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Jedną z nielicznych Spółek Skar-
bu Państwa, która jest perłą 
w koronie Ministerstwa Skar-
bu, są Lasy Państwowe. Spółka 

zarządza ogromnym majątkiem, na 
który przede wszystkim składa się ob-
szar leśny liczący około 8 milionów ha. 
Powierzchnia ta stanowi 1/4 obszaru 
naszego kraju. Przedsiębiorstwo jest 
rentowne i generuje duże zyski, któ-
rymi oczywiście interesują się polity-
cy odpowiadający za budżet państwa. 
Jednak z punktu widzenia obywatela 
Lasy Państwowe to nie ogromne pie-
niądze, a  przede wszystkim „Zielo-
ne Płuca”, miejsce 
odpoczynku i re-
kreacji milionów 
ludzi. Udając się 
do lasu na spa-
cer, warto pamię-
tać, że w trwającej 
jeszcze kadencji 
Sejmu ekipa PO 
i PSL próbowała 
pod osłoną nocy 
zmienić zapisy 
Konstytucji RP. 
Zamysł był prosty – stworzyć taki me-
chanizm prawny, który pozwoli aktem 
niższej rangi (czyli zwykłą większoś-
cią sejmową) przekształcić Lasy Pań-
stwowe w spółkę prawa handlowego. 
Wcześniej wprowadzono już zapis, któ-
ry mocno obciąża budżet Lasów Pań-
stwowych. Ekipa PO-PSL nałożyła na 

Lasy Państwowe superpodatek, który 
w perspektywie lat ma drenować wynik 
finansowy i sprawić, by z rentowne-
go przedsiębiorstwa Lasy Państwowe 
popadły w długi. Przy złych wynikach 
finansowych wartość spółki spadłaby 
drastycznie i można by ją było przejąć 
za bezcen. Powielono by pomysł, któ-
ry w przeszłości pozwolił wyprzedać 
wiele dobrze prosperujących polskich 
zakładów pracy i uwłaszczyć się post-
komunistycznej nomenklaturze.

Plany zawłaszczenia Lasów Pań-
stwowych zostały w porę zauważo-
ne przez PiS. W szeregach posłów 

PiS jest wybit-
ny specjalista 
od gospodarki 
leśnej, były mi-
nister środowi-
ska prof. Jan 
Szyszko. Dzię-
ki jego czujno-
ści i mobilizacji 
opozycji Lasy 
Państwowe zo-
stały obronio-
ne. Jest jednak 

sporo do zrobienia, by nie zepsuć bar-
dzo dobrze prosperującej firmy Lasy 
Państwowe. 

Warto pamiętać, że to Senat więk-
szością  głosów PSL-u i Platformy od-
rzucił referendum pana prezydenta 
Andrzeja Dudy, w którym jedno z py-
tań dotyczyło Lasów Państwowych.

Prof. Jan SZYSZKO
  Urodził się 19 kwietnia 

1944 roku w Starej Miłosnej. 
• W 1966 roku ukończył 

Wydział Leśny Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Jako pracownik 
naukowo-dydaktyczny z tytułem 
profesora jest nieustająco wierny 
swojej uczelni. 

• Stypendysta uniwersytetów 
w Belgii, Holandii i Niemczech. Posiada tytuły doktora honoris causa 
dwóch europejskich uniwersytetów: w Luneburgu (Niemcy) i Użgoro-
dzie (Ukraina).

• Opublikował 230 książek, prac, publikacji naukowych z zakresu 
użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. 

• Współtwórca i kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny 
Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH oraz Podyplomowego Studium 
Kompensacje Przyrodnicze dla Natury 2000.

 • Wykłada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

• Założyciel prywatnej stacji naukowo-badawczej w miejscowości 
Tuczno (województwo zachodniopomorskie), dla studentów krajowych 
i zagranicznych, w której prowadzone są prace nad podnoszeniem 
zdrowotności lasów i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla 
rozwoju gospodarczego. 

• Organizator międzynarodowych warsztatów architektury krajobra-
zu i gospodarki przestrzennej. W projekt zaangażowanych jest wiele 
uniwersytetów, między innymi w Niemczech, Holandii, na Ukrainie 
i Białorusi. 

• Współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Roz-
woju Polski.

• Członek Rady Naukowej Międzynarodowego Instytutu Środowiska 
im. Sakharova w Mińsku na Białorusi.

• Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
w latach 1997–1999 i 2005–2007. 

• Prezydent Konwencji Klimatycznej ONZ (1999–2000).
• Sędzia Trybunału Stanu w latach 2001–2005. 
• Poseł na Sejm V oraz obecnej kadencji Sejmu RP.
• Laureat nagrody „Nauka dla Pokoju” („Prize Ettore Majorana  

– Erice – Science for Peace”) w 2008 r., nadawanej przez Światową 
Organizację Naukowców (World Federation of Sciences). Organizacja 
ta zrzesza ponad 10 tys. naukowców z całego świata, w tym ponad 
140 noblistów. Nagrodę otrzymał jako drugi Polak po Janie Pawle II.

• Inicjator (wspólnie z PiS) akcji zbierania podpisów w sprawie 
obrony Lasów Państwowych przed pomysłem PO-PSL o włączeniu 
ich do sektora finansów publicznych, co mogłoby rozpocząć proces 
ich prywatyzacji.

• Inicjator XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ (COP 
14) w Poznaniu w 2008 r., która pokazała Polskę jako kraj sukcesu 
w zakresie racjonalnego użytkowania zasobów energetycznych dla 
rozwoju gospodarczego naszej ojczyzny i Europy. Przez dwa tygodnie 
obradowało tam ponad 12 tys. uczestników z prawie 200 państw 
świata, reprezentowanych przez prezydentów, premierów i ministrów.

• Zdecydowany przeciwnik niezwykle szkodliwego dla Polski pakietu 
klimatyczno-energetycznego i zwolennik jego renegocjacji. Dla Polski 
konsekwencją przyjęcia pakietu jest ograniczenie zużycia rodzimych 
zasobów energetycznych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz łupko-
wy, geotermia) i uzależnianie się od zewnętrznych dostawców energii.

Lasom
na ratunek!
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Redakcja: – Pa-
nie pośle, ten 
wy wiad  ma 
przybliżyć Czy-
telnikom Pana 

postać – zarówno jako posła, 
jak i zwykłego człowieka. Dla-
czego Platforma tak panicznie 
boi się powrotu PiS do wła-
dzy? Czy to tylko zwykła oba-
wa przed oddaniem władzy, 
czy też coś więcej?

Krzysztof Maciejewski:  
– Na pewno z jednej strony to 
histeryczne zachowanie Plat-
formy jest elementem strategii 
wyborczej. Z braku innych ar-
gumentów Platforma sięga do 
wzorów, które kiedyś pozwoli-
ły jej odnieść sukces. Z drugiej 
strony nie wykluczam rzeczy-
wistej obawy niektórych człon-
ków rządzącego ugrupowania 
przed odpowiedzialnością nie 
tylko polityczną, ale i karną. 
W tym kontekście jest to nie 
tylko obawa przed utratą do-
stępu „do koryta”, ale i troska 
o własną skórę, w dosłownym 
tego słowa znaczeniu.

Red.: – No tak, ale czy te 
obawy są naprawdę słuszne? 
Czy rzeczywiście po wyborach 
krwiożerczy PiS urządzi jatkę 
niewinnym platformersom? 

Byłoby to przecież spełnienie 
zapowiedzi członków Platfor-
my oraz dowód na to, że mieli 
rację, strasząc społeczeństwo 
przed powrotem PiS-u.

K.M.: – Panie redaktorze, 
już Churchill powiedział, że 
co prawda demokracja jest 
ustrojem mocno niedoskona-
łym, jednak ludzkość do tej 
pory nie wymyśliła lepszego. 
Siłą demokracji jest możliwość 
zmiany układu rządzącego, co 
w dłuższej perspektywie zapo-
biega zawłaszczeniu państwa 
przez jeden obóz polityczny, 
a tym samym związanym z tym 
patologiom władzy. Kiedy roz-
mawiam ze swoimi wyborca-
mi, głównym argumentem za 
powrotem PiS-u nie jest jego 
program. Wyborcy chcą zmia-

ny obozu rządzącego PO-PSL, 
który przez 8 lat swoich rzą-
dów nie poprawił poziomu 
życia Polaków, ale go pogor-
szył. Mam jednak nadzieję, że 
tezy programowe PiS-u będą 
ważnym czynnikiem przy po-
dejmowaniu – bądź co bądź 
– decyzji o charakterze po-

litycznym. Natomiast co do 
rozliczeń, bać się powinni 
tylko przestępcy. Skoro tacy 
są w Platformie, to oczywi-
ście powinni mieć powody do 
obaw. A tak à propos, wie Pan, 
dlaczego PiS stracił władzę  
8 lat temu?

Red.: –  Słucham…
K.M.: – PiS wygrał wybory 

z hasłem ukarania ludzi od-
powiedzialnych za największe 
afery i patologie gospodarcze. 
To się wyborcom podobało. 
Po jakimś czasie natomiast do 
przekazu medialnego zaczęła 
trafiać informacja, iż CBA – 
formacja utworzona przecież 
w tym właśnie celu nie zaj-
muje się aferami, ale tropi 
zwykłego Kowalskiego, bo 
dał np. łapówkę lekarzowi. 
Nie było tak, ale ludzie na 
skutek zmasowanej propa-
gandy medialnej w ten spo-
sób działania CBA odebrali 
i poczuli się zagrożeni. My-
śleli: ,,OK, złamanie tego 
patologicznego systemu jest 
słuszne, ale niekoniecznie już 
czepianie się naszych małych 
grzeszków”.

Red.: – A może ludzie mie-
li rację?

K.M.: – Panie redak-
torze, proszę spojrzeć, 
co się dzieje, gdy władzę 
w garści dzierży Platfor-
ma wspólnie z PSL-em. 
Obecnie 11 rodzajów 
służb, nie licząc sądów 
i prokuratur, ma dostęp 
do naszych danych te-
lekomunikacyjnych. 
Instytucje te zgłaszają 
do operatorów prze-
ciętnie 2 miliony wnio-
sków o udostępnienie 
danych teleinforma-
tycznych rocznie. To 
wielokrotnie więcej niż 
za rządów PiS i wielo-

krotnie więcej niż w krajach 
zachodnich. A czy rzeczywi-
ście zagrożenie przestępczoś-
cią w Polsce uzasadnia taką 
permanentną inwigilację spo-
łeczeństwa? Nie sądzę… Jed-
nakże kto mieczem wojuje, od 
miecza ginie. Ostatnio podsłu-
chy zwróciły się przeciwko sa-
mej Platformie.

Red.: – To znaczy?

K.M.: – Podsłuchy pokaza-
ły przede wszystkim, z jakimi 
ludźmi mamy do czynienia. Na 
jakim poziomie są te pseudo-
moralne autorytety, w swoim 
mniemaniu stojące nad spo-
łeczeństwem. Wie Pan, naszła 
mnie jeszcze jedna refleksja na 
temat przegranych wyborów. 
Platformie udało się swego 
czasu wmówić wyborcom, że 
PiS jest obciachowy. Zrobi-
li z nas oszołomów, mohery. 
A sami kim są? Proszę spoj-
rzeć na kaliber intelektualny  

Wywiad z posłem na Sejm RP Krzysztofem Maciejewskim, 
kandydatem na posła w wyborach z listy PiS,  miejsce nr 6

Mgr inż. Krzysztof Maciejewski 
ma 62 lata. Urodził się w Pabianicach 

i jest absolwentem Politechniki Często-
chowskiej, którą ukończył w 1977 r. 
Mieszka wspólnie z żoną w Radom-
sku. Ma syna. 

15 lat pracował w Fabryce Maszyn 
w Radomsku, a w 1993 roku założył 
własną firmę, którą prowadzi do dziś 
z dobrymi wynikami.

Wiele czasu poświęca pracy spo-
łecznej, pomagając ofiarom przestępstw i dzieciom z rodzin 
patologicznych.

Jest:
– współzałożycielem i prezesem Ogólnopolskiego Sto-

warzyszenia „Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość” z siedzibą 
w Radomsku;

– współzałożycielem i pierwszym prezesem „Ogólno-
polskiego Forum na rzecz Ofiar Przestępstw” z siedzibą 
w Warszawie;

– w latach 1998-2005 był radnym powiatowym powia-
tu radomszczańskiego (pełniąc funkcję przewodniczącego  
Komisji Rewizyjnej) oraz radnym miasta Radomska;

– posłem na Sejm RP V, VI i VII kadencji.
W Sejmie pracował w komisjach: Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka, Rozwoju Przedsiębiorczości, Spraw Zagranicz-
nych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa.             

Aktywnie wspierał przedsiębiorców, pełniąc funkcję wice-
przewodniczącego Stałej Podkomisji ds. Rzemiosła. Osobi-
ście jako przewodniczący lub wiceprzewodniczący podkomisji 
kierował pracą nad wieloma projektami ustaw, z których 
za jedną z najważniejszych uważa pracę nad projektem 
dotyczącym Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Po-
wszechnych i Prokuratur.

Chętnie osobiście wspiera działania różnych organizacji 
pozarządowych, dla których szacunek do drugiego człowie-
ka i walka o jego godność są największymi wartościami.

Bać się powinni 
tylko przestępcy
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największych tuzów 
Platformy. Wie Pan, to są lu-
dzie tak nijacy i bez żadnego 
wyrazu, że nawet trudno ich 
sobie przypomnieć. Nie mają 
przy tym nic do powiedzenia. 
O, właśnie – Komorowski  
– człowiek, który – jak się śmie-
ją internauci – w czasie całej 
swojej kadencji powiedział 
z głowy mniej niż prezydent 
Duda podczas inauguracji. 

Zresztą coś Panu zacytu-
ję: „Uważam, że PO to twór 
sztuczny i pełen hipokryzji. 
Oni nie mają właściwie żad-
nego programu. Nie wyrażają 
w żadnej trudnej sprawie zda-
nia. Nie występują pod włas-
nym szyldem, bo to ich zwalnia 
z potrzeby zajmowania stano-
wiska w trudnych sprawach. 
To jest oczywiście gra na bar-
dzo krótką metę. Udają, że nie 
są partią, a nią są. Udają, że 
wprowadzają nową jakość, że 
są tam nowi ludzie”. Wie Pan, 
kto wypowiedział te słowa?

Red.: – To jakiś stary cytat. 
Nie wiem, może Niesiołowski? 
Ten Pan to prawdziwa kopal-
nia cytatów na każdą okazję.

K.M.: – Tak jest, zgadł Pan. 
To Pan Niesiołowski, który 
o Ludwiku Dornie wypowia-
dał się, że położy się niczym 
Rejtan, gdy ten będzie próbo-
wał wejść do Platformy.

Red.: – Co wtedy, gdy 
to mówił, wydawało się 
niemożliwe...

K.M.: – Tak jak wydawa-
ło się niemożliwe zwycięstwo 
prezydenta Dudy. Los lubi 
najwidoczniej płatać figle. 
Pamiętam, że Napieralskiego 
nazywał obrzydliwym, załga-
nym hipokrytą i obłudnikiem 
(śmiech). Teraz to jego partyj-
ny kolega.

Red.: – Obecnie PiS po-
zbył się tego niekorzystne-

go wizerunku. Posługując się 
młodzieżowym językiem, bar-
dziej obciachowa jest obecnie 
Platforma. Internauci zmiaż-
dżyli zwłaszcza poprzedniego 
prezydenta – słynne „chodź, 
szogunie” to pewnie wszystko, 
co po nim zostanie.

K.M.: – Zgadzam się z Pa-
nem. Platforma zawsze była 
partią obciachu, jednakże 
zręcznie to ukrywała. Trze-
ba przyznać, że wspierał ich 
w tym tzw. salon, a więc ludzie, 
którzy myśleli, że na skutek ich 
wcześniejszych rzeczywistych 
zasług, jako działaczy podzie-
mia w czasach PRL, za co im 
zresztą chwała i wdzięczność, 
będą mieli w nowej Polsce 
monopol na władzę po wsze 
czasy. Proszę także pamiętać, 
że to Platforma jako pierwsza 
zadała PiS-owi cios „poniżej 
pasa”, rozwijając tzw. prze-
mysł pogardy na bezpreceden-
sową dotąd skalę, i na tej fali 
dotrwała aż do dzisiaj.

Red. : – Co dokładnie ma 
Pan na myśli?

K.M. – Wracam do cza-
su pomysłu koalicji, po wy-
granych przez PiS wyborach 
– tzw. PO-PiS-u. Mieliśmy 
uczciwe zamiary, widząc w ta-
kiej koalicji szansę dla Polski. 
Jednakże Pan Tusk miał inne. 
Podjął wtedy decyzję, w wyni-
ku której Platforma stała się 
opozycją totalną. Wtedy po 
raz pierwszy przedłożył swój 
interes osobisty ponad dobro 
Polski. Nie był to jednak raz 
ostatni.

Red.: – To znaczy?
K.M.: – Moim zdaniem Pan 

Tusk od pewnego momentu 
zaczął dążyć do zrobienia ka-
riery międzynarodowej i temu 
podporządkował wszystkie 
działania. Tym zresztą należy 
tłumaczyć jego uległość wobec 
Putina. Pamiętał, jak Putin za-
blokował dobrze zapowiadają-
cą się karierę Pana Kwaśniew-
skiego za jego zaangażowanie 
się na Ukrainie. Postanowił 
nie popełnić tego błędu.

Red.: – Czyli sądzi Pan, 
że to wszystko tylko dla 
stanowiska?

K.M.: – Jeśli chodzi o Pana 
Tuska, to tak mi się wydaje, 
choć oczywiście nie mam peł-
nej wiedzy. Generalnie zresztą 
cała Platforma to partia zu-
pełnie bezideowa, nastawiona 
wyłącznie na doraźne korzy-
ści. Temu są gotowi podpo-
rządkować wszystko, nawet 
interes państwa, które zresz-
tą, jak mawiał klasyk, istnieje 
tylko teoretycznie. Co więcej, 
miał rację. Tylko kto do tego 
doprowadził? Poza tym nie 
mogę pozbyć się refleksji, iż 
Donald Tusk osiągnął swo-
je cele, do których dążył, ale 
zbyt wysokim kosztem.

Red.: – Co wobec tego 
należy zrobić, aby naprawić 
państwo?

K.M.: – Przede wszystkim 
mądrze zagłosować (śmiech). 
A tak poważnie – należy 
stworzyć odpowiednie me-
chanizmy, w ramach których 
będą poruszać się obywatele. 

Tym zresztą właśnie zajmuje 
się Sejm, aczkolwiek mecha-
nizmy te to nie tylko prawo, 
ale również tradycja, kultura, 
religia. One mają za zadanie 
skłaniać obywateli do takiego, 
a nie innego postępowania, np. 
do rozwoju przedsiębiorczo-
ści, zakładania rodziny. Dzisiaj 
skłaniają ludzi do emigracji…

Red.: – I to wszystko?
K.M.: – Oczywiście. Nale-

ży pozwolić ludziom działać 
zgodnie z ich naturalnymi in-
stynktami. To doprowadzi do 
rozwoju, bogacenia się, chęci 
posiadania rodziny. Ingero-
wać należy tylko tam, gdzie 
to niezbędne.

Red.: – Nie wiedziałem, że 
jest Pan liberałem.

K.M.: – Jestem za wolnoś-
cią i szacunkiem dla obywate-
la. Tymczasem politycy PSL-u 
i Platformy traktują ludzi jak 
niedorozwiniętych. Dlatego 
we wszystkich ważnych spra-
wach decydują sami. Moim 
zdaniem jest to błędne. Wielu 
politykom wydaje się, że zwy-
kli ludzie są głupsi od nich. 
Nikt jednak nie jest tak głu-
pi, jak to się wydaje innym, 
ani tak mądry, jak się wydaje 
jemu. Ta prawidłowość dotyczy 
wszystkich. Według polityków 
Platformy – rzekomo obywa-
telskiej – demokracja parla-
mentarna polega na tym, że 
skoro już wybraliśmy posłów, 
to jedynie oni mają prawo 
podejmować decyzje, nawet 
wbrew poglądom znacznej 
części wyborców. Moim zda-
niem natomiast politycy są po 
to, by realizować wolę obywa-
teli. Ogon jest dla psa, a nie 
pies dla ogona, drodzy wybor-
cy Platformy Obywatelskiej.

Red.: – W jakich ważnych 
sprawach państwo powinno 
pozostawić swobodę decyzji 
obywatelom?

K.M.: – Najlepszy przykład 
to sześciolatki. Państwo nie 
powinno narzucać rodzicom, 
aby oddawali dzieci do szkoły 
w wieku sześciu lat. Natomiast 
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może stworzyć im możliwość 
wyboru. Podobnie z emerytu-
rami. Kto chce, powinien móc 
pracować dłużej, jednak oso-
by, które tego nie chcą, powin-
ny mieć możliwość przejścia 
na emeryturę w wieku 60 i 65 
lat, jak było wcześniej.

Red.: – Skoro jesteśmy przy 
tematyce referendalnej, to co 
Pan sądzi o prywatyzacji La-
sów Państwowych?

K.M.: – Panie redak-
torze. Ukrytym celem 
Platformy była chęć prze-
kształcenia dotychczaso-
wej struktury Lasów Pań-
stwowych w spółki prawa 
handlowego, których akcje 
czy też udziały mogą być 
przedmiotem obrotu. Czy 
to nie jest chęć wyprzeda-
nia ostatniego majątku, 
jaki nam pozostał?

Red.: – Przejdźmy do spraw 
lokalnych. Kandyduje Pan z li-
sty PiS-u. Kto jest Pana naj-
większym konkurentem na 
liście?

K.M.: – Nie jesteśmy kon-
kurentami, mimo że każdy 
musi zapracować na własny 
wynik. Stanowimy drużynę. 
Walczymy z innymi partiami, 
nie z sobą.

Red.: – A jak by Pan scha-
rakteryzował poszczególnych 
członków drużyny? Możemy 
zacząć od Pana Antoniego 
Macierewicza, który ma „je-
dynkę” na liście i pewne miej-
sce w Sejmie. 

K.M.: – Utarło się w spo-
łeczeństwie fałszywe przeko-
nanie, że „jedynki” wchodzą 
do Sejmu z automatu.  O tym, 
kto zostaje posłem, od począt-
ku do końca decydują wybor-
cy. Innymi słowy – liczba od-
danych głosów na kandydata 
decyduje, kto zostaje posłem, 
a kto nie. Dobry przykład to 
wyniki ostatnich wyborów do 
Sejmu. W okręgu nr 36 – tak 
zwanym kaliskim – osoba 
umieszczona na pierwszym 
miejscu, na liście PiS, nie zna-
lazła się w Sejmie, a mandat 

otrzymały osoby umieszczone 
na dalszych miejscach na liście. 
Odnośnie czekających nas wy-
borów i aktualnej listy nie będę 
szczegółowo oceniał pozosta-
łych kandydatów. Pozostawię 
to wyborcom. Ale skoro już 
Pan pyta, to powiem tak: z An-
tonim Macierewiczem znamy 
się szmat czasu. Gdybym miał 
użyć jakiegoś porównania, to-
bym powiedział, że Antoni 
Macierewicz to kowboj, to 

szeryf z pogranicza, pistole-
ro. Ja jestem spokojnym far-
merem. On jest rewolucjoni-
stą, ja ewolucjonistą. To, że on 
jest „jedynką”, a ja „szóstką”, 
oczywiście nie ma żadnego 
znaczenia. Jeżeli ludzie będą 
obawiać się postawy konfron-
tacyjnej, to postawią na mnie 
i Antoni wcale nie musi tych 
wyborów wygrać. 

Red.: – W sensie ewolucji 
darwinowskiej?

K.M.: – W sensie ewolucji 
społecznej. Uważam, iż lepsza 
jest metoda małych kroków, 
aniżeli dramatycznych zmian. 
Proszę Pana, ludzie chcą żyć 
spokojnie. Uganiać się za 
swoimi codziennymi troska-
mi i przeżywać codzienne ra-
dości. Czyż właśnie nie po to 
mamy wolność i demokrację, 
by o niej nie myśleć?

Red.: – Chodzi Pan do 
Kościoła?

K.M.: – Panie redaktorze, 
widzimy i rozumiemy zaledwie 
cząstkę świata, wierzchołek 
góry lodowej, a może mniej. 
Jesteśmy jak ryby żyjące w sta-
wie, które nie mają pojęcia, iż 
tuż nad nimi istnieje inny świat: 

ludzi i zwierząt, inne planety, 
gwiazdy i cały kosmos. Żyjąc 
w stawie, nie mogą tego świata 
ani dostrzec, ani tym bardziej 
zrozumieć. My jesteśmy właś-
nie takimi rybami, tyle że nie-
którzy z nas wierzą, że prócz 
stawu jest jeszcze inny świat. 
To, co nazywamy rzeczywistoś-
cią, jest dobrze przed nami 
ukryte. Tylko osoby o małej 
wyobraźni mogą nie wierzyć 
w Boga. Oczywiście osoby wie-

rzące mogą go różnie nazy-
wać i rozumieć. To zależy 
przecież głównie od miej-
sca, gdzie się urodziliśmy. 
Czy będą to Indie, Chi-
ny, czy Europa. Jednakże 
wszystkich łączy wspólne 
przekonanie, iż prócz sta-
wu wypełnionego wodą jest 
coś jeszcze.

Red.: – Czyli wierzy 
Pan w Boga?

K.M.: – Na tak postawione 
pytanie zawsze odpowiadam 
wprost: tak, wierzę w Boga. 
Powiem jednak coś jeszcze... 
Kiedyś czytałem książkę nie-
mieckiego pisarza Hoima-
ra von Ditfurtha, pod dość 
przewrotnym tytułem „Duch 
nie spadł z nieba”. Autor sta-
wia w niej dość zaskaku-
jącą tezę, że cały świat 
przeniknięty jest czymś 
w rodzaju inteligencji, 
a nasz mózg jest jedynie 
jej odbiornikiem.

Red.: – Ryzykowna teza.
K.M.: – Na jej popar-

cie autor powołuje się na 
przykład gąsienicy, która aby 
przepoczwarzyć się w motyla, 
musi nakłuć liść, żeby się nim 
owinąć. Jednak ptaki wiedzą, 
że pod takimi uschniętymi, 
dobrze widocznymi na tle in-
nych liśćmi kryje się posiłek. 
Dziobią więc te liście, spraw-
dzając, czy nie kryje się pod 
nimi smaczna przekąska. Gą-
sienice muszą się przed tym 
atakiem jakoś obronić. Gdy-
by Pan był tą gąsienicą, to co 
by Pan zrobił, by obronić się 
przed ptakiem?

(Długa chwila ciszy).

Red.: – Muszę przyznać, że 
mnie Pan zaskoczył. Nic mi nie 
przychodzi do głowy.

K.M. – No właśnie, mimo 
że jest Pan inteligentnym czło-
wiekiem. Oto co robi gąsienica 
– oprócz tego jednego liścia, 
pod którym się chowa, nakłu-
wa jeszcze kilkanaście innych 
liści. Ptak je dziobie, ale jeśli 
nie trafi, szybko się zniechęca. 
Proszę mi powiedzieć, skąd gą-
sienica, która nie ma mózgu, 
a więc tym samym nie jest in-
teligentna, może wymyślić po-
dobną strategię. Zresztą po-
dobnych przykładów w świecie 
przyrody są tysiące.

Red.: – Więc inteligencja 
może być czymś innym, niż 
sądzimy?

K.M.: – Ale także miłość, 
dobro, piękno. Może nasz 
mózg odbiera te pojęcia dlate-
go, że one już istnieją niezależ-
nie od niego? Istnieją właśnie 
w Bogu? Muzyk słyszy muzy-
kę, czytając tylko nuty, które 
dla większości ludzi są jedynie 
mało zrozumiałymi robaczka-
mi. Może trzeba nauczyć się 
czytać Boga jak te nuty? Po 
prostu nie każdy to potrafi 
i nie każdy chce się nauczyć.

Red.: – Do Europy płynie 
rzeka uchodźców o odmiennej 
kulturze. Muzułmanie posia-
dają na temat roli kobiet nieco 
inne poglądy niż Polacy. Może 
przyjdzie czas, że Panie będą 
tęsknić za naszymi dobrymi 
czasami.

K.M.: – Może być tak jak 
w tym dowcipie. W Niemczech 
dwóch policjantów zatrzymuje 
kierowcę do kontroli. Jeden 
z nich sprawdza prawo jaz-
dy i mówi do drugiego: –Ty, 
Ahmed, zobacz jakie dziwne  

nazwisko – Muller.

Red.: – Myśli Pan, że dla 
nas takie zagrożenie jest 
realne?

K.M.: – Na szczęście Polska 
nie jest dla cudzoziemców kra-
jem atrakcyjnym – mamy za 
niskie zasiłki i jest za zimno 
(śmiech).  

Red.: – Ubiega się Pan 
o mandat poselski, proszę po-
wiedzieć, jakie są Pana moc-
ne strony? Dlaczego wyborcy 
mają na Pana zagłosować?

K.M.: – Przede wszystkim 
nie pcham się do polityki po 
to, żeby się nachapać. Od-
wrotnie – przez dwie kadencje 
Sejmu nie brałem uposażenia 
poselskiego. Nie zależy mi na 
drogich zegarkach. Przed wej-
ściem do Sejmu byłem dobrze 
funkcjonującym przedsiębior-
cą, moja żona jest lekarzem. 
Nie musimy żyć na koszt 
państwa.

Dawno temu, bo w 1998 
roku, wraz z przyjaciółmi za-
łożyłem stowarzyszenie Bez-
pieczeństwo i Sprawiedli-
wość. Wszelka zbieżność nazw 
jest oczywiście przypadkowa 
(śmiech). Jednak moja nazwa 

była pierwsza. Mogę po-
chwalić się również innymi 
inicjatywami społecznymi. 
W 2000 roku byłem współ-
założycielem i pierwszym 
prezesem „Ogólnopolskie-
go Forum na rzecz Ofiar 
Przestępstw” z siedzibą 
w Warszawie. Wymie-
niam tylko te organizacje 

pozarządowe, chociaż anga-
żowałem się w prace innych, 
gdyż bardzo mocno wpłynęły 
one na moje późniejsze życie 
prywatne.

Red.: – No właśnie. Każdy 
zapyta, po co Pan tak wiele 
czasu poświęcał pracy w or-
ganizacjach, które poza kło-
potami nie przynosiły żadnej 
korzyści.

K.M.: – Myli się Pan. Po 
pierwsze, kiedy myślałem 
o drugim człowieku, nigdy nie 
oceniałem swojej pracy przez 

Kto chce, powinien móc 
pracować dłużej, jednak 

osoby, które tego nie 
chcą, powinny mieć 
możliwość przejścia 

na emeryturę w wieku 
60 i 65 lat, jak było 

wcześniej

Nie pcham się do 
polityki po to, żeby się 
nachapać. Odwrotnie 
– przez dwie kadencje 

Sejmu nie brałem 
uposażenia poselskiego
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pryzmat korzyści finan-
sowej. Można zrozumieć taką 
postawę wtedy, kiedy samemu 
staje się ofiarą przestępstwa, 
bo wówczas dociera do czło-
wieka, jaki jest bezsilny w ob-
liczu otaczającej go rzeczywi-
stości. Mnie i mojej rodzinie 
dane było poznać tę okrutną 
rzeczywistość. My sobie 
jakoś poradziliśmy, ale 
proszę mi wierzyć – zde-
cydowana większość ludzi 
w obliczu niezawinionego 
przez siebie nieszczęścia 
poradzić sobie nie może. 
Dlatego też postanowiłem 
trochę swojego wolnego 
czasu poświęcić innym.

Red.: – W związku z tym, 
czy może Pan powiedzieć, ja-
kie są owoce tej pracy?

K.M.: – Trudno oceniać sa-
mego siebie, ale trochę róż-
nych inicjatyw zakończyło się 
w mojej ocenie sukcesem. Po 
pierwsze, mało kto dzisiaj wie, 
że z inicjatywy „Ogólnopol-
skiego Forum na rzecz Ofiar 
Przestępstw”, wspólnie z Mi-
nisterstwem Sprawiedliwości, 
dzień 21 lutego poświęcony 
został ofiarom przestępstw 
i w tym czasie przez tydzień 
we wszystkich sądach i proku-
raturach w Polsce można uzy-
skać darmową poradę prawną. 
Przez szereg lat organizowali-
śmy darmowe wakacje dla 
dzieci pochodzących z rodzin 
patologicznych lub biednych, 
niemogących sobie na waka-
cje poza domem rodzinnym po-
zwolić. W późniejszym czasie, 
będąc dwie kadencje posłem 
RP, pracowałem w sejmowej 
Komisji  Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka, by tam dla zwykłe-
go zjadacza chleba, bazując na 
swoim doświadczeniu, popra-
wić pozycję ofiar przestępstw. 
Dzisiaj w polskim prawie prze-
stępca ma zagwarantowane 
prawie wszystko, z adwokatem 
z urzędu włącznie, podczas gdy 
ofiara zostawiona jest sama so-
bie, nie mając pomocy znikąd. 

Red.: – Jest Pan za karą 
śmierci?

K.M.: – Śmierć nie jest karą, 
lecz sposobem eliminacji jed-
nostek, oczywiście w ramach 
wymiaru sprawiedliwości, któ-
re nie zasługują na to, by żyć 
w społeczeństwie. Karą jest 
oczekiwanie na bliską śmierć. 
Tak, uważam, że niektórzy 
sprawcy strasznych zbrodni po-

winni liczyć się z tym, że sko-
ro zabijają innych, oni także 
mogą być pozbawieni życia.

Red.: – Jak na wojnie?
K.M.: – A czy morder-

cy nie wypowiadają wojny 
społeczeństwu?

Red.: – Przypomina mi 
się dowódca GROM-u, któ-
ry wspominał jedną z operacji. 
Chodziło o pojmanie groźnego 
terrorysty. Prowadzący rozmo-
wę dziennikarz spytał: Ale co 
zrobiliście z jego ochroną, ten 
terrorysta miał przecież z dzie-
sięciu ochroniarzy? Wyelimi-
nowaliśmy ich – odpowiedział 
z kamienną miną dowódca 
GROM-u. Bardzo mi się ta 
odpowiedź podobała.

K.M.: – Pamiętajmy jed-
nak z drugiej strony o świę-
tości ludzkiego życia, zresztą 
wszelkiego życia w ogóle. Pod-
stawowym przykazaniem jest: 
Nie zabijaj.

Red.: – Podstawowym jest: 
Miłuj bliźniego jak siebie 
samego.

K.M.: – O, to na pewno jest 
trudniej spełnić (śmiech).

Red.: – Panie pośle, Pan nie 
jest osobą powszechnie znaną 
z mediów. Jeśli Pan nie powie 
czegoś o swoich osiągnięciach, 
to nikt się nie dowie. Dla wy-
borców pozostanie Pan posta-
cią anonimową.

K.M.: – Mam się chwalić? 
Dobrze, ale krótko. Wszyst-
ko, jak już wspomniałem, za-
częło się od stowarzyszenia. 
Cała idea chyba spodobała 
się prezesowi Kaczyńskiemu, 
bo to on do mnie zadzwonił 
z propozycją współpracy. Przez 
krótki czas byłem nawet w Za-

rządzie Głównym Prawa 
i Sprawiedliwości.

Red.: – W Sejmie coś 
Pan zdziałał?

K.M.: – Zasiadałem 
w licznych komisjach sej-
mowych, miałem dość 
istotny udział jako prze-
wodniczący podkomisji 

w nowelizacji ustawy o ochro-
nie danych osobowych czy 
ustawy o Krajowym Cen-
trum Szkolenia Kadr Sądów 
Powszechnych i Prokuratury. 
Sporo tego było, choć wiado-
mo, że taka normalna, żmud-
na praca nie ciekawi opinii 
publicznej, której zapewne 
wydaje się, że wykonywanie 
zawodu posła polega głównie 
na darmowych podróżach 
i jadaniu w ekskluzywnych 
restauracjach.

Red.: – W powszech-
nym przekonaniu do po-
lityki idzie się po to, by 
kręcić „lody”, najczęściej 
kosztem ludzi.

K.M.: – Patrząc na to, 
co się wokół dzieje, trud-
no temu zaprzeczyć. Stąd 
taka panika w Platformie; nie 
zdążyli zrobić wszystkiego, 
co zaplanowali. A planowali 
z rozmachem. Chodzi zwłasz-
cza o lasy, bo to prawdziwy, 
nierozkradziony jeszcze mają-
tek. Samo drewno jest warte 
400 mld złotych.

Red.: – Lokalnie Pan się 
udzielał?

K.M.: – Poseł opozycji nie 
ma wielkich możliwości dzia-
łania, ale coś niecoś udało się 
zrobić. Na przykład pomo-
głem w uregulowaniu statusu 
prawnego stanicy harcerskiej 
w Białym Brzegu, wystąpiłem 

z inicjatywą nadania Muzeum 
Radomszczańskiemu imienia 
twórcy tego muzeum prof. 
Sankowskiego, pomnik św. Ja-
dwigi też stanął dzięki mojemu 
osobistemu zaangażowaniu...

Red.: – To nudne.
K.M.: – Fakt. Takie działa-

nia nie skupiają na sobie bla-
sku fleszy. Ale to też kwestia 
wyboru, czy działa się tylko na 
pokaz, czy robi się również coś 
małego, choć ważnego.

Red.: – Czyli wybór jest 
ważny?

K.M.: – Wybory decydują 
o całym naszym życiu. Wy-
borów dokonujemy każdego 
dnia, choć nie wszystkie są 
równie ważne. Takim wybo-
rem jest ukończenie szkoły, 
małżeństwo, praca. Bycie po-
słem (śmiech).

Red.: – A tegoroczne wy-
bory do parlamentu?

K.M.: – Myślę, że one będą 
przełomowe. Polacy mają już 

dość. Proszę pamiętać, że do-
rosło już pokolenie, które nie 
pamięta czasów PRL-u. Ono 
chce po prostu normalnie żyć. 
Tymczasem, nawet mając pra-
cę, jest to po prostu niemożliwe. 
Jak można żyć za 1500 zł? Kupić 
mieszkanie, zapewnić utrzyma-
nie rodzinie? Co zrobiła z nami 
Platforma? Niewolników świad-
czących darmową pracę dla za-
chodnich koncernów, które 
dodatkowo całe zyski wypro-
wadzają do swoich krajów. Tak, 
proszę Pana, to jest nic innego, 
jak nowoczesne niewolnictwo, 
eksploatacja kraju kolonialnego, 
jakim dla Zachodu jest Polska.

Red.: – Nie przesadza Pan?
K.M.: – Niektórzy mówią, 

jaki ten Kościół był zły. Pobie-
rał dziesięcinę, a więc poda-
tek w wysokości 10% dochodu. 
Dzisiaj podatki wynoszą około 
86% i wszystko jest OK. W sta-
rożytnym Rzymie, gdy podatki 
przekraczały 30%, wybucha-
ły zamieszki. Nawet bunty.  
À propos, czy Pan wie, że 
niewolnik w Rzymie otrzymy-
wał 10% tego, co zarobił? No 
i miał dach nad głową za dar-
mo, do tego odzież i wyżywie-
nie. My dostajemy 14% tego, 
co zarobimy, przy czym miesz-
kanie, ubranie i jedzenie musi-
my sobie kupić sami. Czy nie 
jesteśmy więc kimś gorszym 
niż niewolnik w starożytnym 
Rzymie?

Red.: – Pan się uśmiecha…
K.M.: – Tak, ale nie jest mi 

wcale do śmiechu. Polska go-
spodarka jest zadłużona, i to 
bardziej, niż chce przyznać 
rząd. Jesteśmy bliscy ban-
kructwa, a setki miliardów 

wypływają na Zachód, 
by ratować poziom życia 
tamtejszych mieszkańców. 
Platformie to nie przeszka-
dza. A żeby załatać jakoś 
dziurę budżetową, łupi się 
naszych przedsiębiorców, 
najczęściej przez zmiany 
interpretacji prawa, albo 
w ogóle wbrew prawu. Za-
biera się tym, którzy jesz-
cze cokolwiek mają. Komu 
Platforma odbierze, jak już 

ludzie nic nie będą mieli?

Red.: – Zabiera się także 
biednym.

K.M.: – Biednym nie tyle 
się zabiera, co nie daje się 
tego, na co zasługują, to jest 
minimum zapewniającego 
godne życie. W Polsce są ob-
szary biedy, o których polity-
cy nie mają pojęcia, albo nie 
chcą mieć. Zresztą trudno je 
dostrzec z okien warszawskich 
gabinetów. Głodne dzieci to 
nie mit, lecz rzeczywistość.

Red.: – Rząd mówi, że dla 
wszystkich nie wystarczy.

...kiedy myślałem 
o drugim człowieku, 
nigdy nie oceniałem 
swojej pracy przez 
pryzmat korzyści 

finansowej

Dzisiaj w polskim 
prawie przestępca ma 

zagwarantowane prawie 
wszystko, z adwokatem 

z urzędu włącznie, 
podczas gdy ofiara 

zostawiona jest sama 
sobie, nie mając pomocy 

znikąd
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Jadwiga urodziła się 18 
lutego 1374 r. jako cór-
ka Ludwika, króla Wę-

gier i Polski, oraz Elżbie-
ty Bośniackiej. Po ojcu 
odziedziczyła tron Pol-
ski. W wieku 10 lat zo-
stała koronowana na kró-
lową Polski.

Dzięki małżeństwu kró-
lowej Jadwigi z Władysła-

wem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy, doszło 
do unii polsko-litewskiej. Ceremonia zaślubin, 
poprzedzona chrztem Jagiełły, odbyła się w Ka-

tedrze Królewskiej 18 lutego 1386 r. Poprzez akt 
fundacyjny i testamentalny stała się współzało-
życielką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jadwiga uprawiała działalność charytatywną  

– ufundowała szpital w Bieczu, wyposażyła szpitale 
w Sandomierzu i Sączu, a także otoczyła opieką 
inne szpitale miejskie i klasztorne, w tym szpital 
św. Jadwigi Śląskiej w Krakowie, na Stradomiu.

Zmarła 17 lipca 1399 r., wkrótce po połogu.
Po śmierci Jadwigę otoczono kultem. 31 maja 

1979 r. została beatyfikowana przez zatwierdze-
nie kultu, a 8 czerwca 1997 r. – kanonizowana. 
W obu przypadkach osobiście dokonał tego Jan 
Paweł II, ogłaszając ją odpowiednio: błogosła-
wioną i świętą.

Życiorys św. Jadwigi Królowej

Stanica harcerska w Białym Brzegu powstała w 1979 r. 
w czynie społecznym, położona jest w Przedborskim 
Parku Krajobrazowym, nieopodal rzeki Pilicy. W okre-
sie letnim przyjmuje harcerzy z terenu całego kraju. Jest 
świetnym miejscem zarówno do odpoczynku, jak i do zdo-
bywania nowych umiejętności wśród zuchów i harcerzy.

Podziękowania...

K.M.: – Ale dlaczego nie 
wystarczy? Bo pieniądze mo-
gące zasilić budżet są transfe-
rowane za granicę. Nie mamy 
przecież własnych banków, 
wszystkie zostały sprzedane. 
Trudno się dziwić, że dbają one 
o interesy własnych obywateli, 
a nie nasze. To samo dotyczy 
supermarketów i dużych sie-
ci handlowych. Dlaczego nie 
płacą one prawie żadnych po-
datków? Jak mają zapłacić, 
zmieniają nazwę i zabawa za-
czyna się od nowa. Oczywiście 
są wyjątki.

Red.: – Więc co robić?
K.M.: – Po pierwsze, polity-

cy muszą nauczyć się kierować 
dobrem ogółu, a nie tylko swo-
im oraz swoich partyjnych to-
warzyszy. Oczywiście jest spo-
ra grupa beneficjentów rządów 
PSL-u i Platformy, jakieś kilka 
procent. To najczęściej rodziny 

i zna-

jomi, którzy dzięki temu otrzy-
mali jakieś stanowiska. Jest też 
kilka procent osób, którym się 
wydaje, że są beneficjentami 
tych rządów. To tzw. lemingi. 
Natomiast PiS chce, by benefi-
cjentami jego rządów był moż-
liwie największy procent społe-
czeństwa. Właśnie o to chodzi. 
W tym tkwi różnica. My, to 
znaczy ja oraz moje koleżanki 
i moi koledzy z PiS-u, myślimy 
kategoriami państwa, narodu 
i obywateli, oni – kategoriami 
kolesi i stanowisk.

Red.: – Jednak obywatele 
na nich zagłosowali. PiS sie-
dem razy pod rząd przegrał 
wybory. Czyżby wyborcy byli 
ślepi?

K.M.: – Myślę, że to my nie 
mogliśmy dostać się do nich, 
ze swoim prawdziwym przeka-
zem. Przez całe lata obowią-
zywał przekaz Platformy – jak 
przyjdzie PiS, to będzie poże-

rał małe dzieci. W codziennej 
retoryce media przedstawiały 
PiS jako największe zagrożenie 
dla Polski.

Red.: – Wobec tego wróć-
my do początku naszej rozmo-
wy. Czy Platforma ma się cze-
go obawiać, jeśli zdobędziecie 
władzę?

K.M.: – Tak, bo zlikwiduje-
my patologie, na których zbu-
dowana została władza Platfor-
my. To właśnie normalność jest 
ich największym zagrożeniem. 
Jej się boją, nie PiS-u.

Red.: – Czy Pan nie prze-
sadza? Przecież żyjemy we 
w miarę normalnym kraju 
i teraz.

K.M.: – W miarę. Zale-
ży, jaka jest ta miara. Żyje-
my w kraju, w którym osoby 
posiadające niepożądaną wie-
dzę popełniają samobójstwa, 
najczęściej przez powiesze-

nie. Mówią: Wyrzucę śmie-
ci, zaraz wracam, a potem: 
A może wejdę do piwnicy 
i się powieszę, albo w prze-
rwie meczu pójdę do garażu 
i się zastrzelę? Kto w to wie-
rzy poza posłem Niesiołow-
skim? Najtwardsi gangsterzy 
wieszali się w celach w spra-
wie Olewnika, zabójstwa 
Dębskiego, długo by zresz-
tą wymieniać. A świętej pa-
mięci Andrzej Lepper? Był, 
jaki był, można go było lu-
bić bądź nie, ale z pewnością 
należy wyjaśnić okoliczności 
jego śmierci. Takie właśnie 
jest nasze państwo.

Red.: – Więc nie jest 
normalnie?

K.M.: – Polscy przywód-
cy przyzwyczaili nas do tego,  
że zawsze musieli służyć obcym 
panom, z lewej bądź prawej 
strony mapy. Jedynym wyjąt-
kiem, co zresztą potwierdzają 

odszyfrowane doku-
menty zamieszczone na Wiki-
Leaks, był śp. prezydent Lech 
Kaczyński. Drugim jest obec-
ny prezydent Andrzej Duda. 
Dwóch to dużo, ale wciąż za 
mało. Dlatego więc te wybory 
są takie ważne. One zadecy-
dują o tym, czy w najbliższym 
czasie Polska będzie wolnym 
krajem.

Red.: – A nie jest?
K.M.: – To nie jest ten 

rodzaj wolności, który sobie 
wymarzyłem. Ale może jesz-
cze doczekam. Dzisiaj trze-
ba zrobić coś, czego jeszcze 
żadne ugrupowanie politycz-
ne nie zrobiło. Trzeba zadbać 
o interesy obywateli. Może 
wyborcy dadzą mi szansę na 
to, by tak rozumianą wolność 
współtworzyć.

Red.: – Dziękuję za 
rozmowę.

Więcej na: www.krzysztofmaciejewski.com.pl
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– Późnym wieczorem w Warsza-
wie bandyta w czarnej masce wyska-
kuje na chodnik przed dobrze ubra-
nego mężczyznę i przykłada mu broń 
między żebra:

– Dawaj swoje pieniądze! – żąda.
 Napadnięty odpowiada oburzony:
– Nie możesz tego zrobić! Jestem 

posłem!
– W takim razie – odpowiedział 

rabuś – oddawaj mi moje pieniądze!
  

 Do Tuska przychodzi doradca:
– Panie premierze, mamy 

problem...
– No co jest?
– Mamy sondaż, z którego wyni-

ka, że Polakom żyje się dobrze i są 
bardzo zadowoleni.

– To super, a gdzie problem?
– Sondaż przeprowadzono 

w Wielkiej Brytanii...
  

 W kuluarach sejmowych poseł 
szepcze na ucho do posła:

– Żona zdradza cię z trzema na-
szymi kolegami z ławy.

 Na to drugi, wzruszając bezrad-
nie ramionami:

– Nic na to nie poradzę. Mają 
większość.

  

 Wykoleił się pociąg wiozący pol-
skich posłów. Na miejsce pędzą eki-
py ratownicze, karetki i śmigłowce. 
Gdy przybyli, okazało się, że nie ma 
żadnych ciał. Szef ratowników pyta 
okolicznych mieszkańców:

– Gdzie się podziali wszyscy 
z tego pociągu?

– Pochowalim.
– Wszyscy zginęli, co do jednego?
– Niektórzy mówili, że jeszcze 

żyją, ale kto by tam, panie, polity-
kom wierzył...

  

– Moim rozmówcą jest pan Wal-
demar Pawlak. Panie premierze, kto 
wygra wybory?

– Nasz koalicjant.
– Czyli...
– Wszystko jedno.

  

Kaczyński i Tusk mieli wypadek 
samochodowy. Oczywiście pokłócili 
się, czyja wina. Tusk nie wytrzymał 
i mówi:

–  Jarku, nie kłóćmy się, moja wina
 Jarek zmieszany:
– Nie no, moja w końcu, raczej...
 Donald na to sprawiedliwie:
– Wina leży po obu stronach. Nic 

się nie stało. Rozejm? I wyciąga pier-
siówkę, podając Jarkowi. Jarek pije, 
oddaje Donkowi, a ten chowa ją do 
kieszeni. 

 Jarek pyta:
– A ty nie pijesz?
– Nie, ja czekam na policję.

  

 Donald Tusk odwiedza gospo-
darstwo rolne. 

Gdy znalazł się w chlewni, pośród 
stada dorodnych świń, towarzyszący 
grupie oficjeli fotoreporterzy natych-
miast zaczęli strzelać fotki. 

Na to Tusk: 
– Tylko żeby mi tam nie było ja-

kiegoś głupiego podpisu pod zdję-
ciem, typu Kaczor Donald i świnie, 
albo coś takiego! 

– Ależ skąd, panie premierze. 
Wszystko będzie cacy. 

Nazajutrz ukazuje się gazeta ze 
zdjęciem Tuska wśród świń i podpis: 
Donald Tusk (trzeci od lewej).

Świat się śmieje...

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość ul. Nowogrodzka 84/86  02-018 Warszawa

6


