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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański

Niby-polityka

J

pomysły i oddolne inicjatywy, to rośnie fundament, na
którym da się zbudować solidny gmach. Z mądrą, demokratyczną reprezentacją w parlamencie. Przyjdzie na to
pora po komedii z połączeniem SLD i Wiosny.
Do tej matriksowej bańki, która wciąga kolejne instytucje i grupy społeczne, dopisuję niby-poparcie Polaków dla
naszej obecności w Unii Europejskiej. Wbrew sondażom,
które pokazują, że stosunek Polaków do Unii jest ciągle
entuzjastyczny, mam spore wątpliwości. Czy naprawdę
taka melodia gra w ich duszach? Zasady i wartości, na
których została zbudowana stara Unia, czyli prawo i demokracja, przyjęły się u nas tak słabo jak te najstarsze,
typu kochaj bliźniego swego jak siebie samego czy gość
w dom, Bóg w dom. Dla większości są to tylko słowa. Co
mamy w praktyce? Wstyd pisać.
Jeśli coś przez te lata naprawdę w Polsce się zakorzeniło, to postawa opisana przez byłego premiera Pawlaka jako wyciskanie brukselki. Brać i nie kwitować. Czyli
klasyczny ruch w jedną stronę. Jak nie będzie co brać,
to nastąpi rozwód. Raczej nie aksamitny. Na wielkiego
wroga, wokół którego dojna zmiana będzie potrafiła
zmobilizować wielu ludzi, Unia nadaje się znakomicie.
A obrońcy Unii? Bez złudzeń. Widzimy ich skuteczność
przy innych sprawach. Paplaniną przynależności do Unii
nie da się utrzymać.

BĄKOWSKI

eśli coś nam w Polsce realnie się powiększa, oczywiście oprócz cen, to matrix, w którym żyjemy.
Gdyby oglądać to, co się dzieje, jak film, można by
pomyśleć, że fantazja poniosła reżysera, że pokazane
wydarzenia są mało realne. Niestety, nie jesteśmy w sali
kinowej. Żyjemy tu i teraz. I co mamy? Patrząc od góry.
Niby-, bo bezobjawowy, prezydent Duda. Niby-, bo wadliwie obsadzony przez i pod dojną zmianę, Trybunał
Konstytucyjny. Niby-, bo bezwolny w ręku Kaczyńskiego,
premier Morawiecki. Niby-marszałek Sejmu Witek, która
mimo wielu wpadek do historii przejdzie jako kosmitka,
która o Katyniu czytała w podręcznikach sprzed 1939 r.
Niby-marszałek Senatu Grodzki, którego kompromitują
żenujące braki znajomości historii rodzinnego Szczecina
i aktorstwo z epoki filmu niemego. Dorzućmy do tego niby-opozycję. Platformę, która nie chce przyjąć do wiadomości, że w tym składzie i bez innego programu niż chęć
powrotu do władzy nic z tego nie będzie. Ma potencjał,
są wyborcy, ale na taką ofertę zagłosują tylko z rozpaczy.
Co oczywiście nie wystarczy, by wywrócić dojną zmianę.
A tym bardziej, by naprawić to, co już w państwie popsuto. I rozliczyć przestępców.
Z opozycją lewicową jest lepiej niż z PO. Coraz silniejsza, aktywniejsza i odważniejsza na dole, nie ma jeszcze
reprezentacji politycznej na górze. Ale skoro są ciekawe

CYTATY TYGODNIA
KS. PROF. MICHAŁ HELLER, kosmolog
Dzisiaj Leibniz mógłby powiedzieć, że żyjemy
w najlepszym z możliwych światów, który
istnieje w najlepszym z możliwych wieloświatów.
„Tygodnik Powszechny”

ARKADIUSZ WEREMCZUK, projektant mody
Rzeczy to dla mnie balast. Kiedy się go
pozbywam, czuję się wolny.
„Wysokie Obcasy”
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Prekursorzy rasistowskiej rasy panów

Fragment książki Gregora Ziemera „Jak wychować nazistę”
(PRZEGLĄD nr 38) nawiązuje do programu tworzenia dominującej, aryjskiej rasy i formowania nowego człowieka w hitlerowskich Niemczech. Jednym ze sposobów eliminacji ze społeczeństw osobników „słabych i z defektami” była sterylizacja
kobiet, również tych zaliczających
się do wrogów państwa.
Sterylizacja nie była wymysłem
III Rzeszy, ojcem eugeniki, tj. nauki
mającej na celu poprawę populacji za pomocą planowanej hodowli,
w celu ulepszenia human race, był
bowiem brytyjski naukowiec sir Francis Galton. W latach 20.
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, kontynuując tezy Galtona,
podnosiły się głosy niepokoju z powodu zmniejszającej się populacji Anglosasów czystej krwi oraz rozrostu „ras upośledzonych”.
Oto, co na temat praktycznego zwalczania inferior race pisze Nelson A. Denis w książce „War Against All Puerto Ricans. Revolution and Terror in America’s Colony”, Nation Books, New York
2015. „Ratowaniu rasy inteligentnych Anglosasów przysłużył się
Sąd Najwyższy US, zezwalając w 1927 r., aby w stanie Wirginia dokonywano sterylizacji nieodpowiednich kobiet. Dziesięć
lat później Prawem publicznym 136 zalegalizowano sterylizację
w Puerto Rico nawet z powodów »niemedycznych«. Prezydent
Calvin Coolidge napisał: »Portorykańczycy są biedni i zdezorientowani, bez nadziei na przyszłość, ignoranci, załamani przez biedę,
chorzy, nierozumiejący, co stanowi wolny i demokratyczny rząd«.
W Puerto Rico jedna trzecia wszystkich kobiet na wyspie została

wysterylizowana bez ich wiedzy”. Hitlerowcy nie wymyślili rasizmu. Uczyli się od najwspanialszej demokracji świata.
Wiesław A. Zdaniewski

Z warsztatu Michała Głowińskiego

W niedawno wydanej książce „Tęgie głowy” Michał Głowiński
pomija, jak od dawna ma w zwyczaju, fakty dla swoich twierdzeń niewygodne. Pisząc o habilitacji Jana Józefa Lipskiego,
zapomniał dodać, że ten znany badacz twórczości Kasprowicza
otrzymał tytuł doktora habilitowanego decyzją Centralnej Komisji
Kwalifikacyjnej w maju 1981 r. (szczegółową i uczciwą dokumentację tej sprawy daje Łukasz Garbal w książce „Jan Józef Lipski
w Instytucie Badań Literackich”, str. 217-218). Tak samo, pisząc
o rzekomej dintojrze na Irenie Maciejewskiej w 1968 r. po jej
wystąpieniu z PZPR, pominął fakt, że nie tylko nadal prowadziła
ona zajęcia dydaktyczne, ale również habilitowała się w 1976 r.
i uzyskała stanowisko docenta.
Andrzej Lam

Celem ministra jest pacyfikacja nauczycieli

Kiedy słucha się wypowiedzi
ludzi, którzy są dziś twarzami edukacji, Czarnka, Rzymkowskiego,
to rzeczywiście chodzi nie o przekonanie do czegokolwiek pracowników szkół, ale tylko i wyłącznie
o budowanie fałszywej narracji
wobec szerokich rzesz wyborców: „Patrzcie, co za wredasy ci
nauczyciele, my im przychylamy nieba, a im wciąż za mało!”.
Jan

ZDJĘCIE TYGODNIA

Błogosławienie zwierząt domowych przed Światowym Dniem Zwierząt, Quezón City, Filipiny, 3 października 2021 r.
FOT. REUTERS/FORUM
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Ponad 1,7 mln osób w Polsce ukończyło 80 lat.
Zbigniew Rokita za reportaż „Kajś” o losach Górnego
Śląska dostał Nagrodę Literacką Nike.
Janusz Gajos otrzymał Honorową Nagrodę Kowadło,
przyznaną przez Stowarzyszenie Kuźnica za niezapomniane kreacje oraz odważny i rozważny obywatelski
głos w przestrzeni publicznej.
Marek Frąckowiak został nowym prezesem Izby Wydawców Prasy, której nasza Fundacja Oratio Recta jest
członkiem. Połączy tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora
generalnego.
Książka Mariusza Szczygła „Nie ma” wygrała głosowanie na Nike 25-lecia.
Pesa Bydgoszcz pokazała pierwszą polską lokomotywę
manewrową z napędem wodorowym. Po chińskiej jest
to druga taka konstrukcja na świecie. Zaczęły się testy
lokomotywy na torach próbnych.
Anna Tybor z Zakopanego jako pierwsza kobieta na
świecie zjechała na nartach bez dodatkowego tlenu
z mającego 8163 m Manaslu.
W Polsce powstaje 35% całej unijnej produkcji AGD.
Pokrywamy 50% popytu w Unii na pralki i 90% popytu
na suszarki do ubrań.

5,8% wyniosła inflacja we wrześniu. W porównaniu
z ubiegłym rokiem cena paliw wzrosła o 28,6%.
Na 5 mln ton szacuje się skalę marnotrawstwa żywności w Polsce (raport Instytutu Ochrony Środowiska). Za
60% odpowiadają gospodarstwa domowe.
Caritas musi zwrócić pieniądze wyłudzone z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Łącznie z odsetkami to 19 mln zł za lipne projekty, fikcyjne szkolenia i fałszowanie dokumentów. Procesy trwały
11 lat. Oskarżeni księża działali za wiedzą przełożonych.
Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, kosztuje tę uczelnię coraz więcej. Podwyżka goni
podwyżkę. Razem ma już 43 tys. zł miesięcznie. Do
pensji dorabia w wielu radach nadzorczych. Zarobkowo
jest wzorem dla setek pracowników naukowych uczelni.
Rada Miejska w Radomiu nadała placowi przed jednym
z kościołów imię bp. Edwarda Materskiego. Nie przeszkadzała radnym jego tolerancja wobec księdza molestującego niepełnosprawne dzieci z ośrodka w Opactwie.
20% polskich nastolatków zagląda na strony o samobójstwach i samookaleczeniach (raport EU Kids Online).
Łódź jest według TomTom Traffic Index najbardziej
zatłoczonym miastem w Polsce (czas podróży był
wydłużony średnio o 42%), za nią są Kraków (36%),
Wrocław (35%), Poznań i Warszawa (po 31%).

PRZEbłyski
Hołd zębny „Trotyla”
Troska „Trotyla”, czyli Cezarego Gmyza, o Macierewicza jest tak
wielka, że obejmuje nawet stan jego uzębienia. W cotygodniowym
pitu-pitu w „Do Rzeczy” padł „Trotyl”
na kolana przed Antonim i złożył mu
hołd zębny. A było tak: Antoni z bólem
zęba pojechał na ostry dyżur stomatologiczny. Nie zgubił się, bo służbową
furą wozi go żandarmeria. Skromnie
stanął w kolejce. Czekał dwie godziny.
Bez efektu. Wsiadł więc do autka i fru.
Dla „Trotyla” czekanie Antoniego w kolejce to dowód jego niezwykłej
skromności. Bo przecież mógł na lekarza się wydrzeć. Postraszyć
giwerą. Oskarżyć o związki z Putinem. A tu nic! Po prostu odjechał.
Zawiedziony Budzisz?
Zwolennicy dojnej zmiany mogą już wyjść z piwnic. Alarm tygodnika
„Sieci” i okładka z tytułem „Czy Rosja uderzy już we wrześniu?”
okazały się prostacką fałszywką. Przypadek? Tekst Marka Budzisza
wykpiła nawet „Gazeta Polska”: „pan mojego zaufania nie-Budzisz!”.
Autor uznał „agresję Rosji na Polskę za WYKLUCZONĄ”.
Ale żeby nie wyjść na miękiszona, za możliwą uznał napaść na Ukrainę. Typuje ostrożnie. Bez podawania terminu.
W organie Macierewicza wierzą tylko w te wojenki, które sami
wywołują. A jest tego w bród, bo wrogów ci u nich dostatek. Za
redakcją „Sieci” też nie przepadają.
Nowak o tatusiu Dudy
Najsławniejsza kurator w Polsce, choć niewielu znamy smakoszy
takiej akurat sławy. Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty,
ma wielki pociąg do… komentowania wszystkiego. Nawet postępków
najważniejszego tatusia, Jana Dudy,
ojca prezydenta. Nowak nie godzi
się na rejteradę i tchórzostwo Dudy
starszego i radnych małopolskiego
sejmiku, którzy od wartości wolą
kasę. Nowak jaka jest, każdy widzi.
Ale trudno z nią się spierać, gdy mówi, że język jest okrutnie zakłamywany, a znaczenie wielu słów wypaczone. Pełna zgoda. Wiemy, co
z językiem zrobiła dojna zmiana.
Ach, ten Brzoska
Polakom Rafał Brzoska dał się poznać bliżej, gdy jego InPost zakpił
z konkurencji, dołączając do listów aluminiową blaszkę. Klienci po
przesyłkę pocztową musieli chodzić do barów i sklepów z rybami.
Ale kasa z tego płynęła do Brzoski
wartko. Zaległości wobec załogi
na śmieciówkach rosły jeszcze
szybciej. Aż do upadku firmy i procesów.
Podatki Brzoski wobec państwa
nie spędzały mu snu z powiek.
Po powrocie do biznesu zarabiał
w Polsce, ale małe podatki płacił
na Cyprze. Z raportu Pandora Papers wiemy, że należąca do Brzoski
cypryjska spółka Granatana dostała od InPostu pożyczkę. Skromne
15,5 mln euro. A już po miesiącu polski Brzoska umorzył pożyczkę Brzosce cypryjskiemu. Z jednej głębokiej kieszeni do drugiej.
Spodnie oczywiście Brzoskowe. A takich numerów było multum.
FOT. YOUTUBE
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
Dlaczego tak wielu Polaków wierzy
tyGoDnia w kłamstwa premiera?

ytanie

Dr raDosław s. CzarneCki,
filozof i publicysta, Społeczne Forum
Wymiany Myśli
Dlatego, że opozycja nie jest żadną alternatywą dla PiS. Nie mówię tu o Koalicji
Obywatelskiej, której przekaz można sprowadzić do słów Agnieszki Holland o walce
„o to, żeby było tak, jak było”, choć przecież to, co było, wyniosło do władzy PiS.
Chodzi mi o to, że lewica nie stanowi żadnej siły i nie ma żadnego programu, który
byłby czymś zupełnie innym niż reprezentowany przez PiS neoliberalizm pod flagą
biało-czerwoną oraz promowany przez PO
neoliberalizm pod flagami międzynarodo-

wych korporacji. Polacy wierzą premierowi także dlatego, że zgodnie z badaniami
najmocniej w Europie wierzą w teorie
spiskowe, a narracja rządu mówi, że nasz
kraj jest uciskany przez wszystkich: Rosję,
Niemcy, Brukselę, a nawet Czechy. Trzecim powodem jest zasięg państwowej
telewizji, która w przeciwieństwie do głosu opozycji ma możliwość docierania do
całego społeczeństwa, czwartym zaś to,
że lewica nie ma swoich mediów.
wiesław Gałązka,
dziennikarz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Może dlatego, że żyjemy w epoce
kłamstw i przyzwyczailiśmy się do fake
newsów? Może mamy niską świadomość
obywatelską, która ma kluczowe znaczenie przy rozpoznawaniu kłamstw polityków? Może polityka jest nam w ogóle
obojętna, co najwyżej szukamy w internecie potwierdzenia swoich poglądów?
Winne są media, media społecznościowe
oraz słabość opozycji, która skupiła się
na rozgrywkach personalnych i dążeniu
do statusu współuczestniczących we
władzy, choć przecież nie ma nic do gadania. Opozycja nie wyciąga wniosków,

nie potrafi prowadzić pracy organicznej
i pracy u podstaw, m.in. nad świadomością obywatelską społeczeństwa, nie
dociera do ludzi młodych. I wreszcie nie
umie w odpowiedni sposób przedstawiać
kłamstw rządu, poza tym sama jest kojarzona z kłamstwami.
Piotr krzeszewski,
czytelnik PRZEGLĄDU
Od 1055 lat mieszkańcy terenów dzisiejszej Polski są poddawani wpływom –
najpierw Rzymu, później Watykanu, a to
kształtuje w mentalności „narodu” takie
cechy jak posłuszeństwo, bezwolność,
wiarę w to, czego nie ma, podatność na
manipulacje itp. W kierunek ten wpisało
się PiS, w tym osoba pobierająca honoraria premiera. Z kolei zadaniem Zalewskiej,
Piontkowskiego oraz Czarnka było i jest
utrwalanie wiernopoddaństwa oraz podatności na kłamstwa, czemu służy obniżanie
lub deformowanie wykształcenia. „Naród” będzie kupował ściemę tak długo,
aż rządowi (czytaj: prezesowi) zabraknie
pieniędzy na kolejne zanęty, kupowanie
godności i wolności w zamian za drobne
korzyści materialne.
11-17.10.2021
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Not. Michał Sobczyk

WALDEMAR WITKOWSKI,
przewodniczący Unii Pracy
To, że jest premierem, dodaje mu powagi, tymczasem zwłaszcza o finansach
publicznych czy inflacji opowiada typowe
bajki. Tyle że my od dzieciństwa lubimy
bajki, bo lubimy być troszkę okłamywani.
Podobnie jest przecież z chodzeniem na
lekcje religii czy do kościoła, gdzie słuchamy o różnych cudach. W wieku dojrzałym
nadal lubimy wierzyć w nieprawdziwe rzeczy, o ile tylko czujemy się od tego lepiej.
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KRAJ

Robert Walenciak
Mariusz Kamiński przejdzie do
historii. To pewne. Przejdzie jako
klasyczny przykład kariery polityka
polskiej prawicy. Bohater opowieści
o tym, jak studenci w trampkach
i flanelowych koszulach marzą o lepszej i sprawiedliwej Polsce, potem
wchodzą do aparatu władzy i psują
im się charaktery. Jak używają tego
aparatu, żeby niszczyć przeciwników.
No i dobrze zarabiać. Tak kończy się
rewolucja, a zaczyna pałowanie. Czy
tak musiało być?

Z daleka od stanowisk
Nie brakuje sygnałów, że Kamiński powinien być trzymany z dala
od życia publicznego. Jeszcze jako
młody chłopak, po studiach, na początku lat 90., próbował dostać się
do Urzędu Ochrony Państwa. Ale się
nie dostał, oblał testy. On sam temu
zaprzecza, twierdzi, że do żadnego
UOP nie startował. Ale jakoś bez
przekonania…
Warto pamiętać – działo się na początku lat 90., UOP był nową służbą,
otwartą właśnie na takich ludzi jak
Kamiński – młodych działaczy NZS,
Solidarności, Ruchu Wolność i Pokój. A że był nową służbą, to i testy

FANATYK
BEZPRAWIA
Prawo nie wyznacza Mariuszowi
Kamińskiemu ram postępowania,
jest dla niego przeszkodą
podpuszczali, a potem wręcz zmuszali do przestępstwa.
Prokurator doszedł zresztą do takiego wniosku i zażądał dla Kamińskiego kary roku pozbawienia wolności, z zawieszeniem na lat pięć,
oraz czteroletniego zakazu pełnienia
funkcji publicznych. I cóż się okazało? Sąd wyrok podwyższył. Przewodniczący trzyosobowemu składowi
sędziowskiemu Wojciech Łączewski
skazał Kamińskiego na trzy lata więzienia i dziesięcioletni zakaz pełnienia
funkcji publicznych.
„Mariusz Kamiński twierdził, że
motywacją działania była walka z korupcją, której obiektywnie w Ministerstwie Rolnictwa nie było, a na pewno

Kamiński namawiał prokuratora generalnego do wydania
zgody na zatrzymanie Jolanty Kwaśniewskiej,
mimo że nie miał ku temu żadnych przesłanek.
traktowano poważnie. Zwłaszcza że
dotyczyły one predyspozycji psychicznych. Jeżeli Kamiński je oblał,
to znaczy, że naprawdę nie powinien
dostawać do ręki pewnych narzędzi.
I drugi sygnał, tym razem z marca
2015 r. To wtedy sąd skazał Kamińskiego, jego zastępcę Macieja Wąsika
i dwóch funkcjonariuszy CBA w sprawie tzw. afery gruntowej z 2007 r.
CBA próbowało wówczas dowieść,
że minister rolnictwa Andrzej Lepper
może odrolnić ziemię za łapówkę.
Prokuratura badała, czy CBA
podczas działań nie przekroczyło prawa. Czy miało podstawy, by
rozpocząć tajną operację przeciwko
wicepremierowi i ministrowi rolnictwa, czy przeciwnie – funkcjonariusze znaleźli frajerów, których
8
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nie było na to poszlak czy dowodów.
Czyn zabroniony (...) został »wyprodukowany« przez aparat państwa
– czytamy w uzasadnieniu. – Poddanie prowokacji osoby pozbawionej
uprzednio predylekcji do popełnienia
czynu zabronionego jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie”.
Sąd zaznaczył też, że sądził Kamińskiego nie za życiorys, ale za
to, jak kierował CBA w tej sprawie:
„Zachowywał się jak osoba stojąca
ponad prawem, bo zlecał czynności,
o których już w początkowym okresie funkcjonowania CBA był informowany, że przeprowadzić ich nie
może. Świadomie nie stosował przepisów ustawy o CBA”.
Innymi słowy – Kamiński dowiódł,
że nie powinien zajmować stanowisk

kierowniczych w państwie. Że prawo
nie wyznacza mu ram postępowania,
ale jest dla niego przeszkodą. I że nie
ma zahamowań, jeśli chodzi o nasyłanie na przeciwników politycznych
podległych sobie służb i konstruowanie prowokacji.
Ten wyrok nie został uchylony ani
zmieniony. Zanim się uprawomocnił,
prezydent Andrzej Duda ułaskawił
Kamińskiego i jego podwładnych.

Szambo, które wybiło
A jak zakwalifikować niedawną
konferencję prasową, na której wystąpił razem z ministrem obrony
Mariuszem Błaszczakiem i komendantem Straży Granicznej? Kamiński
zdecydował się na rzecz w cywilizowanym świecie niespotykaną – epatował dziennikarzy kadrem z filmu
o treści zoofilskiej, pochodzącym
rzekomo z karty pamięci, którą funkcjonariusz Straży Granicznej znalazł
w lesie. Potem okazało się, że był to
fragment starego filmu pornograficznego, rozpowszechnianego na kasecie VHS – w Polsce.
W normalnym kraju po takiej
konferencji minister zostałby zdymisjonowany, nim zdążyłby wrócić do
swojego gabinetu. I za pokazywanie
pornografii, i za łopatologiczną próbę
wmawiania Polakom, że uchodźcy to
dewianci, terroryści, ludzie, którzy
niosą zło. I to w sytuacji, kiedy kamery ich pokazują i widzimy wśród
nich kobiety, dzieci, młodych ludzi.
Oto szambo w czystej postaci:
pornograficzne zdjęcia, kłamstwa
i szczucie na innych ludzi, wmawianie nam, że to najeźdźcy, terroryści,
pozbawieni ludzkich cech. Jak więc
wytłumaczyć, że Kamiński nadal jest

KRAJ

Czy Jarosław Kaczyński nie boi się, że szef MSWiA za chwilę będzie zbyt silny?
na stanowisku? Ba! żadna dymisja
mu nie grozi.
O braku zahamowań u Kamińskiego świadczy również inna operacja – zakup domniemanej willi
Kwaśniewskich w Kazimierzu. Żeby
uruchomić kosztującą wiele milionów
złotych akcję, wystarczyły mu słowa
Józefa Oleksego z alkoholowej biesiady u Aleksandra Gudzowatego: „Kupili w Kazimierzu całe wzgórze. Też
nie wiem na kogo, bo nie na siebie”.
Kamiński na podstawie tych paru
słów doszedł do wniosku, że Jolanta
i Aleksander Kwaśniewscy ukrywają
część dochodów. W związku z tym
w trybie pilnym CBA rozpoczęło
wielką operację pod kryptonimami
„Krystyna” i „Silver”, która trwała
prawie dwa lata. Pisaliśmy o tym
w PRZEGLĄDZIE, więc teraz tylko
w pewnym skrócie.
Główną rolę w operacji odgrywał
słynny agent Tomek. Miał on, udając
bogatego biznesmena, zaprzyjaźnić
się z właścicielem willi, żeby później
zaproponować mu jej kupno. Zakładano, że ów właściciel – prywatnie
przyjaciel Kwaśniewskich, w tej
willi mieli oni nawet własny pokój –
przekaże im później te pieniądze, co
będzie dowodem, że willa należała
do nich.

Przy okazji tej operacji w latach
2007-2009 podsłuchiwano lokatorów
willi i Kwaśniewskich. Jak wykazały
późniejsze ustalenia, Kamiński i Wąsik złożyli do sądu 32 wnioski o podsłuchy. Kamiński przy tym oszukał
sąd i prokuratora generalnego, informując, że willa pochodziła z przestępstwa, mimo że nie miał na to ani
cienia dowodu. Badano także rachunki i przepływy finansowe. Co więcej,
w sierpniu 2009 r. Kamiński namawiał
prokuratora generalnego do wydania
zgody na zatrzymanie Kwaśniewskiej,
mimo że nie miał ku temu żadnych
przesłanek. Prokuratorem generalnym był wówczas Andrzej Czuma,
były działacz antypeerelowskiej opozycji. Ale gdy Kamiński przyszedł do
niego z wnioskiem o zatrzymanie
Kwaśniewskiej i gdy ten wniosek
przeczytał, wyrzucił go za drzwi.
Ostatecznie operacja kupna willi
się nie powiodła, a dokładnie – agent
Tomek willę kupił za pieniądze CBA,
ale były właściciel nie zawiózł ich
Kwaśniewskim. O tym, jak ta operacja przebiegała i jaką rolę odgrywali
w niej Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik, agent Tomek, czyli Tomasz
Kaczmarek, mówił później w programie „Superwizjer”. Dziennikarze
przytoczyli tam stenogram z jego

konfrontacji. Agent Tomek mówił
do protokołu: „Miałem wytworzyć
przeświadczenie, że dom w Kazimierzu Dolnym należy do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Ja osobiście
takiego przeświadczenia nigdy nie
powziąłem, a moje notatki i zeznania są efektem nacisków ze strony
byłych przełożonych. W tamtym
okresie informowałem bezpośrednio
o tym Macieja Wąsika, jednakże nakazał mi on, abym w ten sposób zeznawał i sporządzał dokumenty, aby
wytworzyć przeświadczenie, że dom
w Kazimierzu Dolnym (…) mógłby
w jakiś sposób nielegalny należeć do
małżeństwa Kwaśniewskich. Pragnę
z całą stanowczością potwierdzić, że
w trakcie realizacji przeze mnie zadań
służbowych nigdy takiego materiału
dowodowego nie powziąłem, a były to tylko i wyłącznie insynuacje ze
strony Macieja Wąsika”.
Innymi słowy, Mariusz Kamiński
i Maciej Wąsik, ówczesny szef CBA
i jego zastępca, zmuszali prowadzącego sprawę funkcjonariusza do fałszowania dokumentów, tak by uderzały one w Kwaśniewskich. Możemy
tylko westchnąć głęboko – bo byliśmy o krok od zatrzymania Jolanty
Kwaśniewskiej i od wielkiej propagandowej awantury. A że po latach
honor zostałby im zwrócony?

Klęski i sukcesy
Konstruując aferę gruntową, wymierzoną w Andrzeja Leppera, Kamiński wywrócił rząd PiS. Atakując
Kwaśniewskich, także poniósł klęskę.
Kompromitacją skończyła się dla niego akcja skierowana przeciwko kardiochirurgowi Mirosławowi G., którego
oskarżano o łapówkarstwo i zabójstwo. „Zebrane w tej sprawie dowody
mogą świadczyć o tym, że mogło też
dojść do zabójstwa”, mówił Kamiński
na wspólnej konferencji prasowej ze
Zbigniewem Ziobrą. Z tych oskarżeń
niemal nic przed sądem się nie ostało.
Nie mówiąc już o zabójstwie.
Jednak oprócz klęsk Kamiński
przyniósł Kaczyńskiemu kilka realnych sukcesów. Na pewno są to
sprawy Marka Falenty i Sławomira
Nowaka.
Falenta to człowiek, który wymyślił nagrywających kelnerów.
I który potem za przekazywane nagrania próbował kupić sobie bezpieczeństwo i wpływy w obozie PiS.
11-17.10.2021
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Skończyło się to dla niego średnio,
bo za nagrywanie został skazany
(właśnie na dniach miał wyjść z więzienia po odsiedzeniu wyroku). Ale
swoje zrobił. Taśmy dobiły PO.
A warto pamiętać, że Falenta był
agentem ABW, a potem CBA. Jak to
możliwe? Otóż funkcjonariusz, który
prowadził Falentę, pozyskał go jeszcze w czasach, gdy pracował w ABW.
Przechodząc do CBA, przeniósł tam
także swojego agenta. Dodajmy do
tego, że awansował w strukturach,
gdy w roku 2015 PiS zdobyło władzę.
Innymi słowy, co prawda premier
Tusk zwolnił Kamińskiego z funkcji
szefa CBA, ale jego ludzie, zwłaszcza
w niektórych delegaturach, zostali.
Innym sukcesem była sprawa Sławomira Nowaka. Otóż w lipcu 2020 r.
funkcjonariusze CBA zatrzymali go
w związku z podejrzeniem korupcji,
kierowania zorganizowaną grupą
przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Był to wynik trwającego od
2019 r. polsko-ukraińskiego śledztwa. Nowak jako prezes Ukrawtodoru
miał przyjmować korzyści majątkowe
za zlecenia budowy dróg.
Jak skończy się śledztwo i ewentualny proces sądowy, tego nie wiadomo. Ale swoje PiS już przy tej

Kamiński opiera się na ludziach, których zna od lat. Jednym z nich jest Maciej Wąsik.
Trzaskowskiego. Czy nie było więc
tak, że w zupełnie legalny sposób
CBA mogło na bieżąco monitorować
działania prezydenta Warszawy?
Do tego zestawu dopiszmy jeszcze jeden sukces Kamińskiego. Tym
razem w grze wewnątrz PiS. Kilka lat
temu opisywano spór pomiędzy nim
a Antonim Macierewiczem, wówczas
ministrem obrony. Spór dotyczył
służb specjalnych. Kamiński chciał

Co prawda, premier Tusk zwolnił Kamińskiego z funkcji
szefa CBA, ale jego ludzie zostali.
sprawie ugrało. Po pierwsze, od roku można pokazywać Nowaka w TVP
razem z Tuskiem i opowiadać, jakie
ciążą na nim zarzuty i że sprawa jest
rozwojowa. Co się do Tuska przyklei
– to korzyść PiS.
Po drugie, spójrzmy na daty. Zarzuty postawiono Nowakowi po wyborach prezydenckich 2020 r. Tymczasem śledztwo w jego sprawie
rozpoczęło się w roku 2019. I od tego czasu w jego ramach, chyba nikt
w to nie wątpi, stosowano podsłuchy.
Najpewniej wykorzystując supertajny
system Pegasus, który Polska kupiła
od Izraela. Pegasus jest przeznaczony do działań antyterrorystycznych.
Pozwala na podsłuchiwanie telefonów i monitorowanie ich pamięci.
A także na inwigilowanie urządzeń,
z którymi obserwowany telefon się
łączy. Tu przypomnijmy, że Nowak
w czasie kampanii prezydenckiej był
częstym gościem w sztabie Rafała
10 PRZEGLĄD
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je jednoczyć w ramach Ministerstwa
Bezpieczeństwa, Macierewicz był
przeciw, nie chciał mu oddawać wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.
No i wygrał to starcie.
Parę miesięcy później przyszedł
jednak czas rewanżu. W kwietniu
2017 r. wybuchła afera związana
z Bartłomiejem Misiewiczem, który
miał zostać pełnomocnikiem zarządu
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W centrali PiS przy Nowogrodzkiej zebrała się specjalna komisja, w składzie
Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński, Karol Karski i Marek Suski. I po
przesłuchaniu Misiewicza orzekła, że
„Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze
administracji publicznej, spółkach
Skarbu Państwa czy innych sferach
życia publicznego”. Z przecieków
wiadomo, że o dyskwalifikacji Misiewicza zadecydowały zarzuty, które
przedstawił Kamiński, opierając się

na materiałach CBA. Tych zarzutów
było ok. 40, wynika więc z tego,
że Misiewicz był rozpracowywany
przez CBA od dłuższego czasu. Że
kwity były zbierane. I gdy przyszedł
właściwy moment, Kamiński mógł
Misiewicza zniszczyć, uderzając jednocześnie w Macierewicza.
Chyba nie musimy pytać, czy na
innych członków ekipy PiS Kamiński
również zbiera materiały…

Usłużny czy groźny?
Jeżeli popatrzymy na PiS, na głównych rozgrywających na prawicy,
łatwo zauważymy pewną prawidłowość. Zbigniew Ziobro buduje swoją
pozycję w partii i państwie prokuratorskimi śledztwami (które wdraża lub
umarza) plus antyeuropejskimi filipikami swoich wiceministrów. Mateusz
Morawiecki wykorzystuje siłę i możliwości spółek skarbu państwa i różnych państwowych funduszy. Na tym
się zna, na to ma wpływ. Natomiast
Mariusz Kamiński rozpoczął marsz
w górę jako szef CBA, a teraz ma pozycję zarządcy innych podległych ministrowi spraw wewnętrznych służb.
Opiera się w tym marszu na ludziach, których zna od lat. Jego etatowy zastępca, Maciej Wąsik, to kolega
jeszcze ze studiów na Uniwersytecie
Warszawskim i z działalności w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. „Tworzyliśmy grupę ludzi wyrosłych na
pewnych ideach, trzymających się
razem, pijących wódkę. Bywało, że
raz w tygodniu z regularnością szwajcarskiego zegarka”, mówił Marcin
FOT. MICHAŁ DYJUK/FORUM, DAMIAN BURZYKOWSKI/NEWSPIX.PL
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Rudnicki, przyjaciel Wąsika, brat Jakuba Rudnickiego, jednego z „bohaterów” afery reprywatyzacyjnej
w Warszawie. To w mieszkaniu Jakuba co weekend odbywały się mocno
zakrapiane imprezy, w których brali
udział Kamiński, Wąsik i Ernest Bejda.
Te opowieści pokazują, jak tworzyło się środowisko Kamińskiego. Jak
bardzo było ono hermetyczne, jak
więzi osobiste górowały nad procedurami. Grupa kumpli najpierw działała w NZS, potem zakładała Ligę Republikańską – i to już był dużo większy
rezerwuar kadr, a potem miała coraz
bliższe kontakty z Kaczyńskim.
Najmocniej ciągnęło ich do służb
specjalnych. Szli razem. Dokąd zaszli? Gdy Kamiński tworzył w 2006 r.
CBA – był to wielki projekt rządzącego wówczas PiS – jego zastępcami
zostali Maciej Wąsik i Ernest Bejda.
Po wyrzuceniu Kamińskiego z CBA
Wąsik trafił do spółki Srebrna i był
radnym miasta Warszawy. W listopadzie 2015 r. został powołany na
sekretarza stanu w KPRM jako zastępca koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. A gdy
Kamiński objął MSWiA, Wąsik został
tam sekretarzem stanu, zatrzymując
przy tym stanowisko sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych.
Bejda również po roku 2010 pracował m.in. w spółce Srebrna, startował z list PiS do Sejmu, a gdy PiS
w 2015 r. zdobyło władzę, został szefem CBA. Od maja 2020 r. jest zaś
w zarządzie PZU i w radach nadzorczych Alior Banku oraz TFI PZU.
Inna ważna postać z otoczenia Kamińskiego to Piotr Pogonowski. W latach 2008-2010 zajmował stanowisko
dyrektora gabinetu szefa CBA. Później był współpracownikiem Srebrnej. A po wygranych przez PiS wyborach w 2015 r. został szefem ABW.
Tam w ciągu kilkunastu miesięcy
awansował z kaprala na pułkownika.
W styczniu 2020 r. odszedł z ABW,
a 1 marca znalazł się w zarządzie
NBP. W ABW na stanowisku szefa zastąpił go Krzysztof Wacławek, który
karierę w służbach zaczynał w CBA.
Z nędzy do pieniędzy! Kamiński
i jego koledzy najpierw zbudowali CBA, zupełnie na wzór partyjnej
służby specjalnej. Dla Kaczyńskiego.
Potem, po zwycięstwie PiS, jedni
do CBA wrócili, drudzy przejęli inne
służby. A teraz najważniejsi poszli na
wielce intratne posady do banków

i spółek skarbu państwa, pozostawiając kierowanie służbami swoim
wcześniejszym zastępcom.
I oto mamy mechanizm władzy
PiS. Wierni żołnierze wodza nagradzani są dobrami. Już nie wioską, jak
w średniowieczu, ale posadą w państwowych bankach i spółkach.
Niedawno w „Gazecie Wyborczej”
Wojciech Czuchnowski opisał układ
Kamińskiego. W Orlenie na ważnych
i wysokopłatnych stanowiskach pracuje sześciu ludzi wywodzących się
z CBA. Jeden jest doradcą prezesa
Obajtka, drugi – szefem pionu bezpieczeństwa, inni objęli stanowiska

Potężne to zadania i nie mniej potężna władza. Ale, jak widać, Kaczyński ufa Kamińskiemu, a on z kolei
jest wobec niego lojalny. Dlaczego
ufa? Przecież zdradzili go już niemal
wszyscy. Wydaje się, że to zaufanie
wynika z pewnej sytuacji. Kamiński
nie ma ambicji politycznych, które
by zagrażały Kaczyńskiemu. Lokuje
się w cieniu i ewidentnie jest mu tam
dobrze. Uznaje intelektualną wyższość patrona. Szczególnie cenne
jest dla niego to, że Kaczyński trzyma nad nim i jego ludźmi parasol
ochronny, co pozwala im przetrwać
różne wpadki.

Kamiński nie jest Robespierre’em IV RP,
tylko sowicie nagradzanym pisowskim baronem.
wiceprezesów w spółkach córkach.
W tej grupie warto zwrócić uwagę
na Zbigniewa Laska, szefa pionu
bezpieczeństwa Orlenu. Lasek, po
odejściu z CBA w roku 2010, był jednym z założycieli firmy ochroniarskiej
Grom Group. Dziś ta firma ochrania
Kaczyńskiego.
Inni ludzie Kamińskiego zajmują
ważne miejsca w Totalizatorze Sportowym, w KGHM, NBP, PZU. Prezes
Glapiński zatrudnił w NBP na stanowisku dyrektorskim byłą żonę Kamińskiego. A jego syna wysłał jako delegata do Banku Światowego, zarabia
tam 200 tys. dol. rocznie.
Kamiński zatem nie jest Robespierre’em IV RP, tylko sowicie nagradzanym pisowskim baronem.
Zresztą służbom, które chronią
władzę, krzywda się nie dzieje – we
wrześniu policjanci wynegocjowali
677 zł podwyżki, plus awanse i odmrożenie funduszu nagród. Widzimy
więc, kto jest dzisiaj w Polsce ważny.

•

Kamiński jest przy tym skuteczny.
Zwróćmy uwagę na ton jego konferencji. On nie pokrzykuje jak Ziobro, nie budzi agresji. Oto pojawia
się człowiek przygarbiony (pewnie
troskami), mówiący cicho, z pewną
refleksją… To stwarza pozory wiarygodności, mimo że często wygłaszane są tam horrendalne bzdury,
jak choćby opowieść o znalezionej
w lesie karcie pamięci.
Ale to ewidentnie Kaczyńskiemu
się podoba. Układ pan i wierny sługa odpowiada więc obu stronom.
Łączą ich też inne sprawy – niechęć
do Polski Ludowej, nienawiść do liberalnego obozu, który wyłonił się
z Solidarności, przeświadczenie,
że tylko PiS ma mandat do rządzenia. No i bolszewickie przekonanie,
że służby specjalne są w państwie
szczególnie ważne. Odgrywają więc
znane nam z historii role.

Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Pytanie nasuwa się teraz samo:
czy Kaczyński nie boi się, że szef
MSWiA za chwilę będzie zbyt silny?
I praktycznie nietykalny?
Ochrona prezesa, Służba Ochrony Państwa (dawniej BOR) i Grom
Group są w rękach Kamińskiego.
Plus ochrona willi prezesa – czym
zajmuje się policja. To służby Kamińskiego bronią władzy przed demonstrującymi kobietami i młodzieżą. To
jego służby szachują opozycję. No
i nadzorują innych ministrów oraz
ich ludzi.
11-17.10.2021
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Porażek nie widzę żadnych
Minister Czarnek niestrudzenie próbuje odbić polskie uczelnie
z rąk sił nieczystych i lewackich
Beata Igielska
„Obrażenia, jakich mogła dokonać
korona cierniowa”, czyli szczegółowy opis obrażeń zadanych Jezusowi
na podstawie relikwii za skromne...
70 punktów, czytaj 70 czarnków. Tekst
opublikowany w „Poznańskich Studiach Teologicznych”, tom 36 (2020),
s. 83-96, powstał na podstawie
wzmianek w Nowym Testamencie,
tudzież m.in. analizy chemicznej przeprowadzonej w... 1839 r.; całość w języku angielskim.
„Roczniki Humanistyczne” KUL,
tom 68 nr 1 (2020), zeszyt specjalny
w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Każdy artykuł wart 100 czarnków.
„Ojczyzna Twoja ma powtórzyć to
wielkie dzieło odkupienia. Mesjanizm
w zapiskach duchownych wileńskiej
mistyczki miłosierdzia Heleny Majewskiej CSA” – za tekst pod tym tytułem w wydawanym przez Wyższą
Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu półroczniku naukowym „Fides, Ratio et Patria. Studia
Toruńskie”, nr 8/2018: „Polska 1918.
Stulecie odzyskania Niepodległości”
autor, ks. Michał Damazyn, otrzymał
40 czarnków. Rarytasem jest tu tabelka porównująca kolejne stacje drogi
krzyżowej do różnych wydarzeń
z lat 30. i 40. Takie kwiatki wyłapuje
facebookowy Instytut Teologiczny
im. Pustynnego Demona.

Zbawca konserwatystów
Warto przypomnieć więc, że
Przemysław Czarnek, od roku minister edukacji i nauki, jest szczególnie dumny ze zmian w punktacji
czasopism. Zrobił to, bo, wyjaśniał
na antenie Polskiego Radia, „nie
opłacało się publikować w polskich
czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką
historią, z wielkim doświadczeniem”.
Czarnek był ostatnio pytany
o roczny bilans pracy w resorcie.
12 PRZEGLĄD
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Minister Czarnek wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie. Czy to zapowiedź ideologizacji medycyny?
„Porażek nie widzę żadnych – ocenił.
– Realizuję wszystkie punkty, które
założyłem sobie zaraz na początku
urzędowania i które przedstawiłem
kierownictwu mojego ugrupowania,
przede wszystkim panu premierowi”.
Szczególną dumą napawa ministra pakiet wolności akademickiej,
dla którego Sejm właśnie znowelizował ustawę Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce. Warto odświeżyć
sobie wypowiedź definiującą horyzonty myślowe, która padła w rozmowie z Tomaszem Sakiewiczem
i Piotrem Lisiewiczem w „Gazecie
Polskiej”: „Przekonania, że małżeństwo to kobieta i mężczyzna, że ojciec to ojciec, a matka to matka, mogą być głoszone na uczelniach i nie
wolno za nie nikogo pociągać do odpowiedzialności”. Był to komentarz
do głośnej sprawy z Uniwersytetu

Śląskiego, profesor socjologii Ewy
Budzyńskiej, którą komisja dyscyplinarna postanowiła ukarać naganą,
gdy studenci poskarżyli się m.in. na
przedstawienie definicji małżeństwa
jako związku kobiety i mężczyzny. Zaprotestowali również wobec prezentacji wyników badań pokazujących
skutki pozostawania dzieci w konkubinatach jednopłciowych.
Jak widać, Przemysław Czarnek
jest wierny sobie jak mało kto. Od
początku konsekwentnie buduje pakiet wolnościowy. „Musimy wyswobodzić konserwatystów na uczelniach”, głosi z przekonaniem. Chodzi
o to, „żeby nie można było pociągać
do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrażanie swoich przekonań
światopoglądowych. Przecież konstytucja to gwarantuje”. A „rektor
będzie miał obowiązek udostępniać
fot. Jacek SzydłowSki/forum
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infrastrukturę na różne konferencje,
nie tylko lewicowe”. Pakiet jeszcze
w fazie projektu negatywnie oceniły
m.in.: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich czy Akademia Młodych
Uczonych. Uznali, że obecnie obowiązujące przepisy wystarczająco
chronią wolność słowa.

Ręcznym sterowaniem również
popisał się minister, gdy dr Maciej
Borkowski, pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej UAM,
we wpisach na Twitterze użył określeń „pisowska zaraza”, „rozwrzeszczane pińcsetplusy” (o dzieciach)
i „dziadyga z Żoliborza” (o prezesie PiS). Osobiście poinformował,
że Borkowski zostanie zwolniony
z uczelni. Nie doszło jednak nawet

Dobre badania naukowe nie powstaną w polskim, ręcznie
sterowanym skansenie, skoro świat ma charakter globalny.
Jakiś czas temu w Polskim Radiu
Przemysław Czarnek odniósł się też
do dyskusji na temat zajmowania
miejsc przez kandydatów z zagranicy, m.in. na UAM w Poznaniu: „Tak
jak polska nauka jest dla Polski, bo
jest finansowana przez Polaków, tak
polskie uczelnie są dla polskich studentów”. A wydawałoby się, że dziś
podstawowym zadaniem uczelni
powinna być integracja społeczna,
gospodarcza, technologiczna. Niezbędna, by absolwenci byli dobrze
przygotowani do funkcjonowania
w globalnym świecie. Studenci
powinni podróżować, stykać się
z rówieśnikami z innych kultur, by
budować szerszą perspektywę pozwalającą zrozumieć również rodzimą kulturę i jej dziedzictwo. Dobre
badania naukowe raczej nie powstaną w oderwanym od świata polskim
skansenie.

Wielki oceniający
Z ciekawostek warto odnotować
kolejny projekt nowelizacji prawa –
uczelnie dostaną ocenę, którą wystawi... sam minister. To przejście
na ręczne sterowanie, a przecież od
tego, jaką kategorię dostanie dana
jednostka, zależy jej prestiż, możliwość nadawania tytułów naukowych
i wysokość subwencji, słowem być
albo nie być. Prof. Krzysztof Leja z ruchu społecznego Obywatele Nauki
od razu ostrzegł, że może dojść do
uznaniowości. To Komisja Ewaluacji
Nauki, powołana przez ministra, ale
składająca się z niezależnych ekspertów, proponuje wartości referencyjne, a minister może je zatwierdzić
bądź nie i zalecić ich korektę. Tak powinno pozostać.

do etapu postępowania przed komisją dyscyplinarną, gdyż wystarczyła
rozmowa z naukowcem i jego deklaracja, że zaprzestanie działalności
w mediach społecznościowych.
„Nakłady na naukę i szkolnictwo
wyższe wzrosły z poziomu 9 mld zł do
poziomu 30 mld zł. Z kolei studentów
ubyło z 2 mln do 1 mln – to przeliczając na jednego studenta, nakłady na
polską naukę wzrosły o ponad 300%.
Czy zauważyliście państwo jakieś
drgnięcie polskich uczelni w jakichś
rankingach albo zwiększenie poziomu
nauczania na polskich uczelniach?”,
zwrócił się w lipcu br. do uczestników

Za to Polską Akademię Nauk twórczy innowator chciał zlikwidować.
Miał ją zastąpić Narodowy Program
Kopernikański, nad którym pieczę
miał sprawować premier. NPK miał
się różnić od PAN jedynie brakiem
autonomii i podporządkowaniem politykom. No i kolejny sukces – ultrakatolickie Ordo Iuris uruchomiło Collegium Intermarium zdominowane
przez światopogląd biblijny. Przyszłe
elity Międzymorza wykształcą się pod
okiem międzynarodowej kadry konserwatystów. Wykładać będzie np. Ingrid Frankopan, była doradczyni Jana
Pawła II i prawniczka, niegdyś związana z klubem białych nacjonalistów,
zwolenniczka brexitu. Inny wykładowca – prawnik, Stephen Baskerville –
we wrześniu 2018 r. brał udział w panelu na temat „ideologii płci” podczas
Światowego Kongresu Rodzin – WCF,
czyli międzynarodowej koalicji organizacji ultrakatolickich i anti-choice,
w której powstanie zaangażowany był
polski Instytut Ordo Iuris, sponsorami zaś są m.in. rosyjscy oligarchowie.
Rektorem uczelni został Tymoteusz
Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.
Sponsorem strategicznym jest spółka
PZW Inwestycje, firma Pawła Witaszka i Franciszka Józefa Witaszka. Paweł Witaszek to ortodoksyjny katolik

Przemysław Czarnek jest szczególnie dumny
ze zmian w punktacji czasopism.
zjazdu klubów „Gazety Polskiej”. Bo
według ministra Czarnka to właśnie
szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce
w ciągu ostatniej dekady odnotowały największy wzrost pod względem
przydzielonych środków.

Twórca i likwidator
Minister ma też sukces naukowy
na miarę obecnej Rzeczypospolitej:
biblistyka oraz familiologia dołączą
do polskiej klasyfikacji dziedzin naukowych i dyscyplin. „Wskazanie
na biblistykę jako niezwykle ważną
część dziedziny teologii jest po to,
żeby Polska mogła stać się jednym
z wiodących ośrodków biblistyki
w całym świecie”, powiedział Przemysław Czarnek. Powołał nadto Centrum Badań nad Wolnością Religijną
przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

od Marka Jurka z Przymierza Prawicy,
w latach 2002-2007 wiceprezes PiS,
finansuje antyaborcjonistów.
Collegium Intermarium z przytupem rozpoczęło rok akademicki międzynarodową konferencją
„Miejsce prawdy w czasach cancel
culture”. Wicepremier prof. Piotr
Gliński w liście skierowanym do
uczestników zaznaczył: „Narzędziem
współczesnych cenzorów nie jest
już oficjalny dekret czy brutalna siła.
Ich bronią są media, dezinformacja
i tzw. cancel culture – kultura wykluczenia. Pogłębiona refleksja nad tym
zjawiskiem jest dziś ważna i bardzo
potrzebna”.
I to byłoby tyle w temacie innowacyjności ministra edukacji i nauki
próbującego niestrudzenie odbić
polskie uczelnie z rąk sił nieczystych
i lewackich.

b.igielska@tygodnikprzeglad.pl
11-17.10.2021
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Czy powstaną uniwersytety
narodu polskiego?
To, co zrobiła reforma Gowina i co teraz wyprawia
minister Czarnek, jest uwstecznianiem nauki
Rozmawia Beata Igielska

Krążymy wokół faktu, że PiS
dorzyna polskie uczelnie,
zwłaszcza kierunki humanistyczne. Ale nie czarujmy
się, ideologizacja zacznie
dotykać także medycynę,
biologię, biochemię, prawo.
Za chwilę może się okazać,
że teoria Darwina jest do
niczego.

Po co Prawo i Sprawiedliwość chce przejąć uczelnie?
Idzie po kadry, chce wychować nowego Polaka?

– Nowego Polaka PiS wychowuje w szkole podstawowej i średniej. Wystarczy
przyjrzeć się liście lektur zmo– To bardzo smutny temat.
dyfikowanej pod kątem bogoNa mojej Alma Mater z okazji
ojczyźnianym. Jeśli zaś chodzi
rozpoczęcia roku akademico kulturę studencką – tu rząkiego celebrowana jest msza
dzący odrobili lekcję z histoświęta. Na biorących w niej
udział pozostali muszą czekać.
rii. W roku 1968 na ulicę wyTo jest symboliczne zawłaszchodzili studenci, studentki,
czenie świeckiej instytucji
naukowcy, naukowczynie.
i święta, jakie stanowi inauguOni robili rewolucję kulturową. Z uniwersytetów wyszedł
racja. Pokazuje też, że nawet
– profesor nadzwyczajna UJ, publicystka,
cały duch nowej lewicy, idee
w niezależnych jednostkach,
działaczka społeczna i polityczna, specjalizuje się
progresywne, równościotakich jak uniwersytet, maw filozofii kultury. Autorka bloga
we. Weźmy lata 80. XX w.
my oddziaływanie Kościoła.
handerekjoanna.wordpress.com. W 2018 r.
Co chwila na uniwersytetach
Urządzanie mszy na początwsparła protest studentów przeciw reformie nauki
działo się coś, co odwracało
ku roku akademickiego czy
(tzw. Ustawa 2.0), przygotowanej przez resort
sytuację polityczną, społeczcelebrowanie uroczystości
Jarosława Gowina.
ną w Polsce. A dziś żyjemy
kościelnych na uniwersytew czasach, kiedy młodzież
tach i w szkołach prowadzi
dyktuje nam pewne idee, popatrzmy
Dlaczego?
do zaburzenia relacji sfery kościelnej
na strajk klimatyczny. Ujarzmienie
– To proste, jeśli nie znamy własnej
z naukową. Lekcje religii w szkole czy
polskich uczelni jest więc zagwarankultury, historii, kodów kulturokierunki teologiczne na uniwersytetowaniem sobie spokoju, by móc
tach są nie nauką, ale doktryną wiary,
wych, znaczeń obecnych w języku,
ideologią i nie powinny mieścić się
dalej demontować polską rzeczyw gestach codzienności, łatwo naw jednostkach edukacji. Zadaniem
wistość. Przykładem takiego manimi manipulować. Społeczeństwo
szkół i uczelni jest budowanie krytyczpulowania jest próba pozbawienia
zostaje pozbawione głosu sumienego i racjonalnego myślenia.
prawa do wykładania na Akademii
nia, ale również narzędzia do rozuLeona Koźmińskiego sędziego Igora
Mówiła pani o planie PiS na wymienia świata. Jeśli go nie mamy,
Tulei. Deformy szkolnictwa wyższeróżne idee nachalnie przedstawiane
chowanie nowego pokolenia wiergo zaczęły się za ministra Jarosława
w mediach publicznych, fałszywe
nych mu wyborców. I tu się zgoGowina. Niska punktacja pism humainformacje powtarzane bez refleksji
dzimy. Minister Czarnek wymyślił
nistycznych, zwłaszcza związanych
w internecie będą łatwo absorbowadotowane wycieczki szkolne śladami
z problemami kultury, czy postawiene. Społeczeństwo przestanie prokard. Stefana Wyszyńskiego. A czy
nie na prawie same pisma zagranicztestować. Moim zdaniem prawnicy,
nie mamy już innych postaci ważne to zamykanie drogi do akademicprawniczki, naukowczynie, naukownych dla naszej historii? Dlaczego nie
kiej debaty na temat polityki i kultury
cy, nauczyciele, nauczycielki, dzienśladami Marii Skłodowskiej-Curie czy
naszego kraju. Humanistyka przestała
nikarze, dziennikarki gwarantują istElizy Orzeszkowej? Nasza noblistka
się liczyć, straciła na wartości wzglęnienie demokracji. Jeśli nie będzie
czy nasza sufrażystka nie zasługują
dem nauk ścisłych i to pokazuje upona takie wyróżnienie? A może zepsunauki, demokrację będzie łatwiej
litycznienie uczelni.
likwidować.
łyby obraz cnót niewieścich?

Dr hab. Joanna hańDerek
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Mamy próbę podbijania uczelni
przez fundamentalistów katolickich.
Poruszyła mnie pani opowieść
o randze mszy. W najlepsze trwa
wojna ideologiczna o to, jaka ma
być uczelnia.

– To w zasadzie stary problem,
ale współcześnie zintensyfikowany.
Kilka lat temu Ordo Iuris próbowało zorganizować Rebecce Kiessling
wykłady na różnych polskich uczelniach o szkodliwości aborcji. Sama
Kiessling przedstawia się jako ta, która została poczęta z gwałtu, i ma być
dowodem na to, że każda ciąża jest
słuszna i boska. Studentki i studenci
zbuntowali się. Na UJ m.in. prowadzone przeze mnie koło naukowe
filozofii marksistowskiej wspólnie
z kołem studentów prawa napisało
pismo do rektora z uwagą, że taka
wizyta nie jest naukowa, że uniwersytet nie jest miejscem na ideologiczne dywagacje. Rektorzy nie tylko UJ przychylili się do tego głosu.
Potem Ordo Iuris ścigało studentów
i studentki, którzy byli przeciwko tym
spotkaniom, m.in. przewodnicząca
koła naukowego była straszona prokuraturą. Ja też byłam na celowniku
fundamentalistycznej krytyki.
Nie doszło do sądowych batalii,
ale Ordo Iuris było rozjuszone, bo
zaprotestowały uczelnie z Wrocławia, Warszawy, Gdańska i z wielu innych ośrodków, co pokazało
katolickim fundamentalistom, że
przestrzeń uniwersytetu nie jest dla
nich. Rządzący będący w mariażu
z religijnymi doktrynerami zrozu-

– W sferze publicznej podgrzewana
jest kampania antyuchodźcza. W retoryce PiS mamy stały pakiet wrogów,
którymi można straszyć narodowców i zalęknionych współczesną rzeczywistością ludzi: uchodźcy, LGBT,
gender, ekolodzy. Jako że na co dzień
zajmuję się filozofią kultury i filozofią
współczesną, kwestie globalizacji, feminizmu, kryzysu klimatycznego, globalnej sprawiedliwości, studiów migracyjnych czy równości są mi bliskie

rzeczywistość w językach obcych,
nie wypracujemy pojęć, narzędzi
przekazu, a wtedy może się okazać,
że dla ludzi spoza uczelnianych kręgów kwestie ekologii, kryzysu klimatycznego, wielkiego wymierania
oraz globalnej sprawiedliwości będą
nieczytelne czy niezauważalne. Dlatego publikacje w języku polskim są
ważne. Jeżeli nie ma w języku pojęć,
w kulturowym odbiorze może nie
być świadomości i coraz trudniej

Ujarzmienie uczelni jest konieczne, by dalej demontować
polską rzeczywistość.
i dobrze znane. To, co zrobiła reforma
Gowina i co teraz wyprawia minister
Czarnek, jest uwstecznianiem nauki.
Tematy współczesności na polskich uczelniach nie są mile widziane.
Gender studies czy migrant studies
uważane są za ideologię. Do tego dochodzi umiędzynarodowienie uczelni
według Gowina, co doprowadziło
do premiowania pracy naukowej
w języku angielskim bez możliwości
rozwijania w języku polskim podstawowych pojęć, które opisywałyby
problemy współczesności. Jest to paradoks, ponieważ naukowcy zawsze
funkcjonowali na arenie międzynarodowej i nas nie trzeba namawiać do
publikacji, badań i międzyuczelnianej współpracy. Publikacje wyłącznie w języku angielskim zamykają
usta debacie krajowej, pozostawiają
nas bez rozwiniętej struktury językowej, a tym samym bez możliwości

będzie o świadomego, odpowiedzialnego obywatela, obywatelkę.

Ale przecież właśnie o to chodzi.
Dzięki ideologizacji uczelni rządzący załatwili dziś mniej więcej
sprawy w szkolnictwie na niższych
szczeblach, teraz zabrali się do
szkolnictwa wyższego. Ideologizacja będzie postępowała.

– W liceach już jakiś czas temu
powstały klasy patriotyczno-narodowe – dzieci chodziły w mundurach i strzelały na strzelnicy. To teraz
jeszcze, na modłę cnót niewieścich,
niech powstaną klasy „cnotliwa panienka” albo „idealna pani domu”
i będziemy mieli XIX stulecie.

Dorzućmy do tego uczelnie,
które będą mogły kształcić
nauczycieli etyki.

– Na razie są to uczelnie katolickie.
Już teraz, gdy dzieci nie chcą chodzić
na religię, etykę prowadzi często
ksiądz lub katecheta, nazywając zajęcia „religią bez Boga”.
To raczej nie jest etyka.

Zaproponowany przez ministra edukacji pakiet wolności dla uczelni
jest próbą wyznaczenia standardów pozaakademickich.
mieli, że coś trzeba zrobić z uniwersyteckimi prerogatywami przejrzystości, naukowych standardów
i negacji ideologizacji życia naukowego. Zaproponowany przez
ministra edukacji pakiet wolności
dla uczelni jest próbą wyznaczenia standardów pozaakademickich.
Obawiam się, że czeka nas dziwna
wolność, w której „lewactwo”, a więc
myślenie równościowe i progresywne, będzie tępione, a prawicowe narracje czy religijna dogmatyka zostaną
usankcjonowane.

Właśnie próbuje się wyrzucać „lewacką” kadrę, uczelnie są ideologizowane na Czarnkową modłę.

kształtowania świadomości społecznej o współczesności. Z kolei minister
Czarnek cały czas mówi o Bogu i ojczyźnie, cnotach niewieścich, co tylko
pogłębia kryzys nauki.

Polonista raczej nic w języku angielskim nie opublikuje.

– Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę hasło Kazimierz Wyka czy Marta
Wyka, znajdziemy artykuły o nich
w języku angielskim. Jednak na dzisiejszej uczelni ci wspaniali naukowcy nie mieliby łatwego życia. Język
polski powinien być rozwijany przez
naukowców, by dostosowywać
go do problemów współczesnego
świata. Jeżeli będziemy opisywać

Proszę zobaczyć, co robią
konserwatywni ideolodzy, np.
pani kolega uniwersytecki Andrzej
Nowak. Budują wizję, Senat tę wizję
przepycha, a przy okazji, jak się
jest przy władzy, łatwiej dobić się
o granty. PiS rozumie, że musi mieć
swoje kadry. Uczelnia Rydzyka jest
za słaba, mimo że dobrze dofinansowana. Przejmują więc kolejno
Uniwersytet Pedagogiczny, Akademię Zamojską...

– To, co działo się na Uniwersytecie Pedagogicznym, było haniebne,
uderzono w naukowców i naukowczynie, zwalniano z dziwnych, ideologicznych pobudek, niszczono ludzi i kierunki. To, co zrobiono m.in.
z prof. Januszem Majcherkiem, jest
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atakiem na naukę i jej autonomię.
Niszczenie kadr akademickich, ideologizacja nauki będą oznaczały uwstecznienie naszego kraju. Gdy w Unii Europejskiej mówi się o zielonej energii,
polskie władze mówią o węglu, bagatelizują kwestię śladu węglowego.
Upierają się także przy hodowlach
zwierząt futerkowych. Dla PiS najlepiej byłoby, gdyby naukowczynie i naukowcy wreszcie zamilkli, gdyby aktywistki i aktywiści nie mieli rzeczowych
argumentów na temat zanieczyszczenia środowiska, wpływu na globalne ocieplenie hodowli połaciowych.

Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Jej rektorem
został dr hab. Paweł Skrzydlewski,
autor wypowiedzi o cnotach niewieścich. Czarnek awansuje przyjaciół,
którzy bardziej niż z działalności
zawodowej znani są z szerzenia
idei zgodnych z jego myśleniem.
Skrzydlewski jest profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie, która otrzymała ostatnio
wielomilionowe dotacje.

– To typowa metoda działania PiS
od 2015 r.: rządzą nami „swoi ludzie”,
którzy na dodatek mają zdolne dzieci

To, co działo się na Uniwersytecie Pedagogicznym,
było haniebne; zwalniano ludzi z dziwnych,
ideologicznych pobudek, niszczono kierunki.
Dobrze rządziłoby się narodem, który znałby tylko katechizm, a niewiele
wiedział o współczesnych problemach i naukowym obrazie świata.
Jeśli w dalszym ciągu będą tak się
rozwijały „naukowe” programy rządu, naszemu społeczeństwu zacznie
uciekać perspektywa globalna. Nie
będzie narzędzia pozwalającego zrozumieć, że globalizacja jest nie pustym pojęciem, którym nas straszą,
tylko faktem biologicznym, kulturowym, ekonomicznym, klimatycznym.

Wróćmy do nowej Akademii Zamojskiej, powstałej na bazie Uczelni

i wszechstronnych znajomych. A wracając do uczelni, trwa dekonstrukcja
ich autonomii, koniecznej do uprawiania nauki. Jeżeli nauka zacznie
być „robiona” na potrzeby władzy,
będziemy bezradni wobec świata,
socjotechnik, manipulacji. Rządzący
robią wszystko, żeby zacierać różnice
między nauką a ideologią.

Z naszej rozmowy wynika, że ministrowi Czarnkowi przyświeca szalona wizja: żeby wszystkie uniwersytety były katolickie. Chce stworzyć
coś na kształt uniwersytetów
narodu polskiego. Nie wychodzi

mu jednak siłowe nawracanie na
katolicyzm. Europejskie badania na
temat zeświecczenia pokazują, że
Polska jest liderem.

– To prawda, statystyka jest bezwzględna: coraz mniej uczniów
uczęszcza na religię. Jednak jako
filozofka kultury nie mogę bagatelizować oddziaływania wzorców kulturowych na nasze życie. Niechęć do
ateizmu, chrzciny, komunie, niechęć
do osób ze środowisk LGBT, dystans
do feminizmu, weganizmu pokazują,
że na poziomie mentalności ciągle
wielu z nas myśli katolickimi wartościami. Wprawdzie mamy coraz
więcej świeckich ceremonii, coraz
więcej osób walczy o prawa zwierząt
czy o klimat, ale niepokoi nastawienie
do uchodźców czy świeckości. To dowód, że wzorce kulturowe związane
z myśleniem religijnym ciągle oddziałują na nas i nasze myślenie o świecie i innym człowieku. PiS umacnia
etnocentryczne fobie, a drut z żyletkami rozciągnięty na granicy i śmierć
uchodźców w lesie to nie tylko nasz
wstyd i kryzys humanitarny, to symptomy czegoś o wiele głębszego.

Na koniec smutna refleksja. Polska
jest w pierwszej dwudziestce
państw świata, jeśli chodzi o PKB,
a na szarym końcu, jeśli chodzi
o ośrodki akademickie. Minister
Czarnek świetnie tym gra: ubyło
nam milion studentów, nakłady na
uczelnie podniosły się, ale nie ma
przełomowych odkryć, patentów.

– Nie będzie ani znaczących badań,
ani patentów, jeśli zaledwie 1% PKB
jest przeznaczany na naukę. Poza tym
młodzi, zdolni ludzie wyjeżdżają z Polski. Dla kobiet, które chcą mieć dzieci,
ciąża okazuje się stanem zagrożenia,
młodym rodzicom brakuje realnego wsparcia w postaci żłobków, nie
ma możliwości przyjścia na uczelnię
z dzieckiem. Wzrasta prześladowanie
osób ze środowisk LGBT. Do tego nie
dba się o ekologię i klimat. W Polsce
żyje się coraz smutniej i coraz trudniej. Owszem, dotacje na naukę powinny być większe, ale równie ważne
jest zrozumienie młodych ludzi, wyrównanie szans młodych kobiet, feminizacja uczelni, walka z mobbingiem,
przemocą seksualną, genderową,
walka z depresją klimatyczną młodych. W naszym kraju jednak ciągle
różnorodność jest czymś złym.

Beata Igielska

b.igielska@tygodnikprzeglad.pl
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