. 
Informacje na ten temat przychodziły 
z różnych źródeł. Między innymi KGB 
przekazało Polakom informację, że 
pod koniec 1989 r. odbyło się spotka-
nie przedstawicieli radykalnych ugru-
powań arabskich, na którym ustalo-
no, że w odpowiedzi na nawiązanie 
relacji dyplomatycznych z Izraelem 
dojdzie do akcji terrorystycznych na 
sieć komunikacyjną.

W marcu 1990 r. mieliśmy z kolei 
sygnał ze służb Izraela, że „istnieje 
duże prawdopodobieństwo prób 
zamachów ze strony arabskich grup 
terrorystycznych”. Sygnał potwierdził 
zamach w Bejrucie. 

Te wszystkie elementy wskazywa-
ły, że Polska musi zbudować struk-
turę, która zdolna byłaby podjąć 
działania antyterrorystyczne. Myślał 
o tym m.in. ppłk Sławomir Pete-
licki, wówczas naczelnik Wydziału 

Wojciech Brochwicz: Nie doszło 
do żadnego zamachu. Włożono 
w to ogromną pracę.
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Ochrony Polskich Placówek za Gra-
nicą. Między innymi po rozmowach 
z przedstawicielami służb amerykań-
skich Petelicki przygotował projekt 
wojskowej jednostki antyterrorystycz-
nej. Miała być wzorowana na brytyj-
skim SAS oraz amerykańskiej Delta 
Force i służyć do ewentualnego odbi-
jania zakładników oraz zajętych przez 
terrorystów ambasad. Petelicki przed-
stawił swój plan Krzysztofowi Kozłow-
skiemu. Po paru tygodniach projekt 
został zatwierdzony. 13 lipca 1990 r. 
szef MSW podpisał rozkaz o sformo-
waniu jednostki GROM. Można więc 
rzec, że GROM jest „dzieckiem” ope-
racji Most, zresztą tak niektórzy tłu-
maczą jego skrót, jako Grupa Reali-
zacji Operacji Most. W rzeczywistości 
GROM osiągnął zdolność bojową, 
gdy operacja Most została już zakoń-
czona. Nie brał więc w niej udziału.

Oprócz jednostki GROM w MSW 
powołano strukturę, która na bieżą-
co monitorowała stan zagrożenia 
polskich placówek i polskich oby-
wateli. Szefem zespołu został szef 
wywiadu gen. Zdzisław Sarewicz, 
w jego skład wchodził też Gromo-
sław Czempiński. „Zespół miał za 
zadanie, poprzez nasze rezydentury, 
rozpoznawać zagrożenia dla Polski 
– mówi Czempiński. – Dostaliśmy 
w tym czasie wiele sygnałów, że ist-
nieje potencjalne zagrożenie zama-
chami na placówki i na naszych oby-
wateli. Na szczęście sygnały okazały 
się mało groźne”.

Dlaczego udało nam się przejść 
przez ten okres suchą nogą?  
Gen. Czempiński wskazuje, że po-
mogła w tym dobra współpraca ze 
służbami zachodnimi, CIA, Mos-
sadem, francuską DGSE… „Po 
operacji w Iraku (operacja Samum 
– ewakuacja oficerów CIA z Iraku 
w czasie wojny w 1990 r., przepro-
wadzona przez grupę oficerów UOP 
– przyp. aut.) naszym było łatwiej 
rozmawiać z przedstawicielami za-
chodnich służb – mówi. – Oni uznali 
już nas za swoich”. Bezpieczeń-
stwo Polski było więc wspólnym  
bezpieczeństwem Zachodu.

Swoją rolę odegrało też Minister-
stwo Spraw Zagranicznych, choć 
dowiedziało się o całej operacji sto-
sunkowo późno. Krzysztof Płomiński 
był wówczas wicedyrektorem Depar-
tamentu Afryki i Bliskiego Wschodu 
i jak sam mówi, o operacji Most zo-
stał poinformowany krótko przed jej 
rozpoczęciem. Było to pewnie mniej 
więcej w tym samym czasie, kiedy 
ambasador Egiptu wyraził w imieniu 
szefów placówek państw arabskich za-
niepokojenie pogłoskami dotyczącymi 
tranzytu rosyjskich Żydów do Izraela.

A jak nasze MSZ próbowało złago-
dzić to odwrócenie sojuszy? Przecież 
w tym czasie tysiące Polaków realizo-
wało kontrakty w krajach arabskich, 
w Iraku, w Libii… Rzecz w tym, że kra-
je te pogrążone były w finansowym 
kryzysie. A był to okres spadku cen 
ropy naftowej. Więc i ich możliwości 
były coraz mniejsze.

„Przedstawiciele krajów arabskich 
zdawali sobie sprawę, że coś zasadni-
czego zmienia się na świecie – tłuma-
czy Płomiński. – I że nie można temu 
zapobiec. My z kolei tłumaczyliśmy, 
że jesteśmy tylko krajem tranzyto-
wym. Że to Związek Radziecki, Rosja, 
zadecydował, że wypuszcza swoich 
obywateli. Żeby pretensje tam kiero-
wać. A my – to tylko tranzyt”.

Mit założycielski

Wojciech Brochwicz o operacji 
Most mówi z dumą. „Dwie operacje 
– operacja Samum i operacja Most 
– to mit założycielski nowych służb 
i GROM-u. One pokazały, jak Polacy 
potrafią współpracować, ci ze starego 
zaciągu i z nowego. Ale one pokazały 
też Zachodowi, że jesteśmy partne-
rem szczerym i sprawnym. Że można 
na nas liczyć”.

Oczywiście, były to różne ope-
racje. Samum to dzieło niewielkiej 
grupy, na obcym terenie. W efekcie 
operacja przyniosła Polsce umo-
rzenie miliardów dolarów długów. 
Most z kolei żadnych pieniędzy Pol-
sce nie przyniósł. Ba! Polski nie było 
stać na finasowanie operacji, więc 
część funduszy wyłożyła spółka Art-B  
(„Poproszono nas, MON nas popro-
sił”, mówią jej właściciele, Bagsik 
i Gąsiorowski). Poza tym to była ope-
racja długa i angażująca bardzo wiele 
osób („Oceniam, że w operację Most 
zaangażowanych było w sumie około 
1000 oficerów, w różnych służbach”, 
mówi Brochwicz). Ale obydwie wy-
magały profesjonalizmu, dyscypliny 
i zaangażowania.

Podobnie mówi Gromosław Czem-
piński – po operacjach Samum i Most 
pozycja polskich służb na Zachodzie 
bardzo wzrosła. Rozszerzono współ-
pracę, szkolenia, możliwość kupowa-
nia sprzętu. Zmieniło się też miejsce 
Polski w światowej polityce. Byli-
śmy ważnym partnerem USA, dług 
wdzięczności miał też Izrael.

Dziś to jest już w dużej mierze 
przeszłość. A symbolem tego jest 
ustawa zabierająca oficerom MSW 
emerytury. Gen. Czempiński otrzy-
muje miesięcznie 1800 zł. To i tak, na 
tle innych funkcjonariuszy, dużo – bo 
niektórzy otrzymują 1200 zł.

FOT.  JACEK BARCZ/FORUM, PHOTO COURTESY OF EL AL, PIOTR BŁAWICKI/DDTVN/EAST NEWS, 
MAKSYMILIAN RIGAMONTI/FORUM, KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, PIOTR FOTEK/REPORTER

Piotr Niemczyk: Scena jak z filmu. 
Świt, ludzie wysypujący się 
z samolotu. To było lato, a były 
kobiety w futrach.

Jerzy Dziewulski: Do izraelskiego 
samolotu nie można było podejść, 
był jakby eksterytorialny.
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Pisowska ustawa represyjna obej-
muje 42 tys. byłych funkcjonariuszy. 
Czy raczej osób, bo na skutek nie-
przemyślanych zapisów dotknęła 
ona także tych, którzy nigdy nie prze-
kroczyli progu komendy. Na przykład 
byłych sportowców, którzy trenując 
w klubie gwardyjskim, byli „zaczepie-
ni” na etacie w SB, bo akurat takim 
etatem klub dysponował. 

Ustawa ma też swoją szaloną logi-
kę. Gdy likwidowano Wojska Ochro-
ny Pogranicza i tworzono Straż Gra-
niczną, mniej więcej połowa z 12 tys. 
wopistów trafiła do SG. Ci, którzy 
w tamtym czasie przeszli na wojsko-
wą emeryturę, nadal ją pobierają. Ci, 
którzy podjęli pracę w Straży Granicz-
nej, dziś mają emerytury obniżone, 
bo ustawa represyjna stawia Zarząd 
Zwiadu WOP obok Wojskowej Służby 
Wewnętrznej, Służby Bezpieczeństwa 
itd. Tymczasem struktura WOP była 
taka, że 70% żołnierzy tam służących 
było na etacie ZZ WOP, o czym twór-
cy ustawy represyjnej najwyraźniej 
nie wiedzieli.

Podobnie było z Biurem Ochrony 
Rządu. BOR powstał w 1954 r. jako 
komórka Służby Bezpieczeństwa. 
Potem raz był w MSW, innym razem 
w MON. Jeżeli ktoś przeszedł na 
emeryturę, gdy BOR był w MON – 
pobiera emeryturę wojskową. Jeżeli 
w czasie, gdy BOR był w strukturze 
MSW – ma resztki.

Ustawa brutalnie traktuje wszyst-
kich tych funkcjonariuszy, którzy 
po upadku Polski Ludowej praco-
wali dla III RP. Ostatni dwaj żyjący 
oficerowie, którzy prowadzili akcję 
Samum, Gromosław Czempiński 
i Andrzej Maronde, mimo że ich 
działania pozwoliły na umorzenie 
Polsce 16,5 mld dol., są traktowani 
jak „komunistyczni oprawcy”. 

Trudno nazwać to inaczej niż ze-
mstą. Zresztą udokumentowana jest 
śmierć 60 oficerów, którzy – gdy 
otrzymali informację o obniżeniu 
emerytury – albo dostali zawału czy 
wylewu krwi do mózgu, albo popełnili 
samobójstwo. 

Czy ustawę, która mija się z zasa-
dami państwa prawa, lekceważy pra-
wa nabyte, wprowadza odpowiedzial-
ność zbiorową, po raz drugi karze za 
to samo (bo pierwszą ustawą repre-
syjną była ta uchwalona przez koalicję  

PO-PSL), można uchylić? Ciekawe 
rzeczy mogą się zdarzyć 18 sierpnia. 
Trybunał Konstytucyjny będzie wtedy 
kontynuował przerwane posiedzenie 
nad tą właśnie ustawą.

Wcześniej sędzia Julia Przyłębska 
cztery razy je przekładała, teraz już 
chyba nie będzie miała wyboru. Mo-
żemy więc spodziewać się wyroku. 
To o tyle ważne, że większość funk-
cjonariuszy po otrzymaniu decyzji 

o obniżeniu emerytury odwołała się 
do sądu. A sądy czekają na oficjalną 
wykładnię TK.

Tak więc po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego sądy będą mogły 
zacząć procedować. I wówczas mo-
że ruszyć lawina wygranych spraw. 
Jeżeli wyrok TK będzie dla funkcjo-
nariuszy niekorzystny, będzie to także 
miało pozytywną stronę. Bo zamknie 
krajową drogę prawną. A odwoły-
wać się do Strasburga można tylko 
wtedy, gdy krajowa droga prawna  
zostanie wyczerpana. 

Inny Izrael

Operacja Most zmieniła też Izrael. 
Jeżeli Izrael liczy 7,5 mln mieszkań-
ców, to milion przybyłych z dawne-
go ZSRR nie tylko wzmocnił liczeb-
ność armii.

Izrael jest inny politycznie nie tylko 
dlatego, że partie rosyjskich Żydów 
odgrywają w izraelskiej polityce dużą 
rolę, ale też dlatego, że wraz z przy-
byciem nowych obywateli pojawiły 
się w Izraelu nowe elementy. Te złe 
to wypadki samochodowe po alko-
holu, nowe mafie, nowa przestęp-
czość. A te dobre to rozwój nauk 
ścisłych, informatyki.

Nastąpiła też wielka zmiana w po-
lityce międzynarodowej. Obserwuje-
my to, widząc częstotliwość spotkań 
Władimira Putina i Binjamina Netan-
jahu. To Izrael jest dziś głównym part-
nerem Rosji na Bliskim Wschodzie. 
A Rosja jest dla Izraela coraz ważniej-
szym partnerem, zresztą ku zadowo-
leniu jego rosyjskojęzycznych obywa-
teli. Mamy więc trwałe związanie się 
Rosji i Izraela, współpracę dyploma-
tyczną, wojskową, wywiadowczą. Tak 
zmienił się świat.

Robert Walenciak 

Sławomir Petelicki przygotował 
projekt wojskowej jednostki 
antyterrorystycznej GROM.


