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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

PIOTR GADZINOWSKI, 
redaktor naczelny
Niech władze zrobią mały krok dobrej 
woli i odmrożą mały ruch graniczny 
z obwodem kaliningradzkim.
„Trybuna”

RAFAŁ WOŚ, publicysta
Obecny system, zakładający wspólny 
wiek emerytalny dla różnego typu 
zawodów, jest mocno niesprawiedliwy.
„Tygodnik Solidarność”

CYTATY

Fałszywa misja

Jedziemy do Afganistanu na misję. Tak politycy nazwali udział 
polskich żołnierzy w tej krwawej wojnie. Ale nawet tak ładnie 
opakowana fałszywka nie przykryje faktów. Z prawdziwej mi-

sji ludzie nie wracają w metalowych trumnach. Tak jak 44 polskich 
żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Prawdziwa misja nie kończy 
się dla ponad tysiąca ludzi ranami i chorobami, na które będą cier-
pieć do końca życia. Wojna w Afganistanie była reakcją na zamach 
z 11 września 2001 r. Po uporaniu się z terrorystami Polacy mieli wró-
cić w 2012 r. Afganistan miał być wtedy wolny od talibów. Nie był. 
A po 20 latach talibowie mają wolną drogę, by wrócić do władzy.

Kolejny raz potwierdziło się, że problemów politycznych nie 
da się rozwiązać przy udziale wojska. Można się nazwać misją 
stabilizacyjną czy nawet pokojową, ale dla cywilnych ofiar wśród 
Pasztunów, Uzbeków, Tadżyków i Hazarów nie byliśmy wyzwoli-

cielami, lecz okupantami. Afganistan po 20 latach wojny domo-
wej to kraj szalejącej korupcji. Broń jest na wielką skalę kradziona 
i sprzedawana na czarnym rynku. Rządzą lokalni watażkowie i han-
dlarze narkotyków. 

Zrobiono z tego biednego kraju gigantyczny poligon. Testowa-
no nowe rodzaje broni, wyposażenie żołnierzy i ich odporność na 
bezpośrednie zagrożenie.

Dla polityków i dowódców ofiary to tylko statystyka. A biliony 
dolarów utopione w tej wojnie to tylko koszty. Prezydent Duda 
i minister Błaszczak szczycą się tym, że Polacy ciągle są najwier-
niejszym sojusznikiem USA. Bilans USA, NATO i Polski po 20 la-
tach tej wojny jest tragiczny. Do niedawna mówiono o naszych 
władzach, że są koniem trojańskim Amerykanów w Europie. Teraz 
coraz częściej mówi się, że to osioł.

POLSKA 
po złych 
czasach

Chcemy rozpocząć rozmowę o przyszłej Pol-
sce. Bo choć zło może jeszcze długo będzie sie-
działo nad Wisłą, zasada jest przecież prosta: jak 
jest dobrze, to będzie źle, a jak jest źle – to na 
pewno będzie w końcu dobrze. Czas smuty za-
tem się skończy. Ale czy ktoś myśli nad tym, jakiej 
Polski wówczas będziemy chcieli? 

Wspólnie z miesięcznikiem „Kraków” i redak-
torem Witoldem Beresiem rozpoczynamy dys-
kusję „Polska po złych czasach”. Nie szukamy 

szczegółowych recept ani wykonawców, chcemy 
tylko – i aż – dyskutować o ideach.

Debatę zaczynamy pytaniem „Jakiej historii 
Polska potrzebuje?”. A jesienią będziemy roz-
mawiać o sensie mediów publicznych, o relacjach 
z Kościołem, o potędze mądrej kultury. Nasze 
głosy znajdziecie na www.tygodnikprzeglad.pl oraz 
www.miesiecznik.krakow.pl.

Jerzy Domański i Witold Bereś
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Katastrofa polskiej armii 
Wywiad z gen. Gocułem to jeszcze jeden dowód – 

z naprawdę wiarygodnego i kompetentnego źródła –  
na haniebne zdemolowanie polskiej armii przez mieszani-
nę bęcwałów, lizusów i szpiegów. Skandal i obciach! 

 Paul Zalewski

•
Szokuje brak reakcji prezydenta i premiera! Poseł Anroni Macierewicz 

ma to w głębokim poważaniu. Nadal bawi się smoleńskimi zabawkami  
i głosi spiskowe teorie.

Zdzisław Żak

  Niech Ziobro zapłaci
Wreszcie ruszyła w dobrym kierunku sprawa niesłusznie ukaranych sę-

dziów Aliny Bojary i Mariusza Brody z Sądu Okręgowego w Kielcach. Cieszy 
mnie, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał wypłacenie im od-
szkodowań. Uważam jednak, że te 40 tys. euro powinien z własnej kieszeni 
zapłacić ten, kto, kierując się urażoną ambicją i chęcią pokazania, kto tu 
rządzi, usunął ich bez prawa odwołania i bez wyjaśnienia powodu tej decyzji  
– czyli Zbigniew Ziobro, a nie my, podatnicy.

Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska, Zabrze

Czego uczyć nasze dzieci, żeby w przyszłości dały sobie radę 
Po pierwsze, umiejętności uczenia się. Po 

drugie, krytycznej oceny informacji. Po trzecie, 
współpracy z innymi i umiejętności organizacji. 
Po czwarte, mogą się przydać kursy przetrwa-
nia wśród ludzi oraz na bezludziu.

Adam Jaśkow

  Przedwojenni fachowcy w Nowej Hucie 
Interesujący artykuł Leszka Konarskiego „Nowa 

Huta i przedwojenni fachowcy” (PRZEGLĄD nr 26) 
chciałbym uzupełnić informacją o losach mojego 

ojczyma inż. Józefa Klot-
ta, absolwenta Politech-
niki Warszawskiej. Od 
1950 r. był on kierow-
nikiem prac kanalizacyj-
nych w Nowej Hucie. 
W grudniu 1951 r. został 

aresztowany pod zarzutem sabotażu. Sprzeciwił 
się instalowaniu rur kanalizacyjnych przy zbyt ni-
skiej temperaturze, ponieważ groziło to pęknięcia-
mi. Jednak pod naciskiem czynników politycznych 
musiał ustąpić. Zgodnie z jego przewidywaniami 
rury pękły, a on został oskarżony o umyślne spo-
wodowanie awarii. Według mojej wiedzy uwięzie-
nie ojczyma wiązało się z podjętą wówczas próbą 
zmontowania wielkiego procesu „sabotażystów” 
wywodzących się z przedwojennej inteligencji, 
wrogów ustroju powiązanych z ośrodkami zagra-
nicznymi. Być może wśród oskarżonych znaleźli 
się też wymienieni w artykule dyrektorzy i kierow-
nicy budów. W 1956 r. ojczym został oczyszczony 
z zarzutów, niemniej ponad półtora roku spędził 
w więzieniu na Montelupich. Sprawa ta zasługuje 
na wnikliwsze rozpoznanie, ukazuje bowiem na-
pięcia i rozgrywki polityczne, które toczyły się od 
początków nowohuckiego kombinatu. 

 Tadeusz Bujnicki

FOT. REUTERS/FORUM

Łzy szczęścia. 
Słoweniec Matej 
Mohorič po wygraniu 
siódmego etapu  
Tour de France.

ZDJĘCIE TYGODNIA



Brawo, Tadeusz!
Nie znamy nikogo, kto by na tytuł Dziennikarza 
Sportowego Stulecia zasłużył bardziej niż Tadeusz 
Olszański. Wielki romantyk i autorytet. Duma śro-
dowiska. W plebiscycie Klubu Dziennikarzy Spor-
towych wyróżniono człowieka, który konsekwentnie, przez całe życie 
promował zasadę fair play w sporcie. Jako młody kierownik działu 
sportu w „Sztandarze Młodych” zainicjował i zorganizował w 1963 r. 
konkurs Dżentelmen Sportu. Od 1977 r. była to wspólna Nagroda 
Fair Play przyznawana przez PKOl i „Sztandar Młodych” (do 1997 r.). 
A redaktor Olszański przez lata pracował także w „Polityce”. I pisał 
książki. Zawsze w duchu olimpijskim, otwartym i humanistycznym. 
Sport dzięki takim jak On jest o wiele piękniejszy.

Odkurzony Maksymowicz
Zmiana partii przychodzi politykom dość 
łatwo. Ale, co może dziwić, ma to pewien 
plus. Porzucona partia przypomina wszyst-
ko, co może ekskoledze zaszkodzić. Na przy-
kład to, że prof. Wojciech Maksymowicz, 

były minister i poseł głosujący jak PiS, składał czołobitne hołdy o. Ry-
dzykowi. Niecałe dwa lata temu Maksymowicz w czasie inauguracji 
roku akademickiego na uczelni Rydzyka mówił do niego: „Ojcze Rek-
torze Założycielu, bardzo się cieszę, że spotkał mnie zaszczyt itd.”. 
Z kolei broniąc ultrafundamentalisty prof. Chazana, tenże Maksymo-
wicz mówił, że „aborcja w szpitalu to czysta i chamska prowokacja”.
Teraz Maksymowicz jest u Hołowni. Może mu zorganizuje spotkanie 
z o. Rydzykiem?

Hajdarowicz przeprasza
Zamiast szczypać kolejnego podpadziochę, oddajemy głos jednemu 
z nich. By nic nie uronić z twórczości grabarza „Życia Warszawy”, 
„Przekroju” i „Sukcesu”, cytujemy za „Rzeczpospolitą”: „Ja, Grze-
gorz Hajdarowicz, przepraszam Pana Piotra Szczęsnego za to, że 
w udzielonym w dniu 14 września 2017 roku wywiadzie nazwałem 
go »bandytą« oraz oświadczyłem, że Piotr Szczęsny domaga się 
»bandyckiego haraczu« w wysokości miliona złotych, pomówiłem go 
o działanie w ramach grupy przestępczej manipulującej kursem gieł-
dowym i działanie w ramach »szajki«, przez co naruszyłem jego dobre 
imię. Jednocześnie oświadczam, że informacje te są nieprawdziwe”.
To musiało Hajdarowicza zaboleć. Ale od czego jest załoga? Szybko 
zrobiła mu galę w operze i wręczyła nagrodę specjalną. Zabawne? 
Prawie tak jak pan H.

Hajdarowicz świętuje
Taka załoga to skarb. A już zarząd spółki to prawdziwa perełka. Kocha 
właściciela swojej firmy jeszcze bardziej niż siebie. Ze łzami wzrusze-
nia oglądaliśmy zdjęcia 
z wręczania przez Zarząd 
Gremi Media SA Grze-
gorzowi Hajdarowiczowi 
SPECJALNEJ NAGRO-
DY JUBILEUSZOWEJ. 
Za 30 lat działalności 
biznesowej. W Operze 
Krakowskiej fetowano 
Hajdarowicza godniej 
niż noblistę. Choć za-
czynał skromnie od handlu lekami, ciągnęło go do mediów i filmu. 
Niestety, bez wzajemności. Wiedzą o tym załogi tytułów prasowych, 
które kupił. I pogrzebał.
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Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawi-
rusem potwierdzono u 2 880 107 osób, z których 
75 065 zmarło (stan na 2 lipca).

44 Polaków zginęło, a prawie tysiąc zostało rannych 
w Afganistanie. Ponury bilans i kompletne fiasko wy-
jazdu na wojnę (nazywaną misją), bo politycy nie mieli 
odwagi odmówić Amerykanom. Teraz talibowie rozli-
czą się z tymi mieszkańcami, którzy zaufali USA i Polsce. 

Najmniejsza wyszczepialność i najwyższe ceny dla 
turystów. Tak cztery gminy podhalańskie wchodzą 
w sezon letni. Lipnica Wielka, Czarny Dunajec, Sza-
flary i Biały Dunajec mają od 6,3% do 9% zaszcze-
pionych. Szykują się więc oscypki z covidem. Bardzo 
drogo i bardzo ryzykownie.

Cztery lata po wykryciu afery sutenerskiej na Pod-
karpaciu sześciu wysokich rangą funkcjonariuszy 
CBŚP, CBA i policji wciąż pobiera wysokie emerytu-
ry, bo proces sądowy jeszcze się nie rozpoczął. Taka 
jest realna skuteczność podwojonej władzy Ziobry.

Łukasz Kmita, pisowski wojewoda małopolski, pró-
bował zarządzać wojewódzkim sztabem kryzyso-
wym po nawałnicach i gradobiciu z… Madery. Do 
pracy wrócił dopiero na żądanie premiera.

Ponad 40% osób między 15. a 24. rokiem życia uwa-
ża, że kupowanie podróbek kosmetyków nie jest na-
ganne, gdy cena oryginału jest wysoka.

Podkowa Leśna (59,4% zaszczepionych), Warsza-
wa (58,8%), Michałowice (56,3%), Poznań (56,2%) 
i Wrocław (55,9%) to krajowa czołówka szczepień.

Alina Bojara i Mariusz Broda, byli wiceprezesi Sądu 
Okręgowego w Kielcach, wygrali przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, który uznał, że ich od-
wołanie przez Zbigniewa Ziobrę było naruszeniem 
konwencji praw człowieka. Polska ma im zapłacić 
po 20 tys. euro.

Ponad 440 mln zł z różnych pul bonów turystycz-
nych trafiło już do Polaków, a od nich do ok. 18 tys. 
podmiotów turystycznych. Aktywowanych, choć nie-
wykorzystanych bonów jest ponad 1,6 mln. 

Sędzia Sławomir Cilulko z Sądu Okręgowego w Bia-
łymstoku skazał dwie osoby, w tym Jarosława R., 
na rok bezwzględnego więzienia, za skandowanie 
hasła „A na drzewach zamiast liści będą wisieć sy-
joniści”. Wyrok nie jest prawomocny.

W Polsce są już 144 centra przetwarzania danych. 
Jesteśmy pod tym względem na szóstym miejscu 
w Europie. Są szanse na szybszą cyfrową transfor-
mację polskich przedsiębiorstw.

Ponad 3,6 tys. firm obuwniczych w Polsce szyje 
buty na wszelkie okazje. Najwięcej takich firm, bo 
1,3 tys., jest w Małopolsce.

FOT. YOUTUBE (2), ARCHIWUM



Jakich zmian potrzebuje Poczta Polska?

DR HAB. ARKADIUSZ KAWA,
Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Logistyki i Magazynowania

Rynek listowy się kurczy, co Poczta 
Polska próbuje sobie rekompensować na 
bardzo konkurencyjnym rynku przesyłek 
kurierskich, dlatego tak pilną potrzebą jest 
stworzenie sieci automatów paczkowych 
– własnej lub we współpracy z Orlenem, 
który również zamierza taką budować. 
Dobrym krokiem byłoby wprowadzenie 
do oferty usługi fulfillment, czyli komplek-
sowej obsługi logistycznej sklepów inter-
netowych. Zamiast jedynie odbierać od 
nich przesyłki i dowozić je do klientów, 
lepiej przyjmować towar do własnych 
magazynów i, gdy przychodzi zamówienie, 
w imieniu sprzedawcy pakować, wysyłać 
i potem ewentualnie zajmować się zwrota-
mi. Potencjał do wykorzystania tkwi także 
w tym, co generalnie stanowi obciążenie 
dla publicznego operatora, a więc w usta-
wowym obowiązku utrzymywania gęstej 
sieci placówek. To, że Poczta Polska do-
ciera prawie wszędzie, a jej pracownicy 
cieszą się dużym zaufaniem, otwiera moż-
liwości w zakresie dodatkowych usług 
dla osób starszych. Wzorem mogłaby być 

poczta francuska, której listonosze poma-
gają seniorom np. w zakupach. Obiecu-
jącym kierunkiem jest wreszcie rozwój 
usług transgranicznych, np. w zakresie 
większych ładunków.

PIOTR MONIUSZKO,
Wolny Związek Zawodowy 
Pracowników Poczty

Potrzebuje odpolitycznienia, bo do spół-
ki, głównie na wysokie, kluczowe stano-
wiska, trafia coraz więcej „fachowców”, 
którzy nawet nie za bardzo wiedzą, jak ona 
funkcjonuje. Takie osoby nie są w stanie 
podejmować decyzji dobrych dla firmy, jej 
klientów i pracowników. Idealnym przy-
kładem jest realizacja programu zwolnień 
grupowych, podczas gdy zatrudnionych 
jest za mało w stosunku do ilości pracy 
do wykonania, o czym świadczą niemal 
2 mln godzin nadliczbowych z 2020 r. czy 
masowa skala zaległych urlopów. Poza 
wymianą managementu konieczne jest 
ograniczenie liczby wysokich stanowisk 
administracyjnych, podniesienie płac 
szeregowych pracowników, gdyż obecnie 
ponad 60% otrzymuje wynagrodzenie na 
poziomie płacy minimalnej, a także przy-

wrócenie realnego dialogu ze związkami 
zawodowymi.

KRZYSZTOF PISKORSKI,
Instytut Pocztowy

Część koniecznych zmian wynika 
z przyśpieszenia przez pandemię niektó-
rych trendów rynkowych, takich jak dy-
namiczny rozwój handlu internetowego. 
Aby dogonić konkurencję, Poczta Polska 
musi szybko zainwestować we własną 
sieć automatów paczkowych i w rozbudo-
wę pozostałej infrastruktury koniecznej do 
obsłużenia zwiększonego ruchu sprzedażo-
wego: centrów logistycznych, sorterów do 
paczek itd. Niezbędny jest również wzrost 
zainteresowania właściciela tym, co się 
dzieje w spółce. Publiczny operator powi-
nien być dla państwa realnym partnerem 
przy bardzo wielu projektach, tak jak to się 
dzieje we Francji, gdzie zadaniem poczty 
jest m.in. zapewnienie wszystkim obywa-
telom dostępu do prasy, uważanej za dobro 
kultury. Kluczową kwestią jest też zdecy-
dowane przyśpieszenie spraw związanych  
z e-doręczeniami, w związku z postępują-
cym wypieraniem urzędowej koresponden-
cji papierowej przez elektroniczną.

YTANIE
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