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Dr Paweł SękowSki, redaktor naczelny, 
prezes Stowarzyszenia kuźnica
Lewica u samych źródeł III RP przegrała 
walkę o język i o świat wyobrażeń 
polskiego społeczeństwa.
„Zdanie”

GrZeGorZ Dobiecki, publicysta 
międzynarodowy Polsat News
Dziennikarstwo przestało być władzą, 
a zaczęło jej służyć.
„Press”

CYTATY

Piłka nieokrągła

Łączy nas piłka. Hasło piękne. Niestety, coraz bardziej 
puste. Kolejny zużyty slogan. Choć może jeszcze 
jest szansa na reanimację? Z korzyścią dla całego 

środowiska piłkarskiego! A przede wszystkim w interesie 
milionów kibiców. Po ostatnim zjeździe PZPN trudno jed-
nak o optymizm.

Po raz pierwszy trafiłem do lokalu PZPN w Alejach 
Ujazdowskich w latach 70. I od szeregowego działacza 
przeszedłem wyboistą drogę do prezesa PZPN. Wyboistą, 
bo problemów – głównie finansowych – było ponad mia-
rę. Dawaliśmy jednak radę. Niosły nas wyniki reprezen-
tacji i czołowych klubów. Wyniki, których po 1986 r. gdy 
na mistrzostwach świata w Meksyku drużyna Piechnicz-
ka wyszła z grupy eliminacyjnej, nikt już nie powtórzył. 
Na te wyniki pracowaliśmy wspólnie. Zawodnicy, trene-
rzy i działacze. Za moich czasów w strukturach związku, 
od klubów wiejskich po reprezentację, działało społecz-
nie kilkaset tysięcy ludzi. Byli wśród nich reprezentanci 
wszystkich zawodów. Dosłownie wszystkich. Struktury 
piłkarskie były Polską w pigułce. Obok samorządowca, 
lekarza, naukowca byli prokuratorzy, sędziowie i policjan-
ci, wojskowi, ale też duchowni. Nas dosłownie łączyła 
piłka. Nikt ze znanych mi działaczy nie dostawał za to, co 
robił, złotówki. Prawdziwi amatorzy, ale w działaniu pro-
fesjonaliści, którzy w bardzo trudnych warunkach potrafili 

odnieść sukcesy. Ten świat przeszedł do historii. Społecz-
ników zastąpili coraz lepiej opłacani urzędnicy. Mecze są 
coraz atrakcyjniej opakowane, stadiony piękne, sprzęt jak 
marzenie. Ale wyników na miarę przeszłości brak.

Dlaczego? To mógł być punkt wyjścia do poważnej de-
baty na zjeździe. Ale nie był. Po dwóch kadencjach pre-
zesa Bońka środowisko piłkarskie jest bardzo podzielone. 
To efekt jego stylu kierowania związkiem. Dobrze mieli ci 
z najbliższego otoczenia i ci bez własnego zdania.

Dobrą tradycją wszystkich zjazdów PZPN było zapra-
szanie byłych prezesów i zasłużonych działaczy. Po raz 
pierwszy, jak sięgam pamięcią, żaden z trzech żyjących 
prezesów nie pojawił się na sali obrad. Nie poszedłem 
w solidarności z Grzegorzem Latą i Michałem Listkie-
wiczem, których Zbigniew Boniek traktował w sposób 
urągający dobrym obyczajom. Ja, rozstając się z funkcją 
prezesa PZPN, zająłem się czymś innym i nie aspiruję 
tam do niczego. Ale niewykorzystanie potencjału i po-
pularności Laty oraz Listkiewicza to zwyczajnie małost-
kowa głupota.

Jedyne sensowne i dające szansę na zmiany wystą-
pienie Marka Koźmińskiego zostało zignorowane. A no-
wy prezes Cezary Kulesza nie powiedział nawet jednego 
zdania o swoim programie. Wygrał, bo piłka teraz bardziej 
łączy tych, którzy za motto mają: żeby nam było lepiej.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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 Bronię TVN, ale… 
Jest wiele racji w słowach red. Kurkiewicza na temat TVN. Di-

scovery Inc. jest biznesową firmą prywatną. Domyślam się, że takie 
amerykańskie (i nie tylko) firmy w sposób naturalny dążą do zwięk-

szania dochodów. Przypuszczam, że to 
wyznacza granice wolności mediów 
w ich rękach.

Na szczęście mamy w tym popsu-
tym kraju trochę mediów społecznych, 
obywatelskich, a nawet – z rzadka – 
samorządowych (nie licząc gazetek 

pochwalnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), których 
wolność medialna określona jest przez wydawców lub darczyńców. 
To są małe media, bez zasobów umożliwiających docieranie pod 
strzechy. Sądzę, że te media PiS zostawiło sobie na później, po zli-
kwidowaniu grupy TVN.

Wracając do tej ostatniej, można sobie wyobrazić też taki scena-
riusz: oto właściciele Discovery Inc. nie chcą odsprzedać obajtkopo-
dobnym firmom lub organizacjom części koncernu. I postanawiają 
zlikwidować interes w tej części świata. Zabierają wszystko do ostat-
niego kabelka i instalują w bardziej opłacalnym rejonie, a puste nieru-
chomości sprzedają na wolnym rynku. To, co zrobią, w dużej mierze 
zależy od rachunku ekonomicznego, a wiem, że wielkie biznesy nie 
lubią kopać się z koniem labilnego prawa oraz eskalującego ryzyka. 
Może więc się okazać, że nie dostaną tego ani Rydzyk, ani Obajtek, 
ani Kurski (Jacek), ani Karnowscy... Może zatem wróci Rozgłośnia 
Polska Radia Wolna Europa i powstanie Wolna Telewizja, nadawana 
z Zachodu? A może będzie tylko TVPiS i kolaborujący Polsat?

Piotr Krzeszewski

 Bez litości 
Kibicuję Marianowi Banasiowi, bo 

nawet jeśli wykorzystał swój uprzywi-
lejowany status do, mówiąc językiem 
formalnym, nieuzasadnionego wzbo-
gacenia się, to jednak nie dokonał aż 
tyle destrukcji w instytucjach państwo-
wych. Przeciwnie, z prowadzoną przez niego aktualnie in-
stytucją związane są pewne nadzieje na oby nieodległą 
przyszłość. Skądinąd trudno sobie wyobrazić kogoś, poza 
najpoważniejszymi przestępcami pospolitymi, w starciu 
z kim kibicowałoby się Ziobrze. Prawdopodobieństwo ki-
bicowania mu jest zerowe.

Wojciech Nockiewicz

 Pokolenie poczekalni 
Wspólne mieszkanie dorosłych dzieci z rodzicami wy-

nika ze zwykłej kalkulacji czy też współodpowiedzialności. 
W wielu rodzinach rodzice albo 
jedyny żyjący rodzic nie utrzy-
mają mieszkania ze swojej eme-
rytury. Dzieci zostają, bo kalku-
lują – pomogą rodzicom i sobie 
samym. Odłożą coś, a i często 
przejmą mieszkanie po rodzi-
cach. Zamiast osobno biedo-

wać, starzy i młodzi łączą siły. Bez sensu jest dorabianie 
do tego uwłaczającej młodym ideologii.

Laura Hailer

FOT. MACIEJ KACZMARSKI/REPORTER

ZDJĘCIE TYGODNIA

Uchodźcy z Afganistanu zatrzymani 8 sierpnia na polsko-białoruskiej granicy. Usnarz Górny, 20 sierpnia.



Dudów dwóch, a jakby jeden
Coś nam się wreszcie wyjaśniło. Zapiekłość, 
z jaką starszy Duda atakuje wszystko, co mu 
się kojarzy z LGBT, rzuca trochę światła na 
agresywne bon moty młodszego Dudy. 
Pamiętamy, jak młodszy Duda wrzeszczał w Brzegu: „Próbują nam 
wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia”. Pamiętamy te 
kabotyńskie pauzy i kabaretowe miny. I kłamstwa o rodzicach, którzy 
rzekomo przez 40 lat walczyli o wyrzucenie ideologii ze szkół.
Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku małopolskiego, na se-
sji, w której bronił uchwał anty-LGBT, bredził, że „tolerancję wyssał 
z mlekiem matki”. A zapowiedzi, że Unia nie da regionowi 2 mld euro, 
uznał za barbarzyństwo. I za Beatą Szydło powtórzył sławną maksymę:  
„Te środki nam się po prostu należą”.
Duda tu i Duda tam w jedną dmuchają trąbę. Na taką melodię, że zęby bolą.

Samozwańczy rzecznik – Czarnecki
Paskudny numer, nie pierwszy zresztą, wyciął prezesowi Kaczyńskiemu 
nie kto inny jak Ryszard Czarnecki. Jedna z najbardziej skompromitowa-

nych postaci polskiego show biznesu 
ogłasza na łamach „Super Expressu”, 
że „prezes oczekuje, że prezydent 
podpisze lex TVN”. Ach, jakby czło-
wiek mógł zobaczyć minę prezesa, 
gdy czytał, co ogłosił samozwańczy 
rzecznik. Cała akcja jest w stylu Czar-
neckiego. Ustawka z tabloidem ma 

pokazać, jak blisko Rychu jest z Kaczyńskim. Prawdziwi kumple.
Tylko co będzie, jak się prezes dowie o tej zażyłości?

Bez genu lojalności
Jarosław Gowin ma dość niezwykły talent. Z wielu ludzi, za których 
nie dawano nawet 5 groszy, zrobił politycznych ważniaków. Porobili 
błyskawiczne kariery, zarobili kasę, o jakiej nawet nie marzyli i… wy-
pięli w stronę dobrodzieja gołą część ciała, gdzie plecy tracą swą szla-
chetną nazwę. Wynalazki Gowina to ludzie zdolni… do wszystkiego. 
A wśród tych wynalazków najmniej lojalna okazała się Jadwiga Emile-
wicz. W skali 10-punktowej jej lojalność wobec mentora oceniamy na 
0,13! Zobaczymy, czy robienie maślanych oczu do PiS i wykonywanie 
paskudnych poleceń dadzą jej stanowisko wicepremiera? A może wice- 
Obajtka? Lista zdolnych do wszystkiego jest w Porozumieniu długa. Od 
Bielana, specjalisty od brudnej roboty, po Bortniczuka, Żalka, Ociepę 
i gromadkę nołnejmów. Wszystkich łączy brak genu lojalności.

Metody komendanta Koszczała
I czemu tu się dziwić? Służby mundurowe muszą 
mieć dobry wzrok. I mają. Widzą, jak przy każdej 
okazji prezydent Duda klęczy i kadzi duchownym. 
Ci, którzy chcą awansować, próbują go więc na-
śladować. Dewocja w policji kwitnie. Im wyższy 
szczebel, tym więcej gorliwości. Komendanci 
zamiast łapać złodziei, łapią szeregowych po-
licjantów. By masowo meldować się na nabo-
żeństwach. A na opornych mają swoje metody. Szczególnym sprytem 
wykazał się podinsp. Piotr Koszczał, świeżutki komendant policji w Olsz-
tynie. Gdy jego komenda świętowała w Biskupcu, zarządził, że jeśli ktoś 
nie chce uczestniczyć w mszy w kościele pw. Jana Chrzciciela, to „mu-
si się usprawiedliwić u… Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie”.
Jakoś nie było chętnych na wizytę u komendanta Koszczała. Cud? Siła 
perswazji komendanta? A może upodobanie policji, by sobie pomasze-
rować do kościoła?
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Andrzej Duda podpisał ustawę o odbudowie Pałacu 
Saskiego. Wśród wielu niemądrych decyzji prezydenta 
wydanie 3 mld zł na budowę od zera tego maszkarona 
jest wyjątkową aberracją.

Prawie 162 tys. osób wpisano do rejestru dłużników 
z powodu nieopłaconych należności sądowych. Łącz-
na kwota przekroczyła 743 mln zł.

Radosław Sikorski – ambicja i apetyt na karierę wy-
chodzą mu uszami, a słoma wyłazi z butów. Jego 
słowa o Kukizie: „albo jest kompletnym durniem, któ-
ry nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedajną szmatą” 
eliminują go ze świata ludzi rozumnych.

Spółka wydawnicza Ringier Axel Springer Polska 
musi zapłacić 400 tys. zł Wojciechowi Wardackie-
mu, byłemu prezesowi Azotów, za serię artykułów 
zarzucających mu niestosowne relacje z podwładną 
i awansowanie jej na dyrektorską funkcję. 

Tylko 1,9% wynosiła słuchalność radiowej Trójki 
w okresie maj-lipiec. To najgorszy wynik tej stacji 
w historii. Efekt nieudolności pisowskiego zarządu 
Polskiego Radia.

136 l piwa rocznie wypija każdy Polak w wieku powy-
żej 15 lat. Tylko 46% dorosłych Polaków uważa piwo 
za alkohol (raport Instytutu Jagiellońskiego). 

8268 upadłości konsumenckich orzekły sądy w I po-
łowie br.

Dr Jerzy Smoliński, dyplomata, były minister pełno- 
mocny w ambasadzie PRL w Moskwie, chargé 
d’affaires ambasady RR w Moskwie, konsul general-
ny RP w Sankt Petersburgu. Od wielu lat stojący na 
czele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja otrzy-
mał Order Przyjaźni Narodów. Rosyjskie odznaczenie 
państwowe wręczył mu Siergiej Andriejew, ambasador 
Rosji w Polsce.

Sędzia Joanna Wiśniewska-Sadomska z Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie uchyliła wyrok i oddaliła 
powództwo w sprawie Barbary Engelking i Jana 
Grabowskiego. Uznała, że sąd nie jest miejscem do 
oceny metodologii badań historycznych i weryfikacji 
ich źródeł.

Grzegorz Pietruczuk, burmistrz stołecznych Bielan, 
błyskawicznie zareagował na sytuację w Afganista-
nie i zgłosił gotowość zapewnienia uchodźcom pięciu 
mieszkań, pomocy bytowej i prawnej.

W ciągu czterech miesięcy 2021 r. polskie produkty 
rolno-spożywcze trafiły do 188 krajów. Najwięcej 
do krajów Unii (71% – 82 mld euro), Wielkiej Brytanii 
(7% – 855 mln euro), Arabii Saudyjskiej i Ukrainy 
(po 256 mln euro).

Paweł Łoziński za „Film balkonowy” otrzymał Grand 
Prix sekcji Semaine de la critique festiwalu filmowe-
go w Locarno.

FOT. YOUTUBE (2)



Czego młody Polak oczekuje 
od swojego państwa?

OLIWIA FRĄCZAK,
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Oczekuję przede wszystkim zrozumie-
nia – nie tylko mnie, ale całego młodsze-
go pokolenia i realiów, w jakich żyjemy. 
Nie jest niespodzianką, że różnimy się od 
naszych rodziców i dziadków nie tylko 
tym, że wychowaliśmy się w innej rze-
czywistości, ale bardzo często również 
światopoglądowo. Chciałabym, aby po-
stulaty młodzieży i młodych dorosłych 
były poważnie rozważane, z uwzględnie-
niem ich potrzeb, a nie zbywane sarka-
stycznym: „Co wy wiecie o życiu, jeszcze 
tak wiele musicie się nauczyć”.

ANNA JUREK,
edukatorka, Fundacja Nowoczesnej 
Edukacji SPUNK

Młoda Polka oczekuje od swojego 
państwa, że przestanie się ono wtrącać 
w jej życie uczuciowe i seksualne. To, jak 
rozumie samą siebie, kogo kocha, w ja-
kim zakresie decyduje o swoim ciele i czy 
chce być mamą, czy nie, zależy od niej. 
Państwo natomiast powinno zapewnić 
młodym Polkom dostęp do edukacji sek-
sualnej, rzetelnej opieki zdrowotnej i psy-

chologicznej oraz ułatwić macierzyństwo 
poprzez jego systemowe wsparcie. Świa-
domymi, silnymi kobietami stoją państwa 
demokratyczne. I w takich państwach 
żyje się dobrze kobietom, dzieciom i męż-
czyznom. Może i my tam dotrzemy.

MATYLDA SZPILA,
Polska Partia Socjalistyczna

Przede wszystkim tego, żeby dało się 
w nim żyć. Obecnie młodzi ludzie mają 
bardzo słabe perspektywy, na co składa 
się m.in. sytuacja na rynku mieszkanio-
wym, niewystarczające wsparcie dla 
osób planujących założenie rodziny, pa-
tologie na rynku pracy czy tragiczny stan 
edukacji. Do tego dochodzi lęk przed 
katastrofą klimatyczną, która w ciągu 
ostatnich lat stała się czymś bardzo 
rzeczywistym i trudnym do zanegowa-
nia. Obecnie część młodych ludzi zada-
je sobie pytanie, co im ze studiów czy 
pracy, jeśli w pewnym momencie ich 
miasto może znaleźć się pod wodą i ca-
ły ich wysiłek pójdzie na marne? Młode 
osoby, w tym ja, chciałyby, aby nasze 
państwo zaczęło podejmować realne 
działania we wszystkich tych kwestiach, 

bo jak dotąd dostajemy jedynie obietnice 
na konferencjach prasowych i wiecach 
przedwyborczych.

Czytelnicy PRZEGLĄDU                     
KONRAD KAWA

Dobrej pracy, dachu nad głową, ochro-
ny zdrowia i pewnej emerytury.

BOŻENA MIERNIK
Wolności myśli i wypowiedzi, toleran-

cji, swobody przemieszczania się w kraju 
i za granicę, możliwości nauki, znalezienia 
dobrej pracy i startu w samodzielne doro-
słe życie.

BRUNO SKALSKI
Działającej służby zdrowia, ładnych 

miast i miasteczek, dobrej i taniej komu-
nikacji i bardziej cywilizowanej policji.

TERESA SOSZYŃSKA
500+ i wszelkich innych dodatków: 

na dobry start do szkoły, bonu tury-
stycznego, darmowej nauki, ze studiami 
włącznie. Stąd poparcie dla aktualnie 
rządzących...

Not. Michał Sobczyk
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