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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Mówienie i pisanie o mediach w mediach ma dość skrom-
ny sens. Ale jest praktyką, której sam ulegam. Nie da się 
pisać o polityce, nie dotykając mediów, które stały się 

oddziałami partii na wojnach toczonych z innymi partiami. Jak 
mało jest sensu w tym zlaniu się w jedno władzy i jej mediów 
oraz opozycji ze swoimi mediami, dobrze wiedzą ci, którzy już 
zaliczyli fascynację polityką.

Te eksperymenty zawsze dla mediów kończą się katastrofą. 
Dla polityków nie. Zmieniają barwy partyjne i znowu pogrywa-
ją z kolejnymi mediami. Ile razy można nabrać dziennikarzy na 
prymitywne triki? I czy można ciągle wierzyć w dobre intencje 
władzy? Nie pamiętam, by któryś z kolejnych rządów zrobił coś 
sensownego dla budowy rzetelnych mediów publicznych. Było 
dokładnie odwrotnie. Każdy, kto tylko dorwał się do władzy, kładł 
na mediach łapę i mieszał w nich bez sensu.

Na upadek mediów publicznych pracowało wiele rządów oraz 
wielu polityków. A także, co warto podkreślić, wielu gorliwych 
pomagierów ze środowiska dziennikarskiego. Sytuacja jest jak na 
karuzeli. Do gry chcą wrócić przegrani politycy. I minione gwiazdki 
medialne. Tylko po co? Już mieli swoją szansę. Może wystarczy 
tego eksperymentowania na Polakach pod pozorem obrony demo-

kracji, wolności i niezależności mediów? Prawdą jest, że wolne, 
niezależne i silne media są podstawą demokracji. Trudno więc nie 
zauważyć związku między słabością demokracji w Polsce a sła-
bością mediów. Coraz liczniejsze mają ogromne kłopoty ze zwią-
zaniem końca z końcem. Spadają nakłady i sprzedaż gazet. Więk-
szość dziennikarzy pracuje na śmieciówkach. Podatek od reklam, 
który chce wprowadzić PiS, w oczywisty sposób mógłby dotyczyć 
tylko tych, którzy takie reklamy mają. I to w dużych ilościach.

Ale takiego podatku rząd PiS nie wprowadzi, bo ostro za-
protestowali Amerykanie. A gdy odzywa się tabun najlepszych 
przyjaciół Polski, na dodatek z USA, władza – jakakolwiek – 
zjada własny język. Podatku nie będzie. Kasa amerykańskich 
i niemieckich właścicieli mediów została obroniona. Rachunek 
za frustrację przegranego PiS będą płacili ci słabsi, mniejsze, 
lokalne media. Tam, gdzie samorządy są pod kontrolą tej partii, 
media w miarę niezależne i krytyczne cienko przędą. A im dalej 
od Warszawy, tym gorzej.

Można wydawać gazety bez reklam. Z wielkim trudem, ale się 
da. Nasz tygodnik jest tego przykładem. Reklam nie mieliśmy za 
Tuska, nie mamy też za Kaczyńskiego. Może teraz zarobimy na 
kursie „Jak przeżyć bez ogłoszeń”?

DR JAROSŁAW FLIS, socjolog, UJ
Wiemy, że w maju oferta rządu 
technicznego była na tapecie, 
tylko opozycja była nieogarnięta.
„Polska The Times”

KAYAH, PIOSENKARKA
Kościół powinien być osobistym 
wyborem, a nie nałożonym jarzmem. 
„Uroda Życia”

CYTATY

Podatku nie będzie

Apel do Czytelników. Covid ciągle bardzo ogranicza nasze ruchy. Zachęcam więc do prenumeraty (szczegóły s. 29). 
Pomóżmy tym, którzy mają kłopoty ze zdrowiem. Zróbmy im prezent.
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 Narodowe zwierciadło
Krótka pamięć wyborców to 

narodowe przekleństwo – pisze re-
daktor naczelny PRZEGLĄDU (nr 7).  
Ach, jak trafne to słowa. I nie dość, 
że się z nimi zgadzam, to jeszcze 
w podobnych sytuacjach przycho-

dzą mi na myśl Jerzy Buzek, jego rząd AWS-UW i PO. Jerzy 
Buzek był premierem koalicyjnego rządu, którego częścią była 
Unia Wolności, poprzedniczka Platformy Obywatelskiej. Te rządy 
tak się skończyły, że ani UW, ani AWS w następnych wybo-
rach nie przekroczyły progu wyborczego. Przed końcem kadencji 
kilku uciekinierów z tonącej UW założyło „nową” partię – PO. 
I ta „nowa” partia, choć złożona z przegranych polityków, od 
razu zaczęła się liczyć na scenie politycznej. A prof. Buzek po 
kilku latach niebytu zaczął wygrywać wybory do europarla-
mentu! I nikt już nie pamiętał jego pseudoreform: OFE, wpro-
wadzenia 300 powiatów w miejsce 49 województw (słucha-
łem kiedyś audycji o obowiązkach gmin i powiatów: jedne są 
odpowiedzialne za drogi, a drugie za znaki na tych drogach), 
kas chorych (poprzedniczek NFZ), czyli zbiurokratyzowania służ-
by zdrowia – po co pieniądze mają iść na zdrowie obywateli,  
niech idą na urzędników.

Ostatnio głośno było o pseudokonferencji prasowej PO – 
Koalicja 276. Raz, że wygadywali bzdury większe niż podczas 
kampanii wyborczej, a dwa: padły tam słowa, że PO powstała, 
bo były byle jakie rządy. Cóż za samokrytyka – przecież to były 
rządy poprzedniczki PO. I znów nasuwają się słowa: „Krótka pa-
mięć wyborców to narodowe przekleństwo”.

Piotr Robecki

 Służba zdrowia – krajobraz po bitwie  
W pandemii Polacy przestali 

chodzić do lekarzy – tak zaczyna 
się tekst „Służba zdrowia – kra-
jobraz po bitwie”. To zdanie jest 
fałszywe. To nie my przestaliśmy 
chodzić do lekarzy. To lekarze za-
mknęli się przed nami.

Krystyna Urbańska
•

W pandemii Polakom UNIEMOŻLIWIONO chodzenie do leka-
rzy, ale nadal pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowot-
ne. Pracującym emerytom nawet podwójnie.

Maria Łakomy

 Wyzysk rodzi bunty  
Patrząc na historię Polski, 

zbyt rzadko zwracamy uwagę 
na to, że jest ona opowiadana 
głównie z perspektywy wyż-
szych warstw społecznych 
i uwzględnia przede wszystkim 
ich punkt widzenia, ich interes. 
Daje to bardzo wybrakowany 

obraz, uniemożliwiający sensowną analizę jakichkolwiek zja-
wisk, co jest ze szkodą dla wszystkich. A jakby tego było mało, 
w kolejnych okresach dochodzą nakładki związane z propagandą 
i celami aktualnie rządzących. 

 Małgorzata Matysiak

FOT. OGÓLNOPOLSKI STRAJK KOBIET
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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
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Beata Igielska

– Zniechęca mnie organizacja 
pracy przychodni i jakość telepo-
rady. W listopadzie usłyszałam, że 
mam anginę, zapalenie gardła albo 
zapalenie krtani. Tyle sama wiedzia-
łam, bo gardło mnie bolało. Gdy-
bym chciała wizytę stacjonarną, 
mogłabym zostać przyjęta za sie-
dem-dziesięć dni. Ale że jestem  

nauczycielką, potrzebowałam L4, bo 
trudno przy 38-stopniowej gorącz-
ce, z bolącym gardłem i kaszlem, 
przez kilka godzin stale rozmawiać 
online z uczniami – opowiada Kata-
rzyna z Łodzi. – Teleporady udzie-
lił lekarz, który wcześniej na oczy 
mnie nie widział. Wątpię, że zajrzał 
do mojej karty, skoro zapytał, jaki 
antybiotyk chcę i jakie wcześniej 
brałam. Myślę, że wiele osób ma 
takie doświadczenia, więc gdy 
chorują, leczą się samodzielnie 
domowymi sposobami.

Beata z małego miasta pod War-
szawą nie chodzi do lekarza, bo 
przeraża ją wizja kolejek większych, 
niż były przed pandemią. – Jak mam 
przez to wszystko przebrnąć, od ra-
zu odechciewa mi się kontaktu ze 
służbą zdrowia. Czekam więc na 
koniec pandemii, żeby zająć się po-
rządnie choćby moimi rozpapranymi 
hemoroidami, które leczę na własną 
rękę za pomocą maści. Wiem, że 
powinnam się zgłosić do specjalisty, 
ale dopóki czuję, że mojemu zdro-
wiu nie grożą poważne konsekwen-
cje, nie pójdę do lekarza. Dokucza 
mi też kręgosłup. Powinnam iść do 
ortopedy i do fizjoterapeuty. Oprócz 
kolejek boję się zarażenia. Znalazłam 
więc na YouTubie ćwiczenia i w ten 
sposób się ratuję. Kolejki do spe-
cjalistów na NFZ i przed pandemią 

były przygnębiające. Teraz nawet 
nie chcę myśleć, co się dzieje. Je-
stem przekonana, że za wszystko 
będę musiała płacić prywatnie, a na 
to mnie nie stać. Od dawna nie by-
łam także u ginekologa, a powin-
nam. Przez te kolejki machnęłam na 
wszystko ręką – przyznaje.

A jak z tym jest np. w Warsza-
wie w niektórych poradniach, 
mogę opowiedzieć z własnego 
doświadczenia. Już w kwietniu 

roku pandemicznego bez kolejek, 
w puściutkiej przychodni, miałam 
zrobione przez wielkiej klasy profe-
sjonalistę USG na dobrym sprzęcie. 
Prywatnie taka przyjemność u tego 
znanego lekarza kosztuje 250 zł. 
Byłam zaskoczona: krótki termin, 
spokój. Latem byłam trzy dni na 
badaniach w szpitalu. Nie zaraziłam 
się covidem, dowiedziałam się, że 
nie mam poważnej choroby auto-

immunologicznej, więc zyskałam 
zbawienny spokój. Potem bez pro-
blemu kilkakrotnie byłam u lekarza 
na wizytach kontrolnych. Mam to 
szczęście, że mnie nie zbyto tele-
poradą. Pewnie wszystko zależy od 
podejścia danej przychodni. Zdaję 
sobie sprawę, że moja przychod-
nia jest pozytywnym wyjątkiem. 
I właśnie dlatego statystyki umieral-
ności są zatrważające.

Obawa przed covidem

W 2020 r. zmarło ponad 76 tys. 
osób więcej niż w 2019 r. (wzrost 
o prawie 16,7%). To najgorsza sta-
tystyka od II wojny światowej. Na  

1000 mieszkańców Polski zgonów 
mamy 12,7. Podobnie było tylko 
w roku 1951 – 12,2. Wtedy żni-
wo zbierały choroby zakaźne: od-
ra, tężec, krztusiec, błonica, polio; 
umierały też noworodki. Dzisiejsze 
wskaźniki nakręciła pandemia po 
społu z wieloletnimi zaniedbaniami 
w ochronie zdrowia. Te nadmiarowe 
zgony, o wiele liczniejsze niż w latach 
poprzednich, są spowodowane powi-
kłaniami w chorobach przewlekłych, 

niewydolnością 
służby zdrowia, 
utrudnionym do-
stępem do spe-
cjalistów i brakiem 
diagnoz. W UE 

pod względem nadmiarowych śmier-
ci jesteśmy liderami wespół z Hiszpa-
nią – 18,4%, Bułgarią – 16,7% i Belgią 
– 16,6% (dane za OKO.press.).

– Ludzie boją się covidu: dopóki 
nie boli, nie kłuje, nie idę do lekarza. 
Albo: poleżę i przestanie, rozchodzę 
ból. To zaniedbanie, wina leży po 
stronie pacjenta. Covid jest hasłem, 
które wyparło inne jednostki choro-
bowe. Znam starszą panią, która do-

piero powalona covidem, w szpitalu, 
dowiedziała się, że ma zaawansowa-
nego raka trzustki. Wcześniej miała 
dolegliwości, ale nie szła do lekarza, 
bojąc się covidu. A teleporada okaza-
ła się nietrafiona. Czy to więc dziwne, 
że boimy się teleporad? W dodatku 
temat covidowy jest cały czas pom-
powany przez media, tylko tu szuka-
my sensacji, skupiamy się na innych, 
nie na własnym cierpieniu – mówi 
dr Bogna Szymańska-Kotwica, psy-
cholog w Wojewódzkim Szpitalu Za-
kaźnym w Warszawie oraz w gabine-
cie Minds of Hope.

Prof. Bolesław Samoliński, kie-
rownik Zakładu Profilaktyki Zagro-
żeń Środowiskowych i Alergologii 

Służba zdrowia – krajobraz po bitwie
W pandemii Polacy przestali chodzić do lekarzy. 

I zaczęło się największe od II wojny światowej umieranie

Prof. Bolesław Samoliński: W roku 2019 były 42 mln porad w przychodniach 
podstawowej opieki zdrowotnej, w 2020 – o 11,5 mln mniej.

Prof. Cezary Szczylik: Od kilku miesięcy obserwujemy w onkologii 
przesunięty efekt strachu przed tłumami w przychodniach, kolejkami.
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HISTORIA

Rozmawia Paweł Dybicz

Po wieloletniej serii publika-
cji o szlachcie i magnaterii 
historycy zajęli się historią 
ludu. Skąd to nagłe  
zainteresowanie?

– Bo jest to historia nieopo-
wiedziana, a raczej w Polsce 
opowiadana za mało. Chcia-
łem przywrócić pamięć o war-
stwach ludowych i oddać 
sprawiedliwość tym niedo-
cenianym grupom – niedoce-
nianym nie tylko w literaturze 
historycznej. Zainteresowa-
nie ludem wśród inteligen-
cji zazwyczaj pojawiało się, 
gdy czegoś od ludu chciała, 
w szczególności poparcia 
swoich projektów politycz-
nych. Tych kilka wydanych 
ostatnio książek, wśród nich 
moją, wiążę z próbą zrozu-
mienia popularności skrajnej 
prawicy wśród warstw ludo-
wych. Popularność PiS na 
wsi czy w mniejszych miej-
scowościach, wśród ludzi 
mniej zarabiających, gorzej 
wykształconych, ma histo-
ryczne korzenie.
Czyli żeby odsunąć PiS od 
władzy, trzeba poznać i zrozumieć 
historię ludu, nie tylko tę w PRL 
i III RP?

– Oczywiście. W książce opisu-
ję pewien model zmiany społecz-
nej i politycznej. Zawsze, od końca 
XVIII w., wyglądała ona podobnie 
– jakaś elitarna grupa składała pro-
pozycję polityczną ludowi. Żeby 
zyskać poparcie, musiała mieć dwa 
komponenty: tożsamościowy i so-
cjalny. Weźmy program socjalistów 
z 1905 r.: samorząd robotniczy, lep-
sze warunki pracy, związki zawo-
dowe, a w wymiarze politycznym 
demokratyczna republika. Jeżeli 
spojrzymy na endeków w tym sa-
mym czasie, to z jednej strony mamy 

propozycję ekonomiczną – jakąś 
formę solidaryzmu, a z drugiej wi-
zję wspólnoty narodowej skupionej 
wokół elit, wykluczającej w szczegól-
ności Żydów. Czyli takiej solidarnej 
rodziny narodowej, zakorzenionej 
w religii, tradycji, kulturze, języku.

Od tamtej pory mieliśmy 
kilka okresów, w których 
opozycja składała propozy-
cje programowe.

– W ostatnim 50-leciu taką 
propozycję złożyła w latach 
1980-1981 opozycja solidar-
nościowa. PiS w roku 2015 
też złożyło swoją, znów za-
wierającą komponent naro-
dowościowy i ekonomiczny, 
czyli lepszą redystrybucję 
wypracowanych dochodów, 
500+, 13. emeryturę… I to za-
działało. Żeby więc na trwałe 
odsunąć PiS od władzy, trze-
ba złożyć ludowi własną pro-
pozycję, np. lewicową, zawie-
rającą te dwa elementy.
Książka nosi tytuł „Ludowa 
historia Polski”, ale w zasa-
dzie jest o chłopach.

– No nie, jedna trzecia jest 
o robotnikach.
Owszem, ale mocno ak-
centowana jest chłopskość 
robotników. Można od-
nieść wrażenie, że są oni 
traktowani w innym rozumie-
niu słowa lud.

– O liczącej się klasie robot-
niczej możemy mówić dopie-
ro w końcu XIX w., a i wów-
czas fabryczny proletariat 

nie był przesadnie liczny. W 1914 r. 
robotników było ok. 350 tys. na kil-
kanaście milionów obywateli Króle-
stwa Polskiego. Robotnicy, ze wzglę-
du na niewielki poziom modernizacji 
społecznej i uprzemysłowienia, aż 
do czasów PRL byli grupą ważną, 
ale mniejszościową. Grupą mocno 
osadzoną we wsi. To było zazwyczaj 
pierwsze pokolenie, które wyemi-
growało ze wsi, i wiele cech, postaw 
nabytych na wsi przeniosło do mia-
sta. Wydaje mi się niesprawiedliwe 
stwierdzenie, że w mojej książce jest 
za mało robotników. Piszę o nich, 
przedstawiając proces wyłaniania 
się proletariatu fabrycznego, czyli 
okres przejścia pomiędzy czasem 

Wyzysk rodzi bunty

DR HAB. ADAM 
LESZCZYŃSKI
– profesor Uniwersytetu SWPS, 
historyk, ostatnio opublikował 
monografię „Ludowa historia Polski. 
Historia wyzysku i oporu. Mitologia 
panowania”.

III RP jest powrotem do bardzo złych praktyk 
polskiego kapitalizmu przełomu XIX i XX w.

Ośmiogwiazdkowy ZUS. W czwartkowy poranek na poznańskiej placówce ZUS nieznani sprawcy zawiesili portret 
Prezesa Narodu. Szybko jednak zniknął, a policja wszczęła dochodzenie. Czyżby za znieważenie budynku?



Zapis TVN na PRZEGLĄD
Nie jesteśmy małostkowi. Poparliśmy protest amerykańskich milio-
nerów z TVN, bo rozumiemy, jak ich musiała zaboleć myśl o podat-
ku od reklam. Jesteśmy miłosier-
nego serca, choć pamiętamy, że 
od wielu lat w TVN jest zapis na 
PRZEGLĄD. Wiemy, kto ulokował 
nas na czarnej liście. Załoga trzy-
mana na śmieciówkach i ciągle 
redukowana opowiada, jak jest. 
A jak traci te wyżebrane śmie-
ciówki, to nawet ze szczegółami.
Cenzorski zapis w TVN na PRZEGLĄD o tyle nas obchodzi, że mu-
simy ciągle odpowiadać czytelnikom, dlaczego nas tam nigdy 
nie ma. Odpowiadamy więc zbiorowo. TVN to przecież Himalaje 
wolności, wartości, niezależności i czegoś tam jeszcze. A my?  
Samotny żagiel. Bez reklam.

Manasterski vel Wróblewski
O co można walczyć? O kasę, awans, lepsze miejsce na drabinie. 
A nawet o to, kto lepiej zrobi dojnej zmianie w TVP Info. Chęt-
nych za wielu nie ma. Ale pisowskich głupot ktoś musi bronić. Od 

świtu do północy. Wyróżnia 
się dwóch. Miłosz Manaster-
ski z Agencji Informacyjnej 
i Artur Wróblewski z Uczelni 
Łazarskiego. Wazelinę dostają 
ze Srebrnej, teksty SMS-em 
w przekazie dnia. A kasę na 
konto. Wróblewski jest nad-
pobudliwy i krytykom polityki 

PiS chętnie by… A Manasterski? Długo myśleliśmy, że to cyborg, 
awatar albo może hologram. Bo trudno było uwierzyć, że tak może 
ględzić żywy człowiek. I to z własnego wyboru.

Jak żyć bez bredni?
Płaczemy i płaczemy. Bo jakże nie płakać nad losem Springerow-
skiego „Faktu” i bliźniaczego „Super Expressu”? Jak żyć bez tak 
niezależnych i opiniotwórczych gazet? (To akurat nie żarcik, ale 
cytat z ich łamów). Co poczną ich czytelnicy bez codziennej dosta-
wy bredni, fałszywych oskarżeń i szmacenia ludzi? Choć takie coś 
można kupić tanio, jakoś wystarcza na setki przegranych procesów 
sądowych i zyski dla właścicieli. O godziwe zyski dla Springera 
gorliwie walczył Grzegorz Jankowski. Ale że ciągle było im mało, 
wymienili go na młodszy model. Nie zginął jednak. Przygarnął go 
Polsat. Robi tam za pisowską dupokrytkę. Bawi widzów pokrzyki-
waniem i radiową urodą.

Andruszkiewicz, żarcik Kaczyńskiego
Miedziane czółko krąży po Grajewie. A mieszkańcy tego fajnego 
miasteczka między Łomżą a Ełkiem przepraszają za Adama An-
druszkiewicza. Bo gdyby nie dali się kiedyś nabrać, to kariera tego 
młodzieńca o lotności przyczepy z balotami skończyłaby się na mło-
dzieżówce Giertycha. Mniej byłoby wstydu. 
Nasza ojczyzna nie musiałaby też złotówek 
zabieranych emerytom przeznaczać na full 
wypas Andruszkiewicza. Sekretarza stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Za-
wsze kiedy wymieniamy ten tytuł, gnębi 
nas ta sama myśl: za co? Za jakie grzechy 
naród polski jest tak upokarzany?
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6,5% bezrobocia w styczniu oznacza, że bez pracy 
jest 1,089 mln osób. Pracodawcy zgłosili chęć za-
trudnienia 98 tys. osób.

W czołówce europejskich miast, w których ludzie 
umierają z powodu emisji pyłów PM 2,5 (czyli przez 
to, co spalamy w domach), są: Jastrzębie-Zdrój 
(7. miejsce), Rybnik (9.), Żory (12.), Radom (16.) 
i Warszawa (20.).

18 m kw. mają lokale mieszkalne wybudowa-
ne w Warszawie przez JW Construction. Szykują 
się jeszcze bardziej wypasione apartamenty o po-
wierzchni 6,7 m kw.

Kolejny szczyt deweloperskiego absurdu. Szczeciń-
ska firma Siemaszko chce wybudować dwie wieże 
o wysokości 112 m i z 33 kondygnacjami tuż przy 
plaży w Międzyzdrojach. Kto wydaje na to zgodę?

O skali strat sektora kinowego w czasie pan-
demii najlepiej świadczy spadek dochodów. 
W 2019 r. przychody z biletów wyniosły 1,065 mld zł, 
a w 2020 r. tylko 340 mln zł.

Antoni Macierewicz skutecznie blokuje emisję 
w TVP filmu o katastrofie smoleńskiej w reżyserii 
Ewy Stankiewicz. Film wyprodukowano jesienią 
2019 r. na koszt TVP.

Sąd Okręgowy w Opolu zasądził Tomaszowi Ko-
mendzie za niesłuszne spędzenie w więzieniu 18 lat 
odszkodowanie i zadośćuczynienie od skarbu pań-
stwa w wysokości 12,8 mln zł. Pora na tych, którzy 
do tego skazania doprowadzili.

Ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki z KUL otrzymał 
od Polskiego PEN Clubu Nagrodę im. Pruszyńskich 
„za wagę i odwagę postawy i słowa w nauczaniu, 
publicystyce, w poezji i w życiu”.

Jerzy Urban, redaktor naczelny tygodnika „Nie”, zo-
stał prawomocnie uniewinniony w sprawie okładki 
(sierpień 2020 r.), na której był wizerunek Jezusa ze 
zdziwionym wyrazem twarzy na tle przekreślonego 
znaku zakazu. Sąd uznał, że nie było tam cech prze-
stępstwa. Prokuratura spóźniła się z apelacją.

Włodzimierz Cimoszewicz wygrał z „Gazetą Pol-
ską”. Za zniesławienie byłego premiera organ Sakie-
wicza musi przeprosić i wpłacić 25 tys. zł na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W trakcie wrześniowego Dnia Sprzątania Świata 
śmieci zbierało 94 tys. ochotników we wszystkich 
województwach. Wykryto 606 nielegalnych, dzikich 
wysypisk.

Zofia Stafiej za rolę w filmie Piotra Domalewskiego 
„Jak najdalej stąd” otrzymała na festiwalu w In-
diach nagrodę za najlepszą rolę żeńską.

FOT. YOUTUBE (3)



Czy Prawu i Sprawiedliwości uda się 
złamać niezależne media?

YTANIE
TYGODNIA

JERZY BACZYŃSKI, redaktor naczelny „Polityki”
Będą próbować i próbują, ale tu nie wróżę powodzenia. Polska 

to jednak nie Węgry. Orbánowi udało się za pomocą metod, ja-
kich próbuje PiS, czyli presji ekonomicznej, finansowej i prawnej. 
Jednak Polska to zupełnie inny kraj – mamy znacznie większy 
rynek, a media są mocniejsze ekonomicznie. Siłą mediów w Pol-
sce są odbiorcy – PiS nie udało się przejąć kontroli nad rynkiem 
informacji, emocji i wiedzy społecznej. Oczywiście jeśli rządzą-
cy wprowadzą podatek od przychodów reklamowych, będzie 
to silny cios zmuszający niepaństwowe media do ograniczenia 
zatrudnienia czy planów programowych. Myślę jednak, że to nie 
jest dogodny politycznie moment dla PiS. Buntuje się Jarosław 
Gowin, bo to idealna okazja, aby pokazać swoją pryncypialność. 
Oczywiście są przykłady łamania mediów z systemów autory-
tarnych, ale wtedy trzeba by użyć stalowych łomów – wprowa-
dzić przepisy o terroryzmie, naruszaniu interesów państwowych 
i przejść do takiej formy represji jak w Turcji. Jednak tak długo, 
jak jesteśmy w UE i NATO, nie sądzę, żeby Kaczyński odważył 
się niszczyć niezależność mediów brutalną siłą, dlatego myślę, 
że połamie sobie na tym zęby.

HENRYK MARTENKA, publicysta, „Angora”
Teoretycznie to może się udać, bo udeptana gumiakami ścież-

ka legislacyjna daje PiS taką możliwość. Wódz rządzącej partii 
ma wyczucie czasu i wie, że następnych wyborów może ona już 
nie wygrać. Zaczną się rozliczenia. Spróbuje więc skorzystać ze 
sprawdzonych rozwiązań towarzyszy węgierskich i zawczasu eli-

minować zagrożenia. Takie jak media, których wolność polega 
nie na tym, że piszą, co chcą, ale że są poza zasięgiem wodza! Do 
tego naigrawają się z jego przekazów dnia i lżą. Ale, jak mówią 
Niemcy, zawsze istnieje jakieś ale… Posłowie Porozumienia, któ-
rym Kaczyński pokazał, jak ich ceni, już mruknęli, że sprawy nie 
znają, bo jej z nimi nie konsultowano, a kanapowcy od Gowina 
boleśnie pokazali już PiS, że bywają krnąbrni. Nie jest też pewne, 
jak zachowają się solidarni Ziobry, od dawna żeglujący na kursie 
kolizyjnym z Kaczyńskim. Być może i oni zechcą przed wyborami 
pokazać, że stać ich na luksus suwerenności. Wtedy „nacjonaliza-
cja” mediów Kaczyńskiemu się nie uda. Aliści najpewniej zadzwo-
nią z Departamentu Stanu i temat wygaśnie szybciej, niż zapłonął.

DR PAWEŁ SĘKOWSKI, „Zdanie”, Stowarzyszenie Kuźnica
Odpowiedź na to pytanie zależy od postawy naszej, czyli 

wszystkich, którzy sprzeciwiają się dążeniom strony rządowej. 
Bez wątpienia protest pod hasłem „Media bez wyboru” był dla 
władzy ważnym sygnałem ostrzegawczym. Informowała o nim 
nawet telewizja publiczna i było widać, że ten gest wzbudził tam 
irytację, wręcz pewną panikę, co jest najlepszym dowodem na 
to, że taka akcja była potrzebna. Tym bardziej że pod płaszczy-
kiem walki z jednej strony z covidem, a z drugiej z monopolem 
wielkich korporacji tak naprawdę planuje się pompowanie środ-
ków z działających w Polsce mediów prywatnych do mediów 
państwowych i prorządowych mediów prywatnych. Temu bo-
wiem ma służyć zapowiedziane powołanie Funduszu Wsparcia 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.
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