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Roman Kurkiewicz

EWA LIPSKA, poetka
Podobno Historia zatacza koło. Gorzej, 
kiedy zatacza kwadrat. Historia do 
kwadratu to już trójkąt bermudzki.
„Kraków”

PROF. ZBIGNIEW MIKOŁEJKO, filozof
PiS bezczelnie hoduje i bezczelnie 
dowartościowuje „ciemny lud”, bo ów 
lud „wszystko kupi” i niewiele rozumie.
Wiadomo.co („Trybuna”)

CYTATY

Bronię TVN, ale…

Jest oczywiście paradoksem, że obecny kryzys wywo-
łany przez lex TVN czyni z tej stacji symbol i ostoję 
wolności słowa, wzorzec medium demokratyczne-

go, gwaranta kontroli władzy i niezależności odmienianej 
przez wszystkie przypadki. TVN ani żadna z jej podstacji 
takiej funkcji nie pełni i nie pełniła z prostej przyczyny: 
to przede wszystkim biznes, którego pierwotnym celem, 
głównym zadaniem i jedyną racją istnienia jest pomna-
żanie zysku, zarobek. Jeśli można zarobić na informacji 
i publicystyce – kapitalizm zarabia. Przy okazji zdarza się, 
że wejdzie mocno i celnie w jedną z medialnych powin-
ności. Kiedy jest w wyraźnej opozycji do aktualnej ekipy 
rządzącej, może to nawet wyglądać na funkcję kontrolną, 
krytyczną, sprawdzającą. Przy innej konfiguracji politycz-
nej ta energia słabnie i siada. Nie można o tym zapomi-
nać, pamiętając równocześnie, że władza nie powinna 
mieć narzędzi do recenzowania, tym bardziej w sposób 
tak karkołomnie bezprawny jak pisowski „reasumpcyj-
ny” wobec TVN (TVN 24) – z której swoją drogą politycy 
odpowiedzialni za ten stan rzeczy niemal nie wychodzą. 
Choć oczywiście ulubioną kategorią do zapraszania są na-
wróceni (niektórzy po wielokroć), ozdrowieńczo krytyczni 
byli ministrowie czy posłowie tej formacji. Gdyby policzyć 
ile tefałenogodzin wypełnili Giertych, Sikorski, Gowin, to 
nie wiem, czy TVP Info by tę kwotę przebiło.

Taka jest polityka medium jako biznesu, czyli pre-
cyzyjniej biznesu mediopodobnego. Żadną miarą nie 
czynię z tego zarzutu stacji, dla której przez dwa lata ro-
biłem niemal codzienny programik. Jednak chciałbym, 
żeby to jasno widzieć i rozumieć. Taka forma mediów, 
prywatnych, dzisiaj będących własnością globalnego 
potentata, kiedy staje się ostatnią „nadzieją wolności”, 
jest bolesną konsekwencją jednej z największych po-
rażek Polski potransformacyjnej, czyli niezbudowania 
mocnych, stabilnych, finansowanych przez państwo 
mediów publicznych, niezależnych równocześnie od 
zmieniających się rządów. Takie media winny służyć 
nam – społeczeństwu, a nie Polsce, narodowi, państwu, 
rządowi, władzy czy partii. 

Na tej pustyni, wyhodowanej przez wszystkie eki-
py polityczne po 1989 r., które nie uznały zbudowania 
prawdziwych mediów publicznych za istotne dla demo-
kracji, wyrasta fałszywy kwiat wolności – media pry-
watne. Tak, pozostając bardzo krytyczny i wobec treści, 
i modelu je tworzącego, bronię TVN przed ingerencją 
władzy – nie bardzo licząc na wzajemność. PiS akurat 
jest bardzo niedobre, ale przyszłościowo to lewica na 
uczciwe potraktowanie tamże nie może liczyć.
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  Dziękuję, Profesorze!
Od lat jestem stałym czytelnikiem PRZEGLĄDU. Mam wiele 

uznania dla całego Zespołu i stałych Felietonistów. Dziś w spo-
sób szczególny dziękuję za felietony prof. Andrzejowi Roma-
nowskiemu. Wyważone, a jednocześnie śmiałe, nieraz zaska-
kujące opinie, mądre przesłania, obiektywne, wbrew retoryce 
IPN i PiS, oceny przeszłości. Taki też jest wydźwięk najnowszej 
książki Profesora, „Pamięć gromadzi prochy”. Poglądy Profeso-
ra pozwalają mi – pod rządami PiS – czuć się pewniej i lepiej, 
dają oparcie i nadzieję...

20 sierpnia tego roku Profesor obchodzi jubileusz 70-lecia. 
Zdrowia i wszelkiej pomyślności, Jubilacie! Dalszych wspania-
łych publikacji, kolejnych tomów Polskiego Słownika Biogra-
ficznego. Ad multos annos, Profesorze!

Rafał Skąpski

 Zbrodnia czy chwała? 
Im więcej czytam o powstaniu, tym bardziej 

jestem przekonana, że to była straszna, niewyba-
czalna zbrodnia i nic tu nie pomogą romantyczno-
-patetyczne bajania, że wszyscy muszą się z nami 
liczyć, bo tacy jesteśmy niepokorni. Tak się liczyli, 
że Warszawa została spalona, a o gwałtach na ko-

bietach zaczęło się mówić dopiero niedawno, i to też w dużej 
mierze dzięki książce Agnieszki Cubały. Gwałty wojenne na 
kobietach i dzieciach to ciągle temat tabu, a są one zbrodnią 
i źródłem traumy na całe pokolenia. Ale cierpienie ofiar nie 
robi takiego wrażenia jak patetyczne bieganie 10 chłopaków 
z jednym karabinem i nie jest polityczną kartą przetargową. 

FOT. AFP/EAST NEWS

ZDJĘCIE TYGODNIA

Stadion Camp Nou – pracownicy 
usuwają wizerunek odchodzące-
go z FC Barcelony argentyńskie-
go napastnika Lionela Messiego. 
Messi grał dla katalońskiego 
klubu od 2000 r. 

Oczywiście wielki szacunek dla powstańców, rozmowy z nimi były dla 
mnie bardzo inspirujące i oni dalej inspirują, zwłaszcza zabierając głos 
na temat tolerancji w Polsce. Ale nie ma przebacz dla tych, którzy o po-
wstaniu zdecydowali.

Anna Kam

 Wojny i wojenki Wojska Polskiego 
Nie mamy odpowiedniej bazy warsztato-

wej i za siedem lat te czołgi będą złomem. 
Czołgi to broń ofensywna, my potrzebujemy 

dobrej obrony przeciwlotniczej i przeciwpancernej oraz trochę samolo-
tów, chyba że PiS chce atakować ateistyczne Czechy.

Kamil Garbowicz
•

Szaleństwo ogarnęło nie tylko klasę rządzącą, skoro powszechnie 
akceptuje się wydawanie miliardów na bezsensowne zbrojenia, kiedy 
brakuje ich na cele rozwojowe kraju, a przede wszystkim na walkę 
z pandemią. Gdyby jeszcze te środki służyły stworzeniu miejsc pracy 
w polskim przemyśle... Niestety, polski przemysł i armia bazują na im-
portowanym uzbrojeniu, głównie amerykańskim, którego zakupy są po-
dyktowane nie potrzebami naszego wojska, tylko bieżącą polityką. Ktoś 
policzył, ile kosztuje to szaleństwo? Samoloty F-35 za 4 mld, czołgi za 
23 mld, stare fregaty, baterie patriotów... 

(…) Żałuje się pieniędzy na dzieci, awanturuje o podniesienie składki 
zdrowotnej, a lekką ręką pozwala na wydanie miliardów na czołgi. To, 
jak rozumiem, jest słuszne „rozdawnictwo”, kiedy pieniędzmi polskiego 
podatnika zwiększa się zyski korporacji zbrojeniowych oraz banków, 
w których nasz kraj się zadłuży, by się zbroić.

Paweł Stawicki



Dojeni przez Francuzów
Przybywa informacji, jak nas traktują francuskie firmy. Doją polską krów-
kę do ostatniej kropli. Ale karmienie zostawiają polskim podatnikom. Dzie-
więć największych firm z francuskim kapitałem (m.in. Orange, Auchan, 
Carrefour i Michelin) zapłaciło w latach 2015-2019 łącznie 788 mln podat-
ku CIT. Czyli 0,32% przychodów, jakie miały. A było to prawie 250 mld zł 
(dane ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców). Francuzi jak mało kto 
potrafią też wyciskać ostatnie soki z pracowników. Wiedzą o tym rolnicy, 
których bezlitośnie doi francuski bank BNP Paribas.

Zrzutka na ks. Duszkiewicza
Prawdziwy z niego król puszczy. Pomysło-
wość ks. Tomasza Duszkiewicza w wycią-
ganiu kasy na swoje cele nie ma granic. 
Wielebny założył fundację Ekologiczne 
Forum Młodzieży. I od razu, tylko z lasów na 
Białostocczyźnie, skapnęło mu 217 tys. zł. 
Nadleśnictwa wiedzą, kogo warto wesprzeć. 

A pupil ekswiceministra Jarosława Zielińskiego jest na czele listy tych, 
do których spływa udój od leśników. Dodatkowo ks. Duszkiewicz wy-
dzierżawił grunt w Czerlonce. Przy samej Puszczy Białowieskiej. Od re-
gionalnej dyrekcji lasów państwowych, oczywiście też z Białegostoku. 
Za 362 zł. Rocznie. I to na 30 lat. Teraz dopiero ks. Duszkiewicz da 
popalić ekologom, którzy bronią puszczy.

Objawienia, objawienia
Jest człowiek, który uważa, że Księga Objawienia św. Jana zapowiada 
powstanie rządu światowego! Może to i prawda. Choć Wojciech Go-
lonka z tygodnika „Do Rzeczy” pisze z tak wielkimi emocjami, że trudno 
go uznać za wiarygodnego znawcę Księgi Objawień. Chyba że Golonka 
tak się boi tego proroctwa, że na wszelki wypadek rozjeżdża wszystko, 
co globalne. A szczególnie raport WHO (Światowej Organizacji Zdro-
wia) z dość banalną konkluzją, że z globalną zarazą można skutecznie 
walczyć tylko globalnie. Dla Golonki to czysta Apokalipsa. Zamach na 
suwerenność naszego narodu, i tak umęczonego rządami dojnej zmiany. 
Do objawień św. Jana doszły więc objawienia Golonki. 

Świetlik, który jest wszędzie
Zdarza się, że ktoś narzeka na lenistwo 
dziennikarzy. No cóż, bywają i tacy. Tym 
chętniej pokazujemy Wiktora Świetlika. 
Redaktora, który jest urobiony po pachy. 
Świetlik dawno przegonił Wincentego 
Pstrowskiego, legendarnego przodownika pracy z lat 50. Świetlik jest 
wszędzie. Jako dyrektor radiowej Trójki zaczął jej zaorywanie. Efekty 
słyszymy. Pracowity Świetlik doradza premierowi Morawieckiemu. Pra-
cuje dla Kurskiego (TVP) i PAP, i „Super Expressu”. Żeby jeszcze był tak 
zdolny, jak jest robotny. 

Gosposia zapłaci tysiąc
Proboszcz parafii w Mnichowie, ks. Grzegorz K., zapłaci 3 tys. zł na 
fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. 

Wikariusz ks. Dariusz N. wpłaci na 
ten cel 2 tys. zł. A gosposia księ-
ży Daria P. – 1 tys. zł. Dodatkowo 
wszyscy uiszczą po 538 zł kosztów 
sądowych. Tak prawomocnie skoń-
czyła się bójka między duchownymi 
na parafii. Szanse na kolejną bokser-
ską rundę zmniejszyła kuria, przeno-
sząc księży do innych parafii.
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O 5% wzrosły w lipcu ceny towarów i usług. Takiej 
inflacji nie było od 10 lat. Napędzają ją drożejące pa-
liwa i rosnące ceny żywności. 

384,5 tys. Polaków, którzy przekroczyli 65. rok życia, 
ma ponad 10 mld zł zaległości w spłacaniu zobo-
wiązań.

Na prawie 19 mln badań technicznych pojazdów 
przeprowadzonych w 2020 r. tylko 2,5% zakończyło 
się wynikiem negatywnym. Co oznacza, że te bada-
nia ciągle są fikcją albo okazją do nielegalnego za-
robku. W Niemczech czy Finlandii nie dopuszczają do 
ruchu 20% pojazdów. 

Archidiecezja łódzka ma dodatkową specjalizację. 
Zaczęła prowadzić żwirownię w Porszewicach. Naj-
pierw wyrżnięto las, z 2,6 mln zł opłat kurię zwol-
niono, później marszałek województwa (PiS) dał 
koncesję na wydobycie. I interes się kręci. 

Zamrożenie płac w budżetówce na 2022 r. oznacza, 
że większość z ok. 560 tys. zatrudnionych będzie 
miała płace w granicach 3 tys. zł netto.

Grzegorz Jankowski, były szef Springerowskiego 
„Faktu”, który za jego czasów bił rekordy kłamstw 
i przegranych procesów, prowadzi podobne progra-
my w Polsat News. W krótkim czasie zdążył zarżnąć 
Superstację, której szefował. Ma wszakże jedną zale-
tę: jest ortodoksyjnie pisowski.

Prof. Andrzej Romanowski, wybitny humanista, 
uczony o znakomitym dorobku naukowym i wiel-
kim wkładzie w rozwój nauki i kultury, wykładowca 
akademicki, publicysta i nasz komentator, obchodzi 
70. urodziny. Ad multos annos, Drogi Profesorze.

Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, i cały sztab przygotowujący naszą eki-
pę do występów w Tokio. Za 14 medali sportowcy 
dostaną ponad 2,2 mln zł premii (120 tys. za złoto, 
80 tys. za srebro i 50 tys. za brąz w sportach indywi-
dualnych).

Pracownicy Paroc Polska w Trzemesznie, wielkiego 
producenta materiałów budowlanych i izolacji, po 
tygodniowym strajku dostaną podwyżki i dodatki 
stażowe. Był to największy od lat strajk w korporacji.

Solidaryzujemy się z fanpage’em Socjalizm Teraz 
i jego redaktorem naczelnym Tymoteuszem Kocha-
nem, którzy zostali ocenzurowani przez Facebooka. 
Jedna z najstarszych stron lewicowych zniknęła z por-
talu społecznościowego bez żadnego ostrzeżenia.

400-letni dąb szypułkowy Dunin z gminy Narew (po-
wiat hajnowski), mający 13 m wysokości i prawie 
7 m obwodu, został drzewem roku.

FOT. YOUTUBE (2), WIKIPEDIA



Czy Polska powinna przyjąć 
współpracujących z nami Afgańczyków?

WALDEMAR WITKOWSKI,
przewodniczący Unii Pracy

Tego rodzaju zobowiązania mają cha-
rakter nieformalny, ale wobec osób, które 
pomagały realizować polską rację stanu 
w Afganistanie i chronić naszych żołnie-
rzy przed śmiercią, mamy pewien dług 
wdzięczności. Uważam, że powinniśmy 
próbować go spłacić. Mówię to nieza-
leżnie od tego, że Unia Pracy była prze-
ciwna wysyłaniu tam naszego wojska. 
Pod hasłem „Stop wojnie w Afganista-
nie” zbieraliśmy podpisy pod apelem do 
rządu w tej sprawie. Niestety, ówczesne 
władze go zignorowały i dopiero w tym 
roku udało się polskich żołnierzy sprowa-
dzić do kraju. Okazało się, że mieliśmy 
rację, o czym świadczy choćby to, że 
talibowie właśnie odzyskują władzę. Hi-
storia dowodzi, że w żadnej części świata 
na dłuższą metę nie da się siłą narzucić 
zasad demokracji.

KALINA CZWARNÓG,
Fundacja Ocalenie

Uważam, że Polska powinna udzielić 
wszelkiej ochrony osobom, które wspo-
magały nasz kontyngent w Afganistanie 

– ale nie tylko im. W tej chwili sytuacja 
tam jest taka, że wszyscy Afgańczycy 
i Afganki, którzy stawią się na naszej 
granicy lub w inny sposób poproszą o po-
moc, a następnie uzasadnią swoje obawy 
przed prześladowaniami, powinni zostać 
objęci procedurą uchodźczą. Nie możemy 
nie udzielić im schronienia.

DR MICHAŁ PIEKARSKI,
politolog, Uniwersytet Wrocławski

Afgańczykom, którzy pomagali pol-
skim żołnierzom, bezwzględnie należy 
umożliwić przyjazd do Polski, podobnie 
jak to zrobiły inne państwa, zwłaszcza 
Stany Zjednoczone. To nasz moralny obo-
wiązek wobec tych, którzy narażali siebie 
i swoje rodziny, współpracując z naszą 
armią podczas wojny. Tak naprawdę po-
winno się o nich zadbać wcześniej (o ile 
tego nie zrobiono, bo nie mamy pełnych 
informacji), zwłaszcza że prawdopo-
dobnie mówimy o góra kilkudziesięciu 
osobach. Poza możliwością mieszkania 
w naszym kraju powinniśmy im zapew-
nić niezbędną opiekę i warunki do życia, 
gdyż stracili wszystko i grozi im śmiertel-
ne niebezpieczeństwo właśnie dlatego, 

że podjęli ryzyko współpracy z naszym 
kontyngentem. 

Czytelnicy PRZEGLĄDU  

ZDZISŁAW NOWAK
Nie. Powinni ich przyjąć ci, którzy pol-

skie wojsko na tę wojnę posłali. Na przy-
kład do pięknej willi w Kazimierzu.

PAWEŁ PIWOWARCZYK
Tak, powinna. Inaczej kto nam zaufa? 

Zwłaszcza tam i na Wschodzie w ogóle. 
Amerykanie to mocarstwo, ich lojalność 
nie obowiązuje, ale dla nas lojalność to 
wartość bezcenna. „Tamci” ludzie nie są 
głupi, umieją rozeznać, kto jest uczciwy, 
a kto nie. Kto ich szanuje, a kto nie. To 
ważne, a pamięć przechodzi z pokolenia 
na pokolenie.

BOGUMIŁ WOŹNIAKOWSKI
Jak najbardziej. I to nie tylko współ-

pracujących z okupantami, bo byliśmy 
okupantami (podobnie jak w Iraku), ale 
wszystkich, którzy uciekają przed wojną.

� Not.�Michał�Sobczyk
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