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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Czy leci z nami pilot? Takie pytanie zadają już nawet ci, którzy są daleko od polityki. Trudno nie 
pytać, gdy od samego patrzenia na ten bałagan i bezradność premiera miotającego się od ściany 
do ściany zaczyna człowieka boleć głowa. Codziennie widzimy to samo. Widzimy najwyższych 
urzędników państwa, którzy ze wszystkim mają problemy. Bezdecyzyjni ignoranci kiedyś śmie-
szyli, dziś tak irytują, że ludzie pytają, jak długo jeszcze.

Cierpliwość Polaków wyczerpuje się w szybkim tempie. Bo przecież nie jesteśmy skazani na 
tę bylejakość władzy. I to w kraju, gdzie nie brakuje zdolnych i kompetentnych kadr. A rządzą 
przypadkowi dyletanci. Choć z tą przypadkowością to nie do końca prawda. Bo za karierą każdego 
nieudacznika stoi jakiś duży czy nawet malutki partyjny wielmoża, który ustawił, kogo chciał, 
gdzie chciał. Inne kryteria nie są tym politykom potrzebne.

A swoją drogą, skąd liderzy prawicy mają czerpać wiedzę o bardzo trudnej sztuce rządzenia 
państwem? Przecież sami zostali wyciągnięci na stanowiska jak królik z kapelusza. Z tą różnicą, 
że królika wyciąga prestidigitator, a Dudę, Morawieckiego itd. pokazywał i wskazywał prezes 
Kaczyński. Nominaci prezesa stosowali później tę samą metodę przy obsadzaniu podległych im 
stanowisk. Stąd wysyp karier typu pierwsza praca – wiceminister albo co najmniej dyrektor 
departamentu w ministerstwie. Tacy nominaci swoim szefom długo nie zagrożą. Do perfekcji tę 
metodę awansów opanował Zbigniew Ziobro. Powyciągani z trzeciej ligi głodni kariery ambicjo-
nerzy braki kompetencji nadrabiają gorliwą wiernością. I o to właśnie chodzi. 

Coraz większym problemem dla obozu władzy będzie sam premier. Morawiecki był nieudanym 
prezesem banku. Osobistą karierę zbudował na wygryzieniu zawodowych bankowców. I bardzo 
skutecznych zabiegach o życzliwość zagranicznych właścicieli. Tę umiejętność ciągle doskonali. 
Zabiegał o swoje interesy u Tuska, ale zabrakło mu czasu. Na jego szczęście, bo nie spalił swoich 
szans i przeszedł na służbę do obozu PiS, gdzie dość skutecznie czaruje Kaczyńskiego.

Nie sądzę jednak, by prezes szukał mistrza PR, bo potrzebuje skutecznego zarządcy. A takim 
Morawiecki nie jest. I trudno sobie wyobrazić, że będzie. Kierowanie państwem to nie gra na 
rynkach finansowych. Tam, jak coś prezesom się nie uda, odpowiadają za to niższe szczeble, 
a rachunek i tak płacą zwykli ludzie. 

W czasach takiego kryzysu jak teraz pandemia, gdy od premiera zależy życie obywateli, trud-
no liczyć na sprawność tego rządu i Morawieckiego. Miał być następcą prezesa, a jest coraz 
większym kłopotem. Takie są efekty budowania państwa na piaskach. I z politycznych obiecanek.

DAVID SINCLAIR, 
genetyk australijski
Starość to choroba, 
nad którą musimy jeszcze 
popracować.
„Forum”

JERZY URBAN, 
redaktor naczelny
Walkę pokoleń zawsze 
wygrywają młodzi, 
ale przeważnie na starość.
„NIE”

MICHAEL KRETSCHMER 
(CDU), premier Saksonii
Na sankcje gospodarcze 
wobec Rosji, zwłaszcza 
za Nord Stream 2, duży 
wpływ ma Ameryka.
„Rzeczpospolita”

RADEK RAK, 
laureat Nike 2020
Z Szeli nie da się zrobić 
bohatera. Chodziło 
o zemstę za swoje krzywdy 
i chęć wzbogacenia się 
na rabunku.
„Magazyn Wyborczej Wolna Sobota”

Problemy ich przerosły
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Gdy życie daje ci czerwoną 
kartkę, zachowaj dystans.
Od 17 października prawie 
połowa kraju to czerwone 
strefy. Rząd wprowadził też 
surowsze obostrzenia.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

Prof. Marian Szamatowicz:
Balon hipokryzji wokół in vitro 
musi pęknąć

Powiatowe sanepidy
– zakażeń przybywa, ludzi brakuje

Prof. Ryszard Koziołek
– rektor na trudne czasy

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

Czego brakuje lewicy
Po pierwsze, brakuje jej jasno i wyraź-

nie określonego celu, jakim musi być za-
stąpienie ustroju 
opartego na pry-
watnej własno-
ści i maksymali-
zacji prywatnych 
zysków ustrojem 

opartym na społecznej własności i reali-
zacji interesów publicznych. Po drugie, nie 
ma silnej bazy teoretycznej, pozwalającej 
rzetelnie uzasadnić ten cel oraz oceniać 
zdarzenia i podejmować decyzje pod kątem 
użyteczności w jego realizacji. Wszystkie 
działania powinny mieć uzasadnienie 
w ostatecznym celu w postaci transfor-
macji społeczno-ekonomicznej. Odwaga, 
by określić cel, i baza teoretyczna, by 
wiedzieć, jak do niego dążyć – oto czego 
potrzebuje lewica.

Arek Domeredzki
•

Lewicy brakuje przede wszystkim partii. 
A Lewicy będącej obecnie w Sejmie – wy-
miany kadr i wyjścia poza wielkomiejską, 
liberalną bańkę. Tyle że to środowisko jest 
do tego niezdolne.

Bartosz Mielniczek
•

Lewicy brakuje sensownego lidera. 
Adrian Zandberg sprawiał wrażenie takiej 

osoby. W jakimś stopniu był połączeniem 
Piotra Ikonowicza i Aleksandra Kwaśniew-
skiego. Potem przyszedł kolektywizm w Ra-
zem i namiastka lewicowości zdechła. Ani 
pan Czarzasty, ani pan Biedroń obok lewicy 
nawet nie przeszli.

Olaf Nowaczyk
•

Głupi jest ten, kto po raz kolejny chce 
dać się nabrać, że ta formacja stanie 
w obronie tradycji Polski Ludowej lub bę-
dzie działać realnie na rzecz odzyskania 
ukradzionego majątku narodowego. Głupi 
ten, kto zaufa, że ta formacja jest za przy-
wróceniem bezpieczeństwa socjalnego. 
Najwyższy czas pozbyć się takich złu-
dzeń. Musimy szukać alternatywy poza 
systemową huśtawką prawiczki i lewac-
twa. Potrzebujemy formacji autentycznej 
lewicy – socjalistycznej i patriotycznej, 
a nie obyczajowej.

Łukasz Marcin Jastrzębski

 Oświatowa kontrrewolucja 
Całe społeczeństwo zostało mentalnie 

cofnięte dokładnie o 100 lat przez PO-PiS 
i jego klony. Na-
stąpiło przeora-
nie świadomości 
i wartości. Wy-
bór Czarnka na 
ministra edukacji 

i szkolnictwa wyższego ma zakonserwo-
wać status quo, a szkoły mają produkować 
bezwolne, biologiczne roboty.

Marek Głowinkowski

  Tej formacji już nie ma
W felietonie w nr. 39 PRZEGLĄDU 

Andrzej Romanowski wspomina Józefę 
Hennelową: „Tej forma-
cji dzisiaj już nie ma”. 
W pełni zgadzam się 
z autorem. Przez lata 
oglądałam Józefę Hen-
nelową w telewizji. Każ-
da audycja z jej udziałem była dla mnie 
ważna, ponieważ była to osoba mądra 
i niezależna, wszystko, co mówiła, budzi-
ło szacunek. Po raz ostatni widziałam ją, 
gdy udzielała wywiadu red. Krzysztofowi 
Ziemcowi. Dziennikarz usiłował wymusić 
na rozmówczyni swój pogląd, że wszyst-
ko, co najgorsze, co trzeba napiętnować, 
to PRL i ustrój komunistyczny. Wywiad 
trwał długo, a dziennikarz naciskał na red. 
Hennelową, by zmieniła sposób myślenia. 
Był wręcz niegrzeczny. W końcu, odpo-
wiadając na jego wywody, pani Hennelo-
wa uśmiechnęła się i patrząc mu w oczy, 
wyjaśniła, że jest on w błędzie. Ona żyła 
normalnie w Polsce, w kraju socjalistycz-
nym. Tak ją zapamiętałam.

Stanisława Przybysz, Warszawa
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Kandydaci na pół gwizdka
Trwa czarna seria porażek Polaków 
w konkursach na ważne stanowiska. 
Do Krzysztofa Szczerskiego z Kance-
larii Prezydenta, który od trzech lat 
bezskutecznie zabiega o jakąś robo-
tę za euro, doszli kolejni. 
Do salonu odrzuconych dołączył Ta-
deusz Kościński, minister finansów, 
który miał chrapkę na prezesurę 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, ale musiał się 
obejść smakiem. Zostaje w kraju i dalej będzie nam opowia-
dał bajki o stanie polskich finansów.
Gen. Rajmund Andrzejczak miał być faworytem wyborów 
na szefa Komitetu Wojskowego NATO. Tak mówili urzędnicy 
Dudy, zwierzchnika sił zbrojnych. Dla 30 ministrów obrony 
państw członków NATO błyskawiczne awanse generalskie 
Andrzejczaka nie były jednak zaletą. I po ptokach.

Skończę rządy, mając 91 lat (bis)

W ubiegłym tygodniu przypomnieliśmy wywiad Jarosława 
Kaczyńskiego dla tygodnika „Wprost” (21.01.2007 r.). Zain-
teresowanie czytelników planami prezesa przerosło nasze 
oczekiwania. Powtarzamy je więc „Chciałem rządzić, już gdy 
miałem 12 lat. Premierem zamierzałem zostać, mając lat 24, 
a skończyć rządy, mając lat 91. To byłby rok 2040”.

Co TVP Info pokazało wsi?
Tysiące rolników w strugach deszczu protestowało przeciw-
ko „piątce Kaczyńskiego”. Ich rodziny zasiadły przed tele-
wizorami i czekały na relację w TVP Info. Na darmo. Stacja, 
która od lat faszeruje rolników propagandą rządową, poka-
zała im to coś poniżej pleców. Wieś musiała oglądać ame-

rykańską stację 
TVN 24, która 
przez wiele go-
dzin dawała re-
lację na żywo. 
I debiutowała 
jako przyjaciel 
rolników.
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46,2% Polaków nie zamierza się zaszczepić przeciw 
koronawirusowi, jeśli będzie szczepionka. W tym aż 
64% w przedziale wiekowym 40-49 lat. Najbardziej 
chętni są najmłodsi i najstarsi (sondaż dla „DGP”).

BNP Paribas, Millennium i Santander zdaniem 
UOKiK stosują niedozwolone klauzule ustalania 
kursów walut, na podstawie których naliczane są 
raty kredytów we frankach szwajcarskich i euro. Za 
oszustwa nałożono na banki kary w wysokości odpo-
wiednio 26,6 mln zł, 10,5 mln zł i 23,6 mln zł.

Prawie 29 mln zł wydał sztab Andrzeja Dudy na kam-
panię prezydenta, co oznacza, że jeden głos kosztował 
2,74 zł. Kampania Rafała Trzaskowskiego to 9,5 mln zł, 
czyli 95 gr za jeden głos. Kampanię Dudy gorliwie 
wspierały media partyjne. Obficie i za darmo.

Arcelor Mittal zamknął wielki piec i stalownię 
w kombinacie w Nowej Hucie.

Ks. Jan Karlak z parafii św. Jana Pawła II w Nowym 
Targu ogłosił, że w jego kościele nie można zarazić 
się koronawirusem, bo zamontował w wentylacji 
specjalną technologię stworzoną przez NASA. Teraz 
trzeba tylko poinformować o tym Amerykanów.

Coraz niebezpieczniej na drogach. Mamy najwięcej 
w Europie ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. 
W Polsce jest to 8,6 zabitych, w Grecji – 6,7, w Rumu-
nii – 6,3, w Czechach – 2,7, a w Niemczech i krajach 
skandynawskich – 1,1.

Przybywa Polek i Polaków, którzy ukończyli 100 lat. 
Takich osób jest 2,2 tys. O 200 więcej niż w 2018 r.

Iga Świątek wygrała turniej French Open Roland 
Garros w Paryżu. I to bez straty seta. Jako pierwsza 
Polka w historii.

15,2 mld zł dostali polscy rolnicy w 2019 r. z tytułu 
dopłat bezpośrednich.

Wiesław Gołas, znakomity aktor filmowy, serialowy 
(ponad 90 ról) i kabaretowy, ukończył 90 lat. Dzięku-
jemy za wiele wzruszeń i życzymy dobrego zdrowia.

Barbara Sadurska za książkę „Mapa” otrzymała Na-
grodę Literacką im. Witolda Gombrowicza, przyzna-
waną przez prezydenta Radomia oraz Muzeum Wi-
tolda Gombrowicza. Patronką nagrody, która wynosi 
40 tys. zł, jest Rita Gombrowicz.

Joanna Czerska-Thomas i Katarzyna Fik są w Byd-
goszczy patronkami akcji Różowa Skrzyneczka. Do 
takich skrzynek wkładane są podpaski i tampony. Sza-
cuje się, że co szósta uczennica opuściła lekcje podczas 
miesiączki, bo nie miała dostępu do tych artykułów.

Polska jest liderem w produkcji ogórków. W 2019 r. 
uprawiano je na 9,9 tys. ha i zebrano ok. 220 tys. ton.

FOT. F.M.STELMACH/WPROST/EAST NEWS, YOUTUBE(2)



Jak zdyscyplinować posłów Konfederacji, 
żeby zakładali maseczki?

YTANIE
TYGODNIA

DR PIOTR KOCYBA,
badacz ruchów społecznych, 
Uniwersytet Techniczny w Chemnitz

Jestem przekonany, że nawet ka-
ry finansowe lub znaczne pogorszenie 
sytuacji epidemicznej nie sprawią, że 
wszyscy posłowie Konfederacji zaczną 
je nosić. To ugrupowanie jest konglo-
meratem przeróżnych grup politycz-
nych i obywatelskich, z których wiele 
kwestionuje koronapolitykę państwa, 
np. ograniczenia w funkcjonowaniu go-
spodarki. Co więcej, ważną częścią tej 
formacji są antyszczepionkowcy. W tej 
sytuacji ostentacyjne nienoszenie ma-
seczek w Sejmie jest wręcz naturalne – 
jest symbolem niechęci do rządu, a jed-
nocześnie formą komunikacji z własnym 
elektoratem.

DARIA GOSEK-POPIOŁEK,
posłanka Lewicy Razem

Immunitet nie powinien chronić 
przed skutkami narażania życia i zdro-
wia obywateli, zwłaszcza gdy jest się 
przedstawicielem władzy ustawodaw-
czej i gdy mówimy o łamaniu prawa czy 
zasad z premedytacją. Regulamin Sej-
mu jasno określa powinności związane 
z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, 

są także narzędzia dyscyplinowania po-
słów i posłanek (m.in. kary finansowe) 
i powinny być one z całą surowością 
stosowane. A jeśli chodzi o łamanie 
prawa poza sejmowymi korytarzami, 
zarówno policja, jak i sanepid mogą 
nałożyć odpowiednio mandat i grzyw-
nę na osoby odmawiające noszenia 
maseczek. Mam nadzieję, że tak będzie 
również w tym wypadku. Klub Lewicy 
zgłosi projekt ustawy, która pomoże 
w egzekwowaniu obowiązku nosze-
nia maseczek, jak również wprowadzi 
możliwość karania za propagowanie 
nienaukowych stwierdzeń (np. antyco-
vidowych czy antyszczepionkowych), 
które bezpośrednio zagrażają zdrowiu 
i życiu społeczeństwa.

HENRYK MARTENKA,
publicysta, „Angora”

Konfederacja jest w tej kwestii par-
lamentarną emanacją polskiej głupoty, 
tym bardziej gorszącej, bo prowokującej 
do podobnych gestów. Naśladowców 
głupota znajdzie zawsze i wszędzie. Nurt 
oporu wobec rozumu był w dziejach pol-
skich zawsze silny, choć nie oryginalny, 
bo istnieje on w każdym narodzie. Mo-
że to nawet nie jakiś wartki nurt, raczej 

appendix, czyli wyrostek robaczkowy, 
ślepy zaułek jelita, w którym gromadzą 
się toksyny i bakterie. Przedwcześnie 
uchodzi za szczątkowy. Ewolucja, ja-
kiej podlegają konfederaci, przekonuje 
bowiem, że zamiast ulec zapowiadanej 
atrofii, wyrostek będzie uzyskiwał nowe 
funkcje. Będzie rósł, pęczniał i groził, pó-
ki nóż chirurga nie wskaże mu jedynego 
właściwego dlań miejsca. Serio mó-
wiąc, zdyscyplinować posłów Konfede-
racji jest banalnie łatwo. Są na to prze-
pisy. Ponieważ niezakładanie maseczki 
jest naprawdę groźne, należy z surowo-
ścią nakładać na konfederatów mandaty 
i je egzekwować, gdyż żaden immunitet 
nie powinien chronić głupców ani prze-
stępców. Nawet tych pospolitych.

JERZY KRAWIEC-MOSTOWIAK,
  czytelnik PRZEGLĄDU

Trzeba sobie zadać pytanie, czy 
w ogóle warto ich dyscyplinować. Sys-
tem ich zdyscyplinuje niskimi słupkami 
poparcia. W rozwijającej się społecz-
ności niemądra władza ma prawo bytu 
na scenie politycznej przez krótki okres. 
Gdyby jednak rozwój nie miał miejsca, 
wówczas tę niemądrą społeczność wy-
eliminują prawa przyrody.
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WYWIAD

Rozmawia Jakub Dymek

Podoba się panu określenie 
wojny kulturowe?

– Nie podoba mi się to, co kry-
je się za tym pojęciem. Ale opisuje 
ono znaczny kawałek naszej rzeczy-
wistości. Nie tylko zresztą w Polsce 
w jednym społeczeństwie są strony, 
które toczą nierozstrzygalne spory 
o wartości i światopogląd, a dodatko-
wo jedna strona usiłuje narzucić dru-
giej swoje zdanie. Te spory trwają jed-
nak niezależnie od tego, czy aktualnie 
ma miejsce „wojna” – konflikt w Pol-
sce ma po prostu kulturowe podłoże.
Co to znaczy?

– W polskim życiu politycznym 
niejako od zawsze ścierały się dwa 
obozy, z których jeden chciał mo-
dernizacji i dołączenia do porząd-
ku społecznego Zachodu, a drugi 
mocniejszego zakorzenienia w tra-
dycji i oparcia się na zasadach wy-
pływających z religijnego, lokalnego 
i zwyczajowego myślenia o relacjach 
społecznych. Półwiecze socjalizmu 
w Polsce w pewnym sensie zawiesi-
ło ten spór, bo obraliśmy jasno jed-
ną z dróg, ale on nigdy nie wygasł 
i po 1989 r. mógł już wrócić. Szcze-
gólnie w ostatnich latach widzimy, 
jak sprawy światopoglądowe, doty-
czące roli tradycjonalnie rozumianej 
religii i samej tradycji przeciwsta-
wionej indywidualizmowi i prawu do 
samostanowienia, znów dominują 
nad innymi podziałami polityczny-
mi – choćby takimi jak wcześniej 
podział postkomunistyczny.

Pan w „Przeglądzie Socjologicznym” 
nazwał tę sytuację strategią wymu-
szenia. Dlaczego?

– Dwie strony chcą narzucić swoje 
wartości, sposób życia, poglądy. Nie 
odnajdujemy przez to wspólnego mia-
nownika, który pozwoliłby na w miarę 
łagodne, spokojne, poukładane życie 
w jednej ojczyźnie. Stajemy się dla 
siebie nawzajem okupantami. Dziś 
rządzi formacja tradycjonalistyczna, 
nawet w pewnych aspektach bar-
dzo, i osoby o tożsamości bardziej 
nowoczesnej (oświeceniowej) czują, 
że są wpychane do świątyni obsku-
rantyzmu, odbierana jest im wolność, 
prawo do myślenia. Narzuca się im 
cudzy kod kulturowy, myślą o władzy 
w kategoriach okupantów…

...ale dzisiejsza prawica rządzi 
dzięki temu, że również obiecuje 
Polakom ochronę przed takim „na-
rzucaniem” i kulturową „okupacją” 
drugiej strony! 

– Bo w wojnach kulturowych 
obydwie strony czują, że coś jest im 
narzucane. Czują, że muszą się bro-
nić. Przed 2015 r. formacja tradycjo-
nalistyczna uważała, że jej styl życia 
i wartości, w tym sama polskość, 
są niemal śmiertelnie zagrożone. 
Związki partnerskie, szkoła bez re-
ligii, dzieci z in vitro… oni widzieli 
to jako koniec ich świata. Bali się, 
że nie rozpoznają już rzeczywistości 
bez pewnych stałych, niezmiennych 
świętości, bo w ich wizji świata nie 
ma żadnej moralności, aksjologii, 

Konflikt w Polsce
jest specyficzny,

bo został naznaczony
niedojrzałością

elit i szkodliwym
dziedzictwem
romantyzmu

Polak Polakowi okupantem

DR HAB. ANDRZEJ ZYBAŁA
– profesor SGH, kierownik Katedry Polityki Publicznej. Ostatnio wydał 
książki „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. 
W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych” 
oraz „Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce. Od modelu 
folwarcznego do podmiotowości”.
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zbawienia poza Kościołem. A taką 
Polskę pewna część naszych oby-
wateli widziała przed 2015 r. 
Czy obydwie strony mogą jedno-
cześnie mieć rację?

– Każdy ma swoje racje, rzecz 
w tym, że one są jedynie cząstko-
we! Aby jednak przetrwać w jednym 
państwie i społeczeństwie, oby-
dwie strony sporu muszą nie tylko 

zadowolić się tym, że mogą mieć 
rację, ale także znaleźć z drugą 
stroną wspólny mianownik. Pań-
stwa Zachodu trwają, bo znalazły 
go pod postacią demokratycznych 
i świeckich instytucji. 
Ale jak szukać kompromisu albo 
wspólnego mianownika, gdy 
w sporze politycznym padają 
takie kwestie jak: „czy aborcja 
to morderstwo” albo „czy LGBT 
to ludzie”? Gdy jedni boją się, 
że drudzy odbiorą im dosłownie 
prawo do życia.

– To trudne, gdy obie strony for-
mułują swoje poglądy i stanowiska 
w sposób skrajny i absolutystyczny. 
Gdy przypisują sobie nawzajem złą 
wolę. Mało! Bycie złem absolut-
nym. W dzisiejszej retoryce poli-
tycznej druga strona konfliktu jest 
„złem, które spotyka Polskę”, złem 
metafizycznym, które trzeba wy-
rwać z korzeniami. W dojrzałych 
demokracjach udaje się unikać naj-
gorszej postaci tego konfliktu dzięki 
pewnej „dżentelmeńskiej zmowie 
milczenia”, która zakłada, że nie 
dyskutuje się o sprawach, które są 
nierozstrzygalne, bo dotyczą głę-
bokich przekonań światopoglądo-
wych. Że nie można na nowo otwie-
rać co chwilę sporu o najbardziej 
podstawowe rzeczy: życie, prawa 
człowieka i najważniejsze wartości. 
Bo to niszczące.
Taka zgoda jest niemożliwa bez 
jakiejś wstępnej umowy społecz-
nej – choćby sprawnych ram do 
negocjowania kompromisu. 

– W osiągnięciu pewnego pań-
stwowego minimum przeszka-
dza nam brak analitycznej kultury 
umysłowej. Nie umiemy, mówiąc 
wprost, rozłożyć problemu na 
czynniki pierwsze i przeanalizować 
ich osobno, zastanowić się, gdzie 

początek i koniec danego zagad-
nienia. Niestety, uciekamy w znane 
z historii myślenie totalne. Przeszka-
dza nam dziedzictwo romantyzmu, 
ideologii antyracjonalnej i totalnej. 
Romantyzm zakłada, że potrzebu-
jemy wodza, który siłą swoich do-
konań i odwagi coś dla nas i za nas 
osiągnie. Duża część społeczeństwa 
czuje się zwolniona z obowiązku 

wypracowywania kompromisu 
i konieczności przekraczania su-
biektywizmu własnych przekonań. 
Mówiąc prościej, zostajemy przy 
przekonaniu o „mojej, najmojszej 
racji”. W tej kulturze przyznanie 
komuś racji – choćby cząstkowej – 
oznacza dla nas porażkę, przyznanie 
się do błędu. Tymczasem rzeczywi-
stość jest bardziej skomplikowana 
niż ta gra o sumie zerowej. Zakła-
dajmy, że mamy racje cząstkowe 
i możemy uznać czyjeś racje wraz 
ze stwarzaniem innym osobom 
przestrzeni do rozwijania się w wy-
branej formule życiowej. Granicą 
jest niekrzywdzenie.
Polską rządzi jedna polityczna 
elita, wywodząca się z Okrągłe-
go Stołu. Czy dlatego musi ona 
sztucznie się dzielić i wymy-
ślać nowe osie konfliktu, żeby 
uzasadnić swoje pretensje do 
władzy? Żeby ukryć, że nie 
mamy w rzeczywistości żadnych 
„dwóch plemion”?

– Wciąż rządzi, należałoby po-
wiedzieć, bo to pokolenie odchodzi 

powoli od najwyższych stanowisk 
w państwie. 
Ale na razie Włodzimierz Czarzasty 
jest szefem SLD, a Jarosław Ka-
czyński – PiS, możemy więc powie-
dzieć, że na czele partii pokolenie 
solidarnościowo-okrągłostołowe 
ma się nie najgorzej.

– Formacja z tego okresu zdo-
minowała polskie życie polityczne 
po 1989 r. Jej myślenie ukierunko-
wane było na osiągnięcie napraw-
dę doniosłych rzeczy, takich jak 
wejście do UE, NATO, transformacja 

gospodarcza. One porządkowały ży-
cie polityczne i w jakimś sensie dys-
cyplinowały elitę. Ale po 2004 r. nie 
była ona już w stanie podołać umy-
słowo realiom okresu, kiedy trzeba 
było umieć dostrzegać i w sposób 
pogłębiony rozumieć również mi-
kroprocesy społeczne i ekonomicz-
ne. Nie zrozumiano, że weszliśmy 
do UE po spełnieniu warunków pro-
gowych, a czymś innym jest umie-
jętność poruszania się w unijnych 
labiryntach i zdolność do realizowa-
nia celów narodowych, zwłaszcza 
bez wywoływania konfliktów. Tu 
trzeba finezji, zarówno osobistej, jak 
i w analizie bardzo skomplikowanych 
zależności, sporów, zjawisk ekono-
micznych i społecznych. W końcu 
elita stworzyła klimat umysłowy 
i moralny, który otworzył wrota do 
tego, by sprawy kultury, ideologii 
i światopoglądu zupełnie zawładnęły 
sporem politycznym. 
Elity polityczne ponoszą winę za 
powrót wielkich sporów ideologicz-
nych po 2004 r.?

– Mówiąc lapidarnie, to ich „cie-
nizna umysłowa” spowodowała, że 
zajęły się czymś łatwiejszym – sobą 
nawzajem. Gdy więc mówię o tym 
„tryumfie” polskich wad w klasie 
politycznej, mam na myśli to, jak 
do głosu doszły pieniactwo, swarli-
wość, skłonność do przesady i „mo-
jej racji”, panikarstwo, obrażanie 
się i kompleksy czy romantyczne 
poszukiwanie zbawcy oraz niechęć 
do kompromisu. Klasa polityczna 
nas zawiodła.
A może fantazja o merytorycznej 
i zdolnej do negocjacji, kompromi-
su i namysłu klasie politycznej jest 

po prostu fetyszem merytokratów 
i ekspertów? A polityka była i jest 
domeną emocji.

– Trochę tak jest. Ale polityka, gdy 
została przejęta przez specjalistów 
od emocji i marketingu, stała się 
w ogóle trudniejsza dla tradycyjnych 
i merytokratycznych elit. 
To dlaczego w tej dobie emocji 
lepiej poradziła sobie prawica?

– Moim zdaniem – choć pewnie 
znajdą się lepsi eksperci ode mnie 
– to jest właśnie kwestia marketingu 
politycznego i rola specjalistów od 

W wojnach kulturowych obydwie strony czują,
że coś jest im narzucane.

Aby przetrwać w jednym państwie i społeczeństwie, 
obie strony sporu muszą znaleźć wspólny mianownik. 

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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emocji. Prawica posłuchała ich wier-
nie, a może (o czym przecież donosi-
ły media i raporty badaczy) zatrudni-
ła lepsze firmy, agencje i specjalistów 
od internetowych algorytmów i pro-
pagandy. Ponadto okazała się bardzo 

„elastyczna moralnie”. Wykorzystuje 
drastyczne techniki oddziaływania, 
które możemy często obserwować 
w TVP. Znamy też działania skraj-
nej republikańskiej prawicy z USA 
w Europie, która w ostatnich latach 
próbowała przekazać swoje sposoby 
i narzędzia działania. A wreszcie wie-
my, że w PiS mają i robią wciąż ba-
dania socjologiczne, dostosowują się 
do kolejnych rekomendacji badaczy, 
wcielają w życie strategie zarządza-
nia emocjami. Pamięta pan retorykę 
pierwszych lat PiS?
„Suweren zdecydował”? 

– Otóż to. To było odwrócenie lo-
giki władzy, zupełnie nowy język! Te-
raz to ludzie mówią, a władza słucha. 
Coś absolutnie nowego z punktu 
widzenia socjotechniki – zbudowa-
nie przekonania, że rząd jest prostą 
maszyną służącą do przekładania 
natychmiast emocji ludu i nastroju 
chwili na decyzje. 
Konflikt zakłada jednak dwie strony. 
Pan uważa, że wyłącznie prawica 
i PiS są odpowiedzialne za pod-
grzanie emocji w Polsce?

– Polaryzacja to mechanizm. Jeśli 
ja powiem coś konfrontacyjnego, 
pan poczuje się zobowiązany, że-
by odpowiedzieć jeszcze ostrzej. 
To błędne koło. Nieopatrzny język, 
którym zaczęliśmy się posługiwać, 
i radykalizm postulatów mają źródło 
w naszych zbiorowych wadach. Bo 

pewna część naszego społeczeństwa 
ma poważny problem z uformowa-
niem swojej tożsamości jako część 
zbiorowości. Jak zwracał uwagę 
Gombrowicz, „Polak nie wie, kim 
jest – wie, że nie jest Niemcem lub 

Ruskiem”. Część polityków 
usiłuje więc powiedzieć Pola-
kom, według swoich upodo-
bań, kim są. I do tego służy 

radykalne przeciwstawianie sobie 
złych „innych” i dobrych „nas”. Toż-
samość tych ludzi potrzebuje prze-
ciwnika czy wręcz wroga, by móc się 
określić, by wiedzieli oni, kim są. Ale 
nie jest tak, że tylko jedna strona po-
laryzację nakręca. Ja doskonale pa-
miętam i „ciemny lud”, i „moherowe 
berety”. Były lata, kiedy podgrzewa-
nie emocji lepiej służyło Platformie 
Obywatelskiej i była w tym spraw-
niejsza. Ale były też okresy, kiedy to 
liberalny czy modernizacyjny obóz 
życzył sobie wygaszenia emocji, 
a wtedy PiS dla odmiany skuteczniej 
je podkręcało. 
Czyli jednak symetria winy?

– Była po prostu kiedyś tendencja, 
by „zabierać babci dowód”, by jakoś 
poniżać mniej wykształconą i trady-
cjonalistyczną część społeczeństwa 
czy odmawiać jej prawa do emocji. 
I to wywołało reakcję?

– PiS zrozumiało po prostu, że nie 
wygra tylko za pomocą programu 
– potrzebowało uruchomienia mas. 

Postanowiło wykorzystać emocje tej 
części społeczeństwa, która czuła się 
pogardzana, dołączając do tego bar-
dzo konkretne propozycje socjalne. 
I zrobiło to w skrajny sposób, bazu-
jąc na defektach mentalności tej gru-
py. Dlatego zaczęło mówić o Polsce 
w ruinie w sytuacji bezprecedenso-
wego rozwoju w wielu dziedzinach, 
np. dróg, ale również rozwoju miast, 
ich infrastruktury. Wieś zaczęła wy-
glądać inaczej. Tymczasem głoszo-
no, że rządzący dosłownie ograbiają 
Polaków, żeby oddać to Niemcom 
w zamian za zaszczyty – jak Donald 
Tusk, obejmujący wysokie stano-
wiska w Europie za cenę margina-
lizowania naszych interesów. PiS 
nie tylko więc te emocje skutecznie 
„złapało”, ale właśnie podkręciło 
i zradykalizowało. Rzeczy z porządku 

polityki – spór o modernizację, inwe-
stycje, rolę w Europie – z powrotem 
stały się starciem dobra ze złem. 
„Naszych” i „okupantów”. Wojna 
kulturowa, od której zaczęliśmy tę 
rozmowę, właśnie tego wymaga. By 
wyjąć rzeczy, które mogą być przed-
miotem negocjacji i kompromisu, 
z domeny racjonalności i umieścić je 
w sferze walki o wartości, o tradycję, 
o honor. Ten konflikt w Polsce, jak 
mówiłem, jest o tyle specyficzny, że 
naznaczony został niedojrzałością elit 
i szkodliwym dziedzictwem romanty-
zmu. Ale powtórzę – toczyłby się tak 
czy inaczej. Nie ma ucieczki w czystą 
merytokrację, choć kraje Zachodu ze 
stabilnymi instytucjami demokracji 
i społeczeństwa obywatelskiego ma-
ją lepsze bezpieczniki.
Czy to błędne koło, ta spirala pola-
ryzacji musi się nakręcać w nie-
skończoność, czy jest gdzieś grani-
ca, za którą to przestaje działać? 

– Szanse są jedynie w dłuższej 
perspektywie. Musiałaby wygasać 
fala populizmu na świecie. Sprzy-
jałyby temu zwycięstwo wyborcze 
Joego Bidena w USA oraz większa 
odporność na wirusa populizmu 
w krajach UE, które padły jego ofiarą. 
A w Polsce?

– Nie widzę nikogo, kto dostrzega 
konkretne sposoby na wyjście z te-
go w krótkiej, a nawet średniej per-
spektywie. Można sobie wyobrazić 

upadek rządów PiS w ciągu roku, 
ale wirówka polaryzująca będzie się 
kręciła. Mogą się zacząć rozliczenia, 
różne dochodzenia, piętnowanie 
elektoratu tej formacji. Jednocześnie 
w Polsce musiałoby dojść do prze-
wartościowania celów, które chcemy 
realizować w polityce. Istotny byłby 
nacisk na budowanie ram wspól-
noty, w tym pokazanie wrażliwości 
na los środowisk w najtrudniejszej 
sytuacji. Biedę musimy atakować 
nie tylko zasiłkami, trzeba też wal-
czyć z biedą edukacyjną, kulturową, 
zdrowotną. Dzisiejsza wojna kulturo-
wa jest szkodliwa, ale wady naszej 
polityki i życia publicznego mają 
wielowiekową historię. 

Jakub Dymek
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl

dymek.substack.com

W dzisiejszej retoryce politycznej druga strona konfliktu
jest „złem, które spotyka Polskę”.

Klasa polityczna nas zawiodła.
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Robert Walenciak

Czy Włodzimierz Czarzasty jest 
przewodniczącym SLD? Leszek Mil-
ler uważa, że nie, że minęła mu ka-
dencja, jest więc uzurpatorem. Ale, 
żeby było weselej, podobnego zda-
nia jest… sam Czarzasty, choć in-
nymi kieruje się przesłankami. Otóż 
uważa się on za przewodniczącego 
Nowej Lewicy. Czyli partii, która dzia-
ła w miejsce SLD. Sęk w tym – co 
podnosi Miller – że niczego takiego 
w spisie partii politycznych Państwo-
wej Komisji Wyborczej nie ma. Jest 
za to SLD. Na lewicy mamy więc baj-
zel. I byłoby to śmieszne, gdyby nie 
było smutne.

O tym bałaganie, prawnym przede 
wszystkim, mogliśmy się dowiedzieć 
z listu Leszka Millera do Zarządu 

Krajowego SLD, który upublicznił 
na Facebooku. List dotyczy procesu 
przekształcania SLD w Nową Lewicę, 
zjednoczenia z Wiosną i sposobu kie-
rowania partią przez Czarzastego.

„W dniu 23 stycznia 2016 roku, 
podczas VI Kongresu SLD Włodzi-
mierz Czarzasty został wybrany 

przewodniczącym partii na 4-letnią 
kadencję – czytamy w liście. – Zgod-
nie z art. 17 ust. 4 statutu SLD, któ-
ry przesądza, że kadencja władz 
uchwałodawczych, wykonawczych, 
sądowniczych i kontrolnych partii 
trwa 4 lata, Włodzimierz Czarzasty 
zakończył swą kadencję 23 stycz-
nia 2020 roku. Przewodniczący SLD 

przed wygaśnięciem jego kadencji 
miał obowiązek doprowadzić do 
zwołania Kongresu SLD i przedło-
żenia temuż Kongresowi sprawoz-
dania z 4-letniej działalności oraz 
przeprowadzenia wyborów na ko-
lejną 4-letnią kadencję. (…) Wbrew 
tym postanowieniom nie zwołano 

Kongresu SLD, nie przyjęto wymie-
nionych dokumentów, nie przepro-
wadzono też wyboru nowych władz 
na kolejne 4 lata.

W tej sytuacji zachodzi uzasad-
nione domniemanie, że Włodzi-
mierz Czarzasty, jak i władze SLD, 
podejmują swoje działania na za-
sadzie uzurpacji, gdyż nie mają 

 Czy SLD istnieje?
Miller do Czarzastego: jesteś nielegalny

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

Zachodzi uzasadnione domniemanie, że Włodzimierz Czarzasty 
i władze SLD działają na zasadzie uzurpacji.
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pochodzącego z wyboru członków 
partii mandatu”.

Jak do tego mogło dojść? Otóż 14 
grudnia 2019 r., już po wyborach par-
lamentarnych, miała miejsce konwen-
cja SLD, podczas której zmieniono 
statut partii i jej nazwę, tak żeby umoż-
liwić zjednoczenie z Wiosną. A w no-
wym statucie zapisane zostało, że do 
Kongresu Krajowego Nowej Lewicy 
(czyli do połączenia SLD i Wiosny) 
działają wszystkie władze krajowe 
partii wyłonione zgodnie z poprzednio 
obowiązującym statutem, zachowu-
jąc przewidziane w nim kompetencje. 
Sęk w tym, że – jak poinformowała 
nas rzeczniczka SLD Anna-Maria Żu-
kowska – rada krajowa nie zwołała 
kongresu, ponieważ w świetle obo-
wiązujących przepisów nie może te-
go do tej pory zrobić. Bowiem art. 49 

ust. 2 stanowi, że w ciągu dwóch mie-
sięcy od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu o zmianie wpi-
su w ewidencji partii politycznych, 
dokonanej na podstawie niniejsze-
go statutu, działająca na podstawie 
poprzednio obowiązującego statutu 
rada krajowa zwoła kongres krajowy. 
A uprawomocnienia orzeczenia do tej 
pory nie ma.

Wyjaśnijmy ten galimatias. Kon-
wencja z grudnia 2019 r. wprowadzi-
ła do statutu zmiany, które zgłoszono 
do Sądu Okręgowego w Warszawie, 
by je zaakceptował. Ale zmiany te 
zostały oprotestowane m.in. przez 

działacza Sojuszu Zbigniewa Żabę 
(potem wyrzucono go za to z SLD). 
W związku z tym rozpatruje je Sąd 
Apelacyjny w Warszawie. A kiedy 
wyda orzeczenie? Na skutek pan-
demii sądy pracują wolniej, więc, 
jak przypuszczają politycy lewicy, 
na orzeczenie w tej sprawie przyj-
dzie jeszcze trochę poczekać. Jak 
długo? Według ich szacunków do 
końca tego roku sąd apelacyjny po-
winien je wydać.

Jeżeli wyda i będzie to orzeczenie 
korzystne, rada krajowa partii, której 
teoretycznie nie ma, zwoła kongres 
krajowy partii, której praktycznie 
nie ma.

A jeśli sąd apelacyjny zmiany sta-
tutu odrzuci? Tego nie wyklucza np. 
Krzysztof Janik. – Sądy analizują bar-
dzo uważnie statuty partii i pilnują 

procedur – mówi. – Kiedy zakładali-
śmy SLD, to nie mogliśmy wcześniej 
rozwiązać SdRP. Nic nie było na skró-
ty. Demokracja wewnątrzpartyjna 
jest dla nich ważna.

Dlaczego sąd apelacyjny może 
odrzucić zmiany, czyli de facto no-
wy statut partii, który został przy-
jęty podczas konwencji w grudniu 
2019 r.? Pisze o tym Leszek Miller: 
„Zgodnie ze statutem SLD »zmianę 
statutu partii« może przeprowadzić 
tylko Kongres SLD, natomiast »zmia-
ny w statucie« może przeprowadzić 
także Konwencja Krajowa SLD. Na 
grudniowej Konwencji zwracałem na 

to uwagę, argumentując, że przedło-
żony projekt nowego statutu wraz 
z nową nazwą partii wykracza poza 
kompetencje Konwencji i mieści się 
jedynie w jurysdykcji Kongresu SLD. 
Te, jak i inne uwagi krytyczne zostały 
całkowicie zlekceważone. Złamano 
również procedury głosowania, nie 
poddając pod głosowanie poprawek, 
które – jak i cały Statut – muszą mieć 
poparcie 2/3 delegatów.

W kontekście zapowiadanego 
w trakcie Konwencji połączenia So-
juszu Lewicy Demokratycznej z partią 
Wiosna zwracałem także uwagę, że 
art. 60 ust. 1 i 2 Statutu SLD nie po-
zostawia wątpliwości, iż może to się 
dokonać jedynie na mocy uchwały 
Kongresu SLD. Zgodnie z tym prze-
pisem: »Połączenie SLD z inną par-
tią lub innymi partiami politycznymi 

może nastąpić na podstawie po-
rozumienia zawartego pomiędzy 
zainteresowanymi. Treść poro-
zumienia zatwierdza kongres 

większością 2/3 głosów, w obecności 
co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania«.

Te i inne nieprawidłowości towa-
rzyszące procesowi rejestracji nowej 
partii i jej statutu spowodowały, że 
procedura rejestracji po decyzji Sądu 
Okręgowego w Warszawie zawisła 
w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. 
W wykazie Państwowej Komisji Wy-
borczej partii wpisanych do ewiden-
cji partii politycznych na podstawie 
prawomocnych postanowień Sądu 
Okręgowego w Warszawie pod nu-
merem 87 wpisany jest dalej Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, natomiast 

Leszek Miller: Napisałem ten list, żeby wzbudzić w SLD refleksję.
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nie figuruje tam Nowa Lewica. To 
zrozumiałe. PKW wpisuje partię do 
rejestru, gdy postanowienie sądu 
o jej rejestracji uprawomocni się”.

Innymi słowy, konwencja nie 
miała uprawnień do zmiany statu-
tu SLD, poza tym wszelkie zmiany 
w statucie muszą zostać zatwier-
dzone większością dwóch trzecich 
głosów. Jeżeli sąd apelacyjny uzna 

ten tok myślenia (a od jego orze-
czenia nie ma odwołania), za chwilę 
okaże się, że Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej istnieje, i to pod swoją 
nazwą, nie ma zaś Nowej Lewicy, 
grudniowe zmiany w statucie są nie-
ważne, a partia nie ma władz, bo ich 
kadencja wygasła.

Dlatego też Miller nie szczędzi 
Czarzastemu i jego współpracow-
nikom uszczypliwości. „Próby prze-
konywania, że mimo stanu niepra-
womocności można posługiwać się 
nazwą »Nowa Lewica«, przyjmować 
uchwały, występować w jej imieniu 
oraz przekształcać struktury SLD – są 
całkowicie nieuprawnione – pisze. 
– Sytuacja, w której posie-
dzenie w dniu 2 października 
br. rozpoczęło się jako zebra-
nie Zarządu Krajowego SLD, 
a skończyło się jako zebranie 
Zarządu Krajowego Nowej Lewicy, 
można traktować jedynie w katego-
riach humorystycznych. Stan prawny 
dotyczący rejestracji Nowej Lewicy 
na początku posiedzenia był dokład-
nie taki sam jak na jego końcu”.

Dodajmy do tego jeszcze jeden 
element – wciąż funkcjonuje strona 
internetowa sld.org.pl, jest stale ak-
tualizowana, a prezentowani tam po-
litycy są podpisani jako członkowie 
SLD. Łącznie z rzeczniczką, która in-
formuje, że nie ma SLD, a jest Nowa 
Lewica. Na dokładkę zapowiadane 
jest zjednoczenie SLD (czyli czegoś, 
czego już nie ma) z Wiosną. Mamy 
więc stan kompletnej schizofrenii. 

•
Dlaczego tak się stało? Odpo-

wiedź najłagodniejsza dla obecnego 
(albo już byłego) kierownictwa SLD 
jest taka, że w ferworze zmian posta-
nowiono iść na skróty. To oczywiście 
szefów SLD nie rozgrzesza, raczej 
ich kompromituje. Można też złożyć 

to na karb mało kolegialnego sposo-
bu prowadzenia partii przez Włodzi-
mierza Czarzastego. Naginanie bądź 
omijanie procedur można również 
uznać za znak czasów – malejącej 
kultury prawnej i „spisienia” lewicy. 

A co na to Leszek Miller? – Napi-
sałem ten list, żeby wzbudzić w SLD 
refleksję – mówi. – Chciałem prze-
strzec członków zarządu krajowego, 

żeby nie ulegali manipulacji ze strony 
kierownictwa SLD, zwłaszcza Włodzi-
mierza Czarzastego. Jego kadencja 
skończyła się w styczniu 2020 r. I nie 
podjął działań, żeby odbył się kon-
gres, który wybrałby nowe władze 
partii, na którym mogliby wystarto-
wać inni kandydaci do stanowiska 
przewodniczącego. Jest przecież ja-
sne, że wszystkie organy pochodzą-
ce z wyboru mają kadencję. Wszę-
dzie ta zasada jest przestrzegana, 
z wyjątkiem SLD. Czarzasty jest 
pierwszym przewodniczącym SLD 
pochodzącym z biznesu. Pewnie dla-
tego prowadzi partię jak prywatną fir-
mę. Jakby ją prywatyzował, zupełnie 

pomijając ciała statutowe. Zwróćmy 
uwagę – kierownictwo SLD zarzu-
ca PiS łamanie konstytucji, łamanie 
prawa. A ma bardzo słabe karty, żeby 
krytykować, bo zaraz usłyszy w od-
powiedzi: wpierw sami przestrzegaj-
cie prawa u siebie!

Miller podkreśla jeszcze jedno: 
– To próba zakończenia działalności 
SLD chyłkiem, po cichu, co dla człon-
ków Sojuszu powinno być porażają-
ce. To jest przecież kawał naszego 
życia. SLD miał swojego prezyden-
ta, premierów, ministrów, wprowa-
dził Polskę do Unii Europejskiej. I to 
wszystko ma być zapomniane! Ze-
pchnięte w odmęt niepotrzebnej hi-
storii! Nie rozumiem, dlaczego SLD 
ma być rozwiązany w sposób pokąt-
ny. Przecież można to zrobić zgodnie 
ze statutem! 

Czyli zwołując kongres. A gdy-
by rzeczywiście tak się stało? Ja-
ki byłby jego wynik? Anna-Maria 
Żukowska twierdzi, że wygraliby 

zwolennicy zjednoczenia z Wiosną. 
– Zdecydowana większość struktur 
powiatowych (konsultacje odbyły 
się ze wszystkimi przewodniczą-
cymi powiatów i we wszystkich 
województwach) opowiada się 
za zjednoczeniem.

– Zjednoczenie jest przesądzone. 
List Millera nic tu nie zatrzyma – to 
z kolei opinia innego bliskiego Cza-
rzastemu polityka. Leszek Miller na-
tomiast dopuszcza niespodziankę. 
– Ludzie w regionach nie mają nic 
z tego, że SLD jest w Sejmie. Nikt 
z nimi nie rozmawia, nie pracuje. Mo-
gą więc być niespodzianki.

Inni nasi rozmówcy wskazują, że 
SLD jako partia przeżywa kryzys, że 
gasną jego struktury, ograniczają się 
do działaczy funkcjonujących w sa-
morządach i niewielkiej grupy do te-
go aspirujących. Potrzebuje więc im-
pulsu. Tylko jakiego?

Jeśli bowiem oceniać według 
sondaży, impuls Czarzastego, który 
opowiada, że ma dość starych dzia-
łaczy, że chce odmłodzić SLD, zmie-
nić tam wszystko, łącznie z szyldem, 
nie działa. Nawiasem mówiąc, on 
sam ma 60 lat, trudno więc go przed-
stawiać jako symbol młodości. Poza 
tym kuriozalnie wygląda sytuacja, że 

polityk, który lata całe opowiadał, że 
jest „patriotą SLD”, pierwszy przykła-
da rękę do wymazania Sojuszu.

I tak zamiast impulsów mamy 
w SLD kłótnię. O to, czy w ogóle taka 
partia jeszcze jest. – To mój apel do 
zarządu krajowego, żeby był bardziej 
samodzielny, żeby nie dał się czaro-
wać – mówi o swoim liście Leszek 
Miller. – Sprawa będzie przecież mia-
ła dalszy ciąg.

Z kolei Anna-Maria Żukowska py-
tana, jaki jest stosunek SLD do listu 
Leszka Millera z 7 października i czy 
były dwukrotny przewodniczący 
otrzyma odpowiedź, komentuje zim-
no: – Stosunek Nowej Lewicy, daw-
niej SLD, jest neutralny. Pan Leszek 
Miller wysłał swój list do poszcze-
gólnych członków zarządu partii, 
zatem to od indywidualnych decyzji 
poszczególnych członków zależy, czy 
coś mu odpiszą.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Kuriozalnie wygląda sytuacja, że polityk, który lata całe opowiadał, 
że jest „patriotą SLD”, pierwszy przykłada rękę do jego wymazania.

Ludzie w regionach nie mają nic z tego, że SLD jest w Sejmie. 
Nikt z nimi nie rozmawia, nie pracuje.
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Bogusław Markowski

23 czerwca 2015 r. Rada 
Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji 
Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego nadała dr. Przemy-
sławowi Czarnkowi stopień 
naukowy doktora habilitowa-
nego w dyscyplinie naukowej 
prawo. Uchwałę tę poprzedziło 
kilkumiesięczne postępowanie 
habilitacyjne, które pod pew-
nymi względami było dosyć 
nietypowe.

W 2015 r. obowiązywała nie-
co inna procedura habilitacyjna 
niż obecnie. Stopień naukowy 
nadawała uprawniona rada 
wydziału po pozytywnej reko-
mendacji komisji habilitacyj-
nej powołanej przez Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułów, 
nazywaną dalej skrótowo CK. 
Pierwszą osobliwością po-
stępowania habilitacyjnego 
dr. Czarnka był skład komisji 
habilitacyjnej. Racjonalnie za-
zwyczaj działająca CK tym ra-
zem wyznaczyła na jednego 
z recenzentów dr. hab. Dariu-
sza Dudka – promotora pracy magi-
sterskiej i doktorskiej Przemysława 
Czarnka. Nie jest to zabronione, ale 
od lat niespotykane, trudno wtedy 
bowiem o obiektywną ocenę dorob-
ku habilitanta. Z podobnych powo-
dów sekretarzem komisji nie powi-
nien być dr hab. Rafał Biskup, nieco 
starszy kolega habilitanta z KUL, któ-
rego prace Przemysław Czarnek da-

rzy „szczególną atencją”, jak napisał 
jeden z recenzentów.

Wybór innych członków komisji 
również był zaskakujący. Monogra-
fia przedstawiona przez Czarnka 
jako jego osiągnięcie habilitacyjne 

dotyczyła co prawda wolności go-
spodarczej, ale ściśle wpisywała się 
w domenę prawa konstytucyjnego. 
W Polsce jest wielu wybitnych praw-
ników specjalizujących się w prawie 
konstytucyjnym, tymczasem w skład 

komisji weszło czterech specjalistów 
od prawa gospodarczego, jeden od 
prawa finansowego i jeden od prawa 
karnego, a jako jedyny „konstytucjo-
nalista” – Dariusz Dudek. To tak, jak-
by habilitację z laryngologii oceniało 

czterech neurologów, gineko-
log, psychiatra i tylko jeden la-
ryngolog, będący mentorem 
habilitanta.

Naukowcy rozpoczynający 
postępowanie habilitacyjne 
powinni mieć pewien dorobek 
piśmienniczy i/lub wynalazczy, 
uzyskany po doktoracie. Do-
robek naukowy Przemysława 
Czarnka w momencie rozpo-
częcia tego postępowania był 
znikomy i taki pozostał. W jego 
dorobku piśmienniczym do-
minują artykuły opublikowane 
w mało znanym kwartalniku 
„Cywilizacja”, wydawanym 
przez lubelską Fundację Servi-
re Veritati – Instytut Edukacji 
Naukowej. Nie jest to w żadnej 
mierze czasopismo naukowe. 
Oprócz artykułów w „Cywili-
zacji” są jeszcze prawne ko-
mentarze praktyczne, hasła 
w encyklopediach katolickich, 
noty biograficzne itd., trudno 
więc temu przypisać charak-
ter naukowy. Zdumienie budzi 
również zaliczenie do dorob-
ku naukowego tłumaczenia 
streszczeń artykułów nauko-
wych. Wśród prac habilitanta 

nie można znaleźć ani jednej pozycji 
opublikowanej w liczącym się na-
ukowym czasopiśmie prawniczym. 
Nie przedstawił on też spisu cyto-
wań swoich prac, co jest wymagane. 
Czarnek stwierdził jedynie: „Mogę 
określić liczbę przypisów (cytowań) 
odnoszących się do moich publi-
kacji (w tym współredagowanych 
przeze mnie monografii) na co naj-

mniej 21”. Po pierwsze, 
mała liczba cytowań 
prac Czarnka świadczy 
o tym, że są one prak-
tycznie niedostrzegane. 

Po drugie, artykuły habilitanta mogły 
być cytowane przez jego najbliższe 
otoczenie naukowe, co także wska-
zywałoby, że nie zyskały szerszego 
oddźwięku. Po trzecie, manipulacją 
jest uwzględnienie w cytowaniach 

Historia pewnej habilitacji
Przemysław Czarnek w pracy habilitacyjnej traktuje poglądy 

Balcerowicza z najwyższą atencją

Czarnek pisze: „W warunkach społecznej gospodarki rynkowej zadaniem 
państwa w pierwszej kolejności jest troska o przedsiębiorcę”.

Dlaczego Przemysław Czarnek, 
wyznający tak liberalne poglądy go-
spodarcze, zgodził się być wojewodą 
w etatystycznym państwie PiS?

FOT. JAKUB ORZECHOWSKI/AGENCJA GAZETA, KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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odniesień do monografii współreda-
gowanych przez Czarnka. Redago-
wanie monografii nie jest dorobkiem 
piśmienniczym, a cytowania odnoszą 
się nie do jej redaktorów, 
lecz do autorów prac za-
mieszczonych w mono-
grafii. Zresztą zaliczanie 
współredagowania mo-
nografii do dorobku piśmienniczego 
jest nieporozumieniem. Podsumo-
wując, pracownicy naukowi z tak 
małym dorobkiem badawczym na 
ogół nie ośmielają się nawet my-
śleć o wszczęciu postępowania 
habilitacyjnego.

Poglądy społeczne Przemy-
sława Czarnka są obskuranckie, 
zgodne z poglądami dużej liczby 
członków i zwolenników Prawa 

i Sprawiedliwości. Natomiast jego 
poglądy dotyczące gospodarki, wy-
rażone w monografii habilitacyjnej 
„Wolność gospodarcza – pierwszy fi-

lar społecznej gospodarki rynkowej”, 
są ordoliberalne. Ordoliberalizm 
postuluje wręcz balcerowiczowską 
koncepcję wolnego rynku. Zresztą, 
jak zauważył jeden z recenzentów, 
w swojej monografii habilitant trak-
tuje prace Balcerowicza z najwyższą 
atencją. Ten sam recenzent stwierdził 
również, że cechą charakterystyczną 
monografii habilitacyjnej jest „abso-
lutyzowanie przez Autora wolności 

gospodarczej, z kilkakrotnym i prze-
sadnym akcentowaniem dążenia 
do zysku jako motoru przedsiębior-
czości jednostki ludzkiej”. Troska 

o dobro przedsiębiorców przewija 
się przez całą monografię, co po-
twierdza choćby następujący cytat: 
„W warunkach społecznej gospo-
darki rynkowej zadaniem państwa 
w pierwszej kolejności jest troska 
o przedsiębiorcę”.

Recenzje habilitacji są dosyć 
krytyczne, ale w końcowych kon-
kluzjach – pozytywne. Bardzo oso-
bliwa jest recenzja Dariusza Dudka. 
Czuł się on zapewne niekomfortowo 
w roli recenzenta dorobku swojego 
ucznia i napisał bardzo szczegółową, 
43-stronicową opinię. Była to chyba 
najdłuższa recenzja, jaka kiedykol-
wiek wpłynęła do CK, znacznie dłuż-
sza niż autoreferat Czarnka opisujący 
jego osiągnięcia naukowe. W wielu 
miejscach autor tej opinii impono-
wać może erudycją, jednak recen-
zja jest wewnętrznie sprzeczna. Po 

licznych pochwałach, np. „Wywody 
książki są w lwiej części merytorycz-
nie bezbłędne”, autor poddaje tezy 
postawione przez Czarnka surowej 
krytyce, co więcej, wielokrotnie po 
prostu z niego kpi. Wygląda, jakby 
Dudek miał wyrzuty sumienia, że 
uczestniczy w tej nikczemnej z punk-
tu widzenia etyki procedurze.

Na końcu należy sobie zadać pyta-
nie, dlaczego wyznający tak liberalne 
poglądy gospodarcze Czarnek zgo-
dził się być wojewodą w etatystycz-
nym państwie PiS. Możliwe są dwie 
przyczyny: albo doznał olśnienia jak 
św. Paweł w drodze do Damaszku, 
albo jest po prostu cynicznym opor-
tunistą. Jedno jest pewne, Czarnek 
musiał się stać hunwejbinem „dobrej 
zmiany”, aby zmazać grzech liberal-
nego myślenia o gospodarce i dzię-
ki temu zaistnieć w środowisku PiS. 
           n

Pracownicy naukowi z tak małym dorobkiem jak Czarnek
nie ośmielają się myśleć o wszczęciu postępowania habilitacyjnego.

Czarnek musiał się stać 
hunwejbinem „dobrej zmiany”, 
aby zmazać grzech liberalnego 
myślenia o gospodarce.
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Marek Czarkowski

To wyścig o prestiż i niewyobra-
żalne pieniądze. Stawką jest życie 
milionów ludzi, którzy umrą, jeśli 
pandemia COVID-19 nie zostanie 
opanowana. W walkę z nią zosta-
ły zaangażowane ogromne środki 
i najtęższe umysły.

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia prace nad szczepionką prze-
ciw koronawirusowi SARS-CoV-2 
prowadzone są na świecie w 193 in-
stytucjach. Naukowcy, politycy i zwy-
kli ludzie mają nadzieję, że dopuszcze-
nie w krótkim czasie do masowego 
stosowania choć jednej z opracowy-
wanych szczepionek ograniczy koszty 
globalnego kryzysu i sprawi, że nasze 
życie wróci do normalności. 

Niezbędne działania, których ce-
lem było opanowanie pandemii, 
zostały podjęte bardzo szybko. Już 
z początkiem marca br., zanim jesz-
cze Światowa Organizacja Zdrowia 
ogłosiła stan pandemii, administra-
cja prezydenta Trumpa rozpoczęła 
prace nad programem Operation 
Warp Speed – partnerstwa publicz-
no-prywatnego, którego celem by-
ło nie tylko przyśpieszenie prac nad 
badaniami, produkcją i dystrybucją 
szczepionek zwalczających SARS-
-CoV-2, ale także rozwój narzędzi 
diagnostycznych i terapeutycznych.

27 marca br. Kongres przeznaczył 
na ten cel prawie 10 mld dol., wpi-
sując go do ustawy o pomocy i bez-
pieczeństwie gospodarczym. Oficjal-
nie Operation Warp Speed ruszyła 
15 maja. W jej realizację zostały zaan-
gażowane m.in. Departament Zdro-
wia i Opieki Społecznej, Departament 
Obrony, Urząd Zaawansowanych 
Badań i Rozwoju Biomedycznego, 
największe amerykańskie koncerny 

farmaceutyczne, a nawet Departa-
ment Rolnictwa i Departament ds. 
Weteranów. Przyjęto założenie, że do 
końca 2020 r. Stany Zjednoczone bę-
dą miały co najmniej jedną skuteczną, 
masowo produkowaną szczepionkę.

W Europie koordynacją działań, 
których celem było sfinansowane 
badań nad szczepionką, a następnie 
uruchomienie produkcji i dystrybucji, 
zajęła się Komisja Europejska. Podob-
nie jak USA już w marcu przeznaczyła 
na ten cel 37 mld euro. Szybko też 
zaczęły się negocjacje z koncernami 
farmaceutycznymi i spółkami, które 
miały szanse na opracowanie sku-
tecznej szczepionki. Miała ona się po-
jawić w Europie na początku 2021 r.

Rosja początkowo nie informowa-
ła o podjętych krokach. W czerwcu 
i lipcu do mediów przeciekły skąpe 

informacje, że prace nad szcze-
pionką prowadzone są w Narodo-
wym Centrum Badań Epidemiologii 
i Mikrobiologii im. N.F. Gamaleja oraz 
w Państwowym Centrum Badawczym 
Wirusologii i Biotechnologii Vector 
w Kolcowie koło Nowosybirska.

W Chinach w badania zaangażowa-
nych zostało co najmniej kilkadziesiąt 
spółek, instytucji oraz instytutów na-
ukowych. Dziś, według danych Świa-
towej Organizacji Zdrowia, Sinovac 
Biotech, Sinopharm Group, Beijing 
Bio-Institute of Biological Products, 
CanSino Biologics, Fosun Pharma, 
Wuhan Institute of Biological Products 
oraz Beijing Institute of Biotechnolo-
gy, występując samodzielnie lub jako 
członek konsorcjum, dysponują kil-
koma szczepionkami w III fazie badań 
klinicznych. A co najmniej jedną z nich 
– szczepionkę produkowaną przez Si-
nopharm – za zgodą rządu podano ty-
siącom pracowników służby zdrowia.

To niewyobrażalne tempo prac. 
Jak dotąd najszybciej opracowaną 

szczepionką była ta przeciw śwince 
koncernu Merck, o nazwie Mump-
svax, wprowadzona na rynek w roku 
1967. Prace nad nią trwały cztery la-
ta. Zazwyczaj od rozpoczęcia badań 
do uzyskania rejestracji szczepion-
ki i wprowadzenia jej na rynek mija 
10-15 lat. A tu wszystko ma być goto-
we w ciągu 12-18 miesięcy! 

Jak się robi szczepionkę?

Potrzebne są ogromne pieniądze. 
Europejskie i amerykańskie miliardy 
to nie wszystko. W ostatnich dniach 
Bank Światowy podjął decyzję o uru-
chomieniu linii kredytowej o wartości 
14 mld dol. dla państw rozwijających 
się na zwalczanie pandemii koronawi-
rusa. W praktyce na zakup szczepio-
nek i budowę infrastruktury niezbęd-
nej, by zaszczepić część populacji. 

Komisja Europejska podpisała 
wielomiliardowe umowy na przyszłe 
dostawy szczepionki m.in. z konsor-
cjum AstraZeneca/Uniwersytet Oks-
fordzki oraz niemieckim start-upem 
CureVac. Stany Zjednoczone poszły 
szerzej. W czerwcu br. zawarto umo-
wę o wartości 1,2 mld dol. z kon-
sorcjum AstraZeneca/Uniwersytet 
Oksfordzki. W tym samym czasie 
483 mln dol. trafiły do amerykańskiej 
spółki Moderna. W lipcu obiecano 
firmie Novavax 1,6 mld dol., jeśli 
badania kliniczne zakończą się suk-
cesem i wyprodukuje ona 100 mln 
dawek szczepionki, nad którą pra-
cuje. Warte 2 mld dol. zamówienia 
rządowe trafiły do koncernu Pfizer 
oraz spółki BioNTech, które ma-
ją wyprodukować kolejne 100 mln 
dawek szczepionki, jeśli okaże się 
ona bezpieczna i skuteczna. Także 
koncerny Sanofi i GSK mogą liczyć 
na 2,1 mld dol. z Operation Warp 
Speed. Wielkie nadzieje wiązane są 
ze szczepionką opracowaną przez 
firmę Johnson & Johnson (Janssen 
Pharmaceutica). Amerykańska admi-
nistracja wpompowała w ten projekt 
badawczy 1 mld dol. 

Coraz bliżej do szczepionki
Jest nadzieja, że w przyszłym roku będą co najmniej cztery 

sprawdzone szczepionki przeciw SARS-CoV-2

Prace nad szczepionką przeciw koronawirusowi 
prowadzone są na świecie w 193 instytucjach.
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Rząd rosyjski okazał się bardziej 
oszczędny. Kwotą liczoną w setkach 
milionów rubli sfinansował prace Na-
rodowego Centrum Badań Epidemio-
logii i Mikrobiologii im. N.F. Gamaleja. 
11 sierpnia prezydent Władimir 
Putin ogłosił, że w Rosji została za-
rejestrowana pierwsza na świecie 
szczepionka o nazwie Sputnik V. 
Wykorzystuje ona osłabioną wersję 
zwykłego adenowirusa wywołujące-
go przeziębienie do wprowadzenia 
białka szczytowego koronawirusa 
SARS-CoV-2 do organizmu człowie-
ka. Szczepionka wymaga drugiego 
podania po 21 dniach dla wzmocnie-
nia reakcji immunologicznej. Rosjanie 

twierdzą, że wytwarza ona przeciw-
ciała i jest skuteczna. 12 sierpnia br. 
rozpoczęto III fazę badań klinicznych. 
Dyrektor Centrum im. Gamaleja, aka-
demik Aleksander Ginzburg, powie-
dział w wywiadzie telewizyjnym, że 
zostanie ona podana 40 tys. ochotni-
ków. Rosjanie niedawno ogłosili, że 
dostarczyli jej partię na Białoruś i ma-
ją podpisane umowy z Indiami, Brazy-
lią i kilkunastoma innymi krajami.

Nie wiadomo, czym zakończyły się 
prace nad szczepionką prowadzone 

w Państwowym Centrum Badaw-
czym Wirusologii i Biotechnologii 
Vector w Kolcowie koło Nowosy-
birska. W internecie można znaleźć 
informacje, że kontrolę nad nimi 
przejęła armia rosyjska i wszystko 
zostało utajnione.

Europa Środkowo-Wschodnia i Za-
chodnia czekają na wyniki prac kon-
cernu AstraZeneca i uczonych z Oks-
fordu. Ich szczepionka o roboczej 
nazwie AZD1222 jest w fazie testów. 
W oficjalnych dokumentach Świato-
wej Organizacji Zdrowia jedną z osób 
kierujących badaniami klinicznymi 
jest dr Magdalena E. Sobieszczyk 
z Uniwersytetu Columbia. 

Szczegółowy opis szczepionki znaj-
dziemy w czasopiśmie „The Lancet”. 
Składa się ona z pozbawionego moż-
liwości replikacji małpiego wektora 
adenowirusowego ChAdOx1, zawie-
rającego pełnej długości strukturalną 
glikoproteinę powierzchniową (biał-
ko szczytowe) koronawirusa SARS-
-CoV-2. Pod tym względem przypo-
mina rosyjską szczepionkę Sputnik V. 
I daje zbliżone efekty uboczne – nie-
którzy ochotnicy rosyjscy i brytyjscy 
odczuwali ból głowy. 

We wrześniu badania III fazy kli-
nicznej prowadzone z udziałem 
50 tys. wolontariuszy z Wielkiej Bry-
tanii, Stanów Zjednoczonych, Brazylii 
i Afryki Południowej zostały zawie-
szone, po tym jak jeden z nich zacho-
rował. Gdy ustalono, że przypadek 
ten nie miał nic wspólnego ze szcze-
pionką, badania zostały wznowione. 
Po obu stronach Atlantyku wiązane 
są z nią wielkie nadzieje. Wszystko 
wskazuje, że stanie się ona skuteczną 
bronią przeciw SARS-CoV-2. 

W Stanach Zjednoczonych jed-
nym z największych graczy jest kon-
cern Pfizer, jego szczepionka nosi 
nazwę BNT162b2. Do współpracy 
zaprosił niemiecką firmę biotechno-
logiczną BioNTech. Amerykanie chcą 
skorzystać z opracowanej w Mogun-
cji technologii służącej do produk-
cji eksperymentalnych szczepionek 
przeciwnowotworowych. 

Testy łączące II i III fazę badań 
klinicznych rozpoczęły się 27 lip-
ca br. i objęły 44 tys. wolontariuszy 
z różnych krajów. Wstępne wyniki 
wskazują, że szczepionka skutecznie 
stymuluje wytwarzanie przeciwciał 
i jest bezpieczna. Kierownictwo kon-
cernu Pfizer ma nadzieję, że na prze-
łomie 2020 i 2021 r. możliwa będzie 
kompleksowa ocena wyników do-
tychczasowych badań, a do końca 
2021 r. będzie można wyprodukować 

Badania nad szczepionką 
w laboratorium Janssen 
Pharmaceutica w Beerse 
należącym do koncernu 
Johnson & Johnson.

Kongres amerykański przeznaczył na prace nad szczepionką 
prawie 10 mld dol., Komisja Europejska – 37 mld euro.
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i dostarczyć do odbiorców 1,3 mld 
dawek szczepionki.

Do niedawna liderem w tym wyści-
gu był koncern Johnson & Johnson. 
Jego szczepionka występowała pod 
nazwą JNJ-78436735. Tworzący ją 
naukowcy wprowadzili fragment RNA 
koronawirusa SARS-CoV-2 do zwy-
kłego adenowirusa wywołującego 
przeziębienie, który został wcześniej 
genetycznie zmodyfikowany, tak by 
nie mógł się replikować w orga-
nizmie. Firma wykorzystała w tym 
celu własną technologię, opraco-
waną w trakcie badań nad szcze-
pionką przeciw eboli.

W lipcu br. na łamach magazy-
nu „The Nature” został opubliko-
wany raport, z którego wynikało, 
że szczepionka zapewnia prawie 
całkowitą ochronę już przy jed-
nej dawce. 23 września koncern 
Johnson & Johnson ogłosił, że 
rozpoczyna III fazę badań klinicz-
nych w celu oceny jej skutecz-
ności i bezpieczeństwa. Miało 
w nich uczestniczyć 60 tys. osób 
z różnych krajów i w różnym wie-
ku. 12 października br. ukazał się 
komunikat o wstrzymaniu badań 
z powodu niewyjaśnionej cho-
roby jednego z wolontariuszy. 
Nie ujawniono żadnych szczegó-
łów. Stało się jasne, że prezydent 
Trump, który bardzo liczył na 
koncern Johnson & Johnson, nie 
będzie mógł przed listopadowy-
mi wyborami ogłosić, że Stany 
Zjednoczone mają skuteczny oręż do 
walki z pandemią. 

W o wiele lepszej sytuacji jest 
chiński przywódca Xi Jinping. Jego 
kraj dysponuje już szczepionką prze-
ciw koronawirusowi SARS-CoV-2, 
która została opracowana przez 
państwową firmę farmaceutyczną 
Sinopharm Group. 29 września br. 
magazyn „The New Yorker” opubliko-
wał informację, że Sinopharm złożył 
wniosek do chińskiej komisji regula-
cyjnej o zatwierdzenie szczepionki, 
która ma się pojawić na rynku w paź-
dzierniku. Podkreślono przy tym, że 
wiadomo o tysiącach Chińczyków, 
którzy już w lipcu, za zgodą władz, 
zostali zaszczepieni. Byli to głównie 
pracownicy medyczni i przedsta-
wiciele służb, a nie wolontariusze 
uczestniczący w typowych badaniach 
klinicznych III fazy. Jednocześnie Si-
nopharm rozpoczął takie badania na 
15 tys. ochotników mieszkających 

w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Planuje też zaszczepić wolon-
tariuszy z Bahrajnu i Peru.

Chińskie spółki stały się aktyw-
ne na terenie Ameryki Południowej. 
6 lipca Sinovac Biotech ogłosiła, że 
wspólnie z Instituto Butantan z São 
Paulo, producentem leków immuno-
biologicznych i szczepionek, rozpo-
czyna badania kliniczne III fazy szcze-
pionki o nazwie CoronaVac w Brazylii. 

Celem jest zaszczepienie 9 tys. wo-
lontariuszy – pracowników 12 szpitali 
na terenie całego kraju. Na razie nic 
nie wiemy o wynikach tych badań. 

Beijing Bio-Institute of Biologi-
cal Products, China National Biotec 
Group wspólnie z argentyńskimi 
partnerami, Fundación Huésped oraz 
Laboratorio Elea Phoenix, uzyskały 
zgodę na przeprowadzenie III fazy 
testów klinicznych w tym kraju. Ba-
dania mają się zakończyć w grudniu 
2021 r. Wydaje się, że na razie nawet 
się nie rozpoczęły. O postępach prac 
prowadzonych przez Wuhan Institu-
te of Biological Products oraz Beijing 
Institute of Biotechnology niewiele 
wiadomo. Jeśli uda im się opraco-
wać skuteczną szczepionkę przeciw 

koronawirusowi, to nie prędzej niż 
w roku przyszłym. 

Wszystko wskazuje zatem, że 
w 2021 r. świat będzie dysponował 
co najmniej czterema sprawdzonymi, 
bezpiecznymi i dopuszczonymi do 
obrotu szczepionkami przeciw SARS-
-CoV-2. Zostaną one rozdysponowane 
w następujący sposób: Europa będzie 
miała swoją szczepionkę, opracowaną 
najprawdopodobniej przez koncern 

AstraZeneca i naukowców z Oks-
fordu. Rosja wykorzysta szczepion-
kę Sputnik V i dostarczy ją Indiom, 
Białorusi, niektórym krajom afry-
kańskim i południowoamerykań-
skim. Chińczycy zapewnią ją swoim 
obywatelom, a Amerykanie swoim. 

Lek na COVID-19 – nadzieje 
i rozczarowania

W tej dziedzinie toczy się rów-
nie efektowna rywalizacja między 
firmami. Nie ma mowy o szyb-
kim znalezieniu nowej substancji 
czynnej i uruchomieniu produkcji 
nowego, oryginalnego leku, po-
nieważ ten proces trwałby nawet 
10 lat i kosztował miliardy dola-
rów. Naukowcy szukają leku na 
COVID-19 wśród znanych, zare-
jestrowanych specyfików, które 
można by natychmiast podać 
chorym, co czasem prowadzi do 
zbyt optymistycznych wniosków 
i decyzji. Klasycznym przykładem 
jest historia chlorochiny, w Polsce 

znanej pod nazwą handlową Arechin, 
która w marcu br. została przyjęta en-
tuzjastycznie, a Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych 
błyskawicznie wpisał do jej charak-
terystyki „leczenie wspomagające 
w zakażeniach koronawirusami typu 
beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-
-CoV i SARS-CoV-2”. Arechin jednak, 
jak się okazało, może powodować 
arytmię serca, co w konsekwencji 
prowadzi do zgonu pacjenta. Dziś 
chlorochina to historia w leczeniu 
COVID-19. Podobnie jak hydroksy-
chlorochina (promowana przez pre-
zydenta Trumpa) i azytromycyna, któ-
re testowano z nadzieją na przełom 
w leczeniu ofiar pandemii.

Wielu lekarzy specjalistów zwraca 
uwagę na rekomendowany przez na-
ukowców z Oksfordu dexametazon – 
pierwszy steryd, jeszcze z lat 60. Bry-
tyjczycy ogłosili na początku czerwca, 

FOT. AP/EAST NEWS, COLUMBIA UNIVERSITY

Jedną z osób kierujących badaniami 
klinicznymi szczepionki AstraZeneca 
i Uniwersytetu Oksfordzkiego 
jest dr Magdalena E. Sobieszczyk 
z Uniwersytetu Columbia.
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że skutecznie zmniejsza on ryzyko 
śmierci, ale są nowocześniejsze leki, 
takie jak medrol, bezpieczniejszy dla 
chorych, gdyż podaje się go w mniej-
szych dawkach.

Uważano, że jedynym skutecznym 
lekiem, który mają do dyspozycji le-
karze w szpitalach, jest remdesivir. 
Stosowany w leczeniu ofiar eboli miał 
także się sprawdzać w COVID-19. 
Dlatego szybko zarejestrowano go 
zarówno w Europie, jak i w Stanach 
Zjednoczonych. Jednak w ubiegłym 
tygodniu Światowa Organizacja Zdro-
wia poinformowała, że skuteczność 
tego leku „jest rozczarowująca”. Jak 
wynika z badań WHO, remdesivir ma 
„mały lub żaden wpływ na śmiertel-
ność wśród pacjentów hospitalizo-
wanych” z powodu COVID-19 i nie 
pomaga zakażonym koronawirusem 
szybciej wracać do zdrowia.

Na początku lipca br. hiszpań-
ski dziennik „El Mundo” podał, że 
produkowany przez spółkę Pharma 

Mar aplidin ma 80 razy większą sku-
teczność niż remdesivir. Jednak jest 
z nim problem – początkowo miał 
być stosowany w leczeniu szpiczaka 
mnogiego, nowotworu układu krwio-
twórczego, lecz Hiszpańska Agencja 
Leków odmówiła w maju jego reje-
stracji. Dopuszczono go za to w Au-
stralii. Współpracująca z Hiszpanami 

południowokoreańska spółka Bory-
ung Pharmaceutical zapowiedziała, 
że pierwsze testy aplidinu na pacjen-
tach ruszą w tamtejszych szpitalach 
jeszcze w tym roku. Może się okazać, 
że efekty będą pozytywne. 

Sensacją ostatnich tygodni jest 
„koktajl” przeciwciał firmy Regene-
ron Pharmaceuticals, którym leczo-
no prezydenta Trumpa. Gdy poczuł 
się lepiej, w nagranym wystąpieniu 

telewizyjnym promował ów „koktajl” 
jako lekarstwo na COVID-19. Niektó-
rym dziennikarzom wydało się to po-
dejrzane, gdyż prezydent wcześniej 
wykazał niezdrowy entuzjazm dla 
przeciwmalarycznej hydroksychloro-
chiny oraz środka dezynfekującego 
stosowanego do czyszczenia toalet. 
Tym razem było inaczej. Specyfik 

wyprodukowała poważ-
na amerykańska spółka 
z siedzibą w Tarrytown 
w stanie Nowy Jork 
o rocznych przychodach 

ponad 7 mld dol. Lekarze z uwagą 
obserwowali proces leczenia Trum-
pa, gdyż podobny lek ma w ofercie 
amerykański koncern Eli Lilly.

Wydawać by się mogło, że o takiej 
reklamie można tylko pomarzyć. 
Tymczasem prezes Regeneron 
Pharmaceuticals Leonard Schleifer 
w wywiadzie udzielonym CBS News 
ostrzegał przed wyciąganiem po-
chopnych wniosków. „Przypadek 
prezydenta to jednostkowy przypa-
dek, dowód na to, że coś się dzieje, 
ale to najsłabszy dowód, jaki można 
uzyskać w badaniach”. 

Jakże różni się jego postawa od 
tej prezentowanej przez dziennikarzy 
i przedsiębiorców nad Wisłą. Wspo-
mnę tylko entuzjastyczne tytuły „Wy-
produkowano pierwszy na świecie 
lek na COVID-19”. Chodziło o lubelski 
Biomed i jego immunoglobulinę an-
ty-SARS-CoV-2. Tymczasem czekają 
ten specyfik badania kliniczne, które 
pozwolą na ustalenie, czy faktycznie 
mamy do czynienia z lekiem. Zresz-
tą produkcja leków z krwi ozdro-
wieńców nie jest niczym nowym. 
W Stanach Zjednoczonych jest ona 
zakazana. W dodatku spółka najwy-
raźniej nie ma szczęścia, gdyż led-
wo podpisała umowę z Wojskowym 
Instytutem Higieny i Epidemiologii 
w Warszawie dotyczącą współpra-
cy w zakresie działalności badaw-
czo-rozwojowej, a już dyrektorem 
instytutu zajęli się funkcjonariusze 
CBA. Miał on przywłaszczyć sobie 
testy na SARS-CoV-2. 

To kolejny dowód, jak daleko nam 
do liderów. Niestety, w sprawie le-
ków na COVID-19 czy szczepionek 
nie możemy niczego osiągnąć. Po-
zostaje mieć nadzieję, że zrobią to 
za nas inni.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Fazy badań klinicznych
By uzyskać dopuszczenie do obrotu nowego leku, firmy farmaceutyczne mu-

szą wykazać, że spełnia on wymogi bezpieczeństwa, jakości i skuteczności. W tym 
celu lek podawany jest ochotnikom w serii rygorystycznych badań, zwanych ba-
daniami klinicznymi, studiami badawczymi albo badaniami medycznymi. Badania 
te muszą być prowadzone zgodnie z regułami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good 
Clinical Practice – GCP). 

Jest pięć faz badań klinicznych:
Faza 0 – badania wstępne, których celem jest uzyskanie w krótkim czasie infor-

macji dotyczących farmakologii potencjalnego leku oraz zdolności pokonywania 
barier fizjologicznych w organizmie. Używa się niskich dawek badanej substancji 
leczniczej oznakowanych izotopami. Uczestniczy w tym od 10 do 15 zdrowych 
ochotników.

Faza I – badanie ma na celu przede wszystkim ocenę bezpieczeństwa stoso-
wania testowanego środka. Dąży się też do określenia dawki badanej substancji 
leczniczej, która będzie stosowana w fazie II i III badań klinicznych. Badania są 
prowadzone na populacji 20-50 zdrowych ochotników, w specjalnie przystoso-
wanych ośrodkach badawczych bądź ośrodkach należących do instytucji nauko-
wych czy firm farmaceutycznych.

Faza II – po pozytywnym wyniku fazy I można przejść do dalszych badań. 
Chodzi w nich o ostateczne określenie dawkowania badanego produktu. Badania 
te prowadzone są na grupie 50-500 pacjentów cierpiących na dane schorzenie 
i mogą trwać nawet kilka lat. Po uzyskaniu wyników przeprowadza się analizę, 
której celem jest określenie relacji korzyści terapeutycznych do ryzyka. Jeśli wy-
padnie pozytywnie, można przejść do fazy III.

Faza III – badana jest skuteczność i bezpieczeństwo produktu leczniczego, a także 
interakcje między środkiem leczniczym a innymi lekami oraz efekty długotrwałego 
stosowania. Badania te często prowadzone są w wielu krajach i obejmują tysiące, 
a nawet dziesiątki tysięcy osób. Średnio trwają od trzech do pięciu lat. Jeśli wynik 
jest pozytywny, dochodzi do rejestracji produktu leczniczego, który staje się lekiem.

Faza IV – badania porejestracyjne mają na celu potwierdzenie skuteczności 
i bezpieczeństwa leku poprzez jego długotrwałe przyjmowanie. Badania te pro-
wadzone są na dużej populacji, w związku z tym jest większa możliwość wykrycia 
działań niepożądanych.

Tempo prac nad szczepionką 
na koronawirusa jest niewyobrażalne.
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