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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Poziom władzy, która rządzi Polską pod szyldem Zjednoczonej Prawicy, coraz bardziej 
przypomina grę naszej reprezentacji z Włochami. Z tą różnicą, że piłkarze uderzyli się 
w piersi i nie ukrywają, że był to blamaż. A władza? Nieudolna i bezradna. Skupiona na 
własnej propagandzie, którą próbuje zaklinać problemy. O skali kłopotów, z którymi władza 
sobie nie radzi, przekonujemy się już codziennie. Protesty, które sprowokował trybunał 
Przyłębskiej, uruchomiły lawinę. Do szerokiej opinii przebiło się przede wszystkim główne 
żądanie. Jedno słowo, a kłopot dla rządzących ogromny. Bo padło w takim momencie, 
gdy dzban z pretensjami był już pełny. No i przelało się. I tak już będzie z każdym kolejnym 
nowym problemem.

Sejm otoczony szczelnie przez niespotykanie liczną policję to obraz prawdziwych relacji, 
jakie są dziś między rządzącymi a coraz większą częścią społeczeństwa. Pałowanie i gazo-
wanie kobiet nie jest zadaniem policji. Krążące w internecie filmy są dla służb munduro-
wych i wysyłanych na manifestacje funkcjonariuszy po cywilnemu wielkim oskarżeniem. 
I dowodem, że do policji trafili też ludzie, którym nie powinno się dawać mundurów. A tym 
bardziej broni. Przeraża widok cywila psikającego gazem prosto w twarz posłance Magda-
lenie Biejat. Dla wizerunku władzy to katastrofa. Komendanci policji wiedzą, kim on jest, 
i muszą na to zareagować. Niezależnie od tego, że decyzję o użyciu przez policję siły podjęli 
za nich politycy. A tych, jak uczy historia, trudno będzie kiedyś osądzić. Jak zwykle ukarani 
zostaną wykonawcy. Wcześniej też będą mieli problemy, bo bez większego trudu mogą być 
zidentyfikowani przez filmujących ich demonstrantów. Wśród pałowanych są przecież ich 
znajome, sąsiadki, a nawet rodziny. 

Błądzą ci, którzy myślą, że pacyfikując w taki sposób protesty, zastraszy się ludzi i uspo-
koi sytuację. Jeśli nawet – to na krótko. W dłuższym czasie nie obejdzie się bez radykalnej 
zmiany. Kruszą się filary starego porządku. Ale największym paradoksem i ostatnią szansą 
obozu Kaczyńskiego na trwanie przy władzy jest bardzo mizerna kondycja opozycji.

JERZY BACZYŃSKI, 
redaktor naczelny
Polska to nie jest dziś 
kraj dla zwykłych, 
żałośnie miarkowanych 
ludzi.
„Polityka”

BARBARA LABUDA, 
opozycjonistka, 
minister
Kościół przez 30 lat 
ingerował w każdą 
możliwą dziedzinę  
życia prywatnego.
„Dziennik Gazeta Prawna”

JOHANN HARI, 
publicysta brytyjski
Jesteśmy najbardziej 
samotnym 
społeczeństwem 
w historii ludzkości.
„Forum”

ILONA ŁEPKOWSKA, 
scenarzystka 
i producentka filmowa
PiS i jego akolici 
mają nadzwyczajną 
umiejętność 
antagonizowania 
nastrojów społecznych.
„Polska The Times”

I jeszcze apel do Czytelników. Czekają nas samotne tygodnie, a może i miesiące. Covid 
ogranicza nasze ruchy. Zachęcam więc do prenumeraty (szczegóły s. 18). Pomóżmy 
to zrobić tym, którzy mają najtrudniej. Zróbmy im świąteczny prezent.

Z policją na kobiety
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Magdalena Biejat w trakcie 
interwencji poselskiej, trzymając 
na wysokości twarzy swoją legityma-
cję poselską, została potraktowana 
gazem przez nieumundurowanego 
i nieoznakowanego policjanta.

ZDJĘCIE 
TYG DNIA

Dlaczego mimo kryzysu PiS lewica nie zyskuje w sondażach? 
Bo nic nie robi. Inicjatywę przejęły panie ze Strajku Kobiet i to 

one są w tej chwili lewicą. Ich postulaty, np. powrót nauki religii 
do sal katechetycznych czy prawdzi-
wy rozdział państwa i Kościołów, idą 
dalej niż postulaty lewicy. Lewica nie 
śmie w tych kwestiach nawet mruk-
nąć. O aborcji nie wspominam, po-
nieważ lewica jest pogodzona z tzw. 

kompromisem aborcyjnym. Czasy są takie, że kto milczy, tego nie 
ma lub nie ma racji. A lewica milczy…

Zbigniew Derejski
•

Ponieważ partia Razem dała sobie przed paroma laty przykleić 
łatkę „komunistów” i mało kto wie, czym w ogóle się zajmu-
je. Media poświęcają lewicowcom niezmiernie mało uwagi. Te 
główne wciąż promują środowiska centrowe, związane z PO lub 
podpierane ludźmi z PO (vide Hołownia). Kiedy i gdzie pojawiają 
się informacje na temat działań (w tym poprawek i interpela-
cji) ludzi takich jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? To są rzeczy 
PR-owo trudne do sprzedania. Albo poprawki Lewicy dotyczące 
ustawy antyreprywatyzacyjnej. Ktoś o nich słyszał w ogóle? Nie, 
bo opinia publiczna widzi tylko to, co pokazują Polsat i TVN, czyli 
m.in. kwestie aborcji i LGBT. Anna Rutkowska

•
1. Tematy uważane za lewicowe zostały podjęte również przez 

inne orientacje polityczne. Lewicy pozostają „na wyłączność” 
mniejszości seksualne, a do nich Polacy czują niechęć. 2. Wy-
borcy lewicy są niezwykle krytyczni. To takie wiecznie obrażone 

Dr Michał Rauszer
Bunty chłopskie 
za czasów pańszczyzny

Irena Dawid-Olczyk, 
Fundacja La Strada
Handel ludźmi w pandemii

Suplementy,  
czyli superbajer  
plus ekstrastrong

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE

dzieci. Do tego jest to zbiorowość zamknięta, alergicznie reaguje 
na otwieranie się lewicowej partii na inne środowiska. Płoszy 
tym potencjalnych wyborców, do tego z łatwością porzuca swo-
je partie. 3. Ruchy odśrodkowe. Lewica jest niezwykle zróżnico-
wana i pozostaje ze sobą w mniejszych bądź większych konflik-
tach: osobistych, pryncypialnych, interesów.

Filip Bobiński

 Antyszczepionkowcy, antycovidowcy,  
antymaseczkowcy i inni 

Ruchy antyszczepionkowe, antycovidowe itp. to totalna poraż-
ka systemu edukacji i mediów. Z jednej strony, TVP = propaganda 
partii, która z prawdą nie ma nic wspólnego, z drugiej strony, TVN 
serwująca inforozrywkę i też wciskająca kit, tylko nie w stylu PRL, 
ale amerykańskim. Ludzie tracą wiarę w te media (i nic dziwnego), 
niestety alternatywne źródła informacji dla zarobku albo nakarmie-
nia narcyzmu wypisują takie bzdury, 
że w głowie się nie mieści. Chcecie 
samemu się dowiedzieć, jak wygląda 
sytuacja, to wejdźcie w internet, tam 
są artykuły z „Lanceta”, „Science”, 
„Nature” itd. Wyszukajcie, co was in-
teresuje – mechanizm rozprzestrzenia-
nia się, na ile to groźne, czy maseczki pomagają, czy nie, a potem 
do dyskusji. A nie: bo przecież na logikę bardziej możliwe, że Gates 
w porozumieniu z PRZEGLĄDEM spiskują przeciwko mnie, niż że 
trzeba założyć maseczkę na gębę! G… nie logika. 

 Maciek Migdał-Żurawina
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Rączka w rączkę
Chcecie wiedzieć, jak się robi biznesy 
w czasach dojnej zmiany? I jak stare elity 
dogadały się z nowymi elitkami? Pomysł 
jest nawet prostszy niż konstrukcja cepa.
Zbiera się do kupy ekipę, w której są ludzie 
z różnych bajek. Ci, którzy mają kontakty 
i wpływy wśród polityków (Adam Hofman – były rzecznik PiS 
i Michał Wiórkiewicz – były asystent Kaczyńskiego), w policji 
(Mariusz Sokołowski – były rzecznik komendanta głównego 
policji) i w mediach (Igor Janke, Sławomir Jastrzębowski – 
były szef „Super Expressu”). Jeszcze tylko lokal w dobrym 
miejscu. I klienci lecą jak muchy do miodu. Na ich troski naj-
lepsze lekarstwo ma właśnie ta ekipa.

Sieroty po Trumpie
Pozują na twardzieli, ale to raczej 
beksy. Sieroty po Trumpie. Opła-
kują go jak nikt na świecie. Kolejny 
płaczek to Witold Waszczykow-
ski. Czym go tak zafascynował ten 
hochsztapler i błazen? Chyba nie 

tym, że – jak się chwalił – „łapał kobiety za cipki”?
Dla Waszczykowskiego Trump to jeden z tych lepszych pre-
zydentów USA, tak jak Reagan. Może dlatego, że to podobny 
tytan umysłowy.

Bardzo zaradna Fotyga
Tyle lat minęło od nieszczęścia, jakie 
spadło na polską dyplomację, a pa-
mięć o wpadkach Anny Fotygi ciągle 
żyje. Za pierwszego rządu PiS prosto 
z biura Solidarności Fotyga trafiła na 
fotel ministra spraw zagranicznych. 
O jej rządach najlepiej świadczy opi-
nia, że przy niej Waszczykowski i Cza-
putowicz to mężowie stanu.
Wiecznie skrzywiona i nadąsana denerwowała swoimi infan-
tylnymi tekstami nawet pisowszczyków. By trochę odetchnąć, 
wypchnęli ją do Brukseli. I tam, jak przystało na dojną zmia-
nę, przyssała się do cycka tej niecierpianej Unii. Bo czego jak 
czego, ale sprytu tej ekipie nie brakuje. Fotyga urządziła się 
na dobrze płatnej posadce sekretarza generalnego partii Eu-
ropejskich Konserwatystów i Reformatorów. Mówi o sobie: 
„Jesteśmy znaną marką”. Nie słyszeliście o takiej? My też nie.

Lewizna na lewicy
To był smutny poranek dla tych zwolenników lewicy, którzy 
w niedzielę zwykli oglądać programy informacyjne w różnych 
stacjach telewizyjnych.
Najpierw u Rachonia (TVP Info) Marek Balt, europoseł SLD, 
potwierdził, i to który już raz, że jest kompletną niezgułą gu-
biącą się nawet przy wygłaszaniu frazesów. Równolegle Anna 

Maria Żukowska u Witwickiego 
(Polsat News) wygłaszała sloga-
ny i wyćwiczone regułki. Anali-
zy na poziomie gimnazjum. Na 
szczęście do Piaseckiego (TVN 24) 
dopuszczono Joannę Scheuring-
-Wielgus. Zobaczyliśmy kogoś, 
kto mówi z sensem. I myśli.

PRZEBŁYSKI
GI
EŁ
DA

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

47% Polaków w wieku 18-29 lat ma negatywny sto-
sunek do Kościoła, 44% neutralny, a 9% pozytyw-
ny. Kard. Dziwisza źle ocenia 58% badanych przez 
IBRiS (dla „Rzeczpospolitej”).

Ponad 150 tys. dzieci nie ma w czasie pandemii 
dostępu do edukacji, ponieważ są wykluczone cy-
frowo. Brakuje im komputerów w domu lub mają 
zbyt słabe połączenia internetowe (dane ZNP).

Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji 
Informacyjnej, dostał 100 tys. zł i statuetkę ja-
ko nagrodę mediów publicznych. Przyznali mu ją 
mianowani przez PiS zarządcy mediów przejętych 
przez prawicę. Na tę gigantyczną nagrodę złożyli 
się podatnicy. 

Wyparował Fundusz Dróg Samorządowych. 
W 2019 r. sfinansowano z niego 4280 inwestycji 
gminnych i powiatowych za kwotę 3,8 mld zł. Teraz 
będzie to fundusz rządowy. I nie samorządy, ale mi-
nister będzie decydował o każdej złotówce.

Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa, lide-
ra Ekstraklasy, został ukarany czerwoną kartką za 
chamskie zachowanie wobec sędziego Piotra Lasy-
ka; będzie oglądał mecze z trybuny.

Przekop Mierzei Wiślanej jest coraz droższy. Rok 
temu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej zapewniało nas, że będzie to kwota 
880 mln zł. Teraz podniesiono ją do 1,984 mld. Jak 
się skończy na 3 mld, to będzie cud.

Izba Wydawców Prasy, której jako wydawca PRZE-
GLĄDU jesteśmy członkiem, wraz ze 130 firmami 
i 28 organizacjami branżowymi wystąpiła do Komi-
sji Europejskiej z wezwaniem w sprawie Google’a, 
który faworyzuje własne usługi na ogólnych stro-
nach tej wyszukiwarki. Ze szkodą dla wydawców.

Książka prof. Grzegorza W. Kołodki „Czy Chiny 
zbawią świat?” została wyróżniona w tym ro-
ku trzykrotnie. Na hat trick składają się: Summer 
Books 2020 („Financial Times”), Special Book Award 
of China i tytuł bestsellera w Polsce.

Prof. Andrzej Jajszczyk z AGH w Krakowie został 
wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Ba-
dań Naukowych. Będzie w niej odpowiadał za nauki 
fizyczne i techniczne oraz granty na badania.

Jerzy Mamcarz, prezes Związku Polskich Autorów 
i Kompozytorów, na którego ręce kierujemy gratu-
lacje w związku z 75-leciem ZAKR.

Agata Kołodziejczyk, pedagog ze Szkoły Podstawo-
wej nr 16 w Bytomiu, została laureatką Nagrody 
im. Aliny Margolis-Edelman. Doceniono jej pracę 
na rzecz edukacji dzieci romskich i ich integracji ze 
społecznością miasta.

FOT. PARLAMENT EUROPEJSKI (2), TVN24, YOUTUBE



Dlaczego wykonywanych jest tak mało testów 
na obecność koronawirusa?

YTANIE
TYGODNIA

PROF. WALERIA HRYNIEWICZ,
mikrobiolożka

Myślę, że krajowa mikrobiologia 
jest przygotowana do robienia znacz-
nie większej liczby testów, dlatego 
przyczyny obecnej sytuacji praw-
dopodobnie mają charakter ekono-
miczny i organizacyjny. Mamy wielu 
specjalistów, natomiast muszą oni 
dysponować testami i być odpo-
wiednio wynagradzani. Nie możemy 
też oczywiście zapominać o tym, by 
korzystać wyłącznie ze sprawdzonych 
testów i aparatów, bo jedynie wów-
czas dane, które będziemy otrzymy-
wać, będą wiarygodne.

WOJCIECH KONIECZNY,
dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie, senator PPS

Główną przyczyną jest zmiana 
strategii: testujemy tylko pacjen-
tów objawowych, a nie osoby, które 
są podejrzane o zachorowanie na 
COVID-19, poza tym nie testujemy 
objętych kwarantanną. Drugą przy-
czyną jest to, że ludzie niestety nie 
chcą się testować, bo pozytywny 
wynik łączy się z obowiązkiem kwa-
rantanny. Przykładem są właściciele 

firm, którzy nie chcą przerywać dzia-
łalności i nie chcą, by osoby z ich 
otoczenia przerywały pracę.

DR HAB. DOROTA KARKOWSKA,
Fundacja Ius Medicinae

Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na to pytanie ze względu na 
sprzeczne informacje, ale moje roz-
mowy z osobami odpowiedzialnymi 
za robienie testów oraz własne obser-
wacje wskazują cztery główne przy-
czyny. Po pierwsze, od samego po-
czątku nie było jasne, jakiego rodzaju 
badania mają być robione, jakie testy 
zostały sprowadzone i przekazane do 
szpitali itd. Po drugie, przez wiele lat 
po macoszemu traktowano diagno-
stykę, np. likwidowano przyszpital-
ne laboratoria i zlecano ich zadania 
firmom zewnętrznym, często niedo-
statecznie wyposażonym i zatrud-
niającym mało pracowników. Trzecią 
przyczyną, która po kilku miesiącach 
epidemii zapewne traci na znaczeniu, 
jest nieprzygotowanie wielu diagno-
stów do wykonywania określonych 
rodzajów testów. I wreszcie po czwar-
te, pogłębił się problem niedoborów 
personelu, gdyż wielu pracowników 

laboratoriów choruje na COVID-19. 
Wydaje się jednocześnie, że odkąd 
prof. Andrzej Horban stanął na czele 
doradców ministra zdrowia, kwestia 
testów jest stopniowo porządkowana.

Czytelnicy PRZEGLĄDU                     
NINA BARTKIEWICZ

Pieniądze topnieją, gospodarka 
czeka na pracowników, uczniowie 
mają wrócić do szkół, a pisowski rząd 
ma odnieść kolejny sukces...

ARTUR PIE
Ludzie mają gdzieś koronawirusa 

i dzwoniąc do lekarza, nie chcą skie-
rowania na testy. Same z tym proble-
my, a pracować trzeba. Ludzie wciąż 
boją się utraty pracy, skoro co roku 
pracowali z gorączką, to dlaczego te-
raz mają siedzieć w domu?

PIOTR SKIKIEWICZ
W wielu obszarach z tym zwią-

zanych panuje niemoc organizacyj-
na, więc ze względów propagan-
dowych pozostaje metoda „zbijmy 
termometr”.

Not. Michał Sobczyk
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WYWIAD

Robert Walenciak

W ubiegłym tygodniu w natłoku 
emocji to wydarzenie przeszło niezau-
ważone. A szkoda, bo na pewno było 
jednym z najważniejszych w ostatnich 
dniach, jeśli nie najważniejszym. Mo-
wa o decyzji rzecznika dyscyplinar-
nego Prawa i Sprawiedliwości, by 
odwiesić w prawach członków PiS 
15 posłów – z byłym ministrem rolnic-
twa Janem Krzysztofem Ardanowskim 
na czele – którzy głosowali inaczej niż 
klub w sprawie „piątki dla zwierząt”.

Wiadomo, że decyzja rzecznika 
dyscyplinarnego to decyzja Jarosława 
Kaczyńskiego. Skąd więc ten nagły 
przypływ łaskawości prezesa? To też 
odgadnąć nietrudno – ludzie Ardanow-
skiego zaczęli zapowiadać, że utworzą 
w Sejmie własne koło. A wojna ze 
Zbigniewem Ziobrą wkracza w nowy 
etap. Trzeba więc zbierać szable.

•
To jest specyfika polskiej polityki. 

Po lipcowych wyborach prezydenc-
kich wydawało się, że obóz PiS ma 
Polskę na własność i czekają go spo-
kojne rządy przez kolejne trzy lata. Na 
pozycję numer 2 awansowany został 
Mateusz Morawiecki, zapowiedziano 
zresztą, że podczas jesiennego kon-
gresu PiS zostanie mianowany wice-
przewodniczącym partii. 

Spokoju jednak nie było. Najpierw 
Zbigniew Ziobro ogłosił, że trzeba 
wyrzucić do kosza konwencję stam-
bulską i w ogóle dokończyć w Polsce 
„konserwatywną rewolucję”. Potem 
mieliśmy starcie Ziobry z Morawiec-
kim, później zapowiedź rekonstrukcji 
rządu, która skończyła się tym, że Ja-
rosław Kaczyński został wicepremie-
rem nadzorującym m.in. resort Zio-
bry. Po to zresztą wziął to stanowisko.

Wydawało się, że przynajmniej na 
kilka miesięcy walki w łonie Zjedno-
czonej (ha, ha) Prawicy ustaną – nic 
z tych rzeczy. Kruchą równowagę 
na prawicy naruszył sam Kaczyński 
„piątką dla zwierząt”. Tą ustawą chciał 
pozyskać centrum. I gdy to zrobił, 
Platforma zawyła ze strachu. Zupeł-
nie niepotrzebnie. Bo w tym marszu 
Kaczyński nawet nie drgnął, a już od-
padło mu kilkunastu posłów.

Jednocześnie okazało się, że Pol-
ska jest zupełnie nieprzygotowana na 
drugą falę koronawirusa, a Morawiec-
ki, który latem brylował, zaczął się 
widowiskowo topić. Dziś nikt już nie 
mówi, że jest cudownym dzieckiem 
PiS, tylko pyta, czy przetrwa obecny 
kryzys. A są i tacy, którzy pytają, na 
kogo PiS go wymieni.

Jakby mało było awantur, Kaczyń-
ski uruchomił kolejną – dając Julii 
Przyłębskiej zielone światło dla wyro-
ku zaostrzającego ustawę antyabor-
cyjną. Prezes PiS zakładał, że w ten 
sposób spacyfikuje rosnącą w siłę 
skrajną prawicę, Konfederację i zio-
browców. Przejmie ich postulaty, od-
bierze zwolenników. Ale się przeliczył 
– wypchnął na ulice polskich miast 
setki tysięcy demonstrujących kobiet   
i rozpętał kolejną wojnę kulturową. 
Zamiast więc Ziobrę spacyfikować, 
dał mu tlen.

Do tego pojawił się impuls z Unii 
Europejskiej. Otóż kilkanaście dni 
przed terminem ratyfikacji budżetu 
Unii na lata 2021-2027 i związanego 
z nim Funduszu Odbudowy posłowie 
Parlamentu Europejskiego wynego-
cjowali nowy kształt mechanizmu 
warunkującego, tzw. pieniądze za pra-
worządność (pisałem o tym tydzień 
temu). To rozporządzenie weszło już 
w życie podczas głosowania 16 listo-
pada, i to stosunkiem głosów 25:2 
(przeciw były tylko Warszawa i Buda-
peszt). Pozwala ono blokować trans-
fery unijnych pieniędzy do państw, 
które łamią praworządność.

Nikt nie ma złudzeń – twórcy tych 
zapisów mieli na myśli Polskę i Wę-
gry. Dwa kraje, których władze łamią 
praworządność, lekceważąc nie tylko 
ostrzeżenia unijnych urzędników, ale 
i wyroki Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. Przykład z ostatnich 
dni to sprawa sędziego Igora Tulei. 

Wróćmy jednak do mechanizmu 
warunkującego. Gdy podczas nego-
cjacji Parlament Europejski-prezyden-
cja UE został on na nowo zdefiniowa-
ny, w PiS wybuchł alarm. Uznano, że 
może on rządom tej partii zaszkodzić. 
Że Unia, dając w najbliższych latach 
Polsce pieniądze (bagatela – równo-
wartość ok. 750 mld zł), będzie sta-
wiała warunki dotyczące praworząd-
ności. Kaczyński zareagował – jak to 
on, w sposób najtwardszy. Ogłosił 
w wywiadzie dla „Gazety Polskiej Co-
dziennie”, że jeśli ten mechanizm zo-
stanie wprowadzony, Polska zawetuje 
unijny budżet i Fundusz Odbudowy. 

Przypomnijmy – budżet na lata 
2021-2027 to 1,074 bln euro, z cze-
go Polsce ma przypaść 94 mld eu-
ro. Fundusz Odbudowy to z kolei 
750 mld euro, z czego Polska dostanie 
64 mld euro. Tymi pieniędzmi zdążył 
już się pochwalić w lipcu Mateusz 
Morawiecki. Miały one ratować pro-
sperity nad Wisłą i popularność PiS.

A tu nagle wszystko się zawaliło. 
A nawet gorzej – bo do gry wszedł 
Zbigniew Ziobro. Na całego.

•
Ziobro niespodziewanie zwołał 

konferencję prasową i zażądał na 
niej od Mateusza Morawieckiego, 
by zawetował budżet Unii. W prze-
ciwnym razie – zagroził – premier 
straci jego zaufanie. Tak oto mini-
ster sprawiedliwości zaczął kiero-
wać polityką zagraniczną i wydawać  
polecenia premierowi.

Ale konferencja Ziobry była zaled-
wie początkiem. Zaraz potem wszyst-
kie związane z PiS media rozpoczęły 
dobrze przygotowaną kanonadę 
propagandową. Większość Polaków 
popiera naszą obecność w Unii. Po-
litycy prawicy powtarzają więc co 
drugie zdanie, że chcemy być w Unii. 
Chcemy dostawać z niej pieniądze. 
Problem w tym, że Unia się zmieniła.  

KTO KOGO?
Wojna z Brukselą jest tylko pretekstem. 
To kolejne starcie Ziobry z Kaczyńskim

Minister sprawiedliwości zaczął kierować polityką 
zagraniczną i wydawać polecenia premierowi.
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Nie do takiej wchodziliśmy. Przestaje 
być Unią suwerennych państw, a sta-
je się „dyktatem” Brukseli. Dlatego 
Polska musi postawić weto, bo ina-
czej utraci suwerenność. Mainstream 
Unii Europejskiej (czytaj: Niemcy) bę-
dzie Polsce dyktować, jak ma postę-
pować. Pod groźbą cofnięcia unijnych 
dotacji. A praworządność, czy też jej 
brak, będzie tylko pretekstem do in-
terwencji w polskie sprawy.

Sam Ziobro powtarza taką oto 
zbitkę słowną: tzw. unijna prawo-
rządność. Sugeruje, że z prawdziwą 
praworządnością nie ma ona nic 
wspólnego. A jego współpracownicy 
dodają, że za chwilę Unia będzie nam 
nakazywać małżeństwa homoseksu-
alne z prawem do adopcji dzieci. I re-
lokować imigrantów.

W ostatnich dniach do powtarza-
nych fraz Ziobro dodał jeszcze jedną: 
że premier ma moralny obowiązek 
zawetować budżet. Że to dowód  
jego patriotyzmu.

Na dobrą sprawę rządzący nie mó-
wią nic poza tym, co w czasie kampa-
nii prezydenckiej mówił Andrzej Duda 
– że nie będą nam tu obcy, w obcych 
językach mówić, jak mamy żyć, że 
prawica jest za niepodległością, 
a liberałowie chcą Polskę sprze-
dawać i służą obcym, że jesteśmy  
dumnym narodem…

•
Można to podsumować: prawica 

odgrzewa stare triki. Ale one wciąż 
są skuteczne. Szarża Ziobry przyno-
si rezultaty. On narzuca ton, inni mu 

sekundują. O tym, że sprawę od-
rzucenia mechanizmu pieniądze za 
praworządność trzeba postawić na 
ostrzu noża, grożąc wetem wobec bu-
dżetu, powiedział w Sejmie Jarosław 
Kaczyński. Tak też brzmiało wystąpie-
nie Mateusza Morawieckiego. Plan 
ten poparł również Andrzej Duda.

Na prawicy nikt tezom Ziobry się 
nie sprzeciwia. Choć na dobrą sprawę 
to z jego powodu Polska ma w Unii 
kłopoty. Bo to przecież Ziobro od pię-
ciu lat prowadzi „reformę” sądów – 
i robi to tak nieudolnie, że PiS do dziś 
sądów nie kontroluje, a Unia przygo-
towała mechanizm warunkujący. Jak 
widać, nie ma to znaczenia. 

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno 
–  Ziobro i jego współpracownicy byli 
na okrągło w programach TVP Info. 
A podobno jakiś czas temu na pole-
cenie Kaczyńskiego w TVP Info ich 
pomijano. Tym razem relacje były 
tylko o nich i dotyczyły weta. Czy to 
oznacza, że Kaczyński stawia teraz na 
Ziobrę? A może przeciwnie – Jacek 
Kurski, prezes TVP, na niego stawia? 
I Kaczyńskiego już się nie boi…

•
Nie miejmy złudzeń. Tak rozkręcona 

kampania to element nacisku. Nie na 
Unię Europejską. Politycy niemieccy, 
hiszpańscy, francuscy itd. TVP Info 
nie oglądają. Ten nacisk służy inne-
mu celowi – kształtowaniu poglądów 

wyborców prawicy i jej działaczy. 
W ten sposób Ziobro zagania Mora-
wieckiego do narożnika. Bo jeżeli pre-
mier budżet Unii zawetuje, dla twarde-
go elektoratu będzie wykonawcą woli 
Ziobry. A dla tego bardziej umiarkowa-
nego – niemądrym człowiekiem, na 
dodatek bez charakteru, który polskich 
przedsiębiorców, rolników itd. pozba-
wił setek miliardów złotych. W ten 
sposób strzeli sobie w głowę.

A jeżeli Morawiecki zawrze z Unią 
umowę? Wówczas Ziobro będzie mu 
zarzucał, że się złamał, ustąpił, zdra-
dził Polskę.

Dobrego rozwiązania dla premiera 
nie ma. Sam wpadł w pułapkę anty-
europejskiej retoryki. Tylko że dziś los 
Morawieckiego jest już sprawą dru-
gorzędną. Bo, owszem, te uderzenia 
są w niego kierowane, ale poprzez 
niego – w Jarosława Kaczyńskiego. 

Cóż bowiem widzimy – oto w krót-
kim czasie przeciw Kaczyńskiemu wy-
stąpili minister rolnictwa, prezydent, 
minister sprawiedliwości, wiceprezes 
PiS (Antoni Macierewicz oskarża-
jąc  policję, że 11 listopada „strzelała 
do polskich patriotów”) i – wiele na 
to wskazuje – prezes telewizji, któ-
ry szeroko otworzył dla ziobrystów 

swoje programy. Wygląda więc na 
to, że przywództwo Kaczyńskiego na 
polskiej prawicy jest kontestowane. 
Na prawo od PiS, czy też od dawnego 
zakonu PC, tworzy się nowa formacja. 
Gotowa współdziałać z Konfederacją, 
bliska o. Rydzykowi, wrogo nastawio-
na do Unii Europejskiej. 

Ta formacja ma swoich liderów 
i swoją ideologię, którą narzuca 
reszcie prawicy, jest bowiem jej naj-
bardziej dynamiczną częścią. Nie po-
wstaje z niczego – tworzyła się od lat, 
ale wcześniej Kaczyńskiemu udawało 
się ją pacyfikować. Teraz już się nie 
udaje. Teraz prezes musi z nią się li-
czyć, dogadywać, a może i walczyć. 

To także sprawa generacyjna. 
Wokół niego widzimy polityków za-
awansowanych wiekowo, wokół Zio-
bry – 30-latków. I to takich, którzy nie 
ukrywają, że chcą przejąć rządy na 
prawicy. Nie czują respektu przed Ka-
czyńskim i nie mają zahamowań.

•
A Bruksela? A debata o prawo-

rządności w Polsce? Widać coraz 

Na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro zażądał od Mateusza Morawieckiego 
zawetowania budżetu Unii, 16 listopada 2020 r. 

FOT. TOMASZ PACZOS/FOTONOVA

Przywództwo Kaczyńskiego na prawicy jest kontestowane.
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Rozmawia Robert Walenciak

Jarosław Kaczyński ogłosił w Sej-
mie, że Polska powinna zawetować 
unijny budżet. Z powodu mechani-
zmu pieniądze za praworządność. 
„To jest zupełnie oczywiste, bo to 
byłaby utrata suwerenności nasze-
go kraju”, mówił. Czy pieniądze  
za praworządność odbierają  
Polsce suwerenność?

– Musielibyśmy wtedy powie-
dzieć, że odbierają wszystkim innym. 
Wszystkim 27 państwom Unii.

– Nie chcę się posługiwać okle-
panym argumentem, że 25 krajów 
członkowskich inaczej patrzy na to 
niż rząd Morawieckiego. Ale przyj-
mując założenie, że mechanizm wa-
runkowości ma jakiś związek z utratą 
suwerenności, musielibyśmy też 
przyjąć, że wszystkie pozostałe pań-
stwa Unii są jak lemingi idące w prze-
paść, nie wiedzą, co je czeka, i tylko 
jedna Polska, dalekosiężnie patrząc, 
mówi, jak powinny wyglądać prawo 
i wartości europejskie.
Z drugiej strony czytam, że Kon-
ferencja Przewodniczących Parla-
mentu Europejskiego ogłosiła, że 
żadnych negocjacji już nie będzie. 
Że budżet, Fundusz Odbudowy 
i mechanizm warunkujący  
to sprawy już zamknięte. 

– To samo powiedział Mark Rutte, 
premier Holandii. I gdyby innym pre-
mierom chciało się zabrać głos w tej 
sprawie, zapewne powiedzieliby to 
samo. Otwarcie, jak Rutte.
Premier Słowenii mówi inaczej…

– W sumie to człowiek z tej samej 
paczki politycznej co jego mentor 
Orbán. Ale popatrzmy – kolejnych 
kandydatów nie widać. Popatrzmy 
na liczby, a one dają obraz jedno-
znaczny – 25:2. Taki jest w każdym 
razie wynik podliczenia stanowisk 
podczas głosowania w poniedziałek, 

podczas obrad Komitetu Stałych 
Przedstawicieli, Coreper. Tylko to się 
liczy w tej chwili. A jeżeli ktoś chce 
się wykazać postawą dobrego wuj-
ka, który pomaga w osiągnięciu tzw. 
kompromisu… Janez Janša, premier 
Słowenii, jest postacią w Unii margi-
nalną. Zwłaszcza że sytuacja w tym 
kraju dość często się zmienia.
Jak w takim razie Unia patrzy 
na Polskę i Węgry?

– Na podstawie informacji, 
które do mnie docierają, lektur, 
doświadczenia widzę jasno, że jest 
nastrój zdenerwowania, że mimo 
wszystko Polska zdecydowała się 
na blokowanie budżetu. Co prawda, 
nie jest to zaskoczenie, ale jest zde-
nerwowanie – że grzesznik usiłuje 
zapewnić sobie bezkarność po wsze 
czasy, szantażując innych blokadą 
dostępu do środków pilnie potrzeb-
nych, by wyprowadzić gospodarki 
na prostą, by ratować miejsca pracy. 
I jest taka atmosfera, że nawet jeśli 
trzeba będzie jakiś dokument na-
prędce skonstruować i rzucić go Po-
lakom i Węgrom jako listek figowy, 
podać go Morawieckiemu i Orbáno-
wi – pokażcie w kraju, że coś uzy-
skaliście – nie ma woli, by było to 
coś poza ogólną deklaracją. Nie ma 
mowy, by był to dokument mający 
znaczenie prawne, w tym sensie, 
że narzucałby instytucjom i rządom 
państw członkowskich jedną zawę-
żoną interpretację. Jakiś „listek figo-
wy” zostanie zatem skonstruowany. 
Ale nie będzie on zbyt duży.
Spodziewa się pan dokumentu, 
który będzie jakoś łagodził zapisy 
mechanizmu warunkującego? 

– Uważałbym to za rozwiąza-
nie z rodzaju maksymalnych, jeśli 
chodzi o elastyczność partnerów. 
Na zasadzie – coś tym grzeszni-
kom trzeba dać. Wiadomo, to czar-
ne owce, ale są częścią rodziny. 
Wyrzucić ich nie można, musimy 

Jakiś „listek figowy” zostanie 
skonstruowany. Ale nie będzie zbyt duży

Polska-Unia: 
weto czy kompromis?

wyraźniej, że to pretekst do politycz-
nej rozgrywki, że bitwa o mechanizm 
pieniądze za praworządność to dla 
większości polityków i wyborców PiS 
wojna o symbole. O „suwerenność”. 
I Ziobro jako ten, który o nią naj-
głośniej walczy, wygrywa tu najwięcej.

Gdy więc szef PO Borys Budka 
woła do PiS: „Praworządność ozna-
cza, że nie będziecie mogli bezkarnie 
kraść, że nie będziecie mogli w spo-
sób bezkarny usuwać sędziów, któ-
rzy wam podpadli”, jest to uderzanie 
grochem o ścianę. Bo cóż znaczą ta-
kie oskarżenia, gdy sprawa dotyczy 
niepodległości kraju? I to „zagrożonej 
przez Niemców”.

•
Gdyby kierować się logiką, woj-

na z Unią o praworządność powin-
na dość szybko stracić temperaturę. 
Niemal wszyscy ją obserwujący prze-
widują, że niemiecka prezydencja 
uzgodni z Morawieckim i Orbánem 
treść dodatkowego oświadczenia, 
które rozmyje zasady mechanizmu 
pieniądze za praworządność. Tak by 
wszyscy ogłosili sukces. Morawiecki 
i Orbán – że wyrwali zęby „niebez-
piecznym” zapisom. Unia – że uchwa-
lono budżet i Fundusz Odbudowy. I że 
mechanizm warunkujący też się ostał. 
W tym kierunku to wszystko zmierza.

Owszem, nie brakuje w Unii wpły-
wowych postaci, które chciałyby star-
cia z Polską i Węgrami i efektownego 
zwycięstwa. Namawiają do tego Guy 
Verhofstadt, lider liberałów, a także 
George Soros – że Unia nie może iść 
na kompromis, bo się skompromituje. 
Soros pisze, że weto Polski i Węgier 
wobec budżetu UE i Funduszu Odbu-
dowy powinno zostać ominięte. Stary 
budżet powinien zostać przedłużony 
o rok, a Fundusz Odbudowy opraco-
wany od nowa. „W tej sytuacji Polska 
i Węgry ryzykują, że nie otrzymają 
żadnych funduszy ze względu na kry-
terium praworządności”, przekonuje. 
Ale są to raczej głosy mniejszości.

I tak można by zakończyć te roz-
ważania, gdyby nie dwa fakty. Po 
pierwsze, w sprawie jest tyle emocji, 
że może ona łatwo wymknąć się spod 
władzy rozumu. A po drugie, prze-
cież nie o praworządność i budżet 
Unii w tej całej awanturze chodzi. To 
nie jest najważniejsze. Przynajmniej 
w Warszawie. Szybkiego końca więc 
się nie spodziewajmy.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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z nimi się męczyć, ale coś im trzeba 
dać. Niedużego.
A czy Unia ma plan B, o którym 
mówił Mark Rutte bądź Guy 
Verhofstadt? Na przykład zbudowa-
nia nowego Funduszu Odbudowy, 
ale już tylko dla 25 państw,  
bez Polski i Węgier?

– Jeśli wierzyć opiniom wyraża-
nym publicznie przez rozmaitych 
graczy, czy to z Parlamentu Euro-
pejskiego, czy z niektórych państw 
członkowskich, wygląda na to, że 
nie ma żadnego planu B, żadnego 
wariantu zapasowego, do szybkiego 
uruchomienia.
A w dłuższej perspektywie?

– W Unii trwają różne prace kon-
cepcyjne. Do pomyślenia jest więc 
skonstruowanie, na wzór umowy 
z Schengen, umowy międzyrządo-
wej, która, posługując się instytucja-
mi Unii jako wykonawcami, ciałami 
zarządzającymi funkcjonowaniem 
takiej maszynerii, operowałaby fun-
duszem stworzonym już nie jako 
uzupełnienie do wieloletniego bu-
dżetu Unii Europejskiej, lecz jako 

całkowicie odrębny instrument fi-
nansowy. Ale to nie jest proste. 
Bo oznaczałoby podjęcie od nowa 
dyskusji nad kształtem takiego fun-
duszu. Dyskusji o tym, jak rozłożyć 
ryzyka między krajami partycypują-
cymi, jakie dać warunki brzegowe 
partycypacji, w jaki sposób miałoby 
to być zarządzane. I jak spłacane by-
łyby długi. Krótko mówiąc, to nie jest 
coś, co da się wykonać w dwa czy 
trzy tygodnie. 
To ile potrzeba czasu?

– Taki instrument większość 
państw członkowskich jest w stanie 
względnie szybko, czyli w ciągu paru 
miesięcy, uzgodnić i w ciągu kolej-
nych kilku miesięcy uruchomić. Tak 
czy inaczej, oznaczałoby to opóźnie-
nie w stosunku do obecnej konstruk-
cji, jaką jest Fundusz Odbudowy.
A jaki wpływ na budżet będzie 
miało weto? Eksperci PiS mó-
wią, że jeśli chodzi o Polskę – to 
dobry. Bo będzie obowiązywało 
prowizorium, czyli budżet na rok 
2020, a on dla Polski jest lepszy  
niż budżet na lata 2021-2027.

– Tylko że w takim prowizo-
rium nie będzie żadnej podstawy 
prawnej do kontynuacji kilkudzie-
sięciu programów sektorowych, 
a w związku z tym nie można bę-
dzie zaciągać żadnych zobowiązań 
ani rozpisywać konkursów o środki 
na takie rzeczy jak badania nauko-
we i rozwój, wymiana studencka, 
ochrona środowiska… Tego rodzaju 
programów jest ponad 40.
Ale dopłaty dla rolników nie zosta-
łyby zatrzymane.

– Nie. One idą odrębnym try-
bem. Zamrożone natomiast zostaną 
wydatki na rozwój obszarów wiej-
skich. Tu nic już nie będzie. Będą 
pieniądze na administrację unijną, 
na pomoc humanitarną, na dokoń-
czenie wcześniejszych programów. 
I koniec. Większość środków nie 
będzie mogła być dystrybuowana. 
Ucierpią więc wszyscy, od Malty aż 
po Niemcy. To jest walnięcie każde-
go kijem w głowę.
Jednak Mateusz Morawiecki 
mówi, że jesteśmy najlepszymi 
Europejczykami.

– Gdyby ktoś, zdanie po zdaniu, ro-
zebrał na czynniki pierwsze kłamstwa 
wygłoszone przez premiera Mora-
wieckiego w Sejmie, te banialuki, ten 
strumień świadomości… Przemówie-
nie było dla uszu Kaczyńskiego i przy 

okazji Ziobry. Żeby neutralizować 
Ziobrę, a Kaczyńskiemu potwierdzić, 
jakim wiernym jestem żołnierzem. 
Nie było w tym ani jednego argu-
mentu, który mógłby kogokolwiek 
w Europie przekonać do złagodzenia 
stanowiska wobec Polski w sprawie 
rozporządzenia o respektowaniu re-
guł praworządności.
Mamy zatem sytuację, w której 
pędzą na siebie dwa samochody 
i przegra ten, kto pierwszy nie wy-
trzyma, skręci?

– Uważam, że nie wolno dać 
wygrać Orbánowi i Kaczyńskiemu. 
W istocie jest to swoisty moment 
prawdy. To nie jest być albo nie być 
Unii, bo w tej czy innej postaci inte-
gracja europejska w przewidywalnej 
przyszłości będzie trwać. Może na-
wet się rozwijać. Natomiast powie-
dzieć: sprawdzam tym dwóm czar-
nym owcom – trzeba. Nie można 
się cofać przed absurdalnymi żąda-
niami. Jak słyszę premiera rządu RP 
deklamującego: my bronimy prawa 
europejskiego, my bronimy wartości 
europejskich, równości państw, kie-
rujemy się europejską racją stanu, 
walczymy o Fundusz Odbudowy… 
On to wszystko literalnie powiedział. 
To nie mieści się w głowie!
Że co innego się mówi, 
a co innego robi?

– W Europie politycy wiedzą, że 
czasami teatr polityczny jest koniecz-
ny – dla własnej publiczności, by ze-
wrzeć szeregi. Ale przecież te słowa 
mają się nijak do rzeczywistości.
Co więc zrobią politycy unijni?

– Mam wrażenie, że będą bardziej 
zdeterminowani. Najpierw zapytają 
premiera: co możemy zrobić, żebyś 
mógł dać budżetowi Unii zielone 
światło? Bo my możemy ci dać taki 
tekst, kilkuzdaniowy, a ty ogłosisz, że 
to twój sukces. Ewentualnie komisarz 
ds. budżetowych UE może to przed-
stawić jako deklarację Komisji Euro-
pejskiej, to możemy dać, więcej nie. 
A jak ty i Węgier wetujecie – to wra-
cajcie do siebie i wymyślcie, jak wyjść 
z impasu, w który sami się wprowa-
dziliście. Teraz to wasza kolej.
Jak zatem to się skończy?

– To próba sił. Jest to pewien mo-
ment prawdy instytucjonalno-finan-
sowej. Taki, w którym trzeba sobie 
powiedzieć jasno, gdzie kto chce być 
w Unii. Albo niekoniecznie w Unii.

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

JAN TRUSZCZYŃSKI
– były ambasador RP przy Unii 
Europejskiej. Podsekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Były wiceminister 
spraw zagranicznych. Po odejściu 
z MSZ pracował w strukturach 
UE, m.in. na stanowisku dyrektora 
generalnego ds. edukacji i kultury UE.

FOT. PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI
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Anna Brzeska

11 listopada – 28-latka zamordo-
wana nożem przez byłego partnera 
na oczach dwuletniej córki na drodze 
w okolicy miejscowości Kopydłówek 
w Wielkopolsce. Zaledwie trzy mie-
siące wcześniej na jednym z zielono-
górskich osiedli 62-letni mężczyzna 
zaatakował nożem żonę, a następ-
nie popełnił samobójstwo, skacząc 
z 10. piętra. Również w lipcu, w sen-
nym miasteczku Nowy Staw nie-
opodal Malborka, kompletnie pijany 
mężczyzna zabił siostrę i partnerkę. 

Tych morderstw – najgorszych 
z możliwych finałów smutnych hi-
storii o przemocy domowej – jest 
co roku oczywiście znacznie więcej. 
Katowane i zabijane są też dzieci, 
również te malutkie, oraz mężczyź-
ni, choć oni częściej doświadczają 
przemocy psychicznej niż fizycznej. 
Krzywdzone osoby cierpią latami, 
często w milczeniu – boją się, że jeśli 
komuś powiedzą i dowie się o tym 
ich kat, będą kolejnymi ofiarami z na-
główków w gazetach. Wymierzona 
ewentualnie przez sąd spóźniona 
sprawiedliwość nie wróci im życia.

W feralnym 2020 r. piekło prze-
mocy domowej jeszcze poszerzy-
ło zasięg – pandemia więzi ludzi 
w domach z przemocowymi part-
nerami, rodzicami, dziećmi, innymi  
członkami rodziny.

Druga fala, czyli policja znów 
nie przyjedzie

Nie ma jeszcze oficjalnych da-
nych za ten rok, ale najczarniejsze 
przypuszczenia – że może być go-
rzej niż podczas wiosennego lock-
downu – potwierdzają ekspertki zaj-
mujące się zawodowo problemem  
przemocy domowej.

Zresztą, jak przyznaje Renata 
Durda, kierowniczka Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebie-
ska Linia, policyjne statystyki i tak 
nie oddadzą skali problemu: – Na 
wiosnę pokazały one wręcz spadek 
liczby interwencji w okresie styczeń-
-marzec w porównaniu z poprzed-
nim rokiem, czym rzecznik prasowy 
Komendy Głównej Policji nawet 
chwalił się w mediach. Tymczasem 
prawda jest taka, że od wiosny poli-
cjanci muszą się zajmować kontrolo-
waniem obywateli na kwarantannie 

i mnóstwem innych zadań związa-
nych z covidem – do interwencji 
domowych jeżdżą więc rzadziej. 
Ludzie częściej zgłaszają się do nas, 
a zdarzyły się i takie opowieści: 
„Tak, dzwoniłam na policję, ale dy-
żurny powiedział: My tu jeździmy na 
kwarantanny, a pani dzwoni z jakąś 
pierdołą. Niech pani pogada z mę-
żem i niech się państwo dogadają”. 
Oczywiście nie mamy pewności, czy 
istotnie tak było, ale wiadomo, że na 
policję trudniej się dodzwonić i do-
czekać interwencji.

Zdaniem ekspertki od wiosny sy-
tuacja wcale się nie poprawiła. – Za-
mknięcie nas w domach wciąż po-
woduje, że wszystko, co się w nich 
dzieje, nabrzmiewa jeszcze bardziej. 
Wzrost liczby przypadków przemo-
cy jest spowodowany napięciami, 
które w miarę upływu czasu tylko 
się nasilają. W dodatku przybywa 
osób mających problemy ekono-
miczne lub zdrowotne – te ostatnie 
związane są nie tylko z covidem, ale 
też zaniedbaniem leczenia innych 
chorób z powodu ograniczonej  
dostępności do lekarza.

Agresja wynika również z tego 
– dodaje Renata Durda – że przez 

Przemocowe 
piekło trwa

Mnóstwo osób jest na kwarantannie, 
pozamykanych w domach. Napięcia 

tylko się nasilają i prowadzą do agresji

FOT. ADOBESTOCK
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pandemię ludzie musieli odłożyć 
różne rzeczy, np. wyjazdy w celach 
wypoczynkowych czy zawodowych. 
– Do tego dochodzi przedłużająca 
się obecność dzieci w domu i troska 
o to, jak wygląda jakość ich naucza-
nia, konieczność dopilnowania tego 
procesu i pogodzenia go z obowiąz-
kami zawodowymi. Często wysoki 
poziom frustracji jest odreagowywa-
ny agresją – wyjaśnia.

Monika Perdjon, terapeutka 
i interwentka kryzysowa w Centrum 
Praw Kobiet: – Nie mamy oficjalne-
go lockdownu, ale mnóstwo osób 
jest na kwarantannie, pozamyka-
nych w domach. W efekcie widzimy 
jeszcze większy wzrost interwencji 
w sprawie przemocy wobec kobiet 
i dzieci. W marcu odnotowałyśmy 
wzrost liczby połączeń na nasz te-
lefon zaufania o 50% – na począt-
ku roku było to ok. 100 telefonów 
miesięcznie, w marcu już 150. Na 
czacie natomiast w pierwszej fa-
li pandemii miałyśmy ok. 250-300 
interwencji. Teraz, po wakacjach, 
znów mamy ok. 200 czatowych 
zgłoszeń. Trudno powiedzieć, ile 
było ostatnio telefonów, ale do nich 
trzeba jeszcze doliczyć zgłoszenia 
od osób, które do nas przychodzą, 
by założyć kartę, spotkać się z psy-
chologiem czy prawnikiem. Wzrost 
zachowań agresywnych wobec 
dzieci notuje też Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę.

Renata Durda również nie jest 
w stanie podać dokładnej liczby 
telefonów do Niebieskiej Linii: 
– Prowadzona przez nas poradnia 
telefoniczna działa od godz. 12 do 
18. W tym czasie telefon i tak od 
lat dzwoni non stop, więc fizycz-
nie nie może już dzwonić częściej. 
Jedynym wskaźnikiem, że tele-
fonów do nas jest więcej, są inne 
nasze numery – na które ludzie 
dzwonią, nie mogąc dodzwonić się  
na numer poradni.

Ekspertka mówi, że obecnie 
dzwonią z bardziej skomplikowany-
mi sprawami: – Gdy podsuwamy 
jakieś sposoby rozwiązania proble-
mów, odpowiadają: „Tu i tu już by-
łem i dzwoniłem, ale nic nie można 
załatwić, bo jest pandemia”. Tak jest 
np. w sądach – mamy zgłoszenia od 
osób, które już wiele miesięcy temu 
myślały, że zaraz zapadnie wyrok 
w kluczowych dla nich sprawach. 
Jednak przez to, że te w ogóle nie 

były procedowane, wciąż nie mogą 
liczyć na poprawę swojej sytuacji.

Spóźniona ustawa

Jak z przemocowym kryzysem 
radzi sobie państwo? – Kiepsko – ko-
mentuje ekspertka z Niebieskiej Linii. 
– Od wielu lat czekaliśmy na ustawę 
antyprzemocową, wprowadzającą 
możliwość wydawania przez służby 
mundurowe nakazu natychmiasto-
wego opuszczenia lokalu na 14 dni 
i zakazu zbliżania się do niego przez 
sprawcę przemocy domowej (osoba 
doznająca przemocy będzie mogła 
w tym czasie złożyć wniosek do są-
du o przedłużenie zakazu powrotu 
sprawcy do lokalu). W końcu w maju 
podpisano ustawę, ale przewidzia-
no dla niej aż sześciomiesięczne 
vacatio legis. Bardzo nas to rozcza-
rowało, ponieważ w czasie pandemii 
właściwie tylko policja interweniuje 
bezpośrednio – dlatego tak ważne 
było, by ustawa przynosząca służ-
bom mundurowym nowe narzędzia 
weszła w życie jak najszybciej. Ale 
tak się nie stało. Teraz zresztą to bez 
znaczenia, bo ustawa zacznie działać 
od 30 listopada.

Niestety, wejście w życie nowych 
przepisów wcale nie musi oznaczać 
szybkiej poprawy sytuacji. – Od funk-
cjonariuszy policji słyszę, że nie czują 
się przygotowani do ich wdrażania 
– mówi dalej Renata Durda. – Do tej 
pory nie otrzymali formularzy, któ-
re będą musieli wypełniać, chcąc 

skorzystać z nowych uprawnień. 
A wiemy, że jest ich naprawdę du-
żo i to, jak będą wypełniane, będzie 
miało ważne konsekwencje prawne, 
zarówno dla osób, wobec których bę-
dą stosowane, jak i dla policjantów. 
W związku z tym trzeba było te for-
mularze dać policji do ręki wcześniej. 
To jednak się nie stało. I niestety po-
licjanci już teraz zapowiadają, że nie 
będą stosować nowych przepisów 
w obawie przed służbowymi kon-
sekwencjami niewłaściwego użycia 
uprawnień. Mówią nam: „Będziemy 
robić to, co do tej pory, czyli przeka-
zywać sprawę prokuratorowi”. A wia-
domo, że jeśli zamiast policjanta de-
cyduje prokurator, który z kolei musi 
się zwrócić do sądu itd., to prawdo-
podobieństwo, że sprawca zostanie 
natychmiast odizolowany, zaczyna 
się dramatycznie zmniejszać.

Dlaczego policjanci są tak słabo 
przygotowani? – Policja miała wpraw-
dzie zdalne szkolenia z nowej ustawy, 
ale, jak mówi nam większość funkcjo-
nariuszy, z którymi rozmawiamy, na 
komendach często nie ma właściwe-
go sprzętu do szkoleń czy dostatecz-
nie sprawnych łączy internetowych 
– wyjaśnia ekspertka. – Wielu przy-
znaje, że słyszało podczas szkoleń 
co piąte zdanie albo w ogóle nic, bo 
połączenie się rwało. Co więcej, szko-
lenia prowadzili głównie pracownicy 
Ministerstwa Sprawiedliwości, opo-
wiadający o przepisach prawnych, 
ale niepotrafiący ich osadzić w prak-
tyce pracy policjanta. Na szkoleniach 
organizowanych przez nas słyszymy 
więc: „My tu się od pani w pół godzi-
ny dowiedzieliśmy trzy razy tyle, co 
na szkoleniach organizowanych przez 
urzędników. I nareszcie wiemy, o co 
tu chodzi”. Bo ustawodawcy dobrze 
przewidzieli różne trudności, które 
mogą wystąpić podczas interwencji, 
ale trzeba to jeszcze przekazać poli-
cjantom ludzkim językiem.

Jak zwraca uwagę ekspertka Nie-
bieskiej Linii, pracownicy socjalni, 
nauczyciele, policjanci nadal są sła-
bo przygotowani choćby do tego, 
by przez różne kanały internetowe 
wymieniać się danymi osobowymi 
tych, którym trzeba udzielić pomo-
cy. – Pytają, czy mogą to robić przez 
internet, czy to jest bezpieczne itd. – 
mówi. Ośrodki pomocy społecznej, 
choć to pierwsza linia frontu walki 
z przemocą, nie otrzymały żadnych 
konkretnych wytycznych, jak ma 

Doświadczasz przemocy lub widzisz, 
że ktoś ją stosuje? 

Przydadzą ci się te adresy i telefony:

Poradnia Telefoniczna Niebieskiej 
Linii IPZ – 22 668 70 00, 

czynna w godz. 12-18; 
www.niebieskalinia.pl

Centrum Praw Kobiet – cpk.org.pl, 
na stronie w prawym dolnym rogu 

znajduje się okienko czatu, natomiast 
w zakładce „kontakt” lokalne numery 

telefonów ośrodków centrum

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – 
fdds.pl

Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży FDDS – 116 111, 

czynny codziennie w godz. 12-2



wyglądać ich praca w terenie pod-
czas pandemii. – Ich pracownikom 
tłumaczymy, jak korzystać z platform 
do połączeń wideo, bo nikt im tego 
nie wyjaśnił ani nie dostarczył do 
tego sprzętu. Gdy robię superwizję 
dla pracowników socjalnych, pięć 
osób siedzi przy jednym kompute-
rze, bo tylko ten jeden ma kamerę 
i mikrofon – opowiada. – A przecież 
to oni podczas lockdownu zakładali 
niewygodne kombinezony, maski, 
wozili ludziom obiady. Pomagają też 
w różnych sprawach dotyczących 
nauki dzieci itd. Nigdy nie usłyszałam 
jednak, żeby przedstawiciele władzy 
ich docenili, nie wspominając o gra-
tyfikacji finansowej.

Monika Perdjon dodaje, że pań-
stwo nie przewidziało żadnych 
nowych miejsc noclegowych czy 
punktów, gdzie osoba doświadcza-
jąca przemocy mogłaby się schronić 
i przebywać, zanim znajdzie pracę, 
mieszkanie czy pójdzie na terapię.

Opowiada poza tym o kolejnym 
skutku pandemii: – W niektórych 
ośrodkach zapewniających schro-
nienie doświadczającym przemocy 
trzeba najpierw odbyć kwarantannę. 
Ale jak może odbyć kwarantannę 
ktoś, kto nie ma dokąd uciec? Miały-
śmy też taką sytuację, że szukałyśmy 
ośrodka dla dziewczyny z myślami 
samobójczymi – okazało się, że mu-
siałaby odbyć kwarantannę w osob-
nym pokoju, oddzielonym od resz-
ty ośrodka. A przecież izolowanie 
kogoś w takim stanie psychicznym 
może się skończyć tragicznie.

Utrudnieniem dla ośrodków po-
mocowych jest nawet sam kontakt 
z osobami w potrzebie. – Niektóre 
przebywają teraz cały czas w towa-
rzystwie osoby stosującej przemoc 
i nie mają możliwości, by do nas za-
dzwonić i porozmawiać – podkreśla 
terapeutka. – Wyjście do naszego 
centrum pod pretekstem pracy czy 
spotkania z rodziną było dla nich je-
dyną szansą skorzystania z pomocy. 
Dlatego na początku pandemii poja-
wił się pomysł, by osobom potrze-
bującym pomocy dać możliwość 
pisania do nas na czacie, będącym 
dyskretniejszą formą kontaktu.

CPK prowadzi również na Face-
booku fałszywy „sklepik z kosmety-
kami”. – Nie podam jego nazwy, jest 
przekazywana pocztą pantoflową, 
by uniknąć wizyt niepowołanych 
osób. Daje możliwość kontaktu 



z nami osobom, które wstydzą się 
– lub boją – wprost pisać o tym, że 
doznają przemocy. Dzięki „sklepiko-
wi” mogą to robić za pomocą „za-
szyfrowanych” wiadomości, np.: 
„Mam na skórze ślady po uczule-
niu”. My w odpowiedzi podpytuje-
my, czy „produkty, których używa, 
zawierają alkohol” lub „czy wysyp-
ka pojawiła się u dzieci”. „Złożenie 
zamówienia” z kolei oznacza prośbę 
o szybką interwencję policji.

Z doświadczenia CPK wynika, że 
podczas pandemii znacznie trudniej-
sze jest podjęcie decyzji o zakończe-
niu przemocowej relacji. – Jeśli ma-
ma musi zostać z dziećmi w domu, 
bo placówki są zamknięte, nie może 
po prostu wrócić do pracy czy wyna-
jąć mieszkania, nawet jeśli przemoc 
ze strony partnera się nasiliła – wy-
jaśnia Monika Perdjon. 

Reagujmy na przemoc

– Zwykle staramy się także po-
magać doświadczającym przemo-
cy w budowaniu wokół siebie sieci 
wsparcia w postaci życzliwych osób. 
Niestety, pandemia również temu 
nie sprzyja – stwierdza terapeutka 
CPK. – Nie można teraz swobodnie 
uciec do mamy czy babci, a znajomi, 
którzy zwykle pomagali, mogą być 
chorzy lub przebywać na kwarantan-
nie. Dlatego jeszcze ważniejsze jest, 
byśmy wiedzieli, jak reagować, gdy 
podejrzewamy, że ktoś doświadcza 
przemocy. Bardzo często ograni-
czamy się do komunikatów typu: 
„Nie możesz mu pozwalać, by cię 
tak traktował, musisz gdzieś to zgło-
sić”. Tymczasem ta osoba może nie 
czuć się na siłach, by wykonać taki 
krok, żyje przecież w ogromnym lę-
ku. Dlatego ważne jest, by dawać 
jasny komunikat przede wszystkim 
sprawcom przemocy. Reagujmy 
w przypadku znajomych i nieznajo-
mych – uświadamiajmy, że nie moż-
na szarpać dzieci, krzyczeć na żonę 
(czy męża), szturchać jej czy poniżać. 
Nie wahajmy się też wzywać policję, 
gdy słyszymy za ścianą niepokojące 
odgłosy. Może być tak, że zamknię-
te tam osoby nie mają jak wołać 
o pomoc. Zewnętrzna interwencja to 
sygnał dla sprawcy, że ludzie nie są 
obojętni i nie będzie mógł na dłuższą 
metę działać w ten sposób. 

Anna Brzeska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl


