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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

JERZY BACZYŃSKI, redaktor naczelny
Kaczyńskiemu bliżej do antyunijnych, 
polexitowych poglądów Ziobry 
niż koniunkturalnego lawiranctwa 
Morawieckiego.
„Polityka”

MONIKA BRODKA, wokalistka
Czasami fajnie jest się ze sobą ponudzić.
„Wysokie Obcasy”

CYTATY

Azyl dla Afgańczyków

Rząd wycofał polskich żołnierzy z Afganistanu. Są już 
bezpieczni. Ale co z ludnością cywilną? Pomagała 
im, a teraz znalazła się w śmiertelnym niebezpie-

czeństwie. Wojna domowa w Afganistanie trwa. Wra-
cający do władzy talibowie zapowiadają krwawy odwet 
na tych, którzy współpracowali z wojskami NATO. Jesz-
cze gorszy los czeka kobiety afgańskie, które uwierzyły 
w moc zachodniej demokracji. Teraz z powrotem zostaną 
zepchnięte do świata, w którym nie mają żadnych praw. 
Otwarta edukacja i równouprawnienie kobiet przechodzą 
w Afganistanie do historii. Bogaty Zachód okazał się bez-
radny wobec fundamentalistów religijnych. Z dumnego 
kraju zrobiono poligon dla nowych broni.

Udział Polaków w tej bezsensownej wojnie jest w na-
szej historii czarną plamą. A będzie jeszcze czarniejsza, 
jeśli zostawimy na pastwę talibów tych Afgańczyków, 
którzy nam pomagali. Nic nie usprawiedliwi takiego po-
stępku. Musimy ich wraz z ich rodzinami przyjąć w Polsce. 

Stać nas na taki gest. I materialnie, i moralnie. Bo 
gdzież na świecie tyle mówi się o wartościach i zasadach 
co w Polsce? A że się tego nie praktykuje, to przecież wi-
dać. Może by więc zacząć od cywilów z Afganistanu?

Los sprawił, że ta sama władza, która tak zaciekle 
atakowała nawet skromne pomysły, by jakoś pomóc 
uchodźcom, musi teraz zdecydować o przyszłości na-
szych niedawnych sojuszników. Nie mam większych 

złudzeń co do tego, że nasi moraliści będą kombinować, 
jak się z tego wykręcić i nie sprowadzić do Polski kilku 
tysięcy Afgańczyków. 

Ale od tego problemu nie da się uciec. To realny 
sprawdzian dla tej władzy. Dla nas zresztą też – jako spo-
łeczeństwa uważającego się za obywatelskie. Wywiera-
jąc presję na rządzących, możemy pomóc w podjęciu  
takiej decyzji. 

Porzucenie Afganistanu przez Amerykanów powinno 
także skłaniać do głębszej refleksji na temat interesów, 
którymi kieruje się to mocarstwo. Zarówno wtedy, gdy 
wkracza do jakiegoś kraju z całą swoją potęgą militarną, 
jak i wtedy, gdy z niego wychodzi, zostawiając tubyl-
ców na pastwę losu. Gdyby w przypadku USA były to 
jeden-dwa przypadki, a nie dziesiątki, można by jeszcze  
mieć złudzenia. 

Politycy nawet tak skromnej klasy jak nasi nie mogą 
budować zamków na piasku. A fundamentalnych dla 
bezpieczeństwa państwa sojuszy opierać na tych, którzy 
łatwo zmieniają orientację. Współpraca i interesy z USA 
oczywiście tak. Ale naiwna wiara w geopolityczne cuda 
to absurd. I droga do nieuchronnej narodowej katastrofy. 
Rocznica września 1939 r. pokazuje, jak niewiele warte są 
papierowe sojusze i piękne deklaracje o współpracy. 

Zróbmy więc coś konkretnego. Pomóżmy cywilom 
z Afganistanu.
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  Nepotyzm PiS
Nie jest już tajemnicą, ilu członków rodzin 

ekipy rządowej oblega spółki skarbu państwa 
i urzędy państwu podległe. Rządzący udają, że 
nie znali rozmiaru nepotyzmu, a niektórzy nie 
przyznają się do swoich rodzin. Po sześciu latach 
grabienia budżetu państwa podejmują niewiele 
znaczącą uchwałę, która wzmacnia dotychcza-
sową pozycję członków rad nadzorczych spółek 
skarbu państwa i inne stanowiska administracyj-
ne. Od kilku lat pracują nad ustawą, która po-
zwoli ujawnić dochody małżonków, choć inne 
ustawy przyjmuje się w czasie jednej doby!

Przypomnę tylko, że już w 1993 r., po wejściu 
do Sejmu Unii Pracy, na pierwszym posiedzeniu 
klubu parlamentarnego pisaliśmy oświadczenia, 
że członkowie naszych rodzin nie będą zatrud-
nieni w spółkach skarbu państwa ani w biurach 
podległych Sejmowi. Nie przyszło mi do głowy, 
by członkowie rodziny byli asystentami poselski-
mi, co dziś jest nagminne.

Dotychczasowe rządy III RP wszystkie razem 
nie wyprowadziły tyle środków ze spółek skar-
bu państwa co ekipa PiS, nie wspominając już 
o wysokościach wynagrodzeń lub udziale w kil-
ku spółkach jednocześnie.

Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy 
rozliczy się ekipę rządzącą za wszystkie nieuda-
ne inwestycje i zmarnowane miliardy złotych 
podatników.

Danuta Polak, poseł II i IV kadencji Sejmu RP

  To lata 70. najmocniej zmieniły Polskę 
Artykuł „To lata 70. najmocniej zmieniły Polskę” (PRZEGLĄD 

nr 31) bardzo porusza, a przede wszystkim prawdziwie przedstawia 
ówczesną rzeczywistość. Z jednym zdaniem pozwolę sobie się nie 
zgodzić – dostałam mieszkanie kwa-
terunkowe jak tysiące ludzi w tym 
czasie – wpłacając tylko niewielką 
kaucję za wannę i piecyk Junkers. 
Edward Gierek w moim pokoleniu 
budzi dobre wspomnienia. Tak pa-
miętają tego człowieka ludzie, którzy 
wtedy żyli. Natomiast gołowąsy, którym wydaje się, że pozjada-
ły wszystkie rozumy, mówiąc o tamtych latach, nie mają pojęcia, 
o czym mówią. Mam dla nich jedną radę – popytajcie dziadków, 
niech wam opowiedzą, jak się wtedy żyło. Byłam na cmentarzu 
w Sosnowcu. Bez okazji odwiedziłam grób Edwarda Gierka i jego 
żony – skromny, normalny nagrobek i mnóstwo palących się zniczy.

Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska, Zabrze

 Guzik wiemy o naszych dzieciach 
Ostatnio zdałam sobie sprawę, że czasami ro-

dzice nie potrafią słuchać dzieci, bo sami nigdy 
nie byli do końca wysłuchani, bo sami potrzebu-
ją tego, żeby ktoś ich wysłuchał. Mam nadzieję 
i tego życzę wszystkim rodzicom, żeby znaleźli 
kogoś, kto również ich wysłucha, kto pozwoli im 

się wygadać, kto przyjmie ich punkt widzenia. Mam wrażenie, że 
oni bardzo tego potrzebują, bo dawno temu nikt nie zwracał na 
nich uwagi.

Daria

FOT. REUTERS/FORUM

Biegiem do finału. 
Iga Baumgart-Witan 
i Dariusz Kowaluk 
podczas biegu 
sztafety mieszanej 
4 x 400 m. Tokio, 
30 lipca.
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Suski – tatulek narodowych mediów
Słuchacze radia kiedyś publicznego, a dziś skolonizowanego przez PiS, 
uciekają do konkurencji. Masowo. Trójka kompletnie rozwalona (tylko 
2,5% udziałów w rynku). Jedynka orze brzuchem po dnie (4,4% udziałów), 
nigdy nie była tak bojkotowana przez 
słuchaczy. A jest jeszcze Polskie Radio 
24. Najgłupszy z wszystkich produktów 
propagandowych. Słuchalność śladowa.  
Za to koszty wręcz przeciwnie. Za wierną 
służbę płaci się hojnie w szeleszczących 
banknotach. Kto tym bałaganem rządzi? 
Marek Suski – szef rady programowej Polskiego Radia i Agnieszka Kamiń-
ska – prezes zarządu PR. Ten duet, zresztą skłócony, mógłby doprowadzić 
do bankructwa nawet NBP. Biedne to Polskie Radio.
Ale weselej będzie, gdy Suski wygryzie Czabańskiego, prezesa Rady 
Mediów Narodowych. I usiądzie na jego fotelu.

Kradną, oszukują, przepraszają
Ukradli fotografie i zrobili z nich paskudny fotomontaż dokopujący 
uchodźcom. Taki mieli pomysł na okładkę „Gazety Polskiej”, Tygodnika 
Niepodległego Polaka i „strefy wolnego słowa”. Po 48 miesiącach mu-
sieli przeprosić autorów zdjęć. Też na okładce.
„Przepraszam Pana Janusza (sic!) Wojczala oraz Pana Wojciecha Wil-

czyńskiego za naruszenie ich autorskich 
praw osobistych poprzez bezprawne wy-
korzystanie fotografii wykonanych w irac-
kim obozie dla uchodźców wewnętrznych 
w AL-Khazar oraz w Afganistanie podczas 
akcji pomocy humanitarnej. Przepraszam 
za to, że na okładce Gazety Polskiej 
nr 30 z 26 lipca 2017 r. zostały one wykorzy-
stane do fotomontażu z podpisem »Uchodź-

cy przynieśli śmiertelne choroby« w sposób całkowicie zniekształcający 
wymowę fotografii. Wyrażamy ubolewanie, że wypaczyliśmy intencje 
autorów, którzy chcieli nagłośnić tematykę katastrof humanitarnych, 
a nie wywołać w czytelniku uczucia ksenofobiczne i rasistowskie. To-
masz Sakiewicz – redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska”.

A Emilewicz ciągle knuje
Jadwiga Emilewicz, największe rozczarowanie Ja-
rosława Gowina, kurczowo uczepiła się pazurkami 
polityki i dalej robi to, co umie najlepiej. Czyli knuje 
w interesie dojnej zmiany. Ma już na koncie sukcesik, 
z którym pobiegła do prezesa K. W Poznaniu wydusiła 
na prezydencie Jacku Jaśkowiaku nazwanie skweru imieniem Marii 
i Lecha Kaczyńskich. W zamian obiecała mu odblokowanie przez PiS 
kasy na inwestycje miejskie. Czyli tej kasy, która Poznaniowi i tak się 
należy jak psu kość. 

Bielan solo. W Radomiu
Opinia Roberta Anackiego o Adamie Bielanie jest jak brzytwa. Były  
wiceprezes Porozumienia uważa, że Bielan „to gnojowy polskiej polityki, 
który za jedynkę do Parlamentu Europejskiego i utrzymanie wpływów 
na rozdawanie stanowisk podległych rządowi rozbija partie koalicyjne”.

I pomyśleć, że Bielan jest rekordzistą wizyt 
w TVN 24. Występy medialne i knucie to 
praktycznie całe życie Bielana. W realu jest 
taki jak w Radomiu, gdzie budował struk-
tury Porozumienia tak skutecznie, że był 
jedynym jego członkiem. Po co więc ten 
romans amerykańskiej stacji?
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Zaufanie społeczeństwa do policji spadło w ciągu 
czterech lat do 44,1%, z 62,4% w 2017 r. Komendant 
główny Jarosław Szymczyk uważa, że przyczyną są ob-
ostrzenia pandemiczne, a nie zachowanie policjantów. 

2 kg rocznie rozmaitych dodatków chemicznych do 
żywności, barwników spożywczych i ulepszaczy, zja-
da Polak (według NIK).

Krzysztof Rutkowski, hucpiarz podający się za detek-
tywa, mimo że licencję stracił już 10 lat temu, żeruje 
na rodzinach ofiar. Organizuje medialne ustawki poka-
zujące jego rzekome sukcesy. 

Ponad 1,3 mld zł nie zapłacono za abonament tele-
wizyjny, telefoniczny, internet oraz raty za smartfo-
ny i tablety. Nie płacą też firmy. Rekordzista zalega na 
14 mln zł.

Biskup ełcki Jerzy Mazur wyświęcił tylko jednego 
alumna. Trudno się dziwić, gdy ważną rolę odgrywa 
tam ksiądz K., który w czasie nauki w ełckim semina-
rium organizował homoseksualne orgie i popijawy.

Patryk Panasiuk, pracownik Ministerstwa Obrony Na-
rodowej i działacz Porozumienia Gowina, dowala pra-
wosławnym duchownym za udział w nabożeństwach 
nad grobami żołnierzy radzieckich. W cywilizowanych 
krajach osobnik z takimi dewiacyjnymi wystąpieniami 
zostałby pogoniony z państwowej roboty, a co dopiero 
z wojska. 

Prof. Marcin Wiącek, nowy rzecznik praw obywa-
telskich, będzie współpracował z dotychczasowymi 
zastępcami prof. Bodnara – Hanną Machińską, Stani-
sławem Trociukiem i Maciejem Taborowskim. Dobry 
początek kadencji.

Wojciech Kubalewski, współprzewodniczący Partii Zie-
loni, Marek Kossakowski, były współprzewodniczący, 
i Katarzyna Hajdasz, warszawska aktywistka Zielonych, 
publicznie zażądali od ministra zdrowia dopisania szcze-
pienia na COVID-19 do listy szczepień obowiązkowych.

Agnieszka Holland została laureatką Nagrody im. Je-
rzego Turowicza, ze szczególnym uwzględnieniem fil-
mów „Obywatel Jones” i „Szarlatan”.

Trzej pracownicy punktu szczepień w Grodzisku Ma-
zowieckim, którzy zostali zaatakowani przez anty-
covidowców, otrzymali od ministra zdrowia odznaki 
„Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Agnieszka Dumańska, była dyrektorka Gminnego 
Ośrodka Kultury w Żelazkowie (Wielkopolska), wy-
grała proces z Sylwiuszem Jakubowskim, chamskim 
wójtem tej gminy, znanym z wielu pijackich ekscesów. 
Wójt musi ją przeprosić i zapłacić 10 tys. zł.

Planowane zbiory truskawek, 175-205 tys. ton, sytu-
ują Polskę na drugim, po Hiszpanii, miejscu w Europie 
i dziewiątym na świecie.

FOT. YOUTUBE (3), ARCHIWUM



Co w Polsce powinno być bezpłatne?
PAULINA MATYSIAK,
posłanka Lewicy Razem

Bezpłatne w Polsce powinny być żłob-
ki i przedszkola. Obecnie bezpłatnych jest 
tylko kilka godzin w przedszkolu, za resztę 
rodzice muszą dopłacić. Państwo powin-
no gwarantować równy start wszystkim 
dzieciom – wiemy przecież, że dzieci, które 
chodzą przedszkoli, szybciej się rozwijają, 
szybciej zaczynają socjalizację i po prostu 
są lepiej przygotowane przed rozpoczę-
ciem szkolnej edukacji. Niewątpliwie dużą 
zaletą takiego rozwiązania jest możliwość 
szybkiego powrotu do pracy ich opieku-
nów, powstają nowe miejsca pracy w bu-
dżetówce, dzieci są bezpieczne i otoczone 
opieką. Korzysta z takiego rozwiązania całe 
społeczeństwo. Takie usługi publiczne po-
winny być dostępne dla wszystkich dzieci 
i rodziców w kraju.

DR EDWARD KAROLCZUK,
filozof, publicysta

Kapitalizm uczynił bezpłatnym to, co 
było celowe z punktu widzenia repro-
dukcji siły roboczej, ochrony własno-
ści prywatnej oraz interesów burżuazji 
jako klasy. Dlatego z czasem zaczęły 

funkcjonować: bezpłatne uzbrojenie dla 
żołnierzy, szkolnictwo i oświata, służba 
zdrowia, komunikacja miejska, żywienie 
i dożywianie dzieci w szkołach oraz bezro-
botnych i bezdomnych, bezpłatne wczasy 
i sanatoria, bezpłatne podręczniki szkolne, 
zwiedzanie muzeów, szwedzki stół w re-
stauracjach i sanatoriach itd. W Polsce 
bezpłatna komunikacja miejska istnieje 
w Żorach oraz 50 innych miastach. Za 
darmo i według racjonalnych potrzeb 
można korzystać ze spacerów w komu-
nalnych parkach i lasach państwowych, 
z nabożeństw w kościołach, niektórych 
koncertów, kąpieli w niektórych miejscach 
rzek i jezior. Te przykłady podziału według 
potrzeb nie stały się wynikiem „komu-
nistycznego spisku”, lecz są wyrazem 
pewnych konieczności ekonomicznych 
i przezwyciężania zaostrzonych sprzeczno-
ści społecznych na bazie gospodarki towa-
rowo-pieniężnej. W dzisiejszych czasach, 
oprócz powyższych, osoby bezrobotne 
powinny mieć zapewnione pokrycie kosz-
tów mieszkania i mediów oraz pożywie-
nie. Bezpłatną pomoc w celu rozwiązania 
całości ich problemów powinny uzyskać 
narody Trzeciego Świata.

DR ADAM OSTOLSKI,
socjolog, UW

Rozmawialiśmy kiedyś z Zygmuntem 
Baumanem i Olą Jasińską o tym, że daw-
niej były kartki na żywność. „Teraz też są 
kupony na żywność – powiedział Bauman. 
– Tylko nazywają się »banknoty«”. Był rok 
2011, torysi rządzili w Anglii od niedawna 
i kolejki w bankach żywności nie osiągały 
jeszcze skali znanej z filmu Kena Loacha 
„Ja, Daniel Blake”. Ale obserwacja Bau-
mana była celna i pozostaje aktualna. 
I nawet jeśli nie wyczerpuje tematu, to 
zaprasza do odwrócenia perspektywy. 
W Polsce kwestionowanie nierówności 
wciąż jest nietaktem, a utowarowienie 
podaje się jako wytrych do wszystkich 
problemów. Dlatego godzimy się, że płat-
ność jest opcją domyślną, a bezpłatność 
trzeba specjalnie uzasadniać. Jeśli mamy 
być czymś więcej niż populacją jednostek 
uszeregowanych według portfela, powin-
no być dokładnie na odwrót. We wspól-
nocie obywatelek i obywateli, równych 
w prawach i obowiązkach, bezpłatnych 
powinno być bardzo wiele rzeczy, a na te 
płatne, służące zaspokojeniu ważnych po-
trzeb, powinno być nas stać.
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