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MÓJ PRZEGLĄD

Co roku widzimy to samo. Prawie. Bo biało-czerwonych flag wieszanych z okazji Święta 
Niepodległości ubywa. A już z pewnością za rządów genetycznych patriotów jakoś zna-
cząco nie przybywa. I gdyby nie te, które pojawiają się na gmachach urzędów z polecenia 
władz, byłaby pełna bryndza. Jeszcze jeden szary, mglisty, dość ponury dzień i trochę 
smętnie powiewających flag. 

Nie mam pojęcia, skąd się bierze ten powszechny, ogólnonarodowy unik przed biało-
-czerwoną na balkonie czy bramie domu. Duch konspiracji bierze górę?

A drugi, od paru lat stały symbol tego dnia to bandyckie burdy w stolicy. I policja ścią-
gana z całego kraju. Nazywanie tego świętem jest jakąś polską paranoją. Podobnie zresztą 
jak określanie mianem patriotów bandyterki, która przyjeżdża wyłącznie po to, by bić, palić, 
niszczyć i bluzgać. Raz, a nawet dwa razy można się nabrać na patriotyczne hasła. Ale jeśli 
ktoś kolejny raz bierze udział w czymś takim, to nie może udawać naiwnej niemoty. Przecież 
dobrze wie, gdzie i po co jedzie. I czym to się skończy. 

No właśnie. Jak się kończyły te bandyckie wybryki z ostatnich lat? Kto za nie odpowie-
dział? Ilu sprawców siedzi w więzieniu? Ile zasądzono kar i grzywien? Kto faktycznie płaci 
za te powtarzające się zniszczenia? Wszyscy czytający ten tekst znają odpowiedź. Zero 
realnych kar i zero odpowiedzialności. Pozorne ruchy władzy, prokuratury i policji – te dwie 
są zresztą ubezwłasnowolnione przez partię rządzącą.

Policja zna każdego zadymiarza, który co roku 11 listopada „świętuje”, a przez cały rok 
daje się we znaki jako kibol. Pertraktowanie z takimi ludźmi jest żałosnym nieporozumie-
niem. Oni pojmują tylko język siły. Marsze Niepodległości organizuje człowiek, któremu 
nikt przy zdrowych zmysłach nie powierzyłby własnej myjni samochodowej czy budki 
z kebabem. Jeśli państwo abdykuje przed takimi jak Bąkiewicz, to kres rządów Zjednoczo-
nej Prawicy jest bliższy, niż myślimy. 

Żałośni, choć groźni krętacze przejęli tradycję i hasła, do których nie mają żadnych praw. 
Taka wizytówka, jak to, co widzieliśmy w Warszawie, kompromituje ruch narodowy.

Co można powiedzieć o państwie, które od lat nie potrafi zagwarantować swoim oby-
watelom bezpiecznych obchodów ważnego święta? Jak zwykły człowiek, który pracuje, 
płaci podatki i przestrzega prawa, ma traktować władzę, która jest bezradna wobec zgrai 
bandziorów? Ale wobec niego – butna i bezwzględna.

OLIVER STONE, 
amerykański reżyser 
filmowy
Prezydentami powinni 
być ludzie, którzy 
walczą na wojnach, 
a nie ci, którzy 
je wywołują.
„Forum”

AGNIESZKA GRAFF, 
amerykanistka, feministka
PiS stało się 
zakładnikiem szaleńców 
i fundamentalistów 
religijnych.
„Dziennik Gazeta Prawna”

DOROTA WELLMAN, 
dziennikarka TVN
Solidarność nie istnieje. 
Jest okropny kraj 
podziału, w którym 
liczy się zysk i każdego 
można kupić.
„Zwierciadło”

KS. TOMASZ 
KANCELARCZYK, 
prezes Fundacji 
Małych Stópek
Wycie na tych marszach 
jest szatańskie.
„Tygodnik Solidarność”

Gdy państwo abdykuje, rządzi Bąkiewicz
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Narodowa bitwa pod 
Empikiem. Szturm 
po wiedzę? Nie, 
obchody Święta 
Niepodległości, istny 
pokaz patriotyzmu 
podczas Marszu 
Niepodległości, 
którego hasłem było: 
„Nasza cywilizacja, 
nasze zasady”.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

Nie odpuszczajcie! 
Apel pani Olgi Lipińskiej do młodych 

„Nie odpuszczajcie” to tekst, który po-
winien trafić do 
wszystkich Pola-
ków. Wszystko, co 
pani Olga w nim po-
wiedziała, jest mą-
dre i godne uwagi. 
Ja czuję dokładnie 

tak samo. Pani Olga jest dla mnie wielkim 
autorytetem. Uwielbiam jej kabaret, który 
wszystkie kabarety miał i ma pod sobą! 
Pani Olgo, wierzę w naszą młodzież, wierzę 
w polskie kobiety. Oni/one nie odpuszczą!
 Janina Frykacz

•
Byłam zbudowana, gdy na protestach 

widziałam tylu młodych. Dzięki nim na 
pewno nie będziemy zadupiem w przy-
szłości. Żałuję tylko, że sama nie mogłam 
wziąć w manifestacjach udziału z powodu 
kwarantanny. Ale i tak kawał dobrej roboty 
odwalono.  Olga Jastrzębska

•
Pani Olga Lipińska zawsze była 

w awangardzie miłośników rozumu. Nie-
stety, mimo inicjatyw i przedsięwzięć naj-
wyższej klasy, pomysłowości najwyższych 

lotów, zaangażowania najwyższej jakości 
ludzi od pani Lipińskiej po panią Lempart, 
ze wszystkimi innymi mądrymi wespół 
i wokół – nie ma efektów. Może więc war-
to, czerpiąc – choćby od diabła lub Kaczyń-
skiego – nauki przeróżne, nauczyć się przy 
okazji SKUTECZNOŚCI? A może warto ludzi 
rozumnych zachęcić do rozpowszechniania 
myśli i dorobku prof. Tadeusza Kotarbiń-
skiego, zaczynając od „Traktatu o dobrej 
robocie”? Mistrz onegdaj rzekł: „Prze-
kleństwem społeczeństw jest, że władzę 
mają ludzie żądni władzy”, „Anormalność 
przewlekła staje się normą”. Niestety, opór 
wobec wyzwań cywilizacyjnych i kulturo-
wych konformistycznej oczadzonej masy 
nie ustaje, podsycany umiejętnie przez 
Kościół katolicki oraz „rząd”. I ciągle nie 
ma wyraźnej odpowiedzi na pytanie, co 
dalej – co ma być po upadku prezesa.

Piotr Krzeszewski

  Program obywatela 
Całkowicie zgadzam się z kilkoma te-

zami ze wstępniaka redaktora naczelnego 
(„Słowo roku 2020”, PRZEGLĄD nr 46). 
Również uważam, że opozycja parlamen-
tarna nie ma dziś nic do zaproponowania. 
Dlatego teraz to nie ja czekam na program, 

który mi jakiś kandydat zaproponuje, tyl-
ko ogłaszam, że jest do pozyskania mój 
głos, głos obywatela Kowalskiego, jeżeli 
znajdzie się jakaś siła i kandydat, którzy 
w swoim programie wezmą pod uwagę 
następujące propozycje: 1. Nie ma powro-
tu do zgniłego kompromisu światopoglą-
dowego z 1993 r. 
2. Koniec z indok-
trynacją światopo-
glądową w repu-
blikańskiej szkole! 
3. Koniec z reli-
gijnym sztafażem 
świąt i uroczysto-
ści państwowych. 
Co boskie, to Bogu, ale co cesarskie, to 
cesarzowi! 4. Natychmiastowa likwidacja 
pionu światopoglądowego i korpusu jego 
funkcjonariuszy w służbach i formacjach 
mundurowych. 5. Podobnie w instytucjach 
państwowych. Skoro niosą posługę, to nie 
na etacie, tylko jako wolontariusze swojej 
ideologii i polityki. 6. Zapożyczenie z ich 
świata wartości: nie kradnij! To nie jest 
program walki z wiarą czy religią. To jest 
natomiast program antyklerykalny.

Janusz Mikołaj Kowalski, 
obywatel wyborca

Osocze jak deska ratunku Dr Emanuel Kulczycki
Problem nauki to życzliwe recenzje

Kobieta za kierownicą tira

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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„Listopad to dla Polaków niebezpieczna pora”. Czasy oczywiście inne, ale znowu coś jest na 
rzeczy. Ciekawe, co by Wyspiański napisał o tej władzy, którą młodzież tak dosłownie zachęca 
do odejścia.

I o młodzieży, którą o. Rydzyk nazwał satanistami. Zadziwiające. Bo kto by przypuszczał, 
że w Polsce jest aż tylu satanistów. Ale skoro tak mówi redemptorysta, to pewno ma miarkę 
do mierzenia zawartości diabła w ciałach protestujących. Poziom diabolizmu przekraczający 
50% żywej wagi satanisty powinien powodować skierowanie na egzorcyzmy. Niekoniecznie 
dobrowolne. Przecież to się da załatwić. PiS nie odmówi biskupom takiej ustawy. A mgr Przy-
łębska potwierdzi jej zgodność z konstytucją.

Gdy dla Rydzyka protestujący młodzi to sataniści, dla Andrzeja Rzeplińskiego, byłego preze-
sa Trybunału Konstytucyjnego, są oni hołotą i awanturnikami. Pan prezes jako katolik patrzy na 
nich ze smutkiem, a jako obywatel z obrzydzeniem. Zadziwiające, że tak myśli sędzia hołubio-
ny przez środowiska liberalne. Co tu komentować? Przecież wszystko jest wyłożone na tacy.

A skoro tak, to trzeba dopowiedzieć, że w życiu publicznym jest jeszcze gorzej, niż myślą 
wychodzący na ulice. Źle jest po obu stronach barykady. Problemy mają nie tylko rządzący, 
ale i opozycja. Młodzież to chyba wyczuwa, bo goni polityków podłączających się pod ich 
protesty. Opozycja parlamentarna też nie ma im nic sensownego do zaproponowania. A pro-
pozycja lidera PSL, by wpisać „kompromis aborcyjny” do konstytucji, jest jak głos z jakiegoś 
kółka parafialnego. 

Brednie, że w Polsce od 27 lat jest w sprawie aborcji jakiś kompromis, mogą powtarzać 
tylko wyjątkowi hipokryci. Pisze o tym Anna Brzeska. Zmiany w Polsce trzeba zaczynać od 
słów. Nie muszą one wszystkim się podobać. Ważne, żeby były trafne. I to jest sensowna dro-
ga. Szanuję tych, których razi słowo wyp... Słowo roku 2020. Ale przy okazji sprawdzam, czy 
wcześniej nie kłamali, mówiąc o „kompromisie aborcyjnym”. Bo przecież musieli wiedzieć, że 
to tylko polityczna ustawka i oszustwo. 

Aborcja nie jest oczywiście OK. Większość kobiet płaci za nią dużą cenę. Wpływa na ich 
zdrowie i psychikę. Ale jest ich niezbywalnym prawem. Prawem, którego nikt nie może ich 
pozbawić. 

Żyjemy w takim kraju, gdzie prawo do wolnego wyboru kobiety muszą sobie wywalczyć. 
Same. Bo politycy kończą na gadaniu. Ogólniejszy wniosek z ostatnich wydarzeń jest natury 
pozytywistycznej. Jeśli chcecie, by jakieś idee stały się faktem, to musicie się zorganizować. 
Niczego nie dostaniecie w prezencie.

KS. ADAM BONIECKI, 
redaktor senior
Laicyzacja jest 
również odpowiedzią 
na przymus 
(Kościoła).
„Tygodnik Powszechny”

JERZY URBAN,  
redaktor naczelny
Kaczyński 
postradał zdolność 
przewidywania 
skutków tego, 
co robi. Stał się 
przez to groźniejszy.
„Nie”

MACIEJ ZIĘBA OP, 
dominikanin
Kard. Casaroli 
krytykował papieża 
Jana Pawła II 
za sprzeciw wobec 
stanu wojennego. 
Według niego był 
on koniecznością, 
a gen. Jaruzelski 
to polski patriota.
„Dziennik Gazeta Prawna”

ALEXANDER 
BATTHYÁNY, 
filozof austriacki
Jeśli dzielisz z kimś 
swój ból, pozostaje 
ci tylko połowa. 
To czysta nauka.
„Forum”

Słowo roku 2020

5PRZEGLĄD16-22.11.2020



Wirus w PAP
W jakiej kondycji może być firma 
zarządzana przez Macieja Świrskie-
go, tego od redut i okopów? W Pol-
skiej Agencji Prasowej Świrski robi 
za przewodniczącego rady nadzor-
czej. Co dowodzi, że PiS, choć po-
łożyło lachę na tej zasłużonej insty-
tucji, żąda takiej obsługi medialnej, że nawet dokładne mycie 
rąk nie wystarczy. Smrodek zostaje. A Świrski na dodatek 
knuje wokół Wojciecha Surmacza, który z kolei robi w PAP za 
prezesa zarządu. Razem zrobili z agencji pośmiewisko.

Trump najlepszy (u Lewickiego)
O tym, że Trump przegra, wiedzieliśmy rok wcześniej. Wy-
starczyło czytać prof. Zbigniewa Lewickiego. W prognozach 
jest niezawodny. Zawsze są na opak. Amerykanista, ale 

taki z opaską na oczach. 
Bardzo wierzył, że Trump 
wygra. I pisał, że „przecież 
gospodarka USA bardzo 
ładnie wychodzi z kryzysu, 
w gospodarce jest całkiem 
dobrze”. I tak sobie Lewic-
ki żył w bańce, nie wiedząc, 

że w USA jest 12-procentowe bezrobocie, zapaść ekono-
miczna, rekordowy deficyt (3 bln dol.) i największa od 1945 r. 
dziura budżetowa. I żadne łzy po Trumpie tego nie przykryją.

Życie w rezydencji
Prezydent Duda z typowym dla siebie refleksem chyba ja-
ko ostatni na świecie zrozumie, że jego idol Trump padł 
w wyborach. Tyle upokorzeń poszło na marne. Coś jednak 
zostanie. Raty za przepłacone umowy. Dudzie na ból gło-
wy najlepiej pomaga odpoczynek. Zwłaszcza w luksuso-
wych warunkach. I za darmo. A jak za darmo, to przecież 
może być jeszcze bardziej luksusowo. Kancelaria wybrańca 

ludu wiejskiego i emerytów 
zapewni mu takie warunki. 
Pandemia to dla tej ekipy 
najlepszy czas na rozbudowę 
rezydencji w Jastarni, Wiśle 
i Promniku. Na „Titanicu” gra-
ła orkiestra. A Dudzie zagrają  
demonstranci.

Bielan nie przejął
Jaki strateg, takie prognozy. 
I taka partia. Strateg to Adam 
Bielan. We wrześniu przewidy-
wał, że niebawem Zjednoczona 
Prawica przejmie Senat i kilka 
samorządów wojewódzkich. 
Minęły ledwo dwa miesiące, 
a po nadziejach, że teraz prawi-
cę czeka długi okres spokojnych 
rządów, został tylko kurz.
Nawet posada Bielana w Parlamencie Europejskim jest za-
grożona. Bo jak nas ekipa prezesa K. wyprowadzi z Brukseli, 
to razem z nim, Szydło, Kempą, Jakim i Tarczyńskim. Unia 
też straci – tak egzotycznych wrażeń nikt inny nie dostarczy.
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270 tys. osób ma w Polsce emerytury niższe od mi-
nimalnej, czyli 1,2 tys. zł. 84% to kobiety. Minimalną 
emeryturę pobiera 230 tys., z czego 87% to kobiety.

IPN chce zburzenia pomnika wybitnego pisarza 
Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu. Władze mia-
sta starają się do tego nie dopuścić. Może warto 
powołać się na matkę braci Kaczyńskich, która była 
specjalistką od twórczości Kruczkowskiego i wysoko 
go oceniała.

Przemysław Czarnecki, poseł PiS, syn europosła Ry-
szarda, został oskarżony przez prokuraturę o uszko-
dzenie ciała, ale pokrzywdzony chce zmiany kwalifi-
kacji prawnej tego czynu na usiłowanie zabójstwa.

Ponad 192 tys. prowadzących jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą ma 6 mld zł zaległości w regu-
lowaniu opłat wobec wierzycieli.

Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, 
osobiście odpowiada za degrengoladę Programu III.  
Między sierpniem a październikiem słuchalność Trój-
ki spadła do 2,9%. Nigdy nie była tak mała.

Polacy masowo rezygnują z lokat bankowych. 
Od lutego, czyli od początku pandemii, wycofali 
65 mld zł (–22%). Przyczyną są praktycznie zerowe 
stawki z lokat przy wzroście cen.

W czasie pandemii spadła sprzedaż kosmetyków 
kolorowych, zwłaszcza do makijażu twarzy, oczu 
i szminek.

Prof. Wojciech Sadurski, prawnik konstytucjonali-
sta z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu 
w Sydney, wygrał proces z PiS, które domagało się 
przeprosin i 20 tys. zł wpłaty na cel społeczny za na-
zwanie partii „zorganizowaną grupą przestępczą”. 
Wyrok jest prawomocny.

Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”, 
konsekwentnie prowadzi śledztwa dziennikarskie 
w sprawach księży pedofilów i publikuje wyniki.

14 książek Olgi Tokarczuk zarejestrowanych na spe-
cjalnej taśmie światłoczułej znalazło się w Świato-
wym Archiwum Arktycznym na Spitsbergenie.

Michał Rogalski, 19-letni absolwent LO w Toruniu, 
jest autorem tak szczegółowej bazy danych o zacho-
rowaniach na COVID-19, że korzysta z niej rząd przy 
podejmowaniu decyzji o lockdownie.

Za rok, od 1 grudnia 2021 r., nie będzie bramek do po-
bierania opłat na płatnych odcinkach państwowych 
autostrad. Zastąpi je system poboru opłat e-Toll.

Wiktoria Chioma Nnaka, 19-letnia córka Polki i Nige-
ryjczyka, studentka kosmetologii z Koszalina, została 
mistrzynią świata fitness.

FOT. YOUTUBE (3), EAST NEWS



Dlaczego mimo kryzysu PiS 
lewica nie zyskuje w sondażach?

YTANIE
TYGODNIA

DR HAB. EWA MARCINIAK,
politolożka, Uniwersytet Warszawski

Odpowiedź, która nasuwa się jako pierwsza, jest na-
stępująca: dlatego że nie ma spójnego wizerunku, co 
wynika m.in. z jej struktury. Lewica nie jest postrzegana 
jako jedność, a dla wyborców spójność danej formacji, 
utożsamiana z siłą, ma kluczowe znaczenie. Trójczłonowa 
struktura skutkuje m.in. supozycjami, że lewica nie będzie 
mówiła jednym głosem. Druga rzecz: ta formacja chyba 
przegapiła okazję, aby w bardziej wyrazisty sposób opo-
wiedzieć się za Strajkiem Kobiet, ale także za postulatami 
młodych. To była szansa, by pokazać się jako siła politycz-
na, która może być również ich głosem. Lewica nadal bo-
wiem najczęściej kojarzy się nie z Adrianem Zandbergiem, 
ale z Włodzimierzem Czarzastym, którego można oceniać 
różnie, na pewno jednak nie jest to twarz młodego po-
kolenia. Gdyby lewica w większym stopniu eksponowała 
młodych polityków i polityczki, mogłaby się stać repre-
zentantem generacji, która protestowała na ulicach.

DR HAB. ANNA PACZEŚNIAK,
politolożka, Uniwersytet Wrocławski

Lewica nie może liczyć, że pożywi się sondażowo na 
kryzysie Zjednoczonej Prawicy, bo nawet rozczarowany 
elektorat PiS i jego przystawek nie wpadnie nagle w jej ob-
jęcia. Jego część już rozumie, że nie żyjemy w raju na ziemi 
pod auspicjami Jarosława Kaczyńskiego, ale nadal ma kon-
serwatywne, tradycjonalistyczne, czasem nacjonalistyczne 
poglądy. Kurczące się słupki poparcia PiS najszybciej prze-
chwyci Szymon Hołownia. Jednak to, co widzieliśmy na 

ulicach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie aborcji, i przemiany, jakie zachodzą w głowach mło-
dych Polaków, ich rodziców i dziadków, to ogromny kapitał, 
na którym lewica wreszcie może budować swoją pozycję. 
Jeśli tylko przed wyborami nie zrazi do siebie tych, którzy 
dzisiaj wykrzykują wygwiazdkowane hasła, tych, którzy są 
oburzeni stopniem zakłamania części polskich dostojników 
kościelnych, wreszcie tych, którzy przy okazji pandemii zo-
rientowali się, że PiS nie jest w stanie sprawnie zorgani-
zować żadnej sfery życia społecznego, to realnie zwiększy 
swój stan posiadania w parlamencie. Niezależnie od zastoju 
w aktualnych sondażach.

DR RADOSŁAW S. CZARNECKI,
filozof, Społeczne Forum Wymiany Myśli

W dużej mierze dlatego, że działa reaktywnie – nie 
przedstawia własnych wizji przyszłości, tylko odnosi się 
do tego, co w danym momencie robi PiS. Drugą ważną 
przyczyną jest jej chęć podobania się mainstreamowi, która 
sprawia, że jej program niewiele różni się od postulatów 
liberałów. I wreszcie lewica boi się wygłaszania zdecydo-
wanych opinii na temat historii, zwłaszcza okresu Polski Lu-
dowej. Nie zamierzam gloryfikować tamtego systemu, któ-
ry nie bez powodu się zawalił, ale wiele przyjętych w nim 
rozwiązań było bardzo pozytywnych, a przede wszystkim 
miliony obywateli w nim się urodziły, uczyły, pracowały, 
zakładały rodziny. Aby lewica mogła liczyć na szersze po-
parcie, musi przedstawić własną ocenę historii i wyraźnie 
zapowiedzieć, jakie rozwiązania socjalne wprowadzi, jeżeli 
dojdzie do władzy.

Z 
G

A
LE

RI
I A

N
D

RZ
EJ

A
 M

LE
CZ

K
I

w
w

w
.m

le
cz

ko
.p

l
w

w
w

.s
kl

ep
.m

le
cz

ko
.p

l
N

ot
. M

ic
ha

ł S
ob

cz
yk

7PRZEGLĄD16-22.11.2020



8 PRZEGLĄD 16-22.11.2020

KOŚCIÓŁ

Stanisław Obirek

Historię kard. Stanisława Dziwi-
sza trzeba napisać od nowa w świe-
tle trzech faktów: opublikowanego 
przez Sekretariat Stanu Stolicy Apo-
stolskiej 10 listopada „Raportu Sto-
licy Apostolskiej na temat wiedzy 
i sposobu podejmowania decyzji 
w sprawie byłego kardynała Theodo-
re’a Edgara McCarricka (1930-2017)”, 
wyemitowanego 9 listopada przez 
TVN 24 reportażu Marcina Gutow-
skiego „Don Stanislao. Druga twarz 
kardynała Dziwisza” oraz komunika-
tu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce  
z 6 listopada w sprawie kard. Henry-
ka Gulbinowicza. Dwa pierwsze fakty 
ostatecznie pogrążają kard. Dziwisza, 
trzeci wskazuje na początek nowej 
polityki Watykanu wobec nadużyć 
seksualnych, jakich w przeszłości 
sami dopuścili się polscy biskupi, 
bądź krycia przez nich przestępców 
seksualnych. 

Trzy ważne fakty

Najpoważniejszy jest oczywiście 
raport w sprawie McCarricka, który 
watykański sekretarz stanu kard. Pie-
tro Parolin opatrzył takim oto komen-
tarzem: „Publikujemy raport z bólem 
z powodu ran, jakie sprawa ta wy-
wołała u ofiar, ich rodzin, w Kościele 
w Stanach Zjednoczonych, w Koście-
le powszechnym”. Dziennikarz „Na-
tional Catholic Reporter” Joshua 
McElwee swoją analizę 450-stroni-
cowego raportu zatytułował jedno-
znacznie: „Wybuchowy watykański 
raport w sprawie McCarricka obwi-
nia głównie Jana Pawła II”. Spokoj-
na lektura tego obszernego tekstu 
w istocie nie pozostawia żadnych 
wątpliwości. Błyskotliwa i dla wie-
lu niezrozumiała kościelna kariera 
Theodore’a McCarricka, pozbawio-
nego w lutym 2019 r. godności kar-
dynalskiej i wydalonego ze stanu ka-
płańskiego, nie byłaby możliwa bez 

osobistego zaangażowania wybrane-
go w 1978 r. na papieża Karola Woj-
tyły. Istotną rolę odegrał tu również 
osobisty sekretarz Jana Pawła II, dzi-
siejszy emerytowany kardynał, Sta-
nisław Dziwisz. Jan Paweł II wymie-
niony został w dokumencie 111 razy, 
Dziwisz – 45 razy. Nazwisko innego 
wpływowego purpurata, kard. An-
gela Sodana, pojawia się 26 razy. To 
wymowna statystyka. Na dokładną 
analizę zawartości raportu trzeba 
poczekać, ale jedno jest pewne – mit 
nieskazitelnego papieża i jego do-
brodusznego sekretarza runął jak do-
mek z kart. Co ważne, ten bezlitosny 
ogląd obu postaci zawdzięczamy 
jednemu z najważniejszych urzędów 
watykańskich. Czy to oznacza począ-
tek procesu „odświęcenia” i „odbea- 
tyfikowania” Karola Wojtyły? Na to 
pytanie jeszcze za wcześnie. Jednak 
możemy powiedzieć, że na pomniku 
„największego Polaka” pojawiła się 
głęboka rysa. I być może bez Dziwi-
sza tej rysy by nie było. 

Co oznacza zdecydowane sta-
nowisko Watykanu w sprawie 
kard. Henryka Gulbinowicza? To cie-
kawy, choć lakoniczny dokument, 
który warto uważnie przeczytać. Po-
informowano w nim, że „w wyniku 
przeprowadzenia dochodzenia ws. 
oskarżeń wysuwanych pod adresem 
kard. Henryka Gulbinowicza oraz po 
przeanalizowaniu innych zarzutów 
dotyczących kardynała, Stolica Apo-
stolska podjęła w stosunku do niego 
decyzję o zakazie uczestnictwa w ja-
kichkolwiek celebracjach lub spotka-
niach publicznych oraz używania in-
sygniów biskupich”. Kardynał został 
też pozbawiony prawa do nabożeń-
stwa pogrzebowego w katedrze i po-
chówku w katedrze. Nakazano mu 
również wpłacenie „pewnej sumy 
pieniędzy jako darowizny na działal-
ność Fundacji św. Józefa powołanej 

przez Konferencję Episkopatu Polski 
w celu wspierania działań Kościoła 
na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, 
pomocy psychologicznej oraz pre-
wencji i kształcenia osób odpowie-
dzialnych za ochronę nieletnich”. Jak 
na watykańskie stosunki to kara wy-
jątkowo dotkliwa, choć nie do koń-
ca wiadomo, czy Gulbinowicz zdaje 
sobie sprawę z tego, co go spotka-
ło. Ma 97 lat, przebywa w szpitalu, 
a jego stan określa się jako poważ-
ny. Jednak nie sam Gulbinowicz 
jest ważny, chodzi bardziej o miej-
sce, jakie zajmował i nadal zajmuje 
w polskim Kościele. To kara symbo-
liczna, dotykająca wszystkich, któ-
rzy dzięki niemu osiągnęli znaczące 
stanowiska w Kościele. Część z nich, 
np. zdymisjonowany za krycie księ-
dza pedofila bp Edward Janiak czy 
emerytowany już abp Sławoj Le-
szek Głódź, zeszła z kościelnej sceny 
w niesławie. Można zasadnie do-
mniemywać, że okres ochronny dla 
polskich hierarchów się skończył.

Wspomniany reportaż „Don Sta-
nislao. Druga twarz kardynała Dzi-
wisza” oznacza, że owa druga twarz 
– skorumpowanego i chroniącego 
pedofilów sekretarza polskiego pa-
pieża – jest tą, która na stałe przy-
lgnie do Dziwisza. Poniższa historia 
ukazuje szerszy kontekst zaskaku-
jącej kariery urodzonego w 1939 r. 
w Rabie Wyżnej duchownego.

Wszystko miało swoją cenę

Kard. Stanisław Dziwisz trafił na 
czołówki światowych mediów za 
sprawą reportażu opublikowane-
go 15 października 2020 r. na opi-
niotwórczym portalu pisma postę-
powych katolików amerykańskich 
„National Catholic Reporter”. Tekst 
polskiego dziennikarza piszącego 
dla Onetu, Szymona Piegzy, nie 

CUD NIEPAMIĘCI
Skończył się okres ochronny dla polskich hierarchów

Mit nieskazitelnego papieża i jego dobrodusznego sekretarza 
runął jak domek z kart.
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był jednak okolicznościowym re-
portażem przypominającym bliskie 
Dziwiszowi daty, które zmieniły je-
go życie. Jak wiadomo, sto lat te-
mu urodził się Karol Wojtyła, mąż 
opatrznościowy, który wprowadził 
Stanisława Dziwisza na światowe sa-
lony katolicyzmu. Od czasu wyboru 
Wojtyły na papieża 16 października 
1978 r. wszyscy, którzy chcieli się 
ogrzać w cieple polskiego papieża, 
musieli zadbać o dobre relacje z don 
Stanislao, jak nazywali papieskiego 
sekretarza Włosi, dla których jego 
nazwisko było nie do wymówienia. 
Czasem chodziło o pamiątkowe zdję-
cie, czasem o miejsce na porannej 
mszy w prywatnej kaplicy papieża. 
W większości były to zwykłe zabie-
gi marketingowe, gwarantujące pa-
pieżowi popularność i wyrażające 
autentyczne przywiązanie do jego 
osoby, i nie łączyły się z jakimiś do-
datkowymi opłatami. Jednak bywało 
inaczej, co też jest udokumentowa-
ne, choć niezbyt dokładnie.

Jak wiadomo, finanse Watykanu 
należą do pilnie strzeżonych tajem-
nic i już kolejny papież ma problem 
z ich poznaniem. Z tą tajemnicą nie 

inaczej jest w przypadku don Sta-
nislao. W Rzymie mówiono, że ci, 
co chcieli zasiadać w pierwszych 
rzędach na środowych audiencjach 
Jana Pawła II, gotowi byli płacić Dzi-
wiszowi nawet 5 tys. dol. Jeśliby tę 
kwotę pomnożyć przez długie lata 
sekretarzowania polskiemu papie-
żowi, to uzbierają się setki milionów 
dolarów. Wiele znaków zapytania 
rodzi ofiarowywanie krwi i pamiątek 
po papieżu (handlowanie nimi, jak 

mówi wielu). Wątek finansowy to 
najmniej poznana sfera działalności 
Dziwisza, tej tajemnicy pilnie strzeże 
nie tylko sam don Stanislao, ale i ca-
ła struktura kościelna.

Dwóch autorów, Gerald Ren-
ner i Jason Berry, w książce „Śluby 
milczenia. Nadużywanie władzy za 
pontyfikatu Jana Pawła II” dokład-
nie opisało trwającą dziesięciolecia 
bezkarność Marciala Maciela, za-
łożyciela Legionu Chrystusa, który 
miał zawsze łatwy dostęp do Jana 

Pawła II. Ciągle jeszcze oczekuje na 
opisanie kariera byłego kardynała 
Theodore’a McCarricka, choć waty-
kański raport w jego sprawie część 
tajemnicy ujawnia. Wszystko miało 
swoją cenę. Najwyżej cenioną walutą 
była wierność doktrynie, a dokładniej 
rzecz ujmując, konserwatywnej wizji 
seksualności, i bezkrytyczna wier-
ność papieskiemu nauczaniu.

Te dwa wymiary katolicyzmu sta-
ły się wyznacznikiem doktryny Jana 
Pawła II. Stanisław Dziwisz miał bez-
błędne wyczucie oczekiwań suwere-
na. Podejrzani o brak wierności nie 
byli dopuszczani przed papieskie 
oblicze, nie mogli też liczyć na żadne 
urzędy, a często tracili nawet kate-
dry uniwersyteckie. Boleśnie prze-
konał się o tym już w 1979 r. jeden 
z najbardziej znanych teologów ka-
tolickich Hans Küng, który otworzył 
długą listę teologów oskarżanych 
o odejście od prawowiernej doktry-
ny. Zresztą nie wszyscy o ten dostęp 
się starali. Mówiąc krótko, katolicyzm 
za polskiego papieża stał się religią 
dworską z wszystkimi tego konsek- 
wencjami. Główną rolę w owym 
dworskim ceremoniale odgrywał 
osobisty sekretarz papieża. 

Kardynał obnażony

Nie o tym jednak traktował tekst 
Piegzy. Mówił o czymś zupełnie in-
nym. Już jego tytuł zdradzał treść: 
„Potężny polski kardynał Dziwisz 
oskarżony o tuszowanie przypadków 
pedofilii”. Jak się wydaje, tym razem 
Dziwisz się nie wywinie, a jego atak 
na ks. Tadeusza Isakowicza-Zale-
skiego (zdaniem kardynała główne-
go winowajcy całego zamieszania) 

wskazuje, że zdaje sobie sprawę 
z odpowiedzialności. Tyle że trafiła 
kosa na kamień, ks. Isakowicz-Zale-
ski w coraz liczniejszych i śmielszych 
wywiadach obnaża kłamstwa Dziwi-
sza. Janusz Szymik, główny boha-
ter wspomnianego reportażu, napi-
sał list do papieża Franciszka i ma 
nadzieję, że cały polski episkopat 
poda się do dymisji. Ten list został 
upubliczniony 8 października i żyje 
już własnym życiem. Pisze Szymik: 
„Obecnie, kiedy upubliczniłem swoją 

Wszyscy, którzy chcieli się ogrzać w cieple polskiego papieża, 
musieli zadbać o dobre relacje z don Stanislao.

Stanisław Dziwisz miał bezbłędne wyczucie oczekiwań Jana Pawła II.
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historię, kard. Dziwisz nie pierwszy 
raz zaprzecza, by miał jakikolwiek 
związek z tuszowaniem nadużyć na 
tle seksualnym. Wszyscy jednak wie-
my, że poczynając od lat 90., odkąd 
Jan Paweł II podupadł na zdrowiu, 
w Watykanie wiele od niego zależa-
ło. Dziś zaprzecza, że otrzymał od 
ks. Zaleskiego list w sprawie ofiar, 
w tym moje świadectwo”. Swój list 
kończy wezwaniem do działania: 
„Niestety, po 27 latach walki o spra-
wiedliwość straciłem już wiarę, że 
polscy biskupi i arcybiskupi są w sta-
nie poradzić sobie z problemem wy-
korzystywania seksualnego i że ma-
ją chęć i odwagę, by go rzetelnie 

wyjaśnić. Dlatego idąc za propozy-
cją kard. Dziwisza, proszę Cię, Ojcze 
Święty, o powołanie niezależnego 
składu takiej komisji i jak najszybsze 
wyjaśnienie mojej sprawy. Chcę, że-
by podobnie jak bp Tadeusz Rakoczy 
został przykładnie ukarany”. 

I tak powinno się stać. Sprawa 
jest tym pilniejsza, że chodzi o „ku-
stosza pamięci św. Jana Pawła II”, 
jak Dziwisz lubi się określać. A jeśli 
byłby przyzwoity, to powinien przy-
najmniej przeprosić ofiarę własnych 
zaniedbań. Nie ma bowiem prze-
sady w mówieniu i pisaniu, że od 
1978 r. polskim Kościołem katolic-
kim rządził sekretarz Jana Pawła II 
i to on ponosi współodpowiedzial-
ność za to, co w tym Kościele się 
działo, zwłaszcza za ciemne tego 
strony. Robił bowiem wszystko, co 
w jego mocy, by wiele spraw nie 
wylądowało na biurku polskiego pa-
pieża. Dzisiaj już wiemy, że papieski 
sekretarz mógł naprawdę wiele. Zo-
stało to dokładnie opisane zwłaszcza 
przez dwóch Amerykanów, domini-
kanina Thomasa Doyle’a i dziennika-
rza Jasona Berry’ego.

Ten pierwszy od wczesnych lat 80. 
jest obrońcą ofiar nadużyć seksual-
nych drapieżców w sutannach, drugi 
zaś autorem przełomowych książek 
związanych z mroczną postacią za-
łożyciela Legionu Chrystusa, Mar-
ciala Maciela Degollada. W obu tych 
narracjach Dziwisz pojawia się wie-
lokrotnie jako człowiek utrudniający 
dostęp ofiar i ich obrońców do Jana 
Pawła II. Swoistym podsumowaniem 

dziesiątków lat dziennikarskiego 
śledztwa i aktywności obrońców 
ofiar pedofilów w sutannach jest 
raport w sprawie McCarricka, który 
rzuca światło na praktyki tuszowania 
i chronienia pedofilów. 

Sprawa, o której napisał dla Ame-
rykanów Piegza, została wcześniej 
przez dziennikarza dokładnie opisa-
na na portalu Onet. Podjęły ją rów-
nież inne media. Najważniejsza w tej 
dramatycznej historii jest postać 
Janusza Szymika, ofiary seryjnego 
pedofila ks. Jana Wodniaka (patrz 
ramka). Ten ksiądz przez dziesięcio-
lecia nie tylko cieszył się powszech-
nym szacunkiem w Międzybrodziu 

Bialskim, ale też szczycił przyjaźnią 
hierarchów krakowskiego Kościo-
ła. Przez kilka lat pełnił zaszczytną 
funkcję kapelana kard. Franciszka 
Macharskiego. Sprawa zyskała do-
datkowe nagłośnienie dzięki sporo-
wi między ks. Isakowiczem-Zaleskim 
a kard. Dziwiszem. Dotyczy on tego, 
czy ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
dostarczył w 2012 r. kard. Dziwiszo-
wi list obciążający ks. Wodniaka.

Dziwisz zasłaniał się brakiem pa-
mięci, Isakowicz-Zaleski przytaczał 
zaś niezbite dowody, że tak właśnie 
się stało. Sprawa zrobiła się na tyle 
głośna, że kardynał zdecydował się 
na dłuższą rozmowę z dziennikarzem 
TVN 24 Piotrem Kraśką, w której za-
mierzał wszystko wyjaśnić. Emisja tej 
rozmowy 20 października okazała się 

prawdziwą katastrofą wizerunkową 
kardynała – odsłoniła wszystkie 
słabości sekretarza Jana Pawła II 
i „strażnika jego dziedzictwa”. Cel-
nie nazwała tę rozmowę katolicka 
teolożka Zuzanna Radzik, publikując 
następnego dnia na portalu młodych 
lewicowych katolików Kontakt tekst 
zatytułowany „Kardynał obnażony”. 
Radzik kończy go interesującą uwagą, 
której nie powstydziłby się najbardziej 
nieprzejednany antyklerykał: „Ciężko 
mi się ekscytować tym wywiadem, 
bo jest pełen dokładnie tego, czego 
się spodziewałam: niezrozumienia 

lub nieprzyznawania wagi problemu 
oraz, co za tym idzie, braku impulsu 
nawrócenia i oczyszczenia, a także 
ubranego w wytarte frazy krętactwa 
służącego chronieniu siebie i dawne-
go przełożonego”. I ostatnie zdanie: 
„Nie czekajcie już na nic, porzućcie 
złudzenia. Czas na czyszczenie struk-
tur, pociąganie do odpowiedzialności 
i głęboką reformę Kościoła”.

W podobnym tonie wypowiedział 
się Tomasz Terlikowski, a wpis za-
tytułowany „Kardynał Dziwisz, czyli 
ucieczka od odpowiedzialności” uka-
zał się na portalu katolickiej „Więzi”. 
Pisze Terlikowski: „Mam nieodpar-
te wrażenie, że to nie redaktor Piotr 

Kraśko zaorał kardynała. On 
zaorał sam siebie. Udawa-
niem, brakiem umiejętności 
wzięcia odpowiedzialności, 
mową-trawą”. I dodaje w iro-

nicznym tonie: „Tak, to jest takie ludz-
kie, każdy z nas próbuje uciec od 
odpowiedzialności, od swoich grze-
chów, od tego, w czym zawiódł. To ja-
koś zrozumiałe, ale nie trzeba udzielać 
wywiadu, żeby pokazać, że nie widzi 
się ofiar i że jedyne, o czym się myśli, 
to ucieczka od odpowiedzialności”. 

Moim zdaniem z powyższego 
wynika jedno: Dziwisz jest nie tylko 
twarzą polskiego Kościoła katolickie-
go. Ten Kościół jest właśnie taki jak 
sekretarz Jana Pawła II. Celebrujący 
swoją niezbywalność w przestrzeni 
publicznej i jednocześnie unikający 
jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
własne uchybienia. Co więcej, każdą 
próbę zwrócenia na nie uwagi trak-
tuje jako osobisty afront i atak na pa-
mięć świętego papieża.

Jak widać, sami katolicy stracili 
serce do sekretarza Jana Pawła II. 
Czas się zastanowić, jak do tego do-
szło, bo przecież nie może być tak, 
że jeden, nawet najmniej przemyśla-
ny wywiad odsłania nam zaskakującą 
prawdę o człowieku. Ten wywiad to 
raczej zwieńczenie długiej drogi ży-
ciowej Dziwisza. I nie pomoże mu 
już linia obrony oficjalnych mediów 
kościelnych z biuletynem KAI na cze-
le, który niepodpisaną relację z nie-
szczęsnego wywiadu zatytułował: 
„Kard. Dziwisz: Chcą przerzucić na 
mnie odpowiedzialność”.

Dziwisz nie tylko jest twarzą polskiego Kościoła katolickiego. 
Ten Kościół jest właśnie taki jak sekretarz Jana Pawła II.

Katolicyzm za polskiego papieża stał się religią dworską. 
Główną rolę w tym ceremoniale odgrywał osobisty sekretarz papieża. 
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Przypominam, że chodzi tu głów-
nie o sprawę krycia ks. Jana Wod-
niaka, pedofila, który dzięki temu, że 
przez lata unikał odpowiedzialności, 
krzywdził kolejne ofiary. W kwestii 
zaś szczególnie głośno podnoszo-
nych wysokich opłat od znanych 
i notorycznych pedofilów, takich jak 
założyciel Legionu Chrystusa Mar-
cial Maciel Degollado, pamięć aku-
rat Dziwiszowi wróciła z wyjątkową  
jasnością, gdyż powiedział, że słyszał 
o tym, że wina jest zrzucana na niego 
i na Jana Pawła II: „Na miłość boską, 
nigdy takich pieniędzy nie widziałem. 
A jeśli składał, to nie wiem gdzie”. 
Prawdopodobnie i te sprawy zostaną 
niebawem wyjaśnione.

Marne osobowości nie znoszą 
wybitnych

Wiadomo, że właśnie Dziwisz 
pospołu z nuncjuszem abp. Józe-
fem Kowalczykiem jest głównym 
odpowiedzialnym za dzisiejszy 
kształt polskiego episkopatu. To, że 
prawie 30 polskich biskupów jest 

obciążonych tuszowaniem pedofilii 
księży, w sposób pośredni obciąża 
również Dziwisza. Nie wspominam 
o innych „zasługach” polskich hierar-
chów, takich jak jednoznaczne opo-
wiedzenie się po stronie „Kościoła to-
ruńskiego” czy równie zdecydowane 
poparcie dla autorytarnej władzy PiS. 

Jednak dla mnie kwestia jest 
o wiele bardziej złożona i zasługuje 
nie tyle na mnożenie żarliwych za-
klęć i ostentacyjne oburzenie, ile na 
chłodne, analityczne podejście do 
instytucji, która na naszych oczach 
schodzi ze sceny dziejowej ostatecz-
nie skompromitowana. Ostatnim ak-
tem jest wyreżyserowany wspólnie 
z partią rządzącą spektakl zaostrze-
nia i tak już jednego z najbardziej 
restrykcyjnych praw aborcyjnych 
w Europie, do którego doszło w wy-
niku wyroku Trybunału Konstytucyj-
nego z 22 października. Przejdzie on 
do historii jako kompromitacja za-
równo polityki, jak i religii, które po-
dały sobie rękę w stworzeniu piekła 
dla kobiet w Polsce. Polska polityka 
pospołu z religią robią wszystko, by 

polskie kobiety nie opuściły tego pie-
kła. Na szczęście od 22 października 
wyszły na ulice i Strajk Kobiet stał się 
poważnym ostrzeżeniem zarówno 
dla polskiej klasy rządzącej, jak i dla 
polskiego kleru katolickiego.

Zejście Kościoła ze sceny dziejo-
wej nie stanie się ani jutro, ani po-
jutrze. Nie sprawi tego najbardziej 
nawet kompromitujący wywiad hie-
rarchy. Będzie to spokojne odcho-
dzenie z Kościoła kolejnych grup 
jego wyznawców. Tak się działo we 
wszystkich krajach Europy Zachod-
niej, łącznie z uchodzącą za wzór 
katolickości Irlandią, o czym ostatnio 
przypomniała w wywiadzie dla „Ga-
zety Wyborczej” była prezydent tego 
kraju Mary McAleese. Warto jej sło-
wa przywołać, bo stanowią celny ko-
mentarz do tego, co się dzieje w Pol-
sce: „Duchowni stali się nieistotni 
i stracili wpływ, zresztą z własnej 
winy. Dlatego autorytet Kościoła od 
pół wieku słabnie, a jego upadek na-
biera tempa, co widać w malejącym 
wpływie na publiczne dyskusje o ro-
li kobiet, prawach osób LGBTIQ+, 

Historia Janusza Szymika
Janusz Szymik jako 11-latek został ministrantem. Czuł się 

wybrany przez ks. Jana Wodniaka. „Początek tej historii sięga 
kwietnia 1983 r., kiedy ksiądz zabrał mnie swoim samochodem 
na drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski – opowiadał repor-
terowi TOK FM Grzegorzowi Koziełowi. – Dla mnie to było wiel-
kie przeżycie, bo Wodniak był dla mnie jak półbóg. Nie dość, że 
proboszcz, to jeszcze przecież były sekretarz kard. Macharskie-
go. Pierwsze kontakty seksualne nastąpiły w kwietniu 1984 r. 
Ksiądz zaprosił mnie po mszy do zakrystii, potem poszliśmy na 
plebanię. Zjedliśmy kolację. Proboszcz był serdeczny, opowia-
dał kawały. To mnie onieśmielało. Potem wstał, zakręcił mnie 
kilka razy w fotelu i bardzo mocno przytulił. Następnie wsadził 
moją rękę pod swoją koszulę, naprowadził na okolicę będącego 
w zwodzie członka. Dla mnie wtedy zawalił się świat, nie wie-
działem, co robić”.

Janusz Szymik mówił, że między nim a księdzem dochodziło 
do spotkań dwa-trzy razy w tygodniu: „W sumie naliczyłem, że 
między mną a księdzem doszło do 500 stosunków seksualnych, 
analno-oralnych, bo do tego się to sprowadzało”. 

Mężczyzna był molestowany przez księdza do czerwca 1989 r.
„O tym, co robił ze mną ks. Wodniak, mówiłem dwukrot-

nie bp. Tadeuszowi Rakoczemu. Wydawało mi się, że kiedy 
w 1993 r. wysłuchał mojego świadectwa, przyjął je ze zrozu-
mieniem. (…) Ale on o wszystkim opowiedział sprawcy i pozo-
stawił ks. Wodniaka na parafii – pisze Janusz Szymik w liście 
otwartym do papieża Franciszka, który w październiku br. 
ujawnił portal Onet. – Kolejny raz przedstawiłem ks. bp. Rako-
czemu swoje stanowisko w 2007 r. Również tym razem biskup 
nie zareagował (…). Swoją historię spisałem i przekazałem 

ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. (…) Ksiądz Tadeusz 
w 2012 r. przekazał moją historię bezpośredniemu przełożone-
mu bp. Rakoczego kard. Dziwiszowi. Nie przyniosło to jednak 
żadnego efektu. Sprawca był cały czas bezkarny. W tym czasie 
dopuścił się kolejnego nadużycia na szkodę osoby mi bliskiej. 
Dziś już wiem, że ofiar jest co najmniej kilkadziesiąt”.

W 2014 r. ks. Jan Wodniak został odwołany z funkcji pro-
boszcza. Decyzję o usunięciu księdza z parafii podjął następca 
bp. Rakoczego bp Roman Pindel. Kongregacja Nauki Wiary 
skazała kapłana na pięcioletni zakaz publicznego wypełnia-
nia posługi kapłańskiej oraz nakazała pobyt w odosobnie-
niu. Ksiądz odbywa tę karę na terenie zakonu franciszkanów 
w Wieluniu.

Źródła: TOK FM, Onet, Deon
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prawach do reprodukcji, prawach do 
aborcji, prawach dzieci w kontekście 
edukacji itp. Kościół walczył, prze-
grywając bitwy na wszystkich fron-
tach” („GW” 24 października 2020).

Czy jest jakieś logiczne lub choć-
by psychologiczne wyjaśnienie, dla-
czego Dziwisz krył biskupów, którzy 
ewidentnie kompromitowali Kościół? 
Wystarczy wspomnieć Henryka Gul-
binowicza, Juliusza Paetza, Sławoja 
Leszka Głódzia czy bohatera filmu 
braci Sekielskich „Zabawa w chowa-
nego” Edwarda Janiaka. Tę listę moż-
na zresztą długo ciągnąć. Jednym 
z możliwych wyjaśnień jest prosta 
zasada, że marne osobowości nie 
znoszą osobowości wybitnych czy 
chociażby mocnych, więc zadziałała 
selekcja negatywna.

Dopiero w tym kontekście można 
zrozumieć karierę Stanisława Dzi-
wisza, jako żywo przypominającą tę 
Nikodema Dyzmy. Powieść Tadeusza 
Dołęgi-Mostowicza była przenikliwym 
paszkwilem na kariery w sanacyjnej 
Polsce, który mógłby się odnosić do 
wielu karier w polskim Kościele kato-
lickim za długiego pontyfikatu Jana 
Pawła II. Podobnie jak w życiu lite-
rackiego pierwowzoru w historii tego 
syna podhalańskiej ziemi zaszły oko-
liczności, które wyniosły go na szczy-
ty kościelnej kariery, ale jego człowie-
cza miałkość sprawiła, że nie tylko go 
przerosły, ale wręcz doprowadziły do 
tego, że stał się przykładem, by za-
cytować jeszcze raz Zuzannę Radzik, 
„krętactwa służącego chronieniu sie-
bie i dawnego przełożonego”.

Budziłem jego irytację 
lub zniecierpliwienie

Moje drogi wielokrotnie krzyżowa-
ły się z drogami Stanisława Dziwisza. 
Były to przecięcia symptomatycz-
ne i rzucające wiele światła na jego 
osobowość i sposób postępowania. 
Znałem oczywiście wielu duchow-
nych, którzy przyjaźnili się i nadal 
przyjaźnią z kard. Dziwiszem i którzy 
tej przyjaźni zawdzięczają kościelne 
kariery. Moje zetknięcia z nim by-
ły incydentalne, być może on sam 
żadnego nie pamięta, czemu zresztą 
bym się nie dziwił. Przeważnie budzi-
łem jego irytację lub zniecierpliwie-
nie. Sądzę, że takich jak ja spotkał 
na swojej drodze tysiące i może to 
tłumaczy jego amnezję.

Raport watykańskiego Sekretariatu 
Stanu wskazuje uchybienia papieży, któ-
rzy pozwolili na awans byłego kardynała 
Theodore’a McCarricka mimo powtarza-
jących się zarzutów pod jego adresem 
o molestowanie seksualne. 

Oskarżenia przeciw McCarrickowi 
pojawiły się, gdy został nominowany 
na arcybiskupa Waszyngtonu. W rapor-
cie podzielono je na cztery kategorie. 
(1) „Ksiądz 1” twierdził, że widział 
McCarricka podczas aktu seksualnego 
z innym księdzem w czerwcu 1987 r., 
jego samego zaś McCarrick usiłował na-
kłonić do aktywności seksualnej później 
tego samego lata. (2) Seria anonimo-
wych listów wysłanych do Konferencji 
Episkopatu USA, Nuncjatury Apostolskiej 
oraz wielu kardynałów w USA w latach 
1992-1993 oskarżających McCarricka 
o pedofilię z jego „bratankami”. (3) Wia-
domym było, że McCarrick dzielił swoje 
łóżko z młodymi dorosłymi mężczyznami 
w rezydencji biskupiej w Metuchen i Ne-
wark. (4) Wiadomym było, że McCarrick 
dzielił swoje łóżko z dorosłymi seminarzy-
stami w domu na wybrzeżu New Jersey.

„Oskarżenia te zostały ogólnie pod-
sumowane w liście od kard. Johna 
O’Connora, arcybiskupa Nowego Jorku, 
28 października 1999 r. do Nuncjatury 
Apostolskiej, zaś sam Jan Paweł II do-
wiedział się o nich niewiele później”,  
czytamy w raporcie. 

Jan Paweł II początkowo zdecydował 
o wycofaniu kandydatury McCarricka. 
Zmienił jednak zdanie, gdy 6 sierpnia 

2000 r. McCarrick wysłał do bp. Sta-
nisława Dziwisza list, w którym pisał, 
że nigdy nie miał stosunków seksual-
nych z nikim ani nigdy nie dopuścił 
się wykorzystania seksualnego. List 
ten został przekazany papieżowi. 
Jan Paweł II McCarrickowi uwierzył 
i ostatecznie wybrał go na metropo-
litę Waszyngtonu. A w 2001 r. pod-
niósł do godności kardynała.

Nowy papież Benedykt XVI prze-
dłużył kadencję McCarricka w Wa-
szyngtonie o następne dwa lata. 
Ponieważ jednak do Watykanu do-
cierały kolejne informacje od jednej 
z ofiar duchownego, zwrócono się 
do McCarricka, by zrezygnował ze 
stanowiska arcybiskupa Waszyng-
tonu. Benedykt XVI przyjął jego rezy-
gnację w 2006 r.

W 2008 r. abp Carlo Maria Vigano za-
sugerował papieżowi rozpoczęcie śledz-
twa kanonicznego. Dochodzenia jednak 
nie wszczęto, poproszono tylko McCar-
ricka o „prowadzenie życia ukrytego, za-
niechanie częstych spotkań publicznych 
i zminimalizowanie podróży dla dobra 
Kościoła”. McCarrick kontynuował jed-
nak działalność w USA, podróżował po 
świecie, odwiedzał też Rzym.

Papież Franciszek początkowo nie 
widział potrzeby zmiany postępowania 
wobec McCarricka, „wierząc, że zarzuty 
zostały już przeanalizowane i odrzucone 
przez papieża Jana Pawła II, i wiedząc, 
że McCarrick działał aktywnie za pontyfi-
katu Benedykta XVI”. 

Zareagował, gdy w 2018 r. nagłośnio-
na została sprawa czynów pedofilskich, 
jakich McCarrick miał się dopuścić 
na początku lat 70. w Nowym Jorku, 
a potem pojawiły się następne sygnały 
o wykorzystywaniu, w tym o napaści 
seksualnej w konfesjonale. Kardynał 
najpierw otrzymał zakaz sprawowania 
posługi, a w lipcu 2018 r. papież przyjął 
rezygnację McCarricka z godności kar-
dynała. Proces kanoniczny zakończył się 
w lutym 2019 r. wydaniem przez Kongre-
gację Nauki Wiary dekretu, w którym 
uznano go za winnego czynów wobec 
nieletnich i dorosłych wraz z obciążającą 
okolicznością wykorzystywania władzy. 
Na tej podstawie Franciszek wydalił by-
łego kardynała ze stanu kapłańskiego.

Źródła: www.vaticannews.va, Onet.pl

Raport w sprawie Theodore’a McCarricka

FOT. JAKUB OSTAŁOWSKI/FORUM, GRZEGORZ CELEJEWSKI/AGENCJA GAZETA, AP/EAST NEWS
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W Rzymie z różnych powodów by-
wałem często, miało to związek albo 
z moimi studiami, albo ze sprawami 
zakonnymi. Najpierw w latach 1980-
-1985 studiowałem we Włoszech, 
a potem w zakonie pełniłem różne 
funkcje, które wymagały wyjazdu do 
Rzymu. Podczas jednego z takich po-
bytów spotkałem się z ks. Mieczysła-
wem Mokrzyckim, który jest moim 
krajanem. Gdy został on papieskim 
sekretarzem, spontanicznie zapro-
sił mnie do siebie i umówiliśmy się 
na kolejne spotkanie. Kiedy po kilku 
dniach zadzwoniłem na podany tele-
fon, w słuchawce zabrzmiał znajomy 
głos don Stanislao. Jego „słucham” 
skutecznie zamroziło dalsze kontakty 
z byłym, jak się dość szybko okaza-
ło, kolegą. Wiadomo, wszyst-
kie kontakty z otoczeniem 
Jana Pawła II nadzorował 
jedyny prawdziwy sekretarz. 
Choć Mokrzycki został w Wa-
tykanie do 2007 r., nigdy na niezależ-
ność się nie wybił. Był kontrolowany 
przez Dziwisza.

Inny charakter miały nie tyle spo-
tkania z Dziwiszem, ile jego reakcje 
na moje wywiady prasowe. Jeden 
z nich ukazał się w sierpniu 2003 r. 
w „Przekroju”, w przeddzień przyjaz-
du do Polski papieża. Na początku 
września wezwał mnie na dywanik 
prowincjał i zakazał mi wszelkich 
kontaktów z mediami. Gdy propono-
wałem napisanie np. w „Tygodniku 
Powszechnym” tekstu (co redakcja, 
a dokładnie Krzysztof Kozłowski, mi 
zresztą proponowała), prowincjał 
powoływał się na oburzenie Dzi-
wisza wymachującego numerem 
tygodnika z wywiadem, w którym 
określiłem Jana Pawła II mianem 
złotego cielca polskiego katolicy-
zmu. Nałożony na mnie zakaz jedy-
nie to potwierdził.

Inny przykład dotyczy swoistego 
„spiskowania” w Rzymie z przyjacie-
lem z lat dzieciństwa Karola Wojtyły, 
Jerzym Klugerem. Chodziło o kilka 
słów papieża na otwarcie muzeum 
w obozie zagłady w Bełżcu, gdzie 
wraz z pół milionem polskich Żydów 
została wymordowana niemal cała 
rodzina Klugera. Dla Klugera i dla 
mnie było rzeczą oczywistą, że don 
Stanislao takiej prośby nie przekaże 
(jako typowo polski ksiądz uważał, 
że papież i tak za dużo zajmuje się 
Żydami). Napisaliśmy więc wspólnie 
prośbę, którą Kluger przekazał papie-
żowi do rąk własnych. Było to na tyle 
skuteczne, że przy otwarciu muzeum 
takie słowa zostały przez lokalnego 
biskupa odczytane.

Wreszcie wywiad najsłynniejszy, 
bodaj z 2005 r., tuż po śmierci Jana 
Pawła II, dla belgijskiego „Le Soir”, 
w którym nazwałem polskiego pa-
pieża rozsierdzonym proboszczem. 
Wtedy prowincjał nie tylko zakazał mi 
kontaktu z mediami, ale również po-
zbawił mnie możliwości prowadzenia 
wykładów w Ignatianum, gdzie wów-
czas byłem kierownikiem Katedry An-
tropologii Kultury. Koniec tych przy-
gód jest wiadomy. W lipcu opuściłem 
zakon i podjąłem pracę na prywatnej 
uczelni, której rektor sam zatrudnienie 
mi zaproponował. Okazało się jednak, 
że nowy rządca archidiecezji o mnie 
pamiętał i zrobił wszystko, bym Kra-
ków na zawsze opuścił. 

A było to tak. W październiku 
2005 r. miałem rozpocząć wykła-
dy w Akademii im. Andrzeja Frycza  
Modrzewskiego, z którą miałem pod-
pisaną umowę o pracę na rok. Jednak 

dość nieoczekiwanie zostałem we-
zwany przez jednego z zarządzają-
cych uczelnią i dowiedziałem się, że 
niestety nie mogę pracy podjąć, bo… 
muszą mnie zwolnić. Chodziło o to, 
że swoją obecnością szkodzę uczel-
ni, a dokładnie o to, że kardynał nie 
mógł znaleźć w kalendarzu terminu, 
by poświęcić nowe skrzydło uczelni, 
mruczał przy tym: „No bo wy tam 
macie tego Obirka”. Dopiero zapew-
nienie, że się mnie zwolni, umoż-
liwiło wspomniane poświęcenie. 
Gdy dziennikarz „Polityki” Krzysz-
tof Burnetko dopytywał kapelana 
kard. Dziwisza, czy to prawda, ten 
odpowiedział, że „kardynał ma waż-
niejsze sprawy na głowie niż zajmo-
wanie się Obirkiem”. Akurat jestem  

skłonny w to uwierzyć, jednak faktem 
jest, że pracę straciłem wskutek dzia-
łań zapracowanego hierarchy.

Na tym historię właściwie można 
zakończyć. A w sprawie don Stanis- 
lao pozostaje czekać na wynik do-
chodzenia wiadomych watykańskich 
dykasterii, które mają wszystko wy-
jaśnić. Ale być może wyniki tych 
dochodzeń okażą się „ich prywatną 
opinią”, bo przecież polski katolicyzm 
kieruje się własną logiką, dla której 
zdanie papieża nie-Polaka nie ma 
większego znaczenia.

Czy to, co napisałem, oznacza 
koniec kariery Stanisława Dziwisza 
i jego odejście na śmietnik historii 
w niesławie? Trudno dociec. Wszyst-
ko zależy od reakcji zwykłych ludzi, 
którzy po prostu zaczynają mieć 
dość obecności w ich życiu kościel-
nych karierowiczów. 

Stanisław Obirek

To, że prawie 30 polskich biskupów jest obciążonych tuszowaniem 
pedofilii księży, w sposób pośredni obciąża również Dziwisza.
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Rozmawia Roman Kurkiewicz

Rada Konsultacyjna przy Ogólnopol-
skim Strajku Kobiet to pomysł na co?

Marta Lempart: – Od razu była po-
trzeba zbierania postulatów wykrzy-
czanych na ulicy. Spływały w setkach 
mejli, rozmów, telefonów, wpisów na 
społecznościówkach. Zbierał je Ad-
rian, jeden człowiek, opracowywał, 
przekazywał mnie. I niemal od razu 
okazało się, że to jest nie do przero-
bienia, uporządkowania, merytorycz-
nego ogarnięcia przez dwie osoby. 
Rada ma pomagać, a nie radzić?

ML: – Ma zapierdalać.
Ludzie słyszą „rada”, to znaczy, 
że będzie rządzić.

Klementyna Suchanow: – Nie. 
Rada pracuje dla ludzi. Na potrzeby 
organizującego protesty OSK.

ML: – My (ja i Klementyna) jeste-
śmy złym policjantem. Gdyby ludzie 
w radzie zapomnieli, że mają rolę słu-
żebną, że mają słuchać, zbierać po-
stulaty, dać głos ludziom ulicy, a nie 
realizować swoje najlepsze pomysły 
i wizje – to my wkroczymy. Rada ma 
opracować pakiety postulatów, przy-
gotować rozwiązania, które można 
wdrażać, proponować.

KS: – Ludzie z rady mają swoje 
doświadczenie, nierzadko aktywi-
styczne, teoretyczne, życiowe – mo-
gą zaproponować rozwiązania.

ML: – Ale zadaniem rady nie jest 
napisanie programu Polska 2060. Ra-
da ma powiedzieć, co robić.
Czyli rada zbiera postulaty, przed-
stawia w spójnej formie i potem...

KS: – Nie potem, już! Tworzy na-
rzędzia nacisku na władzę od razu: 
macie w tej sprawie zrobić to i to. 
Czytelnie mówi, o co chodzi ulicy, 
i przymusza rząd do reakcji, jedno-
cześnie obnażając jego niekompe-
tencję, która co prawda i tak jest 
znana, ale nigdy dość przypomina-
nia. Rada pokazuje, że obywatele/
obywatelki w dwa, trzy tygodnie 
rozpoznają problemy i znajdują roz-
wiązania, a wy tu latami siedzicie na 
stołkach za grube pieniądze i gówno 
zrobiliście. A ludzi jeszcze bardziej to 
wkurzy, bo de facto pokaże, że rząd 
nie jest nam do niczego potrzebny, 
bo my sami możemy w dużo lepszy 
sposób zaopiekować się sobą.

Naszym problemem jest to, że 
od kiedy powstała rada, media chcą 
wiedzieć, czy organizujemy partię 

polityczną. To kształtuje taką wizję, 
że jest jakaś klasa polityczna, która 
uprawia politykę, a z drugiej stro-
ny jest społeczeństwo posłusznych 
owieczek, które ją realizuje, wykonu-
je polecenia. Chcemy odwrócić ten 
porządek – obywatele sami tworzą 
swoją politykę, sami lepiej sobie 
z tym radzą. I do niczego rządu nie 
potrzebują. A rząd może się dowie-
dzieć, że społeczeństwo teraz czegoś 
od niego chce, a nie tylko co cztery 
lata znowu ich wybierze po kampanii 
kłamstw i propagandy.
Znasz rząd, który czegoś się 
nauczył od ludzi?

KS: – Nie, ale społeczeństwo się 
uczy. I na nim nam zależy, a nie na 
politykach, ci niech się uczą sami.
Rada miała w pierwszym rzucie  
kilkadziesiąt osób, wybranych  
według jakiegoś klucza.

KS: – Pierwszy skład został wska-
zany przez OSK i jego doradców.
A teraz trwa budowa formuły otwar-
tej czy poszerzonej?

KS: – Tak, nie chciałyśmy zaczy-
nać od otwartej formuły, bo ciągle 
byłaby otwierana. A my w Strajku 
jesteśmy bardzo przewrażliwio-
ne na punkcie bycia skutecznymi. 
Jeśli mamy do wyboru dwie drogi, 

KLEMENTYNA SUCHANOW I MARTA LEMPART 
z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Tworzymy narzędzia nacisku na władzę. 
Przymuszamy rząd do reakcji, jednocześnie 

obnażając jego niekompetencję

Rząd musi odejść, 
rada pomoże

FOT. ALBERT ZAWADA/AGENCJA GAZETA
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zawsze wybierzemy drogę bardziej 
skuteczną. I tak wybrałyśmy w spra-
wie rady. Jesteśmy pod presją cza-
su. Ulica nie będzie trwała wiecznie. 
Nie do końca też jest dobrze w sy-
tuacji covidowej wzywać ludzi nie-
ustannie na ulicę. Rada tworzy jakby 
drugi front obok protestów.
A jest jakiś pomysł na reprezentację 
tych oddolnych protestów?

KS: – Na reprezentację – na razie 
nie. 13 listopada skończył się otwarty 
nabór do rady, zgłaszali się eksper-
ci, środowiska, osoby koordynujące 
prace zespołów. A potem ma to już 
być otwarte dla wszystkich, żeby się 
odnieść do zebranych postulatów, 
żeby za pomocą cyfrowych narzędzi 
tę część debaty potraktować maksy-
malnie partycypacyjnie.

Rada z całą pewnością nie jest 
ciałem, które reprezentuje protestu-
jących. Przetwarza merytorycznie 
to, co słychać na ulicy. Mamy taką 
analizę Społecznego Komitetu Anali-
tycznego, środowiska badaczy rynku 
i zachowań społecznych, która bada 
i opisuje uważnie język protestów, 
postawy młodych ludzi, pola emocji 
wokół protestów.

Samą Radę Konsultacyjną traktu-
jemy jako ciało eksperckie w kontrze 
do niekompetentnego rządu. Chce-
my przywracać wiek oświecenia i ro-
zumu w Polsce. Nie chcę być zasypy-
wana setkami opinii o szczepionkach, 
chcę wiedzy i faktów, uznania dla 
nauki. Niby banalne, ale ostatnio te 
wartości są jakby zapomniane.

I ponieważ rada ma odgrywać ta-
ką rolę, to ma taką, a nie inną struk-
turę wiekową.
Czyli nie boli was, że rada jest za 
stara na takie młode protesty?

KS: – Mnie to nie boli. Twarzą 
tych protestów stali się młodzi lu-
dzie, ale to nie jest tylko ich protest. 
W ostatnich latach protestowali star-
si, a teraz młodzi to przejęli. A my 
przecież jesteśmy ich matkami i też 
tam jesteśmy. To bardzo międzypo-
koleniowa rzecz. Kiedy głos zabierają 
uczestniczki powstania warszawskie-
go, widzę absolutną łączność między 
nimi a tymi młodymi, one walczyły 
na barykadach w ich wieku. Młodość 
ducha nie jest związana z metryką.

To jest protest młodych i niech ich 
będzie jak najwięcej, ale akurat rada 
zajmuje się czymś innym. Jeśli kie-
dyś dojdzie do zmiany politycznej, 
zmiany rządu – to nie wiem...

Dymisja rządu jest postulatem 
tego ruchu?

KS: – Dymisja rządu jest głównym 
postulatem wybrzmiewającym na 
ulicach tak dobitnie, że bardziej się 
nie da.
Mówisz o słowach...

KS: – …na j i na w. Tak. Jeśliby 
kiedyś doszło do rozmów takich jak 
w 1989 r., to młodzi muszą siedzieć 
przy stołach negocjacyjnych – to 
oczywiste. Również nastolatki poni-
żej 18. roku życia, bo są dużą częścią 
tych protestów. To jest nowe, nie-
zwykłe pokolenie dzieci świadomych 
politycznie, to pierwsze takie pokole-
nie po 1989 r.
Niewidoczne pokolenie, które prze-
mówiło pełnym, mocnym głosem – 
nieprzewidywalnie.

KS: – A rada teraz bardzo spuchła, 
rozrosła się, w niektórych zespołach 
jest nawet po kilkadziesiąt osób.
Zamknęłyście nabór 13 listopada, 
co ze spóźnialskimi?

ML: – Jak ktoś będzie bardzo su-
per, to i tak go weźmiemy.

KS: – Najważniejsze, czego dotąd 
się nauczyłyśmy, to oparcie się na 
zaufaniu między ludźmi. I lojalności. 
Ludziom z rady dajemy wolność do-
boru współpracowników.

ML: – Dajemy im pomoc organi-
zacyjną, zatrudniamy do tego ludzi.
Było 13 pól walki grupujących naj-
ważniejsze kompleksy postulatów. 
Co teraz?

ML: – Na pewno dochodzi jeszcze 
kultura. Jest mnóstwo głosów, że nie 
można jej pominąć. Ale ulica tego 
nie wykrzyczała.

KS: – Telewizja, kłamstwa, propa-
ganda – owszem.
Które z grup postulatów wyraźnie 
urosły?

ML: – Edukacja. Gigant!
KS: – Dorota Łabuda uruchomiła 

sama ogromną energię w zbieraniu 
głosów na temat edukacji i także włą-
czyła sporo młodych ludzi.
Któreś grupy postulatów tworzą 
wyraźnie szpicę?

KS: – Wybijają się oczywiście pra-
wa kobiet i w dobie pandemii: edu-
kacja, ochrona zdrowia, rynek pracy. 
Dzieci zostają bez komputerów do 
nauki podczas pandemii – szok.
Macie harmonogram kolejnych 
kroków?

KS: – Na pewno język eksperc-
ki będziemy musiały przełożyć na 
przystępny.

A co z tą reprezentacją?
ML: – Jak będzie taka potrzeba, 

będziemy to robić, teraz czekamy na 
efekt pracy rady. Przyszła reprezen-
tacja musi mieć z czym iść chociażby 
do rozmów. Porządkujemy teraz ten 
głos protestu.

KS: – Prace rady mają cisnąć na 
rząd, ale w scenariuszu „zmiana rzą-
du” może to być pakiet pierwszych 
zmian i nowych regulacji. I to będą 
postulaty z mandatem ulicy, trudno 
będzie politykom je zakwestionować, 
bo to prawdziwy głos ludu, który mu-
si zostać wysłuchany. Z kolei pomy-
sły na rozwiązania zostaną już skon-
sultowane z ludźmi. To nowy model 
sprawowania władzy, samorządzenia 
się społeczeństwa. I zupełnie nowy 
model komunikowania się obywate-
li/obywatelek z władzą. To ekspery-
ment polityczny, żeby wywrócić do-
tychczasowy system. To inwestycja 
w społeczeństwo. Co z tym zrobią 
politycy? Mogą być durni jak dotąd 
albo się włączyć.
Świat polityki instytucjonalnej 
z wami rozmawia czy stoi z boku 
i się przypatruje?

KS: – Rządzący srają w gacie, ale 
starają się tak to robić, żeby nikt nie 
widział. Ale i tak ten smród czujemy.
A opozycja?

ML: – Kontaktujemy się roboczo. 
Zachowuje się podejrzanie przyzwo-
icie. Boi się… zepsuć. A jednocześnie 
zrobiła coś, co należało zrobić dawno 
– zarówno Lewica, jak i Koalicja Oby-
watelska mają mapy posłów i posła-
nek angażujących się we wspieranie 
protestujących. Masowo. I dogadują 
się w tym między sobą.

KS: – Siadają z nami na ulicy. Jed-
nej posłance urwałam nawet pasek 
od płaszcza, kiedy nas policjanci wy-
szarpywali i chcieli wynieść z grupy 
protestującej pod MEN. W pierwszej 
chwili jej nie poznałam, potem prze-
praszałam za urwany pasek.
Jesteście zadowolone z tej rady?

ML: – Tak, choć nie ma jak walczyć 
z kłamstwem, że to rada starych ludzi.

KS: – I jest w niej ponad 90% 
kobiet, a i tak krytycy zauważą tych 
czterech facetów. Rada powstaje, 
formuje się. Dobrze jednak wiedzieć, 
że to nie jest czysty żywioł, że każdy, 
kto wyśle mejl ze zgłoszeniem, wej-
dzie do rady. Dopiero wciągnięcie do 
prac przez koordynatorki zespołów 
czyni ją/jego taką osobą.

r.kurkiewicz@tygodnikprzeglad.pl




