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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Pisanie przed finałem tak ważnych wyborów to prawdziwa tortura. Do ciszy wyborczej brakuje 
kilka godzin. Ale drukarnia czeka. Gdziekolwiek spojrzeć, tam łamigłówka. Tak niedawno wydawało 
się, że Duda ma drugą kadencję w kieszeni. Wejście Trzaskowskiego i jego oferta sprawiły, że za-
częło się wielkie budzenie – nadziei i wiary, że Polska nie musi być w rękach pazernego dziadostwa. 
Dla zmyłki obwieszonego biało-czerwonymi flagami i przy każdej okazji, choć bez większego sensu, 
wyśpiewującego hymn narodowy. Oglądałem wiece Dudy, by zrozumieć, co sprawia, że z taką 
desperacją jeździ z tym samym tekstem po kraju. I żebrze o poparcie, bo potrzebuje jeszcze pięciu 
lat. Do czego? By było, jak było. Bo gdyby wygrał rywal, to wszystko zabierze. Co jest taką samą 
prawdą jak to, że Duda miał jakiś wpływ na decyzje niejawnego ośrodka władzy. Zbudowanego na 
całkowitej lojalności wobec Kaczyńskiego i przydatności w jego planach.

Z występów Dudy, jego okrzyków i megalomanii można się śmiać. Ale skutkiem jego prezyden-
tury jest ośmieszenie urzędu. Dopóki nie miał poważnego rywala, mógł się ukrywać za osłoną ofi-
cjałek i ustawek w rządowych mediach. W zderzeniu z Trzaskowskim zaczął maleć nawet w oczach 
własnego elektoratu. Porównanie tych, których widzieliśmy na wiecach Dudy, z tymi, co przychodzili 
na spotkania z Trzaskowskim, pokazuje, że podziały są głębokie.

Gdzie jest większa dynamika? Chęć zmiany? Atrakcyjniejsza oferta? Odpowiedź nie jest dla Dudy 
pozytywna. To polityk schodzący. Ciąży na nim odpowiedzialność za formację, która potraktowała 
całe państwo jako należny jej łup wyborczy, od premiera po koło gospodyń wiejskich i ochotniczą 
straż pożarną. Formację, w której każdy może zostać każdym. Bez ograniczeń. Bez kompetencji. 
Byle był swój.

PiS deklaruje, że wszystko, co robi, jest działaniem na rzecz ludu, tych, którzy gorzej zarabiają, 
są słabiej wykształceni, mają niskie emerytury. Trudno temu nie przyklasnąć. Ale też trudno się 
nie dziwić, że na czele tej walki o lud idą milionerzy pod wodzą Morawieckiego. Z daleka pachnie 
to instrumentalnym traktowaniem ludu. I oszustwem. Bo przekazując ludziom trochę pieniędzy do 
ręki, zrujnowano edukację i publiczną służbę zdrowia. Za dobrą szkołę i leczenie trzeba słono płacić. 
500 zł na to nie wystarcza.

Władzy udaje się utrzymać poparcie, bo wyborcy PiS są na nią skazani. Nie widzę innej partii, 
która by rzeczywiście, poważnie i konsekwentnie, chciała tych ludzi wspierać. Tylko część polityków 
lewicy to rozumie. Reszta chce po prostu korzystać z uroków życia i przywilejów poselskich. Pasują 
do lewicowych wyborców jak siodło krowie.

JERZY OWSIAK, szef 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
Wywiesiłem na balkonie 
flagę z hasłem „Wygramy 
i pójdziemy na spacer”. 
Ktoś inny napisał 
„Razem damy radę”.
„Twój Styl”

FRANS TIMMERMANS, 
wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej
Unijna solidarność to 
nie altruizm, bo zawsze 
ma też w sobie element 
światłej dbałości 
o własny interes.
„Tygodnik Powszechny”

Prof. Jadwiga 
STANISZKIS, socjolożka
Andrzej Duda jest 
mieszanką zadowolenia 
z samego siebie 
i kompleksów.
„Polska The Times”

JAN NOWICKI, aktor
Kobiety są tak 
tajemnicze, że same 
siebie nie potrafią 
zdefiniować.
„rzeczpospolita”

Ciąg dalszy nastąpi
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Groźby Trumpa zawisły w próżni 
Zamiast budować korpusy europejskie, Polska – jakby 

na przekór krajom Unii – sprowadza jankesów. To samo 
dotyczy zakupów zabawek militar-
nych – zamiast inwestować w ryn-
ki zbrojeniowe Unii (miejsca pracy 
m.in. dla Polaków), włodarze wolą 
pompować szmal w sprzęt wypro-
dukowany w USA, o zawyżonych 

cenach. Jestem ciekaw, jakie środki perswazji i wobec kogo 
zastosowali amerykańscy lobbyści zbrojeniowi.

Michał Czarnowski

Spóźniony żal lewicy 
Pusty śmiech ogarnia na żałosne wy-

wody i płacze za lewicą. Najwyższy czas, 
żeby działacze lewicy wyciągnęli wnioski, 
bo z uporem maniaka tego nie robią. Stąd 
kolejny raz zaskoczenie. Bojkot drugiej tu-
ry wyborów przez spłakanych żałobników 
lewicy i Szymona Hołowni utwierdza mnie 
w przekonaniu, że niczego nie rozumiecie i jawnie popieracie 
PiS. Nie głosowałam na PO. Ale Trzaskowskiego poparłam, 
bo jest dobrym prezydentem mojego miasta i znakomitym 
samorządowcem. Nie popieram PO, tylko głosuję na czło-
wieka. Komentarze osób, które nie mieszkają w Warszawie, 
a chcą mi wmówić, że wiedzą lepiej, wypadają słabo.

Krystyna Hofmanowicz-Leszczyńska

 Czy Duda zapłaci utratą stanowiska za ciągłe 
znieważanie ludzi pracujących w latach 1945-1989?

Nie zapłaci za ich znieważanie. Największym suk-
cesem kolejnych ekip posolidarnościowych jest to, 
że rzesze ludzi nie kojarzą tych obelg ze swoją pracą 
i rolą w tamtym systemie. Lecą za wodzem jak ćmy do 
ognia. Chichotem historii jest fakt, że robotnicy wywal-
czyli sobie kapitalizm.

Mirek Nap
• 

Tego pewnym być nie moż-
na. Polacy bowiem, choć może 
nie wszyscy, mają to do siebie, 
że niestety nie rozumują logicz-
nie. Często nazywają starsze pokolenie rodaków ko-
muchami lub postkomuną, uważając, że obrażanie ich 
należy do dobrego tonu. Zapominają jednocześnie, że 
sami z tamtego okresu pochodzą.

Andrzej Szala
•

Za opluwanie dorobku PRL oraz jej budowniczych 
zapłacić powinien nie tylko Andrzej Duda, ale też cały 
PO-PiS i troglodyci nazywający się antykomunista-
mi. Jak im się tak „komuna” nie podoba, to niech się 
wyprowadzą z bloków pobudowanych za PRL i odda-
dzą swoje dyplomy i tytuły, które w tamtych czasach 
uzyskali!

Wojciech E. Sadawa

FOT. FACEBOOK/TADEUSZ CZAJKA

Gdy do Tarnowa Pod-
górnego zawitał poseł 
PiS, aby wręczyć czek 
na prawie 4 mln zł  
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, 
przywitał go wójt gminy 
Tadeusz Czajka  
z rachunkiem na 
14 mln zł za dochody 
utracone przez gminę  
w wyniku decyzji rządu.

ZDJĘCIe 
TYG DnIa

Naturyści: na plażach 
dominują mężczyźni

Maseczki: na ludzką 
odpowiedzialność 
trudno liczyć

Kościół po wyborczej bitwie

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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Śmiszek z Bosakiem pod rękę
Polityka to rzemiosło. Mądry polityk to ktoś wiedzący, co chce po-
wiedzieć. Tę mało oryginalną myśl dedykujemy Krzysztofowi Śmisz-
kowi, który pogwarzył sobie z Robertem 
Mazurkiem („DGP”). Klęskę Biedronia, 
także w Słupsku, Śmiszek ocenił tak: 
„Robert nie popełnił żadnego błędu, nasza 
formacja też nie popełniła poważniejszego 
błędu”. Uczciwe to do bólu.
Śmiszek ocenił także działania Konfede-
racji. Bardzo krytycznie. By na końcu po-
wiedzieć: „Z Krzyśkiem Bosakiem jestem 
na ty, traktuję go bardzo przyjaźnie, jest 
miły”. Prawda, że i tu Śmiszek jest do bólu konsekwentny? Ale po 
tym, co powiedział o mediach lewicowych, my mili nie będziemy. 
Śmiszek uważa, że lewicowych mediów nie ma. Tak podsumował 
dwie okładki PRZEGLĄDU z Biedroniem. Przepraszamy czytelników 
za naszą ówczesną głupotę.

Jasnowidz Morawiecki
Szczepionkom Duda powiedział w Końskich twardo nie: „Nie je-
stem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych” 
(a pedofilom dał nadzieję, że mogą zostać ułaskawieni). Trumpa 

jednak prosił, by Polska mo-
gła uczestniczyć w pracy nad 
szczepionką na COVID-19. 
Ale nie pochwalił się, jak 
państwo zarządzane przez 
dojną zmianę wsparło prace 
nad szczepionką. Myślicie, 
że Duda z Morawieckim 
mocno sypnęli naszą kasą? 
Skoro Macron zadeklaro-
wał 1,5 mld euro, Merkel 
– 525 mln, Brytyjczycy – 

442 mln, Portugalia – 10 mln, Grecja – 3 mln, a Serbia – 2 mln, to 
ile mógł zaproponować polski rząd, który wstał z kolan? Nie uwie-
rzycie. Morawiecki obiecał 750 tys. euro. Na zebrane dotąd 7,5 mld 
euro wkład Polski to 0,01% tej kwoty. Przecież tyle Morawiecki za-
rabiał w banku irlandzkim, a później hiszpańskim. Co roku. A może 
Morawiecki to jasnowidz, który przewidział, że Duda z PiS przejdą 
na stronę antyszczepionkowców?

Tropiciel na tropie
Przeokropny jest ten „terror lewicy na uniwersytetach”, boleje 
prof. Zbigniew Lewicki. I to gdzie? Ten straszny terror jest w USA. 
A Lewicki boleje nad nim na łamach organu o. Rydzyka. Dyżurny 
amerykanista zawsze gotów tłumaczyć 
w prawicowych mediach słabnące mo-
carstwo, a zwłaszcza liczne kompromi-
tacje Trumpa. Zajęcie niewdzięczne. Oby 
tylko profesor nie musiał do niego dokła-
dać. Bolejący nad zaciekłością tropicieli 
czystości ideologicznej na uczelniach 
w USA Lewicki mocno nas rozbawił. Bo 
przecież sam jest znanym tropicielem 
wszystkiego, co lewicowe. Demaskuje, obnaża i chłoszcze lewico-
wego wroga. Tropiciel na tropie innych tropicieli. Pychotka.
Na deser mamy jeszcze lament Lewickiego nad „falą nienawiści do 
Trumpa”. Czego ci Amerykanie chcą? Przecież powinni być dumni 
ze swojego prezydenta.
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Mateusz Morawiecki, premier, zawiesił obrady 
rządu i ruszył w rajd po kraju, by rozdawać bur-
mistrzom i wójtom propagandowe promesy. 
Lobbując za Dudą, udaje, że jest ustawa i są na 
to pieniądze. Obiecanych bonów turystycznych 
nie wręczał.

Ponad 40% dorosłych Polaków, 2,4 mln w wieku 
25-34 lata, wciąż mieszka z rodzicami. Przyczyny 
mają charakter ekonomiczny.

Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej, nie został 
tam wysłany przez PiS bez zadań, które nijak się 
mają do tradycyjnych obowiązków tej firmy. Jak 
choćby rozdawanie ulotek szkalujących Rafała 
Trzaskowskiego.

Bartłomiej Sochański, wybrany przez PiS na sę-
dziego Trybunału Konstytucyjnego były prezydent 
Szczecina, bez jakiegokolwiek dorobku naukowego, 
ale z zasługami dla PiS, został członkiem komitetu 
poparcia Dudy. Wbrew konstytucji, która od sę-
dziów TK wymaga apartyjności.

Spółka Topmed Plus z Poznania została ukarana 
przez UOKiK za nieuczciwe praktyki i wprowadza-
nie konsumentów w błąd sugerowaniem, że kupują 
na pokazach zestawy produktów z dużym rabatem. 
Musi za to zapłacić 614 tys. zł.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, nie 
musi przepraszać TVP za słowa o tym, że mowa 
nienawiści mogła mieć wpływ na nastawienie za-
bójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 
Wyrok sądowy jest prawomocny.

Edwin Bendyk, pisarz, wieloletni szef działu nauko-
wego „Polityki”, został nowym prezesem zarządu 
Fundacji Batorego. Zastąpił Aleksandra Smolara, 
który prezesował fundacji od 1991 r.

Prawie 700 rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 
do których należy ok. 40 tys. osób, walczy o życie 
w czasie pandemii. Rząd PiS odmawia im subwen-
cji w ramach tarczy finansowej, a wcześniej nie wy-
płacił odszkodowań suszowych.

Na 16 gmin, które miały dostać wozy strażackie za 
najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich, 
10 zagłosowało za Rafałem Trzaskowskim.

Fundacja Malta dostanie wreszcie 300 tys. zł zaleg- 
łej dotacji od ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego na organizację Festiwalu Malta. Sprawa 
sądowa toczyła się od 2018 r. i została przez mini-
sterstwo przegrana.

O 23% więcej urządzeń AGD sprzedano w maju 
w porównaniu z 2019 r. Najbardziej wzrosła sprze-
daż zamrażarek, zmywarek i pralek.

FOT. YOUTUBE(2), A-MEM



A najpilniejsze po wyborach to...YTANIE
TYGODNIA

DR ANNA MATERSKA-SOSNOWSKA,
politolożka, Uniwersytet Warszawski

Sprawienie, żebyśmy obudzili 
się w jednej Polsce. Będziemy mu-
sieli, jako wspólnota, spróbować 
wziąć oddech i zabezpieczyć spo-
łeczeństwo przed całkowitym roz-
padem, m.in. hamując triumfalizm 
obozu zwycięzców. Nie będzie to 
łatwe, gdyż w moim przekonaniu 
negatywne emocje towarzyszące tej 
kampanii są dużo silniejsze niż kie-
dykolwiek w przeszłości. Wzajemna 
pogarda obu stron sporu polityczne-
go osiągnęła taki poziom, że słowa 
zamieniają się w kamienie. Musi-
my pamiętać, że to aż wybory, ale 
i tylko wybory.

ANDRZEJ RADZIKOWSKI,
przewodniczący OPZZ

W mojej ocenie najpilniejszym 
zadaniem będzie przywrócenie rze-
czywistego, trójstronnego dialogu 
pomiędzy organizacjami pracodaw-
ców, związkami zawodowymi i rzą-
dem. Niezbędne jest bowiem uczci-
we podzielenie się skutkami kryzysu 
ekonomicznego i wspólne szukanie 
dróg poprawy sytuacji. Rzetelna 

dyskusja na ten temat jest nieodzow-
na, gdyż wszystkie znaki na niebie 
i ziemi wskazują, że wiele branż 
silnie odczuje skutki przerw w pro-
dukcji wywołanych epidemią oraz 
zmniejszenia się popytu w związku 
ze spadkiem przychodów rodzin pra-
cowniczych. Równie ważna z punk-
tu widzenia odbudowy gospodarki 
jest kwestia dużej niepewności – za-
równo po stronie przedsiębiorców, 
jak i pracowników – co nie skłania 
do inwestowania.

RyszaRd Bańkowicz,
przewodniczący Rady Etyki Mediów

Najpilniejsze zadania dla państwa 
i społeczeństwa będą zależały od 
tego, kto z tych wyborów wyjdzie 
zwycięsko. Jeżeli prezydent się nie 
zmieni, czego w dniu, w którym roz-
mawiamy, jeszcze nie wiemy, i gło-
wa państwa nadal będzie zależna od 
partii rządzącej, staniemy wszyscy 
przed pytaniami, na które nie spo-
sób obecnie odpowiedzieć – a Pol-
ska będzie nadal traciła znaczenie 
w Europie i świecie. Jeśli natomiast 
wygra kontrkandydat Andrzeja Dudy, 
będzie to moim zdaniem, podobnie 

jak w ocenie politologów, nieomylny 
sygnał, że zmiany w społeczeństwie 
są na tyle istotne, że zbliża się koniec 
rządów PiS.

Czytelnicy PRZEGLĄDU  

MaRia ŁakoMy
Nie ma co się ekscytować, bo 

prezydent ma ściśle określone pre-
rogatywy. Nic nie stanie się światu, 
słońce wzejdzie tak samo i nadal 
będziemy słuchać bełkotu tych czy 
innych polityków oraz jazgotu sekto-
ra rozrywkowego (dawniej mediów).

PaweŁ stRączyk
Należy rozliczyć działania pana 

Sasina w zakresie bezprawnego 
druku kart wyborczych i zmarno-
trawienia publicznych środków, 
a w następnej kolejności zbadać 
niejasne przetargi Ministerstwa 
Zdrowia. Pilną sprawą jest rzetelna 
ocena sytuacji epidemicznej w na-
szym kraju, w świetle planowanego 
otwarcia szkół i uczelni we wrześniu 
i październiku.
 
� Not.�Michał�Sobczyk
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KRAJ

Robert Walenciak

Tak jest po każdych wyborach – 
jedni świętują, drudzy są w szoku, 
świat im się wali. Słychać też lament, 
że Polska jest podzielona, że taki po-
dział jej nie służy, że to ją paraliżu-
je itd. Tym razem też tak się dzieje, 
tylko dużo bardziej niż poprzednio. 
Dlaczego dużo bardziej? 

Dlatego, że te podziały sięgają głę-
biej, nakładają się jeden na drugi. Wy-
starczy spojrzeć na mapę wyborczych 
preferencji albo na pogłębione sonda-
że. Widać wtedy wyraźnie, że sympa-
tie polityczne Polaków pokrywają się 
z podziałem klasowym, z podziałem 
terytorialnym, z miejscem zamieszka-
nia, wykształceniem, poziomem za-
robków, religijnością, wiekiem.

Wielkie dzieło Jarosława

Na wsi i w miastach do 20 tys. 
Andrzej Duda dostaje 65% poparcia, 
Rafał Trzaskowski – 31%. W miastach 
powyżej 20 tys. mieszkańców jest 
odwrotnie – Trzaskowski ma 62% 
popierających, Duda – 35% (wyniki 
nie sumują się do 100%, trzecia od-
powiedź to trudno powiedzieć). 

Wśród osób z wykształceniem 
podstawowym Duda ma 75% po-
parcia. A w grupie osób z wykształ-
ceniem średnim i wyższym – już tyl-
ko 35%. Na Trzaskowskiego głosują 
przedsiębiorcy i przedstawiciele wol-
nych zawodów, na Dudę – emeryci 
i robotnicy niewykwalifikowani. 

Jeżeli prześledzimy badania 
z ostatnich kilku lat, zauważymy, że 
te podziały z wyborów na wybory są 
coraz bardziej wyraziste. Że kraj co-
raz bardziej się rozchodzi. Dlaczego 
tak się dzieje?

Teoretycznie powinno być odwrot-
nie, przecież Polska jest coraz zasob-
niejsza, coraz lepiej skomunikowana. 
A może to dlatego, że Jarosławowi 
Kaczyńskiemu udało się zaszczepić 
w różnych środowiskach własną 
wizję Polski? O tym zresztą mówią 

publicyści i naukowcy – że PiS potra-
fiło dotrzeć do ludzi, którzy byli do tej 
pory z boku wielkich przemian albo 
byli ich ofiarami. I, po pierwsze, sku-
tecznie im wytłumaczyło, że winę za 
ten stan rzeczy ponoszą przeciwnicy 
Kaczyńskiego. A po drugie – doko-
nało tzw. redystrybucji godności. Ci 
ludzie, w III RP poniewierani i zapo-
mniani, często wyśmiewani, poczuli 
swoją sprawczość, poczuli, że pań-
stwo jest ich i dla nich.

PiS nie osiągnęło tego w miesiąc 
ani w rok. Ta praca trwała wiele lat. 
Ilustruje ją świetnie pewna sonda, 
z czasów gdy premierem był Do-
nald Tusk. Dziennikarze pytali w niej 
posłów PO i PiS, jak spędzili ostatni 
weekend. Ci z PO mówili, że z rodzi-
ną, bo to jedyna szansa, żeby pobyć  

z bliskimi. Ci z PiS recytowali: w so-
botę byłem na festynie, potem na 
spotkaniu w gminie, w niedzie-
lę na mszy, potem na spotkaniu  
z parafianami itd.

Po zdobyciu władzy w roku 2015 
PiS nie spoczęło na laurach. Transfery 
pieniędzy do ochotniczych straży po-
żarnych, do kół gospodyń wiejskich, 
do bliskich prawicy organizacji poza-
rządowych – to wszystko procentuje.

Do tego dorzućmy wpływy telewizji 
publicznej, która dominuje w małych 
miejscowościach, prezentując prosty 
przekaz, kto jest dobry, a kto zły, i bę-
dziemy mieli obraz wpływów PiS.

Chociaż niepełny! Bo najważniej-
szym jego elementem jest polityczny 
obraz świata.

Wielką trampoliną dla PiS okaza-
ła się katastrofa smoleńska, mit za-
machu, prezydenta „zdradzonego 
o świcie”. Ten mit pozwolił zbudo-
wać wielką partię, zjednoczyć różne 
środowiska. A potem było już łatwiej. 
Wystarczyło umiejętnie naciskać te 
wszystkie guziki w polskiej duszy. 
Kaczyński to potrafił. Najpierw więc 

był Smoleńsk i wielki spisek. Potem 
Kaczyński grał na nastrojach nacjo-
nalistycznych, klerykalnych, egali-
tarnych, napuszczał na mniejszości, 
na tych, którym lepiej się powodzi. 
I tłumaczył, że zbili majątki, bo pew-
nie kradli. Albo sprzedali się obcym.

Tak jest do dziś. Prezes woła, że 
jesteśmy dumnym i silnym naro-
dem, i oskarża Niemcy o ingerowa-
nie w polskie wybory. Przekonuje, że 
tylko Kościół jest depozytariuszem 
wartości i narodowej świadomości. 
Straszy LGBT, uchodźcami, sąsia-
dami. Przeciwstawia zepsute elity 
zdrowym siłom. Warszawka, krakó-
wek, sędziowie, lekarze… Każdy, kto 
sprzeciwia się PiS, jest atakowany. 
Najpierw przez Kaczyńskiego, potem 
przez telewizję publiczną. 

W tej wizji lud otrzymuje władzę 
oceniania, sądzenia, bycia suwere-
nem. Iluzoryczną, ale ta iluzja odzy-
skanej godności, własnej wartości, 
uczestniczenia w polityce, czyli włas- 
nej sprawczości, rewanżu, okazała 
się skuteczna. 

Dziel i rządź

Pisząc o Kaczyńskim, który po-
dzielił Polaków, miejmy świadomość, 
że nie on pierwszy. Pomysł uprawia-
nia polityki poprzez wskazywanie do-
brych i złych jest stary jak sama poli-
tyka. Przecież jeszcze zanim powstała 
II RP, dzielił Polskę konflikt między 
PPS a endecją, strzelano do siebie, 
Dmowski (poseł do carskiej Dumy!) 
oskarżał PPS, że reprezentuje intere-
sy niemieckiej SPD. Strzelali też do 
siebie w niepodległej Polsce, ginęli 
partyjni działacze, w tej atmosferze 
zamordowany został prezydent Ga-
briel Narutowicz. A jeszcze długo po 
II wojnie światowej Jerzy Giedroyc 
mówił, że Polską rządzą dwie trumny 
– Piłsudskiego i Dmowskiego.

Każdy, kto sprzeciwia się PiS, jest atakowany. Najpierw 
przez Kaczyńskiego, potem przez telewizję publiczną.

TRZA celu i perspektywy
Podziały, których politycy nie podsycają – obumierają
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W Polsce Ludowej władza wielo-
krotnie kreowała różnych wrogów 
i kampanie walki z nimi, wierząc, że 
w ten sposób zyska na popularności, 
ewentualnie odwróci uwagę od włas- 
nych kłopotów. Był więc wróg klaso-
wy, był kułak, była stonka zrzucana 
przez Amerykanów… Byli rewizjo-
niści niemieccy, których przebierano 
w krzyżackie zbroje, była bananowa 
młodzież, „syjoniści”, których wyrzu-
cano z kraju, był KOR, były elementy 
antysocjalistyczne, był Wałęsa…

Choć tak naprawdę, jeżeli popa-
trzymy na te wszystkie kampanie 
z czasów PRL, to daleko im do sku-
teczności obecnych poczynań PiS. 
Mogły działać przez chwilę, być do-
kuczliwe, ale Polaków nie dzieliły. 

Również w czasach III RP, gdy 
twardo walczono o władzę, tak dra-
matycznych podziałów nie było. 
Pierwszy podział, ten po roku 1989, 
nazywany podziałem postkomu-
nistycznym, na post-Solidarność 
i postkomunę, okazał się niezbyt głę-
boki i sztuczny. Dziś już chyba zanikł, 
mimo że gdy PiS staje naprzeciw PO, 
jedni drugim wykrzykują w twarz to 
samo: precz z komuną!

Gdy w roku 1993 SLD razem z PSL 
zdobył władzę, a dwa lata później 

Aleksander Kwaśniewski wygrał wy-
bory prezydenckie, zszokowane i ob-
rażone na „niewdzięcznych Polaków” 
elity postsolidarnościowe długo nie 
chciały tego wyniku uznać. Sąd Naj-
wyższy zalały protesty wyborcze, 
a gdy sędziowie orzekali, czy wybo-
ry były ważne, Warszawę blokowały 
tysiące demonstrantów, ogłaszano 
koniec Polski. Przy tej okazji ks. Józef 
Tischner ukuł termin homo sovieti-
cus. Miał on egzemplifikować tych 

rodaków, którzy przesiąknięci „sowie-
tyzmem” woleli SLD od Unii Demo-
kratycznej i Porozumienia Centrum.

Było to o tyle nietrafione, że 
lewica wygrywała na zachodzie 
kraju, a post-Solidarność na Pod-
karpaciu i wśród górali – czyli na 
terenach, na których dziś wygry-
wa PiS. Podział postkomunistyczny 
był więc raczej podziałem kulturo-
wym, związanym z siłą religijności, 
i historycznym – partie postsolidar-
nościowe były szczególnie mocne 
w dawnych kolebkach Solidarności, 
np. w Gdańsku. Poza tym dość 

skutecznie rozbrajał go prezydent 
Aleksander Kwaśniewski – stając na 
czele sił dążących do zjednoczenia 
z Unią Europejską, do zakorzenienia 
Polski na Zachodzie.

To ważne – przez lata swojego ist-
nienia PZPR miała dwie twarze. Tę 
pierwszą – otwartą, przychylną mo-
dernizacji kraju, jego liberalizacji. I tę 
drugą – autorytarną, chętnie odwołu-
jącą się do „ludu”, piętnującą zepsuty 
Zachód, zepsute elity. To była twarz 

marcowych podżegaczy, po-
tem widzieliśmy ją w czasach 
Solidarności. Kwaśniewski, 
budując SLD, postawił na tych 
z pierwszej grupy. A ci drudzy? 

Wygląda, jakby znaleźli swoje miej-
sce w dzisiejszym PiS.

Kolejnym epizodem sygnalizują-
cym, że Polska się dzieli, była kariera 
Andrzeja Leppera. Jego popular-
ność, deklaracja złożona w Sejmie, 
że koniec z Wersalem – to wszyst-
ko mogło zwiastować tworzenie 
się warunków do nowego podziału 
Polaków. Ale Lepper tego manewru 
nie przeprowadził. Nie chciał? Nie 
potrafił? Zabrakło mu czasu? Wy-
daje się, że najbliższa prawdzie jest 
odpowiedź pierwsza. Lepper nie 
chciał podziałów, symbolem tego 

To czysto osobista wojna Tuska 
i Kaczyńskiego podzieliła Polaków.

Spotkanie Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Kalisza, 4 lipca br.
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jest piosenka wyborcza Samo-
obrony z refrenem: „Ten kraj jest 
nasz i wasz”. Nie chciał napusz-
czać ludzi skrzywdzonych przez 
III RP na elity, na beneficjentów 
zmian. Raczej chodziło mu o to, 
by ci, którym się udało, posunęli 
się. By dojrzeli tych, których nie 
chcieli zobaczyć.

A później? Później mieliśmy 
sytuację niecodzienną. Dwaj 
sojusznicy polityczni – szef PO 
Donald Tusk i szef PiS Jarosław 
Kaczyński – najpierw szli ramię 
w ramię do wyborów, zapowia-
dając wspólną koalicję po zdoby-
ciu władzy, a potem się poróżnili. 
I dopiero ta ich czysto osobista 
wojna podzieliła Polaków. Od ro-
ku 2005 konflikt PO-PiS determi-
nuje polską politykę.

Miał on zresztą kolejne etapy. 
Początkowo był to pojedynek 
o prezydenturę między Tuskiem 
a Lechem Kaczyńskim. Tusk go 
przegrał, pogrążył go brudny 

chwyt Jacka Kurskiego, czyli „dzia-
dek z Wehrmachtu”, pogrążyło hasło 
PiS – Polska solidarna kontra Pol-
ska liberalna. Tusk wyciągnął z tej 
porażki wnioski i zbudował spraw-
ną machinę, skutecznie walczącą 
z Kaczyńskimi. Ich walka przyciągała 
uwagę – bo z jednej strony była furia 
Jarosława Kaczyńskiego, którą Tusk 
prowokował, z drugiej – jego zimna 
ironia i złośliwe uwagi.

I to w wyniku tych kolejnych wo-
jen, a także słabości lewicy, PiS za-
częło się przesuwać w stronę ludzi 
pokrzywdzonych przez III RP, z mniej-
szych miejscowości, oczekujących 
wsparcia państwa. Platforma stała 
się zaś partią establishmentu, bene-
ficjentów przemian, otwartą na Eu-
ropę. PiS wybrało drogę przeciwną. 
I tak już zostało. 

Cel! Pal!

Dlaczego akurat Tuskowi i Kaczyń-
skiemu udało się zdominować scenę 
polityczną, dlaczego ich bitwa przy-
ciąga uwagę? Odpowiedzi można 

pewnie podać wiele, ale najważ-
niejsza jest chyba taka, że udało im 
się dobrze opisać cele, które mogli 
przedstawić społeczeństwu, i zdefi-
niować wroga.

W polskiej historii było bowiem 
tak, że rządzący, oprócz tego, że legi-
tymizowała ich albo siła, albo kartka 
wyborcza, starali się przedstawiać in-
ne dowody, że władza im się należy.

W II RP sanacja swoją legitymację 
budowała poprzez kult legionów Pił-
sudskiego, pierwszej kadrowej, wy-
marszu z krakowskich Oleandrów, 
czyli tych, którzy jako pierwsi rozpo-
częli walkę o niepodległość Polski. 
Potem, po śmierci Piłsudskiego, bu-
dowany był kult marszałka – sypano 
jego kopiec, 11 listopada ogłoszono 
świętem państwowym.

PZPR z kolei legitymację do rządze-
nia miała różną w różnych okresach. 
Zaraz po wojnie legitymizowała się 

tym, że odbudowuje zniszczony kraj 
i zagospodarowuje Ziemie Zachod-
nie. Potem uzasadnieniem rządzenia 
była budowa socjalizmu. Władysław 
Gomułka z kolei legitymację czerpał 
z kilku źródeł – to była polska droga 
do socjalizmu. Z jednej strony, stawiał 
na to, że dokonuje się lewicowa prze-
miana, z drugiej – nie unikał wątków 
narodowych. Czyli pokazywania wro-
ga, którym były Niemcy.

W ten sposób partia chciała wy-
korzystać polski nacjonalizm, na tej 
fali zyskiwać poparcie. Było to tym 

wygodniejsze, że budowało element 
zagrożenia: rewizjoniści niemieccy 
chcą nam odebrać Ziemie Zachod-
nie. Poza tym budowało pozycję 
PZPR jako gwaranta tych ziem. A tak-
że, pośrednio, pozycję ZSRR. Bo tłu-
maczyło, że w imię ich zachowania, 
ich obrony, Polska musi być w soju-
szu z Moskwą.

Edward Gierek organizował spo-
łeczeństwo inaczej – hasłem, aby 
Polska rosła w siłę, a ludzie ży-
li dostatniej. To była legitymacja 

Do podpalania Polski trzeba mieć i talent, i możliwości. 
Jarosław Kaczyński niewątpliwie ma jedno i drugie.

fot. tomasz Jastrzębowski/rEPortEr, michał kość/forum

Andrzej Duda szukał poparcia 
na pikniku w Tykocinie, 7 lipca br.

Andrzej Lepper nie chciał podziałów. Chodziło mu o to, by ci, 
którym się udało, posunęli się.
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jego rządów – otwarcie na Zachód, 
wzrost poziomu życia, unowo-
cześnienie kraju. Wróg nie był mu 
więc potrzebny.

Polska Wojciecha Jaruzelskie-
go to już był okres schyłkowy, ona 
budowała swoją legitymację na 
opowieści o uniknięciu wojny do-
mowej i interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego.

Z kolei III RP miała jeden wiel-
ki cel. Przebudowę Polski na wzór 
państwa zachodniego. Z dobrze 
działającą gospodarką rynkową oraz 
uczestnictwem w NATO i w Unii Eu-
ropejskiej. NATO i Unia – te dwa ce-
le jednoczyły i Polaków, i zdecydo-
waną większość polskich polityków. 

To było wielkie marzenie, wielki mit. 
Gdy zatem w roku 2002, po grudnio-
wych negocjacjach w Kopenhadze, 
premier Leszek Miller wkraczał 
na salę plenarną Sejmu, towarzy-
szyła mu burza oklasków, gratu-
lował mu przed kamerami m.in.  
Jarosław Kaczyński. 

1 maja 2004 r. Polska stała się 
członkiem Unii. I straciła swój cel. 
Cóż bowiem później mogło uwieść 
wyobraźnię Polaków? Pierwszy na 
to pytanie odpowiedział Donald 
Tusk. To była kapitulacja, bo oświad-
czył, że Polacy chcą spokoju, nie 
chcą żadnych poświęceń, nie chcą 
już o nic walczyć, że chcą ciepłej  
wody w kranie.

Ta idea długo nie przetrwała, bo 
przetrwać nie mogła. Zdystansowała 
ją ideologia PiS, dość podobna, ale 
przecież inna – że nadszedł czas, by 
z owoców przemian skorzystali też 
mniej zamożni Polacy. Ci, których 
to wszystko dotychczas omijało. I to 
okazało się strzałem w dziesiątkę. 
Tylko na ile tego paliwa wystarczy?

Pokaż złego

Na razie starcza. Mieszanina stra-
szenia i pochlebstw, kija i marchew-
ki, pozwala dość skutecznie rządzić. 
W sojuszu z Kościołem, w którym 
zwyciężyło skrzydło najbardziej ob-
skuranckie, klerykalne, w sojuszu 
z organizacjami typu Ordo Iuris i róż-
nymi koteriami, które wysysają milio-
ny na podejrzane inicjatywy. 

Przede wszystkim jednak to rządze-
nie polega na ciągłym wywoływaniu 
awantur, na atakowaniu kolejnych 
wrogów, na napuszczaniu na nich 
tłumu. W kampanii takim wrogiem 
stała się społeczność LGBT. Duda jak 
nakręcony opowiadał, że nie pozwoli 
na adopcję dzieci przez pary homo-
seksualne, że broni rodziny, dzieci itd. 
Potem wrogiem stały się Niemcy. Bo 
„Fakt” wypuścił okładkę informującą, 
że Duda ułaskawił pedofila.

Jarosław Kaczyński krzyczał o „bez-
przykładnej agresji”, wiceprezes PiS 
Joachim Brudziński nazwał dziennik 
„niemieckim szmatławcem”. Andrzej 
Duda oskarżał, że „Niemcy chcą wy-
bierać w Polsce prezydenta”. Tak 

oto wróciliśmy do czasów Włady-
sława Gomułki i plakatów z Krzyża-
kami. I do stawianego przez wszyst-
kie reżimy świata pytania: jesteś 
z władzą, ze swoim państwem, któ-
re obcy atakują, czy z tymi obcymi,  
z wrogami ojczyzny?

Reżimy autorytarne bowiem ina-
czej nie potrafią. I zdaje się, że do te-
go etapu doszliśmy. Pozostaje więc 
zadać pytanie: czy Polacy są podzie-
leni na lata, czy da się to wszystko 
posklejać?

Myślę, że się da, i to łatwiej, niż 
nam się wydaje. Owszem, Polacy są 
dziś bardzo podzieleni, ale w podob-
nej sytuacji Polska była w historii 
wielokrotnie. Tak było po zabójstwie 
prezydenta Narutowicza, tak było 
po zamachu majowym, tak było po 
roku 1945, a także po ro-
ku 1989 czy po 10 kwiet-
nia 2010 r. Te podziały po 
jakimś czasie stawały się 
mniej ostre, emocje stygły. 
Spójrzmy na Smoleńsk – 
jeszcze pięć lat temu było 
to niemal najważniejsze 
wydarzenie w historii Pol-
ski, główna oś podziału. 
Czy tak jest teraz? 

Podziały, których polity-
cy nie podsycają – obumie-
rają. Oczywiście dzisiejszy 
podział PiS kontra PO jest 
o tyle niebezpieczny, że 
pokrywa się z podziałami 
klasowymi, kulturowymi, 
ma autonomiczne źródła. 

Ale, po pierwsze, ten podział nie jest 
wieczny. Po drugie, chodzi nie o to, 
że Polacy są różni, ale o to, by po-
trafili w ramach demokratycznych 
procedur współpracować. Szano-
wać się nawzajem. A tego w III RP 
nie było. I to jest zresztą konkretny 
zarzut wobec Tuska i jego Platfor-
my – zamiast rozwiązywać konflik-
ty, wolał je zamiatać pod dywan.  
I się doczekał. 

Po trzecie wreszcie, do podpala-
nia Polski trzeba mieć talent. I trzeba 
mieć możliwości. Jarosław Kaczyń-
ski niewątpliwie ma jedno i drugie, 
on zresztą inaczej nie potrafi prowa-
dzić polityki, niż dzieląc, skłócając. 
Ale jego potencjalni następcy w po-
dobnego typu działaniach są raczej 
nieporadni, nieautentyczni. A co do 
środków… Telewizja publiczna, któ-
ra skutecznie podsyca nienawiść, to 
przecież element władzy. Gdy PiS 
straci władzę – straci i media pu-
bliczne, więc i możliwości podkrę-
cania atmosfery.

Po czwarte – i chyba najważniej-
sze – podziały tracą ostrość, gdy 
przed społeczeństwem pojawiają się 
atrakcyjne perspektywy. Gdy jest cel. 
Tak przecież w historii Polski wielo-
krotnie bywało – to jest właśnie ta-
jemnica wielkiej popularności np. 
Edwarda Gierka po grudniu 1970 r. 
A w czasach nam bliskich – Tade-
usza Mazowieckiego w pierwszych  
miesiącach przemian.

Trzeba więc celu i twardego 
polityka, potrafiącego przekreślić 
etap partii postsolidarnościowych, 
który zresztą na naszych oczach  
się kończy.

Robert Walenciak

Ani i Robertowi
Banaszkom

oraz całej ich Rodzinie

serdecznie współczujemy po śmierci

TATY i TEŚCIA
Podziwialiśmy, jak wspieraliście Go w chorobie.

W tych trudnych chwilach jesteśmy z Wami

Przyjaciele z „Przeglądu”

Nienawiść podsyca telewizja publiczna. 
Gdy PiS straci władzę – straci i media publiczne.
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Anna Brzeska

Tym razem to nie alkohol, lecz 
narkotyki stały się „gwiazdą” na-
główków. 25 czerwca kierowca 
warszawskiego autobusu, będący 
pod wpływem amfetaminy, zjechał 
z mostu Grota-Roweckiego. Zginęła 
pasażerka, rannych zostało 17 osób. 
Niecałe dwa tygodnie później prowa-
dzący autobus 25-latek staranował 
na warszawskich Bielanach cztery 
samochody i uszkodził latarnię. Kie-
rowca przyznał się, że brał narkotyki 
kilka dni wcześniej.

Temat słabo zbadany

Dwa wypadki w tak krótkim czasie 
sprowokowały do pytania, czy na-
rasta fala narkomanii wśród kierow-
ców, nie tylko zawodowych. Problem 
w tym, że prowadzenie pojazdów pod 
wpływem substancji odurzających to 
w Polsce wciąż temat znacznie słabiej 
badany niż kierowanie po alkoholu.

Komisarz Robert Opas z biura 
prasowego Komendy Głównej Po-
licji: – Nie mamy danych, czy coraz 
więcej odurzonych kierowców jeź-
dzi po naszych drogach. W doku-
mentacji sporządzanej przez policję 
notuje się jedynie liczbę przeprowa-
dzonych badań u osób podejrzewa-
nych o obecność substancji niedo-
zwolonej w organizmie i wypadków 
spowodowanych pod wpływem 
substancji odurzających. Oceniamy, 

że ok. 10% kierowców miało pozy-
tywny wynik testu na obecność te-
go typu środków. Ten współczynnik 
nie zmienia się od wielu lat. W ze-
szłym roku przeprowadzono niemal 
16,5 tys. badań na obecność sub-
stancji odurzających.

Liczba wypadków spowodo-
wanych przez narkotyzujących się 
kierowców nie jest duża, ale szyb-
ko rośnie. W 2019 r. było to 91 zda-
rzeń (zginęły w nich 23 osoby), rok 
wcześniej 62 wypadki (19 osób ponio-
sło śmierć). 2017 r. przyniósł 52 wy-
padki (również 19 ofiar). Biorąc pod 
uwagę liczbę wszystkich wypadków, 
to wciąż nawet nie 1%. Nadal znacz-
nie więcej zdarzeń jest winą osób 

pod wpływem alkoholu – w ubiegłym 
roku pijani byli sprawcami 2717 wy-
padków. Tu jednak wyraźna jest ten-
dencja spadkowa. W 2010 r. było ich 
bowiem aż 4972 – na wykresie w poli-
cyjnym raporcie na temat wypadków 
drogowych możemy zobaczyć linię 
biegnącą w dół. 

Co biorą i jak ich rozpoznać?

Jeśli chodzi o rodzaj najczęściej 
używanych przez kierowców narko-
tyków, tu znów brak statystyk. We-
dług policjantów kierowcy najczęściej 
odurzają się amfetaminą i marihuaną, 
jako najtańszymi i najpopularniejszy-
mi w Polsce. Na szczęście znacznie 
lepiej niż do zbierania danych funk-
cjonariusze są przygotowani do sku-
tecznego wyłapywania kierowców 
pod wpływem nielegalnych substan-
cji. Jak podkreśla policyjny ekspert, 
są dobrze przeszkoleni i wyposażeni 

w odpowiedni sprzęt. – Testy prze-
prowadza się na miejscu, podczas 
kontroli drogowej, niektóre narkote-
sty wyglądem przypominają trochę 
testy ciążowe – mówi kom. Opas. 
– Wykonuje się je na bazie próbek 
śliny. Wszystko trwa od kilku do kil-
kunastu minut. Ale trzeba zaznaczyć, 
że taki test pokazuje tylko to, czy sub-
stancja odurzająca jest obecna w or-
ganizmie, czy nie. Dopiero gdy wynik 
wychodzi pozytywny, kierowca jest 
przewożony do placówki ochrony 
zdrowia i badany na obecność nar-
kotyków z wykorzystaniem próbek 
krwi lub moczu. Testy ślinowe nie 
pozwalają stwierdzić stężenia narko-
tyku czy innej substancji odurzającej 

w organizmie. To zaś jest bardzo 
ważną informacją przy postępowaniu 
prokuratorskim. Profilaktyczne, szyb-
kie badania dużej grupy kierowców 
są w tej chwili technicznie niemożliwe 
– i jest to problem ogólnoświatowy.

Badanie narkotestem to nie wszyst-
ko, co może spotkać kierowcę. Pod-
czas kontroli drogowej testowanie 
jest poprzedzone rozmową z kierow-
cą, oceną organoleptyczną i drob-
nymi testami psychofizycznymi typu 
ręka-nos. – Policjant ruchu drogowe-
go bez wątpienia potrafi rozpoznać 
osobę, w której organizmie stężenie 
narkotyku jest już na tyle wysokie, 
by upośledzać zdolność kierowania 
pojazdem – zaznacza kom. Opas. – 
Funkcjonariusze drogówki od wielu 
lat są pod tym kątem szkoleni i mają 
duże doświadczenie, szczególnie jeśli 
chodzi o konopie indyjskie – dostęp-
ne u nas od lat – czy metamfetami-
nę, która stała się bardzo popularna 
ze względu na niską cenę. Dobrze 
więc znane są nam takie objawy jak 
rozszerzone źrenice, charakterystycz-
na otwartość i rozmowność po ma-
rihuanie oraz pobudzenie typowe 
dla osób pod wpływem amfetaminy. 
W przypadku tej pierwszej nieza-
wodnym sygnałem jest też zapach. 
Tu szczególnie przydaje się również 
doświadczenie psów policyjnych. 
W tych kwestiach nigdy się nie mylą. 

Wrażenie nieśmiertelności

Bez względu na to, jak skutecznie 
udaje się policjantom wykrywać odu-
rzonych kierowców, w zapobieganiu 
wypadkom jeszcze istotniejsza wyda-
je się kwestia świadomości wpływu 
narkotyków na zdolność kierowa-
nia. Tu krąży wiele mitów o „wyż-
szości” narkotyków nad alkoholem 
jako wręcz poprawiających szybkość 

Kierowcy po narkotykach mają jeszcze większe niż nietrzeźwi 
poczucie własnego „profesjonalizmu”.

Nie było próby hamowania, skręcenia. 
Po prostu wjechał na barierki, 

jakby jego umysł był gdzie indziej

Narkokierowcy 
w natarciu
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reakcji i koncentrację. Niestety, wiara 
w to może się okazać tragiczna. 

– Charakterystyka osób pod wpły-
wem narkotyków i pod wpływem al-
koholu jest podobna, ale wiele zależy 
też m.in. od stężenia danej substancji 
– mówi Robert Opas. – Kierowcy po 
narkotykach, szczególnie takich jak 
amfetamina, mają jeszcze większe niż 
nietrzeźwi poczucie własnego „profe-
sjonalizmu”. To bardzo złudne – czas 
reakcji na niespodziewane zdarzenie 
u trzeźwej osoby to jedna sekunda, 
co przy prędkości 50 km/godz. ozna-
cza ponad 17 przejechanych metrów. 
U osób po niewielkiej ilości narkoty-
ków czas reakcji zdecydowanie się 
wydłuża – nawet o pół sekundy, a to 
kolejne kilka przejechanych metrów. 
Jednak kierowcy po amfetaminie 
czy droższych narkotykach czują się 
praktycznie nieśmiertelni. 

Jeszcze groźniejszy wydaje się 
stan odrealnienia, w jakim może się 
znajdować osoba pod wpływem 
substancji odurzających. – Można 
obejrzeć nagranie z wypadku auto-
busu na moście Grota-Roweckiego. 
Tam naprawdę nie było widać żadnej 
reakcji kierowcy – podkreśla ekspert. 
– Nie było próby hamowania, skrę-
cenia, żadnego mechanizmu obron-
nego. Po prostu wjechał na barierki, 
jakby jego umysł był zupełnie gdzie 
indziej. 

Psycholog transportu i wykładow-
ca Uniwersytetu SWPS, dr Wojciech 

Korchut: – Kierowców do sięgania 
po narkotyki zamiast alkoholu mo-
że zachęcać to, że łatwiej im ukryć 
swój stan. Jeśli ktoś się napije, jego 
mowa będzie bełkotliwa, ruchy nie-
skoordynowane. Natomiast środki 
narkotyczne w pierwszej fazie działa-
nia usprawniają naszą koncentrację, 

zwiększają wydajność i dopiero nie-
które objawy fizjologiczne mogą su-
gerować zażycie środków psychoak-
tywnych. Zapominamy jednak o tym, 
że te substancje zaburzają zdolność 
krytycznej oceny sytuacji. Stajemy 
się euforyczni, podekscytowani, ze 
skłonnościami do brawury. To zaś 
powoduje, że przestajemy zachowy-
wać się w sposób odpowiedzialny. 

– Należy mieć świadomość, że kie-
rowca, który wciągnął kreskę amfeta-
miny, to tylko koniec tej opowieści. 
O jej początku i środku mało się mó-
wi – dodaje dr Korchut. – Po pierwsze, 
samochody stały się tanie i dostępne 
nawet dla młodych ludzi. Nabywają 
je więc osoby bez doświadczenia za 
kółkiem, ale także bez odpowiednich 
wzorców. Kiedyś, zanim dorośliśmy 
i mogliśmy kupić własny pojazd – na 
co czekaliśmy często wiele lat – wzra-
staliśmy w pewnego rodzaju kulturze 
posiadania samochodu w rodzinie. 

Dzisiaj przeciętny 17-latek otrzymuje 
samochód, jeszcze zanim zyska bagaż 
doświadczenia i wiedzy, jak niebez-
piecznym może on być narzędziem.

Psycholog zwraca też uwagę na 
kształcenie w ośrodkach szkolenia 
kierowców: – Tu nie nadąża się za 
zmianami dotyczącymi nie tylko pro-
wadzenia pojazdów, które są coraz 
szybsze, ale również infrastruktury. 
Drogi są obecnie szerokie, wielo-
pasmowe, ruch się zagęszcza. Po-
ruszanie się po nich musi uwzględ-
niać nie tylko zachowanie innych 
użytkowników, ale i pewien poziom 
tolerancji. Jednocześnie zwiększa 
się dostępność narkotyków i po-
wszechność ich używania przez kie-
rowców w najmłodszej grupie wie-
kowej (do 28. roku życia). Mimo to 
w szkołach jazdy zupełnie pomija się 
aspekt wpływu tego rodzaju środ-
ków na układ nerwowy, poznawczy, 
podzielność uwagi, koordynację 
i antycypację, czyli zdolność prze-
widywania skutków danego zacho-
wania. Tymczasem to właśnie mło-
dzi powodują najwięcej wypadków, 
choć są przecież najbardziej sprawni 

psychofizycznie. Niestety, są też naj-
mniej doświadczeni i najmniej kry-
tyczni wobec własnych umiejętności. 

Badać się nie chcą i nie muszą

Zapobieganiu wypadkom spowo-
dowanym przez kierowców na haju 
nie sprzyja prawo. Sytuację poprawi-
ła nieco zmiana przepisów dokona-
na przy okazji wojny z dopalaczami 
(zmiany w ustawie o przeciwdziała-
niu narkomanii i rozporządzenie mi-
nistra zdrowia z 2018 r.). Możliwe sta-
ło się szybsze wpisywanie nowych 
substancji psychoaktywnych na 
listę zakazanych, łatwiej też wszczy-
nać postępowania np. wobec osób, 
które spowodowały wypadek pod 
wpływem substancji psychoaktyw-
nej spoza tej listy. 

Zdaniem dr. Wojciecha Korchuta 
problem tkwi w braku powszech-
nych badań psychologicznych 

U osób po niewielkiej ilości narkotyków czas reakcji 
zdecydowanie się wydłuża.

Wypadek na moście Grota-Roweckiego 
w Warszawie spowodował kierowca, 
który był pod wpływem amfetaminy.

fot. Jakub kamiŃski/East NEws
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Każdy wiedział, że kampania 
przed drugą turą wyborów 
prezydenckich będzie brutal-

na. I każdy wiedział, z której strony 
będzie płynąć agresja. Rafał Trza-
skowski był ostry i atakujący, ale do 
obelg się nie posuwał i na zniewagi 
nie odpowiadał. Natomiast z ust An-
drzeja Dudy usłyszeliśmy już, że jego 
kontrkandydat jest „niezrównoważo-
ny”, zaś Mateusz Morawiecki ogłosił, 
że to „niedziałacz” i „nieudacznik”. 
Skądinąd miło było patrzyć na tę pi-
sowską panikę. Ale istniały sprawy 
ważniejsze od wyzwisk.

Oto bowiem po raz kolejny oka-
zało się, że na szali swej wygranej 
PiS położy wszystko. W tym rów-
nież polską politykę zagraniczną 
oraz stosunki Polski z sąsiadami. 
Kiedyś, w czerwcu 2006 r., wo-
bec prześmiewczego wobec siebie 
i brata artykułu w niemieckim „Die 
Tageszeitung”, Jarosław Kaczyński 
położył na szali stosunki polsko-nie-
mieckie. Dziś Adam Bielan, rzecznik 
sztabu Dudy, interweniuje brutalnie 
u ambasadora Niemiec. A sam Duda 
(prezydent Rzeczypospolitej) krzy-
czy: „Niemcy chcą nam wybierać 
prezydenta? To jest podłość!”.

Nawet człowiek przyzwyczajony 
do pisowskich ekstrawagancji musiał 
ze zdumienia przecierać oczy. Wszak 
chodziło o to tylko, że dziennik „Fakt” 
opublikował – prawdziwą przecież 
i znaną już wcześniej mediom – in-
formację o ułaskawieniu przez Du-
dę pedofila. „Fakt” jest wydawany 
w Warszawie przez koncern niemiec-
ko-szwajcarski z siedzibą nawet nie 
w RFN, lecz w Zurychu. W dodatku 
kapitał koncernu jest prawie w po-
łowie amerykański, i to „republikań-
ski”, z otoczenia samego prezydenta 
Trumpa. Oj, rozbrykali się chłopcy 
pisowcy, rozbrykali. Na razie pani 
ambasador Mosbacher przywołała 
do porządku tylko Beatę Mazurek. 

Jeżeli jednak powiemy, że po raz 
kolejny położono na szali polską ra-
cję stanu, to i tak powiemy za mało. 
Po raz kolejny przecież postawiono 
nas poza cywilizacją Zachodu – jej 
fundamentem jest wolność prasy – 
okryto Polskę śmiesznością. Ale i to 
stwierdzenie nie będzie wystarczają-
ce. Bo czy do moich rodaków wresz-
cie dotrze, że po raz kolejny położo-
no też na szali ich zdrowie i życie? 
Już przecież w kwietniu PiS parło do 
wyborów dosłownie „po trupach” 

u osób, które zostają kierowcami. 
– Niepokojące jest, że ustawodaw-
cy rozpatrują już nawet pomysł wy-
cofania badań psychologicznych 
z pakietu badań dla kierowców po-
jazdów służbowych – mówi. – Chcą 
tę odpowiedzialność przerzucić 
na barki lekarza orzecznika, a na-
wet lekarza rodzinnego, czyli osób 
w tej kwestii mało kompetentnych. 
Tymczasem gdybyśmy prowadzili 
badania psychologiczne u wszyst-
kich, którzy uzyskują uprawnienia 
do kierowania pojazdami, spora 
grupa ludzi nie przeszłaby tego si-
ta. To jednak powinny być badania 
sprawdzające nie samą sprawność 
psychomotoryczną – bo ta akurat 
jest u młodych kierowców ideal-
na – ale choćby skłonności do za-
chowań agresywnych. Poza tym 
psycholodzy powinni mieć okazję 

do zajęcia się istnieniem ewentual-
nych uzależnień u danej osoby – dla 
wytrawnego diagnosty nie są one 
trudne do zidentyfikowania. Nieste-
ty, powszechnie przeprowadza się 
u nas tylko badania lekarskie, które 
w przypadku młodych ludzi są zwy-
kłą formalnością. 

Wciąż istnieje też problem z kie-
rowcami zawodowymi, których pra-
codawcy nie mogą zobligować do 
poddania się testom na obecność 
substancji odurzających czy narkoty-
ków. W przypadku podejrzenia o by-
cie pod wpływem narkotyków nie 
ma bowiem zastosowania ustawa 
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Pewnym wyjściem dla pracodaw-
ców jest tu, zdaniem Roberta Opasa, 
regulamin pracy, który pozwoliłby na 
stosowanie kar dyscyplinarnych dla 
pracowników odmawiających wyko-
nania badania.

Dr Wojciech Korchut: – U kie-
rowców zawodowych, którzy nar-
kotykami niwelują skutki zmęczenia 
podczas długich tras, powinno się 
przy okazji badań okresowych prze-
prowadzać badania biochemiczne 
i hepatologiczne pod kątem śladu 
tych substancji w organizmie. Nie 
wiem, jakie lobby przeciwdziała tym 
rozwiązaniom, choć przecież tyle 
się mówi o wypadkach na drogach. 
Dlaczego nie powoła się niezależnej 

grupy eksperckiej, która by takie roz-
wiązania opracowała? 

To państwo powinno dbać 
o prewencję

– Statystyki pokazują, że kraje na 
zachód i północ od Polski mają zde-
cydowanie mniej wypadków – zwra-
ca uwagę dr Korchut. – Czynnikami, 
które na to wpływają, są, prócz zde-
cydowanie większej świadomości 
społecznej, m.in. precyzyjne badania 
dopuszczające do ruchu. W Niem-
czech odpowiada za to mający status 
stowarzyszenia TÜV – zajmujący się 
bezpieczeństwem na drodze, zarów-
no jeśli chodzi o stan pojazdów, jak 
i bezpieczeństwo użytkowników dróg. 
Przeprowadza też kursy i szkolenia 
kierowców, w tym obowiązkowe ba-
dania psychologiczne dla osób, które 

popełniły przestępstwa lub powtarza-
jące się wykroczenia na drodze. 

Co więcej, jak tłumaczy ekspert, 
działalność i finansowanie stowa-
rzyszenia jest pod kontrolą agendy 
rządowej, co zapewnia właściwą ja-
kość wydawanych certyfikatów bez 
konieczności koncentrowania się na 
wypracowaniu zysku. – Gdyby w Pol-
sce ta część ochrony zdrowia, która 
odpowiada za profilaktykę i bezpie-
czeństwo na drogach, przeszła pod 
skrzydła państwa, zamiast być w rę-
kach konkurujących ze sobą korpora-
cji medycznych i ośrodków szkolenia 
działających na zasadach wolnoryn-
kowych, mielibyśmy zdecydowanie 
mniej tragedii na drogach. Dbałość 
o zdrowie, życie i bezpieczeństwo 
obywateli to obowiązek państwa, 
w którym żyjemy.

– Jeśli widzimy, że dana osoba 
zachowuje się na drodze nietypowo, 
jedzie niepewnie, dzwońmy na 112 – 
apeluje na koniec kom. Robert Opas. 
– Zawodowi, doświadczeni kierowcy 
sami proszą nas o takie apele, po-
nieważ również są zdania, że czarne 
owce trzeba eliminować. Podkreśla-
ją też, że sprawcy ostatnich wypad-
ków autobusów w Warszawie nie 
byli jeszcze w pełni profesjonalnymi 
kierowcami i nie mieli zbyt wielkiego 
doświadczenia zawodowego. 

Anna Brzeska

Kierowcy po amfetaminie czy droższych substancjach 
czują się praktycznie nieśmiertelni.
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Andrzej Romanowski

i trzeba dopiero było buntu Jaro-
sława Gowina, by inny Jarosław się 
opamiętał. Dziś zagrożenie nie znik-
nęło, ale w naszych zachowaniach 
jesteśmy chyba ostrożniejsi, a ele-
mentarne standardy demokratycz-
ne (którymi w kwietniu PiS się nie 
przejmowało) zostały dochowane. 
Czy jednak można odwołać epide-
mię? I kto jest władny to zrobić? Sło-
wa Mateusza Morawieckiego z To-
maszowa Lubelskiego: „Cieszę się, 
że coraz mniej obawiamy się tego 
wirusa (…) on jest w odwrocie. Już 
nie trzeba się go bać, trzeba pójść 
na wybory, tłumnie. (…) Wszyscy, 
zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy 
się. Idźmy na wybory” – otóż te sło-
wa były okrutne i groźne. 

Bo właśnie: „zwłaszcza senio-
rzy”! Sztabowcy PiS uznali, że sporo 
osób starszych, które zagłosowały-
by w większości na Dudę, nie wzięło 
udziału w pierwszej turze w obawie 
przed koronawirusem. Dlatego obec-
ne ich zmobilizowanie ma pomóc 
Dudzie w drugiej turze. Tymczasem 
– ostrzegają wirusolodzy – epidemia 
wcale nie ustąpiła, zarażenia utrzy-
mują się na poziomie 250-400 dzien-
nie, a ofiarami są przede wszystkim 
seniorzy. Co to oznacza? Ano to, że 
PiS – jak zawsze – „po trupach”.

Wnioski z kampanii nie mogą więc 
ograniczyć się ani do wyzwisk pada-
jących z ust czołowych pisowców, 
ani nawet do pragnienia spalenia ge-
jów w krematorium Majdanka, co tak 
ochoczo wyrażają pisowscy miesz-
kańcy Godziszowa na Lubelszczyź-
nie. Bo cóż się oto okazało? To, że dla 
PiS Polska nie istnieje. To znaczy: nie 
istnieje jej dobro („dobro wspólne”), 
jej racja stanu, jej pozycja na arenie 
międzynarodowej, jej powaga. Że – 
mówiąc słowami ulubionego pisow-
skiego autora – Polska to „postaw 

czerwonego sukna”. Ale, ba! dla PiS 
również Polacy de facto nie istnie-
ją. Polacy, ów osławiony „suweren” 
z pierwszych miesięcy pisowskich 
rządów, stali się teraz mięsem armat-
nim, pardon! mięsem wyborczym, 
którego jedynym zadaniem jest za-
głosować, najlepiej słusznie. Okrzyki 
„ludzie gorszego sortu”, „zdradziec-
kie mordy”, „chamska hołota” nie by-
ły niewinne, znalazły potwierdzenie 
w wyborczych apelach Morawiec-
kiego, narażających zdrowie i życie 
wszystkich, w tym także pisowskiego 
elektoratu. Trudno o większą pogardę 
dla własnego narodu. 

Piszę te słowa, nie znając wyniku 
wyborów. Ale jakikolwiek będzie ten 
wynik, nie powinny nigdzie (może 
poza Konfederacją) strzelać korki 
od szampana. Wygrana (nie daj Bo-
że) Dudy oznacza dalszą degradację 
Polski, dalszą destrukcję demokra-
cji, dalsze – gdy będzie to korzyst-
ne – igranie ze zdrowiem i życiem 
Polaków. Wygrana (daj Boże) Trza-
skowskiego oznacza jednak najpierw 
kwestię: czy PiS to w ogóle uzna? 
(Sorry, taki mamy ustrój). Bo jeśli 
PiS wyniku wyborów nie uzna – to 
ma do dyspozycji wystarczająco du-
żo narzędzi, w końcu „gdy w pierw-
szym akcie zawieszono na scenie 
strzelbę, to w akcie ostatnim musi 
ona wystrzelić”. Ale jeśli PiS wyniki 
wyborów uzna… 

Nie chodzi o to, że prezydent Rze-
czypospolitej stanie się odtąd obiek-
tem medialnej i politycznej nagonki. 
On musi się przeciw temu opance-
rzyć. (Sorry, taki mamy naród). Nie 

chodzi o to, że będzie to kohabitacja. 
Była taka i w czasach prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego, i w cza-
sach prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. Nie chodzi nawet o to, że będzie 
dwuwładza. Tak czasem dzieje się 
w polityce i tak miało szansę się 
dziać po roku 1989, gdyby nie odpo-
wiedzialność prezydenta Wojciecha 
Jaruzelskiego. Chodzi o to, że w przy-
padku wygranej Trzaskowskiego PiS 
jak rozzłoszczony chłopczyk rozrzu-
ci wszystkie zabawki, doprowadzi 
do chaosu w państwie, a o chaos 
oskarży prezydenta. A prezydenc-
kie prerogatywy będzie wymijać,  

Pałac Prezydencki bojkotować… 
Wszak zapowiada to już teraz, lojal-
nie ostrzega. Więc gdy wreszcie na 
fali chaosu pojawi się powszechne 
już wołanie o rząd silnej ręki, PiS – 
pogodzone być może z Konfedera-
cją – będzie miało większą niż kiedy-
kolwiek szansę wygrania wyborów  
parlamentarnych.

Wszystko to jest możliwe, tylko – 
jaka teraz alternatywa? Wybory par-
lamentarne wygrane w przyszłości, 
i to w najlepszym razie, przez dzi-
siejszą opozycję – oraz blokujący 
wszystko pisowski prezydent (czy 
raczej pisowski prezes)? Oba scena-
riusze są złe i tak czy inaczej czeka 
nas długi marsz do wolności. Ale 
dziś możemy przynajmniej mieć 
jasność: w obliczu utraty władzy PiS 
nie zawaha się przed podpaleniem 
Polski. Tyle że istnieje już też inna 
jasność: to oddolny, skupiony wokół 
Trzaskowskiego, ruch obywatelski 
MAMY DOŚĆ. 

Refleksje pesymisty

Mamy dość!

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

W obliczu utraty władzy PiS nie zawaha się 
przed podpaleniem Polski.


