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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

PROF. ALEKSANDER WOLSZCZAN, 
astronom 
Mamy dość naukowych dowodów, 
by twierdzić, że życie pozaziemskie 
istnieje. I że nie jest rzadkie.
„Polityka”

ANDRZEJ CHYRA, aktor, reżyser
Jeśli poprawność polityczna 
i przesadna ostrożność w sztuce mają 
być teraz decydującym kryterium, 
to jesteśmy pogrzebani.
Onet

CYTATY

Kulawe kaczki Lewicy

Gigantycznie nagłaśniany powrót do polskiej polity-
ki człowieka, który nawet na chwilę tej polityki nie 
opuścił, jest nowocześnie opakowaną bajką, którą 

jeden z obozów politycznych chce zaczarować rzeczywi-
stość, by wrócić do władzy. Bo niby Polska potrzebuje 
prawdziwego przywództwa. Zastępczego ojca, a może 
nawet tatuśka. Taka teza tylko po części jest prawdziwa. 
Bo choć Polska nie potrzebuje przywódcy, który zagar-
nie całą władzę, wielu Polaków chętnie by się przytuliło 
do kogoś silnego i autorytarnego. I to do nich, trakto-
wanych jak publika, adresowane są nowe pomysły po-
lityków. I mniej lub często bardziej oszukańcze metody 
uwodzenia. Byle wygrać wybory, a później hulaj dusza, 
piekła nie ma. Zmieniają się tylko metody. Na badania 
preferencji wyborców wydaje się największe pieniądze. 
Nasze pieniądze. Podatnicy sami sobie fundują polityków, 
którzy mówią im dokładnie to, co chcą usłyszeć. A wiedzę 
o tym czerpią z analiz zamawianych już przez wszystkie 
partie parlamentarne.

Nowa Lewica też to robi. Ale mam wrażenie, że tam 
kto inny badania zamawia, kto inny płaci, a jeszcze inni 
czytają. Albo i nie. Bo czym wytłumaczyć, że partia ma-
jąca najbardziej antypisowskich wyborców spotyka się 
z premierem Morawieckim i jej liderzy odgrywają średnio 
udolnie negocjacje?

Elastyczność poza granice przyzwoitości i gumo-
we kręgosłupy polityków Lewicy to nie jest oferta 
dla wyborców. 

Na reprezentantów Lewicy w parlamencie można li-
czyć, ale dość skromnie. Po dwóch latach od wyborów 
widać, że wielu polityków poszło w inną stronę niż ich 
wyborcy. Nie wrzucam do jednego kotła wszystkich. 
O tych, których warto wyróżnić, bo są ideowi i pracowici, 
napiszemy niebawem w dłuższym tekście.

Ale to nie oni, niestety, nadają tam ton. Listę zanie-
chań, które spychają tę formację w dół, trzeba zacząć od 
wyborów prezydenckich. Lewica, wystawiając Biedronia, 
poniosła największą w historii klęskę. I co? Zero refleksji. 
Dlaczego mimo wielu dobrych ocen w kampanii nie wró-
cono do Waldemara Witkowskiego i Unii Pracy, którzy, 
choć bez dotacji, robią sensowne rzeczy?

Mało tego. Biedroń po cynicznym wykorzystaniu naiw-
ności wyborców ulokował się w eurodajnej Brukseli. I da-
lej jest jedną z głównych twarzy lewej strony sceny poli-
tycznej. A Wiosna, którą trwale zmarginalizował, ma być 
połową Nowej Lewicy. Czy ktoś niebędący ofiarą upałów 
może kupić taki hucpiarski numer? Problem z Biedroniem 
i jeszcze większy z Czarzastym. Dwie kulawe kaczki na 
czele Lewicy. Oni i podobne ubożuchne pomysły zatrza-
skują przed lewicowymi wyborcami drzwi.
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Kto za nim stoi? 
Oszczerca, kombinator, malwersant, kłam-

ca… Szkoda wymyślać kolejne epitety dla pa-
na Czarneckiego, bo to człowiek pozbawiony 
jakichkolwiek skrupułów. Gdyby mu napluć 
w twarz, powiedziałby, że deszcz pada. 

 Marek Obtułowicz
•

Kameleon. Jak z taką moralnością można spokojnie żyć? Zwy-
kła szuja. Szkoda mi tylko gen. Mirosława Hermaszewskiego, że 
trafił mu się taki zięć. Przy jednym stole bym z nim nie usiadł.

Adam Osiński
•

Trafiony skutecznie i zatopiony, nikt już za nim nie sta-
nie. No, chyba że jemu podobni. Pajac wszech czasów 
wykraczający poza najgorsze schematy.

Adam Cichosz
•

A jaki jest plon 30-letniej działalności politycznej tej persony, 
tzn. inicjatywy, uchwały, ustawy, interpelacje, interwencje itd.? 
Zrobił cokolwiek pożytecznego czy tylko zajmował posady i doił?

Rafał Simiński
•

Artykuł o Ryszardzie Czarneckim jest ciekawy też z innej per-
spektywy. Średnia płaca (netto) w Niemczech wynosi 2639 euro, 
we Francji 2214 euro, w Polsce 863 euro. Kogo reprezentuje poseł 
dostający miesięcznie 8933 euro diety? Nasi „przedstawiciele” 
w Brukseli chyba wiedzą, jak droga jest starość, bo zapewnili 
sobie emerytury na poziomie 6253 euro. Dla nas mają do wy-
boru: pracę do śmierci lub głodową 
jałmużnę. Tak wygląda w wyda-
niu europejskim liberté, fraternité, 
a zwłaszcza égalité.

Zdzisław Nowak
•

Chyba kupię egzemplarz i wyślę 
prezesowi do domu. Kariera tego 
typa, który będzie zgarniał ponad 
20 tys. zł emerytury za przygodę 
w europarlamencie, jest tylko do-
wodem na to, że polska polityka 
szoruje po dnie.

Michał Borecki

   Żądamy odwołania ministra 
Czarnka

Środowisko członków i sympa-
tyków Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Organizacji Młodzieżowych 
„Pokolenia” w Olsztynie z dezapro-
batą i ogromnymi obawami odno-
si się do działań i zapowiadanych 
zmian w systemie szkolnictwa. 
Jako wychowawcy młodzieży, 
rodzice i osoby związane z proce-
sem kształcenia wyrażamy bardzo 
krytyczną ocenę dotychczasowych 
działań i zmian przedstawianych 
przez ministra edukacji i nauki Prze-
mysława Czarnka. Uważamy, że je-
go wypowiedzi o młodzieży i części 

polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go jako ministra oświa-
ty i parlamentarzystę. Wyrażamy swój sprzeciw wobec osoby 
niekompetentnej, nieznającej problemów i potrzeb młodzieży. 
Nie zgadzamy się, by kierowała resortem oświaty, by prowadziła 

polską szkołę do ciemnogrodu, nietolerancji, 
politycznej indoktrynacji. Działania ministra 
w doborze kadr decydujących o wyborze 
lektur i podstawach programowych budzą 
nasze olbrzymie obawy. Zmiany w prawie 
oświatowym dotyczące m.in. zwiększe-
nia roli kuratorów i możliwości zwalniania 
niewygodnych dyrektorów szkół świadczą 
o chęci upolitycznienia systemu edukacji. 

Wyrażamy swój sprzeciw wobec takich działań i opowiadamy 
się za odwołaniem Przemysława Czarnka z funkcji ministra. 
Dalsze jego działania grożą zburzeniem demokratycznego cha-
rakteru polskiej szkoły i wprowadzeniem autokratyzmu.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
 „Pokoleń” Jerzy Jabłoński

Gołąbek (nie)pokoju 
Szanuję wojsko, jak jest na terenie 

swojego kraju i służy temu krajowi 
obroną. Bazy zagraniczne zakłada-
ne w czasie pokoju bez zgody narodu 
wyrażonej w referendum to okupacja. 
Zgoda paru przekupnych, głupich albo nawiedzonych polityków  
nie powinna się liczyć. To zbyt poważna sprawa.

Józef Brzozowski

FOT. EAST NEWS

Co trzy dzioby, to nie jeden. Towarzyskie spotkanie sympatycznych maskonurów 
na wyspie Skomer u wybrzeży Walii.

ZDJĘCIE TYGODNIA



Lidia Staroń i chińska knajpa
Żona jednej z wielu ofiar Lidii Staroń w rozmo-
wie z „Nie” przypomniała początki działania pa-
ni senator. Krystyna Procyk opowiedziała, jak 
pod koniec lat 90. Staroń wyszła z gabinetu ówczesnego prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie, czyli Zenona 
Procyka, z okrzykiem „Zapamiętasz mnie!”. A o co poszło? Lidia 
Staroń wybudowała lokal w ścisłym centrum miasta. Na grun-
cie, który miasto przekazało spółdzielni w użytkowanie wieczyste. 
W obiekcie tym działała chińska knajpa. Gdy Procyk zażądał zapła-
ty za trzy lata wstecz, bo na więcej nie pozwalały przepisy, mimo 
że biznes kręcił się od 10 lat, Staroń wypowiedziała mu wojnę. 
Zniszczyła Procyka, który po czasie dostał odszkodowanie w wy-
sokości 1,8 mln zł. I z równie wielką bezczelnością walczyła o fotel  
rzecznika praw obywatelskich.

Wojciechowski znowu straszy
Nie daje o sobie zapomnieć. Raz, że jako dewe-
loper Józef Wojciechowski ciągle coś buduje, 
przybywa więc opłakujących decyzję o kupnie 
mieszkania od J.W. Construction. A dwa, że Woj-
ciechowski zaczął straszyć powrotem do piłki. 
Oczywiście kandydowanie na prezesa PZPN to 

żart. I próba zainteresowania mediów, choć i bez tego pamiętają sza-
leństwa, które działy się w Polonii Warszawa za jego rządów. W cią-
gu sześciu lat Wojciechowski wymienił aż 17 trenerów. I spuścił klub 
na dno. Kontakt z nim jest równie przyjemny jak spotkanie grzechot-
nika. Nie do śmiechu jest zwłaszcza lokatorom jego mieszkań.

Prawda à la Melak
Gdyby stworzyć definicję prawdy według Andrzeja Melaka, tyle 
by miała wspólnego z rzeczywistością, ile krzesło z krzesłem elek-
trycznym. 
Andrzej Melak uaktywnił się po katastrofie pod Smoleńskiem, 
w której zginął jego brat Stefan. Po 11 latach Melak nie wie, co 
to było. Winę widzi w Tusku i jego kancelarii. Jakby miał jedno 
oko i jedną półkulę mózgu. Nie przyszło mu do głowy, że to była 
katastrofa. A bałagan i niekompetencja w kancelarii Lecha Kaczyń-
skiego były ogromne. 
Melak nie potrafi wydusić z siebie nawet jednego słowa na te-
mat hochsztaplerskich śledztw Macierewicza. Mówi, że „zależy 
mu na prawdzie”. Kłamie. Jest wytrwałym wyznawcą fałszywki 
o zamachu. Bredzi też, że wrak samolotu został podmieniony. Praw-
da u Melaka ma taki sens jak słowa prawo i sprawiedliwość jako 
nazwa dojnej zmiany.

Tarczyński, Andruszkiewicz i tysiące innych
Ogłoszono koniec nepotyzmu. Na razie taki krok zrobiła dojna zmia-
na. I słusznie. Bo ma przecież najwięcej zagrabionych stanowisk. 
Czekamy jeszcze na jakiś kroczek ze stro-
ny PO, bo tam też mają kogo pogonić.
Będziemy obserwowali te zapowiadane 
ruchy kadrowe. Czekamy na komunikat, 
że rezygnację złożyła Agnieszka Migoń – 
partnerka Dominika Tarczyńskiego, euro-
posła PiS, powszechnie uznawanego za 
kompletnego odlota, by nie użyć bardziej trafnego słowa. 
Przetrzepiemy Adama Andruszkiewicza, wszechpolaka, który 
ośmiesza dojną zmianę jako wiceminister (!). Pokażemy tych, któ-
rych powkładał do spółek skarbu państwa. 
A później kolejnych. Grube tysiące.
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Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawi-
rusem potwierdzono u 2 880 670 osób, z których 
75 152 zmarły (stan na 9 lipca).

59 posłów i senatorów Zjednoczonej Prawicy dora-
bia do poselskich diet w ministerstwach.

Wśród wielu poronionych decyzji prezydenta Dudy 
wniosek o odbudowę badziewia, czyli pałacu 
Saskiego, to przykład najkoszmarniejszego marno-
wania miliardów złotych podatników.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, nieuznawa-
na przez TSUE, w trzyosobowym składzie zawie-
siła i pozbawiła immunitetu sędziowskiego Józefa 
Iwulskiego, prezesa Izby Pracy SN. „Za” głosowali 
Małgorzata Bednarek, bliska współpracownica mini-
stra Ziobry, i Jarosław Duś, prokurator z wieloma 
dyscyplinarkami. Przeciw był Adam Roch. 

Ponad 6,9 tys. kierowców przekroczyło w 2020 r. 
prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 
50 km/godz. Tylu zostało złapanych. Faktyczna liczba 
przestępców jest znacznie wyższa.

44% Polaków przytyło w czasie pracy zdalnej. Przy-
było im 4-6 kg (badania Dailyfruits).

Prawie 5 mln ton żywności marnuje się co roku 
w Polsce, z czego 3 mln ton wyrzucają konsumenci. 
Najczęściej wyrzucane są pieczywo, owoce i warzywa 
oraz wędliny i napoje mleczne.

Polski Komitet Olimpijski wysyła na igrzyska do Ja-
ponii 215 sportowców – 103 kobiety i 112 mężczyzn. 
Cała ekipa to 428 osób.

Nie rozporządzeniem rządu, lecz ustawą można 
było zakazać zgromadzeń w październiku 2020 r. 
Sąd Najwyższy orzekł, że wolno było się gromadzić 
w czasie pandemii, także na protestach.

Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, za-
apelował do księży i wiernych o podejmowanie akcji 
szczepień. Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilano-
wie otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień.

Sobiesław Zasada, słynny kierowca wyścigowy, ma-
jąc 91 lat, wziął udział w Rajdzie Safari w Kenii. Ska-
pitulował dopiero na ostatnim odcinku, gdy na 2 km 
przed metą wjechał w jego samochód inny kierowca.

Krzysztof Warlikowski, dyrektor artystyczny Nowe-
go Teatru w Warszawie, odebrał Złotego Lwa na 
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Wene-
cji. Doceniono, że jest orędownikiem (i praktykiem) 
głębokiej odnowy europejskiego języka teatralnego.

Jan Peszek, wybitny aktor, otrzymał nagrodę Gong 
Danutki. Patronką nagrody festiwalu Śleboda/Danut-
ka w Teatrze Starym w Lublinie jest Danuta Szaflarska.

FOT. YOUTUBE (2), TWITTER



Jak wypada dla Polski bilans udziału 
w wojnie w Afganistanie?

Gen. broni w st. spocz. 
WALDEMAR SKRZYPCZAK,
były dowódca Wojsk Lądowych

Wydaje się, że decyzja o wysłaniu 
do Afganistanu kontyngentu bojowego, 
podjęta w listopadzie 2006 r. przez mi-
nistra Radosława Sikorskiego, wynikała 
z jakichś rozmów na szczeblu politycznym 
w NATO. Pierwotny pomysł, moim zda-
niem dobry, był taki, że będziemy na różne 
sposoby wspierać armię amerykańską, 
dlatego stacjonowaliśmy w jej bazach. 
Kiedy ministrem obrony narodowej został 
Bogdan Klich, postanowił, że weźmiemy 
samodzielną odpowiedzialność za jedną 
prowincję, co było podyktowane chęcią 
pokazania polskiej flagi nad bazą. Ta de-
cyzja była błędem, bo politycznie nic nam 
nie przyniosła, a wojskowo przysporzyła 
niepotrzebnych, bolesnych strat. Gdy tali-
bowie zauważyli, że Polaków w Ghazni jest 
dużo mniej, niż było Amerykanów, zaczęli 
tam wracać i zaczęły się problemy. Z tego, 
że nie da się wygrać tej wojny przeciw-
ko partyzantom, wspieranym przez wiele 
państw, my, wojskowi, zdawaliśmy sobie 
sprawę już po przejęciu tej prowincji. Jed-
nocześnie z Afganistanu wynieśliśmy dużo 

doświadczeń, które m.in. pozwoliły nasze-
mu przemysłowi zbrojeniowemu na roz-
wój i modernizację sprzętu, a dowódcom 
wyższych i niższych szczebli dały dobre 
przygotowanie do tego, by móc skutecznie 
dowodzić w warunkach bojowych.

TOMASZ HYPKI,
wydawca magazynu „Raport. Wojsko, 
Technika, Obronność”

Trudno go nazwać pozytywnym. Po 
pierwsze, Polska, będąca krajem brzego-
wym NATO, powinna rozwijać zdolności 
przydatne podczas obrony własnego te-
rytorium, a nie w czasie wypraw ekspe-
dycyjnych. Tymczasem wytworzyła się 
wręcz „mentalność ekspedycyjna” i woj-
sko budowano pod kątem takich misji, 
a nie jego głównych funkcji. Po drugie, 
koszty finansowe i ludzkie tej interwencji 
były ogromne. Aby dowódcy zdobyli do-
świadczenie, wystarczyłaby ekspedycja 
na znacznie mniejszą skalę. Po trzecie, zdo-
byta wiedza praktycznie nie była zbierana 
i przetwarzana, a doświadczenie wracają-
cych oficerów nie zostało sensownie wy-
korzystane. Właściwie jedynym plusem tej 
wojny, mało istotnym z punktu widzenia 

państwa, jest to, że żołnierze uczestniczą-
cy w misjach zyskali finansowo. Oczywi-
ście dużo ryzykując.

DR MICHAŁ PIEKARSKI,
politolog, Uniwersytet Wrocławski

Polska wzięła udział w operacji 
w Afganistanie, wykazując sojuszniczą 
solidarność w ramach NATO, zwłaszcza że 
w 2001 r. po raz pierwszy i jak dotąd jedy-
ny sięgnięto po art. 5 traktatu waszyngtoń-
skiego. Tak długie i poważne zaangażowa-
nie ostatecznie opłaciło się politycznie, gdy 
to my po 2014 r. oczekiwaliśmy wzmoc-
nienia na wschodniej flance NATO – wte-
dy sojusznicy szybko przysłali tu swoich 
żołnierzy. Jednocześnie ta wojna wpłynęła 
na Wojsko Polskie. Szybko zmieniało się 
wyposażenie czy poszczególne elementy 
szkolenia, ale także takie sprawy jak opie-
ka nad weteranami, zwłaszcza poszkodo-
wanymi. Zarazem ceną było odsunięcie 
w szczycie zaangażowania – a więc deka-
dę temu – na drugi plan zakupów sprzętu, 
który nie był potrzebny w Afganistanie, ale 
byłby potrzebny w Polsce: czołgów, okrę-
tów czy rakiet przeciwlotniczych. Tutaj bi-
lans jest więc mieszany.
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