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liderka Strajku Kobiet

„Rzeczpospolita”

PROF. JAROSŁAW FLIS,
socjolog

Wraz z końcem
pandemii powróci
ostrożne myślenie
o tym, jak uczynić świat
oswojonym.
„Tygodnik Powszechny”

PROF. MONIKA PŁATEK,
prawniczka

Małżeństwo jest
instytucją chybioną,
podporządkowaną nie
ludziom, ale władzy.
„Zdanie”

KAROL OKRASA,
kucharz, prowadzący
program w TVP

Trudno Polakom zabrać
solniczki ze stołu, choć
sól jest protezą smaku.
„Dziennik Gazeta Prawna”

Politycy, najsłabsze ogniwo
Powrotu do normalności. Tego sobie życzyliśmy najczęściej. Żeby w nowym roku było, jak
było. Nie będzie. Świat po pandemii, żeby nie popaść w podobne kłopoty, musi zamontować
nowe bezpieczniki. A wcześniej zrobić uczciwą analizę przyczyn, które doprowadziły wszystkie
państwa do bezradności. Ta bezsilność i początkowa panika muszą być zapamiętane. Bo podobne
lub jeszcze gorsze epidemie przed nami.
Tym razem nadzwyczajna mobilizacja i tempo, w jakim wynaleziono i wyprodukowano szczepionki, pokazują, jak wielki jest potencjał krajów najbardziej rozwiniętych. Zaszczepienie w ciągu
roku miliardów ludzi na wszystkich kontynentach będzie największym przedsięwzięciem logistycznym w dziejach. Pionierskim, jeśli chodzi o skalę.
Starsi Polacy pamiętają epidemię czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 r. Ówczesne władze
potrafiły przygotować i sprawnie przeprowadzić szczepienie 8 mln ludzi. Jeszcze żyją ci, którzy
to gigantyczne przedsięwzięcie organizowali. Ale wątpię, by sztab Morawieckiego korzystał
z ich wiedzy.
O efektach rozpoczętej akcji szczepionkowej zadecydują przewidywanie zagrożeń, dobra komunikacja władz z całą służbą zdrowia, partnerska współpraca z samorządami i zaufanie społeczne.
Najsłabszym ogniwem tej gigantycznej operacji są niestety ci, którzy mają największą władzę,
czyli politycy. Mimo braku kompetencji dostali od nas prawo rozstrzygania nawet w sprawach,
o których nie mają zielonego pojęcia. Pandemia do spodu obnażyła ich słabość.
Tę epidemię jeszcze większość ludzi przeżyje. Ale nowych zagrożeń bez zmiany systemu możemy nie przetrwać.
Jeśli nie znajdziemy sposobu, by w zarządzanie państwem wmontować niezależne instytucje,
przedstawicielstwa organizacji pozarządowych i ekspertów, sami będziemy sobie winni. Bo te
pożądane i logiczne zmiany trzeba wywalczyć. W systemie partyjnym, którakolwiek partia by rządziła, nikt nie ustąpi nawet na krok. Bardziej demokratyczne i lewicowe mogą ustąpić o kroczek.
Ale to już nie wystarcza. Świat jest zbyt skomplikowany, by stery powierzać partiom politycznym.
Zostawmy politykom to, co im wychodzi najlepiej. Premierowi Morawieckiemu najlepiej wychodzi witanie na lotniskach maseczek bez certyfikatów i kartonów ze szczepionkami. No i konferencje prasowe z obietnicami. Źle zapamiętamy miniony rok. Chaos i rzucanie pustych obietnic
to drugie imię tej władzy. A prawie 30 tys. zmarłych na COVID-19 i dziesiątki tysięcy osób, które
utraciły zdrowie, to czarny bilans minionego roku.

BĄKOWSKI

Możemy mieć tysiące
ognisk protestu, nie
tylko same protesty.
I będziemy je mieć.

Jerzy Domański

4-10.01.2021

PRZEGLĄD

3

W NUMERZE
KRAJ
8 Sądny rok Kościoła
Pożegnanie z Kościołem autorytarnym
12 Dziewczyny na politechnikach
– rozmowa z dr Bianką Siwińską
15 Kogo z polityków dobrze zapamiętamy
po roku 2020?
16 Pandemiczne szusowanie,
zagrożone ratowanie
Za mało ratowników narciarskich
19 Z ulicy na Loomio
Strajk Kobiet na platformie internetowej
HISTORIA
20 Czarna ospa we Wrocławiu
Jak zaszczepiono 8 mln ludzi
ZAGRANICA
24 Autokrata czy autoparodia?
Ocena prezydentury Trumpa
28 Placek a duma narodowa
Na ile pizza jest włoska
30 Hiszpańska marihuana zalewa Europę
Sposób na dorobienie
50 Skandal w Komitecie Noblowskim
Seksualne nadużycia współpracownika
Akademii Szwedzkiej
NAUKA
32 Zagadki pustyni
– rozmowa z prof. Romualdem Schildem
36 Osiem najbardziej emocjonujących
osiągnięć naukowych 2020 roku
KULTURA
40 Sztuka w blasku pieniędzy
– rozmowa z Januszem Miliszkiewiczem
44 Wychowany na Lemie
Cixin Liu zmienia fantastykę
47 Qulturalia
48 Młodzi artyści, którzy już się liczą
na rynku sztuki
66 Utopia. Ukryte terapie

28

ZAGRANICA

PLACEK A DUMA NARODOWA
Na ile pizza jest włoska

48
KULTURA

MŁODZI ARTYŚCI,
KTÓRZY JUŻ SIĘ
LICZĄ NA RYNKU
SZTUKI

58

PSYCHOLOGIA
54 Sesje gadania
Wojna w Wietnamie a PTSD

EKOLOGIA

EKOLOGIA
58 Nic, co ludzkie, nie jest naturze obce
Seks zwierząt
FELIETONY I KOMENTARZE
3 Jerzy Domański
Politycy, najsłabsze ogniwo
23 Jan Widacki
Covid wymiaru sprawiedliwości
27 Andrzej Romanowski
Kwarantanna narodowa
35 Roman Kurkiewicz
Politykom powiedzieć: sprawdzam
39 Tomasz Jastrun
Garść słów
43 Wojciech Kuczok
Przedatowani

NIC, CO LUDZKIE,
NIE JEST NATURZE OBCE
Seks zwierząt
Projekt okładki: Iza Mierzejewska
FOT. MAREK KUWAK/REPORTER, MICHAŁ WOŹNIAK/EAST NEWS,
KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
Szkolnictwo wyższe
przed wojną i w PRL

Czym Biden naraził się
religijnym Amerykanom

Religijni od święta

Prof. Zbigniew Mikołejko mówi, że
w mniejszych miejscowościach „Kościół
jest jedyną formą życia społecznego, zbiorowego”. Obraz ten zupełnie nie pasuje do
tego, co widzę na własne oczy. W „mojej” wsi Kościół jest jednym (i niekoniecznie najważniejszym)
z co najmniej kilku istotnych komponentów życia społecznego,
obok samorządu sołeckiego (dysponującego świetlicą wiejską
oraz budżetem wynoszącym od 17 tys. do 53,6 tys. zł), klubu
seniora, ochotniczej straży pożarnej, koła gospodyń wiejskich,
koła Polskiego Związku Wędkarskiego, zespołu śpiewaczego, klubu sportowego, organizacji pozarządowych, gminnego
ośrodka kultury, biblioteki, fanpage’u, wreszcie sklepu z ogródkiem piwnym. Jak wyjaśnić tę sprzeczność? Z pewnością kulturowym i cywilizacyjnym zróżnicowaniem Polski i tempem
zachodzących w niej zmian, ale chyba też pewną inercją poznawczą naukowców.

Andrzej Korona

Słowa roku

Zapomnieliście o dwóch ważnych słowach, którymi na przemian obrzucają się
wszystkie strony sporów, a są nimi: foliarz
i szur. Tak się spopularyzowały, że bez nich
wielu uczestnikom różnych forów zabrakłoby argumentów nie do odparcia.

Marta Morgen

Zima na Wyspach
Kanaryjskich

Do władzy doszli ci, którzy przestali się uczyć

Edukacja powszechna ma przede wszystkim kształtować
wśród uczniów postawy prokapitalistyczne. Do tego od lat (na
długo przed dojściem PiS do władzy) jest
podlewana sosem umiłowania ojczyzny,
jedności narodowej, sojuszy międzypaństwowych, które mają utrwalać naszą
zależność od przedstawicieli klas posiadających (kiedyś ziemiaństwo, obecnie
kapitaliści). Nauka dryfuje w stronę funkcjonalności względem interesów klas
burżuazyjnych. To prosta droga do otwarcia się środowisk naukowych na wszelkiego rodzaj populizm, czy to w otoczce nacjonalizmu, czy tzw. liberalizmu.
Paweł Kotras

Co musiałby zrobić Ziobro, aby Kaczyński go zwolnił?

Nie ma takiej możliwości, gdyż obaj panowie są zakładnikami
setek lub tysięcy pijawek, które pasożytują na państwowych
posadach, a rozpad koalicji oznacza dla nich bezrobocie i biedę.

•

Ferdynand K.

Jarosław Kaczyński musiałby mieć pewność, że za nic koalicji
nie da się utrzymać i że przyśpieszone wybory są koniecznością.

•

Franek Vetulani

Niech mu Ziobro odda kwity, które na niego ma. Wówczas
Kaczyński nie będzie się go bał i go zwolni.

Jolanta Maria Binkowska

ZDJĘCIE
TYG DNIA

Kolejne ograniczenia
w poruszaniu się
po Europie odbijają się
na kierowcach
ciężarówek. Śniadanie
tureckiego kierowcy
na parkingu przy autostradzie M20 w stronę
Dover w Anglii.
FOT. JUSTIN TALLIS/AFP/EAST NEWS
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Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, została pierwszą osobą w Polsce zaszczepioną przeciw
COVID-19.
10 wsi otrzymało status miast. Są to Budzyń, Koźminek, Kamieniec Ząbkowicki, Goraj, Kamionka, Sochocin, Solec nad Wisłą, Wiskitki, Dubiecko i Wodzisław.
Jan Kościuszko, krakowski restaurator, od 24 lat sam
organizuje wigilie dla bezdomnych. W tym roku kilkanaście samochodów dostawczych rozwiozło ponad
50 tys. porcji tradycyjnych dań bezpośrednio do potrzebujących.
Krystian Zimerman, genialny polski pianista mieszkający na stałe w Szwajcarii, nagrał komplet koncertów
fortepianowych Ludwiga van Beethovena w związku
z 250. rocznicą urodzin kompozytora. Zdaniem słuchaczy nagranie jest fenomenalne.
Eksport nieźle sobie radzi w czasie koronawirusa.
W październiku wzrósł o 3,7%, osiągając wartość
prawie 23 mld zł.
Produkcja polskiego przemysłu w listopadzie wzrosła
o 5,4% rok do roku. Największe zwyżki odnotowały
branże zorientowane na eksport (urządzenia elektryczne, wyroby elektroniczne, meble).

Premier Mateusz Morawiecki opowiada o wielkiej
operacji szczepień na COVID-19, a na koncie ma katastrofę ze szczepieniami na grypę. Skończyło się na
obietnicach. I Polakach biegających od apteki do apteki.
Bezrobocie w listopadzie na poziomie 6,1% oznacza,
że bez pracy jest 1,025 mln zarejestrowanych osób.
Po gorzkich doświadczeniach z OFE Polacy gremialnie odrzucili program emerytalny PiS. Do PPK (pracowniczych planów kapitałowych) przystąpiło 22,9%
(1,68 mln na 7,38 mln uprawnionych). Rząd PiS, manipulując danymi, nie przyznaje się do klęski.
Według danych Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie odnotowano 122 tys. przypadków
przemocy wobec kobiet i 37 tys. wobec mężczyzn.
166 mln zł przekazał rząd właścicielom polskich
statków i kutrów rybackich za to, że nie wychodzili
w morze. Na jeden kuter przypadło średnio 300 tys. zł
(w 75% z dotacji UE).
Sejmowa Komisja Weryfikacyjna powołana w marcu
2017 r., która wywindowała propagandowo Patryka
Jakiego, a później Sebastiana Kaletę, podatników
kosztowała ponad 1 mln zł rocznie, bo każdy jej członek dostał ekstra 8 tys. zł miesięcznie. A efekty? Tylko
propagandowa hucpa.
Średnio w ciągu roku mieszkaniec gminy produkuje
ok. 300 kg odpadów.

PRZEBŁYSKI
Miś Wildstein
Gdzie się zapodział Bronisław Wildstein? Od PiS dostał wszystko. Nie
ma ważniejszej nagrody, która by nie
ozdobiła klaty BW. Może poza jedną –
linoskoczka epoki. Nikt zgrabniej nie
przeskoczył od anarchizmu i liberalizmu do konserwatyzmu. Oczywiście w polskim wydaniu,
którego ikoną może być Marta Kaczyńska, w przerwach między rozwodami moralistka prawicy. Przed skokiem w konserwatyzm i rolą wielkiego pisarza Wildstein był postacią
barwną, ekspresyjną i mocno kontrowersyjną. Jako myślowy
guru PiS jest już tylko nudziarzem. Umościł się w świecie
ludzi łapczywie korzystających z władzy. Takich, co zamiast
po książki Wildsteina sięgają po książeczki czekowe. Dla nich
jest tylko misiem czasów PiS.

Pokazowy Mazurek

Tego młodzieńca nie zobaczycie na protestach. W Piotra Mazurka matka partia
tyle zainwestowała, że grzechem by było,
gdyby na PiS narzekał. Choinki na święta mają mniej ozdób niż Mazurek funkcji.
Ilu 27-latków potrafi w rok zarobić ponad
150 tys. zł? A Mazurek daje radę! Jako szef gabinetu politycznego wicepremiera Glińskiego ma pensję wiceministra,
gabinet, sekretarkę i autko rządowe. Jako radny Warszawy
zajmuje się nawalanką w Trzaskowskiego. W nagrodę obsadzili go w radzie u Dudy, w IPN i powołali na pełnomocnika
rządu ds. polityki młodzieżowej. Nadaje się. PiS potrzebuje
takich obrotnych agitatorów. Figurantów bez zahamowań.

Nadesłane do „Szkła kontaktowego”

Jerzy Iwaszkiewicz wybrał dla „Vivy!” SMS-y nadesłane do
„Szkła kontaktowego” w TVN 24. Oto mała próbka poczucia humoru telewidzów. „Zanim
wrzucisz głos do urny, przetrzyj
oczka jak Lichocka”. „Prezydent
Duda jest dobry na odległość,
sterowany na pilota”. „Pełnia
idzie, premier Morawiecki znowu
będzie coś obiecywał”. „Puszcza
PiS-ka domaga się zmiany nazwy”. „Tato, a premier powiedział, że jego szef powiedział…”.
„Jak się Jaki pomyli, to też powie prawdę”. „Policja nosi kobiety na rękach”. „Moja osoba jest smutna. Mąż na stoku”.

Zaradny katecheta

A może by tam wysłać egzorcystę? Nad
Ostrołęką musi krążyć diabeł. Bo jak inaczej wyjaśnić ten ponury ciąg afer? Budowa elektrowni Ostrołęka C pochłonęła już
850 mln zł, a miasto ciągle liże rany po nieudolnych rządach byłego prezydenta Janusza Kotowskiego. Jego popisowym numerem było zorganizowane wspólnie z żoną, też katechetką, widowisko „Śpiewające
płody”. Wystarczyło mu to na dobrze płatną posadę członka
zarządu elektrowni. Z wiadomym skutkiem. Katecheta dostał
więc nową fuchę – p.o. dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Słusznie. Może tam równocześnie robić za eksponat.
FOT. YOUTUBE (3), IPN.GOV.PL
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
Dlaczego tak dużo lekarzy i pielęgniarek
TYGODNIA nie chce się szczepić na COVID-19?

YTANIE

W Legnicy, w moim lokalnym szpitalu, chęć zaszczepienia się wyraziło
ponad 70% pracowników, podobnie jest
w innych placówkach w regionie, dlatego
mam nadzieję, że dane dla całej Polski są
już nieaktualne. Pamiętajmy jednocześnie, że przedstawiciele i przedstawicielki
zawodów medycznych są częścią społeczeństwa, a w nim szeroko rozpowszechniona jest propaganda antyszczepionkowa, na którą przeznaczane są bardzo duże
środki. Dlatego w ostatnich tygodniach
tak bardzo brakowało mi intensywnych
działań edukacyjnych ze strony rządu,
nastawionych na rozwiewanie pojawiających się obaw, takich jak błędne przeświadczenie, że bezpieczeństwo stosowania szczepionek na COVID-19 nie zostało
wystarczająco skrupulatnie przebadane.
Liczę, że gdy ludzie zobaczą, że nie ma
czego się bać, wszystkie grupy społeczne
będą zgłaszać się masowo do programu
szczepień, dzięki czemu uda nam się uzyskać odporność zbiorową.

DR KRZYSZTOF PUCHALSKI,
socjolog zdrowia i medycyny,
Instytut Medycyny Pracy

Przedstawiciele zawodów medycznych
w większości nie są ekspertami od szczepionek, za to podlegają tym samym uwarunkowaniom co reszta społeczeństwa,
a ono niechętnie poddaje się dobrowolnym szczepieniom. Na grypę szczepi się
kilka procent obywateli, a wśród lekarzy
ten odsetek jest podobny. Dlatego należy szukać przyczyn, które dotyczą ogółu
Polaków. Wskazałbym tutaj zwłaszcza
nieudolną politykę informacyjną rządu.
Oficjalne komunikaty często sobie przeczą, zalecenia są narzucane bez przedstawiania przekonujących uzasadnień, wiele
jest propagandy sukcesu, a na niektóre
pytania, np. czy warto szczepić ozdrowieńców, nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Naturalną reakcją wobec takiego
poziomu niepewności jest wyczekiwanie.
Nie wrzucajmy do jednego worka przeciwników szczepień i osób, które domagają się dodatkowych informacji czy wolą
najpierw zobaczyć, jak częste będą skutki
uboczne wśród zaszczepionych.

DR MICHAŁ ZABDYR-JAMRÓZ,
analityk polityk zdrowotnych,
Instytut Zdrowia Publicznego
Collegium Medicum UJ

To nie jest nowe zjawisko. Podobne
postawy personelu medycznego zaobserwowano m.in. w odniesieniu do szczepień
na grypę. Z międzynarodowych badań
wynika, że powody są zbliżone: niepełna wiedza na temat szczepionek i brak
zaufania do związanych z nimi instytucji,
w szczególności firm farmaceutycznych.
Częściej nie szczepią się i wyrażają szczepionkosceptyczne opinie pielęgniarki
i personel pomocniczy, a także lekarze
niemający kontaktu z chorobami, którym
szczepienia zapobiegają. W związku z tym
jako uniwersalną metodę radzenia sobie
z tym zjawiskiem badacze wskazują dokształcanie personelu na temat szczepień
ochronnych. Te działania jednak mogą być
niewystarczające, co zależy od lokalnego
kontekstu. Rekomendowane jest więc także odnoszenie się do tego, co w danym
kraju i konkretnej sytuacji jest przyczyną
nieufności wobec podmiotów odpowiedzialnych za szczepienia.
4-10.01.2021
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7

KRAJ

Sądny rok Kościoła
W roku 2020 żegnamy Kościół autorytarny, ciasny, zaściankowy.
Kościół zamkniętych drzwi

Kościół w Polsce gotowy był czerpać pełnymi garściami z układu, jaki zawarł
z PiS już pięć lat temu.

Jarosław Makowski
Nic nie zapowiadało katastrofy.
To miał być kolejny rok, w którym
Kościół w Polsce gotów był czerpać
pełnymi garściami z układu, jaki zawarł z PiS już pięć lat temu. A układ
ten był prosty: proboszczowie, jak
kraj długi i szeroki, popierają tzw. dobrą zmianę, głosząc jej chwałę, jednocześnie nie narzucają się zbytnio
z niesieniem Dobrej Nowiny, która
sprzeciwia się pogardzie i wykluczaniu ludzi – narodowemu sportowi PiS. Biskupi z kolei biorą udział
w rozpętywanych przez rząd wojnach
kulturowych, dając „bożym wojownikom partyjnym” poczucie, że gdy
atakują słabszych, bronią katolickiej
wiary i narodowej tradycji przed zalewem lewactwa, gendera i Netfliksa.

Ciemna godzina
Role zostały precyzyjnie rozpisane. Każdy znał swoją kwestię. Jednak
pojawienie się w marcu 2020 r. koronawirusa, który przecież miał nas
8
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ominąć szerokim łukiem, wywróciło
ten scenariusz do góry nogami. Pandemia nie tylko pokazała kłamstwa
i mataczenie rządzących, ale przede
wszystkim – z punktu widzenia religijnego – obnażyła nieprzydatność
Kościoła. I nie jest to już tylko teza
publicystyczna, ale stoją za tym twarde dane, jakie przynoszą badania
opinii społecznej.
Pierwszy raz od roku 1993 przeważają negatywne opinie o Kościele
– wyraża je prawie 50% badanych
(CBOS). Do tego musimy dodać,
że w ostatnich 20 latach odsetek

12 miesiącach. A przecież w trudnych
chwilach, jakie sprowadził na nas
wszystkich wirus, świątynie powinny
przeżywać oblężenie. W takich sytuacjach ludzie przecież szukają słów
otuchy, wsparcia, a religia winna się
jawić jako bezpieczna przystań.
W tych ciemnych godzinach biskupi mieli szansę ponownie zgromadzić ludzi wokół religii miłości
i solidarności. Tymczasem okazali
się zaledwie nieudolnymi zarządcami
kościelnej korporacji. A stało się tak
dlatego, że popełnili – jak naliczyłem
– pięć grzechów, które ostatecznie
sprawiły, że rok 2020 będzie im się
kojarzył z pożegnaniem Kościoła, jaki znaliśmy. I nie ze względu na to,
że przechodzi on wewnętrzne zmiany pod wpływem refleksji personelu zarządzającego. Po prostu przestaje być ważny nawet dla samych
katolików.

Sojusz tronu i ołtarza
To najbardziej oczywista przewina Kościoła. Jest zrozumiałe, że PiS
chce tego sojuszu, gdyż uważa, że
Kościół – z całą swoją infrastrukturą
parafialną – można przerobić na element machiny propagandowej i politycznej. O ile media rządowe mają
prać mózgi, o tyle propisowskie parafie mają prać serca.
Jarosław Kaczyński nie dlatego
tak pokochał Kościół i jest gotów
bronić go bardziej niż Władysław

Pandemia obnażyła nieprzydatność Kościoła.
wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach zmalał z 47,5% do
36,9% (za Instytutem Statystyki
Kościoła Katolickiego). To nie koniec
złych dla Kościoła wiadomości – dzieciaki masowo wypisują się z religii,
spada liczba przyjmowanych sakramentów, rośnie liczba apostazji. To
wszystko spadło na Kościół niczym
grom z jasnego nieba w ostatnich

Gomułka PZPR, gdyż tak drogi jest
mu katolicyzm. Pamiętamy przecież,
że to prezes PiS mówił, widząc konszachty ZChN i biskupów, że „najkrótsza droga do dechrystianizacji
Polski prowadzi właśnie przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe”, czyli partie katolickie. Kaczyński
żywił wtedy jednak przekonanie,
że da się w Polsce stworzyć laicką
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prawicę, która nie byłaby zależna od
kleru. Kolejne porażki wyborcze i lata spędzone na ławce rezerwowych
uświadomiły mu, że prawica w Polsce może być albo narodowokatolicka, albo nie będzie jej wcale. Dlatego

dosięgnąć, jak mniemano, lewaków,
rozpustników i zwolenników nowoczesności, nie ominęła jednakowoż
biskupów, księży ani zgromadzeń zakonnych. Skoro wirus nie zważa na
wiarę, na przynależność kościelną,

Biskupi okazali się zaledwie nieudolnymi zarządcami
kościelnej korporacji.
postanowił nie tyle z Kościołem się
dogadywać, ile go sobie podporządkować – trzymać na smyczy zarówno finansowej, jak i dyscyplinującej,
dzierżąc w ręku teczki SB.
Miniony rok pokazał, że dziś to nie
tyle Kaczyński potrzebuje Kościoła,
ile Kościół potrzebuje prezesa. Im
bardziej ten sojusz się zacieśnia, tym
bardziej staje się jasne, że upadek
polityczny PiS będzie też upadkiem
duchowym Kościoła. Protesty, które po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiej zaostrzającym
prawo antyaborcyjne widzieliśmy
także przed świątyniami i na których
pojawiały się brutalne hasła przeciw
władzy, były po części kierowane
przeciw Kościołowi. Obecnie, po
przygodach duchowych roku 2020,
z całą pewnością możemy powiedzieć, parafrazując słowa prezesa, że
najkrótsza droga do dechrystianizacji
Polski prowadzi przez PiS. Miniony
rok ostatecznie potwierdził więc starą prawdę: Kościół, który bierze ślub
z jakąś partią, zostaje po przegranych
przez nią wyborach wdową.

odpuszczono ten typ argumentacji.
Ale Polki i Polacy zobaczyli, jak schorowana wyobraźnia katolicka gotowa
jest wykorzystać każdy ludzki dramat
do podsycania zabobonów.
Kiedy Watykan, z papieżem Franciszkiem na czele, podporządkował
się zaleceniom naukowców i lekarzy,
by zamknąć kościoły, bo to miejsca,
gdzie następuje transmisja wirusa,
nasi duchowni uznali, że mogą się
poddać tej liberalnej i medycznej
presji. Redaktor naczelny tygodnika
„Do Rzeczy” Paweł Lisicki pisał jednak, że zgoda włoskiego episkopatu, by zawiesić odprawianie mszy,

ostrożności podejmowanych
przez włoski rząd i episkopat
kpił Rafał Ziemkiewicz.
Ci rycerze katolickiego myślenia
zapomnieli, że – jak pouczał św. Tomasz z Akwinu – „łaska zawsze pracuje na naturze”. Wiara nie ignoruje
nauki. Nie odrzuca medycyny. Jeśli
korzystanie z sakramentów narażałoby cię na utratę życia, to nie powinieneś z nich korzystać. Jeśli zaś
sakramenty mają zastąpić medycynę
i naukę, to powinniśmy zlikwidować
szpitale, laboratoria i uniwersytety
medyczne. A zamiast brać tabletki na
grypę, odmawiać zdrowaśki.

Kobiety pod kościołami
Rok 2020 przejdzie do historii także dlatego, że zobaczyliśmy obrazy,
które nie przyszły do głowy nawet
największym krytykom Kościoła. Biskupi, w ramach spłacania długów
za popieranie partii władzy, zażądali
dokręcenia śruby prawa antyaborcyjnego. Kaczyński, po reelekcji

Zaraza: kara za grzechy
Pandemia COVID-19 zaskoczyła
polskie władze. Natomiast nasi duchowi przewodnicy zobaczyli w tym
niemalże palec boży – swoisty dopust, który miał być znakiem dla ludu nad Wisłą. Nie brakowało kazań
na ten temat, np. jeden z wrocławskich salezjanów przekonywał, że
nie maseczki ani żele antybakteryjne
ochronią nas przed wirusem, lecz
modlitwa. Tłumaczył, że epidemia
to kara boska za życie w grzechu:
za homoseksualizm, za pary, które
mieszkają razem bez ślubu, i za tych,
którzy „mordują nienarodzone dzieci”. Krótko: to kara za wszystko, co
kler piętnuje u ludzi, bo przecież nie
we własnych szeregach.
Szybko jednak się okazało, że owa
kara, zarażenie covidem, która miała
FOT. PAP/JACEK BEDNARCZYK, PAWEŁ WAŚNIOWSKI/REPORTER

Ani biskupi, ani Kaczyński nie docenili polskich kobiet
– w tym również katoliczek.
jest „zdradą Chrystusa. (…) Biskupi
włoscy pokazują, że katolicyzm jest
dla nich jedynie fasadą. W istocie
nie wierzą w sprawczość sakramentów”. Wtórował mu Robert Tekieli, który grzmiał o „biskupach bez
wiary”. W swoim stylu ze środków

Andrzeja Dudy, do której Kościół
przyłożył rękę, uznał, że w czasie
szalejącej pandemii rodzi się szansa
przeprowadzenia budzących kontrowersje zmian. Rękami Trybunału
Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej
wypowiedział do spółki z biskupami
4-10.01.2021
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tzw. kompromis aborcyjny. Kalkulował: rząd wprowadza reżim sanitarny, ludzie są zmuszeni do pozostania
w domach. A jeśli wyjdą na ulice, to
łatwo będzie oskarżyć protestujących o roznoszenie wirusa. Cynizm
sięga tu nieba. A wszystko przy aprobacie biskupów.
Kłopot w tym, że ani biskupi, ani
Kaczyński nie docenili polskich kobiet – również katoliczek. Kobiety,
także wierzące, uznały, że czara goryczy się przelała, żaden smutny prezes w garniturze do spółki z grzesznymi moralistami w koloratkach nie
będą decydować o ich losie. Masowo wyszły na place i ulice miast,
miasteczek, a nawet wsi. Mało tego,
gniew protestujących skierował się
też w stronę Kościoła. Przez chwilę manifestacje przeniosły się pod
świątynie. Gdyby mi ktoś na początku minionego roku powiedział,
że w kraju Jana Pawła II będziemy
oglądać katoliczki i katolików protestujących przed kościołami, chronionymi przez szwadrony uzbrojonej po zęby policji, uznałbym go za
wariata. A jednak! Kler na ten gniew
kobiet zareagował w swoim stylu:
piętnując i ganiąc. Brakowało księży,
którzy wyszliby do protestujących,
którzy zaczęliby rozmawiać. Ten obraz w oczach ludzi tylko potwierdził
przekonanie, że Kościół nie rozumie
dialogu, zna i ceni natomiast przemocowy charakter państwa.
Do kobiet dołączyła młodzież
– ta, która do tej pory siedziała

pękło. Uznali, że nie chcą już być
członkami Kościoła, który chroni
pedofilów w sutannach, blatuje się
z władzą, gardzi rozumem i walczy
z Harrym Potterem zamiast z klerykalnym obskurantyzmem. Inaczej
mówiąc, zwracanie Kościołowi biletu stało się modne. Znak do wyjścia
z Kościoła i trzaśnięcia drzwiami
dawały albo znane osoby, albo
youtuberki z milionowymi zasięgami
w sieci. Jakkolwiek
to zabrzmi, bycie
katolikiem w katolickim kraju, szczególnie dla ludzi
młodych, stało się obciachowe.
Publicznie na temat swojej
apostazji wypowiadała się znana
dziennikarka i pisarka Anna Dziewit-Meller, felietonistka „Tygodnika Powszechnego”, który, dodajmy, jest
pismem katolików otwartych. Dziewit-Meller wyznała: „W obliczu tego,
co dzieje się w Polsce – nie widzę dla
siebie miejsca w tygodniku katolickim”. Czyli już nawet tzw. katolicyzm
otwarty nie jest przestrzenią, gdzie
ludzie dobrze się czują, gdzie mogliby się realizować jako osoby wierzące. Co więc powiedzieć o miejscach,
gdzie katolicyzm przypomina młot
na czarownice?
Inny przykład to Jola Szymańska, która popularność w sieci zdobyła, mówiąc o wierze, pokazując,
że można być młodą, rozumiejącą współczesny świat katoliczką.
Jola, która mieszka w Krakowie,

O ile media rządowe mają prać mózgi,
o tyle propisowskie parafie mają prać serca.

Do niedawna katolicy odchodzili z Kościoła po cichu.
W roku 2020 zaczęli odchodzić z hukiem.
na kanapie. Dołączyła z przytupem.
Znajdując nie tylko swój powód do
buntu – ograniczanie wolności – ale
także język, który pozwolił na unieszkodliwienie propagandowej papki
wtłaczanej przez media rządowe.
Część księży, ta niebojąca się myśleć,
mówi jasno: straciliśmy na długie lata kobiety i młodych, a to oznacza
puste kościoły i puste sale lekcyjne
podczas religii.

Wierni odchodzą
Do niedawna katolicy odchodzili z Kościoła po cichu, zawstydzeni.
W roku 2020 zaczęli odchodzić z hukiem. I dumni. Bo coś w ludziach
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autorytetu – które zachęcają do
odejścia z Kościoła. Przykładem jest
Hania Es, która nagrała filmik o wierze i Kościele (zasięg 180 tys.) – choć
przekonuje, że ceni wiarę chrześcijańską, to kościelna instytucja jest
dla niej anachroniczna. Ma też dość
„księży, którzy są ponad prawem”,
gdyż państwo nie ściga ich za przestępstwo pedofilii. Dodatkowo

organizowała nawet ruch katolików
świeckich pod hasłem „Odzyskajmy nasz Kościół”. Ci młodzi ludzie
mówili, że mają dość kościelnej
obsesji na tle seksu, zamieniania
ambony w mównicę sejmową, aroganckich biskupów, którzy poniżają
i upokarzają swoich laickich współpracowników. Kiedy zobaczyła, że jej
protest nikogo w Kościele nie zajmuje, przestała poruszać temat wiary.
W minionym roku nagrała ostatni
odcinek na ten temat na YouTubie,
mówiąc krótko: „Dzień dobry. Mam
dość. Do widzenia”. Tak, Jola trzasnęła kościelnymi drzwiami.
Inną kategorią są youtuberki – dla młodych ludzi nowy typ

Hania Es przedstawia krótką instrukcję, jak dokonać apostazji.
Odchodzenie z Kościoła to wręcz
trend. Powód do dumy. Ale biskupi
pozamykani w swoich pałacach nie
zdają sobie sprawy, że dzięki sieci
i kolejnym publicznym apostazjom
odbywa się masowy exodus wiernych – zarówno tych, którzy już tylko
w kartotekach kościelnych funkcjonowali jako katolicy, jak i tych, którzy
do wczoraj byli twarzami „fajnego
katolicyzmu”. Odchodzą z podniesioną głową, mówiąc: „Mamy dość!”.

Rysa na pomniku Jana Pawła II
Do tej pory raczej mówiono o tym
szeptem: że św. Jan Paweł II, polski
papież, nie zrobił wszystkiego, co
zrobić powinien, by chronić dzieci
przed wykorzystywaniem ich przez
seksualnych drapieżników w sutannach. Ale rok 2020 przyniósł zasadniczy przełom. Zaczęło się od
słynnego wywiadu z kustoszem
pamięci o Janie Pawle II. Kard. Stanisław Dziwisz na pytania dotyczące molestowania seksualnego
w Kościele odpowiadał, że nie wie,
nie pamięta, nie słyszał. Ten wywiad
wzbudził powszechny niesmak. Ba,
kard. Dziwisz pokazał w nim, że jego
wiarygodność jest zerowa. Potem
przyszedł film dokumentalny „Don
Stanislao”, w którym mnożyły się pytania o udział krakowskiego kardynała w tuszowaniu skali nadużyć seksualnych w Kościele i nieinformowaniu
o niej Jana Pawła II.
Po odwołaniu przez Watykan
bp. Edwarda Janiaka, ordynariusza
kaliskiego, za tuszowanie pedofilii, stało się jasne, że Watykan dał
zielone światło do pociągnięcia do
odpowiedzialności także polskich
hierarchów. Być może dlatego, że
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Stolica Apostolska opublikowała
w końcu przeszło 400-stronicowy
raport na temat jednego z największych seksualnych przestępców,
jakim okazał się amerykański hierarcha i przyjaciel Dziwisza, Theodore McCarrick. O ile wiarygodność
kard. Dziwisza jest już zerowa w kwestii wyjaśniania nadużyć seksualnych
w Kościele, o tyle wszyscy rzucili się
do obrony Jana Pawła II. Pojawiły
się zapewnienia, że polski papież
mógł nic nie wiedzieć o grzesznej
i przestępczej działalności McCarricka, bo według raportu pierwsze

mierzy się dziś Kościół. To w czasie
jego rządów rozwinęła się zdegenerowana struktura kościelna, która umożliwiała wykorzystywanie seksualne
dzieci na tak wielką skalę. Może i Jan
Paweł II nie wiedział o nadużyciach
ani przestępstwach swoich księży i biskupów, ale wiedzieć powinien. Niewiedza jest tu marnym usprawiedliwieniem. A wiedziałby, gdyby zamiast
jadać śniadania ze swoim zaufanym
sekretarzem, czytał do porannej kawy
światowe gazety. Tak – miniony rok
to czas, w którym na pomniku Jana
Pawła II pojawiły się znaczące rysy.

Bycie katolikiem w katolickim kraju stało się obciachowe,
szczególnie dla ludzi młodych.
oskarżenie o wykorzystywanie seksualne małoletniego pojawiło się
dopiero w 2017 r., czyli ponad 12 lat
po śmierci Jana Pawła II. Przekonywano, że papież Wojtyła nie ufał tym,
którzy chcą dyskredytować księży,
gdyż nauczył się tej nieufności w komunistycznej Polsce, gdzie była to
metoda powszechna. Ale przecież
wiemy, że o nadużyciach seksualnych w Kościele mówi się głośno już
od lat 70. XX w. Zrozumiałbym, gdyby tłumaczono, że jednak dzisiejszy
stan wiedzy i świadomości jest inny
– że obecnie zbadaliśmy ten problem, że ufamy ofiarom i wiemy, że
te dramatyczne historie nie są próbą
oczerniania Kościoła, ale ujawnieniem elementarnej prawdy, którego
chcą skrzywdzeni i skazani na długie
lata milczenia.
Tyle że i takie postawienie sprawy
jedynie trochę tłumaczy papieża. Pontyfikat Jana Pawła II był długi, a zarazem stał się źródłem jednego z najpoważniejszych kryzysów, z jakimi

To rok, w którym okazuje się, że polski papież nie jest już tarczą chroniącą polski Kościół, jego pontyfikat staje
się w końcu przedmiotem krytycznych analiz. Także katolików.

Katolikiem się stajesz, nie rodzisz
Kto z nas nie słyszał takich historii lub sam nie brał udziału w tych
rodzinnych obiadach i spotkaniach,
podczas których dziadkowie wypytują świeżych rodziców: „To kiedy
chrzest naszego wnusia?”. Często pytanie to wprawia młode małżeństwa
w zakłopotanie. Odpowiedź bywa
wymijająca. Jednak po powrocie do
własnego domu młodzi rozmawiają, że chrzest może nie jest potrzebny, ale przecież nie można zrobić
przykrości dziadkom.
Inna scena, nawet bardziej powszechna. Kiedy już pojawiasz się na
rodzinnym obiedzie z chłopakiem czy
dziewczyną, bliscy – w tym rodzice –
zapytują niby żartem: „To kiedy ślub?

Bo musimy przygotować fundusze!”.
Młodych ludzi takie pytanie dziwi, nie
rozumieją, po co im ślub zawierany
w kościele. Związek rozumieją jako
partnerstwo, gdzie chodzi o to, by
być szczęśliwymi i nie zadawać sobie
bólu. A na indagacje rodziny, kiedy
ślub, reagują wzruszeniem ramion.
Także katolicy.
Na naszych oczach upadają więc
przyzwyczajenia, które sprawiały, że
biskupi mogli z dumą mówić, że zarządzają „katolickim narodem”. Po
pierwsze, nie działa już presja otoczenia, że jak nie ochrzcisz dziecka, to co
powiedzą babcia albo dziadek. Dziś
nawet dziadkowie, widząc biskupów,
którzy kryją pedofilów, zaczęli się
martwić o dzieci posyłane do kościoła
i pod opiekę duchownych.
Po drugie, ziszcza się w końcu stara prawda: katolikiem się nie rodzisz,
jak chcieliby nasi biskupi, ale nim się
stajesz, podejmując świadomy wybór.
Tylko jak masz wybrać katolicyzm,
gdy widzisz sytych i aroganckich polskich biskupów? Hierarchowie z ich
anachronicznym nauczaniem w kwestii etyki seksualnej, koncepcji rodziny czy statusu kobiety są postrzegani
przez młodych jako fałszywi moraliści
w sutannach, którzy jak pijani płotu
trzymają się starego porządku świata
– nie wykazując choćby odrobiny zrozumienia dla przemian zachodzących
w dzisiejszych różnorodnych i pluralistycznych społeczeństwach. W roku
2020 na dobre żegnamy taki Kościół
– autorytarny, ciasny, zaściankowy.
Kościół zamkniętych drzwi. A w zasadzie żegnają go sami katolicy, nie widząc potrzeby, by z takim Kościołem
się utożsamiać. Odmawiając mu wiarygodności i autorytetu. Dzięki Bogu.

Jarosław Makowski
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Dziewczyny na politechnikach
Wciąż mało jest kobiet w obszarach technologicznych
i na najwyższych stanowiskach akademickich
Rozmawia Beata Igielska
Jaki jest obraz kobiety
w technologiach 2020 r. na
podstawie przygotowanego
przez was raportu?

– To kobieta ponadprzeciętnie zdolna, ponadprzeciętnie
sytuowana, z ponadprzeciętnie dużym wpływem i chęcią
angażowania się. I, niestety,
doświadcza dyskryminacji,
różnych szowinistycznych sytuacji w życiu zawodowym,
a wcześniej na studiach. Styka się z seksizmem, walczy
z mobbingiem, próbuje przebić szklany sufit.

A ten ciągle jest dość mocny.

– Jest widoczny w każdej
branży. Panie w technologiach
z jednej strony nie chciałyby,
żeby istniał, bo chciałyby
awansować, brać na siebie
większą odpowiedzialność.
Z drugiej zaś, nie chciałyby
mieć szefowej. To się ze sobą
nie łączy.

Ależ łączy się, jest silny
stereotyp kobiety – strasznej
szefowej.

– Tyle że one nie miały szefowych, ponieważ w technologiach jest mało kobiet na kierowniczych stanowiskach. Nie miały więc
złych doświadczeń. Prawdopodobnie panie replikują uwewnętrznione
stereotypy.

Świetnym podsumowaniem roku
2020 było wydarzenie online na
niesamowitą skalę – Perspektywy
Women in Tech Summit 2020. Udało
wam się zgromadzić prawie 9 tys.
kobiet. Były warsztaty, stoiska
różnych firm, taniec i kosmonautka.
Był mentoring, spotkania 1:1 i możliwość fachowego networkingu.

– Świat eventów, które siłą rzeczy przeszły na formułę online, jest
obecnie bardzo ubogi. Na przykład
konferencja trwająca w realu dwa dni
12 PRZEGLĄD
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DR BIANKA
SIWIŃSKA

– pomysłodawczyni akcji
„Dziewczyny na politechniki!”,
programów dla studentek
kierunków technicznych:
„Nowe technologie dla dziewczyn!”,
„IT for SHE”, „Shesnnovation”
oraz największego wydarzenia
dla kobiet w technologiach
w Europie – Perspektywy Women
in Tech Summit. Laureatka
m.in. Bizneswoman Roku 2015
(Sukces Pisany Szminką), Polish
Woman of Power 2017 (US Embassy).

teraz trwa siedem, ale zajmuje
krótką część dnia. Stwierdziliśmy, że wbrew temu trendowi
zrobimy wydarzenie niezwykle
bogate, wielowątkowe, tak jak
robilibyśmy to w realu, czyli
zapraszamy najlepszych ludzi,
stawiamy na różnorodność,
na interakcje między uczestnikami i na jakość. Korzystaliśmy
z bardzo dobrej, sprawdzonej
platformy, transmitowaliśmy
na żywo dwie sceny. W każdej
godzinie oferowaliśmy siedem
innych propozycji tematycznych. Ten rozmach był dość
ryzykowny, bo wszyscy teraz
idą w kierunku minimalizmu,
ale się sprawdził, ludzie bardzo
to docenili, byli zaangażowani,
spędzili z nami dużo czasu jak
na wydarzenie online. Uczestnicy ocenili to wydarzenie bardzo wysoko – otrzymaliśmy
najlepsze oceny, jakie kiedykolwiek udało nam się uzyskać, więc formuła wniesienia
czegoś dobrego i wartościowego bardzo się spodobała.
Mieliśmy wręcz wrażenie, że
czekali na dawkę rozwoju, zrobienia czegoś dla siebie. Zaplanowania następnego kroku
w karierze – na koniec tego
dziwacznego i trudnego roku.

Debatowaliście o cyberbezpieczeństwie, chmurach internetowych, programowaniu, sztucznej
inteligencji. Co z tego zostanie
na dłużej?

– Było to wydarzenie wielowątkowe: wykłady, warsztaty, spotkania
i formy mentoringu. Dużo mówiliśmy
o przełomie technologicznym, który
nastąpił po osadzeniu się w nowej,
pandemicznej rzeczywistości, i o rozwiązaniach technologicznych, które
go umożliwiają. Siłą rzeczy musiał
się pojawić temat 5G, kolejnego standardu dostarczania internetu. Stał się
on przedmiotem wielu negatywnych
mitów i rozgrywek geopolitycznych.
FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

KRAJ
Ważne, aby z fake newsami wokół tej
technologii walczyć, bo przecież 5G
jest obecnie absolutnie niezbędne
i może pomóc rozwiązać problemy
nie tylko komunikacyjne.

Dzięki 5G łatwiej będzie choćby robić takie eventy, jak wy zrobiliście.

– Na potrzeby 5G buduje się
osobną infrastrukturę – część już
powstała, część właśnie powstaje. Kto zbuduje resztę? Zacięta rywalizacja między Chinami a światem Zachodu trwa. Przesył danych
przez 5G spowoduje przyśpieszenie
ilościowe i jakościowe, które może
bardzo dużo zmienić. Wszystko to,

w technologiach zbudowały spektakularne kariery i zrobiły wiele dobrego. Mają możliwość opowiedzenia
o technologiach i o sobie. W 2019 r.
postawiliśmy na cyberbezpieczeństwo i ogłosiliśmy listę Top 20 kobiet
w tym obszarze. W tym roku przyjrzeliśmy się ważnemu tematowi 5G.
O kobiety tutaj niełatwo, stanęliśmy
jednak na głowie i znaleźliśmy ekspertki. Jest ich 15. Zajmują się nie
tylko rozwiązaniami biznesowymi,
lecz także legislacyjnymi czy szerzeniem wiedzy o 5G. Na Women in
Tech Summit ogłosiliśmy naszą listę
i daliśmy paniom głos.

Kobiety chciałyby awansować, z drugiej strony
nie chciałyby mieć szefowej.
co teraz słabo funkcjonuje z powodu posługiwania się poprzednią
technologią, ma szansę zadziałać
dobrze. Na przykład będzie możliwe zdalne robienie operacji. Szybki
internet umożliwi realizację wielu
takich przedsięwzięć na zupełnie
nowym poziomie. Pandemia stała
się idealnym momentem, żebyśmy
zrozumieli w pełni potrzebę wprowadzenia technologii 5G. Okazało
się, że internet, który mamy obecnie
na świecie, po prostu nie wystarcza.
I jest to kwestia nie tylko tego, jak
będzie chodził Zoom, ale również
zrobienia rzeczy, które wcześniej nie
były możliwe – w wielu istotnych
obszarach.

Czy w waszych dyskusjach o 5G
pojawił się motyw potrzeby
zużycia ogromnej ilości energii?
Wydaje się, że ta nowa technologia będzie kolejnym trucicielem.

– Kobiet w nauce jest bardzo dużo, bo nauka z punktu widzenia ekonomii i dystrybucji wpływów, niestety, nie jest obszarem kluczowym.
Mężczyźni więc tak się do niej nie
pchają. Natomiast mało jest kobiet
w obszarach stricte technologicznych. No i mało na najwyższych stanowiskach akademickich, zarządzających światem nauki. W tej kadencji
na polskich uczelniach po raz pierwszy 14 kobiet zostało rektorkami. To
przełom.

Na jakich kierunkach politechnicznych dziewczyn jest sporo? Jak
rozumiem, nie mówią już, że matematyka nie dla nich?

– Zazwyczaj są to kierunki związane z chemią i medycyną: inżynieria
chemiczna, inżynieria środowiska,
bioinżynieria. Kobiety zawsze były
bardzo aktywne w dziedzinie chemii.
Jest coś takiego w działaniach laboratoryjnych, co dziewczyny bardzo
przyciąga. Ale wbrew pozorom na
matematyce jest ich całkiem sporo. No i wiadomo, na architekturze
mamy 70% dziewcząt, tak jak na
wszystkich kierunkach wchodzących
w obszar sztuki. Natomiast na fizyce i informatyce udział studiujących
dziewcząt pozostaje niewielki.

A czy kobiety chcą zakładać
start-upy?

– No właśnie nie bardzo, szczególnie w technologiach jest ich
bardzo mało. Mamy program „Shesnnovation” robiony wspólnie z Citi

Kobiet w nauce jest bardzo dużo, bo z punktu widzenia ekonomii
i dystrybucji wpływów nauka nie jest obszarem kluczowym.

– Wokół 5G niepotrzebnie narosło mnóstwo mitów. Z naszymi
paniami z Top 15 Kobiet w 5G zrobiliśmy publikację o faktach i mitach
dotyczących tej nowej technologii.
To króciutki informator obalający
najpowszechniejsze mity. 5G nie
truje bardziej niż obecna technologia, nie potrzebuje więcej energii. Tę
broszurę wydaliśmy po to, żeby 5G
odczarować. Można ją pobrać stąd:
womenintechsummit.pl/top5g.

Co to jest Top 15 Kobiet w 5G?

Jaka jest w tej chwili sytuacja kobiet w polskiej nauce? Coś się przewartościowało? Temu też mocno się
przyglądacie.

są obszary, kierunki, gdzie kobiety
wciąż dominują, nie są to obszary
technologiczne lub dające prestiż,
wpływy, również ekonomiczne, na
losy świata. Ale np. na informatyce
dziewczyn w tej chwili jest o wiele
więcej niż parę lat temu. Niemniej
jednak stanowią one zaledwie
14-15% studiujących. Dlatego obecnie w akcji „Dziewczyny na politechniki!” skupiamy się na kierunkach
okołoinformatycznych – związanych
z tworzeniem nowych technologii.

– Ważnym celem „Perspektyw”
jest promowanie mądrych kobiet
w technologiach, aby kolejne pokolenia dziewczyn miały swoje role models – wzorce kobiet, które

Działania, które podejmujecie,
na pewno przyczyniają się do
takich zmian. Tak samo jak akcja
„Dziewczyny na politechniki!”.

– W przyszłym roku będziemy
obchodzić jej 15-lecie. Akcja trwa –
bo zmianę buduje się w długiej perspektywie. Co roku organizujemy
specjalny dzień otwarty na uczelniach technicznych w całej Polsce
i na wydziałach ścisłych uniwersytetów, adresowany do dziewcząt,
aby poznały taką opcję edukacyjną
oraz sprawdziły swoje predyspozycje. W ciągu dekady udział dziewcząt w studiach politechnicznych
wzrósł o 10%. Czyli w sumie w tej
chwili jest to już ok. 40%. Ten udział
nie rozkłada się równomiernie, bo

Foundation i Fundacją Kronenberga.
Właśnie zaczęliśmy jego kolejną
edycję, zapraszamy kobiety, które
mają swój pomysł na rozwiązanie
naukowe lub technologiczne, na
jakiś produkt. To rodzaj akademii.
Praca trwa kilka miesięcy, z mentorką lub mentorem, którzy stworzyli już swoje start-upy. Mamy też
kilku ekspertów z obszarów bardzo
istotnych przy zakładaniu firmy, np.
prawników. Zazwyczaj za ich pomoc
trzeba dużo płacić, a w tym programie jest do nich dostęp za darmo.
Pierwsza edycja odbyła się w 2019 r.
W maju 2020 r. powstało pierwszych
12 start-upów. Mimo pandemii, gdy
ludzie raczej zwijali swoje biznesy.
Teraz startuje druga edycja, mamy
4-10.01.2021
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35 nowych dziewczyn, 35 mentorów i mentorek. Do maja zamierzamy wyakcelerować co najmniej
10 start-upów.

Jakież to biznesy w pandemii
dziewczyny zdecydowały się
otworzyć?

– Powstała np. firma, która zajęła
się technologią pozwalającą wyeliminować pasożyty z ziarna. Była również hodowla białek probiotycznych
jako podstawa jedzenia wegańskiego, była specjalna osłona na płyty

Dlatego uczelniom technicznym nowy kierunek w promocji ich oferty
bardzo się spodobał.

Nie łudźmy się, nie poszłoby ci tak
łatwo, gdybyś nie miała za sobą
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
i nazwiska ojca.

– Takie zaplecze nie było bez
znaczenia. Bo gdyby osoba z ulicy
weszła i zaczęła przekonywać rektorów politechnik do podobnej akcji, nie wiem, czy w ogóle zostałaby
wysłuchana.

Ważnym celem „Perspektyw” jest promowanie
mądrych kobiet w technologiach.
indukcyjne, bo czasami, gdy coś
upadnie, płyty nieodwracalnie się
niszczą. Jedna z dziewcząt odkryła
materiały fluorescencyjne, których
można używać przy zabezpieczaniu
dokumentów, druków ścisłego zarachowania czy pieniędzy. Powstała
również firma zajmująca się bazami
danych i informacji do publikacji
naukowych.

Dlaczego wkręciłaś się tak bardzo
w temat kobiet w naukach ścisłych?

– To właściwie dziwna sprawa, bo
wywodzę się z nauk społecznych:
studiowałam kulturoznawstwo, medioznawstwo, a doktorat robiłam
z nauk politycznych. Pod koniec studiów pojechałam do Niemiec, tam
zobaczyłam po raz pierwszy w życiu
działania dla kobiet w technologiach
i całkowitą demokratyzację. Dla
mnie to było coś zupełnie nowego,
w Polsce przecież nic się nie działo
w tej dziedzinie. Przyglądałam się,
rozmawiałam z osobami, które tymi
działaniami się zajmowały, i to mnie
bardzo poruszyło. Pomyślałam, że
w Polsce coś takiego by się przydało – Niemcy mieli na uczelniach
technicznych dzień przyszłości dla
dziewczyn. Brały w nim udział nie
tylko uczelnie, ale i zakłady pracy,
6 tys. osób. Dziewczynom mówiono,
że obszar technologiczny na nie czeka. Kiedy wróciłam do Polski, zaczęłam się spotykać z rektorami uczelni
technicznych.

Pokazałaś im schemat działania
i poszło.

– Trudno to sobie wyobrazić,
ale przed 15 laty młode osoby niektórych kierunków technicznych
nie wybierały. Szły na marketing,
prawo, zarządzanie, psychologię.
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Teraz ojciec może być dumny
z tego, co robisz.

– Wtedy nawet on uważał, że robię coś dziwnego. W pierwszych latach akcja była szokiem. Przyjeżdżały TVN, „Teleexpress”, żeby pokazać
dziewczyny pracujące na politechnicznych maszynach. Przez kolejne
lata bardzo wzrosła świadomość ich
potencjału. Świat technologiczny
zrozumiał, że potrzebuje kobiet, że
potrzebuje różnorodności. Wkrótce
weszło to do mainstreamu i przyjemnie rozkwitło.

co robimy, miało szansę zwiększyć
swój zasięg. Chciałabym wpływać
na postawy naszymi działaniami.
I żeby ludzie w różnych częściach
świata, tam gdzie takiego know-how jeszcze nie ma, mogli od nas
czegoś się uczyć. Dlatego dla mnie
tak ważne są nasze działania na
Wschodzie: na Ukrainie, Białorusi,
Kaukazie, w Azji Centralnej. Chciałabym je kontynuować, bo na razie
pandemia wszystko skomplikowała.
Zbudowaliśmy tam więzi i nie chciałabym tego zaprzepaścić.

Na Wschodzie też wspieracie kobiety w technologiach?

– Ws p i e r a n i e k a r i e r k o b i e t
w technologiach jest problemem
globalnym. Na Wschodzie mamy
szczególne możliwości działania,
bo przez wiele lat jeździliśmy tam
w ramach projektu „Perspektyw”
„Study in Poland” i nawiązaliśmy
mnóstwo wartościowych relacji
z uczelniami. Tam mało kto dociera z takim działaniem. Niektóre
ośrodki na Wschodzie są bardziej
zaawansowane niż nasze, ale ogólnie jesteśmy tam bardzo potrzebni.
Zostałam ekspertką Banku Światowego od spraw gender w projekcie
dotyczącym szkolnictwa wyższego

W tej kadencji na polskich uczelniach pierwszy raz
14 kobiet zostało rektorkami. To przełom.
Otrzymałaś za swoją działalność
sporo nagród. Którą cenisz szczególnie?

– Cenię sens ich wszystkich. Pozwalają informować szeroki świat,
co robimy, co jest ważne w danym
momencie. Dzięki nim mogę mówić
o swoich celach, o swojej misji szerszemu gronu.

Znalazłaś się także na okładce znanego miesięcznika kobiecego.

– To było faktycznie super. Bo
znaleźć się na okładce to coś symbolicznego. Doceniam, że zdecydowano się promować numer moją
nieznaną twarzą. To dla mnie potwierdzenie, że jestem na dobrej
drodze, że to, co robię, jest widoczne, interesujące i ważne.

Czego mogę ci życzyć na tej dobrej
drodze?

– Wyzwań nie musisz mi życzyć,
bo 2020 rok w nie obfitował. Olbrzymi event online był wielkim
wyzwaniem. Chciałabym, żeby to,

i bardzo mnie to wciągnęło. Zaczęliśmy zapraszać na nasz summit po 200-300 dziewcząt stamtąd,
stworzyliśmy pod to program stypendialny. Chcemy im pomagać
w rozwoju inicjatyw wspierających
kobiety w świecie technologii.

Czy polskie dziewczyny bardziej
wiedzą, czego chcą?

– W Polsce młode pokolenie jest
bardziej świadome, co widać na ulicach w trakcie obecnych protestów.
W dużych miastach jest naprawdę
wysoki poziom wiedzy, ale w małych
miejscowościach, małych ośrodkach, dziewczyny cały czas potrzebują impulsu i wsparcia. Do tych środowisk kierujemy nasze działania. Bo
w Warszawie raczej nie ma dziewczyny, która myślałaby, że nie ma równych szans lub dlaczego właściwie
nie miałaby iść na politechnikę.

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl
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Kogo z polityków
dobrze zapamiętamy
po roku 2020?
Szymon Hołownia – udany debiut polityczny.

DR HAB. EWA MARCINIAK,
politolożka, UW

Ja stawiam na Szymona Hołownię
– to udany debiut polityczny. Hołownia potrafi nazwać swoje oczekiwania,
określić problemy i pokazać, jak je rozwiązać. Korzystając z nowoczesnych
narzędzi komunikacji, skupił wokół siebie grupę sympatyków. Nie wiadomo,
czy jest wystarczająca do przekroczenia
progu wyborczego, ale kontynuuje on
ten sposób komunikowania się z sympatykami – rozmawia z ludźmi. Taki rozmawiający z ludźmi polityk to jest coś, co
warto w mijającym roku odczytać jako
pozytywne zjawisko. To polityk, który
rozmawia z wyborcami również wtedy,
kiedy nie ma wyborów.

JACEK ŻAKOWSKI,
„Polityka”, Radio TOK FM

Angela Merkel pokazała się w tym
roku jako spełnienie marzenia o kompetentnym, odpowiedzialnym, poważnym
liderze. W Polsce nie ma nikogo, kto
mógłby z nią się równać. To jest moje
marzenie, żebyśmy mieli, wszystko jedno, czy w wersji męskiej, czy żeńskiej,
taką Angelę Merkel. Osobę, która potrafi
wytrzymać rok, żeby nie powiedzieć nic
dobrego o sobie, która potrafi słuchać
mądrzejszych i w działaniach odnosi się
do rzeczywistości, a nie do konkurentów politycznych. Osobę, której zależy
na tym, by obywatelom dobrze się żyło,
a nie na zdobywaniu punktów popularności. To naprawdę jest fenomen.
Gdybym jednak miał wskazać jakiegoś polityka w Polsce, to wskazałbym
ludzi z opozycji ulicznej – Martę Lempart, Pawła Kasprzaka. Oni są na swoich
miejscach.

DR HAB. RAFAŁ MATYJA,
politolog, UEK

Rok 2020 to rok pozornego status quo.
W tle wygranych przez Andrzeja Dudę
FOT. WOJCIECH STROŻYK/REPORTER

wyborów dokonuje się bowiem wielka
zmiana pokoleniowa. Żaden kandydat
w wyborach prezydenckich z wynikiem
powyżej 1% nie przekroczył pięćdziesiątki. Do gry na ogólnopolskim poziomie
weszli Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. I tego ostatniego wskazałbym
jako osobę, która w polityce odniosła
największy sukces. Nie tylko z uwagi
na dobry wynik indywidualny, ale też ze
względu na stworzenie siły, która pozwala liczyć na zwycięstwo opozycji w następnych wyborach. Czasami w polityce
budowanie nadziei jest czynnikiem najistotniejszym. Hołowni to się udało.

PAWEŁ KASPRZAK,
Obywatele RP

Poza politykami, którzy byli aktywni
podczas protestów ulicznych, mijający
rok daje bardzo zły obraz polityki opozycji. Poczynając od wyborów prezydenckich w pandemii, które powinny zostać
zbojkotowane. Tu chodziło nie o to, aby
wygrać Polskę, ale żeby poustawiać się
w rankingach. Było to widać m.in. przy
żenujących głosowaniach w sprawie
podwyżek. Piątka dla zwierząt także była wyrazem podobnego kunktatorstwa.
Kończymy ten rok ze świadomością, że
nikt w opozycji parlamentarnej nie chce
przejąć władzy. Jedyny polityk, który
wystąpił z jakąś wizją przyszłej Polski, to
Adam Szłapka, który napisał po raz kolejny o projekcie konstytuanty.

ZUZANNA DĄBROWSKA,
„Rzeczpospolita”

Dobrze zapamiętam Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Bez szczególnego zaplecza partyjnego znalazła swoje miejsce
na lewicy i robi bardzo konkretne rzeczy.
Przekształciła biuro poselskie w biuro interwencji dla pracowników, którzy ponoszą koszty pandemii, udziela im pomocy
prawnej. Jednocześnie współdziałając
głównie z posłankami i posłami Razem,

zgłasza bardzo dużo inicjatyw w Sejmie.
Angażuje się również w liberalizację
ustawy antyaborcyjnej i związane z tym
protesty. To posłanka, która naprawdę
wypełnia swój mandat.

PIOTR GADZINOWSKI,
redaktor naczelny „Trybuny”

W Polsce rok 2020 był rokiem nie polityków, tylko epidemii i Strajku Kobiet.
Aktywność SK to wezwanie, aby pokolenie polityków, których część zaczynała
jeszcze przy Okrągłym Stole, wreszcie
odeszło. Jeśli chodzi o polityków globalnych, to zapamiętamy Xi Jinpinga, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii
Chin. Po roku 2020 zapamiętamy też innego Jarosława Kaczyńskiego – jako patrona zamordyzmu, państwa policyjnego
i policji bijącej polskie kobiety.

ALINA CZYŻEWSKA,
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Patrząc na posłów i posłanki z perspektywy obywatelki, trzeba wskazać
tych, którzy wspierali ludzi wychodzących na ulicę w obronie praw i demokracji. Są to m.in.: Joanna Scheuring-Wielgus, Magdalena Biejat, Marcelina
Zawisza, Hanna Gill-Piątek, Barbara Nowacka, Urszula Zielińska, Monika Rosa,
Klaudia Jachira, Krzysztof Śmiszek, Włodzimierz Czarzasty. Oni pokazują nowy
standard bycia posłem i posłanką – że
są to nasi współobywatele i współobywatelki, którzy są razem z innymi obywatelami i obywatelkami, a kiedy trzeba – występują w ich obronie. Niestety,
cieniem na wielu położyło się głosowanie
za ustawą o podwyżkach dla polityków.
Tych nielicznych, którzy zachowali się
godnie, znajdziemy we wszystkich sejmowych klubach oprócz PiS. I brawa dla
Jachiry i Franciszka Sterczewskiego za
publiczną krytykę poselskiej pazerności.

Not. Kornel Wawrzyniak
4-10.01.2021

PRZEGLĄD 15

