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Robert Walenciak
MÓJ PRZEGLĄD

Są jeszcze sądy w Warszawie! Tak możemy myśleć po orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie 
tzw. ustawy represyjnej, nazywanej też dezubekizacyjną. Bo oto Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Sądu Najwyższego, w składzie siedmioosobowym, orzekła, że niedopuszczalne jest automatyczne ob-
niżenie rent i emerytur każdemu, kto choć dzień przepracował w służbach PRL. Że nie można stosować 
odpowiedzialności zbiorowej i każdy przypadek musi być rozpatrywany oddzielnie.

„Ustawa dezubekizacyjna wprowadza odpowiedzialność zbiorową, której w państwie prawa być  
nie może”, przypomnieli sędziowie. Warto docenić ich odwagę i poczucie niezależności, bo PiS szy-
kuje się do kolejnych „reform” w Sądzie Najwyższym i za chwilę ci sędziowie mogą stracić pracę,  
mogą zostać odwołani.

Warto też docenić logikę ich wywodu i poczucie sprawiedliwości. Pisowska ustawa represyjna, 
przyjęta w grudniu 2016 r., obejmuje 42 tys. byłych funkcjonariuszy. Czy raczej po prostu osób, bo na 
skutek nieprzemyślanych zapisów dotknęła ona także tych, którzy nigdy nie przekroczyli progu komendy. 
Na przykład byłych sportowców, którzy, trenując w klubie gwardyjskim, byli zaczepieni na etacie w SB, 
bo akurat takim etatem klub dysponował. A oni o tym nawet nie wiedzieli.

Pisowska ustawa uderzała na ślepo. W pracowników biura paszportów, w sekretarki, w informatyków, 
którzy komputeryzowali MSW. Przykładem niech będzie los funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. BOR 
powstało w 1954 r. jako komórka Służby Bezpieczeństwa. Potem raz było w MSW, innym razem w MON. 
Jeżeli ktoś przeszedł na emeryturę, gdy było w MON – pobiera emeryturę wojskową. Jeżeli wtedy, gdy 
było w strukturze MSW – został uznany za komunistycznego oprawcę i ma resztki.

Ustawa brutalnie potraktowała też tych funkcjonariuszy, którzy po 1989 r. pracowali dla III RP. Głodowe 
emerytury pobierają m.in. 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. długu. 
Dla PiS zasługi wobec III RP są więc niczym, liczy się tylko czas Polski Ludowej. I dzika, niemająca nic 
wspólnego z cywilizowanym państwem zemsta. 

Częstokroć udana. Udokumentowana jest śmierć ponad 60 oficerów, którzy po otrzymaniu informacji 
o obniżeniu emerytury albo dostali zawału czy wylewu krwi do mózgu, albo popełnili samobójstwo. A ilu 
musi wegetować, bo po opłaceniu czynszu i lekarstw nie stać ich już na cokolwiek?

Czy orzeczenie Sądu Najwyższego zatrzyma zemstę PiS? To krok w dobrą stronę, choć pamiętajmy, 
że za chwilę swoje orzeczenie w sprawie ustawy represyjnej ogłosić powinien Trybunał Konstytucyjny. 
Dodajmy do tego, że dotychczasowe, nieliczne wyroki sądów, które nakazują przywrócić niesłusznie 
odebrane emerytury, ZUS ignoruje. Jak widać, bardziej boją się tam prezesa niż prawa.

LUDWIK DORN,  
były marszałek Sejmu
U Ziobry jest zimna, 
zapiekła nienawiść 
do Kaczyńskiego 
za poprzednie 
upokorzenia.
„Polska The Times”

KrzySzTof 
DauKSzewicz, 
satyryk
Masy niepracujące 
obecną partię 
władzy będą 
popierać do końca.
„Dziennik Gazeta Prawna”

GiuSePPe conTe, 
premier włoch
To jest tak poważny 
kryzys, że albo 
wszyscy wygramy, 
albo wszyscy 
przegramy.
„forum”

naTalia 
KuKulSKa, 
piosenkarka
Sentymentalizm 
nie odbiera ani 
siły, ani mówiąc 
kolokwialnie – jaj.
„wysokie obcasy”

Państwo prawa kontra państwo PiS



Projekt okładki: Daria Słowińska-Kettner

Hubertus – święto myśliwych w Bydgoszczy, 2009 r.
Fot. tytus Żmijewski/Forum
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Wręczenie w MSWiA 
odznaczeń państwo-
wych działaczom 
NSZZ Policjantów.

ZDJĘCIe 
TYG DnIa

Prof. Andrzej Szahaj
Kłopoty z coachingiem

Rok lewicy w Sejmie. 
Porażka czy klęska? 
Analiza Michała Syski

Co zmienić na liście 
lektur szkolnych

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

   
W Niemczech noszenie maseczek traktuje się poważ-

nie. Ogólnie zasady są podobne jak w Polsce, ale gość 
przychodzący z zewnątrz do domu zawsze ma na twa-
rzy maseczkę. Nikt z tego problemu się nie śmieje i go  

nie lekceważy. Barbara Uhl
•

Wczoraj w metrze w Berlinie 
wsiadł policjant. Za chwilę zo-
baczył gościa z opuszczoną ma-
seczką. Pokazał mu gestem, że 
ma zaraz z powrotem zasłonić 

twarz. Podziałało. Ludzie też – jak widzą kogoś takiego, 
to go omijają, pokazując, by założył maskę. Tu nikt się nie 
śmieje z noszenia maski. Takich opornych po prostu się 
wyklucza. Nie wejdziesz do sklepu czy urzędu. 

 Jerzy Stromski

     
„Wojna o Białoruś” Jarosła-

wa Dobrzańskiego (PRZEGLĄD 
nr 37) to rzucenie nowego świa-
tła na sytuację za wschodnią 
granicą. Przedstawione w arty-

kule fakty z różnych sfer życia Białorusi, uwarunkowania 
polityczne, próba analizy i porównania ze światem budzą 
chęć głębszego poznania problemów, z jakimi mierzy się 
współczesna Białoruś. A tak mało wiemy o naszych naj-
bliższych sąsiadach. W mediach dużo szumu i frazesów, 
a konkretów brak. Maria Warmus

       
Po lekturze artykułu „Nauka religii, czyli czego?” (PRZE-

GLĄD nr 37) chciałabym się odnieść do cytatu „spragnieni 
wartości zakazanych w okresie poprzednim” z wywiadu, 
którego udzielił prof. Samsonowicz. 
Otóż uczęszczanie na lekcje religii nie 
było zakazane – odbywały się one 
przy kościołach od roku szkolnego 
1960/1961. Wcześniej, po wojnie, lek-
cje religii były w szkołach. Nie przy-
pominam sobie, żeby ktoś z racji cho-
dzenia do kościoła był szykanowany. 
Można było brać udział nie tylko w na-
bożeństwach, ale również w procesjach w Boże Ciało, któ-
re wychodziły na ulice poza teren kościelny. Niewątpliwie 
sytuacja wyglądała inaczej w wypadku działaczy partyj-
nych i służb mundurowych.  Agnieszka Stelmach

J          
Zakaz hodowli zwierząt 

na futra to za mało. Uwa-
żam, że korzystne byłoby 
wprowadzenie całkowi-
tego zakazu obrotu futra-
mi – jak słusznie zauważa 
wielu komentatorów, za-
kaz hodowli spowoduje przeniesienie jej w inne miejsca. 
Zakaz handlu futrami rozwiązałby ten problem.

FK
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Rodzina Dudów+
Z rosnącą fascynacją obserwujemy ro-
dzinę panującą. Dudowie jako pierwsi 
będą mogli zameldować prezesowi Ka-
czyńskiemu, że program Rodzina+ wy-
konali skrupulatnie. I przed terminem. 
Tatuś prezydenta, Jan Duda, został prze-
wodniczącym sejmiku małopolskiego. 
Stryj Antoni poprowadzi kolej do świetlanej przyszłości jako członek 
rady nadzorczej PKP Cargo. Pozycję rodu niezłomnego prezydenta 
ubogaci jeszcze córka Kinga. Jako społeczny doradca tatulka. Spo-
łeczny, ale z gabinetem, bo przecież nie ulokują prezydentówny na 
poddaszu. A i jakieś skromne bmw chyba podwiezie doradczynię.
Do kompletu brakuje nam tylko mamy i babci, Janiny Dudy. Podob-
no to faux pas zostanie jednak naprawione. Znając lotność ministra 
Dery, spodziewamy się czegoś ekstra. 

Kowalskich dwóch
Jak można finezyjnie zażartować z władzy? Ogło-
sić, że mamy w rządzie ludzi o błyskotliwej in-
teligencji i budzącej zazdrość mądrości. Palmę 
pierwszeństwa dzierży Janusz Kowalski, wice-

minister aktywów państwowych! Ko-
walski to wynalazek Solidarnej Polski. 
A to wiele wyjaśnia. Bo co się Kowalski 

odezwie, to przypomina się nam Zagłoba rozmawiający z Rochem 
Kowalskim. „– Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska, in-
nej nie chcę. To rzekłszy, młody oficer podniósł głownię ciężkiej 
dragońskiej szabli. – Słusznie! – rzekł Zagłoba. – Okrutnie mi się 
podobasz, Rochu, synu Rocha. Szkoda jeno, że młodych Rochów 
mieć z nią nie będziesz, bo widzę, żeś bystry kawaler, i szkoda by 
było, gdyby taki ród miał zaginąć”.

Norka z Bosakiem w klatce
Kto by pomyślał, że los norki doprowadzi do 
kolejnej wojny polsko-polskiej. Naród wie-
lepów (wiem lepiej) podzielił się na popie-
rających hodowlę norek i na zalewających 
się łzami zwolenników wolności dla zwierząt 
futerkowych. Wśród nielicznych wiedzą-
cych, co mówią, jest prof. Andrzej Elżanow-
ski: „Norki to jedne z najbardziej wrażliwych 
i inteligentnych ssaków”. Dla Krzysztofa Bosaka „twierdzenie, że 
życie norek w klatce jest nieustanną męką, jest dogmatem wiary 
lewicowej i antynaukowym kłamstwem”. Na co Marek Jakubiak 
złożył mu ciekawą propozycję: „To może sam się zamkniesz w takiej 
klatce? Jak można takie głupoty pier…?”.

Żona+, teściowa też
Już nie trzeba plotkować ani wymyślać, kto z kim i za ile. Za rządów 
dojnej zmiany mamy taką karuzelę sensacji, że trudno nadążyć. Co 
rusz słyszymy o ludziach królikach. Wyciąganych z kapelusza i ob-
darowywanych kosmicznymi zarobkami i szokującymi awansami. 
By trafić do tego raju, trzeba spełniać tylko jeden warunek. Lojalnie 
wykonywać wszystkie polecenia partii matki żywicielki, czyli PiS. 
A reszta? Z tym jest jak w dowcipie z „Angory”: 
Spotykają się dwie żony pisowskich polityków:
– Co robisz?
– Nic, a ty?
– Też nic.
– A w której spółce?
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1,097 bln zł wyniósł państwowy dług publiczny  
na koniec czerwca 2020 r.

Premier Mateusz Morawiecki nie miał prawa na-
kazać Poczcie Polskiej przygotowania majowych 
wyborów prezydenckich. Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie stwierdził nieważność tej de-
cyzji. Od wyroku premier może jeszcze się odwołać.

Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, po raz szósty przesunęła termin ogłoszenia 
wyroku w sprawie ustawy dezubekizacyjnej. Bez 
tego orzeczenia osoby poszkodowane nie mogą się 
skarżyć do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Marcin Wieczorek, wójt gminy Pabianice, to praw-
dziwy dobrodziej, ale nie dla swoich mieszkańców, 
lecz dla archidiecezji łódzkiej, która we wsi Porsze-
wice przygotowuje budowę kopalni piasku. Wójt 
nie kwapi się do wyegzekwowania od niej 2,5 mln zł 
opłaty. Mieszkańcy Porszewic protestują przeciw ko-
ścielnej kopalni.

349 tys. Polaków było na zwolnieniach lekarskich 
w drugim kwartale tego roku. To o 84 tys. więcej 
niż w tym samym kwartale 2019 r.

Na 48 tys. szkół w Polsce jeszcze 8 tys. nie ma od-
powiedniego dostępu do internetu.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Naj-
wyższego w siedmioosobowym składzie orzekła, 
że niedopuszczalne jest stosowanie odpowie-
dzialności zbiorowej i automatyczne obniżanie rent 
i emerytur każdemu, kto choć dzień przepracował 
w służbach PRL.

2,8 tys. zł będzie wynosiła w 2021 r. pensja mini-
malna. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 
18,30 zł.

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, rada 
miasta i obrońcy pomnika Bohaterom Czerwonych 
Sztandarów wygrali spór z IPN, który domagał się 
zburzenia monumentu. Naczelny Sąd Administracyj-
ny odrzucił kasację IPN i pomnik upamiętniający wy-
darzenia rewolucji 1905 r. i lat 1916-1918 pozostanie.

Mariusz Treliński został laureatem tegorocznej Na-
grody im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego 
reżysera w sezonie 2019/2020 za reżyserię „Halki” 
Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim Operze Na-
rodowej w Warszawie.

Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo 
Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że 
41,7% Polaków jest zadowolonych z teleporad.

W Lesku na Podkarpaciu rozpoczęła działalność 
elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Na po-
wierzchni 2 ha ulokowano 3 tys. paneli monokrysta-
licznych.

FOT. YOUTUBE



Co warto zmienić na liście lektur szkolnych?YTANIE
TYGODNIA

NATALIA BOSZCZYK,
polonistka i psycholożka szkolna, 
autorka bloga Szkoła Dobrej Relacji

Potraktowałam obowiązujący kanon 
lektur jako wyzwanie i próbowałam czy-
tać je z uczniami tak, żeby miało to dla 
nich wartość. Z czasem mój zapał mocno 
osłabł i mam poczucie pewnej schizo-
frenii. Przedstawiam na lekcjach walory 
omawianych dzieł, ale jednocześnie przy-
znaję, że w niewielkim stopniu przystają 
one do tego, czym żyje młodzież. Są rów-
nież nieadekwatne do jej kompetencji, 
gdyż wielość bodźców oraz dominacja 
kultury wizualnej bardzo zmieniły sposób 
czytania. Dla dzisiejszego licealisty zrozu-
mienie utworów średniowiecznych czy 
nawet „Pana Tadeusza” jest wyzwaniem 
ponad siły; w ten sposób nie da się rozwi-
jać czytelnictwa ani kształtować postaw 
młodych ludzi. Problemem jest także prze-
słanie lektur obowiązkowych. Podkreślają 
one znaczenie patriotyzmu, a gdy mówią 
o solidarności, współpracy czy dialogu 
z drugim człowiekiem, to przeważnie 
w kontekście narodowym. W kanonie 
brakuje mi tekstów bardziej uniwersal-
nych, stanowiących dobry punkt wyjścia 
do dyskusji na tematy fundamentalne.

MARTA ZDANOWSKA,
Dom Literatury w Łodzi

Książki omawiane w szkołach powinny 
być intrygujące i osadzone we współcze-
sności oraz powinny otwierać na inne 
kraje, strefy kulturowe, religie. Warto, 
by w szkole podstawowej dzieciaki za-
poznawały się z „Wędrówką Nabu” Jaro-
sława Mikołajewskiego, która opowiada 
o tym, jak to jest stracić dom i ojczyznę 
i stać się uchodźcą. Wśród lektur dla li-
cealistów bardzo chętnie widziałabym 
twórczość Olgi Tokarczuk, która świetnie 
pokazuje, że na tej planecie nie jesteśmy 
sami. „Prowadź swój pług przez kości 
umarłych” w ciekawej formie kryminału 
przybliża życie i cierpienie zwierząt, nie-
obecne w aktualnym kanonie lektur. Ży-
czyłabym sobie także usunięcia z progra-
mu pozycji, które dla dzisiejszych uczniów 
są nieprzyswajalne ze względu na język, 
tematykę i objętość, a więc choćby więk-
szości dzieł Sienkiewicza.

EWA MATCZAK,
nauczyciel języka polskiego 
w Szkole Międzynarodowej w Lyonie

Pytanie powinno brzmieć, czy wpro-
wadzać zmiany w programie nauczania 

języka polskiego, a jeśli tak, to po co. 
Moja opinia: tak, należy proponować 
młodzieży nowości wydawnicze. Nie 
wystarczy po jednym opowiadaniu To-
karczuk i Stasiuka, by uczeń rozsmako-
wał się w literaturze współczesnej. Do-
brych książek przybywa, ale liczba lekcji 
w szkole, na szczęście zresztą, nie rośnie. 
To drugi powód, by uważnie przyglądać 
się treściom programowym. Wymieniać, 
redukować, przewietrzać… Tekstów jest 
za dużo! Proponuje się fragmenty. Jestem 
za mniejszą liczbą tytułów, ale w całości. 
„Zmieniła się skóra świata”, jak pisał sto 
lat temu Tadeusz Peiper. Oto moja odpo-
wiedź, po co w ogóle przejmujemy się ze-
stawem lektur dla szkół. Umiemy uczyć 
o przeszłości, budować bagaż kulturowy 
młodego człowieka; pora na teraźniej-
szość. Zmienia się świat, oświata też 
musi ewoluować.

w oDzi ierz zielicz,                 
 czytelnik PRZEGLĄDU

Praktycznie nie ma w szkole Lema! 
A to najwybitniejszy polski pisarz wszech 
czasów, który na dodatek napisał utwo-
ry dla każdej grupy wiekowej i poziomu  
intelektualnego.
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J  M

Powiedz mi, jak traktujesz 
zwierzęta, a powiem ci, kim je-
steś. To swoisty test na człowie-
czeństwo. Do niego odwołał się 
prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński, kiedy przed-
stawiał projekt ustawy zakazu-
jącej hodowli zwierząt na futra. 
Mówił: „Każdy dobry człowiek 
powinien poprzeć tę ustawę. Ja 
ją popieram z całego serca”. Był 
to efekt wstrząsającego reportażu 
zamieszczonego na portalu Onet 
– nie pierwszego zresztą w me-
diach – pokazującego okrucień-
stwo, jakiego dopuszczają się ci, 
którzy hodują zwierzęta do celów 
biznesowych. Czy zatem fakt, że 
sam prezes położył na szali swój 
autorytet w obronie zwierząt, za-
powiada, że dojdzie w Polsce do ja-
kościowej zmiany?

wie ta a e noś  awic

Szybko się okazało, że troska 
o zwierzaki, zdane na naszą łaskę 
i niełaskę, musi zejść na drugi plan. 
Bo choć tzw. piątka dla zwierząt zo-
stała ostatecznie przegłosowana 
(a procedowanie tej ustawy woła 
o pomstę do nieba), to zarazem stała 
się czymś ważniejszym z polityczne-
go punktu widzenia – testem na lo-
jalność i jedność rodzimej prawicy. 
Jasne: ustawa przeszła, gdyż zagło-
sowała za jej przyjęciem opozycja. 
Kaczyński jednak zrozumiał, że ceną 
jego miłości do zwierzaków, która 
miała poprawić wizerunek PiS, jest 
jedność obozu władzy. Aż 75 posłów 
Zjednoczonej Prawicy wypowiedzia-
ło posłuszeństwo prezesowi – cała 
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, 
Porozumienie Jarosława Gowina, 
a nawet 20 posłów PiS z ministrem 
rolnictwa Janem Krzysztofem Arda-
nowskim na czele głosowało przeciw 
lub wstrzymywało się od głosu.

Dodatkowo prezes musiał się 
zmierzyć z krytyką swojego kościel-
nego sojusznika, o. Tadeusza Rydzy-
ka, który nie był rad, widząc, że traci 
futerkowych sojuszników i hojnych 
darczyńców. Nie jest tajemnicą, że 
przez długie lata imperium medialne 
redemptorysty lobbowało na rzecz 
hodowców. O ile jednak Kaczyński 
był w stanie udobruchać Rydzy-
ka, zapewniając mu rekompensatę 
w postaci państwowych dotacji, 

o tyle nie udało mu się zdyscyplino-
wać wszystkich posłów Zjednoczo-
nej Prawicy z ich liderami, ministrem 
Ziobrą i Gowinem, na czele.

Troska o dobro zwierząt znów 
ustąpiła miejsca walce politycznej 
i cynicznej grze. Nawet komentato-
rzy, którzy przecież lubią jawić się jako 
przyjaciele zwierząt, przestali się nimi 
zajmować, a zaczęli pytać: „Czy norki 
obalą rząd Kaczyńskiego?”. Rząd PiS 

zapewne przetrwa owe turbulencje, 
które zostały wywołane przez same-
go prezesa, wszak utrzymanie władzy 
leży w interesie całej prawicy. A to 
mocny klej. Ale w tej politycznej za-
wierusze wokół zwierząt zastanawia 
inna sprawa – milczenie biskupów.

i i i c

Zacznę od osobistej historii. Uro-
dziłem się i wychowałem na wsi. 

Z jednej strony, dora-
stałem w poczuciu, że 
zwierzęta są przyjaciółmi 
człowieka w tym sensie, 
że pomagają mu mierzyć 

się z naturą. Koń dziadka był „święty” 
– on przecież zapewniał to, że zboże 
zostało wiosną zasiane, a jesienią 
ziemniaki zebrane podczas wykop-
ków. Z drugiej jednak, zwierzę jest 
użyteczne, gdyż pomaga przetrwać, 
zapewnia pokarm. To sprawiało, że 
zwierzęta były środkiem do celu, ja-
kim jest utrzymanie ludzkiego życia – 
o zwierzęta należy dbać, ale też, gdy 
przyjdzie taka potrzeba, zabić.

Piątka dla zwierząt stała się testem 
na lojalność i jedność rodzimej prawicy

Zwierzęta na ołtarzu polityki
o  ja  tra t jemy zwierzęta  o nich nic nie mówi  

ale o człowie  mówi wszyst o

o ciół popiera my liwych. Msza w dzień w. erta w ęczycy  pa dzierni   r.
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Rodziło to przekonanie, że zwie-
rzęta nie cierpią albo cierpią mniej 
niż ludzie. Czy jednak rzeczywiście 
sądzimy, że jeśli zwierzęta nie po-
trafią nam o swoim cierpieniu opo-
wiedzieć, to znaczy, że nie cierpią? 
Odwróćmy sytuację: czy zwierzęta 
rozumieją nasze, ludzkie cierpienie, 
skoro nie rozumieją naszej mowy? 
A przecież my doskonale wiemy, że 
cierpimy, kiedy – przykładowo – zła-
miemy nogę, kiedy poddawani jeste-
śmy torturom!

Dlatego dziś, kiedy myślę o lo-
sie zwierząt, przypomina mi się ob-
raz, który oglądałem jako dziecko 
w gospodarstwie dziadka – „obrzęd” 
zarzynania cielaka. Tego samego, 
którego dzień wcześniej karmiłem 
mlekiem. I którego wesołe oczy 
zdradzały chęć istnienia. Można było 
w nich dostrzec radość z pełni życia. 
Jakby to zwierzę dziękowało Bogu za 
to, że mogło się narodzić. A potem, 
kiedy nóż wbił się w jego szyję gwał-
townie, tak by – jak mówił dziadek 
– śmierć nastąpiła szybko, zwierzę 
mniej cierpiało – cielak wydał prze-
rażający, otchłanny jęk. Kiedy już był 
martwy, zobaczyłem, że z jego oczu 
płynęły łzy. Czy płakać może stwo-
rzenie, które nie odczuwa cierpienia, 
które nie chciało żyć?

Już słyszę te kąśliwe uwagi: „ba-
nialuki naiwnego zwierzolubcy”. 
Albo, co gorsza, „chrześcijańskiego 
lewaka”. A więc gwoli sprawiedli-
wości kilka drastycznych scen, na-
głośnionych przez media, w których 
za ofiary „robiły” zwierzęta, 
a katem był człowiek. Dra-
mat pierwszy: ile to już razy 
na oczach turystów i górala, 
właściciela koni ciągnących 
wóz do Morskiego Oka, ko-
nie umierały z wycieńcze-
nia. Dopuszczalna liczba 
osób na wozie wynosi 14, 
a zdarza się, że zmęczony 
koń ciągnie ponad 20 osób! 
Dalej: małżeństwo przyje-
chało w upalny dzień do 
Nowego Targu na zakupy. 
Zaparkowało samochód, zo-
stawiając w nim psa. Kiedy 
rodzina oddawała się przez 
kilka godzin konsumpcji, 
zwierzę konało w męczar-
niach w zamkniętym aucie. 
Można tak długo wyliczać. 
Czy w ten sposób postępują 
ludzie wierzący? Czy można 

dobrze traktować człowieka, jeśli źle 
traktuje się zwierzęta?

Polscy biskupi na każdym kroku 
przypominają, że w istotnych kwe-
stiach społecznych mają prawo za-
bierać głos. Co więcej, w demokra-
tycznym porządku nikt im tego prawa 
nie zamierza odbierać. Dlatego, gdy 
tylko nadarzy się okazja, szybko re-
agują – dziś bodaj nie ma dnia, by nie 
przypominali, jak to dzielnie walczą 
z LGBT. Bo oczywiście już nie z pedo-
filią we własnych szeregach. Niemal 
każdego dnia hierarchowie stawiają 

pod pręgierzem także relatywizm, 
nihilizm, ekologizm, singielizm… 
i jakie tam jeszcze -izmy są w stanie 
wymyślić. Jednak o złym traktowaniu 
zwierząt przez ludzi, o którym przez 
ostatnie dni rozmawialiśmy, biskupi 
milczą jak zaklęci.

w  anci e  o awia  o e

Okrucieństwo ludzi wobec zwie-
rząt jest faktem. To pokaz naszej siły. 
Władztwa. Panowania. I możności 
zrobienia ze zwierzętami tego, co 
nam się żywnie podoba. Czy jednak 
my, ludzie, nie dostrzegamy, że to, 
jak obchodzimy się ze zwierzętami, 
nic wprawdzie nie mówi o naszych 
„mniejszych braciach”, ale o nas  
mówi wszystko?

Zapytacie, co mają ze sobą wspól-
nego ludzkie okrucieństwo wobec 
zwierząt i chrześcijaństwo. Na pierw-
szy rzut oka nic. Jednak przy dokład-
nym przyjrzeniu się widać jak na dło-
ni, że ważne teksty biblijne, opacznie 
interpretowane, a przez tradycję i Oj-
ców Kościoła „klepnięte”, wpłynęły 
na nasz sposób postrzegania i trakto-
wania nieludzi. Mówię o „nas”, wie-
rzących i niewierzących, gdyż – czy 
to nam się podoba, czy nie – Europa 
przesiąknięta jest chrześcijańskim 
duchem. Także tym złym. I w przy-

padku stosunku do 
zwierząt czerpie z nie-
go pełnymi garściami. 

Kluczowe dla na-
szej sprawy teksty od-

najduję w Księdze Rodzaju. Oto tekst, 
który ma usprawiedliwiać brutalność 
człowieka wobec zwierząt. „A wresz-
cie rzekł Bóg: »Uczyńmy człowieka 
na Nasz obraz, podobnego Nam. 
Niech panuje nad rybami morskimi, 
nad ptactwem powietrznym, nad by-
dłem, nad ziemią i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi!«” 
(Rdz 1,26). Tu rzeczywiście, pierw-
szy i ostatni raz w Piśmie Świętym, 
pada słowo panowanie. I to zdanie 
jest wykorzystywane jako niezbity 
dowód, że człowiek, który z kolei jest 
imago Dei (obrazem Boga), stoi naj-
wyżej w hierarchii bytów. Widzimy, 
jak już sam ten język scholastycznej 
teologii trąci techniczno-mechani-
stycznym duchem.

Zwierzęta w takiej wykładni są 
niejako środkiem do osią-
gnięcia celu człowieka, któ-
rego przeznaczeniem jest 
szczęście. Jednak nowa teo-
logia, nielękająca się koloru 
zielonego, zupełnie inaczej 
interpretuje ten fragment. 
Pokazuje to w klasycznym 
już dziele „Bóg w stworze-
niu” protestancki teolog 
Jürgen Moltmann: „Pano-
wanie odnosi się do związ-
ku człowieka – opisanego tu 
jako obraz Boży – z Bogiem, 
Stwórcą podtrzymującym 
świat w istnieniu. Ponieważ 
ludzie i zwierzęta mają żyć 
z owoców ziemi, to władza 
człowieka nad zwierzęta-
mi może być tylko władzą 
pokoju, a nie żadną władzą 
nad życiem i śmiercią. Rola, 
jaka została w tym biblijnym 

Aż  posłów Zjednoczonej Prawicy 
wypowiedziało posłuszeństwo prezesowi

le  to razy na oczach t rystów onie ci n ce wozy do 
Mors ie o a padały z wycieńczenia.  sierpnia  r.
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przekazie przypisana ludziom, to za-
chowanie sprawiedliwego pokoju”. 
Przy odpowiedniej wrażliwości teo-
logicznej i współczuciu dla wszyst-
kiego, co żyje, nie da się uzasadnić 
zbędnej przemocy, jaką człowiek bez 
mrugnięcia okiem zadaje wszystkie-
mu, co żywe, a co nie-ludzkie.

Ale na tym nie koniec przewrot-
nych racji, jakie wypracował w in-
telektualnym wysiłku, by następnie 
mógł bez najmniejszych wyrzutów 
sumienia pogardzać zwierzętami. 
Swoje jakże istotne trzy grosze dorzu-
ca Arystoteles, który – jak 
zauważa anglikański teolog 
Andrew Linzey w książce 
„Teologia zwierząt” – repre-
zentuje ten wątek zachod-
niej tradycji intelektualnej, 
który możemy określić 
jako: „należeć do i istnieć 
dla”. Ten typ myślenia, ze 
szkodą dla zwierząt, z do-
brodziejstwem inwentarza 
przejęło chrześcijaństwo, 
stwierdzając: tym, co różni 
ludzi od zwierząt, jest rozum 
i nieśmiertelna dusza. Jak 
wiemy, filozofia Arystotele-
sa została potem „ochrzczo-
na” przez św. Tomasza 
z Akwinu, bodaj najwięk-
szego i najważniejszego na-
uczyciela Kościoła. A jeśli tak, to po-
winno nas zdziwić następujące zdanie 
Akwinaty: „Nie jest rzecz złą, by czło-
wiek je (zwierzęta) wykorzystywał, 
poprzez zabijanie lub w jakikolwiek 
inny sposób”. Jakie są konsekwencje 
przejęcia koncepcji Arystotelesa przez 
chrześcijaństwo i ochrzczenia jej?

James Serpell, wybitny zoolog 
i etyk, zauważa w swojej pracy „W to-
warzystwie zwierząt. Analiza związ-
ków ludzie-zwierzęta”: „Tomasz, tak 
jak Arystoteles, z którego prac ob-
ficie czerpał, wierzył, że jedynie ro-
zumna część duszy przeżywa śmierć 
ciała. Skoro zwierzęta nie mają wła-
dzy rozumu, to wraz ze śmiercią cia-
ła ich dusze także ulegają zniszcze-
niu. Ten pozornie prosty wniosek 
miał dalekosiężne konsekwencje. 
Odmawiając zwierzętom życia po-
zagrobowego, Tomasz z Akwinu 
ocalił chrześcijan przed zatrważającą 
skądinąd perspektywą napotkania 

w zaświatach mściwych duchów 
ich nieszczęsnych zwierzęcych ofiar. 
Umocnił tym samym przekonanie, 
że nie ma powodów, by niepokojem 
moralnym napawał ludzi sposób, 
w jaki obchodzą się ze zwierzętami”.

Siła autorytetu św. Tomasza spra-
wiła z kolei, że nikt nie śmiał kwestio-
nować jego rozstrzygnięć, choć prze-
cież w Kościele znaleźli się i tacy jak 
choćby św. Franciszek z Asyżu, który 
z pewnością wierzył, że zwierzęta 
mają i duszę, i uczucia. Oto jedna 
z historii oddających istotę postawy 

świętego z Asyżu wobec zwierząt. 
Idąc raz z braćmi, św. Franciszek 
spotkał wieśniaka, który tak mocno 
bił opornego osła, że w końcu zwie-
rzę kopnęło go i ugryzło w rękę. Być 
może jeszcze dotkliwiej poturbowa-
łoby właściciela, gdyby św. Franci-
szek nie zawołał: „Powstrzymaj się, 

bracie ośle!”. Osłupiały poganiacz 
zobaczył, jak zakonnik klęka przed 
uspokojonym zwierzęciem i przema-
wia do niego. Następnie św. Fran-
ciszek wytłumaczył wieśniakowi, 
że o wiele więcej można osiągnąć 
miłością niż kijem. Towarzyszący 
Franciszkowi bracia zdjęli osłu ciężki 
ładunek z grzbietu i sami ponieśli go 
na wzniesienie, na które przedtem 
objuczone ponad miarę stworzenie 
nie potrafiło się wspiąć.

Tyle że miłość i szacunek św. Fran-
ciszka do każdego żywego stworze-
nia są w nauczaniu kościelnym zde-
cydowanie zmarginalizowane. Ba, 

Franciszek ze swoim „obsesyjnym” 
współczuciem dla każdego „osła” 
jest postrzegany w Kościele jako 
przyjemny, nieszkodliwy folklor. Czy 
może więc dziwić, że i chrześcijanie 
pogardzają zwierzętami oraz trak-
tują je jak przedmioty, skoro wiara 
Jerozolimy i rozum Aten, czyli dwa 
filary naszej cywilizacji, połączyły 
siły, by znaleźć duchowe i racjo-
nalne przesłanki, aby okrucieństwa 
wobec zwierząt nie nazywać grze-
chem wołającym o pomstę do nie-
ba? By zabijanie i torturowanie zwie-

rząt nie spędzało nam snu 
z powiek ani nie budziło  
wyrzutów sumienia?

Nowy holokaust

Jednym z tych, którzy 
w twórczości obsesyjnie 
wręcz koncentrują się na 
losie zwierząt, nie bacząc 
na to, że wśród „huma-
nistycznej kasty”, jak to 
określił polski etnograf 
Dariusz Czaja, ich po-
glądy mogą wywoływać 
uśmieszki i kąśliwe uwagi, 
jest John Maxwell Coetzee 
– pisarz i noblista pocho-
dzący z RPA. Rdzeń swoich 
przemyśleń na temat zwie-

rząt przedstawił w książce „Elizabeth 
Costello”. Wcielając się w tytułową 
bohaterkę, poczytną pisarkę austra-
lijską, Coetzee wygłasza sądy rady-
kalne, by nie rzec skandaliczne. My, 
ludzie, otoczeni jesteśmy „miejscami 
zagłady”, powiada. Tak, dobrze sły-
szycie: pisarz ma odwagę przepro-
wadzić, oczywiście ustami Costello, 
stąd ta intelektualna prowokacja, 
ryzykowną analogię między Holo-
kaustem narodu żydowskiego a za-
gładą, jaka każdego dnia jest losem 
zwierząt.

O ile kiedyś zwierzęta zabijano 
dzidami, o tyle teraz buduje się rzeź-
nie fabryki. Oto, jak się zdaje, jedyny 
wkład ery nowoczesności i techniki 
w rozwój naszych relacji ze zwie-
rzętami – umożliwiła nam doprowa-
dzenie zbrodni do perfekcji i prze-
prowadzanie jej na masową skalę. 
Dzisiejsze farmy czy rzeźnie są dla 
Costello „miejscami rzezi, przed któ-
rymi, w wielkim zbiorowym wysiłku, 
zamykamy serca”. I dalej: „Codzien-
nie odbywa się nowy holokaust, 
a jednak najwyraźniej nasze morale 

o złym traktowaniu zwierząt biskupi milczą jak zaklęci

W drodze do s p  ywca w wi t ach  maj  r.
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pozostaje nieporuszone, nietknięte. 
Nie czujemy się splugawieni. Wyda-
je się, że możemy robić wszystko, co 
tylko chcemy, i wyjść z tego z czy-
stym sumieniem”.

Zgoda, zabieg, do którego ucieka 
się noblista, by zwrócić naszą uwagę 
na okrutny los zwierząt, jest drastycz-
ny. I tak ma być. Inaczej nikt nie za-
interesowałby się jego przesłaniem. 
A już z pewnością nie „wrażliwy hu-
manista”. Mnie jednak dużo bardziej 
zdumiewa to, że przyglądamy się 
codziennemu okrucieństwu człowie-
ka wobec zwierząt, lecz nasze sumie-
nie pozostaje niewzruszone. Jakby 
zostało impregnowane na widok 
krzywdy „mniejszych braci”. Czy to 
zamarznięte sumienie nie usprawie-
dliwia właśnie brutalnej perwersji, 
jaką człowiek jest gotów ćwiczyć na 
zwierzętach? Jak bowiem inaczej wy-
tłumaczyć film zamieszczony kiedyś 
na YouTubie, pokazujący pewnego 
nastolatka spod Bydgoszczy, który 
uruchamia dmuchawę do zboża, ku 
uciesze filmującego kolegi wrzuca do 
niej kota i obserwuje zwierzę lecące 
niczym pocisk, a kiedy w końcu po-
kiereszowany kot spada na ziemię, 
dopada go jeszcze pies?

Powie ktoś, że cały ten wywód 
ocieka hipokryzją, gdyż stroję się 
w piórka moralizatora, a sam mam 
sporo brudu za paznokcia-
mi. Tak, to prawda. I uprze-
dzając dalsze, ociekające 
ironią zarzuty: noszę buty 
ze skóry (zapewne cie-
lęcej), nie jestem nawet 
wegetarianinem. Tyle że 
nie o to kruszę tu kopię. 
Zasadniczo chcę zwrócić 
uwagę na to, że człowiek 
wobec zwierząt zdradza 
rodzaj czegoś, co nazwał-
bym zbędnym okrucień-
stwem, pustą przemocą, 
rozkoszą zadawania cier-
pienia. Zauważmy: nie wy-
starczyło kota przegonić, 
jeśli przeszkadzał w pracy 
przy żniwach, trzeba było go jeszcze 
wrzucić do dmuchawy. Nie wystar-
czyło, że pobiera się za hodowlę koni 
pieniądze z Unii, trzeba je jeszcze tor-
turować, trzymając w skrajnie złych 
warunkach itd. Zaczyna to wyglądać 
tak, jakby zadawanie bólu i cierpie-
nia zwierzętom sprawiało ludziom 
przyjemność, gdyż – a jakże – ma-
my nad nimi panować, a ziemia, po 

której chodzimy, ma być nam pod-
dana. Albo, parafrazując Coetzeego, 
najgorsze jest to, że człowiek kat nie 
chce się postawić w miejscu swoich 
ofiar, zwierząt, nie chce wejść myślą  
w ich przeżycia.

  two  wie ta

Czy wobec opisanej sytuacji 
Kościół jest bezradny? Nie. Tyle 
że – po pierwsze – ze świecą szu-
kać w Polsce teologów i księży (nie 
wspominając o politykach prawicy), 
którzy nie turlaliby się ze śmiechu, 
gdy mówię, że zajmuję się teologią 
zwierząt i że potrzebujemy wypra-
cowania nowej teologii stworzenia, 

która na poważnie zmierzyłaby się 
z kryzysem ekologicznym. Taka re-
akcja nie jest jednak niewinna. Stara 
się pokryć nasze zakłopotanie bądź 
nieczyste sumienie. Jeśli jednak sku-
tecznie mamy ograniczyć zbędne 
okrucieństwo wobec zwierząt, to nie 
można dalej bezkrytycznie powta-
rzać, że człowiek ma prawo czynić 
sobie ziemię poddaną i że ma pano-
wać nad zwierzętami.

Kościoły chrześcijańskie, w tym 
rzymskokatolicki, przyłożyły rękę do 
złego traktowania zwierząt. Zarazem 
mogą dziś przyłożyć rękę do ukró-
cenia zbędnej przemocy człowieka 
wobec „mniejszych braci”. Zrobił to 
choćby Benedykt XVI, emerytowany 
papież nabożnie czczony przez pol-
ską prawicę religijną, który w czasie 
Światowego Dnia Pokoju w 2011 r. 

wręcz krzyczał: „Czy możemy patrzeć 
obojętnie na problemy związane 
z takimi zjawiskami jak: zmiany kli-
matyczne, pustynnienie, degradacja 
i utrata produktywności rozległych 
obszarów rolnych, zanieczyszczenie 
rzek i warstw wodonośnych, zani-
kanie różnorodności biologicznej, 
wzrost liczby katastrof naturalnych, 
deforestacja regionów równikowych 
i tropikalnych?”.

Po drugie, Kościołowi można po-
stawić zarzut grzechu zaniechania, 
kiedy milczy, widząc, jak w tym kraju 
ludzie traktują zwierzęta. Czy nie ma-
my prawa oczekiwać od biskupów 
listu na temat szacunku wobec każ-
dego żyjącego stworzenia, zamiast 

– przykładowo – kolejnego listu na 
temat LGBT? Czy duszpasterze sprze-
niewierzyliby się Ewangelii, gdyby 
w niedzielnych kazaniach zwracali 
uwagę wiernym na szacunek, jaki na-
leży się zwierzakom, a nie tylko „ko-
ronie stworzenia”, czyli człowiekowi? 
Czyż i zwierząt nie stworzył Bóg?

I rzecz ostatnia: rację ma przy-
woływany już Andrew Linzey, który 
sugeruje, że powinniśmy unicestwić 

w sobie to, co św. Paweł 
nazywa starym człowie-
kiem. Podejmując ten 
Pawłowy apel, chodziło-
by o to, „abyśmy przesta-
li patrzeć na piękny boży 
świat, jakby był on nam 
dany na pożarcie, do 
konsumpcji i do bezgra-
nicznej manipulacji”. Tyl-
ko uśmiercając w sobie 
i w innych „starego czło-
wieka, będziemy godni 
moralnego panowania 
nad wszystkim, co Bóg 
nam przyobiecał”, gdyż 
tylko wtedy – przekonuje 
anglikański teolog – zre-

zygnujemy z bałwochwalczej władzy, 
która jest niczym innym jak tyranią 
nad dobrami i bożym stworzeniem.

A zatem: to, jak traktujemy zwie-
rzęta, nic nie mówi o zwierzętach, ale 
o człowieku mówi wszystko. Szcze-
gólnie o tym, który los i cierpienie 
zwierząt składa na ołtarzu swoich 
politycznych gierek.

a o ła  Mako ki

Kościoły chrześcijańskie, w tym rzymskokatolicki, 
przyłożyły rękę do złego traktowania zwierząt

Fot.  wo ci c  sKi st ws  o  ryw i K Foru   
rz  z r i cKi st ws  r tu Ko i .  i

ry  zanim zostan  sprzedane i tra  pod nó  m sz  pomę-
czy  się w ciasnej latce. 



12 PRZEGLĄD 21-27.09.2020

KRAJ

Robert Walenciak

30 sierpnia minął rok od powoła-
nia Mariana Banasia na prezesa Naj-
wyższej Izby Kontroli. „Pancerny Ma-
rian” wybrany został głosami Prawa 
i Sprawiedliwości, jego wybór prawa 
strona nagrodziła brawami. Miesiąc 
później było już inaczej – stacja TVN 
opublikowała materiał, z którego 
wynikało, że Banaś jest właścicielem 
kamienicy w Krakowie i że mieści 
się w niej „hotel”, w którym wy-
najmowane są pokoje na godziny. 
Telewidzowie mogli usłyszeć, jak 
prowadzący ów „hotel” dzwoni do 
„Banasia” i krótko z nim rozmawia.

To był dopiero początek kom-
promitacji. Szybko się okazało, że 
Banaś utrzymuje kontakty z ludźmi 
z krakowskiego półświatka, kara-
nymi za sutenerstwo, a kamieni-
cę zdobył w nie do końca jasnych 
okolicznościach. Jego oświadczenia 
majątkowe wykazują zaś, że dorobił 
się pieniędzy i dóbr materialnych, 
których pochodzenia nie sposób 
wyjaśnić.

Nagle Marian Banaś przestał być 
tak kryształowy, jak zapewniali dzia-
łacze PiS. Partia wezwała go do zło-
żenia dymisji. Ale on, po pewnych 
wahaniach, odmówił.

I ten stan trwa. Jarosław Kaczyń-
ski i jego podwładni uważają, że 
prezes NIK kompromituje prawicę 
i że powinien oddać urząd. Banaś 
z kolei utrzymuje, że został przez PiS 
zdradzony, że partia porzuciła go  
w trudnej chwili.

Ten punkt widzenia przedstawia 
zresztą list trzech działaczy krakow-
skiej Solidarności, Edwarda Kuligi, 
Jacka Smagowicza i Krzysztofa Bzdy-
la, którzy rok temu bronili Banasia. 
Czytamy w nim m.in.: „Czy inni po-
litycy wykazujący nieprawidłowości 
w oświadczeniach majątkowych byli 
tak samo brutalnie traktowani jak 
Marian Banaś? Gdzie jest partia ma-
jąca w swojej nazwie obronę prawa 
i sprawiedliwości? Czym takim Pan 
Banaś się wyróżnił, że zasłużył na tak 
»specjalne« traktowanie. Odpowiedź 
jest oczywista: naruszył zbyt potęż-
ne interesy, a na dodatek okazał się 

niezłomny i to jest jego »najcięższa 
wina«. Kto chce, ten widzi, że skala 
napaści jest niewspółmierna do winy 
i nie o błędy tu chodzi, bo te można 
normalnie wyjaśnić i zastosować od-
powiednie sankcje”.

Broni go konstytucja

Banaś więc nie zamierza ustę-
pować, słusznie zakładając, że im-
munitet, który ma jako prezes NIK, 
jest dla niego najlepszym zabezpie-
czeniem. Na pewno umocniła go 
w tym przekonaniu historia jego sy-
na, w którego również uderzyła woj-
na Banaś-PiS.

Bo w sprawie Mariana Bana-
sia prokuratura w grudniu 2019 r. 
wszczęła śledztwo, agenci CBA prze-
szukali zaś mieszkania jego i rodziny, 

w sumie 20 miejsc, w tym samochód 
syna, Jakuba Banasia. Zabezpieczyli 
też jego komputer i telefon. Niejako 
przy okazji Banaś junior stracił pra-
cę – został zwolniony ze stanowiska 
doradcy zarządu Pekao SA. Politycy 
komentowali wówczas, że to forma 
presji na prezesa NIK, by nie zwlekał 
z dymisją. Okazała się ona jednak 
nieskuteczna. 

Przypomnijmy, że powoływany 
na sześcioletnią kadencję prezes 
NIK jest praktycznie nieusuwalny – 
gwarantuje mu to konstytucja. Może 
odejść ze stanowiska, tylko gdy sam 
poda się do dymisji albo gdy zosta-
nie skazany prawomocnym wyro-
kiem za popełnienie przestępstwa 
lub gdy Trybunał Stanu orzeknie 
w stosunku do niego zakaz zajmo-
wania stanowisk kierowniczych.

Sęk w tym, że żadna z tych prze-
słanek nie wchodzi w grę. Banaś nie 

zamierza podawać się do dymisji, 
trudno też straszyć go Trybunałem 
Stanu, bo nie ma za co, deliktu kon-
stytucyjnego nie popełnił. A czy po-
pełnił przestępstwo, za które mógłby 
być skazany? Prokuratura, zawiado-
miona przez CBA, wszczęła postępo-
wanie w sprawie jego majątku, który 
nie wiadomo skąd się wziął, ale trwa 
to już od grudnia 2019 r., a efektów 
tych działań nie widać. Cisza. Gdyby 
zresztą doszło do procesu, trwałby 
on dwa-trzy lata. A może i dłużej. Po-
za tym taki proces mógłby być kło-
potliwy dla partii rządzącej – Banaś 
już zdążył zakomunikować światu, 
że potrafi kontratakować, i pewnie 
nie przypadkiem przypomniał, że 
w jego hotelu nocowali parlamenta-
rzyści PiS, że odbywały się tam na-
rady, układano plany, np. związane 

z Alior Bankiem. To jego siła 
– Kaczyńskiego się nie boi 
i potrafi z nim grać.

Z drugiej strony PiS mo-
głoby próbować odwołać Ba-

nasia w inny sposób – zawieszając 
go albo skracając jego kadencję. Ale 
takie działania wymagałyby zmiany 
konstytucji, a opozycja już zapowie-
działa, że na to nie pójdzie. PiS zosta-
ło więc z Banasiem samo.

Fort Marian w budowie

Pierwszym działaniem Banasia 
w NIK było jej przejęcie. Uczynił to 
w prosty, pisowski sposób, poprzez 
kadrowe czystki. Zaczął zwalniać do-
tychczasowych dyrektorów, przyjmu-
jąc na ich miejsce swoich ludzi. Tak 
rodzi się Fort Marian.

W NIK są (czy też były) bardzo 
precyzyjne procedury związane z za-
trudnianiem i awansami, stanowiska 
dyrektorskie obsadzane były na pod-
stawie wieloetapowych konkursów. 
Przez lata tych procedur przestrzega-
no, ale Banaś je obszedł – mianuje 

Pierwszym działaniem Banasia w NIK było jej przejęcie  
W ramach czystek kadrowych wymienił  spośród  dyrektorów  

„Pancerny Marian” 
nie boi się Kaczyńskiego
Banaś prezesem NIK jest już rok. Jego nowa 

broń to Wydział Kontroli Doraźnych
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p.o. dyrektora, już po uważaniu. 
W ten sposób, jak podała „Rzecz-
pospolita”, wymienił 13 spośród 
16 dyrektorów. Jak informują me-
dia, jego ludzie przychodzą z dwóch 
miejsc. Po pierwsze, są to jego daw-
ni współpracownicy z Ministerstwa 
Finansów, z administracji skarbowej. 
To m.in. Piotr Walczak – były szef 
Krajowej Administracji Skarbowej, 
którą Banaś stworzył. Walczak zo-
stał radcą prezesa NIK. Z kolei były 
asystent Banasia Michał Jędrzejczyk 
został p.o. dyrektorem Departa-
mentu Porządku i Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego NIK.

Druga grupa, z której nowy pre-
zes rekrutuje swoje kadry, to wyso-
cy rangą policjanci. Choćby Janusz 
Pawelczyk, były komendant policji 
w Ostrołęce, który wygrał konkurs 
na radcę prezesa NIK. To także Piotr 
Byra, były zastępca komendanta 
stołecznej policji, który został dy-
rektorem Biura Gospodarczego. 
Z kolei Dariusz Błachnia, którego 
Banaś mianował p.o. dyrektorem 
Biura Organizacyjnego (już odszedł 
z NIK), to były zastępca dyrektora 
kadr w KG Policji. Za tą trójką przy-
szli kolejni. Ich historia jest zresztą 

podobna – potracili stanowiska 
w policji w czasach PiS, z Banasiem 
zetknęli się w czasach pracy w poli-
cji skarbowej. A do partii rządzącej 
mają mało przychylny stosunek.

Wielką rolę w NIK odgrywa też 
syn prezesa Jakub Banaś. To on do-
biera kadry, ułatwia mu to stanowi-
sko asystenta społecznego prezesa 
NIK. Banaś junior najpierw nadzoro-
wał sprawy hotelu, ale gdy PiS prze-
jęło władzę, trafił do spółek skarbu 

państwa. Był m.in. prezesem zarządu 
spółki Maskpol, podlegającej Polskiej 
Grupie Zbrojeniowej. Ostatnią jego 
posadą było stanowisko doradcy 
zarządu Pekao SA. Stamtąd został 
w grudniu 2019 r. wyrzucony. 

Mój wróg Dziuba

Mając opanowaną instytucję, Ba-
naś może iść na wojnę z PiS. A ta woj-
na toczy się na dwóch frontach – we-
wnętrznym i zewnętrznym. Wewnątrz 
głównym przeciwnikiem Banasia 

są jego dwaj zastępcy, Marek Opio-
ła i Tadeusz Dziuba. Obaj są byłymi 
posłami PiS i zostali na te stanowiska 
mianowani w listopadzie 2019 r. przez 
marszałek Elżbietę Witek.

Więcej krwi psuje Banasiowi star-
szy z nich – Tadeusz Dziuba, rocznik 
1948, więc formalnie emeryt. To by-
ły działacz PC, wieloletni wicedyrek-
tor poznańskiej delegatury NIK i by-
ły wojewoda wielkopolski. Dziuba 
nie dostał się w roku 2019 do Sej-
mu, mimo że startował z drugiego 
miejsca, wynagrodzono go zatem 
posadą w NIK. 

Gdy wybuchła afera z kamienicą 
na godziny, Dziuba został przez PiS 
wyznaczony na następcę Banasia. 
Prezes NIK, składając rezygnację, 
jego miał wskazać jako swojego 
następcę.

O tym, że panowie nie mogą ra-
zem pracować i że mają zupełnie 
inny pogląd na działalność Izby, 
dowiedzieliśmy się na początku lip-
ca. Wtedy bowiem Banaś zażądał 
jego dymisji i skierował w tej spra-
wie pismo do marszałek Witek. Od-
sunął też Dziubę od nadzoru nad 
kontrolami, „aby zagwarantować 
niezależność kontrolerom Najwyż-
szej Izby Kontroli”. Złożył również 
w jego sprawie zawiadomienie  
do prokuratury.

A poszło o kontrolę działań Beaty 
Kempy jako ministra ds. pomocy hu-
manitarnej. Inspektorzy prowadzący 
tę kontrolę poskarżyli się, że Dziuba, 
który jako wiceprezes nadzorował 
ich pracę, próbuje wpływać na wy-
niki kontroli i na wnioski, tak by je 
łagodzić, rozmywać. Przy tym ich 
zastrasza.

Z dużej chmury spadł mały deszcz 
– prokuratura doniesieniem się nie 
przejęła, wszczęła jedynie postępo-
wanie sprawdzające. Opozycja nie 
znalazła siły, by sprawę nagłośnić. 
A w liście do marszałek Elżbiety 
Witek Tadeusz Dziuba, który w NIK 
przepracował wiele lat, przekonująco 
bronił się przed zarzutami. W efekcie, 
zupełnie niespodziewanie, na począt-
ku września Banaś przywrócił go do 
pracy, powierzając wcześniejszy za-
kres obowiązków. Wszystko po ci-
chu, nie informując mediów.

ludzie Banasia to dawni współpracownicy z ministerstwa 
finansów, z administracji skarbowej i wysocy rangą policjanci

ana  nie zamierza stępowa . mm nitet prezesa N  jest dla nie o najlep-
szym za ezpieczeniem.
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To stało się natychmiast powo-
dem spekulacji, że między PiS a pre-
zesem NIK doszło do zawieszenia 
broni, może nawet do jakiejś niefor-
malnej umowy. Było to logiczne – ta 
wojna nie służyła Kaczyńskiemu, nie 
była też łatwa dla Banasia.

Zaczęto już się zastanawiać, kto 
poszedł na jakie ustępstwa. Ale trwa-
ło to dosłownie kilka dni. Oto bo-
wiem w połowie września, jak ustalili 
dziennikarze RMF FM, do prokuratu-
ry wpłynęły kolejne zawiadomienia 
Banasia na wiceprezesa Tadeusza 
Dziubę. Dotyczą one podejrzeń bez-
prawnego wywierania nacisku na 
kontrolerów sporządzających raporty 
krytyczne wobec pisowskiego rządu, 
wpływania na wyniki kontroli i kory-
gowania wystąpienia pokontrolnego. 
Tym razem zawiadomienia dotyczy-
ły kontroli w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej oraz w Ministerstwie 
Zdrowia. Inspektorzy wykryli tam nie-
prawidłowości, a Dziuba, jak wynika 
z działań Banasia, chciał je tuszować.

a t a n ania i

Po roku pracy Mariana Banasia już 
widać, jaki przyjął model postępowa-
nia – w działaniach wewnątrz NIK jest 
absolutnie pisowski, bez litości wy-
rzuca dotychczasowych dyrektorów 
i zastępuje ich ludźmi z zewnątrz, 
swoimi, nie zwracając uwagi na to, 
że nominacje są sprzeczne z prze-
strzeganymi dotychczas procedura-
mi. Lojalność jest najważniejsza.

W stosunkach z PiS wybrał zaś 
taktykę nękania. Zna tę partię, zna 
jej ludzi, wie, gdzie i w jakiej spra-
wie wysłać kontrolerów. Poza tym 
doświadczenie podpowiada mu, że 
im skuteczniej wgryza się w państwo 
PiS, im mocniejsze okazują się wy-
niki kontroli, tym bardziej jest przez 
Kaczyńskiego i jego ludzi poważany.

Nie ma więc nic zaskakującego 
w tym, że parę dni temu na stronie 
NIK ukazał się taki komunikat: „Ru-
sza Wydział Koordynacji Kontroli 
Doraźnych NIK. Zapowiedziany przez 
Prezesa Mariana Banasia Wydział 
umożliwi przeprowadzenie kontroli 
doraźnych tuż po uzyskaniu informa-
cji o nieprawidłowościach, wymaga-
jących natychmiastowej reakcji NIK. 
Wkrótce pierwsze kontrole”.

Wydział Kontroli Doraźnych w za-
myśle Banasia to „NIK-owski GROM”. 
Skierowano do niego najlepszych 

pracowników. Mają oni przeprowa-
dzać kontrole niezapowiedziane, po 
sygnałach od obywateli, dziennikarzy 
czy posłów. Ten wydział jest oczkiem 
w głowie Banasia.

Inny jego pomysł to cyklicznie 
przygotowywany raport o stanie 
państwa. NIK wykazywałaby w nim 
m.in. największe błędy czy zaniecha-
nia władzy. Prezentacja takiego ra-
portu byłaby wielkim wydarzeniem 
politycznym i medialnym, na pewno 
wzmocniłaby pozycję NIK.

Poza tym Izba zaplanowała 
i częściowo rozpoczęła kontrole 
w miejscach newralgicznych dla funk-
cjonowania państwa. Na przykład 
w TVP Jacka Kurskiego. Tam kontro-
la już się zaczęła. „Kontrolerzy spraw-
dzą przede wszystkim, czy TVP SA 
prawidłowo zarządza majątkiem i go-
spodaruje środkami finansowymi.  
Na tym etapie jednak, podobnie 
jak przy wszystkich innych naszych 
trwających kontrolach, nie możemy 
na razie pisać o szczegółach”, po-
dało biuro prasowe NIK, cytowane  
przez „Presserwis”.

To jedna z 90 kontroli zaplano-
wanych na rok 2020. NIK sprawdza 
m.in., jak przygotowane jest państwo 
do działania w obliczu realnego za-
grożenia epidemią. „Kontrola obej-
mie wszystkie kluczowe elementy 
systemu ochrony przed tego rodza-
ju zagrożeniami, a przeprowadzona 

zostanie w wytypowanych szpita-
lach, na lotniskach, w portach mor-
skich, w jednostkach ratownictwa 
medycznego i stacjach Sanepidu”, 
informował komunikat NIK. Czytamy 
w nim poza tym, że kontrola doty-
czyć będzie również działań wojewo-
dów i Ministerstwa Zdrowia.

NIK bada też system gospodaro-
wania odpadami komunalnymi oraz 
patologie związane z przemieszcza-
niem się odpadów i zwożeniem ich 
z całego świata do Polski. Postawiła 
sobie jednocześnie ambitne plany 
dotyczące kontroli w armii. „NIK 
przyjrzy się, czy Siły Zbrojne RP są 
w stanie szybko osiągnąć pełną 
gotowość mobilizacyjną i bojową 
w wypadku zagrożeń zewnętrznych. 
Kontrolerzy zaplanowali również 
audyt stanu przygotowania Służ-
by Ochrony Państwa do wypeł-
niania ustawowych zadań”, głosi  
oficjalny komunikat.

Te szeroko zakrojone kontrole Ba-
naś chce przeprowadzać, uruchamia-
jąc dodatkowe zasoby. Po pierwsze, 
zwiększa liczbę kontrolerów, chce 
także przeznaczyć miliony na infor-
matyzację Izby, by umożliwić prze-
prowadzanie kontroli online.

Po drugie, liczy na wsparcie… 
opozycji. Nie bez powodu na Twit-
terze NIK przekazano podziękowania 
posłom opozycji Dariuszowi Jońskie-
mu i Michałowi Szczerbie za informa-
cje, jakie zbierali w sprawie nieuda-
nych zakupów Ministerstwa Zdrowia 
podczas pandemii, owych respirato-
rów, na które wydano miliony, a któ-
re do Polski nie dotarły. Posłowie, 
warto przypomnieć, dokumenty zna-
lezione w Ministerstwie Zdrowia za-
nieśli do NIK. „To dowód na zaufanie, 
jakim cieszy się Izba i broniący jej 
niezależności Prezes Marian Banaś”, 
komentowano w NIK. To również jest 
sygnał wskazujący, jaką drogę zamie-
rza wybrać Banaś.

Ale pytań nasuwa się więcej. 
Czy człowiek z tak zszarganą opinią 
może być gwarantem niezależności 
NIK? Czy może być autorytetem dla 
opinii publicznej? Czy sama NIK, tar-
gana czystkami, jest w stanie prowa-
dzić skuteczne i wnikliwe kontrole? 
I czy gra na polityczne wzmocnienie 
Izby nie jest grą na wzmocnienie 
Banasia, by w zamian za zakopa-
nie topora wojennego uzyskać od  
Kaczyńskiego więcej?

Robert Walenciak

Zdaniem Banasia wiceprezes Tadeusz 
zi a chciał t szowa  wyni i ontroli 

N  w M N i Ministerstwie Zdrowia.
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