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DANIEL PASSENT, komentator
W Polsce niczego nie robi się na sto procent, 
to i dyktaturę mamy kulawą. Naszą polską 
dyktaturkę.
„Polityka”

PROF. TADEUSZ KLEMENTEWICZ, politolog UW
Kapitalizm zbliża się do ekologicznych 
i społecznych granic swojej reprodukcji.
„Trybuna”

CYTATY

Fucha, a nie służba

Kryzys humanitarny rozgrywający się w Usnarzu 
Górnym na granicy polsko-białoruskiej jest przede 
wszystkim dramatem koczujących tam uchodźców 

i uchodźczyń z Afganistanu. To oni od prawie trzech tygo-
dni, dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minu-
cie, sekunda po sekundzie marzną, głodują, są spragnieni, 
chorują, nie mogą swobodnie, bez wstydu zaspokoić po-
trzeb fizjologicznych, są obserwowani bez ustanku, zagłu-
szani przez samochody wojskowe czy Straży Granicznej. 
Są świadomi, że to europejskie państwo, na granicę któ-
rego dotarli, łamie prawo – konkretnie zapisy konwencji 
genewskiej – są świadomi własnej bezradności, są słabi, 
upokorzeni, chorzy, głodni i spragnieni. Kolejna chwila 
spędzona w takich warunkach może bezpośrednio przy-
czynić się do śmierci którejś z osób. Polska jest za tę sy-
tuację wprost odpowiedzialna, jest sprawcą. 

Kryzys na granicy – w jakiejś mierze, rzecz jasna, sproku-
rowany przez Białoruś – nie pokazuje nam zjawisk nowych. 
Zarówno jeśli chodzi o polskie, jak i o inne europejskie 
granice. Żyjemy w „twierdzy Europa”. Obstrukcja, agresja, 
łamanie i nieprzestrzeganie praw uchodźców przez Straż 
Graniczną nie zaczęły się w Polsce dwa tygodnie temu.

Oglądamy tam sceny jak z niemego filmu. Uzbroje-
ni w długą broń strażnicy graniczni tworzą wraz policją 

i niezidentyfikowanymi żołnierzami fizyczny mur, izolują-
cy uchodźców od wszystkich, którzy próbują im pomóc: 
lokalnych mieszkańców, aktywistów, parlamentarzystów, 
dziennikarzy. Nie mają naszywek z nazwiskami, mają za-
słonięte szczelnie twarze, na pytania reagują metodycz-
nym milczeniem. Nie wiadomo, kto dowodzi. Co jakiś 
czas pada zaklęcie o „wykonywaniu rozkazów”, niestety, 
nie można się dowiedzieć czyich, choć po aktywności 
takich urzędników rządowych jak wiceminister Wąsik czy 
minister Błaszczak – widać. 

Kiedy patrzę na tych funkcjonariuszy, zadaję sobie 
pytanie: komu służą? Polsce, państwu polskiemu, pol-
skiej konstytucji, prawu? Czy chwilowym szefom resor-
tu, którzy dla politycznego interesu własnej formacji 
będą grać kartą antyuchodźczą? A da się nią grać? Po-
lacy w większości podzielają tę niechęć. Obserwujemy 
bez pośredników zachowania zbadane i opisane przez 
Zimbarda i Milgrama – ślepe posłuszeństwo władzy. Bo 
bronią ojczyzny, bo ta ziemia jest święta, a oni są jej 
rycerskimi obrońcami. Wierzą w to, bo to fajna robota 
jest. Nawet nie zmokną za bardzo, bo mają supermun-
dury. A rozkaz to rozkaz. Ta fucha musi się skończyć. 
A służby trzeba będzie się nauczyć. Od nowa. I bez ta-
kich dowódców.

Roman Kurkiewicz
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Miska ryżu dla budżetówki
Umowa jest taka: PiS zapewnia państwo 

dobrobytu, a my, czyli lud, pozwalamy PiS 
rządzić. Ale to lud rządzi, PiS wykonuje wo-
lę ludu. I ma bronić jego interesów. Nie ma 
mowy o likwidacji 500+ czy jakichś cięciach 
wydatków. Ludzie pracy nie mogą być trak-
towani w ten sposób, że się obniża wyna-

grodzenia. Płace, emerytury, renty muszą rosnąć. Lekarz 
ma przyjmować pacjenta z uśmiechem, a nie zamykać 
przychodnię i kazać się leczyć przez telefon. Autobusy 
i pociągi muszą jeździć jak trzeba. Szkoły uczyć jak trze-
ba, a zegarki wskazywać czas jak trzeba. I to jest państwo 
jak trzeba. Paweł Stawicki

Kretynizm parlamentarny 
Lewicy w Polsce nigdy nie było ła-

two. Zastanawiam się nieraz, czy aby 
na pewno zasługujemy na lewicę, sko-
ro część społeczeństwa nie szanuje jej 
dziedzictwa, boi się nawet samego sło-

wa. Posądza ją o najgorsze zło tego świata. A część społe-
czeństwa boi się przyznać do swojej lewicowości, bo wie, 
że nie spotka się z uznaniem. Niektórzy ludzie, owszem, 
są lewicowi. Nie twierdzę, że nie. Ale ja sam nie miałem 
szczęścia ich spotkać. Czasem wątpię w istnienie lewicy 
w naszym kraju. Takiej czystki już dawno nie widziałem. 
Może w Stanach Zjednoczonych? 

 Jarosław Kutyła

•
Dopóki istnieje kapitalizm, lewica nigdy nie przestanie 

istnieć w takiej czy innej formie. Pytanie, jaka lewica jest 
potrzebna klasie pracującej. A odpowiedź oczywiście ta-
ka, że bardziej niż mniej lewicowa. Problem w tym, że 
lewica to nie tylko reprezentacja klasy pracującej, ale też 
jej samoorganizacja, a z tym jest gorzej. 

 Łukasz Wiewiór

 Wstyd, że Polska słabo sobie radzi handlem ludźmi 
Jestem informatykiem, ponad sześć lat pracowałem 

w firmie europejskiej w Brukseli, a w styczniu wróciłem 
do rodzinnego Wrocławia. Wcześniej kilka lat pracowałem 
w samorządzie i mam jeszcze kontakt z ludźmi z MSWiA. 
Uczestniczyłem w projekcie przebudowy obejmującego 
całą Unię Europejską elektronicznego 
system identyfikacji osób ubiegających 
się o azyl Eurodac i ludzie z Komisji Eu-
ropejskiej opowiadali mi o handlu ludź-
mi. To, co mówi prof. Zbigniew Lasocik 
(PRZEGLĄD nr 34), jest bardzo trafne, 
ale i bolesne. Dodatkowo problemem 
jest totalna dezintegracja urzędów, 
jakiej dokonało PiS. Miejscem zsyłek 
dla „złych” urzędników są teraz... komórki integracji eu-
ropejskiej! Znam kilka takich przykładów! Jeśli dodamy, 
że w administracji publicznej wrze po informacjach o na-
grodach, jakie „swoim” dał minister Dworczyk, to daleko  
nie zajedziemy. Mirosław

FOT. JAKUB KAMIŃSKI/EAST NEWS

ZDJĘCIE TYGODNIA

Ruszyła budowa płotu oddzielającego Polskę od Białorusi. Pomiędzy metalowymi słupkami wojskowi rozpinają drut 
ostrzowy polskiej produkcji o wdzięcznej nazwie „Falanga”.



Pisał Paweł do Mateusza
Pozwany przez naszą redakcję za 
oszczerstwa Paweł Jabłoński, wicemi-
nister spraw zagranicznych, kombinuje, 
jak się wywinąć od przeprosin. Widać, 
że Jabłoński, jeden z najbardziej agre-
sywnych urzędników pisowskich, liczy 
na bezkarność. Czy to tylko zwykła bez-
czelność adwokata? I wiara w parasol 

ochronny Ordo Iuris, z którą Jabłoński był związany? Czas przeszły w przy-
padku Ordo Iuris i Jabłońskiego to tylko taki nasz żarcik.
Ale buta Jabłońskiego ma też inne podłoże. Komitywa z premierem Mo-
rawieckim. Skąd o tym wiemy? Z mejli Jabłońskiego do Morawieckiego 
„Mateuszu, zgodnie z prośbą, bardzo chętnie włączyłbym się w pra-
ce nad ustawą o służbie cywilnej…”. No i Mateusz włączył Pawełka.  
Na nieszczęście polskiej dyplomacji.

Architekt Karczewski
Jest jeszcze nadzieja. I szansa, że nie 
utopimy w Pałacu Saskim 3 mld zł, 
a pewno dużo więcej. Nadzieja ma 
twarze „dojnej zmiany”, która się do 
tego wzięła.
Od ojca pomysłodawcy zaczynając. 
Mało kto wie, że za budową tej pa-
skudy stoi Stanisław Karczewski. To 
on lobbował, żeby postawić od zera tę piekielnie drogą makietę. Miał 
w tym interes. Liczył, że rządy PiS gwarantują mu posadę marszałka Se-
natu. I że Senat wraz z nim przeniosą się do tego pałacu. Wiemy, jak to  
się skończyło.
Zapowiada się niezła hucpa. Budową zajmują się lekarze i znajomi władzy. 
Stowarzyszenie Architektów Polskich protestuje. Ale co oni mogą?

Slalomy prof. Grabowskiej
Zdarzają się ludzie, którzy mają taką 
cechę, że z zapałem potrafią bronić 
decyzji każdej władzy. I jakoś się przy 
tym slalomie nie przewracają. Choć 
słuchaczy rozbawiają. Taką wręcz 
modelową osobą jest prof. Genowefa 
Grabowska. Prawniczka z wykształ-
cenia i powołania. Jak konfitury roz-

dawał SLD, była z łaski partii europosłem. A jak klucz do spiżarni ma PiS, 
to Grabowska daje się pokroić za decyzje tej partii. Jej pogadanki w TVP 
Info to wzór „Notatnika agitatora”. Przynudza, ale nadrabia gorliwością.

Szpieg bez Orła
Nikt z Kancelarii Prezydenta nie pofa-
tygował się, by odpisać Jerzemu Bu-
kowskiemu, marionetkowemu rzeczni-
kowi egzotycznego Porozumienia OKiN 
w Krakowie. Może mają dość namol-
nych próśb Porozumienia, by prezydent 
Duda odznaczył amerykańskiego szpiega 
Ryszarda Kuklińskiego Orderem Orła Białego. Tupeciarze z Krakowa chcą 
wykopać głęboki rów między wojskiem a Dudą. Ale nie takie numery 
z „niezłomnym”.
Może ktoś wreszcie powie Bukowskiemu, że historia jego ulubione-
go szpiega jeszcze nie jest zamknięta. Tropów wiele. A każdy prowa-
dzi do rewizji legendy, którą lansują apologeci Kuklińskiego. Zderzenie  
z faktami może być bolesne.
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Abp Marian Gołębiewski, były ordynariusz diece-
zji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz były metropolita 
wrocławski został ukarany przez Watykan za za-
niedbania przy wyjaśnianiu wykorzystywania sek-
sualnego małoletnich przez podległych mu księży. 
Ma m.in. zakaz udziału we wszystkich uroczysto-
ściach publicznych. 

Ponad 42% szkół ma problem ze znalezieniem na-
uczycieli etyki. Na prawie 35 tys. szkół jest niecałe 
4 tys. etyków.

Paweł Piotr Warot, naczelnik Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, czeka na 
odnalezienie szczątków Romualda Rajsa „Burego” 
– „tego niezłomnego żołnierza Rzeczypospolitej”. 
Paranoję IPN pogłębia to, że zbrodniarza, który do-
puścił się ludobójstwa na ludności cywilnej, wy-
chwala urzędnik państwowy. 

Aż 13,8 mln Polek i Polaków codziennie boryka się 
z problemami w dotarciu do pracy, szkoły, leka-
rza itd. Taki jest wniosek wrocławskiej komisji ds. 
wykluczenia komunikacyjnego, której przewodniczy 
Miłosz Cichuta.

Natalia Balicka, polska reprezentantka w wybo-
rach Miss Supranational w Nowym Sączu, wystą-
piła w koszmarnej kreacji z motywem ptaka przy-
pominającego nasze godło. Projektantką sukni była 
Ela Piorun, współpracująca też z Agatą Dudą.

O 5%, do 17,6 mld euro, wzrosła wartość eksportu 
polskiej żywności w ciągu pięciu miesięcy br. w po-
równaniu z poprzednim rokiem.

Sprawdza się Krajowy System Ratowniczo-Gaśni-
czy. Około 90% interwencji ratowniczych dociera na 
miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (ra-
port NIK za 2019 r.).

W oczekiwaniu na wyrok Sądu Najwyższego rośnie 
liczba spraw frankowych w polskich sądach. Na ko-
niec czerwca toczyło się 58 tys. spraw dotyczących 
hipotek frankowych. Banki czekają z propozycjami 
ugód, więc klienci idą do sądów (dane Związku Ban-
ków Polskich). 

Uniwersytet Otwarty na UW oferuje prawie 300 kur-
sów hobbystycznych, językowych i profesjonalnych, 
podnoszących kompetencje zawodowe dla każde-
go, kto ukończył 16 lat. 240 kursów to kursy online. 

116 tys. ton malin zebrano w Polsce w 2020 r., co 
sprawia, że jesteśmy liderem w Unii Europejskiej 
i piątym producentem na świecie.

W branży OZE (odnawialne źródła energii) pracuje 
już w Polsce ok 100 tys. osób. Głównie w obszarze 
biomasy, ale też fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

Ponad 16 tys. spółek z kapitałem ukraińskim działa 
już w Polsce.

FOT. YOUTUBE



Z czym młodym Polakom
kojarzy się dziś Solidarność?

MARIANNA NOJSZEWSKA,
studentka psychologii

Młodym lewakom Solidarność kojarzy się z rozczarowaniem. 
Mówi się, że z solidarnością łączy ją tylko nazwa, że źle się ze-
starzała, że to tylko partyjna przybudówka. Miała ogromny poten-
cjał jako duży oddolny ruch społeczny z lewicowymi postulatami, 
ale dziś kojarzy się z karierowiczami, neoliberałami i zacofanymi 
światopoglądowo katolikami. W Solidarności, a przynajmniej 
w jej centrali, widzimy – o ironio – porażkę w walce o prawa 
pracownicze, hipokryzję, brak szacunku wobec osób niehetero-
normatywnych. W 1981 r. Solidarność określiła się jako ruch 
moralnego odrodzenia narodu, dla nas jest obecnie zupełnym 
przeciwieństwem tego hasła. Jej świetność jest legendą, którą 
wciąż często się opowiada. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, 
że młodsza część lewicy to nie wszyscy młodzi Polacy. Zauwa-
żyłam, że niestety wiele młodych osób nie wie o Solidarności 
praktycznie nic poza pojedynczymi informacjami z lekcji historii 
na temat porozumień sierpniowych czy wyborów czerwcowych. 

GABRIELA FISZER,
studentka studiów polsko-niemieckich i zdrowia publicznego

Moje skojarzenia są raczej pozytywne. Raczej, ponieważ z ra-
cji swojego PESEL-u, rozpoczynającego się od 00, nie mogę znać 
tych przełomowych wydarzeń z autopsji. Pierwszym, co przycho-
dzi mi na myśl, jeśli chodzi o największy polski związek zawodowy, 
są zasłyszane od starszych pokoleń hasła, jak to rozpoczynające 
się od słów: „Gdyby nie Ursus, gdyby nie Radom…”. Drugim jest 
instytucja Poczty Polskiej i jubileuszowe znaczki z Lechem Wałę-

są. Ale nie tylko to. Solidarność jest mi poniekąd znana z kultury. 
Dzieła wielkich polskich reżyserów, takie jak „Człowiek z żelaza”, 
„Człowiek z marmuru” czy ironiczna „Ucieczka z kina Wolność” 
to chyba nic innego jak kwintesencja tamtej czasoprzestrzeni. 
Innymi doskonale znanymi mi tekstami kultury są liczne protest 
songi. Jestem zdania, że sztuka mówiąca o Solidarności nie tylko 
przedstawiała bunty i strajki, wolność jako najwyższą wartość czy 
mechanizmy władzy, ale przede wszystkim uczyła postaw obywa-
telskich, a to niewątpliwie jest aktualne.

WOJCIECH KURIATA,
nauczyciel historii i WOS

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pyta-
nie. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to Lech Wałęsa, obalenie 
komunizmu czy Okrągły Stół, jednak niemal od razu pojawiają się 
niuanse i dalsze skojarzenia. Solidarność to nie tylko Wałęsa, ale 
również Anna Walentynowicz i wiele innych osób. Obalenie ustroju 
nastąpiło znacznie później, a „socjalizm z ludzką twarzą” wyłania-
jący się z 21 postulatów niechybnie przyprawiłby wielu „tropicieli 
lewactwa” o atak apopleksji. Z biegiem czasu Solidarność zmienia-
ła się, według niektórych w to, z czym sama walczyła, a jej obecna 
odsłona jest dość odległa od pierwotnych założeń. Choć przyćmiła 
inne organizacje opozycyjne, nie można jej odmówić tego, że stała 
się symbolem i fenomenem, który rozlał się po bloku wschodnim 
i przyczynił do obalenia komunizmu. Moim zdaniem Solidarność 
jest świetnym przykładem tego, co mogą osiągnąć oddolne ruchy 
zwykłych ludzi, a jednocześnie ostrzeżeniem przed tym, co może 
z nich wyrosnąć.

YTANIE
TYGODNIA
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