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Ledwo co zakończyła się okrutna wojna. Kraj był po-
twornie zniszczony. Trwała wędrówka ludów na Ziemie 
Odzyskane. Kto miał wtedy głowę do zajmowania się 
wypoczynkiem dzieci? A jednak już w latach 1946-1947 
na różne formy kolonii i obozów wysłano ponad 700 tys. 
dzieci. Opłaty za trzytygodniowe turnusy były symbolicz-
ne. Nie przekraczały możliwości finansowych przeciętnej 
rodziny. Rekord w PRL to rok 1975, gdy z kolonii skorzy-
stało 7,6 mln dzieci. Takie są fakty. Wymazywane z histo-
rii przez zawodowych kłamców.

Ogłupianie kolejnych młodych pokoleń ma legitymizo-
wać rządy, które brak kompetencji nadrabiają czarną pro-
pagandą o PRL. Do czasu. Bo tak jak po latach kłamstw do 
młodych przebiła się wiedza o budownictwie mieszkanio-
wym w PRL, przyszła też pora na prawdę o masowych ko-
loniach i obozach, które były organizowane do 1989 r. Tak 
jak mieszkanie jest prawem, a nie towarem, tak prawem 
dzieci i młodzieży jest wyjazd na wakacje. Skoro są pienią-
dze na wszystko, to dlaczego z tej listy wypadły dzieci? Na 
dzieci nie ma, gdy tyle miliardów się marnotrawi, czego 

koronnym przykładem jest budowa pałacu Saskiego. Gdy 
codziennie płacimy kary za łamanie prawa unijnego. Po-
zostawienie milionów dzieci samym sobie jest hańbą wła-
dzy. Baza przecież jest, bo wiele ośrodków stoi pustych 
z braku turystów. Ludziom zaczęło brakować pieniędzy na 
wyjazdy urlopowe. A kapitalizm w polskim wydaniu nie 
ma w budżetach dotowania tego, co nie przynosi zysku. 
Jakież mogą być profity z wyjazdu dzieci z uboższych ro-
dzin na kolonie czy obozy? Państwo wysiliło się na bon 
turystyczny. Dobre i to. Ale jak się porówna te parę zło-
tych z tym, co robiła Polska Ludowa, to widać przepaść 
w traktowaniu najmłodszych obywateli. Dziś dzieci z ro-
dzin o zarobkach poniżej średniej, a takich jest w Polsce 
większość, muszą zapomnieć o jakichkolwiek wyjazdach. 
Że nie jest to żaden problem dla partii prawicowych, wie-
my. Ale gdzie jest lewica?

Nic się nie zmieni, jeśli rodzice dzieci w wieku szkol-
nym nie zaprotestują. Tylko ich presja i twarde żądania 
mogą obudzić świat polityki. W tej sprawie warto być 
stanowczym.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Kto ukradł dzieciom kolonie
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Z Tuskiem czy osobno
Niestety, lewica tak długo starała się 

upodobnić do Plat ormy Obywatelskiej, 
że wreszcie jej się udało.

Andrzej Młynarczyk 
•

A jednak lewica 
jest dla mnie ugrupo-
waniem pierwszego 
wyboru. Tak mi na-
kazują moje własne 

przemy lenia, znajomo ć historii, filozofii 
społecznej, obserwacje osobiste w bar-
dzo wielu krajach, łącznie z antypodami 
– w krajach biednych i bogatych. Lewi-
ca w Polsce po zmianie ustroju rządziła 
w okresach kryzysowych, kiedy gospodar-
kę trzeba było wyciągać z dna, nie mogło 
to być łagodne. Zrobiła to skutecznie. Mo-
je pretensje do niej wynikają z rozmycia 
pryncypiów ideowych i wiatopoglądo-
wych, także politycznych, nie ekonomicz-
nych. Będę głosować na partie lewicowe 
z nie miałą nadzieją, że pójdą do wyborów 
razem. Bez Tuska.

Ewa Wesołowska
•

Je li kto  z lewicowych wyborców 
głosuje na PO, to znaczy, że nigdy tak na-
prawdę nie był lewicowcem. łosowanie 

na konserwatywną, antypracowniczą 
prawicę z PO to kompromitacja.

Paweł Maćkowski

Chleba naszego powszedniego 
Polska ma system kontroli granicznej 

zbóż paszowych i wykonuje te kontrole 
nie PIORiN, tylko Inspekcja Weterynaryj-
na. Elementem tych kontroli jest badanie 
pod kątem zawarto ci MO czy pozosta-
ło ci substancji szkodliwych. Natomiast 
zgodnie z prawem Unia Europejska nie ma 
obowiązku prowadzenia takich systema-
tycznych kontroli na granicy zewnętrznej, 
więc i tak nadzór 
na polskim odcin-
ku granicy UE jest 
bardziej restrykcyj-
ny niż gdzie indziej. 
Kontrole prowadzi 
także sam producent pasz w ramach nad-
zoru wła cicielskiego. Kwestia zniesienia 
ceł to jedno, a kwestia kontroli urzędo-
wych to zupełnie inna sprawa.

 Zuzanna Barbara

  Fromborskie legendy 
o y a  a o o 

W nawiązaniu do artykułu „ rombor-
skie legendy odżywają na nowo” PRZE-

LąD nr  kilka moich wspomnień. 

W  r. Wojewódzka Rada Narodowa 
w Bydgoszczy zorganizowała dla dzieci 
pracowników wakacyjny obóz. I etap 
– tzw. małpi gaj nad Wisłą w Toruniu. 
Tam zrobiono z nas na si-
łę harcerzy, przebierając 
w stare mundurki, często 
bez guzików, podzielono 
na zastępy, kazano zrobić 
totemy A co to jest? – py-
tali my . Musztra, apele, 
nocne warty. Spali my 
w namiotach beczkach z demobilu na 
polowych łóżkach, korzystali my z latryn 
w towarzystwie szczurów. Obóz był mie-
szany. Miałam  lat i byłam najmłodsza, 
najstarszy druh miał lat .

II etap – obozowisko pod romborkiem, 
warunki podobne. Owszem, bywało we-
soło, bo z trudem poddawali my się har-
cersko-wojskowej dyscyplinie. Nie pra-
cowałam w mie cie, bo dostałam karną 
służbę w kuchni polowej, miałam obierać 
dla obozowiczów ziemniaki. Dzięki lito ci 
żołnierzy, którzy ją obsługiwali, nie miałam 
tak le jak „paniczyki z ogólniaków”.

W Operacji  rombork brali więc 
udział nie tylko członkowie ZhP, ale także 
przypadkowi pseudoharcerze bez nagród 
i medali

Lidia Pałubicka, Bydgoszcz

Fot. INStYtUt FIZJoLoGII I PAtoLoGII SŁUCHU

zdjęcie tygodnia

30 lat temu, 16 lipca 1992 r., 
prof. Henryk Skarżyński prze-
prowadził pierwszą operację 
wszczepienia implantu ślima-
kowego. Nz. pierwszy pacjent 
w czasie ostatnich ustaleń 
przedoperacyjnych.
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PRZEbłyskiW Narodowym Dniu 
Pamięci Ofiar Ludobój-
stwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów 

 lipca  rodziny ofiar nie 
usłyszały od prezydenta An-
drzeja Dudy niczego, co by 
oznaczało nawet skromny 
przełom w sprawie godnego 
upamiętnienia ofiar rzezi 
wołyńskiej. Ciągle nie ma 
nawet grobów. Od 10 lat na 

a n e z e za az 
e a    

a  
•

żegnamy zmarłego  lipca 
e ana an za, 

działacza katolickiego, pu-
blicystę i byłego redaktora 
naczelnego miesięcznika 
„Znak”. a -

e  ea ł   
n  „My, naród 

polski – wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej, zarówno 
wierzący w Boga będącego 
ródłem prawdy, sprawie-

dliwo ci, dobra i piękna, 
jak i niepodzielający tej 
wiary, a te uniwersalne 
warto ci wywodzący 
z innych ródeł…”.

•
Sejm dostał sprawozdanie 
Instytutu Pamięci Naro-
dowej za  r. Wiele 
ono mówi o ego prezesa 
Karola Nawrockiego i jego 
zastępców. Nawrocki jest 
na  z  zamieszczonych 
w sprawozdaniu zdjęć. 
W pełnym kolorze  A jego 
dwaj zastępcy na ok. . 
Były prezes IPN Jarosław 
Szarek, który teraz jest 
wicedyrektorem w Biurze 
Edukacji Narodowej, też się 
załapał na jakie   zdjęć.

•
W  r. w  zakonach 
nie było ani jednego no-
wego kandydata. A w tym 
roku akademickim nie było 
zgłoszeń do seminariów 
diecezjalnych w Bydgosz-
czy, Drohiczynie, Elblągu 
i Łowiczu.

•
Jak Uber, firma z Kali ornii, 
zdobył pozycję globalnego 

przewo nika? Setki milio-
nów dolarów na lobbing 
w kilkudziesięciu krajach, 
prowokowanie protestów 
taksówkarzy, bo „przemoc 
gwarantuje sukces”, i zero 
re eksji na temat tych prak-
tyk ( a an .

•
ał za a e a, poetka 

i ultramaratonka, autorka 
tomu „Mer de lace”, otrzy-
mała Nagrodę im. Szymbor-
skiej za najlepszą książkę 
poetycką  r. e a 
C a a a nagrodzono za 
najlepsze tłumaczenie tomu 
poetyckiego na język polski, 
czyli za przekład wierszy 
ernanda Pessoi, najwybit-

niejszego poety portugal-
skiego  w.

•
a  Cz a, pro-

wadzony przez Marka Pap-
szuna, wygrał :  z Lechem 
Poznań na jego stadionie 
i zdobył Superpuchar Polski. 
Po raz drugi z rzędu.

•
rzegorz Krychowiak, piłkarz 
K Krasnodar, nie chce grać 

w Rosji, bo napadła na 
Ukrainę i giną ludzie. Będzie 
więc grał w Arabii Saudyj-
skiej, która ma na sumieniu 
wojnę w Jemenie, w której 
od  r. zginęło  tys. 
ludzi. Może PZPN powie, 
jaka to różnica?

•
Kto tam puka spod dna? 
Joachim Brudziński, europo-
seł PiS, jeden z kandydatów 
na premiera. Cytujemy 
dosłownie: „Dzisiaj Niemcy 
próbują od Polski wymusić 
dzielenie się z nimi gazem, 
bo oni dzielili się z nami 
swoim gazem podczas 
II wojny wiatowej”. 

•
Od  lat działa w Polsce 
ustawa o wiadku koron-
nym. W tym czasie progra-
mem objęto ok.  osób. 
Wraz z rodzinami z ochrony 
korzysta -  osób, 
a roczny koszt jednej 
ochrony to ok.  tys. zł 
( a .

Misiewicz pokaże, jak pruć sejfy
Po zapowiedzi Tuska, że po wyborach po-
goni lapińskiego i Przyłębską, w histe-
ryczne tony uderzył Tomasz Sakiewicz. 
Wła ciciel m.in. „ azety Polskiej” załkał, 
że „jakie  bliżej niezorganizowane bandy 
zbirów napadną i wyprowadzą siłą preze-
sów”. I że trzeba „ochronić ludzi oraz pou ne 
i tajne dokumenty”.
Zapomniał wół, jak cielęciem był. Sakiewiczowi pamięć może 
od wieżyć Macierewicz. Bo to on kazał Bartłomiejowi Misiewiczowi, 
by  grudnia  r. zrobił najazd na Centrum Eksperckie Kontrwywia-
du NATO CEK  przy ul. Oczki w Warszawie. I Misiewicz w nocy pruł 
sej y NATO mimo że były klucze . Przeglądał supertajne dokumenty 
i zrobił wiele innych kretyńskich rzeczy. Czy w ten sposób Misiewicz 
przetarł drogę następcom? 

Lewandowski za kurtyną
Nie za bystro ć umysłu kibice kochają Le-
wandowskiego. Jak mówił klasyk: u wielu 
piłkarzy inteligencja ulokowała się w nogach 
i wyżej nie powędrowała. Lewandowski 
w mediach i Lewandowski na co dzień to nie 
to samo.
Jego były menedżer Cezary Kucharski przypomina „Super E press” , 
jak to było, gdy Lewandowski grał w Lechu Poznań. Nie podobały mu 
się treningi Jacka Zielińskiego i dyrektor klubu dzwonił do Kuchar-
skiego: „Porozmawiaj z Lewym , bo znowu ma ocha, mani estuje 
niezadowolenie i co  mu odbiło”. Podobne do wiadczenia mieli z nim 
ornalik, Brzęczek i wielu innych trenerów. Aż dziw, że ten balon jeszcze 

nie pękł.

Kto za tym stoi?
Kto to zaczął? Kto wpadł na pomysł, 
by naszych rolników rzucić na pożarcie 
rancuskim bankom? Choć wiadomo, że 
rancuskie rolnictwo jest wobec nasze-

go mocno konkurencyjne. To głupota, że 
rancuzi przez wywiadownie bankowe 

dostają pełną wiedzę o Polakach. Wy-
starczy zobaczyć, jak szczegółowe są rubryki wniosków kredytowych, 
które trzeba wypełniać w BNP Paribas. Kto na to pozwala? Co pó niej 
z tą wiedzą się dzieje? 
rancuzi robią z polskimi rolnikami, co chcą, bo mogą. Zwłaszcza od 

czasu, gdy odwołano ministra Ardanowskiego. Z wicepremiera Kowal-
czyka tylko się mieją. 

Rejsik, jachcik i szpieg
Nawet stary jacht starego szpiega może dać 
zarobić. Wystarczy kto  tak obrotny jak ilip 
rąckowiak. Na o miorniczki już ma. Jako 

dyrektor muzeum im. Ryszarda Kuklińskie-
go. Ta wydmuszka, która z muzeum ma tyle 
wspólnego, co wóz drabiniasty z wozem 
strażackim, dostaje takie dotacje, że wystarczyło na remont jachtu. 
I teraz rąckowiak będzie undował rejsiki znajomym. Po uważaniu. 
Z bajką, jak to płynący jachtem „Legia” Kukliński nawiązywał kontakty 
z oficerami CIA. Nie był to co prawda Kanał Kiloński, lecz Wietnam, ale 
kogo jeszcze ten Kukliński interesuje?
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 kim mu i i  licz  aro ła  Kacz ki

DR ANNA MATERSKA-SOSNOWSKA,
politolożka, Uniwersytet Warszawski

Jest już w takiej sytuacji, że chyba 
łatwiej byłoby wymienić tych, z który-
mi nie musi się liczyć. Prezes Kaczyński 
musi nieustannie gasić pożary nie tylko 
w PiS, ale także w koalicji, uspokajając 
poszczególne rakcje i dbając, by rząd 
nie utracił większo ci sejmowej. Ponad-
to musi je dzić po kraju i umacniać po-
parcie dla swojej partii, w czym nie jest 
mistrzem. Przede wszystkim jednak musi 
się liczyć z Donaldem Tuskiem, który jest 
jego największym konkurentem w ród 
całej opozycji i osobą, która potrafi z nim 
się echtować.

DR ANDRZEJ ANUSZ,
współzałożyciel Porozumienia Centrum, 
historyk, socjolog

Przede wszystkim ze swoją partią. Na 
ten temat nawet napisałem książkę „Oso-
bista historia Porozumienia Centrum”, 
w której stawiam tezę, że najważniejszą 

sprawą w działalno ci prezesa Kaczyń-
skiego zawsze było utrzymywanie kon-
troli nad partią jako narzędziem uprawia-
nia polityki. Dla Jarosława Kaczyńskiego 
własna partia jest podstawą unkcjono-
wania w życiu publicznym  inne kwestie 
wbrew pozorom mają dla niego moim 
zdaniem drugorzędne znaczenie.

ROBERT KWIATKOWSKI,
poseł koła parlamentarnego PPS

My lę, że przede wszystkim z opo-
zycją we własnych szeregach, np. ze 
Zbigniewem Ziobrą, którego, jak widać, 
nie jest w stanie się pozbyć. Musi też 
się liczyć z czynnikami, które trudno ująć 
w kategoriach personalnych, a które je-
mu i jego ormacji wymknęły się spod 
kontroli i mogą go szybko pozbawić 
władzy, takimi jak wzrost cen, zwłasz-
cza no ników energii, oraz in acja. Po-
wstaje jedynie pytanie, w jaki sposób 
Kaczyński miałby się liczyć z czym , na 
co nie ma i nie będzie miał wpływu choć 

w dłuższym okresie pewnie mógłby 
mieć, gdyby jego ormacja nie popełniła 
tylu błędów makroekonomicznych .

Czytelnicy PRZEGLĄDU
JAN KOCHANOWSKI

Z sza ą Ziobry.

C  C  
Musi się liczyć z tymi, którzy dają mu 

przewagę w parlamencie, np. z niejakim 
ministrem Zero, Ziobrą. Dlatego ciągle 
mamy to majstrowanie przy sądownic-
twie i mataczenie w sprawie unduszy 
naprawczych.

 
Jarosław Kaczyński liczy się tylko 

z Jarosławem Kaczyńskim i uznaje racje 
wyłącznie Jarosława Kaczyńskiego, bo 
Jarosław Kaczyński jest nieomylny i za-
wsze ma rację.

 o  Mic ał obczyk

YTANIE
TYGODNIA


