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8 ZAMACH PiS NA SĄD NAJWYŻSZYPiątek
14 lipca 2017

Łódzka Spółka
Infrastrukturalna sp. z o.o. 

informuje, iż 
ogłosiła postępowanie

przetargowe pn:

Budowa kanalizacji
sanitarnej w ulicach:

Tomaszowskiej,
Poetyckiej, Piechala,

Rosseta i Olechowskiej
oraz wodociągu 

w ul. Olechowskiej/
Perkalowej w Łodzi. 

Termin składania ofert
08.08.2017r.

Szczegółowe informacje o tym
i innych postępowaniach

przetargowych pod adresem:
www.bip.lsi.net.pl

Serdecznie zapraszamy 
do składania ofert

REKLAMA 33665647REKLAMA 33666004

Ra da Nad zor cza To ruń skich Wo do cią gów Sp. z o. o. 

z sie dzi bą w To ru niu przy ul. Ry ba ki 31/35 

ogła sza na bór ofert kan dy da tów na sta no wi sko:

ZA STĘP CY PRE ZE SA 

ZA RZĄ DU DS. EKO NO MICZ NYCH 

To ruń skich Wo do cią gów Sp. z o.o.

Szcze gó ło we za sa dy prze pro wa dze nia na bo ru ofert 

na sta no wi sko oraz wy ma ga nia do ty czą ce kan dy da tów 

do stęp ne są na stro nach in ter ne to wych 

Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej:

– Mia sta To ru nia (www.bip.to run.pl) oraz

– Spół ki (www.wo do cia gi.to run.com.pl/bip)

Ter min skła da nia ofert: 07.08.2017 r.

REKLAMA 33668094

D la ko goś oprze ko na niach Ja-
 ro sła wa Ka czyń skie go oskar-
 że nie o pro wa dze nie włas -

ne go, dum ne go na ro du wstro nę tur-
 cy za cji mu si być śmier tel ną znie wa -
gą. Ajed nak właś nie to mu dziś za rzu-
 cam, bo na tym po le ga je go  stra te gia.

To za ska ku ją ce z kil ku po wo dów.
Roz waż my choć by dłu gi łuk hi sto -
rii. Od ob lę że nia Wied nia w 1529 r.
ka to lic cy wład cy sta no wi li za po rę
prze ciw ko roz prze strze nia niu się
is la mu w Eu ro pie. A jed nak w we-
 wnętrz nej po li ty ce Ka czyń ski nie
wsty dzi się pa pu go wać nie mal każ-
 de ha nieb ne po su nię cie swo je go no-
 we go kum pla Re ce pa Tay y i pa Er-
 do ga na. Kto by po my ślał, że fak tycz-
 ny przy wód ca Pol ski bę dzie tań czył
w rytm tej sa mej me lo dii co no wy
tu rec ki suł tan?

Obaj to bez względ ni zwo len ni -
cy ma jo ry ta ryz mu, za nic ma ją cy
nie tyl ko du cha, ale też li te rę de mo-
 kra cji. Naj chęt niej zmie ni li by ją w li-
p ny re żim da ją cy im ab so lut ne rzą-
 dy w po li ty ce, gos po dar ce i spra-
 wach spo łecz nych.

Na Er do ga nie ta stra te gia już się
pa skud nie ze mści ła. Ja ki kol wiek kraj
uwa ża dziś za ulu bio ne go par tne ra
– od Sy rii i jej bez poś red nie go są siedz-
 twa do Ro sji iAra bii Sa u dyj skiej – oka-
 zu je się, że je dy ne, co rze czy wi ście
osią gnął, to zruj no wał włas ny na ród,
spra wia jąc, że nie ufa mu już nikt.

Pu tin z nim po gry wa, bo zna eko-
 no micz ną sła bość tu rec kie go pre zy-
 den ta. Po dob nie Sa u do wie – bo wie-
 dzą, że gos po dar ka i fi nan se re żi mu
ku le ją. Słyn na stra te gia Er do ga na
„ze ro prob le mów” w po li ty ce za gra-
 nicz nej i zwią za ne z nią pró by przy-
 wró ce nia do mi na cji Tur cji w re gio -
nie na je go oczach ob ra ca ją się w pył.

Nie ste ty, za bez brzeż ną aro gan -
cję pła cą nie wład cy, ale zwy kli lu-
 dzie. Gos po dar ka Tur cji wi si na wło-
 sku. Tu ry ści, je śli nie li czyć pi ja nych
Ro sjan ba lu ją cych w ku ror tach Mo-

 rza Śró dziem ne go, wy bie ra ją dziś
in ne kie run ki.

Nie po ha mo wa na skłon ność Er-
 do ga na do ob ra ża nia każ de go par -
tne ra han dlo we go w nie kon tro lo -
wa nym sty lu wście kłe go psa ma też
in ne skut ki. Ho lan dia to naj waż -
niej szy in we stor za gra nicz ny w Tu-
r cji, a jed nak pre zy dent i je go słu gu-
 si w mi ni ster stwach wy zy wa ją ho-
 len der ski rząd sło wa mi nie na da ją -
cy mi się do dru ku. Niem cy – naj wię -
kszy par tner han dlo wy – też wy słu-
 chu ją po to ku idio tycz nych obelg.

+++

Od kła da jąc na bok gos po dar kę: że-
 nu ją ce ana lo gie świad czą ce o tur -
cy za cji Pol ski na su wa ją się gdzie in-
 dziej. Choć by spo sób, w ja ki Er do -
gan trak tu je me dia. W pu blicz nych
prze pro wa dza czyst kę za czyst ką,
zmie nia jąc je w bez wol ne ma szy ny
pro pa gan dy w iście so wiec kim sty-
 lu, przy kla sku ją ce wszyst kim po-
 kręt nym po czy na niom rzą du.

Od Pu ti na Er do gan na u czył się,
że dziś, że by sku tecz nie prać mó zgi
du żej czę ści spo łe czeń stwa, mu si
kon tro lo wać me dia elek tro nicz ne.
To nie zbęd ne do umoc nie nia je go
rzą dów. Jed nak w prze ci wień stwie
do Pu ti na, któ re go nie ob cho dzą me-
 dia dru ko wa ne, ape tyt Er do ga na
jest o wie le wię kszy. Po za my kał wię -
kszość me diów kry tycz nych. Po zo-
 sta łe od su nął na bocz ny tor al bo po-
 zbył się ich wła ści cie li, prze ka zu jąc
ste ry w rę ce ro dzi ny i przy ja ciół. Ka-
 czyń ski i je go PiS ma ją po dob nie
eks pan syw ną stra te gię.

Za każ dym ra zem, kie dy zi ry tu je
go ujaw nia nie praw dy o we wnętrz -
nych ukła dach i po li tycz nie de li kat -
nych kwe stiach, do pro wa dza do ska-
 za nia dzien ni ka rzy. Zwy kle je dy ną
ich „zbrod nią” jest na ra że nie się wład-
 cy po rcją gorz kiej praw dy. Ana lo gią
świad czą cą o tur cy za cji mo gą być
oskar że nia wnie sio ne przez pol skie -
go mi ni stra ob ro ny An to nie go  Ma -
cie re wi cza prze ciw ko dzien ni ka rzo -
wi śled cze mu To ma szo wi  Piąt ko wi.

To wszyst ko jest tym bar dziej god-
 ne po ża ło wa nia, że Pol ska po 1989 r.

wy róż nia ła się spoś ród kra jów Eu-
 ro py Środ ko wo-Wschod niej w jed -
nej kwe stii: nie waż ne, czy rzą dzi ła
cen tro le wi ca, czy cen tro pra wi ca, aż
do dru gie go doj ścia do wła dzy PiS
pod ko niec 2015 r., w spra wach gos -
po dar ki, fi nan sów i kwe stiach spo-
 łecz nych kraj trzy mał się środ ka. Pol-
 ska sta ła się sil na, bo osz czę dzi ła so-
 bie du żych wah nięć z le wa na pra wo,
pa ra li żu ją cych wie le in nych kra jów
daw ne go Ukła du War szaw skie go.

To dum ne dzie dzic two Ka czyń -
ski ni we czy rę ka mi swo ich ofi cjal -
nych de le ga tów. Być mo że tym wła-
ś nie Pol ska na dal róż ni się od Tur-
 cji, że Er do gan nie ma opo rów, by
dzia łać nie tyl ko ja ko pre zy dent, ale
tak że suł tan. Tam, gdzie Ka czyń ski
wo li po zo stać w cie niu, Er do gan bry-
 lu je w świat łach ram py.

+++

Że by nie by ło nie po ro zu mień – oso-
 bi ście głę bo ko ża łu ję, że to wszyst-
 ko na pi sa łem. Jed nak ana li za fak-
 tów mó wi sa ma za sie bie. Rze czy
trze ba na zy wać po imie niu.

Znaj dą się ta cy, któ rzy pod wa żą
mo ją ana li zę, mó wiąc, że je stem
Niem cem. Od po wiem na ten za rzut,
uży wa jąc trzech ar gu men tów. Po
pier wsze, do prze pro wadz ki w cze-
r wcu ubieg łe go ro ku ca łe do ro słe
ży cie spę dzi łem w Sta nach Zjed no-

 czo nych, co czy ni ze mnie bar dziej
Ame ry ka ni na niż Niem ca.

Po dru gie, kie dy we Fran cji wszel-
 kie re for my by ły w sta nie głę bo kie -
go za mro że nia, re gu lar nie prze ko -
ny wa łem, że fran cu ski za stój to nic,
do pó ki rzą dy Nie miec i Pol ski re we-
 la cyj nie współ pra cu ją mi mo ich trud-
 nej hi sto rii. Bo w no wej Eu ro pie to
szcze gól nie waż ne – że by du że na-
 ro dy mi mo daw nych po dzia łów po-
 tra fi ły pra co wać ra mię w ra mię.

Po trze cie, je stem wiel kim wiel bi-
 cie lem Pol ski. Mam na wet me dal
– Krzyż Za słu gi –przy zna ny mi wcze-
r wcu 2014 r. przez by łe go pol skie go
pre zy den ta z oka zji 25. rocz ni cy pol-
 skiej wol no ści (ale pro ces przy zna -
wa nia me da lu roz po czął się jesz cze
pod rzą da mi Le cha  Ka czyń skie go).

Do sta łem tę na gro dę za ro lę
w uwol nie niu Pol ski od cię ża ru dłu-
 gów z cza sów ko mu niz mu. Przed
la ty na pi sa łem pro jekt re zo lu cji Se-
 na tu USA, któ ra zmie ni ła dy na mi -
kę w Klu bie Pa ry skim, pro wa dząc
osta tecznie do umo rze nia dłu gu.
Więc je śli moż na mnie o coś oskar-
 żyć, to tyl ko o dzia ła nie na ko rzyść
Pol ski w wiel kiej mię dzy na ro do wej
trans ak cji, któ ra kosz to wa ła nie miec-
 kie ban ki i nie miec ki rząd wie le mi-
 liar dów (tę sa mą kwo tę osz czę dzi -
łem dzi siej szej Pol sce).

+++

Na praw dę się mar twię, że skłon no-
 ści Ka czyń skie go do sta nia się ogar-
 nię tym ob se sją wła dzy dzi wa kiem
odzwier cie dla ją ob se sje Er do ga na,
któ ry pro wa dzi Tur cję po ża ło wa nia
god ną ścież ką. Dziś jej gos po dar ka
utknę ła w mar twym pun kcie, a po
wol no ściach, któ re uczy ni ły z Tur -
cji eks cy tu ją cy kraj na skrzy żo wa -
niu kul tur, nie ma dziś śla du.

Po ten cjał Tur cji ob u marł, bo dziś
kto mo że, emi gru je. Er do gan, próż-
 ny i krót kow zrocz ny wład ca to tal ny,
cheł pi się, że w ten spo sób oczy ścił
so bie po le. Nie ro zu mie, że włas ny -
mi rę ka mi ogra bia Tur cję ze źró deł
przy szłe go roz wo ju gos po dar cze go.
Po sia da nie twór czej i – owszem, tak-
 że kry tycz nej – kla sy, jest waż nym

czyn ni kiem szcze gól nie dziś, kie dy
wcho dzi my w erę gos po dar ki po st-
in du strial nej. Za śle pio ny włas nym
na pu sze niem Er do gan nie ro zu mie,
że tłam si też roz wój spo łecz ny.

Na szczęście Polska –  zawdzięc-
zając to swojej dumnej historii po
1980 r. – może się pochwalić wielką
liczbą ludzi z ogromną odwagą cy-
wilną. I – co może nawet ważniejsze
– opozycja wewnętrzna wobec PiS
nie jest tak podzielona jak opozycja
w Turcji.

Grze ba nie przez Ka czyń skie go
we wszyst kich in sty tu cjach pań-
 stwo wych, na któ rych jest w sta nie
po ło żyć ła pę, bę dzie kie dyś wy ma-
 ga ło wiel kie go sprzą ta nia, że by uwol-
 nić kraj z ma ło dusz no ści i wro go -
ści, któ re uo sa bia.

Dla mło dych Po la ków by ło by le-
 piej, gdy by ich rząd sku pił się na za-
 bez pie cze niu przy szło ści pol skiej
gos po dar ki i spo łe czeń stwa, za miast
mio tać się przy pró bach zmia ny hi-
 sto rii, by pa so wa ła do kon cep cji jed-
 ne go czło wie ka.

An drzej Du da na ra zie za cho -
wu je się jak nad gor li wy stem pel pie-
 czę tu ją cy każ dą za chcian kę Ka czyń-
 skie go. W przy pad ku te go dru gie -
go, czło wie ka, któ ry fak tycz nie ży-
 je prze szło ścią, stra te gia bul do że ra
jest przy naj mniej zro zu mia ła, choć
nie do przy ję cia. 

Te go sa me go nie da jed nak po wie-
 dzieć o obec nym pre zy den cie Pol-
 ski. Choć moż na go uznać za przed-
 sta wi cie la mło de go po ko le nia, za wo-
 dzi swój kraj bar dziej niż ten, któ ry
nim ste ru je. W kam pa nii wy bor czej
świa do mie przed sta wiał się ja ko ad-
 wo kat mło dych, co do tej po ry po zo-
 sta je nie speł nio ną obiet ni cą, o któ-
 rej trze ba mu co dzien nie  przy po mi -
nać. Bo to on swo ją uleg ło ścią sprze-
 da je dzi siaj mło dych Po la ków. �

TŁUM. MAR TA URZĘ DOW SKA
Tekst dzię ki uprzej mo ści The Glo ba list

*Stephan G. Richter - ur. w 1959 r.,
redaktor naczelny serwisu 
The Globalist, wieloletni niemiecki
korespondent w Waszyngtonie

SUŁ TAN KA CZYŃ SKI PREZES PIS 
NIE WSTYDZI SIĘ

PAPUGOWAĆ ERDOGANA

STEPHAN G. RICHTER*

Andrzej Duda
zawodzi swój 
kraj bardziej 

niż ten, który nim
steruje. Zachowuje
się jak nadgorliwy
stempel pod każdą

zachcianką
Kaczyńskiego.

Swoją uległością,
sprzedaje dzisiaj
młodych Polaków


