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ANDRZEJ SKWORZ, redaktor naczelny
Jeszcze w czerwcu Polski Ład miał 
wygrać PiS-owi następne wybory, 
a nagle jest dla partii obciążeniem.
„Press”

JOHAN ROCKSTRÖM, szwedzki klimatolog
W ciągu mojego życia straciliśmy 
dwie trzecie dzikich zwierząt.
„Forum”

CYTATY  TYGODNIA

Sami swoi na imprezce

Każdego dnia życie dostarcza nowych dowodów, 
jak wielkim złudzeniem jest wiara, że ludzie wy-
brani na posłów czy senatorów będą się zacho-

wywać inaczej, niż to robili wcześniej. Albo że domo-
wi przemocowcy i bumelanci nagle staną się aniołami 
i pracusiami.

Zdarzają się oczywiście wyjątki. Bywa, że człowiek 
dorasta do ważnych funkcji czy stanowisk. Ale najczę-
ściej jest tak, że po wyborach nie obserwujemy w życiu 
wybrańców narodu przypływu mądrości, uczciwości 
i przejścia od prywaty do dbania o interesy państwa. 
Kto miał pociąg do lewych interesów, ten w parlamen-
cie może tę przypadłość twórczo rozwinąć, i to na dużą 
skalę. A ten, kto traktuje politykę jako trampolinę do 
kariery, będzie zmieniał partie z każdą zmianą wiatru. 
Kto zaś uważa za największą wartość dobro własnej 
rodziny, ten powsadza nawet najdalszych kuzynów na 
dobrze płatne posady. I tak dalej, i tak dalej. A efekt jest 
taki, że prysła nadzieja. Kto jeszcze wierzy, że polity-
cy odmienią nasz kraj? Zostało rozczarowanie. I coraz 
bardziej krytyczny stosunek do całego świata polityki. 
W rosnącym pesymizmie umacniają ludzi kolejne infor-
macje o kulisach życia na Wiejskiej, przecieki z mini-
sterstw czy sztabów partyjnych.

W minionym tygodniu mieliśmy głośną imprezę. Ta-
ką, która jest jednocześnie zbiorem głupoty, bezczelności 
i obłudy. Polityka w pigułce. Na urodzinach dziennikarza 
o prawicowych sympatiach pojawiła się kawalkada po-
lityków wszystkich opcji. Jak wszyscy mają oni prawo 
chodzić, gdzie chcą – byle nie robili tego w godzinach 
pracy. Gdy w Sejmie prezes NIK Marian Banaś prezento-
wał doroczne sprawozdanie z prac Izby, mówił do pustej 
sali. Frekwencja przegrała z urodzinami. Tam był tłum. 
Czasem błahe wydarzenie towarzyskie lepiej opisuje na-
szą klasę polityczną niż tysiąc debat i wywiadów dla me-
diów. Gdy dziennik „Fakt” pokazał zdjęcia z tej imprezki, 
zobaczyliśmy świat inny od tego, jaki widzimy w czasie 
obrad Sejmu. Zobaczyliśmy polityków PO w komitywie 
z pisowcami. W dobrze bawiącym się i dobrze dogadu-
jącym towarzystwie byli też reprezentanci lewicy, PSL 
i Hołowni. Ileż interesików sobie wtedy załatwili?

A jak ta mozaika personalna świadczy o wiarygodno-
ści dziennikarza jubilata? I o zaufaniu do tej politycznie 
wielobarwnej grupki? 

Skoro więc oni ciągle kpią sobie z traktowanego in-
strumentalnie społeczeństwa, to czas pomyśleć o rady-
kalnym przerwaniu tego chocholego tańca. I przyśpie-
szonych wyborach.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD



Projekt okładki: Iza Mierzejewska

KRAJ
  8 Czy Marian Banaś obali 

rząd Morawieckiego? 
Boją się Kaczyński i Ziobro

12 Tusk, czyli powrót antypolityki 
PO ciągle bez programu

16 W cieniu szpitala 
Jak się żyje w Grudziądzu

20 Ale co ty mu zrobiłaś? 
– rozmowa z Iwoną Chodorowską

44 Optymistyczny obserwator otoczenia 
– rozmowa z Krzysztofem Daukszewiczem

48 Praga wczoraj i dziś

ZAGRANICA
24 Czy Niemcy są gotowe
 na kanclerza mężczyznę? 

Angela Merkel odchodzi z polityki
30 Czeski film? 

ANO może wygrać wybory
32 Anglosasi kontra Chiny 

Pacyficzny wyścig zbrojeń
34 Premier wiecznie niepełny 

Problemy Justina Trudeau

PRZEGLĄD ZWIĄZKOWY
36 Niebezpieczne zmiany w programie 

Rodzina 500+
38 Rady wojewódzkie OPZZ w walce 

o godną pracę

HISTORIA
39 Podwójna tragedia 

Świadectwo ocalałego z powstania

KSIĄŻKI
40 Polityka i sztandar 

Sławomir Jerzy Tabkowski o przełomie  
lat 80. i 90. 

KULTURA
50 Gdyby Srebrenica wydarzyła się dzisiaj 

– rozmowa z Jasmilą Žbanić
53 Qulturalia
66 Satyrykon Legnica 2021

OBSERWACJE
54 Żyjąc na krawędzi 

Wędrówki Jacka Pałkiewicza
56 Cuda z Bieszczad  

– Adam Lato o czarnym czosnku

SPORT
58 Czy spełnią się marzenia o Katarze 

Futbolowa kadra walczy o mundial 

FELIETONY I KOMENTARZE
  3 Jerzy Domański 

Sami swoi na imprezce
14 Roman Kurkiewicz 

Zbrodnie polskiego przygranicza
23 Jan Widacki 

Test na wschodniej granicy
29 Andrzej Romanowski 

Kłopot z Idą Fink
37 Tomasz Jastrun 

Frunący wieloryb
47 Wojciech Kuczok 

Czas niemocy

W NUMERZE

OBSERWACJE
56

FOT. AREK MARKOWICZ/FORUM

KULTURA
50

ZAGRANICA
34

PREMIER WIECZNIE NIEPEŁNY
Problemy Justina Trudeau

GDYBY SREBRENICA 
WYDARZYŁA SIĘ DZISIAJ
– rozmowa z Jasmilą Žbanić

CUDA Z BIESZCZAD 
– Adam Lato o czarnym czosnku



5PRZEGLĄD27.09-3.10.2021

  Syndrom sztokholmski – odmiana edu
Jest ciężko. Co roku powtarza się taka sytuacja – rodzice, 

którzy przez wiele miesięcy nie mieli czasu na kontakt z na-
uczycielami w sprawie swoich dzieci, ich 
sukcesów i trudności, gdy problemy się 
nasilają, przystępują do ataku. Niestety, 
atakują nie problemy, ale ludzi. Skargi, 
donosy, straszenie nauczycieli, próby gro-
żenia. Zamiast pomocy dla swoich dzieci, 
żądają krwi!

I to nie są ludzie z niskim potencjałem 
edukacyjnym, społecznym czy material-

nym. Był nawet prokurator, powołujący się na znajomość z ku-
ratorem i ministrem sprawiedliwości! Był adwokat, urzędnik, ale 
i ludzie innych profesji.

Nauczyciele, zamiast koncentrować się na uczeniu, muszą 
odpierać absurdalne ataki, bezpodstawne zarzuty. Tracić czas 
i nerwy. Kosztem tych uczniów, którzy solidnie pracują, uczą się, 
bo mają swoje cele i chcą je osiągać.

Takie postawy znalazły wsparcie w zmianie przepisów 
o tzw. nadzorze pedagogicznym. Teraz w razie skargi nauczyciel 
i dyrektor będą musieli przedstawić dowody. Tak – dowody, że 
skarga jest bezzasadna. Dowody niewinności! W efekcie ogrom 
biurokracji w szkole stanie się jeszcze większy.

A relacje... Jakie relacje mogą być, jeśli każdą rozmowę 
z rodzicem nauczyciel będzie musiał udokumentować, a notat-
kę opatrzyć podpisem swoim i rodzica? To nie będą rozmowy 
pedagogów z rodzicami dla dobra dziecka. Będą tworzone pro-
tokoły z rozmów!

Nauczyciele jeszcze są. Choć wielu odchodzi. A nie wi-
dać, by na ich miejsce ciągnęły zastępy młodych, świetnie 

wykształconych absolwentów dobrych uczelni, entuzjastów 
nauczania...

To nie tylko MEN systemowo rozwala edukację. Rozwalamy 
ją my sami, pozwalając na takie odnoszenie się niektórych na-
dopiekuńczych czy też nadpobudliwych rodziców do nauczycieli. 
A przecież możemy, za każdym razem, gdy szkalowany jest na-
uczyciel, jasno i zdecydowanie wyrażać swoje zdanie! Wierzę, 
że zdecydowana większość rodziców ceni nauczycieli swoich 
dzieci. Czas więc, by przestali milczeć, gdy ktoś niesłusznie 
obraża czy oskarża nauczyciela. Szanuj nauczyciela swego, bo 
możesz nie mieć żadnego!

Andrzej

  Najlepsze miejsce na pomnik Lema to… 
Biblioteka, bo w jego dziełach jest najlepszy i najtrwalszy 

pomnik!
Michał Wiśniewski

•
W wyobraźni widzę pomnik tego 

pisarza i futurysty gdzieś w Bieszcza-
dach, w odludnym miejscu, z którego 
najlepiej widać gwiazdy, Drogę Mlecz-
ną i kosmos. Pomnik Lema byłby serią 
hologramów 3D wyświetlających się 
zwiedzającym nocą, przedstawiających sylwetkę pisarza i obra-
zy o tematyce science fiction, nawiązujące do twórczości Lema.

Nas Madzia
•

Już ma pomnik – Ogród Doświadczeń jego imienia przy alei 
Pokoju w Krakowie.

Andrzej Gutorski

FOT.  REUTERS/FORUM

ZDJĘCIE TYGODNIA

Migrantka kąpie się 
w rzece Rio Grande, 
Acuña, Meksyk, 
19 września 2021 r.

Co dopisać do listy lektur szkolnych, 
a co skreślić?

Prof. ZdZisław JerZy adamcZyk,
historyk literatury i wydawca

Upomniałbym się o przywrócenie zbiorowej pamięci Władysła-
wa 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 au-
torem nowych polskich trenów poświęconych córce. Przez kolej-
nych POPiS-owskich ormowców „rzucanych na odcinek” oświaty 
został z listy lektur, a więc i z tradycji literackiej, usunięty. Czy dla-
tego, że w roku 1949 napisał „Słowo o Stalinie”? Przypomnijmy, 
że prawdę o zbrodniach Stalina ujawniono dopiero siedem lat póź-
niej. 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. Naucza-
nie 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 mó-
wią o tym, że chcą poznać punkt widzenia osób uchodźczych, dys-
kryminowanych, nieheteronormatywnych i neuroatypowych oraz 

czytać pisarki. Dlatego dodałabym do kanonu romantyków Narcyzę 
Żmichowską, do poezji XX w. Annę Świrszczyńską, a ze współ-
czesnych pisarek Wiolettę Grzegorzewską. Brak mi także reinter-
pretacji tekstów starożytnych, więc nie wyobrażam sobie omawia-
nia „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 au-
torów 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, towa-
rzyszące lekcjom historii literatury, oraz często „wentylowaną” 
listę tytułów służących promocji czytania dla przyjemności, skła-
dającą się z pozycji aktualnie atrakcyjnych (niekoniecznie o naj-
wyższej 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 niepo-
trzebna w życiu 99% ludzi, a zabiera uczniom dużo czasu. Z czę-
ścią 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.

ytanie
tygodnia
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FOT. SHUTTERSTOCK

Beata Igielska

„Chcę, by pani wiedziała, że w po-
przednich szkołach, które nienależy-
cie zajmowały się moimi dziećmi, dy-
rektorzy i wicedyrektorzy lądowali 
na dywaniku u prezydenta miasta, 
a kuratorium tak ich skontrolowało, 
że nie mieli czasu na oddech. Dla 
swoich dzieci zrobię wszystko – usły-
szałam od jednej z matek ostrzeże-
nie jakiś czas temu. Na szczęście 
zmieniła miejsce zamieszkania. Ale 
to obrazuje, jak działa machina. Po-
detnie nawet najmocniejsze skrzy-
dła. Każdy, kto pracuje w szkole, 
wie, jak działają zbiurokratyzowane 
i nastawione na przyłapanie dyrek-
tora lub nauczyciela na jakimś nie-
dociągnięciu kontrole. Najgorszy jest 
brak wsparcia w momencie konfliktu 
z roszczeniowym rodzicem. Dopiero 
po fakcie pocztą elektroniczną albo 
poprzez dziennik płyną deklaracje: 

»jesteśmy z panią«, »jesteśmy obu-
rzeni zachowaniem X«. Mają już wte-
dy jednak marginalne znaczenie, choć 
bez wątpienia są wsparciem”, pisze 
na profilu facebookowym Iwona, 
dyrektorka szkoły.

„Dlatego nastąpiło zmęczenie 
materiału ludzkiego. Zjawisko rosz-
czeniowych rodziców pięć lat temu 
zaczęło przyśpieszać”, dopowiada 
Gabriela. Joanna zaś zauważa, że pan-
demia i jej skutki działają jak wyzwa-
lacz w wielu sytuacjach. Nałożyły się 
na wszystkie inne problemy edukacji.

Jacek Brygman, wójt gminy Cek-
cyn, wiceprzewodniczący Związku 
Gmin Wiejskich i szef Konwentu 
Wójtów Gmin Wiejskich Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, twier-
dzi, że na wsiach zainteresowanie 
pełnieniem funkcji dyrektora szkoły 
lub placówki oświatowej jest nie-
wielkie albo żadne. Za ogromną od-
powiedzialnością nie idą bowiem 
odpowiednie pieniądze.

– Większość nauczycieli zmie-
niających pracę nie jest już w sta-
nie zmagać się naporem pretensji 
i oczekiwań rodziców. Zmianę uwa-
żają więc za jakieś rozwiązanie, na-
wet tymczasowe – „do czasu aż...”. 
Im nie chodzi o pieniądze, chodzi 
o stres związany z wiecznymi po-
tyczkami z roszczeniowymi rodzi-
cami. Nie chcą już wychowawstw, 
mówią, że to ponad ich siły. Nie 
chcą też nadgodzin, tylko goły etat, 
są umęczeni zdalnym nauczaniem, 
oczekiwaniami sfrustrowanych rodzi-
ców, którzy uważają, że „odwalają za 
nauczycieli robotę”. Nie chcą już pra-
cować w kilku szkołach, mają dość 
dojazdów oraz związanych z nimi 
dodatkowych kosztów i straty czasu. 
Jeśli w ten sposób spojrzymy na za-
paść na nauczycielskim rynku pracy, 
może się okazać, że nie wynika ona 
z reform, dziwnych ruchów na górze, 
ale z postawy niektórych rodziców – 
punktuje dyrektorka warszawskiej 

Syndrom sztokholmski  
– odmiana edu

Ostrożnie szacuje się, że zabraknie około 13 tys. nauczycieli. 
Czy będzie miał kto uczyć nasze dzieci?



Listy bardzo drogie. I tajne
Co się stało z listami Anny Teresy Tymienieckiej do papieża Ja-
na Pawła II? Amerykańska filozofka polskiego pochodzenia przy-
jaźniła się z bp. Karolem 
Wojtyłą przez dziesiątki 
lat jego kariery. Podobno 
w listach było dużo emo-
cji i wątków osobistych. 
Podobno, bo jak informu-
je tygodnik „Nie”, listy 
i inne dokumenty z archi-
wum Tymienieckiej zo-
stały zakupione przez 
Bibliotekę Narodową. Nie szczędzono pieniędzy. Na zakup poszło 
11 mln zł. I co? Czarna dziura. Do listów i do tego, co zostawiła 
Tymieniecka, nikt nie ma dostępu. Dyrektor Biblioteki Narodowej 
dr Tomasz Makowski położył na tym szlaban.
Pikanterii dodaje temu bliska relacja Tymienieckiej z amerykańskim 
arcybiskupem Theodore’em McCarrickiem. Pedofilem, którego pro-
tegowała papieżowi.

Sekretne życie na Złotej
Mało jest od niej sławniejszych. Spółka Srebrna, założona przez 
Jarosława Kaczyńskiego w 1995 r. i zatrudniająca 12 osób, ma 
się oczywiście dobrze. Starają się o to działacze PiS. W zarządzie 
spółki są: Małgorzata Kujda (prezes) oraz Janina Goss i Jacek 
Cieślikowski. Na ich płace wydano w 2020 r. 365 tys. zł. Z czego do 
Cieślikowskiego trafiło skromne 18 tys. zł. Resztę, czyli 347 tys. zł 
podzieliły między siebie panie. 170 tys. zł poszło do Haliny Wojnar-
skiej, żony Adama Lipińskiego, do byłej kierowniczki sekretariatu 
prezesa Barbary Skrzypek i kuzyna prezesa Grzegorza Tomaszew-
skiego. Wszystko dzieje się jawnie. 
Lepiej zatem niż na Złotej. Co wyborców lewicowych musi bardzo 
dziwić, bo o wydatkach Nowej Lewicy nie wiedzą nic. Na Złotej 
(siedziba Czarzastego) wszystko jest tajne. Płace, premie dorad-
ców, autorów ekspertyz. Dużo, dużo tajemnic. A przecież wiedza 
o wydawaniu środków publicznych jest jawna.

Dolce vita Sadurskiej
Ilekroć spojrzymy na Małgorzatę Sadurską, pojawia się ta sama 
myśl: człowiek może wyjść z PiS, ale PiS z człowieka nie wyjdzie. 
Patrzysz i widzisz kogoś od o. Rydzyka i nadzorcę Dudy z ramienia 
partii. PiS wiele od niej wyma-
gało, ale też szczodrze zapłaciło. 
W myśl hasła, że kasa państwa 
i kasa partii to ta sama kasa. Sa-
durska dostała złoty fotel członka 
zarządów PZU i PZU Życie. Zarobki 
ma z sześcioma zerami.
W rozmowie z „Rzeczpospolitą” 
Sadurska szpanuje takimi termina-
mi jak bancassurance, assurban-
king czy stand-alone. Jak na cztery lata pracy za bańkę rocznie, to 
mizerny urobek. Równie skromny jest jej dorobek myślowy. Powie-
dzieć: „Działamy jak jedna drużyna, w której wszyscy zawodnicy 
wygrywają”, to zakpić sobie z tysięcy pracowników ubezpieczycie-
la i z ich zarobków. Sadurska boleje też nad wzrostem szkodowości 
w ubezpieczeniach na życie. No cóż, za rządów PiS więcej Polaków 
umiera i trzeba płacić świadczenia.
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44% Polaków nie posiada żadnych oszczędności (ba-
dania Assay Index).

500 tys. euro kary dziennie będą płacić polscy podat-
nicy za konflikt rządu z Czechami w sprawie kopalni 
węgla brunatnego Turów.

Nikt nie chce kupić 418 respiratorów, które Minister-
stwo Zdrowia kierowane przez Łukasza Szumowskiego 
i Janusza Cieszyńskiego nabyło po 47,7 tys. euro za 
sztukę od handlarza bronią. Respiratory nie mają gwa-
rancji ani zgody na użytkowanie na terenie Unii. 

Ks. prezbiter Daniel Galus po powrocie z półrocznych 
rekolekcji, na które wysłała go kuria częstochowska za 
wypowiedzi na temat COVID-19, wrócił do poglądu, 
że szczepionki to eksperyment na ludziach. Nic, tylko 
wezwać egzorcystę.

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło telefon za-
ufania dla dzieci i młodzieży. Ale taki, który od star-
tu sam ma problemy z zaufaniem. Bo tylko minister 
Czarnek mógł powierzyć to zadanie swojemu koledze 
z KUL, ks. Józefowi Partyce.

W ostatnim numerze popełniliśmy fatalny błąd, umiesz-
czając powiaty kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski 
w woj. świętokrzyskim, zamiast na Podkarpaciu. 
Przepraszamy.

TVN 24 ma przedłużoną koncesję, ale Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji grozi nadawcy jej cofnięciem. 

Prof. Wojciech Sadurski został prawomocnie uniewin-
niony od zarzutu zniesławienia TVP Jacka Kurskiego 
poprzez nazwanie jej „goebbelsowskimi mediami”.

Vital Heynen, trener polskich siatkarzy, zakończył pra-
cę z kadrą. Odchodzi, mając złoto Mistrzostw Świata, 
dwa brązowe medale Mistrzostw Europy, srebro Pu-
charu Świata i Ligi Narodów. Belg cieszy się sympatią 
kibiców, którzy doceniają 75,5% wygranych za jego 
kadencji meczów.

Andrzej Latussek, prezes Fundacji Silesia, doprowa-
dził do uroczystego pogrzebu 48 ekshumowanych 
żołnierzy radzieckich na Cmentarzu Żołnierzy Radziec-
kich w Kędzierzynie-Koźlu. Żołnierze zginęli w 1945 r. 
w miejscowościach Długomiłowice i Biała Nyska.

Karolina Lewicka, dziennikarka, reporterka m.in. w TVP 
Info w lepszych dla tej stacji czasach, a dziś w TOK FM 
i Collegium Civitas, została wyróżniona za niezależ-
ność dziennikarską Nagrodą im. Aleksandra Mała-
chowskiego przyznawaną przez Kapitułę Unii Pracy. 

Sędzia Michał Lewoc z Sądu Rejonowego w Legnicy 
otrzymał Obywatelską Honorową Odznakę Stowarzy-
szenia Sędziów Polskich „Iustitia” za walkę w obronie 
sędziów represjonowanych przez PiS.

FOT. YOUTUBE, WIKIPEDIA



Kto z Polaków po Oldze Tokarczuk 
ma szansę na literackiego Nobla?

Prof. AnnA nAsiłowskA,
autorka m.in. „Historii literatury polskiej” 
i tomu wierszy „Sztuczne światła”

Zawsze po Literackiej Nagrodzie No-
bla dla twórcy z pewnego kraju kolejna 
szansa pojawia się mniej więcej za 10 lat. 
To pytanie należy więc zacząć zadawać 
około roku 2030. W przeszłości nie zostali  
nagrodzeni Gombrowicz, Lem, Mrożek 
czy wreszcie Zagajewski. Polska literatu-
ra zawsze miała dobrą poezję. Może więc 
wtedy przyjdzie pora na poetów.

rAfAł skąPski,
Polskie Towarzystwo  
Wydawców Książek

Zasługuje na niego trzech wybitnych 
prozaików: Józef Hen, Wiesław Myśliw-
ski i Eustachy Rylski. Tuż za nimi usytu-
owałbym, znacznie od nich młodszego, 
Andrzeja Stasiuka. By otrzymać Nobla, 
nie wystarczy jednak być uznanym i po-
czytnym w ojczyźnie, trzeba także mieć 
tłumaczenia na wiele języków, być zna-
nym za granicą. Najbardziej rozpozna-
walnym w świecie polskim pisarzem 
spośród wymienionych jest niewątpliwie 
Wiesław Myśliwski.

AdAm wiedemAnn,
poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki

Po Oldze będzie ciężko... W trybie na-
tychmiastowym przyznałbym tę nagrodę 
Urszuli Kozioł i Wiesławowi Myśliwskie-
mu, ale to oczywiście pobożne życzenia. 
Widzę też ileś osób ciężko „pracujących 
na Nobla”, ale nie będę tu ich wymieniał, 
bo i tak go dostaną i będzie to wtedy dla 
wszystkich wielkim zaskoczeniem. A tak 
poważnie mówiąc, myślę, że największe 
szanse na międzynarodowy rozgłos, oczy-
wiście za jakieś 20 lat, ma Michał Sobol 
(tyle że trzeba by go z większą parą za-
cząć tłumaczyć na języki obce).

mArtA ZdAnowskA,
redaktorka, recenzentka, 
Dom Literatury w Łodzi

Uważam, że w tym momencie nie ma 
polskiego pisarza ani pisarki, którzy mogli-
by otrzymać tę nagrodę. Na jej przyznanie 
wpływa wiele czynników poza talentem: 
przekłady na język angielski i szwedzki, 
literacka obecność w świecie, oryginal-
ność tematyki, wyobraźni i narracji. Olga 
Tokarczuk łączyła popularność wśród pol-
skich czytelników z międzynarodową roz-

poznawalnością po tłumaczeniach. To nie 
jest częsty przypadek, podobnie jak kon-
teksty, które poruszała, takie jak ekologia, 
wątki kobiece czy dystopie. Na przyznanie 
Nagrody Nobla wpływa też polityczność, 
rozumiana jako odniesienie literatury do 
globalnych punktów zapalnych i podsumo-
wań historycznych; nieprzypadkowo otrzy-
mali ją Swietłana Aleksijewicz czy Mo Yan. 
Myślę, że obecnie oczy świata patrzą w in-
ną stronę niż Polska: na kontynent afrykań-
ski, Bliski Wschód, Afganistan. Literatury 
mniej znane, opisujące odmienność kręgu 
kulturalnego i porażające doświadczenia 
zniewolenia, przemocy, niesprawiedliwo-
ści. Już najwyższy czas, aby nagradzać 
pisarzy i pisarki z tych regionów.

nAtAliA królikowskA,
redaktorka, autorka bloga o książkach 
Propsiki

Jacek Dukaj, który w swoich literackich 
realizacjach alternatywnych rzeczywistości 
ocala najdoskonalsze dokonania epiki świa-
towej. Jego twórczość to futurystyczna 
wariacja na temat arki Noego, której misją 
jest zachowanie form i gatunków wartych 
przetrwania nadchodzącej katastrofy.
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Marek Czarkowski

Przez lata był jednym z nich. Ma 
głęboką wiedzę o kulisach działania 
Prawa i Sprawiedliwości. Wie, kto 
z kim trzyma i przeciw komu. Wielu 
wpływowych polityków PiS jest prze-
konanych, że jako były szef Krajowej 
Administracji Skarbowej orientuje 
się, którzy prominentni działacze 
partii rządzącej kręcili lody albo po-
magali je kręcić. Ma silną motywa-
cję, odpowiednie środki i ludzi. Stoi 
na czele instytucji, której zadaniem 
jest kontrola władzy. Marian Banaś, 
prezes Najwyższej Izby Kontroli, po-
stawił sobie za cel konsekwentne 
pokazywanie Polakom zorganizowa-
nego złodziejstwa, zalegalizowanej 
korupcji i kolesiostwa, które rozkwi-
tły pod rządami jego dawnych ko-
legów. Żaden polski polityk, nawet 
Donald Tusk, nie budzi takiego lęku 
w Jarosławie Kaczyńskim, Mateuszu 
Morawieckim i Zbigniewie Ziobrze.

Bat na Morawieckiego to wyniki 
kontroli tzw. wyborów kopertowych. 
Inspektorzy NIK precyzyjnie opisali, 
na czym polegało łamanie prawa 
przez najwyższych przedstawicieli 
władzy. W ślad za tym do prokuratu-
ry poszły zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przez 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
szefa KPRM Michała Dworczyka, 
ministra aktywów państwowych 
Jacka Sasina, ministra spraw we-
wnętrznych i administracji Mariusza 
Kamińskiego oraz władze Poczty Pol-
skiej i Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych. I choć prokuratura 
odmówiła wszczęcia postępowania, 
dla wszystkich było jasne, że gdy PiS 
straci władzę, doniesienia te zostaną 
podjęte i wnikliwie zbadane.

Premier Morawiecki wie, że na 
względy Najwyższej Izby Kontroli 

liczyć nie może. Jego problemy są 
jednak niczym wobec tego, co już 
spotkało i jeszcze czeka Zbigniewa 
Ziobrę. Ministerstwo Sprawiedli-
wości od stycznia 2020 r. do dziś by-
ło kontrolowane co najmniej osiem 
razy. A informacje płynące z NIK  
nie są laurkami.

Najświeższe, z 23 września, mówią 
o wynikach kontroli korzystania z wy-
łączeń stosowania prawa zamówień 
publicznych przez jednostki podległe 
ministrowi sprawiedliwości i przez 
niego nadzorowane. Inspektorzy 
NIK ustalili, że przywięzienne zakłady 
pracy stały się pośrednikami między 
zleceniodawcami a zewnętrznymi 
podwykonawcami, w większości nie-
zatrudniającymi więźniów. Stąd już 
krok do podejrzeń, że podlegający 
ministrowi Ziobrze klawisze mogli na 
tym procederze robić niezłe interesy. 
Jak w filmie „Skazani na Shawshank”.

NIK prowadzi też kontrolę w Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundu-
szu Sprawiedliwości podlegającym 
ministrowi sprawiedliwości. Jakub 
Banaś, syn i społeczny doradca pre-
zesa NIK, określił tę instytucję jedno-
znacznie: „Fundusz Sprawiedliwości 
to skarbonka dla Solidarnej Polski”. 

Dziennikarze ruszyli tym tropem 
i szybko ustalili, że np. Fundacja Ex 
Bono z Opola, za którą stoi Małgo-
rzata Wilkos – radna Solidarnej Pol-
ski i wieloletnia szefowa biura posel-
skiego Patryka Jakiego – otrzymała 
łącznie 9 mln zł z Funduszu Sprawie-
dliwości. Sprawa miała być badana 
przez inspektorów NIK. Dopiero po 
tym resort rozwiązał umowę z fun-
dacją. Gdy informacja o wynikach 
kontroli NIK w Funduszu Sprawiedli-
wości będzie gotowa, opinia publicz-
na ze szczegółami dowie się, jak poli-
tycy Solidarnej Polski wykorzystywali 
publiczne pieniądze. 

Na razie jesteśmy zdani na in-
formacje pochodzące z mediów. 
Jednym z beneficjentów Funduszu 
Sprawiedliwości miało być Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zdrowia zwią-
zane z politykiem Solidarnej Polski 
Dariuszem Mateckim. Pieniądze 
z dotacji zostały przeznaczone na 
utrzymanie portali internetowych 
Radomskie.info, Szczecinskie24.pl  
oraz Lubelskie.info.

Tradycyjnie na wsparcie fundu-
szu mogły liczyć kościelny Caritas 
i fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza 
Rydzyka. W roku ubiegłym zasilił 
on także założoną przez byłego eg-
zorcystę, ks. Michała Olszewskiego, 
Fundację Profeto. Kapłan ten opisał 
w swojej książce, jak w trakcie ob-
rzędu użył salcesonu, by wypędzić 
demona z wegetarianki. 

W związku ze skalą stwierdzonych 
nieprawidłowości prezes NIK zwrócił 
się do premiera o podjęcie pilnych 
działań naprawczych dotyczących 
Funduszu Sprawiedliwości. Pre-
zes Banaś przekazał też informacje 
na ten temat szefowi CBA, żądając 
podjęcia działań zmierzających do 
wyjaśnienia okoliczności wykrytych 
przez jego podwładnych niepra-
widłowości. W tym o charakterze 
korupcjogennym.

Wojny Banasia

Nic dziwnego, że Marian Banaś 
stał się największym wrogiem rzą-
dzących. Już pod koniec maja, po 
ujawnieniu wyników kontroli w spra-
wie tzw. wyborów kopertowych, 
w wywiadzie udzielonym tygodniko-
wi „Sieci” Jarosław Kaczyński zaata-
kował prezesa Banasia. Przypomniał, 
że toczy się wobec niego śledz-
two dotyczące nieprawidłowości 
w jego oświadczeniu majątkowym 
i zeznaniach podatkowych. „Wielkim 

Żaden polski polityk nie budzi takiego lęku w Jarosławie Kaczyńskim, 
Mateuszu Morawieckim i Zbigniewie Ziobrze

Czy Marian Banaś 
obali rząd Morawieckiego?
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błędem naszego systemu prawnego 
jest, że człowiek, wobec którego to-
czą się poważne śledztwa, może być 
prezesem Najwyższej Izby Kontroli”, 
oświadczył Kaczyński. 

Przyczyną kłopotów Mariana 
Banasia był reportaż Bertolda Kit-
tela wyemitowany we wrześniu 
2019 r. w TVN 24, w którym mowa 
była o tym, że prezes NIK wynajmuje 
należącą do niego krakowską kamie-
nicę podejrzanym biznesmenom. 

W reakcji na supozycje Kaczyńskie-
go prezes NIK złożył do prokuratury 
zawiadomienie o możliwości popeł-
nienia przez niego przestępstwa. 
Chodzi o publiczne znieważenie i po-
niżenie konstytucyjnego organu Rze-
czypospolitej Polskiej, za co grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do dwóch lat. 

Prezesem NIK oraz jego rodziną 
z całą bezwzględnością zajęli się rów-
nież podlegli Zbigniewowi Ziobrze 

prokuratorzy. Lecz Marian Banaś 
pozostał niewzruszony. A kolejne 
informacje o wynikach kontroli pro-
wadzonych przez NIK ujawniają skalę 
patologii kwitnącej pod rządami Pra-
wa i Sprawiedliwości. Politycy PiS 
boją się, że swoimi działaniami Banaś 
przyczyni się do upadku ich rządów.

Ostatnio na Wiejskiej przyjął się 
brzydki obyczaj, że gdy Marian Ba-
naś wchodzi na trybunę sejmową, 
posłowie PiS ostentacyjnie opusz-
czają salę. Tak było 15 września, gdy 
omawiał nieprawidłowości związane 
z organizacją wyborów prezydenc-
kich w 2020 r., i dwa dni później, gdy 
prezentował sprawozdanie z ubiegło-
rocznej działalności Najwyższej Izby 
Kontroli. Notabene na sali nie było 
wtedy także części posłów opozycji, 
którzy wybrali imprezę urodzinową 
dziennikarza Roberta Mazurka, co 
Banaś skwitował na Twitterze: „Mam 
trochę żal do redaktora Mazurka. 

Gdyby mnie zaprosił na urodziny, 
mógłbym przedstawić sprawozda-
nie z działalności NIK większej liczbie 
posłów, niż była w Sejmie”.

Wcześniej, 22 lipca, wywołał 
wściekłość liderów PiS i entuzjazm 
posłów opozycji, przedstawiając 
w Sejmie analizę wykonania budżetu 
państwa i założeń polityki pienięż-
nej w roku 2020. Precyzyjnie opisał 
w niej stosowane przez rząd pre-
miera Morawieckiego „mechanizmy 
obniżające przejrzystość realizacji 
budżetu”, czyli księgowe sztuczki 
mające ukryć faktyczne rozmiary  
długu publicznego. 

Mówił m.in., że „finansowanie 
tarcz finansowych i antykryzyso-
wych w formie, która nie jest wyka-
zywana w długu obliczanym według 
metodologii krajowej, a jedynie we-
dług metodologii unijnej, skutko-
wało powstaniem na koniec roku 
2020 najwyższej dotychczas różnicy 
między długiem sektora instytucji 
rządowych i samorządowych a pań-
stwowym długiem publicznym”. To 
kwota 224 mld zł, czyli 10% pro-
duktu krajowego brutto albo 20,2% 
państwowego długu publicznego! 
22 września br. potwierdził to by-
ły wicepremier Jarosław Gowin. 
W wywiadzie udzielonym Radiu Zet 

zarzucił Morawieckiemu, że wypro-
wadził i ukrył dług rzędu 300 mld zł 
w Polskim Funduszu Rozwoju i Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. 

Banaś mówił też o niecelowym 
i niegospodarnym wydatkowaniu 
środków publicznych, uchybieniach 
w udzielaniu i wykorzystywaniu dota-
cji oraz błędach w ewidencji księgo-
wej i sprawozdaniach budżetowych. 
Lecz dla polityków Zjednoczonej Pra-
wicy nie to było najgorsze.

Prezes NIK na posiedzeniach sej-
mowej Komisji ds. Kontroli Państwo-
wej lub w trakcie obrad plenarnych  
zachowuje kamienną twarz, nie po-
zwalając sobie na najdrobniejsze 
aluzje i komentarze. Jakby chciał dać 
do zrozumienia, że Najwyższa Izba 
Kontroli pod jego kierownictwem to 
instytucja, która w końcu robi to, do 
czego została powołana – patrzy wła-
dzy na ręce. Profesjonalnie, rzetelnie, 
niezależnie i obiektywnie. 

NIK precyzyjnie opisała stosowane przez rząd Morawieckiego księgowe sztuczki 
mające ukryć faktyczne rozmiary długu publicznego. 
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Wobec takiej postawy bonzowie 
z Nowogrodzkiej na razie są bezsilni. 
Mogą się przyglądać, jak z każdym 
kolejnym raportem omawiającym 
wyniki kontroli – czyli opisującym po-
pełnione przez nich „delikty i niepra-
widłowości” – rośnie autorytet Izby 
i jej prezesa. I zastanawiać się, czym 
to się skończy.

Wróg mojego wroga 
jest moim przyjacielem

Jeszcze rok temu część mediów 
i opozycji miała z Marianem Bana-
siem problem. Ciągnęły się za nim 
niewyjaśnione zarzuty. Dziś nawet 
niechętni mu politycy przyznają, że 

okazał się sprawnym urzędnikiem, 
któremu nie sposób cokolwiek za-
rzucić. W trakcie posiedzeń sejmo-
wej Komisji ds. Kontroli Państwowej, 
gdy prezes NIK był obecny na sali, 
posłowie opozycji zaczynali swoje 
wystąpienia od wylewnych podzię-
kowań kierowanych w jego stronę.

Działo się tak np. 8 czerwca br., 
gdy komisja omawiała wyniki kon-
troli NIK prowadzonej w związku 
z planowanymi na 10 maja 2020 r. 
wyborami prezydenckimi, czyli tzw. 
wyborami kopertowymi. Posłowie 
Wojciech Saługa, Michał Szczerba 
i Marek Rząsa z Platformy Obywa-
telskiej dziękowali prezesowi oraz in-
spektorom NIK za dobrze wykonaną 
pracę. Ich uczucia najpełniej wyraził 
poseł Tomasz Kostuś (PO), mówiąc: 
„Chciałbym raz jeszcze bardzo ser-
decznie podziękować panu preze-
sowi i jego współpracownikom za 
cywilną i polityczną odwagę”. 

Ostatnio Donald Tusk określił Ma-
riana Banasia mianem politycznego 
świadka koronnego, co odczytano ja-
ko sygnał, że w przyszłości włos mu 
z głowy nie spadnie. Od osób, które 
dobrze znają prezesa NIK, dowiedzia-
łem się, że ta deklaracja wcale go nie 
ucieszyła. Banaś nie chce być koja-
rzony z politykami opozycji. Dobrze 
wie, że najlepszą obroną przed ataka-
mi dawnych politycznych przyjaciół 
są niezależność i profesjonalizm. Oraz 
konstytucja i prawo gwarantujące mu 
ochronę przed zakusami władzy.

Jego wizja NIK sprowadza się do 
prostych zasad – liczą się fakty mają-
ce oparcie w dokumentach, a pod-
legli mu pracownicy mają działać 
legalnie i z najwyższą starannością. 
Mają sprawdzać, czy poczynania 
kontrolowanych instytucji i organów 
były i są zgodne z prawem i czy pie-
niądze wydawane są właściwie. Tyl-
ko to, a nie polityczne sympatie lub 
antypatie może być podstawą formu-
łowanych ocen i wniosków. 

Na razie ten model działania 
sprawdza się bardzo dobrze. Liderzy 
opozycji żywią nadzieję, że NIK pod 
jego kierownictwem stanie się „bi-
czem bożym” na pisowców, lecz sam 
Banaś tego tak nie postrzega. Chce 

pozostać niezależny i jest zimny jak 
głaz. Rozumie, że polityczni wrogo-
wie PiS nie muszą być przyjaciółmi 
Mariana Banasia.

Ataki od środka i z zewnątrz

Ponieważ dotychczasowe próby 
wyeliminowania Mariana Banasia 
zawiodły, kompetentne organy za-
jęły się jego synem Jakubem i jego 
żoną. A politycy PiS zadbali o intrygi 
wewnątrz NIK. W kierownictwie Izby 
w 2019 r. znaleźli się dwaj byli po-
słowie PiS, Tadeusz Dziuba i Marek 
Opioła, oraz Małgorzata Motylow, 
o której wiadomo, że dobrze zna 
córkę prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego Martę. Pieczę nad poczyna-
niami prezesa NIK mieli sprawować  
Dziuba i Opioła.

W lipcu 2020 r. dr Bogdan Skwar-
ka, dyrektor Departamentu Ad-
ministracji Publicznej NIK, wysłał 
do wiceprezesa Dziuby ostry list, 
zarzucając mu próby manipulowa-
nia wynikami kontroli dotyczącej 

działalności Beaty Kempy jako mini-
stra do spraw pomocy humanitarnej 
w latach 2017-2019. W efekcie Ma-
rian Banaś odsunął Dziubę od nad-
zoru nad kontrolami i złożył doniesie-
nie do prokuratury, która oczywiście 
odmówiła wszczęcia postępowania. 
Prezes NIK wysłał też wniosek do 
marszałek Sejmu Elżbiety Witek 
o odwołanie Tadeusza Dziuby z funk-
cji. Także bez efektów.

Marek Opioła na początku 2021 r. 
odszedł z Izby, gdyż został członkiem 
Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego w Luksemburgu i sprawy 
krajowe przestały go obchodzić. 
Głównym przeciwnikiem Banasia 
wewnątrz NIK pozostał Dziuba. 

Terenem starć prezesa Banasia 
i jego adwersarzy stało się Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli. Sytuacja 
jest trudna. W przyszłym roku koń-
czy się kadencja kilku członków te-
go gremium. Dziś liczy ono 10 osób, 
choć powinno być 18. Jeśli w kole-
gium nie będzie kworum, NIK nie 
będzie mogła przyjąć przedstawio-
nego przez prezesa rocznego planu 
pracy Izby ani zaopiniować i przyjąć 
wniosków z najważniejszych kon-
troli. Nastąpi paraliż prac. Wszystkie 
dotychczasowe kandydatury przed-
stawione w tym roku przez Mariana 
Banasia marszałek Sejmu Elżbiecie 
Witek zostały przez nią odrzucone. 
Już w sierpniu br. wiceprezes Dziu-
ba próbował zerwać kworum, lecz 
mu się nie udało. To przedsmak te-
go, co czeka Izbę.

Ostrzej też za prezesa Banasia 
i jego bliskich wzięła się Prokuratu-
ra Regionalna w Białymstoku. 5 lip-
ca br. skierowała do Sejmu wniosek 
o wyrażenie zgody na pociągnięcie 
go do odpowiedzialności karnej. 

Dwie kontrole tygodniowo
W 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli zrealizowała 91 kontroli planowych, w tym kon-

trolę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Zrealizowano także 
63 kontrole doraźne. Łącznie w roku ubiegłym Izba przeprowadziła 2007 kontroli jednost- 
kowych w 1629 podmiotach. Do organów ścigania skierowano 55 zawiadomień o moż-
liwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. W stosunku do 73 osób skierowa-
no zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych. Inspektorzy NIK  
ustalili, że kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa wyniosły ponad 345 mln zł.

Banaś nie chce być kojarzony z politykami opozycji. Wie, że najlepszą obroną przed atakami 
dawnych politycznych przyjaciół są niezależność, profesjonalizm, konstytucja i prawo
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10 sierpnia br. zebrała się Ko-
misja Regulaminowa, Spraw 
Poselskich i Immunitetowych, 
by rozstrzygnąć tę kwestię. 
Posłowie opozycji  zarzucili 
prokuraturze błędy formalne 
we wniosku. Dariusz Joński 
(PO) domagał się wykluczenia 
z obrad posła PiS Krzysztofa 
Tchórzewskiego, byłego mi-
nistra energii, który wspierał 
projekt budowy elektrow-
ni w Ostrołęce. Dowodził, 
że jego udział w sprawie 
jest badany przez NIK, więc 
uczestnictwo Tchórzewskiego 
w posiedzeniu komisji ozna-
cza konflikt interesów. Inni po-
słowie Koalicji Obywatelskiej 
domagali się wycofania wnio-
sku prokuratury z porządku 
obrad do czasu wyjaśnienia 
konfliktów interesów wynika-
jących z krytycznych raportów 
NIK na temat działalności Fun-
duszu Sprawiedliwości oraz 
funkcjonowania więziennic-
twa, za które odpowiedzialny 
był minister Zbigniew Ziobro. 
Ostatecznie posłowie opozycji 
obronili prezesa Banasia. Komisja nie 
głosowała nad wnioskiem prokuratu-
ry. Dojdzie do tego, gdy jej członko-
wie bardziej szczegółowo zapoznają 
się z dokumentami. Czyli nieprędko. 

Kłopoty nie ominęły Jakuba Ba-
nasia, który w lipcu br. został zatrzy-
many przez funkcjonariuszy CBA na 
lotnisku Balice w Krakowie, 
gdy wracał z żoną z urlopu. 
Przewieziono ich do Proku-
ratury Regionalnej w Bia-
łymstoku, gdzie usłyszeli 
po siedem zarzutów, m.in. 
wyłudzenia 120 tys. zł z Narodowe-
go Funduszu Rewaloryzacji Zabyt-
ków Krakowa i 80 tys. zł podatku 
VAT. Zastosowano wobec nich po-
ręczenie majątkowe oraz dozór poli-
cyjny. Władza pokazała szefowi NIK, 
że nie żartuje.

Czy akcja wywoła reakcję?

Wydaje się, że Marian Banaś i pod-
legli mu inspektorzy Najwyższej Izby 
Kontroli nie muszą robić nic szcze-
gólnego, by pogrążyć Prawo i Spra-
wiedliwość. Ta formacja pogrąża się 
dziś sama. Mogą jednak ten proces 
przyśpieszyć. Wystarczy, by sumien-
nie wypełniali obowiązki. Prezes 

Banaś już dawno wysłał podwład-
nym sygnał, by nie zwracali uwagi 
na naciski zewnętrzne i wewnętrzne 
i prezentowali w informacjach o wy-
nikach kontroli opis zdarzeń zgodny 
z rzeczywistością. To bardzo istotna 
zmiana, gdyż – jakkolwiek patrzeć 
– od prezesa Janusza Wojciechow-

skiego (lata 1995-2001) poprzez 
Mirosława Sekułę (lata 2001-2007), 
Jacka Jezierskiego (lata 2007-2013) 
i Krzysztofa Kwiatkowskiego (lata 
2013-2019) kolejni prezesi NIK byli 
raczej ustępliwi wobec aktualnie rzą-
dzących. Co miało wpływ na wyniki 
prac Izby. Nie da się tego powiedzieć 
o Marianie Banasiu. 

Choć czas nie działa na jego ko-
rzyść i PiS zapewne doprowadzi 
w końcu do paraliżu prac Najwyższej 
Izby Kontroli, to rząd także ma nie-
wiele czasu. Trudno wskazać dzie-
dzinę, w której inspektorzy NIK nie 
mogliby znaleźć nieprawidłowości. 
Kiepska jest sytuacja w sektorze 
zbrojeniowym. Karuzela stanowisk 

w Polskiej Grupie Zbrojenio-
wej pogłębiła kłopoty, których 
i tak nie brakowało. Ostat-
nio Prokuratura Regionalna 
w Krakowie wysłała do zakła-
dów Mesko SA w Skarżysku-
-Kamiennej funkcjonariuszy 
CBA, by zajęli się doniesie-
niem byłego zarządu tej firmy 
o nieprawidłowościach zwią-
zanych z inwestycjami w la-
tach 2015-2021. A są jeszcze 
sprawy produkowanego w ra-
domskim Łuczniku karabinka 
Grot i PGZ Stoczni Wojennej.

Dodajmy do tego kłopoty 
z Kopalnią Węgla Brunatnego 
Turów oraz budową elektrow-
ni w Ostrołęce. Tam już są, 
albo za chwilę się pojawią, in-
spektorzy NIK. Wkrótce przyj-
dzie czas na zbadanie, co się 
stało z pieniędzmi wydanymi 
na walkę z pandemią, w tym 
z programem szycia mase-
czek chirurgicznych w kraju 

czy „polską szczepionką przeciw 
COVID-19” oraz lekiem przeciw 
COVID-19. Najwyższa Izba Kontroli 
z pewnością będzie też chciała zba-
dać, jak wygląda budowa Centralne-
go Portu Komunikacyjnego czy no-
wych tras kolejowych. I co z kontrolą 
wydatków setek miliardów złotych, 

które Polska ma otrzymać z Brukseli 
na odbudowę gospodarki po pan-
demii? Lecz akcja wywoła reakcję 
rządzących.

Czy liderzy PiS pozwolą Maria-
nowi Banasiowi tak się rozbuszo-
wać? Moim zdaniem nie. Prezes NIK 
jeszcze wielokrotnie przyprawi rzą-
dzących o ból głowy. Może nawet 
stworzy standard funkcjonowania tej 
instytucji, który przetrwa jego kaden-
cję. Ale w przyszłym roku rządzący, 
w najlepszym wypadku, doprowadzą 
do paraliżu prac Izby. I skończy się 
rumakowanie.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

W przyszłym roku kończy się kadencja kilku członków Kolegium NIK. 
Jeśli nie będzie kworum, nastąpi paraliż prac Izby.

Premier Morawiecki wie, że na 
względy ze strony Najwyższej 
Izby Kontroli liczyć nie może.

FOT. MAKSYMILIAN RIGAMONTI/FORUM, SŁAWOMIR KAMIŃSKI/AGENCJA GAZETA
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Jakub Dymek

Co sezon w Polsce pojawia się 
partia, która obiecuje partią nie być. 
Polska 2050, Wiosna, Kukiz ‘15, Ruch 
Palikota – wszystkie obiecywały za-
brać politykę politykom, a oddać ją 
ludziom. Stare słowo partia zastępo-
wał „ruch”, działaczy – „obywatele”, 
a nowe ugrupowanie miało w ogóle 
zajmować się nie uprawianiem po-
lityki, tylko wcielaniem w życie po-
mysłów Polaków, uwalnianiem ich 
energii i rozbijaniem starego syste-
mu. Taką alternatywą 20 lat temu, 
u progu nowego wieku i nowej epoki 
w polskiej polityce, miała być rów-
nież Platforma Obywatelska.

Brzmi to z dzisiejszej perspektywy 
nieco dziwnie, bo przecież później 
to właśnie PO stała się wręcz sy-
nonimem bezideowej, skostniałej, 
technokratycznej partii zawodowych 
polityków. Ale u swoich początków 
PO nie była wcale odległa od tego, 
co później będą proponować kolejne 
obywatelskie antypartie. Likwidacja 
Senatu, jednomandatowe okręgi wy-
borcze, tanie państwo i niskie podat-
ki, prywatyzacja kolejnych instytucji, 
przekazanie władzy w ręce samorzą-
dów i społeczeństwa obywatelskiego 
– cały ten pakiet decentralizacyjnych 
poglądów, który doskonale znamy 
i dziś. Nawet nazwa partii Tuska, 
Płażyńskiego i Olechowskiego mia-
ła jasno dać do zrozumienia, że jest 
to ugrupowanie nie polityków, lecz 
obywateli. Dalekie od przyznawania 
się do jakiejkolwiek ideologii, próbu-
jące trafić do wszystkich naraz, obłe 
i przezroczyste, częściej prezentują-
ce program negatywny – czego ma 
nie być i czego nie chcemy – niż zo-
bowiązujące się do realizacji jakichś 
postulatów.

PO, nawet gdy już doszła do wła-
dzy, odruchowo wracała do podob-
nej retoryki. Trzy slogany z czasów 
rządów Tuska – „ciepła woda w kra-
nie”, „nie róbmy polityki, budujmy 

Polskę” i „kto ma wizje, niech idzie 
do lekarza” – skleiły się z Platformą 
na dobre, tylko utrwalając wizeru-
nek partii uczulonej na konkret. Gdy 
po 2015 r. PO znalazła się w opo-
zycji, skakała na przemian w lewo 
i do środka, niezdolna do określenia 
swojej tożsamości. Publicyści 
wyśmiewali partię za to, że jedyny 
jej program to bycie najtwardszym 
antypisem. „I niech będzie tak, jak 
było!”. Politycy zaś próbowali w wy-
wiadach wykręcać się lub odpierać 

ten zarzut, by ostatecznie i tak przy-
znać, że to trafna diagnoza. A chęć 
odsunięcia PiS od władzy to całość 
ich programu. Co będzie i jak będzie 
po upragnionym objęciu rządów, to 
wyjdzie w praniu – bez żenady przy-
znawali momentami platformersi, 
wymęczeni kolejnymi pytaniami o to 
samo. Powrót Donalda Tuska miał 
to wszystko zmienić. I tak się stało. 
Powrót Tuska przyniósł wielką zmia-
nę, lecz nie taką, jakiej oczekiwa-
no. Tusk nie zerwał z programową 

Tusk, czyli powrót antypolityki

Trzeba było sporej dawki bezczelności, by konwencję partyjną zorganizować 
w Płońsku, miasteczku, gdzie w ostatnim 30-leciu więcej raczej zlikwidowano, 
niż zbudowano.

fot. Piotr Molęcki/East NEws

Donald Tusk nie zerwał z programową nieokreślonością 
i antypolityką PO. Przeciwnie: wyniósł je na sztandar
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nieokreślonością i antypolityką PO. 
Przeciwnie, wyniósł je na sztandar.

Bruksela zapłaci

Trzeba było sporej dawki zawa-
diactwa (lub wprost bezczelności), 
by pierwszą konwencję partyjną 
po powrocie Tuska zorganizować 
w Płońsku, mającym nieco ponad 
20 tys. mieszkańców miasteczku 
na Mazowszu, znanym z tego, że tu 
urodził się pierwszy premier Izra-
ela, Dawid Ben Gurion. W Płońsku 

w ostatnim 30-leciu więcej raczej zli-
kwidowano, niż zbudowano – w tym 
gospodarczą lokomotywę miasta 
i regionu, wielką przetwórnię Hor-
teksu, zatrudniającą niegdyś nawet 
1,5 tys. osób. A skoro przy loko-
motywach jesteśmy: kolej i trans-
port publiczny funkcjonuje raczej 
symbolicznie, na lokalnym dworcu 
zatrzymuje się kilka pociągów dzien-
nie. Choć do Warszawy jest godzina 
drogi, a Płońsk znajduje się w za-
sięgu Kolei Mazowieckich, nie ma 
do stolicy żadnych bezpośrednich 
połączeń. W wielu aspektach Płońsk 
przypomina dziesiątki innych miast 
podobnej wielkości, których miesz-
kańcy w ostatnich latach skłonni byli 
poprzeć raczej PiS i Andrzeja Dudę.

A jednak to tam przewodniczący 
Platformy postanowił zaprosić człon-
ków swojej partii, by – jak mówił – 
zobaczyli, jak wygląda Polska poza 
wielkimi miastami. I właśnie tam 
postanowił przekonać wszystkich 
słuchaczy, że teraz największa partia 
polskiej opozycji będzie również gło-
sem prowincji. Zostawmy na chwilę 
pytanie, na ile to możliwe – bo aku-
rat rządy Platformy są utożsamiane 
z czasem największego dopieszcza-
nia metropolii. Ciekawsze jest to, 
jak owo skupienie się na mniejszych 
miastach miałoby się dokonać. Bo 
do tego przecież potrzebny jest jakiś 
program, prawda? Błąd.

Donald Tusk, nawet obiecując 
rozwój mniejszym ośrodkom i do-
wartościowanie tych kilkuset mniej-
szych polskich miast, jest w stanie 
powiedzieć, że posiadanie jakiegoś 
programu i wizji podobnych zmian 

jest całkowicie zbędne. Przewod-
niczący PO przypomniał słucha-
czom, że nikt nie wczytuje się w te 
segregatory i teczki z pomysłami, 
podśmiewając się tu nieco z ciągle 
domagających się programu dzien-
nikarzy i komentatorów. Tusk powie-
dział też, że nie ma jednej recepty na 
rozwój lokalny – przypadek każdego 
miasta czy społeczności jest odręb-
ny. Głównym wrogiem tego rozwo-
ju czy przeszkodą w nim są zaś nie 
brak infrastruktury, dramatycznie 
szybko starzejące się społeczeństwo 

czy drenaż mózgów, ale państwo. To 
władze blokują rozwój samorządów, 
mieszają się w życie ludzi, tłamszą 
przedsiębiorczość w takim Płońsku. 
Wniosek? Państwo musi przestać się 
mieszać, rozwój należy oddać sa-
morządom, a podejmowanie decyzji 
społeczeństwu. Słowem, nie róbmy 
polityki, budujmy mosty! 2020, 2010, 
2000 – nie zmienia się nic. 

Polityka bez polityki

W płońskim przemówieniu Tuska 
pojawił się jeden przykład, do które-
go należy się odwołać – organizacja 

opieki zdrowotnej w Finlandii. I je-
den postulat – stworzenia dostępu 
do usług publicznych w małych mia-
stach na poziomie podobnym „lub 
chociaż porównywalnym” do stolicy 
i największych ośrodków. To zdumie-
wające, jak lekko można rzucić hasło 
największego w historii podniesienia 
poziomu życia na prowincji – do-
równania pod względem szkolnic-
twa, transportu czy ochrony zdrowia 
Warszawie – a jednocześnie prze-
konywać, że samorządy zrobią to 
same. Państwo ograniczy się do roli 

nocnego stróża pilnującego budże-
tu i zewnętrznych granic, a pienią-
dze do Płońska, Prudnika czy Piszu 
popłyną z Brukseli. Bo tą klamrą 
zaczyna się i kończy przemówienie 
przewodniczącego PO. Małe miasta 

mogą się rozwijać dzięki UE, musimy 
zostać w UE, a z UE chce nas wypro-
wadzić PiS – to klamra spinająca tę 
opowieść. Nikt nie zapytał, nieste-
ty, dlaczego prowincja w Polsce, na 
Słowacji czy na Węgrzech nie rozwija 
się po prostu sama z siebie i nie goni 
dużych miast, jeśli unijne pieniądze 
to jedyne, czego trzeba. 

Jednak słowa, które padły w Płoń-
sku, zdziwiły tylko naiwnych lub 
optymistów. Wszystkie kolejne wy-
stąpienia obu liderów PO – Tuska 
i Trzaskowskiego – mają od wiosny 
wspólny mianownik. „To wy, ludzie, 
macie wymyślić, jak ma wyglądać 

Gdy po 2015 r. PO znalazła się w opozycji, skakała na przemian 
w lewo i do środka, niezdolna do określenia swojej tożsamości.
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polityka, my tu jesteśmy tylko od 
wygrania wyborów z PiS”, zdaje się 
mówić jeden i drugi. Tak było na 
słynnym już Campusie Polska Trza-
skowskiego, gdy kolejni zaproszeni 
goście wzywali „młodych ludzi”, by 
– cytując Henrykę Bochniarz – „wzięli  
się do roboty”. Na tym pomyśle 
oparta była też „debata” Tusk-Trza-
skowski – obaj przekonywali, że oni 
tak naprawdę są od wsłuchiwania się 
i służenia radą, ale to młodzież ma 

określać cele. Głośnym echem odbi-
ła się odpowiedź zirytowanego Tuska 
na pytanie o język śląski, o którym 
powiedział tyle, że Ślązacy sami po-
winni sobie go załatwić. Analogicznie 
obywatele sami mają sobie załatwić 
świeckie państwo, nowoczesną szko-
łę i funkcjonujący szpital. Gospodarz 
Campusu, Rafał Trzaskowski, przy-
wołał później podobne tezy podczas 
Igrzysk Wolności w Łodzi, gdy ze 
swadą i firmowym uśmiechem po-
wtarzał zgromadzonym: „To wy, wy, 
wy musicie się zaangażować!”. 

Oto definicja antypolityki w naj-
pełniejszej formie. Politycy przekonu-
jący na politycznych kongresach dla 
rozpolitykowanej publiczności, że nie 
wiedzą, po co im władza, więc niech 
to im wyborcy powiedzą. 

Wehikuł czasu

Wbrew wszystkim surowym są-
dom nie jest tak, że Platforma nie 
ma ideologii. Nie ma programu 
ani recept, ale światopogląd PO 

pozostaje względnie stały. To libe-
ralizm wychowany na doktrynach 
i doświadczeniach lat 80. i wczesnych 
90. – gdy dojrzewające pokolenie li-
berałów utożsamiało z państwem wy-
łącznie opresję, marnotrawstwo i biu-
rokratyczną inercję. PO mówi do dziś 
głosem pokolenia ludzi, którzy wi-
dzieli możliwości awansu w Europie 
i międzynarodowych korporacjach, 
a państwo utożsamiali ze złodziejską 
ręką poborcy podatkowego i skorum-

powanego urzędni-
ka. W świetle tych 
doświadczeń i po-
glądów zrozumiałe 
było przekonanie, 
że społeczeństwo 
obywatelskie bę-

dzie lepszym motorem zmian i busolą 
rozwoju niż władza centralna. 

Wszystko ma jednak swoje grani-
ce. W 2021 r., gdy za sprawą pande-
mii wszyscy w przyśpieszony sposób 
uświadomili sobie, jakie znaczenie 
mają sprawne instytucje międzynaro-
dowe i państwa, antywspólnotowy li-
beralizm ostatecznie schodzi na świe-
cie ze sceny. Rządy różnych państw 
prześcigają się w nowych pomysłach 
i propozycjach programowych, bo 
wiedzą, że pozostawienie spraw 
„samym sobie” może być receptą 
na katastrofę. Nabierający znaczenia 
wyścig technologiczny i powrót Chin 
do roli globalnego gracza uświadamia 
też rządzącym, że nie można ograni-
czyć rozwoju do samej jego fasady: 
budowy kilku stadionów i rewitali-
zacji starych kamieniczek. Wreszcie 
zmieniają się na skalę globalną ocze-
kiwania społeczeństw: chcemy, by 
państwa i rządy robiły w obliczu no-
wych zagrożeń więcej, a nie w kółko 
samoograniczały się i przekonywały, 
że „najlepsza polityka gospodarcza to 
brak polityki”.

I nie trzeba szukać egzotycznych 
przykładów, bo wielką bitwę o więk-
szą sprawczość państwa i instytucji 
publicznych toczy dziś prezydent 
amerykańskiego mocarstwa, Joe 
Biden. Tymczasem w partii, która 
ma największe na opozycji szan-
se przejęcia władzy, wciąż panuje 
przeświadczenie odwrotne. Politycy 
nie muszą przekonywać ludzi, że po 
coś tej władzy potrzebują. Nie rób-
my polityki. A mosty? Sami zbuduj-
cie te mosty.

Jakub Dymek
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl

Polskie służby mundurowe znajdują 
kolejne ciała uchodźców na granicy 
polsko-białoruskiej. Wydawało się, 

że ubiegły wiek nauczył nas, że ludzie po-
trzebują pomocy i mają prawo ją otrzy-
mać. Dziś z premedytacją wyrzucamy tę 
lekcję na śmietnik historii.

W dniu, w którym na terenie przy-
granicznym z Białorusią odnaleziono 
ciała trzech osób, a czwarte zwłoki kil-
ka metrów za linią graniczną, gdzie być 
może je przeciągnięto i porzucono (ktoś 
konkretny przeciągnął, na rozkaz kogoś, 
kto wykonywał polecenia kogoś z samej 
góry, nad kim stoi jakiś Kamiński czy 
Wąsik, a nad nimi jeszcze ktoś)… otóż 
w tym dniu premier Mateusz Morawiecki 
powiedział: „Nie wiemy, kim byli ci lu-
dzie zmarli na terenie Polski, ale zrobimy 
wszystko, by nie były to osoby anonimo-
we. Chcemy, by każdy w sposób godny 
został potraktowany”.

Premier 40-milionowego kraju zadaje 
pytanie, w którym jest już zawarta od-
powiedź, ale premier jej we własnym 
zdaniu nie słyszy. Ta odpowiedź powinna 
wystarczyć za wszystko: to byli LUDZIE. 
Nie ideologia, nie prowokacja, nie opera-
cja, nie wojna hybrydowa – ludzie.

Mieli imiona, nazwiska, rodziny, mieli 
swoją drogę. Nie zmarli. Mamy bardziej 
adekwatne słowa: zostali zamordowani, 
zabici, wygnani na pewną śmierć. Zostali 
zagnani w noc, zimno, głód, pragnienie 
i chorobę. Kolbami, kopniakami, wrza-
skiem i ciosami. Widzieliśmy ich z da-
leka, poznaliśmy ich imiona, a czasami 
historie. Zrobili to ludzie „w służbie” pol-
skiego państwa.

Ale tak przecież nie wolno o tym 
opowiadać. To takie płaczliwe, moral-
niakalne, a tu idzie o poważne, męskie, 
wojskowe sprawy, idzie o politykę, rozu-
miecie, geopolitykę, o tyranów i despo-
tów. Obrona granic, mówi to wam coś?

To nie uchodźcy, to zasłona dymna, 
za którą czają się bataliony Łukaszenki, 
czyli Putina. Wy tego może nie rozumie-
cie, ale rozumieją to ci rozsądni, niezacie-
trzewieni politycy i komentatorzy, którzy 
właśnie wczoraj obudzili się znawcami 
polityki wschodniej, meandrów operacji 
o durnych kryptonimach, od których tyl-
ko oni sami są głupsi. A ci, którzy biegali 
z siatkami, z butelką wody, śpiworem? To 
dziecinada, brak powagi.

Bo przecież granica jest święta. 
A świętości granicy bronić należy jak 
świętości życia. Ale uwaga, nie każde-
go. „Polacy, kiedy pada słowo »granica«, 
»terytorium«, »państwo polskie«, to trzy-
mają kciuki za Straż Graniczną i żołnierzy, 

Światopogląd PO pozostaje względnie stały. 
To liberalizm wychowany na doktrynach 
i doświadczeniach lat 80. i wczesnych 90.
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zrozumcie to” – a to już nie Morawiecki, 
to słowa Donalda Tuska.

Jestem obywatelem polskim i tego 
nie rozumiem, a właściwie rozumiem 
zupełnie inaczej. Trzymam kciuki za 
uciekających, za szukających schronie-
nia i azylu, za tych, którzy wciąż mają 
prawo wygłosić formułę: „Zwracam się 
o opiekę międzynarodową”. To zaklęcie 
powinno przecież działać. Ale w Polsce 
już nie działa. Przestało, bo tak postano-
wił polski premier, prezydent, rząd, szef 
partii, generał całej tej armii armatnich 
rąk do podniesienia na rozkaz, na znak, 
bez sprzeciwu, bez refleksji, bez żadnej 
własnej myśli. Las poselskich rąk rośnie 
na żądanie. Te ręce, kiedy już opadną, 
wyciągają się po nagrodę, po kasę, po 
posadę, po radę nadzorczą. Ręce, które 
są tylko narzędziem. Ręce bez głowy.

Chyba najgorszym doświadczeniem 
osoby, która musi coś o tym publicznie 
powiedzieć, jest ta skrajna bezradność, 
że nie ma do kogo mówić ani po co. 
Słowa nie przekonują, obrazy nie działa-
ją, argumenty nie są traktowane serio. 
Współczucie, empatia, człowieczeństwo 
– nie ma ich w kodeksie uczuć religij-
nych, których do upadłego bronią ci sa-
mi, którzy kolbami zaganiają uchodźcze 
grupy w noc, zimno i głód. To są zbyt 
poważne sprawy, proszę państwa, że-
by jacyś ateiści, wątpiący, innowiercy 
odwoływali się do chrześcijańskich mi-
tów. Żadne modły nie sięgają ludzi cier-
piących na granicy, bo władzy udało się 
ich odczłowieczyć – Łukaszenką, bezpie-
czeństwem, Putinem, islamem, terrory-
zmem, ajfonem, dżinsami Lee, językiem.

Nasza bezradność sięga po wiersz. 
Jakby poezja mogła ocalać ludzi. Jakby 
mogła ich ogrzać, dać dach nad głową, 
wodę, spokój, ciszę, intymność. Jak-
byśmy uczyli się historii, a nie robimy 
tego – powtarzamy, raz za razem, krok 
za krokiem, dawne obłędy. I wtedy wy-
stawiamy jako transparent przed siedzi-
bą Straży Granicznej wiersz Antoniego 
Słonimskiego:

Mówią o Polsce silnej. Już dziś liczą 
sztaby,

Jak ją ziemią okopać, oprzeć na 
bagnecie.

Lecz ja, wybaczcie, bracia, pragnę 
Polski słabej,

Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim 
świecie,

Gdzie słabość nie jest winą, gdzie już 
nie ma warty,

Ryglów u bram i nocą dom bywa 
otwarty,

gdzie dłoń nieutrudzona okrutnym 
żelazem

I gdzie granica wita tylko drogo- 
wskazem.

Wystawiamy wiersz, bo wciąż łudzi-
my się, że to znak wspólnoty, języka, 
który rozumiemy i przez który rozumiemy 
Polskę, życie – a tak nie jest. I my stoimy 
tu, a większość Polaków stoi tam, gdzie 
Straż Graniczna, Morawiecki, Kaczyński, 
Tusk. Bo taka jest potęga strachu. Nie 
wolno tylko powiedzieć, że ten strach 
jest irracjonalny, bo to przecież byłoby 
naigrawanie się z tych, którzy mają pra-
wo, święte prawo się bać.

Wielki polski strach nie jest żad-
nym wyjątkiem. Jest przeciętny, jak 
wcześniej strach Włochów, Greków, 
Hiszpanów, Komisji Europejskiej. Jak 
cała procedura frontexowa, odsyłania, 
odpychania łodzi, czasami zatapiania, 
nieudzielania pomocy na morzu, karania 
tych, którzy tę pomoc niosą. Dwie kobie-
ty, które dowodziły statkami ratującymi 
uchodźców na morzu, aresztowano, zo-
stały oskarżone we Włoszech o „handel 
ludźmi”. Morze Śródziemne jest cmenta-
rzyskiem i hańbą Europy, a teraz my też 
mamy własny, polski cmentarz dla tych, 
którzy szukali u nas schronienia.

Ludzie uciekają, potrzebują pomocy 
i mają prawo ją otrzymać. Nie zniesie 
tego prawa żaden nieludzki rozkaz. Taką 
naukę, wydawało się, wyciągnęliśmy 
z ubiegłego stulecia. Dziś – powtarzam – 
wyrzucamy ją na śmietnik historii.

Do tego, jak dzisiaj odbieramy wy-
darzenia na granicy, przygotowywali-
śmy się latami. Obojętnieliśmy raz za 
razem: ruszając na bezsensowne wojny 
w Iraku oraz Afganistanie, bagatelizu-
jąc (w najlepszym razie) lub akceptu-
jąc tortury od Kiejkut po Guantánamo 
– amerykańskie eksterytorialne i poza-
prawne łagry funkcjonujące na oczach 
świata nigdy nie spędzały Polakom snu 
z powiek. Podobnie jak moment, kiedy 
odmawialiśmy udziału w europejskich 
próbach przyjęcia uchodźców z Morza 
Śródziemnego.

Rozmawiałem kiedyś z grupą 20-lat-
ków o polskości. Chciałem usłyszeć, 
czym dla nich jest, co w niej jest ta-
kiego, co ich kształtuje, wpływa na 
decyzje, zachowania, na ich życie. 
Padały kolejne dookreślenia: tradycja. 
Tradycja, czyli święta. Jak święta, to 
Boże Narodzenie. I wtedy, na pytanie, 
co w tych świętach można wyczytać, 
czego są busolą – usłyszałem, że naj-
ważniejsze jest 12 potraw. Oto 12 po-
traw jako etyczny imperatyw.

Kiedy zapytałem, czy może ta tradycja 
niesie w sobie istotniejsze, symboliczne 
przesłanie, kiedy zostawia się pusty ta-
lerz dla nieznanego nam przybysza (przy-
byszki) – sala odpowiedziała śmiechem. 
„Nie wpuścilibyśmy obcego”. To święto 
rodzinne, polskie, katolickie.

Nie oglądamy na granicy niczego no-
wego. Polska zasiadła do wrześniowej 
wigilii – 12 potraw i na razie cztery trupy. 
Do deseru będzie więcej.

Politycznie rzecz biorąc, jeśli to, co 
robią polskie władze na granicy, po-
dyktowane jest tym, że trwa wojna, to 
śmierć tych uchodźców na polskiej zie-
mi jest zbrodnią wojenną. Zabijaniem 
cywilów, bez konieczności marnowania 
amunicji.

r.kurkiewicz@tygodnikprzeglad.pl
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