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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 

¹

HANNA FOLTYN-KUBICKA: WŁAŚCIWIE NIE WIADOMO, CO SIĘ STAŁO. NIE OPTUJĘ ZA ŻADNĄ TEORIĄ. PO PROSTU, TAK PO LUDZKU, CHCIAŁAB          YM WIEDZIEĆ. WIĘC NIE MOGĘ ZAKOŃCZYĆ ŻAŁOBY

Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 

¹

Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 
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Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 
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Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 

¹

HANNA FOLTYN-KUBICKA: WŁAŚCIWIE NIE WIADOMO, CO SIĘ STAŁO. NIE OPTUJĘ ZA ŻADNĄ TEORIĄ. PO PROSTU, TAK PO LUDZKU, CHCIAŁAB          YM WIEDZIEĆ. WIĘC NIE MOGĘ ZAKOŃCZYĆ ŻAŁOBY

Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 
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Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 
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Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 

¹

HANNA FOLTYN-KUBICKA: WŁAŚCIWIE NIE WIADOMO, CO SIĘ STAŁO. NIE OPTUJĘ ZA ŻADNĄ TEORIĄ. PO PROSTU, TAK PO LUDZKU, CHCIAŁAB          YM WIEDZIEĆ. WIĘC NIE MOGĘ ZAKOŃCZYĆ ŻAŁOBY

Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 
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Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 

¹

Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 

¹

HANNA FOLTYN-KUBICKA: WŁAŚCIWIE NIE WIADOMO, CO SIĘ STAŁO. NIE OPTUJĘ ZA ŻADNĄ TEORIĄ. PO PROSTU, TAK PO LUDZKU, CHCIAŁAB          YM WIEDZIEĆ. WIĘC NIE MOGĘ ZAKOŃCZYĆ ŻAŁOBY

Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 

¹
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Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 

¹

Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 
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Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 

¹

Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 

¹

HANNA FOLTYN-KUBICKA: WŁAŚCIWIE NIE WIADOMO, CO SIĘ STAŁO. NIE OPTUJĘ ZA ŻADNĄ TEORIĄ. PO PROSTU, TAK PO LUDZKU, CHCIAŁAB          YM WIEDZIEĆ. WIĘC NIE MOGĘ ZAKOŃCZYĆ ŻAŁOBY

Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Język tworzy nasz świat. Nie ma 
żadnej wspólnoty bez języka - tą 
z pozoru oczywistą myślą prof. 
Anna Cegieła z Rady Języka Pol-
skiego i Zespołu Etyki Słowa 
otworzyła swoją refleksję 
nad współczesnym dyskursem 
publicznym. Badaczka słowa nie 
ograniczyła się jednak do pro-
stych stwierdzeń. W trakcie so-
botniego X Pomorskiego Kongre-
su Obywatelskiego w Gdań-
sku wytknęła, że sami z siebie 
niszczymy płaszczyznę porozu-
mienia, jaką stanowią wspólne 
wartości.  

- Jeżeli będziemy powtarzać 
ciągle, że nic nas nie łączy, a war-
tości dzielą, to nic z naszej wspól-
noty nie będzie - przestrzegała 
prof. Cegieła. W auli Politechni-
ki Gdańskiej wykazywała, jak da-
lekie od prawdy jest przekonanie 
o sile różnic dzielących Polaków. 
Powołując się na badania nauko-
we, w tym te prowadzone przez 
nią samą, zaznaczyła, że istnieje 
stała grupa przynajmniej 40 war-
tości, które są wspólne dla 
wszystkich Polaków. Miłość, ro-
dzina, zgoda, wolność - to nie-
które z kwestii, choć różnie rozu-
mianych, to wymienianych 
wśród najważniejszych, nieza-
leżnie od pozycji społecznej czy 
poglądów politycznych. 

Prof. Cegieła przedstawiła te-
zę, że to, co dziś nas rzeczywiś-
cie dzieli, to nie wartości, ale 
zamknięcie w - jak to nazywa -
„mikrokapsułkach”. Jak podkre-
ślała, badania pokazują, że inte-
resuje nas wyłącznie los wąskiej 
grupy ludzi, najbliższego 
nam kręgu. Zawężamy wspólno-
tę do ludzi o ściśle zgodnych po-
glądach i doświadczeniach. Jed-
nocześnie zanika chęć wspólne-
go działania. Ledwie 10 proc. Po-
laków jest gotowych bronić 
wspólnoty rozumianej szerzej, 
np. zaangażować się na rzecz in-
teresu własnej gminy.  

- Życie w mikrokapsułkach 
nie tylko skazuje nas na samot-
ność, ale także na lęk przed tym 
co nowe, lęk przed nieznanym - 
kontynuowała profesor. 

W tym kontekście prof. Mi-
chał Bilewicz, kierownik Cen-
trum Badań nad Uprzedzeniami 
UW, wskazywał właśnie na lęk, 
jako największe zagrożenie dla 
budowania wspólnoty. Wśród 

najsilniejszych emocji społecz-
nych wymienia lęk „przed znik-
nięciem”, rozpłynięciem się pol-
skiej tożsamości w tyglu 
wielokulturowości. Podstawą je-
go jest niska samoocena czy ina-
czej mówiąc głęboka niepew-
ność co do własnego narodu. 
Stąd potrzeba przesadnego ma-
nifestowania patriotyzmu czy 
też gwałtowne zatrzaśnięcie 
drzwi przed obcymi. Prof. 
Bilewicz zaznaczał, że nieopa-
nowany lęk zaburza racjonalną 
ocenę rzeczywistości. Jako przy-
kład przywołał kwestię imigran-
tów. To lęk powoduje, że prze-
stajemy postrzegać ich jako po-
tencjał rozwojowy dla kraju, 
a dostrzegamy wyłącznie zagro-
żenie.  

- Nasza polskość nie zginie 
wraz z przyjazdem kolejnego 
Araba czy Persa, o ile my sami bę-
dziemy pewni własnej wartości. 
Martwiąc się o własne bezpie-
czeństwo i przywołując choćby 
zamach w Sztokholmie zapomi-
namy, że identycznego ataku do-
konał szaleniec w Sopocie, wjeż-
dżając w tłum turystów. Ale czy 
to znaczy, że odtąd nie będziemy 
wpuszczać do Polski nikogo, kto 
ma zdiagnozowaną chorobę psy-
chiczną - pyta prof. Bilewicz. 
Tymczasem nieracjonalne zam-
knięcie w kokonie wąsko rozu-
mianej wspólnoty odbija się 
na poziomie naszego życia. - 
Od tego, czy otworzymy się 
na imigrację zależy choćby to, 
czy uda się nam, Polakom, wyz-
wolić się wreszcie z pułapki śred-
niego rozwoju. 

Na Pomorze, jako region hi-
storycznie i obecnie wielokultu-
rowy, który może stać się inspi-
racją do budowania szerokiej 
wspólnoty, wskazywał dr Jan 
Szomburg, prezes Instytutu Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową, 
a zarazem pomysłodawca Kon-
gresu Obywatelskiego. - Nasza 
ojczyzna potrzebuje społeczne-
go „razem” - podkreślał dr 
Szomburg. - Niektórzy wierzą 
w „efekt motyla”. Życzę nam, że-
byśmy takim spotkaniom jak 
Kongres, mieli ambicję stworzyć 
„efekt motyla”, który będzie bu-
dować duże „razem”. 

Jako przykład efektywnego 
współdziałania wielu środowisk, 
także międzynarodowych, orga-
nizatorzy wskazali organizowa-
ną w Gdańsku od dekady konfe-
rencję technologiczną infoShare. 
Grzegorz Borowski, dyrektor za-
rządzający fundacji organizują-
cej to wydarzenie, przypomniał 
w sobotę niepisaną zasadę rzą-
dzącą amerykańską Doliną Krze-
mową. - Dominująca tam „paid-
free culture” zakłada bezintere-
sowną pomoc specjalistów dla 
początkujących, ale z jednym za-
strzeżeniem. Osoba obdarowa-
na ma obowiązek odwdzięczyć 
się za pomoc, sama oferując be-
zinteresowną pomoc - wyjaśnił 
Borowski. 

Ale też paneliści Kongresu 
podkreślali, że trwałej, wielkiej 
wspólnoty nie uda się zbudować 
bez swoistej dojrzałości obywa-
telskiej. Prof. Cezary Obracht-
Prondzyński z UG wspominał 
o kluczowej roli pamięci. - Pa-
mięć, zwłaszcza dzisiaj, jest bar-
dzo łatwo poddawana różnego 
rodzaju selekcjom czy też mani-
pulacjom w imię doraźnych in-
teresów politycznych bądź ideo-
logicznych.  

- Jeśli chcemy mówić o doj-
rzałej wspólnocie, to musimy 
przyjąć jako zasadę, że ta wspól-
nota ma prawo do własnej pa-
mięci - zaznaczał. a ¹

Lęk przed nieznanym 
rozbija wspólnotę
Społeczeństwo

Łukasz Kłos 
lukasz.klos@polskapress.pl

Zamknięci w społecznych 
„kapsułkach”  koncentrujemy 
się na tym, co nas dzieli, za-
miast budować przestrzenie 
racjonalnego współdziałania

b - Miejmy ambicję tworzyć „efekt motyla” do budowania 
szerokiej wspólnoty - podkreślał dr Szomburg
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SŁAWOMIR RYBICKI: NIECH TEN DZIEŃ POZOSTANIE DNIEM PAMIĘCI O OFIARACH KATASTROFY, O ICH ŻYCIU, DOKONANIACH, O TYM, CO PO SO      BIE POZOSTAWILI

Powinniśmy tę tragedię przeżywać wspólnotowo,   na ile to tylko możliwe 
Uspokaja Pana takie rozwiąza-
nie?  
Od początku byliśmy zdania, 
że decyzja prokuratury jest ar-
bitralna zarówno od strony 
prawnej, jak i takiej czysto 
ludzkiej i moralnej. Decyzja 
prokuratury i sam Kodeks po-
stępowania karnego nie mogą 
być ponad konstytucją, która 
gwarantuje prawo do prywat-
ności. Naszym zdaniem obej-
muje ono również głęboko za-
korzeniony w kulturze chrześ-
cijańskiej i polskiej kult osoby 
zmarłej. Nie widzimy uzasad-
nienia dla ekshumacji naszego 
brata. Sąd podzielił te wątpli-
wości zwracając się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z zapy-
taniem prawnym w tej spra-
wie. Jednocześnie sąd zwrócił 
się do prokuratury, by ta 
do czasu wydania opinii przez 
TK, wstrzymała się od ekshu-

macji tych ofiar, których ro-
dziny - jak my – protestują. 
Obecny na posiedzeniu pro-
kurator Prokuratury Krajowej 
obiecał, że zaapeluje do swo-
ich przełożonych, by je 
wstrzymać. 
Pański brat i Maciej Płażyński 
wywodzili się z tego samego 
kręgu młodopolskiej opozycji. 
W wolnej Polsce też przez długi 
czas ich polityczne drogi były 
zbieżne, rozeszły się dopiero 
na kilka lat przed katastrofą, 
w której obaj zginęli. Teraz jed-
nak, kolejny rok z rzędu, nie ma 
wspólnej mszy w rocznicę ich 
śmierci. Czy ten podział pozo-
stanie już na zawsze? 
Podział jest trochę zafałszo-
wany. Dotyczy raczej polity-
ków, a nie rodzin. Maciej 
Płażyński był moim przyjacie-
lem i najbliższym współpra-
cownikiem przez kilkanaście 

lat. Nie mam problemu, żeby 
co roku być na grobie Macieja. 
Jego żona także bierze udział 
w przedsięwzięciach upamięt-
niających mojego brata. My-
ślę, że darzymy się wzajem-
nym szacunkiem. Wspomnę 
też o tym, że obie nasze rodzi-
ny wzięły udział w uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdyni, 
na której dwóm ważnym uli-
com w tym mieście nadano 
imiona Macieja Płażyńskiego 
i Arama Rybickiego. 
Pytam konkretnie o brak 
wspólnej mszy 10 kwietnia, bo 
słyszałem, że dla wielu daw-
nych młodopolaków jest to pe-
wien problem.    
Jest to problem i spróbujemy 
go w przyszłości rozwiązać.  
Powinniśmy tę tragedię prze-
żywać wspólnotowo i razem, 
na ile to tylko możliwe.a 
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HANNA FOLTYN-KUBICKA: WŁAŚCIWIE NIE WIADOMO, CO SIĘ STAŁO. NIE OPTUJĘ ZA ŻADNĄ TEORIĄ. PO PROSTU, TAK PO LUDZKU, CHCIAŁAB          YM WIEDZIEĆ. WIĘC NIE MOGĘ ZAKOŃCZYĆ ŻAŁOBY

Mamy powiedzieć, że nic się 
nie stało? Naszym moralnym 
obowiązkiem jest dochodzić 
prawdy. Tak, żeby raz 
na zawsze sprawę zamknąć. 
Żeby nie było jak z Katyniem, 
że sprawę wyjaśni się dopiero 
po kilkudziesięciu latach. 
Oczywiście Smoleńsk nie jest 
porównywalny z Katyniem, 
gdzie zginęło kilkadziesiąt ty-
sięcy osób od strzału w tył 
głowy. Ale tam też zginęła 
elita Polski. Ta pierwsza. 

A my potem przez lata  nie 
mogliśmy tej elity odtworzyć. 
I kiedy nam się wreszcie uda-
ło, to nastąpiła ta tragedia. 
I teraz znowu musi wyrosnąć 
kilka pokoleń. Bo nie wystar-
czy tylko założyć frak, który - 
jak wiadomo - dopiero do-
brze na człowieku leży 
w trzecim pokoleniu.  
Pani już na politykę patrzy tro-
chę z boku.  Wszystko się Pani 
podoba w tym, co robi macie-
rzysta partia? 

Oczywiście, że nie wszystko. 
Żadna partia nie składa się 
z samych aniołów. Wiele rze-
czy może zrobiłabym inaczej. 
Ale tylko ten nie popełnia błę-
dów, kto nic nie robi. I to był 
właśnie błąd Platformy, która 
uwierzyła w swoją wielkość 
i pozwoliła się Polakom zająć 
swoimi sprawami. Okazało się 
jednak, że tak się nie da. Że 
państwo nie może istnieć teo-
retycznie. Że muszą być twar-
de zasady i przepisy, żeby 
państwo funkcjonowało do-
brze. Generalnie więc jestem 
zadowolona.  
Jest taki jeden obraz pary prezy-
denckiej w Pani w pamięci, który 
najczęściej się Pani przypomina? 
To obraz z lat osiemdziesią-
tych. Spędzaliśmy razem 
Leszkiem i Marylką czas 
w małym domku mojej sio-
stry, w Borach Tucholskich. 
Było piękne lato. My w dżin-
sach, roześmiani. Marylka 
na hamaku, Leszek na leżaku, 
wokół nas dzieci z małą Mar-
tą. Takie totalnie beztroskie, 
proste letnie popołudnie. 
Jeszcze nam się wtedy nie śni-
ło, że wejdziemy do wielkiej 
polityki, że Leszek zostanie 
prezydentem Najjaśniejszej 
Rzeczpospolitej. A wieczora-
mi, jak już dzieci poszły spać, 
siadałyśmy z Marylką do krzy-
żówki. Rozwiązywałyśmy tyl-
ko te zamieszczone w czasopi-
śmie „Ty i ja”. Bo tam były 
krzyżówki trudne, z inteligen-
tnymi hasłami. Uwielbiały-
śmy to. Do dzisiaj egzempla-
rze z tymi rozwiązanymi 
przez nas krzyżówkami leżą 
na strychu mojej siostry, 
na wieczną pamiątkę.a 
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Foltyn-Kubicka: Codziennie o nich myś      lę. Każdy poranek zaczynam od kawy w kubku, który dostałam od Marylki
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