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Jedna lista, jeden wódz

Łączmy się. Słyszę to na okrągło od polityków Plat-
formy Obywatelskiej i powiązanych z nią mediów. 
Zbudujmy front jedności narodu. Tego narodu, który 

PO-PiS tak skutecznie podzielił i skłócił. Tak bardzo, że 
gdy prawicowi politycy mówią teraz o narodzie, to myślą 
tylko o tych, którzy ich popierają. Reszta, czyli miliony 
Polaków, to dla nich jakaś podejrzana magma, której nie 
rozumieją i nie chcą rozumieć. A najchętniej wepchnę-
liby tych ludzi do czarnej dziury. Byle ich nie oglądać.  
I nie słuchać. 

Na szczęście tego nie da się zrobić. Trzeba będzie żyć 
z takim społeczeństwem, jakie realnie mamy. Co i komu 
miałaby dać jedna, wspólna lista całej opozycji w wybo-
rach parlamentarnych? Komu miałaby pomóc i w czym?

Tylko ktoś bezbrzeżnie naiwny albo fan Tuska mo-
że wierzyć, że sklecona w wielkich bólach wspólna lista 
opozycji może być cudowną receptą na pogonienie PiS. 
W gabinetach polityków i redakcjach można pisać takie 
scenariusze, przy których baśnie z tysiąca i jednej nocy są 
prawie dokumentami. Ale w realnym życiu to tylko chciej-
stwo. Opozycja jest wielobarwna i w wielu konkretnych 
sprawach bardzo się różni. Łączy ją krytyczny stosunek 
do polityki PiS, choć nie u wszystkich jest to obraz czarno-
-biały, i poparcie dla integracji z Unią Europejską. Choć i tu 
również nie brakuje akcentów krytycznych.

Politycy opozycji wiedzą, że głównym, jeśli nie jedynym, 
beneficjentem wspólnej listy będzie Koalicja Obywatelska, 
czyli Donald Tusk. To, że politycy PO marzą o powrocie 
do władzy i dla naszego dobra chcą się znowu męczyć na 
stanowiskach rządowych, jest dla mnie zrozumiałe. Skoro 
przez sześć lat nie znaleźli sobie pożytecznego i dobrze płat-
nego zajęcia, to powrót do władzy jest kuszącą perspekty-
wą. Ale tak jak oni bardzo chcą, tak większość wyborców 
bardzo nie chce, by znowu było, jak było. 

Dla polityków PO czasy ich rządów były piękne. Byli 
ważni, dysponowali budżetem państwa, a ich decyzje 
wpływały na kształt państwa. Znacznie gorzej, a często 
całkiem marnie, pamiętają te czasy rządzeni. Wielu uważa, 
że gdyby nie długa lista błędów, nie byłoby rządów PiS. 
A przynajmniej nie byłyby aż tak długie.

Tusk za przeciwnika na opozycji wybrał sobie najsłab-
sze ogniwo, czyli Nową Lewicę Czarzastego i Biedronia. 
Dlaczego akurat ich? Bo ma już w partii i koalicji wielu by-
łych członków SLD. A w kolejce czekają następni. Selekcja 
kadrowa w Nowej Lewicy nie ma końca. Każdy, kto może 
zagrozić dwugłowej władzy, będzie wyeliminowany. Tusk 
przygarnie, kogo zechce, bo walczy o elektorat lewicowy. 
Nie jest w stanie przekonać do siebie wyborców PiS, ale 
lewicowych może. I próbuje. Paprotki z rodowodem lewi-
cowym już u siebie ma.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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 Jednak wyzwolenie 
Plany Hitlera wobec Polaków są znane: 

większość wytępić, resztę zmienić na bydło 
robocze. Realizacja była w toku. Armia Czer-
wona nie wyzwoliła Polski i Polaków, ona ich 
OCALIŁA. Owszem, w ówczesnej konstelacji 
politycznej ocalenie równało się podległość, 
co nie zmienia faktu, że naród polski istnieje 

do dziś, może odgrywać oświetlony blaskiem rac teatrzyk jed-
ności 11 listopada, uprawiać piractwo drogowe, pijaństwo, me-
galomanię narodową, grzęznąć w zawiści, wzajemnej wrogości 
oraz pobierać  dzięki zwycięstwu ZSRR nad niemieckim 
faszyzmem. I żaden IPN ani inni spece od historycznych ma-
chlojek tego nie zmienią. Kto nie odróżnia lat 19 9-19  od lat 
19 -1989, kto nie widzi różnicy między okresem, gdy  mln 
Polaków straciło życie, a tym, gdy 1  mln się urodziło, mogło żyć 
w pokoju, uczyć się, pracować, między zburzeniem stolicy a jej 
odbudową, między dewastacją gospodarki i infrastruktury a bu-
dową tysięcy nowych zakładów, szkół, szpitali itd., jest osobni-
kiem zamroczonym obłąkaną polityką historyczną. Natomiast ci, 
którzy organizują ów haniebny proceder czy choćby przyklasku-
ją burzeniu pomników poświęconych ludziom, którzy ocalili ich 
babki, dziadków, matki i ojców, wystawiają sobie świadectwo 
moralnej karłowatości, podłości i wyjątkowej nikczemności.

Michał Czarnowski
•

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Mauzo-
leum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie odbyły się uroczystości 
z okazji przypadającej 1  stycznia . rocznicy wyzwolenia War-
szawy spod okupacji niemieckiej. Miałem zaszczyt brać w nich 
udział. Nie pojawił się na nich ani jeden przedstawiciel władz 

państwowych, ani jeden przedstawiciel władz Warszawy. Nie 
było polityków PiS ani PO. Czy oznacza to, że wolą sytuację 
sprzed wyzwolenia  Łukasz Marcin Jastrzębski

  Ma ie o m ra  ie a ie zie i
A w jaki sposób wymalowanie kościelnego 

muru zwiększa bezpieczeństwo tych dzieci  Sku-
tek tego bohomaza na zabytkowym budynku jest 
wręcz odwrotny do zamierzonego. Takie działania 
wzmacniają stronę kościelną, która teraz może 
mówić, że jest „prześladowana, szykanowa-
na, domaga się ochrony, zwiększenia środków 
itd.”. A szkody i tak zostaną pokryte z naszych kieszeni, a nie 
z kieszeni proboszcza.  Mariusz Zinek

•
Mazanie po kościelnych murach to zwykły wandalizm, za 

który trzeba karać. I nie ma żadnego znaczenia, że to świątynia 
katolicka. To samo powinno dotyczyć fasad budynków prywat-
nych, szkół czy urzędów. PRZEGL D zamiast skupiać się na kwe-
stiach ekonomiczno-socjalnych, prawdziwie lewicowych, uderza 
w wulgarny, liberalny antyklerykalizm, licząc na to, że zostanie 
zaproszony na salony liberalnych mediów.

Mateusz Cichocki
•

Ma znaczenie, że to Kościół w obecnym klimacie społeczno-
-politycznym. I trzeba być naprawdę głupim, żeby sprowadzać 
to do „wulgarnego, liberalnego antyklerykalizmu”. I usilnie nie 
dostrzegać nieadekwatności środków wytoczonych przez pań-
stwo do „zbrodni”.

Monika Hendrickson

ZDJĘCIE TYGODNIA

FOT.  AP/EAST NEWS

Tysiące wyznawców 
prawosławia zanurzyło 
się w stawach i rzekach, 
by dokonać oczysz-
czenia podczas święta 
Objawienia Pańskie-
go, Sankt Petersburg, 
19 stycznia 2022 r.



Standardy wedle Lisickiego
edia dojnej zmiany kipią od 

moralnego wzmożenia. Non stop 
pouczają, piętnują i wskazują dro-
gę do najprawdziwszej prawdy. 
Najwyżej sztandar nieskazitelnej 
moralności niesie ekipa tygodnika 
Pawła Lisickiego Do Rzeczy . Ale 
czegoś na nim brakuje. Informacji, 
jak skubać nienależną kasę. Choćby od Ziobry. Z undu-
szu Sprawiedliwości. oże czegoś nie wiemy, ale Lisicki 
nie wygląda na ofiarę przestępstw. Ale na cwanego biz-
nesmena już tak. Wie, gdzie są pieniążki. Wystarczało za-
łożyć fundację Strażnik Pamięci i zostać jej prezesem, a na 
wice powołać Katarzynę Annę introwską-Lisiecką, żonę 
wydawcy Wprost  i Do Rzeczy . Tego, co go zamknęli 
w marcu  r. i oskarżyli o przestępstwa skarbowe, udział 
w zorganizowanej grupie przestępczej i takie tam. Strażnik 
Pamięci Lisickiego dostał od Ziobry ,  mln zł. Kasa poszła 
na kuriozalne wkładeczki do jego tygodnika. Zdaniem NIK 
wydano ją niecelowo i niegospodarnie . orał  gdy dojna 
zmiana mówi o moralności, trzeba pilnować portfeli.

Odpust za Koronkę
Twórcy bałaganu prze-
wrotnie nazwanego 
Polski Ład zacisnęli 
zęby i przeprosili za, 
jak to nazwali, niedo-
godności . To nie jest 
śmieszne. Niedogod-
ność to orawiecki 

miał, gdy przepisywał majątek na żonę. Nie było łatwo 
poukrywać tyle kasy. A Polski Ład to katastrofa zagrażają-
ca bytowi wielu ludzi. Trudno to będzie naprawić. Zostaje 
odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. warantuje 
odpust zupełny. Ale tylko tym, którzy mają duszę całkowi-
cie wolną od przywiązywania do jakiegokolwiek grzechu . 
Trzeba też uważać na fałszywki. Obowiązuje tekst, który 
św. austynie podyktował osobiście Pan ezus w Wilnie 
w  r. Rękopis jest w krakowskim klasztorze. I czeka na 
wizytę twórców Polskiego Ładu. 

Głos z dziury
eśli po związkowcach 

z NSZZ Solidarność nie 
spodziewacie się niczego 
dobrego, to jesteście reali-
stami. odelowym repre-
zentantem tego gatunku jest 
Wojciech Ilnicki, przewodni-
czący Solidarności w Kopal-
ni Węgla Brunatnego Turów. Elegancki jak pyły węglowe. 
Chwilowego ambasadora w Pradze irosława asińskiego 
nazywa w Naszym Dzienniku  kłamcą, skandalistą i szkod-
nikiem. Dla niego TSUE to trybunał niesprawiedliwości 
i kumoterstwa . A porozumienie z Czechami jest na wy-
ciągnięcie ręki. O tej ręce słyszymy już od paru miesięcy. 
I ciągle nic. Skoro ręka jest za krótka, to kieszeń na kasę, by 
zapłacić karę, musimy mieć głęboką. Bardzo głęboką. ak 
dziura po węglu w Turowie.
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a a a  a za e z ła 
an e  a e ł  ła n e e a  

ze za a na e an   n a z -
a a a e z e e  z e z an ał  

Ministerstwo Zdrowia zaskarżyło tę decyzję.

ł  ,   zł zn e za a a  e  a e  
na an   n  n e ne

ał z   ał  n a ze  a e  
ła z , a e  z e  z n  e e   -
 a e ał a a  Kiedyś. Choćby w spra-

wie zorganizowania hejtu na strajki nauczycieli i prezesa 
ZNP Sławomira Broniarza.

e an e  , zan  z  ,  
az  z ał z n  zez    

z  e e  nał  a  Czł e a 
 a  Odrzucono też kandydatury Elżbiety Kar-

skiej i Agnieszki Szklannej.

 an e  a  ze n  ł   ł e -
z a ez a a e  e z  e  Cza a a 

a z  z a n  a an  an z ze n  
C an z   e  n e ez e zna e ez a  Inter-

weniuje Watykan, a diecezja częstochowska ogłosiła, 
że ks. Galus działa „bez wiedzy i zgody biskupa”.

  zł a  a   a a  e  n   
zne

a z   z a  n  e e a e -
an a e a, z  n  a -

, a z a z a , a a z  e  
 ea a ne  e n  ne   z  a  a n-

 a  ea a  z znan  a a z n e  
e  

 e   z  a  a a a  
C n  a za e ał z  na ez e n   
na a   e na  Dreamliner PLL LOT z kadrą  
i mediami na pokładzie odleci  stycznia. 

 n    za n e  za-
z ze ł   ze  C  na  75  e z a -

 Gmina jest liderem w Polsce. W konkursach organi-
zowanych przez rząd otrzymała ,  mln zł.

 an n  e  e e  0  ał  
  an ła a a z a  a za e, ze za-
 n e e e  z n a,   ze z ze na, 
  a e  z a a    a-
na  enne   z n

z ze en e   an a   z an e  a ł  z -
zna  ł a  0  Według internautów Sło-
wem Roku jest „szczepienie”.

 z  ł   e,    e -
e  n ł  7,  n n  Zebrano je z 1,  mln ha.

FOT. YOUTUBE (2), WIKIPEDIA



Jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zmieniła Polskę?

DR JACEK KUCHARCZYK,
socjolog, Instytut Spraw Publicznych

WOŚP to ogromnie ważna akcja nie tylko zakupu sprzętu 
medycznego, ale także edukowania społeczeństwa, że trzeba 
sobie nawzajem pomagać oraz że dawanie pieniędzy organi-
zacjom pozarządowym ma sens. Pozwala ona przezwyciężać 
bariery istniejące w sporej części społeczeństwa, która nie-
chętnie patrzy na dzielenie się. Orkiestra wręcz tworzy mo-
dę na solidarność i działalność społeczną. WOŚP zmieniła 
także nasze postrzeganie samych siebie. Wielu hierarchów 
kościelnych i chyba część społeczeństwa uważa, że religia 
ma monopol na czynienie ludzi dobrymi, tymczasem Owsiak 
pokazał, że to, czy jesteśmy katolikami, nie jest tak istotne, 
jak nasza gotowość do niesienia pomocy. Przekonaliśmy się, 
że potra my właściwie postępować, nie oglądając się na to,  
co nam mówią biskupi.

MONIKA HELAK,
socjolożka, UW, Polityka Insight

WOŚP należy do największych oddolnych inicjatyw społecz-
nych i jako taka stanowi pozytywny przykład wspólnotowej 
aktywności. Co roku Polki i Polacy masowo przystępują do zbio-
rowych działań na rzecz systemu ochrony zdrowia, czego efek-
tem są inwestycje w drogi sprzęt medyczny. W społeczeństwie 
zdominowanym przez kulturę indywidualizmu jest to dobra szkoła 
bezinteresownego zaangażowania i współpracy z innymi. Jedno- 
cześnie popularność WOŚP sprawiła, że dla części Polaków 

Jerzy Owsiak stał się autorytetem. To, co w tym niepokojące, to 
fakt, że Owsiak z pozycji autorytetu wypowiada się o usługach 
publicznych amatorsko i chaotycznie, najczęściej powtarzając 
frazesy o wyższości własności prywatnej nad publiczną. Nie-
stety, w efekcie paradoksalnie wzmacnia w swoich odbiorcach 
antywspólnotowe postawy i nieufność do państwa.

IGNACY DUDKIEWICZ,
filozof, „Kontakt”

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz wyzwo-
lenie obywatelskiej energii to ważne sukcesy WOŚP. Są też 
jednak efekty uboczne. Po pierwsze, rozmach WOŚP sprawia 
wrażenie, jakby rozwiązywała ona problemy ochrony zdrowia 
systemowo. Nie, styczniowa zbiórka to kropla w porównaniu 
z budżetem NFZ. Ważna, bo pozwalająca na zakup świetnego 
sprzętu, ale bez wpływu na strukturalne niedomagania. Udział 
w WOŚP daje jednak niektórym poczucie, że się samoopo-
datkowali na ochronę zdrowia oraz że tylko pozapaństwowe 
działania mają sens. To utrudnia reformy, które wsparłyby 
ochronę zdrowia z wyższych oraz progresywnych podatków 
i składek. Po drugie, mechanizm „skoro dałem na WOŚP, to 
się dorzuciłem”, wpływa też na postawy lantropijne Polek 
i Polaków w innych sprawach wymagających naszego wspar-
cia. W sposób niezamierzony WOŚP utrudnia więc w jakimś 
stopniu zbiórki na inne działania społeczne oraz walkę o spra-
wiedliwsze podatki.

ot  Michał obcz k
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Rozmawia Robert Walenciak

 Byłoby, proszę pana, każdy czas 
potrzebuje kabaretu satyrycznego, 
bo to jest lustro, w którym muszą się 
przeglądać i władza, i naród.

 No nie, bo do tego trzeba ży-
wych i niepowtarzalnych ludzi. 
I twórca kabaretu musi sobie takich 
właśnie ludzi dobrać. Takich, którzy 
przekażą publiczności sprawę, klimat 
i atmosferę, którą twórca chce zain-
teresować i poruszyć publiczność. 

-

 Oczywiście. To jest i trudne, 
i łatwe. Dla mnie łatwiejsze, bo lubię 
przyglądać się ludziom. Patrzeć, jak 
się uśmiechają, jaki mają sposób by-
cia, sposób mówienia, timbre głosu.

-

 Tak, bo pisałam pod mój zespół, 
który dobrze znałam. iałam swoich 
aktorów. Wiedziałam, że to zdanie i to 
słowo najlepiej powie Pokora, a Ko-
buszewski powie lepiej coś innego. 
W kabarecie Pokora grał zwykle rolę 
prezesa, dyrektora czy ważnego do-
radcy. ego chłodna uroda i zasad-
niczy sposób bycia pasowały do roli 
decydenta. W kabarecie był zawsze 
punktem odniesienia dla swojego nie-
znośnego personelu, czyli szalonego 
towarzystwa artystów, którzy czasem 
byli nie do opanowania, roztrzepani.

 Tak jak Polacy.

 Z edukacji, która nie uczy racjo-
nalnego myślenia. A może to i do-
brze, bo nie ma nic smutniejszego 
niż tzw. życiowa mądrość.

Wraca do Polski Sarmacja

 Dumna Polka, dumny Polak  
bardzo mnie to irytuje. esteśmy tacy 
sami jak inne narody. Nie jesteśmy 
ani lepsi, ani gorsi, tylko mamy pew-
ne cechy charakteru, które nas nieste-
ty odróżniają negatywnie. esteśmy 
leniwi, bierni i zamknięci w przeko-
naniu o swoich racjach. Wraca do 

Polski Sarmacja, najciemniejszy okres 
w dziejach naszej historii. Rządzi pra-
wica i ideały Polaka sarmaty są jej 
bliskie. Le  Czarnek to wzór sarmac-
kiego prawa, to Kościół jako wzorzec 
moralny, rodzina pojęta patriarchalnie 
 kobieta pełna cnót niewieścich , to 

dom, dzieci i służba mężowi. Sarma-
cja to swoiście pojęty patriotyzm  że 
Polak z jego obyczajami i światopo-
glądem jest najlepszy i najważniejszy 
wśród narodów świata.

 Polak ma żyć podług dawnego 
zwyczaju. 

Podług dawnego zwyczaju 
będą drużbowie i swaty
beczka starego tokaju sarmaci to 

także tęgie pijusy
dla nowożeńców wiwaty
 śpiewano w II w. z okazji 

wesela
w białym kontuszu pan młody,
a w robronie panna młoda,
to mi to uczciwe gody,
to mi to wspaniała moda.
W kontusze, znowu w kontusze,
bo żeby być cnym Polakiem,
to trzeba się rozstać z frakiem.
Na przełomie II i III w., 

w ideologii Sarmacji, frak był wyklę-
ty, jak dziś L BT. rak to była zdrada 
narodowa. Strój ludzi obcych, nie 
polski. Polski strój to kontusz, który 
śmieszył wtedy całą Europę. Nato-
miast we fraku często nosili się lu-
dzie otwarci na świat, wykształceni 
 także na zagranicznych uczelniach, 

tolerancyjni i życzliwi dla innych nacji 
i ich obyczajów. Nasza współczesna 
Sarmacja także rozstaje się dzisiaj 
z frakiem , czyli tolerancją i otwar-

tością na innych . ałopolska ku-
rator i minister edukacji to wzorce 
z S res sarmackiej postawy.

J   
 E

 
– reżyserka

ako naród jesteś y bardzo nabzdyczeni i ś ieszni 
z tą swoją powagą, którą pokrywa y często głupotę, 

niewiedzę i ałostkowość
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yśmy są ozdobą świata  ak tur 
przystojni, z niczego hojni

Czuj duch Europo  Idziemy do cie-
bie  y fantastyczni Polacy

 W kabarecie wymyślałam sytu-
acje nie do ogarnięcia. Ten zespół 
świetnie sobie z tym radził. Ważne 
jest też to, że się lubili. W tym całym 
kabaretowym bałaganie i jako boha-
terowie kabaretu trzymali się razem 
i bronili się wzajemnie.

zasy yły pat ty zn  
a a się iała

-

 Pamięta pan to? W roku , 
po przemianach zmieniłam Wrze-
sińskiej image. Panna Basieńka się 
uwzniośliła. Wystąpiła nie jak zwykle 
w loczkach i balowej, dziurawej suk-
ni, ale w granatowej sukience z bia-
łym kołnierzykiem i płowym warko-
czem, po polsku przerzuconym przez 
ramię. Działała już w wolnej Polsce. 
Była bardzo wzniosła, patetyczna 
i bardzo śmieszna. Czasy też były 
patetyczne, a ja się śmiałam.

 Tak, bo niezupełnie sprzyjałam 
i w kabarecie rzucałam światło na 
fałsz i niemądry triumfalizm, który się 
wyłonił na początku tych przemian. 

azeta Wyborcza , także wtedy bar-
dzo wzniosła i patetyczna, oskarżyła 
mnie o lament po PRL-u. Nie mia-
łam powodu lamentować po PRL-u. 
W UB była teczka z donosami na 

mnie i  lat szarpałam się z cenzurą. 
Pamiętam taką rozmowę z cenzorem. 
Krzyczał  a tego nie puszczę .

 Piosenki ycie wokoło aż się 
skrzy, wesoło płyną cudne dni . a-
ja sobie z tego kraju robicie ? akie 
cudne dni pani tu widzi? , krzyczał. 

a nie jestem idiotą, wiem, jak jest .

 Wyłącznie. W kabarecie każdy 
tekst i piosenka musiały mieć na 
każdej stronie podpis cenzury. Przy 
okazji wyjaśnię. Pytają mnie często 
widzowie, czy aktorzy, grając w ka-
barecie, mówili własnym tekstem, 
czy improwizowali. Nie. Każde słowo 
tekstu musiało być obejrzane i pod-
pisane przez cenzurę. Nie było więc 
mowy o żadnej improwizacji. Tekst 
kabaretu pisałam osobiście od tytu-
łu do napisu koniec. Ale ci wspaniali, 
wybitni aktorzy, interpretowali ten 
tekst przez swoją osobowość, ta-
lent i wdzięk. To był ich wielki wkład 
w nasz wspólny sukces. Ale tekst 
i sytuacje wymyślałam ja.

-

 Tak, tę formę teatru kabareto-
wego wymyśliłam specjalnie dla 
telewizji. ednak kabaret zaistniał 
także w formie scenicznej. To były 
dwa przedstawienia, które napisałam 

OLGA LIPIŃSKA  reżyserka, scenarzystka telewizyjna i satyryczka, autorka 
tekstów kabaretowych  związana jako aktorka i reżyserka z STS-em, wieloletnia 
dyrektorka warszawskiego Teatru Komedia do  r. . W T P stworzyła kabare-
ty  łupia Sprawa , allu  Show , Właśnie Leci Kabarecik , Kurtyna w órę , 
wreszcie Kabaret Olgi Lipińskiej   zdjęty z anteny za czasów prezesury ana 
Dworaka. Wyreżyserowała kilkadziesiąt przedstawień Teatru Telewizji redry, 
Słowackiego, usseta  oraz spektakli teatralnych.

reacje w kabaretach re yserowanych przez O gę ipińską stworzy i .in.  anna eszyńska, arbara rzesińska, 
anusz ajos, ojciech Pokora...
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dla Teatru Komedia  miechowi-
sko  i Kabaretowa mysz . Chciałam 
sprawdzić, jak mój kabaret działa bez-
pośrednio na publiczność. W telewizji 
nie miałam takiej okazji. Reakcja była 
nadzwyczajna. Publiczność śmiała się 
od początku do końca, choć flago-
wych aktorów telewizyjnego kabaretu 
zastępowali aktorzy Teatru Komedia. 
Oba przedstawienia nie schodziły 
z repertuaru przez wiele lat.

Sprawdzian jest szybki: 
pu i zno  się i  a o ni

 Kabaret to chyba najtrudniejsza 
dla aktora forma przekazu. Aktor, 
który gra w kabarecie, a publiczność 
go zaakceptuje i polubi, może potem 
zagrać wszystko. W dramacie czasem 
aktor może okłamać czy jakoś ukryć 
brak talentu. Oglądając dramat, pu-
bliczność może udawać zaintereso-
wanie. W komedii czy w kabarecie 
nigdy. Tu sprawdzian jest bardzo 
szybki  publiczność się śmieje albo 
nie. Dlatego w komedii czy w kabare-
cie mogą grać tylko najlepsi.

 Wiem, że nie wszyscy się z tym 
zgadzają, nawet w moim środowisku. 
esteśmy narodem bardzo poważ-

nym, narodem bohatersko cierpią-
cym, więc śmiech nam nie przystoi. 

Przecież nie można się śmiać z nie-
szczęścia, jakim jest nasza umęczona 
ojczyzna . Toteż w Polsce ludzie ko-
medii, kabaretu i rzeczy śmiesznych 
są trochę podejrzani patriotycznie. 
A i aktorzy biorący udział w proce-
derze zabawy i śmiechu nie mają 
takiego poważania i prestiżu jak ich 
koledzy grający w tragicznych dra-
matach. Kto chociaż raz nie wygłosił 
na scenie Wielkiej Improwizacji , 
w środowisku średnio się liczy. Pu-
bliczność polska, oglądając tragicz-
nie nudne dramaty, grane przez po-
ważnych, często bez talentu aktorów, 

uważa, że wzbogaciła się duchowo. 
A wesołków przecież nikt nie traktuje 
poważnie. Natomiast ja uważam, że 
komedia i kabaret poprzez lżejszą for-
mę przekazu mogą być bardziej wy-
chowawcze społecznie. To oczywiste, 
że sztuka działa przede wszystkim na 
emocje. Dlatego w każdym działaniu 
artystycznym ważny jest klimat, coś 
nieuchwytnego, co wywołuje emocje 
 śmiech, lęk, smutek lub zadumę.

 Tak, aby poruszyć widza. Pisarz 
na przykład, aby poruszyć czytelnika, 
szuka odpowiedniego słowa. alarz 
 koloru. uzyk  odpowiedniego 

tonu. Każdy z tych artystów działa 
sam. I sam odbiera zachwyty lub 
cięgi. Reżyser, aby przekazać sprawę 
i klimat swojego dzieła, musi przeka-
zać to przy pomocy ludzi  aktorów, 
muzyków, scenografów, kostiumolo-
gów, operatorów kamer. usi zatem 
dobierać sobie takich ludzi, którzy 
potrafią przekazać jego wizję. Taki 
zespół buduje się latami, a rozwalić 
go może jednym podpisem małost-
kowy decydent.

Przez prawie  lat budowałam 
zespół złożony z wybitnych aktorów, 
najlepszych muzyków, scenogra-

fów i poetów. Stworzyliśmy 
program telewizyjny lubiany 
i latami akceptowany przez 
publiczność. Nie zaakcep-
tował go tylko jeden bardzo 
małostkowy i wpływowy de-

cydent an Dworak.
-

 Wiem i dziękuję. Ale pan an 
Dworak był nieugięty. Za jego rządów 
zniknął także z anteny Teatr Telewizji 
i wiele innych programów, które lubi-
ła, jego zdaniem komusza , ale jed-
nak polska publiczność. Pan Dworak 
nie wiedział i nie chciał wiedzieć, jaką 
rolę w podnoszeniu kultury i wiedzy 
Polaków odgrywała i odgrywa telewi-
zja. Wiedział tylko, że w telewizji moż-
na dobrze zarobić. Chyba nie zdawał 
sobie sprawy, on i cała jego drużyna, 

fot. Archiwum olgi lipińskiej

Jesteśmy leniwi, bierni i zamknięci 
w przekonaniu o swoich racjach.

...Piotr Fronczewski i Jan Kobuszewski.
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z którą przyszedł do T P, że np. Teatr 
Telewizji był jedynym takim zjawi-
skiem w skali europejskiej i że w pro-
gramach, które zlikwidował, grali naj-
wybitniejsi polscy aktorzy. Pozbawił 
w ten sposób ludzi z najdalszych 
zakątków Polski spotkań ze światową 
i polską literaturą i dramaturgią.

 r  rozu i

Czy w zespole, który pani stwo-

 Chyba tak. Szczególnie w kaba-
recie satyrycznym, w którym porusza 
się sprawy światopoglądu i polityki, 
musi być pewien wspólny sposób 
oglądu rzeczywistości, wspólne po-
czucie humoru, aby poruszyć czy 
rozweselić niełatwą polską publicz-
ność. Przecież w naszym katolicko 
wychowanym kraju żart, śmiech i za-
bawa to grzech.

 

 Przez  lat prowadziłam war-
szawski Teatr Komedia. Pokazy-
wałam często bardzo wartościowe 
i pouczające sztuki, także redrę, 
wielkiego satyryka i nauczyciela czy 
noblistę Dario o. Publiczność śmia-
ła się od początku do końca. ednak 
wychodząc rozbawiona z teatru, ko-
mentowała  to było bardzo dobre, 
świetne, ale mało poważne.

ako naród jesteśmy bardzo 
nabzdyczeni i śmieszni z tą swoją 
powagą, którą pokrywamy często 
bezmyślność, głupotę i głęboką nie-
wiedzę, a szczególnie małostkowość. 
I tu nie ma miejsca na żarty.

 Bardzo proszę. Przed kilku laty 
napisałam do mojego kabaretu pio-
senkę żart o rozumie, który gdzieś 
się zapodział. Piosenka zaczynała 
się od słów po piaszczystej polskiej 
drodze poszedł rozum w siną dal . 
Dalej był lament Narodu i prośby  
Ach, wróć, rozumie, pełne zwierza 

bory . I tu  nie tylko dla rymu na-
pisałam  niestety, niestety, wróciły 
kaczory . Oczywiście tematem pio-
senki był rozum, którego do dziś nie 
można odnaleźć. I na tym się koń-
czyło. Ale wówczas władzę w Polsce 
objęli bracia Kaczyńscy, którzy uznali  
piosenkę za paszkwil na ich dobre 
imię. I mówili w wywiadach, cytu-
ję dosłownie, nawet Olga Lipińska 
dołączyła do chóru tych, którzy nas 

prześladowali . miałam się, bo my-
ślałam, że to żart. Panowie Kaczyń-
scy nie interesowali mnie zbytnio, jak 
zresztą inni politycy.

 Tak, ale politycy nie interesowali 
mnie na tyle, aby zajmować się nimi 
personalnie w kabarecie. Toteż ze 
zdumieniem czytałam co jakiś czas 
w prasie, jak bardzo skrzywdziłam 
panów Kaczyńskich piosenką żartem. 

mieszne? Bardzo. Ale nie dla mnie. 

Dziś mam do T P wstęp wzbronio-
ny. ałostkowość polityków to bar-
dzo groźna i nieuleczalna choroba 
psychiczna, szczególnie u wszech-
mocnych decydentów.

o tand ta  ni  ku tura

 Oczywiście. Władza jest emana-
cją narodu. Polacy, jak każdy naród, 
mają pewne wspólne cechy. Wynika 
to z edukacji, z warunków życia, z hi-
storii i z interpretacji tej historii.

-

 Tak, powinno się mieć na to 
wszystko swój pogląd. Ciągle słyszę 
o PRL-u jako o czarnej dziurze, a ja 
uważam, że myśmy dzisiaj  w sto-
sunku do PRL-u  cofnęli się intelek-
tualnie i obyczajowo o jakieś dobre 

 lat. oże przesadzam, a może 
nie. oja młodość i studia to czasy 
PRL-u. Byłam członkiem Studenckie-
go Teatru Satyryków  STS. Byliśmy 
pokoleniem gadającym i ruchliwym. 
Obciachem było nieczytanie książek. 
Sprawy materialne były u nas na 
ostatnim planie. Liczyła się otwarta 
głowa i błyskotliwy pomysł. A dziś  
nie wiem, bo wyrosłam już z mło-
dzieży. Ale ze zdumieniem patrzę, 
jak młodzi ludzie bawią się na tan-
detnym, sylwestrowym koncercie 
marzeń  gust nam się psuje. 

 Tak. Najważniejsze hasło to 
przedsiębiorczość. Dorobić się i do-
gonić Zachód w sferze materialnej. 

Bo w sferze intelektualnej z Zacho-
dem się nie dogadujemy. Naszą kłó-
tliwość, agresję i chamstwo widać 
wszędzie  w życiu codziennym, 
a także w polityce i niestety w sto-
sunkach międzynarodowych. Wstyd  

esteśmy nieznośnym bachorem 
Europy.

 Z zaniedbania i lekceważenia 
kultury. Nasze społeczeństwo ducho-
wo się nie rozwija. W każdym kraju 
kultura właśnie dlatego ma prestiż, 

bo jest ważnym spoiwem narodo-
wym. To, co proponuje się Polakom 
w mediach jako kulturę, to tandeta. 
Kultura, która kształci i wygładza 
obyczaje, nie ma obecnie żadnego 
prestiżu. Nasi rządzący do kultury 
nie mają głowy, bo nie ma ona wpły-
wu na wybory. I w związku z tym nie 
jest to interesujący, ich zdaniem, 
temat. Szkoda. Niczego specjalnie 
nie mamy do zaoferowania światu. 

amy kulturę. Nasi muzycy, mala-
rze, pisarze  nobliści, twórcy filmo-
wi i teatralni  to oni nas w świecie 
nobilitują. Panowie politykowie, nie 
jesteście najważniejsi. To artyści, 
wielcy ludzie kultury rozwijają du-
chowo społeczeństwa. A w końcu 
celem życia człowieka jest jego roz-
wój. Ech  Plotę już o sprawach tak 
oczywistych, że pora, drogi panie re-
daktorze, postawić kropkę.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Komedia i kabaret poprzez lżejszą formę przekazu mogą być 
bardziej wychowawcze społecznie niż dramat.
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Regina Dachówna

Pod Krosnem Odrzańskim, na 
polu Piotra ałęskiego, widnieje ol-
brzymi napis ,,Sorry za ejzę . Każ-
da litera ma wysokość  m, a cały 
napis zajmuje prostokąt o wymiarach 

 na  m. Tworzenie napisu 
trwało trzy dni. Do jego wykonania 
zużyto ponad  tys. m kw. agro- 
włókniny. Najtrudniejsze było do-
kładne wyliczenie i wymierzenie po-
wierzchni gruntu pod każdą literkę.

 artowaliśmy, że obmierzamy 
pole jak geodeci. A nikt z nas nie ma 
takiego wykształcenia, ani nie wyko-
nuje tego zawodu  opowiada Robert 
Szarkowicz, elektryk, znajomy Piotra.

Do wykonania tego niezwykłego 
zadania pierwszego dnia zgłosiło się 
osiem osób, następnego dnia  , 
a trzeciego  . Wystarczyły telefo-
ny do przyjaciół i znajomych.

Piotr ałęski, twórca napisu, naj-
pierw wymyślił hasło ,,Przepraszamy 
za ejzę , ale wyraz przepraszamy 
jest za długi, dlatego lepsza wydała 
mu się angielszczyzna z krótkim sło-
wem sorry.

Napisu nie można w całości do-
kładnie zobaczyć, stojąc na obrzeżu 
pola. Najlepiej widać go z wysokości 
co najmniej  m, na przykład z dro-
na. Twórcy napisu żartują, że ich 
dzieło obejrzą posłowie, gdy będą 
lecieli samolotem do Brukseli.

Piotr ałęski jest absolwentem 
AW , jednak nie zajmuje się spor-
tem. a własne przedsiębiorstwa, 
jedno z nich znajduje się w Krośnie 
Odrzańskim, mieście, w którym koń-
czył podstawówkę i liceum. Teraz 

mieszka pod Poznaniem, ale do Kros- 
na przyjeżdża regularnie co  dni. 
Uważa, że miasto jest piękne i zasłu-
guje na popularyzację w kraju. Poza 
tym mieszkają tu jego rodzice i sio-
stra z rodziną.

Pomysł hasła oraz umieszcze-
nia go na własnym polu dojrzewał 
w ałęskim przez pewien czas. Iry-
tacja rosła, w miarę jak poseł ejza 
powtarzał, że na nim wisi rządowa 
większość. Czarę goryczy przelał 
nagły awans -latka ejza to rocz-
nik  na wiceministra sportu 
i to w czasie, gdy media odkryły, 
że młody poseł chciał się wzboga-
cić na ludzkim nieszczęściu. Wielu 
mieszkańców Krosna Odrzańskiego 
powiedziało  Dość  y się na to nie 

zgadzamy  I ci niepogodzeni z za-
chowaniem i postępowaniem posła 

ejzy pomogli Piotrowi ałęskiemu 
w realizacji zamiaru.

 Zadzwonił do mnie arek, 
właściciel klubu Wodnik , w którym 
kiedyś grałem  opowiada Roland 
Rasiński.  Zapytał, czy nie włączył-
bym się do tego przedsięwzięcia. 
Zgodziłem się od razu.

Bracia Rasińscy, Roland i Ra-
dosław, założyli zespół muzyczny, 
który występuje w miejscowych 
klubach. Ponadto Roland przed 

 laty otworzył firmę filmowo-fo-
tograficzną. ilmuje uroczystości 
rodzinne, wesela, śluby, chrzciny 
i inne wydarzenia, produkuje rów-
nież filmy oraz teledyski. Sfilmował 
i sfotografował prace przy wykony-
waniu napisu. Zdjęcie napisu jego 
autorstwa pojawiło się w wielu me-
diach. W sieci jest też film z tego 
wydarzenia.

Z zawodu mechanik elektronik 
przy filmowaniu wszystko robi sam. 

est i operatorem, i montażystą. 
Przed pandemią dało się żyć z usług 
firmy. W czasie pandemii dochody 
spadły o połowę.

i z oda na nik z no

Krosno Odrzańskie, położone nad 
Odrą u ujścia Bobru, nie jest wielkim 
miastem. Liczy ponad  tys. miesz-
kańców. oże nie wszyscy się tu 
znają, ale stali mieszkańcy wiedzą, 
kto kim jest.

 Nigdy nie widziałem na żywo 
posła ejzy, jedynie w telewizji. Ale 
poznałem jego dziadków, prowa-
dzili sklep z warzywami  opowiada  
Piotr ałęski.

Senior Adam Kuczyński, elektryk, 
od lat mieszka w Krośnie Odrzań-
skim. Piotra i jego rodzinę zna od 
kilkunastu lat. dy ałęski zatelefo-
nował i powiedział, że potrzebuje po-
mocy w zrobieniu napisu, Kuczyński 
zgodził się bez wahania.

 Wiem, że jeśli Piotr się cze-
goś podejmie, zrobi to na pewno. 
Uczciwy i ambitny. Byłem przy wy-
mierzaniu gruntu pod ten napis. 
Pracowałem przy literze , to był 
punkt odniesienia do innych liter  
mówi teraz, gdy napis stał się znany  
w całej Polsce.

Co ma za złe posłowi ejzie? Za-
chowanie i postawę życiową.

 Przecież on pochodzi z naszego 
środowiska. I na czym chciał się do-
robić? Na nieszczęściu innych ludzi? 
Wymyślił hasło Leczymy nieule-
czalnych . Przecież to podłe  mówi 
wzburzony Adam Kuczyński.

Od sukcesu do upadku

Kariera społeczno-polityczna Łu-
kasza ejzy zaczęła się fantastycz-
nie. W wyborach samorządowych 
w  r. uzyskał mandat radnego 

Ci, którzy głosowali na bezpartyjnego samorządowca, nie mogli 
uwierzyć, że poseł Mejza głosuje tak jak PiS, a nie jak PSL. 

 rośnie Odrzański  udzie uzna i, e wybrany 
przez nich na posła ukasz ejza jest ucie eśnienie  

grzechów po itycznych k asy rządzącej

Z    



13PRZEGLĄD24-30.01.2022

KRAJ

Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z listy komitetu Lepsze Lubuskie, 
założonego przez ówczesnego pre-
zydenta Nowej Soli Wadima Tysz-
kiewicza, dzisiaj senatora. ejza 
był wówczas najmłodszym radnym 
w Polsce, miał  lata. W wybo-
rach prezydenckich  r. poparł 
Pawła Kukiza. We wrześniu  r. 
został przewodniczącym klubu Lep-
sze Lubuskie. Klub zmienił nazwę 
na Bezpartyjni Samorządowcy, ale 

ejza nadal był jego przewodniczą-
cym. Wyborcom wciąż kojarzył się 
z samorządowcami.

W wyborach parlamentarnych 
w  r., po wejściu Bezpartyjnych 
Samorządowców do Koalicji Polskiej, 
znalazł się na ostatnim miejscu listy 
PSL. Dostał ,  tys. głosów, był 
drugi na liście, po olancie edak. 
A gdy olanta edak zmarła w grud-
niu  r., przejął po niej mandat 
i w marcu  r. złożył ślubowanie. 
Został posłem niezrzeszonym. ed-
nak po ponad pół roku, w paździer-
niku  r. przystąpił do Partii Re-
publikańskiej Adama Bielana.

Na studiach ejzie nie wiodło się 
tak dobrze jak w polityce. Bez powo-
dzenia studiował na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wroc- 
ławskiego, nie skończył też studiów 
prawniczych z komunikacją wizerun-
kową. Zawodowy licencjat uzyskał 
dopiero w  r. na Wydziale i-
nansów i Bankowości Wyższej Szko-
ły Bankowej w Poznaniu na kierunku 
stosunki międzynarodowe.

Za to w  r. postanowił roz-
winąć skrzydła jako przedsiębiorca. 

Założył firmę uture Wol es, która 
miała organizować szkolenia z zakre-
su tzw. kompetencji miękkich, czyli 
uczyć, jak się zachowywać w zespo-
le, jak tworzyć pozytywne relacje 
między pracownikami i klientami. Te 
szkolenia mieściły się w projekcie 
Lubuskie Bony Rozwojowe w sub-

regionie zielonogórskim . Pieniądze 
na ten cel, prawie  mln zł, prze-
kazała Lubuska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, środki w większości 

pochodziły z Europejskiego 
unduszu Społecznego.

Zarząd województwa 
lubuskiego zlecił kontrolę, 
która wykazała, że firma 
Łukasza ejzy przeszkoliła 

 pracowników z  firm 
za sumę  tys. zł. Nie 
można było sprawdzić, czy 
faktycznie tyle mogły kosz-
tować świadczone przez 
nią usługi szkoleniowe. 
Zarząd województwa lubu-
skiego skierował sprawę 
do prokuratury.

Rok później, w  r., 
Łukasz ejza wraz z To-
maszem uzowskim zało-
żyli spółkę inci NeoClinic 
z siedzibą w Zielonej ó-
rze. iała ona zajmować 

się m.in. turystyką zdrowotną i me-
dyczną. W listopadzie  r. dzien-
nikarze Wirtualnej Polski prześledzili 
działalność inci NeoClinic. Okazało 
się, że spółka obiecywała rodzicom 
nieuleczalnie chorych dzieci pomoc 
w dotarciu do klinik, m.in. w USA, 
które rzekomo leczą skutecznie takie 
dzieci nowymi metodami. Wkrótce 
w telewizji ukazały się wypowie-
dzi zawiedzionych rodziców. Wy-
jazd i leczenie miały ich kosztować 

 tys. dol.
Łukasz ejza zaprzeczył suge-

stiom dziennikarzy o nieuczciwej 
ofercie, zaprzeczał też słowom 
zrozpaczonych rodziców. W me-
diach społecznościowych umieścił 
oświadczenie, w którym napisał, że 
spółka inci NeoClinic nigdy nie 

zamierzała prowadzić i nie prowa-
dziła działalności medycznej. Przed-
miotem jej działalności miało być 
prowadzenie turystyki medycznej . 
A tymczasem ciężko doświadczeni 
rodzice organizowali zbiórki na za-
graniczne wyjazdy.

Oburzenie i niedowierzanie

ieszkańcy Krosna Odrzańskiego, 
którzy głosowali na bezpartyjnego 

apis zaj uje prostokąt  
o wymiarach 240 na 190 m.

Piotr ałęski  ukasz ejza wzbudził 
swoim zachowaniem powszechne 
oburzenie w rośnie Odrzański .

Irytacja rosła, w miarę 
jak Łukasz Mejza powtarzał, 
że na nim wisi rządowa 
większość.

fot. regi A Ach w A  rolA  rAsiński
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samorządowca, nie mogli uwierzyć, 
że w Sejmie poseł ejza głosuje tak 
jak PiS, a nie jak PSL. 

Robert Szarkowicz tłumaczy, skąd 
się wzięła złość na ejzę. Pierwszy 
powód  naciąganie na wydatki lu-
dzi dotkniętych nieuleczalną chorobą 
dzieci.  ak można zarabiać na cu-
dzej tragedii?  pyta.

Drugi powód  wybrany z listy 
PSL, w Sejmie, jak chorągiewka, dla 
koniunktury i własnej kariery, prze-
szedł do partii Bielana.  Ktoś powie-
dział, że on przeszedł na drugą stro-
nę barykady. A przecież  głosujemy 

na wybraną opcję  mówi Robert 
Szarkowicz.  ejza sprzeniewierzył 
się obietnicom wyborczym. ako sa-
morządowiec obiecywał inwestycje 
dla Lubuskiego. Nic z tych obietnic 
nie zostało. Poza tym nasz protest 
ma charakter edukacyjny. Wyborcy 

powinni poznać kandydatów, na któ-
rych głosują.

Piotr ałęski jest zadowolony 
z rezultatu swojego przedsięwzięcia. 
Ludzie dowiedli, że są zdolni do od-
dolnego sprzeciwu.  ejza jest ucie-
leśnieniem grzechów politycznych 
klasy rządzącej. Wzbudził powszech-
ne oburzenie w Krośnie Odrzańskim 
 mówi Piotr ałęski.

Utworzenie napisu miało też inny 
cel.  Krosno Odrzańskie potrzebuje 
reklamy, rozgłosu. Liczyłem na pro-
mocję mojego rodzinnego miasta. 
I to mi się udało.

Napis na polu na obrzeżach mia-
sta niespodziewanie stał się miej-
scem spontanicznych spotkań. 

 stycznia wieczorem na obrysie 
liter miało stanąć około  osób 
z latarkami w ręku. Padał deszcz, 
przyszła tylko setka.

Adam Kuczyński twierdzi, że na-
pis zostanie na długo.  Wiosną 
trzeba będzie tylko delikatnie trawę 
wykosić.

anusz asiński, szef Organiza-
cji Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
i właściciel koszykarskiego Zastalu 
powiedział w grudniu zeszłego roku 
uniwersyteckiemu portalowi Wzielo-
nej  Łukasz ejza kilka lat pracował 
w koszykarskim klubie. Był odpowie-
dzialny m.in. za kontakty ze sponso-
rami. Dla mnie jest jak dziecko. a go 
spotkałem jako biednego chłopca, 
który miał olbrzymie plany i poten-
cjał.  Chciał coś w życiu osiągnąć, 
ale się zatracił i pogubił .

Regina Dachówna

PS  stycznia Łukasz ejza 
w Szkole Podstawowej nr  w Zielonej 

órze poprowadził zajęcia z uczniami 
I klasy w ramach cyklu Poznajemy 
zawody . Tłumaczył pierwszoklasi-
stom, na czym polega praca posła. 
Tak wygląda odpolitycznienie szkoły. 
Sytuację wyjaśnia lubuska kurator 
oświaty Ewa Rawa.

Mejza sprzeniewierzył się obietnicom wyborczym. 
Jako samorządowiec obiecywał inwestycje dla Lubuskiego. 
Nic z tego nie zostało. 
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Marek si ek

Słynny agent Tomek z żoną Ka-
tarzyną oraz  innymi osobami za-
siądzie na ławie oskarżonych Sądu 
Okręgowego w Olsztynie. Chodzi 
o wyłudzenia dotacji, ale w orbicie 
tej kryminalnej sprawy krążą nazwi-
ska polityków.

Po raz pierwszy w powojennej 
historii Olsztyna w jednej sprawie 
karnej zgromadzono   tomów 
akt, którymi zawalony jest cały pokój 
miejscowego Sądu Okręgowego. 
Sam akt oskarżenia przesłany przez 
Prokuraturę Regionalną w Białym-
stoku liczy  stron zamkniętych 
w sześciu tomach. Trzeba docenić 
wysiłek prokuratorów białostockich 
 i wcześniej olsztyńskich  którzy 

zajęli się stowarzyszeniem Europej-
skie Centrum Wsparcia Społeczne-
go elper już w  r. Co wyniknie 
z sześcioletniej żmudnej pracy śled-
czych, tego nikt nie potrafi przewi-
dzieć, zwłaszcza że nie wyznaczono 
jeszcze  w drodze losowania  sę-
dziego do prowadzenia tego proce-
su. eśli uda mu się w kilka miesięcy 
zapoznać z wszystkimi aktami, które 
bardziej przypominają dokumenta-
cję księgową, z mnóstwem nazwisk, 
liczb, dat, numerów i innych szczegó-
łów dotyczących wyłudzenia wielo- 
milionowych dotacji, ale i mniej-
szych zarzutów. A gdy na ławie 
oskarżonych zasiądą, przynajmniej 
teoretycznie, aż  osoby, to może 
sprawdzić się powiedzenie, że winni 
są wszyscy, czyli nikt .

Grupa prz stęp za z O sztyna

Pewnie na to liczy Tomasz K., 
rocznik , były agent Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, 
pobierający ,  tys. zł emerytury, 
który wcześniej odnosił spektaku-
larne sukcesy, zastawiając pułap-
ki, a jakże korupcyjne , na posłan-
kę Platformy Obywatelskiej Beatę 

Sawicką, aktorkę Weronikę arczuk, 
czy wreszcie podejmując działa-
nia w sprawie willi w Kazimierzu 
Dolnym, rzekomo należącej do o-
lanty i Aleksandra Kwaśniewskich. 
Wszystkie te śledztwa zakończyły się 
fiaskiem, a w dwóch ostatnich spra-
wach Tomasz K. jako funkcjonariusz 
publiczny został oskarżony o prze-
kroczenie uprawnień. alił się potem 

w mediach, że działania prokuratury 
wobec niego są nacechowane po-
litycznie  i że PO przed kolejnymi 
wyborami musi uzupełnić maga-
zynki do walki z PiS . W tym czasie 
Tomasz K. nie był już posłem PiS, 
ale jeszcze utożsamiał się z tą partią 
 o czym pisaliśmy w tekście Po-

dejrzany agent Tomek  PRZE L D 
nr .

Kiedy PiS odwróciło się od nie-
go, skarżył się w T N, że atak na 

stowarzyszenie elper to zemsta a-
rosława Kaczyńskiego oraz ariusza 
Kamińskiego i acieja Wąsika, ale 
on wybroni się z kryminalnych za-
rzutów. Tymczasem nic takiego nie 
nastąpiło, bo oficjalnie ciąży na nim 

 zarzutów udziału w grupie prze-
stępczej, jak prokuratorzy określa-
ją ścisłe grono osób z najbliższego 
otoczenia Tomasza K. ózgiem  

grupy miała być żona To-
masza K. Katarzyna, któ-
ra pod pozorem prowa-
dzenia środowiskowych 
domów samopomocy 

DS  w czterech gmi-
nach miała wyłudzić z budżetu pań-
stwa oraz budżetu jednostek samo-
rządu terytorialnego łącznie ponad 

 mln zł dotacji celowych, udzielo-
nych na podstawie fikcyjnych faktur 
i innych dokumentów poświadczają-
cych nieprawdę. Z tej kwoty głów-
na, sześcioosobowa grupa miała 
przywłaszczyć sobie aż  mln zł. 
Oprócz tego ciąży na oskarżonych 
wiele innych zarzutów, zwłaszcza 
oszustwa, przywłaszczenia mienia, 

To asz .  z ław sej owych na ławę oskar onych.

Mózgiem grupy przestępczej miała być 
żona Tomasza K. Katarzyna.

a To aszu . cią y 19 zarzutów udziału w grupie przestępczej, 
która wyłudziła ponad 1 n zł dotacji

O   T

FOT. WITOLD ROZBICKI/REPORTER
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poświadczania nieprawdy, a także 
nakłaniania świadków do składa-
nia fałszywych zeznań oraz prania  
brudnych pieniędzy.

Polityczne wsparcie ze stolicy

W opinii znających ją olsztynian 
młodsza o trzy lata od obecnego 
męża Katarzyna K. przejawiała nie-
zwykły talent w zdobywaniu fundu-
szy, ale nade wszystko  zdobywa-
niu zaufania ludzi z mocną pozycją 
społeczną. Najpierw została asy-
stentką acka Kurskiego, który z li-
sty PiS zasiadł w  r. w ławach 
Parlamentu Europejskiego. To był 
świetny przyczółek do nawiązywania 
kolejnych, politycznych znajomości. 

Zwłaszcza że urzędowała w pokoju 
naprzeciw biura swojej dobrej zna-
jomej, żeby nie powiedzieć  przy-
jaciółki, posłanki PiS Iwony Arent. 
Kiedy później elper znalazł się na 
cenzurowanym, acek Kurski, wtedy 
już prezes T P, tłumaczył, że zatrud-
nił mężatkę z dwójką dzieci, której 
właściwie nie znał, ale poleciła ją 
miejscowa instancja PiS.

I to nie agent Tomek oczarował Ka-
tarzynę, ale ona, jeszcze pod nazwi-
skiem pierwszego męża Arkadiusza 
Sz., jako przebojowa bizneswoman 
zastawiła sieci na funkcjonariusza 
CBA. Założone przez nią i arzenę .  
w  r. stowarzyszenie elper za-
częło odnosić sukcesy na niwie cha-
rytatywnej i pani prezes do stolicy 

jeździła porsche cayenne za  tys. zł.  
Zwróciła wtedy uwagę Tomasza K. 
W czerwcu  r. doszło do skan-
dalu towarzyskiego z udziałem by-
łego agenta, który podczas imprezy 
imieninowej Iwony Arent zagroził le-
galnemu mężowi swojej nowej part-
nerki, że go pobije nogą od krzesła. 

dy sprawa ujrzała światło dzienne, 
klub parlamentarny PiS zawiesił To-
masza K. w prawach posła. Wkrótce 
on sam zrezygnował z członkostwa 
w klubie, a w lutym  r., kilka mie-
sięcy przed końcem kadencji, zrzekł 
się mandatu posła, uzasadniając to 
względami rodzinnymi. Do tego cza-
su zdążył wziąć ślub z rozwiedzioną 
Katarzyną Sz., która właśnie urodziła 
mu córkę później także syna .

Do tego czasu pozycja polityczna 
Katarzyny K. urosła do tego stop-
nia, że zaczynała już myśleć o mini-
sterialnej posadzie w stolicy. Znała 
przecież ustosunkowanych polity-
ków PiS, w tym Adama Lipińskiego, 
uchodzącego za kadrowego partii 
Kaczyńskiego. Olsztyński dziennikarz 
Adam erzy Socha z prawicowego 
pisma Debata  dokładnie opisał, 
jak to nadzwyczaj huczną galę z oka-
zji pięciolecia elpera uświetnili  
abp senior Edmund Piszcz, ks. en-
ryk Błaszczyk od Kawalerów altań-
skich, wojewoda arian Podziewski 
PSL , posłanka Iwona Arent PiS , 

poseł Andrzej aworski PiS , po-
seł arek Suski PiS , poseł Stani-
sław Szwed  po zwycięstwie PiS 

w wyborach zostanie wiceministrem 
w resorcie rodziny, pracy i polityki 
społecznej, skąd pochodzą dotacje 
na DS-y . Rozpromieniony Tomasz 
Kaczmarek siedział pomiędzy wice- 
prezesem PiS posłem Adamem 
Lipińskim a senatorem rektorem 
prof. Ryszardem óreckim PO , 

 byli też włodarze gmin Purda, 
edwabno, Reszel i Olsztyn, w któ-

rych elper prowadził DS-y .
Wtedy to z ust obecnych lumi-

narzy padły słowa o szlachetnych 
działaniach ponad podziałami po-
litycznymi, jakie prowadzi elper. 
Stosunki pani prezes z elitą regionu 
były istotnie ponadpartyjne, skoro 
gościła w swoim domu PSL-owskie-
go wojewodę, o czym opowiedział 
w śledztwie pierwszy mąż szefowej 
stowarzyszenia. I to Arkadiusz Sz. 
jako jedyny przyznał się do stawia-
nych mu zarzutów, tłumacząc, że był 
zwykłym pracownikiem i wykonywał 
tylko polecenia żony.

trzały  piso ski  o ni

Ale oto wybory  r. zakończy-
ły się zwycięstwem PiS i wojewodą 
w Olsztynie został Artur Chojecki 
 wcześniej dyrektor biura posel-

skiego erzego Szmita. Co prawda, 
sam Szmit ponownie nie wystarto-
wał w wyborach do parlamentu, na 
co wpływ miała publikacja o jego 
romansie pozamałżeńskim i utracie 
prawa jazdy za nadmierną szybkość, 
ale nie utracił całkiem zaufania Ka-
czyńskiego, gdyż został wicemini-
strem infrastruktury i budownictwa 
nadzorującym budowę dróg. Za-
chował też funkcję regionalnego 
szefa PiS w okręgu warmińsko-
-mazurskim. Do Sejmu weszła za 
to Iwona Arent i wydawało się, że 
przepchnie swoją przyjaciółkę Kata-
rzynę K. na wiceministra w resorcie 
rodziny, pracy i polityki społecznej. 
Czyli tym, który przekazywał fundu-
sze na domy społeczne. Nic z tego 
nie wyszło, ponieważ trwała jeszcze 
wewnętrzna wojna w olsztyńskim 
PiS, firmowana z jednej strony przez 
Szmita, a z drugiej przez posłankę 
Arent. eszcze w końcówce kam-
panii wyborczej do parlamentarzy-
stów i mediów trafił anonim, jakoby 
władzę w regionie chciała przejąć 
miejscowa ośmiornica  z agen-
tem Tomkiem na czele. Przy okazji 
anonim ujawnił, że kierowane przez 

Katarzyna i Tomasz K. zabrali większość wyposażenia 
z prowadzonych przez Helpera domów samopomocy 
i prowadzą prywatny instytut neurorehabilitacji.

SPROSTOWANIE
W związku z opublikowaniem w dniu 1 . 1.  r. artykułu pt. „Polityczne wzloty, 

upadki, nadzieje i rozczarowania roku 1”, autorstwa Roberta Walenciaka Tygodnik 
„Przegląd” , Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że:
1   minister kultury nie odebrał dotacji Teatrowi im. Słowackiego – teatr ten jest sa-

morządową instytucją kultury i to na samorządzie spoczywa obowiązek utrzymania 
instytucji

  nieprawdą jest, że Janusz Janowski został powołany w miejsce Hanny Wróblewskiej 
– kontrakt p. Wróblewskiej wygasł, Pan Janowski został powołany na nieobsadzone 
stanowisko
  nieprawdą jest również, że minister kultury „dał ponad  mln zł Robertowi Bąkiewi-
czowi” na jego inicjatywy – programem dotacyjnym, którego bene cjentem były 
przywołane organizacje, zarządza Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. 

Anna Pawłowska-Pojawa, Dyrektor Centrum Informacyjnego 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego



jego żonę stowarzyszenie wyciąga 
miliony z publicznej kasy, a ma-
chlojki te osłaniają bonzowie PiS  
Arent, Lipiński i Ziobro. Zoriento-
wani w sprawie domyślili się, że 
anonim to dzieło ludzi Szmita, jeśli 
nie jego samego.

Drugi atak poszedł oficjalną dro-
gą  wojewoda Chojecki nakazał 
skontrolowanie działalności elpe-
ra, a raport w tej sprawie ujawnił 
poważne nieprawidłowości, po-
twierdzone potem przez organy 
śledcze. owa była nie tylko o za-
wyżaniu kosztów budowy i remon-
tów obiektów stowarzyszenia, np. 
w byłych koszarach w Olsztynie. 

edia obiegły wieści, że za pu-
bliczne pieniądze kupowano m.in. 
luksusową bieliznę, markowe per-
fumy, wysokiej klasy sprzęt rt , 
elektryczną deskorolkę i dron oraz 
odzież... narciarską. Tomasz K. tłu-
maczył potem, że ich podopiecz-
nych nie stać na drogie perfumy, 
więc niech przynajmniej w domach 
opieki poczują odrobinę luksusu, 
a dron jest potrzebny do filmowa-
nia imprez w ośrodkach stowarzy-
szenia. Tylko że w akcie oskarże-
nia, który właśnie wpłynął do sądu, 
znalazła się także długa lista zaku-
pów dla dzieci, w tym zabawek, 
gier i animacji. Były mąż Katarzyny 

potwierdził w śledztwie, że były to 
prezenty dla jej dzieci, którym ku-
piła np. sprzęt narciarski przed wy-
jazdem w góry. Na elektrycznej de-
skorolce jeździły też wspólne dzieci 
Katarzyny i Tomasza.

ła  atuty  a  z 

Ujawnienie afery elpera by-
ło jak najbardziej na rękę erzemu 
Szmitowi, który jednak długo nie 
zagrzał fotela w ministerstwie. Po 
niecałych dwóch latach został od-
wołany, ale do końca nie podano, 
z jakiego powodu. ożliwe, że był 
to rezultat niewygasłej jeszcze woj-
ny między nim a posłanką Arent. 
A może też zemsta agenta Tomka? 
Taką sugestię erzy Szmit pomijał 
dwuznacznym milczeniem. W każ-
dym razie w  r. już nie starto-
wał w wyborach, co opisaliśmy 

w tekście Utrącony ręką prezesa  
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Tymczasem Iwona Arent błysz-
czała w mediach, m.in. zostając 
w  r.  w miejsce arka Suskie-
go  członkinią komisji śledczej ds. 
Amber old. Wtedy już odcięła się 
od Katarzyny K. i jej męża, który po 
żonie przejął funkcję prezesa elpe-
ra. Wiadomo, agent Tomek stał się 
wrogiem szefów CBA, a więc tym 
samym prezesa Kaczyńskiego. Od-
grażał się, że jeśli zostanie oskarżony 
o nadużycia w elperze, wyciągnie 
kwity na byłych przełożonych. Nic 
z tego nie wyszło, był nawet areszto-
wany, ale zwolniono go za półmilio-
nową kaucją. W śledztwie tłumaczył, 
że on był tylko od ustalania zaliczek. 
Natomiast  tys. zł na zakup 
przez elpera nieruchomości przy 
ul. ietkowskiej nie pochodziły z do-
tacji przyznanych stowarzyszeniu, 
ale od  jego babci Adelajdy . Bab-
cia korzystała z pomocy społecznej 
w Niemczech , a że ta pomoc była 
za duża na jej potrzeby, więc przeka-
zała je  jako darowiznę  dzieciom 
Katarzyny i Tomasza K. Po tych ma-
ło przekonujących wyjaśnieniach 
widać, że w walce z szefami CBA 
Tomasz K. ma słabe atuty. Czy nie 
dlatego jego obronę odpuścili sobie 
reporterzy T N?

Z kronikarskiego obowiązku do-
dajmy, że akt oskarżenia obejmuje 
również przedsiębiorców wysta-
wiających fikcyjne faktury dla sto-
warzyszenia oraz samorządowców 
z czterech gmin, w tym prezydenta 
Olsztyna  za brak czujności w przy-
znawaniu elperowi dotacji. Wszy-
scy się bronią, że działali zgodnie 
z prawem, ale zostali oszukani. Na-
tomiast Katarzyna i Tomasz K. za-
brali większość wyposażenia z pro-
wadzonych przez elpera domów 
samopomocy i we wspomnianym 
obiekcie przy ul. ietkowskiej pro-
wadzą prywatny instytut neuro-
rehabilitacji Salwator  co znaczy 
zbawiciel.

Marek si ek

PS W ubiegłym tygodniu media 
ujawniły, że Katarzyna K. była pod-
słuchiwana za pomocą Pegasusa.

Galę z okazji pięciolecia Helpera uświetnili posłowie PiS: 
Iwona Arent, Marek Suski i Andrzej Jaworski.




