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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański

Od stanu wyjątkowego do…

I

tak, trzeba je przykrywać kolejnymi pomysłami. Głównie
propagandowymi. I tak doszliśmy do stanu wyjątkowego.
Kolejnej operacji propagandowej. Skutecznie odwracającej uwagę obywateli wkurzonych na inflację, coraz większe wydatki na niby-bezpłatną służbę zdrowia i szkoły,
które trzeba wspomagać korepetycjami. I kumoterstwo
dojnej zmiany, bez żenady włażącej wszędzie, gdzie jest
jakaś łatwa kasa za niby-robotę.
Mamy zatem farsę o zagrożeniu, jakie dopadnie Polskę, jeśli nie wprowadzimy stanu wyjątkowego. Politycy
z ponurymi minami straszą ludzi. Wiedzą, co robią. Bo
jak się społeczeństwo boi, to tym lepiej dla władzy. A to,
że argumenty wzajemnie się wykluczają, interesuje tylko
mądrzejszych. Ciemny lud ma słuchać i kupić oczywiste
brednie. Bo jak to jest? Czy nasze liczne służby strzegące
granicy sprawnie sobie radzą, jak mówią ich przełożeni?
Czy jednak nie i gromadki imigrantów z kobietami i dziećmi skutecznie ich omijają?
Łatwość, z jaką wprowadzono stan wyjątkowy, po raz
pierwszy od 1989 r., i to bez sensownych powodów, jest
ponurą wróżbą na przyszłość. Skoro udało się PiS raz, to
za drugim razem może stan wyjątkowy mocno rozszerzyć
i wydłużyć. Wtedy strach będzie bardziej uzasadniony niż
ten przed trzydziestką uchodźców w Usnarzu Górnym.

BĄKOWSKI

znowu mają sukces. Który to już raz udaje się dojnej
zmianie prosty numer z propagandową sztuczką. Najczęściej grają strachem. Demonizują zagrożenie uchodźcami i większość Polaków gotowa jest się chować pod
parasol rzekomych obrońców. Pomysłowość tej władzy
w wymyślaniu kolejnych wrogów wydaje się niewyczerpana. Ma ona przy tym poparcie sporych grup Polaków.
Skąd to się bierze? Z ciężkiej pracy ośrodków badań,
analityków, specjalistów od promocji. Badają dosłownie
wszystko. Na użytek wewnątrzpartyjny. Kosztuje krocie,
bo robią to nieźli fachowcy.
Żadna władza przed PiS nie korzystała z ich usług na
tak ogromną skalę. I nie prowadziła polityki, kierując
się wyłącznie wynikami sondaży. Po wyborach z 2015 r.
mamy władzę, która decyzje podejmuje dopiero po dokładnym przestudiowaniu możliwej reakcji społeczeństwa. A przede wszystkim własnego elektoratu. Tu nic
nie może się wymknąć spod partyjnej kontroli. Nie liczą
się względy merytoryczne, racja stanu czy długofalowy
interes państwa. Ważne jest tylko to, żeby większość Polaków była za. A gdy są kontrowersje, władza się wycofuje. Zawsze.
Tak można rządzić długo. Bo liczy się tylko to, co teraz.
Decyzje są więc z krótkim terminem ważności. A skoro
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Amnezja narodu emigrantów

Artykuł red. Roberta Walenciaka „Amnezja narodu emigrantów” (PRZEGLĄD nr 36) jest bardzo
pouczającym przypomnieniem tego, co robili Polacy
w czasie emigracji w latach 80. A nie była to pierwsza emigracja Polaków na Zachód. Po każdym powstaniu setki
Polaków uciekały za granicę. To
były zupełnie inne emigracje niż
ta w latach 80. Nie za chlebem –
tylko przed represjami ze strony
zaborców. W latach 80. tysiące
Polaków emigrowały na Zachód
za chlebem. Nie byli zostawiani
bez pomocy. A już na pewno mieli co jeść – zachowywali się tak, jak autor artykułu to przedstawia.
Było ich wszędzie pełno. W wielu wypadkach można
było się wstydzić za to, co robili. Teraz musimy się
wstydzić tego, co robi pisowski rząd – upadla nie
tylko imigrantów, ale także żołnierzy, straż graniczną,
policjantów, zmuszając ich rozkazami do nieludzkiego postępowania. Autor artykułu stwierdza przykry
fakt, że Polacy nie uważają, by byli coś komuś winni. Naprawdę nie są winni? A niezależnie od tego
człowieczeństwo powinno w nich wołać o pomoc
dla głodnych, zmarzniętych i chorych ludzi. Rząd nie
radzi sobie z uszczelnieniem granic, bo nie ma w nim
ludzi, którzy potrafią to zrobić inaczej niż zasiekami.
Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska

Syndrom sztokholmski – odmiana edu

Najlepsi nauczyciele odchodzą, nawet nie z własnej
woli. Są często zagrożeniem dla tych najsłabszych,
najbardziej sfrustrowanych… Ci najsłabsi mają jednak
aspiracje do bycia dyrektorami. Manipulacją, intrygą,
donosicielstwem, skandalem obyczajowym dochodzą
do władzy. To właśnie ci najsłabsi stopują zapaleńców,
opierają swoje rządy na konfliktach. Wystarczy zaaranżować skandal, mieć wejście w urzędzie i już dostaje się stołek. Jest społeczne przyzwolenie na model siłowy. Albo jesteś panem, albo masz pana.
Nie praca, zaangażowanie i pasja tworzą kulturę współpracy, to intryga
i przemoc tworzą kulturę rywalizacji. Chcemy tworzyć sprawiedliwą edukację w niesprawiedliwej społeczności, obojętnej, zastraszonej, tolerującej
Agnieszka
przemocowe zachowanie.

Kościół się doigrał

Przed Polkami jeszcze długa droga, szkoda, że tak mało jest artykułów
o ruchu irlandzkim. A jest między nami wiele podobieństw: katolicki kraj
rodzinny i hegemonia Kościoła. W jego rękach grunty, szkoły, domy opieki. Na przykład Sinéad O’Connor
była u magdalenek, później w szkole Waterford
z mniejszym rygorem, tam zaczęła karierę. I wreszcie
w 1992 r. podarła w programie na żywo zdjęcia Jana Pawła II w akcie sprzeciwu wobec molestowania
dzieci w Kościele, co praktycznie jej karierę zakończyło. Jak widać, nawet pogardzany w Polsce tzw. zgniły
kompromis może być krokiem naprzód. Niewiarygodne – to tak niedawno,
lata 60., zakazy, obostrzenia praw, edukacja. Świetna rozmowa z Ailbhe
Smyth. Daje nadzieję.
Ula Makles

ZDJĘCIE TYGODNIA

Członek sił talibskich celuje w uczestników antypakistańskiego protestu. Kabul, 7 września.
FOT. REUTERS/FORUM
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Prof. Jerzy Wiatr, wybitny socjolog i politolog, autor
fundamentalnych i ciągle aktualnych podręczników
i książek, znakomity wykładowca akademicki, także
w USA i Kanadzie, organizator unikatowych badań.
Lewicowy polityk, socjaldemokrata, minister edukacji
narodowej, współtwórca tożsamości SLD w wielu kluczowych sprawach i prezes honorowy Towarzystwa
Kultury Świeckiej, obchodzi 90. urodziny. Ad multos
annos, Drogi Profesorze.
Prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu, jedynej takiej placówki we
współczesnej światowej medycynie, która w dodatku
ma tak wielkie osiągnięcia. 4 mln badań i konsultacji
oraz ponad 516 tys. procedur chirurgicznych to dorobek 25-lecia działalności instytutu.
Krzysztof Daukszewicz, znakomity poeta, satyryk
i bard, otrzymał od środowisk olsztyńskich dziennikarzy z SDRP i literatów z ZLP Nagrodę im. Henryka
Panasa.
Ewa Wrzosek, prokurator z Prokuratury Rejonowej
Warszawa-Mokotów, która wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, współzałożycielka Stowarzyszenia Lex Super Omnia, została laureatką Nagrody
im. Edwarda J. Wende.
50 mld zł wynosi wartość obligacji oszczędnościowych wyemitowanych przez skarb państwa. Jest to
odpowiedź na słabą ofertę banków i inflację. Najszybciej wzrastają czteroletnie obligacje „inflacyjne”.

Prawie 260 tys. przekroczeń dozwolonej prędkości zarejestrowały fotoradary w czasie tegorocznych wakacji.
Najwięcej przewinień, bo aż 1,9 tys., zarejestrowano
w Warszawie przy ulicy Spacerowej (więcej na s. 30).
Tylko w trzech krajach Unii alkohol jest jeszcze tańszy
niż w Polsce: w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Z tą
różnicą, że tam preferowane są wina. W 2019 r. spożycie alkoholu w przeliczeniu na spirytus stuprocentowy
wynosiło w Polsce 9,78 litra, gdy jeszcze w 2016 r. –
9,37 litra.
Michał Dworczyk (PiS), minister, bliski współpracownik premiera, wiedząc, że broń produkowana w Radomiu jest kiepskiej jakości, w korespondencji mejlowej,
która wyciekła do mediów, miał tylko radę „muszą coś
z tym zrobić”. Ciekawe, kiedy ktoś coś zrobi z Dworczykiem?
Piotr Bernatowicz, z nominacji PiS dyrektor Centrum
Sztuki Współczesnej, jest jednocześnie kuratorem
wystawy z pracami m.in. neonazisty Dana Parka ze
Szwecji, skazywanego za rasistowską twórczość. Ale
czy to może jeszcze kogoś dziwić?
Dotacje do podyplomowych studiów, które mają
kształcić nauczycieli etyki, dostało dziewięć uczelni
katolickich i trzy pozornie świeckie, np. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

PRZEBŁYSKI
Groteskowy kult Rydza-Śmigłego

Na początek zagadka historyczna. Czy znacie kraj, w którym naczelny
wódz uciekł na początku wojny, tak jak u nas marsz. Edward Rydz-Śmigły? Mógłby być prekursorem hasła
Strajku Kobiet, bo zostawił wojsko
i naród i po prostu w… z pola walki. Mimo że naród tak mu słodził.
Imieniny Edwarda były w wojsku
i szkołach jak święto państwowe.
Jego imię otrzymały przełęcz, osada,
most i 18 obiektów w całej Polsce.
Doszły do tego książki gloryfikujące postać Rydza-Śmigłego, rzeźby,
znaczki pocztowe. A także liczne doktoraty honoris causa i honorowe
obywatelstwa miast. Nie starczyło tego picu na dłużej niż dwa tygodnie
września 1939 r. Napompowany balonik odleciał w siną dal. Ale kult
marszałka w III RP kwitnie.

Pawłowska na ambonie

Monika Pawłowska, wynalazek Roberta Biedronia, który wciągnął ją do
Sejmu z listy Wiosny, nosiła koszulkę
„Żądamy legalnej aborcji”. Gdy się na
Biedronia wypięła i przeszła do Gowina, koszulkę zdjęła. Może wyrzuciła,
a może schowała i trzyma na wszelki
wypadek. Bo Gowin ma z Biedroniem
jedną cechę wspólną – też dołuje. Dokąd trafiła wiarołomna Pawłowska? Do kościoła. Na dożynkach w Szczebrzeszynie poszła do kościoła
i przemówiła do wiernych z ambony. I, jak to Pawłowska ma w zwyczaju, wrzuciła zdjęcia na Twittera. Katolikom oglądającym tę hucpę
zrobiło się niedobrze.

Rozpłochowski i kuranty na Kremlu

Może Andrzeja Rozpłochowskiego pamiętają kombatanci z lat 80. I prorządowy NSZZ Solidarność, tak sklejony z dojną zmianą, że trudno je
odróżnić. Rozpłochowski, maszynista lokomotyw spalinowych, trafił do
Huty Katowice z Inowrocławia. Chwali się, że rozwalił komitet strajkowy i został przewodniczącym. Na krótko, bo
robotnicy szybko się na nim poznali i wybory na
szefa regionu śląskiego przegrał. Bo jak można
było popierać autora takiej głupoty: „Jak Solidarność walnie pięścią w stół, kuranty na Kremlu zagrają Mazurka Dąbrowskiego”?
W oczekiwaniu na tę melodię Rozpłochowski
walczył o kasę. Bo uznał, że 227 tys. zł zadośćuczynienia to mało. Na emigracji w USA też mu
nie poszło. Na pocieszenie dostał tytuł Człowieka Roku „Tygodnika Solidarność”. Robotników Huty Katowice, którzy stracili po 1989 r. pracę,
na jubel nie zaproszono. Z góry wiadomo, co by zrobili.

Golas wędrowniczek

Ekshibicjonista? Naturysta? Megaloman? Pewnie to wszystko razem
składa się na dewiacyjny profil księdza, który na Podkarpaciu wędruje
sobie od parafii do parafii. Przełożeni gwarantują mu bezkarność. Może
zresztą gustują w takich selfie, jakie wysyła były wikariusz z parafii
w powiecie brzozowskim. Na Facebooku są zdjęcia golasa, który ustawił się bokiem do lustra, bo wtedy lepiej widać pośladki i… Golasa za
karę wysłano do Sanoka. Z misją przygotowania dzieci do pierwszej
komunii. Po interwencji rodziców, którzy chcieli mu coś obciąć, archidiecezja przemyska wepchnęła go do hospicjum w Jarosławiu.
FOT. NAC, YOUTUBE, TWITTER
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
tygodnia

Co dopisać do listy lektur szkolnych,
a co skreślić?

Prof. ZdZisław JerZy adamcZyk,
historyk literatury i wydawca

Upomniałbym się o przywrócenie zbiorowej pamięci Władysława Broniewskiego, patrioty żarliwego, acz niepokornego, przede
wszystkim jednak wielkiego poety. Przecież to on napisał: „Nie
wiem, co to poezja, nie wiem, po co i na co. Wiem, że czasami
ludzie czytają wiersze i płaczą”. Kto po polsku celniej ujął istotę
i sens istnienia poezji? Broniewski jest autorem wierszy prostych,
czystych i zwyczajnych jak kromka chleba. To on napisał „Bagnet
na broń”, „Żołnierza polskiego” i „Słońce września”, to on jest autorem nowych polskich trenów poświęconych córce. Przez kolejnych POPiS-owskich ormowców „rzucanych na odcinek” oświaty
został z listy lektur, a więc i z tradycji literackiej, usunięty. Czy dlatego, że w roku 1949 napisał „Słowo o Stalinie”? Przypomnijmy,
że prawdę o zbrodniach Stalina ujawniono dopiero siedem lat później. Czy dlatego, że był konsekwentnie lewicowy? Na oświecenie
decydentów w sprawie lektur nie ma co liczyć; posłuszne toto
poleceniom lub oczekiwaniom partyjnych szefów, za to niezbyt
kumate. Może Lewica zawalczyłaby o Broniewskiego?

aneta korycińska,
nauczycielka, redaktorka i podcasterka (Baba od polskiego)

Nowa podstawa programowa jest śmieszno-straszna. Nauczanie o jedynej słusznej religii i poetach narodu, np. Janie Pawle II
i kard. Wyszyńskim, wydaje mi się w obecnej sytuacji nietrafionym
pomysłem. Osoby uczniowskie, z którymi mam kontakt, od lat mówią o tym, że chcą poznać punkt widzenia osób uchodźczych, dyskryminowanych, nieheteronormatywnych i neuroatypowych oraz

czytać pisarki. Dlatego dodałabym do kanonu romantyków Narcyzę
Żmichowską, do poezji XX w. Annę Świrszczyńską, a ze współczesnych pisarek Wiolettę Grzegorzewską. Brak mi także reinterpretacji tekstów starożytnych, więc nie wyobrażam sobie omawiania „Odysei” bez przeczytania „Penelopiady” Margaret Atwood czy
„Króla mrówek” Zbigniewa Herberta. Literatura i tak jest punktem
wyjścia do dyskusji o współczesnym świecie, więc czas zdjąć autorów z piedestałów i pokazać, że byli i są tylko ludźmi.

dr michał ZaJąc,
bibliotekoznawca, UW

Ze względu na przeładowanie programu to postulat utopijny,
ale jestem za podziałem tekstów na lektury obowiązkowe, towarzyszące lekcjom historii literatury, oraz często „wentylowaną”
listę tytułów służących promocji czytania dla przyjemności, składającą się z pozycji aktualnie atrakcyjnych (niekoniecznie o najwyższej wartości literackiej). W części historycznej (do 1945 r.)
tej pierwszej grupy nie ruszałbym niczego – irytują mnie zarzuty,
że „teksty są trudne, dzieci się męczą i nic nie rozumieją”. Nie
padają one w odniesieniu do trygonometrii, która jest niepotrzebna w życiu 99% ludzi, a zabiera uczniom dużo czasu. Z częścią współczesną mam kłopot, jednak z pewnością oddzieliłbym
literaturę od religii. Teksty papieża, księży czy biskupów mogą
być na lekcjach religii omawiane w dowolnie szerokim zakresie.
I jeszcze jedno: bardzo mnie zmartwiło usunięcie z listy lektur
„Sposobu na Elfa” Marcina Pałasza. To bardzo dobra powieść,
odwołująca się do ważnych dla dzieci tematów, a jednocześnie
niosąca ciepłe przesłanie. Duża szkoda.
13-19.09.2021
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KOŚCIÓŁ

KADROWCY

Jak zniszczyli polski Kościół
Kornel Pauliński
Polski Kościół od pontyfikatu
Jana Pawła II bezwzględnie opiera
się na zasadzie „kadry decydują
o wszystkim”. Zapowiedzią takiego kursu było już namaszczenie
przez kard. Stefana Wyszyńskiego
na swojego następcę biskupa bez
właściwości, własnego sekretarza
– Józefa Glempa. Ale on przynajmniej sprawiał wrażenie wierzącego i pobożnego. Potem było już
tylko gorzej, nudniej i bezbarwniej.
Dwóch nijakich ludzi, Józef Kowalczyk i Stanisław Dziwisz, zostało
więc kościelnymi kadrowcami

Polski Kościół od pontyfikatu
Jana Pawła II bezwzględnie
opiera się na zasadzie „kadry
decydują o wszystkim”.
40-milionowego kraju w środku
Europy na prawie pięć dekad. Sami w sobie bierni, ale wierni, dodreptali do szczytów kościelnej kariery, jeden jako nuncjusz, prymas,
arcybiskup gnieźnieński, drugi – kardynał i metropolita krakowski. Przez
cały ten czas zasilali Kościół podobnymi sobie. Kowalczyk wyświęcił
osobiście 12 biskupów, w konsekracji kolejnych 10 brał udział, a do 80%
wszystkich nominacji się poczuwał.
W tej masie biskupiej nikt się niczym
nie wyróżniał, niczego nie podważał,
nie krytykował, nie zadawał pytań,
nie pisał ważnych książek, nie głosił
znaczących kazań, nie zabierał głosu, kiedy należało, a kiedy zabierał,
to nie było czego słuchać ani o czym
myśleć; pomnażał majątek i wpływy,
a gdy trzeba było, milczał lub krętaczył i umywał ręce. Mówi o tym
wprost ks. prof. Andrzej Kobyliński:
„Polski episkopat ma twarz prymasa
8
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Kard. Dziwisz znany był jako „kapciowy” polskiego papieża.
Kowalczyka (był prymasem w latach
2010-2014 – przyp. red.). I przez kilka
najbliższych dziesięcioleci jego ludzie
będą mianować nowe pokolenia podobnych sobie biskupów”.
Przez dekady podsuwali papieżowi kandydatury, potem papiery do
podpisu, a on podpisywał i nie pytał.
Kościół jest w kryzysie, coraz mniej
osób w Polsce można nazwać wierzącymi i praktykującymi. Wskaźniki
są bezlitosne – tak źle jeszcze nie
było, dzieciaki masowo wypisują
się z religii, powołań nie ma, tylko
majątek i ambicje polityczne rosną.
Wygląda na to, że nadchodzi czas

na wypicie piwa, którego nawarzyli „kapciowy”
z nuncjuszem.
Podobnie jak to było
w USA, Irlandii, Chile, katalizatorem możliwych radykalnych zmian takiego stanu rzeczy może być wątek
ukrywania pedofilii przez
hierarchów, a także ich
osobista odpowiedzialność
za podobne czyny. W USA
całe diecezje bankrutowały,
gdy zasądzano odszkodowania dla skrzywdzonych.
A kiedy chodzi o majątek
i pieniądze Kościoła – żarty
się kończą.
Watykan rzutem na taśmę, tuż przed zgonem
97-letniego kard. Henryka
Gulbinowicza w 2020 r., zakomunikował, że odebrano
mu prawo do nabożeństwa
pogrzebowego w katedrze
i pochówku w katedrze. Czy
do Gulbinowicza dotarło,
co mu odczytano przy łóżku szpitalnym? Nie wiadomo, był już w fatalnym stanie. A było to wydarzenie
bez precedensu, pierwszy
taki wyrok kanoniczny na polskiego
biskupa. Gulbinowicz zaś jest ważny
w tej historii od samego początku
aż do dzisiaj.
W czerwcu br. przybył do Polski
specjalny wysłannik papieża Franciszka kard. Angelo Bagnasco, emerytowany arcybiskup Genui, były
przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Nuncjatura w Warszawie w oficjalnym komunikacie
przyznała, że „celem wizyty była
weryfikacja sygnalizowanych zaniedbań kard. Dziwisza”. W październiku do Rzymu na wezwanie papieża
pojedzie cały episkopat Polski. I choć
sam episkopat w oficjalnym komunikacie zapewnia, że „podstawowym
celem wizyty ad limina Apostolorum

KOŚCIÓŁ
jest umocnienie jedności między
biskupami a Katedrą św. Piotra”,
wiadomo, że krytyczny raport
na temat działań polskich hierarchów przygotował dla Franciszka
nuncjusz abp Salvatore Pennacchio. Standardowo biskupi mają
pół roku na przygotowanie się
do takiej wizyty i do złożenia wyjaśnień. Tym razem dostali o połowę mniej czasu.
W powietrzu wisi scenariusz
chilijski: przed trzema laty, po
krytycznym raporcie papieskiego
wysłannika, Franciszek wezwał do
Rzymu cały episkopat i wówczas
wszyscy biskupi, co do jednego, podali się do dymisji – biorąc odpowiedzialność za zaniedbania.
Polski kontekst tuszowania przestępstw i nadużyć o charakterze seksualnym wobec dzieci ma w sobie
bombę z opóźnionym zapłonem.
To odpowiedzialność najbliższych
współpracowników Jana Pawła II
oraz, co już dzisiaj bezsprzeczne,
jego samego – świętego Jana Pawła II. Wśród hierarchów ponoszących główną odpowiedzialność za
proceder ukrywania przestępstw
i przestępców w sutannach są dwaj
najbliżsi Janowi Pawłowi II ludzie
Kościoła: kard. Dziwisz i były nuncjusz apostolski Kowalczyk. Abp Kowalczyk od miesięcy jakby zapadł się
pod ziemię, jest nieuchwytny i nieobecny. Najprawdopodobniej zaszył
się w swoim luksusowym watykańskim mieszkaniu. Kiedy wcześniej
trwała watykańska procedura przeciw abp. Józefowi Wesołowskiemu, który został wydalony ze stanu
kapłańskiego za wykorzystywanie

Abp Kowalczyk od miesięcy jakby
zapadł się pod ziemię.
trafił do szpitala, „nie chciał zaogniać
sytuacji” – a „duchownym jest się
wiecznie”.
Tym razem wygląda jednak na
to, że wielkimi krokami nadchodzi
kres kardynalsko-biskupiej kamaryli
Dziwisza/Kowalczyka.

Dwóch nijakich ludzi, Józef Kowalczyk
i Stanisław Dziwisz, zostało kościelnymi
kadrowcami 40-milionowego kraju.
Jak wygląda początek takich niesłychanych karier jak te Głódzia,
Kowalczyka, Dziwisza? Dobrze być
sekretarzem jakiegoś biskupa czy
kardynała albo jego kierowcą (Głódź
woził Gulbinowicza), mieć odpowiednich kolegów na studiach (Kowalczyk studiował razem z Głódziem)
oraz wspólnego patrona, który wyśle
za granicę na dalszą edukację.
Tak Głódź z Kowalczykiem wylądowali w Rzymie, a po chwili
dołączył do ekipy Dziwisz, „kapciowy” polskiego papieża. I już
się nie rozstali, mając decydujący głos we wszystkich sprawach
kadrowych polskiego Kościoła.
Do dziś.
Kowalczyk, wówczas szeregowy ksiądz, dostał od Jana Pawła II
zadanie stworzenia sekcji polskiej
watykańskiego Sekretariatu Stanu. Do pomocy wziął sobie ks. Tadeusza Rakoczego, który został
w 2021 r. ukarany zakazem udziału
w celebracjach i spotkaniach publicznych za zaniechania w sprawach
pedofilskich. O wszystkich kwestiach

Ks. prof. Alfred Wierzbicki:
„Kościół jest tak zniszczony,
że można zapytać, czy jest w nim
jeszcze chrześcijaństwo”.
nieletnich w Dominikanie, zdążył on
umrzeć w ukryciu w Watykanie, zanim jego wyrok się uprawomocnił.
Pochowano go później w Czorsztynie – pochodził z pobliskiej wsi.
Uroczystościom przewodził bp Jan
Szkodoń, uczestniczyło w nich kilkunastu duchownych i kilkaset osób.
Tamten wyrok się nie uprawomocnił, bo Watykan, kiedy Wesołowski

personalnych decydował w latach
1978-1989 Kowalczyk
(nuncjatury wówczas
w Polsce nie było), który podsuwał papiery
do podpisu Dziwiszowi, a ten przedkładał
je papieżowi Polakowi.
Kiedy w 1989 r. papież
mianował Kowalczyka nuncjuszem w Polsce, ten błyskawicznie
podsunął kandydaturę
Głódzia na biskupa
polowego, a Rakoczemu pomógł zostać biskupem i papież wydzielił z istniejących diecezji
dodatkową: bielsko-żywiecką. Nie
pierwszy ani nie ostatni raz, takie są
kulisy powstawania nowych diecezji
– kolega potrzebuje mieć swoją, jest
przecież biskupem. To się ją powołuje do istnienia.
Przez prawie 40 lat Józef Kowalczyk, posiłkując się bardzo często
sugestiami personalnymi Gulbinowicza, zabiskupił Polskę. Wśród
takich zasuflowanych
nominatów znaleźli się
m.in.: bp Jan Tyrawa,
ukarany w tym roku
przez Watykan za tuszowanie przestępstw pedofilskich; bp
Stefan Regmunt, który po zakazie
publicznych wystąpień afiszował się
podczas pielgrzymki na Jasną Górę
organizowanej przez Radio Maryja;
bp Edward Janiak z diecezji kaliskiej, również ukarany za tuszowanie
przypadków pedofilii.
Kowalczyk, równie sprawnie i skutecznie jak podsuwał przez Dziwisza
papiery z nominacjami, nie dopuszczał do adresata korespondencji,
która informowała o nieprawidłowościach w polskim Kościele. Dość
wspomnieć tu o dwóch sztandarowych sprawach: abp. Stanisława
Wielgusa, mianowanego metropolitą warszawskim, którego oskarżono o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, i abp. Juliusza Paetza.
Dokumenty w sprawie Wielgusa
Kowalczyk zataił, a kiedy podejrzenia się potwierdziły, papież Benedykt XVI przyjął rezygnację Wielgusa w dniu ingresu. Jednak dużo
bardziej skandalicznym działaniem
było to wszystko, co Kowalczyk
zrobił przy okazji ciągnących się
13-19.09.2021
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latami afer o charakterze
nadużyć seksualnych (wobec kleryków) abp. Paetza.
Współodpowiedzialny za
ukrywanie skandali seksualnych Paetza jest także
abp Marek Jędraszewski,
jeden z jastrzębi polskiego fundamentalistycznego
Kościoła, obecnie metropolita krakowski, wcześniej, za
czasów Paetza, biskup pomocniczy w Poznaniu.
Osoby usiłujące doprowadzić do wyjaśnienia
afery Paetza często poddawane były naciskom
i pozbawiane głosu. Przykładem jest choćby historia byłego wykładowcy
poznańskiego seminarium
duchownego ks. prof. Tomasza Węcławskiego, który w efekcie odszedł ze
stanu duchownego i został
pracownikiem naukowym
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Wśród nielicznych duchownych i publicystów
mających odwagę ko mentować ten węzeł gordyjski zawiązany na szyi
polskiego Kościoła, są tacy, którzy wypowiadają się bardzo
mocno. Warto zauważyć choćby
konstatację ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, z Katedry Etyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, który w książce „Bóg
nie wyklucza” napisał: „Kościół jest
tak zniszczony, że można zapytać,
czy jest w nim jeszcze chrześcijaństwo”. Jako jeden z niewielu polskich duchownych zabrał głos przeciw nagonce na środowiska LGBT

Jak wygląda początek kariery?
Dobrze być sekretarzem biskupa
czy kardynała albo jego kierowcą –
Głódź woził Gulbinowicza.
i nieustanne zwiększanie znaczenia
Kościoła, co można obserwować na
przykładzie 20-letniej historii komisji
majątkowej, teoretycznie rządowo-kościelnej, praktycznie walczącej
o interes KK. Inną próbą ognia była
sprawa dopuszczalności aborcji i tutaj
działania Kościoła zostały
odebrane przez społeczeństwo jako radykalna
ingerencja w prywatność
i prawa kobiet. Wyrok
zależnego od rządu i władzy Trybunału Konstytucyjnego umocnił to przekonanie.
Prof. Rafał Matyja, politolog i historyk,
zauważył, że stoimy na progu zmiany ustrojowej, w tym konieczności
zredefiniowania stosunków państwo-Kościół. Komentując inne aktywności biskupów (dzieło Kowalczyka/
Dziwisza), stwierdził, że „Kościół stał
się organizacją toksyczną, poprzez

Przez prawie 40 lat Józef Kowalczyk,
posiłkując się sugestiami personalnymi
Gulbinowicza, zabiskupił Polskę.
– wykluczającym słowom płynącym
wprost od przedstawicieli polskiego
rządu czy jego macierzystej uczelni,
z której przecież wywodzi się obecny
minister edukacji.
Taka polityka kadrowa musiała się
przełożyć na realne działania i politykę
uprawianą przez biskupów. Kluczowy
jest tu aspekt relacji Kościół-państwo
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próby zapewnienia sobie
bezkarności w różnych sprawach, także poprzez brak
reakcji na zamienianie dyskursu religijnego na mowę
nienawiści”.
Ceniony watykanista
John L. Allen, analizując
pozycję papieża Franciszka w oczach episkopatów,
bardzo wysoką miarę nieufności przypisał polskim hierarchom: „W Polsce każdy
papież startuje z deficytem
zaufania tylko dlatego, że
nie jest Janem Pawłem II,
a niektórzy Polacy postrzegają Franciszka jako tego,
który w niektórych aspektach zwija dziedzictwo poprzednika”. Chwilami można było odnieść wrażenie,
że dla polskich biskupów
projekt papież wyczerpał
się wraz z odejściem Jana
Pawła II, co by tłumaczyło
ten kościelno-ludyczno-pomnikowy wymiar kultu
jednostki. Kiedy 20 lutego
2019 r. podczas audiencji
w Watykanie papież Franciszek pocałował rękę Marka
Lisińskiego, który był molestowany przez księdza jako
dziecko, nie słychać było głosów
zrozumienia ze strony polskich biskupów. Ten gest był dla nich za trudny.
Być może dlatego też był taki ważny.
Bez wątpienia została przerwana tama milczenia wokół przewin
i przestępstw polskich duchownych
i strukturalnej niemocy oczyszczenia
się przez sam Kościół z afer pedofilskich i skandali z ich ukrywaniem.
Otworem stoi problem ocenienia
na nowo roli i odpowiedzialności za
podobne nadużycia, ale w skali globalnej, Jana Pawła II, dla Polaków
wciąż „bohatera wszech czasów”, teraz jeszcze na dodatek świętego. Na
świecie, w przeciwieństwie do naszego kraju, nie obowiązywał zakaz krytyki papieża z Polski. Ta fala dotarła
już i tutaj i nie da się udawać, że nic
się nie stało. Świętość Karola Wojtyły nie wytrzymuje próby konfrontacji
z krzywdami dzieci, o których Jan
Paweł II wiedział i których sprawców
krył, nagradzał i promował, a krytyków uciszał.

Kornel Pauliński

FOT. BARBAROWSKI/EAST NEWS, STANISŁAW KOWALCZUK/EAST NEWS, MIŁOSZ POLOCH/REPORTER
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Marek Czarkowski
W latach 60. XX w. słynne było
powiedzenie: „Chleb podrożał, ale
lokomotywy staniały”. Dziś jest podobnie. Wystarczy wybrać się na lokalne targowisko, by się przekonać,
że ceny kilograma jabłek, ziemniaków, pomidorów, marchewki i papryki są o kilka złotych wyższe niż rok
temu. Jako powód podaje się zimną
wiosnę oraz wzrost cen paliw.
Chleb, który rok temu kosztował
w piekarni 4 zł, dziś może kosztować
nawet 6 zł. I na tym się nie skończy,
gdyż ceny pszenicy wzrosły z 700 zł
w połowie 2020 r. do ok. 1 tys. zł na
koniec sierpnia, co oznacza, że ceny
pieczywa jeszcze pójdą w górę.
W tym roku rekordy biją ceny
materiałów budowlanych. W niektórych hurtowniach zwykłe płyty
wiórowe zdrożały o 400%! Tona
blachy stalowej w połowie 2020 r.
kosztowała 2266 zł, a w styczniu
2021 r. aż 3247 zł. Ceny styropianu
podskoczyły o 300%, a czas oczekiwania na realizację zamówień wydłużył się w lipcu nawet do trzech
tygodni. Cena cegieł silikatowych
wzrosła o 200%, co hurtownicy
wytłumaczyli pandemią i kłopotami
z dostawami niektórych składników
do produkcji z Chin.
Wiosną zdrożały nawet części rowerowe, za które trzeba było zapłacić nawet dwa razy tyle co w roku
2020. Jak łatwo się domyślić, winne

Ukryta inflacja
Czy GUS i rząd ukrywają prawdę o wzroście
cen? Oficjalnie inflacja w Polsce to dziś 5,4%.
Mniej oficjalnie może być nawet 8%!
były pandemia i wywołane nią przestoje w chińskich fabrykach.
Dziś wielu Polakom coraz trudniej
związać koniec z końcem. I nawet
500+ niewiele może pomóc. Bo siła
nabywcza złotego spadła. Dlatego
zaczynają nas drażnić komunikaty
Głównego Urzędu Statystycznego i zapewnienia polityków Prawa
i Sprawiedliwości, że inflacja jest
pod kontrolą.
Według wstępnych szacunków
GUS w sierpniu br. ceny liczone
w ujęciu rocznym wzrosły o 5,4%.
Ostatni raz podobny wynik odnotowano w czerwcu 2001 r., gdy sięgnął
on 6,2%. Ale, jak zapewniał w Polskim Radiu 24 wiceminister finansów
Piotr Patkowski, „podwyższona inflacja zawsze pojawia się tam, gdzie
jest dość dynamiczny wzrost gospodarczy. A ponieważ mamy dynamiczny wzrost gospodarczy spowodowany także odbiciem popandemicznym,
to towarzyszy temu inflacja”.
Coś w tym musi być, gdyż nawet eksperci Międzynarodowego

Inflacja (łac. inflatio, czyli nadęcie) to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Najczęściej rozumie się
przez nią średnie zmiany cen towarów konsumpcyjnych i usług
nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Wskaźniki wzrostu cen obliczane są także w rolnictwie, przemyśle,
budownictwie, transporcie, imporcie i eksporcie, handlu hurtowym i detalicznym.
Wśród przyczyn inflacji najczęściej wymieniane są:
• nadmierna emisja pieniądza przez bank centralny lub jego
kreacja w bankach komercyjnych,
• nagły i niespodziewany wzrost kosztów produkcyjnych,
np. wzrost cen surowców energetycznych, takich jak ropa
naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny,
• niezrównoważony budżet państwa,
• wadliwa struktura gospodarki.
Skutki inflacji to:
• spadek siły nabywczej pieniądza krajowego,
• realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności,
• względne zmniejszenie się dochodów osób, których nominalne wynagrodzenie lub otrzymywane świadczenia są

Funduszu Walutowego szacują, że
w roku 2021 wzrost PKB w Polsce
wyniesie 4,6%. A to bardzo dobry
wynik. Ale czy kogoś to przekonuje?
A może rządzący oszukują nas, manipulując statystyką?

Nauka czy propaganda?
Problemem są różnice w postrzeganiu rzeczywistości przez konsumentów. Trudno nam uznać, że
„Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją
dostatniej”, jeśli każdego dnia musimy coraz więcej płacić przy kasach sklepowych, na stacjach paliw,
w marketach budowlanych.
Główny Urząd Statystyczny i ekonomiści, określając poziom inflacji,
posługują się średnią ważoną cen
towarów i usług, biorąc pod uwagę tzw. statystyczny koszyk zakupów, czyli listę, którą GUS tworzy
na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych. Jest na niej
ok. 1,5-2 tys. pozycji. Obserwując
zmiany cen w owym koszyku, oblicza

stałe, np. pracowników administracji publicznej, emerytów
i rencistów.
Rodzaje inflacji:
deflacja – inflacja ujemna, gdy wysokość cen rok do roku
jest niższa,
pełzająca – gdy wzrost cen nie przekracza 5% rocznie,
umiarkowana lub krocząca – gdy wzrost cen oscyluje
w granicach 5-10% rocznie,
galopująca – gdy roczny wzrost cen wyrażany jest w liczbach dwu- lub trzycyfrowych, od 10% w górę,
hiperinflacja – gdy miesięczny wzrost cen przekracza 150%.
Najwyższa inflacja w historii
W roku 1946, w czasie kryzysu ekonomicznego na Węgrzech,
miesięczna inflacja wyniosła 41,9 biliarda procent. Oznaczało to,
że ceny podwajały się co 15 godzin. Znaczek pocztowy kosztował 20 kwadrylionów pengo o jak niżej (2 z 25 zerami). Gdy
w sierpniu 1946 r. węgierski rząd wprowadził nową walutę –
forinta – przelicznik z pengő wyniósł 1 do 400 kwadryliardów
(4 i 29 zer). Dla porównania ciało człowieka składa się z 5 kwadryliardów atomów.
13-19.09.2021

PRZEGLĄD 11

KRAJ
się wskaźnik CPI (ang.
consumer price index).
Trudno sobie wyobrazić, by znalazły się
w nim blacha stalowa,
pręty zbrojeniowe,
styropian czy inne materiały przemysłowo-budowlane. Tymczasem wzrost cen tych
produktów ma odbicie
w rosnących cenach
mieszkań. Podobnie jak
wzrost cen pszenicy,
żyta czy innych zbóż
ostatecznie przełoży się
na cenę chleba i pozostałych wyrobów piekarniczych. Wystarczy
zmienić listę towarów
i usług w koszyku, by
uzyskać inny wynik.
Wzrost cen w sierpniu
br. mógł być zatem
wyższy. Nawet o 3%.
– Każdy z nas ma trochę inną
strukturę wydatków – zwraca uwagę
dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. – Wzrost cen paliw będzie miał
wpływ na budżet osoby, która codziennie korzysta z samochodu. Ktoś
korzystający z komunikacji miejskiej
tak szybko tego nie dostrzeże, gdyż
ceny biletów zmieniają się zazwyczaj
raz do roku. Z kolei ktoś, kto planuje
budowę domu, zakup działki budowlanej lub mieszkania, na pewno musi
uwzględnić znaczny wzrost cen nieruchomości. Wszystko to sprawia, że
indywidualnie różnimy się w ocenie
inflacji, jej przyczyn i skutków.
Ekonomiści i politycy siłą rzeczy
posługują się oficjalnymi danymi,
a większość obywateli dostrzega, że
żyje im się trochę trudniej, i obawia
się przyszłości. Co prawda, nie grozi nam powrót galopującej inflacji
z przełomu lat 80. i 90. XX w., gdy
ceny miesięcznie rosły o 50%, ale
możemy się zmierzyć z galopującą
inflacją powyżej 10% rocznie.
Dr Dudek przypomina, że negatywne skutki inflacji częściej dotykają osoby o niskich dochodach, gdyż
zmniejsza się siła nabywcza pieniądza. Dotyczy to części pracowników
sfery budżetowej, emerytów, rencistów, osób korzystających z pomocy
społecznej. Nie mając możliwości
uzupełnienia dochodów, muszą się
liczyć ze spadkiem poziomu życia.
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Dla nich obecny wzrost cen już
jest problemem. A to dopiero początek. W przyszłym roku z pewnością będzie gorzej. W jednym
z ujawnionych ostatnio rzekomych
mejli Mateusza Morawieckiego, które wyciekły z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka, premier przyznał,
że „budżetowo jesteśmy w strukturalnym deficycie i 70 mld pod kreską, i nie ma możliwości dokładania tam więcej – chyba że kosztem
rosnącego zadłużenia czy też unijnej
procedury nadmiernego deficytu
(to akurat coś, czego powinniśmy

nieruchomości. Przy
okazji napędzane są
te sektory polskiej gospodarki, które produkują dobra trwałe. Gdy
bańka spekulacyjna na
rynku mieszkaniowym
pęknie, stracą ci, którzy
zainwestowali. Ale rządu to nie dotyczy.
Naukowcy, mówiąc
o inflacji, potrafią wiele
wyjaśnić, lecz dziś jest
czas polityków i propagandzistów, którzy
próbują minimalizować
zagrożenia, wskazując
przykład Niemiec, Belgii, Estonii i Litwy, które, będąc w strefie euro, także doświadczają
wzrostu cen.
Ostatnio prezes banku Pekao SA Leszek
Skiba przekonywał, że „wyższa inflacja oznacza ożywienie na rynku pracy, na rynku surowcowym zazwyczaj
jest oznaką powrotu dobrej koniunktury i gospodarczego optymizmu”.
Brzmi to nieźle, lecz nie odpowiada
prawdzie.

Inflacja jest groźna
Jeśli rząd i Narodowy Bank Polski niczego nie zrobią, poziom inflacji wkrótce może się zbliżyć do
10%, a nawet przekroczyć tę barierę.
Wtedy polskiej gospodarce bardzo

Najprawdopodobniej rząd jeszcze podkręci inflację, by zapewnić
sobie dodatkowe przychody do budżetu z podatków.
się wystrzegać jak ognia, a Komisja i zagraniczni inwestorzy już nam
uważnie patrzą na ręce”.
Nie mamy powodów nie wierzyć
w szczerość wynurzeń premiera,
zwłaszcza że dzielił się tymi przemyśleniami z ludźmi zaufanymi. Co
oznacza, że będzie gorzej, niż przypuszczamy. Bo najprawdopodobniej
rząd jeszcze podkręci inflację, by
zapewnić sobie dodatkowe przychody do budżetu z podatków. To już
się dzieje. Słabnąca siła nabywcza
pieniądza sprawia, że konsumenci
chcą jak najszybciej pozbyć się gotówki i kupują dobra, których wartość nie maleje. Stąd bum na rynku

trudno będzie wrócić do wskaźnika
3-4%. Może to trwać latami, konsekwencje zaś okażą się bolesne.
Dr Sławomir Dudek ostrzega, że
oczekiwania inflacyjne mogą doprowadzić do uruchomienia spirali
wzrostu cen i płac. Z jednej strony,
pracownicy będą się domagali podwyżek, tłumacząc to rosnącymi cenami towarów i usług. Z drugiej zaś,
producenci towarów, hurtownicy
i sprzedawcy, wiedząc o podwyżkach, będą podnosili ceny.
Rodzi się pytanie o zdolność rządzących do opanowania inflacji.
Prezes NBP Adam Glapiński w lipcu br. dowodził, że inflacja nie ma
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negatywnego wpływu na zasobność
portfeli Polaków, gdyż wszystkie wynagrodzenia i świadczenia emerytalne rosną znacząco szybciej. Dotyczy
to także tych najmniej zarabiających,
bo rośnie także płaca minimalna.
Na początku września prezes Glapiński zapewniał, że „NBP nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji”, ale tłumaczył, że obecny wzrost
cen jest w bardzo dużym stopniu niezależny od polityki pieniężnej banku
centralnego. To efekt silnego wzrostu cen surowców na rynkach światowych, w tym gazu ziemnego, ropy
naftowej, metali oraz produktów
rolnych. Do tego dochodzi wzrost
regulowanych cen prądu związany
z unijną polityką klimatyczną i opłat
za wywóz śmieci. Wpływ NBP na
te czynniki jest żaden. Bank nie jest
w stanie ograniczyć negatywnych
skutków ich oddziaływania. Po prostu nie ma takich narzędzi.
Można przypuszczać, że na razie
NBP i Rada Polityki Pieniężnej ograniczą się do obserwacji, a jeśli zdecydują się na podwyżkę stóp procentowych, będzie ona niewielka.
Oznacza to, że sytuacja robi się
groźna. Rząd nie jest zainteresowany walką ze wzrostem cen, bo doraźnie na tym korzysta. Jeszcze wiosną
pojawiła się nadwyżka budżetowa.
Do końca roku będzie co wydawać.
Tak zwany podatek inflacyjny zmniejsza realnie dług publiczny. NBP
i Rada Polityki Pieniężnej obsadzona przez Zjednoczoną Prawicę nie
zaryzykują działań, które nie byłyby
uzgodnione z gabinetem Mateusza
Morawieckiego.
Nam pozostaje czekać. I mieć
nadzieję, że inflacja nie wyrwie się
spod kontroli. Choć można mieć
poważne obawy. Pracownicy budżetówki domagają się podwyżek.
Podobnie jak część służby zdrowia.
Tylko patrzeć, jak o wyższe wynagrodzenie poproszą górnicy i cała
branża energetyczna. Sytuacja ekonomiczna tych spółek rok temu
była fatalna, a dziś zarabiają one
na wzrostach cen węgla i energii
elektrycznej. Potem przyjdzie czas
na inne branże. A wtedy inflacja na
poziomie 5% będzie się wydawała
nie zagrożeniem, lecz miłym wspomnieniem dobrych czasów.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Okno dla agenta
Mamy stan wyjątkowy na granicy
z Białorusią, ale jej agent swobodnie
przyjechał na Forum Ekonomiczne
do Karpacza
Andrzej Kowalski
W ubiegłym tygodniu odbywało
się w Karpaczu Forum Ekonomiczne, przeniesione z Krynicy. Impreza nie jest tania, więc zaproszono
do udziału premiera, ministrów,
szefów spółek. Potrzebni są sponsorzy i współorganizatorzy. Niektórzy przy okazji załapali się na fuchy.
Paweł Jabłoński został rzecznikiem
forum.
Ponieważ na forum od lat dyskutuje się głównie o sprawach
gospodarczych na Wschodzie, zaangażowanie MSZ jest rozsądne
i celowe. Chodzi o identyfikację
gości z odpowiednich branż i na
odpowiednich stanowiskach przez
podlegający Jabłońskiemu departament współpracy ekonomicznej
i placówki oraz wydanie im wiz, by
nie musieli stać w kolejkach, bo to
ludzie ważni i zajęci. Listę gości,
którym należy wydać wizy, przygotowuje organizator, przekazuje ją
do MSZ, a departament konsularny
przekazuje ją do realizacji (czyli wydania wiz) wydziałom konsularnym
ambasad i konsulatom generalnym.
I oto okazało się, że jednym z gości
jest esbek Łukaszenki, agent białoruskiego KGB, odpowiedzialny za
łamanie opozycjonistów, Jurij Woskriesienski. Kiedyś – podobno –
także opozycjonista. Piszę: podobno, ponieważ rzecz jest o służbach
i resortach siłowych.
Nasze służby o wizycie esbeka dowiedziały się od białoruskiego dziennikarza Tadeusza Giczana
i z profilu społecznościowego białoruskiego gościa. Szczerzy obrońcy służb od razu zaczęli snuć fantasmagorie, że to akcja wzorowo
przez naszych zaplanowana, mająca
na celu wydostanie z więzienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

Te opinie uważam za szerzenie typowej dezinformacji w celu przykrycia
własnych błędów – dopuszczenia do
skandalu, jakim jest wydanie wizy
Woskriesienskiemu. Moim zdaniem
konsul, który to zrobił, ma tylko dwa
sposoby na uratowanie stołka, gdy
będą szukać winnego: jeśli wspomniana lista z nazwiskiem pracownika białoruskich służb istnieje, to
trzymać ją w pogotowiu lub jeszcze
lepiej zapytać o Woskriesienskiego
w Centralnym Organie Wizowym
i uzyskać stamtąd potwierdzenia, że
wizę można wydać. Wiele zależeć
będzie od tego, kto podpisał listę
rekomendującą wydanie wiz: czy
wiceminister, czy może dyrektor departamentu. A może po prostu lista
była załącznikiem do mejla z niskiego szczebla departamentu konsularnego do placówek?
Paweł Jabłoński zarzeka się, że na
liście dziennikarzy Woskriesienskiego nie było. Współorganizator forum Jerzy Marek Nowakowski przypuszcza, że może tam się znalazł
jako były opozycjonista. A w Mińsku
zwijają się ze śmiechu. Nowakowski
zawsze wie, gdzie stoją konfitury. Za
czasów AWS był ministrem w kancelarii premiera, za czasów PO ambasadorem na Łotwie i w Armenii,
teraz zatrudnił się do organizowania imprez „ku chwale i czci rządu”.
Głównym organizatorem corocznego forum jest Zygmunt Berdychowski. Wcale nie sierota po POPiS, raczej bogaty potomek.
I tak wprawdzie mamy zasieki oraz stan wyjątkowy na granicy
z Białorusią, ale jej służby korzystają
z innych dróg do Polski. Wygodniejszych. Za cały ten bałagan odpowiedzialny jest wielki nauczyciel opozycji, minister spraw wewnętrznych
oraz służb tajnych i jawnych Mariusz
Kamiński.
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