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Każdy i każda z osobna
jakoś się trzyma,
ale jako zbiorowość
jesteśmy chorzy.
„Wysokie Obcasy”
GRO HARLEM
BrUNDtlaND, b. premier
Norwegii, b. dyrektor
generalna WHO

Niekiedy wolność
osobista stoi
w drugiej kolejności za
bezpieczeństwem ogółu.
„forum”
tOmaSz terlikOWSki,
publicysta katolicki

Kościół jest już młodym
ludziom do niczego
niepotrzebny.
„Polska the times”

Budżet państwa kasą partii
Kilka dni świętowania bądź leczenia ran. I zaczęła się nowa kampania wyborcza. Proszę się nie martwić, że piszę te słowa powalony chorobą. Najbliższe otoczenie też nie
mówi, że coś jest ze mną nie tak. Pisząc o nowej kampanii, przypominam tylko starą
prawdę, że jeśli chcesz wygrać następne wybory, musisz wystartować od razu po tych,
które opijasz z radości lub żalu. Kto nie zna bądź nie rozumie tych reguł, powinien dać
sobie spokój z polityką. Z kalendarza wyborczego wynika, że najbliższe powinny być za
trzy lata i dwa miesiące. Powinny. Ale do tej daty lepiej za bardzo się nie przywiązywać.
Przyśpieszone wybory parlamentarne mało kogo by zdziwiły. Z rozwaleniem Mazowsza
prawica nie będzie tak długo czekać. Jedyne, co mogłoby powstrzymać armię pisiewiczów gotową do skoku na posady, to wielka mobilizacja przeciwników traktowania
polskiego państwa jako łupu. Władza tak silnie uzależnia, że wielu polityków dla jej
utrzymania gotowych jest na wszystko. Widzieliśmy to jak na dłoni w kampanii prezydenta Dudy. Rekordowej pod względem sięgania do zasobów finansowych państwa.
Widzieliśmy pełne i dowolne korzystanie z budżetu państwa na wydatki partyjne. Kasa
państwa stała się kasą trzech rządzących partii. Tu nie ma żadnych reguł.
Gdziekolwiek pojadę, słyszę o sobiepaństwie i decyzjach, które nie mieszczą się
w głowie. I wszędzie ten sam refren: owszem kradną, nawet bardziej niż inni, ale jako
pierwsi dzielą się z ludźmi.
Opozycja, a zwłaszcza lewica, musi wreszcie pojąć, że bez zrozumienia powodów, dla których tylu ludzi poparło Dudę, nie ma większych szans na powrót do władzy. Zamiast odsądzać tych wyborców od czci i wiary, mądrzej byłoby pomyśleć,
jak się z nimi porozumieć.
Rządząca prawica szybko określiła swoje cele na najbliższe lata. Spróbuje odbić opozycji te przyczółki, gdzie Duda wyraźnie przegrał. Musi to zrobić, bo następnym razem
może jej zabraknąć szczęścia i cała konstrukcja się wywróci. Dlatego uwaga polityków
prawicy i jej struktur od gmin po województwa będzie skierowana na odbudowywanie
wpływów w samorządach z równoległym marginalizowaniem tych, które już są dla PiS
stracone. No i młodzież. Największy ból głowy prezesa i jego zaplecza.
Z planami opozycji jest dużo gorzej. Wiemy tylko, że mają być. A na lewicy, która
zaliczyła największą w historii klęskę? Trudno tam o ślad refleksji, dlaczego jej wyborcy
powędrowali w innym kierunku.

BĄKOWSKI

Nie widziałam Dudy
w żadnej poważnej
dyskusji z osobami
myślącymi inaczej niż on.
„Polityka”

Jerzy Domański
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Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

Duda z Kościołem, Kościół z Dudą

W numerze 30. PRZEGLĄDU Jarosław Makowski pisze, że Andrzej Duda „nie kryje się
ze swoją wiarą”. Jestem zdania, że to błędne
stwierdzenie. Andrzej Duda nie kryje się ze
swoją religijnością, a to duża różnica. Najlepszym komentarzem są słowa Jezusa z Ewangelii
św. Mateusza: „…podobni jesteście do grobów
pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz
pełne są (...) wszelkiego plugastwa”.
Jan Szełemech

Kiedy niemożliwe staje się możliwe

Z czasów harcerskich utkwiło mi w pamięci powiedzenie: „Kto
chce – szuka sposobów, kto nie chce – szuka powodów”. Dlatego z niejakim zażenowaniem czytam wyjaśnienia stołecznych
urzędników o totalnej niemożności badania kierowców/motorniczych komunikacji miejskiej na okoliczność zażywania narkotyków. Tymczasem jest to norma (!) w przypadku pilotów linii lotniczych, a Kraków robi to od czterech lat. Wystarczy w umowie
o pracę z kierowcą/motorniczym zawrzeć jego zgodę na badania
i już. Przy czym narkotyki mają negatywne działanie zarówno po
ich zażyciu, jak i wtedy, kiedy kierowca/motorniczy jest w stanie
głodu narkotykowego, więc ich zażywanie kiedykolwiek w okresie zatrudnienia powinno skutkować zerwaniem umowy.
Małgorzata Żuber-Zielicz

Za co przede wszystkim powinien przeprosić Andrzej Duda?

Za brak politycznej samodzielności oraz przykładanie ręki
do fałszowania historii. Wspieranie kultu niektórych „żołnierzy
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Kłamstwo i strach
to paliwo polityki
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Naukowcy kontra rektor UW

Dr Tomasz Witkowski
Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI

Prof. Agnieszka Chacińska

Wakacje
nad morzem
w dobie epidemii

YTANIE
wyklętych” jest wielką niegodziwością, tym bardziej że prezydent RP o to samo ma żal do
naszych sąsiadów! Panie prezydencie – czym różnił się bandytyzm sotni „Chrina” od bandytyzmu
oddziału „Burego”?
Paweł Strączyk
Za co przede wszystkim powinien

TYGODNIA przeprosić Andrzej Duda?

Dr Mirosława Dołęgowskawysocka,
politolożka, dziennikarka,
„Gazeta Ubezpieczeniowa”

Myślę, że prezydent powinien przeprosić społeczeństwo przede wszystkim
za służalczość wobec prezesa. Za to, że
nie próbował wybić się na niezależność
i firmował ustawy, o których jako doktor
prawa musiał wiedzieć, że są sprzeczne
z konstytucją. Już to wystarczy, by oczekiwać od niego, że stanie przed kamerami
– tylko której telewizji, bo w tej, w której
zwykle występuje, zapewne nie byłoby
to możliwe – i powie „przepraszam”. Nie
wierzę jednak, że za cokolwiek przeprosi.

Dr Paweł sękowski,
historyk, UJ, Stowarzyszenie Kuźnica

•

Odpowiedź podzieliłbym na powody,
dla których Andrzej Duda powinien przeprosić za swoją pierwszą kadencję, i powody, dla których powinien przeprosić za
ostatnie tygodnie kampanii przed drugą
turą wyborów. Jeśli chodzi o pierwszy
okres, powinien w pierwszej kolejności
przeprosić za świadome łamanie konstytucji i zasad rządów prawa. Gdy mowa o drugim, to zdecydowanie za wejście bez żadnych zahamowań w logikę

szczucia – najpierw na społeczność LGBT,
a potem na wyobcowane elity z „warszawki” i „krakówka”. Zrobił to z pełną
premedytacją, w celu mobilizacji swoich
najbardziej radykalnych zwolenników.

wrażliwość społeczna, ani słuszna diagnoza rzeczywistości.

ignacy DuDkiewicz,
filozof, „Magazyn Kontakt”

Powinien przeprosić za dwa weta
w sprawie Sądu Najwyższego, za niezlikwidowanie podatku Belki, za niezlikwidowanie instytucji przedawnienia, za
niezniesienie immunitetów dla sędziów,
za nieprzeniesienie sędziów do ZUS, za
mianowanie Małgorzaty Manowskiej na
pierwszą prezes Sądu Najwyższego.

Nie spodziewajmy się przeprosin.
Andrzej Duda był i zapewne pozostanie
prezydentem niesamodzielnym. Nieliczne wyjątki – takie jak kwestia zasad
wyborów do europarlamentu – tego nie
zmieniają. A za co powinien przeprosić?
Po pierwsze, za zgodę na odwrót od prospołecznej polityki gospodarczej, którą
wspierał (choć zgodził się także na dopuszczenie eksmisji na bruk), a w obecnej chwili próby odłożył na półkę z nieużywaną już wcześniej konstytucją. Po
drugie, za okrutną i mającą krwawe
skutki nagonkę, przede wszystkim na
osoby LGBT+, w której uczestniczył
i z której korzystał. Innymi słowy, Duda
powinien przeprosić za szkodliwe ukierunkowanie gniewu społeczeństwa. Gdy
jego adresatem powinien i mógłby być
wielki kapitał z jego elitami, Duda skierował ostrze w stronę dyskryminowanych
mniejszości. Ani to polityka wartości, ani

Czytelnicy PRZEGLĄDU

Marian Bińkowski

roBert kalinowski

Żeby przeprosić, trzeba uznać swoją
winę. Przepraszanie dla samego gestu
jest zakłamaniem i obłudą.

wojciech Placek

Nie powinien i nie musi przepraszać.
Musi stawić się przed Trybunałem Stanu
i poddać karze z sentencji wyroku.

BarBara talik-góral

Za to, że nie jest prezydentem połowy
Polaków i nie ma zamiaru tego zmienić.

Not. Michał Sobczyk
20-26.07.2020
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To tak nie działa, że narozrabiasz i wystarczy przeprosić.
Jeśli czuje się winny, niech zacznie to udowadniać czynem,
a nie słowami.
Barbara Krzemińska-Sobczyk

•

To prezes powinien przeprosić połowę obywateli za Dudę.
Piotr Januszek

UWAGA NA EPIDEMICZNYCH OSZUSTÓW

Gdy odbieramy telefon i słyszymy po drugiej stronie płacz,
pierwszą myślą będzie oczywiście, że komuś bliskiemu stała się
krzywda. Odruchy serca lepiej jednak przyhamować, gdy ma się
telefon stacjonarny. „Mamusiu, jestem w szpitalu w Niemczech,
zaraziłem się koronawirusem”, chlipał w słuchawkę młody mężczyzna. Na pytanie, kim jest, podał odpowiednie nazwisko, zapewne korzystając ze starej książki telefonicznej. Drobna niedogodność – trafił na osobę bezdzietną, ale cóż, ryzyko zawodowe.
Czytelników przestrzegamy przed następną falą oszustw, na tę
zarazę nie ma szczepionki.

ZDJĘCIE
TYG DNIA

Protest pod siedzibą
Ordo Iuris w Warszawie
24 lipca br. Wypowiedzenie postanowień
antyprzemocowej
konwencji stambulskiej,
którego chce ta organizacja, to pierwszy krok
do polskiej teokratycznej Republiki Gileadu
i legalizacji przemocy
domowej.
FOT. KARINA KRYSTOSIAK
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76% Polaków uważa, że zdecydowana większość
energii elektrycznej w kraju powinna pochodzić
z odnawialnych źródeł. A 78% sądzi, że główną
przyczyną zmian klimatu jest działalność człowieka
(badania IBRiS).
Urząd Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia
nowych taryf na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym. Zobaczymy, jaki będzie
los jego prezesa.
Prof. Elżbieta Żądzińska została rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. Jest pierwszą kobietą, która pokieruje uczelnią mającą 75 lat. Od września na czele
uczelni publicznych w Polsce stać będzie 13 kobiet.
Jak na ponad 100 placówek szału ciągle nie ma.
W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w katedrze i klinice kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza wykonano transplantację wątroby nowatorską metodą perfuzji w hipotermii.
Z 225 mln zł, które podzielono między kluby Ekstraklasy, Legia Warszawa zarobiła 31,3 mln zł, Lech
Poznań 26,45 mln, a Piast Gliwice 20,9 mln.
Dobra Nowina to nazwa kawiarni w Nowej Rudzie,
którą otworzyła Olga Tokarczuk wraz z Beatą Kłosowską-Tyszką. O kulinaria zadbała Marta Dymek
z Jadłonomii.

PRZEbłyski
O pewnym fanie Info

Między występami w TVP Info, czyli wspieraniem słowem i własnym
obliczem pisowskiej szczujni, Bartosz Rydliński pochylił się nad naszą
postawą w wyborach prezydenckich.
Rydliński pyta, „czy pewien lewicowy
tygodnik (w przyszłości, towarzyszu,
nie lękajcie się i podajcie nazwę),
wrzucając uśmiechnięte zdjęcie Trzaskowskiego z podpisem ZMIANA,
przemyślał, że może to być powrót do
czasów prywatyzacji zysków i uspołecznienia strat?”. Jak Rydliński pyta, to my odpowiadamy. Ma prawo Rydliński głosować na Dudę. I nawet dobrze, że jest konsekwentnie w zgodzie z tym, co głosi w Info. Kaczyński z Dudą to wybór
niemałej grupy, która mówi, że jest lewicowa. Jeśli czegoś od nich
chcemy, to tylko szacunku dla Daszyńskiego. Znajdźcie sobie innego
patrona. Daszyński tak wam pasuje jak rap Dudzie.
Michalski – kieszonkowy analityk

Dlaczego Trzaskowski przegrał z Dudą? Wielu mądrali próbuje to
ogarnąć i opisać. Ale może już nie muszą. Bo swoją analizę zrobił
Cezary Michalski. Znany z tropienia symetrystów oraz błyskotliwej
tezy, że to oni odpowiadają za wszystkie nieszczęścia opozycji.
Michalski powody wygranej Dudy widzi tak. „Symetryzm Kosiniaka-Kamysza i Hołowni nie ma żadnego sensu. To są kieszonkowi wodzowie. Hołownia nie jest politycznie mądrzejszy od Petru, Kukiza
i Zandberga”. Problem z symetrystami na szczęście sam się rozwiąże,
bo „symetryści szkodzą nawet sobie”. I wtedy na pustym polu zostanie Michalski. Niezłomny tropiciel. Ostatni, który wierzy, że jak politycy powiedzą: „Ludu mój, głosuj na X”, to ich słowo stanie się faktem.
Bańka na wojnie z USA

1,09 bln zł wynosił dług skarbu państwa na koniec czerwca według Ministerstwa Finansów. To
kosmiczna wielkość, a i tak niepełna, bo bez obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego
Funduszu Rozwoju.
Rząd Morawieckiego konsekwentnie rujnuje kolejne państwowe spółki. Polska Grupa Energetyczna zanotowała w 2019 r. stratę w wysokości
3,96 mld zł, a Energa – 952 mln zł.
6,1% wyniosła w czerwcu stopa bezrobocia. Zarejestrowanych bezrobotnych jest 1,265 mln osób.
Marian Banaś, prezes NIK, robi czystkę kadrową
i obsadza kolejne stanowiska kierownicze swoimi ludźmi. Najchętniej byłymi policjantami. Walcząc z PiS, robi dokładnie to, co PiS w zdobytych
instytucjach.
Krzysztof Sobolewski, poseł PiS z Podkarpacia
i pełnomocnik sztabu wyborczego Dudy, wraz
z żoną Sylwią Klewin biedują, zasiadając w pięciu
radach nadzorczych. Poseł do Chemika Police SA
(25 tys. zł rocznie) wędruje przez całą Polskę. Żona,
dyrektor w Orlenie, ma miejsca w radach Anwilu,
Orlenu Paliwa, Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
i PKO TFI. Kasa za to jest w dojnej zmianie tajna.

Pocieszny jest ten wierny syn pisowskiej nomenklatury, Witold Bańka, prezes Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Wyrósł na
stałego dostawcę świeżego towaru do kabaretów. Najnowszy hicior
Bańki to bojowe no pasaran: „Nigdy nie pozwolę, żeby WADA stała
się elementem politycznej gry. (…) Ameryka nie może być żandarmem”. Skąd ten przypływ bojowości? Bańka znalazł się w ostrym
konflikcie z prezesem zarządu Amerykańskiej Agencji Antydopingowej (USADA). Dla Travisa Tygarta Bańka i WADA to tonący „Titanic”,
na którym wymienia się krzesła.
Trudno z tym polemizować. To, jak WADA walczy z dopingiem, jest
fikcją i mydleniem oczu. Ale Amerykanie to też figlarze. Nie mniejsi
od Bańki. Widzimy, jak z dopingiem walczą w NBA, NFL czy NHL.
Kasiorka dla prawdziwków

Pomysłowość ochroniarzy polskiej rodziny nie ma granic. Kasa Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje minister
sprawiedliwości, również. A jak się spotkali ochroniarze z płatnikiem, to czytelnicy „Do Rzeczy” dostali grubszy tygodnik.
17 stron ekstra.
Ach, ta polska rodzina. Prawica nie tylko o niej mówi. Na okrągło
i nawet bez okazji. Specjalistą od jakości polskiej rodziny jest osobiście pan prezes. Największy autorytet, choć niepraktykujący.
W przeciwieństwie do bratanicy Marty. O niej można powiedzieć, że
preferuje praktykę. Trzech mężów. Kilkoro dzieci. Jaka to ideologia?
Niestety, nie potrafimy się w tym rozeznać. Może by Fundusz Sprawiedliwości fundnął jakieś badania? Możemy z tego zrobić dodatek
do tygodnika.
FOT. YOUTUBE, ARCHIWUM
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Moje ulubione miejsce na wakacje w Polsce to...

PROF. ANDRZEJ ROMANOWSKI,
literaturoznawca, redaktor naczelny
Polskiego Słownika Biograficznego
Takie miejsca są trzy. Zawsze na
pierwszym miejscu będą dla mnie Tatry, które uwielbiam i w których spędzam wakacje, odkąd skończyłem cztery lata; niestety, obecnie te piękne góry
są zbyt zadeptane przez turystów. Od
lat dorosłych moim ukochanym rejonem jest wschód Polski, gdzie znajduję
spotkanie Zachodu ze Wschodem. Tam
czuję się u siebie, dopiero gdy mam
obok kościół rzymskokatolicki i cerkiew prawosławną lub unicką – do pełni szczęścia brakuje mi wówczas tylko
synagogi, gdyż pamięć o tym, że te
tereny zamieszkiwali także Żydzi, jest
dla mnie bardzo ważna. Moje trzecie
ulubione miejsce to Ziemie Zachodnie
i Północne, choćby Gliwice i Stargard,
gdzie z kolei poszukuję śladów niemieckich, na których trwaniu bardzo mi
zależy. Na terenach dawnego Śląska,
Prus Wschodnich czy Pomorza Niemcy
przez 700 lat mieszali się z żywiołem
słowiańskim, co stworzyło niepowtarzalną przestrzeń, w której Polak ma
możliwość głęboko zanurzyć się w całości kultury europejskiej.

TOMASZ JASTRUN,
poeta, prozaik
Od jakiegoś czasu jeżdżę nad Bałtyk,
do wsi między Łebą a Wejherowem.
Znajduje się ona w odległości kilku kilometrów od plaży, dlatego nie ma w niej
wielu ludzi, natomiast jest dużo gniazd
bocianich – jednym słowem prawdziwa
wioska. Zaletą tego miejsca są wspaniałe plaże, jedne z piękniejszych w Polsce,
przy braku tłoku. Poza tym mój gospodarz,
Kaszub, i jego kuracjusze mają podobne
poglądy polityczne co ja, dzięki czemu
wieczorami możemy omawiać sytuację
w kraju i przeżywać te same emocje.

AgnieszkA Wolny-HAmkAło,
poetka, krytyczka literacka, pisarka

Moje ulubione miejsca wakacyjne
w Polsce to zabytkowe uzdrowiska:
Duszniki, Kudowa, Krynica – wszystkie
z końcówką Zdrój. I właśnie ta końcówka
zapewnia rozmaite atrakcje: od architektury z epoki (Krynica) po oryginalne parki
zdrojowe (Kudowa), muszle koncertowe
i dworek Chopina (Duszniki). Śmierdzące
zgniłym jajkiem baseny lecznicze i pijalnie
(Słotwinka), legendy o słynnych hydroterapeutach – to wszystko składa się na
dwuznaczną atmosferę tych miejsc: tro-

chę funeralną, trochę zabawną. I – ma się
rozumieć – nostalgiczną, bo to tam Śląsk
najchętniej jeździł na szkolne wycieczki,
z których przywoziło się badziewne kubki
słonie i kryształy górskie na rzemykach.

Czytelnicy PRZEGLĄDU
JANINA FRYKACZ

Gdzieś na odludziu, bez radia, tv, internetu. Byle mieć co czytać (książki), wodę
i niezbędne artykuły spożywcze. Telefon
też tylko do niezbędnego kontaktu.

eWA gojAWiczyńskA
Wiejska chałupa.

mAriA łAkomy

Dolny Śląsk albo Lubelszczyzna. Cudowne miejsca i fantastyczni ludzie.

Artur DAriusz PrzycHoDzeń

Bieszczady, Tatry i Karkonosze. Zdecydowanie poza sezonem wakacyjnym.

PAWeł strączyk

Obszar wzdłuż rzeki Osławy i linii kolejowej 107. Polecam Łupków.
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To nie będzie łatwy pieniądz
Polska ma dostać z Unii prawie 160 mld euro.
Na co je przeznaczymy?
Rozmawia Robert Walenciak
Jeśli wierzyć premierowi Morawieckiemu, wynegocjował on podczas
posiedzenia Rady Europejskiej
gigantyczne pieniądze. I za chwilę
Polska zostanie nimi zalana.

– Pieniądze, które Unia chce uruchomić, są rzeczywiście duże.

Składają się na to dwa pakiety.
Pierwszy to normalny budżet wieloletni, na okres 2021-2027 – 1,074 bln
euro. Drugi to powołany z powodu
pandemii Fundusz Odbudowy, czyli
750 mld euro do wydania w latach
2021-2024.

– Dla Polski od czasu wejścia do
Unii bardzo ważne były dwie polityki
– polityka spójności i polityka rolna.
Z tego źródła otrzymywaliśmy największe europejskie wsparcie dla rozwoju. W obecnym projekcie obie te
polityki mają mniejsze finansowanie.
Dla Polski ta narodowa koperta z pieniędzmi jest o 20 mld euro mniejsza
niż w latach 2014-2020. Uruchomienie specjalnego Funduszu Odbudowy
zwiększa pulę środków. Oczywiście
trzeba będzie zaakceptować warunki

PROF. DANUTA
HÜBNER

– posłanka do Parlamentu
Europejskiego. Była szefowa
Kancelarii Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego,
była szefowa UKIE, pierwsza
reprezentująca Polskę
komisarz w Unii Europejskiej.

wartości europejskich – praworządności, praw człowieka, praw mniejszości. Istnieje świadomość tego,
że kryzys covidowy bardzo zmienił
świat. Pojawiły się zagrożenia dla
wartości będących fundamentem
demokracji liberalnej. Musimy dbać
o wartości, na których będziemy
budować postcovidowy świat. Na
szczęście są one w Traktacie o Unii

Główne zadanie dla opozycji i obywateli
to stanąć w obronie Polski samorządowej.
korzystania z nich. Na przykład jeśli
chodzi o Fundusz Odbudowy – żeby otrzymać z niego środki, trzeba
będzie przygotować specjalny plan
reform i inwestycji, który będzie oceniany, a potem jego wdrażanie będzie
monitorowane. Planowane reformy
i inwestycje, finansowane ze środków
europejskich, będą musiały się wpisywać we wspólne priorytety Unii.

Te priorytety to ochrona środowiska
i związane z tym inwestycje.

– A także rozwój najnowocześniejszych technologii, związanych z cyfryzacją, i budowanie konkurencyjnej
gospodarki europejskiej. Unia zadecydowała też, że nienegocjowalnym
obowiązkiem jest poszanowanie
8
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Europejskiej, przyjętym jednomyślnie
i ratyfikowanym przez wszystkie parlamenty narodowe.

Parlament proponuje negocjacje
W jakim stopniu decyzje Rady
Europejskiej dotyczące pieniędzy
na najbliższe lata są wiążące?

– Na razie mamy decyzję Rady –
i to jest dokument polityczny. W najbliższych miesiącach musi on być
przekształcony w dokument prawny, który w odniesieniu do budżetu
wieloletniego zostanie przekazany
do Parlamentu Europejskiego. Ten
zaś powinien wyrazić swoją zgodę
lub go odrzucić. Nie czekając na ten

ostateczny dokument, europarlament
przyjął rezolucję, w której mówi, że
nie może zaakceptować budżetu w takiej postaci, w jakiej zaproponowała
go Rada, i proponuje negocjacje.

Co europosłom nie podoba się
w budżecie?

– Po pierwsze, uważamy, że jest za
niski. Zostały zmniejszone środki na
inwestycje w obszarach, które są kluczem do przyszłości. A przecież budżet miał zrekompensować usunięcie
wielu programów z Funduszu Odbudowy. Lista tych zredukowanych polityk jest długa. Są na niej m.in. zdrowie, reforma polityki energetycznej,
gospodarka cyfrowa, kultura, badania
naukowe, programy dla młodzieży,
zarządzanie granicą zewnętrzną, a nawet obronność. No i ku zaskoczeniu
PE dotyczy to także zmian klimatu.
Parlament zamierza więc rozpocząć
negocjacje. Chcielibyśmy w październiku móc zaakceptować poprawiony
budżet, przywrócić status polityk, które wspierają długookresowe ambicje
rozwojowe Unii.

Macie jakiś atut?

– Parlament Europejski ma ostatnie słowo w sprawie wieloletniego
budżetu, poza tym uczestniczy w procesie decydowania o dochodach budżetowych. Rzadko opinia publiczna

WYWIAD
dowiaduje się, skąd się biorą środki
na finansowanie wspólnego budżetu,
który, pamiętajmy, stanowi odrobinę
więcej niż 1% produktu narodowego
wytwarzanego w Unii. Są to składki członkowskie, ich wysokość jest
powiązana z PKB, oraz wpływy pochodzące trochę z ceł i trochę z VAT.
A ponieważ Unia zamierza zaciągnąć
na rynku bezprecedensową pożyczkę
w wysokości 750 mld euro na finansowanie Funduszu Odbudowy, musi
mieć zabezpieczone środki, by wykupić obligacje i pokryć koszty długu.
Ich realność ocenią rynek i agencje
ratingowe. Te środki można pozyskać przez podwyższenie obecnych
składek, można zmniejszyć wydatki,
można dalej pożyczać. Ale można też
uruchomić nowe źródła dochodów
własnych. I obecnie, po raz pierwszy
w historii, tak ma się zdarzyć. Pierwszy nowy dochód własny przewidziano już od 1 stycznia 2021 r.

– Tak to wygląda. Choć pamiętajmy, że na razie jesteśmy na etapie ogólnego rozdziału środków.
W szczególności jest propozycja przyjęta politycznie, obejmująca to, co ma
pójść do kopert narodowych. W naszym przypadku to pieniądze – ok.
100 mld euro – na politykę spójności
i rolną. W ramach Funduszu Odbudowy możemy otrzymać 32 mld euro
pożyczek i 27 mld euro grantów. Co
razem daje ok. 159 mld euro. To nie
będzie łatwy pieniądz.

Jakie ciała będą oceniały te projekty,
a później je monitorowały?

i obywateli – żeby stanąć w obronie
Polski samorządowej. To była – moim zdaniem – najważniejsza reforma
polskiej transformacji, uruchomiła
ona pokłady społecznej aktywności.
Oczywiście pieniądze europejskie nie
są rozrzucane z helikoptera. Zawsze
istniała warunkowość ich wykorzystania. Tym razem Unia Europejska
– poprzez swoje rządy – zdecydowała o przeznaczeniu 30% na wydatki,
które wiążą się z ochroną klimatu.
Oprócz tego generalnie wszystkie
projekty, które są finansowane ze
środków europejskich, muszą speł-

Co to będzie?

– Podatek od jednorazowych plastików. Zresztą wszystkie pomysły
na nowe dochody własne obejmują
jakąś formę opodatkowania. W tych
jednomyślnie przyjętych konkluzjach
spotkania szefów państw i rządów
jest lista i są daty pojawienia się tych
nowych podatków. Oczywiście obowiązek przygotowania aktów prawnych spoczywa na Komisji, która będzie się konsultowała z Parlamentem
Europejskim. Decyzja Rady wymaga
jednomyślności, a także ratyfikacji
przez parlamenty narodowe. Kolejny
podatek, którego wejście planowane
jest od wiosny 2021 r., to graniczna
opłata od importowanych produktów
wytworzonych bez respektowania
europejskich standardów środowiskowych. To bowiem oznacza niższe koszty i nieuczciwą konkurencję.
Oczywiście musimy znaleźć formułę
zgodną ze Światową Organizacją
Handlu. Inne możliwości zwiększenia
dochodów własnych to reforma systemu emisji dwutlenku węgla, a mianowicie włączenie do niego lotnictwa
i transportu morskiego. Jest także pomysł na podatek od usług cyfrowych
i transakcji finansowych.

Kto będzie wydawał
te pieniądze?
Porozmawiajmy o pieniądzach,
które trafią do Polski. Ocenia się,
że będzie to ok. 160 mld euro.
FOT. PARLAMENT EUROPEJSKI (2)

Teraz do gry wejdzie Parlament Europejski. Nz. przewodniczący: Komisji
Europejskiej – Ursula von der Leyen, Rady Europejskiej – Charles Michel
i Parlamentu Europejskiego – David Sassoli.
– Nie będzie rewolucyjnych zmian,
jeśli chodzi o środki z budżetu wieloletniego, chociaż wszystkie szczegółowe akty regulacyjne będą negocjowane. Nie rozmawiamy jeszcze w Polsce
o naszej zdolności wykorzystania tych
środków. Myślę, że kluczową sprawą
będzie rola samorządów. Ostatnie lata
w Polsce nie były okresem sprzyjającym samorządom. Władza centralna
ograniczała ich rolę, traktowała je niemal jako ekspozyturę obcych sił. Widzieliśmy to zresztą podczas kampanii
prezydenckiej. Ale mam nadzieję, że
samorządy się obronią.

To ważne?

– Zajmowałam się tym przez lata
i wiem, że najlepiej środkami europejskimi gospodarują właśnie samorządy. Polska była pionierem we
wprowadzaniu na większą skalę odpowiedzialności marszałków za wykorzystanie środków europejskich na
rozwój. I ubolewam nad tym, że dzisiaj samorządy są pod tak silną presją
władzy centralnej. Myślę, że będzie
to teraz główne zadanie dla opozycji

niać kryteria środowiskowe. To znaczy, że nie mogą być przeznaczane
na inwestycje pogarszające sytuację
środowiska.

A oni grozili wetem
Czy Polska jest przygotowana
na te wszystkie bariery, które stawia
Unia? Albo zachęty – zależy,
jak na to się patrzy.

– Jest np. fundusz, który ma wspomagać odchodzenie od paliw kopalnych. Został rozdysponowany na
regiony, które muszą się restrukturyzować. Niestety, w konkluzjach Rady – a więc w decyzji szefów państw
i rządów, w tym polskiego – został
radykalnie ograniczony. Polska może dostać z niego 7 mld euro, choć
wcześniej zakładano, że byłaby to
znacznie większa suma. Ale i tych
7 mld euro nie będziemy mogli wykorzystać! Otóż wcześniej Rada Europejska przyjęła zasadę, że państwo,
które nie zadeklaruje, że przyjmuje cel
dojścia do neutralności klimatycznej
27.07-2.08.2020

PRZEGLĄD

9

WYWIAD
do roku 2050, może sięgnąć jedynie
po połowę tej sumy. Polska ma więc
teoretycznie do dyspozycji 7 mld euro, natomiast w związku z tym, że nie
zadeklarowała neutralności klimatycznej, dostanie 3,5 mld euro. Konsekwencje poniosą nie tylko regiony
podejmujące wysiłek odchodzenia
od paliw kopalnych, ale i cała Polska.
Ostatni dzwonek na zrezygnowanie
z takiego myślenia i działania.

gospodarki po obecnej recesji zgodna z długookresową wizją Europy
przyjaznej klimatowi, wrażliwej społecznie, konkurencyjnej globalnie
i szanującej demokrację i praworządność. Te cele miękkie, związane
z odpowiedzialnością za szeroko rozumianą jakość życia nas, obywateli,
będą w postcovidowej rzeczywistości
szczególnie ważne i powinny nas bardzo interesować.

A sprawa praworządności? Jak to
wygląda z perspektywy Brukseli?

Czyli?

– Miejmy świadomość całej sytuacji – Polska i Węgry są członkami
Unii i wiedzą, że nikt ich z niej nie
wyrzuci. Wydaje mi się, że sięgnięcie
w takim momencie do zagrożenia wetem właściwie wobec całego budżetu na najbliższe siedem lat i wetem
wobec Funduszu Odbudowy było
nieprzyzwoitością wobec innych. Pokazało, że ci, którzy nie przestrzegają
europejskich wartości, mają wielką
władzę, zbudowaną na negocjowaniu czegoś, co jest nienegocjowalne.
Uświadomiło wszystkim, jak bardzo
prawo weta paraliżuje funkcjonowanie Unii w sytuacji, kiedy decyzji nie
można odkładać na jutro. Dlaczego?
Bo Europa jest w momencie kryzysu
i te środki są potrzebne, żeby była
praca, żeby były dochody, żeby firmy
nie upadały, żebyśmy mieli pieniądze
na szczepionki i na lekarstwa.

To znaczy, że polska władza, żeby
móc robić z sędziami, co zechce,
groziła wetem? Że cały plan
ratowania Unii zostanie
wyrzucony w powietrze?

– Tak. Choć wstępując do Unii,
zobowiązaliśmy się, że będziemy respektować fundamentalne wartości.
Ta sytuacja uświadamia wszystkim,
że należy ograniczyć zasadę jednomyślności, a może i zlikwidować.
To niechlubne zdarzenie sprawi, że
w trakcie konferencji o przyszłości
Unii, którą zainauguruje niemiecka
prezydencja, temat jednomyślności
pojawi się w debacie.

Polskie potrzeby są ogromne
Na co Polska powinna przeznaczać
pieniądze, które dostanie z Unii?

– Główne cele są w pewnym stopniu wymuszane poprzez konstrukcję
funduszy europejskich. To, co się
wiąże z klimatem, co się wiąże z innowacyjnością, z cyfryzacją – jest na
pierwszym miejscu. Czyli odbudowa
10 PRZEGLĄD
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– Po pierwsze, inwestowanie
w edukację. Polskie potrzeby są
ogromne. Przeszliśmy niedawno
przez eksperyment nauczania zdalnego i już wiemy, jak wiele trzeba
inwestycji, żeby szkoły mogły działać w takich sytuacjach. Zobaczyliśmy skalę wykluczenia społecznego
jeszcze na poziomie edukacji szkolnej. Nie mogę także przestać myśleć
o zamiarze wypowiedzenia konwencji
stambulskiej. To policzek wymierzony
kobietom! Ale skutki nie ograniczają
się tylko do ich praw. I nie zapomnijmy o kulturze! To również jeszcze
zadanie dla Parlamentu Europejskiego, żeby przywrócić w negocjacjach
środki na kulturę. Myślę też, że w Polsce europejski fundusz społeczny powinien być w większym stopniu wykorzystany do poprawienia sytuacji
tych, którzy dopiero będą wchodzić
na rynek pracy. Poza tym – wydatki
na badania naukowe! Bo jeśli chodzi
o konkurencyjność gospodarki, która
wymaga inwestycji w badania, w naukę, jesteśmy na końcu listy państw
członkowskich. Powinniśmy także
pamiętać o pomocy dla organizacji
pozarządowych. To znowu wyzwanie
dla parlamentarnych negocjatorów,
by przywrócić środki na poziomie
europejskim, skoro dla rządu troska o społeczeństwo obywatelskie
nie jest ważna.

Bo władza tych organizacji nie kontroluje. Poza tym często patrzą jej
na ręce, stoją na gruncie
wartości europejskich.

– Pieniądze europejskie to nie jest
jakiś garniec złota, który władze wykopały i mają dla siebie. To są nasze
pieniądze, wszystkich podatników.
Pilnujmy więc, jak są wydawane. I to
jest też rola organizacji społecznych,
które powinny patrzeć rządzącym na
ręce. Budujmy społeczeństwo obywatelskie, otwarte, demokratyczne.

Robert Walenciak

Rozmawia Robert Walenciak
Jak tam w Sejmie? Jesteście pod
wrażeniem sukcesu, który ogłosił
premier?

– Nadymanie się premiera Morawieckiego ma drugoplanowe znaczenie. Patrzę na efekty euroszczytu realnie – dobrze, że udało się na poziomie
unijnym dogadać w sprawie zwiększenia wydatków. Bo suma budżetu
unijnego i Funduszu Odbudowy jest
większa, niż mogliśmy się spodziewać jeszcze rok temu. Kiedy parę lat
temu Janis Warufakis mówił, że jeśli
Unia przy okazji kolejnego kryzysu
gospodarczego ma się nie rozjechać,
to takie publiczne fundusze muszą powstać, był w Brukseli traktowany jak
outsider. Przedstawiciele chadeckich
elit, centroprawica, która tam realnie
rządzi, prychali i przewracali oczami.
Dziś widać, czyje prognozy były słuszne. Żeby przejść przez kryzys suchą
stopą, my wszyscy – i w Polsce, i w innych krajach – potrzebujemy większego budżetu Unii Europejskiej. I więcej
odpowiedzialności Unii.

Czyli z wyników szczytu jest pan
zadowolony?

– Blisko mi do tego, co napisał, komentując je, Pablo Iglesias, wicepremier Hiszpanii z Podemos. To nie jest
porozumienie idealne, gdyby w Europie była większość rządów z lewicy,
gdyby Europa wyglądała politycznie
tak, jak wygląda Półwysep Iberyjski,
budżet byłby ambitniejszy. Natomiast
w porównaniu z tym, na co można było liczyć rok czy dwa lata temu, jest to
krok w dobrym kierunku. Oczywiście
gdy zejść na poziom szczegółów, to
w obecnym kształcie tego porozumienia są też rzeczy niepokojące.

Jakie?

– Jeżeli porównamy propozycję,
z którą wyszła Komisja Europejska,
i spojrzymy na efekt szarpaniny na
szczycie, zobaczymy, że parę ważnych dziedzin zostało potraktowanych po macoszemu. W Europie jest
ciągle za mało myślenia o sprawach
rozwojowych, o przyszłości. Widać to
wyraźnie w nakładach na naukę, na
badania i rozwój. Dokonane tam cięcia odbiją się na zdolności Europy do
konkurowania z Chinami czy z USA.
Jeżeli zaciskamy pasa naukowcom,
jeżeli ograniczamy pieniądze, które
idą na instytuty naukowe, zapłacimy
za to za kilka lat.
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Krok w dobrym kierunku, ale…
My?

– Także my. Z tych źródeł finansuje
się Instytut Chemii Organicznej, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki…
Od pracy intelektualnej, którą tam
się wykonuje, zależy nasz dobrobyt
za 10-20 lat. Cięcia w wydatkach na
naukę oceniam bardzo negatywnie.
Jeśli Mateusz Morawiecki chwalił się,
że negocjował w kuluarach kształt
tego porozumienia, to akurat tu nie
ma czym się chwalić. Zabieranie pieniędzy nauce jest złe dla Europy i złe
dla Polski. Potrzebujemy tych europejskich funduszy na naukę, pewnie
nawet bardziej niż inne kraje. Takie
niemądre cięcia są też w innych przyszłościowych wydatkach.

Zupełnie
nieodpowiedzialne jest
praktyczne zarżnięcie
wspólnych działań
zdrowotnych

Europa nie ma talentu do przygotowań. Spójrzmy na losy Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji, który
miał wspomagać odejście od węgla.

– Tu wyparowała większość funduszu. I to zaboli przede wszystkim nas.
Polska uzyskuje dziś energię z węgla,
bylibyśmy głównym beneficjentem
tych środków. Na drodze jednak stanęło skąpstwo paru krajów, które lubią
pomówić o klimacie, ale niekoniecznie
chcą łożyć na politykę klimatyczną.
One doprowadziły do cięcia wydatków na ten fundusz. A z drugiej strony – mamy ośli upór polskiego rządu,
który nie chce się zgodzić na zadeklarowanie neutralności klimatycznej.

Do roku 2050…

– Moim zdaniem, to termin zbyt
odległy, na pograniczu nieodpowiedzialności. A upór rządu, żeby się
FOT. FILIP MILLER/FOTONOVA

– I dobrze. Uwspólnotowienie długu to jedyna możliwa odpowiedź na
realny problem. Parę lat temu, kiedy
lewicowi ekonomiści i politycy mówili, żeby iść w tym kierunku, prawica
dziwnie na nas patrzyła. Miłośnicy
rajów podatkowych z chadecji tłumaczyli wtedy, że Europa to wspólny
rynek i to wystarczy. Ale tak to bywa,
że kiedy przychodzi sytuacja kryzysowa, nawet chadeków da się skłonić do
wspólnotowych działań.

Na co powinniśmy przeznaczać
środki, które uzyskamy z Unii?

– Spokojnie, od otrzymania tych
środków jeszcze chwila nas dzieli. Na
razie mamy porozumienie polityczne.
Zanim ono się urzeczywistni, minie
trochę czasu. Po drodze będą jeszcze
na pewno jakieś modyfikacje.

Na pewno w cyfryzacji!

– Owszem. Tu dla odmiany będą
konsekwencje w funkcjonowaniu
usług publicznych. A w Polsce musimy w to inwestować, żeby dostęp
do nich był bardziej wyrównany. No
i sprawą zupełnie nieodpowiedzialną
jest praktyczne zarżnięcie wspólnych
działań zdrowotnych. To miało być
10 mld euro, m.in. na to, żeby przygotować nasz kontynent na duże kryzysy medyczne. Żeby w przypadku
epidemii tej skali co koronawirus Europa nie była znów zaskoczona – chodzi o zapasy, o zdolność do prac nad
szczepionką. A ten program został
praktycznie zlikwidowany. To dość
nieodpowiedzialne.

wspólne programy rozwojowe,
wspólna polityka zdrowotna…

Po co więc PiS robi takie halo, skoro
minie wiele czasu, zanim to wszystko
się zmaterializuje?

Niby zatem sukces, bo pieniędzy
więcej, ale i porażka, bo na rozwój,
na badania mniej.

– Mateusz Morawiecki walczy
o swoją pozycję wewnątrz obozu władzy. Próba przedstawienia szczytu jako
jego osobistego sukcesu to rozgrywka między nim a radykałami wewnątrz
obozu władzy. Najlepiej to widać, kiedy Zbigniew Ziobro i jego ekipa walą
w Morawieckiego za kształt umowy
w kwestii praworządności. Są politycy
wewnątrz obozu władzy, którzy chcieli
budżet wetować. Show, który premier
zrobił w Sejmie, to moim zdaniem element tej rozgrywki. Gra o to, jakie będą rządy PiS przez najbliższe lata – czy
zwyciężą ci, którzy chcą iść w polityce
europejskiej po bandzie, czy raczej
środowisko Morawieckiego.

Europa ewoluuje w kierunku jedności. Wspólne zaciąganie długów,

– Mówię o tym od dawna, ku irytacji części liberałów: przestańcie liczyć
na to, że bliżej nieokreślony ktoś z Unii
przyjedzie na białym koniu, da PiS po
nosie i wprowadzi europejskie standardy. Przestrzegam przed tego typu
złudzeniami. To tak nie działa. Jeżeli
chcemy w Polsce mieć nowoczesne,
praworządne państwo, stabilną demokrację, musimy o to zadbać sami.
Nikt za nas tego nie załatwi.
n

ADRIAN ZANDBERG
– poseł Lewicy, partia Razem

do tego nie zobowiązać, nie wynikał
z kalkulacji ekonomicznej, ale był czysto ideologiczny. Część prawicy postanowiła z bagatelizowania zmian klimatu zrobić sobie sztandar. To skrajny
brak myślenia o przyszłości.

– Te pieniądze w pewnym sensie
stanowiły cenę dogadania porozumienia politycznego. W Polsce, będziemy
musieli odpowiedzieć sobie za jakiś
czas – mówię „my”, bo nie wierzę, żeby zrobił to ten rząd – na pytanie: skoro nie ma na te cele wystarczających
środków europejskich, a wyzwania
nie znikną, to skąd na to wziąć pieniądze? Z budżetu państwa? Bo alternatywą jest tkwienie w marazmie. A to
nie jest dobre rozwiązanie, jeżeli nie
chcemy być w Europie obywatelami
drugiej kategorii.

A sprawa powiązania praworządności z funduszami, która pojawiła się
w unijnych zapisach – to coś poważnego, czy zapis jest rozwodniony
i PiS nie musi się tym przejmować?
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Na co/do kogo powinny trafić pieniądze,
które Polska dostanie z Unii?
Dr hab. hanna KuzińsKa,
Katedra Finansów Akademii Leona Koźmińskiego
UE dość precyzyjnie ustala ramy wykorzystania przekazywanych pieniędzy i nie mamy tutaj dużego pola manewru – projekty
muszą się wpisywać w wydatki zaplanowane w perspektywie
finansowej 2020-2027. Na pewno lepsze efekty uzyskamy wówczas, gdy nasze pomysły, a także pieniądze budżetowe przeznaczone na politykę gospodarczą, społeczną czy związaną z ochroną
środowiska spotkają się z pieniędzmi unijnymi. Ich wypłata zależy
od zgodności naszej polityki z celami i priorytetami określonymi
w poszczególnych programach unijnych. Gorycz części naszego
społeczeństwa, że Bruksela nie okazała się dostatecznie wymagająca w stosunku do kraju, który ma sporo za uszami, jeśli
chodzi o praworządność, jest emocjonalnie zrozumiała, ale decyzja Komisji wydaje mi się racjonalna. Po co miałaby przeciągać
dyskusję o przejawach łamania praworządności w Polsce czy
na Węgrzech, skoro nie bardzo wiadomo, czym oprócz ogólnych
deklaracji miałaby ona się zakończyć. Wystarczy przecież stosowanie znanych i sprawdzonych mechanizmów alokacji środków
na wydatki zgodne z unijnymi celami. Zamiast angażować się
w konflikt, KE postanowiła starannie pilnować, czy nasz kraj zamierza wykorzystywać środki na przedsięwzięcia zgodne z unijnymi celami, takimi jak ograniczanie emisji CO2. Jeśli zaplanowane
wydatki polskiego budżetu nie będą się mieścić w tych ramach,
nie otrzymamy dofinansowania i KE zawsze będzie mogła powiedzieć: „Przykro nam, ale ten projekt nie spełnia kryteriów”.

Karolina zbytniewsKa,
redaktor naczelna portalu EURACTIV.pl

Decyzja w sprawie tego, na co poszczególne kraje otrzymają
fundusze, jest podejmowana na podstawie analiz Komisji Europejskiej. Wraz z innymi unijnymi instytucjami szacuje ona, gdzie
są największe i najpilniejsze potrzeby, a następnie dogaduje się
w tej sprawie z przedstawicielami rządów. Pozostaje więc mieć
nadzieję, że pieniądze, które do nas trafią, zasilą programy najbardziej tego warte. Środki, które dostaniemy z Funduszu Odbudowy, będą stosunkowo duże, gdyż ich celem będzie nie tylko
odnowa gospodarki dotkniętej epidemią, ale także wsparcie
doganiania przez nas reszty państw członkowskich, jako że nasz
PKB jest nadal mniejszy od unijnej średniej. W związku z tym
istotne fundusze zostaną przeznaczone na spójność polskich regionów z regionami UE, tradycyjnie sporo środków otrzymamy
także w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Dla mnie szczególnie
ważny jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który niestety
został bardzo okrojony, ale Polska pozostanie jego największym
beneficjentem. Powstaje jednak pytanie, czy środki przekazane nam w jego ramach rzeczywiście wydamy na sprawiedliwą
transformację regionów powęglowych i wsparcie tamtejszych
społeczności oraz czy rząd weźmie w tej kwestii pod uwagę głos
samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych. Gdy gospodarka wróci do stanu sprzed epidemii, problemem wymagającym rozwiązania będzie brak odpowiedniej liczby rąk do pracy,
m.in. w zawodzie pielęgniarki, co ma tym większe znaczenie, że
nasze społeczeństwo się starzeje. Życzyłabym sobie, aby jak
najwięcej pieniędzy zainwestowano w ochronę i profilaktykę
zdrowia, żłobki czy infrastrukturę opieki długoterminowej dla
osób starszych i przewlekle chorych.
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Dr Marcin KęDziersKi,
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie,
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Środki z nowego programu „Przyszłe Pokolenie UE”, zwłaszcza
tzw. Funduszu Odbudowy i Odporności, będziemy mogli wykorzystać w trzech obszarach: transformacji energetycznej, transformacji cyfrowej i rozwiązywania innych problemów wskazanych
w tzw. semestrze europejskim, czyli cyklicznym przeglądzie sytuacji gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich.
W ostatnim dokumencie dotyczącym Polski pojawiają się m.in.
kwestie reformy emerytalnej, nadmiernego uelastycznienia rynku
pracy czy niedostępności transportu publicznego. Jeśli miałbym
podejmować decyzje w sprawie tego, w co zainwestować środki
z Funduszu Odbudowy, to w pierwszej kolejności wydałbym je
na transformację energetyczną oraz działania wspierające rynek
pracy, w tym stabilizację zatrudnienia i rozwój systemu edukacji
zawodowej. Największy problem z tymi środkami polega na tym,
że państwa chcące z nich skorzystać muszą przedstawić Brukseli
nie tylko szczegółowe plany ich wydatkowania, ale w ogóle plan
polityki gospodarczej, a decyzje o ich uruchomieniu podejmuje
oprócz Komisji Europejskiej Rada Unii Europejskiej, czyli europejskie stolice. Oznacza to, że nawet jeśli przygotujemy bardzo
zgrabny plan wykorzystania tych pieniędzy, ich wypłata z wielu
różnych powodów, także politycznych, może zostać wstrzymana.

Dr hab. Paweł soroKa,
politolog i działacz gospodarczy,
koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

Te pieniądze powinny zostać przeznaczone głównie na wsparcie dla firm dotkniętych kryzysem spowodowanym pandemią
koronawirusa – w pierwszej kolejności produkcyjnych, które
mają kooperantów i dzięki temu zapewniają dużo miejsc pracy,
zwłaszcza w regionach, w których wzrosło bezrobocie. Priorytetowo powinny być traktowane także przedsiębiorstwa innowacyjne, tj. tworzące nowe technologie czy rozwiązania techniczne
lub organizacyjne. Od wielu lat w Polsce narasta problem wykluczenia transportowego, które dotyczy już nawet kilkunastu
milionów ludzi, dlatego środki unijne powinny być przeznaczone
również na odbudowę lokalnego transportu publicznego.

Dr hab. ryszarD szarfenberg,
Instytut Polityki Społecznej UW

Przez zamieszanie wokół Funduszu Odbudowy ucierpiała propozycja zarezerwowania 5% EFS+ na walkę z ubóstwem dzieci
(Child Guarantee). Mam nadzieję, że w wyniku oporu Parlamentu
Europejskiego uda się zmienić tę decyzję. Co cieszy, pozostała
granica co najmniej 25% EFS+ na walkę z wykluczeniem społecznym i 2% na pomoc dla najbiedniejszych. Oczywiście to
mała część całego pakietu, który głównie wspiera inwestycje
gospodarcze. Wspomniane 30% EFS+ powinno być wydawane
na inwestycje społeczne oraz przygotowanie i przetestowanie
reform polityki społecznej. Te pierwsze powinny łączyć projekty
rozwijające infrastrukturę społeczną oraz umiejętności i kompetencje kadr szeroko rozumianej pomocy społecznej. Reformy
reintegracji społeczno-zawodowej powinny być sfinansowane
w nurcie reformatorskim.

Not. Michał Sobczyk

FELIETON

Andrzej Romanowski

Refleksje pesymisty

Cudaczność
D

ni płyną, niedługo już miną dwa tygodnie, ale wybory prezydenckie były zjawiskiem na tyle cudacznym, że nie sposób przestać o nim myśleć. I nie
sposób ochłonąć: 10 mln głosujących na Dudę! Pięć
lat temu można było niczego nie wiedzieć, niczego nie
widzieć – decydował efekt młodości, świeżości, zmiany.
Ale dziś? Rozumiem: wybierano nie Dudę, lecz Kaczyńskiego. Nie prezydenta, lecz PiS. Ale mimo wszystko…
I – tym bardziej…
Przed pięciu laty, po pierwszym wyborze Andrzeja Dudy, mówiłem w jednym z wywiadów, że człowiek, który
śpiewał w kościele: „Ojczyzną wolną racz nam wrócić,
Panie”, zasługiwał tylko na trzy głosy: swój własny, swej
żony i swej córki (o rodzicach, nie wiedzieć czemu, zapomniałem). Bo przecież takim śpiewaniem człowiek ów
wykazywał pogardę wobec ojczyzny, wobec własnego
niepodległego państwa. Czy dziś Duda śpiewa: „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”? Czy zatem uznaje, że to
dopiero z jego wyborem nadeszła do Polski
niepodległość? A może jednak modli się,
by Bóg wrócił wolność? W sytuacji Adriana
byłoby to nawet zrozumiałe.
Wszyscy pamiętamy wieczór wyborczy
w niedzielę 12 lipca. Wezwanie do pojednania, przepraszanie tych, którzy poczuli się obrażeni – a równocześnie wyznanie, że niczego się nie żałuje, niczego nie
odwołuje... Oraz podziękowania dla prezesa Kaczyńskiego.
Czyli użyte w kampanii słowa, że LGBT to nie ludzie, lecz
ideologia – były OK. A już choćby te tylko słowa – konsekwentnie, choć milcząco, podtrzymywane – stawiają polskiego prezydenta poza obrębem europejskiej cywilizacji.
Tym bardziej że dopiero co krzyczał: „Nie będą nam tu dyktować w obcych językach…” – te obce języki to przecież
języki Unii Europejskiej, tej „wyimaginowanej wspólnoty”.
A potem dodawał, że Niemcy nie będą nam wybierać prezydenta. Ano nie będą. Szkoda tylko, że nigdy o tym nie
pomyśleli Rumuni – tam Niemcy nie tylko wybierali, ale
też byli wybierani: prezydentem Rumunii jest, już drugą
kadencję, lider mniejszości niemieckiej, Klaus Iohannis.
Prezes był na wieczorze wyborczym nieobecny. Ale
podziękowaniami dla niego Duda zaaprobował – także
i tu w sposób milczący – jego jakże przenikliwą refleksję, że Rafał Trzaskowski nie ma polskiej duszy. A równocześnie tegoż Trzaskowskiego zaprosił Duda najspokojniej do Pałacu Prezydenckiego, na spektakl pojednania!
I to w sytuacji, gdy jeszcze nie było oficjalnych wyników!
Trudno o większy brak taktu. Oraz o większą pogardę

dla własnych słów – w wykonaniu Dudy słowa nic nie
znaczą. A potem jeszcze Jasna Góra i – ukazane przez
kamery – rozmodlone oczy pana prezydenta. Czy te oczy
mogą kłamać? W bojach z człowiekiem bez polskiej duszy
wspierała Dudę Matka Boska?!
Trudno też ochłonąć po wyborczym występie pierwszej damy. Dotąd w rozmowach starałem się jej bronić
– to przecież córka Juliana Kornhausera… Choć też pamiętałem jej wykrzyknik z poprzedniej kampanii: „Ja się
prezesa nie boję!”. Wykrzyknik brzmiał nieomal tak jak
„niezłomność” jej małżonka. Jednak obecna wypowiedź
pierwszej damy, połączona z jej atakiem na media i na Bogu ducha winnego Pawła Wrońskiego z „Gazety Wyborczej”… O, si tacuisses, philosophus mansisses! Co wobec
przestrogi, że „nie będą nam tu w obcych językach…”,
natychmiast tłumaczę: o, gdybyś milczał, uchodziłbyś nadal za filozofa! Agaty Kornhauser-Dudy nikt nigdy za filozofa nie uważał, myślę jednak, że jej pięcioletnie milczenie

Tadeusz Mazowiecki przestrzegał, by polskiej demokracji
nie zamienić w polskie piekło. To właśnie zrobiliśmy.
Z tym że do piekła dodaliśmy groteskę.
było wyborem trafnym. I oby trwało. Andrzej Duda sekundował potem żonie na Twitterze, dodatkowo jeszcze
udowadniając, że – wbrew wszelkim złudzeniom – małżonkowie są zgodni i siebie godni. A gdy jeszcze okazało
się wkrótce, że pierwsza dama, sama siedząc bezpiecznie
przed komputerem, naraziła na zarażenie stłoczone w sali dzieci… I gdy dwóch rosyjskich wesołków, udających
sekretarza generalnego ONZ, gaworzyło sobie z polskim
prezydentem o polskim Lwowie i polskiej żubrówce…
Brak klasy, brak wychowania, brak zasad, brak
chrześcijaństwa… Ale o co chodzi? Takiego prezydenta
wybrało sobie 10 mln Polaków. Z poparciem, a jakże, polskich (chrześcijańskich?) biskupów. Na razie tylko Manuela Gretkowska oświadcza, że emigruje (w latach 80. wzywała: „Emigruj albo strzelaj!”). I akurat teraz wyjeżdżają
z kraju Justyna Pochanke i Adam Pieczyński. A Marek
Migalski deklaruje, że udaje się na emigrację wewnętrzną. Ludzie o mniej znanych nazwiskach też mówią: w tej
duchocie nie da się żyć. Czy wielu jeszcze pamięta, że
30 lat temu Tadeusz Mazowiecki przestrzegał, by polskiej
demokracji nie zamienić w polskie piekło? Tymczasem to
właśnie zrobiliśmy. Z tym że do piekła dodaliśmy groteskę. I oto Polska właśnie. Mamy Dudę!

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl
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I że cię nie opuszczę aż…
sąd kościelny nas nie rozłączy
Biskupi razem z politykami prawicy ośmieszyli instytucję,
której jeszcze wczoraj tak żarliwie bronili – małżeństwo i rodzinę

Po ślubie państwo młodzi z prezesem
PiS pojechali na Wawel, by złożyć kwiaty
na sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich.

Jarosław Makowski
Każdy chyba zna tę słynną formułę z przysięgi, którą przed Bogiem,
w kościele, publicznie składają sobie
nowożeńcy: „I że cię nie opuszczę
aż do śmierci”. Dzięki Jackowi Kurskiemu, byłemu prezesowi Telewizji
Polskiej i politykowi Zjednoczonej
Prawicy, osobie, która – jak sama
twierdzi – z mlekiem matki wyssała katolickie wartości, kościelna
przysięga nabiera nowego znaczenia i powinna brzmieć: „I że cię nie
opuszczę, aż sąd kościelny nas nie
rozłączy”.
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Wyznanie na pokaz
Oto bowiem mimo ponad 20 lat
stażu małżeńskiego w poprzednim
związku i trójki dzieci z pierwszą żoną
Jacek Kurski uświadomił sobie – być
może był to nawet jakiś rodzaj duchowego objawienia – że jego „stary” związek nie tylko nie spełnił jego
oczekiwań, choć posiadanie trójki
dzieci mogłoby wskazywać na zupełnie coś innego, lecz także w ogóle
nie istniał. I że dopiero teraz członek
zarządu TVP i jej były prezes znalazł
swoją drugą połówkę, panią Joannę,
z którą jest szczęśliwy i z którą chce
znów, już w pełni świadomie i bez

żadnych wątpliwości, spędzić resztę
swoich dni, wypowiadając stanowcze sakramentalne: tak! Nowa wybranka zresztą także uzyskała decyzję
o nieważności swojego małżeństwa.
Dlaczego Jackowi Kurskiemu tak bardzo zależało na ślubie kościelnym?
Kurski jest politykiem prawicy. Ba,
jest politykiem, który w swojej strategii życia publicznego eksponuje
przywiązanie do katolickich wartości
i Kościoła. Dlatego „nowy” ślub brał
nie w jakimś parafialnym kościółku,
tylko w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach,
tak drogim sercu św. Jana Pawła II.
Na uroczystości pojawili się wszyscy
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najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości – z prezesem Jarosławem
Kaczyńskim na czele. Nie zabrakło
byłej premier Beaty Szydło, której syn
– gdyby kilka miesięcy temu nie porzucił sutanny – mógłby być głównym
celebransem. Kurskiemu zależało na
ślubie kościelnym, bo jako polityk prawicy, dla którego pozory są rzeczą najważniejszą, nie może przecież żyć na
tzw. kocią łapę. Tylko jak w ogóle jest
możliwy nowy ślub kościelny, skoro
księża wszem wobec głoszą, że związek małżeński jest nierozerwalny? I tu
dochodzimy do furtki, którą Kościół
sobie zostawił, by móc takie sprawy
jak przypadek Kurskiego pomyślnie
załatwiać. W świetle prawa cywilnego były prezes pisowskiej telewizji
bierze rozwód, bo znalazł sobie inną
partnerkę. To oczywiste. Ale Kościół
ma swoje prawo – prawo kanoniczne.
Czy zatem w świetle prawa kościelnego też można brać rozwody, skoro sa-

bawili się na weselu, a w związku pojawiły się dzieci, małżeństwo – jeśli tak
uzna sąd kościelny – nie miało miejsca. Sądy kościelne interesuje tylko
moment zawierania małżeństwa, a nie
to, co działo się 10 czy 20 lat później,
ani to, czy z tego związku urodziły się
dzieci. Sąd odpowiada na pytanie, czy
w momencie mówienia sakramentalnego tak, została ważnie wyrażona
zgoda małżeńska.

Nieświęta trójca
Katolicy karmieni są przekazem,
że małżeństwo jest nierozerwalne,
zawiera się je tylko raz i ma trwać do
końca życia. Nie wiedzą zatem, że
można uzyskać decyzję o tym, iż małżeństwa po prostu nie było. Rozgłos,

W Kościele katolickim nie istnieje pojęcie rozwodu,
wymyślono za to stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Kurski w swojej strategii
życia publicznego eksponuje przywiązanie do
Kościoła. Dlatego ślub brał
nie w parafialnym kościółku, tylko w Łagiewnikach.

W 2017 r. do sądów kościelnych wniesiono 4,3 tys.
wniosków o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
2,8 tys. rozpatrzono pozytywnie.
krament małżeństwa jest nierozerwalny? Otóż nie po to Kościół ma swoich
teologów i prawników, by nie potrafili
rozwiązać tej swoistej kwadratury koła. W Kościele katolickim nie istnieje
pojęcie rozwodu, wymyślono coś
ciekawszego: stwierdzenie nieważności małżeństwa. Może to zrobić sąd
kościelny. Mówiąc wprost, sąd stwierdza, że małżeństwo nigdy nie zostało
zawarte. Nawet jeśli odbyła się ceremonia, byli goście i rodzina, wszyscy
fot. tomasz Jagodziński/ artservice/forum, marek Lasyk/reporter

przeciw nieważności. W 94 przypadkach zrzeczono się procesu.
Jeden z moich znajomych księży
przekonuje, że teraz, dzięki nieświętej
trójcy, czyli Kurskiemu, abp. Leszkowi
Sławojowi Głódziowi, który w Gdańsku pomógł Kurskiemu zdobyć decyzję o nieważności jego małżeństwa,
i abp. Markowi Jędraszewskiemu,
który w Łagiewnikach pozwolił na
ślub, może ruszyć lawina. „I tylko
współczuję proboszczom i wikarym,
bo to do nich ludzie będą w pierwszej
kolejności się zgłaszać. A oni powinni
ich wszystkich wysyłać do Gdańska,
do abp. Głódzia, by im wyjaśniał, jak
się robi taki show, jaki ze swojego
unieważnienia małżeństwa i nowego ślubu zrobił Kurski”, komentuje
młody kapłan.

jakim cieszy się nowy ślub Kurskiego,
może się przyczynić do zmiany tego
stanu rzeczy. Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika,
że – jak podliczył portal OKO.press
– w 2017 r. do sądów kościelnych
pierwszej instancji wniesiono 4,3 tys.
takich spraw, a rozstrzygnięto 3,9 tys.
W 2,8 tys. przypadków stwierdzono
nieważność małżeństwa, co stanowi 71% wszystkich rozstrzygnięć.
W 907 sprawach wydano wyrok

Jak zatem unieważnia się małżeństwo, a dokładniej rzecz biorąc,
stwierdza się jego nieważność, by
móc potem zawrzeć nowy związek sakramentalny? Proces ten rozpoczyna
się od momentu, gdy jeden z małżonków wniesie skargę powodową do
sądu kościelnego. W skardze osoba
występująca o stwierdzenie nieważności małżeństwa pisze: „Uważam
swoje małżeństwo za zawarto nieważnie z powodu…”. Sądy kościelne
znajdują się w każdej diecezji przy
kurii diecezjalnej. Sprawy rozpatrywane są wyłącznie na podstawie prawa kanonicznego. To znaczy, że jeśli
wobec małżonków zostanie orzeczony rozwód cywilny, nie uzyskają oni
automatycznie decyzji stwierdzającej
nieważność małżeństwa kościelnego.
I odwrotnie.

W Kościele niczego nie ma
za darmo
Czy trudno uzyskać decyzję o nieważności małżeństwa? To oczywiście
zależy. Przypadek Kurskiego pokazuje,
że zależy od znajomości z kościelnymi
oficjelami, zasobności portfela i pozycji. Przypomnijmy jednak, że w roku
2015 papież Franciszek listem Mitis
Iudex Dominus Iesus (Łagodny Sędzia Pan Jezus) rozpoczął reformę całej procedury, której celem jest skrócenie i ułatwienie uzyskania decyzji
o nieważności małżeństwa. W tym
27.07-2.08.2020
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celu zdjęto obowiązek pozytywnego
rozpatrzenia skargi przez dwie instancje. Dalej przewidziano możliwość
wyboru miejsca procesu i wprowadzono procesy skrócone, trwające
nie więcej niż kilka tygodni, w przypadkach oczywistych. Franciszek wezwał też diecezje do minimalizowania
kosztów sądowych postępowań.

np. pomiędzy małżonkiem a krewnymi współmałżonka – gdyby zmarła
żona, wdowiec nie może się ożenić
z jej siostrą), impotencja.
Jednym z najczęstszych powodów
uzyskania nieważności sakramentu
małżeństwa jest wada zgody małżeńskiej, eksperci twierdzą, że jest
podstawą 99% decyzji o stwierdzeniu

Dzięki Kurskiemu, abp. Głódziowi i abp. Jędraszewskiemu
może ruszyć lawina wniosków.
Kluczowa wiedza o podstawach
stwierdzenia nieważności małżeństwa
znajduje się w Kodeksie prawa kanonicznego. Obecny obowiązuje od
1983 r. To tu w kanonach 1083-1094
mówi się o przeszkodach do zawarcia małżeństwa. Pośród nich wymienia się: wady umowy małżeńskiej,
wady obrzędu, wiek niższy niż 14 lat
dla kobiety i 16 lat dla mężczyzny, pokrewieństwo (nie wolno zawrzeć małżeństwa do czwartego stopnia w linii
bocznej, czyli nie mogą się pobrać kuzyni), powinowactwo (powstaje ono
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nieważności małżeństwa. To kanony
od 1095 do 1110. Prawo kościelne
wymienia kilka wad zgody małżeńskiej. Pierwsza to niewystarczające
używanie rozumu (małżonek nie może dobrowolnie i rozumnie wyrazić
zgody małżeńskiej, co spowodowane
może być upojeniem alkoholowym,
odurzeniem narkotykami, stanem hipnozy, albo też nie jest w stanie sam
kierować swoim działaniem z powodu choroby umysłowej lub zaburzeń
osobowości). Druga wada to poważny brak rozeznania co do istoty

małżeństwa (małżonek nie ma pojęcia, na czym polega małżeństwo, jakie są prawa i obowiązki małżonków;
do takich obowiązków Kościół zalicza
współżycie małżonków, dochowanie
wierności, wzajemną pomoc, troskę
i wspólne wychowanie dzieci). Dość
często nieważność małżeństwa orzekana jest ze względu na skrajną niedojrzałość małżonków. Chodzi np.
o brak możliwości stworzenia relacji
opartej na miłości i szacunku. Ale
prym wiedzie jeszcze coś innego:
„Niezdolność podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej”. Jak spekulują media,
sąd kościelny miał stwierdzić u Jacka
Kurskiego właśnie tę przeszkodę. Co
więcej, łączy się ona z klauzulą, że
nie można zawierać nowego małżeństwa. Tymczasem wiele wskazuje, że
abp Leszek Sławoj Głódź, dobry kolega prezesa Kurskiego, właśnie tę
klauzulę uchylił. I ostatnia przeszkoda,
by Kurski mógł się cieszyć nowym
ślubem kościelnym, została usunięta.
W Kościele, jak wiemy, niczego
nie ma za darmo. Oficjalnie podaje
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się, że koszt uzyskania uzyskania
decyzji stwierdzającej nieważność
małżeństwa, bez uwzględnienia
kosztów adwokata, to ok. 2 tys. zł.
Opłaty procesowe to od 900 zł do
2,3 tys. zł. Gdy jest potrzebny biegły
sądowy, trzeba dodatkowo wydać
ok. 500 zł. Tu jeszcze, jak donoszą mi
księża z Krakowa, w grę wchodzi inny rodzaj wdzięczności. Kurski jako
prezes telewizji publicznej sprawił, że
na antenie TVP 3 od maja emitowana
jest Koronka do miłosierdzia Bożego
spod obrazu w Łagiewnikach. Nie
ma przypadków, są tylko znaki. A dokładniej – emisja koronki to darmowa
reklama sanktuarium, które w zarządzaniu ma metropolita krakowski
abp Marek Jędraszewski.
Księża, z którymi rozmawiałem,
nie kryją oburzenia. Bo okazuje się,
że jak jesteś politykiem właściwej
partii, masz pieniądze i wpływy, to
jesteś w stanie załatwić wszystko.
I możesz później z tym się obnosić.
Ale największy żal mają do biskupów,
którzy nabrali wody w usta – szczególnie abp Głódź i abp Jędraszewski.
„To oni dziś powinni wytłumaczyć
opinii publicznej, dlaczego dopuścili
do tego zgorszenia. Jak ja mam teraz
mówić ludziom, by mimo kłopotów
trwali w małżeństwie i próbowali je
ratować, skoro mogą sobie załatwić
unieważnienie?”, nie kryje poirytowania znajomy ksiądz z Pomorza.
I dodaje: „A co będzie, jak za kilka
miesięcy Kurskiemu znudzi się nowa
wybranka?”.
Mało tego, co myślą dziś o Kościele ci wszyscy przyzwoici katolicy, którzy żyją w związkach niesakramentalnych? I dla których Kościół nie ma
aż tyle zrozumienia? Ba, wciąż odmawia im prawa przyjęcia komunii,
przekonując, że raz wypowiedziane
„I że cię nie opuszczę…” obowiązuje
aż do grobowej deski. Jak się czują ludzie, którzy – a dokładniej ich
związki – jeszcze nie tak dawno byli
znakiem zgorszenia, a proboszczowie omijali ich domostwa, chodząc
po kolędzie?
Jest faktem, że nikt tak nie potrafi
ośmieszyć i zbanalizować katolickiego nauczania, jak robią to biskupi pospołu z politykami prawicy. Dziś dzięki
Jackowi Kurskiemu ośmieszyli instytucję, której jeszcze wczoraj tak zaciekle bronili – małżeństwo i rodzinę.

Jarosław Makowski

Z Galicji
Jan Widacki
Ach, co to był za ślub!

T

akiego jeszcze nie było! Sobota,
18 lipca 2020 r. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach. Wśród gości sam Jarosław Kaczyński. I cała elita PiS! W tym
powszechnie znani z cnotliwego życia
w związkach sakramentalnych wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (podobno
nawet czytał lekcję!), prezes NBP Adam
Glapiński (w jego orszaku zabrakło tym
razem dwóch dobrze wynagradzanych
blond doradczyń), minister Mariusz
Błaszczak, europosłanka Beata Mazurek,
słynący z wyjątkowej kultury osobistej
i wytwornych manier Dominik Tarczyński.
No i para młoda! Nieformalny minister
propagandy Jacek Kurski i jego wybranka Joanna Klimek. Ach, co to był za ślub!
Nie byłem tam, któż by mnie zaprosił,
a gdybym był przypadkiem, przed uroczystością wyprosiłyby mnie siostry zakonne, więc na własne oczy nie widziałem.
Ale mogę sobie wyobrazić, wyobraźnię
wspomagając zdjęciami. Oto Jacek Kurski składający nabożnie rączki, jak niewinne dziecię przed pierwszą komunią. Oto
Terlecki o anielskim obliczu odczytujący
lekcję… I sam Jarosław Kaczyński pochrapujący w pierwszym rzędzie… Ach,
co to był za ślub!
Nie ulega wątpliwości, że gdy państwo młodzi powiedzieli sobie przed
ołtarzem sakramentalne „tak”, mieli
to już dobrze przemyślane, że nie była to decyzja pochopna. Wszak nie byli
nowicjuszami. To nie był ich pierwszy
ślub kościelny. Pan Jacek już raz ślub
w kościele brał, przeżył w małżeństwie
20 lat, spłodził troje dzieci. Trudno się
domyślić, kiedy się spostrzegł, że to
małżeństwo było nieważne od samego
początku, czyli że go po prostu nie było.
Trafność jego spostrzeżenia potwierdził
jednak sąd kościelny wyrokiem. A wyroki kościelne wydawane są „w imię Trójcy
Przenajświętszej”, więc wątpliwości nie
można mieć żadnych.
Dla panny młodej też nie był to pierwszy ślub kościelny. Młoda para, zanim
pofatygowała się do Łagiewnik, żyła

również w cywilnym związku już dwa lata. W tym wypadku jakoś to Kościołowi
nie przeszkadzało.
Przed blisko 100 laty Tadeusz Boy-Żeleński przypomniał słowa Moliera:
„Z Niebem zawsze poradzić sobie jakoś
można”. I pisał: „Walka o władzę tłumaczy »podwójną buchalterię« konsystorzy
wobec tłumu a wobec uprzywilejowanych: tłum trzymać siłą, a możnych tego
świata ustępliwością. Stąd pobłażliwość
dla jednych, nieprzejednanie dla drugich;
stąd armia konsystorskich adwokatów,
która się stała zorganizowaną instytucją
fałszu i świętokradztwa. Stąd wynalazek
nad wynalazki: »konsystorskie dziewice«.
Ale metody te oddziaływują pośrednio na
całe nasze życie”.
Obłuda, bezczelność tego aktu oburzyła
nawet niektórych publicystów katolickich
i niektórych przedstawicieli prawicy. Oburzona była małopolska kurator Barbara Nowak, Bartosz Brzyski – działacz prawicowego Klubu Jagiellońskiego, ultrakatolicki
publicysta Tomasz Terlikowski. A ks. Isakowicz-Zaleski, odwołując się do 40 lat swojego kapłaństwa, stwierdził, że nie spotkał
się z podobnym przypadkiem uznania za
nieważne od początku 20-letniego małżeństwa, z którego urodziło się troje dzieci.
Czy w swoim zadufaniu, swojej chciwości i dążeniu do władzy Kościół nie
widzi, że PiS traktuje go instrumentalnie? Nie widzi, że wnętrza kościołów,
bogate szaty liturgiczne duchownych
są potrzebne PiS tylko jako tło, jako scenografia przemawiająca do wyobraźni
prostaczków?
Czy nie widzi, że sieje zgorszenie?
Ach, co to był za ślub! [para dudi ratira
dudidam]
Ach, co to był za ślub! [bara bara pararara]
Dęta orkiestra grała ile tchu, mówię wam
Trąby tu, trąby tam, ach, szkoda słów…
No, szkoda słów! Dla dopełnienia tej
groteski młoda para radzieckim zwyczajem (moskiewscy nowożeńcy szli do
Mauzoleum Lenina) udała się na Wawel,
by złożyć kwiaty na sarkofagu Lecha
Kaczyńskiego.
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