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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański

Pamiętamy o śmierci Blidy

W

tej tragedii niepodważalnym faktem jest tylko śmierć. Barbara Blida zginęła 15 lat temu,
25 kwietnia 2007 r. Tego dnia rano, o godz. 6 do
familoka w Siemianowicach Śląskich, domu rodzinnego
Blidów, przyjechała ekipa katowickiego ABW. Z kamerami,
które miały pokazać wyprowadzaną w kajdankach bardzo
popularną posłankę lewicy. Upokorzona Ślązaczka miała
być trofeum w politycznych planach Zbigniewa Ziobry.
Dowodem na istnienie mafii węglowej. I punktem wyjścia
do aresztowania kolejnych polityków lewicy, z premierem
Millerem na czele.
Do zaplanowanej na ten dzień konferencji prasowej
Ziobry na Śląsku nie doszło. Blida zginęła w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, we własnej łazience. W Polsce
premierem był wówczas Jarosław Kaczyński, który wiedział od Ziobry o planowanym aresztowaniu. Oraz działaniach służb, policji i prokuratorów, którzy od miesięcy
zajmowali się posłanką. Ziobro szalał z oskarżeniami, podsłuchami i aresztami wydobywczymi. Wielu prokuratorów
odeszło ze służby, protestując przeciwko tym metodom.
Barbara Blida do Sejmu weszła w 1989 r. z listy PZPR,
a później SdRP i SLD. W latach 1993-1996 była ministrem
gospodarki przestrzennej i budownictwa. Kariera polityczna nie przewróciła jej w głowie. Rodzina była dla niej

zawsze najważniejsza. I zwykli ludzie, których nie zostawiała bez pomocy.
Nieźle znam jej rodzinne strony. To przecież tylko rzut
beretem od mojego domu w Chorzowie. Poznałem Barbarę w latach 90. Jej śląski charakter, pracowitość, obowiązkowość i menedżerską sprawność.
Wierzę, że mimo wszystko przyjdzie taki czas, że okoliczności tej śmierci zostaną uczciwie i do końca wyjaśnione. I że winni poniosą surową karę.
Żyją ludzie, którzy przy tym byli. Może więc ktoś powie,
co wtedy się zdarzyło, wyłamie się z tego zaklętego kręgu
powiązań i mataczenia? Niech Ziobro nie liczy, że ucieknie
przed sprawiedliwością i nie odpowie za manipulowanie
śledztwem. Za areszty wydobywcze, a taki szczególnie
perfidnie, wręcz podręcznikowo, zastosowano wobec Barbary Kmiecik. Oskarżyła Blidę, gdy do celi obok wsadzono
córkę. Później wszystko odwołała. Ciekaw jestem, do czego w podobnej sytuacji przyznałby się Ziobro.
W sprawie śmierci Blidy nic nie jest oczywiste. Poza podłością polityków. Tych na górze, jak Kaczyński,
a przede wszystkim Ziobro. I ludzi, którzy tę brudną robotę
wykonali.
Ale my pamiętamy. Nie zamieciecie tej tragedii pod
dywan.
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Hej, sokoły

Ilja Riepin, twórca obrazu „Kozacy piszą list do sułtana”, tak
pisał o Kozakach zaporoskich: „Co za lud! Nikt na całym świecie
nie odczuł równie głęboko wolności, równości i braterstwa. Zaporoże zawsze było wolne, nic go nie ujarzmiło”.
Zofia Maria Krakowska
•
Po likwidacji Siczy Zaporoskiej coś trzeba było
z Kozakami zrobić. Caryca Katarzyna postanowiła
ich przesiedlić na Kubań do obrony południowych
granic Rosji przed najazdami kaukaskich górali. Tym samym zaporoscy Kozacy dali początek Kozakom kubańskim, którzy odegrali rolę w podboju Kaukazu przez Rosję i byli jedną z podpór
rosyjskiej władzy. Ich potomkowie żyją w Krasnodarze i Kraju
Krasnodarskim do dzisiaj. Nieprzypadkowo w repertuarze świetnego Chóru Kozaków Kubańskich są także piosenki ukraińskie.
Robert Śmigielski

Jak Ordo Iuris płodu broniło

Zainteresował mnie artykuł o pierwszym
w Europie procesie przeciw osobie, która
chciała pomóc maltretowanej przez męża
kobiecie w usunięciu ciąży. W proces włączyło się Ordo Iuris jako obrońca interesów
płodu i „pokrzywdzonego” męża. Niby-sędzia mianowana przez niby-KRS nie dopuściła na rozprawę ani
dziennikarzy, ani organizacji broniących praw człowieka. Ciekawe, co zrobią ukraińskie uciekinierki, w ich kraju aborcja jest
legalna. Pewnie wyskoczą do siebie, blisko granicy, i przeprowadzą zabieg, po czym wrócą do nas. Czy ktoś będzie je tu stawiał
przed sądem?
Ewa Wesołowska

Dlaczego klasa robotnicza w Polsce nie popiera lewicy?

Bo dominuje fałszywy pogląd, że lewica angażuje się tylko
w spory światopoglądowe, a podejmowana przez nią tematyka
walki o prawa pracownicze nie przebija się w mediach głównego nurtu. A że lewica nie ma własnych silnych mediów, to
i nie przebija się do większości społeczeństwa.
Michał Siemiński
•
Przypominam prezenty lewicy dla klasy robotniczej: agencje pracy tymczasowej i eksmisje na bruk.
Zdzisław Nowak
•
Lewica ustami liderów sili się na bycie intelektualną, a na dole nie ma struktur.
Barbara Talik-Góral
•
Na szczęście ostatnimi laty związki zawodowe rosną w siłę.
Tomek Murczenko
•
W Polsce nie ma lewicowych partii mających program dla
robotników czy pracowników. Nie ma też partii mających odniesienie do PRL rządzonej w imieniu klasy robotniczej.
Stanisław Kopciewicz
•
Być może klasa robotnicza popierałaby lewicę, gdyby
w Polsce była lewica. Niestety, mamy durnowaty prokapitalistyczny, liberalny, kabaretowy twór obyczajowo-hipsterski.
Taką to marionetkową „lewicę” globaliści zafundowali nie tylko
Polsce.
Laura Hailer

zdjęcie tygodnia

Jak dopingować, to z fantazją. Drugi etap Tour de Romandie, wyścigu we francuskojęzycznej części Szwajcarii.
FOT. PAP/EPA
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W ramach walki z COVID-19 od grudnia 2020 r. zaszczepiono ponad 22 mln osób. Podano także 11,64 mln
dawek przypominających.
69,2% ankietowanych w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” twierdzi, że polski rząd powinien spełnić postulaty Unii Europejskiej dotyczące praworządności.
Z inicjatywy Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina, zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ignacego Daszyńskiego, premiera Tymczasowego Rządu Ludowego, który powstał z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie.
Reżyser Jerzy Skolimowski otrzymał Orła 2022 za
„osiągnięcia życia”. Był także scenarzystą i aktorem
wielokrotnie nagradzanym na prestiżowych festiwalach
filmowych.
Dr Rafał Jękot wraz z zespołem Szpitala Śląskiego
w Cieszynie wykonali zabieg wtórnego wszczepienia
protezy głosowej. Pacjent po 12 latach od usunięcia
krtani znów zaczął mówić.
Zaskakujące są wyniki rankingu najbardziej słonecznych miast w Polsce wyszukiwarki Holidu. Wygrał
Wałbrzych, ze średnią 273 godziny ze słońcem w miesiącu, przed Bytomiem, Gliwicami i Chorzowem. W czołówce są też Kraków i Wrocław.

Abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, przywrócił do pracy duszpasterskiej w Gdańsku-Wrzeszczu
ks. Arkadiusza C., byłego katechetę w gimnazjum
w Wejherowie, który w 2017 r. został skazany za wysyłanie uczniom zdjęć swoich genitaliów.
Waldemar Bonkowski, były senator PiS, za znęcanie
się ze szczególnym okrucieństwem nad psem został
skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, pięć lat zakazu posiadania psów
oraz 20 tys. zł nawiązki na Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami.
Ireneusz Zyska, poseł PiS, wiceminister klimatu i środowiska, ogłosił na sesji Rady Miasta Świdnica, że
kto nie uznaje pisowskiej wersji przyczyn katastrofy
smoleńskiej, jest „pożytecznym idiotą i sprzymierzeńcem Putina”. Tu nawet lekarz może nie pomóc.
Wacław M., były wójt gminy Ostrowice (Zachodniopomorskie), i skarbniczka Krystyna Kamińska doprowadzili do takiego zadłużenia gminy (54 mln zł), że
została zlikwidowana, a sąd skazał ich na siedem lat
więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.
Kibice siatkarskiego klubu ŁKS Commercecon Łódź
potraktowali reprezentantkę Polski Malwinę Smarzek
obelżywym transparentem, bo wcześniej grała w Kaliningradzie. Właściciele klubu nie zareagowali.

PRZEbłyski
Prof. Nowak – restaurator

Zafrapowała nas logika wywodów prof. Andrzeja Nowaka z UJ. Zresztą nie po raz pierwszy. Na łamach organu
o. Rydzyka uczony po oczywiście słusznym poglądzie, że
„panem historii nie jest ani Władimir Putin, ani prezydent USA czy
cesarz Chin”, postawił tezę bardzo
ryzykowną. Według prof. Nowaka
„panem historii jest Bóg”. A skoro
tak, to czy te wszystkie rzezie, zarazy i nieszczęścia, które spadają na
ludzi, to element jakiegoś szatańskiego planu? Zaiste, niezbadane są wyroki Opatrzności.
Zwłaszcza wobec naszego narodu.
Nowak ma też „nadzieję na duchową, a może w i ę c e j
n i ż d u c h o w ą restaurację dziedzictwa wielkiej Rzeczypospolitej na terenach dzisiejszej Ukrainy, Białorusi
i Litwy”. Profesorze, czekamy na kolejne śmiałe pomysły.

Magdalena Gawin. Słodkie życie eksminister

Jak załatwiają swoje interesy wybrańcy dojnej zmiany?
Są tacy, co drą japy i nie wychodzą z TVPiS. I tacy, którzy
przy każdym głosowaniu w Sejmie wyduszają na prezesie
kolejne fanty.
I jest Magdalena Gawin, była wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków. Jej desant z tych
funkcji na fotel dyrektora instytutu
może dziwić. Ale jak się zna kulisy,
to tylko kapelusz zdejmować. Główka nie od parady. Chytrusek, i to
wielkiej zapobiegliwości. A było tak. W kwietniu 2016 r.
powstał z jej poręki Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami
im. Witolda Pileckiego. A rok później konkurencyjny, choć
też pisowski, Instytut Solidarności i Męstwa. Gawin protestowała. I załatwiła, że je połączono. Powstał Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. A Gawin została jego dyrektorem. Placówka ma z czego żyć, bo Gawin
jeszcze jako wiceminister załatwiła jej 155 mln zł dotacji.
Instytut za 120 mln zł kupił hotel Schwanen nad Jeziorem
Zuryskim w Szwajcarii. Skromny. 25 pokoi, restauracje,
bar. Nada się do badań nad męstwem… desantów PiS.

Kasia na podsłuchu

W show-biznesie to my jednak
prowincją jesteśmy. Tabloidy żyją
losami celebrytów drugiego rzutu.
Publikę rozpala trójkąt Cichopek-Hakiel-Kurzajewski. W roli głównej
Ona. Czyli 40-letnia Kasia Cichopek.
Celebrytka jak z katalogu. Czyli ktoś znany z tego, że jest znany. W roli męża (jeszcze) Marcin Hakiel. Z zawodu tancerz.
Chodzi po mediach i jęczy, że był zdradzany. Takim gadaniem prowokuje głosy, że inteligencja mu w nogi poszła.
I ten trzeci: Maciej Kurzajewski, partner Kasi w „Pytaniu na
śniadanie”, jakkolwiek dwuznacznie w tym przypadku by to
brzmiało. Ale to nie wszystko. Ktoś założył podsłuch w samochodzie Kurzajewskiego. I rozsyła treść rozmów pani
Kasi z panem Maciejem. Ciąg dalszy jak nic nastąpi.
FOT. YOUTUBE
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI

ytanie Dlaczego rząd już się nie chwali
Polskim Ładem?

MAREK BOROWSKI,
ekonomista, senator Koalicji Obywatelskiej
Parafrazując cytat z „Pulp Fiction”: Ład is dead. Trudno, żeby
pan premier Morawiecki chwalił się czymś, co po krótkiej, ale
bolesnej chorobie zmarło. Szef rządu nawet nie dał nekrologu,
bo Polski Ład od samego początku był kompromitacją. Widać
było, jak go przygotowywano, i skutek można było przewidzieć. Obecnie z wspomnianego programu zostały szczątki,
natomiast wprowadza się nową kiełbasę wyborczą w postaci
obniżenia podatku z 17% do 12% dla tych z pierwszego progu
podatkowego, co w przyszłym roku będzie kosztować 23 mld zł.
Jednocześnie mówi się, że nie ma pieniędzy na podwyżki dla
pracowników sfery budżetowej. Trwa nieliczenie się z inflacją
i z potrzebami wielu grup społecznych – wszystko jest podporządkowane wyborom.
Piotr KuczyńsKi,
ekonomista, analityk rynków finansowych
Dlatego, że Polski Ład jest katastrofalną ustawą, która musiała się skończyć źle, no i skończyła się źle. Nic dziwnego,
skoro rząd sam napisał i szybciutko uchwalił 680 stron, nie konsultując tego ani z biznesem, ani ze związkami zawodowymi,
ani z doradcami podatkowymi; nie zostawiono pola do dyskusji
nawet w Sejmie. Aby ratować sytuację, wprowadzono niesławną ulgę dla klasy średniej, która nie obejmowała m.in. osób

zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, a ostatecznie
wszyscy doszli do wniosku, że bałagan, który powstanie w rozliczeniach, będzie tak dramatyczny, że lepiej w ogóle zrezygnować z Polskiego Ładu. Wtedy ten program zniknął z wypowiedzi
rządzących i z plakatów.
ROBERT KWIATKOWSKI,
poseł koła PPS
Rząd nie chwali się Polskim Ładem, odkąd zaczął go wprowadzać w życie. Powód jest prosty: okazało się, że efektem
tego projektu jest taki chaos, że przynosi on wyłącznie, mówiąc
językiem Wałęsy, plusy ujemne. Do łatania tej katastrofy zabrał
się minister Soboń, ale zdaje się, że nie wychodzi mu to najlepiej. Coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że rząd de facto
odebrał im jedną pensję w skali roku, wprowadzając niepodlegającą odliczeniom dziewięcioprocentową składkę zdrowotną,
a co najmniej drugą pensję zje im inflacja. W tej sytuacji rząd
nie bardzo ma jak się chwalić swoją polityką gospodarczą.
Michał czarnowsKi,
czytelnik PRZEGLĄDU
Po takim falstarcie nie ma czym się chwalić. Obecnie jesteśmy jedynym w miarę cywilizowanym krajem, w którym
funkcjonują dwie ordynacje podatkowe. Bycie księgowym czy
kadrowym w tym kraju to sport ekstremalny.
2-8.05.2022 PRZEGLĄD
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Kłamią w dzień, kłamią w nocy,
a nam się to podoba
Dlaczego zamiast prawdy mamy „narracje”?
Robert Walenciak
Kłamią w dzień, kłamią w nocy.
Życie publiczne stało się miejscem
kłamstwa. Media w swojej większości nie chcą już niczego tłumaczyć, pokazywać złożoności sytuacji,
tylko zajmują się agitowaniem.
Obywatele traktowani są jak mięso armatnie – mają wierzyć swoim,
nienawidzić obcych i zagłosować,
tak jak trzeba. Przesadzam? Oto
pierwszy z brzegu przykład, nic wyszukanego, raczej z tych banalnych.
Pojawiła się wiadomość, że Jarosław
Kaczyński zażądał od Donalda Tuska
przeprosin za nieprawdziwą informację na Twitterze. Tuskowy wpis
brzmiał tak: „Węgry chcą zablokować sankcje energetyczne przeciw
Rosji. PiS chce sprzedać część naszego przemysłu naftowego Węgrom. Kaczyński twierdzi, że w USA
sfałszowano wybory, a Morawiecki
wspiera Le Pen i atakuje Unię. Plany
pisane obcym alfabetem”. Dostaliśmy w ten sposób czytelną sugestię, że PiS realizuje polecenia Putina, a na dodatek Jarosław Kaczyński
pogrąża się w oparach paranoi.

ukrywaj się tchórzliwie za swoimi
służbami, za swoimi ministrami, za
swoimi kłamstwami – mówił Tusk.
– Polityka PiS była zbudowana przez
te lata na bardzo poważnych kłamstwach. I można by sobie naprawdę
po męsku o tym opowiedzieć przed

Życie publiczne stało się miejscem kłamstwa.
Media zajmują się agitowaniem.
Nie przypominam sobie, by Kaczyński kiedykolwiek mówił, że wybory w USA były sfałszowane (inni
politycy PiS byli w tej sprawie mniej
ostrożni), nic zatem dziwnego, że zażądał od szefa PO przeprosin i zagroził sądem. I co usłyszał?
„Drogi Jarosławie, od lat cię
namawiam, stań do debaty, nie
8
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kamerami wszystkich telewizji, do
wszystkich Polaków w uczciwej debacie. Ja nie dam się zastraszyć”.
Mamy więc dwóch najpoważniejszych polityków w Polsce, którzy
stoją naprzeciw siebie i wołają: kłamiesz, kłamiesz! W przerwach zarzucając sobie zdradę i kolaborowanie
z Władimirem Putinem.

W tym szaleństwie jest metoda.
To zarzucanie sobie kłamstw, deprecjonowanie przeciwnika rozpełzło
się na całe nasze życie publiczne.
Zainfekowało również media, które – z definicji – powinny być dostarczycielem informacji. Zwłaszcza
media publiczne, które powinny
być wzorcem rzetelności i fair play.
A jest inaczej. Posłuchajmy, co mówią sympatycy PO: TVPiS kłamie.
Łże jak Russia Today. A co mówią
zwolennicy PiS? TVN 24 to WSI 24,
kłamią na okrągło.
Inni przyznają: wiem, że jedni i drudzy kręcą na swoją stronę,
dlatego trochę oglądam jednych,
trochę drugich i wyrabiam sobie
opinię. Chyląc czoło przed dociekliwością tej grupy widzów, aż prosi
się zapytać: czy ta metoda ma sens?
Czy z dwóch kłamstw da się skleić
RYS. MAŁGORZATA TABAKA

KRAJ
prawdę? I czy ta prawda jest ludziom
potrzebna?
Nie jest. I to z wielu powodów.
Po pierwsze, bo wolą show, wolą
informacje ciekawe. A czy będą one
prawdziwe? To rzecz trzeciorzędna.
Po drugie, w dobie mediów społecznościowych i tożsamościowych
odbiorcy oczekują informacji potwierdzających ich rozumienie świata, ich poglądy. Tu także detalem
jest, czy informacja będzie prawdziwa, czy nie. Ważne, czy w dobrym
świetle ustawia naszych, a w złym –
tych innych.
Po trzecie, tempo napływania nowych informacji powoduje, że nie
tylko bardzo trudno je weryfikować,
ale też jest to mało sensowne. Bo kto
pamięta, co było tydzień temu?
Po czwarte wreszcie, gdy nie ma
autorytetów wspólnych dla wszystkich, kto rozsądzi, gdzie jest prawda,
a gdzie fałsz? A dziś mamy tak, że
przeciwko profesorowi X zawsze
znajdzie się profesor Y, który powie coś zupełnie innego. To co ma
myśleć ów przeciętny Kowalski targany huraganem dziejów?

Parada blagierów
Ten huragan kreuje nam różnych
kłamców, różne ich rodzaje. Oto jeden z najbardziej typowych – showman Morawiecki.
Premier opowiadał już wszystko.
Chwalił się, że negocjował umowę
akcesyjną z Unią Europejską, obiecywał produkcję polskich samochodów elektrycznych i polskich
promów, no i rozwój polskiego rolnictwa. Gdy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, natychmiast obsadził
się w roli jastrzębia, domagając się
jak najdotkliwszych sankcji wobec
Moskwy. Krytykował więc państwa
Unii, że sprowadzają rosyjski gaz,
ropę i węgiel, choć – jak mu wypomniano – w tym czasie Polska była
w gronie największych importerów.
A Sejm, gdy debatowano nad ustawą o sankcjach, głosami PiS odrzucił zakaz importu z Rosji gazu LPG.
Przy okazji Morzwiecki niejako
objawił się w aurze polityka europejskiego – wszedł w kampanię prezydencką we Francji, atakując Emmanuela Macrona, no i zapowiedział

kampanię BloodOil, czyli zaatakowania Europy billboardami, że
ropa z Rosji służy wojnie i żeby jej
nie kupować. Poza tym zdążył jeszcze wpaść do Sejmu, by opowiadać, że Polska nie boi się decyzji
Rosji o wstrzymaniu dostaw gazu,
bo Lech Kaczyński kazał zbudować
gazoport. Nie wiem, co premier powie w tym tygodniu, choć przypuszczam, że będzie to coś zaskakującego i dalekiego od realiów.

symbol trzymania się ziemi. Ale
przecież nie byłby politykiem,
gdyby nie zasiewał blagi. Robi to
w jedwabnych rękawiczkach. Ileż
w jego słowach uszczypliwości,
rozstawiania innych po kątach, doklejania gęby... Twitter boy dba,
by treść była atrakcyjna. Ale to też
fałsz, niestety.
Tak oto politycy wodzą nas za
nos, opowiadają, co im wygodnie,
rzeczywistość ma z ich „narracjami”

Czy z dwóch kłamstw da się skleić prawdę? I czy ta prawda
jest ludziom potrzebna? Nie jest, bo ludzie wolą show.
Nasuwa się pytanie, dlaczego tak
często kłamie. Dlaczego nie czuje
wstydu? Dlaczego jest przekonany, że Polakom można wszystko
wcisnąć? Mam na to jedną odpowiedź – i Morawiecki, i jego spin
doktorzy sądzą najpewniej, że granica między prawdą a kłamstwem
nie istnieje. Że istnieje „narracja”,
że życie publiczne jest spektaklem,
w którym należy odegrać swoją rolę.
Wobec tego ją odgrywa.
Uważa, że słowami nie opowiada
rzeczywistości, nawet tej planowanej. On słowami buduje atmosferę.
Że jest przyjemnie, że on jest sympatyczny, energiczny, dominujący, a jego przeciwnicy źli, więc o co chodzi?
Inny rodzaj blagi prezentuje Jarosław Kaczyński. Jego opowieści
brzmią jak słowa proroka. Kłamstwa, które nam wciska, są jak prawdy wiary. Jak odkrywanie wielkiej
tajemnicy. Kaczyński buduje różne
konstrukcje – o układzie, o nomenklaturze, o Platformie. Przeplata
fakty, oczywistości ze zmyśleniami,
buduje swoje światy. Katastrofa pod
Smoleńskiem jest tego dowodem.
Kaczyński woła: był zamach, nie
mam wątpliwości! A jego wyznawcy
mają w to wierzyć. Z wszystkimi tego
konsekwencjami – że to wina Tuska.
I że w związku z tym Tuska trzeba
osądzić. Inna prawda wiary dotyczy
Lecha Kaczyńskiego – że był to wybitny polityk, że zatrzymał Putina, że
uratował Gruzję. I Polskę, przy okazji.
A Tusk? On z kolei nie sili się na
wielkie teorie. Kpi zresztą z nich,
ciepła woda w kranie to dla niego

umowny związek. Dlaczego? Dlatego, że mogą i że publiczność też
tego chce. Jak do tego mogło dojść?

Czego chcą media?
Modne jest narzekanie na media,
że sprzedały się politykom, że infantylizują przekaz, a informacje, które
zamieszczają, są jak groch z kapustą.
Że bardziej to służy rozrywce, przyciągnięciu uwagi niż czemuś poważnemu. To prawda, tak właśnie jest!
Ale dlaczego?
Odpowiedź jest jak z marksowskiego podręcznika. Technologia to
sprawiła. I pieniądze. Internet, telewizja, radio, nawet prasa – wszystkie
te media skazane są na taki właśnie
przekaz. Dłuższych, wyczerpujących analiz, poważnych dyskusji
odbiorcy nie czytają i nie oglądają.
Są całe tomy badań wskazujących,
że po dwóch, trzech stronach maszynopisu przeciętny czytelnik traci
zainteresowanie artykułem. Albo że
widzowie nie są w stanie usiedzieć
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przed ekranem dłużej niż 15 minut,
oglądając dyskusje ekspertów. Polityków, owszem, czasami obejrzą.
Ale musi być ogień. Spór, ostre
słowa.
Że jest to istotne, mogłem się
przekonać, gdy realizowałem rozmowy, w czasach przed „dobrą
zmianą”, w Polskim Radiu. Zapraszający do programu mieli wielki
zeszyt, zawierający setki, a może
i tysiące nazwisk z numerami telefonów. Oczywiście każde nazwisko
było odpowiednio opisane – czym
dany rozmówca się zajmuje, na jakie
tematy się wypowiada itd. A dalej

Głównym punktem jest to, czy ktoś
mówi w sposób przyciągający uwagę. Uwagę dyletanta. Czyli show jest
nieporównanie ważniejszy od profesjonalnej, przeważnie wymagającej skupienia i określonej wiedzy
debaty.
A to zjawisko ma jeszcze inne
konsekwencje. Otóż wraz z rozwojem stacji komercyjnych i kanałów
tematycznych pojawiło się potężne
zapotrzebowanie na różnych ekspertów, komentatorów itd. Zwłaszcza że stacje nie zamierzały (i nie
zamierzają) inwestować w rozwój
zawodowy własnych dziennikarzy,

Premier i jego spin doktorzy sądzą najpewniej, że granica
między prawdą a kłamstwem nie istnieje. Że życie publiczne
jest spektaklem, więc Morawiecki gra.
była jego krótka charakterystyka.
W stylu: „nudziarz”, „odpowiedzi ma
10-minutowe, trudno mu przerwać”,
„kłóci się w studiu”, „zbyt szczegółowy”. Te charakterystyki pisali redaktorzy dla kolegów, by wiedzieli, kogo
zapraszają i jak to może wyglądać.
A pisane były one w zasadzie z jednego punktu widzenia – czy dany
gość zapewni show, czy przyciągnie
słuchaczy. To było najważniejsze
– słuchalność!
W mediach komercyjnych to
jeszcze ważniejsze. Proszę zresztą
zwrócić uwagę, jak widzowie czy słuchacze komentują w mediach społecznościowych programy i rozmowy.

specjalizujących się w danej dziedzinie, którzy potrafiliby zrealizować
wielogodzinne programy. Łatwiej
jest zapraszać gości, niech mówią,
niech zapełniają czas.
Ta sytuacja doprowadziła do namnożenia się rozmaitych fachowców, specjalistów, ekspertów,
z wszystkimi tego negatywami. Jeżeli jeszcze w latach 90. do skomentowania jakiegoś wydarzenia rzeczywiście dobierano ludzi będących
autorytetami w danej sprawie, znających się na tym, to w wieku XXI tendencja jest zupełnie inna. Autorytet,
fachowiec jest średnio potrzebny.
Lepiej, by przyszedł do programu

Odszedł

Andrzej Siezieniewski
Wybitny radiowiec. Dziennikarz z powołania. I pasji.
Dwukrotnie był prezesem Polskiego Radia,
w sumie przez ponad osiem i pół roku.
Wizjoner, mądry szef i skromny, życzliwy człowiek.

Żonie, Synom i Bliskim Andrzeja bardzo współczujemy
Jerzy Domański i zespół „Przeglądu”
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showman i zaprezentował jakąś
kontrowersyjną myśl, wywołał mały
skandal, obudził przysypiającą widownię. Profesora zastąpił youtuber.
A zjawisko to przyśpieszył jeszcze jeden trend – rozwój mediów
tożsamościowych.

Obrońcy własnej tożsamości
Cóż to za diabeł, owe media tożsamościowe? Kiedy w roku 1990
w miejsce „Dziennika” debiutowały
„Wiadomości”, oczekiwania były gigantyczne. „Wiadomości” miały być
wzorem programu informacyjnego
mediów publicznych. A podczas
pierwszej ich emisji prowadzący
Wojciech Reszczyński deklarował, że
wiadomości, które będzie podawał,
„będą raz dobre, innym razem złe,
ale zawsze prawdziwe”.
W świetle późniejszej kariery
Reszczyńskiego ta deklaracja brzmi
szczególnie. Ale potraktujmy ją
poważnie. Wydaje się, że łączyła
się ona z naiwnym myśleniem formacji, która wówczas brała władzę
– formacji solidarnościowej, że jej
prawda jest jedyną i prawdziwą. To
szybko przekształciło się w prawdę
rządową, ale dziennikarze tego nie
zauważyli.
Dlaczego nie zauważyli? To też
proste – byli na froncie. Od roku
1990 przekonywali i zachęcali. Najpierw do popierania reformy Leszka Balcerowicza, potem do zrozumienia, że trzeba zaciskać pasa,
a potem do kolejnych kampanii. Tak
ukształtowały się „media głównego
nurtu”, neoliberalne. Były dopieszczane, mogły liczyć na reklamy,
czyli dopływ gotówki. Inne, mające
wątpliwości, były marginalizowane
i pogardliwie nazywane niszowymi. Były one różne, bo to i tygodnik
„Nie” (podobno nikt go nie czytał,
ale wszyscy wiedzieli, co w nim napisano), i Radio Maryja ks. Rydzyka,
i media skrajnej prawicy, zarówno
tej od Janusza Korwin-Mikkego, jak
i tej od PiS.
Główny nurt stworzył własną infrastrukturę – dziennikarskie gwiazdy, no i własną sieć autorytetów.
A tych, którzy mieli inne zdanie, spychał na margines. Tym sposobem,
choć marzyliśmy o BBC, narodziły
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się nam media zaangażowane, broniące swoich faworytów, atakujące
przeciwnika. Coraz bardziej zawzięcie. Media walczące stały się więc
mediami tożsamościowymi, czyli „swoimi”, w których i politycy,
i ich wyborcy, zwłaszcza najbardziej
zaangażowani, byli jak u siebie.
I wtedy wydarzyła się katastrofa
smoleńska. Po 10 kwietnia 2010 r.
weszliśmy w inną rzeczywistość.
Katastrofa smoleńska przeorała
Polskę. I przeniosła granice tego, co
akceptowalne. Spór, czy prezydencki Tu-154 rozbił się w wyniku błędu pilotów, czy w wyniku zamachu
bombowego, wprowadził Polaków
na niespotykany wcześniej poziom
emocjonalnego zaangażowania.
Ta atmosfera przejechała się po
mediach jak walec. Smoleńsk niebywale wzmocnił procesy, które już
wcześniej nabierały tempa. Mieliśmy
wprawdzie przed rokiem 2010 w debacie publicznej oskarżenia o agenturalność, ale było to traktowane
jako coś skandalicznego – natomiast
po Smoleńsku stało się czymś naturalnym. Już nie zapierającym dech

Nic nowego pod słońcem! W roku 1869 Adam Asnyk pisał jako poeta do publiczności: „Lecz tę rozważcie smutną okoliczność: Tacy poeci,
jaka jest publiczność!”.

Czas żniw
W takiej Polsce można wszystko.
Mamy kraj podzielony, gdzie każda
grupa wykrzykuje swoją prawdę
i nie chce słuchać argumentów
innych.
W tym świecie nie ma też arbitra, uznanych autorytetów, którzy
mieliby siłę rozsądzania i łagodzenia
sporów. Przeciwnie, atmosfera jest
taka, że wszystkie chwyty dozwolone. Że nie potrzebujemy już dociekania faktów. Potrzebujemy, jak na
wojnie, słów pocisków. Żeby ranić,
żeby niszczyć. Tego chcą nasze
bańki bądź obsługujący media różni
funkcjonariusze.
Chcą – więc mają. Przykładów jest
bez liku. O kim (o czym) najczęściej
mówią „Wiadomości” TVP? Otóż nie
o Ukrainie, nie o Putinie ani o Unii
Europejskiej czy nawet Mateuszu

Choć marzyliśmy o BBC, narodziły się nam media
zaangażowane, broniące swoich faworytów,
atakujące przeciwnika. Coraz bardziej zawzięcie.
ewenementem, ale normalnym sposobem bycia. Widzimy to zresztą
przy każdej okazji – gdy politycy PiS
i PO wymyślają sobie nawzajem od
agentów Putina.
Dorzućmy do tego jeszcze jeden
element – media społecznościowe,
te wszystkie facebooki i twittery.
Dziś media społecznościowe to
bańki, w których prawda miesza się
z kłamstwem, gdzie komplementuje
się swoich, a wygraża prawdziwym
lub domniemanym przeciwnikom.
Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista – okazuje się, że i swoje media,
i swoje bańki traktujemy nie jako
miejsce poszukiwania wiadomości,
ważnych dla nas faktów, wymiany
opinii, ale raczej jako miejsca, gdzie
chcemy czuć się dobrze, gdzie mamy znaleźć potwierdzenie naszych
przekonań.

Morawieckim. Tematem numer 1
jest Donald Tusk. Jak wyliczono,
w 88 wydaniach „Wiadomości” Tusk
był tematem... 606 razy. Wiadomo,
w jakim kontekście.
Wojenna retoryka mediów i aplauz
widowni to dla polityków marzenie.
Bo jakże łatwo wtedy ustawić świat
na zasadzie prostej dychotomii. My
– to ci dobrzy, którzy zawsze mają
rację. Oni – to ci źli. I nawet jeśli ten
nasz popełni jakiś błąd, zrobi coś nie
tak, to przecież nie można go potępiać. Bo chce dobrze, bo jego potępienie nas osłabi itd. Wojna w Ukrainie i poczucie zagrożenia pogłębiają
tę atmosferę. Najbardziej idiotyczne
żądania nabierają powagi, jeżeli powie się, że to dla obrony ojczyzny.
I tak można bez końca.

Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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NIETYKALNY
Kard. Dziwisz zbyt dużo wie, by narażać jego i Watykan
na publiczną spowiedź czy proces
Jarosław Makowski
1.

Wydaje się trochę zagubiony. Mówi
wolno, czasami nieskładnie. Sprawia
wrażenie pokornego. Chodzi w aurze
nietykalności. Nikt nie kwestionuje jego
sądów. Dziennikarze spijają z jego ust
nawet kuriozalne opinie. Wierni widzą
w nim niemal Jana Pawła II – tyle lat
przy papieżu Wojtyle! Zawsze w cieniu,
zawsze w dalszym planie. Jego drugie
imię to służba. Tak przez wiele lat postrzegany był kard. Stanisław Dziwisz.
Słusznie określano go mianem kustosza relikwii i dziedzictwa Jana Pawła II.
Zresztą skrupulatnie ich strzegł. I wykorzystywał ten swój monopol.
Ale to tylko jedno oblicze Don Stanislao, jak mówi się o nim w Rzymie.
Drugie było nieznane szerokiemu gronu
odbiorców, tymczasem Dziwisz to wytrawny rozgrywający zakulisowych pojedynków. Jedna z najbardziej wpływowych postaci czasów pontyfikatu Jana
Pawła II. Człowiek od – mówią niektórzy
– „brudnej roboty”. Wiedzący wszystko
o kulisach życia watykańskiego. Otaczający się wpływowymi i konserwatywnymi wspólnotami w Kościele, członkami
Opus Dei czy Legionistami Chrystusa.
W końcowym okresie życia papieża nazywany nawet „wicepapieżem”. Jeden
z księży opowiadał mi, że „Staś” miał
nieograniczony dostęp do Wojtyły, gdy
ten był na łożu śmierci. Inni współpracownicy papieża takiego przywileju nie
mieli. Dlatego, gdy czekano na decyzje
Jana Pawła II, wychodził Dziwisz i mówił, że „taka jest wola papieża”. I tylko
nikt nie był pewien, czy to rzeczywiście
decyzja Jana Pawła II, czy ogłaszającego wolę.
Dziś kard. Stanisław Dziwisz przestał
być nietykalny. Ze świecą też szukać
tych, którzy braliby jego oświadczenia
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czy zapewnienia, że jest czysty jak łza
i łagodny jak baranek, za dobrą monetę. Co takiego się stało, że zmieniła
się ocena sekretarza Jana Pawła II?
Otóż na działalności kard. Dziwisza
kładzie się cieniem jego posługa jako
metropolity krakowskiego. To wtedy
trafił do niego ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ze świadectwem Janusza
Szymika, który wyznał, że jako chłopiec był molestowany seksualnie
przez swojego ówczesnego proboszcza Jana Wodniaka. Według mężczyzny do kontaktów seksualnych
między nim a duchownym w latach
1984-1989 dochodziło aż kilkaset razy. Kard. Dziwisz, twierdzi ks. Isakowicz-Zaleski, miał zapoznać się z dokumentacją, ale nic nie zrobił. Przez
pewien czas nawet utrzymywał, że
żadnego listu od Szymika nie widział.
Potem jednak list odnalazł się w kurii
w Krakowie. Ks. Wodniak przez kolejne lata pracował z dziećmi i młodzieżą. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy biskupem bielsko-żywieckim
został Roman Pindel, który wszczął
oficjalne dochodzenie. Proces ten
doprowadził do skazania oskarżanego duchownego. Sam pokrzywdzony
Janusz Szymik napisał także list do
papieża, w którym poprosił o pilne
wyjaśnienie ewentualnej roli kardynała w tuszowaniu pedofilii w Kościele.
Kard. Dziwisz bronił się przed
zarzutami o zaniechanie działań.
W wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej były metropolita
krakowski przyznał, że „faktycznie
to była straszna rzecz”. „Ale nie rozumiem – mówił dalej – dlaczego
wszyscy, na miłość Boską, chcą
wmówić, że jest to moja wina, tymczasem w ogóle go nie znałem ani
nigdy nie widziałem, a rzecz działa
się na przełomie lat 80. i 90., kiedy
nie było mnie w Polsce”. Problem
w tym, że niemal wszystkie sprawy o molestowanie dotyczą przeszłości, a to, czy kardynał był wtedy
w Polsce, czy nie, nie ma żadnego
znaczenia. Faktem jest, że zlekceważył materiały dostarczone mu przez
ks. Isakowicza-Zaleskiego.
Gdy jednak pętla oskarżeń o krycie skandali pedofilskich zaczęła wokół kard. Dziwisza się zaciskać, ten wyciągnął asa z rękawa.
I powiedział, że pojawiają się głosy

krytyczne wobec św. Jana Pawła
II, że jest on atakowany w swojej
ojczyźnie. „Widzę – mówił Dziwisz
– że ta Polska jest inna niż ta, którą
była kilkadziesiąt lat temu, była zachwycona papieżem, zachwycona
jego nauczaniem. Teraz – doprecyzował – żeby uderzyć w papieża, to
trzeba też uderzyć w ludzi, którzy
z nim współpracowali. To była nasza
służba papieżowi, a poprzez papieża
mojej ojczyźnie. Jeśli moja ojczyzna
tego nie widzi, a kiedyś widziała, to
niewątpliwie powoduje u mnie ból,
ale przebaczam”. Innymi słowy,
ten, kto krytykuje działalność kard.
Dziwisza, uderza zarazem w Jana
Pawła II. I odwrotnie. Te ataki to akt
niewdzięczności, które bolą kardynała, gdyż on – jak mówi – poświęcił
swoje życie, służąc z całych sił
Kościołowi i ojczyźnie.

2.

Ujawniane, głównie przez media, skandale pedofilskie sprawiły,
że Kościół dotknął jeden z największych kryzysów w najnowszej historii. Tym bardziej że proces ujawniania nadużyć seksualnych księży
jeszcze się nie skończył. Jedno za to
jest pewne: Kościół, także w Polsce,
systematycznie i z premedytacją je

z ks. Isakowiczem-Zaleskim, który
tak komentował pobyt watykańskiego hierarchy: „Dobrze oceniam
postawę kard. Bagnasco. Pytania
były konkretne. Widać jego ogromny profesjonalizm i obiektywizm, bo
bardzo wnikliwie dopytywał o pewne szczegóły. Widać było, że chce
poznać prawdę”.
Dziś znamy już efekt pracy kardynała, który przekazała opinii
publicznej nuncjatura w Polsce.
W krótkim oświadczeniu czytamy,
że „Stolica Apostolska zbadała dokumentację dostarczoną przez kard.
Angelo Bagnasco, emerytowanego
arcybiskupa Genui, zebraną podczas jego wizyty w Polsce w dniach
17-26 czerwca 2021 r., której celem
była weryfikacja niektórych przypadków związanych z działaniami kard.
Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa
metropolity krakowskiego (20052016). Analiza zebranej dokumentacji pozwoliła ocenić te działania kard.
Stanisława Dziwisza jako prawidłowe
i w związku z tym Stolica Apostolska
postanowiła dalej nie procedować”.
Lakoniczność albo wręcz pewien
rodzaj arogancji komunikatu zdumiewa. Czytamy, że komisja weryfikowała tylko „niektóre przypadki”,

Watykańska komisja badała tylko „niektóre przypadki”,
choć powinna się zająć wszystkimi.
tuszował. Ten proceder legitymizowany był zarówno przez korporacyjną strukturę kościelnych instytucji,
jak i przekonanie duchownych, że
dobro Kościoła jest ważniejsze niż
dobro ofiar. Dzieci. Z tego powodu
Kościół znalazł się na cenzurowanym, a Watykan nie może przechodzić do porządku dziennego nad
oskarżeniami wysuwanymi nawet
wobec tak ważnej i wpływowej postaci jak kard. Stanisław Dziwisz.
Dlatego Stolica Apostolska powołała specjalną komisję do zbadania zarzutów wobec byłego
metropolity Krakowa. Jej przewodniczącym został kard. Angelo
Bagnasco, który w czerwcu ubiegłego roku przyjechał do Polski, by
zbadać sprawę. Rozmawiał również

choć – jak się zdaje – powinna zająć
się wszystkimi, jeśli o nich wiedziała. A wiedzieć powinna, bo nie jest
to tajemnicą. Następuje też swoiste
rozgrzeszenie kard. Dziwisza, gdy
padają słowa, że jego działania były
„prawidłowe”. Nie dziwi zatem, że
hierarcha takie rozstrzygnięcie przyjął z entuzjazmem. Niemal natychmiast z pełną satysfakcją oznajmił, że
wyraża wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by w odpowiedzialny sposób odnieść się do
wysuwanych pod jego adresem zarzutów. I dodał, że komunikat „przyczyni się nie tylko do wyjaśnienia
sprawy, ale także do przywrócenia
pokoju ducha wszystkim osobom,
które czuły się dotknięte posądzeniami, z jakimi się spotkałem”. Co teraz?
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KOŚCIÓŁ
Czy możemy uznać, że sprawa jest
skończona zgodnie z zasadą Roma
locuta, causa finita?

3.

Nie. I to z kilku powodów. Po
pierwsze, sam komunikat nuncjatury
w Polsce, że kard. Dziwisz jest czysty
jak łza, sprawia, że pytania i wątpliwości dopiero narastają. A ta jego
lakoniczność pokazuje tylko determinację Watykanu, aby sprawę zakończyć. Pozostaje kluczowe pytanie: na
podstawie jakich dowodów i czyich
świadectw Stolica Apostolska stwierdza, że sprawa zaniedbań kard. Dziwisza jest skończona? Mający ją zbadać
kard. Angelo Bagnasco rozmawiał
z duchownymi, jednak nie rozmawiał
z… ofiarami. Jak można wydać takie
oświadczenie, jeśli nie wysłuchało się
głosu pokrzywdzonych, dokładnie
rzecz biorąc, Janusza Szymika?

przez Watykan, nie podlegała jego
bezpośredniej jurysdykcji. Takie alibi wystawia Dziwiszowi dr Michał
Skwarzyński z KUL – prawnik związany z Ordo Iuris. W swojej analizie
przekonuje, że przepisy uprawniające metropolitę do wszczęcia postępowania wobec biskupa z innej
diecezji w obrębie jego metropolii
weszły w życie dopiero 1 czerwca
2019 r. na mocy listu apostolskiego
motu proprio Franciszka Vos estis
lux mundi (Wy jesteście światłem
świata). Tyle że to mydlenie oczu.
A w zasadzie argumentacja, która
jeszcze mocniej pogrąża kardynała.
Bo wygląda to tak, jakby Stanisław
Dziwisz wiedział o przestępstwie,
ale nie interweniował, gdyż na mocy obowiązującego wtedy prawa
kanonicznego nie musiał. Może
i nie musiał, ale jako człowiek, jako chrześcijanin i jako duchowny

Kard. Angelo Bagnasco nie rozmawiał z ofiarami.
Jak można oczyścić Dziwisza z zarzutów,
jeśli nie wysłuchało się głosu pokrzywdzonych?
Kiedy pytam dziś ks. Tadeusza
Isakowicza-Zaleskiego, który dostarczył dokumenty i świadectwa ofiar
kard. Dziwiszowi i który rozmawiał
z wysłannikiem Stolicy Apostolskiej,
to w jego głosie pojawia się rozczarowanie. „Oświadczenie Watykanu
nie zamyka sprawy – mówi, i dodaje: – Kiedy kard. Bagnasco był w Polsce i gdy rozmawiał ze mną, miałem
przekonanie, że chce poznać sprawę. Dlatego dziwi mnie, że po tylu
miesiącach pracy i sprawdzania faktów zaniechania kardynała próbuje
się zakończyć lakonicznym stwierdzeniem”. Kard. Dziwisz może więc
uznać, że sprawa znalazła swój finał.
Natomiast ani ofiary, ani opinia publiczna nie uznają jej za zakończoną.
Po drugie, są tacy, którzy twierdzą, że kard. Dziwisz zgodnie
z prawem kanonicznym nie miał
obowiązku działać w sprawie wykorzystywanego Janusza Szymika,
ponieważ diecezja bielsko-żywiecka, gdzie doszło do nadużyć, gdy
ordynariuszem był kolega kardynała bp Tadeusz Rakoczy, ukarany
ostatecznie za tuszowanie skandali
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– powinien podjąć działania. Tym
bardziej że dokumentację i świadectwa ofiar dostarczył mu osobiście,
jak dziś mówi, ks. Isakowicz-Zaleski.
Mało tego, kardynał wiedział już dokładnie, do czego prowadzi polityka
tuszowania przez Watykan skandali
pedofilskich. Ba, nie tylko wiedział,
ale jako „wicepapież” był nawet jej
częścią. A mimo to umył ręce, zasłaniając się prawem kanonicznym.
Po trzecie wreszcie, wiadomo, że
kard. Dziwisz, który był sekretarzem
Jana Pawła II, to chodząca szafa tajemnic Watykanu. Wyrok oczyszczający w jego sprawie wydali ludzie,
którzy są jego znajomymi. Kolegami. Możemy tylko się domyślać, że
były sekretarz papieża Wojtyły zna
ich niejeden sekret. Stolica Apostolska uznała zatem, że mniejszą stratą
będzie medialne oburzenie po jej
oświadczeniu niż dopuszczenie do
sytuacji, w której kard. Dziwisz zaczyna się bronić i wyjaśniać swoje
zachowanie oraz decyzje. Jak może
wyglądać jego obrona, widzieliśmy
podczas wywiadu dziennikarza TVN
Piotra Kraśki z kardynałem: Dziwisz

nie był w stanie odpowiedzieć na
najprostsze pytania, zasłaniał się
tym, że nie wie, nie pamięta, nie widział, nie słyszał.

4.

Oto więc Watykan uznał, że lepiej zakończyć sprawę kard. Dziwisza, narażając się na krytykę, niż ją
roztrząsać, co mogłoby się okazać
otwarciem szafy, z której wysypią
się rozmaite trupy chowane tam
przez lata przez byłego sekretarza
Jana Pawła II. To zaś oznaczałoby
trzęsienie ziemi nie tylko w polskim
Kościele, ale także w Stolicy Apostolskiej. Krótko: kard. Dziwisz zbyt
dużo wie, by narażać jego i Watykan
na publiczną spowiedź czy proces.
Tyle że minęły już bezpowrotnie
czasy, kiedy, jeśli Rzym coś powiedział, sprawę uznawano za zakończoną. Dziś aroganckim oświadczeniem,
że kard. Dziwisz zachował się, jak
trzeba, Stolica Apostolska powoduje
raczej, że pojawia się więcej wątpliwości i pytań niż jasnych odpowiedzi. Dlatego kard. Stanisław Dziwisz
nie może spać spokojnie. Szczególnie że na jego działalności kładą się
cieniem nie tylko polskie sprawy.
Na rzetelne dochodzenie i wnikliwy opis wciąż czeka historia największego seksualnego drapieżnika, jakim
był kard. Theodore Edgar McCarrick
– hierarcha, który błyskotliwą karierę
zawdzięcza w dużym stopniu zażyłości z Don Stanislao. Obiekcje budzą
też kontakty kardynała z założycielem
Legionistów Chrystusa – meksykańskim księdzem Marcialem Macielem
Degollado, który przez kilkadziesiąt
lat gwałcił chłopców, w tym własne
dzieci, dziewczęta, współżył również
z kobietami. Z młodocianych ofiar robił współpracowników, których – jeśli
pozostawali posłuszni – awansował,
a jeśli mu się sprzeciwiali – wyrzucał.
Tak stworzył sektę związaną zmową
milczenia i scementowaną władzą,
hierarchicznym posłuszeństwem
i wspólnictwem w licznych zbrodniach. Wszystko to sprawia, że choć
kard. Stanisław Dziwisz chciałby
swoją szafę z przeszłością zaryglować na cztery spusty, upominająca
się o prawdę rzeczywistość – w tym
ofiary – nie pozwoli na tę amnezję.

Jarosław Makowski

