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Zamykam oczy i widzę, jak spełniło się marzenie 
o Polsce jako krainie tysięcy wiatraków. Marzenie lobby-
stów i polityków, do których lobbyści skutecznie dotarli. 
Musieli, bo bez decyzji polityków nie można budować 
wiatraków tuż przy domach i zabudowaniach. Otwieram 
oczy i widzę firmy, które świetnie zarabiają, bo im wiatrak 
bliżej, tym przedsięwzięcie jest tańsze, a zysk większy. 
Znowu zamykam i widzę las wiatraków zaglądający do 
okien apartamentów w Wilanowie, Sopocie czy Konstan-
cinie. A może także w Zakopanem. No, ze stolicą Tatr to 
jednak przesadziłem. Górale są zbyt nerwowi na takie nu-
mery. A szczególnie, gdy wieje halny. Tyle wiatru niestety 
tam się marnuje. Żartuję. Może trochę, choć sprawa jest 
poważna. Nie jestem przeciwnikiem wiatraków ani ferm 
fotowoltaiki. Pod warunkiem że stawiane są tak, że nie 
rujnują życia ludziom, którzy pobudowali domy nie z my-
ślą, że tuż za oknem będą mieli wiatrak albo hektar paneli 
fotowoltaiki. Czy tak wiele chcą?

Politycy kochają mówić, że najważniejszy jest czło-
wiek. Ciągle słyszymy, że po pierwsze człowiek. Ale 
który? Gdzie jest ten człowiek, o którym mówią? Z pew-
nością nie jest nim ten, któremu nie da się wmówić, 
że wiatrak szemrze ciszej niż lodówka nowej generacji. 

I że musi się zgodzić na budowę, bo wojna na Ukrainie. 
A jak pyta, dlaczego postępem ma być instalowanie sta-
rych niemieckich wiatraków, których tam się pozbywają, 
to słyszy, że teraz już tak nie będzie. A co? Niemcy już 
wszystkie starocie sprzedali? 

Nie jestem przeciwko wiatrakom, jako ważnej części 
OZE. Ale lekceważenie tych, którym chce się je posta-
wić przed domem, uważam za bezczelność i krótko-
wzroczną arogancję. Słyszymy argumenty tylko jednej 
strony. Tej, która na wiatrakach zarabia. A głosy tych, 
których to rzekome dobrodziejstwo spotkało, nikną 
gdzieś wśród nacisków i presji, żeby szybko zmniejszyć 
dozwoloną odległość wiatraka od domu.

Chwalebnym wyjątkiem w tym jednogłosie jest re-
portaż Marcina Wójcika w „Dużym Formacie”. Podaję za 
nim kilka cytatów. Ku refleksji: „Najgorzej, kiedy turbina 
szuka wiatru i się przestawia. To daje straszny warkot, 
jakby pociąg przejeżdżał”, „Do najbliższego wiatraka nie 
mam nawet 500 m, w nocy jest najgorzej, śwista, jakby 
samolot chciał wystartować, a nie mógł”. 

I co ci ludzie mają z tym zrobić? Branża wiatrakowa 
wygrywa. Gminy będą miały dodatkowe dochody. A los 
zwykłych ludzi? Czy to kogoś jeszcze obchodzi?

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Wiatraki w Wilanowie
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 Kryptowaluty to magnes na oszustów 
Cały czas tylko hasła: finansowa re-

wolucja, bańka spekulacyjna, oszustwa, 
kradzieże, niezależność, wolność... A naj-
większym draństwem są zużyte zasoby 
energetyczne, aby „wykopać” te krypto-
waluty. Energia elektryczna potrzebna do 
zasilania „koparek” i do ich chłodzenia 
nie bierze się znikąd!

Kuba Małecki

Gdynia. Modernizacja i jej ofiary 
Pan Grzegorz Piątek, autor nagro-

dzonej Paszportem „Polityki” książki 
„Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, 
modernizacja 1920-1939”, mówi, że 
Kaszubom w Gdyni brakowało tzw. 
niemieckiego porządku. Mój dziadek 
ze strony Matki był Kaszubem od pokoleń, babcia pochodziła 
z Nadrenii Północnej-Westfalii i nigdy nie słyszałam, żeby na-
rzekali na czasy, gdy powstawała Gdynia. W czasie wojny nie 
podpisali żadnej niemieckiej listy. Za to mieli być wywiezieni 
do Stutthofu. Uprzedzeni o tym zdążyli się ukryć. Urodziłam 
się w Gdyni. Była pięknym miastem – z zielonymi skwerami 
i basenem na Redłowskiej Polance. Stara zabudowa, ta sprzed 
wojny, jest ładna, trochę po wojnie też jeszcze sensownie bu-
dowano. A teraz mamy upiorną budowlę nad morzem. Skwery 
także już są zabudowane, zieleni właściwie nie ma. Szkoda.

Waleria Lubner

FOT. ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

zdjęcie tygodnia

Miejsce katastrofy ukraińskiego śmigłowca pod Kijowem. Na pokładzie byli szef MSW Denys Monastyrski, 
jego pierwszy zastępca Jewhenij Jenin i jeszcze jeden wiceminister, Jurij Łubkowycz, oraz trójka innych 
pracowników MSW i trzech członków załogi. Wszyscy zginęli. Łącznie mowa jest o 14 zabitych i 25 rannych.

  1200 i dalej 
Redaktorowi Naczelnemu, jednemu z pionierów uczciwości 

dziennikarskiej, a także całemu zespołowi oraz współpra-
cownikom – niezależnie od pełnionych funkcji – dziękuję za 
1200 numerów „Przeglądu”. 

W komentarzu w nr. 1/2023 redaktor Jerzy Domański na-
pisał: „»Przeglądowi« nie brakuje odwagi. Choć bardziej ceni-
my rozum, rozsądek, wiedzę i fakty. 
Zwłaszcza gdy piszemy o historii”. 
Za tę ostatnią działalność niżej pod-
pisana szczególnie Państwu dziękuje. 
Jestem bowiem potomkinią tych, któ-
rzy wszystko systematycznie tracili 
w czasie trzech zaborów, I i II wojny, 
jak również tzw. repatriacji. To przede 
wszystkim z myślą o nich, ale i do wiadomości ogółu społe-
czeństwa, opracował swoją „Kresową Atlantydę” prof. Stani-
sław Sławomir Nicieja. Informację o bezcennej pracy profesora 
zamieścili Państwo w „Przeglądzie” nr 53/2022.

Zdaję sobie sprawę – bo i w prasie jako młoda dziewczy-
na, krótko po wojnie, pracowałam – ile wiedzy, energii i nieraz 
autentycznego poświęcenia potrzeba, aby redagować dziennik 
czy tygodnik. Nie warto jednak rezygnować z takiej walki. Czy-
telnicy – szczególnie ci młodsi – autentycznie potrzebują takich 
mentorów i takiej busoli.

Szanowny i drogi, niezłomny jak rzadko Redaktorze Naczel-
ny, życzę Panu i całemu Pańskiemu otoczeniu naprawdę wielu 
sukcesów i jak najmniej trosk w pracy.

Elżbieta Kucharska
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PRZEBŁYSKI191 tys. osób pobiera 
w Polsce świadczenie pielę-
gnacyjne z tytułu opieki nad 
niepełnosprawnymi dziećmi. 
Jeśli opiekunowie zrezy-
gnują z zatrudnienia, mogą 
otrzymać 2458 zł świadcze-
nia pielęgnacyjnego.  
Panie premierze,  
jak za to przeżyć?

•
Paszporty „Polityki” 2022 
otrzymali: Jan Holoubek 
(film), Jakub Skrzywanek 
(teatr), Anna i Jakub Gór-
niccy, znani jako Outriders 
(kultura cyfrowa), Agata 
Słowak (sztuki wizualne), 
Grzegorz Piątek (litera-
tura), Anna Sułkowska-
-Migoń (muzyka poważna), 
Przemysław Jankowiak 
– 1988 (muzyka popularna) 
oraz Dorota Masłowska, 
Ryszard Poznakowski 
i Wilhelm Sasnal jako 
kreatorzy kultury.

•
7,86 bln zł wyniosła 
w 2022 r. wartość przele-
wów w systemie Elixir.

•
Ponad 500 osób zatrudnia 
już rządowa spółka Cen-
tralny Port Komunikacyjny. 
A niezależnie od tego korzy-
sta z usług wielu ekspertów 
z firm zewnętrznych. Średnie 
zarobki w CPK przekroczyły 
13 tys. zł (brutto).

•
W 25. rankingu Fundacji 
Edukacyjnej „Perspekty-
wy” najlepszymi liceami 
ogólnokształcącymi w Polsce 
są: XIV LO im. Stanisława 
Staszica w Warszawie, 
V LO im. Augusta Wit-
kowskiego w Krakowie, 
XIII LO w Szczecinie i Uni-
wersyteckie LO w Toruniu. 
Wśród techników wygrało 
Technikum Mechatronicz-
ne nr 1 z Warszawy przed 
Technikum Łączności 
nr 14 z Krakowa i Tech-
nikum Elektronicznym 
z Lublina.

•
Będą dłuższe urlopy rodzi-
cielskie dla ojców i nowy 

urlop opiekuńczy. Wydłużo-
ne zostaną elastyczne formy 
czasu pracy dla rodziców do 
ósmego roku życia dziecka.

•
Prof. Jakub Urbanik, 
wykładowca UW, wniósł 
o wszczęcie postępo-
wania dyscyplinarnego 
wobec Marcina Warchoła, 
który z ramienia Solidarnej 
Polski jest wiceministrem 
sprawiedliwości, a także 
adiunktem na UW. Warchoł 
nazwał „Sylwester Marzeń” 
TVP sylwestrem wynaturzeń 
i popisał się wieloma homo-
fobicznymi tekstami.  
Rektor UW prof. Nowak  
gra na zwłokę.

•
Po 58 dniach polarnik 
Mateusz Waligóra doszedł 
do bieguna południowego. 
W temperaturze minus 
40 st. C ciągnął specjal-
ne sanie z ekwipunkiem. 
Jest czwartym Polakiem, 
który zdobył ten biegun. 
Wcześniej dokonali tego 
Marek Kamiński, Małgorzata 
Wojtaczka i Jacek Libucha.

•
Polska Grupa Górnicza 
sprzedała w 2022 r. 
w sklepie internetowym 
1,5 mln ton węgla i miałów 
węglowych.

•
Do wielu problemów 
z Trybunałem Konstytucyj-
nym doszedł jeszcze jeden. 
Z Julią Przyłębską, która 
okopała się na stanowisku 
prezeski. Zmiany domagają 
się m.in. Bogdan Święcz-
kowski i Mariusz Muszyński. 
Szykuje się więc skok Ziobry 
na Trybunał.

•
Jakub Kumoch, były szef 
Biura Polityki Między-
narodowej w Kancelarii 
Prezydenta, został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim 
OOP „za wybitne zasługi 
w służbie dyplomatycznej”. 
Najwybitniejszym osiąg- 
nięciem Kumocha była 
rozmowa prezydenta Dudy 
z rzekomym Macronem.

Piński o Mazurku
Nie wiemy, czy opinia Jana Pińskiego 

ucieszyła znanego celebrytę medialnego 
Roberta Mazurka, czy wręcz przeciwnie. 
Zdaniem Pińskiego „Mazurek to mądry 
propagandzista PiS. Zdarza mu się krytyko-
wać władze partyjne, dzięki czemu może uchodzić za dziennika-
rza obiektywnego. Faktycznie odwala bardzo ważną propagandę. 
Dociera do tych, którzy odrzucają chamski przekaz topornej pro-
pagandy PiS. Przekaz Mazurka jest taki: PiS ma dużo wad, ale 
spójrzcie na opozycję, przecież ona jest jeszcze gorsza” („Najwyż-
szy Czas”). Piński miał okazję pracować z Mazurkiem w „Uważam 
Rze”. Ten już w 2012 r. zarabiał tam 25 tys. zł miesięcznie. Ale 
prawdziwa kasa to ostatnie lata. Na dodatek brat Mazurka został 
za PiS prezesem spółki skarbu państwa zajmującej się nierucho-
mościami. Choć nie miał z tą branżą nic wspólnego.

Wyszkowski nadaje z toi toia
Iga Świątek pokazuje klasę nie tylko 

na korcie. Wsparła 31. Finał WOŚP Jurka 
Owsiaka. W czasie licytacji będzie można 
wygrać dwuosobowe zaproszenie na jej 
mecz w pierwszej rundzie French Open 
i wszystkie mecze, które będą tego dnia 
w Paryżu, na przełomie maja i czerwca. 

Na licytacji będzie też rakieta, którą Świątek wygrała turnieje 
Roland Garros i US Open. A na deser osobiste spotkanie z teni-
sistką. Fajny gest. Jednak nie dla każdego. Odezwał się Krzysztof 
Wyszkowski, zawodowy paszkwilant: „Mówili, że ojciec porządny, 
a tu jednak zwykła siemana tandeciara. Szkoda…”. Nawet jak na 
dojną zmianę Wyszkowski to wyjątkowy palant.

Ja prosić, nie strzelajcie
Który to Polak mógł w czasie meczu z Argentyną na mistrzo-

stwach świata gawędzić z obrońcą biało-niebieskich? Nicolás 
Tagliafico w czasie internetowej transmisji na platformie Twitch 
opowiadał: „Kiedy zdobyliśmy drugiego gola, około 60. minuty, 
jeden z Polaków powiedział do mnie, najlepiej jak potrafił po hisz-
pańsku: nie atakujcie więcej, wystarczy”.

Następna bramka Argentyńczyków mogła Polskę wyelimi-
nować. I skończyłoby się na fazie grupowej. Ciekawe, kto tak 
desperacko prosił Argentyńczyka o litość. Podobno kiedyś grał 
w Hiszpanii, a teraz w Arabii Saudyjskiej. Najbardziej tą rozmową 
interesują się Meksykanie, bo to oni wyszliby z grupy. I zagrali 
z Francją.

Anioł z kiszonymi ogórkami
Z czym wam się kojarzy sesja 

budżetowa rady miasta? Masa 
liczb, tabel i wykresów. Nuda. Ale 
nie w Zielonej Górze. Tam radna PiS 
łączy sesję z jarmarkiem. Eleonora 
Szymkowiak przychodzi na te sesje 
w przebraniu. Była już bożonarodzeniowym drzewkiem. Na sobie 
miała świecące lampki i łańcuchy choinkowe. W tym roku zielo-
nogórzanie zobaczyli anioła. W wersji dla przedszkolaków. Nad gło-
wą Szymkowiak miała aureolę, a na ramionach ogromne skrzydła. 
Dopełnieniem całości były zaś kiszone ogórki. Popularna zakąska,  
nie tylko wśród wyborców dojnej zmiany.
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Jakie są granice możliwości sztucznej inteligencji?
Prof. Halina KwaśnicKa,
specjalistka w zakresie sztucznej inteligencji, 
Politechnika Wrocławska i WSB Wrocław

Nikt nie wie tego na pewno, ale uważam, że sztuczna in-
teligencja nie dorówna ludzkiej pod względem kreatywności. 
Potrafi o niebo lepiej od nas przetwarzać ogromne zbiory da-
nych i znajdować w nich wzorce, ale wielkie odkrycia czy prze-
łomowe dzieła sztuki wymagają czegoś więcej – odrzucenia 
dotychczasowych wzorców i zaproponowania czegoś zupełnie 
nowego. Ada Lovelace, pierwsza programistka w historii, już 
w 1843 r. stwierdziła, że maszyny nigdy nie będą tak inteligent-
ne jak ludzie, ponieważ mogą robić tylko to, do czego je zapro-
gramowano. Wydaje mi się, że na zawsze niedostępne będą 
dla nich także intuicja, emocje czy empatia, bo ich również nie 
da się zapisać w postaci algorytmów. Powiem więcej: mam 
nadzieję, że tak będzie, bo choć jestem „zakochana” w sztucznej 
inteligencji, chcę wierzyć, że człowiek jednak czymś się różni od 
tworzonego przez siebie oprogramowania.

Dr Hab. aleKsanDra PrzegalińsKa,
futurolożka, Akademia Leona Koźmińskiego

Horyzont jej rozwoju jest trudny do przewidzenia, ponieważ 
ta dziedzina bardzo szybko się rozwija. Znakomita część eks-
pertów uważa, że w przyszłości AI będzie coraz bardziej zin-
tegrowana z różnymi aspektami naszego codziennego życia, 

takimi jak transport, opieka zdrowotna i komunikacja. Ponadto 
oczekuje się, że będzie nadal doskonalić się w przetwarzaniu 
języka naturalnego, widzeniu komputerowym czy podejmowa-
niu decyzji. Trwają również pierwsze badania nad AGI (Artificial 
General Intelligence). Niektórzy już teraz mówią o stworzeniu 
ASI (Artificial Superintelligence), mającej zdolność uczenia się 
i rozumienia podobną do ludzkiej, a nawet przekraczającej kolek-
tywną inteligencję ludzkości. Warto jednak zauważyć, że istnieją 
obawy dotyczące możliwych konsekwencji rozwoju AI, m.in. 
wypierania miejsc pracy i pogłębiania nierówności społecznych. 
Dziś nie wydaje się, żeby badania nad rozwojem AI można było 
zatrzymać, ale stało się tak w przypadku innych przełomowych 
technologii, np. klonowania.

walDemar siwińsKi,
prezes IREG Observatory

Nie istnieją, niestety. Stanisław Lem powiedział kiedyś, 
w kontekście literatury science fiction, że to, co ktoś napisze, 
ktoś inny na pewno zrealizuje. I rzeczywiście okazuje się, że 
nie ma takich katastroficznych wizji, które w jakichś wymia-
rach czy momentach by się nie ziszczały. Sztuczna inteligencja, 
przynosząca dużo rozwiązań polepszających nasze życie, jest 
jednocześnie źródłem wielu zagrożeń. Jeśli się nie ockniemy, 
wszystkie czarne scenariusze nakreślone przez pisarzy mogą się 
urzeczywistnić.
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Robert Walenciak

Dlaczego Jarosław Szymczyk 
wciąż jest komendantem głównym 
policji? Dlaczego jeszcze nie zo-
stał zdymisjonowany? W ostatnich 
dniach media nie nadążają z infor-
mowaniem o kolejnych aferach 
i skandalach w tej służbie. Ale zanim 
jedna afera nabierze tak naprawdę 
rozgłosu, już wybucha następna, 
jeszcze bardziej absurdalna.

Wniosek jest prosty – jeżeli coś 
regularnie się powtarza, przestaje to 
być przypadkiem. Staje się normą. 
Tę instytucję przeżera jakaś choroba, 
jakiś rak. Ale – jak widzimy – rządzą-
cych to nie boli. Dlaczego?

Kronika dziwnych wypadków

Przypomni jmy wydarzenia 
z ostatnich dni. Oto lista policyjnych 
przebojów.

• Tajemniczy Hiszpanie nurku-
ją w okolicach Portu Północnego 
i rafinerii. W nocy, w niedzielę, przy 
sztormowej, styczniowej pogodzie. 
Trudno uwierzyć, że rekreacyjnie. 
Wiemy o nich, bo zepsuła się im 
motorówka. Gdyby była sprawna, 
nie wiedzielibyśmy nic. Ale i tak wie-
my niewiele – policja nie ustaliła ich 
tożsamości, po sporządzeniu notatki 
puściła wolno. 

• Komendant główny policji strze-
la w swoim gabinecie z granatnika. 
Pocisk przebija dwa piętra. O tym 
też pisze i mówi, a raczej śmieje się 

z tego szyderczo, pół Polski. My się 
śmiejemy, a PiS współczuje, nazywa-
jąc komendanta ofiarą wypadku.

• Jak nie granatnik – to brat. 
Brat komendanta głównego policji 
Łukasz S. został oskarżony o udział 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej, pranie brudnych pieniędzy i fał-
szowanie faktur VAT. Wszyscy człon-
kowie grupy zostali już zatrzymani 
z wyjątkiem owego brata. Jak serwują 

nam media, stało się tak na pisemne 
polecenie prokuratora regionalnego 
w Lublinie, który nadzoruje sprawę. 
Dodajmy do tego następną informa-
cję mediów – ów brat miał mówić 
członkom gangu, że zapewnia parasol 
ochronny nad działaniami.

• Nie wiadomo, o co chodziło po-
licjantom z komendy w Pruszkowie, 
którzy zabrali dwie nastoletnie dziew-
czyny z miejsca interwencji. Banalnej 
– przy drodze paliło się ognisko, mło-
dzież wezwała straż pożarną. Za stra-
żakami przyjechali stróże prawa. I za-
interesowali się dziewczynami. Nocna 
wycieczka skończyła się za zakrętem, 
kiedy radiowóz uderzył w drzewo. 
Policjanci nie udzielili poszkodowa-
nym pomocy. Złamany nos, złamana 
ręka, możliwe obrażenia wewnętrzne  
– nic to, kazali im się wynosić.

• W dzień kolejnej miesięcznicy 
smoleńskiej do mieszkania, które 
wynajmowała Lotna Brygada Opo-
zycji, grupa organizująca ośmiesza-
jące władzę happeningi, zapukali 
policjanci. Nie, nie do drzwi, tylko do 
okna. A dostali się tam na strażackim 
wysięgniku. Po co pukali? Nie potra-
fili logicznie odpowiedzieć, chodziło 
więc najpewniej o to, by przestra-
szyć, pokazać, że policja jest i czuwa.

• Z tym czuwaniem gorzej wyszło 
w Łomży. Tam miejscowy policjant 
zgubił notatniki służbowe, które za-
wierały dane osób legitymowanych 
od 9 sierpnia 2021 r. do 1 stycznia 
2022 r. Z ich miejscem zamieszkania, 
numerami PESEL, dowodu osobi-
stego i prawa jazdy. Policja wysto-
sowała więc ostrzeżenie do wyle-
gitymowanych, że muszą się liczyć 
z konsekwencjami kradzieży tożsa-
mości. Czyli z tym, że ktoś na ich na-
zwisko weźmie kredyt, zawrze trans-
akcję itd. Jakaż wzruszająca troska…

• Jeżeli jesteśmy przy spra-
wach finansowych, to jeszcze jed-
na wiadomość – Straż Ochrony 
Kolei zatrzymała w nocy dwóch 
policjantów z komendy w Będzi-
nie. Policjanci kradli koks w pobliżu 
stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa.  

Najpierw służy się partii, 
a dopiero potem… 

Ta policja 
lepsza nie będzie 

Policja działa na rozkaz, więc jak kierownictwo  
sobie ją zorganizuje, tak ma. W jednych sprawach jest  
nadzwyczaj czujna i twarda, w drugich – taka jak zawsze. 
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Byli w mundurach, worki z kradzio-
nym towarem wrzucali do służbo-
wego samochodu na cywilnych 
numerach. Wartość ich łupu wyce-
niono na 300 zł.

• I kolejna wiadomość – zastęp-
ca komendanta powiatowego we 
Włodawie odwiedził kolegów w Za-
mościu. Po imprezie, wracając do 
hotelu, najwyraźniej spragniony dal-
szej zabawy, próbował wedrzeć się 
do miejscowej restauracji, rozbijając 
drzwi, zwyzywał wezwany patrol 
policji i wywołał awanturę w hotelu, 
wchodząc do nie swojego pokoju.

Co władzy się podoba?

To tylko najgłośniejsze przypadki 
z ostatnich dni. Przedstawiają one 
policję jako organizację, w której 
króluje bałagan i brakuje czytel-
nych reguł, a funkcjonariusze albo 
czują się bezkarni, albo myślenie 
nie jest ich największym atutem. 
W sposób naturalny rodzi się pytanie:  
dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź nasuwa się sama – 
policja jest formacją mundurową, 
działa na rozkaz, więc jak kierow-
nictwo sobie ją zorganizuje, tak ma. 
Dlatego w jednych sprawach okazuje 

się nadzwyczaj czujna i twarda – 
i za to jest tak naprawdę rozliczana. 
W drugich postępuje tak jak zawsze. 
A jeszcze w innych – hulaj dusza… 

Komendant Szymczyk doskonale 
o tym wie. Dlatego historia z granat-
nikiem, którym bawił się w swoim 
gabinecie, nie spędza mu snu z oczu. 
Nic mu nie grozi, nie z tego jest roz-
liczany. Za to w sprawach, z których 
jest rozliczany, spisał się bez zarzutu. 

Z punktu widzenia szefów MSWiA 
i tego najważniejszego – nadszefa. 
Bo świat Jarosława Kaczyńskiego 
jest wypełniony policjantami, którzy 
z wielką uwagą strzegą jego osoby 
i wykonują jego polecenia.

Nawiasem mówiąc, oprócz po-
licjantów, mundurowych i po cy-
wilnemu, nad bezpieczeństwem 
Jarosława Kaczyńskiego czuwają 
ochroniarze z prywatnej firmy GROM 
Group. Prezes porusza się więc po 
Warszawie w kolumnie złożonej z co 

najmniej czterech pojazdów. 
Dwie limuzyny są partyjne – 
jedna dla Kaczyńskiego, dru-
ga dla opłacanej przez PiS 
ochrony. A oprócz tego ra-
diowóz z umundurowanymi 
funkcjonariuszami i auto na 
cywilnych numerach. Radio-
wozy się wymieniają – gdy 
prezes wyjeżdża z Żoliborza 
i wjeżdża do Śródmieścia, 
przejmuje go ekipa śródmiej-
ska. Natomiast w cywilnym 
samochodzie jadą kryminalni 
z Komendy Stołecznej.

Do ochrony samego domu 
Kaczyńskiego zaangażowa-
nych było na stałe najpierw 
18 policjantów, pracujących 
na trzy zmiany. Potem ich 
liczba została zwiększona do 
40. Umundurowanych oraz 
tajniaków w nieoznakowa-

nych radiowozach. To w dzień po-
wszedni, bo gdy mieliśmy falę pro-
testów organizowanych przez Strajk 
Kobiet i zapowiedź, że demonstranci 
przyjdą przed dom prezesa, do jego 
ochrony rzuconych zostało kilkuset 
mundurowych. A radiowozy zablo-
kowały całą ulicę Mickiewicza.

Możemy się oburzać, że to zwy-
czaje bizantyjskie, wschodnie itd. 
Sęk w tym, że Kaczyńskiemu to się 

podoba. Podczas Strajku Kobiet po 
orzeczeniu trybunału Julii Przyłęb-
skiej był moment, kiedy niektóre 
aktywistki pisały hasła na murach 
kościołów. Wówczas prezes PiS we-
zwał do ochrony świątyń. W niedzie-
lę, uczestnicząc w mszy w kościele 
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, 
pytał stojących obok policjantów, 
dlaczego jest ich tak mało. A gdy 
usłyszał, że jest ich więcej, ale są po 
cywilnemu, początkowo nie uwierzył 
i dzwonił do szefa MSWiA Mariusza 

28 listopada 2020 r. policja 
użyła gazu wobec posłanki 
Barbary Nowackiej.

Świat Jarosława Kaczyńskiego jest wypełniony 
policjantami, którzy z wielką uwagą strzegą jego osoby 
i wykonują jego polecenia.
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Kamińskiego, pytając, czy to praw-
da. Potem kazał się wozić po war-
szawskich kościołach i sprawdzał,  
czy są tam policjanci. 

Dla Kaczyńskiego było też zawsze 
ważne, czy wystarczająca liczba poli-
cjantów ochrania jego miesięcznice. 
Teraz jest ich mniej, bo i miesięczni-
ce są skromniejsze. Ale kilka lat temu 
ochraniały je tysiące funkcjonariuszy. 
Na przykład 10 października 2017 r. 
było ich 1790. Oraz 132 samochody 
osobowe i 190 samochodów tereno-
wych i busów.

Policjanci muszą również być 
widoczni podczas objazdu preze-
sa po Polsce. Jak ustalili posłowie 
PO, tylko w powiecie poznańskim 
23 lipca 2022 r. do ochrony Jarosła-
wa Kaczyńskiego wykorzystano 189 
policjantów i 60 samochodów. W je-
go wyobrażeniu na temat państwa 
policjant jest więc postacią kluczo-
wą. Ma być widoczny, wymuszając 
respekt i szacunek dla siły państwa. 

Policja od środka
W grudniu 2020 r. rozmawialiśmy z dr. Krzysztofem Lie-

delem. Słowa zmarłego 18 kwietnia 2021 r. wykładowcy 
Centrum Szkolenia Policji, byłego naczelnika MSWiA,  
wciąż są, niestety, aktualne…

– Policjant, żeby mógł dobrze się odnajdywać w trud-
nych przecież sytuacjach, musi mieć określone pre-
dyspozycje. To, jak policjanci reagują, zależy w dużym 
stopniu od wyszkolenia i od doświadczenia. (…) Od kilku 
miesięcy kurs podstawowy w policji trwa dwa miesią-
ce. Brakuje policjantów, jest mnóstwo wakatów, więc go 
skrócono, potem policjant sam się kształci. Cóż… Nie 
wiem, czy po dwóch miesiącach potrafi on dobrze mun-
dur założyć. Bo ustawę o policji może sobie przeczyta, 
ale czy ją zrozumie? Za moich czasów szkolenie kursu 
podstawowego trwało dziewięć miesięcy. Przychodzili lu-
dzie i myśmy przez ten czas ich obserwowali. I podczas 
nauki, i po nauce, bo wszyscy mieszkali w szkole. W tym 
czasie mogliśmy stwierdzić, czy kandydat ma predyspo-
zycje do pracy w policji, wyłapać to wszystko, czego nie 
udało się dostrzec na pierwszym etapie selekcji. I wtedy 
z takich ludzi rezygnowaliśmy.

(…) Trzeba sobie jasno powiedzieć: zawód policjanta 
potrzebuje mistrza. Jak nie pochodzisz za starszym ko-
legą, to się nie nauczysz. Obojętnie, czy to prewencja, 
czy kryminalny, musisz mieć mistrza, który cię nauczy, 
który ci pokaże, przy którym będziesz praktykował, który 
będzie stał koło ciebie i zadba, żebyś nie psikał gazem, 
kiedy nie należy psikać.

Policjanci z jednej strony pozują na twardzieli, a z dru-
giej, jak przychodzi szef i coś każe, to są malutcy, bez jaj. 
Wykonują posłusznie, co im się każe. 

– (…) W Polsce tzw. apolityczność w instytucji takiej jak 
policja to wyłącznie slogan. (...) Przecież jest tajemnicą 
poliszynela, że jak chcesz dziś być komendantem komisa-
riatu w Pcimiu Dolnym, to musisz znać lokalnego polity-
ka. Z opcji rządzącej. (...) Politycy mówią o apolityczności 
policji, a potem decydują, kto awansuje, kto nie, kogo 
zwolnimy. Policjanci z kolei szukają kontaktów z lokalny-
mi politykami, (...) tworzą się jakieś niezrozumiałe zależ-
ności. To sprawia, że komendantami, dowódcami zosta-
ją ludzie, którzy nie są do tego przygotowani, nie mają 
doświadczenia, odpowiednich umiejętności ani wiedzy, 
jedyne, co mają, to znajomego polityka, który spowodo-
wał, że się znaleźli w tym miejscu. Nie mówię, że tak jest 
wszędzie – ale tak jest w wielu miejscach. A od takich 
ludzi nie możemy wymagać, żeby mieli te jaja, o których 
pan redaktor mówi. Bo to są ludzie, którzy awansowali 
dzięki politycznym, a nie zawodowym umiejętnościom.
Czyli agresja policji wynika nie z jej siły, tylko ze słabości?

– Tak. I to nie ze słabości rozumianej przez pryzmat 
braku wyszkolenia, tylko słabości jako instytucji. To, że 
policja jest uzależniona od polityków i że politycy bardzo 
często policją sterują ręcznie, powoduje, że mamy nie 
najlepsze kadry dowódcze i komendantów.
A ludzie w policji nie boją się, że jak przyjdzie nowa 
władza, to ich powyrzuca, może skieruje jakieś sprawy 
do sądu, a może i zabierze emeryturę?

– Nikt o tym nie myśli. Jest tu i teraz. Można awanso-
wać, to się awansuje, można dostać podwyżkę, to się ją 
bierze. I tyle.

Stróże prawa na podnośniku, 10 stycznia 2023 r.
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Komendant Szymczyk o tym 
wie. I to Kaczyńskiemu gwarantuje. 
W zamian ma gwarancję – i on, i je-
go podwładni – bezkarności. Przynaj-
mniej za czasów PiS. 

Bijące serce partii

Gdy w listopadzie 2020 r. przez 
Polskę przetaczały się protesty zwią-
zane z ustawą antyaborcyjną, de-
monstrujące kobiety były atakowa-
ne i bite. Są tysiące świadków tych 
ataków, jest to nagrane i udokumen-
towane. Na nagraniu widać np., jak 
policjanci atakują posłankę Barbarę 
Nowacką – gdy pokazuje im legity-
mację poselską, oni psikają jej prosto 
w twarz gazem pieprzowym. Widać 
także, jak policjant po cywilnemu bi-
je kobiety pałką teleskopową. Nie ma 
napisu „policja”, nie legitymuje się, 
nie woła, że jest z policji – wbiega 
w grupę i tłucze.

Te zachowania uszły na sucho. 
Jeżeli jakieś zawiadomienia prze-
ciwko brutalności policjantów trafiły 
do prokuratury – ta umorzyła spra-
wę. Policji bronił też Kaczyński, 
w sposób charakterystyczny 
dla siebie – atakując posłów 
opozycji. „Najpierw ściągnij-
cie te esesmańskie błyskawice 
– wołał do nich. – Wszystkie 
demonstracje, które popiera-
liście, kosztowały życie wielu 
osób. Macie krew na rękach. 
Dopuściliście się zbrodni!”.

Rok wcześniej, wiosną 
2019 r., wokół płockiego kościo-
ła św. Dominika rozlepione zo-
stały plakaty z wizerunkiem 
Matki Bożej Częstochowskiej, 
na których Maryja i Dzieciątko 
miały tęczowe aureole. Prokura-
tura uznała to za urażenie uczuć 
religijnych. Przeprowadzono 
więc śledztwo i w jego wyniku 
wytypowano podejrzaną, dzia-
łaczkę społeczną Elżbietę Podleśną. 
Policja w poniedziałek o godz. 6 rano 
wkroczyła do jej mieszkania i prze-
szukała je. Potem Podleśna została 
przewieziona na komendę, tam zaś 
spisana i przesłuchana. 

To absurdalne zachowanie 
spotkało się z gorącą pochwa-
łą zwierzchników. Ówczesny szef 
MSWiA Joachim Brudziński pisał na 

Twitterze: „Dziękuję @PolskaPolicja 
za sprawną akcję z wytypowaniem 
i zatrzymaniem osoby podejrzewanej 
o profanację świętego od wieków 
dla Polaków wizerunku Matki Bożej”. 
Wcześniej nazwał to „kulturowym 
barbarzyństwem”.

Mamy więc grę polityczną, wy-
kreowaną wojnę między wiarą a bar-
barzyństwem, ale mamy również 
oddziały, które w tej wojnie biorą 
udział. 

Wierny komendant

Czy Jarosław Szymczyk zdaje so-
bie sprawę, jaką rolę przyszło mu 
odgrywać? Nasi rozmówcy nie mają 
wątpliwości – jest tego absolutnie 
świadom. Przypomnijmy, że PiS po 

przejęciu władzy niemal natychmiast 
zwolniło wszystkich komendantów 
wojewódzkich. Z wyjątkiem jednego 
– komendanta wojewódzkiego w Ka-
towicach, Jarosława Szymczyka. 

I to jego w roku 2016 premier Be-
ata Szydło powołała na stanowisko 
komendanta głównego policji. Jeżeli  
jest na tym stanowisku tak długo, 
to znaczy, że zaskarbił sobie wielkie 

zaufanie Jarosława Kaczyńskiego. 
I w zasadzie wiemy czym. Wierną 
służbą – Kaczyńskiemu, PiS, partyj-
nym interesom. W tej kolejności. 
„I wierzy, że PiS będzie rządziło do 
końca świata, że nigdy nie przyj-
dzie inna władza i emerytury mu  

nie zabierze”, śmieje się jeden z na-
szych rozmówców.

W strukturze tak zhierarchizowa-
nej decyzje komendanta głównego 
przesądzają o wszystkim. Komen-
danci wojewódzcy czy szefowie 
służb muszą wypełniać polecenia 
i sugestie płynące z ulicy Puławskiej 
w Warszawie, bo inaczej parę dni 
później zostaliby odwołani. Taki los 
spotkał np. komendanta miejskiego 
w Krakowie Pawła Jastrzębia. We 
wrześniu 2022 r. niewystarczająco za-

bezpieczył uroczystości 
tamtejszej miesięcznicy 
(w Krakowie odbywa się 
ona 18. każdego miesią-
ca, na pamiątkę pogrze-
bu pary prezydenckiej 
na Wawelu). Dopuścił, 
by antypisowscy ma-
nifestanci używali me-
gafonów, a gdy inter-
weniował u niego w tej 
sprawie wicewojewoda, 
odmówił ich odebrania. 
Bo nie było podstawy 
prawnej. I następne-
go dnia został z funkcji 
odwołany. 

Tak ta machina dzia-
ła. Policja jest czujna 
w przypadku miesięcz-
nic czy kilku plakatów, 

które namalowała Elżbieta Podleśna. 
Z drugiej strony jest niespodziewa-
nie nonszalancka wobec wspomnia-
nych wcześniej „hiszpańskich nur-
ków”. Abstrahując od tego, kim oni 
byli naprawdę, popatrzmy na zacho-
wanie policjantów.

Uczestników demonstracji policja 
zatrzymywała i legitymowała, tu na-
tomiast w ogóle do tego nie doszło. 

fot. Czarek SokołowSki/aP/eaStnewS, Lotna Brygada oPozyCji/faCeBook

Jarosław Szymczyk ustawił policję tak, że tylko szefowie 
są dobrze wynagradzani. Taka siatka płac wymusza 
służalczość i oddanie kadry rządzącej policją.
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A przecież nie tak dawno MSWiA 
przeforsowało w Sejmie ustawę 
antyterrorystyczną, tłumacząc to za-
grożeniem zewnętrznym. Zgodnie 
z tą ustawą policja powinna cudzo-
ziemców niemających przy sobie 
dokumentów zatrzymać do czasu 
ustalenia tożsamości. Mogła im zro-
bić zdjęcia, pobrać odciski palców 
i próbki DNA – być może byłaby 
to przesada, ale w czasie wojny za 
wschodnią granicą i w miejscu stra-
tegicznym dla Polski uzasadnio-
na. Tylko że nurkowie nie mieli 
tęczowych opasek ani koszulek 
z napisem „Konstytucja”, więc 
policjanci nie byli czujni. 

Policjanci gorszego sortu

Jest jeszcze jeden mechanizm, 
który tę czujność osłabiał. Otóż Ja-
rosław Szymczyk ustawił policję tak, 
że jej szefowie są dobrze wynagra-
dzani, natomiast szeregowi policjan-
ci lub nawet ci średniego szczebla 
– już nie. Taka siatka płac wymusza 
służalczość i oddanie kadry rządzą-
cej policją. Oni wszyscy wiedzą, jakie 
pieniądze dostają co miesiąc. Teore-
tycznie taki mechanizm mógłby także 

wymuszać dyscyplinę, chęć awansu 
na te dobrze wynagradzane posady. 
Rzecz jednak w tym, że awans nie od 
umiejętności zawodowych zależy. 
Mówił o tym m.in. w wywiadzie dla 
„Rzeczpospolitej” Jerzy Dziewulski: 
„W jaki sposób ludzie są awansowa-
ni? Policjant, który się stara i ciężko 
pracuje, nie ma gwarancji awansu. 
A ktoś, kto ma układy, od razu mo-
że wejść na wyższe stanowisko. Tak 
było zawsze, ale nie na taką skalę. 

Teraz nie ma jasnych mechanizmów 
awansu. Dziś wybiera się policjan-
tów, którzy nie są skuteczni, tylko 
tych, którzy będą lojalni politycznie”.

Jeżeli policja tak wygląda, to nie 
dziwmy się, że wnioski o przejście 
na emeryturę złożyło na przełomie 
roku kilka tysięcy funkcjonariuszy. 
Głównie z powodów ekonomicz-
nych. Tłumacząc to tym, że podwyż-
ki w policji kierowane są do grup 
uprzywilejowanych, do oficerów, 

kadry kierowniczej, a o tych, którzy 
są na ulicach, nikt nie myśli.

Ta sytuacja najmocniej dotknęła 
największy garnizon w policji – war-
szawski. Średnia liczba wakatów 
w stołecznych komisariatach i ko-
mendach wynosi 20%. A teraz może 
być jeszcze wyższa. W efekcie naj-
większą dzielnicę Warszawy, Moko-
tów (250 tys. mieszkańców), patro-
lują trzy radiowozy, choć powinno 
dziewięć.

Policjanci nie za bardzo też wierzą, 
że zapowiedziane przez premiera 
Morawieckiego podwyżki dla mun-
durówki coś w ich portfelach zmie-
nią. Zwłaszcza że obiecano również 
podwyżki emerytur, i to większe niż 
policyjne dodatki. A pamiętajmy, że 
na policyjną emeryturę można już 
przejść po 15 latach służby. I właśnie 
tacy policjanci, którzy dobili do tej 
wysługi lat, najczęściej składają 
raporty o odejście. Zastępują ich 
osoby coraz bardziej przypadkowe, 
nieprzeszkolone.

Bałagan z policyjnymi finansami, 
wakaty – to wszystko ma konse-
kwencje. „Normalnie powinno być 
tak, że po 12-godzinnej służbie mam 
dobę odpoczynku – mówił w »Dzien-
niku Gazecie Prawnej« warszawski 
policjant. – Ale nie ma na to szans, 
gdyż non stop mają miejsce zda-
rzenia, które wymagają dodatkowej 
obsady. Mecze podwyższonego ry-
zyka, manifestacje, miesięcznice, wi-
zyty. Jest nas tak mało, że jesteśmy 
wzywani do służby w nieetatowych 
pododdziałach prewencji. To dodat-
kowo pustoszy grafiki”. Powoduje, że 
szwankuje szkolenie, dokształcanie, 
treningi. A skutki tego, te żałosne 
działania, widzimy na różnych filmi-
kach z policyjnych interwencji.

Policja daje sobie radę z kobieta-
mi, ale z grupą kiboli – już nie. Jed-
nak nie z tego komendant Szymczyk 
jest rozliczany.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Zarobki policjantów

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, 
które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbo-
wego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną 
– tzw. trzynastkę, jak również świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Obecnie w polskiej policji służbę pełni ponad 98,5 tys. funkcjonariuszy (stan  
na czerwiec 2022 r.), z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania 
od 1 do 6) – ponad 84,8 tys. Pozostałe ponad 13,7 tys. funkcjonariuszy pełni służbę  
na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.

Średnie uposażenie policjanta – stan na czerwiec 2022 r.

Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Uposażenie netto w zł

Komendant główny policji 16 17 865
Zastępca komendanta głównego policji 15 16 462
Komendant wojewódzki policji 14a 11 704
Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) 12 9135
Kierownik referatu 7 6078
Detektyw/asystent 5 5320
Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 4908
Policjant 2 4474
Kursant 1 3539

Źródło: info.policja.pl

Na policyjną emeryturę można już przejść po 15 latach służby. 
Odchodzących zastępują osoby coraz bardziej przypadkowe, 
nieprzeszkolone. 
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FELIETON

Poprzednie felietony na tygodnikprzeglad.pl

Lewomyślniej

Scenka, której przecież mogłem nawet nie zauważyć. 
Wejście\wyjście do stacji Centrum warszawskiego metra, 
tzw. patelnia, środek dnia, pochmurno i chłodno. Wyłania 

się patrol policyjny, funkcjonariuszka i funkcjonariusz. Od zwy-
kłego patrolu odróżniają ich przytroczone do pasa hełmy, jeden 
taki nowoczesny, może kevlarowy (przepraszam, nie wiem, 
zapytam Marcina Ogdowskiego), drugi archiwalny, blaszak, 
w barwach szarostalowych. Co jeszcze ciekawsze, policjant 
miał w rękach pistolet maszynowy, przypominający legendarne 
izraelskie uzi. Idą, żartując, na luzie, w sporym kontraście do 
bojowego oporządzenia. I wtedy rozlega się dramatyczny krzyk 
kilkuletniej dziewczynki, idącej z mamą. Krzyk przerażenia. Je-
stem blisko, słyszę, jak kobieta mówi po ukraińsku: „Spokojnie, 
spokojnie, to nie Ukraina, to Warszawa, nic się nie dzieje, jest 
bezpiecznie, to tylko policja”. Dziewczynka się uspokaja, patrol 
nawet nie rejestruje, że wzbudził taką reakcję. Krzyk przechodzi 
w cichnący szloch.

Nie mam pojęcia, czy polska policja szkoli się, żeby nie prze-
rażać dzieci i innych postronnych osób.

Scena druga, którą znam z relacji prasowych. W nocy z so-
boty na niedzielę, około godz. 2, służby ratunkowe dostały in-
formację o wezwaniu pomocy przez osoby znajdujące się na 
małej łódce motorowej jakieś 5 km od brzegu, na wysokości 
Górek Zachodnich. Niezarejestrowana łódka została kupiona 
po południu w Iławie, załoga dopożyczyła sprzęt nurkowy 
w Gdyni, nocowała we Wdzydzach Kiszewskich. Mężczyźni 
wypłynęli w nocy, nurkowali podobno mniej więcej sześć go-
dzin. Miejsce, w którym odnalazła ich jednostka ratownicza, 
było w pobliżu naftoportu, gdzie przeładowuje się z tankow-
ców ropę naftową i produkty naftowe w Porcie Gdańsk, dla 
którego wcześniej ogłoszono drugi stopień alarmowy. „Hisz-
panom” zepsuł się system sterowania świeżo nabytej łódki, 
dlatego wezwali pomoc. Na pokładzie znajdowały się także 
profesjonalny dron podwodny i skuter do nurkowania. Po do-
tarciu na ląd służby ratownicze wezwały policję, która spisała 
jednego z nurków, tylko on miał dokumenty. „Hiszpanie” za-
pewniali, że w sztormową pogodę, w środku nocy, kiedy siła 
wiatru wynosiła 7-8 w skali Beauforta, temperatura powietrza 
minus 6 st., a wody minus 3 st., szukali bursztynów. To wy-
jaśnienie zadowoliło policję, nurkowie nie zostali zatrzymani, 
najpewniej nie ma ich już w Polsce.

Obecnie podobno sprawą interesują się tzw. polskie służby 
wywiadowcze, jeśli to jeszcze cokolwiek znaczy. Policjanci do 
protokołu wpisali nieistniejące numery telefonów (w tym jeden 
niestandardowy w zapisie 10-cyfrowym). Jak ujawnił portal Biz-
nesAlert.pl, konto Markus Jonsson na Twitterze zajmujące się 

białym wywiadem sugeruje, że „w okolicy ich poszukiwań znaj-
dował się jeden tankowiec naftowy, jeden gazowiec LPG oraz 
dwa statki z Republiki Południowej Afryki. (...) Dwa pierwsze 
z tych statków były w pełni załadowane materiałami łatwopal-
nymi i stanowią integralną część infrastruktury energetycznej 
Unii Europejskiej”.

Trzecia opowieść nie jest jedną scenką. To historia śledztwa, 
które w sprawie wyłudzeń VAT prowadziła od dwóch lat proku-
ratura w Lublinie. W jego wyniku jesienią policja zatrzymała trzy 
osoby, wśród nich brata komendanta głównego policji Jarosła-
wa „Granatnika” Szymczyka. W końcu, po interwencji zaufa-
nego ministra Ziobry, szefa Prokuratury Regionalnej w Lublinie 
Jerzego Ziarkiewicza, aresztowano dwóch podejrzanych, trzeci, 
z najpoważniejszymi zarzutami (ów brat), pozostał na wolności, 
z uzasadnieniem, że „pozbawienie wolności oznaczałoby dla naj-
bliższej rodziny wyjątkowo ciężkie skutki”.

Co łączy te historie? Raczej wszystko niż nic. W repor-
terskiej książce „Lokalsi” Andrzej Andrysiak, wydawca, 
a wcześniej redaktor naczelny „Gazety Radomszczańskiej”, 
podważa dość powszechnie funkcjonującą tezę, że co jak co, 
ale po 1989 r. reforma samorządowa jest niepodważalnym 
sukcesem. Andrysiak pokazuje patologie władzy lokalnej, prze-
kupstwo, nepotyzm, wspieranie karier koterii politycznych, ka-
ruzelę stanowisk, gdzie merytoryczność i jawność obsadzania 
stanowisk właściwe nie istnieją.

Oglądając spektakle wokół policyjnych działań, zaniechań, 
wpadek, kompromitacji, nieudolności, poruszamy się jakby 
w tempie zwolnionym, onirycznym – patrzymy na to jak we 
śnie, nie mając na wydarzenia i reakcję żadnego wpływu.

W legendarnym purnonsensowym skeczu brytyjskiej grupy 
satyrycznej Monty Pythona „Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej 
inkwizycji” sprzed 50 lat widzimy wjazd inkwizytorów i kuriozal-
ne przesłuchanie starszej pani szturchanej puchowymi podusz-
kami i sadzanej na wygodnym fotelu. Jak to możliwe, że sceny 
z prawdziwego życia w Polsce prześcigają świat wyimagino-
wanej, absurdalnej humoreski? Nie wiem. Może tak musi się 
skończyć historia, w której partia cwaniaków, hochsztaplerów, 
koniunkturalistów, a zarazem fanatycznych moralistów nazywa 
się Prawo i Sprawiedliwość.  

Jak to możliwe, że sceny z prawdziwego życia 
w Polsce prześcigają świat wyimaginowanej, 
absurdalnej humoreski?

Roman Kurkiewicz

Nikt się nie spodziewa hiszpańskich nurków


