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[  A N D R Z E J  M L E C Z K O  ]

N iedawno marszałek Senatu Tomasz Grodzki 
złożył wizytę w siedzibie KE w Brukseli i spo-
tkał się z komisarz Věrą Jourową, a marszałek 

Sejmu Elżbieta Witek udała się z wizytą na Jasną 
Górę, gdzie siedzibę ma obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej. Decyzję Witek oceniam wyżej, ponieważ 
zgadzam się z nią, że rozmowa o sprawach Polski 
z Matką Boską Częstochowską przyniesie Polsce wię-
cej korzyści niż rozmowa z przedstawicielami KE. Ci 
ostatni Polski nie rozumieją, a Matka Boska na krytykę 
polskich władz nigdy sobie nie pozwala.
Z opinią internautów, że utrzymując robocze kontak-
ty z Matką Boską, Witek robi z Polski „kołtuńską, zabitą 
dechami pipidówę”, trudno się zgodzić. Zwłaszcza że o ile 
marszałek Grodzki nie osiągnął w Brukseli wiele, o tyle jej 
częstochowskie spotkanie okazało się wydarzeniem klu-
czowym dla Polski. Dla samej Elżbiety Witek zresztą również, 
bo odkąd została pisowskim marszałkiem, mało kto oprócz 
Matki Boskiej ma ochotę się z nią spotkać. „Przychodzimy 
tutaj do Matki Boskiej, aby prosić, żeby zechciała nam pomóc 
każdego dnia w podejmowaniu dobrych decyzji”, oświadczyła 
po spotkaniu Witek, przyznając, że „samemu człowiek nie dałby 
rady”. Jest to ocena trafna; wszyscy widzimy, jak każdego dnia 
Elżbieta Witek nie daje rady, bo stanowisko drugiej osoby 

w państwie ją przerasta. Pytanie tylko, czy Matka Boska po-
trafi dokonać takiego cudu, żeby Witek zaczęła dawać radę.
Witek oświadczyła, że pragnie Matce Boskiej oddać 
„wszystkie sprawy, żeby ona to wzięła na siebie”. Nie 
wiem, czy w tym momencie trochę się nie zagalopowała, 

bo uważam, że np. sprawa utajnionych list poparcia człon-
ków nowej KRS jest zbyt ważna, żeby powierzać ją opiece 
kogoś spoza PiS. Rozumiem, że Witek ma do Matki Boskiej 
zaufanie, ale jakie ma gwarancje, że Przenajświętsza Pa-
nienka zachowa się w tej sprawie zgodnie z zaleceniami 

prezesa Kaczyńskiego i że listy jakimś cudem nie zostaną 
upublicznione?
 

Sympatycznym akcentem wizyty były podziękowania 
Elżbiety Witek dla Matki Boskiej za to, że dzięki jej działa-

niom pani marszałek szczęśliwie „jest córką tej ziemi – Pol-
ski”, co pozwoliło jej uniknąć wielkiego życiowego dramatu 
w postaci bycia np. córką Francji, Belgii albo, nie daj Boże, 
Niemiec. Szkoda, że w adoracji Matki Boskiej Często-
chowskiej, której Witek powierzyła w opiekę Polskę, nie 
mógł uczestniczyć prezes Jarosław Kaczyński. Jeśli coś 
go usprawiedliwia, to tylko to, że w tym czasie był zajęty 

 adorowaniem Julii Przyłębskiej, której w imieniu ojczy-
zny powierzył w opiekę Trybunał Konstytucyjny.

Matka Boska  
bierze Polskę
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Tygodnik na każdy dzień POLITYKA to nie tylko polityka i szczególnie widać to właśnie 
w naszym cyfrowym wydaniu: wielką popularnością cieszą się teksty 
poświęcone polskiej codzienności, zdrowiu, psychologii czy historii. 
Jest też duża grupa autorów, którzy piszą przede wszystkim do na-
szego serwisu internetowego, w tym m.in. filozof i prawnik prof. Jan 
Woleński, brytyjski politolog Ben Stanley, który analizuje dla nas 
sondaże, Tomasz Bielecki z Brukseli czy Ignacy Dudkiewicz w tym 
roku nominowany do nagrody Grand Press w kategorii Publicystyka.

Od wiosny zeszłego roku nasz serwis ma nową szatę graficzną, 
zaprojektowaną specjalnie w ten sposób, by można było wygodnie 
czytać również dłuższe treści. Teraz POLITYKA sama może też 
przypominać się Państwu na skrzynce mailowej: codziennie 
przygotowujemy newsletter z najważniejszymi artykułami 
i komentarzami, raz w tygodniu przedstawiamy naszą ofertę 
kulturalną oraz teksty z bieżącego wydania. POLITYKA jest także 
obecna w mediach społecznościowych: na Facebooku (śledzi nas już 
287 tys. użytkowników), Twitterze, Instagramie czy – od niedawna 
– LinkedIn.

Tygodnik to także blogi, regularnie zasilane m.in. przez Daniela 
Passenta, Jana Hartmana, Adama Szostkiewicza czy Ewę Siedlecką. 
Licznych czytelników mają też blogi poświęcone konkretnym tema-
tom, np. muzyce popularnej (Bartka Chacińskiego), muzyce poważ-
nej (Doroty Szwarcman) czy edukacji (Dariusza Chętkowskiego).

I jeszcze jedno: większość artykułów z tygodnika mogą Państwo od-
słuchać w dogodnym momencie, w drodze do pracy czy szkoły albo 

– co ostatnio modne – w trakcie ćwiczeń czy biegania. Towarzyszymy 
Państwu także w formie podkastów, od stycznia „Temat tygodnia” 
omawia najważniejsze wydarzenia, a „Kultura na weekend” zapowiada 
filmy, seriale czy wydarzenia kulturalne. Od zeszłego roku Daniel Pas-
sent czyta swoje felietony (!), a Bartek Chaciński opowiada o trendach 
w świecie muzyki. Internet to też wygodny sposób dotarcia do tych 
tekstów POLITYKI, które nam w tygodniu umknęły, zaległe artykuły 
można łatwo odnaleźć w serwisie albo odłożyć na wirtualną półkę 
do przeczytania później.

Internetowe wydanie przygotowuje dla Państwa zespół redakto-
rów i autorów, których większość znacie także z papierowego wyda-
nia: Aleksandra Żelazińska, Zbigniew Pendel, Anna Dąbrowska, Anna 
Kowalska, Agata Szczerbiak, Agnieszka Zagner. Cieszymy się, że nasz 
serwis w styczniu odwiedziło prawie 3 mln użytkowników (według 
Google Analytics). Codziennie przybywa też subskrybentów (zachęca-
my!): mamy ich więcej niż wszystkie pozostałe tygodniki opinii łącznie.

W tym rozpadającym się i odbudowującym się na nowo świecie 
warto być na bieżąco. Nie po to, żeby szukać sensacji i medialnych 
awantur, ale żeby dobrze zrozumieć otaczającą nas (coraz bardziej 
– jak mawiał Kazimierz Rudzki) rzeczywistość i naszą w niej rolę. 
Wierzymy w to, że – jak pisał Snyder – historia rozpadu może być 
też podręcznikiem naprawy. W tym trudnym świecie chcemy być 
Państwa tygodnikiem na każdy dzień.
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[  P R Z Y P I S Y  Z A S T Ę P C Y  R E D A K T O R A  N A C Z E L N E G O  ] 

W Londynie wystawiano kiedyś musical „Zatrzy-
majcie świat, chcę wysiąść”. Ale świat nie chce się 
zatrzymać, przeciwnie – przyspiesza, i to w nie-
wiadomym kierunku. W kończącą się właśnie 

dekadę wchodziliśmy – z nieco już nadszarpniętym – myśleniem 
o świecie w kategoriach nieuchronności, jak pisze Timothy Snyder, 
z przekonaniem, że prawa postępu już są nam znane, nie ma wobec 
nich alternatywy. Tymczasem historia, a wraz z nią niepewność, wróci-
ła do nas na dobre. Przeciągający się kryzys ekonomiczny, pogłębiają-
ce się nierówności, rewolucja technologiczna i katastrofa klimatyczna, 
przetasowania geopolityczne w Europie, Ameryce czy w Azji pokazały, 
jak bardzo byliśmy w błędzie. Zmieniła się też polityka, w której myśle-
nie w kategoriach odpowiedzialności za państwo czy świat wypierane 
jest przez propagandę, a znaczenie zyskują politycy, którzy prowokują 
kryzysy, żeby manipulować wywołanymi przez nie emocjami. Tak jest 
na świecie, tak jest, niestety, i w Polsce.

W tym świecie mocno wybrzmiało ostatnio wystąpienie Maria-
na Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, a największa zbrod-
nia w historii ludzkości może się powtórzyć, jeśli pozostaniemy 
obojętni na dyskryminowanie mniejszości czy naciąganie historii 
do aktualnych potrzeb. Słowa byłego więźnia Auschwitz i nasze-
go redakcyjnego kolegi bardzo rezonowały, a pomysł zgłoszenia 
Mariana Turskiego do Pokojowej Nagrody Nobla zyskał wielkie po-
parcie czytelników, które napływa do nas przede wszystkim za po-
średnictwem naszego serwisu internetowego polityka.pl, którym 
mam przyjemność kierować. Zebraliśmy już kilka tysięcy podpisów, 
napływają do nas głosy z różnych stron świata, ale też opowieści 
o lekcjach przeprowadzanych spontanicznie na podstawie mowy 
Mariana Turskiego w szkołach w całym kraju (skromny wybór listów 
i tekstów dedykowanych Marianowi zamieszczamy na s. 90).

Odsyłając Państwa do specjalnego serwisu w polityce.pl, gdzie 
można znaleźć więcej komentarzy po oświęcimskim wystą-

pieniu Mariana Turskiego, chciałbym przy okazji zaprosić do regu-
larnego odwiedzania naszych stron internetowych. Przyspieszenie 
historii odczuwamy przecież każdego dnia i każdego dnia próbujemy 
dotrzymać mu kroku. W tym tygodniu rusza na dobre kampania pre-
zydencka w kraju, sądy borykają się ze skutkami ustawy represyjnej 
i prób „dyscyplinowania” ich przez obóz władzy (o sprawie sędzie-
go Juszczyszyna pisze w tym wydaniu POLITYKI Piotr Pytlakowski 
na s. 12), pogłębia się konflikt rządu PiS z Brukselą. Świat także nie daje 
nam odpocząć: rozszerza się epidemia wirusa z Wuhanu, rozpędza 
prekampania prezydencka w USA, a Unia Europejska przymierza się 
do trudnych rozmów o pieniądzach.

Codziennie w naszym serwisie znajdą Państwo nowe teksty au-
torów POLITYKI i naszych współpracowników. Żeby wymienić tylko 
kilka przykładów: Ewa Siedlecka na gorąco objaśnia i komentuje 
kolejne odsłony wojny wypowiedzianej przez władzę niezależne-
mu sądownictwu, dziennikarze polityczni relacjonują każdy dzień 
kampanii, Joanna Solska czy Cezary Kowanda opisują galopujące 
zmiany w światowej gospodarce, a Edwin Bendyk – przemiany 
cywilizacyjne. 


