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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Krótka pamięć wyborców to narodowe przekleństwo. 
Korzystają z tego, pełnymi garściami, politycy. Po-
glądy i dotrzymywanie obietnic to nie są sprawy, 

które by traktowali dogmatycznie. Po porażkach otrzepują 
się z kurzu i po liftingu prezentują nam kolejną wersję zba-
wicieli narodu. Pozwalamy, by postępowali z nami właśnie 
tak. Podobnie robią oszuści polujący na emerytów meto-
dą na wnuczka. I choć wszyscy są przed nimi ostrzegani, 
ciągle przybywa oszukanych.

Mam wrażenie, że dla żyjących z polityki jesteśmy ja-
ko społeczeństwo tylko wielkim łupem. Grupą ludzi do 
oskubania. Oczywiście nie dotyczy to jedynie polityków. 
Taki proceder uprawia u nas większość grup zawodo-
wych. Z jakim hasłem jadą na wieś akwizytorzy sprzeda-
jący nawozy sztuczne, środki ochrony roślin czy maszyny 
rolnicze? Jedziemy rąbać rolasów. Nie wiem, co mówią 
ci, którzy handlują parafarmaceutykami. Ale wiem, jak gi-
gantyczne są zyski koncernów produkujących złudzenia 
w tabletkach.

Znam setki relacji ludzi oszukanych przez sprzedawców 
rozmaitych dóbr i usług. Oszustami są prawie zawsze na-
si rodacy. Sami więc siebie okłamujemy i okradamy. Bo 
przecież to, co się dzieje, jest podręcznikowym złodziej-
stwem. Opakowanym w banialuki o wolnym rynku. Ale 

jeśli jest w tym coś wolnego, to wolność od zasad, mo-
ralności i elementarnej uczciwości. Bez nich zaś relacje 
między ludźmi sprowadzają się do patologicznej opresji 
wobec słabszych, mniej zaradnych czy bardziej naiwnych.

To, czego doświadczamy od naszych rodaków, spotyka 
nas tak często, że reagujemy agresją i spadkiem jakiego-
kolwiek zaufania do otoczenia. Albo stresem i pogłębia-
jącą się bezradnością w kontaktach z ludźmi. Poruszanie 
się w tym coraz bardziej dwoistym świecie będzie te pro-
blemy tylko powiększało. Weźmy choćby sprawę uchodź-
ców. Rządząca partia straszy Polaków cudzoziemcami, 
a równolegle z tymi bredniami wpuszcza do Polski setki 
tysięcy imigrantów. Ktoś przecież musi pracować tam, 
gdzie Polacy za tak skromne wynagrodzenie ani myślą. 
Mamy więc prymitywną pokazówkę dla elektoratu.

Listę tych, którzy nas na każdym kroku oszukują, każ-
dy ma w głowie. Bez problemu może też wskazać oszu-
stów we własnej rodzinie, wśród znajomych i sąsiadów. 
Ta patologia jest na tyle masowa, że musi skutkować co-
raz większym kryzysem zaufania. Do kogokolwiek. Nawet 
w wielu rodzinach, które kiedyś były ostatnią ostoją.

Także słusznie krytykowani politycy nie trafili na Wiej-
ską z kosmosu. To przecież my. Społeczeństwo w pigułce. 
Narodowe zwierciadło. I aż strach się w nim przeglądać.

AGNIESZKA GRAFF, 
wykładowczyni UW, feministka
Gdybym miała wieszać jakieś 
doklejki (na bilbordach), 
to brzmiałyby one: „naród z płodem, 
płód z narodem”.
„Wysokie Obcasy”

KRYSTYNA JANDA, aktorka, reżyserka
Inaczej myślę. Nic już nie musi być, 
najwyżej może.
„Pani”

CYTATY

Narodowe zwierciadło



Projekt okładki: Iza Mierzejewska
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  Nasze zdrowie to nie towar 
Koncerny widzą swoje miliony, które po-

dobno wydały na badania, a „zapominają”, 
że korzystają bezpłatnie z wiedzy, która była 

przez pokolenia tworzona 
i gromadzona (gigantycz-
nym publicznym kosztem) 
na państwowych uczel-
niach i w laboratoriach. 
Że za państwowe pienią-
dze wykształcono dla Big 
Pharma pracowników. Że 
wiele leków powstało na 
bazie substancji natural-
nych odkrytych w krajach 

biednych, dzięki wiedzy miejscowych zielarzy. 
Nikomu za to Big Pharma nie zapłaciła, a nawet 
jeżeli zapłaciła, to ochłapy w porównaniu ze 
swoimi kolosalnymi zyskami. Daleki jestem od 
bezmyślnego potępiania i diabolizowania wiel-
kich korporacji – koncentracja kapitału, zaple-
cza technicznego i ludzi pozwala na realizację 
projektów, którym nie podoła żadna mała czy 
średnia firma. Ale też nie można dopuścić, aby 
giganci pozostawali poza jakąkolwiek kontrolą 
społeczną i dyktowali warunki. W końcu po to 
jest rząd (w autentycznej demokracji), aby na 
pierwszym miejscu stawiał interesy obywateli, 
szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Radosław, Francja

ZDJĘCIE TYGODNIA

Lewicowe stulecie 
Lewicowość Piłsudskiego była bardzo 

pozorna i obliczona bynajmniej nie na wy-
zwolenie mas proletariackich z ucisku ka-
pitalistycznego oraz kulturowej i świado-
mościowo-politycznej zależności od klas panujących. Piłsudski przed 
reprezentantami klas posiadających, np. przed księciem Zdzisławem 
Lubomirskim, wprost przyznawał, że socjalistą nie jest. (…) Przekaza-
nie władzy Piłsudskiemu w 1918 r. doskonale potwierdzało zamiary 
„Ziuka”. Żaden przedstawiciel klas posiadających nie zdecydowałby 
się na taki krok, gdyby na poważnie brał pod uwagę, że Piłsudski to 
socjalista czy rewolucjonista. (…) „Ziuk” był jak na ówczesne stan-
dardy wzorcowym politykiem populistycznym i np. w październiku 
1921 r. z ppłk. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim zjawił się na 
Jasnej Górze, demonstrując przywiązanie do Kościoła katolickiego. 
Jego zachowania przypominają te, do jakich przyzwyczajają nas po-
litycy w obecnej Polsce.  Paweł Kotras

 Jak toną PPK 
Ktoś mógłby w końcu przystępnie wy-

jaśnić ludziom, że nie ma innego systemu 
powszechnych emerytur niż system repar-
tycyjny, a wysokość emerytur zależy od sta-

nu gospodarki i procentu dochodu przeznaczanego dla emerytów. 
W Polsce większa część dochodu została przejęta przez garstkę i wy-
łączona z podziału. OFE i reklamy emerytur na Bahamach służyły 
do odwrócenia uwagi zwykłych ludzi od tego, że zostali okradzeni. 
Najpierw z majątku, który produkował dochód, a potem z dochodu, 
który wypracowują. Zdzisław Nowak

FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC/FORUM

Chaos związany z restrykcjami covidowymi trwa w najlepsze. Rząd warunkowo luzuje część 
obostrzeń, ale branża ślubna pozostaje zamknięta. Nz. protest jej przedstawicieli pod siedzibą PiS 
w Katowicach 5 lutego.



900 problemów
Szur, szur. Czy coś słychać? Nie. 
Bo po cichu pracują członkowie 
państwowej komisji „do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności 
skierowanych przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wobec 
małoletniego poniżej lat 15”.

Pewnie trudno uwierzyć, ale taka jest oficjalna nazwa tego cze-
goś, co ma się zajmować ściganiem pedofilów. Szef komisji Bła-
żej Kmieciak dwa lata był w Ordo Iuris. Ale też współpracował 
z Niebieską Linią i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Bioetyk 
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi głosi, że sprawą pedofilii 
w Kościele powinni się zajmować świeccy. No to trzymamy go za 
słowo. Będzie miał co robić. Skoro sam szacuje, że księży pedo-
filów jest ok. 3%, to by oznaczało, że problem dotyczy 900 osób.

Odlot (historyczny)
Tym razem w naszym cyklu 
bez konkurencji był Paweł 
Smoleński. Weteran wielu 
przegranych batalii dobrał się 
do „Ognia”. W „Ale Historia”, 
dodatku do „Gazety Wybor-
czej”, Smoleński najpierw 
uczciwie przypomniał część 
zbrodni Józefa Kurasia „Ognia”. Okrutnego mordercy Polaków, 
Słowaków i Żydów. Funkcjonariusza UB i pospolitego złodzieja. 
Kontakt Smoleńskiego z prawdą był niestety chwilowy. Bo tekst 
skończył kuriozalnie: „Można było pamięć Kurasia odczarować, 
wydobyć z błota, którym oblepiła go Polska Ludowa, opłukać, sło-
wem – mówić prawdę…”. I tak urodziła się jeszcze jedna prawda. 
Prawda Smoleńskiego. I czytelnik sam może sobie wybrać praw-
dę. Z lewej albo prawej półkuli mózgu Smoleńskiego.

Sousa liczy na cud
No i wyszło szydło z worka. Z naszą reprezentacją piłkarską jest 
jeszcze gorzej, niż myślą kibice. Portugalczyk Paulo Sousa, które-

mu prezes Boniek powierzył 
honor Polaków, nie ukrywa 
mizerii tego, co zobaczył. 
Już w pierwszych słowach 
na naszej ziemi odwołał się 
do cytatu z Jana Pawła II: 
„Modlę się z Wami, żeby 
nigdy się nie poddawać, ni-
gdy nie tracić nadziei i nigdy  
nie wątpić”.

Czego jak czego, ale nadziei nasi kibice mają ogrom. A skoro tak, 
to trenerowi spodoba się, jak Polacy żegnają reprezentację po 
porażkach: „Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało!”.

Plus na minusie
Jeden sygnał od czytelnika – zdarza się. Ale dziesiąty? To już pro-
blem. Sieć Plus nie ma dobrej passy. A to zaproponują swojemu 
klientowi kupno nowego aparatu po cenie wyższej niż na Allegro, 
a to nie reagują na wygaśnięcie umowy i jadą na starych warun-
kach. Oczywiście gorszych od tych, które oferuje się nowym plu-
sowiczom. Rzecznik prasowy Plusa jest tak zarobiony, że nie ma 
czasu na reakcję. Chyba że interwent jest z ekipy dojnej zmiany. 
Wtedy padają do nóżek.
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O 2,8% spadł w 2020 r. nasz produkt krajowy brut-
to. To najgorszy wynik od 1990 r.

Z powodu pandemii zawiesiło działalność 10,8 tys. 
hoteli, moteli i pensjonatów, 10,7 tys. taksówek 
osobowych, 7,2 tys. firm zajmujących się wykoń-
czeniem budów, 6,8 tys. firm prowadzących roboty 
budowlane i 6,6 tys. firm transportowych.

231 zidentyfikowanych miejsc, gdzie nielegalnie 
zgromadzono odpady niebezpieczne dla środowi-
ska, to ponad 800 tys. ton bomb ekologicznych. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że ta-
kich odpadów jest w Polsce pięć razy więcej.

Rząd zgłosił polskich kandydatów na sędziów Eu-
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jakoś nas 
nie dziwi, że są nimi założyciele Ordo Iuris, Alek-
sander Stępkowski i prof. Elżbieta Karska z UKSW, 
prywatnie żona europosła PiS Karola Karskiego.

Sylwester Latkowski, autor reportażu „Nic się nie 
stało” o sopockich klubach, został oskarżony przez 
Borysa Szyca o zniesławienie.

Piotr Bąk, starosta zakopiański sądzący się z „Ty-
godnikiem Podhalańskim”, oprócz sprostowania 
zażądał, by jego zdjęcie znalazło się na okładce.

98 mld zł na 20 tys. projektów dostały polskie sa-
morządy z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Krystian Lupa został laureatem Nagrody im. Tade-
usza Żeleńskiego-Boya Polskiej Sekcji AICT za rok 
2020, za całokształt osiągnięć teatralnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem autorskiego spektaklu „Ca-
pri. Wyspa uciekinierów” w Teatrze Powszechnym.

Adelajda Szarzec-Tragarz, pierwsza kobieta kapi-
tan w liniach lotniczych LOT, zakończyła karierę 
pilota. W powietrzu spędziła ponad 19 tys. godzin. 
Latała na boeingach 737, 767 i 787.

Pierwszy polski pociąg hybrydowy wyproduko-
wany przez Newag z Nowego Sącza zaczął jeź-
dzić na trasie Szczecin-Kołobrzeg. Za dwa pociągi 
samorząd województwa zachodniopomorskiego  
zapłacił 49,2 mln zł.

Praca magisterska Krzysztofa Bielawskiego „De-
strukcja cmentarzy żydowskich na terenach obec-
nej Polski po 1933 r.”, napisana pod kierunkiem 
dr. hab. Augusta Grabskiego na UW, została uznana 
za najlepszą pracę magisterską o PRL w konkursie 
im. Mieczysława F. Rakowskiego („Polityka”).

Na miejscu starej bazy na Wyspie Króla Jerzego 
Polska wybuduje za 88 mln zł nową stację nauko-
wą na Antarktydzie. Obiekt pomieści 13 osób zimą 
i 37 w sezonie letnim.

FOT. YOUTUBE (3)



Jakie są największe grzechy TVP 
Jacka Kurskiego?

YTANIE
TYGODNIA

KRYSTYNA MOKROSIŃSKA,
dziennikarka, dokumentalistka, honorowa prezeska 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

To już nie telewizja, ale tuba propagandowa rządzącej partii. 
Jacek Kurski nie kieruje medium publicznym, tylko bierze udział 
w rozgrywce politycznej. Tak wyraźne opowiedzenie się po jednej 
stronie sporu sprawia, że przekaz TVP jest chyba nawet bardziej 
fundamentalistyczny niż to, co głoszą środowiska, którym tra-
dycyjnie przypisujemy fundamentalizm. To praktyczna realizacja 
znanych w psychologii technik manipulacji. „Ciemny lud to kupi” 
i niestety kupuje!

ROBERT KWIATKOWSKI,
członek Rady Mediów Narodowych, 
były prezes TVP

Najcięższy z nich polega moim zdaniem na całkowitym ubez-
własnowolnieniu telewizji, które zdało ją na łaskę i niełaskę partii 
w danym momencie będącej u władzy. Doszło bowiem do tego, 
że większość społeczeństwa nie cierpi państwowego nadawcy, 
co pokazują choćby sondaże Centrum Badania Opinii Społecznej, 
zresztą zbliżonego do rządu. Wskaźniki zaufania do TVP runęły 
– kiedyś oscylowały wokół 80%, teraz blisko im do 40%. Tym sa-
mym Jacek Kurski doprowadził do sytuacji, w której zarządzana 
przez niego instytucja nie może w zadowalającym stopniu liczyć 
ani na abonament, ani na reklamy. Ten proces, praktycznie nieod-
wracalny, najpoważniej obciąża obecne kierownictwo telewizji, 
gdyż ma charakter systemowy. O estetyce aktualnie realizowa-
nych programów nie będę się wypowiadał, bo to kwestia gustu.

DR ANNA MATERSKA-SOSNOWSKA,
politolożka, Uniwersytet Warszawski

Myślę, że najpoważniejszą winą telewizji publicznej pod wodzą 
Jacka Kurskiego jest pogłębienie polaryzacji społeczeństwa. Wyni-
ka to z uczynienia z niej organu jednego ugrupowania, co przejawia 
się m.in. nieustającą nagonką na polityków opozycji. TVP zawsze 
miała niedociągnięcia, a nawet grzechy, ale starała się być stacją 
dla wszystkich. W tej chwili stała się telewizją prywatną, co wy-
kazały nawet organizacje badające przebieg kampanii wyborczych. 
Z grzechu pierworodnego Kurskiego, jakim jest robienie progra-
mów informacyjnych, seriali i rozrywki pod konkretnego odbiorcę, 
wynikają kolejne. TVP będzie się starzała razem ze swoimi widza-
mi, a spadki oglądalności będą moim zdaniem nie do odrobienia. 

Czytelnicy PRZEGLĄDU 

BARBARA KRZEMIŃSKA-SOBCZYK
Traktowanie widzów jak dzieci, które we wszystko uwie-

rzą, mierni dziennikarze, zakłamywanie rzeczywistości, propa-
gowanie kiczu, pomijanie niewygodnych informacji... Nie da 
się tego oglądać.

WOJCIECH NOCKIEWICZ
Kurski uprawia skrzyżowanie propagandy sukcesu lat 70. z hej-

tem na opozycję lat 80.

ANNA OSTROWSKA
Niski poziom i wszechobecny kicz.
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