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Portal Baracka Obamy już na wstępie zmu-
szał użytkownika do aktywności. Aby otwo-
rzyć kolejne podstrony, trzeba było wybrać

stan, w którym się mieszka, podać miasto i kod
pocztowy.

Wtedy użytkownik mógł otworzyć na nim
własne konto, dzięki któremu automatycznie zy-
skiwał kontakt z regionalnymi społecznościami
popierającymi kandydata.

Zarejestrowanym „obamowcom” serwis ofe-
rował kilka sposobów uczestnictwa w kampanii:
od wpłacenia datku czy otwarcia własnego bloga
aż po aktywną agitację wyborczą.

O tym jak Barack Obama
wygrał wybory w internecie – str. 12

Obama, wirtuoz
internetu

KULTURA

M inister musi wybierać między twardymi
realiami budżetu a presją twórców. Tak
było na Kongresie Kultury w Krakowie,

gdzie profesor Leszek Balcerowicz pytał wprost,
dlaczego państwo ma ponosić ciężar finansowa-
nia tej części aktywności w kulturze, która nie
znajduje zapotrzebowania społecznego.

Z kolei twórcy zwracali uwagę, iż bez kina ar-
tystycznego, bez teatru niszowego, bez poezji eli-
tarnej czy też sztuki awangardowej rozwój kultury
będzie niemożliwy. Z historii wiemy, iż potrzebni
są mecenasi, marszandzi, pasjonaci, a w finale
– po prostu kapitał.

Rozmowa z ministrem
Bogdanem Zdrojewskim – str. 3

Między twórcami
a budżetem

A u nas prawybory
Głosujemy w internecie albo za pomocą „POgłosu”

Służę Polsce od lat: naj-
pierw w opozycji, potem
w rządach fundamental-

nych reform i odważnych
zmian. To twarda, ale i wielka
szkoła. Przeszedłem egzaminy
z demokracji jako poseł na
Sejm RP sześciu kadencji,
a obecnie Marszałek Sejmu RP.

Rzeczpospolita rozkwita w
zjednoczonej Europie. Wspól-
nie – ciężką pracą – zdoby-
wamy pozycję w Unii, wnosząc
do niej nasze narodowe do-
świadczenie, naszą szczególną
wrażliwość na wolność, spra-
wiedliwość i solidarność. Roś-
nie nasze poczucie siły.
Jesteśmy dumni z naszych
dziejów i tradycji. Dumni, bo

historia pozwala śmiało podjąć
wyzwania nowoczesności. Jako
prezydent będę wspierał pol-
ską modernizację, a zarazem
zadbam o godne miejsce dla
naszej tradycji.

Z dumą podkreślam, że
prowadzona przez obecny rząd
polityka realizuje program wy-
borczy Platformy Obywatel-
skiej, którego jestem
współautorem. W programie
tym nakreśliłem rozdział doty-
czący polityki zagranicznej
i europejskiej.

Zamierzam startować
w wyborach nie po to, aby ode-
brać Lechowi Kaczyńskiemu
żyrandol czy pałac, ale dlatego,
żeby nie można już było wyko-

rzystywać urzędu
prezydenckiego do
walki z nowoczes-
nością. Nie można
blokować tak waż-
nych reform, jak ko-
nieczne zmiany w niewydolnej
służbie zdrowia. Jako prezy-
dent będę zachęcać, a nie znie-
chęcać rządy do koniecznych,
ale czasami i trudnych działań.
Chcę łączyć, a nie dzielić, chcę
współpracy, a nie waśni, bo
urząd prezydenta RP traktuję
jako spoiwo państwa i społe-
czeństwa. Będę działał na rzecz
zmniejszania istniejących po-
działów. Czas na zakończenie
historycznych sporów, czas na
nowoczesny patriotyzm.

Drodzy Pań-
stwo, proszę
o poparcie

w prawyborach na
urząd prezydenta
dlatego, że przeko-

nująca wygrana zwiększy nasze
szanse w wyborach parlamen-
tarnych, a te rozstrzygną czy
zdołamy zrealizować nasze ma-
rzenie o modernizacji Polski.

Wiem, że mam w Platfor-
mie krótki staż. Ale od ponad
dwóch lat ciężko pracuję na suk-
ces rządu Donalda Tuska.
Dziękuję za zaufanie, jakim już
mnie obdarzyliście. Stawką
w tych wyborach jest nie tylko to
czy skończy się tragifarsa, jaką
były i są rządy braci Kaczyń-

skich. Jesteśmy ludźmi pozy-
tywnymi. Wykorzystajmy szan-
sę na pokazanie Europie nowej
Polski, dynamicznej i otwartej
na świat. Polski jako kraju bez-
przykładnego awansu cywiliza-
cyjnego. Polski kochającej wol-
ność i umiejącej się nią dzielić.
Kraju ludzi młodych, wykształ-
conych, władających języ-
kami. Tych, którzy już raz dali
zwycięstwo PO.

Weta – niezależnie od tego
jak silne ono będzie – użyję
tylko wyjątkowo. Gdyby poja-
wiły się pomysły niszczenia pie-
niądza lub dyskryminacji
obywateli. Zamiast wetować,
będę współpracował z rządem
i proponował własne projekty

naprawy państwa. Jako prezy-
dent przebaczę dzisiejszym
przeciwnikom i ich będę prosił
o przebaczenie.

Będę Polaków łączył, a nie
dzielił. Będę przypominał o ide-
ałach Solidarności, ale służył
wszystkim obywatelom. Będę
skutecznie reprezentował Polskę
za granicą, niezależnie od tego,
kto będzie nią rządził. Powołam
Radę Bezpieczeństwa Narodo-
wego, która stanie się miejscem
refleksji o strategicznych intere-
sach państwa. Będę zabiegał
o nasze bezpieczeństwo i należną
nam pozycję w Europie.

Jeszcze raz proszę o Twój
głos. Żeby wreszcie było nor-
malnie.

Czas na nowoczesny patriotyzm Żeby wreszcie było normalnie
Głosują tylko członkowie PO, tylko jeden raz – korespondencyjnie albo przez internet. Szczegółowa instrukcja i karta do głosowania na str. 15 FOTO PO
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Co jeszcze rozdmucha Donald Tusk

W yrok na Łyżwińskiego i Lep-
pera w aferze „praca za
seks” wywołał popłoch.

Rychłego aresztowania obawiają się ty-
siące dyrektorów, prezesów, kierowni-
ków, setki reżyserów filmowych i tele-
wizyjnych, panika ogarnęła dyrektorów
teatrów, kabaretów i kierowników ze-
społów muzycznych. Wszystkie sekre-
tarki, aktorki, gwiazdy piosenki i inne
potencjalne oskarżycielki starają się
uspokoić swoich chlebodawców, że im
przecież nic nie grozi. Na razie.

Medale olimpijskie polskich spor-
towców wywołały w kraju wielką radość
i liczne komentarze, w tym także ko-
mentarze zwolenników PiS-u, którzy
zgodnie twierdzą, że medale zostały
sztucznie rozdmuchane przez rząd Do-
nalda Tuska w celu odwrócenia uwagi
opinii publicznej od afery hazardowej.

Sama afera rozrasta się, krzepnie

i rozkwita. Franciszek Stefaniuk napi-
sał o niej już kilkadziesiąt poematów
i zamierza je wydać w formie kilkuto-
mowego dzieła. W formie skróconej po-
służą jako materiał do popularnego
śpiewnika dla młodzieży.

Włosi mają liczne plany związane
z ewentualnym przeniesieniem produkcji
fiata Panda z fabryki w Tychach do in-
nego kraju. Być może w podjęciu właści-
wej decyzji pomocna będzie informacja
o zdarzeniu, jakie podobno miało
miejsce niedawno.

Otóż przyjechał klient z Hamburga,
kupił Pandę, wyjechał za bramę i zaraz
za bramą auto mu się rozkraczyło. Bo
to była Panda co nie chciała Niemca.

Pojawiły się poważne podejrzenia,
że na rzecz odkurzonego niedawno pro-
jektu ustawy sejmowej legalizującej pro-
dukcję bimbru, intensywnie lobbuje
pędzący królik.

Nowa nazwa siedziby Jarosława
Kaczyńskiego w przewodnikach dla tu-
rystów japońskich: Jamahaka.

Optymistyczny sen PiS-u: Sikorski
znajduje haka na Komorowskiego, Ko-
morowski na Sikorskiego, ale obaj
gubią. Rzeczpospolita znajduje i ogła-
sza. Internetowe prawybory kończą się
sensacyjnym remisem, więc PO musi wy-
stawić dwóch kandydatów.

Głosy się rozkładają, więc do dru-
giej tury wchodzi Lech Kaczyński i Ko-
nonowicz. Prezydentem zostaje
oczywiście Kononowicz, ale Lech Ka-
czyński odchodzi z twarzą, bo prze-
grywa z Kononowiczem nieznacznie: 12
do 88.

Roman Giertych oskarżył Jaro-
sława Kaczyńskiego o zbieranie haków
na wszystko co żyje, które miało kwit-
nąć za czasów rządów pamiętnej Koa-

licji Tysiąclecia. Jarosław, dotknięty do
żywego, stwierdził, że to kłamstwo,
które to stwierdzenie oburzyło z kolei
Romana.

Rzeczywiście to wszystko brzmi nie-
prawdopodobnie, no bo kto przy zdro-
wych zmysłach mógłby sobie wyobrazić
posługującego się hakami Jarosława
i mijającego się z prawdą Romana?!!

Koalicja PiS – SLD w TVP wresz-
cie uporała się z obsadą stanowisk.
Ostatnimi dostępnymi etatami sprząta-
czek koalicjanci podzielili się po równo,
na szczęście ich liczba była parzysta.

Można więc już przystąpić do
żmudnego procesu ocieplania stosunków
między partiami koalicji. Pierwszą ja-
skółką ma być nowy serial, którego rea-
lizacja wkrótce się rozpocznie.

Będzie to serial o romantycznej mi-
łości między członkami młodzieżówek
PiS i SLD. Tytuł serialu: „Larwy szczę-
ścia”.

NOTATKI BIEŻĄCE JACKA FEDOROWICZA

P rzełom stycznia i lutego w euro-
pejskiej gospodarce upłynął pod
znakiem kłopotów finansowych

Grecji i obaw o potężne zadłużenie in-
nych krajów na Starym Kontynen-
cie.Wśród wielu tekstów wieszczących
kryzys euro – dalszą recesję, poten-
cjalną niewypłacalność kolejnych rzą-
dów europejskich – był tylko jeden
jasny punkt.

Tylko jeden kraj budzi prawdziwy
optymizm, a jego rząd może tanio po-
życzać pieniądze. Czemu to zawdzięcza?
Otóż, jak pisze „The Economist”, jesz-
cze nigdy w swojej historii nie był lepiej
zarządzany, bogatszy ani bezpieczniej-
szy. W 2009 r. jego PKB na głowę
mieszkańca wzrósł z 50 do 56 proc.
unijnej średniej. To rekordowy skok.

Agnieszka Mitraszewska. Jest taki kraj.
Gazeta Wyborcza 8.02.2010

Apele polityków o to, żeby po-
woływać wciąż nowe i nowe
komisje śledcze, są wyrazem

swoistej impotencji polskich elit,
które nie są w stanie wyciągnąć wnio-
sków z dotychczasowych porażek
i skoncentrować się na wzmocnieniu
polskiego systemu prawnego. Bo

skoro się apeluje o to, żeby powoły-
wać kolejne komisje, to znaczy, że
unika się odpowiedzi na pytanie za-
sadnicze: dlaczego system prawny
w Polsce działa tak ślamazarnie?

Wawrzyniec Konarski. Nie chodzi o prawdę
czy sprawiedliwość. Super Express 8 .02.2010

Na trąbkę i ślinę

Ta nowomowa zawiera w sobie
elementy słownika pana Ry-
dzyka i elementy słownika

pana Gomułki. Po to, żebyś ty, jako
człowiek w twoim wewnętrznym prze-
konaniu pokrzywdzony przez wszyst-
kich odnalazł wroga sprawcę. Nawet
nie po to, żebyś poprawił sobie to życie,
tylko żebyś wiedział, że to życie ci spie-
przył sąsiad, pedał, Żyd.

Ten język nie jest językiem sponta-
nicznym. I na dodatek wszyscy posłu-
gują się tymi samymi zdaniami. A ja nie
chcę być tak manipulowany i nie życzę
sobie, żeby kiedykolwiek w moje dzieci,
moje wnuki ktoś wpakował taką ilość
jadu, nienawiści, jaką władował
we mnie, w moją rodzinę, w moje życie
ten cały kram bliźniaków...

Wojciech Waglewski.
Kołysanka na trąbkę i ślinę. Przekrój 26.01.2010

A nam
znowu rośnie

Gdyby wybory do Sejmu od-
były się w pierwszej połowie
lutego, na kandydatów PO

głosowałoby 57 proc. badanych, zde-
cydowanych na wzięcie udziału
w głosowaniu. Na poparcie 25 proc.
mogłoby liczyć PiS – wynika z son-
dażu TNS OBOP. Próg wyborczy
przekroczyłyby jeszcze SLD i PSL.

W porównaniu do badania stycz-
niowego Platforma zanotowała wzrost
poparcia o 8 pkt proc. W tym samym
czasie poparcie dla Prawa i Sprawied-
liwości spadło o 3 pkt proc.

Według sondażu na SLD w lutym
zagłosowałoby 7 proc. respondentów
TNS OBOP, natomiast na PSL – 5
proc. W ciągu ostatniego miesiąca
poparcie dla Sojuszu spadło o 5 pkt
proc., natomiast grupa sympatyków
PSL zwiększyła się o 1 pkt proc. 1
proc. poparcia odnotowały: Socjalde-
mokracja Polska, Partia Demokra-
tyczna-demokraci.pl, Samoobrona,
Liga Polskich Rodzin oraz Unia
Pracy.

Gotowość do wzięcia udziału
w wyborach „zdecydowanie” dekla-
rowało 32 proc. ankietowanych
(w styczniu – 28 proc.); – 25 proc.,
tyle samo co w styczniu – odpowie-
działo, że „raczej” poszłoby do urn.
„Raczej” głosować nie zamierzało
w lutym 12 proc. (w styczniu – 15
proc.), a 24 proc. stwierdziło, że „na
pewno" nie zagłosowałoby (bez
zmian).

Portal www.onet.pl
na podstawie PAP, 18.02.2010

Stan wojenny
żabim okiem

Ukazało się drugie wydanie książki An-
drzeja Krajewskiego „Kraj w stanie”
–uzupełnione i poprawione w stosunku
do wydanej w drugim obiegu 'Cice-
rone').

Jak napisał na Facebooku Jaro-
sław Petz to „fascynująca i z niebywałą
swadą napisana subiektywna relacja
autobiograficzna z okresu między sta-
nem wojennym a rokiem 1986.

W tym okresie Krajewski był
asystentem/tłumaczem zachodnich
dziennikarzy akredytowanych w War-
szawie: dwóch Japończyków i dwóch
Amerykanów. Miał okazję być w cen-
trum wydarzeń ostatniej polskiej epo-
pei historycznej, a jednocześnie
widzieć ją własnymi oraz w tym
samym czasie „cudzymi” oczami. To
rozdwojenie czasem go irytuje (co
widać), czasem jednak daje możli-
wość nabrania większego dystansu,
„złapania oddechu” i próby racjonali-
zacji tego, co widzi i – przede wszyst-
kim – przeżywa.

To, że opowieść autora jest su-
biektywna, jest jej chyba największą
zaletą. Dzięki temu - mam wrażenie,
że trochę wbrew woli autora - poka-
zuje Historię z perspektywy żaby,
która co jakiś czas owszem, wyskoczy
i rozejrzy się, ale przede wszystkim
przeżywa wszystko na własną, ludzką
skalę. Bo to ta skala jest najbardziej
interesująca, ponieważ autor jest cie-
kawym człowiekiem w niezwykłych
czasach.

Książki nie ma w księgarniach, ale jest na
www.andrzejkrajewski.pl

albo na Allegro

Ten kraj to Polska

Na impotencję nowy lek: komisja śledcza

W PO prawybory
znakiem demokracji

Coś się zmieniło. Jesz-
cze daleko do rozma-
chu amerykańskich
prawyborów, ale kan-
dydata na prezydenta

nie namaszcza już „szef”, albo
w najlepszym razie wąskie gre-
mium siedzące w niedostępnym,
zadymionym (niekoniecznie do-
słownie) gabinecie. Wskażą go sze-
regowi członkowie partii. Bez
trąbek, znaczków z portretem kan-
dydata i chorągiewek, bo nie
wszystko w Polsce musi być tak jak
w USA. Ale na pewno warto naśla-
dować demokratyczne procedury,
jasność kryteriów i jawność decyzji.

Kto wie, czy nie jest to naj-
większy przełom w dziejach pol-
skiego życia partyjnego. Aż by się
chciało powiedzieć – rewolucja.
Ale się nie powie. Bo rewolucja to
nie nasza domena. Do robienia re-
wolucji moralnych czy socjalnych
jest w naszym pięknym kraju wy-
starczająco dużo chętnych. Donald

Tusk powiedział w wywiadzie pra-
sowym:

„Będę przekonywał Platformę,
żeby zrezygnowała z takiej rutyny,
że w gabinecie zapada decyzja.
Marzy mi się taka pierwsza praw-
dziwa preelekcja w Polsce. To zna-
czy, żeby na przykład wszyscy
uczestnicy Platformy Obywatelskiej
mogli o tym zdecydować w takim
bezpośrednim głosowaniu”.

Długo przekonywać nie mu-
siał, Platforma – partia wychylona
w przyszłość, od dawna była na
taki krok gotowa.

Do polskiego języka weszło
słowo „preelekcja”. Stało się coś
wyjątkowego w życiu politycznym.
Nawet edytor tekstu od razu to wy-
chwycił i podkreślił je czerwonym
wężykiem. Wybrałem opcję:
„Wprowadzić do głównego słow-
nika”. Już wprowadzone i tam zo-
stanie. Pewnie je szybko oswoimy
i zmienimy na „prawybory”.

Andrzej Kołaczkowski



Z Bogdanem Zdrojewskim mi-
nistrem kultury i dziedzictwa
narodowego, uznanym przez
parlamentarzystów za najlep-
szego ministra rządu premie-
ra Donalda Tuska, rozmawia
Elżbieta Misiak-Bremer

– Czy jest szansa porozumienia pomiędzy mie-
rzalnym światem ekonomii a niemierzal-
nym światem twórczości i kultury?
– Oczywiście, że jest. A za sku-

teczne porozumienie tych światów
odpowiedzialnym być musi minister
kultury. To właśnie na mojej głowie
spoczywa ciężar budowy pomostu po-
między wrażliwością twórców, ich po-
trzebami a realiami ekonomii i ko-
lejnych budżetów państwa.

Dziś MKiDN jest odpowiedzialne
za inwestycje w obszarze kultury, za
mechanizmy tu obowiązujące, za edu-
kacje artystyczną i kulturalną i właś-
nie prawa twórców do autonomii
i adekwatnych do potrzeb warunków
pracy artystycznej. Ważne, iż jest to
odpowiedzialność za pełną, kom-
pletną mapę kulturalną państwa pol-
skiego, a więc nie tylko Warszawę czy
Kraków, ale także Suwałki, Radom,
Sanok, Bielsko-Białą czy też Wał-
brzych. Proponowana przeze mnie re-
wolucja w myśleniu o inwestycjach
strategicznych sprowadzona została
m.in. właśnie do poszerzenia granic
proponowanych miejsc lokowania
dużych środków finansowych i po-
prawienia proporcji na rzecz szkol-
nictwa artystycznego.

To, z czym mam dziś największy
problem to nadgonienie straconego
czasu na ratowanie zabytków z ob-
szaru dziedzictwa narodowego. Dziś
potrzeby w tej materii sięgają kwot
około miliarda rocznie, a do podziału
jest zaledwie 60 mln zł. Z tego też po-
wodu tak wyrazista polityka „ratowa-
nia zabytków” i widoczny opór w
finansowaniu wszelkich „przyozdo-

bień”. W pierwszej kolejności są więc
dachy, prace dekarskie, fundamenty,
okna, zabezpieczenia przeciwpoża-
rowe, a dopiero w dalszej pozostałe
– z nimi jeszcze zdążymy.

– To baza materialna. Ale kultura to przede
wszystkim twórcy. Jakie mechanizmy
mają wspierać ich i – generalnie – kul-
turę?

– Działalność artystyczna nie
może być traktowana jak każdy inny
obszar działalności gospodarczej. Nie
można zrobić przetargu na podkład
muzyczny do spektaklu teatralnego.
Naturą kultury jest niepowtarzalność,
indywidualizm, bogactwo form, a nie
matryca. W związku z tym trzeba
uwalniać kulturę od tych elementów
i zapisów np. ustawy „O zamówie-
niach publicznych”, które dla kultury
są lub mogą być zabójcze.

Trzeba też pamiętać, że obszar
kultury nie jest uprzywilejowany po-
datkowo. Inaczej niż np. w nauce, in-
stytucje kultury płacą podatki od
nieruchomości, z wyjątkiem książki
(czasowe zwolnienie) aktywność in-
stytucji kultury jest opodatkowana
podatkiem VAT. Nie ma też zwolnień
podmiotowych, czy też systemu za-
chęt wspierania kultury poprzez
zwolnienia darowizn na rzecz kultury
z podatku od osób fizycznych czy
prawnych. Dziś bez problemów
można udowodnić, iż sfera kultury
wraz z przemysłami ją tworzącymi jest
bardziej efektywna dla budżetu pań-
stwa niż np. całe rolnictwo. Zwrócił
uwagę na to m.in. minister M. Boni,
który w związku z tym założył wzrost
nakładów na kulturę do 1 proc. wy-
datków budżetowych, by jednocześnie
zapewnić dochody państwa na pozio-
mie dwukrotnie wyższym!

– Czy środki unijne nie wspierają kultury?
– Tak. W styczniu 2010 roku re-

sort kultury stał się liderem absorpcji

środków europejskich w Polsce,
a Polska w tej dziedzinie w Europie.
Dla „sprawiedliwości dziejowej” przy-
pomnę, że dwa lata temu byliśmy na
samym końcu. Teraz mamy inwesty-
cje zakontraktowane w umowach już
na poziomie około 2 mld zł. A rok
2010 będzie rekordowy, bo może
oznaczać front inwestycyjny (realny)
na poziomie blisko 1 mld zł.

– Czy nadmiar inwestycji w mury nie sprawi, że
zabraknie pieniędzy na to, co ma się dziać
wewnątrz tych murów?
– Dokładnie tak. Z tego też po-

wodu tak wiele zmian w polityce in-
westowania. Musimy tak ostrożnie
inwestować w nowe przedsięwzięcia,
w nowe podmioty, by nie zapomnieć,
co się stanie, gdy oddamy je do
użytku, skąd weźmiemy pieniądze na
ich utrzymanie. Jak pytam władze sa-
morządowe: „Z czego to utrzymacie?”
to słyszę: „Jak to, z czego utrzymamy?
Pan minister pomoże”. Proporcje po-
między nowymi inwestycjami a adap-
tacjami, a także inwestycjami
w szkolnictwo artystyczne zostały
kompletnie zmienione.

– A na czym polegał spór pomiędzy twórcami
kultury, a prof. Leszkiem Balcerowiczem
na krakowskim kongresie twórców kul-
tury jesienią zeszłego roku?
– To, notabene, bardzo ciekawy

spór. Prof. Leszek Balcerowicz pytał
wprost, dlaczego państwo ma pono-
sić ciężar finansowania tej części ak-
tywności w kulturze, która nie
znajduje zapotrzebowania społecz-
nego. Inaczej: dlaczego budżet pań-
stwa ma płacić za te dobra w kulturze,
za które żaden obywatel państwa pol-
skiego sam nie chce zapłacić?

Twórcy z kolei zwracali uwagę, iż
bez kina artystycznego, bez teatru ni-
szowego, bez poezji elitarnej, czy też
sztuki awangardowej rozwój kultury
będzie niemożliwy. Już z historii

wiemy, iż potrzebni są mecenasi, mar-
szandzi, pasjonaci, a w finale po pro-
stu kapitał. Dziś i Norwid i Van Gogh
i wielu twórców muzyki klasycznej
żyłoby nieźle z samych tantiem czy
sprzedaży swoich dzieł, ale w ich cza-
sach i Norwid i Van Gogh i Mozart
umierali w biedzie!

Ale nie może być też tak, że sam
fakt bycia artystą gwarantuje dochód.
Muszą istnieć mechanizmy, które
będą weryfikowały zaangażowanie
państwa w określone projekty. Każdy
minister kultury, który będzie wyłącz-
nie reprezentował artystów – przegra,
bo będzie tworzył związek zawodowy.
I każdy minister, który będzie repre-
zentował wyłącznie rynek także, bo
nie tylko nie będzie rozumiał obszaru
kultury i nie będzie rozumiany przez
artystów, ale przede wszystkim stanie
się reprezentantem gotowych forma-
tów, contentów, czyli „kultury obcej”.

Z mojego punktu widzenia naj-
ważniejszym zadaniem ministra i re-
sortu przez niego kierowanego jest
bycie pomostem pomiędzy światami
polityki, ekonomii i kultury, a jedno-
cześnie chronienie świata kultury od
wszelkich interesów partyjnych.

– Jaki miałby być mechanizm przekładający
walory artystyczne na język ekonomii?
– Wydajemy pieniądze na wyda-

rzenia artystyczne, edukację kultu-
ralną, zabytki. Dokonała się rewolucja
w programach operacyjnych, które
ruszają z dużym wyprzedzeniem.
Wnioski składa się w listopadzie,
w styczniu są rozstrzygnięcia. Powo-
łuję recenzentów zewnętrznych z róż-
nych obszarów, tak, żeby wyłączyć ich
uczestnictwo w recenzjach tych
przedsięwzięć, z których żyją. Oni
wiedzą, z czego rodzą się talenty,
z czego rodzą się wydarzenia istotne.
Czy mogą się mylić? Oczywiście. To
jest obszar poszukiwań. Jeżeli tego się
nie uzna, nie przyjmie, to będziemy

w sytuacji osoby, która chce wygrać
w totolotka, ale nie gra, przy czym
prawdopodobieństwo sukcesu w to-
tolotku jest minimalne, a w kulturze
i nauce – gigantycznie wysokie.

Zmuszony zostałem także do zbu-
dowania z prawdziwego zdarzenia
hierarchii wartości zarówno progra-
mów operacyjnych, jak i również
samej polityki kulturalnej państwa. Po
części została zaprezentowana na
pierwszej od dwudziestu lat debacie o
kulturze w Sejmie RP. W dużym skró-
cie oznacza podkreślenie samoistnej
(niezastępowanej) roli państwa
w dwóch dziedzinach: edukacji arty-
stycznej i kulturalnej oraz ochronie
dziedzictwa narodowego.

To właśnie na instytucjach pań-
stwa spoczywa ciężar odpowiedzial-
ności za kształtowanie obywatela, za
budowanie jego otwartości na świat,
konstruowanie narzędzi komunikacji,
za postawy tolerancyjne, za jego wraż-
liwość. Musimy też gwarantować
sprawność systemu, w którym długo-
trwały wysiłek na rzecz pracy nad ta-
lentem nie jest marnowany, a system
jego poszukiwania dość szczelny.
Państwo nie musi odpowiadać za
działania epizodyczne, rozrywkowe,
okazjonalne, happeningowe. Za wie-
loletni wysiłek twórczy już tak!

Dwa lata temu podpisałem z mi-
nistrem edukacji Katarzyną Hall po-
rozumienie będące podstawą
przywrócenia do szkół podstawowych
muzyki i plastyki, jako odrębnych
obowiązkowych przedmiotów. Dzięki
niemu będziemy mieli pierwszą od lat
grupę uczniów przygotowaną do od-
bioru muzyki i sztuki w ogóle. Wyż
demograficzny, który ma obecnie 23-
27 lat, nie miał w szkole takiej eduka-
cji. To pokolenie straconych kul-
turalnych szans.

– A co dalej z mediami publicznymi?
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Między twórcami a budżetem
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Przenosimy formalnie dyskusję o zmia-
nie konstytucji do parlamentu – zapo-
wiedział na wspólnej z Grzegorzem
Schetyną konferencji Donald Tusk.

– Zmiany nie muszą być błyska-
wiczne, nie muszą być – i nie będą -
związane z kalendarzem wyborczym –
dodał. – Chcemy zmniejszyć liczbę po-
słów i senatorów. Nie zmieniamy po-
glądów na temat zniesienia Senatu, ale
musimy brać pod uwagę głos konsty-
tucjonalistów i naszych partnerów
w parlamencie – wyjaśnił premier.
Chcemy zmniejszenia składu Senatu
o ponad połowę i byłych prezydentów
jako dożywotnich senatorów.

Wśród innych zmian premier Do-
nald Tusk zapowiedział zmianę w za-
sadzie immunitetu poselskiego.
– Dzisiejsza sytuacja obraża poczucie

przyzwoitości Polaków. Chcemy, by
parlament mógł nadać immunitet par-
lamentarzyście na jego wniosek, jeśli
ten uzna, że władza jest wobec niego
nadużywana.

– PO nie przesądza, jaki kształt
miałaby przyjąć ordynacja wyborcza
do parlamentu, pozostawia tę kwestię
do dyskusji w komisji konstytucyjnej
– mówił Grzegorz Schetyna.

– W niektórych naszych propozy-
cjach zawarta jest ewidentna potrzeba
precyzyjnej regulacji tak, aby nie cier-
piało państwo, gdy dochodzi do niepo-
trzebnych konfliktów. Dzisiejsza
konstytucja pozostawia zbyt wiele
możliwości interpretacyjnych.

– Prezydenckie weto, które by-
łoby do przełamania bezwzględną
większością głosów, nie blokowałoby,
ale nakłaniałoby do refleksji wtedy,

kiedy pojawiłyby się zasadne uwagi ze
strony prezydenta, że w projekcie
ustawy coś może budzić niepokój.

Skarga do Trybunału Konstytu-
cyjnego była traktowana jak substytut
weta, jako takie weto zastępcze.
Zmiana określałaby na 3 miesiące
czas, jaki Trybunał miałby na rozpat-
rzenie skargi konstytucyjnej.

PO proponuje także, by Rada Bez-
pieczeństwa Narodowego oraz Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji nie
były już ciałami umocowanymi kon-
stytucyjnie. W przypadku KRRiT
– tłumaczył szef rządu – oznaczałoby,
że kwestie dotyczące ładu medialnego
uregulowane byłyby na poziomie
ustawy, a nie na poziomie konstytucji.

Szef klubu PO Grzegorz Schetyna
zapowiedział, że w marcu mogłaby za-
cząć prace komisja konstytucyjna.

Małe partie są za prezydenckim wetem, bo wtedy ich
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– Media publiczne muszą ist-
nieć, to jest element polskiej racji
stanu. Twórcy przygotowali ustawę.
Uważam, że to jest dobry krok. To
jest pokazanie pewnego modelu,
który być może uświadomi potrzeby
środowiska i odbiorcy. Ale komitety
obywatelskie nie mogą odpowiadać
za politykę ekonomiczną w telewizji,
za desygnowanie jej szefów i preze-
sów. Muszą to czynić właściciele,
czyli skarb państwa. Znalezienie
kompromisu jest jednak możliwe.
Problem polega na tym, że musimy
pamiętać o priorytetach twórców
i polityków. Politycy są zaintereso-
wani wyłącznie programami infor-
macyjnymi i publicystyką, czyli 5-10
procentami programu, twórcy nato-
miast są zainteresowani jego pozos-
tałą częścią. Agresywniejsi jednak
w zdobywaniu „swojego” są politycy
i z tym musi sobie „nasza klasa”
jakoś poradzić (śmiech).

Telewizja publiczna będzie silna,
jeżeli będzie miała wiele funkcji,
a nie jedną. Gdyby zamienić całą te-
lewizję publiczną na TVP Kultura,
to też nie byłoby dobrze. Telewizja
publiczna, jak sama nazwa wska-
zuje, jest odbierana bardzo szeroko.
W tej telewizji musi być wszystko:
muzyka Krzysztofa Pendereckiego
i „Miodowe lata”. Musi być infor-
macja strawna dla przeciętnie wy-
kształconego i dla tego, kto szuka
informacji wysublimowanych i ko-
mentarzy na najwyższym poziomie.
Ja uważam, że najważniejsze jest,
żeby telewizja publiczna miała trzy
elementy jednocześnie. Pierwszy,
którego nie będzie w żadnej telewizji
prywatnej, czyli własną twórczość,
oczywiście droższą niż kupienie go-
towego formatu, takiego jak „Milio-
nerzy” czy „Taniec z gwiazdami”. To
kupują wszystkie telewizje, ale to nie
zostało wytworzone u nas, to jest
importowany format.

– A dlaczego my nie możemy zrobić włas-
nego formatu?
– Dlatego, że nie doceniamy

twórców, nie dajemy im wystarcza-
jących pieniędzy. Telewizja pub-
liczna będzie silna wtedy, kiedy to
my będziemy tworzyć formaty. Jeżeli
chcemy mieć własną twórczość to
telewizja publiczna nie może być za-
silana tylko z reklam.

Telewizja publiczna ma repre-
zentować interesy państwa pol-
skiego i wzmacniać polską
twórczość. Bardzo istotne jest nasy-
canie wartościowymi treściami pro-
gramów dostępnych dla wszystkich.
Każdy program można tak nasycić
wysokimi wartościami, aby był cie-
kawy, bezpieczny, pouczający, oby-
watelski. Nie można wyodrębnić
TVP Kultura, a w pozostałych
– niech leci sieczka. Ważne są pro-
gramy elitarne, kanały tematyczne,
ale jest bardzo istotne, aby wszystkie
programy posiadały wysokie warto-
ści klasycznie realizacyjne (język,
obraz, elementy muzyczne, nawet
scenograficzne). To nie jest zresztą
wielka filozofia. Telewizja publiczna
musi też informować precyzyjnie.
Telewizja publiczna musi budować
patriotyzm, poczucie siły, optymizm,
zaufanie. Musi edukować, wychowy-
wać. Musimy propagować sukcesy

nie tylko sportowe, choć to najła-
twiejsze, ale także we wszystkich in-
nych dziedzinach. Sukces Zi-
mermana w mediolańskiej La Scali
przeszedł niezauważony. A dodam,
że jego występ był klasy światowej!
Tak jak Zimerman nie zagrała pol-
ska reprezentacja w piłce nożnej od
przynajmniej 30 lat!

Jeżeli nie skorzystamy z najlep-
szych wzorców, to zakończymy roz-
pływając się w przeciętności,
w pozornych wartościach i bę-
dziemy gubić polską rację stanu.

– Ale czy wszystko w kulturze trzeba finan-
sować z budżetu?
– W Polsce w ciągu ostatnich

dwudziestu lat nastąpiła rewolucja,
jeśli chodzi o finansowanie kultury.
W roku 1990 państwo dysponowało
85 procentami środków budżeto-
wych na kulturę. W tej chwili dys-
ponuje 25 procentami. To oznacza,
że ponad 50 procent tych środków
jest w dyspozycji samorządów, a ko-
lejne 25 proc. innych, w tym pry-
watnych, instytucji życia gospo-
darczego.

Przez te dwadzieścia lat urzędy
gminne doszły do przeciętnej około
3 % wydatków na kulturę, urzędy
marszałkowskie w swojej historii
podwoiły wydatki na instytucje arty-
styczne, a powiaty odwrotnie. To, co
niepokoi, to dość powszechne zacie-
ranie się wydatków na kulturę wy-
soką i rozrywkę. W części zasadne,
ale w części kompletnie nieuzasad-
nione. Drogie imprezy sylwestrowe
mogą być finansowane przez pry-
watnych sponsorów i stacje telewi-
zyjne, konkursy na młode talenty
mogą być obszarem zainteresowań
wyłącznie społeczności lokalnych!

– A biblioteki? Bibliotekarze walczą, by nie
łączyć ich placówek z innymi…
– Finansowanie bibliotek nie

jest zadaniem ministra. Minister ma
tylko jedną bibliotekę, Bibliotekę
Narodową. Przekształcanie gmin-
nych bibliotek w placówki nowo-
czesne jest zadaniem samorządu
terytorialnego. Zadaniem ministra
jest pilnowanie, aby ze środków pub-
licznych finansować przede wszyst-
kim kulturę ambitną, edukację,
ochronę dziedzictwa narodowego,
bo nikt inny tego nie zrobi. Nikt nie
sfinansuje z prywatnych środków
utrzymania Wawelu, Wilanowa, Że-
lazowej Woli. Nikt nie sfinansuje
konserwacji katedry wawelskiej,
warszawskiej i innych, niezwykle
ważnych i cennych. Żadna prywatna
osoba, instytucja, czy biznes nie bę-
dzie finansował edukacji kulturalnej
w szkołach czy edukacji artystycznej
w szkołach artystycznych. To musi
zrobić państwo.

Jeśli zajmuję się bibliotekami
gminnymi, buduję program „biblio-
teka +” to czynię to w poczuciu obo-
wiązku zwracania uwagi na spore
zaniedbania w ważnej, choć „nie mi-
nisterialnej” dziedzinie aktywności.

– Chciałby Pan być marszałkiem Sejmu?
– Mam zasadę koncentracji na

tym, co w danej chwili robię. Nigdy
nie myślę o zadaniach następnych.
To demotywuje… przynajmniej
mnie.

Z Wiktorem Osiatyńskim
o szansach zmiany konstytucji,
źródle prezydenckiego weta
i zagrożeniu referendum kon-
stytucyjnym rozmawia Elżbie-
ta Misiak-Bremer.

– Jaka konstytucja powinna być najlepsza dla
Polski?
– Taka, jaka jest, po wyrzuceniu

z niej paru elementów, które mogą po-
wodować konflikty pomiędzy premie-
rem a prezydentem, zwłaszcza jeżeli na
stanowisku prezydenta jest ktoś, kto
lubi szkodzić i utrudniać. W systemach
republikańskich jest wielki problem
rozdzielenia kompetencji między głową
państwa a głową rządu. Dlatego najlep-
szymi i trwałymi systemami demokra-
tycznymi są monarchie. Nie powodują
konfliktów, bo bardzo jasno jest okre-
ślone, że królowa lub król jest głową
państwa, reprezentuje państwo, a wła-
dzę efektywną sprawuje premier, naj-
częściej przywódca partii więk-

szościowej. Natomiast w systemach re-
publikańskich, zwłaszcza tych po
przejściach do demokracji po 1989
roku, jest najwięcej konfliktów. U nas
jest trudniej, tym bardziej że prezydent
pochodzi z wyborów powszechnych,
ale na Węgrzech, Słowacji, w Cze-
chach, gdzie prezydent jest wybierany
przez parlament, też były konflikty po-
między prezydentem a premierem. To
chyba leży w naturze systemu.

U nas istniały konflikty za prezy-
dentury Lecha Wałęsy. Mniejsze były w
czasach Aleksandra Kwaśniewskiego,
być może ze względu na kooperatywny
charakter osobowościowy. Natomiast
w czasach prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego znowu znacznie urosły. Te kon-
flikty są silne, dotyczą przede
wszystkim polityki zagranicznej, repre-
zentowania Polski w świecie i niejas-
ności, które się z tym związały.
Oczywiście, dobrze by było wyczyścić
te przepisy konstytucji. Jest jeszcze
weto prezydenta. W systemie parla-

mentarnym wielopartyjnym bardzo
trudno jest uzyskać trzy piąte plus jeden
głos. Weto wzięło się z systemu ame-
rykańskiego. Wzięło się z tego, że w
tamtym dwupartyjnym systemie pre-
zydent jest najczęściej przywódcą dużej
partii. Wobec tego weto daje dodat-
kową siłę dużej partii, która przegrała
wybory. Natomiast weto w systemie
polskim nie umacnia drugiej silnej naj-
większej partii, tylko umacnia małe
partie, które wybory przegrały, a któ-
rych głosy są potrzebne do odrzucenia
weta. W naszym przypadku SLD i PSL
od razu powiedziały, że nie zgadzają się
na ograniczenie prawa weta.

– A zmniejszenie liczby głosów potrzebnych do
odrzucenia weta do bezwzględnej większo-
ści coś by dało?
– Gdyby weto było odrzucane tak,

jak proponował zespół przy premierze,
bezwzględną większością głosów, to
prezydent mógłby zaproponować wy-
borcom i społeczeństwu swoje stano-

Grzegorz Schetyna i Donald Tusk przedstawili projekt PO dotyczący zmian w konstytucji FOTO PO

Minister Bogdan Zdrojewski:
finansowanie kultury jest
w Polsce zdecentralizowane
dokończenie ze str. 3

Teraz dyskusja w Sejmie

Będą zmiany,
ale nie na cito

KONSTYTUCJONALISTA, PROF. WIKTOR OSIATYŃSKI
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Przypadło mi miasteczko powiatowe
w obwodzie sumskim – Konotop,
znane ze słynnej bitwy, w której woj-
ska kozackie pod dowództwem het-
mana Wyhowskiego w 1659 r.
doszczętnie rozbiły Moskali. Jeden
z dekretów prezydenta Juszczenki wy-
niósł to wydarzenie do rangi obowiąz-
kowych uroczystości.

Miasto to znane też jest z humo-
rystycznej powieści klasyka litera-
tury ukraińskiej, Hryhorija Kwitki
Osnowianenki „Konotopska
wiedźma”, przedstawiającej polowa-
nie na czarownice w kozackim mie-
ście dotkniętym plagą suszy.

W „dzielnicy wyborczej”, w któ-
rej pełniliśmy swą misję obserwa-
torską podczas wyborów w pa-
miętnym 2004 r. działy się istnie
wiedźmowe wydarzenia. Równo
o 20, w godzinie zamknięcia lokali
wyborczych i liczenia głosów, zostało
zgaszone światło i grupa jakichś in-

truzów rzuciła się do urn z przygoto-
wanymi kartami wyborczymi z za-
znaczonym „potrzebnym” kandy-
datem. Kobiecie, która chciała temu
przeszkodzić i zasłoniła urny, zła-
mano rękę.

W tym roku jednak porządek był
wzorowy. Komisja była złożona
z przedstawicieli obu kandydatów,
również obserwatorzy, przyglądający
się procesowi głosowania reprezen-
towali na zasadach parytetu „biało-
sercowych” i „niebieskich”. Prze-
wodniczyła komisji wyborczej zwo-
lenniczka Wiktora Janukowycza, se-
kretarzem zaś była przedstawicielka
sztabu Julii Tymoszenko.

Na próżno próbowaliśmy do-
strzec wdrożenie jakiejś z możliwych
technologii fałszerstw, o których do-
kładnie poinformował nas na spe-
cjalnym treningu doświadczony
instruktor. Przedstawiciele obu stron
z wielką wyrozumiałością odnosili
się do nielicznych drobnych „wpa-

dek” na kartach wyborczych z gło-
sami oddanymi na oponenta. Grupa
Janukowycza nie robiła przeszkód
w zakwalifikowaniu karty z krzyży-
kiem koło nazwiska Tymoszenki
i z nieprzepisowo przekreślonym na-
zwiskiem ich lidera, natomiast
przedstawiciele Julii „przełknęli” to,
że na karcie oddanej na Janukowycza
przez pomyłkę zabrakło podpisu
członka komisji wyborczej. A tak w
ogóle, w tej dzielnicy, w mieście, w
którym znajduje się punkt kontroli
celnej na granicy z Rosją, prawie
dwukrotnie więcej głosów zostało
oddanych na „prozachodnią” Julię
niż na „prorosyjskiego” Janukowy-
cza. Taka tendencja była charaktery-
styczna dla całego przygranicznego
obwodu.

Włodzimierz Osadczy
dyrektor Centrum UCRAINIC UM KUL,

obserwator drugiej tury wyborów
prezydenckich na Ukrainie,

Kurier Galicyjski, 12-25.02.2010

Wracam z Ukrainy mocno podzielonej.
W większości obwodów z Wiktorem Ja-
nukowyczem wygrała Julia Tymo-
szenko, co jednak nie zapewniło jej tego
najważniejszego zwycięstwa. Te wybory
pokazały, że preferencje wyborcze na
Ukrainie są stałe i stabilne oraz przede
wszystkim uzależnione od miejsca za-
mieszkania. Janukowycz będzie urzędo-
wał w stolicy, gdzie ok. 65 proc.
mieszkańców poparło jego konkuren-
tkę. Będzie to duże wyzwanie dla przy-
szłego prezydenta.

Niestety, prawo wyborcze pozos-
taje nadal ułomne. Brak jasnych regu-
lacji dotyczących limitów wydatków
na kampanie wyborcze uzależnia
w dużej mierze politykę od oligar-
chów i biznesu. Kwestiami kontro-
wersyjnymi pozostają też tzw.
głosowanie domowe, nie zawsze
kompletne listy wyborcze oraz
zmiany w ordynacji dokonywane na
kilka dni przed wyborami.

W pierwszej turze 40 proc. głosu-
jących wyborców nie poparło ani Ja-
nukowycza, ani Tymoszenko.
Stanowiło to nie lada wyzwanie dla
samych kandydatów, a także wybor-
ców. Kampania bez bezpośredniej de-
baty kandydatów, skupiona wokół
spotów telewizyjnych i tysięcy billbo-
ardów, nie ułatwiała milionom Ukra-
ińców dokonania wyboru. Nie
pomogła konstrukcja karty wybor-
czej, na której znalazły się trzy możli-
wości wyboru: Tymoszenko,
Janukowycz oraz „nie popieram ża-
dnego kandydata na stanowisko pre-
zydenta Ukrainy”. Wyborcy mogli
poczuć się zdezorientowani.

Dodatkowy zamęt wprowadził
odchodzący prezydent Juszczenko
mówiąc, że Ukraińcom będzie wstyd
za wybór, jakiego dokonają w nie-
dzielnych wyborach. Ponadto ani Ty-
hypko (13 proc. poparcia w pierwszej
turze), ani Jaceniuk (7 proc.) nie po-
parli oficjalnie żadnego z kandydatów.

Ostatecznie 4,49 proc. wyborców
w drugiej turze głosowało przeciwko
obydwojgu kandydatom.

W przedwyborczy piątek rozma-
wiałem z młodymi ludźmi w Kijowie.
Jeden z nich, student medycyny, który
w pierwszej turze głosował na Ty-
hypkę zadeklarował, że poprze Janu-
kowycza. Jako powód wskazał brak
zaufania do Tymoszenko. Młoda
prawniczka również popierająca Ty-
hypkę, poprze jednak Julię, ze
względu na jej proeuropejskość.

Tymoszenko w kampanii podkre-
ślała związki swojego Bloku z Euro-
pejską Partią Ludową, eksponując
w spotach wyborczych liczne spotka-
nia z przywódcami centroprawico-
wych partii politycznych m.in.
Donaldem Tuskiem i Angelą Merkel.

O 18 przed Soborem Sofijskim
zebrała się młodzież wspierająca Julię
Tymoszenko. Przyszli z flagami ukra-
ińskimi zawieszonymi na tzw. węd-
kach, które pamiętam z Poma-
rańczowej Rewolucji. Z radością
i przyjaźnią reagowali na informację,
że przyjechałem z Polski. „Lubimy
Polskę” – odpowiadali. Później za-
częła się „Modlitwa za Ukrainę”
z udziałem premier Tymoszenko.
Uroczystość nie miała bezpośrednio
charakteru politycznego, ale była po-
średnio wyrazem poparcia „wierzącej
Ukrainy” dla pani premier. Duchowni
prawosławni, protestanci i katolicy
razem modlili się na scenie, później
przemawiała Tymoszenko. Po godzi-
nie ludzie rozeszli się.

W tle z odległości kilkuset met-
rów z placu Michajłowskiego słychać
było trwający już koncert dla Januko-
wycza. Na wielkiej scenie muzycznej
występowały gwiazdy z Ukrainy, ale
także z Rosji. Na telebimach ogląda-
liśmy obrazy z głównych miast
Ukrainy: Doniecka, Odessy, Dniepro-
pietrowska, gdzie Partia Regionów
przygotowała koncerty. Wszyscy po-
zdrawiali „Pana Prezydenta Wiktora

Fedorowicza”. Można było odczuć jak
kosztowna jest kampania promująca
Janukowycza pod hasłem „Ukraina
dla ludzi”.

Kampania trwała do ostatniej mi-
nuty. Dwugodzinna debata z udziałem
Julii Tymoszenko skończyła się tuż
przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.
Na innym kanale trwała debata
z Wiktorem Janukowyczem. Był mniej
charyzmatyczny, mniej emocjonalny,
ale pewniejszy siebie.

Przyszłość zależy od odpowie-
dzialności

Dziś wiemy, jaki jest rezultat wy-
borów. Nie jest łatwo przegranemu
kandydatowi pogodzić się z ostatecz-
nym wynikiem. Julia Tymoszenko
osobiście zaskarżyła w sądzie wynik
wyborów, wskazując na liczne w jej

opinii naruszenia. Polska jako pierw-
sze państwo uznała niepodległość
Ukrainy. Nasze stosunki dyploma-
tyczne mają i muszą mieć strategiczny
charakter. Na forum międzynarodo-
wym Polska konsekwentnie będzie
wspierać aspiracje europejskie,
a mam nadzieję, że także euroatlan-
tyckie naszego sąsiada. Przed nami
wielki projekt, jakim jest wspólna or-
ganizacja mistrzostw EURO 2012,
które są priorytetowym działaniem
obu państw.

Partnerstwo Wschodnie jest naj-
nowszą i dotychczas najbardziej am-
bitną inicjatywą UE skierowaną do jej
wschodnich sąsiadów. Celem Part-
nerstwa jest głębsza integracja poli-
tyczna i społeczno-gospodarcza tych
państw ze strukturami Unii. Powo-

dzenie tego projektu zależy także od
woli politycznej ukraińskich przy-
wódców.

Dlatego właśnie, bez względu na
osobę prezydenta, ważne jest to, żeby
sytuacja polityczna na Ukrainie uległa
stabilizacji.

Przed Ukrainą kolejny test w po-
staci wyborów samorządowych, które
początkowo były planowane na ko-
niec maja. Wiktor Janukowycz i Julia
Tymoszenko pozostają najważniej-
szymi postaciami ukraińskiej sceny
politycznej. Od ich mądrości i odpo-
wiedzialności zależy przyszłość
Ukrainy.

Michał Szczerba jest warszawskim
posłem PO na Sejm RP. Był uczestnikiem misji

Zgromadzenia Parlamentarnego NATO
obserwującej I i II turę wyborów na Ukrainie

Relacja obserwatora NATO, posła Michała Szczerby

Ukraina jest już obywatelska

W Konotopie wiedźmowe wydarzeniagłosy rozstrzygają

Z ŻYCIA KLUBU PO

Głosowało się na: Tymoszenko, Janukowycza, żadnego z nich FOTO PO

wisko jako weto refleksyjne. Parlament
musiałby się raz jeszcze zastanowić nad
sprawą, ale mógłby ją uchwalić, a pre-
zydent mógłby powiedzieć w następ-
nych wyborach „A nie mówiłem,
widzicie, miałem rację, to przyniosło złe
konsekwencje”.

– Jakie jeszcze zmiany w konstytucji są po-
trzebne?
– Jasne określenie, że o polityce za-

granicznej decyduje premier. Prezydent
ma swoje stanowisko uzgodnić z rzą-
dem, a nie współpracować, bo takie
stwierdzenie powoduje konflikty. Po-
dobnie z obsadą sił zbrojnych. Lepiej
byłoby, opierając się na doświadcze-
niach ostatnich lat, i to uporządkować.
Pytanie, jakim kosztem.

Jeżeli nie ma się większości, nie
warto się nawet wyrywać. Zmiana kon-
stytucji powoduje ogromne ryzyko, jest
szalenie ponętnym kąskiem dla różnego
rodzaju ekstremistów, czy to z prawej,
czy z lewej, którzy nawet wiedzą, że ich

zmian nie uda się przeprowadzić, ale
mogą chcieć nabić sobie głosy w na-
stępnych wyborach czy pozyskać ludzi
jakimiś chwytliwymi hasłami narodo-
wymi, religijnymi czy populistycznymi
obietnicami. To jest zawsze niebezpie-
czeństwo. Uważam, że zmiany w kon-
stytucji trzeba podzielić na bardzo małe.
Jedną zmianę naraz, bardzo dobrze ją
przygotować, uzasadnić i postarać się
uzyskać większość.

Z DRUGIEJ TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH NA UKRAINIE

Wiktor Osiatyński FOTO EN
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Propozycje Komitetu Obrony Mediów publicznych są

Władze wybierze wylosowany
Komitet Obrony Mediów Publicznych
poddał pod dyskusję projekt ustawy,
nad którym pracował od swego sfor-
mowania po krakowskim Kongresie
Kultury Polskiej jesienią 2009 roku.
Pomysły pozbawienia polityków wła-
dzy nad mediami są ciekawe, ale naj-
ciekawsze jest założenie, że dla
uratowania TVP i Polskiego Radia
trzeba im dać bardzo dużo pieniędzy.
Skąd? Z kieszeni podatników, a uchwa-
lić to mają politycy.

Zgodnie z projektem KOMP wła-
dze w mediach publicznych mają być
wybierane przez Komitet Mediów
Publicznych (KMP) wyłaniany z 250-
-osobowego zasobu kadrowego, na
który składać się będą osoby wytypo-
wane przez: organizacje pozarzą-
dowe, ogólnopolskie stowarzyszenia
twórcze: filmowe, literackie, mu-

zyczne, sztuk wizualnych i teatralne,
ogólnopolskie stowarzyszenia dzien-
nikarzy, konferencję rektorów szkół
wyższych, szkół artystycznych, Zwią-
zek Gmin Wiejskich Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Unię Miasteczek
Polskich, Związek Miast Polskich,
Unię Metropolii Polskich oraz Kon-
went Marszałków Województw Rze-
czypospolitej Polskiej. Wybór nastąpi
przez losowanie, co ma zagwaranto-
wać apolityczność Komitetu.

KMP z kolei mianuje władze me-
diów publicznych (przede wszystkim
TVP i Polskiego Radia), podzieli po-
między nie środki, oceni media pub-
liczne, czyli będzie robił to wszystko,
co dotychczas należało do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, wybiera-
nej przez polityków z Sejmu, Senatu
i przez prezydenta. Mniejsza o los całej
KRRiT, organu wszak konstytucyj-

nego, którego braku zajęcia zapewne
nikt nie zauważy. Ważniejsze jest inne
pytanie: czy zgodne z konstytucją bę-
dzie oddanie majątku spółek skarbu
państwa w ręce osób mianowanych
przez inne osoby, wylosowane spośród
przedstawicieli niektórych organizacji?
Już na pierwszy rzut oka zasada demo-
kratycznej reprezentacji zdaje się być
tu naruszona.

Dalej według projektu: KMP
sprawuje nadzór i mianuje dyrektora
Funduszu Mediów Publicznych, który
wspiera programy i audycje o szcze-
gólnej wartości. Podobnie jak w Pol-
skim Instytucie Sztuki Filmowej
projekty oceniane są przez niezależ-
nych ekspertów. O dofinansowanie
z Funduszu mogą się ubiegać wszyst-
kie podmioty działające na polskim
rynku, czyli nadawcy radiowi, telewi-
zyjni i internetowi, prasa tradycyjna

i media obywatelskie. Dofinansowa-
nie z Funduszu wynosi najwyżej po-
łowę kosztów projektu. Wszystkie
programy dofinansowane przez Fun-
dusz po eksploatacji komercyjnej
będą przekazywane do Portalu Me-
diów Publicznych, który udostępni je
bezpłatnie.

Aby przeciwdziałać komercjaliza-
cji KMP przydzieli mediom publicz-
nym licencję programową, czyli
obowiązki. Minimalny udział w pro-
gramach audycji i utworów w języku
polskim ma być nie mniejszy niż 40
proc. czasu nadawania programu
w ciągu miesiąca (dotychczas 33
proc.), a udział audycji europejskich
nie mniejszy niż 60 proc. czasu nada-
wania w ciągu miesiąca (dotychczas
50 proc.). Audycje edukacyjne oraz
powstające przy współudziale organi-
zacji społecznych, pozarządowych

Zarządy niezależne

od polityków,

program

od komercji,

ale za nowy

abonament.

Czy to przejdzie?

Czarno-białe
Wiadomości
TVP

Decyzja o niestartowaniu Tuska w wyborach
to propagandowe „pożegnanie z marzeniem”

Od objęcia kierow-
nictwa TVP przez
koalicję PiS-SLD

„Wiadomości” TVP – naj-
ważniejszy dziennik infor-
macyjny w Polsce,
docierający co wieczór do
5-6 milionów ludzi
– przedstawia czarno-
biały obraz Polski. Czarny
jest rząd, biały – prezy-
dent.

Rząd sobie nie radzi,
premier ukrywa, a praw-
dziwe oblicze władzy ob-
naża afera hazardowa.
Natomiast prezydent
godnie reprezentuje
Rzeczpospolitą, dba o po-
krzywdzonych, nagradza
młodych bohaterów.

Jeden z najlepszych
znawców TVP w Polsce
jest zdania, że jej poziom
propagandowy przypo-
mina okres „Tu jedynki”,
wyjątkowo wrednej audy-
cji z czasów prezesa
Szczepańskiego. „Gazeta
Wyborcza” analizując
przez dwa tygodnie „Wia-
domości” stwierdziła, że
ich redaktorzy przez ma-
nipulacje, opuszczenia,
niedopowiedzenia i kłam-
stwa konsekwentnie bu-
dują fałszywy obraz kraju,
który potrzebuje zmiany
rządu, ale przede wszyst-
kim – wyboru tego sa-
mego prezydenta,
gwarantującego spokój
i budzącego zaufanie.

Monitoring „Wiadomo-
ści” potwierdza te oceny.
Przykłady obok.

28 stycznia
„Pożegnanie z marzeniem” – relacja o decyzji Donalda Tuska, że nie będzie kandydował
w wyborach prezydenckich. Wypowiada się poseł Wassermann: „Jest to uzgodnione ze spe-
cjalistami od propagandy”, bo dzięki temu nikt nie interesuje się tym, co „powie pan Drze-
wiecki, tylko wszyscy czekają na to, co powie pan premier”. Poseł Napieralski mówi:
„Niewątpliwie premier przyszedł z odsieczą” Mirosławowi Drzewieckiemu. Reporter Wrób-
lewski wątpi w szczerość premiera, wspiera go red. S. Janecki (Wprost), który prorokuje, że
pod koniec maja Donald Tusk powie, iż „okoliczności, nacisk wyborców, prośby społeczeń-
stwa” zaważyły na zmianie decyzji.
Kolejna informacja to obraz Tuska wychodzącego na zaplecze Sejmu po wygłoszeniu ex-
posé, i komentarz redakcji, że premier „pożegnał się z marzeniem, ale czy na zawsze?” i na
zakończenie: „Prawda czy blef?” „Przecież w polskiej polityce możliwe jest wszystko”.

Prezydent
stał na bramce
1 lutego „Skoro nie Donald
Tusk, to kto?” pyta Dorota Wy-
socka. Jarosław Kaczyński stwier-
dza: „Choć badania wskazują, że
ktokolwiek będzie kandydatem
Platformy, to ma pewność zwycię-
stwa; jednak są i inne badania, głęb-
sze, które wskazują, że takiej
pewności nie ma”.

Pokazany jest też prezydent ze
szczypiornistami. Głowa państwa
zwierza się: „Bramkarzem byłem
w szkole, zanim osiągnąłem swój
wspaniały wzrost. Ale się grało”.

Wrażenie
pozostaje
8 lutego Z prokuratury wycie-
kają do „Rzeczpospolitej” steno-
gramy przesłuchań z afery ha-
zardowej. W tle pytania reportera
„Kto chce utrudnić pracę Ko-
misji?”, na ekranie widać Miro-
sława Sekułę. Poseł Sekuła mówi,
że jeszcze nie czytał materiałów.
Pożądane wrażenie zostaje wywo-
łane.
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próbą wyjścia z sytuacji bez wyjścia

komitet, a forsę damy my
i pożytku publicznego mają zajmować
nie mniej niż 5 proc. czasu emisji.

Zgodnie z projektem KOMP
media publiczne nie powinny być
zdominowane przez reklamę komer-
cyjną, ani propagować konsumpcyj-
nego stylu życia. Dlatego reklama
komercyjna zostanie ograniczona na
korzyść reklamy społecznej i kultu-
rowej, które mają zająć jedną czwartą
każdego bloku reklamowego.

Poprzedni projekt reformy me-
diów publicznych, przygotowany
przez ekspertów, przerobiony przez
rząd i posłów, przegłosowany w Sej-
mie, zawetowany przez prezydenta,
uzgodniony przez Platformę z SLD
ostatecznie poległ, gdy minister fi-
nansów powiedział twardo nie na
wydanie ponad 900 mln złotych na
media publiczne z budżetu. Według
obecnego projektu, te media mają

dysponować 970 mln, ale nie złotych,
tylko euro rocznie. Z kieszeni podat-
nika – połowę z tego, jakaś część
z budżetu (nadwyżka VAT ponad 2
mld zł z usług audiowizualnych),
reszta z okrojonych reklam.

Po społecznej dyskusji nad pro-
jektem KOMP zajmie się nim rząd
i … co stanie się dalej? Czy projekt
dotrze do Sejmu? Co zrobią z nim
posłowie? W obecnym kształcie
oznacza on, że nie tylko politycy nie
będą mieli nic do powiedzenia w tych
mediach, ale i to, że obietnice znie-
sienia abonamentu radiowo-telewi-
zyjnego mogą sobie odłożyć na
półkę, a dodatkowo dopłacić nie wia-
domo ile z budżetu na utrzymanie
kolosa z Woronicza. I to w wybor-
czym roku.

Ale próbować, oczywiście,
trzeba.

Media publiczne będą
finansowane z pra-
wie powszechnej

opłaty audiowizualnej,
czyli nowego podatku za-
stępującego abonament ra-
diowo-telewizyjny, a także
z części nadwyżki podatku
VAT z rynku audiowizual-
nego oraz – w przypadku
mediów regionalnych
– przez samorządy.

Opłata audiowizualna
ma wynieść 8 złotych mie-
sięcznie, pobierze ją urząd
skarbowy, a od rolników

– KRUS. Nie zapłacą jej
emeryci mający niskie
świadczenia, bezrobotni,
korzystający z opieki spo-
łecznej, niepełnosprawni.
Powinna ona przynieść
około 2 mld zł wpływów
rocznie.

Zdaniem autorów pro-
jektu, media publiczne po-
winny mieć na swoje
funkcjonowanie około
4 mld złotych, co wynika ze
średniego poziomu ich fi-
nansowania w Unii Europej-
skiej, skorygowanego

o nasz poziom rozwoju gos-
podarczego. Pozostałe
źródła finansowania (re-
klama i nadwyżka wpły-
wów z VAT za reklamę
audiowizualną ponad 2 mld
zł) powinny przynieść me-
diom publicznym 2 mld zł.
Z tych środków powstanie
także Instytut Mediów Pub-
licznych, oceniający jakość
programów, satysfakcję wi-
dzów oraz zgodność oferty
programowej mediów z de-
klarowanymi celami.

Spóźnione
o minutę
3 lutego Pierwszy temat: Pre-
mier Tusk przyjął po telefonie od
premiera Putina zaproszenie do
Katynia. Łączenie z koresponden-
tem w Moskwie, który musi odpo-
wiedzieć na pytanie: Dlaczego nie
zaproszono prezydenta? Pojawia
się zapowiedź Lecha Kaczyń-
skiego, że poleci do Katynia. Nie
pojawia się jego sarkastyczna wy-
powiedź, że wizę chyba dostanie,
a jako posiadacz paszportu dyplo-
matycznego jej nie potrzebuje.

Zaślubiny
z prezydentem
10 lutego Okazją do krytyki
rządu są obchody 90. rocznicy za-
ślubin Polski z morzem przez gen.
Hallera. Były pracownik Stoczni
Szczecińskiej myślał, że przepra-
cuje w niej do emerytury, a został
zwolniony po 15 latach. „Właśnie o
takich ludziach mówił w czasie
uroczystości prezydent Lech Ka-
czyński” – mówił reporter. Prezy-
dent: „Będziemy obchodzić kolejne
rocznice, ale oby wiązały się z coraz
lepszymi informacjami płynącymi
z polskich portów”.

Sensacyjny
sondaż
7 lutego Respondentom zadano
pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem
jest to decyzja ostateczna?”. Odpo-
wiedzi: „Jestem pewien, że nie
zmieni zdania” – 41 proc.; „Nie wy-
kluczam, że zmieni zdanie” – 36
proc.; „Jestem pewien, że zmieni
zdanie” – 17 proc. Dwukrotnie wię-
cej osób jest pewnych, że premier
nie zmieni zdania, niż pewnych, że
je zmieni, ale doliczenie niewyklu-
czających zmiany przeważa wynik
na niekorzyść premiera. I ta infor-
macja idzie w „Wiadomościach”.

Od Małysza
do Marusarza
12 lutego Od Małysza do Maru-
sarza z prezydentem w tle. Małysz
skoczył, Marusarza pośmiertnie
odznaczył pan prezydent.

Kontrakt gazowy z Rosją ma
„dawać pełną kontrolę Gazpro-
mowi nad przebiegającym przez
Polskę gazociągiem jamajskim”.
Reporter TVP: „Podpisu pod
umową jeszcze nie ma, ale opozy-
cja protestuje: rząd uzależnił nas od
Rosji na długie lata”, a to oznacza,
że „plany tzw. dywersyfikacji legną
w gruzach”.

5 lutego Ekspozycja zdania Jaro-
sława Kaczyńskiego z zeznań
przed komisją hazardową: „To nie
moja afera”. A dalej: odwołanie
Mariusza Kamińskiego z szefostwa
CBA jest „przyznaniem się do
winy” przez premiera. Natomiast
korzystanie z pomocy ludzi z Tota-
lizatora Sportowego przy pisaniu
ustawy za rządów PiS było uspra-
wiedliwione tym, że w jego rządzie
(„nie wiem jak jest w obecnym”

– dodaje ironicznie) nie było ludzi
znających się na „kendo, bingo, nie
bingo – ja sam tych nazw nie jes-
tem w stanie wymienić”. Poza tym
żarty z akustyki, z „grzesznych
przyjemności”, z gry w golfa. Re-
daktor Pyza przewiduje, że poseł
Arłukowicz mógł wynieść z tego
przesłuchania pewność, że „Jaro-
sław Kaczyński jest dowcipnym
człowiekiem”.

Ludzie sami
wznoszą wały
2 lutego Stan przygotowania do
powodzi to „ciężka dwójka”, mówi
hydrolog Żelaziński i dlatego lu-
dzie biorą sprawy w swoje ręce
– sami podwyższają wały. Według
programu „Odra 2006” na urzą-
dzenia hydrologiczne z przezna-
czonych 9 mld zł wydano zaledwie
trzy. „Urzędnicy tłumaczą się
pustą kasą” – mówi reporterka
Aneta Godulska.

Polski MSZ
to wiedział
9 lutego Prezydent Kaczyński
mówi o uroczystościach w Katy-
niu: „Nie wyobrażam sobie, że
mogłoby mnie tam nie być”.
Potem pokazana zostaje wypo-
wiedź Radosława Sikorskiego
z TVP Info, w której ten odradza
prezydentowi wyjazd do Katynia.
Reporter informuje, (ale nie po-
daje skąd to wie), że ambasada
Rosji i polski MSZ wiedziały
o tym, że prezydent chce uczestni-
czyć w uroczystościach w Katy-
niu.

Osiem złotych miesięcznie, z nielicznymi wyjątkami

Prezes nie zna kendo, bingo

11 lutego Wyroki w seksaferze.
Wspominki o karierze politycznej
Leppera z komentarzem „jak bar-
dzo zawiodły elity polityczne Trze-
ciej RP” i że „tak wielu Polaków
postanowiło Lepperowi zaufać. Za-
ufali z rozpaczy”. O tym, kto był
w koalicji z Lepperem – ani słowa.

Z przesłuchania przez komisję
hazardową Ryszarda Sobiesiaka
(„znanego jako król hazardu” wed-
ług Piotra Kraśki) pokazana jest

próba wyłączenia Zbigniewa Was-
sermanna. Redaktor komentuje, że
z przesłuchania dowiedzieliśmy się,
iż „Ryszard Sobiesiak to ostry gracz,
któremu nie zależy na nagrodzie
Fair Play”.

Codzienna porcja smutku:
opieka nad osieroconymi dziećmi,
o którą stara się starsze rodzeństwo,
napotyka na intrygi sąsiadów.
W Bydgoszczy kończą się pieniądze
na akcję odśnieżania.

Codzienna porcja smutku
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„Prezydentura Bronisława Komorow-
skiego byłaby solidną prezydenturą
krajową, a moja – eksportową” – tak w
skrócie opisał Radosław Sikorski w
„Kropce nad i” różnicę stylu sprawowa-
nia ewentualnej prezydenckiej władzy
między nim a Bronisławem Komorow-
skim.

Deklarację o swojej gotowości do
startu w kampanii prezydenckiej szef
MSZ złożył dopiero po tym, jak 2 lu-
tego premier Donald Tusk powiedział,
że obu wymienionych kandydatów po-
piera „50 na 50”. „Chcę być prezyden-
tem także po to, aby „polityka hakowa”
i ci, którzy ją uprawiają – bracia Ka-
czyńscy – zostali odsunięci od wpływu
na polskie sprawy” – powiedział Si-
korski.

Chłopak z Bydgoszczy
„Uprzedzając zainteresowanie

Jacka Kurskiego, deklaruję, że dziadek
po mieczu, Franciszek, w czasie I wojny
światowej służył nawet w Reichswerze”
– żartował Radosław Sikorski, dodając,
że potem dziadek walczył w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku.

Radosław Sikorski urodził się 23
lutego 1963 roku w Bydgoszczy. Wy-
chował się w bloku na Osiedlu Leś-
nym; uczęszczał do Liceum nr 1,
wtedy imienia Ludwika Waryńskiego.
Przygodę z polityką zaczął w klasie
maturalnej. Z kolegami założył tajną
organizację pod szumną nazwą „Zwią-
zek Wyzwolenia Narodowego”. Do-
prowadzali do pasji milicję, odkryli
bowiem przydatność niezmywalnego
środka do konserwacji podwozi sa-
mochodowych. To jego właśnie za-
miast farby używali do malowania
napisów na ścianach. Założyli w
szkole komitet strajkowy, przygoto-
wujący protest. Sikorski został jego
przewodniczącym.

– Przygotowania do akcji potrak-
towaliśmy bardzo poważnie. Chodzi-
łem po szkole z plakietką z oficjalną
pieczęcią komitetu, którą osobiście wy-
konałem z dużej gumki ołówkowej. –
Wspomina, jak odkopali z kolegami
karabin, który przeleżał w ziemi 40 lat:
„Wyobrażałem sobie, że w razie inwazji
sowieckiej mógłby posłużyć do zdoby-
cia lepszej broni na przeciwniku”. „Dziś
wydaje się to dość zabawne, ale wtedy
konsekwencje mogły być poważne. W
czasie stanu wojennego niektórzy moi
koledzy byli więzieni za udział w naszej
licealnej konspiracji” – wspomina po
latach.

Reporter z kałasznikowem
Stan wojenny zastał go w Anglii,

gdzie ze względu na swoją konspira-
cyjną działalność otrzymał azyl poli-
tyczny. Zanim zaczął studia, był
barmanem w pubie, ale najbardziej
lubił pracę nocnego recepcjonisty –
mógł przez cały dyżur czytać nieocen-
zurowane emigracyjne książki.

Studiował filozofię, nauki poli-
tyczne i ekonomię w Pembroke College
Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie uzys-
kał tytuł Master of Art. (odpowiednik

polskiego magistra). Był przewodni-
czącym Towarzystwa Polaków Uniwer-
sytetu Oksfordzkiego.

Między innymi dzięki kontaktom,
które nawiązał w czasie studiów, zaczął
publikować w angielskiej prasie – w
literackim tygodniku „The Spectator”
i w „The Sunday Telegraph”. Z gazet
dostał zaliczki, gdy jako 23-letni ko-
respondent postanowił pojechać do
Afganistanu. Wspomina, że miał po-
czucie, że jedzie na wojnę „walczyć z
Sowietami piórem”. Żył z mudżahedi-
nami, wędrował z nimi z kałaszniko-
wem pod pachą. Po powrocie wydał
książkę „Prochy świętych”. W 1988
roku otrzymał nagrodę World Press
Photo w kategorii zdjęć reporterskich
za zdjęcie rodziny afgańskiej zabitej w
sowieckim bombardowaniu. Lon-
dyńska rezydentura Służby Bezpie-
czeństwa śledziła jego publicystykę na
rzecz narodów ujarzmionych. Sikor-
ski opublikował w Internecie swoją
teczkę z SB, a IPN nadał mu status
osoby pokrzywdzonej.

Zimą 1989 roku Sikorski obserwo-
wał wycofywanie się ostatnich sowiec-
kich czołgów z Afganistanu. Wiosnę
spędził jako korespondent wśród par-
tyzantów Unity w Angoli. Latem, po
ośmiu latach wygnania, wrócił do Pol-
ski, skąd ze wzruszeniem zrelacjono-
wał zaprzysiężenie rządu Tadeusza
Mazowieckiego. Jesienią wyruszył na
wspólną reporterską wyprawę do Ber-
lina z amerykańską dziennikarką Anne
Applebaum. Gdy padał mur, Radek i
Anne padli sobie w objęcia. Od 18 lat
są małżeństwem. Sikorski zdążył jesz-
cze spędzić Boże Narodzenie w Rumu-
nii podczas przewrotu przeciwko
Nicolae Ceausescu.

Młody
Zaledwie 29-letni Sikorski został

wiceministrem obrony w rządzie Jana
Olszewskiego w 1992 roku. Było to wy-
słanie sygnału na zachód, że w Polsce
przestają rządzić dawni wojskowi i sta-
wiamy na młodych, dobrze wyeduko-
wanych na zachodzie cywilów. W
MON inicjował zbliżenie Polski do
członkostwa w Sojuszu Północnoatlan-
tyckim.

Po upadku rządu Olszewskiego
Wojskowe Służby Informacyjne pro-
wadziły akcję inwigilacji i dyskredyta-
cji Radosława Sikorskiego pod
kryptonimem „Szpak”. Teczkę z mate-
riałami z akcji „Szpak” Sikorski odtaj-
nił i upublicznił w 2005 roku.

W latach 1998-2001 był zastępcą
szefów MSZ Bronisława Geremka i
Władysława Bartoszewskiego w rzą-
dzie premiera Jerzego Buzka. Sikorski
wspomina: „Stosunki z Geremkiem
bywały różne – jak to między partne-
rami koalicyjnymi – choć dużo się od
niego nauczyłem. A Bartoszewski
mnie lubił.”

Dziś wspomina, że skoro już raz
przylgnęła do niego etykietka mło-
dzieńca, to nim będzie do zgrzybiałej
starości. W rzeczywistości jest o pół-
tora roku młodszy od Baracka Obamy
i pięć lat starszy od Aleksandra Kwaś-

niewskiego, gdy ten obejmował urząd
prezydenta.

Powrót
Gdy w 2001 roku wybory wygrało

SLD, które cofnęło Sikorskiemu nomi-
nację na ambasadora w Brukseli, przy-
jął propozycję zostania dyrektorem
Nowej Inicjatywy Atlantyckiej w presti-
żowym Amerykańskim Instytucie
Przedsiębiorczości. Zabiegał tam o po-
parcie polskich postulatów i przyczynił
się do poparcia USA dla pomarańczo-
wej rewolucji na Ukrainie. Wrócił do
Polski w 2005 roku. Zabiegał o możli-
wość startu do Senatu jako wspólny
kandydat PO-PIS-u. Ostatecznie kan-
dydował jako bezpartyjny kandydat z
list PiS. Do rządu Kazimierza Marcin-
kiewicza został powołany razem z ta-
kimi osobami jak Stefan Meller czy
Zbigniew Religa. Zgodził się, licząc, że
ideę PO-PiS-u da się jeszcze uratować.
Odszedł z rządu Jarosława Kaczyń-
skiego, gdy ten złamał obietnicę odwo-
łania Antoniego Macierewicza z funkcji
szefa kontrwywiadu wojskowego i w
sporze z Lechem Kaczyńskim o sposób
nadzoru nad sprawami wojska.

W Platformie
Sikorski dosłużył do końca kaden-

cji w klubie PiS, ale po ogłoszeniu wy-

borów zgłosił akces do Platformy Oby-
watelskiej, gdy ta dołowała w sonda-
żach. W wyborach, które odbyły się 21
października 2007 roku, Sikorski otrzy-
mał 117 219 głosów i zdobył mandat
posła do Sejmu VI kadencji. Do Plat-
formy Obywatelskiej wstąpił 2 grudnia
2007, już po powołaniu go na stanowi-
sko ministra spraw zagranicznych w
rządzie premiera Donalda Tuska.

Ania
Małżonka Radosława Sikorskiego,

Anne Applebaum jest wybitną dzienni-
karką. Napisała historię radzieckich
obozów koncentracyjnych opartą na
archiwach NKWD, za którą otrzymała
dziennikarskiego Nobla, nagrodę Pulit-
zera. Mają dwóch synów, Aleksandra i
Tadeusza. Mieszkają w Warszawie i we
dworze w Chobielinie, który podnieśli
z całkowitej ruiny. Sikorski żartuje, że
wspaniale jest „mieć żonę, co i książkę
napisze, i obiad ugotuje”. Ania mówi
biegle po polsku. Jej publikacje przy-
czyniają się do tworzenia pozytywnego
wizerunku Polski.

Riposty
W ripostach Sikorski jest niezrów-

nany. Mieli okazję doświadczyć tego
m.in. bracia Kaczyńscy i ich otoczenie.
Mocno ich dotknął takim stwierdze-

niem: „Gdybyśmy realizowali gospo-
darcze pomysły PiS, to bylibyśmy za-
praszani nie na szczyt G-20, a na szczyt
G-120.” Na rzucane przez przeciwni-
ków zarzuty odpowiedział kiedyś:
„Czekam na dowody. Na gębę to jest
krem Nivea, a ja proszę o dokumenty.”
W ostatnich dniach minister Sikorski
krótko i celnie odpowiedział na zarzuty
poseł Elżbiecie Jakubiak z PiS : „Ślubo-
wałem Polsce i konstytucji, a nie PIS-
owi i braciom Kaczyńskim”.

Pozycja międzynarodowa
Radosław Sikorski jest jednym z

najaktywniejszych i najlepiej postrze-
ganych ministrów spraw zagranicznych
NATO i Unii Europejskiej. Partner-
stwo Wschodnie – program objęcia
specjalnymi relacjami niektórych pań-
stw b. ZSRR – jest pierwszym wielkim
polskim programem politycznym przy-
jętym przez całą Unię Europejską. Jego
inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa
europejskiego, znajomość spraw Afga-
nistanu czy kierunki modernizacji dy-
plomacji inspirują debatę
ogólnoeuropejską.

Joanna Wóycicka
W tekście wykorzystano m.in. fragmenty wywiadu-
rzeki „Strefa zdekomunizowana”, który przeprowa-
dził z Radosławem Sikorskim Łukasz Warzecha oraz

książki Radosława Sikorskiego „Prochy świętych”.

Uwaga! Jeśli głosujesz za pomocą kuponu ze strony 15, to pamiętaj, że

Członkowie PO zdecydują, kto

Radosław Sikorski urodził się 23 lutego 1963 roku w Bydgoszczy FOTO EN

Radosław Sikorski
– minister spraw zagranicznych
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„Lech Wałęsa zuch, starczy za tych
dwóch” – powiedział Bronisław Komo-
rowski do laureata Pokojowej Nagrody
Nobla podczas uroczystości na Zamku
Królewskim w 25-lecie jej przyznania.
Czy mówił do swojego poprzednika?

Nie ma wątpliwości, że jako pre-
zydent Bronisław Komorowski byłby
budzącym zaufanie mężem stanu, ale
też obdarzonym poczuciem humoru
Pierwszym Obywatelem. Jego pub-
liczne wystąpienia, często improwi-
zowane, bogate w literackie
ornamenty, pełne historycznych po-
równań i świetnych anegdot łączą, a
nie dzielą. Jako szef państwa Broni-
sław Komorowski nie budziłby
agresji, nie ożywiał demonów. Wy-
wodząc się z rodziny przesiąkniętej
patriotyzmem z dziada pradziada nie
musiałby podbijać narodowego bę-
benka, jak to czyni obecny mieszka-
niec Pałacu przy Krakowskim
Przedmieściu. Nowocześnie rozu-
miejąc patriotyzm, połączyłby trady-
cję z troską o modernizację Polski i
jeszcze głębsze zakorzenienie jej w
Europie. Od trzydziestu z górą lat
wierny tym samym zasadom poli-
tycznym – takim jak niepodległość,
demokracja, praworządność – byłby
prezydentem, z którego mogliby być
dumni wszyscy Polacy.

Rodzice i dziadkowie
Kto i co ukształtowało Broni-

sława Komorowskiego – historyka,
antykomunistycznego opozycjonistę,
działacza politycznego, posła, mi-
nistra obrony narodowej, wreszcie –
marszałka Sejmu? A teraz – być może
– kandydata Platformy Obywatelskiej
na urząd prezydenta? W swojej auto-
biografii opowiada z miłością, sza-
cunkiem i z najzwyklejszą, auten-
tyczną sympatią o rodzicach, dziad-
kach. Znałam ten dom i nie dziwię
się, że to „jabłko” padło tak niedaleko
od swej „jabłoni”. Bo to była na-
prawdę niezwykła „jabłoń”.

Dom Jadwigi i Zygmunta Komo-
rowskich nie byłby może aż tak nie-
zwyczajny, gdyby nie czasy, w jakich
przyszło mu funkcjonować. A w cza-
sach komunizmu takich polskich
domów przetrwało niewiele.

Starannie wykształceni rodzice
byli obdarzeni szczególną, wysoką
kulturą bycia i zarazem ogromną ży-
ciową dzielnością. A także – pogodą
ducha, poczuciem humoru, niezłom-
nym optymizmem. Choć dom Ko-
morowskich był klasycznym domem
polskiej inteligencji o ziemiańskich
korzeniach, to Bronisław wyrastał w
środowisku otwartym, mieszanym,
jak najdalszym od elitarności. Są-
siedztwo dawało okazję konfrontacji
najrozmaitszych obyczajowości i sy-
tuacji.

Pani Jadwiga Komorowska, do-
cent dr habilitowany socjologii, jest
kobietą mądrą, a zarazem pełną
wdzięku, ciepłą, życzliwą i niesłycha-
nie kobiecą. Ojciec – także socjolog,
ale i etnograf, afrykanista, podróżnik

– macho z duszą romantyka. Party-
zant wileńskiej AK, żołnierz armii
Berlinga, pasjonat kultury Tuaregów,
subtelny poeta-liryk.

– Kłóciłem się z nim ząb za ząb –
powiedział kiedyś w kuluarowej roz-
mowie Bronisław Komorowski – ale
go uwielbiałem.

Ojciec także uwielbiał syna, ale
mu nie pobłażał w niczym i ani na
trochę.

Niezależny w PRL
Bronisław Komorowski w wieku

bardzo jeszcze „młodzieżowym” pod-
padł władzom, mieszając się do ja-
kichś antypaństwowych demonstra-
cji. Zygmunt Komorowski na apel,
żeby interweniował – zdumiał się:
„No jeśli nawet dostanie pałką, to co
wielkiego? Będzie przynajmniej wie-
dział, że za swoje przekonania trzeba
płacić”. Matka też rozumiała, że „tak
trzeba”.

I chyba to właśnie w Bronisławie
Komorowskim pozostało. Nie ma
śladu litowania się nad sobą, ani cie-
nia pretensji do przeciwników, że re-
presjonowali, że aresztowali i
internowali. On wiedział, że trzeba
być gotowym do życiowej ceny, jaką
przyjdzie zapłacić. Z komunistyczną
policją zetknął się bardzo wcześnie –
już w 1971 roku, jako uczestnik roz-
bitego przez SB spotkania niezależnej
grupy harcerskiej „Gromada Włócze-
gów” dla uczczenia pierwszej rocz-
nicy Grudnia 1970. Potem była
działalność opozycyjna na Uniwersy-
tecie Warszawskim, obrona robotni-
ków prześladowanych za Czerwiec
1976, udział w Ruchu Obrony Praw
Człowieka i Obywatela, oczywiście
„Solidarność”, internowanie, po-
dziemny ruch wydawniczy.

Co czarne, białe, a co czerwone
Jego zapał, ale też konsekwencję

dobrze obrazuje historia opozycyj-
nych demonstracji w listopadowe
święto niepodległości, które w PRL
było, rzecz jasna, zakazane. Pierwsza
z nich, zorganizowana w 1978 roku
przed Grobem Nieznanego Żołnie-
rza w Warszawie, zakończyła się dla
Bronisława Komorowskiego wyro-
kiem miesięcznego aresztu. Jednak
w rok później to znów on, wraz
z Andrzejem Czumą, poprowadził
niepodległościową manifestację (pi-
saliśmy o tym w „POgłosie” nr 5 w
listopadzie 2007).

Bronisław Komorowski wchodził
w swoje polityczne życie w sposób
naturalny, jako kontynuator patrio-
tycznej działalności wielu pokoleń
swojej rodziny. Od najmłodszych lat
wiedział co „czarne”, co „białe”, a co
„czerwone”.

Może dlatego przez dwadzieścia
lat odzyskanej w 1989 roku wolności
pozostał jednym z bardzo wąskiej
grupy dawnych opozycyjnych działa-
czy, którzy nie stali się bohaterami
afer, nie otarli się o żaden skandal, nie
byli nawet obiektem brukowych plo-
tek i pomówień. A przecież w ciągu

tych lat niemal cały czas stąpał po
nadzwyczaj kruchym lodzie. Zaczynał
swoją pracę – czy jakby sam powie-
dział – służbę – w rządzie i parla-
mencie wówczas, kiedy wszystko
dopiero się wyłaniało z postpeere-
lowskiego chaosu, w ekipie pierw-
szego solidarnościowego gabinetu
Tadeusza Mazowieckiego. Minister
Aleksander Hall wysyłał go do jakże
częstego w owych latach „gaszenia
pożarów”. Musiał – jak sam przy-
znaje – gasić także te pożary, które do
niedawna sam wzniecał, a potem miał
ochotę raczej je podsycać niż tłumić.
Musiał współpracować z „czerwo-
nymi” i „różowymi” w imię nowej od-
powiedzialności za odzyskane
państwo – w imię racji stanu.

Potem trafił do warszawskiego
Domu bez Kantów, który w istocie
był ich pełen. Aby przejść przez ten
gmach, mieszczący jeszcze niedawno
Główny Zarząd Polityczny LWP, bez
poważniejszego potknięcia trzeba
było determinacji, ale jeszcze bardziej
rozwagi i opanowania jednego z naj-
trudniejszych narzędzi polityki –
sztuki kompromisu. Nie był nigdy
wojskowym, ale wojsko znał z ro-
dzinnych przekazów. Cenił armię, ale
sam w wojsku nie służył. Bo antyso-
cjalistycznych elementów do wojska

w PRL nie wpuszczano. Jakby na
przekór komunistycznym stupajkom
w wolnej Polsce został ministrem
obrony narodowej.

W działaniu na rzecz reformy
armii wykazał twardość i konsek-
wencję. Jego zasługą jest 6-letni pro-
gram modernizacji sił zbrojnych
poparty przez sekretarza generalnego
NATO, prezydenta, rząd i całą opozy-
cję. Jego zasługą jest znalezienie, po
latach obietnic bez pokrycia, środków
finansowych na zakup wielozadanio-
wego samolotu F-16 – dumy pol-
skiego lotnictwa.

Zwolennik integracji
Kiedy trzeba, potrafi sięgnąć po

pióro i jasno zarysować program po-
litycznego działania. To właśnie on
jest autorem programu Platformy
Obywatelskiej w zakresie – realizo-
wanej obecnie – polityki bezpieczeń-
stwa oraz polityki zagranicznej i
europejskiej. Potrafił skutecznie
wpłynąć na stanowisko Platformy w
sprawie przyszłości Unii Europejskiej
i na ostateczne odejście partii od
hasła „Nicea albo śmierć”. Jako go-
rący zwolennik pogłębienia integracji
europejskiej uczynił z Kancelarii
Sejmu wiodący w Europie ośrodek
przygotowujący parlamentarną im-

plementację zapisów Traktatu z Liz-
bony. To dzięki jego zaangażowaniu
w berlińskim centrum przy wejściu
do Reichstagu stanął pomnik „Soli-
darności” – fragment oryginalnego
muru Stoczni Gdańskiej.

Wychował pięcioro dzieci
Bronisław Komorowski jawi się

jako postać jednoznaczna i niekon-
trowersyjna. Broni twardo swoich
przekonań i programu swojej partii,
ale nie wdaje się w polityczne roz-
róby. Umie stawić czoło parlamentar-
nym przeciwnikom, lecz jest zawsze
gotów do uczciwego kompromisu.
Uchodzi za człowieka sympatycznego
i bardzo rodzinnego. Wraz z żoną
Anną wychował pięcioro dzieci. Nie
ma go w tabloidach. Nie tańczy z
gwiazdami. Nie lansuje garniturów
żadnej firmy. Skąd zatem bierze się
tak wysokie poparcie i sympatia wy-
rażana od lat przez Polaków w bada-
niach opinii publicznej? Skąd taki
wynik wyborczy w trudnym podwar-
szawskim okręgu (139 320 głosów –
najwyższy w historii)? Na te pytania
każdy musi sobie odpowiedzieć sam.
Mnie się wydaje się, że niektórzy po
prostu nie muszą korzystać ze szczu-
deł promocji.

Jolanta Makowska
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będzie naszym kandydatem

Bronisław Komorowski urodził się 4 czerwca 1952 roku w Obornikach Śląskich FOTO EN

Bronisław Komorowski
– marszałek Sejmu



Z posłanką Platformy Oby-
watelskiej Beatą Małecką-Li-
berą rozmawia Piotr Rachtan.

– Po co Polakom dodatkowe ubezpieczenia
zdrowotne?
– System ochrony zdrowia stoi

przed istotnymi wyzwaniami związa-
nymi ze zmianami ekonomicznymi,
postępem technologicznym w medy-
cynie i procesami demograficznymi,
czyli starzeniem się polskiego społe-
czeństwa. Jednym z ważnych elemen-
tów takiej reformy powinno być też
wprowadzenie dobrowolnych dodat-
kowych ubezpieczeń zdrowotnych,
bowiem w ochronie zdrowia – ale
poza systemem – krąży co najmniej
kilkanaście miliardów złotych, jak to
się mówi – „pod stołem”, co destabi-
lizuje i demoralizuje system. Takie
ubezpieczenia miałyby zatem go z jed-
nej strony ucywilizować, z drugiej zaś
być logicznym dopełnieniem (a nie
zastąpieniem) standardowej oferty
podstawowego ubezpieczenia zdro-
wotnego, które nie może i nie będzie
zawierać w ofercie wszystkich świad-
czeń zdrowotnych. Wreszcie, wpro-
wadzenie dodatkowych ubezpieczeń
pozwoliłoby na zdrową konkurencję
pomiędzy ubezpieczycielami, co jest
zawsze korzystne dla pacjenta.

W 2008 roku, a więc w ciągu nie-
całego roku od przejęcia władzy,
przedstawiliśmy pakiet reform
w ochronie zdrowia. Jednakże ich za-
sadniczy zrąb, czyli reforma zakładów
opieki zdrowotnej, został zamrożony
przez skuteczne weto prezydenckie,
co siłą rzeczy musiało odbić się na
pracach nad następnym krokiem,
czyli wprowadzeniem właśnie dodat-
kowych ubezpieczeń zdrowotnych. Na
szczęście wejście w życie tzw. ustawy
koszykowej, podpisanej przez prezy-
denta w lipcu 2009, która ustala za-
sady tworzenia katalogu bezpłatnych
świadczeń medycznych, otwiera
drogę do wdrożenia z czasem dodat-
kowych dobrowolnych ubezpieczeń
zdrowotnych.

– Czy istniejące abonamenty do prywatnych
lecznic, które można sobie samemu wy-
kupić, albo które fundują niektórzy pra-
codawcy, nie są czymś w rodzaju takich
ubezpieczeń?
– To, co nazywamy „abonamen-

tem” nie jest i nie będzie elementem
dodatkowego ubezpieczenia zdrowot-
nego. Dzisiaj to jest odpowiedź rynku
na kłopoty systemu, na niedosta-
teczną dostępność do świadczeń. Pro-
szę zauważyć, że abonament oferuje
podstawowy zakres opieki, tyle że bez
kolejki, ale jak już ktoś jest naprawdę
chory na coś poważnego, to odsyła się
go do szpitala, czyli do systemu po-
wszechnego.

Natomiast dobrowolne ubezpie-
czenie zdrowotne to ma być system
komplementarny, czyli oferujący
świadczenia ponadstandardowe, któ-
rych nie ma w koszyku świadczeń
gwarantowanych. Właśnie dlatego
wdrażanie dodatkowych ubezpieczeń
zdrowotnych stało się możliwe do-
piero po przyjęciu ustawy koszyko-
wej. Inną kwestią jest dopuszczenie
na rynek ubezpieczeń zdrowotnych

wielu ubezpieczycieli oferujących
świadczenia standardowe, czyli gwa-
rantowane; mówimy o tym w kontek-
ście perspektywy demonopolizacji
obecnego jedynego płatnika, jakim
jest dziś Narodowy Fundusz Zdrowia.
Nazywamy to ubezpieczeniami alter-
natywnymi, które za składkę na ubez-
pieczenie zdrowotne u innego niż
NFZ płatnika, realizujące świadczenia
zawarte w koszyku świadczeń gwa-
rantowanych.

– Co pacjenci zyskają dzięki dodatkowemu
ubezpieczeniu?
– Oczekujemy, że dzięki wprowa-

dzeniu tego ubezpieczenia poprawi się
dostępność i jakość opieki zdrowot-
nej: zostanie zróżnicowana oferta
o dodatkowe świadczenia zdrowotne,
a firmy ubezpieczeniowe będą konku-
rowały o pozyskanie kolejnych klien-
tów, co zawsze jest korzystne dla
ludzi. Po drugie, dodatkowe ubezpie-
czenia zdrowotne spowodują, że na
przykład leki dla chorych na choroby
przewlekłe, które powodują tak wiel-
kie obciążenia dla tych chorych i ich
rodzin, staną się bardziej dostępne.
Należy wreszcie oczekiwać dodatko-
wego strumienia środków finanso-
wych dla świadczeniodawców, czyli
szpitali i przychodni. co przełoży się
na poprawę jakości i standardów
usług medycznych oraz można spo-
dziewać się swoistych „bonusów”
w formie zwiększenia nakładów na
profilaktykę i promocję zachowań
prozdrowotnych.

Spodziewamy się dobroczynnego
działania zasady konkurencji, gdyż
konkurujący ze sobą ubezpieczyciele
będą zainteresowani najlepszym i naj-
szybszym dostępem do usług i będą
kierować swoich klientów – pacjen-
tów – do tych szpitali, gdzie okres
oczekiwania będzie najkrótszy, jakość
świadczeń wysoka, podobnie jak
standard opieki. To z kolei wymusi
zmiany organizacyjne w szpitalach,
efektywne wykorzystanie pracy spe-
cjalistów, sprzętu, sal operacyjnych,
diagnostyki itd. Natomiast władza
publiczna będzie pilnowała, aby ta
konkurencja była uczciwa, nie odby-

wała się kosztem pacjentów. Firma
oferująca dodatkowe ubezpieczenie
zdrowotne musi wziąć pod uwagę
i zaproponować następujące ele-
menty: wysoką jakość usług medycz-
nych, wzięcie odpowiedzialności za
cały proces leczenia, konkurencyj-
ność cen i zakresu świadczeń.

– A jak z tym projektem trafić do świadomo-
ści publiczności?
– Czyli, jak przekonać społeczeń-

stwo do wydania dodatkowych pie-
niędzy na ochronę zdrowia?
Najprościej byłoby powiedzieć: prze-
cież już wydajecie pieniądze na zdro-
wie, przepłacacie za kolejki, nie-
dostateczną dostępność do świad-
czeń; kilkanaście miliardów złotych
krąży w systemie poza kontrolą i to są
wasze pieniądze. Dodatkowe ubezpie-
czenia oferują normalność, przejrzys-
tość, jawność.

Jednakże po doświadczeniach
z wprowadzeniem pakietu ustaw
zdrowotnych mam świadomość, jak
można populistycznymi hasłami
zdyskredytować każdy pomysł. Polacy
z różnych, także historycznych powo-
dów nie do końca są świadomi, że
o największą wartość, jaką jest zdro-
wie, muszą także dbać sami. Słynny

paradygmat Lalonde’a powiada, że
styl życia, odżywanie, aktywność fi-
zyczna, w ponad pięćdziesięciu pro-
centach wpływają na naszą kondycję
zdrowotną, podczas gdy funkcjono-
wanie systemu ochrony zdrowia
wpływa na nią tylko w około dziesię-
ciu procentach Niestety, zbyt mało
osób uświadamia sobie tę zasadę.

Dziś Polacy niechętnie myślą
o dodatkowym, stałym wydatku na
ubezpieczenie zdrowotne, chociaż,
gdy kupują samochód wiedzą, że
trzeba będzie ponieść koszt jego ubez-
pieczenia. Oczekują, że o ich zdrowie,
a raczej leczenie w chorobie zadba bez
reszty państwo, co niewątpliwie jest
mentalną spuścizną PRL-u. Dlatego
trzeba czasu i intensywnej kampanii
informacyjnej, która pomoże zrozu-
mieć i przekonać przez ukazanie po-
zytywnych stron dodatkowego
ubezpieczenia zdrowotnego. Dużą
rolę ma w tym do odegrania kadra
medyczna, bo to ona głównie będzie
pierwszym źródłem informacji dla pa-
cjenta.

– Czy nie obawia się Pani, że wobec nieustan-
nej histerii mediów wokół ochrony zdro-
wia projekt może zostać zdys-
kredytowany, jako zdejmowanie odpo-

wiedzialności z rządu, NFZ i ministra zdro-
wia?
– Populizm nie zna granic… Też

czytałam, że „biedni będą umierać na
progu szpitala”. Szkoda, że łatwiej słu-
cha się pustych sloganów, niż trud-
niejszej merytorycznej argumentacji.
Ale, tak jak w piosence Młynarskiego:
„róbmy swoje”. Ten projekt jest
ważny, wpisujący się w naszą filozo-
fię i nasz program. Pamiętajmy, że bę-
dziemy żyć coraz dłużej, a postęp
w medycynie pozwala nam leczyć
choroby coraz bardziej skutecznie, ale
także i drożej. Żaden kraj na świecie
nie jest w stanie zapewnić każdemu
obywatelowi najlepszych i wdrażać
jak najprędzej nowoczesnych metod
leczenia. Dlatego też wiedza i świado-
mość naszych obywateli, zwłaszcza
młodych, jest niezmiernie ważna.
Również i o tym, że tylko wtedy, gdy
ubezpieczenia prywatne będą obej-
mowały wiele osób, to ich cena będzie
dostępna, w granicach nawet kilku-
nastu złotych miesięcznie.

Ważne jest także wsparcie pań-
stwa dla tych ubezpieczeń. Nawet nie-
wielka ulga zdrowotna w podatku PIT
może stać się istotną zachętą do sko-
rzystania z prywatnych ubezpieczeń
zdrowotnych.

10 Ogólnopolska gazeta Platformy Obywatelskiej marzec 2010

Polacy oczekują, że o ich zdrowie zadba bez reszty państwo. To mentalne dziedzictwo PRLFOTO EN

Powinny być dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

To, co ponad koszyk, za swoje
Żaden kraj
na świecie
nie jest
w stanie
zapewnić
każdemu
obywatelowi
najnowszych
metod
leczenia

“
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Sejmik Województwa Dolnośląskiego
przegłosował likwidację Specjalistycz-
nego Zespołu Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej i przekształcenie go
w spółkę prawa handlowego, która
przejmie zadania dotychczasowej pla-
cówki, a jej długi – dzięki skorzystaniu
z uchwały Rady Ministrów z 27 kwietnia
2009 roku – zostaną przejęte przez wo-
jewództwo dolnośląskie i zrefundowane
przez budżet.

Operacja już trwa: w listopadzie
2009 powstała nowa spółka Dolno-
śląskie Centrum Zdrowia Psychicz-
nego, od początku roku dotych-
czasową jednostkę postawiono w stan
likwidacji, zaś nowa spółka prawa
handlowego od 1 kwietnia przejmie
jej zadania, takie jak diagnozowanie,
leczenie i rehabilitację osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, uzależnio-
nych od alkoholu i innych środków

psychoaktywnych, prowadzenie ob-
serwacji sądowo-psychiatrycznej
i wydawanie orzeczeń oraz prowadze-
nie konsultacji psychiatrycznych.

O powodach skorzystania z rzą-
dowego wieloletniego programu
„Wsparcia jednostek samorządu tery-
torialnego w działaniach stabilizują-
cych system ochrony zdrowia”, czyli
popularnie planu B, mówi jeden z ini-
cjatorów tej decyzji, wicemarszałek
województwa dolnośląskiego, Jerzy
Łużniak:

– Wybór był prosty – albo plan B,
albo zamknięcie szpitala psychiat-
rycznego we Wrocławiu. Zadłużenie
na ponad 50 mln złotych nie pozwa-
lało na dalsze prowadzenie szpitala,
same odsetki od długu pochłaniały
pięć milionów złotych rocznie. Nie
można było już dłużej trwać w zawie-
szeniu, oczekiwać, że jakoś to będzie,
choć wiem, że tak robi wiele samo-

rządów. To była jedyna szansa, że ten
szpital przetrwa pod inną postacią
– spółki prawa handlowego.

– A czy to nie będzie tak, że jak skończą się li-
mity NFOZ, to będzie się już leczyć tylko
za pieniądze?
– Większość niepublicznych za-

kładów opieki zdrowotnej działa na
podstawie kontraktów z Narodowym
Funduszem Ochrony Zdrowia, to jest
podstawa ich istnienia. Ważne jest to,
że te placówki mają możliwość ofero-
wania nowych produktów leczniczych,
czyli mówiąc zwyczajnie – porad an-
tynarkotykowych, płatnych pobytów
w zakładzie opiekuńczym, specjalis-
tycznych porad, których NFOZ nie
pokrywa, a szpitalom w dotychczaso-
wej formule nie wolno było tego robić.

– Czyli leczenie za pieniądze to nie obawa,
a nadzieja?

– Zdecydowanie tak. Proszę spoj-
rzeć, jak jest dotychczas. Dyrektorzy
SPZOZ proszą: dajcie nam szanse
tworzenia dodatkowych, płatnych
usług, ale prawo tego zabrania. Stwo-
rzenie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością jest jedynym wyjściem.
I nic się nie zmienia, jeśli chodzi
o własność: to jest nadal szpital, któ-
rego właścicielem w stu procentach
jest samorząd województwa, tyle że
inaczej zarządzany, jako spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

– Która może upaść, w przeciwieństwie do
jednostki w dotychczasowej formule
prawnej…
– Może upaść, ale nie musi, a czy

dotychczasowe szpitale, przychodnie
i inne jednostki służby zdrowia nie są
likwidowane, albo nie łączą się z in-
nymi, zdrowszymi ekonomicznie, co
jest formą upadku? Albo organ założy-

cielski, w naszym przypadku – samo-
rząd wojewódzki – wpompuje kolejne
miliony w postaci oddłużenia placówki
służby zdrowia i operacja powtórzy się
od początku. Trzeba to wreszcie prze-
rwać. I to właśnie zrobiliśmy.

– Skoro to takie logiczne i oczywiste, to dla-
czego tak mało jest podobnych decyzji
w kraju, czemu rządowy plan B nie jest
popularny?
– Oczywiście, nie wszyscy radni

byli za. Opozycja szukała sposobów
na opóźnienie decyzji, proponowała
spółkę pracowniczą zamiast spółki
prawa handlowego, czyli faktyczną
prywatyzację. Jednak nie mieli argu-
mentów i udało się nam wygrać to
głosowanie. Cała operacja zakończy
się 30 czerwca, a pacjenci – poza
zmianą tabliczek i pieczątek – nawet
tego nie zauważą.

Rozmawiał AK

W dwadzieścia siedem lat po śmiertel-
nym pobiciu Grzegorza Przemyka mi-
nister sprawiedliwości Krzysztof
Kwiatkowski skierował do Sądu Naj-
wyższego wniosek o kasację umorzenia
sprawy oskarżonego zomowca. Tym
samym jest szansa, że przynajmniej ta
zbrodnia nie pozostanie bezkarna, jak
tyle innych, dokonanych „przez niezna-
nych sprawców”.

Minęło dwadzieścia lat od czasu,
kiedy urocza aktorka ogłosiła w tele-
wizji, że w Polsce skończył się komu-
nizm, a on ciągle tkwi nie tylko
w niektórych głowach, ale także w in-
stytucjach i w prawie. To, co uważano
za prawo w systemie bezprawia, ciągle
traktowane jest jako prawo w pań-
stwie prawa, jaką jest Rzeczpospolita

bez przymiotnika. Wynikają z tego
rozliczne komplikacje i zderzenia li-
tery prawa z jego duchem i logiką.

Sądy wydają się być bezbronne,
ale też nie czynią wiele, aby być nie
tylko w zgodzie z zapisem ustawy,
przyjętej w innej sytuacji prawno-po-
litycznej, ale ze zwykłym poczuciem
elementarnej sprawiedliwości.

Kilka lat temu sąd w dwu instan-
cjach orzekł, że spadek w postaci
praw autorskich po pisarzu Pawle Ja-
sienicy należy się nie córce, tylko sy-
nowi drugiej żony pisarza, tej, która
okazała się ubecką agentką. Paweł Ja-
sienica w końcówce życia czuł się osa-
czony tak bardzo, że w dzienniku
zapisał: „Nie jestem panem własnych
szuflad”. Po śmierci pisarza w 1970
roku prawa autorskie odziedziczyła

żona-agentka, a po niej syn. Ale do-
piero dotarcie do teczek w IPN po-
zwoliło odkryć ponurą prawdę, kim
była owa pani o pseudonimie „Ewa”
i skierowanie do sądu sprawy
o zmianę spadkobiercy. Dla sądu jed-
nak było ważne tylko to, że minął ter-
min (trzy lata po śmierci), w którym
można było uznać spadkobierczynię
za niegodną spadku. Prawa autorskie
w końcu przypadły córce, ale w wy-
niku wniesienia zupełnie innej
sprawy, do innego sądu i mistrzostwu
adwokata.

Prawdziwą drogę przez mękę
przechodzą przedwojenni właściciele
majątków, które odebrano im bądź to
prawem kaduka, bądź nawet zgodnie
z ówcześnie obowiązującym prawem,
jeśli chcą odzyskać dom, dwór, firmę,

ziemię. Po zmianie w 1989 roku zna-
leźli się młodzi entuzjaści, którzy bu-
dowali w Polsce nowy ład
gospodarczy, tworzyli instytucje
rynku kapitałowego, przeprowadzali
prywatyzację majątku państwowego.
„Nikt nie miał głowy i serca do repry-
watyzacji” – mówił jeden z owych en-
tuzjastów. I nie znalazł się do tej pory
nikt, komu naprawdę sprawy zwrotu
majątków ległyby na sercu i w głowie.

Sprawy w sądach i urzędach ciągną
się latami, bo zwykle naprawdę zainte-
resowani są obecni użytkownicy, dla
których każdy dzień przewleczenia
sprawy to są bardzo konkretne pienią-
dze. Tak, jak to się dzieje ze zwrotem
Domu Towarowego Braci Jabłkow-
skich, o czym pisaliśmy szerzej w „PO-
głosie” rok temu, w lutym 2009 roku).

Po dwudziestu niemal latach żmudnego
odwracania skutków procesu, który
w 1950 roku trwał zaledwie parę godzin,
w czasie których Józefa Jabłkowskiego
w asyście ubecji z Domu wygoniono,
a majątek zabrano, sytuacja stanęła
w martwym punkcie w Urzędzie Miasta
st. Warszawy. Mimo to, że zgodnie
z „decyzją ostateczną i nieodwołalną”
Dom Towarowy winien być przekazany
spółce Braci Jabłkowskich.

Decyzja taka w naszym prawo-
rządnym państwie, jak widać, niewiele
znaczy wobec potęgi bezprawia repre-
zentowanego przez wszechpotężnego
Jerzego Kowalewskiego, który każ-
dego dnia, o który przewlecze wyda-
nie DTBJ, zarabia kilkanaście tysięcy
dolarów. Polecamy w ciemno tego
pana opiece CBA. EMB

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Jerzy Łużniak

Był wybór: plan B albo koniec

Zadłużenie na ponad 50 mln zł nie pozwalało na dalsze prowadzenie szpitala FOTO EN

DLACZEGO SPRAWY W SĄDACH I URZĘDACH CIĄGNĄ SIĘ LATAMI

Od 1 kwietnia
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Litera prawa zderza się nie tylko z jego duchem i logiką, ale i poczuciem sprawiedliwości



Barack Obama nie był pierwszym poli-
tykiem, który swoją kampanię wybor-
czą oparł na internecie. Ale to właśnie
on i jego ludzie wznieśli polityczny web-
marketing na nieznane dotąd wyżyny.
Jak tego dokonali?

Zasada 1 – skorzystaj z doświadczeń poprzed-
ników (i zdobądź ich poparcie)
Zaczęło się od Howarda Deana,

gubernatora stanu Vermont, który
kandydował w prawyborach Partii
Demokratycznej na prezydenta
w 2004 roku. Jego doradca ds. inter-
netu Zephyr Teachout założył wów-
czas firmę Blue State Digital, która
stworzyła serwis, mający pomóc Dea-
nowi w mobilizowaniu zwolenników
w sieci. Kandydaturę Deana poparło
138 tysięcy internautów, którzy po-
prowadzili jego kampanię wyborczą w
820 miejscowościach i wpłacili na nią
27 milionów dolarów.

Dla establishmentu Partii Demo-
kratycznej Howard Dean miał jednak
zbyt wiele wad: małe doświadczenie,
lewicowe poglądy, był gubernatorem
najbardziej liberalnego stanu w USA.
Ale przede wszystkim jego kandyda-
tura nie była akceptowana przez par-
tyjną bazę, tzw. clintonowców, którzy
zdecydowanie popierali Johna Ker-
ry’ego.

Okazja do pozbycia się outsidera
nadarzyła się po konwencji w Iowa,
kiedy po wygraniu pierwszych pra-
wyborów Dean zaczął spontanicznie
krzyczeć do mikrofonu, co pokazały
wszystkie stacje telewizyjne. Ośmie-
szony i upokorzony przez liderów
własnej partii kandydat wycofał się
z wyścigu. Na pocieszenie wybrano go
w 2005 roku na szefa narodowego ko-
mitetu Partii Demokratycznej (czyli
przewodniczącego partii), ale w USA
jest to mało znaczące stanowisko.

Dean nie zapomniał jednak
o upokorzeniu. Okazja do politycznej
zemsty na clintonowcach trafiła mu
się w 2008 roku, kiedy w dwóch du-
żych stanach – Michigan i na Flory-
dzie – zostały przeprowadzone
prawybory, w których zdecydowanie
wygrała Hillary Clinton. Dean, jako
szef partii, odmówił uznania ich wy-
niku, gdyż zostały przeprowadzone
niezgodnie z harmonogramem, bez
akceptacji kierownictwa partii. De-
cyzja ta bardzo pomogła Obamie
w uzyskaniu nominacji.

Zasada 2 – stwórz portal, zmobilizuj internau-
tów (i daj im coś w zamian)
Howard Dean przekazał też szta-

bowi Obamy know-how prowadzenia
kampanii wyborczej w internecie

w postaci firmy Blue State Digital. Jej
informatycy kosztem 1 mln dolarów
zbudowali serwis MyBO (mybaracko-
bama.com). Portal już na wstępie
zmuszał użytkownika do aktywności.
Najpierw trzeba było wybrać stan,
w którym się mieszka, podać miasto
i kod pocztowy. Wtedy można było
otworzyć konto, umożliwiające kon-
takt z regionalnymi społecznościami
popierającymi kandydata.

Serwis oferował wiele sposobów
uczestnictwa w kampanii: od wpłace-
nia datku po aktywną agitację wybor-
czą. Umożliwiał ją dołączony do
serwisu program „Sąsiad z sąsia-
dem”, dzięki któremu wolontariusze
mogli sprawdzić, kto w najbliższej
okolicy wciąż nie zadeklarował na
kogo będzie głosować. Do programu
dołączona była instrukcja, jak przeko-
nywać niezdecydowanych.

Wolontariusze mogli się też wcie-
lić w rolę telemarketerów i pobrać
listę numerów telefonów, na które na-
leżało zadzwonić oraz narzędzia do
raportowania wyników. Preferujący
bardziej wirtualne kontakty dostawali
linki do serwisów społecznościo-
wych, na których mogli publikować
wpisy, dyskutować na forach czy pro-
stować nieprawdziwe informacje za
pośrednictwem strony www.fighthes-
mears.com (zwalczajoszczers-
twa.com).

Efekt? W kulminacyjnym punkcie
kampanii wyborczej portal MyBO
miał 2 miliony zarejestrowanych użyt-
kowników zorganizowanych w 35 ty-
siącach grup wolontariuszy, którzy
pomogli w przeprowadzeniu 75 ty-
sięcy lokalnych kampanii. Za jego

pośrednictwem zebrano na kam-
panię ponad 500 mln dolarów
(poza internetem – 156 mln do-
larów) dzięki czemu Barack
Obama, jako pierwszy kandydat
na prezydenta USA, mógł zre-
zygnować z wynoszącej 84
mln dolarów państwowej do-
tacji.

To nie wszystko. Jak poli-
czono, nawet gdyby każdy z zare-
jestrowanych na MyBO wolontariuszy
przepracował na rzecz kampanii tylko
10 minut i tak dałoby to gigantyczną
liczbę ponad 333 tysięcy roboczogo-
dzin (czyli 14 tysięcy dni) poświęco-
nych na rzecz jego zwycięstwa.

Co wolontariusze dostali w za-
mian za swoje zaangażowanie? Nawet
osoba wpłacająca najmniejszy datek
mogła wylosować kolację z przyszłym
prezydentem. Gdy Barack Obama wy-
brał senatora Joe Bidena jako kandy-
data na wiceprezydenta, jego sztab
najpierw wysłał sms-y z informacją
o tym do osób zarejestrowanych na
MyBO, a dopiero potem poinformo-
wał media.

Zasada 3 – wykorzystaj serwisy społeczno-
ściowe (i pozwól wyborcom dobrze się
bawić)
Z 69 milionów wyborców głosu-

jących na Barracka Obamę 11 milio-
nów zadeklarowało się jako jego
zwolennicy w serwisach społeczno-
ściowych. Konta na nich ma 66 pro-
cent Amerykanów, a co dziesiąty
wykorzystał je do celów związanych
z kampanią wyborczą.

Dlatego już na głównej stronie
MyBO zostały zamieszczone linki do
16 serwisów społecznościowych: od
Facebooka i MySpace po BlackPlanet
(adresowany do czarnoskórych)
i Asian Ave (społeczność Amerykanów
pochodzenia azjatyckiego). Obama
otworzył profile na każdym z nich.

Na samym Facebooku zyskał
3 miliony przyjaciół, którzy stworzyli
500 grup wspierających kandydata,
w MySpace – 900 tysięcy, a na mikro-
blogowym serwisie Twitter – 128 ty-
sięcy. Sztab wyborczy Obamy
otworzył też oddział w grze sieciowej
Second Life, której użytkownicy bu-
dują własną, wirtualną rzeczywistość.
Jednak najwięcej energii poświęcono
serwisowi YouTube, służącemu do
zamieszczania filmów wideo.

W dniu wyborów kanał Obamy li-
czył 1800 pozycji wideo, głównie
z debat i przemówień kandydata (na
kanale Johna McCaina było 320 fil-
mów). Ale największe wsparcie uzys-
kał on od zwykłych internautów,

którzy zamieścili na YouTube 140 ty-
sięcy poświęconych mu wideoklipów.

Znalazły się wśród nich takie pe-
rełki jak „Obama Girl”, w którym go-
rąca Mulatka wyznaje miłość
kandydatowi, „Yes, we can” zbudowa-
nego na wypowiedziach Obamy czy
„Dear Mr. Obama”, który przyciągnął
rekordową liczbę 12,5 miliona wi-
dzów. Klipy były z sympatią komen-
towane przez media, pokazywała je
telewizja CNN. Łączny czas zamiesz-
czonych na YouTube filmów z Obamą
w roli głównej obejrzanych w czasie
kampanii wyborczej wyniósł 15 mi-
lionów godzin.

Zasada 4 – pozyskaj właściwych ekspertów (i
pozwól im działać)
Siłą napędową internetowej kam-

panii Obamy byli główny strateg i do-
radca ds. mediów David Axelrod oraz
szef kampanii David Plouffe. Obama
znał ich jeszcze z 2004 roku, kiedy po-
prowadzili jego zwycięską kampanię
wyborczą do Senatu. To właśnie Axel-
rod był autorem hasła „Change”
(Zmiana) i pomysłodawcą oparcia
kampanii na internecie.

Doradcą sztabu Obamy ds. tech-
nologii został Eric Schmidt, prezes
zarządu Google. Sztab wsparła także
grupa analityków z tej firmy. Ich rola
w toczącej się w internecie wojnie

kandydatów była nie do przecenienia.
Barack Obama miał bowiem bardzo
silny negatywny elektorat: w sieci co
chwila pojawiały się „newsy”, że jest
muzułmaninem, a nawet ma powiąza-
nia z terrorystami.

Na słowa typu „Obama terrorist”
itp. eksperci wykupili w firmie Google
linki sponsorowane, które wyświet-
lały się na samej górze wyszukiwarki
i prowadziły internautów na stronę
www.fighthesmears.com (zwalcza-
joszczerstwa.com), gdzie znajdował
się tekst demaskujący kłamstwo i jego
autorów. Potrafili też wykorzystywać
popularne w sieci tematy. Gdy np.
upadł bank Lehman Brothers, zaczęli
tak konstruować informacje o kandy-
dacie, że po wpisaniu słowa „Leh-
man” wyszukiwarka wyświetlała
strony powiązane z Obamą.

W internetowej kampanii wybor-
czej Baracka Obamy nie było „usta-
wianych” fotografii kandydata i jego
rodziny oraz „newsów” na temat pry-
watnego życia. Serwis MyBO był kon-
kretny – przedstawiał informacje,
plany i programy, zachęcał do działa-
nia i ostro atakował kontrkandydata.

To właśnie spodobało się inter-
nautom.

Andrzej Fedorowicz
dziennikarz, współpracownik organizacji pozarzą-

dowych, prowadzi szkolenia i projekty internetowe
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Największe wsparcie Obama dostał od internautów, którzy za-
mieścili na YouTube 140 tys. wideoklipów o nim FOTO CORBIS

Pionierska kampania Obamy

Serwis
mybaracko-
bama.com
oferował
wiele
sposobów
uczestnictwa
w kampanii
wyborczej

“

Z wirtualu do realu
czyli jego droga
do Białego Domu
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Błyskawiczny kurs komunikacji medialnej „POgłosu”

Jutro? To już było wczoraj

Dawno już minęły czasy, kiedy dzienni-
karz pytał, bo chciał się czegoś dowie-
dzieć, polityk odpowiadał, dziennikarz
dopytywał, prosił o wyjaśnienia, tak,
aby każdy słuchacz, widz, czytelnik
mógł dokładnie zrozumieć daną kwes-
tię. Teraz celem dziennikarza, zgodnie
z wymogami jego wydawcy, albo włas-
nymi ambicjami, jest zagonienie poli-
tyka do kąta i skopanie go, bo tylko
z tego jest widowisko.

Słuchacz, widz, czytelnik nie mają
niczego wiedzieć, ani rozumieć. Oni
mają mieć emocje – mają lubić bądź
nie lubić, kochać lub nienawidzić.
Tylko bowiem silne emocje „przy-
wiążą” go do głośnika czy ekranu.
A tylko taki przywiązany widz jest

cenny dla reklamodawców, bez któ-
rych biznes medialny przestałby być
biznesem.

W ten sposób media utraciły
swoją funkcję informacyjną, eduka-
cyjną, obywatelską. Media nie poma-
gają w tworzeniu, czy rozwijaniu się
społeczeństwa obywatelskiego. Prze-
kaz medialny, który kształtuje się
według schematu: „Kowalski powie-
dział, że pan jest świnia. Co pan na
to?” Następna stacja podaje: „Mali-
nowski w odpowiedzi na oszczercze
stwierdzenie Kowalskiego, jakoby był
świnią, odpowiedział, że Malinow-
skiemu cuchnie z gęby, śmierdzą nogi
(niepotrzebne skreślić)”. Przez na-
stępne dni przez wszystkie media
przewala się tsunami wypowiedzi na

ten szalenie ważny dla biegu spraw
państwowych temat, dopóki inny
Iksiński nie zarzuci Igrekowskiemu,
że mlaszcze przy jedzeniu. I jest nowa
sprawa.

Politycy wchodzą w ten schemat
jak w masło. Można odnieść wraże-
nie, że tej dziennikarskiej falangi prze-
walającej się przez sejmowe korytarze
zwyczajnie się boją. Wiadomo, z prasą
nikt nie wygrał.

I tak kręci się machina, produku-
jąca obywatelskich ignorantów, ludzi
bez właściwości, którzy o problemach
państwa i świata, w którym żyją wie-
dzą tylko tyle, że Doda warta jest 160
mln złotych.

Debaty polityków sprowadzają się
zaś do powtarzania: „Ja panu nie prze-

rywałem”, bądź jednoczesnego mó-
wienia przez kilka osób, co na antenie
tworzy niemożliwy do zrozumienia
i zniesienia jazgot.

Wywiady jeden na jednego, czyli
jeden polityk na jednego dziennika-
rza, zwykle służą dziennikarzowi do
wdeptania rozmówcy w glebę, niedo-
puszczenia do logicznej odpowiedzi
na żadne pytanie i nękania: „A dla-
czego pan/pani nie zrobiła tak a tak?”.
Rekordzistką okazała się gwiazda nad
gwiazdami, która przez 15 minut
wmawiała minister Ewie Kopacz, że
chce ona koniecznie testować szcze-
pionki przeciwko grypie na ciężar-
nych kobietach.

Politycy potulnie godzą się na
takie metody, znosząc w dodatku

obelgi i wybrzydzanie na jakość
klasy politycznej. I jakoś nikt nie
śmie się odwinąć, zażądać innego te-
matu rozmowy niż Iksiński kontra
Ygrekowski, albo niekończące się
debaty, kto zostanie kandydatem na
kandydata.

Dzieje się tak z prostego powodu.
Żeby poprowadzić rozmowę na temat
plusów i minusów jakiegoś rozwiąza-
nia, trzeba choć trochę na dany temat
wiedzieć. A o to najtrudniej, za to nikt
nie zapłaci, nagrody nie da. Liczy się
draka.

O tym, jak przerywać ten cho-
choli taniec polityki z mediami ra-
dzimy na profilu „POgłosu”
w Facebooku. Ale tylko znajomym!

EMB

JAK SOBIE Z TYM RADZIĆ – SPRAWDŹ NA FACEBOOKU

Celem dziennikarza jest zagonienie polityka do kąta

Jeśli w tym artykule opiszę coś super-
nowego, co zrewolucjonizuje po raz ko-
lejny nasz sposób komunikowania się
i inne zwyczaje społeczne, mogę być
prawie pewny, że za miesiąc ta informa-
cja będzie miała charakter muzealny,
a za kilka miesięcy na rynku znajdziemy
drugą, poprawioną wersję zapowiada-
nej nowinki. Przyjmijmy zatem od razu,
że zawarte tu informacje są wczorajsze
i trzeba je sobie zaktualizować sięgając
do źródeł internetowych.

Na początek trochę mody w świe-
cie internetu. W pierwszej dekadzie
XXI wieku skończył się czas przaś-
nych, podobnych do siebie jak dwie
krople wody stron internetowych. Mi-
nęło panowanie małych literek i nie-
wielkich, jednakowego rozmiaru
obrazków – trwa wielka akcja projek-
towania nowego wyglądu stron, na
których królują duże fotografie, wiel-
kie litery i interaktywność. Oto lista
9 wybranych trendów tej mody obo-
wiązującej do końca 2009 roku:

Rozbudowana interaktywność.
Mnóstwo klawiszy wyboru, suwa-
ków, przewijanych obrazków.

Prezroczystość. Prześwitujące
ramki na zdjęciach, przezroczyste
napisy. Ta moda zdaje się przeni-
kać z gazet papierowych.

Wklęsłe litery. Nie wiem, jakie to
ma znaczenie, że wklęsłe a nie wy-
pukłe, ale z modą się nie dyskutuje.
Ogromne tytuły i nie tylko. Do tej

pory tekst mógł być tylko trochę
większy albo trochę mniejszy, cień-
szy albo grubszy. Teraz wkracza do
akcji typografia: pięknie skrojone
fonty w kompozycjach dowolnego
kształtu i rozmiaru, jak w koloro-
wym magazynie.

Mnogość wyskakujących okienek
z uzupełniającymi informacjami,
formularzami do wypełnienia, in-
fografikami służącymi lepszemu
zrozumieniu przekazu.
Okienka z filmami, animacjami,
przekazem telewizyjnym na żywo.
Bez tego nie ma już poważnej
strony.
Koniec klasycznego rozwiązania
graficznego: płaski obrazek na
górze, dwa węższe teksty po bo-
kach, jeden szerszy w środku i małe
fotografie. Nadchodzi bogata gra-
fika rodem z magazynu ilustrowa-
nego, pełna pięknych zdjęć.

Karuzela. To taki gadżet z obraz-
kami przesuwającymi się poziomo
albo pionowo za ruchami myszy.
Jak kliknąć, jeden obrazek się po-
większy. Widać wszyscy lubią ga-
dżety.

Wizytówki. Coraz więcej stron za-
czyna się (w lewym górnym rogu)
od króciutkiego tekstu wyjaśniają-
cego kim jesteśmy. Ten tekst stał
się bardziej ważny, niż logo firmy.
Poza modą wyraźnie widać, że

nadszedł czas internetu mobilnego.
Każdy nowy model telefonu komórko-

wego łączy się z internetem, to znaczy
odbiera i wysyła e-maile, przegląda
strony internetowe. Możemy telefonem
fotografować, filmować, oglądać na
wyświetlaczu fotografie i filmy, a nawet
przeglądać mapy. Najnowszą propozy-
cją standardową telefonii komórkowej
jest nawigacja satelitarna.

Każdy operator komórkowy ofe-
ruje modem sieci bezprzewodowej za-
pewniający połączenie komputera
z internetem w dowolnym miejscu.
Dotychczas był tylko jeden kłopot
ograniczający zachwyt nad tymi możli-
wościami: rozmiar wyświetlacza. Jak tu
oglądać film, stronę internetową, film,
dłuższy tekst na ekraniku kilkucenty-
metrowej szerokości?

Tego kłopotu już nie ma. Jest tablet
– płaska tabliczka formatu niedużej
książki będąca w całości ekranem do-
tykowym. Dwadzieścia lat temu ist-
niały telewizory przenośne o takich
ekranach, a laptopy miały takie moni-
tory. Format małej książki zawsze był
poręczny.

Jeśli to mało, do tabletu można
podłączyć zewnętrzny monitor albo
po prostu telewizor. Mamy więc prze-
nośne urządzenie mieszczące się
w dużej kieszeni płaszcza, które może
być komputerem, książką, gazetą, te-
lewizorem, notatnikiem (na ekranie
wyświetla się dotykowa klawiatura
normalnej wielkości), kalendarzem,
czym chcemy. Telefon? Także, wy-
starczy zainstalować program Skype.

Pół roku temu pisałem na blogu, że
gazetę internetową niewygodnie się
czyta w wannie, na przystanku, w ka-
wiarni albo, za przeproszeniem, w toa-
lecie. Laptop na kolanach grzeje, buja
się i może spaść. Już po kilku miesią-
cach dostałem odpowiedź na te wątpli-
wości: na wystawach sprzętu elek-
tronicznego można zobaczyć prototypy
elastycznych tabletów, które dadzą się
zwinąć w rulon, złożyć na pół albo za-
winąć na przegubie, jak bransoletkę.

Kiedy to będzie u nas dostępne?
Najmłodsze dziecko firmy Apple, tablet
iPad, urodzony 27 stycznia 2010 roku
kosztuje 500 dolarów. To cena niezbyt
drogiego laptopa i lepszej klasy telefonu
komórkowego. Taka cena wystarczy,
żeby w kilka miesięcy funkcjonalna za-
bawka zamieniła się w powszechnie
używany standard. Poprzedniej nowości
Appla (2007), telefonu iPhone, będącego
jakby mniejszą, skromniejszą wersją
iPada sprzedano do września ubiegłego
roku 5,2 miliona sztuk. Doliczając do
tego podobne „smartphony” innych
firm możemy osiągnąć nawet liczbę 30
milionów.

Mobilny internet i stosunkowo
tanie urządzenia do jego używania
oznaczają powiększenie internetowej
społeczności. To już nie jest kwestia
nakładów finansowych państwa, ale
zwyczajnej konkurencji rynkowej kon-
cernów telekomunikacyjnych i tele-
wizji. Nie wspominałem o telewizji? Na
walentynki TVN i Onet ogłosiły udo-

stępnienie za darmo telewizji na życze-
nie, właśnie w internecie. Kilkaset pro-
gramów, w tym kilkadziesiąt polskich,
dostępnych na tablecie w kieszeni, bez
anteny, kabli, dekoderów. W pakiecie
z internetem, telefonem, pocztą. To do-
piero wizja zmiany!

Opisane tu urządzenie nie jest je-
dyne. Nie wspomniałem na przykład
o netbookach, małych przenośnych
komputerach wielkości tabletu, produ-
kowanych masowo przez każdą liczącą
się w branży firmę. Każdy, kto planuje
rozwój własnych kontaktów społecz-
nych w perspektywie większej niż mie-
siąc musi brać pod uwagę nieustanne
zmiany narzędzi komunikacji. Jak sku-
tecznie wygrywać wykorzystując te
zmiany można zobaczyć na przykładzie
udanej kampanii wyborczej prezydenta
Baracka Obamy, opisanej w tym nu-
merze „POgłosu”.

A jak wygląda Twoja strona inter-
netowa? Czy wiesz jak się wyświetla na
ekranie telefonu komórkowego?
Sprawdź, czy jest modnie zaprojekto-
wana, czy też wygląda na przestarzałą
i amatorską? Dowiedz się z internetu,
czy nie przeoczyłeś pojawienia się no-
wego urządzenia, które zrewolucjoni-
zowało komunikację między ludźmi
i przyda się w realizacji Twoich pla-
nów.

O ocenie wartości stron interneto-
wych w następnym wydaniu „PO-
głosu” i blogu „ePOgłos”.

Jacek Gałązka

Wklęsłe litery pojawiły się w
tym sezonie znienacka FOTO PO

Przezroczystości do tej pory królowały na stronach kolorowych ma-
gazynów. Teraz panoszą się na witrynach internetowych FOTO PO

Strony skłaniające czytelnika do aktywności: przesuwania suwaków,
wybierania, naciskania, wydają się bardziej atrakcyjne FOTO PO
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Oni czują się jak armia gotowa na pod-
bój Europy. Tyle że bez marszałka,
który wskaże kierunek „do ataku”. Nie
na żaden bój polityczny, który śledzą
wszystkie media, ale na prawdziwy
podbój, którego nie śledzi nikt, bo
mało kogo to obchodzi.

Mówiło się z pogardą „JBR
–PGR”. Czym dla rolnictwa były
PGR, tym dla nauki były JBR, czyli
Jednostki Badawczo-Rozwojowe,
szczególny relikt minionego ustroju,
połączenie przedsiębiorstwa z pla-
cówką naukową. Bez poważania
w świecie nauki, bez efektów ekono-
micznych. JBR-y miały specjalizować
się we wdrażaniu nowych technolo-
gii i je ulepszać. Wdrażanie nowych
technologii nie było bowiem po-
wszechnym zwyczajem każdej spółki,
która coś produkowała, tak samo, jak
nie było spółek, tylko przedsiębior-
stwa, których celem był nie kapitalis-
tyczny zysk, tylko socjalistyczne
zaspokajanie potrzeb społecznych.

Po tym, jak późną jesienią 1989
roku wicepremier Leszek Balcero-
wicz „wyciął nam numer”, PGR pa-
dały, JBR padały. Z 400 JBR ostało się
120, większość w bardzo kiepskiej
kondycji. Aliści, tak jak na mapie Pol-
ski znajdują się świetnie zarządzane
kombinaty rolne – przeważnie
w Wielkopolsce – tak na firmamen-
cie JBR najjaśniejszą gwiazdą błysz-
czy PIAP – Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów. Zawsze cie-
szył się dobrą opinią, dzięki temu wy-
startował do wolności gospodarczej
z dobrej pozycji i potrafił wykorzys-
tać szansę, potrafił budować prze-
wagi konkurencyjne w oparciu
o kapitał intelektualny, innowacyj-
ność i kreatywność.

Na przedpolach Warszawy
w gmachu z epoki Gierka pachnie
Europą już od wejścia, ba, od zjazdu
z ulicy. Każdy, kto jadąc samocho-
dem szuka numeru domu, wie, jak

trudno wypatrzyć małą tabliczkę,
często zasłoniętą drzewem. Wi-
doczny z daleka numer na dużej tab-
licy ustawionej wprost wzroku
kierowcy, porządnie odśnieżony par-
king, wnętrza urządzone ze smakiem
i prostotą sygnalizują, że tutaj ktoś
myśli. Jedna sekretarka zawiaduje
organizacją pracy pięciu dyrektorów,
ma pod swoją pieczą dwanaście sa-
mochodów, z których korzysta, kto
potrzebuje, kierowcy służbowi nie
istnieją.

Pracują tutaj młodzi ludzie, nie-
którzy wrócili z Irlandii. Bo dla nich
to jest Europa – konkurencyjny
warsztat pracy na światowym pozio-
mie. PIAP dał okazję ludziom otwo-
rzyć drzwi do świata. Podniecają ich
perspektywy, bo motto instytutu
brzmi: „To, co jest do pomyślenia, jest
do zrobienia”. Szef nie jest od tego,

żeby pilnować pracowników, tylko,
jak mówi dyrektor (niemłody), po to,
żeby tchnąć ducha niepokory w sto-
sunku do zastanego.

Nowoczesna organizacja pracy
łączy się z trochę staroświeckim mo-
delem starszego mentora otoczonego
kilkoma młodymi, bardzo młodymi,
którzy na wyprzódki lecą do przodu.
Mają znakomity sprzęt, najnowsze
oprogramowania do projektowania
3D, dobre płace, dumę z tego, co
robią. Dostają mnóstwo nagród, a po-
licja nie wlepia im mandatów. No bo
jak wlepić mandat komuś, dzięki
komu nie trzeba narażać własnego
życia? A to właśnie w PIAP robi się
roboty na użytek policji, antyterro-
rystów, wojska i każdego, komu są
potrzebne. Robot widzi, robot wszę-
dzie wlezie jak pająk albo krab, wy-
ciągnie żołnierza spod ostrzału,

wyniesie ładunek wybuchowy. Ro-
boty są przyszłością wojska. Po co
narażać życie żołnierza? Po robocie
nikt nie płacze. Choć za robota się
płaci, to robot jest tańszy. Jego śmierć
nie pociąga za sobą kosztów politycz-
nych. W przyszłości aż 30 procent
stanu osobowego armii mogą stano-
wić bezosobowe roboty.

Żeby robot mógł się samodzielnie
poruszać, musi mieć opisane para-
metrycznie wszystko, co znajduje się
w jego polu „widzenia”. No, a jak opi-
sać konia, skoro „koń, jaki jest każdy
widzi”? – Łatwiej konia, niż szafę
– śmieje się specjalista od roboto-
wego „wzroku”, Lech Szumilas, który
właśnie wrócił z Irlandii w blasku
sławy znakomitego wizualisty.

Roboty, jak ludzie, są duże i małe,
szybkie i zwinne, powolne i silne.
Włażą po schodach, zasuwają truch-

cikiem, jak trzeba, podrapią po ple-
cach.

Roboty są dumą i wizytówką
PIAP. Ale w ubiegłym roku nagrodę
„Teraz Polska” dostali za tachograf
kolejowy. Co chcieliby jeszcze zrobić?
Robota, który przelezie szczeliną pod
drzwiami, śmigłowiec bezzałogowy,
balon stratosferyczny. I chcieliby,
żeby za ich sprawą, za sprawą mło-
dych naukowców gruntowało się
przekonanie, że u nas w Polsce może
dziać się dobrze, że Polak potrafi.
O pieniądze nie proszą, bo nawet
w kryzysie osiągają bardzo dobre wy-
niki, w ubiegłym roku wartość sprze-
daży osiągnęła 41 mln zł.

W maju, w scenerii pięknych
ogrodów, dumy instytutu, organizują
„noc robotów”. Na pewno o tym na-
piszemy, a kto to zechce zaszczycić i
pokazać? EMB

Pan prezydent jest pełen troski o oby-
wateli. Na grypę wzywa swoje Biuro Bez-
pieczeństwa Narodowego. Na szpitale –
też ono ma być lekarstwem (o ile an-
kieta, rozesłana do wszystkich, coś przy-
niesie). Na kryzys globalny i starzenie się
społeczeństwa polskiego recepty ma
znaleźć Narodowa Rada Rozwoju (już raz
się zebrała). A gdy w kopalni zdarzy się
katastrofa, prezydent występuje z zapo-
wiedzią inicjatywy ustawodawczej.

W Katowicach odbyła się konfe-
rencja poświęcona bezpieczeństwu
pracy, i tam pan prezydent zaanonso-
wał znowelizowanie ustawy o swobo-
dzie gospodarczej z 2004 roku, którą
zmieniano już kilkakrotnie, ostatni raz
– w 2009 roku. L. Kaczyński stwier-
dził, że w Polsce powraca tendencja do
unikania kontroli w przedsiębior-
stwach, czemu sprzyja zapis nakazu-
jący zgłaszanie kontroli na tydzień
z góry. Skrytykował też inny zapis,
ograniczający limit dni kontroli w jed-

nej firmie w ciągu roku. Zdaniem pre-
zydenta, obecna ustawa w stosunku
do potrzeb nadzoru na przykład nad
bezpieczeństwem pracy jest „kagań-
cowa”. „Stąd występujemy z projek-
tem zmiany tej ustawy, która likwiduje
w ogóle inspekcję pracy jako przed-
miot objęty tą ustawą i która likwiduje
owe limity czasowe” – tłumaczył
swoje stanowisko L. Kaczyński.

Ostro o pomysłach prezydenta
wypowiada się były wiceminister gos-
podarki, Adam Szejnfeld, obecnie szef
Zespołu Ekspertów ds. Finansów,
Gospodarki i Rozwoju Przedsiębior-
czości Platformy Obywatelskiej. Jego
zdaniem ustawą o swobodzie działal-
ności gospodarczej „udało nam się
osiągnąć złoty środek, a więc równo-
wagę pomiędzy wolnością gospodar-
czą a obowiązkami państwa dbania
o bezpieczeństwo społeczne.”

Przeciwników swobody gospo-
darczej najbardziej drażni to, że wed-
ług artykułu 79 ustawy „organy

kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę
o zamiarze wszczęcia kontroli”. L. Ka-
czyński zapewne sądzi, że w ten spo-
sób kontrolowana firma otrzymała od
ustawodawcy czas na spreparowanie
dokumentów, przygotowanie fałszy-
wych zeznań, ukrycie materialnych
dowodów przestępczej działalności
– słowem możliwość oszukania kon-
trolerów, reprezentujących państwo.
Tymczasem ani pan prezydent, ani
inni przeciwnicy swobody gospodar-
czej nie przeczytali dalszego ciągu ar-
tykułu 79, gdzie posłowie zapisali
wyłączenia, czyli możliwość przepro-
wadzania kontroli z marszu, bez po-
wiadamiania przedsiębiorcy, o ile
zachodzi taka konieczność.

Nieprawdą jest więc, by nowe
przepisy uniemożliwiły kontrole
w określonych sytuacjach, albo
w pewnych przedsiębiorstwach, na
przykład w kopalni, na placu budowy,
w przedszkolu, czy w zakładzie mięs-
nym w sytuacjach ochrony zagrożo-

nego życia i zdrowia, a także środo-
wiska oraz w przypadku zapobiegania
wykroczeniom lub przestępstwom
(także karnoskarbowym). Oczywi-
ście, w kopalni węgla kamiennego
żaden inspektor czy kontroler nie zje-
dzie na dół bez uprzedzenia kierow-
nictwa kopalni: musi się przecież
przebrać, ktoś musi być jego prze-
wodnikiem po chodnikach, wreszcie
– winda też nie jest samoobsługowa.

Ustawy nowelizować zatem nie
warto: trzeba stosować już istniejące
przepisy, które dają wystarczającą
gwarancję państwu i jego organom, że
nie zostaną oszukani przez przedsię-
biorców. Nie ma też potrzeby wymie-
niać tworzenia odrębnych przepisów
dla określonych instytucji kontro-
lnych, jak – wydaje się – chciałby pre-
zydent Kaczyński. „Takie rozwiązania
byłyby wręcz niezgodne ze sztuką pra-
wodawczą i zachęcałyby do wyłącza-
nia spod ogólnych zasad coraz to
nowych instytucji. Doprowadziłoby to

do rozsypania się całego systemu
i powrotu do starych, złych, krytyko-
wanych i szkodliwych rozwiązań”
–stwierdza poseł Adam Szejnfeld.

Podobne zastrzeżenia wrogów
swobody działalności gospodarczej
wywołuje zakaz prowadzenia w firmie
więcej niż jednej kontroli naraz. Znane
są sytuacje, gdy do przedsiębiorstwa
wkracza kontrola, zanim poprzednia
zamknie za sobą drzwi. Art. 82 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej
dopuszcza wejście kolejnej kontroli do
firmy, jeśli zapobiec to może przestęp-
stwu, albo gdy zagrożone jest życie,
zdrowie bądź środowisko.

Problem przeciwników wolności
gospodarczej – do czego nigdy
w życiu oni się nie przyznają – leży
w tym, że w głębi duszy nie lubią
przedsiębiorców. Kołacze się w nich
niechęć, wyniesiona może jeszcze
z PRL, do tzw. inicjatywy prywatnej.
Mam nadzieję, że nie jest to przypadek
pana prezydenta. Piotr Rachtan

OBSERWATOR PREZYDENCKI

BBN jest dobry na grypę i na szpitale. A na wzrost – Narodowa Rada Rozwoju

Warszawski PIAP tworzy technologiczne cuda

Po robocie nikt nie płacze

Roboty są przyszłością wojska. Ich śmierć nie pociąga za sobą kosztów politycznych FOTO PO

Pracują tutaj
młodzi ludzie,
niektórzy
wrócili
z Irlandii.
Bo dla nich
to jest
warsztat
pracy
na światowym
poziomie.
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