
Z Ewą Stan kie wicz, przed jej przy lo tem do Ka na dy, roz -
ma wia Alek san der Ryb czyń ski
Alek san der Ryb czyń ski: Jest Pa ni re ży se rem fil mo wym 
i dzien ni ka rzem. W swo jej twór czo ści jest Pa ni bar dzo
kon se kwent na, po dej mu jąc te ma ty trud ne, nie wy god -
ne i ma ją ce na ce lu po ru sze nie su mień. Pa mię ta Pa ni
o tych, o któ rych pra wie wszy scy już za po mnie li: Ewie
Ku ba sie wicz, Mie czy sła wie Gi lu, Grze go rzu Po piel czy ku,
Krzysz to fie Wol fie i wie lu in nych. Wy star czy obej rzeć
„Trzech kum pli”, „So li dar nych 2010” i „Li stę pa sa że rów”,
by do my ślić się, że wy cho wa ła się Pa ni na „Prze sła niu
Pa na Co gi to” - „bądź wier ny, idź”. Czy chcia ła by Pa ni,
by śmy uwie rzy li, że sztu ka mo że zmie niać świat i lu dzi?

Ewa Stan kie wicz: Sztu ka mo że zmie niać
świat i lu dzi, bo sztu ka to ko mu ni ko wa nie się
czło wie ka z czło wie kiem, spo tka nie, któ re mo -
że przejść bez echa, ale tak że mo że zmie nić
nas trwa le: wzbo ga cić, cza sem też i ska le czyć.
Ja nie wy bie ram te ma tów z in te lek tu al ne go klu -
cza. Bar dziej kie ru ję się cie ka wo ścią, emo cja -
mi i po trze bą prze ko na nia, że coś jest waż ne.
Bo film wy ma ga po świę ce nia cza su, uwa gi, sił,
któ re szko da trwo nić na mar ne. 
A.R.: Pa ni od wa ga i bez kom pro mi so wość bu -
dzi po dziw wie lu Po la ków. Po rów nu je się Pa -
nią do Jo an ny d'Arc, Emi lii Pla ter. Spójrz my

jed nak na to ina czej: dla cze go ra cjo nal na oce na rze czy wi sto ści, sprze ciw
wo bec kłam stwa, łaj dac twa i zbrod ni bu dzi ty le emo cji? Dla cze go Pa ni
głos nie nik nie w chó rze po wszech ne go sprze ci wu? Dla cze go, przy po -
zo rach wol no ści, wo ła nie o praw dę sta ło się tak kło po tli we, a cza sa mi nie -
bez piecz ne?
E.S.: Bar dzo nie lu bię tych po rów nań. Po pierw sze, te pa nie chy ba nie -
zbyt szczę śli wie skoń czy ły (cie ka we, ja kie by ły, czy mo gła bym się z ni mi
za przy jaź nić...). Ja nie mam w so bie nic z nie ska zi tel nej po sta wy. Mnó -
stwo wła snych wad, za li czo nych upad ków, tak że w ostat nim cza sie. Nie
lu bię tych po rów nań, bo one wy da ją mi się śmiesz ne w ze sta wie niu ze
mną, a tak że w ja kiś spo sób ogra ni cza ją – nie chcę pil no wać się, czy coś
pa su je do ob ra zu, czy nie. Mam du żą po trze bę wol no ści, tak że w kwe stii
in dy wi du ali zmu, któ ry ce nię u in nych osób i sta ram się w so bie go nie cen -
zu ro wać. No i jesz cze dla cze go bro nię się rę ka mi i no ga mi przed za cy to -
wa ny mi przez Pa na po rów na nia mi: je śli pró bu je się ro bić bo ha te ra 
z ko goś, kto po pro stu mó wi to, co my śli, i sta ra się ra cjo nal nie pa trzeć na
świat – to jak to świad czy o rze czy wi sto ści i o śro do wi sku? My ślę, że ta -
kie go bo ha te ra, któ ry mó wi to, co my śli, i sta ra się dą żyć do ce lu – na wet
je śli to wy ma ga od wa gi – każ dy mo że zna leźć w so bie.

A.R.: Smo leńsk nie tyl ko ob na żył praw dzi we ob li cze Pol ski po „okrą głym
sto le”, ale tak że zmie nił ży cie wie lu Po la ków, dla któ rych wcze śniej kwe -
stie nie pod le gło ści, pa trio ty zmu i god no ści na ro do wej roz pły wa ły się w ilu -
zo rycz nym po czu ciu wol no ści i przy na leż no ści do wspól no ty eu ro pej skiej.
Spra wa wy ja śnie nia za ma chu smo leń skie go dla czę ści z nas sta ła się
praw dzi wym „We ster plat te”, któ re go nie moż na opu ścić (by na wią zać do
słyn nej ho mi lii Ja na Paw ła II) Więk szość spo łe czeń stwa jest jed nak przy -
gnę bia ją co bier na. Dla cze go Po la cy tak ła two uwie rzy li w kłam stwo, dla -
cze go nie wy szli po za ma chu na uli ce?
E.S.: Smo leńsk to wiel ka hań ba, po rów ny wal na z Tar go wi cą. Wy sta wi li -
śmy na śmierć pre zy den ta i in ne bar dzo waż ne dla Pol ski oso by, a po tem
jesz cze zhań bi li śmy i spo nie wie ra li śmy ich pa mięć, zo sta wi li śmy na pa -
stwę KGB-owców ich cia ła i pa mięć. Po zwo li li śmy, że by na na szych
oczach na sze pań stwo po pro stu roz sy pa ło się. I mil cze li śmy. Nie chwy -
ci li śmy za broń. Nie zro bi li śmy nic sku tecz ne go. Nie wiem, dla cze go. Lęk,
bier ność, wy go da, nie wie dza – nie wiem. Część Po la ków to są lu dzie wy -
cho wa ni przez funk cjo na riu szy ko mu ni stycz ne go re żi mu, któ rzy prze ka -
za li dzie ciom swo ją men tal ność i sys tem war to ści. Część to po ko le nie
„wy ho do wa ne” na Ga ze cie Wy bor czej – na an ty war to ściach i za mę cie wy -
ni ka ją cym z za kła ma nia. Tak że grunt był i two rzył się od koń ca woj ny,
przez III RP. In na spra wa, że ro ze rwa nie sa mo lo tu z pol skim pre zy den -
tem by ło wiel kim za sko cze niem. Za raz też po ja wił się strach. Da li śmy się
spa ra li żo wać, choć od ruch, pierw sza re ak cja, to by ło wyj ście na uli cę –
wy star czy wspo mnieć Kra kow skie Przed mie ście z wte dy. Bar dzo szyb ko
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NIE JEST UTOPIĄ
- rozmowa
z Ewą Stankiewicz

Gazetka NIEPOPRAWNI.PL. Ser -
wis two rzy my wła sny mi si ła mi, bez

oka za no ro dzi nom gdyż za cho wa ły się w do -
brym, na da ją cym do bez po śred niej iden ty fi ka cji
sta nie i nic w tym przy pad ku do rze czy nie ma
„prze mie sza nie ma te ria łu ge ne tycz ne go”.
Cia ło An ny Wa len ty no wicz zo sta ło zi den ty fi ko -
wa ne w Mo skwie przez ro dzi nę, a więc nie mo -
że tu być mo wy o „po mył ce” spo wo do wa nej
„prze mie sza niem ma te ria łu ge ne tycz ne go”.
Je że li na wet w tych 28 przy pad kach ist nie ją po -
waż ne wąt pli wo ści, na ra zie, co do trzech po -
chów ków, czy li sze ściu ciał, ozna cza to, że tam,
gdzie iden ty fi ka cja mo gła być prze pro wa dzo na
ze stu pro cen to wą pew no ścią, po my lo no cia ła
przy wkła da niu ich do tru mien. Ska la tej po mył -
ki jest skan da lem i to tal ną kom pro mi ta cją rzą du,
któ ry „zdał eg za min”.
Na dziś mo że my przy jąć, że po nad 20 pro cent
tych naj le piej za cho wa nych ciał zna la zło się 
w po my lo nych trum nach i le ży nie na tych cmen -
ta rzach, na któ rych po win ny.
Współ czu ję szcze rze tym ro dzi nom, któ rych
szcząt ki bli skich znaj do wa ły się w po zo sta łych
68 trum nach.
Praw do po do bień stwo, że w zbli ża ją cy się Dzień
Wszyst kich Świę tych bę dzie cie się Pań stwo mo -
dlić nad gro ba mi, w któ rych są do cze sne szcząt -
ki wa szych bli skich jest bli skie ze ru, na wet, je że li
pan Pa weł De resz, by ły se kre tarz POP PZPR 
w re dak cji pe ere low skie go „Ku rie ra Pol skie go”,
bę dzie od ra na do wie czo ra sie dział w stu dio
TVN24 i bił się w swo ją ko mu ni stycz ną pierś za -
pew nia jąc, że wie rzy i ufa za rów no Pu ti no wi,
Ano di nie, Tu sko wi, jak i Ewie Ko pacz. To, co wy -
ga dy wał na an te nie i po wtó rzył w „Ga ze cie Wy -
bor czej”, nie na da je się na wet do przy to cze nia 
i świad czy, że Pa weł De resz to czło wiek pod ły,
zim ny i cy nicz ny o wraż li wo ści ali ga to ra.
W do dat ku za ata ko wał cór kę śp. Zbi gnie wa
Was ser man na twier dząc: „dzi wię się in nym ro -
dzi nom, że chcą wy ko rzy sty wać zwło ki swo ich
naj bliż szych do po li tycz nej gry. – Mam za ufa nie
do Ewy Ko pacz”

Na szczę ście pa ni Mał go rza ta Wsser mann szyb -
ko spro wa dzi ła krę ta cza na zie mię, mó wiąc:
– „To pan star tu jąc w wy bo rach wy ko rzy stał tra -
ge dię smo leń ską po li tycz nie. To szczyt hi po kry -
zji”.
War to jesz cze przy po mnieć ostat nią opi nię „mę -
dr ca Bol ka” Wa łę sy o Mar cie Ka czyń skiej:
„Nie znam jej, nie wiem, czy ma ukry te ta len ty.
Ale je że li wy cho wy wa ła się w po bli żu tam tych
dwóch, to oba wiam się, że jej war tość jest nie -
wiel ka”.
Wi dać dzi siaj wy raź nie, że po szu ku ją cy kie dyś
„by dła” Wła dy sław Bar to szew ski szu kał go zbyt
da le ko i nie za uwa żył, że sam stoi w obo rze po -
śród do rod ne go ry czą ce go sta da.

Za zna czam, że to nie ja je stem okrut ny po da jąc
do wia do mo ści tę smut ną praw dę o ska li smo -
leń skie go kłam stwa i nie koń czą cej się ge hen nie
ro dzin.
Pre ten sje na le ży kie ro wać do tej fe raj ny szkod -
ni ków i kłam ców mie nią cych się pol skim rzą dem,
a cho dzą cych na krót kiej smy czy Pu ti na, oraz
do tej ca łej me dial nej ban dy bę dą cej pol ską fi lią
par tii „Jed na Ro sja” i wy ko rzy stu ją cej w swo jej
pod łej grze lu dzi o mo ral no ści al fon sów. 
Jak się oka zu je, to oni wspól nie z Krem lem gra li
ty mi trum na mi jak zwy kli oszu ści w trzy kar ty czy
ro syj ską ru let kę. Dla te go wła śnie dzi siaj pra wie
nikt nie wie, kto le ży w któ rym gro bie i na ja kim
cmen ta rzu.
Zna jąc wraż li wość tej dzien ni kar skiej ho ło ty
moż na prze wi dzieć, że już wkrót ce dla mło dych
i do brze wy kształ co nych z du żych miast or ga ni -
zo wa ne bę dą za kła dy buk ma cher skie, w któ rych
moż na bę dzie po sta wić za kład, kto znaj du je się
w czy jej trum nie, a sę dzio wie bro nią cy do bre go
imie nia Ad ma Mich ni ka czy ska zu ją cy Ro ber ta
Fry cza nie do strze gą w tym ni cze go zdroż ne go
i na gan ne go.
Zby dlę ce nie i ze świ nie nie es ta bli sh men tu III RP
i je go słu gu sów jest cho ro bą nie ule czal ną i za -
pew ne dla te go w dniu, kie dy oka za ło się, że to
nie An na Wa len ty no wicz le ży w gro bie na gdań -
skim „Sre brzy sku”, ani TVP1 ani Pol sat w głów -
nych wia do mo ściach na wet o tym nie
wspo mnia ły.
Kie dy jed nak dłu żej mil czeć już nie wy pa da ło, ta
men tal nie wschod nia dzicz za miesz ku ją ca kra -
inę nad Wi słą da ła głos.
Re dak tor Jan Or dyń ski w wy wia dzie dla TVP-in -
fo za dał Te re sie To rań skiej pa te tycz nym to nem

py ta nie: „Po co te eks hu ma cje, po co?”
Ta z ko lei jak zwy kle bły sko tli wie od po wie dzia -
ła: „... bo my lu bi my wy kop ki, ... bo to ta ka na -
sza na ro do wa spe cjal ność”.
Czy eks hu mo wa nie po mor do wa nych w Je dwab -
nem rów nież re dak tor To rań ska po rów ny wa ła do
je sien nej kam pa nii ziem nia cza nej, a re dak tor Or -
dyń ski krzy czał „Po co?”
Czy kie dy bez czesz czo no ży dow skie cmen ta rze
lub grób oj ca re dak to ra Ada ma Mich ni ka mó wi -
li ście lek ce wa żą co „bo my lu bi my graf fi ti… bo to
na sza na ro do wa spe cjal ność?”
A mo że te „wy kop ki” to po etyc kie na wią za nie do
„kar to fla”, czy li Le cha Ka czyń skie go za szczy co -
ne go tym mia nem przez nie miec ką pra sę, co,
jak pa mię ta my, bar dzo was ura do wa ło?
Kie dy mó wi cie cy nicz nie, że nie waż ne, kto le ży
w gro bie, gdyż Bóg wie do sko na le, ko mu pa li my
zni cze i za ko go się mo dli my, to sta wia cie się po
raz ko lej ny w ro li wschod niej dzi czy ro dem z Dzi -
kich Pól, bar dziej przy po mi na ją cej zwie rzę ta niż
lu dzi.
Dys po nu jąc ta ką by dlę cą i świń ską wraż li wo ścią
mo gli ście wy ko pać je den wiel ki dół i ze pchnąć
do nie go te 96 ciał spy cha czem. Wszak ta ki po -
mysł w uwspół cze śnio nej wer sji zgła szał mę -
drzec „Bo lek” Wa łę sa:
„Ja pro po no wa łem od po cząt ku: zrób my wspól -
ną mo gi łę. Oni ra zem zgi nę li, więc po cho waj my
ich w jed nym miej scu”

Bio rąc na po waż nie ich naj now szy prze kaz dnia,
to opła ku ją cy po mor do wa nych w Smo leń sku Ro -
dzi ny Ka tyń skie i bli scy za strze lo nych i za tłu czo -
nych „Żoł nie rzy Wy klę tych”, a tak że IPN
pe ne tru ją cy po wąz kow ską „łącz kę” to ban da
zwy kłych dur niów bio rą cych udział w tych bez -
sen sow nych „pol skich wy kop kach”. 
Nie wiem, co sta ło się z na mi Po la ka mi ta kie go,
że na wet w ob li czu ewi dent nej zdra dy i zby dlę -
ce nia „elit” nie po tra fi my cią gle po wie dzieć gło -
śno tej wschod niej zdra dziec kiej dzi czy
ucha rak te ry zo wa nej na Eu ro pej czy ków i plu ją -
cej nam pro sto w twarz: WON, BYDLAKI!!!

Wy mień cie mi, Dro dzy Czy tel ni cy, choć je den
za chod ni cy wi li zo wa ny kraj, w któ rym ta ka zgra -
ja łaj da ków po tym wszyst kim, cze go z ich stro -
ny do świad czy li śmy, utrzy my wa ła się na dal 
u wła dzy i za sta nów my się, ja kie to wy sta wia
świa dec two nie im, ale nam, Po la kom A.D. 2012. 
Źró dła:
http://www.fron da.pl/news/czy taj/ty tul/wa le sa_zg...
http://wia do mo sci.ga ze ta.pl/wia do mo sci/1,114883,...
http://wpo li ty ce.pl/ar ty ku ly/36635-co -mu sia lo by -...
http://wia do mo sci.wp.pl/kat,1342,ti tle,Lech -Wa le...

Ar ty kuł opu bli ko wa ny w ty go dni ku War szaw ska Ga ze ta
ko kos26, 28 wrze śnia, 2012

Gazetka NIEPOPRAWNI.PL. Ser wis two rzy my wła sny mi si ła mi, bez spon so rów, kol por te rów i wspar cia
me diów oraz niekomercyjnie. Numer przygotowali: gawrion, Wuj Mściwój, terka.

cd. „WYKOPKI”, czyli „Przestańmy uważać się za niebydło”



A więc Prezydent
Kaczorowski jest
następny?

„WYKOPKI”,
czyli „Przestańmy
uważać się za nie-
bydło”Już wie my, że na stęp ne

zwło ki, któ re le żą w nie
swo im gro bie, że ro dzi ny
kła dą kwia ty na gro bie ko -
goś in ne go, to Pre zy dent
Ka czo row ski.

I to, co jest wy jąt ko wo nie wia ry god -
ne, nie sły cha ne, wie my o tym od la -
ta 2010. To zna czy, my nie. Oni
wie dzą, pro ku ra tu ra, bo Ro sja nie im
po wie dzie li. W tym sa mym cza sie,
w le cie 2010 pro ku ra tor Pa rul ski za -
po wie dział ka te go rycz nie w Sej mie,
że nie po zwo li na ja kie kol wiek eks -
hu ma cje, za nim nie wró ci z Mo skwy
ostat ni pa pie rek w tej spra wie. Za -
sta na wiam się, co też sie dzia ło w
gło wie Pa rul skie go w tym mo men -
cie, o czym my ślał, czy je roz ka zy
wy ko ny wał, czy my ślał, że to nie
wyj dzie? Prze cież mó wi my o Pre -
zy den cie na uchodź stwie! Być mo -
że dla zin dok try no wa ne go tre pa
Pre zy dent był nic nie zna czą cym
re ak cyj nym po li ty kiem, sze fem re -
ak cyj nej kli ki emi gra cyj nej, nie ste ty,
mo że trep wyjść z Ukła du War -
szaw skie go, ale Układ War szaw ski
z tre pa ni gdy, wy tre no wa ne na wy ki
po zo sta ły na po zio mie od ru chów
Paw ło wa.
Dla te go też za pew ne prze śla do wa -
no pro ku ra to ra Pa sion ka, bo ośmie -
lił się za py tać Ame ry ka nów o ich
wie dzę, a prze cież wia do mo każ de -
mu tre po wi, że ame ry kań ski im pe -
ria li sta to wróg po ko ju i po stę po wej
ludz ko ści, a sio strzy ca jest w Mo -
skwie. Na wet szop kę urzą dzo no, 
z tym prze strze lo nym po licz kiem,

sep pu ku w wer sji soft. Ja ki ho nor,
ta kie i sep pu ku.
Przy tej sa mej oka zji wy cho dzą nie -
sły cha ne, sta wia ją ce wło sy na gło -
wie hi sto rie z sek cja mi, o któ rych
opo wia da żo na sze fa ochro ny Pre -
zy den ta. O sek cjach, w któ rych,
zno wu, nic się nie zga dza, o sek -
cjach, po któ rych jest do ku men ta -
cja, ale na cie le nie ma po tem śla du
cięć, o trzech zdję ciach róż nych
osób z tym sa mym pod pi sem, 
o tym, że nie któ re sek cje wy ko na -
no, in nych nie wy ko na no, a wszyst -
ko za pa ko wa no do tru mien, jak le ci,
w bru dzie, po mie sza ne i wy sła no, 
w dziw nej pew no ści, że nikt nie
spraw dzi, więc, po co się sta rać.
Jest w tym wszyst kim mrocz na ta -
jem ni ca, któ ra ich wszyst kich 
ce men tu je stra chem i oba wą o od -
po wie dzial ność. Ale wi dać już, że to
się wa li. To już nie po trwa dłu go. 
I tak jest hań bą dla pol skie go na ro -
du, że na je go oczach zro bio no to
wszyst ko przy bier no ści, a na wet
ak cep ta cji po ło wy spo łe czeń stwa.
Że nie na wiść i po gar dę z jed nej
stro ny, a strach i upodle nie z dru giej
wdru ko wa no lu dziom tak głę bo ko,
że wo le li nie wi dzieć naj oczy wist -
szych kłamstw, ab sur dów, sprzecz -
no ści.
No, ale moż na oszu ki wać lu dzi ja -
kiś czas, moż na oszu ki wać cześć
lu dzi dłuż szy czas, ale nie moż na
oszu ki wać wszyst kich sta le. Ten
mo ment, jak się wy da je nad cho dzi,
i tak nad cho dzi zbyt wol no, ale 
w koń cu nad cho dzi. 

se awolf, 2 paź dzier ni ka, 2012 

Dla wszyst kich od dłuż sze -
go cza su jest już ja sne, że
ca łość ro syj skich do ku -
men tów z tak zwa ne go
smo leń skie go śledz twa jest
sfał szo wa na lub, jak ktoś
wo li ter mi no lo gię praw ni -
czo -sa lo no wą, po świad -
cza nie praw dę. 

Wie dzą o tym ro dzi ny i ich peł no -
moc ni cy, pro ku ra to rzy, po li ty cy 
z pre zy den tem i pre mie rem na cze -
le oraz dzien ni ka rze, lecz z ja kichś
ta jem ni czych przy czyn nikt nie ma
od wa gi ogło sić te go pu blicz nie
wszem i wo bec.
Ostat nie eks hu ma cje tyl ko po twier -
dza ją tę ta jem ni cę Po li szy ne la, zaś
upór pro ku ra tu ry woj sko wej, któ ra
na wet w ob li czu te go skan da lu nie
wy ra zi ła zgo dy na udział w sek -
cjach zwłok nie za leż nych eks per -
tów wska za nych przez ro dzi ny,
świad czy o tym, że jest coś do ukry -
cia, a pro ku ra to rzy nie chcą czy
wręcz nie mo gą po zwo lić ro dzi nom
na roz wia nie tych, de li kat nie mó -
wiąc, wąt pli wo ści.
Pierw szy lo gicz ny wnio sek, ja ki się
na su wa, jest ta ki, że dys po zy cje,
za ka zy i na ka zy przy cho dzą wprost
z Mo skwy, a miej sco we słu gu sy 
i pa choł ki Krem la mu szą je wy ko ny -
wać, do ra bia jąc do te go co raz bar -
dziej po kręt ne uza sad nie nia 
i uspra wie dli wie nia, ad op tu jąc jed -
no cze śnie od na sze go wschod nie -
go są sia da tę zna ną po wszech nie
po gar dę dla czło wie ka.
Na do da tek w przy pad ku wszyst -
kich eks hu ma cji pol scy śled czy sta -
wia ją nie ustan nie na prof. Bar ba rę
Świą tek, tą sa mą, któ ra po la tach
po twier dzi ła kłam li wą, es bec ką wer -
sję śmier ci Sta ni sła wa Py ja sa.
Ra zi mnie po tych po nad dwóch la -
tach od tra ge dii już na wet to, że
przed sta wi cie le woj sko wej pro ku ra -
tu ry, a szcze gól nie nie ja ki Sze ląg,
po ka zu ją się bez czel nie przed ka -

me ra mi w pol skich woj sko wych
mun du rach. Nie za po mi naj my o ha -
nieb nej, wspie ra ją cej ro syj skie
kłam stwa, ak cji wy mie rzo nej 
w cześć i ho nor pol skie go żoł nie rza,
czy li w za ło gę sa mo lo tu oraz ge ne -
ra ła Bła si ka.
Ape lu ję do was pa no wie, wy stę puj -
cie po cy wil ne mu, a je że li już mu si -
cie wdzie wać mun du ry – to niech
na Bo ga bę dą one ru skie. Wte dy
wa sze wy po wie dzi jak za do tknię -
ciem cza ro dziej skiej różdż ki sta ną
się lo gicz ne, ja sne i zro zu mia łe dla
wszyst kich, a po gar da dla wła snych
ro da ków nie bę dzie dzi wić i ra zić.
Praw da o Pol sce Tu ska jest wstrzą -
sa ją ca.
Po ka tyń skich opraw cach, a póź niej
ich pol skich na jem ni kach, po now nie
w Pol sce na sta ła eki pa rzą dzą ca,
któ rej naj bar dziej za pa mię ta nym
przez wszyst kich „do rob kiem” bę dą
ko lej ne po szu ki wa nia praw dzi wych
miejsc po chów ków na szych po mor -
do wa nych ro da ków.
Zło śli wy i prze wrot ny los spra wił, że
po la tach sło wa nie do szłe go pro fe -
so ra Bar to szew skie go na bie ra ją no -
we go wy mia ru i zna cze nia, a je go
twier dze nia, że „Jak się ktoś uro dził
czło wie kiem, to ła twiej mu jest być
czło wie kiem, niż stać się świ nią” lub
trze ba „prze stać uwa żać by dło za
nie by dło” tra fia ją dzi siaj jak po wra -
ca ją cy zło śli wie bu me rang, ude rza -
ją cy pro sto w zdra dziec ki łeb to ca łe
ze świ nio ne i zby dlę co ne śro do wi -
sko sa lo now ców III RP, któ re od
dnia smo leń skie go mor du to ko wa -
ło o „ne kro fi lii” i „grze trum na mi”.
Dziś zaś, wi dząc to tal ną kom pro mi -
ta cję i upa dek te go pa ra -pań stwa,
za czę li gar dło wać zgod nie z wy -
tycz ny mi Czer skiej i Wiert ni czej 
o „prze mie sza niu ma te ria łu ge ne -
tycz ne go”.
I tu czy tel ni kom na le ży się wy ja -
śnie nie.
Owe „po my lo ne po chów ki” do ty czą
tyl ko tych 28 ciał, któ re w Mo skwie

cd. Demokracja nie jest utopią
- rozmowa z Ewą Stankiewicz

re żi mo we (głów ne go nur tu) me dia prze ję ły nar ra cję i przy pu ści ły atak pro -
pa gan dy (zresz tą pro pa gan da stra chu, ośmie sza nia i wy klu cza nia lu dzi 
o po glą dach pra wi co wo -pa trio tycz nych trwa ła w Pol sce od lat). Opo zy cja
też nie za cho wa ła się przy tom nie. Za wio dła bar dzo. Trze ba by ło otwo rzyć
drzwi Pa ła cu Pre zy denc kie go na Kra kow skim Przed mie ściu i or ga ni zo -
wać lu dzi w obro nie przed utra tą su we ren no ści pań stwa, któ rej je ste śmy
świad ka mi. 
A.R.: Wie le się mó wi o wła ści wej kam pa nii wy bor czej, po trze bie stwo rze -
nia jed no man da to wych okrę gów wy bor czych, sys te mie uczci we go li cze -
nia gło sów i ko niecz no ści po zy ska nia dla spra wy nie pod le gło ści szer sze go
elek to ra tu. Wszyst ko to ma do pro wa dzić do zwy cię stwa opo zy cji w de mo -
kra tycz nych wy bo rach. Wia do mo jed nak, że sko ro w Smo leń sku do szło
do za ma chu (a wszyst ko na to wska zu je), to rząd po no si strasz li wą od po -
wie dzial ność, nie za leż nie od te go, jak wiel ka by ła je go ro la w do pro wa -
dze niu do tra ge dii. Eki pa Tu ska ni gdy do bro wol nie nie od da wła dzy.
Pod czas „Wa ta hy 2012” wspo mnia ła Pa ni o ko niecz no ści po sze rza nia dru -
gie go obie gu, a na wet two rze nia al ter na tyw nych struk tur pań stwa. Czy wi -
dzi Pa ni in ne moż li wo ści od zy ski wa nia su we ren no ści?
E.S.: Co do za sa dy wo lę Jed no man da to we Okrę gi Wy bor cze, jed nak –
uwa ga, to bar dzo waż ne – kie dy ma my za gwa ran to wa ny plu ra lizm w me -
diach i de mo kra tycz ne me cha ni zmy funk cjo no wa nia pań stwa. Lu dzie po -
win ni być rzą dze ni przez tych, któ rych wy bie ra ją. Jed nak w re żi mie, przy
kon tro li me diów i ka pi ta łu, ła two zma ni pu lo wać lub prze ku pić lu dzi. Bar -
dzo nie po ko ją cym sy gna łem jest dla mnie prze gra na se na to ra Ro ma szew -
skie go, któ ry w ostat nich wy bo rach (sys tem wy bo ru do se na tu przy po mi na
JOW) prze grał z bar dzo miał kim kan dy da tem. Przy tym sta nie pań stwa
za sta na wiam się co do JOW-ów. Są po trzeb ne, ale mo gą stać się – 
i w na szej sy tu acji bę dą – na rzę dziem w rę kach gang ste rów. Uwa żam, że
obec ny rząd jest od po wie dzial ny za śmierć pre zy den ta i eli ty pań stwa, któ -
rej sa mo lot zo stał ro ze rwa ny na te re nie Ro sji 38 me trów nad zie mią. Rząd
Tu ska jest od po wie dzial ny za przy go to wa nie wi zy ty smo leń skiej, pod czas
któ rej do szło z du żym praw do po do bień stwem do za ma chu, a tak że za za -
cie ra nie śla dów w śledz twie po ka ta stro fie. Nie od da dzą wła dzy, chy ba że
bę dą mie li za gwa ran to wa ną bez kar ność. Śmierć prof. Urba no wi cza z PAN-
u sprzed kil ku dni jest ko lej nym zgo nem oso by pu blicz nej w Pol sce ujaw -
nia ją cej pa to lo gie pań stwa. Pro fe sor przy go to wał ra port do ty czą cy
sys te mu li cze nia gło sów i udzia łu ro syj skich ser we rów w ob słu dze pol -
skich wy bo rów. I na gle zmarł. To, co od bie ra nam su we ren ność, to pro pa -
gan da naj więk szych me diów, któ re po wsta ły na ka pi ta le służb i są za si la ne
z re klam spół ek skar bu pań stwa, sys tem spra wie dli wo ści ubez pie cza ją cy
bez pra wie, brak zdro wych struk tur pań stwa: wła dzy, służb (brak przej rzy -
sto ści, od po wie dzial no ści przed pra wem, itp.). Al bo to na pra wi my, al bo
stwo rzy my nie za leż nie. Nie ma in nej dro gi. Oba wiam się, że w tym stop -
niu za awan so wa nia pa to lo gii na pra wa nie jest moż li wa, po pro stu pa to lo -
gia opa no wa ła naj bar dziej new ral gicz ne punk ty de mo kra cji od sa me go
szczy tu wła dzy i nie po zwo li na na pra wę sys te mu.
A.R.: Emi gra cja za wsze by ła opar ciem dla ro da ków w oj czyź nie, osto ją
nie złom no ści. Po 1989 ro ku bez kom pro mi so wa ska ła nie pod le gło ścio wych
ide ałów za czę ła się kru szyć. Da li śmy się zwieść nar ra cji o od zy ska nej nie -
pod le gło ści, znie sie niem gra nic i eu ro pe iza cją ży cia. Dzi siaj emi gra cja jest
po dzie lo na nie mal tak, jak spo łe czeń stwo w Pol sce. Wie rzę, że mi mo
wszyst ko pa trio tycz na tra dy cja Igna ce go Ma tu szew skie go i Ka zi mie rza
Wie rzyń skie go zwy cię ży nie go dzi wą tra dy cję la wi ro wa nia i ko la bo ra cji 
z wro ga mi Pol ski. Czy współ cze śni emi gran ci, tak czę sto oskar ża ni o de -
zer cję, mo gą dla Pol ski zro bić coś istot ne go?

E.S.: Ar gu ment o de zer cji jest świa do mą wal ką na ob ni że nie po czu cia
god no ści u osób, któ re czę sto są wiel ki mi pa trio ta mi, od któ rych nie je den
miesz ka niec Pol ski mógł by się uczyć. Nie wol no dać się spa cy fi ko wać ta -
kim za bie gom. Z dru giej stro ny, Po la cy za gra ni cą pod le ga ją tym sa mym
pro ce som pro pa gan do wym, co Po la cy w kra ju. Tech ni ka bar dzo to uła -
twia. Więk szość mło dej Po lo nii czer pie swo ją wie dzę o Pol sce z TVN24 
i dla te go wy ra sta mię dzy po ko le nia mi mur. Je śli ktoś nie wie, za co się za -
brać, to niech za bie rze się za „od zy ska nie” wła snych dzie ci i wnu ków. To
nie mu si być pro ste, ale war to spró bo wać. Jed no jest pew ne: je śli nie kiw -
nie my pal cem – my śląc że in ni mo gą wię cej, są do te go po wo ła ni, co ja
mo gę – więc je śli KAŻDY, kto wi dzi, co się dzie je, nie włą czy się do pra cy
– stra ci my pań stwo, tak już się dzia ło w hi sto rii. W szta fe cie po ko leń wy -
pa dli by śmy bar dzo mi zer nie.
A.R.: Wy obraź my so bie, że Pol ska jest wol na, o jej los, do bro byt i po zy -
cję w świe cie trosz czą się de mo kra tycz nie wy bra ni po li ty cy i nie sko rum -
po wa ni urzęd ni cy. O czym bę dzie wte dy ma rzyć Ewa Stan kie wicz: „że
wio sną – nie chaj wio snę, nie Pol skę zo ba czy?” Ja ki film chcia ła by Pa ni
wte dy na krę cić?
E.S.: Gdy bym mia ła ma rzyć, to nie o fil mie, tyl ko o waż niej szych dla mnie
spra wach. Je śli cho dzi o fil my, to pew nie sta ra ła bym się opi sać mi nio ny
re żim – III RP, ku prze stro dze, ku wy ja śnie niu i za dość uczy nie niu. I pew -
nie na bie żą co zna la zły by się ja kieś te ma ty dla dzien ni ka rza – bo de mo -
kra cja nie jest uto pią. Mam na dzie ję. 

A.R.: Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę

Wy wiad uka zał się tak że na por ta lu: www.marsz po lo nia.com
oraz zo stał opu bli ko wa ny w ka na dyj skim ty go dni ku „Mer ku riusz Pol ski”

Alek san der Rybc..., 4 paź dzier ni ka, 2012


