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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

WILHELM SASNAL, malarz
Słowa „polskość” czy „patriotyzm” 
zostały tak przywłaszczone, zawładnięte 
przez jedną stronę i zdewaluowane, 
że już nic nie znaczą.
„Tygodnik Powszechny”

PETER BROWN, historyk brytyjski
Fałszowanie historii jest gorsze 
od niepamięci.
„Forum”

CYTATY

Gdy ambicja przerasta możliwości

Przyszedł w moim życiu taki moment, że coraz częściej 
komuś współczuję. Ostatnio dotknęło mnie to wobec 
polityków PiS, senator Lidii Staroń i Roberta Lewan-

dowskiego. Zacznijmy od rządu Zjednoczonej (to takie sło-
wo żarcik) Prawicy. I spróbujmy się postawić w jego sytu-
acji. Wiadomo, że trzeba się komunikować. Telefonicznie 
lub mejlowo. Proste, prawda? Tak, ale nie w Polsce. U nas 
premier Morawiecki i jego najbliżsi współpracownicy nie 
mogą mieć, z oczywistych powodów, zaufania do ministra 
Kamińskiego, któremu podlegają służby. Wiadomo, kto 
jest najważniejszym adresatem wiedzy, jaką mają służby 
kontrolujące tzw. bezpieczną korespondencję. Ci, którzy 
chcą ominąć prezesa, ale też przeciwników politycznych 
z własnego obozu, korzystają z poczty prywatnej. Ta z ko-
lei jest stosunkowo łatwa do przechwycenia przez hake-
rów. Bardzo to marne położenie.

Mówimy o stronie technicznej. I o tym, co każdy urzęd-
nik państwowy musi wiedzieć przed szkodą. Ataki cyber-
netyczne od lat są przecież smutną normą.

Najważniejszy jest więc nie lament po szkodzie, ale 
ocena tego, co wyciekło. W przypadku polityków PiS 
już ta skromna część ujawnionych informacji jest moc-
no kompromitująca. Prezes Kaczyński chce, jak kobra, 
zahipnotyzować opozycję i media, by nie mówiły o tym, 

co najważniejsze, czyli o treści korespondencji. A tych, 
którzy się wyłamują, straszy, że uderzają w polskie spo-
łeczeństwo i destabilizują nasz kraj. Jest dokładnie od-
wrotne. Zadufani w sobie amatorzy w poufnych mejlach 
rozważali kretyńskie pomysły i bardzo niebezpieczne 
scenariusze działań. Cóż do tego dodać? Nasze społe-
czeństwo, mimo wielu wad, niczym sobie nie zasłużyło 
na aż tak marną władzę.

Żal mi się zrobiło także senator Staroń. Tej, która 
po wykreowaniu się na Matkę Boską zwykłych ludzi 
zapragnęła zostać rzecznikiem praw obywatelskich. Jak 
duży był to błąd, mogli się przekonać wszyscy, którzy wi-
dzieli przesłuchanie kandydatki w Senacie. Oglądałem. 
Z każdym pytaniem pani Staroń coraz bardziej się pogrąża-
ła. Na większość pytań nie potrafiła odpowiedzieć, bo albo 
niewiele rozumiała, albo bała się ujawnić, co naprawdę 
myśli. Nie potrafiła za to ukryć nienawiści do wszystkich, 
z którymi przegrała po długich procesach. Pani Staroń 
uznaje tylko te wyroki sądowe, które są dla niej korzystne.

I na koniec Robert Lewandowski. Znamy wszyscy jego 
osiągnięcia. Ale na kapitana reprezentacji się nie nadaje. 
Nie ten charakter, nie ta osobowość, skromna charyzma. 
Ale kapitanem jest. Bo bardzo chce! Żal więc trenera, re-
prezentacji też.
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 Kim są wyborcy lewicy? 
Od wyborów parlamentarnych w 2005 r., kiedy do wła-

dzy doszła prawica, następuje powolna pacyfikacja lewicy. 
Rozpoczęła się ona nie w Warszawie, tylko na samym dole: 
w miasteczkach, wsiach, małych gminach, i trwa. Dzisiaj 
nie warto się chwalić lewicowymi poglądami. Ludzie to zro-
zumieli, ale swoje wiedzą. To, że dzisiaj lewica ma ok. 10% 
poparcia, jest dużym sukcesem. Ważne, aby w parlamencie 
funkcjonowała, miała swoje zdanie, a wchodzenie w układy 

z prawicą jest szkodliwe, tym bardziej 
że ta prawica i tak dla lewicy nie ma 
szacunku. Może być ciężko, ale jak 
umiesz liczyć, to licz na siebie. Lewica 
niech postępuje tak samo.

Andrzej Kościański
•

Wyborcy lewicy to nadal robotnice 
i robotnicy, ludzie pracy najemnej. Pro-

blem w tym, że są heteroseksualni, za biedni na ekologię 
i technologię, oczekują sprawnego państwa. I o ile lewica 
w tej ostatniej kwestii ma coś do zaoferowania, o tyle nie 
ma oferty dla większości. Skupiając się na mniejszościach, 
zawsze będzie marginesem rozgrywanym przez liberałów.
 Piotr Szymczak

•
Lewica musi być lewicowa, wyrazista i w żadnym wy-

padku nie może być przystawką jakiejkolwiek partii. Dla 
mnie odmłodzona twarz Lewicy (zjednoczonej) jest czytelna 
i budzi nadzieję. Basia Jaworska

  Od Giertycha do Czarnka
Porażający jest artykuł „Od Giertycha do Czarnka” (PRZEGLĄD 

nr 25) o – chciałoby się napisać – sytuacji w edukacji i oświacie, 
ale przecież tak naprawdę jest to opis jej kontrreformacyjnego 
zjazdu w stronę nieuctwa i ciemnoty! W historii Europy już tak 
było. O tym, jak wygląda świat, a raczej wszechświat, starożytni 
wiedzieli. Wiedziały to ludy zamieszkujące różne 
części naszego kontynentu. No i stało się tak, że 
udało się zrodzonej w Azji autokratycznej świato-
poglądowej satrapii zawładnąć umysłami podbi-
tych ludów na kilkanaście wieków!

Teraz jest przecież podobnie. Ile trzeba będzie 
czekać na nowego Kopernika, który przywróci nam 
to, co chcą nam zabrać zrodzone w zatęchłych 
kruchtach antyhumanistyczne w swojej istocie 
prądy konserwatyzmu opartego na religijnym fanatyzmie?

Smutna jest konstatacja red. Beaty Igielskiej: gdy ministrem 
edukacji miał zostać Roman Giertych – protestowali uczniowie. 
Gdy Anna Zalewska likwidowała gimnazja – protesty były sym-
boliczne. Gdy Przemysław Czarnek wygłasza światopoglądowe 
farmazony – środowisko edukacyjne i naukowe milczy!

Jeżeli komuś się wydaje, że te działania dotyczą tylko wrażliwe-
go obszaru historii i spraw społecznych – głęboko się myli! Ten ob-
skurancki zjazd odbija się na całości cywilizacyjnych standardów, 
których w Polsce, europejskim kraju należącym do Unii, wspólnoty 
państw i narodów tworzących system wartości XXI w., nie zaznali-
śmy. Czy ktoś tę walkę podejmie? Czy jako społeczeństwu jest już 
nam wszystko jedno? Może jakaś lewica???

Janusz M. Kowalski

FOT. REUTERS/FORUM 

Czerwony dywan przed willą La Grange przed szczytem USA-Rosja w Genewie, 16 czerwca 2021 r.

ZDJĘCIE TYGODNIA



On mówić, że Michnik być zły
Frapuje nas takie oto pytanie. Dlaczego do obrabiania ży-
ciorysu Adama Michnika biorą się zwykle ludzie z gatunku 
„lotny jak furmanka”? Albo tacy, dla których język ojczysty 
jest zbyt trudny, by go sensownie używać. Natura jakoś 
szczególnie uwzięła się na Piotra 
Woyciechowskiego. Tego od list 
agentów Macierewicza i który za 
dojnej zmiany krótko rządził Polską 
Wytwórnią Papierów Wartościo-
wych. Na tyle krótko, że ta waż-
na firma szczęśliwie przeżyła. Na 
osłodę przytuliła go Polska Funda-
cja Narodowa, pisowski pomysł na 
pompowanie wielkiej kasy swoim. Woyciechowski dorabia, 
prowadząc ipeenowskie panele. Dzięki dyskusji nad książką 
Graczyka o Michniku wiemy, że dla Woyciechowskiego nie 
tylko takie słowa jak mea culpa czy omerta są zbyt trudne, by 
je prawidłowo wymówić. Wiemy więcej. Wiemy, że grama-
tyki uczono Woyciechowskiego bez powodzenia. Co słychać 
za każdym razem, gdy się odezwie.

Uczelnia Ordo Iuris za nasze
Jeśli ktoś wysadzi z siodła prezesa Kaczyńskiego, to czeka 
nas spora niespodzianka. Tropy prowadzą do Ordo Iuris. 
Nikt tak dobrze jak oni nie wykorzystał strumienia pienię-

dzy, które dała władza. 
Ogromne publiczne pie-
niądze poszły na tworze-
nie struktur i ośrodków 
propagandowo-ideolo-
gicznych Ordo Iuris. Na 
razie celem tej organiza-
cji jest budowa i umac-

nianie wpływów. Zwłaszcza w środowiskach akademickich, 
prawniczych i biznesowych oraz służbach. Najnowszy twór 
to Collegium Intermarium. Celem tej uczelni jest stworzenie 
sieci, której idee będą zaszczepiane nie tylko w Polsce, ale 
i w innych krajach Międzymorza. Ambitnie. Bo i co się ogra-
niczać, skoro minister Czarnek płaci. Nie ze swoich i bynaj-
mniej nie bezinteresownie. Przyglądajmy się, jak PiS buduje 
sobie silnego konkurenta.

Rau dzwoni. Waszyngton nie odbiera
Mało komu znany Zbigniew Rau, którego dojna zmiana obsa-
dziła w roli marionetkowego ministra spraw zagranicznych, 
dał głos w „Rzeczpospolitej”. Brawo za 
szczerość. I za pokazanie, jakie są kuli-
sy naszych stosunków z USA. Ale też 
z Niemcami i Francją. No i oczywiście 
z Rosją. Najgorzej wypadają Ameryka-
nie. Ekipa Bidena nie znalazła czasu na 
spotkanie z Dudą i politykami PiS. Dla-
tego popełniają błędy. Ba, całą kaskadę 
błędów. A w ogóle według Raua polityka USA oparta jest 
na błędnych założeniach. Nie to, co nasza. Minister żali się, 
że wredni Amerykanie nawet telefonów od nas nie odbiera-
ją. Zapomnieli już, że polscy żołnierze ginęli za nich w Iraku 
i Afganistanie. Biedny Rau mało z tego rozumie.
Ale kto na miejscu Amerykanów miałby czas na pogawędki 
z Dudą, Morawieckim czy nieszczęsnym Rauem?
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Od początku pandemii w Polsce infekcję korona-
wirusem potwierdzono u 2 878 466 osób, z których 
74 782 zmarły (stan na 18 czerwca).

1,152 bln zł wyniósł dług publiczny na koniec pierw-
szego kwartału 2021 r. 

Najgorzej polskim przedsiębiorcom pracuje się z Fran-
cuzami. Przodują w czarnej księdze przygotowanej 
przez ministerstwo Gowina. Francuzi akceptują polskie 
firmy tylko w roli tanich podwykonawców. A w Polsce 
wieś jęczy z powodu praktyk BNP Paribas, wysysa-
jącego z kredytów dla gospodarstw, ile tylko się da.

Michał Dworczyk, szef gabinetu premiera Morawiec-
kiego, ma niebywałą skłonność do wpadek. Najnow-
sza to używanie prywatnego adresu mejlowego do 
korespondencji służbowej. Jest co czytać. Aż głowa 
puchnie od głupoty tej ekipy.

4,8% wyniosła inflacja w maju 2021 r.

O 175 tys. więcej przestępstw gospodarczych było 
w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.

Tylko 2,3% słuchaczy trwa jeszcze przy radiowej 
Trójce. Ponad połowa odeszła, bo nie chce wysłuchi-
wać topornej propagandy dojnej zmiany. Równie wielki 
spadek słuchaczy, do 4,7%, ma na koncie Jedynka.

68% mężczyzn i prawie 53% kobiet w Polsce ma pro-
blem z otyłością.

Konrad Fijołek, popierany przez opozycję, został wy-
brany na prezydenta Rzeszowa już w pierwszej turze, 
uzyskując 56,5% głosów.

Ignacy Gogolewski, jeden z najwybitniejszych w historii 
aktorów, reżyser teatralny i filmowy, dyrektor teatrów, 
prezes ZASP, obchodzi 90. urodziny. W latach 80. wyła-
mał się z bojkotu telewizji w stanie wojennym. Był człon-
kiem Rady Krajowej PRON. Jest szanowany i kochany 
przez Polaków. Ad multos annos, Jubilacie.

Andrzej Mleczko, którego rysunki są ozdobą naszego 
tygodnika, został wraz z noblistką Olgą Tokarczuk Ho-
norowym Obywatelem Krakowa. Andrzejowi gratulu-
jemy także 50-lecia działalności artystycznej.

797 tys. cudzoziemców było zarejestrowanych w ZUS 
na koniec maja. Legalnie pracujących w Polsce obco-
krajowców jest o 127 tys. więcej niż przed pandemią.

Adam Kiciński, prezes i akcjonariusz CD Projektu, pro-
ducent gier komputerowych, zarobił wraz z premia-
mi w 2020 r. ok. 29 mln zł. Jest to najwyższy zarobek 
w Polsce.

70-lecie urodzin obchodzi twórca i redaktor naczelny 
PRZEGLĄDU Jerzy Domański. Ad multos annos, Drogi 
Redaktorze.

FOT. YOUTUBE



Jakie powinny być strategiczne cele Polski?

DR JACEK KUCHARCZYK,
Instytut Spraw Publicznych

W bardzo niepewnej sytuacji globalnej 
głównym celem strategicznym Polski, ja-
ko kraju w skali Europy średniej wielkości, 
a w skali świata wręcz małego, powinny 
być działania na rzecz wzmacniania ła-
du międzynarodowego oraz umacniania 
naszego prestiżu i wpływów w najważ-
niejszych instytucjach, takich jak NATO, 
UE, Rada Europy, OBWE czy ONZ – czyli 
odwrotność obecnej polityki PiS. Drogą 
do tego celu powinno być budowanie sil-
nych związków z kluczowymi partnerami 
międzynarodowymi – Niemcami, USA 
czy Ukrainą. W polityce wewnętrznej naj-
pilniejszym zadaniem jest postawienie na 
merytokrację, czyli zakończenie obecnego 
rozdawnictwa urzędów z klucza partyjnego.

MICHAŁ SYSKA,
Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a

Przed Polską stoją wielkie wyzwania 
ekonomiczne, klimatyczne i demograficzne. 
Starzenie się społeczeństwa, wyludnianie 
się mniejszych i średnich miast, globalne 
ocieplenie oraz postępująca cyfryzacja pra-
cy wymagają spójnych polityk ekonomicz-

nych i społecznych, które wzajemnie się 
warunkują i sprzyjają tworzeniu nowych, 
dobrych miejsc pracy w nowoczesnych, 
zielonych sektorach, pobudzają innowacje 
i redukują nierówności społeczne. W takiej 
strategii wydatki na dobre usługi publiczne 
(zdrowie, edukację, transport zbiorowy) 
traktowane są jako inwestycja w rozwój. 
Jej realizacja wymaga mądrej polityki mię-
dzynarodowej, która wzmacnia pozycję 
demokratycznego państwa wobec operu-
jącego ponad granicami i wymykającego 
się społecznej kontroli kapitału.

PROF. DARIUSZ JEMIELNIAK,
teoretyk zarządzania, 
Akademia Leona Koźmińskiego

Celem strategicznym powinno być 
zabezpieczanie kraju przed ryzykiem ze-
wnętrznym, w szczególności ze strony 
Rosji. Jedynym realnym sposobem, by to 
osiągnąć, jest ścisła integracja europejska. 
Powinniśmy w związku z tym wyznaczyć 
realny harmonogram wprowadzenia euro, 
wspierać integrację sądownictwa oraz 
w jak największym stopniu wspólnych 
sił wojskowych. Z kolei cele gospodarcze 
powinny obejmować rozwój wsparcia 

cyfrowego. Zamiast monumentalnych in-
westycji, takich jak Centralny Port Komu-
nikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, 
celem powinno być wykonanie skoku cy-
wilizacyjnego, czyli np. silne wsparcie roz-
woju systemu transportowego Hyperloop, 
a także studiów z zakresu sztucznej inteli-
gencji i styku data science z biznesem.

JACEK OLEJNIK,
czytelnik PRZEGLĄDU  

Kilka takich celów to: odejście od pa-
liw kopalnych; zakończenie autorytaryzmu; 
zmiana wektora naszej obecności w UE, 
od kierunku polexitu promowanego przez 
obecne władze w stronę integracji i mądrej 
współpracy z innymi państwami; naprawa 
relacji z USA; pełen rozdział Kościoła od 
państwa; odpolitycznienie mediów pań-
stwowych i wspieranie wolności słowa; 
ponowna demokratyzacja instytucji pań-
stwowych; zwiększenie władzy samorzą-
dów; reforma systemu edukacji; znaczący 
wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe 
i badania naukowe; zamknięcie mediów 
toruńskich i innych grup promujących inte-
resy sprzeczne z polską racją stanu.
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7PRZEGLĄD21-27.06.2021



8 PRZEGLĄD 21-27.06.2021
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Rozmawia Robert Walenciak

Samobójcy, którzy oddają życie  
za ojczyznę! Pisze pan o nich* i jest 
to cała masa postaci rzeczywistych 
i literackich – Rejtan, Konrad Wal-
lenrod, Kordian, Karol Levittoux,  
Wanda, co nie chciała Niemca, 
por. Ordon, Michał Wołodyjowski 
i inni. Uznani za godnych najwyż-
szego szacunku. Jeśli jednak tak 
ważne miejsce w kulturze narodu 
zajmują samobójcy – to jest to 
chyba choroba.

– Nie tyle choroba, ile świadec-
two sytuacji, w jakiej Polacy znaleź-
li się w wieku XIX. Przez sąsiednie 
państwa zostaliśmy potraktowani 
brutalnie. Nie wiem, czy potrakto-
wano nas, jak to się zwykle mówi, 
wyjątkowo, bo np. Miłosz uważał, że 
historia biblijna Izraela była bardziej 
bolesna niż historia Polski XIX w. 
Niemniej zachowania samobójcze, 
które wtedy się zdarzały, dają się 
wytłumaczyć w tamtym kontekście. 
Warto zapytać, jak inne narody sobie 
radzą w podobnych, ekstremalnych 
sytuacjach bezsilności i bardzo głę-
bokiego poniżenia i czy nie tworzą  
podobnych mitów.

Karol Levittoux… Spiskowiec, 
aresztowany przez carską policję, 
spalił się na więziennej pryczy 
w warszawskiej Cytadeli.

– Był torturowany przez długi czas 
i odebrał sobie życie nie dlatego, że 
nie mógł wytrzymać bólu, tylko dla-
tego, że uświadomił sobie – przynaj-
mniej tak mówi legenda – że w wy-
niku tortur może wydać przyjaciół. 
Zabił się więc, żeby ich ochronić. Po-
dobne samobójstwa nie były rzadkie 
i w XIX w., i podczas II wojny świato-
wej, i zaraz po niej. Żeby nie zdradzić 
rodzin czy towarzyszy z oddziału, lu-
dzie takie rzeczy robili w więzieniach 
gestapo czy NKWD. Nigdy jednak 
bym się nie ośmielił drwić ani z nich, 
ani z Karola Levittoux.
Rozumiem, ale jeśli takie postawy 
zaczynają dominować w przekazie 

kulturowym, to konsekwencje mogą 
być tragiczne.

– Nie chciałbym, żebyśmy sobie 
wyobrażali, że to jest główny nurt 
polskiej kultury i że tylko my, jedyni 
na całym świecie, wyróżniamy się 
na tym polu. Prawdziwy kult samo-
bójstwa altruistycznego to kultura 
wschodniej Azji, szczególnie kultura 
Japonii. Kamikadze nie jest słowem 
pochodzenia polskiego. W Wiet-
namie Południowym w latach 60. 
na ulicach płonęły setki mnichów 
– i mniszek – buddyjskich, prześla-
dowanych przez katolicki reżim Ngo 
Dihm Diema. W Irlandii, gdzie toczy-
ła się walka o niepodległość, odbie-
rano sobie życie, walcząc o status 
więźniów politycznych. Po zajęciu 
Czechosłowacji przez wojska Układu 
Warszawskiego w 1968 r. przeszła 
przez ten kraj fala samospaleń pro-
testacyjnych – Jan Palach nie był je-
dyny! U nas publiczne samobójstwa 
protestacyjne popełniły trzy osoby. 
Ryszard Siwiec, Walenty Badylak 
i Piotr Szczęsny.

Najwyższy wzór patriotyzmu

U nas o reducie Ordona dzieci  
uczą się w szkole.

– To inna sprawa: pomysł na edu-
kację, wedle którego samobójców 
altruistycznych należy przedstawiać 
dzieciom jako najwyższy wzór pa-
triotyzmu. Ale dodajmy, że obok te-
go pomysłu w polskiej kulturze jest 
nurt przeciwstawny. Z jednej strony 
kult Ordona, z drugiej sztuka „Śmierć 
porucznika”, w której Mrożek z tym 
kultem zabawnie się rozprawia. Uwa-
żam zresztą, że kultura polska wy-
tworzyła w sobie pewną równowagę. 
Mamy w niej z pewnością forsowa-
nie wzorca patriotyzmu, w którym 

STEFAN 
CHWIN

Fatum nad nami: 
albo zdrajcy, albo patrioci

Zabij się 
dla Polski!
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śmierć jest pieczęcią narodowej 
świętości, ale np. Miłosz uważał, że 
inicjatorów powstania warszawskie-
go należy postawić przed Trybuna-
łem Stanu. Do tego cała linia Gom-
browicza, w tonie i treści przeciwna 
tego typu edukacji. Niebezpieczeń-
stwo, które polskiej kulturze zagraża, 
to zachwianie równowagi pomiędzy 
tymi dwoma nurtami. Kultura powin-
na mieć dwa skrzydła – mroczno-sa-
kralne i jasno-ironiczno-racjonalne. 
Wtedy jest naprawdę zdrowa.
Ale dominuje to sławiące śmierć!

– To prawda. W tej chwili znaleź-
liśmy się w momencie krytycznym. 
Mrożek i Gombrowicz są spychani 
na bok, pojawiają się pomysły, że-
by ich w ogóle wypchnąć ze szko-
ły. Tonacja, nazwijmy, oświecone-
go racjonalizmu jest dość mocno 
przyduszona. Możemy zapytać: co 
z naszymi dziećmi robi się w szkole? 
Jaki pasztet ideologiczny pakuje się 
im do głowy? 

I jakie akademie są w szkołach 
organizowane… I wycieczki…

– Doskonale pamiętam swoją edu-
kację szkolną. Prawdziwe paradoksy! 
To była szkoła z epoki realnego so-
cjalizmu, ale wcale nie była szkołą 
racjonalistycznego oświecenia, tylko 
przeciwnie – twardego, bezdysku-
syjnego podporządkowania jednost-
ki społeczeństwu i państwu. A jako 
symbol tego największego podpo-
rządkowania przedstawiano oddanie 
życia przez jednostkę dla dobra zbio-
rowości. Bardzo to partia pochwa-
lała. W szkole uczono nas z jednej 
strony kultu Ordona i Emilii Plater, 
bo jednak kobieta, która bierze się 
do wojny, ma w sobie coś samobój-
czego. A obok tego podawano nam 
opowieści o żołnierzach radzieckich, 
którzy podczas II wojny światowej 
własną piersią zasłaniali gniazda nie-
mieckich karabinów maszynowych, 
żeby ich towarzysze mogli skutecznie 
atakować wroga. A zna pan opowia-
dania o lotnikach radzieckich, którzy 
trafieni, spadając, nie wyskakiwali 
na spadochronie, tylko postanawiali 
swoim płonącym samolotem ude-
rzyć w zgrupowanie wroga? Wisła-
wa Szymborska napisała o tym dwa 

wiersze z tomu „Dlatego żyjemy”. 
W czasach PRL mit samobójstwa 
altruistycznego chętnie wbijano do 
głowy polskim uczniom jako całko-
wicie zgodny z projektem ideologicz-
nym partii!
Jakim cudem?

– Wynikało to z idei, że jednostka 
żyje dla kolektywu i temu kolekty-
wowi powinna służyć do ostatniej 
kropli krwi. 

Terror wierności grupie do końca

Dulce et decorum est pro patria 
mori. Słodko i zaszczytnie jest 
umrzeć za ojczyznę. W Trylogii  
bohaterem jest Wołodyjowski,  
który wysadza się z twierdzą  
w Kamieńcu Podolskim.

– Nigdy nie usłyszałem w szkole 
nawet jednego złego słowa o Wo-
łodyjowskim samobójcy. Ale to, że 
ktoś się wysadza w twierdzy, nie jest 
żadną polską specjalnością. Byron 

napisał „Oblężenie Koryntu”, gdzie 
podobne rzeczy robi wódz Minot-
ti. Jeśli zaś chodzi o Sienkiewicza, 
dopuścił się on rozmaitych fałszów 
historycznych. Po pierwsze, zupeł-
nie zatarł rzeczywiste okoliczności 
tego samobójstwa. Olbrzymia armia 
turecka otoczyła Kamieniec i mo-
gła wszystkich wymordować. Ale 
polskie dowództwo twierdzy – bo 
Wołodyjowski nie był dowódcą, to 

jest podstawowa sprawa – zawar-
ło porozumienie z Turcją. Było ono 
korzystne dla Polaków. Sułtan wyra-
ził zgodę na honorowe wyjście pod 
bronią i ze sztandarami całej polskiej 
załogi wojskowej i ludności cywilnej. 
Natomiast Wołodyjowski zachowuje 
się już nawet nie nieracjonalnie, ale 
po prostu wariacko. Kiedy polskie 
wojsko opuszcza twierdzę i ludność 
wychodzi z miasta, on w tym samym 
momencie wspólnie z Ketlingiem 
wysadza twierdzę, zabijając zresz-
tą przy tym część Polaków. Może 

dlatego, żeby fortyfikacje nie dostały 
się w ręce wroga? Ale dlaczego on 
sam ginie?! Mógł przecież podło-
żyć długi lont opóźniający eksplozję 
i wyjść spokojnie z wojskiem z Ka-
mieńca. Ale wtedy, niestety, nie by-
łoby efektownego samobójstwa pa-
triotycznego w finale powieści.
Sienkiewicz go uśmiercił 
malowniczo.

– To finał namolnie ideologicz-
ny, który ma pokazać, że najwyższą 
formą patriotyzmu jest absolutne 
podporządkowanie jednostki zbio-
rowości, do ostatniej kropli krwi. 
Absolutne! Jednostka musi być cał-
kowicie związana z losem zbiorowym 
i nie ma dla niej żadnej alternatywy. 
Symboliczna Polska ginie, więc Wo-
łodyjowski też musi zginąć, chociaż 
wcale nie musi, bo wojsko wychodzi 
z twierdzy, a za jakiś czas przyjdzie 
Sobieski i zrobi ze wszystkim porzą-
dek. Niekonsekwencje w tej powieści 
są ogromne. Ale ona została napisa-
na nie po to, żeby nas przekonać ra-
cjonalnie do czegokolwiek, tylko że-
by nas zachwycić wizją absolutnego 
oddania się jednostki zbiorowości. 
To jest radykalnie antyindywiduali-
styczna powieść. Wprowadza ona 
kolektywny terror wierności grupie 
do końca. Używam określenia kolek-
tyw nie przez przypadek. 
Bardzo to określenie było lubiane 
w czasach minionych.

– Bo Sienkiewicz był ulubionym 
pisarzem polskich komunistów! Jak 
kiedyś coś takiego powiedziałem, to 
historycy się oburzyli. A to przecież 
prawda. Partia bez żadnych ograni-
czeń pchała gigantyczne pieniądze 

w takie produkcje sienkiewiczowsko-
-hollywoodzkie jak „Pan Wołodyjow-
ski” czy „Potop”.
I „Krzyżacy”.

– Chociaż z drugiej strony Sien-
kiewicz we wczesnych latach 50. był 
pisarzem na indeksie. Bo z punktu 
widzenia partii ze swoim katolicy-
zmem trochę przesadzał. Ale PZPR 
była bardzo giętka. I tak mniej więcej 
od 1956 r. zrozumiała, że nie ma co 
się tak targać za włosy z Kościołem 
katolickim, bo i po co… Przecież naj-
więcej kościołów od czasów samego 

Nastąpiła w Polsce ważna zmiana w triadzie Bóg-Honor-Ojczyzna. 
Nie Bóg jest na początku, tylko Ojczyzna i Honor. 

Tonacja oświeconego racjonalizmu jest dość mocno 
przyduszona. Co z naszymi dziećmi robi się w szkole? 
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Mieszka I zbudowano w Polsce za 
Edwarda Gierka. Bardzo to się dziś 
zakłamuje, tworząc fałszywy obraz 
Kościoła jako tarana antykomuni-
stycznego. A przecież ile było roz-
mów, negocjacji… Choćby rola Je-
rzego Zawieyskiego, posła Znaku, 
który organizował w Konstancinie, 
we własnym domu, wielogodzinne 

nocne rozmowy Gomułki i Wyszyń-
skiego. Wieczorami przyjeżdżali limu-
zynami z zasłoniętymi oknami i roz-
mawiali o Polsce do trzeciej rano… 
To są niebywałe rzeczy! Zawieyski 
napisał wielką pochwałę nienegocja-
cyjnego Rejtana. Ale równocześnie 
sam był postacią negocjacyjną. Na-
tomiast w jednym momencie nie był 
negocjacyjny – kiedy po Marcu ‘68 
oświadczył w Sejmie, że hanieb-
ną rzeczą jest bicie pałami polskiej 
młodzieży przez milicję, za co  
gorzko zapłacił. 

Polak katolik i zdrajcy

Jest dla mnie w tych przykładach 
jedna rzecz charakterystyczna – 
gigantyczna presja idei kolektywnej 
na innych. Że jak jesteś członkiem 
naszej wspólnoty, to musisz się 
podporządkować do szpiku kości. 
Albo jesteś Polakiem katolikiem, 
albo jesteś poza wspólnotą.  
Taki szantaż patriotyczny.

– Coś takiego jest niewątpliwie 
w polskiej kulturze obecne. Ale za-
pytam pana: czy tylko w polskiej? 
W niemieckiej kulturze także to było 
– nie w sensie wierności katolicyzmo-
wi, ale rozmaitym wiarom lokalnym… 
A w Rosji? Albo jesteś prawosławny, 
wtedy jesteś prawdziwym Rosjani-
nem, albo nie jesteś prawosławny, 
wtedy nie jesteś prawdziwym Ro-
sjaninem, tylko kimś gorszego sor-
tu! Dostojewski upierał się, że dusza 
rosyjska to wyłącznie dusza prawo-
sławna, bo jak Rosjanin nie jest bli-
sko Cerkwi, to nie jest prawdziwym 
Rosjaninem. Tylko zdrajcą po prostu!
U nas z kolei utworzyła się zbitka 
Polak katolik. Bóg ma nad nami 
pieczę, a zwłaszcza Matka Boska, 
która jest oczywiście królową Pol-
ski. Tak tworzy się wzór polskiego 

nacjonalisty, odpornego na wszel-
kie obcości.

– Od czasów rozbiorów nastąpiła 
w Polsce ważna zmiana w triadzie 
Bóg-Honor-Ojczyzna. Dla wielu Pola-
ków wcale nie Bóg jest na początku, 
tylko Ojczyzna i Honor. Bóg zaś funk-
cjonuje jako dopełnienie tego patrio-
tycznego duetu. 

Zakorzenione przekonanie, że 
najważniejsza jest jedność i nie-
przejednana postawa, ma swoje 
konsekwencje. Nie ma w polskiej 
kulturze tradycji negocjacyjnych, 
tradycji rozmowy, wsłuchiwania się 
w innego… Jest walka. 

– Pan posługuje się kategoriami 
funkcjonującymi w demokratycznych 
państwach Zachodu, które nie znaj-
dowały się w sytuacjach tak ekstre-
malnych jak Polska. Tymczasem każ-
dy naród, gdyby się znalazł w takiej 
sytuacji jak Polska w XIX w., praw-
dopodobnie wytworzyłby taką kul-
turę, jaką myśmy wytworzyli. Bo to 
sytuacja, która wymusza na zbioro-
wości zachowania, powiedziałbym, 
terrorystyczno-patriotyczne. Także 
wobec rodaków. Nie widziałbym 
w tym specyfiki polskiej. Takie me-
chanizmy występują we wszystkich 
społeczeństwach. 

Albo jesteś z nami, albo  
przeciw nam! 

– I nie ma żadnej alternatywy. Nie-
bezpieczeństwo widzę w zachwianiu 
równowagi edukacyjnej. To znaczy 
w jednostronnym promowaniu po-
staw nienegocjacyjnych. Oczywiście 
należy kształtować mocne osobo-
wości asertywne, które wiedzą, cze-
go chcą. Nie powinny jednak być 
one zamknięte w sztywnym sche-
macie. Ponieważ w sytuacji naszego 
narodu czy społeczeństwa zachodzą 
rozmaite zmiany, trzeba mieć otwar-
tą głowę. I reagować stosownie do 
zmieniających się warunków, widzieć 
je bez uprzedzeń. Z pewnością są 
sytuacje, w których negocjacje nie 

będą możliwe. Ale nie należy z góry 
wykluczać pewnych alternatyw, po-
nieważ wydają się zdradą.

Chłoporobotnik nas uratował

Albo kapitulacją…
– Gdybyśmy w Polsce kierowali 

się takim etosem, nie byłoby pol-
skiego Października ‘56, czyli jednak 
sytuacji, w której Wyszyński wyciąga 
rękę do Gomułki, a Gomułka wycią-
ga rękę do Wyszyńskiego, a nawet 
stawia się Chruszczowowi, co mo-
gło wcześniej wydawać się niewy-
obrażalne. I jakoś negocjuje. Tylko 
człowiek nieprzytomny powie, że 
sytuacja w Polsce po roku 1956 była 
taka sama jak w Związku Radzieckim. 
Albo w NRD! A później… Przecież 
nie byłoby w ogóle Solidarności, 
gdyby w Polsce były wyłącznie oso-
bowości nienegocjacyjne. 
Po obu stronach.

– Oczywiście! Mamy paru histo-
ryków zajmujących się tzw. ludową 
historią Polski, która przez prawicę 
jest raczej tępiona czy zamazywana. 
Bo mentalność ludowa była inna niż 
mentalność poszlachecka. Szlachta 
kształtowała w swoich potomkach 
nastawienia nienegocjacyjne. Lubiła 
wszystko stawiać na ostrzu noża czy 
szabli. Elementem ludowej historii 
Polski, tak uważam, była pierwsza 
Solidarność. Wbrew opowieściom, 
które są dziś forsowane, nie była ona 
dziedzictwem Polski poszlacheckiej 

i tradycji szlacheckiego patriotyzmu, 
tylko dziełem polskich chłoporobot-
ników z wielkich zakładów pracy. 
Którzy mieli pogląd na życie dość 
trzeźwy… Chłoporobotnik wie, że 
oczywiście trzeba walczyć o wzniosłe 
sprawy, ale i z sołtysem trzeba jakoś 
żyć, i z proboszczem się dogadać… 
Ja bym to nazwał ludowym pragma-
tyzmem, który zresztą w roku 1980 
uratował nas przed masakrą podob-
ną do węgierskiej z 1956 r. Wałęsa 
miał chłopsko-robotniczy punkt wi-
dzenia na polskie sprawy. Dzięki te-
mu rzeka krwi nie zalała Polski. I to 
jest alternatywa rzeczywista w pol-
skiej kulturze – ludowa odpowiedź 
na kult samobójstwa altruistycznego.

Nie ma w polskiej kulturze tradycji negocjacyjnych,  
tradycji rozmowy, wsłuchiwania się w innego. Jest walka. 

Najwięcej kościołów od czasów samego Mieszka I 
zbudowano w Polsce za Edwarda Gierka. 
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Ale jak opisać taki ludowy 
pragmatyzm?

– Dam przykład: mieliśmy w pol-
skiej kulturze rzecznika czegoś ta-
kiego, jednak historia obeszła się 
z nim dość ostro. To Ernest Bryll. Na-
pisał on kilka rzeczy z perspektywy 
plebejsko-robotniczo-ludowej.
Wspominając redutę Ordona, pisał 
w latach 70.: „Może na tym pęknię-
ciu, na historii bliźnie / Uprawiać 
pomidory – tak służąc ojczyźnie?”.

– Bryll był bardzo atakowany przez 
opozycję demokratyczną przed ro-
kiem 1980. „Kultura” opublikowała 
gwałtowne ataki na niego Barańcza-
ka, który w tamtym czasie uważał, że 
postawa – nazwijmy to – ostra, wręcz 
samobójcza, jest bardziej właściwa. 
Co ciekawe, Bryll po wprowadze-
niu stanu wojennego przemienił się 
w pisarza patriotyczno-religijnego, 
msze za ojczyznę itp. Ciekawa zmia-
na. On należał do grupy pisarzy – ja 
do nich nie należałem – którzy uwa-
żali, że Polska pojałtańska, Polska 

Ludowa, to jednak nasza Polska. Być 
może kulawa i nie najładniejsza, ale 
innej nie ma. Trzeba więc ją nie tyl-
ko tolerować, lecz nawet kochać. Ja, 
ponieważ byłem wychowany w do-
mu akowskim – ojciec uciekł przed 
obławą NKWD z Wilna, matka była 
sanitariuszką w powstaniu warszaw-
skim, więc miałem w domu mocny 
kult powstania – z Polską Ludową się 
nie identyfikowałem. 

Bryll mówił, że to Polska awansu 
społecznego, że milionom daje 
wykształcenie.

– Bo rzeczywiście dawała. W PRL 
zmienił się sposób życia, myślenia 
milionów Polaków, i to wcale nie 
najgorzej się zmienił. Ale dziś w opo-
wieściach o tamtych czasach to jest 
mocno deformowane.

Smoleńsk tkwi w naszej historii

Smoleńsk bardzo zmienił pol-
ską mentalność i sposób debaty 
publicznej. Nagle wróciły postawy, 
o których myśleliśmy, że odeszły 
w niepamięć.

– Smoleńsk postawił przed Pola-
kami pytanie, czy to Rosja zabiła pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. Część 
Polaków mówi, że nie, a część – że 

tak. Ci drudzy uważają, że 
Rosja jest wciąż dla Polski 
wielkim niebezpieczeń-
stwem. Takim samym jak 
w wieku XIX. Druga strona 

mówi na to, że czas przełamać fata-
lizm wiecznego napięcia polsko-ro-
syjskiego i wreszcie spróbować żyć 
z Rosjanami normalnie. Na to ci od 
Smoleńska odpowiadają: jak można 
normalnie żyć z Rosją, skoro ona zabi-
ła naszego prezydenta, a teraz dobie-
ra się do Ukrainy? Masa ludzi w Pol-
sce dziś wierzy, że Rosjanie to zrobili.
Wierzy, bo ma gotowe klisze 
kulturowe.

– To są klisze sytuacji 
ostatecznej, ekstremal-
nej. Ci ludzie uważają, 
że jesteśmy w takiej sa-
mej sytuacji jak w cza-
sach zaborów, że Rosja 
trochę się odsunęła, ale 
w każdej chwili może 
na nas ruszyć. W takich 
okolicznościach w na-
turalny sposób urucha-
mia się kult samobój-
stwa altruistycznego. Bo 
przecież historie „żoł-
nierzy wyklętych” to opo-
wieści o zachowaniach 

samobójczych. Oni sami uważali, 
że chociaż szans na zwycięstwo nie 
mają żadnych, trzeba położyć głowę 
na pieńku historii, bo nie ma innego 
wyjścia. Teraz to wraca.
Okazuje się więc, że kultura polska, 
te mity w nas zaszczepione – to 
wszystko jest silniejsze niż politycy, 
niż reżimy, które próbują nam różne 
rzeczy narzucać.

– Taka jest świadomość zbioro-
wa. Z drugiej strony powodem tego 
wszystkiego jest realny fakt społecz-
ny – trwały strach Polaków przed 
Rosją i Niemcami. Nas nie trzeba 
wcale straszyć, żebyśmy się bali Ro-
sji i Niemców. Wystarczy, że posłu-
chamy dziadka, babci, może ojca… 
Kto w rodzinie zginął, kto siedział 
w więzieniu, kto został wywieziony… 
To nie są wyssane z palca sprawy 
czy jakiś obłęd w oczach. Ten strach 
jest trwały jak betonowy mur, co 
zresztą skutecznie wygrywa obecna 
władza. Ona deklaruje: szanujemy 
wasz strach i teraz wam pokażemy, 
jak trzeba się zachowywać w obliczu 
takiego strachu. I wybiera te wzor-
ce, które ukształtowały się w XIX w., 
a my, niestety, mamy już wiek XXI.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

*   Stefan Chwin, Oddać życie za Polskę. Samobój-
stwo altruistyczne w kulturze polskiej XIX wieku, 
Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2021

Wałęsa miał chłopsko-robotniczy punkt widzenia na polskie 
sprawy. Dzięki temu rzeka krwi nie zalała Polski.

Wierność grupie ważniejsza od Boga.

FOT. ANNA REZULAK/KFP, PAP/REPRODUKCJA WOJCIECH KRYŃSKI

Sowiński w okopach Woli, 
Wojciech Kossak, 1922 r.
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Od 8 czerwca na komunikato-
rze Telegram publikowane są mej-
le z prywatnej skrzynki pocztowej 
szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów Michała Dworczyka. Nie cho-
dzi o niewiele znaczące wpisy – to 
korespondencja, którą Dworczyk 
prowadził z premierem, z innymi mi-
nistrami, z doradcami. Są tam m.in. 
poufne informacje dotyczące uzbro-
jenia polskiej armii, charakterystyki 
oficerów itd. 

To kompromitacja i skandal, które 
PiS chciałoby przemilczeć, przecze-
kać. I odkręcić kota ogonem. Upo-
rządkujmy więc to wszystko.

Nr 1: Dworczyk i jego tajemnice

Mejle, które publikuje na nieza-
leżnej platformie Telegram nieznany 
haker, pochodzą z prywatnej skrzynki 
ministra Dworczyka na portalu Wir-
tualnej Polski. Jak już wiemy, haker 
włamał się, podając prawdziwe ha-
sło. Nie wiemy, jak to hasło przejął, 
a w związku z tym, od kiedy kontro-
lował skrzynkę, od kiedy śledził kore-
spondencję ministra.

A dotyczyła ona spraw jak najbar-
dziej państwowych. Media to podały, 
więc nie ma sensu nad tymi infor-
macjami się rozwodzić. Przypomi-
namy tylko skrótowo te najbardziej 
bulwersujące:
•  Bezpieczeństwo państwa. 

Dworczyk na swoim prywatnym 
koncie omawiał kwestie negocjacji 
zbrojeniowych – chodziło o system 
antyrakietowy „Narew”, o to, w ja-
kim stopniu ma on być dziełem firm 
amerykańskich, a w jakim polskich. 
Płk Krzysztof Gaj, który przesyłał 
ministrowi swoje przemyślenia do-
tyczące negocjacji, charakteryzował 
przy tym oficerów z Inspektoratu 
Uzbrojenia, pisząc, kogo podejrzewa 
o sprzyjanie takiej lub innej stronie.
• Ujawniono też dane Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa.
• Strajk Kobiet. Ministrowie oma-

wiali plany wysłania przeciw de-
monstrującym kobietom oddziałów 
wojska, konkretnie WOT. By tłumiły 
manifestacje. Ostatecznie do tego 
nie doszło, ale takie plany były.
• Pandemia i lockdown. Dworczyk 

omawiał z ministrami plany otwiera-
nia i zamykania galerii handlowych. 

Z ujawnionej korespondencji jedno-
znacznie wynika, że dla rządzącej eki-
py mniej istotne były opinie lekarzy 
i epidemiologów, przede wszystkim 
zainteresowana była tym, jak decyzje 
wpłyną na sondaże.
• Orlen. Dworczyk dyskutował 

o awarii w Orlenie, o tym, że stacje 
w południowej Polsce przez dwa 
tygodnie mogą być pozbawione 
dostaw oleju napędowego. Jego 
rozmówcy przestrzegali, że może to 
mieć zły oddźwięk propagandowy 
(Orlen kupuje gazety, a nie zajmuje 
się dostawą paliw). 

Nie ma zatem co ukrywać, taki 
wyciek to kompromitacja ministra. 
Korespondencję dotyczącą państwa, 
polityki, powinien prowadzić przez 
strony oficjalne, rządowe, odpowied-
nio zabezpieczone. Ale nie chciał.

Dlaczego? Tego możemy się do-
myślać. Po pierwsze, mógł się oba-
wiać, że jego korespondencję będą 
czytać oficerowie naszych służb 
specjalnych. Konspirował się więc 
w ten sposób przed ludźmi Mariusza 
Kamińskiego. Po drugie, być może 
chciał uniknąć sytuacji, że tę kore-
spondencję będą mogli czytać jego 
następcy. Oficjalna poczta nie ginie, 

nie jest kasowana. Dzisiejsza opo-
zycja, jeśli przejmie władzę, będzie 
miała do niej dostęp.

Ale efekt tej Dworczykowej kon-
spiracji jest taki, że jego korespon-
dencję czyta każdy, kto chce. Lub 
inaczej – znalazła się ona w rękach 
nieznanego nam hakera i to on de-
cyduje, co może być jawne, a co zo-
stawia sobie…

Nr 2: Komu służą służby?

Piszę „nieznanego”, choć media 
już ogłosiły, że za włamaniem na 
pocztę Dworczyka stoją służby spe-
cjalne Białorusi lub Rosji. Może tak, 
może nie, tego nie wiemy. Choć nar-
racja, którą w tej sprawie przyjęło 
PiS, jest warta uwagi.

Oto bowiem na wniosek rządu 
zwołano utajnione posiedzenie Sej-
mu. Miały na nim zostać przekazane 
posłom informacje dotyczące bez-
pieczeństwa cybernetycznego pań-
stwa. Posiedzenie okazało się tanim 
przedstawieniem. Posłowie opozycji 
nie kryli rozczarowania, bo zamiast 
tajemnic usłyszeli ogólnie brzmiące 
banały. „W mojej ocenie żadne infor-
macje, które by uzasadniały wniosek 

Mejle Dworczyka, groźby Kaczyńskiego

Kiedy wybuchnie bomba?

FOT. JACEK DOMIŃSKI/REPORTER
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premiera (o utajnienie obrad – przyp. 
red.), po prostu nie padły. Spotkali-
śmy się niepotrzebnie” – to słowa 
Adriana Zandberga.

Jednak środowe posiedzenie Sej-
mu nie było zupełnie bez znaczenia. 
Przedstawiciele rządu poinformowa-
li podczas niego, że hakerzy uzyskali 
dostęp do 4-4,5 tys. kont, przejmu-
jąc tym samym ok. 70 tys. mejli. Nie 
poinformowali tylko, jak wiele z tych 
kont należało do członków rządu, 
szefów rządowych agencji i spółek 
skarbu państwa oraz innych ważnych 
polityków PiS. Możemy jedynie się 
domyślać, że wiele.

A co to znaczy? Po pierwsze, że 
korzystanie z niezabezpieczonych 
kont jest zwyczajem ekipy rządzącej. 
Po drugie, że polski kontrwywiad 
nad tym nie panuje. Nie daje sobie 
rady z atakami hakerów. Państwo PiS 
jest więc w tej bitwie bezbronne. Za-
znaczmy – polskie służby są bardzo 
aktywne, jeśli chodzi o zakładanie 
podsłuchów (w tej dziedzinie bite są 
kolejne smutne rekordy), monitoro-
wanie mediów społecznościowych, 
jeśli chodzi o działania opozycji. Na 
tym polu są aktywne i silne. A tam, 
gdzie rzeczywiście powinny być silne 
– są bezradne.

Po trzecie, że konto Dworczyka 
może być wierzchołkiem góry lo-
dowej. Że „nieznani hakerzy” mieli 
(i mają) dostęp do skrzynek pocz-
towych innych członków rządu oraz 
kluczowych postaci w ekipie rządzą-
cej. I w gruncie rzeczy nie wiadomo, 
co i kiedy zostanie na platformie 
Telegram bądź w innych miejscach 
ujawnione.

Nr 3: Będzie gorzej

Tajne posiedzenie Sejmu przynio-
sło jeszcze inne cenne informacje. 
Otóż, jak mówią posłowie, na try-
bunę pofatygował się wicepremier 
ds. bezpieczeństwa, Jarosław Ka-
czyński, i poinformował posłów, że 
Rosja ma przygotowany plan inwa-
zji na Polskę, a włamanie na konto 
ministra Dworczyka to pierwszy tej 
inwazji etap.

Groził też posłom – mówił, że 
wśród nich są nieprzyjaciele Polski, 
ale jest minister Ziobro, który „słu-
cha i notuje”.

W piątek Kaczyński dorzucił ko-
lejną porcję przemyśleń i wydał taki 
komunikat: „Analiza naszych służb 
oraz służb specjalnych naszych so-
juszników pozwala na jednoznaczne 
stwierdzenie, że atak cybernetyczny 
został przeprowadzony z terenu Fe-
deracji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg 
są szerokie. Obecnie prowadzone są 
działania wyjaśniające, ale także za-
bezpieczające dowody.

Apeluję do wszystkich o rozwagę 
i niewpisywanie się w scenariusz 
operacji zaplanowanej przeciwko 
polskim urzędnikom i politykom 
różnych opcji, której jednym z głów-
nych celów jest uderzenie w pol-
skie społeczeństwo i destabilizacja  
naszego kraju”.

Te słowa są rozwinięciem 
wcześniejszych ostrzeżeń, które padły 
jeszcze w środę ze strony rzecznika 

rządu Piotra Müllera. Mówił on tak: 
„W najbliższym czasie spotkamy się 
z szeroko zakrojonymi działaniami 
dezinformacyjnymi, które mieszają 
informacje prawdziwe z informacja-
mi, które są całkowicie nieprawdzi-
we. Już teraz trafiają do niektórych 
redakcji spreparowane informacje nt. 
poszczególnych polityków, które są 
zmanipulowane. Chciałbym uczulić 
wszystkich dziennikarzy i całą opinię 
publiczną, że będziemy przez najbliż-
sze tygodnie, a może przez dłuższy 
okres, przedmiotem (...) bezprece-
densowego ataku informacyjnego 
i dezinformacyjnego”.

Innymi słowy, powiadomił nas 
wszystkich, że publikowane będą 
materiały kompromitujące ludzi z rzą-
dzącego establishmentu. I już uprze-
dził, że to będzie dezinformacja.

Tak zresztą PiS broni się w obliczu 
ujawniania kolejnych wiadomości 
z poczty Dworczyka – że są spre-
parowane, że to pomieszanie infor-
macji prawdziwych z dezinformacją. 
Jak ocenić tę taktykę? Jako kłamliwą 
i niebezpieczną. 

PiS swoją pozycję polityczną za-
wdzięcza bowiem różnym niespraw-
dzonym informacjom, często zresztą 
zwykłym pomówieniom. Można wy-
liczać: tzw. listy agentów SB, którzy 
potem wygrywali w sądach, różne 

teorie zamachu smoleńskiego, opo-
wieści o spisku przy Okrągłym Stole 
czy o państwie w ruinie… A z jaką ra-
dością komentowano taśmy z restau-
racji Sowa i Przyjaciele! Kłamstwo 
na kłamstwie. Co więc się stało, że 
teraz PiS samo jest w strachu? Jakie 
to informacje zostały „spreparowane 
i podrzucone”? I kogo dotyczą? 

Nie umieram z ciekawości, choć 
wolałbym sam je oceniać, niż zawie-
rzać temu, co ogłosi rzecznik rządu. 
Bo może one są prawdziwe, tylko PiS 
uprzedza atak? Bo już wie, że jakiś 
materiał, kompromitujący dla władzy, 
jest w posiadaniu którejś z redakcji? 
Jak taką bombę rozbroić? Najłatwiej 
w ten sposób, że ogłasza się, że to 
rosyjska prowokacja. Wtedy nie trze-
ba z niczego się tłumaczyć. Ba! Moż-
na tych, którzy informują, atakować 
– że służą obcej inwazji.

A tajne posiedzenie Sejmu? A jak 
najprościej budować atmosferę gro-
zy i napięcia? Może te strachy to blef, 
żeby chwycić opozycję za twarz? Że-
by naznaczyć każdego, kto nie przyj-
mie pisowskiej narracji, piętnem ro-
syjskiego agenta? Zwłaszcza że już 
ogłoszono, że w najbliższym czasie 
ma wpłynąć do Sejmu projekt usta-
wy dotyczący cyberbezpieczeństwa, 
który będzie mocno ograniczał pra-
wa opozycji.

Strach się bać… Tylko kogo? Ro-
sjan? Czy może raczej Dworczyka 
i Kaczyńskiego? 

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Hakerzy uzyskali dostęp do 4-4,5 tys. kont, przejmując 
tym samym ok. 70 tys. mejli.

Posłowie opozycji byli rozczarowani 
utajnionym posiedzeniem Sejmu.
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Wszystko zdrożało, z wyjątkiem 
naszych pensji – zasłyszane przy 
kasie w Biedronce. Wzrost cen po-
nad poziom, do którego przywykli-
śmy od lat, stał się faktem. Według 
Głównego Urzędu Statystycznego 
w kwietniu br. ceny towarów i usług 
w relacji do kwietnia 2020 r. wzrosły 
o 4,3%. W maju zaś o 4,7% w sto-
sunku do maja ub.r. Prezes Narodo-
wego Banku Polskiego Adam Glapiń-
ski rozgrzeszył się, zapewniając, że 
wpłynęły na to czynniki niezależne 
od banku.

Ekonomiści jako przyczynę inflacji 
wskazali pandemię i bezprecedenso-
wą reakcję na nią ze strony rządów 
oraz banków centralnych najbo-
gatszych krajów świata. Polegała 
ona na dodrukowywaniu pieniądza 
i bezpośrednich transferach gotówki 
do przedsiębiorstw, a także gospo-
darstw domowych. Nasz rząd i NBP 

zrobiły to samo. W efekcie – nie tyl-
ko nad Wisłą – pojawił się czynnik 
stymulujący wzrost cen. Na ile silny, 
przekonamy się wkrótce.

Zjawisko inflacji podsycał też 
wzrost cen surowców. W ostatnich 
tygodniach ceny węgla kamienne-
go na rynkach światowych ostro 
ruszyły w górę. Wzrost popytu 
w Azji generują tamtejsze systemy 
energetyczne, które – podobnie jak 
w Polsce – oparte są na elektrow-
niach węglowych. Jest to również 
sygnał, że azjatyckie gospodarki 
zaczęły wychodzić z wywołanej 
pandemią recesji.

U nas wzrost cen energii elek-
trycznej spowodowany został rosną-
cymi kosztami produkcji prądu. Na 
opłatę za 1 kWh (mówimy o odbior-
cach końcowych) składają się dziś: 
opłata dystrybucyjna zmienna/sie-
ciowa, opłata dystrybucyjna/prze-
syłowa stała, opłata przejściowa, 
opłata abonamentowa, opłata koge-
neracyjna całodobowa, opłata OZE 

całodobowa, opłata mocowa i opła-
ta jakościowa. Niemało!

Polska i Węgry mają obecnie naj-
wyższą inflację w Europie. Cóż, mniej 
rozwinięte gospodarki charakteryzu-
je naturalna tendencja do wzrostu 
cen, podczas gdy gospodarki kra-
jów bogatych są pod tym względem 
bardziej stabilne. Inflacji w naszych 
bratnich krajach sprzyja też polityka 
rządów Orbána i Morawieckiego, 
które zdecydowały się wpompo-
wać w gospodarkę tyle kasy, „ile 
fabryka dała”.

Pod koniec lutego br. minister fi-
nansów Tadeusz Kościński powie-
dział: „Ponad 312 mld zł przeznaczy-
liśmy, żeby ratować życie, miejsca 
pracy przedsiębiorstwa w Polsce”. 
I bynajmniej nie jest to ostatnie sło-
wo. Można się spotkać z opiniami, że 
pomoc rządowa pod koniec tego ro-
ku może sięgnąć w sumie 433 mld zł. 

W polskich i węgierskich mediach 
pojawiły się dziesiątki publikacji, wy-
wiadów, analiz i wypowiedzi eksper-
tów ostrzegających przed grożącą 
nam katastrofą. W tym kontekście 
rodzimi publicyści przywoływali  
doświadczenia lat 80. XX w., gdy 
ceny rosły w szalonym tempie, 
a w sklepach brakowało towarów. 
Dyskretnie pomijali fakt, że w latach 
90. także nie było słodko. Co praw-
da, sklepy zaczęły przypominać te 
zachodnie, lecz przy nadal wysokiej 
inflacji zarobki, renty i emerytury 
Polaków wybitnie odstawały od unij-
nych standardów. I tak jest do dziś. 

Rodzi się pytanie, czy nadal po-
winniśmy się obawiać skutków in-
flacji – recesji gospodarczej, bez-
robocia, spadku poziomu życia 
i pojawienia się silnych napięć spo-
łecznych. Odpowiedzi mogą być 
zaskakujące.

Paragony grozy

Jeśli ceny rosną, trzeba to od-
reagować w sieci. Modne stało się 

Wszystko zdrożało, 
z wyjątkiem naszych pensji

Polska i Węgry mają dziś najwyższą inflację w Europie

W sieci modne stało się publikowanie „paragonów grozy”. 
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publikowanie na Twitterze, Face-
booku i Instagramie „paragonów 
grozy”. Dotyczyły one głównie wy-
datków związanych z rozpoczynają-
cym się sezonem turystycznym. Ty-
godniowy pobyt dwóch dorosłych 
osób w trzygwiazdkowym hotelu 
nad Bałtykiem oznaczał uszczuplenie 
oszczędności o 3 tys. zł. W Sopocie 
nawet o 3,6 tys. zł. W Turcji ta sa-
ma przyjemność kosztowała 628 zł. 
A w Bułgarii – 564 zł.

W kwaterach prywatnych średni 
koszt tygodniowego pobytu w poko-
ju w okolicach Kołobrzegu to 536 zł. 
W Sopocie za tydzień na prywatnej 
kwaterze trzeba było zapłacić 770 zł. 
Taniej było w Turcji – 328 zł, Bułgarii 

– 333 zł i Albanii – 387 zł. Jęczący pod 
ciężkim butem rządowych ograniczeń 
wprowadzonych w związku z pande-
mią hotelarze i właściciele kwater pry-
watnych, mistrzowie smażonej rybki 
z frytkami, barmani piwni, producen-
ci waty cukrowej i sprzedawcy lodów 
zaczęli od Bałtyku po Tatry z przytu-
pem i przyświstem odrabiać straty. 
Długie majowe i czerwcowe weeken-
dy dowiodły, że zapłacimy każdą ce-
nę, byle nawdychać się jodu na pla-
ży. Za dwie zupy, dwie porcje dorsza 
z frytkami i surówkami oraz duże pi-
wo trzeba było zapłacić nawet 251 zł. 
Jakże imponujący początek sezonu. 

Właściciele smażalni tłumaczyli 
drożyznę wysokimi cenami ryb i ko-
niecznymi narzutami. To wersja dla 
maluczkich. Naprawdę chodziło im 
o odrobienie pandemicznych strat. 
Wiedzą, że nie będziemy teraz mieli 
zbyt szerokiego wyboru oferty tury-
stycznej. Jeśli pogoda dopisze, se-
zon nad polskim morzem, jeziorami 
i w górach zapowiada się rekordowy. 
Już wiemy, że tegoroczne majowe 
ceny w restauracjach i hotelach by-
ły wyższe o 0,9% od kwietniowych. 
Łatwo sobie wyobrazić, co będzie się 
działo w lipcu i sierpniu.

Ceny poszły w górę także w bu-
downictwie. W pierwszym kwartale 
2020 r. średnia cena metra kwadra-
towego mieszkania w Polsce wyno-
siła 4567 zł. Rok później było to już 
4944 zł. Wpłynęło na to wiele czynni-
ków. Wyższa płaca minimalna, rosną-
ce ceny paliw i energii elektrycznej, 

problemy ze znalezieniem wykwa-
lifikowanych fachowców, mniejsza 
liczba pracowników z Ukrainy i Bia-
łorusi, przedłużające się procedury 
administracyjne, mała dostępność 
gruntów pod zabudowę, zwłaszcza 
w dużych miastach, oraz rosnące 
ceny materiałów budowlanych spra-
wiły, że w tym roku będzie drożej. Co 
ciekawe, liczba wniosków kredyto-
wych w ostatnim roku też szybko ro-
sła. Tylko w kwietniu br. banki udzie-
liły kredytów mieszkaniowych na 
kwotę 7,2 mld zł. Prawie 50% więcej 
niż przed rokiem. Wiele wskazuje, że 
Polacy postanowili lokować swoje 
oszczędności w nieruchomościach, 
gdyż trzymanie ich na nikczemnie 

nisko oprocentowanych lokatach 
bankowych mija się z celem.

A i same banki nie są zaintere-
sowane przyjmowaniem środków 
od zamożnych obywateli. W marcu 
pojawiły się informacje, że bankie-
rzy poważnie rozważają znaczące 
podniesienie opłat za prowadzenie 
rachunków i wprowadzenie ujem-
nego oprocentowania lokat. Zjawi-
sko dobrze znane Szwajcarom mia-
łoby się pojawić nad Wisłą? To nie 
jest niemożliwe. W roku 2020 banki 
systematycznie podnosiły opłaty za 
swoje usługi, gdyż z powodu pande-
mii Polacy zaczęli oszczędzać. A one 
nie wiedziały, co z tą kasą robić.

Według „Sprawozdania z wyko-
nania założeń polityki pieniężnej na 
rok 2020” przygotowanego przez 
Narodowy Bank Polski, a opubli-
kowanego w Monitorze Polskim 
28 maja br., w roku ubiegłym na-
stąpił istotny wzrost nadpłynności 
sektora bankowego: „Poziom środ-

ków pozostających w dyspozycji 
sektora bankowego przekraczają-
cych poziom rezerwy obowiązkowej 
wyniósł w grudniu 2020 r. średnio 
183 798 mln zł i był o 97 357 mln zł 
wyższy niż w analogicznym okresie 
roku 2019”.

Innymi słowy, banki mogły-
by zupełnie bezpiecznie pożyczyć 

przedsiębiorstwom, rolnikom, 
właścicielom małych firm itd. na-
wet ponad 200 mld zł. Ale tego nie 
zrobiły. Najwyraźniej nie było komu. 
Według danych NBP roczna dyna-
mika wartości nowych kredytów 
powyżej 20 tys. zł w czwartym kwar-
tale 2020 r. była ujemna. Wyniosła 
minus 22%. Przyczyną tego zjawi-
ska było zapewne uruchomienie 
przez rząd wypłat z kolejnych tarcz 
antykryzysowych. No bo po co iść 
do banku, skoro Morawiecki ci daje? 

Możemy być pewni – jeśli wspo-
mniane instytucje finansowe nie 
będą w stanie zarobić na odset-
kach od kredytów, podniosą opła-
ty za swoje usługi i tym sposobem 
„zrekompensują sobie ubytki”. I nie 
będzie to największe nieszczęście, 
jakie spadnie na Polaków z powodu 
rosnącej inflacji. 

Bo z poziomu dochodów i wy-
datków gospodarstw domowych 
inflacja nie jest czymś miłym. Za 
to z okna gabinetu ministra fi-
nansów w budynku przy ulicy 
Świętokrzyskiej 12 rzecz wygląda 
zupełnie inaczej. 

Kochajmy inflację

Brzmi to jak herezja, lecz jest fak-
tem – rządzący kochają inflację! Mi-
nistrowi finansów trudno byłoby do 
tego się przyznać, ale obserwując co 
miesiąc słupki, które ilustrują wzrost 
cen nad Wisłą, prawdopodobnie 
zaciera ręce z radości. W połowie 
maja br. resort finansów podał, że 
w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. 
dochody budżetu państwa wynio-
sły 147 mld zł i były o 17,4 mld zł 
wyższe w porównaniu z tym samym 
okresem roku ubiegłego. W efekcie 
budżet państwa po czterech miesią-
cach zanotował 9,2 mld zł nadwyżki 
wobec 3,5 mld zł deficytu po marcu. 

Cud? Bynajmniej. To m.in. efekt 
działania niezbyt wysokiej inflacji.

Ekonomiści wiedzą, że gdy wy-
nosi ona 4-5%, gospodarka zaczy-
na szybciej działać. Bo nie opłaca 
się trzymać pieniędzy na lokatach, 
tylko trzeba je inwestować. W co? 
Najlepiej w nieruchomości. I tak 
się dzieje. Budownictwo zaś – jak 

FOT. SHUTTERSTOCK

Tygodniowy pobyt dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu 
nad Bałtykiem to koszt 3 tys. zł. W Turcji – 628 zł. 

Gdy inflacja wynosi 4-5%, gospodarka zaczyna 
szybciej działać.
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wiadomo od czasów króla Kazimie-
rza Wielkiego, który „zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił murowaną” – 
może się stać potężną lokomotywą 
wzrostu gospodarczego.

Żeby budować, potrzeba stali,  
cementu, pracowników, kredytów 
itp. A gdy już powstaną nowe osie-
dla, plus drogi, mosty, trzeba loka-
le wyposażyć. Poczynając od farb, 
płytek ceramicznych, paneli pod-
łogowych, a na meblach, pralkach, 
zmywarkach i telewizorach koń-
cząc. No i trzeba czymś jeździć. Naj-
lepiej nowymi samochodami. Być 
może elektrycznymi.

Na każdym etapie produkcji tych 
dóbr – a następnie handlu nimi 
– minister finansów będzie pobierał 
swoją część. Tym wyższą, im wyższe 
będą ceny towarów i usług, spowo-
dowane inflacją. Nic dziwnego, że 
mimo pandemii wpływy z podatków 
w Polsce rosły.

Pod koniec kwietnia br. Minister-
stwo Finansów podało, że „odnoto-
wano wzrost (w relacji do roku 2020) 
w przypadku niemal wszystkich po-
datków. W największym stopniu, bo 
9,2% w skali roku, zwiększyły się 
dochody z tytułu podatku VAT. Niż-
szy wzrost zanotowano w podatkach 
bankowym (8,9% – o ok. 0,1 mld zł), 
PIT (7,1% – o ok. 1 mld zł) oraz CIT 
(5,7% – o ok. 0,5 mld zł)”. 

Budownictwo to tylko jedna 
z wielu gałęzi gospodarki, które ru-
szyły z kopyta. Inne zachowują się 

podobnie. W efekcie pod koniec 
pierwszego kwartału tego roku wy-
niki produkcji w Polsce zaskoczyły 
ekonomistów. W marcu wzrost dy-
namiki produkcji przemysłowej rok 
do roku wyniósł 18,9%. Przecięt-
ne wynagrodzenie wzrosło o 8%. 
A sprzedaż detaliczna – mimo ogra-
niczeń w handlu wywołanych pan-
demią – była wyższa o 15,2% od tej 
w marcu 2020 r. To najlepszy wynik 
od 13 lat. 

Wzrost inflacji miał w tym swój 
udział. W drugim kwartale bę-
dzie podobnie. Nic dziwnego, że 

analitycy spodziewają się w roku 
bieżącym wzrostu polskiego PKB 
o 4,6%, a nawet 5%. Gdyby rząd 
prowadził twardą politykę, zgodną 
z zaleceniami głosicieli myśli libe-
ralnej, szorowaliśmy po dnie z wy-
sokim bezrobociem. 

Jest też kolejna, kto wie, czy nie 
najważniejsza, korzyść dla rządzą-
cych płynąca z niewielkiej inflacji 
– zmniejsza się wysokość długu pu-
blicznego. Jak to działa?

Na początku 1990 r. dług III RP, 
odpowiadający 95% ówczesnego 
PKB, odziedziczony po PRL, składał 
się z zadłużenia zagranicznego, któ-
re stanowiło 83% PKB, i długu krajo-
wego – ok. 12% PKB. Z powodu wy-
sokiej inflacji w latach 90., redukcji 
długu zagranicznego wobec wierzy-
cieli zrzeszonych w Klubie Paryskim 
oraz działań Narodowego Banku 
Polskiego w roku 2000 nasz dług pu-
bliczny skurczył się z 95% do 36,5% 
PKB. Potem znów zaczął rosnąć. 

Nie ma w tym nic nadzwyczajne-
go. W 1941 r. dług publiczny Sta-
nów Zjednoczonych wynosił nieca-
łe 40% PKB, by na skutek wydatków 
wojennych skoczyć w roku 1946 do 
121,2% PKB. Ale w ciągu dekady – 
do 1950 r. – udało się go zmniejszyć 
do 66% PKB, utrzymując inflację na 
bezpiecznym poziomie 4%. Tę po-
litykę kolejne amerykańskie admi-
nistracje kontynuowały aż do poło-
wy lat 70., gdy dług publiczny USA 
spadł do 33% PKB. 

W roku 1945 Wielka Brytania 
użyła inflacji, by zmniejszyć swój 
gigantyczny, wynoszący 270% 
PKB, dług publiczny będący ceną 

za zwycięstwo w II wojnie świato-
wej. Niezbyt przejmując się inflacją, 
oscylującą wokół 5% rocznie, do 
roku 1955 udało się Brytyjczykom 
zredukować go do 154%. Można 
powiedzieć, że na Wyspach panu-
je w tym względzie zadziwiający 
konserwatyzm. Dziś dług publicz-
ny Zjednoczonego Królestwa to 
100,9% PKB! 

Dla porównania nadwiślański 
dług publiczny, który w roku 
ubiegłym wzrósł z 45,6% do 57,5% 
PKB (w liczbach bezwzględnych sta-
nowi to 1 335,6 mld zł) jest zbliżony 

do długu tak oszczędnych państw 
jak Niemcy (67,4% PKB), Irlandia 
(62,7% PKB), Holandia (55,2% PKB) 
czy Norwegia (41% PKB). Co ozna-
cza to w praktyce?

Jak mówił bohater „Kilera”, 
gangster „Siara” Siarzewski, „ma-
ją rozmach s…syny”. Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości może bez naj-
mniejszego ryzyka zwiększać świad-
czenia w ramach różnych progra-
mów społecznych, z 500+ na czele. 
Może dowolnie pompować gotówkę 
w takie projekty jak Centralny Port 
Komunikacyjny czy w budowę fa-
bryki samochodów elektrycznych 
w Jaworznie. Miliardowe dotacje 
dla mediów publicznych to przy tym 
pikuś. Premier Morawiecki może do 
bólu wręczać swoim samorządow-
com kartonowe czeki opiewające na 
dziesiątki milionów złotych. O bu-
dowie wszelkiej maści i kształtów 
obwodnic miast i miasteczek nie 
wspomnę. Nic złego się nie stanie. 

W perspektywie są gigantyczne 
środki unijne, które w najbliższych 
latach zasilą prymitywną, opartą 
na węglu, wieprzowinie i nieudol-
nych służbach specjalnych polską 
gospodarkę. Plus cztero-, pięcio-
procentowa inflacja, stosowana 
przez rządzących jako skuteczny 
instrument redukujący zadłużenie. 
To wystarczy, by przez 10-15 lat 
utrzymywać się na powierzchni. Co 
będzie potem? A kogo to obchodzi? 
Kto za to zapłaci? Oczywiście my 
wszyscy. Solidarnie.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Ani Polacy nie chcą oszczędzać w bankach,  
ani banki nie chcą naszych pieniędzy.

Najnowszy numer tygodnika 
„NIE”: Wreszcie mamy 
prezydenta! Fijołka…
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Rozmawia Anna Brzeska

Dlaczego tyle osób w Polsce wciąż 
nie chce się szczepić?

– Teraz nie jest już tak źle. Gdy 
wchodziły do Polski pierwsze szcze-
pionki, czyli produkt Pfizera, rze-
czywiście nie chcieli. Nawet część 
personelu medycznego była scep-
tyczna, choć akurat w moim otocze-
niu medycy od razu deklarowali, że 
się zaszczepią. Niestety, argument, 
że nawet lekarze nie chcą się szcze-
pić, podchwycili antyszczepionkow-
cy. Na szczęście w kolejnych tygo-
dniach sytuacja się poprawiała i dziś 
ogromna większość środowiska me-
dycznego jest już zaszczepiona.
Czym spowodowane było to waha-
nie środowiska medycznego?

– Myślę, że część medyków nie 
była przekonana co do dużej sku-
teczności szczepionek, ale praktyka 
szybko pokazała, że one rzeczywiście 
działają. Co więcej, część środowi-
ska medycznego przeszła już covid, 
a kwestie korzyści płynących ze 
szczepienia ozdrowieńców były dość 
niejasne. Nie trzeba było jednak dużo 
czasu, by zauważyć, że to podejście 
się zmienia. Dużo zamieszania zrobiły 
poza tym doniesienia o przypadkach 
zakrzepicy wśród osób szczepionych 
preparatem firmy AstraZeneca. Było 
ich bardzo niewiele, ale jeśli każdy 
zgon na świecie został podciągnię-
ty przez antyszczepionkowców pod 
skutki szczepień, spowodowało to 
ogromną dezinformację. Straszenie 
ludzi to zaś główny element ich dzia-
łania. Do swojej propagandy wyko-
rzystują każdy przypadek – choćby 

ostatni zawał serca duńskiego pił-
karza Christiana Eriksena, który we-
dług nich również był spowodowany 
szczepieniem. Efektem są tysiące 
komentarzy w sieci, że za chwilę za-
szczepione osoby zaczną masowo 
padać na ulicach. Antyszczepion-
kowcy piszą też, że po szczepieniach 
mRNA spotkają nas tajemnicze „dłu-
gofalowe powikłania”, choć nie ma 
żadnych naukowych podstaw, by 
twierdzić, że tak będzie. Tego typu 
spekulacje zalewają internet, co ma 

zniechęcić ludzi nie tylko do szcze-
pień, ale w ogóle do środowiska me-
dycznego. Antyszczepionkowcy od 
początku obrali taki kierunek działa-
nia, by wykreować „niezależnych eks-
pertów” typu Jerzy Zięba, głoszących 
jedyną słuszną prawdę. 
Robią to dla pieniędzy? Napisał pan 
na swoim profilu: „Dzięki foliarstwu 
ten kraj już stał się prawdziwą Doli-
ną Krzemową pseudodobrodziejów. 
Przepis na sukces jest prosty – mó-
wisz ludziom w internecie dokładnie 
to, co chcą słyszeć, i szybciutko 
zostajesz bohaterem, a droga  
do ich portfeli stoi otworem,  
na wieki wieków, amen”.

– Wszystko na świecie jest zwią-
zane z pieniędzmi – i nie ma nic 
złego w tym, że wszyscy chcemy 
zarabiać. Pytanie jednak, czy zara-
biamy w uczciwy sposób, czy na 
fake newsach, chorych teoriach, 
propagandzie itd.
Jak można zarabiać na 
tego rodzaju treściach?

– Świat antyszczepionkowców 
ma pewną hierarchię. Na samej 
górze rzeczywiście są osoby, które 
prowadzą rozmaite biznesy. Wyko-
rzystują do tego osoby na dole pi-
ramidy, czyli zwykłych ludzi, którzy 

często zupełnie nieświadomie robią 
to, czego chcą od nich ci na górze 
– udostępniają ich informacje, zwięk-
szają zasięgi. Biznesmeni na górze 
hierarchii zarabiają na różne sposoby. 
Za wstęp na wykłady bądź konferen-
cje np. Jerzego Zięby i jemu podob-
nych – czy nawet lekarzy antyszcze-
pionkowców, bo tacy też są – trzeba 
często płacić, i to o wiele więcej niż 
za udział w zwykłej konferencji na-
ukowej. O zarobkach Jerzego Zięby 
media już się rozpisywały (w 2018 r. 

inwestor Michał Jaskólski w mediach 
społecznościowych pokazał zdjęcie 
sprawozdania finansowego spółki 
sprzedającej polecane przez Jerzego 
Ziębę produkty i jego książki – wynika 
z niego, że spółka zarobiła w 2017 r. 
niemal 23 mln zł – przyp. red.) i coraz 
więcej osób idzie w jego ślady. Ma-
my więc już kilka innych osobowości 
z YouTube’a i Facebooka, które pró-
bują sprzedawać swoją witaminę C, 
swoje suplementy, książki czy po-
radniki, miesięcznie zarabiając po 
kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. 
Ale nie wszyscy mają 
przecież sklepy.

– Innym sposobem jest prowadze-
nie stron internetowych z treściami 
antyszczepionkowymi. Każda ma 
zakładkę „wesprzyj nas finanso-
wo”, zachęca do wpłat i obiecuje 
„walkę o prawdę”, mamiąc hasłami 
o wolności i patriotyzmie. Niektóre 

Antyszczepionkowa
Dolina Krzemowa

Przymus szczepień będzie logiczną decyzją

DAWID CIEMIĘGA
– lekarz pediatra i aktywista 
ekologiczny, od lat prowadzący 
w mediach społecznościowych 
walkę z antyszczepionkowymi oraz 
pseudonaukowymi mitami i fake newsami.

Antyszczepionkowcy do swojej propagandy wykorzystują 
choćby zawał serca duńskiego piłkarza Christiana Eriksena.
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mają po kilkanaście czy kilkadziesiąt 
tysięcy wpływów. 
I nic nie można im zrobić?

– Tak, ci ludzie są zupełnie bez-
karni. Chciałbym to zmienić, bo 
uważam, że tak nie może być, że 
portale siejące fake newsy świetnie 
sobie radzą, obrażając medyków 
i naukowców. Na razie w Polsce nikt 
nie pociąga ich do odpowiedzial-
ności, bo nasze prawo nie nadąża 
za tym, co się dzieje.

Mam jednak wrażenie, że najbardziej 
absurdalne treści zostały już tak 
obśmiane, że nikt w nie nie wierzy 
i popularne są raczej te mające po-
zory naukowości. 

– Nie, te najbardziej absurdal-
ne teorie wciąż mają się świetnie. 
Proszę zauważyć, że np. Justyna 
Socha początkowo wykazywała się 
pewną powściągliwością w swojej 
działalności, funkcjonowała w an-
tyszczepionkowym świecie w choć-
by minimalnie przyzwoity sposób. 
Ale gdy zaczęła się pandemia, też 
powtarzała rewelacje o Billu Gate-
sie, technologii 5G itp. Myślę, że to 
dlatego, iż wielu antyszczepionkow-
ców i przede wszystkim tzw. foliarzy 
– ludzi wierzących już kompletnie 
we wszystko – okazało się dla niej 
polem do wzięcia, czymś opłacal-
nym. Czy ona sama w to wierzy, to 
inna sprawa, ale na pewno zdobycie 
większego kapitału w tej grupie było 
jej na rękę. 

Dopatrzył się pan w tym środowi-
sku jakichś politycznych powiązań? 

– Wiem, że we Francji niedaw-
no zdemaskowano kilku blogerów 
opłacanych przez Rosję, których za-
daniem było zdyskredytować szcze-
pionkę AstryZeneki i promować 
Sputnika. Zresztą w innych krajach 
także odkrywano, że antyszczepion-
kowa propaganda prowadziła do 
źródeł rosyjskich. W Polsce bardzo 
wiele osób, które obrażają mnie 

w internecie, ma w profilach emble-
mat Konfederacji, nawiązuje do walki 
patriotycznej, często udostępnia  
antysemickie i rasistowskie treści. 
Myślę, że nie bez powodu jej polity-
cy uchodzą za ludzi, którzy z faktami 
naukowymi i logicznym myśleniem 
mają duży problem. Książka wyda-
na przez fundację Grzegorza Brauna 
„Fałszywa pandemia” to stek bzdur. 
Jest bardzo tendencyjna, oparta 
na metodzie cherry-picking, czyli  
wybieraniu sobie opinii różnych 
dziwnych osób, również ze świata 
naukowego, które pasują do głoszo-
nych tez. Wśród lekarzy i naukow-
ców też bowiem zdarzają się ludzie, 
którzy głoszą kompletne brednie. 
Antyszczepionkowcom udaje się 
więc zwykle znaleźć kilka osób wy-
powiadających się w sposób dla 
nich korzystny.
A ludzie im wierzą, bo to naukowcy.

– Zwykli ludzie nie zdają sobie 
sprawy, że wszystkie informacje czy 

publikacje naukowe muszą być we-
ryfikowalne przez inne osoby mają-
ce odpowiednie kompetencje. Nie 
może być tak, że ktoś, nawet będąc 
naukowcem, głosi jakieś tezy wedle 
własnego widzimisię i one zostają 
uznane za fakt – muszą je najpierw 
móc zweryfikować inni naukowcy 
za pomocą kolejnych badań. Na tym 
polega nauka. I już w szkole powinni-
śmy się uczyć, jak wyglądają rzetelne 
argumenty, jak czytać i sprawdzać 

informacje. To u nas kuleje i dlate-
go niewielu jest w stanie odróżnić 
rzetelne źródła od fake newsów 
i niepotwierdzonych opinii. Co 
więcej, socjologowie udowodnili, 
że wiele osób czyta tylko nagłów-
ki. Przykładem tego typu mani-
pulacji są teorie spiskowe o Billu 
Gatesie, który kilka lat temu na 
pewnej konferencji mówił o nad-
chodzących pandemiach. Nie było 
to nic nadzwyczajnego, pandemie 
czasem wybuchają i o tym mówił 
miliarder. Ale fani teorii spisko-
wych cytują jego słowa jako rze-
komy dowód, że zaplanował sobie 
to wszystko, co teraz się dzieje, by 
umieszczać w szczepionkach chipy 
i nami sterować.
Groźne miały być też 
szczepionki mRNA.

– Zaczęto rozpowszechniać fake 
newsy, że nie zostały przetestowa-
ne, że nigdy ich nie używano. Tyle 
że to nieprawda, bo ta technologia 

jest rozwijana już od lat 80. Pandemia 
jedynie spowodowała, że znalazły się 
na nią duże środki, by w miarę szyb-
ko wprowadzić szczepionki na rynek. 
Nie jest więc tak, że poddaje się nas 
jakiemuś eksperymentowi medycz-
nemu i nie wiadomo, co nam wstrzy-
kują. Jednak ludzi bardzo łatwo wy-
straszyć, wmówić, że ta szczepionka 
zmieni nam kod genetyczny. Mówił 
o tym np. prof. Roman Zieliński, ge-
netyk roślin, od którego poglądów 
odciął się już rektor jego uczelni, Uni-
wersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego w Radomiu, stwierdza-
jąc, że „nie mają solidnego poparcia 
w badaniach naukowych”.
Ten prof. Zieliński założył chyba 
jakąś własną uczelnię. Może w ten 
sposób próbuje ją promować? Dzię-
ki swoim tezom stał się w Polsce 
całkiem znany.

– Tak, widziałem na jakiejś stronie 
odnośniki do tej szkoły. Efektem je-
go działań jest jednak to, że któregoś 

12 czerwca antyszczepionkowcy protestowali przed Ministerstwem 
Zdrowia przeciw tzw. paszportom medycznym.
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razu zadzwoniła do mnie mama i po-
wiedziała, że właśnie znajomi wysłali 
jej wywiad z profesorem genetyki, 
który opowiada, że szczepionki robią 
z nas mutantów, wysterylizują nas 
itd., a rząd się cieszy, bo wymorduje 
emerytów i podreperuje budżet ZUS. 
I takie rzeczy mówi profesor genety-
ki, stając się autorytetem dla tysięcy 
ludzi. Przygotowałem więc materiał, 
w którym wypunktowałem te bzdu-
ry. Zresztą tydzień później Komitet 
Genetyki PAN wydał oświadczenie, 
w którym stwierdzono, że twier-
dzenia prof. Zielińskiego nie bardzo 
mają cokolwiek wspólnego z fakta-
mi naukowymi, podkreślając, że ów 
naukowiec nigdy nie zajmował się 
w pracy naukowej genetyką człowie-
ka. Ale ludzi to już nie interesuje.
Ma pan jakieś inne ciekawe 
przykłady?

– Takim przykładem jest próba 
dowiedzenia, że testy PCR są nie-
wiarygodne, czego podjął się niejaki 
Grzegorz Płaczek, do niedawna m.in. 
fotograf. Ma dużą wiedzę o promo-
cji w internecie, z wykształcenia jest 
ekonomistą, bardzo sprawnie zatem 
wprowadza ludzi w błąd, pokazując 
tylko to, co pasuje do jego narracji, 
i pomijając całą resztę. Jako dowód 
na rzekomą bezużyteczność testów 
PCR zaprezentował negatywną opinię 
o nich opublikowaną przez Bułgarskie 
Stowarzyszenie Patologów. Tego, że 
przeczy jej cały naukowy świat, już 
nie pokazał. Co więcej, organizacja, 
na którą się powołuje, publikuje na 
swojej stronie pseudonaukowe arty-
kuły, w których można znaleźć takie 
choćby stwierdzenia: „Powodem, 
dla którego Bill Gates chce, abyś 
wierzył, że COVID-19 zabije 450 mln 
ludzi, jest to, że nienawidzi przyrody, 
Boga i ciebie”. Ponieważ Grzegorz 
Płaczek uchodzi za medycznego 
eksperta w oczach coraz większego 
grona internautów, poprosiłem go 
o spotkanie, aby wyjaśnił moim i je-
go czytelnikom kilka podstawowych 
aspektów testów PCR, epidemiologii 
i szczepień. Odpowiedzi nie otrzy-
małem. Człowiek ten nie ma żad-
nych kompetencji, aby prowadzić 
publiczną edukację w zakresie nauk 
medycznych, niestety bez problemu 
przekonuje ludzi, że jest inaczej. A co 
gorsza, tacy ludzie mnie oskarżają 
o kłamstwa, spiski i manipulacje.
Na stronie pana Płaczka również 
widzę zakładkę z prośbą o wspar-

cie jego „nieustających działań na 
rzecz Polski”. Otwarcie przyznaje, 
że zbiera na opłacanie składek ZUS 
– swoich, a nawet żony.

– Tak, to wymarzona praca! Pisać 
głupoty, których potem nikt nie we-
ryfikuje i nikt nie kwestionuje, i za-
rabiać na tym dobrą kasę. Płaczek 
zamieszcza też na swoim profilu 
populistyczne posty o umierających 
na AIDS i z głodu ludziach w Afry-
ce i pyta, dlaczego nie wprowadzo-
no tam... lockdownu. Tymczasem 

to przecież z fundacji Billa Gatesa 
pochodzi połowa źródeł finansowa-
nia walki z AIDS. Miliony osób z wi-
rusem HIV żyją więc dziś normalnie 
m.in. dzięki Billowi Gatesowi i kon-
cernom farmaceutycznym.
Czy w związku z dużą popularno-
ścią ruchu antyszczepionkowego 
szczepienia powinny być przymu-
sowe lub powinny warunkować 
np. wstęp do kin albo na koncerty? 
To dość kontrowersyjna decyzja, 
niektórzy już porównują to do 
apartheidu, segregacji.

– Antyszczepionkowcy często 
wskazują jako wzór do naśladowania 
kraje skandynawskie, gdzie szcze-
pienia są dobrowolne. Tyle że 

„zapominają” o innej istotnej rze-
czy: w tych państwach, mimo bra-
ku przymusu, większość ludzi i tak 
się szczepi. To jest po prostu mądre 
społeczeństwo, nie bazuje na głupo-
tach, słucha ludzi, którzy się na tym 
znają. Polacy zaś coraz częściej wolą 
czerpać wiedzę z internetu, przez to 
np. wyszczepialność na odrę spada. 
Ta choroba zaczęła się uaktywniać 
na świecie, np. w Stanach Zjedno-
czonych, wraz ze wzrostem aktyw-
ności ruchów antyszczepionkowych. 

W obliczu rosnącego zagrożenia 
nie pozostaje więc nic innego, niż 
ten przymus wprowadzić, bo kon-
sekwencje ich głupoty poniesie 
reszta społeczeństwa. Wciąż wie-
rzę, że za mamienie, wciskanie kitu, 
rozpowszechnianie fake newsów 
w końcu spotkają tych ludzi konse-
kwencje. Przyznam jednak, że tej 
wiary mam już coraz mniej. Jeśli 
wróci jeszcze polio, nie będzie już 
czasu na to, by się zastanawiać nad 
jakąś „wolnością”. Skoro ludzie nie 
potrafią rozsądnie myśleć, wpro-
wadzenie przymusu wydaje mi się 
logicznym następstwem. 

Anna Brzeska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

Próbę dowiedzenia, że testy PCR są niewiarygodne, podjął 
niejaki Grzegorz Płaczek, do niedawna m.in. fotograf.


