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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Mamy rząd. Na papierze. Bo tam, gdzie czekamy na decyzje, tego rządu nie ma. Jest za to na 
ekranach stacji telewizyjnych, które żywią się licznymi konferencjami premiera i ministrów zapo-
wiadających kolejne cuda. I dla odmiany czy kontrastu wymieniających kolejne grupy Polaków, 
z którymi władza musi walczyć. A musi, bo chrześcijańska Polska jest zagrożona.

Kto chce, ten wierzy tym złotoustym, a prościej mówiąc wyszczekanym, bredzisławom, którzy 
przemawiają na tle logo swoich partii. Jeszcze nie ucichnie echo po jednej konferencji, a już za-
czyna się następna – i kolejna.

Nie pamiętam ekipy, która choć po części byłaby tak płodna w produkowaniu obiecanek. 
Ale skoro polityczne cudotwórstwo opłaca się władzy, to jedzie na tej metodzie bez umiaru. Co 
mądrzejszych obserwatorów polityki bardzo dziwi skuteczność tak prymitywnej gry. Bo przecież 
nawet kompletny laik musi widzieć, jak bardzo to wszystko jest niespójne. I jak bardzo te rozmaite 
obietnice są nierealne.

Może i widzieli, może i wiedzieli. Ale wiara, że ta specyficzna pisowska prawica dotrzyma 
obietnic, wygrywała z wątpliwościami. Aż do powtórnego wyboru Dudy. I to mimo że trudno 
znaleźć jakąś głupotę, której Duda by nie powiedział w czasie kampanii, gdy żarliwie żebrał 
o głosy wyborców.

Poparli go i teraz czekają na realizację obietnic składanych przez prezydenta i obóz prawicy. 
Kolejne grupy zawodowe już wiedzą, że po wyborach ich oczekiwania mają skromne znaczenie. Za-
częło się od górników. Bardzo zimny prysznic spadł na rolników. A emeryci, którzy tłumnie poparli 
Dudę, równie tłumnie będą ofiarami zapaści służby zdrowia. W kolejce do wyrównania rachunków 
starych krzywd są nauczyciele, którzy nie zapomną rządowi PiS, jak pacyfikował ich strajk.

Problemów w Polsce jest tyle, że nawet dwa rządy, i to bardzo sprawne, miałyby co robić. A my 
zamiast tego mieliśmy wodewil, który nazwano rekonstrukcją rządu. Reforma miała być głęboka 
i merytoryczna. Opozycja zaniemówiła. Media relacjonowały rozmowy. I po prawie trzech miesią-
cach na świat przyszło to oczekiwane coś. Z szumnych zapowiedzi został tylko remoncik. Klocki 
pomalowano na inne kolory, zmieniono nazwy oraz tabliczki na gmachach i drzwiach gabinetów. 
Słyszałem, jak minister z kancelarii premiera mówił, że jest to komprymacja i optymalizacja. Nie-
stety, król jest nagi. Reformy nie ma. Jest eksperyment. I to bez większego sensu. 

W dramatyczną fazę epidemii wchodzimy ze słabnącą pozycją prezesa Kaczyńskiego, głęboko 
skonfliktowanym rządem, prezydentem bez charakteru, podziałami w samym PiS i coraz żwaw-
szym ogonem w postaci Solidarnej Polski i Porozumienia. Jest się czego bać.

WADIM TYSZKIEWICZ, 
senator, były prezydent 

Nowej Soli
Nieuczciwie wygrane 
wybory tylko wzmocniły 
najgorszego prezydenta 
w historii kraju, grabarza 
polskiej demokracji.
„Angora”

WładysłaW KosiniaK- 
-Kamysz, prezes PsL
Niszczenie Wałęsy dla 
politycznych celów uważam 
za nikczemność.
„dziennik Gazeta Prawna”

andrzej sośnierz, 
poseł Pis (Porozumienie)
Zafundowałbym wszystkim 
Polakom szczepienie na 
grypę za darmo.
„rzeczpospolita Plus minus”

KaroLina GruszKa, aktorka
Rosjanie zwykle lubią, 
jak ktoś mówi z polskim 
akcentem, uważają, że ma 
to wdzięk.
„zwierciadło”

Remoncik zamiast rekonstrukcji
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Szacunek dla prezesa 
ważniejszy od koronawi-
rusa. rezydent ndrzej 

uda napr dce zdej-
mował r kawiczk , y 
po ratu owa  nominacji 
arosławowi aczy skie-

mu podczas zaprzysi że-
nia nowyc  ministr w 
 pa dziernika.

ZDJĘCIe 
TYG DnIa

Prof. Maciej Banach:
Nasza służba zdrowia jest 
jak płonący las

USA – kampania inna niż 
wszystkie

Chipsy, pizza, cola – jak nas 
karmią reklamy w telewizji

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

 Le i a  a e o e  k ro y  
Lewica ma się dobrze. Nie ma co specjalnie biadolić. Dzisiaj 

ludzie nie mają żadnego zacięcia politycznego, zajmują się głów-
nie własnymi sprawami. Zainte-
resowanie rośnie, kiedy zbliża się 
mecz, ale do tego mamy jeszcze 
mnóstwo czasu. Na tę chwilę naj-
ważniejsze, że są w parlamencie. 
I ta tuba musi wystarczyć.

Andrzej Kościański
•

W SLD była i jest niechęć do sojuszu z Wiosną i Razem. Czę-
sto słychać głosy niezadowolenia starych działaczy, wzywają-
cych do powrotu do koalicji z PSL i PO. I prawdopodobnie tak się 
stanie. Hołownia pewnie jeszcze przy okazji coś ułowi.

Vlada Domanska
•

Operacja podźwignięcia się Lewicy wymaga czasu 
i konsekwencji w oddolnych, lokalnych inicjatywach, które ta 
zaczyna w końcu realizować. Mit prosocjalnej polityki PiS musi 
w końcu zacząć się wypalać i pozostawi po sobie niemałą grupę 
rozczarowanych. Sondaże wskazują, że elektorat Lewicy to głów-
nie duże miasta? Świetnie! W dużych miastach też jest miejsce 
na prospołeczne interwencje, choćby w takich sprawach jak los 
wciąż wyzyskiwanych i trzymanych na śmieciówkach pracowni-
ków łódzkich fabryk AGD. Rząd PiS ze swoimi tarczami antykryzy-
sowymi nie zabezpieczył pracowników np. przed oskubaniem ich 
z wynagrodzeń za nadgodziny. Znakomite pole do walki – również 
o polityczną rozpoznawalność, bo szumnie ogłaszany „rynek pra-
cownika” to wciąż w wielu miejscach smutny żart.

Emilia Walczak

es  iemo i e o  
Problem z powszechnym docho-

dem podstawowym w formie mini-
mum socjalnego powiązanego z funk-
cjami społecznymi jest taki, że bardzo 
istotne dla dobrostanu zbiorowości 
prace zostają wycenione na 1,2 tys. 
euro. Tymczasem za bullshit job, robo-
tę bez sensu, w korporacji – generującą społeczne problemy 
– wynagrodzenie jest znacznie wyższe. Następuje więc dobór 
negatywny. Powinno być odwrotnie, za wypełnianie tabelek 
Excela w korpo 1,2 tys. euro, a za prace społeczne godziwe 
– w ramach danego rynku – wynagrodzenie.

Wojtek Kozłowski
•

Niemcy sprawdzają, jak na człowieka wpłynie fakt, że za 
samo istnienie dostanie co miesiąc 1,2 tys. euro. Natomiast 
Polacy będą pracować po 60 godzin tygodniowo za równowar-
tość 400 euro miesięcznie, żeby Niemcy mogli za niepracowa-
nie dostawać 1,2 tys. euro. Przecież ktoś musi sfinansować te 
nieustające wakacje. Sfinansują je niemieckie firmy, które zyski 
transferują z Polski do macierzy. Tam od tych zysków zapłaci 
się podatki, tam się z nich dopłaci do niemieckich pensji, tam 
nakręcą gospodarkę, która w końcowym efekcie będzie w sta-
nie opłacić te luksusy. Wszystko de facto z ciężkiej harówki 
wschodnioeuropejskich ubogich krewnych. I żeby system mógł 
działać, biedota ze Wschodu musi pozostać biedna, bo inaczej 
nie zgodziłaby się na pracę na tak upokarzających warunkach. 
I o to chodziło w tzw. wyzwoleniu Europy Wschodniej spod „jarz-
ma komunizmu”.

RC
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PUBLICYSTYKA

Jakub Dymek

Rok obecności lewicy w nowej 
formule nie będzie raczej okazją 
do toastów szampanem. Kawioru 
– choć z innych powodów – też nie 
ma co się spodziewać. I choć nie jest 
to może najgorszy moment dla poli-
tycznej lewicy w III RP, z pewnością 
nie jest najlepszy.

Rocznica obecności koalicji trzech 
lewicowych partii w Sejmie tuż-tuż, 
jednak ta sama siła, która weszła do 
parlamentu z poparciem 12% (i po-
tencjałem na więcej), błąka się dziś 
w kolejnych sondażach blisko progu 

wyborczego. Wypada nawet gorzej, 
jeśli w badaniach uwzględniana jest 
(istniejąca wciąż jako byt wirtualny) 
partia Szymona Hołowni – wówczas 
w kolejnych sondażach ląduje niżej 
niż poprzeczka 5%. To, powiedzieliby 
złośliwi, i tak więcej niż 2% Roberta 
Biedronia w wyborach prezydenc-
kich, od których ten zjazd się zaczął. 

Co się stało z dwucyfrowym 
poparciem, dlaczego nie przyszły 

powyborcze rozliczenia i na czym 
polega pułapka wojen kulturo-
wych, w którą wciągnął lewicę 
Zbigniew Ziobro?

Premia za zjednoczenie 
i dy de i an

Nawet najbardziej surową ana-
lizę należy zacząć od słów uznania 
dla procesu, który mimo wszystkich 
trudności lewicę do Sejmu wpro-
wadził. Można podkpiwać z „trzech 
tenorów”, ale to zdolność Roberta 
Biedronia, Włodzimierza Czarzaste-
go i Adriana Zandberga do schowa-
nia choć na chwilę ego i puszczenia 

w niepamięć wzajemnych uszczy-
pliwości umożliwiła wspólny start 
i dała reprezentację liczącą prawie 
pięćdziesięcioro posłanek i posłów. 
Gdyby wtedy w partii Razem wy-
grała frakcja trzymania się osobno 
(a taka była i jest!) albo SLD uwiodła 
wizja oparcia się na „żelaznym elek-
toracie” i wystartowania samodziel-
nie – mogłoby w parlamencie nie 
być żadnej lewicy. Dziś zażenowa-
ni niskimi wynikami sondażowymi 
sympatycy czerwono-fioletowego 
klubu muszą pamiętać, że suma po-
tencjałów i energii trzech komitetów 
jest wciąż większa niż trzech osob-
nych, poobijanych partii. Słowem, 
od trwania w koalicji gorszy będzie 
tylko jej rozpad. 

Niestety, początkowy impet szyb-
ko wyparował za sprawą serii cio-
sów, które lewica albo zadała sobie 
sama, albo dostała od dobrze jej 
życzących sojuszników w mediach. 
Dość przypomnieć – opisywaną 
obszernie przeze mnie na łamach 
PRZEGLĄDU – sagę z wyborem 

kandydata na prezydenta z przeło-
mu roku. Najpierw Adrian Zandberg 
zabłysnął świetnym wystąpieniem 
w Sejmie – sławnym już „kontr- 
exposé” – co uczyniło go w oczach 
wielu naturalnym pretendentem do 
tej roli. Następnie w OKO.press i na 
stronach Onetu ukazały się artykuły, 
które obiecywały kandydatkę – sfe-
minizowany i równościowy elekto-
rat dwóch młodszych koalicjantów, 
Razem i Wiosny, zaczął już nawet 
do tej plotki się przywiązywać. Gdy 
więc Lewica musiała wycofać się 
z obietnic, których nigdy sama nie 
składała, a kandydatem ostatecznie 
został Robert Biedroń – przyszło roz-

czarowanie. I to zanim kampa-
nia prezydencka mogła na do-
bre się rozpocząć.

Ten schemat się powtarzał. 
Błędy w kampanii Biedronia 

nie były wymuszone przez prze-
ciwników. Medialni sojusznicy zaś, 
chcący kandydatowi Lewicy pomóc 
– pudrując jego słabości albo dla 
odmiany atakując lubianego przez 
szeroki elektorat lewicowy Trzaskow-
skiego – szkodzili. Skończyło się, jak 
wszyscy pamiętają, historycznie sła-
bym wynikiem – gorszym nawet od 
rezultatu Magdaleny Ogórek sprzed 
pięciu lat. 

Jednak dla dzisiejszej kondycji 
polskiej lewicy tak naprawdę waż-
ne jest to, co stało się potem i co 
trwa do dziś.

ogi a o en ro ych

Nic dziwnego, że skoro Robert Bie-
droń uzyskał tak marny wynik, lewi-
cowcy gorliwie rzucili się w ogień wo-
jen kulturowych, które natychmiast 
po wyborach rozniecił Zbigniew 
Ziobro. Każda okazja, by sprawić, że 
sympatycy zapomną o upokorzeniu, 
i przypomnieć o sobie, była dobra. To 
jednak była pułapka.

Siła, która weszła do parlamentu z poparciem 1  – i potencjałem 
na więcej – błąka się dzi  blisko progu wyborczego.

o roku o ecno ci ewicy w par amencie jej sondaże sła ną 

Lewica w pułapce 
wojen kulturowych
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ZAGRANICA

Jan Opielka

Ciekawy to eksperyment. Nie-
mieccy badacze starają się dowie-
dzieć, w jaki sposób bezwarunkowy 
dochód podstawowy (BDP) wpły-
nie na ludzi, na ich zachowania i na 
to, jak będą postrzegać rolę pracy. 
Koncepcja BDP zakłada, że każdy 
obywatel powinien mieć prawo 
otrzymania od państwa stałej kwo-
ty niezbędnej do życia. Gdy więc 
w sierpniu br. ogłoszony został pro-
jekt i nabór do niego, w zaledwie kil-
ka dni zgłosiło się ponad milion za-
interesowanych. Chcieli wziąć udział 
w eksperymencie, podczas którego 
przez trzy lata otrzymają miesięcznie 
1,2 tys. euro – bez żadnych warun-
ków, po prostu za bycie człowiekiem 
i mieszkańcem kraju. Ostatecznie 
taką kwotę będzie otrzymywało  
20 uczestników projektu.

Badacze stawiają pytania: jak 
gwarantowane minimum egzysten-
cji zmieni nasze postrzeganie siebie 
i działanie, czy można odejść od pry-
matu i przymusu pracy zarobkowej? 
A jeśli tak, to czy spowoduje to za-
angażowanie się w sferę społeczną, 
międzyludzką, artystyczną?

Pomysł wprowadzenia bezwa-
runkowego dochodu podstawowe-
go popiera dziś co drugi mieszka-
niec Niemiec. Jednocześnie 80% 
pytanych jest za tym, aby nie był 
on tak całkowicie bezwarunkowy – 
i żeby bogaci nie mieli dostępu do 

tego świadczenia. Więc jak to jest?  
I jak ma być?

Bez żadnych ograniczeń

W głośnym projekcie, pilotowa-
nym przez stowarzyszenie Mein 
Grundeinkommen (Mój Dochód Pod-
stawowy), nie ma żadnych ograni-
czeń co do uczestnictwa (trzeba mieć 
18 lat i mieszkać w Niemczech). Aby 
wykluczyć jakikolwiek wpływ na wy-
nik badań, całość wypłacanych kwot 
pochodzi z drobnych darowizn osób 
prywatnych. Dotychczas projekt 
wsparło prawie 150 tys. osób. W jego 
realizacji stowarzyszenie współpra-
cuje z Niemieckim Instytutem Badań 
nad Gospodarką (DIW) oraz renomo-
wanym Instytutem im. Maxa Plancka 
ds. Badań nad Dobrami Wspólnymi. 
Jednym z pomysłodawców projektu 
i twarzą stowarzyszenia jest Michael 
Bohmeyer. „Po raz pierwszy w histo-
rii badamy BDP w jego radykalnej 
wersji: to znaczy kompletnie bezwa-
runkowej. Dotychczas w tej kwestii 
dominuje raczej wiara i ideologia, 

mówi się bądź o lenistwie wskutek 
darmowych pieniędzy, bądź o na-
dziei na godne życie. My chcemy to 
zastąpić wiedzą o BDP”, powiedział 
w jednym z wywiadów telewizyj-
nych. Dlatego badane będą nie tylko 
zmieniające się warunki zewnętrzne 
życia uczestników, ale i stan ich psy-
chiki. Pobierane będą nawet próbki 
włosów, aby zmierzyć zmiany po-
ziomu stresu. Sam Bohmeyer jest 
współwłaścicielem firmy IT, a z tego 
tytułu czerpie regularną dywidendę. 
Jak mówi, to jego osobisty dochód 
podstawowy i to go naprowadzi-
ło na pomysł powszechnego BDP.  
Oraz projektu badawczego.

Trzy lata, podczas których uczest-
nicy będą regularnie badani, to sporo 
czasu – wystarczająco, aby do świad-
czenia się przyzwyczaić. A w 2024 r., 
gdy pierwsza faza eksperymentu się 
skończy, sytuacja społeczno-ekono-
miczna i tak będzie już inna. Bo nie-
zależnie od wyników projektu pomysł 
wprowadzenia świadczeń gwaranto-
wanych – po raz pierwszy wyrażo-
ny już w latach 50. i 60. – nie przez 

Niemcy sprawdzają, jak na człowieka 
wpłynie fakt, że za samo istnienie dostanie 

co miesiąc 1,2 tys. euro

Test niemożliwego?
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Skończę rządy, mając 91 lat
To nie jest fotomontaż. Zdjęcie i tytuł wy-
wiadu pochodzą z tygodnika „Wprost”, 
który ukazał się 21 stycznia 2007 r. Ja-
rosław Kaczyński, ówczesny premier, 
tak opisał swoje plany: „Chciałem 
rządzić, już gdy miałem 12 lat. Pre-
mierem zamierzałem zostać, mając lat 
24, a skończyć rządy, mając lat 91. To 
byłby rok 2040”. Jedną z rozmówczyń 
Kaczyńskiego była wtedy Dorota Kania 
(dziś „Gazeta Polska”).

Wielka Osoba czy kapitan i właściciel?
Mamy ściągę na wypadek, gdyby ktoś trafił do telewizji wPolsce.pl 
na sabat dojnej zmiany. Dzięki tygodnikowi „Sieci” wiemy, co trzeba 
powiedzieć. Są dwa wzorce do wyboru. Dłuższy, autorstwa Anny 
Schmidt-Rodziewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecz-
nej: „Dziękuję osobie, która nas, młodych polityków, uczy i poka-
zuje, jaka powinna być Polska naszych marzeń. Dziękuję wielkiej 
osobie, która nieustannie mnie inspiruje. Dziękuję prezesowi mojej 
partii. Mojemu politycznemu mentorowi, Jarosławowi Kaczyńskie-
mu. Chcę też podziękować drugiej szczególnej osobie. Dziękuję 
szefowi naszego rządu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. 
Osobie, która jest tytanem organicznej pracy u podstaw”.
I krótszy, Krzysztofa Sobolewskiego: „Zawsze wtedy pojawia 
się kapitan, szef, właściciel. Bogu dzięki, takiego szefa, kapitana 
i właściciela mamy w osobie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 
Będzie nas prowadził ku kolejnym zwycięstwom”.
A później toasty.

Balt, czyli ble-ble
Dobór polityków lewicy do debat i progra-
mów telewizyjnych wygląda na prymityw-
ny tumiwisizm albo jawny sabotaż. Kolejną 
zmarnowaną szansą powiedzenia czegoś 
sensownego było wysłanie europosła Mar-
ka Balta do TVP Info, do programu Woroni-
cza 17. Nawet niezbyt rozgarnięty Rachoń 
wciągnął go nosem i ośmieszył. A na tle 
Kamińskiego, Suskiego i Sobonia polityk 
SLD wyglądał jak uciekinier z podstawówki. Balt plótł monotonnie 
androny, skutecznie odstraszając tym swoim ble-ble resztkę lewi-
cowego elektoratu. Lepiej go trzymać gdzieś za kotarą. Może być 
czerwona. I z logo.

Synuś gwiazdorek
Mamusia nie zawsze ma czas, żeby 
mnie wszędzie wozić. A prawo jazdy mi 
zabrali. Kto się tak żali? 31-letnia dzidzia. 
Daniel Martyniuk, syn sławnego Zenka. 
Chodzący dowód szkód, jakie wywołuje 
disco polo, gdy trafi na takiego buca jak 
młody Martyniuk. W rubryce praca ma 

cały czas zero. Synuś nie pracuje, bo nie musi. Tatuś ma tyle chałtur, 
że może utrzymać całe stado nierobów. Daniel Martyniuk ma kasę 
i wolny czas, więc chla, ćpa i wywołuje burdy. I tak na okrągło. 
Sądy są litościwe. Siedział krótko. Skazano go na pięć miesięcy 
prac społecznych, po 20 godzin tygodniowo. I pomyśleć, że taki 
powiatowy odlot o byłej żonie mówi, że jest fatalnym beztalenciem 
i że go złapała na dziecko. Przy nim to ona jest noblistką.
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17% Polaków uważa, że nie ma żadnej epidemii 
koronawirusa. Wśród osób między 18. a 34. rokiem 
życia prawie jedna trzecia uważa, że jest to wy-
mysł polityków, mediów i firm farmaceutycznych 
(serwis Ciekaweliczby.pl).

Policja, tak żwawa w walce z tęczowymi, od pra-
wie roku nic nie robi, by wyciągnąć konsekwencje 
wobec sprawców zburzenia pomnika gen. Zyg-
munta Berlinga. Sprawców dobrze znanych policji.

Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicz-
nych z politycznego desantu ultraprawicowego Or-
do Iuris, który nawet zdaniem byłego ministra z PiS 
nie ma pojęcia o dyplomacji, wystąpieniem w Se-
nacie potwierdził, że jest urzędnikiem chamskim, 
bezczelnym, a wiedzę ma nawet jak na standardy 
dojnej zmiany bardzo skromną.

Monika Socha-Czyż, związana z PiS przewodniczą-
ca Okręgu Bielskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich 
Rodzin, nawołuje do odwołania wojewody śląskie-
go, bo ten uchylił homofobiczną uchwałę gminy Ra-
dziechowy-Wieprz. Pani przewodnicząca wyznaje 
chyba nową wersję chrześcijaństwa bejsbolowego.

250 tys. osób choruje w Polsce na schizofrenię, ale 
w 2019 r. leczyło się tylko 182 tys.

W ciągu 42 lat od zastosowania metody zapłodnie-
nia pozaustrojowego na świecie urodziło się z in 
vitro ponad 8 mln dzieci.

5 mld zł wyniosą w tym roku inwestycje w energię 
słoneczną w Polsce. Są szanse, że w 2030 r. 40% 
energii elektrycznej będzie u nas pochodzić ze 
słońca i wiatru.

Radek Rak za „Baśń o wężowym sercu lub wtó-
re słowo o Jakóbie Szeli” otrzymał Nagrodę 
Literacką Nike. A Joanna Gierak-Onoszko za 
„27 śmierci Toby’ego Obeda” została laureatką Ni-
ke Czytelników 2020.

Olga Tokarczuk, noblistka, odmówiła przyjęcia 
honorowego obywatelstwa Dolnego Śląska, po-
nieważ taki sam tytuł sejmik przyznał znanemu 
z homofobii bp. Ignacemu Decowi.

Jerzy Urban został uniewinniony przez warszawski 
sąd w procesie o obrazę uczuć religijnych poprzez 
publikację w tygodniku „Nie” wizerunku zdziwione-
go Jezusa wpisanego w drogowy znak zakazu. To 
już kolejny proces w tej sprawie.

Kierowcy Ubera od 1 października muszą mieć li-
cencję na wykonywanie transportu drogowego. 
Nowa ustawa o transporcie drogowym ma wyrów-
nać warunki konkurencji między branżą taksówkową 
a innymi przewoźnikami.

Fot. REPRoD KCJA/KR S toF C Ko SKI  o t E 



Dlaczego w Polsce stale rośnie spożycie alkoholu?YTANIE
TYGODNIA

KRZYSZTOF BRZÓZKA,
były prezes Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Najogólniej mówiąc, dlatego że kolejne 
rządy nie sformułowały żadnej odpowie-
dzialnej polityki wobec alkoholu. Pierwszym 
z jej filarów powinien być zakaz reklamowa-
nia napojów alkoholowych, drugim – ogra-
niczenie dostępu do nich; sklepy powinny 
być zamykane o godz. 22, aby decyzje o za-
kupie były podejmowane na trzeźwo, a nie 
wtedy, gdy impreza się rozkręci. Trzecim 
koniecznym elementem jest odpowied-
ni poziom cen, tymczasem w UE tańszy 
niż w Polsce alkohol jest tylko w Bułgarii. 
Istotne znaczenie ma także to, że Polacy, 
jak pokazują badania, są w Europie naro-
dem najbardziej oswojonym z alkoholem. 
Problemem jest wreszcie wszechobecność 
jego reklam, w tym niezgodnych z prawem, 
np. swoją treścią ukierunkowanych nawet 
na dzieci. Przy takim natłoku pozytywnych 
komunikatów na temat picia nawet najlep-
sza profilaktyka bywa bezradna.

adam Kłode Ki,
specjalista psychoterapii uzależnień, 
superwizor psychoterapii 

Od jakiegoś czasu spożycie alkoholu 
wzrasta w całej Europie, co tłumaczy się 

m.in. stresem cywilizacyjnym, często roz-
ładowywanym właśnie za jego pomocą. 
W polskich realiach istotnym czynnikiem 
jest moim zdaniem zbyt łatwy dostęp do 
alkoholu, w tym w wygodnych i łatwych 
do ukrycia małych butelkach, tzw. małp-
kach. Z moich doświadczeń zawodowych 
wynika, że konsumpcja alkoholu dodatko-
wo wzrosła w czasie pandemii, co w wie-
lu przypadkach również jest związane ze 
stresem. Dla uzależnionych jego źródłem 
jest często utrata bezpośredniego kontaktu 
z terapeutą lub grupą wsparcia. Dodatko-
wo wiele osób źle znosi m.in. przymusową 
izolację w domach czy niepewność zwią-
zaną z pracą. Wszechogarniający stres 
Polacy często rozładowują w najprostszy 
sposób: sięgając po butelkę.

dr Krzysz o  Pu aLsKi,
socjolog zdrowia, Instytut Medycyny 
Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe 
Centrum Promocji Zdrowia 
w Miejscu Pracy

Odpowiadają za to powiązane ze sobą 
procesy społeczne, ekonomiczne i psy-
chologiczne. Moim zdaniem podstawo-
we znaczenie mają cztery. Po pierwsze, 
więcej zarabiamy, a alkohol jest niedro-
gi i coraz łatwiej dostępny, na dodatek 

w atrakcyjnych formach (gotowe drinki 
w butelkach, małpki itd.). Po drugie, po-
jawiają się nowe społeczne wzorce picia, 
czego przykładem są mody na domowe 
nalewki, piwa kraftowe czy whisky. Chęć 
uczestnictwa w związanych z nimi rytu-
ałach, oferujących określone przeżycia 
czy status, sprawia, że pijemy częściej 
i więcej. Po trzecie, alkohol daje nam po-
czucie, najczęściej złudne, że rozwiązuje 
nasze problemy, a tych mamy coraz wię-
cej, np. związanych ze stresem, izolacją 
społeczną, osamotnieniem czy nierozu-
mieniem otaczającego świata. Czwartą 
przyczyną jest słabość profilaktyki, za 
co odpowiada m.in. siła marketingowa 
i lobbystyczna przemysłu alkoholowego, 
ale także krótkoterminowy interes pań-
stwa w zwiększaniu konsumpcji alkoholu, 
a więc i wpływów z akcyzy.

TOMASZ VERG,
czytelnik PRZEGLĄDU              

Żyjąc w kraju, w którym jesteś zdany 
na samego siebie, bo ochrona prawna 
i instytucjonalna są pozorne, a wspólnota 
iluzoryczna, potrzebujesz znieczulenia. Al-
kohol pozwala na moment uciec od tego 
wszystkiego.
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Marek Czarkowski

W Prawie i Sprawiedliwości nie 
jest lubiany. Do partii wstąpił w poło-
wie marca 2016 r., gdy był już wice-
premierem i ministrem rozwoju w rzą-
dzie Beaty Szydło. Jego poglądy na 

państwo i gospodarkę pasują raczej 
– jak mówią twardzi pisowcy – do „li-
berastów” z Platformy Obywatelskiej. 
Jako jedyny polityk rządzącej formacji 
dał się nagrać kelnerom w restauracji 
Sowa i Przyjaciele, a fragment „ludzie 
mają zap… za miskę ryżu” zyskał sta-
tus kultowego.

Ten milioner i były prezes należą-
cego do irlandzkiego kapitału Banku 
Zachodniego WBK karierę zawdzięcza 
nazwisku oraz prezesowi Jarosławowi 

Kaczyńskiemu, który 11 grudnia 
2017 r. uczynił go szefem rządu. Po 
czym zaczął dawać do zrozumienia, 
że Morawiecki może być jego na-
stępcą, gdy on zdecyduje się zostać  
„emerytowanym zbawcą narodu”.

Morawiecki wiedział, że politycz-
nie jest nikim. „Prezesem wszystkich 

prezesów” był – i jest – Kaczyński. 
Struktury terenowe Prawa i Sprawie-
dliwości to domena Joachima Bru-
dzińskiego. W sensie ideowym ton 
prawicy próbował nadać Zbigniew 
Ziobro, który nie skrywał wodzow-
skich ambicji. W 2018 r. wśród  pi-
sowskiego ludu nadal bardzo popu-
larna była premier Beata Szydło. Jej 
wynik – 525 811 głosów – w wybo-
rach do europarlamentu jednych za-
skoczył, a drugich zdenerwował.

Morawiecki mógł budować swoje 
zaplecze jedynie w gospodarce. Robił 
to, nie tylko obsadzając swoimi ludź-
mi zarządy i rady nadzorcze spółek 
z udziałem skarbu państwa, ale tak-
że konsolidując gigantyczne środki 
w Grupie Polskiego Funduszu Roz-
woju oraz forsując regulacje prawne 
dające mu niezwykle szerokie upraw-
nienia. I udało mu się ograć bardziej 
doświadczonych polityków Zjedno-
czonej Prawicy. 

Buldogi

Politycy PiS chętnie powtarzają, 
że szli po władzę, by służyć Polsce. 
W praktyce często sprowadzało się 
to do obsadzania swojakami zarzą-
dów i rad nadzorczych spółek skar-
bu państwa. Oraz do walk o strefy 
wpływów. Premier Beata Szydło 
bezpośrednio nadzorowała niemal 
30 spółek. Ponad 300 pozostałych 
oddała w ręce ministrów. 

Morawieckiemu udało się ograć bardziej do wiadczonych 
polityków Zjednoczonej Prawicy.

aden z dotyc czasowyc  premier w nie zapewnił so ie 
tak szerokiej i rea nej władzy nad po ską ospodarką

Wszyscy ludzie Mateusza

orawiecki zawdzi cza karier  nazwisku i prezesowi arosławowi aczy skiemu.
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W puli ministra energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego znalazły się zarządy 
KGHM, PGE, Energi, Enei, Orlenu, 
Lotosu i PGNiG.

Minister obrony narodowej An-
toni Macierewicz obsługiwał karu-
zelę stanowisk w Polskiej Grupie 
Zbrojeniowej, Exatelu i Polskim 
Holdingu Obronnym.

Minister infrastruktury i budow-
nictwa Andrzej Adamczyk dzierżył 
Polski Holding Nieruchomości i PKP. 

Pełnomocnik rządu do spraw 
strategicznej infrastruktury ener-
getycznej Piotr Naimski miał pod 
sobą PERN SA i Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne.

Wicemarszałek Sejmu, a następ-
nie minister spraw wewnętrznych 
i administracji Joachim Brudziń-
ski – Polską Wytwórnię Papierów 
Wartościowych.

Pełnomocnik rządu do spraw re-
strukturyzacji górnictwa węgla ka-
miennego Grzegorz Tobiszowski 
– Węglokoks, Jastrzębską Spółkę 
Węglową i Polską Grupę Górniczą.

O resztki z pańskiego stołu wal-
czyły małe frakcje polityczne i to-
warzyskie w obrębie Zjednoczonej 
Prawicy. Byli gowinowcy – młodzi 
działacze Porozumienia, sekta smo-
leńska skupiona wokół Antoniego 
Macierewicza, frakcja toruńska, 

której nie tylko duchowym przy-
wódcą był o. Tadeusz Rydzyk, 
a także zakon PC – wąska grupa naj-
bliższych współpracowników Jaro-
sława Kaczyńskiego, będąca z nim 
od początku lat 90.

Politycy Zjednoczonej Prawicy 
od dawna wiedzą, że taki system 
to fatalne rozwiązanie. – To jedna 
z większych naszych pomyłek – mó-
wił wicepremier Jarosław Gowin. 

Doprowadziło to do silnych tarć 
w obozie władzy i do walki o wpływy.

Morawiecki, który do rządu trafił 
z sektora bankowego, musiał być za-
skoczony, lecz wyciągnął właściwe 
wnioski. Szybko zrozumiał, że jeśli 
chce realizować swoje plany gospo-
darcze, musi uzyskać i poszerzyć 
wpływy w państwowych firmach. 
Ale w roku 2016 był na to za słaby. 
Podlegały mu świeżo utworzony Pol-
ski Fundusz Rozwoju, PKO BP oraz 
Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla-
tego nie zgłaszał większych ambicji. 
Zaczął budować zaplecze, ściągając 
do Ministerstwa Rozwoju osoby, 
które znał z pracy w Banku Zachod-
nim WBK. Jedną z nich był Tadeusz 

Kościński, który dziś jest ministrem 
finansów.

W latach 2016-2017 Morawiecki 
starł się z ministrem sprawiedliwości 
Zbigniewem Ziobrą, który, korzysta-
jąc z poparcia premier Beaty Szydło 
i dobrych relacji z posłem Adamem 
Hofmanem oraz ministrem skarbu 
państwa Dawidem Jackiewiczem, 
wprowadził swoich ludzi do za-
rządów PZU SA i Pekao SA. Żona 

Ziobry Patrycja Kotecka już w marcu 
2016 r. została powołana na stanowi-
sko dyrektora marketingu w spółce 
zależnej PZU – Link4, jego brat Wi-
told został zaś doradcą zarządu Ban-
ku Pekao SA. 

Pod koniec 2016 r. pojawiły się 
pogłoski, że ziobryści mają chrap-
kę na zarząd PKO BP, którym od 
2009 r. kierował Zbigniew Jagiełło, 
w czasach studenckich działacz So-
lidarności Walczącej, dobry znajomy 
Kornela i Mateusza Morawieckich. 
Tego dla wicepremiera było za wie-
le. Przywołany do porządku Ziobro 
odpuścił, lecz nie zapomniał. A pre-
zes Jagiełło jest dziś jedynym, któ-
rego nie wymiotła „dobra zmiana”, 
i wiernym sojusznikiem. 

Gdy w grudniu 2017 r. Mate-
usz Morawiecki został premierem, 
nadszedł czas na realizację jego 
własnych planów.

adry decyd  o zy i

W pierwszym rządzie Morawiec-
kiego nie było Ministerstwa Skarbu 
Państwa. Pozornie nadzór nad naj-
ważniejszymi spółkami pozostawał 
w rękach ministrów. Lecz premier 
zyskał sojuszników w osobach wi-
cepremierów Piotra Glińskiego 
i Jarosława Gowina oraz Jerzego 
Kwiecińskiego, który został najpierw 
ministrem inwestycji i rozwoju, a po 
odejściu Teresy Czerwińskiej także 
ministrem finansów. Decyzje perso-
nalne co do obsady rad nadzorczych 
i zarządów najważniejszych spółek 
coraz częściej zapadały w gabinecie 
Morawieckiego.

Przykładem może być Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
odgrywająca kluczową rolę w przy-
dzielaniu środków unijnych małym 

ZASTĘPY MORAWIECKIEGO
Zbigniew Jagiełło – działacz Solidarności Walczącej, dobry znajomy Kornela 

i Mateusza Morawieckich – dziś jest prezesem PKO BP.
Patrycja Klarecka – była dyrektor w Banku Zachodnim WBK, któremu prezeso-

wał Morawiecki – teraz to wiceprezes PKN Orlen.
Jadwiga Lesisz – współpracowniczka Morawieckiego z Ministerstwa Rozwoju 

– jest członkiem rady nadzorczej PKN Orlen.
Cezariusz Lesisz – działacz Solidarności Walczącej – jest prezesem Agencji Roz-

woju Przemysłu.
Agata Górnicka – była szefowa gabinetu politycznego Morawieckiego – jest 

dyrektorem w PKN Orlen i członkiem rady nadzorczej PZU SA. 
Tomasz Górnicki – jest wiceprezesem Grupy Polski Holding Nieruchomości.
Piotr Patkowski – pracował w gabinecie politycznym wicepremiera Morawiec-

kiego – dziś to podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i główny rzecznik 
dyscypliny finansów publicznych. 

Tomasz Fill – były dyrektor departamentu w Ministerstwie Rozwoju – jest wice-
prezesem zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Janusz Władyczak – jest prezesem zarządu wchodzącej w skład Grupy PFR 
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

Grażyna Ciurzyńska – p.o. prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, 
wiceprzewodnicząca rady nadzorczej PKO BP.

Leszek Skiba – były wiceminister finansów – jest wiceprezesem Pekao SA.
Paweł Borys – dobry znajomy Morawieckiego – jest prezesem Grupy Polskiego 

Funduszu Rozwoju.

Jedynym obszarem, na którym Morawiecki mógł budować 
swoje zaplecze, była gospodarka.

Fot. JACEK DoMIŃSKI/REPoRtER  A DR EJ IMKA/FoR M
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i średnim firmom. 1 kwietnia 2016 r., 
w wyniku konkursu zorganizowane-
go przez Ministerstwo Rozwoju, na 
czele którego stał wicepremier Ma-
teusz Morawiecki, prezesem PARP 
została Patrycja Klarecka. W latach 
2010-2014 była ona dyrektorem do 
spraw nowych mediów w Banku 
Zachodnim WBK, któremu prezeso-
wał Morawiecki. W czerwcu 2018 r. 
objęła stanowisko wiceprezesa PKN 
Orlen do spraw handlowych, a me-
dia otwarcie pisały, że „Morawiecki 
sprząta w Orlenie”. 

Opuszczony przez nią gabinet pre-
zesa PARP jako p.o. zajęła Jadwiga 
Lesisz, w latach 2016-2017 dyrektor  
Departamentu Zarządzania Projek-
tami oraz członek Komitetu Audytu 
w kierowanym przez Morawieckiego 
Ministerstwie Rozwoju.

Pani Jadwiga to prywatnie żona 
Cezariusza Lesisza, działacza Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów we 
Wrocławiu, w 1982 r. współzałożycie-
la Solidarności Walczącej i bliskiego 
współpracownika Kornela Mora-
wieckiego. W roku 2018 Lesisz został 
doradcą premiera do spraw rozwoju 
gospodarczego. Zasiadł też w radzie 
nadzorczej Agencji Rozwoju Przemy-
słu. 26 lipca 2018 r. rada delegowała 
go do pełnienia obowiązków prezesa 
ARP. Doszło wówczas do kuriozalnej  
sytuacji – pani Jadwiga pełniła obo-
wiązki prezesa w PARP, jej małżonek 
zaś w ARP. A wszystko działo się 
w obrębie Grupy Polskiego Fundu-
szu Rozwoju. Ostatecznie Jadwiga 
Lesisz zrezygnowała z funkcji, a jej 
mąż objął stanowisko prezesa agen-
cji. Dziś Jadwigę Lesisz odnajdziemy 
w radzie nadzorczej PKN Orlen.

Inną bliską współpracowniczką 
Mateusza Morawieckiego była Agata 
Górnicka. Kierowała jego gabinetem 
politycznym, gdy był wicepremierem 
i ministrem rozwoju. Wcześniej pra-
cowała w Banku Zachodnim WBK 
jako asystentka prezesa, a następnie 
menedżer biura zarządu i rady nad-
zorczej. Gdy Morawiecki został pre-
mierem, zabrał ją do Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Obecnie Agata 
Górnicka jest dyrektorem Biura Rela-
cji z Otoczeniem w PKN Orlen i zasia-
da w radzie nadzorczej PZU SA. 

Jej mąż Tomasz Górnicki od 
2017 r. pracował w spółce BGK Nie-
ruchomości, najpierw jako dyrektor 
zarządzający, a następnie członek 
zarządu. Zajmował się programem 
Mieszkanie+. Teraz jest wicepreze-
sem – członkiem zarządu ds. inwe-
stycji Grupy Polski Holding Nieru-
chomości. To jeden z największych 
w Polsce podmiotów w sektorze nie-
ruchomości komercyjnych i spółka 
skarbu państwa. 

Błyskotliwa kariera stała się udzia-
łem niespełna 29-letniego dziś Piotra 

Patkowskiego, który z gabinetu po-
litycznego wicepremiera, ministra 
rozwoju i finansów trafił do KPRM, 
a w kwietniu br. został powołany na 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów i głównego rzecznika dys-
cypliny finansów publicznych. Jest 
tylko kwestią czasu, gdy Patkowski 
zechce się „sprawdzić w biznesie”.

Jego przyjaciel Szymon Dziubicki, 
wicedyrektor Biura Public Relations 
i Marketingu w Agencji Rozwoju 
Przemysłu, 15 lipca br. trafił do ra-
dy nadzorczej spółki ARP Games 

należącej do Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. Prywatnie jest on mężem 
wiceminister w resorcie funduszy 
i polityki regionalnej Anny Gem-
bickiej, byłej asystentki wicepre-
miera i ministra rozwoju Mateusza 
Morawieckiego.

Inną młodą osobą, która zrobi-
ła karierę przy premierze, jest spe-
cjalista od PR i marketingu Tomasz 
Fill, obecnie wiceprezes zarządu 
Polskiego Funduszu Rozwoju. To 
były dyrektor Departamentu Komu-
nikacji w Ministerstwie Rozwoju. 

W przeszłości związany z Orlenem, 
PKO BP i PGNiG. 

Z oczywistych względów Mora-
wiecki stawia na osoby wywodzące 
się z sektora bankowego. Preze-
sem zarządu wchodzącej w skład 
Grupy PFR Korporacji Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych SA jest 
Janusz Władyczak, który zdobył 
doświadczenie, pracując we francu-
skich bankach inwestycyjnych. 

Grażyna Ciurzyńska, p.o. pre-
zes Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu, od roku 1996 jest związana 

Morawiecki obsadził swoimi lud mi zarządy i rady nadzorcze spółek z udziałem skarbu pa stwa, 
zgromadził gigantyczne rodki w Grupie Polskiego unduszu Rozwoju.

Na razie ateusz orawiecki wy rywa ze i niewem io rą. o dzie da ej
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z sektorem bankowym, jej obecna 
funkcja to wiceprzewodnicząca rady 
nadzorczej PKO BP.

Ciekawym przypadkiem jest Le-
szek Skiba, wiceminister w resorcie 
finansów, który niespodziewanie 
w połowie kwietnia br. został wi-
ceprezesem Pekao SA, a tydzień 
później rada nadzorcza banku po-
wołała go na stanowisko prezesa. 
Największymi udziałowcami Pekao 

są PZU SA – 20% udziałów – oraz 
Polski Fundusz Rozwoju – 12,8%. 
Bez akceptacji Morawieckiego Skiba 
zatem tej funkcji by nie objął. 

Lista osób związanych z premie-
rem, które obecnie zajmują waż-
ne stanowiska w państwowych 
f irmach, przekracza rozmiary 
tego artykułu.

a a adza  oich r ach

Morawiecki wzmacniał swo-
ją pozycję, nie tylko obsadzając 
swoimi ludźmi podległe mu insty-
tucje i spółki skarbu państwa, ale 
też forsując odpowiednie zmia-
ny w prawie. Zaczął od Polskiego 
Funduszu Rozwoju. 

16 lutego 2016 r. rząd Beaty Szy-
dło przyjął założenia „Strategii na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, 
nazwanej planem Morawieckiego. 
Liczący 418 stron dokument był go-
tów w roku następnym. Już w kwiet-
niu 2016 r. na bazie spółki Polskie 
Inwestycje Rozwojowe powołany 
został podległy mu Polski Fundusz 
Rozwoju, którego pierwszym – i jak 
dotychczas jedynym – prezesem zo-
stał dobry znajomy Morawieckiego, 

bankowiec Paweł Borys. Wspólnie 
zaczęli oni tworzyć Grupę PFR. 

W roku 2018 rząd rozpoczął pra-
ce nad projektem ustawy o syste-
mie instytucji rozwoju. Jej celem 
było umocnienie Grupy PFR, mają-
cej działać na podstawie wspólnej 
strategii, zgodnej z polityką gospo-
darczą Rady Ministrów. Innymi sło-
wy, miała ona stać się narzędziem 
w rękach premiera. 

Gotowy, podpisany przez Mora-
wieckiego projekt wpłynął do Sejmu 
27 maja 2019 r. Zakładał on konso-
lidację wokół Polskiego Funduszu 
Rozwoju następujących podmiotów: 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości, Korporacji Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych SA, Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu, Agencji 
Rozwoju Przemysłu.

29 lipca 2019 r. prezydent An-
drzej Duda podpisał przyjętą przez 
Sejm i Senat ustawę. Tak powstał 
potężny konglomerat instytucji fi-
nansowych obracający setkami 
miliardów złotych, którego wpływ 
na polską gospodarkę jest trud-
ny do przecenienia.

Kieruje nim Rada Grupy Polskiego 
Funduszu Rozwoju, na której czele 
stoi człowiek Morawieckiego, pre-
zes PFR Paweł Borys. W jej składzie 

znaleźli się opisani wyżej Cezariusz 
Lesisz, Janusz Władyczak i Graży-
na Ciurzyńska. O roli i znaczeniu 
PFR najlepiej świadczy fakt, że jest 
on odpowiedzialny za realizację 
programu pracowniczych planów 
kapitałowych, które mają zastąpić 
otwarte fundusze emerytalne. Wio-
sną tego roku, w ramach walki ze 
skutkami pandemii, PFR uruchomił 
tarczę finansową – program wspar-
cia o wartości 100 mld zł skierowa-
ny do małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw. 

Inną przeforsowaną przez premie-
ra regulacją była nowelizacja ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym oraz niektórych in-
nych ustaw. Projekt wpłynął do Sej-
mu 28 listopada 2018 r. A 11 marca 
2019 r. ustawa została podpisana 
przez prezydenta. Jej głównym ce-
lem było powołanie do życia Fun-
duszu Inwestycji Kapitałowych. Jak 
napisano w uzasadnieniu, ma on 

być „elastycznym źródłem finan-
sowania kapitałowych celów inwe-
stycyjnych Skarbu Państwa, repre-
zentowanego przez Prezesa Rady 
Ministrów”. Innymi słowy, fundusz 
będzie niemalże prywatną portmo-
netką Mateusza Morawieckiego. 

Pieniądze mają pochodzić 
z 30-procentowej składki odprowa-
dzanej od dywidend spółek skar-
bu państwa, zwrotów pożyczek 
przyznanych wcześniej w ramach 
pomocy publicznej przez rządowy 
Fundusz Restrukturyzacji Przedsię-
biorców oraz dotacji z budżetu pań-
stwa. Szacowano, że w roku 2021 
Fundusz Inwestycji Kapitałowych 
będzie dysponował ok. 2 mld zł. Ze 
względu na kryzys będzie to pewnie 
skromniejsza kwota. 

Żaden dotychczasowy premier 
nie zapewnił sobie tak szerokiej 
i realnej władzy nad polską gospo-
darką. Mateusz Morawiecki zrobił 
to bez własnej frakcji w szeregach 
PiS. W sposób niedostrzegalny dla 
rywali. Bez słowa sprzeciwu ze stro-
ny prezydenta. Ograł wszystkich. 

Dysponuje niemal nieograniczonymi 
zasobami pieniężnymi, profesjonal-
nym zespołem prawników, finansi-
stów, bankierów, specjalistów od PR 
i marketingu. Korzystając ze środków 
Grupy PFR i Funduszu Inwestycji 
Kapitałowych, będzie mógł przejąć 
dowolną firmę. Zjednoczona Prawi-
ca nie potrzebuje ustawy medialnej, 
która ograniczyłaby udziały obcego 
kapitału w polskich mediach. Ludzie 
Morawieckiego załatwią sprawę przy 
whisky i cygarach. To przecież tylko 
kwestia ceny. Premier – korzysta-

jąc z dostępnych środ-
ków – będzie mógł scen-
tralizować gospodarkę 
w stopniu niewidzianym 

od czasów Hilarego Minca. Może-
my przyjąć, że jego rywale polityczni 
w obozie „dobrej zmiany” właśnie 
przestali się liczyć. Bo realną władzę 
ma ten, kto ma pieniądze. 

Jaka jest więc dziś polityczna wa-
ga premiera? Dowiemy się, gdy kon-
kurenci w szeregach Zjednoczonej 
Prawicy spróbują go obalić.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

undusz Inwestycji Kapitałowych będzie niemalże prywatną 
portmonetką Mateusza Morawieckiego. 

Grupa P R to potężny konglomerat instytucji nansowych 
obracający setkami miliardów złotych.

Morawiecki stawia na osoby wywodzące się z sektora bankowego.
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Rozmawia Beata Igielska

-

– Na pewno jest to Anna Zalew-
ska. W sensie kompetencyjnym nie 
była zainteresowana szkołą, tym, 
czym ona jest, jak mogłaby i po-
winna funkcjonować, wychowując 
młode pokolenia do życia w XXI w. 
Obecnie cofamy szkołę, uruchamia-
my kontrrewolucję oświatową. 
W książce przypominam słowa pre-
mier Beaty Szydło z 2015 r., że rząd 
absolutnie nie będzie wprowadzał 
zmian rewolucyjnych, że zmiany bę-
dą ewolucyjne. Prawicowi, konser-
watywni pedagodzy, bardzo światli, 
tacy jak europoseł Ryszard Legutko, 
znakomity filozof, byli w konflikcie 
z politykami, którzy mieli wpływ na 
władzę, na sposób konstruowania 

zmian, a w istocie zniszczyli ogrom-
ny potencjał aktywności, zaangażo-
wania. Ale zniszczyli także potencjał 
materialny, inwestycje w gimnazja, 
sześcioletnie szkoły podstawowe, 
świetnie rozwijające się przedszko-
la. Dla Polaków jednak oświata 
znaczyła zbyt mało, żeby wyjść na 
ulice i zaprotestować. PiS odmó-
wiło obywatelom referendum, za 
to reforma sądownictwa poruszyła 
ich głęboko. Taka oświata, jaką ma-
my od 30 lat, też jest naruszaniem 
zasad konstytucji.

Nigdzie na świecie nie można 
przeprowadzać reform ustrojowych, 

mając przeciwko sobie środowisko 
nauczycielskie. Władza miała świa-
domość, że ponad 200 tys. nauczy-
cieli nie akceptuje tego rządu ani 
zmian Anny Zalewskiej. Oczywiście 
część środowiska była zupełnie 
obojętna, część tylko czekała na 

emeryturę. Mało kogo interesowała 
sytuacja uczniów, a dla mnie to oni 
są głównym podmiotem edukacji.

– Trudno nawet to komentować. 
Już kiedyś prawicowy rząd z lat 
2005-2007 restrukturyzował eduka-
cję i połączył ministerstwo edukacji 
z nauką. Ministrem był prawnik Mi-
chał Seweryński, a wiceministrem... 
Jarosław Zieliński, dziś wielka szy-
cha. Był także katolicki pedagog 
Stanisław Sławiński, autor słynnej 
książki o konieczności wychowy-
wania młodych w posłuszeństwie 
i dyscyplinie, łącznie z prawem do 
budowania relacji opartej na prze-
mocy fizycznej. Tę grupę po kilku 
miesiącach zastąpił Roman Gier-
tych, podwładny najpierw Kazi-
mierza Marcinkiewicza, potem Ja-
rosława Kaczyńskiego. Ten okres 
miał ogromny wpływ na sposób 
rozumienia i działania środowisk 
konserwatywnych w strukturach 
polityki oświatowej: monitoring 
w szkołach, dyscyplina, wyklucza-
nie nieposłusznych, szykanowanie 
nauczycieli z ZNP...

– ...również trochę paramilitary-
zacji. No i rzecz jasna wychowanie 
patriotyczne. Rozwiązanie Sejmu 

spowodowało, że prawica na wiele 
lat przycichła, a lider ortodoksyjnej 
polityki oświatowej, Roman Gier-
tych, stał się nagle liberałem, jed-
nym z filarów „totalnej opozycji”. 
W „(Kontr-)rewolucji oświatowej” 
nie tylko zrekonstruowałem fakty, 

Pro  oGusłaW 
śLiWersKi
– pedagog, były przewodniczący 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Z każdą zmianą w resorcie edukacji funkcjonuje on coraz gorzej

Oświatowa kontrrewolucja

Prawicowa krótkowzroczno ć cofnęła polską szkołę 
do początków  w.
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chciałbym także uświadomić społe-
czeństwu, nauczycielom, politykom, 
samorządowcom, jak źle w Polsce 
traktowana jest edukacja, jak wstrzy-
mujemy rozwój szkolnictwa wbrew 
temu, co się dzieje w naukach pe-
dagogicznych, dydaktyce, mode-
lach kształcenia. Ale również wbrew 
doświadczeniom okresu między-
wojennego, kiedy polska edukacja 
należała do wiodących w Europie. 
Przyjeżdżali do nas reformatorzy 
z Francji, Niemiec, Szwajcarii, że-
by zobaczyć, jak nasi nauczyciele 
prowadzą szkoły. Myśmy ten cały 
dorobek schowali do jakiegoś archi-
wum historycznego. Bo trzeba nam 
powrotu do edukacji narodowo-, 
patriotycznocentrycznej, opartej na 
dyscyplinowaniu, na monokulturze.
Rodzice mimo takich za-

– Protestowali za mało i za póź-
no. Zalewska cały czas zapewniała, 
że trwają konsultacje w wojewódz-
twach, że są narady, dyskusje. Że 
nikt nie zostawi dzieci na łasce lo-
su, że ktoś będzie musiał o nie się 
zatroszczyć. Pamiętajmy, że zawsze 
na początku kadencji danej władzy 
jest do niej jakieś zaufanie, na za-
sadzie: dajmy im szansę, dajmy im 
100 dni. To było wyciszanie oby-
wateli, blokowanie ich wyczulenia, 
by później powiedzieć: tniemy, od-
wracamy wszystko, wracamy do 

tego, co było do roku 1999 w na-
szym systemie edukacyjnym. By-
ło za późno na cokolwiek, bo zo-
stały uruchomione mechanizmy 
strukturalne, prawne, finansowe, 
których wdrożenie uniemożliwia 
powstrzymanie szaleństwa.

– Zabrała im znakomitych nauczy-
cieli gimnazjów, którzy widząc ko-
niec tej szkoły, odchodzili masowo 
z pracy, uciekali do liceów. Chcieli 
mieć po likwidacji gimnazjów za-
gwarantowane miejsce pracy. To 
świetni fachowcy, bo inwestowali 
w swoje wykształcenie, doskona-
lenie, mieli znakomicie wyposażo-
ne pracownie. To wszystko zostało 
roztrwonione – przez przenoszenie, 

likwidowanie itp. To było dramatycz-
ne. A później pojawił się podwójny 
rocznik absolwentów gimnazjów 
i absolwentów szkoły podstawowej. 
To kolejny skandal, nieodpowiedzial-
ny brak wyobraźni.

-

– Jeśli jest się odpowiedzialnym 
politykiem, przygotowuje się re-
formy bardzo precyzyjnie, na pod-
stawie ekspertyz z wielu dyscyplin, 
konieczne bowiem są analizy demo-
graficzne, sieci szkół i przedszkoli. 
Trzeba wiedzieć, jakie jest nasycenie 
tymi placówkami, jak daleko będą 
mieli uczniowie do szkoły, jeśli zo-
stanie zlikwidowane gimnazjum. Na-
gle ci, którzy mieli blisko do szkoły, 
stracili ją. To niekompetencja i aro-
gancja władzy, która absolutnie nie 
liczyła się z młodym pokoleniem, 
spisując je na straty. O to mam naj-
większy żal.

– Irena Dzierzgowska, która za 
rządów AWS była wiceministrem 

edukacji, rzeczywiście uruchomiła 
proces ewaluacji. Gdyby ewalu-
acja była prowadzona raz na kilka 
lat, byłaby bardzo wartościowym 
dziennikiem autodiagnostycznym, 
samooceniającym. Ale gdy nauczy-
ciele są zmuszani do wypełniania 
dokumentów, zaczynają przeklejać, 
kopiować, przesyłać sobie gotowce. 
Dlatego kiedy Najwyższa Izba Kon-
troli przyjrzała się sensowności tej 
ewaluacji, wylała kubeł zimnej wody 
na tamtą władzę.

-
-

– Była straszna, w dodatku w sy-
tuacji, kiedy narzekaliśmy na brak 

kontaktów, na zaginięcie nam 
uczniów. Z drugiej strony urzędnicy 
nauczycielom robili krzywdę. Biu-
rokracja, owszem, jest potrzebna 
urzędom centralnym, bo rząd musi 
myśleć o stanie każdego urzędu, 

który jest finansowany z budżetu 
państwa. Od tego jest GUS. Premier 
powinien dostawać nie tylko dane 
statystyczne. Każdy dyrektor pla-
cówki oświatowej musi wypełniać 
formularze S1, S2 itd. Tam jest bar-
dzo dużo danych m.in. o uczniach, 
nauczycielach, kadrze administra-
cyjnej, środkach finansowania tych 
placówek ze strony państwa i samo-
rządów. Dlatego właśnie politycy za-
rządzający powinni być ekspertami, 
ludźmi wykształconymi, znającymi 
dobrze zarządzanie placówkami 
oświatowymi, a nie że my sami bę-
dziemy ekspertami. Ale przecież im 
większy ignorant, tym lepszy polityk 
– i staje się ministrem edukacji.

-

– Do tego dochodzi absurd, że 
nauczyciele powinni sami dla siebie 
prowadzić różnego rodzaju diagno-

zy, na studiach ich tego 
uczymy. Ale jeżeli im 
się nie ufa, jeżeli chce 
się zarządzać tak wiel-
ką machiną i strukturą 

z Warszawy, to niestety trzeba gro-
madzić papiery, które byłyby dowo-
dem, że ma sens utrzymywanie tej 
grupy rządzących. To w żaden spo-
sób nie przyczynia się do lepszego 
funkcjonowania systemu. Wręcz 
przeciwnie, z każdą zmianą w resor-
cie edukacji funkcjonuje on coraz 
gorzej. Obnażyła to bezlitośnie pan-
demia. W oświacie mamy system 
centralistyczny, charakterystyczny 
dla państwa totalitarnego, dla braku 
zaufania, braku kultury współpracy, 
wspierania się. Owszem, nauczycie-
la zatrudnia dyrektor szkoły, a nie 
delegatura kuratorium. No ale kon-
kursy na dyrektorów są fikcyjne, 
dyrektorzy często są podporząd-
kowani kuratorom w jakiejś mierze 
politycznie, partyjnie, więc muszą 

Nigdzie na wiecie nie można przeprowadzać reform 
ustrojowych, mając przeciwko sobie rodowisko nauczycielskie. 

Znów rozrósł się rynek korepetycji, teraz, kiedy społecze stwo zubożało, 
a nauczyciele są wciąż poranieni ubiegłorocznym strajkiem.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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realizować program partii, a nie 
program rozwoju dzieci i młodzieży. 
W takiej sytuacji nie będą zaintere-
sowani jakąkolwiek kreatywnością, 
rozwojem, innowacyjnością.

-

– Bo jak można być innowacyj-
nym, będąc zamkniętym w więzien-
nej klatce? Nie da się. Gorset za-
łożony nauczycielom obezwładnia 
ich, narzuca tak dużo obowiązków 
biurokratycznych, także wiążących 
się z quasi-postępem polegającym 
na prowadzeniu dzienników elektro-
nicznych – nauczyciele muszą wpi-
sywać informacje do dziennika elek-
tronicznego, a potem odpowiednie 
informacje jeszcze do papierowych 
dokumentów. U nas wszystko pod-
porządkowane jest władztwu. Po 
deformie dzieci zarywają noce 
nawet nie po to, by być dobrym 
uczniem, lecz by zdać z klasy do 
klasy. A tam, gdzie jest uprzedmio-
towienie, jest odczłowieczenie.

-

– Nie ma, nie tylko dla mnie. 
Proszę spojrzeć na nauczycieli, im 
już odechciało się chcieć. Przestali 

wierzyć, że kiedykolwiek ktoś im 
zaufa, powie: uczcie najlepiej, jak 
potraficie, bo jesteście dobrze wy-
kształceni, odpowiedzialni, jesteście 
profesjonalistami. Nauczyciele nie 
mają poczucia sprawstwa, jedynej 
ostoi, sensu ich pracy. Brakuje za-
strzyku finansowego, żeby wreszcie 
godnie zarabiali. Dzieciom utalento-
wanym czy dzieciom elit, z górnej 
półki klasy średniej, których rodzice 
mają świadomość konieczności jak 
najlepszego wykształcenia, szkoła 
nie jest do niczego potrzebna poza 
wydaniem świadectwa. Proszę zo-
baczyć, jak mocno znów rozrósł się 
rynek korepetycji, teraz, kiedy spo-
łeczeństwo zubożało, a nauczyciele 
są wciąż poranieni ubiegłorocznym 
strajkiem – sam wpłacałem na fun-
dusz dla strajkujących. Brak szacun-
ku dla tego zawodu, pomiatanie nim 
przez każdą władzę, powoduje brak 
motywacji do jak najlepszej pracy. 

Na horyzoncie mamy głęboki kryzys 
wynikający ze zdewastowania sys-
temu edukacji.

– Konieczne jest zredukowanie 
dwoistości władzy. Nie może być 
tak, że kto inny jest organem prowa-
dzącym, a kto inny nadzorującym. 
Niezbędne jest zdecentralizowanie 
ustroju szkolnego – bez tego nie 

ruszymy do przodu, nie ma szans. 
Oczywiście w Finlandii ustrój szkol-
ny jest centralny, ale tam nauczy-
ciel ma pełną autonomię, wysoką 
pensję, a władze centralne i regio-
nalne wspomagają go w rozwoju, 
a nie kontrolują, nadzorują, straszą, 
dyscyplinują. Decentralizacja syste-
mu uelastyczniłaby go, sprzyjałaby 
większej innowacyjności. Świetni 
nauczyciele ze szkół publicznych 
tworzą wysepki innowacyjności. Że-
by było ich więcej, musimy odejść 
od systemu klasowo-lekcyjnego. 
Nie ma go choćby w najlepszych 
szkołach w Niemczech, w Szwajca-
rii, Danii, Niderlandach itd. Tam się 

tworzy nowe kultury uczenia się, 
wspomagania, różnicowania grup 
uczących się. Nie chodzi o prze-
noszenie rozwiązań z Europy Za-
chodniej. Chodzi o to, żeby wresz-
cie zrozumieć, że w XXI w. dzieci 
zaczynają się uczyć w domu, jako 
maluchy. Nie można lekceważyć 
turbodigitalizacji, należy się zasta-
nowić, jak włączać cyfrowe mode-
le uczenia się do nowej gramatyki 
szkół. One powinny mieć większe 
możliwości planowania tygodnia, 
samostanowienia. To przynosi 
znakomite efekty. W Niemczech 
w wakacje nauczyciele spotyka-
li się i omawiali, jak się zachować, 
gdy pandemia przybierze na sile. 
Już wtedy mieli przygotowane sieci 
alarmowe, co zrobić, by nie zgubić 
uczniów, co zrobić z dziećmi z bied-
nych środowisk, z dziećmi imigran-
tów itp. Również w Polsce muszą 
być opracowywane nowe zasady 

komunikacji między nauczycielami 
a uczniami i rodzicami, a nie z wła-
dzami, z kuratorium.

-
-

– Tak, a precyzyjnie: uczymy 
metodami z przełomu XIX i XX w. 

Nie kształcimy do samodzielności, 
do uczenia się, do samorozwoju. 
W przedszkolu i we wczesnej edu-
kacji ten proces kształcenia musi 
wyglądać inaczej, bo mamy fazę 
alfabetyzacji, przygotowywania 
dzieci do samodzielnego ucze-
nia się, pracy z mediami. Jedynie 
uczenie, jak się uczyć, jest w stanie 
przygotować młodych ludzi do ży-
cia w społeczeństwie przyszłości. 
Nie można o systemach szkolnych 
myśleć statycznie, układać ich 
w 15-letnie cykle.

– Tak, rozwarcie nożyc jest w tej 
chwili znacznie większe niż przed 
pandemią, nauczyciele już tego 
doświadczają. Jedynie bogatsze 
samorządy wysupłały pieniądze 
na zajęcia uzupełniające dla dzieci 
wyłączonych z edukacji cyfrowej. 
Uczniowie szkół elitarnych być 
może nawet skorzystali na kwa-
rantannie, bo i tak potrafią sami 
się uczyć. Najgorzej mają dzieci ze 
szkół słabych.

-

– Oczywiście, wykształceni rodzi-
ce mają przyjaciół; ten zna mate-
matykę, tamten jest informatykiem. 
Najgorzej będzie w środowiskach 
zaniedbanych, zdystansowanych 
wobec środków wyższego kapitału 
kulturowego. Nie mam cienia wąt-
pliwości, bo to zjawisko zostało 
dobrze przebadane w Niemczech, 
Szwajcarii, Austrii.

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl

Władza miała wiadomo ć, że ponad  tys. nauczycieli 
nie akceptuje tego rządu ani zmian Anny Zalewskiej.

Wstrzymujemy rozwój szkolnictwa wbrew temu, co się dzieje 
w naukach pedagogicznych, dydaktyce, modelach kształcenia. 
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E a mo ińska ore ka

Jedni psioczą i pomstują, że żyć 
tutaj nie będzie można, jak powsta-
nie lotnisko monstrum z całą otoczką 
dróg, szyn kolejowych, hoteli i maga-
zynów. Drudzy mówią, że te wszystkie 
plany to ściema. I że władza wcale nie 
chce, by w gminie Baranów i ewentu-
alnie obok powstał Centralny Port Ko-
munikacyjny. Że tak naprawdę chodzi 
o to, żeby napchać sobie kieszenie 
kosztem zwykłych ludzi. Bo ten teren 
– jak uważają specjaliści – jest miej-
scem najcenniejszym w kraju, a może 
i w Europie. Nie ma drugiego takiego 
miejsca, gdzie można grunt wydębić 
za stosunkowo niewielkie pieniądze. 
Gdzie nie trzeba się mierzyć z potęż-
nymi inwestorami ani z obcym kapita-
łem, a jako przeciwnika ma się jedynie 
miejscowych i mały lub średni biznes, 
który władzy nie podskoczy. 

Władza planuje kupić 3 tys. ha. 
O projektach związanych z Bara-
nowem poinformowała w 2017 r. 
A choć firma Centralny Port Komu-
nikacyjny Sp. z o.o. zatrudnia już 200 
osób i generuje straty wielkości na-
wet 150 mln rocznie, koncepcja nadal 
jest w powijakach. Za to 28 tys. ludzi 
z trzech gmin żyje jak na rozżarzonych 
węglach.

 i ieni  ie z ańc

Poniedziałek, 5 października. Jakby 
zwykły dzień, a jednak w Baranowie 
niezwykły. Triumf demokracji. Idąc do 
wyborów w 2018 r., mieszkańcy gminy 

Baranów oczekiwali, że wybrany wójt 
zadba o ich interesy i zrobi wszystko, 
by nie zostali skrzywdzeni, kiedy doj-
dzie do realizacji lotniska. Ze zdumie-
niem odkryli, że wójt jest skoncentro-
wany głównie na realizacji programu 
„Rodzina na swoim” – jak prześmiew-
czo nazywają jego starania o dobrobyt 
własnej rodziny. W tym celu stworzył 
stanowisko dyrektora urzędu gminy 
i mianował na nie córkę. Podobno 
płacił jej 12 tys. zł brutto miesięcznie. 
Ludzie mieli dość. W czerwcu w refe-
rendum zagłosowali za odwołaniem 
wójta gminy Waldemara Brzywczego. 

Dziś ma zostać zaprzysiężona nowa 
wójt Agata Trzop-Szczypiorska. Nad-
zwyczajna sesja rady gminy o godz. 
15. Ale od rana urząd funkcjonuje 
w miarę normalnie. W miarę, bo od 
kiedy pełniący obowiązki wójta gminy 
komisarz Piotr Faruga jest zarażony 
koronawirusem, urząd pracuje w sys-
temie zamkniętym. Kto ma sprawę, 
wrzuca pismo do urny. Przed urną są 
dwie osoby.

Nadzwyczajną sesję zaplanowano 
w remizie strażackiej, bo może po-
mieścić 15 radnych, 21 sołtysów i kil-
ku gości. Sesja rodzi emocje. Przed 
nią radni nie mają głowy do rozma-
wiania o lotnisku. Przewodniczący 
Roman Bodych tłumaczy, że to nie 
jest dobry moment na wypowiadanie 
się, bo wciąż nie ma żadnych szcze-
gółów dotyczących położenia lotniska 
ani ceny zakupu ziemi. Radna Anna 
Szelachowska mówi krótko: – Jestem 
przeciwna lotnisku. 

Pani wójt składa przysięgę za-
kończoną: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

W wystąpieniu nie chwali się, że 
w wyborach pokonała kandydata 
popieranego przez samego pana pre-
miera – czyli komisarza Farugę. We 
wrześniowych wyborach na wójta 
gminy Baranów startowało pięcio-
ro kandydatów, w tym dwie kobiety. 
Obie przeszły do drugiej tury.

– Reprezentując mieszkańców, 
muszę działać w ich imieniu – mówi 
Agata Trzop-Szczypiorska. – Lotni-
sko to bardzo duży problem, bo do 
tej pory nie mamy konkretów. Gmi-
na Baranów żyje jakby w jego cieniu. 
Bardzo trudno jej się rozwijać, bo 
nie wiemy, czy te tereny nie zostaną 
wchłonięte przez lotnisko. Inwestycje 
się zatrzymały, rozwój infrastruktury 
także. Trudno kogoś zachęcić do za-
mieszkania u nas, trudno też zachęcić 
inwestorów, bo przyszłość gminy nie 
jest znana.

Wójt Trzop-Szczypiorska zawsze 
aktywnie uczestniczyła w życiu gmi-
ny. – Od czasu powstania w czerwcu 
ub.r. Rady Społecznej ds. CPK jestem 
z nią w ciągłym kontakcie jako miesz-
kanka Bożej Woli – wyjaśnia. – Rada 
została powołana, żeby mieć inne 
spojrzenie na budowę niż spółka. 
W sprawach dotyczących budowy 
to nie może być monolog, konieczny 
jest dialog. Mieszkańcy, jeśli lotnisko 
powstanie, musieliby zmienić ca-
łe swoje życie. Dokąd mieliby pójść 
i skąd wziąć środki na życie? W tej 
chwili to, co zostało zaproponowane 
przez stronę rządzącą, czyli sposób 
wykupu ziemi, nie jest korzystne dla 
mieszkańców. W radzie gminy entu-
zjastów lotniska nie ma. Ale są osoby, 

Gigantomania 
nieposkromiona

 aranowie oją si , że zostaną 
oszukani przy wykupie ziemi 

 pod otniskoładza p anuje wykupi   tys. a.
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które chcą współpracować z inwesto-
rem dla dobra mieszkańców. Planuje-
my zatrudnienie prawników, którzy 
pomagaliby mieszkańcom, kiedy za-
czną się wykupy ziemi. 

o y  czy i eden z 

Stanisław Szlaga jest sołtysem 
wsi Stanisławów. W pierwszej wersji 
usytuowania lotniska miało ono się 
rozpościerać właśnie od Stanisławo-
wa ku północy w kierunku Osin. Ale 
teraz wersje są różne. Dzieci sołtysa 
wyprowadziły się do Warszawy, tylko 
on z żoną został. Mają 1,5 ha ziemi 
w pobliżu domu. Nie wie, dokąd by 
poszli, gdyby trzeba było sprzedać 
ziemię i dom pod lotnisko. 

– Kto ma wyłącznie dom, tych pie-
niędzy nie odzyska – uważa Szlaga. 
– Nie bardzo w to wierzę, że państwo 
będzie dużo płacić. Ludzie mówią tak: 
chcecie wszystkie nasze grunty wy-
kupić, a potem część sprzedacie i za-
robicie naszym kosztem. Spółka nie 
uznaje terenu za inwestycyjny, tylko 
chce go kupić jako rolniczy. No to co 
to jest? To jest uczciwe? Kupić grunty 
inwestycyjne, ale płacić po 5-10 zł za 
metr kwadratowy jak za rolnicze? 

Prawie wszyscy sołtysi przyszli na 
sesję Rady Gminy Baranów. Przy oka-
zji każdy dostał pakiet z informacjami 
dotyczącymi prac Rady Społecznej 
ds. CPK, a także kilkadziesiąt ulotek 
od organizacji niezgadzających się 
na lotnisko. Szlaga w domu zapozna 
się z tymi materiałami, żeby sąsia-
dom odpowiedzieć, gdy będą pytali. 
I rozda im te ulotki, gdzie czerwonymi 
literami napisano: „Nie dla CPK. Nie 
oddawaj ziemi za bezcen! To grabież 
twojego dobytku! Nie daj się oszu-
kać!”. A czarnymi: „Nasza rekomen-
dacja: cena ziemi nie niższa niż 120 zł 
za metr kwadratowy, czyli 1,2 mln za 
hektar. Takiej kwoty żądaj, tyle ci się 
należy!”.

– Ostatnio pojawił się pomysł wy-
kupu dobrowolnego – wyjaśnia soł-
tys. – Czyli tak jakby człowiek ze spół-
ką się dogadywał. Transakcja byłaby 
opodatkowana. Ludzie żądają uczci-
wych zasad, nie kręcenia. A tu zmie-
nia się zdanie, raz tak, raz inaczej. Za-
mieszanie jest. Jedni budują, bo liczą, 
że im państwo zapłaci. Drudzy zaczęli 
budowę i przerwali, bo się boją, że 
państwo im nie zwróci.

21 września Rada Społeczna ds. 
CPK przesłała do prezesa spółki 

Centralny Port Komunikacyjny Miko-
łaja Wilda poprawki do ustawy o CPK. 
Z 20 postulatów merytorycznych 
spółka uwzględniła jedynie trzy, trzy 
uwzględniła częściowo lub pozornie, 
a pozostałe 14 odrzuciła. Miało być 
spotkanie w tej sprawie. Przyjechali 
ludzie z Warszawy, miał być nawet 
Marcin Horała, czyli pełnomocnik rzą-
du ds. CPK, ale nie przyjechał. Szlaga 
zaczął przez internet oglądać spo-
tkanie. A tu ledwo przewodniczący 
rady społecznej odczytał plan obrad, 
urzędnicy z Warszawy przypomnieli 
sobie, że mieli kontakt z komisarzem 
gminnym, który złapał koronawirusa, 
więc się spakowali i odjechali. 

an B

Nowakowscy mieszkają na skraju 
wsi Osiny. W pierwszej wersji lotni-
ska ich ziemia i zagroda znalazły się 
na jego terenie. Co będzie teraz, nie 
wiedzą. Mieszkają w dziewiątkę: ma-
ma Iwona, tata, córki Justyna, Malwi-
na i najmłodsza Anna, syn Grzegorz 
i wnuki – syn Justyny i bliźniaki Anny. 

– Ja się tu urodziłam, wychowałam, 
tu dziadkowie się pobudowali, rodzice 
rozbudowali, my dobudowaliśmy dla 
siebie, ile mogliśmy – mówi Justyna. 
– Mój 11-letni syn chodzi w Baranowie 
do szkoły, ma tu kolegów. Chciałabym, 
żeby tu skończył szkołę. Jesteśmy 
w idealnym miejscu, bo mamy po 
10 km do każdej większej aglomeracji, 
gdzie są wyższe szkoły. Moim zdaniem 
ziemia zawsze była, jest i będzie dobrą 
inwestycją. A to, co podobno nam się 
proponuje, jest bardzo krzywdzące. 
Jak można kupować ziemię na lotni-
sko, płacąc jak za rolną? Tutaj nigdzie 

w okolicy nie kupi się działki budowla-
nej poniżej 100 zł za metr kwadratowy, 
a co dopiero teren inwestycyjny, gdzie 
ceny są od 120 zł za metr kwadratowy. 
Te ceny, o których ludzie mówią, są 
w ogóle nie do przyjęcia. Będą chcieli 
nas wykorzystać, jak zwykle. I tak pew-
nie się skończy, że zrobią to w białych 
rękawiczkach. Myśmy ich wybierali, 
a teraz od paru lat trzymają nas na 
bombie i nic konkretnego nie mówią. 

– Ludzie mieli plany wobec siebie 
i dzieci, a jeśli lotnisko powstanie, te 
plany zostaną zniweczone – dodaje 
Iwona Nowakowska. – O, proszę, stoi 
u nas budynek gospodarczy. Pusty, 
bo oboje z mężem jesteśmy chorzy. 
Moglibyśmy go przerobić dla dzieci 
na budynek mieszkalny. Ale nic nie 
robimy, bo nie wiemy, czy za chwilę 
nie przyjedzie jakiś buldożer i tego nie 
rozwali. 

– Myśmy na tyle poważnie wzięli 
plany dotyczące lotniska, że kupiliśmy 
kolejną nieruchomość – wyjawia Mal-
wina, młodsza siostra Justyny. – Gdy-
by przyszło tę w Osinach sprzedać, 
to się przeprowadzimy. Jesteśmy 
dużą rodziną, mamy pracę w okręgu 
warszawskim, więc trzeba myśleć 
przyszłościowo.

Iwona kiwa głową, jakby na po-
twierdzenie tych słów. – Ale nie każdy 
może kupić, bo nie każdego na to stać 
– mówi ze smutkiem.

o ni o na ieczno

W gminie Baranów nie ma prze-
mysłu, dużych firm. Kilka tartaków, do 
tego fabryka Leszka Stelmacha Ste-
ma & Manless Paluszki i Przekąski Sp. 
z o.o. w Nowej Pułapinie. „Paluszki”, 

Wójt Agata  
Trzop-Szczypiorska: 
otnisko to duży pro-

blem, bo do tej pory 
nie mamy konkretów.
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jak mówią o zakładzie miejscowi, być 
może zostaną wchłonięte przez lotni-
sko. Czy planowana inwestycja jest 
źródłem niepokoju dla Leszka Stelma-
cha? – Raczej nie, rozumiem, że inwe-
stycje w kraju muszą być – wyjaśnia. 
– Ludzie chcieliby wywozić śmieci, 
ale nie chcą wysypiska w pobliżu, 
podobnie chcieliby latać samolotami, 
ale nie chcą mieć w pobliżu lotniska. 
Jeśli padło na to, że lotnisko ma być 
tutaj, trzeba się zgodzić. Okęcie przed 
pandemią było zbyt małe, więc chy-
ba potrzebne jest większe. Uważam, 
że cały świat będzie przesyłał coraz 
więcej towarów drogą lotniczą i ko-
leją. A jeśli mój zakład znalazłby się 
na terenie wchłoniętym przez lotni-
sko? Trudno. Są wyższe cele. Jestem 
osobą wierzącą. Zdaję sobie sprawę, 
że mój pobyt na ziemi jest chwilowy, 
a lotnisko to inwestycja na wieczność. 
Kiedyś oddawało się życie za ojczy-
znę, teraz może trzeba będzie oddać 
ziemię. Nie czuję niepokoju. Nawet 

jeśli nie wszystkie nakłady mi się 
zwrócą, mam nadzieję, że ostatecznie 
wszystko jakoś się ułoży.

Wioska dla bezradnych

Wtulone w siebie trzy gminy 
z trzech powiatów. Zatroskane, prze-
straszone, niepewne jutra. Żyją na pół 
gwizdka. Baranów, Teresin i Wiskitki. 
Osoby wytypowane przez te trzy gmi-
ny weszły w skład 15-osobowej Rady 
Społecznej ds. CPK. Jej przewodni-
czącym został Robert Pindor z gminy 
Baranów.

– Nadal nie wiadomo, czy lot-
nisko będzie, a jeśli tak, to gdzie – 
wyjaśnia Pindor. – Według jednego 
z wariantów może być w Baranowie 
i wtedy ta miejscowość może zostać 

wysiedlona, a według innych wa-
riantów może nie zostać wysiedlona. 
Jeśli trzeba będzie ją wysiedlić, to 
łącznie z cmentarzem i zabytkowym 
kościołem. Przeniesienie cmentarza 
to są olbrzymie koszty społeczne. Nikt 
nie bierze tego pod uwagę. 

Przewodniczący Rady Społecznej 
ds. CPK wie, że zdaniem niektórych 
miejscowych dla dobra państwa trze-
ba by z czegoś zrezygnować: – My ja-
ko rada społeczna nie kwestionujemy 
idei budowy CPK. Od tego są inni lu-
dzie, którzy powinni określić, czy ma 
to ekonomiczny i inwestycyjny sens, 
czy nie. Co więcej – bierzemy pod 
uwagę, że tu faktycznie jest najlepsze 
miejsce. Ale tego nie wiemy, bo nikt 
nam nie dał informacji obiektywnych. 
My skupiamy się na zupełnie innej 
rzeczy: że jeśli już to lotnisko ma tu 
powstać, musimy zadbać, by warun-
ki wykupu nieruchomości i ewentual-
nych przymusowych przesiedleń były 
takie, by ludzie nie zostali skrzywdze-

ni. Tymczasem od ponad trzech lat 
mieszkańcy żyją w stresie. Teraz jest 
bardzo ważny moment, bo jest stano-
wione prawo dotyczące lotniska.

Robert Pindor zwraca uwagę, że 
przymusowymi wysiedleniami może 
zostać objętych nawet 3 tys. ludzi. 
W tej grupie na pewno będą osoby, 
które nie poradzą sobie bez pomocy. 
Dlatego konieczne jest stworzenie 
wioski zastępczej. – Taka wioska po-
wstała w okolicach Raciborza i do niej 
przesiedlono ludzi z terenu, na którym 
budowano zbiornik retencyjny – wy-
jaśnia. – Co istotne, pomoc jest po-
trzebna przed wysiedleniem, a nie po. 
Tymczasem tej wioski nie ma, nie ma 
nawet jej wstępnej lokalizacji. A o wy-
kupie nieruchomości mówi się, że za-
cznie się pod koniec tego roku albo 

na początku przyszłego. Uważamy, że 
trzeba zabezpieczyć ludzi, zanim się 
przyjdzie zabierać ich domy.

z erech na i ci  rzeci

W gminie przeprowadzono refe-
rendum, z którego wynikło, że ponad 
80% mieszkańców jest przeciwnych 
lotnisku. Różne stowarzyszenia za-
chęcają do oporu. Pod ulotkami na-
wołującymi, by nie oddawać ziemi za 
bezcen, podpisane są Stowarzyszenie 
Zanim Powstanie Lotnisko, Stowa-
rzyszenie Przyjazna Gmina Baranów 
i OSP Skrzeszew. Wojciech Kornak 
jest wiceprezesem pierwszego sto-
warzyszenia i prezesem drugiego.

– Pyta pani, czy jesteśmy przeciw-
ko powstaniu lotniska. Ale dlaczego 
pani założyła, że to lotnisko powsta-
nie? – dziwi się Kornak. – Widziała 
pani ten prom, którego stępka jest 
w Szczecinie? Czy on już pływa? 
A samochody elektryczne? Ile ich 

jeździ po Polsce – milion czy półtora? 
A może ta elektrownia atomowa po-
wstała? Pewnie pani za chwilę odbije 
piłeczkę: a przecież mierzeję przeko-
pali. Ale czyj to był pomysł? Prezesa. 
Czy prezes jeździ samochodem? Czy 
pływa promem? Czy lata samolotem? 
Nie. Uważam, że tego lotniska nie bę-
dzie, bo – po pierwsze – to nie jest 
pomysł prezesa. Po drugie, nie ma na 
to pieniędzy. Po trzecie, nikomu nie 
zależy na tym, żeby ono funkcjonowa-
ło. Chodzi o to, żeby gonić króliczka. 
Żeby mieć spółkę i zatrudniać w niej 
znajomych w programie „Rodzina na 
swoim”. To lotnisko jest utopią. Ale 
teraz istotne jest to, na jakim etapie ta 
utopia się zatrzyma. 

Ewa molińska orecka
e.borecka@tygodnikprzeglad.pl

ołtys tanisław 
z a a  Nie ar-

dzo w to wierz , 
że pa stwo dzie 
dużo płaci .

wona i a wina 
Nowakowskie  

udzie mie i p any, 
a je i otnisko po-

wstanie, to te p any 
dą zniweczone.

Fot. KR S toF C Ko SKI
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Rozmawia Jakub Dymek

-

-

-

-

– Możemy ten pozorny paradoks 
wyjaśnić. Mamy też badania, które 
dobrze pokazują, że i jedno, i drugie 
może być prawdziwe! Na wartości, 
postawy i nastroje Polaków wpływa-
ją dziś dwa przeciwstawne trendy – 
duży, który zmienia społeczeństwo 
powoli, i mały, który jest gwałtowną 
reakcją na tę zmianę. Jeśli spojrzy się 
na wartości polskiego społeczeństwa 
po 1989 r. – które regularnie bada np. 
Europejski Sondaż Wartości – to co 
widzimy? Postępującą sekularyzację, 
mniejszą religijność lub przyznawa-
nie się do wartości i światopoglądu 
Kościoła. Szczególnie w młodszych 
pokoleniach, ale nie tylko. To po 
pierwsze. A po drugie, zmianę w po-
dejściu do roli kobiet, co badający na-
zywali bodajże poziomem antyfemi-
nizmu. U progu III RP 60% badanych 
zgadzało się ze stwierdzeniem, że pra-
cująca matka szkodzi dzieciom! A dziś 
13%. W 1990 r. ze stwierdzeniem, że 
„gdy brakuje miejsc pracy, mężczyźni 
powinni mieć do nich większe prawo 
niż kobiety”, zgadzało się – i to od-
powiadało: „zdecydowanie się zga-
dzam” – 56%, a teraz 8,3% badanych 
Polek i Polaków. To jest przepaść, ab-
solutne przeoranie systemu wartości, 
bardzo mocna zmiana cywilizacyjna. 
Mamy więc do czynienia z trendem 
sekularyzacji, liberalizacji w sferze 
wartości i zwiększenia akceptacji dla 
demokracji. I to jest ten duży trend.

-

– Badania tego, jak sami się 
określamy politycznie na osi prawi-
ca-lewica, pozwalają zobaczyć, że 
przy tej wielkiej zmianie społecznej 
oba bieguny nie zyskują równie moc-
no. W 1990 r. kilka procent Polaków 
identyfikowało się jako skrajnie le-
wicowi na osi od 1 do 10. I prawie 
30 lat później też jest ich kilka pro-
cent. Różnica, jaką widzimy, jest po 
prawej stronie tego diagramu – skraj-
na prawica skoczyła trzykrotnie, do 
ponad 20%, kosztem tych umiarko-
wanie prawicowych. Cała polaryza-
cja działa tak, że osoby o poglądach 
prawicowych przechodzą na stronę 
skrajnej prawicy. 

– Tak! Mamy duży trend w kie-
runku większej tolerancji, postępu, 

demokratyzacji – który dotyczy 
w ogóle społeczeństwa – i jemu prze-
ciwny, mniejszy, ale bardzo wyraźny, 
na stronę skrajnej prawicy.

-

– Można tak powiedzieć. 

– Wielka modernizacja społecz-
na, która dokonała się w Polsce po 
1989 r., była dla wielu Polaków trochę 
wymuszona. Zmianą ustroju, koniecz-
nością wejścia do UE i przyjęcia jej 
wartości, ale również terapeutyczno-
-pedagogicznym wymiarem polskiej 
transformacji – gdy pojawiali się eks-
perci zagraniczni i krajowi, mówią-
cy, jak teraz żyć. Społeczeństwo się 

o ac  są coraz ardziej o warci  a e i  e iej 
zmo i izowa o niezadowo on c  

i rzes raszon c  zmianą

Kaczyński to mistrz 
żeglowania pod wiatr

dr a  PrzemysłaW sadura
– socjolog polityki

Dr hab. Przemysław Sadura – so-
cjolog polityki, publicysta, wykładowca 
na Wydziale Socjologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego, autor m.in. książki 
„Państwo, szkoła, klasy”, współautor 
ze Sławomirem Sierakowskim raportu 
„Polityczny cynizm Polaków”.
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dostosowywało, ale niekoniecznie 
bardzo entuzjastycznie. W pewnym 
momencie doszło do mobilizacji 
tych, którzy tę zmianę akceptowali 
najmniej. PiS w 2015 r. dało im głos. 
Dokładając do tego także antyeu-
ropejskość, która wcześniej była na 
absolutnym marginesie. PiS dodało 
ją do już obecnej niechęci wobec za-
chodzących przemian czy obawy, jaką 
budziły – zbierając postawy wcześniej 
niemożliwe do wyartykułowania, 
wstydliwe lub wypychane z główne-
go nurtu, ale istniejące.

– Przeciw tym, których można na-
zwać awangardą przemian. Elity me-
dialne, ruchy LGBT, radykalne femi-
nistki – ci, którzy są widoczni i można 
na nich przerzucić całą swoją niechęć 
i sprzeciw wobec przemian. Tak zresz-
tą się stało. A PiS to podsyciło. To 
zresztą przede wszystkim reakcja na 
tempo, a nie kierunek zmian. Widzimy 
to po wzrastającej akceptacji równo-
uprawnienia kobiet – prawie nikt nie 
ma z tym problemu i nie kwestionuje 

np. tego, że kobiety pracują. To więc, 
że Polska się modernizuje, nie budzi 
gwałtownego oporu. Ale sygnał, że 
ktoś może szarpnąć cuglami, narzu-
cić coś, chcieć nieuchronne zmiany 
jeszcze przyśpieszyć – to już powo-
duje reakcję. Dlatego, gdy PiS moc-
no podkreśla zagrożenie ze strony 
„radykalnych ruchów LGBT” i „lewi-
cowych ekstremistów”, wśród gene-
ralnie akceptujących LGBT Polaków 
pojawia się myśl: „a może coś jest 
na rzeczy?”.

– Przede wszystkim mężczyźni, 
prowincja, słabiej wykształceni, oso-
by uważające się za dotknięte przez 
nieszczęścia transformacji. Stąd 
bierze się drugie, ekonomiczne wy-
jaśnienie tej reakcji. Lewica woli je 
od tego pierwszego, kulturowego. 
Ono bowiem pozwala tłumaczyć, że 
właśnie osoby słabsze i wykluczone 
padają ofiarą prawicowej propagan-
dy i mobilizacji. To wytłumaczenie też 
nie jest nieprawdziwe – choć w świe-
tle danych ten czynnik jest słabszy niż 
kulturowy. Słowem, nie tylko osoby 
zagrożone biedą i bezrobociem zra-
dykalizowały się na prawo. Moim 

zdaniem PiS jest jednak, jak to okre-
ślam, mistrzem żeglowania pod wiatr. 

– Mamy do czynienia z długotrwa-
łym trendem społecznej liberaliza-
cji, a PiS ustawiło się tak, że złapało 
wiatr na przeciwnych jej hasłach. Po 
pierwsze, było w stanie przejąć cały 
elektorat niezadowolonych z transfor-
macji w sferze wartości. Po drugie – 
i to staraliśmy się pokazać w naszych 
badaniach dotyczących cynizmu 

politycznego – stara się przejąć 
wszystkich głosujących z powodów 
socjalnych. Deklaracje prawicowe co-
raz bardziej pokrywają się z akcepta-
cją dla państwa socjalnego, równości 
społecznej, redystrybucji... 

– Tak. Co więcej, gdy spojrzymy 
na elektoraty poszczególnych partii, 
to wyborcy PiS pochodzą z dwóch 
„koszyków”. Są ci, którzy deklaru-
ją wyrazistą prawicowość, dumę 
z bycia Polakami, podkreślają rolę 
Kościoła – to jasne. Ale są i ci, któ-
rzy głosują właśnie „cynicznie”. Czyli 
wcale nie podpisują się pod partyjną 
ideologią, językiem i propagandą, 
jednak z takich czy innych powodów 
uważają, że PiS coś „robi dobrze”, 
i to im odpowiada. I nie głosują na 

Kaczyńskiego, dlatego że jest taki pra-
wicowy – ale pomimo tego. Bo sami 
należą – i miałem takich rozmówców 
podczas badań – do zadowolonej, 
wcale nie konserwatywnej klasy śred-
niej i wyższej, daleko mniej radykalnej 
w języku niż PiS. Nawet wyrażającej 
współczucie i empatię wobec mniej-
szości, zgorszonej kampaniami prze-
ciw nim w wykonaniu władzy. Mówię 
o wyborcach, których nawet trudno 
nazwać „miękkimi chadekami”, bo to 
po prostu ludzie centrum.

-

-

– A to wbrew pozorom wcale nie 
jest takie trudne pytanie. PiS jest 

partią rządzącą i ma dostęp do za-
sobów, do posad. „Cyniczny” elek-
torat ma też centrowa Platforma. 
Identyfikowanie się „cynicznie”, „in-
teresownie” jako lewicowiec nie ma 
zaś sensu. Jedyny skok lewicowej 
autoidentyfikacji w badaniach Euro-
pejskiego Sondażu Wartości zano-
towaliśmy pod koniec lat 90. – kiedy 
Aleksander Kwaśniewski był prezy-
dentem, a lewica była mocną partią, 
która szła po władzę.

– Druga wynika z postawy samej 
lewicy. Wszyscy od lat deklarują, że 
trzeba rozbić duopol – Kukiz, Nowo-
czesna, Wiosna, Hołownia, także lewi-
ca. Ale potem okazuje się, że lewica 
w ramach tego duopolu ściga się na 
liberalizm, indywidualizm, postępo-
wość i antypisowskość z PO. Dlatego 
wielu wyborców uważa, że lewica 
jest po prostu po liberalnej stronie 
konfliktu, tylko radykalniej – a tym sa-
mym mniej skutecznie – walczy o te 
same wartości i postulaty: widocz-
ność osób LGBT, prawo do aborcji, 
kwestie ekologii. A towarzysząca te-
mu atmosfera happeningu i skandalu 

tylko lewicę obciąża. Gdy spojrzymy 
na kwestie, jak dziś modnie się mówi, 
„przywileju” – to lewica ma najlepiej 
wykształcony, zamożny, wielkomiejski 
elektorat. Nie ma zaś pomysłu na tych 
mniej zamożnych i wykształconych. 

-

– Zmiany obyczajowe i społeczne 
w Polsce zachodziły dotychczas bar-
dzo szybko. Ale środowiska i ruchy 

Fot. KR S toF C Ko SKI

W ciągu 3  lat nastąpiło absolutne przeoranie systemu warto ci.

Wielka modernizacja społeczna, jaka dokonała się w Polsce 
po 1989 r., była dla wielu Polaków wymuszona.

Tak jak Kaczy ski płynie pod prąd, tak lewica wskakuje na falę. 
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społeczne, które są w awangardzie 
przemian, domagają się zmiany 
jeszcze szybszej – czasem szokując 
swoim językiem czy estetyką. Re-
akcja na próby popchnięcia spraw 
do przodu lub – jak powiedzieliśmy 
wyżej – sprzeciw wobec nich okazu-
ją się silniejsze. Na pewno silniejsze 
niż sympatia, premia dla lewicy za 
bycie po właściwej stronie przemian. 
Tak bowiem, jak Kaczyński płynie 
pod prąd, lewica wskakuje na falę. 
I popiera takie rzeczy jak sekularyza-
cja czy emancypacja kobiet na rynku 
pracy. Wskutek tego staje się chłop-
cem do bicia dla wszystkich, którzy 
temu się sprzeciwiają. Nie pojawia 
się z kolei nagroda od tych, którzy 
uważają – skądinąd słusznie – obronę 
takich zdobyczy cywilizacyjnych za 
oczywistość. 

-

– Lewica nie wie jeszcze, jak bro-
nić praw grup słabszych – kobiet bądź 

mniejszości seksualnych – nie stając 
się zarazem rzecznikiem ich najrady-
kalniejszych przedstawicieli i skraj-
nych środowisk. Gdyby walczyła 
o prawa LGBT, pokazując, że chodzi 
o najbardziej elementarne prawa 
człowieka i że to prawica im zagraża 
– byłoby jej łatwiej. Gdyby mogła po-
wiedzieć: „my nie zgadzamy się może 
z pewną ekspresją, ale bronimy cywi-
lizacyjnych standardów”, przekonała-
by więcej osób. Estetyka, którą posłu-
guje się Stop Bzdurom i Margot, jest 
nie do zaakceptowania także dla więk-
szości liberalnych Polek i Polaków. 

– Lewica – i niektórzy próbowali się 
z tego cieszyć – ma najmniej cyniczny 
elektorat. „Gazeta Wyborcza” robiła 
kiedyś takie zestawienie na podstawie 
badań i w nim okazało się, że wybor-
cy lewicy najmocniej identyfikują się 
z partią i głosują w zgodzie z jej war-
tościami. Brzmi świetnie, ale to też 
problem. Bo nie ma miejsca dla osób 
chcących zagłosować na lewicę, ale 
niekoniecznie akceptujących całość 
jej programu.

Nowa lewica oczywiście mówi, że 
sprawy socjalne są tak samo waż-
ne jak kulturowe – ale ostatecznie 
okazuje się, że emocje budzą te dru-
gie. Kiedy badałem twardy elektorat 

lewicy, okazało się, że jego przed-
stawiciele przychodzą na dysku-
sję z ustami pełnymi górnolotnych 
deklaracji o solidarności i prawach 
pracowniczych, ale w toku rozmo-
wy szybko wychodziło na jaw, że 
co innego ich kręci. Dużo sympa-
tyków lewicy bardzo ciepło wypo-
wiada się o „ludzie”, ale już samo 
to, jak i o czym mówią, pokazuje, że 
w prawdziwym kontakcie z ludem 
będzie im trudno złapać nić porozu-
mienia. Szeroko mówią o „estetyce 
performance’u grup mniejszościo-
wych”, ale stosunki pracy w ogóle 
ich nie interesują.

– Mamy partię Razem, która po-
winna być najbardziej wyraziście 
socjalną lewicą, ale powyższy opis 
– nadreprezentacji wielkomiejskiej 
inteligencji – jest nieodległy od praw-
dy. Także wyborcy Razem często na 
tematy typowo socjalne reagują 
ziewaniem. Wiosna Biedronia jest 
od samego początku egzemplifika-
cją tego problemu – trochę wbrew 
jej staraniom, ale cokolwiek Robert 
robił, ostatecznie i tak kojarzono go 
z happeningiem. A trzecią nogą jest 
SLD – by odzyskać jego wyborców, 
nie zrobiono prawie nic. 

-

– Wrócę do PiS. Spójrzmy, jak pi-
sowcy potrafią lawirować – jadą na 
Śląsk i przekonują górników, że wę-
gla wystarczy na 300 lat, a potem 
i tak wdrażają najbardziej radykalny 
program transformacji energetycz-
nej. A Biedroń jedzie na Śląsk i mó-
wi, że zamknie kopalnie. Tak się nie 
da – trzeba najpierw mieć pomysł, 

jak do tych ludzi dotrzeć. SLD z trzech 
partii lewicy jest tego najbliższy, choć 
jego pójście „trzecią drogą” w XXI w. 
będzie także u socjalnych wybor-
ców ciążyć. Tam jednak, w SLD, jest 

najwięcej tych – w dobrym i złym 
sensie – cyników i pragmatyków. 
Oni nie są mistrzami tej gry jak Ka-
czyński, ale przynajmniej wiedzą, że 
trzeba kombinować. 

– A właśnie że nie. Idzie kryzys, 
konieczność cięć budżetowych i od-
wrotu od socjalnego kursu. Kończy 
się czas, żeby na trwałe skleić pisow-
ską prawicę i jej ideologię z progra-
mem socjalnym. To okno się zamyka 
– nie uda się już nawrócić wszystkich 
socjalnych wyborców Dudy i PiS 
na prawicowość kulturową oraz, 
mówiąc Patrykiem Jakim, „walkę 
z zagrożeniem zachodnich ideolo-
gii”. Przekonanych zaś do PiS tylko 

z powodów kulturowych nie starczy, 
żeby rządzić wiecznie. W tym sensie 
kryzys otwiera nowe szanse. Ale 
otwarte jest pytanie, kto na tym zy-
ska. Czy lewica przypomni sobie, jak 
się zdobywa elektorat robotniczy, czy 
zostanie skazana na bycie wyborem 
wielkomiejskiej kawiarni?

Jakub Dymek
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl, 

www.dymek.substack.com

Czy lewica przypomni sobie, jak się zdobywa elektorat robotniczy, 
czy zostanie skazana na bycie wyborem wielkomiejskiej kawiarni?

Lewica nie wie jeszcze, jak bronić praw grup słabszych – kobiet, mniejszo ci seksualnych 
– nie stając się rzecznikiem ich najradykalniejszych przedstawicieli.




