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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański
Podatku nie będzie

M

ówienie i pisanie o mediach w mediach ma dość skromny sens. Ale jest praktyką, której sam ulegam. Nie da się
pisać o polityce, nie dotykając mediów, które stały się
oddziałami partii na wojnach toczonych z innymi partiami. Jak
mało jest sensu w tym zlaniu się w jedno władzy i jej mediów
oraz opozycji ze swoimi mediami, dobrze wiedzą ci, którzy już
zaliczyli fascynację polityką.
Te eksperymenty zawsze dla mediów kończą się katastrofą.
Dla polityków nie. Zmieniają barwy partyjne i znowu pogrywają z kolejnymi mediami. Ile razy można nabrać dziennikarzy na
prymitywne triki? I czy można ciągle wierzyć w dobre intencje
władzy? Nie pamiętam, by któryś z kolejnych rządów zrobił coś
sensownego dla budowy rzetelnych mediów publicznych. Było
dokładnie odwrotnie. Każdy, kto tylko dorwał się do władzy, kładł
na mediach łapę i mieszał w nich bez sensu.
Na upadek mediów publicznych pracowało wiele rządów oraz
wielu polityków. A także, co warto podkreślić, wielu gorliwych
pomagierów ze środowiska dziennikarskiego. Sytuacja jest jak na
karuzeli. Do gry chcą wrócić przegrani politycy. I minione gwiazdki
medialne. Tylko po co? Już mieli swoją szansę. Może wystarczy
tego eksperymentowania na Polakach pod pozorem obrony demo-

kracji, wolności i niezależności mediów? Prawdą jest, że wolne,
niezależne i silne media są podstawą demokracji. Trudno więc nie
zauważyć związku między słabością demokracji w Polsce a słabością mediów. Coraz liczniejsze mają ogromne kłopoty ze związaniem końca z końcem. Spadają nakłady i sprzedaż gazet. Większość dziennikarzy pracuje na śmieciówkach. Podatek od reklam,
który chce wprowadzić PiS, w oczywisty sposób mógłby dotyczyć
tylko tych, którzy takie reklamy mają. I to w dużych ilościach.
Ale takiego podatku rząd PiS nie wprowadzi, bo ostro zaprotestowali Amerykanie. A gdy odzywa się tabun najlepszych
przyjaciół Polski, na dodatek z USA, władza – jakakolwiek –
zjada własny język. Podatku nie będzie. Kasa amerykańskich
i niemieckich właścicieli mediów została obroniona. Rachunek
za frustrację przegranego PiS będą płacili ci słabsi, mniejsze,
lokalne media. Tam, gdzie samorządy są pod kontrolą tej partii,
media w miarę niezależne i krytyczne cienko przędą. A im dalej
od Warszawy, tym gorzej.
Można wydawać gazety bez reklam. Z wielkim trudem, ale się
da. Nasz tygodnik jest tego przykładem. Reklam nie mieliśmy za
Tuska, nie mamy też za Kaczyńskiego. Może teraz zarobimy na
kursie „Jak przeżyć bez ogłoszeń”?

Apel do Czytelników. Covid ciągle bardzo ogranicza nasze ruchy. Zachęcam więc do prenumeraty (szczegóły s. 29).
Pomóżmy tym, którzy mają kłopoty ze zdrowiem. Zróbmy im prezent.
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CYTATY
DR JAROSŁAW FLIS, socjolog, UJ
Wiemy, że w maju oferta rządu
technicznego była na tapecie,
tylko opozycja była nieogarnięta.
„Polska The Times”

KAYAH, PIOSENKARKA
Kościół powinien być osobistym
wyborem, a nie nałożonym jarzmem.
„Uroda Życia”
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MÓJ PRZEGLĄD

Narodowe zwierciadło

Jerzy Domański

Krótka pamięć wyborców to
K
narodowe przekleństwo – pisze redaktor naczelny PRZEGLĄDU (nr 7).
Ach, jak trafne to słowa. I nie dość,
że się z nimi zgadzam, to jeszcze
w podobnych sytuacjach przychodzą mi na myśl Jerzy Buzek, jego rząd AWS-UW i PO. Jerzy
Buzek był premierem koalicyjnego rządu, którego częścią była
Unia Wolności, poprzedniczka Platformy Obywatelskiej. Te rządy
tak się skończyły, że ani UW, ani AWS w następnych wyborach nie przekroczyły progu wyborczego. Przed końcem kadencji
kilku uciekinierów z tonącej UW założyło „nową” partię – PO.
I ta „nowa” partia, choć złożona z przegranych polityków, od
razu zaczęła się liczyć na scenie politycznej. A prof. Buzek po
kilku latach niebytu zaczął wygrywać wybory do europarlamentu! I nikt już nie pamiętał jego pseudoreform: OFE, wprowadzenia 300 powiatów w miejsce 49 województw (słuchałem kiedyś audycji o obowiązkach gmin i powiatów: jedne są
odpowiedzialne za drogi, a drugie za znaki na tych drogach),
kas chorych (poprzedniczek NFZ), czyli zbiurokratyzowania służby zdrowia – po co pieniądze mają iść na zdrowie obywateli,
niech idą na urzędników.
Ostatnio głośno było o pseudokonferencji prasowej PO –
Koalicja 276. Raz, że wygadywali bzdury większe niż podczas
kampanii wyborczej, a dwa: padły tam słowa, że PO powstała,
bo były byle jakie rządy. Cóż za samokrytyka – przecież to były
rządy poprzedniczki PO. I znów nasuwają się słowa: „Krótka pamięć wyborców to narodowe przekleństwo”.
Piotr Robecki
Narodowe zwierciadło

jeśli jest w tym coś wolnego, to wolność od zasad, moralności i elementarnej uczciwości. Bez nich zaś relacje
między ludźmi sprowadzają się do patologicznej opresji
wobec słabszych, mniej zaradnych czy bardziej naiwnych.
To, czego doświadczamy od naszych rodaków, spotyka
nas tak często, że reagujemy agresją i spadkiem jakiegokolwiek zaufania do otoczenia. Albo stresem i pogłębiającą się bezradnością w kontaktach z ludźmi. Poruszanie
się w tym coraz bardziej dwoistym świecie będzie te problemy tylko powiększało. Weźmy choćby sprawę uchodźców. Rządząca partia straszy Polaków cudzoziemcami,
a równolegle z tymi bredniami wpuszcza do Polski setki
tysięcy imigrantów. Ktoś przecież musi pracować tam,
gdzie Polacy za tak skromne wynagrodzenie ani myślą.
Mamy więc prymitywną pokazówkę dla elektoratu.
Listę tych, którzy nas na każdym kroku oszukują, każdy ma w głowie. Bez problemu może też wskazać oszustów we własnej rodzinie, wśród znajomych i sąsiadów.
Ta patologia jest na tyle masowa, że musi skutkować coraz większym kryzysem zaufania. Do kogokolwiek. Nawet
w wielu rodzinach, które kiedyś były ostatnią ostoją.
Także słusznie krytykowani politycy nie trafili na Wiejską z kosmosu. To przecież my. Społeczeństwo w pigułce.
Narodowe zwierciadło. I aż strach się w nim przeglądać.

BĄKOWSKI

rótka pamięć wyborców to narodowe przekleństwo.
Korzystają z tego, pełnymi garściami, politycy. Poglądy i dotrzymywanie obietnic to nie są sprawy,
które by traktowali dogmatycznie. Po porażkach otrzepują
się z kurzu i po liftingu prezentują nam kolejną wersję zbawicieli narodu. Pozwalamy, by postępowali z nami właśnie
tak. Podobnie robią oszuści polujący na emerytów metodą na wnuczka. I choć wszyscy są przed nimi ostrzegani,
ciągle przybywa oszukanych.
Mam wrażenie, że dla żyjących z polityki jesteśmy jako społeczeństwo tylko wielkim łupem. Grupą ludzi do
oskubania. Oczywiście nie dotyczy to jedynie polityków.
Taki proceder uprawia u nas większość grup zawodowych. Z jakim hasłem jadą na wieś akwizytorzy sprzedający nawozy sztuczne, środki ochrony roślin czy maszyny
rolnicze? Jedziemy rąbać rolasów. Nie wiem, co mówią
ci, którzy handlują parafarmaceutykami. Ale wiem, jak gigantyczne są zyski koncernów produkujących złudzenia
w tabletkach.
Znam setki relacji ludzi oszukanych przez sprzedawców
rozmaitych dóbr i usług. Oszustami są prawie zawsze nasi rodacy. Sami więc siebie okłamujemy i okradamy. Bo
przecież to, co się dzieje, jest podręcznikowym złodziejstwem. Opakowanym w banialuki o wolnym rynku. Ale

Służba zdrowia – krajobraz po bitwie

W pandemii Polacy przestali
chodzić do lekarzy – tak zaczyna
się tekst „Służba zdrowia – krajobraz po bitwie”. To zdanie jest
fałszywe. To nie my przestaliśmy
chodzić do lekarzy. To lekarze zamknęli się przed nami.

•

CYTATY

AGNIESZKA GRAFF,

wykładowczyni UW, feministka

Gdybym miała wieszać jakieś
doklejki (na bilbordach),
to brzmiałyby one: „naród z płodem,
płód z narodem”.
„Wysokie Obcasy”

KRYSTYNA JANDA, aktorka, reżyserka
Inaczej myślę. Nic już nie musi być,
najwyżej może.
„Pani”
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Służba zdrowia – krajobraz po bitwie
W pandemii Polacy przestali chodzić do lekarzy.
I zaczęło się największe od II wojny światowej umieranie
Beata Igielska
– Zniechęca mnie organizacja
pracy przychodni i jakość teleporady. W listopadzie usłyszałam, że
mam anginę, zapalenie gardła albo
zapalenie krtani. Tyle sama wiedziałam, bo gardło mnie bolało. Gdybym chciała wizytę stacjonarną,
mogłabym zostać przyjęta za siedem-dziesięć dni. Ale że jestem

były przygnębiające. Teraz nawet
nie chcę myśleć, co się dzieje. Jestem przekonana, że za wszystko
będę musiała płacić prywatnie, a na
to mnie nie stać. Od dawna nie byłam także u ginekologa, a powinnam. Przez te kolejki machnęłam na
wszystko ręką – przyznaje.
A jak z tym jest np. w Warszawie w niektórych poradniach,
mogę opowiedzieć z własnego
doświadczenia. Już w kwietniu

1000 mieszkańców Polski zgonów
mamy 12,7. Podobnie było tylko
w roku 1951 – 12,2. Wtedy żniwo zbierały choroby zakaźne: odra, tężec, krztusiec, błonica, polio;
umierały też noworodki. Dzisiejsze
wskaźniki nakręciła pandemia po
społu z wieloletnimi zaniedbaniami
w ochronie zdrowia. Te nadmiarowe
zgony, o wiele liczniejsze niż w latach
poprzednich, są spowodowane powikłaniami w chorobach przewlekłych,
niewydolnością
służby zdrowia,
utrudnionym dostępem do specjalistów i brakiem
diagnoz. W UE
pod względem nadmiarowych śmierci jesteśmy liderami wespół z Hiszpanią – 18,4%, Bułgarią – 16,7% i Belgią
– 16,6% (dane za OKO.press.).
– Ludzie boją się covidu: dopóki
nie boli, nie kłuje, nie idę do lekarza.
Albo: poleżę i przestanie, rozchodzę
ból. To zaniedbanie, wina leży po
stronie pacjenta. Covid jest hasłem,
które wyparło inne jednostki chorobowe. Znam starszą panią, która do-

Prof. Bolesław Samoliński: W roku 2019 były 42 mln porad w przychodniach
podstawowej opieki zdrowotnej, w 2020 – o 11,5 mln mniej.

Krystyna Urbańska

nauczycielką, potrzebowałam L4, bo
trudno przy 38-stopniowej gorączce, z bolącym gardłem i kaszlem,
przez kilka godzin stale rozmawiać
online z uczniami – opowiada Katarzyna z Łodzi. – Teleporady udzielił lekarz, który wcześniej na oczy
mnie nie widział. Wątpię, że zajrzał
do mojej karty, skoro zapytał, jaki
antybiotyk chcę i jakie wcześniej
brałam. Myślę, że wiele osób ma
takie doświadczenia, więc gdy
chorują, leczą się samodzielnie
domowymi sposobami.
Beata z małego miasta pod Warszawą nie chodzi do lekarza, bo
przeraża ją wizja kolejek większych,
niż były przed pandemią. – Jak mam
przez to wszystko przebrnąć, od razu odechciewa mi się kontaktu ze
służbą zdrowia. Czekam więc na
koniec pandemii, żeby zająć się porządnie choćby moimi rozpapranymi
hemoroidami, które leczę na własną
rękę za pomocą maści. Wiem, że
powinnam się zgłosić do specjalisty,
ale dopóki czuję, że mojemu zdrowiu nie grożą poważne konsekwencje, nie pójdę do lekarza. Dokucza
mi też kręgosłup. Powinnam iść do
ortopedy i do fizjoterapeuty. Oprócz
kolejek boję się zarażenia. Znalazłam
więc na YouTubie ćwiczenia i w ten
sposób się ratuję. Kolejki do specjalistów na NFZ i przed pandemią

roku pandemicznego bez kolejek,
w puściutkiej przychodni, miałam
zrobione przez wielkiej klasy profesjonalistę USG na dobrym sprzęcie.
Prywatnie taka przyjemność u tego
znanego lekarza kosztuje 250 zł.
Byłam zaskoczona: krótki termin,
spokój. Latem byłam trzy dni na
badaniach w szpitalu. Nie zaraziłam
się covidem, dowiedziałam się, że
nie mam poważnej choroby auto-

Prof. Cezary Szczylik: Od kilku miesięcy obserwujemy w onkologii
przesunięty efekt strachu przed tłumami w przychodniach, kolejkami.

W pandemii Polakom UNIEMOŻLIWIONO chodzenie do lekarzy, ale nadal pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracującym emerytom nawet podwójnie.
Maria Łakomy
HISTORIA

Wyzysk rodzi bunty

immunologicznej, więc zyskałam
zbawienny spokój. Potem bez problemu kilkakrotnie byłam u lekarza
na wizytach kontrolnych. Mam to
szczęście, że mnie nie zbyto teleporadą. Pewnie wszystko zależy od
podejścia danej przychodni. Zdaję
sobie sprawę, że moja przychodnia jest pozytywnym wyjątkiem.
I właśnie dlatego statystyki umieralności są zatrważające.

Obawa przed covidem

W 2020 r. zmarło ponad 76 tys.
osób więcej niż w 2019 r. (wzrost
o prawie 16,7%). To najgorsza statystyka od II wojny światowej. Na

piero powalona covidem, w szpitalu,
dowiedziała się, że ma zaawansowanego raka trzustki. Wcześniej miała
dolegliwości, ale nie szła do lekarza,
bojąc się covidu. A teleporada okazała się nietrafiona. Czy to więc dziwne,
że boimy się teleporad? W dodatku
temat covidowy jest cały czas pompowany przez media, tylko tu szukamy sensacji, skupiamy się na innych,
nie na własnym cierpieniu – mówi
dr Bogna Szymańska-Kotwica, psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie oraz w gabinecie Minds of Hope.
Prof. Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Wyzysk rodzi bunty
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Patrząc na historię Polski,
zbyt rzadko zwracamy uwagę
na to, że jest ona opowiadana
głównie z perspektywy wyższych warstw społecznych
i uwzględnia przede wszystkim
ich punkt widzenia, ich interes.
Daje to bardzo wybrakowany
obraz, uniemożliwiający sensowną analizę jakichkolwiek zjawisk, co jest ze szkodą dla wszystkich. A jakby tego było mało,
w kolejnych okresach dochodzą nakładki związane z propagandą
i celami aktualnie rządzących.

Małgorzata Matysiak
III RP jest powrotem do bardzo złych praktyk
polskiego kapitalizmu przełomu XIX i XX w.

Od tamtej pory mieliśmy
kilka okresów, w których
opozycja składała propozycje programowe.

Rozmawia Paweł Dybicz

Po wieloletniej serii publikacji o szlachcie i magnaterii
historycy zajęli się historią
ludu. Skąd to nagłe
zainteresowanie?

– W ostatnim 50-leciu taką
propozycję złożyła w latach
1980-1981 opozycja solidarnościowa. PiS w roku 2015
też złożyło swoją, znów zawierającą komponent narodowościowy i ekonomiczny,
czyli lepszą redystrybucję
wypracowanych dochodów,
500+, 13. emeryturę… I to zadziałało. Żeby więc na trwałe
odsunąć PiS od władzy, trzeba złożyć ludowi własną propozycję, np. lewicową, zawierającą te dwa elementy.

– Bo jest to historia nieopowiedziana, a raczej w Polsce
opowiadana za mało. Chciałem przywrócić pamięć o warstwach ludowych i oddać
sprawiedliwość tym niedocenianym grupom – niedocenianym nie tylko w literaturze
historycznej. Zainteresowanie ludem wśród inteligencji zazwyczaj pojawiało się,
gdy czegoś od ludu chciała,
w szczególności poparcia
swoich projektów politycznych. Tych kilka wydanych
ostatnio książek, wśród nich
moją, wiążę z próbą zrozumienia popularności skrajnej
prawicy wśród warstw ludowych. Popularność PiS na
wsi czy w mniejszych miejscowościach, wśród ludzi
mniej zarabiających, gorzej
wykształconych, ma historyczne korzenie.

Czyli żeby odsunąć PiS od
władzy, trzeba poznać i zrozumieć
historię ludu, nie tylko tę w PRL
i III RP?

– Oczywiście. W książce opisuję pewien model zmiany społecznej i politycznej. Zawsze, od końca
XVIII w., wyglądała ona podobnie
– jakaś elitarna grupa składała propozycję polityczną ludowi. Żeby
zyskać poparcie, musiała mieć dwa
komponenty: tożsamościowy i socjalny. Weźmy program socjalistów
z 1905 r.: samorząd robotniczy, lepsze warunki pracy, związki zawodowe, a w wymiarze politycznym
demokratyczna republika. Jeżeli
spojrzymy na endeków w tym samym czasie, to z jednej strony mamy
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Książka nosi tytuł „Ludowa
historia Polski”, ale w zasadzie jest o chłopach.

– No nie, jedna trzecia jest
o robotnikach.

Owszem, ale mocno akcentowana jest chłopskość
robotników. Można odnieść wrażenie, że są oni
traktowani w innym rozumieniu słowa lud.

DR HAB. ADAM
LESZCZYŃSKI

– profesor Uniwersytetu SWPS,
historyk, ostatnio opublikował
monografię „Ludowa historia Polski.
Historia wyzysku i oporu. Mitologia
panowania”.

propozycję ekonomiczną – jakąś
formę solidaryzmu, a z drugiej wizję wspólnoty narodowej skupionej
wokół elit, wykluczającej w szczególności Żydów. Czyli takiej solidarnej
rodziny narodowej, zakorzenionej
w religii, tradycji, kulturze, języku.

– O liczącej się klasie robotniczej możemy mówić dopiero w końcu XIX w., a i wówczas fabryczny proletariat
nie był przesadnie liczny. W 1914 r.
robotników było ok. 350 tys. na kilkanaście milionów obywateli Królestwa Polskiego. Robotnicy, ze względu na niewielki poziom modernizacji
społecznej i uprzemysłowienia, aż
do czasów PRL byli grupą ważną,
ale mniejszościową. Grupą mocno
osadzoną we wsi. To było zazwyczaj
pierwsze pokolenie, które wyemigrowało ze wsi, i wiele cech, postaw
nabytych na wsi przeniosło do miasta. Wydaje mi się niesprawiedliwe
stwierdzenie, że w mojej książce jest
za mało robotników. Piszę o nich,
przedstawiając proces wyłaniania
się proletariatu fabrycznego, czyli
okres przejścia pomiędzy czasem

1-7.02.2021
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Ośmiogwiazdkowy ZUS. W czwartkowy poranek na poznańskiej placówce ZUS nieznani sprawcy zawiesili portret
Prezesa Narodu. Szybko jednak zniknął, a policja wszczęła dochodzenie. Czyżby za znieważenie budynku?
FOT. OGÓLNOPOLSKI STRAJK KOBIET
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Sąd Okręgowy w Opolu zasądził Tomaszowi Komendzie za niesłuszne spędzenie w więzieniu 18 lat
odszkodowanie i zadośćuczynienie od skarbu państwa w wysokości 12,8 mln zł. Pora na tych, którzy
do tego skazania doprowadzili.
Ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki z KUL otrzymał
od Polskiego PEN Clubu Nagrodę im. Pruszyńskich
„za wagę i odwagę postawy i słowa w nauczaniu,
publicystyce, w poezji i w życiu”.
Jerzy Urban, redaktor naczelny tygodnika „Nie”, został prawomocnie uniewinniony w sprawie okładki
(sierpień 2020 r.), na której był wizerunek Jezusa ze
zdziwionym wyrazem twarzy na tle przekreślonego
znaku zakazu. Sąd uznał, że nie było tam cech przestępstwa. Prokuratura spóźniła się z apelacją.
Włodzimierz Cimoszewicz wygrał z „Gazetą Polską”. Za zniesławienie byłego premiera organ Sakiewicza musi przeprosić i wpłacić 25 tys. zł na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
W trakcie wrześniowego Dnia Sprzątania Świata
śmieci zbierało 94 tys. ochotników we wszystkich
województwach. Wykryto 606 nielegalnych, dzikich
wysypisk.
Zofia Stafiej za rolę w filmie Piotra Domalewskiego
„Jak najdalej stąd” otrzymała na festiwalu w Indiach nagrodę za najlepszą rolę żeńską.

6,5% bezrobocia w styczniu oznacza, że bez pracy
jest 1,089 mln osób. Pracodawcy zgłosili chęć zatrudnienia 98 tys. osób.
W czołówce europejskich miast, w których ludzie
umierają z powodu emisji pyłów PM 2,5 (czyli przez
to, co spalamy w domach), są: Jastrzębie-Zdrój
(7. miejsce), Rybnik (9.), Żory (12.), Radom (16.)
i Warszawa (20.).
18 m kw. mają lokale mieszkalne wybudowane w Warszawie przez JW Construction. Szykują
się jeszcze bardziej wypasione apartamenty o powierzchni 6,7 m kw.
Kolejny szczyt deweloperskiego absurdu. Szczecińska firma Siemaszko chce wybudować dwie wieże
o wysokości 112 m i z 33 kondygnacjami tuż przy
plaży w Międzyzdrojach. Kto wydaje na to zgodę?
O skali strat sektora kinowego w czasie pandemii najlepiej świadczy spadek dochodów.
W 2019 r. przychody z biletów wyniosły 1,065 mld zł,
a w 2020 r. tylko 340 mln zł.
Antoni Macierewicz skutecznie blokuje emisję
w TVP filmu o katastrofie smoleńskiej w reżyserii
Ewy Stankiewicz. Film wyprodukowano jesienią
2019 r. na koszt TVP.

PRZEBŁYSKI
Zapis TVN na PRZEGLĄD
Nie jesteśmy małostkowi. Poparliśmy protest amerykańskich milionerów z TVN, bo rozumiemy, jak ich musiała zaboleć myśl o podatku od reklam. Jesteśmy miłosiernego serca, choć pamiętamy, że
od wielu lat w TVN jest zapis na
PRZEGLĄD. Wiemy, kto ulokował
nas na czarnej liście. Załoga trzymana na śmieciówkach i ciągle
redukowana opowiada, jak jest.
A jak traci te wyżebrane śmieciówki, to nawet ze szczegółami.
Cenzorski zapis w TVN na PRZEGLĄD o tyle nas obchodzi, że musimy ciągle odpowiadać czytelnikom, dlaczego nas tam nigdy
nie ma. Odpowiadamy więc zbiorowo. TVN to przecież Himalaje
wolności, wartości, niezależności i czegoś tam jeszcze. A my?
Samotny żagiel. Bez reklam.

Manasterski vel Wróblewski

O co można walczyć? O kasę, awans, lepsze miejsce na drabinie.
A nawet o to, kto lepiej zrobi dojnej zmianie w TVP Info. Chętnych za wielu nie ma. Ale pisowskich głupot ktoś musi bronić. Od
świtu do północy. Wyróżnia
się dwóch. Miłosz Manasterski z Agencji Informacyjnej
i Artur Wróblewski z Uczelni
Łazarskiego. Wazelinę dostają
ze Srebrnej, teksty SMS-em
w przekazie dnia. A kasę na
konto. Wróblewski jest nadpobudliwy i krytykom polityki
PiS chętnie by… A Manasterski? Długo myśleliśmy, że to cyborg,
awatar albo może hologram. Bo trudno było uwierzyć, że tak może
ględzić żywy człowiek. I to z własnego wyboru.

Jak żyć bez bredni?

Płaczemy i płaczemy. Bo jakże nie płakać nad losem Springerowskiego „Faktu” i bliźniaczego „Super Expressu”? Jak żyć bez tak
niezależnych i opiniotwórczych gazet? (To akurat nie żarcik, ale
cytat z ich łamów). Co poczną ich czytelnicy bez codziennej dostawy bredni, fałszywych oskarżeń i szmacenia ludzi? Choć takie coś
można kupić tanio, jakoś wystarcza na setki przegranych procesów
sądowych i zyski dla właścicieli. O godziwe zyski dla Springera
gorliwie walczył Grzegorz Jankowski. Ale że ciągle było im mało,
wymienili go na młodszy model. Nie zginął jednak. Przygarnął go
Polsat. Robi tam za pisowską dupokrytkę. Bawi widzów pokrzykiwaniem i radiową urodą.

Andruszkiewicz, żarcik Kaczyńskiego

Miedziane czółko krąży po Grajewie. A mieszkańcy tego fajnego
miasteczka między Łomżą a Ełkiem przepraszają za Adama Andruszkiewicza. Bo gdyby nie dali się kiedyś nabrać, to kariera tego
młodzieńca o lotności przyczepy z balotami skończyłaby się na młodzieżówce Giertycha. Mniej byłoby wstydu.
Nasza ojczyzna nie musiałaby też złotówek
zabieranych emerytom przeznaczać na full
wypas Andruszkiewicza. Sekretarza stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zawsze kiedy wymieniamy ten tytuł, gnębi
nas ta sama myśl: za co? Za jakie grzechy
naród polski jest tak upokarzany?
FOT. YOUTUBE (3)
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
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Czy Prawu i Sprawiedliwości uda się
złamać niezależne media?

JERZY BACZYŃSKI, redaktor naczelny „Polityki”
Będą próbować i próbują, ale tu nie wróżę powodzenia. Polska
to jednak nie Węgry. Orbánowi udało się za pomocą metod, jakich próbuje PiS, czyli presji ekonomicznej, finansowej i prawnej.
Jednak Polska to zupełnie inny kraj – mamy znacznie większy
rynek, a media są mocniejsze ekonomicznie. Siłą mediów w Polsce są odbiorcy – PiS nie udało się przejąć kontroli nad rynkiem
informacji, emocji i wiedzy społecznej. Oczywiście jeśli rządzący wprowadzą podatek od przychodów reklamowych, będzie
to silny cios zmuszający niepaństwowe media do ograniczenia
zatrudnienia czy planów programowych. Myślę jednak, że to nie
jest dogodny politycznie moment dla PiS. Buntuje się Jarosław
Gowin, bo to idealna okazja, aby pokazać swoją pryncypialność.
Oczywiście są przykłady łamania mediów z systemów autorytarnych, ale wtedy trzeba by użyć stalowych łomów – wprowadzić przepisy o terroryzmie, naruszaniu interesów państwowych
i przejść do takiej formy represji jak w Turcji. Jednak tak długo,
jak jesteśmy w UE i NATO, nie sądzę, żeby Kaczyński odważył
się niszczyć niezależność mediów brutalną siłą, dlatego myślę,
że połamie sobie na tym zęby.

HENRYK MARTENKA, publicysta, „Angora”

Teoretycznie to może się udać, bo udeptana gumiakami ścieżka legislacyjna daje PiS taką możliwość. Wódz rządzącej partii
ma wyczucie czasu i wie, że następnych wyborów może ona już
nie wygrać. Zaczną się rozliczenia. Spróbuje więc skorzystać ze
sprawdzonych rozwiązań towarzyszy węgierskich i zawczasu eli-

minować zagrożenia. Takie jak media, których wolność polega
nie na tym, że piszą, co chcą, ale że są poza zasięgiem wodza! Do
tego naigrawają się z jego przekazów dnia i lżą. Ale, jak mówią
Niemcy, zawsze istnieje jakieś ale… Posłowie Porozumienia, którym Kaczyński pokazał, jak ich ceni, już mruknęli, że sprawy nie
znają, bo jej z nimi nie konsultowano, a kanapowcy od Gowina
boleśnie pokazali już PiS, że bywają krnąbrni. Nie jest też pewne,
jak zachowają się solidarni Ziobry, od dawna żeglujący na kursie
kolizyjnym z Kaczyńskim. Być może i oni zechcą przed wyborami
pokazać, że stać ich na luksus suwerenności. Wtedy „nacjonalizacja” mediów Kaczyńskiemu się nie uda. Aliści najpewniej zadzwonią z Departamentu Stanu i temat wygaśnie szybciej, niż zapłonął.

DR PAWEŁ SĘKOWSKI, „Zdanie”, Stowarzyszenie Kuźnica

Odpowiedź na to pytanie zależy od postawy naszej, czyli
wszystkich, którzy sprzeciwiają się dążeniom strony rządowej.
Bez wątpienia protest pod hasłem „Media bez wyboru” był dla
władzy ważnym sygnałem ostrzegawczym. Informowała o nim
nawet telewizja publiczna i było widać, że ten gest wzbudził tam
irytację, wręcz pewną panikę, co jest najlepszym dowodem na
to, że taka akcja była potrzebna. Tym bardziej że pod płaszczykiem walki z jednej strony z covidem, a z drugiej z monopolem
wielkich korporacji tak naprawdę planuje się pompowanie środków z działających w Polsce mediów prywatnych do mediów
państwowych i prorządowych mediów prywatnych. Temu bowiem ma służyć zapowiedziane powołanie Funduszu Wsparcia
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.
15-21.02.2021
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Czy młode Polki
rozsadzą system?
Szansą na zmianę jest porozumienie między pokoleniami
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Zainteresowanie polityką wśród ludzi w przedziale wiekoMłodzi wiedzą, że muszą działać. Są na ulicach. Protestują.
wym od 18 do 24 lat jest najwyższe od transformacji – 77%, aż
Zamierzają głosować w najbliższych wyborach w 2023 r. i już
o 10 pkt proc. więcej niż jeszcze rok temu. Taki wynik przynosi
wiedzą jak. Z sondażu CBOS wynika duży wzrost lewicowych
najnowszy sondaż CBOS. Ten skok pokazuje nie tylko frustrację
przekonań wśród najmłodszych dorosłych.
młodzieży, dosadnie wyrażaną na protestach, ale też determiW ciągu czterech lat (2016-2020) trzykrotnie wzrósł odsetek
nację ludzi zmęczonych tym, co się dzieje w polityce. Potrzeba
młodych popierających liberalizację prawa aborcyjnego. 28%
zmiany wyraża się w rekordowym od dekad wskaźniku poparcia
osób z tej grupy wiekowej bierze udział w protestach przeciw
dla poglądów lewicowych. Od ubiegłego roku liczba młodych,
wyrokowi TK (wobec 8% ogółu badanych).
którzy deklarują poglądy lewicowe, podwoiła się.
Najbardziej spektakularna zmiana nastąpiła jednak w przeOd 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie, kawałek
konaniach politycznych na osi lewica-prawica. W grupie wiepo kawałku, realizuje swoją wizję państwa, przy okazji odbierakowej 18-24 lata dominują poglądy lewicowe, które deklarując kolejne prawa i wolności obywatelom i obywatelkom. Nie
je 30% badanych. To najwyższy wskaźnik od początku lat 90.
ma edukacji seksualnej. Nie istnieje, wbrew sukcesom ogłaszaAutorzy opracowania podkreślają, że „w stosunku do wyników
nym przez kolejne ministerstwa, program ochrony przed przez poprzedniego roku zmiana jest uderzająca”. W 2019 r. 31%
mocą, czego jaskrawym przejawem jest plan wypowiedzenia
nie potrafiło określić swoich poglądów, a 28% deklarowało, że
konwencji stambulskiej. Dostępna w całej Europie bez recepty
najbliżej im do centrum.
pigułka dzień po jest trudna do zdobycia, bo niełatwo trafić na
Badacze zwracają uwagę, że od 2002 r. deklaracje lewicolekarza niepowołującego się na klauzulę sumienia. Dostęp do
wych sympatii w tej grupie nigdy nie przekroczyły 20%. Wciąż
antykoncepcji jest na najniższym poziomie w Europie. Minister
większość ogółu badanych utożsamia się z prawicą, lecz w zeedukacji z nadania PiS Przemysław Czarnek chce odchudzać
szłym roku nastąpił wyższy przyrost w deklaracjach lewicowych
dziewczynki, a w meandry seksualności wprowadzać młodzież
poglądów wśród młodych.
szkolną poprzez dzieła Jana Pawła II. Kościelne ambony są wyWygląda na to, że – jak brzmiało jedno z haseł podczas paźkorzystywane jako propagandowe tuby rządu, hierarchowie głodziernikowych i listopadowych protestów – młody „podmiot
szą hasła o „tęczowej zarazie” i ostrzegają przed nieistniejącą
nie zgadza się z orzeczeniem”.
„ideologią gender”, często upominając rządzących, by szybciej
wprowadzić całkowitą „ochronę życia”.
Brakuje środków na dziecięcą psychiatrię, ale szeroki strumień pieniędzy
Deklarowane poglądy polityczne badanych w wieku od 18 do 24 lat
płynie do toruńskiego redemptorysty
(lata 1990-2020, w procentach dla poszczególnych lat)
Tadeusza Rydzyka.
Pandemia koronawirusa obnażyła
45%
indolencję rządzących, a ci, by ją przy40%
kryć, sięgają po coraz bardziej radykalne środki. Kulminacją cynicznego,
35%
dyktowanego politycznymi względami
30%
uprzedmiotowienia „suwerena” był nie
tylko wyrok Trybunału Konstytucyjnego
25%
z 22 października 2020 r., który uznał
za niezgodną z konstytucją przesłankę
20%
embriopatologiczną do terminacji ciąży,
15%
ale także uzasadnienie owego orzeczenia, w którym czarno na białym można
10%
przeczytać, na czym „ochrona życia” ma
5%
polegać. Aborcja w przypadku wad płodu
stała się nielegalna. A te wady to nawet
0%
wedle rządowych, fałszujących aborcyjną rzeczywistość statystyk powód
ponad 90% przeprowadzanych w Polsce
terminacji ciąży.
Źródło: CBOS, luty 2021 r.
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Do tej pory to mu się opłacało.

Rozmawia Anna Stachowiak
Zaskoczył panią nowy sondaż
CBOS, z którego wynika nie
tylko, że aż 77% osób w wieku
18-24 lata deklaruje udział w wyborach, ale też, że 30% chce
głosować na lewicę? Poparcie
dla lewicy nie było tak wysokie
od lat, przyrost jest gwałtowny.
Badacze mówią o przełomie.

– To kontynuacja trendów, które widać już od pewnego czasu.
Jeśli spojrzymy na ostatnie wybory – parlamentarne i prezydenckie
– zobaczymy wyraźnie rosnące
zaangażowanie tej grupy w procesy polityczne. Już w ostatnich
wyborach prezydenckich młodzi
w rekordowym stopniu zmobilizowali się do głosowania. Tłumaczyłabym to faktem, że są grupą najbardziej sfrustrowaną kierunkiem,
w którym podąża nasze państwo.

Stąd tak duże poparcie dla lewicy? Wynika z frustracji?

– Od dłuższego już czasu dostępne są wyniki badań, które pokazują, że w grupie 18-24 lata dominują
poglądy liberalne obyczajowo, prosocjalne, egalitarne. Według m.in. badań
CBOS mniej więcej do 2012 r. wśród
osób w przedziale wiekowym 18-24
lata przeważały deklaracje, że identyfikują się jako prawica; ten trend
osiągnął szczyt w roku 2015, a po
2016 widać było już wyraźną zmianę
na korzyść identyfikacji jako centrum
i lewica. Widoczne jest to szczególnie
wśród młodych kobiet. W ostatnim
czasie właśnie one wyszły masowo
na ulice. Myślę, że ten proces będzie
postępował. Młodzi są też najmniej
religijni, a religijność jest bardzo powiązana z poglądami politycznymi
i postawami na osi prawo-lewo.

Trudno rozpatrywać wyniki tego
sondażu w oderwaniu od innych
badań – chodzi mi o sondaż Pew
Research Center z ubiegłego roku,
z którego wynika, że spośród europejskich krajów to w Polsce można
obserwować największy odpływ
ludzi z Kościoła. Głównie młodych.

– Te badania pokazują, że w Polsce
młodzi ludzie laicyzują się najszybciej.
Rozdźwięk pomiędzy ich dziadkami
i rodzicami a nimi – w kwestii stosunku do Kościoła – jest największy na
świecie. Jednym słowem, mamy największą różnicę międzypokoleniową,

PROF. ELŻBIETA
KOROLCZUK
– socjolożka

jeśli chodzi o postawy dotyczące
Kościoła. Zobaczyliśmy to wyraźnie
na ulicach w ciągu ostatnich dwóch
lat, kiedy po raz pierwszy z taką
ostrością i tak bardzo wprost młodzi
zaczęli mówić: to Kościół jest odpowiedzialny za próby zakazywania
aborcji, za ograniczanie dostępu do
edukacji seksualnej, antykoncepcji
itd. Wcześniej podkreślał
to ruch feministyczny, na
manifach 10 lat temu niosłyśmy hasła: „Biskup nie
jest bogiem”, „Chcemy
medycyny, nie ideologii”, „Przetnijmy pępowinę między
państwem a Kościołem”. Mówiło
się o tym, że Kościół w Polsce jest
hamulcowym zmiany obyczajowej,
siłą represyjną, zwłaszcza wobec kobiet, ale takie poglądy były uważane
za skrajnie radykalne, a teraz jest to
pogląd mainstreamowy. I to jest ta
ogromna zmiana.
Młodzi widzą, że w Polsce Kościół
inwestuje przede wszystkim w budowanie relacji z państwem, angażuje
się w bieżącą, partyjną politykę.

– I wciąż mu się opłaca w tym
sensie, że Kościół ma dostęp do
ogromnych zasobów finansowych
państwa oraz decydujący głos
i wpływ na procesy polityczne.
Jednak nie opłaci mu się w dłuższej perspektywie, bo zupełnie
sobie odpuścił rozmowę z wiernymi. Uwierzył, że można sprawować władzę w sferze etycznej
i moralnej za pomocą narzędzi
politycznych. Kompletnie oderwał
się od doświadczeń, problemów
i sposobu myślenia młodych ludzi
– uznał, że można narzucić katolickie nauczanie społeczne za pomocą kodeksu karnego, przymusu,
zamiast przekonywać, rozmawiać,
włączać do dialogu.
Młodzi sprzeciwiają się represyjności, brutalności Kościoła jako instytucji, bo nie widzą w nim
ani autorytetu, ani przestrzeni do
dialogu. Dokonuje się przewartościowanie międzypokoleniowe
– w starszym pokoleniu między
lewicą a prawicą istniał rodzaj
zgody, że Kościół jest instytucją stabilizującą społecznie i w takim kraju jak
Polska, przechodzącym tak duże zmiany, potrzebną. Młode pokolenie mówi stanowcze „nie” takiej wizji. Mówi:
Kościół, który zbankrutował moralnie,
chociażby w kwestii pedofilii, nie powinien mieć władzy politycznej.

Dało temu wyraz, pisząc na murach
kościołów hasła Strajku Kobiet.
Wyraz – właśnie, czego? Wkurzenia,
frustracji, potrzeby zmiany?

– To jest wyraz odrzucenia autorytetu Kościoła. Max Weber pisał o różnych rodzajach władzy wynikającej

Rośnie poparcie i prawicy, i lewicy.
Lewicy więcej, ale prawicy też urosło.
z autorytetu, czyli zalegitymizowanej przez rządzonych. Do niedawna
Kościół cieszył się w Polsce autorytetem wynikającym z kultury i tradycji,
z postrzegania go jako moralnego
kompasu, z zakorzenienia w codziennej religijności – ale młodzi ludzie
odrzucają władzę hierarchów. Mówią: ten cesarz jest nagi. Instytucja,
która jest niemoralna, nie kieruje się
głoszonymi przez siebie wartościami,
nie powinna mieć władzy w żadnym
społeczeństwie.
15-21.02.2021
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Jest takie nagranie spod kościoła
w Szczecinku, które świetnie pokazuje tę zmianę. Dziewczyny w wieku
16 czy 17 lat protestują pod kościołem. Wychodzi do nich ksiądz, może
proboszcz, który spodziewa się, że
sama jego obecność spowoduje, że
one się zawstydzą i odejdą. Uciekną,
przerażone autorytetem Kościoła reprezentowanego przez księdza.

Co robią te dziewczyny?

– Odmawiają. Zaczynają na niego
krzyczeć, mówią: wracaj do swojego
kościoła. A kiedy on wyciąga palec
i zaczyna nim wygrażać, zaczynają
krzyczeć: wyp…! To symboliczne, to
gest wypowiedzenia posłuszeństwa.

Kobiety przestały się bać? Wstydzić? Bo właśnie wstyd wydaje mi
się tu kluczowy – latami nam go
wmawiano, socjalizowano do bycia
grzecznymi, potulnymi, uśmiechniętymi. Zawstydzonymi właśnie.

– Kościół bardzo chętnie operuje
wstydem, dlatego też tak skupia się
na seksualności, zwłaszcza kobiet.
To jest taka sfera, w której łatwo nas

klasy politycznej od nas wszystkich,
a szczególnie od problemów, które są
ważne dla młodych ludzi. Oni zwracają uwagę na kwestie klimatu – przecież nie bez powodu mamy w Polsce
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, a nie
Strajk Klimatyczny Osób w Średnim
Wieku – co władza zupełnie ignoruje. Politycy zajmują się ograniczaniem praw, a w ogóle nie zajmują
się sprawami, które dla młodych są
priorytetowe.

Czyli jakimi?

– Wbrew często powtarzanej tezie
o roszczeniowości młodego pokolenia
ci młodzi chcą rzeczy podstawowych:
sensownej pracy, dostępnego mieszkania, czystego powietrza. Tymczasem
w parlamencie ważne dla nich kwestie
są marginalizowane, a zamiast tego
zawraca się Wisłę kijem.

Czyli?

– Narzuca się, z ogromną brutalnością, zasady, które młodym ludziom są kompletnie obce. Oni wyraźnie dostrzegają, że ich przyszłość
jest determinowana przez polityków,

Od dłuższego czasu, szczególnie wśród młodych kobiet, dominują
poglądy liberalne obyczajowo, prosocjalne, egalitarne.
zawstydzić. Sfera, która dotyka naszej intymności i w której bardzo się
obawiamy oceny innych. To młode
pokolenie stanowczo się odcina od
tego sposobu myślenia.
Problem z władzą polega na tym,
że instytucje działają wtedy, kiedy my,
w dużej mierze dobrowolnie, uznajemy ich władzę za istniejącą i ważną.
W systemie demokratycznym obywatele i obywatelki mogą wycofać swoje poparcie dla władzy, dla instytucji
albo w wyborach, albo na ulicy. To
właśnie obserwujemy w Polsce – moment wycofania poparcia, zgody na
władzę, do sprawowania której roszczą sobie prawo księża. To pokazują
i protesty, i sondaże.

Od wyborów parlamentarnych i prezydenckich dużo się wydarzyło.
Nie mamy edukacji seksualnej, nie
mamy prawa do aborcji, dostęp do
antykoncepcji jest na najniższym
poziomie w Europie. Na to nakłada
się brutalność policji, szczucie na
osoby LGBT, kuriozalne wypowiedzi
ministra edukacji.

– To wszystko ma ogromne znaczenie, ale chodzi też o alienację
10 PRZEGLĄD
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którzy mają kompletnie inne priorytety, nie reprezentują ich w żadnym
stopniu, nie zajmują się sprawami dla
nich ważnymi.

Przez dziadersów.

– Tak mówi ulica. To, co się na niej
dzieje, i wyniki tego sondażu pokazują, jak wielka jest frustracja młodych
związana z tym, że starsze pokolenie
kradnie im przyszłość.

Ale przecież obóz władzy bardzo
się stara ich sformatować. Widać
to od kilku lat, a teraz niezwykle
ostro w resorcie edukacji kierowanym przez Przemysława Czarnka.
Wydaje się jednak, że to przynosi
odwrotny skutek.

– I tak, i nie. Zgodnie z tymi badaniami CBOS zmniejsza się wśród
młodych osób grupa tych, którzy
uważają się za centrowych i nie mają wyraźnych poglądów, ale rośnie
poparcie i prawicy, i lewicy. Lewicy
więcej, ale prawicy też urosło, co
pokazuje tendencję do polaryzacji.
Martyrologiczna wizja przeszłości,
powrotu do tradycyjnych wartości,
do świata, w którym mężczyźni będą mogli odzyskać władzę i pozycję

w społeczeństwie, dla niektórych
młodych osób – częściej młodych
mężczyzn – jest bardzo atrakcyjna.

Co w tej wizji pociąga dziewczyny?

– Kilka rzeczy. Po pierwsze, to formatowanie rzeczywiście się odbywa. Jeśli w wieku 12-13 lat zobaczy
się film „Niemy krzyk”, bardzo łatwo
uznać, że aborcja jest najgorszą rzeczą na świecie. Część młodych kobiet, szczególnie z rodzin bardziej
tradycyjnych, łatwo wchodzi w tę
opowieść, tym bardziej że to pasuje do tradycyjnej wizji kobiety, która ma uratować świat przed złem.
Dzięki np. macierzyństwu.

To trochę mało.

– Niekoniecznie. Po drugie, mamy
do czynienia ze zjawiskiem, które nazywa się zmęczeniem emancypacją.

Co to znaczy?

– Faktem jest, że osiągnęłyśmy
dużo, ale dla młodych kobiet, które
wchodzą na rynek pracy, a do tego
mają zdecydować, czy wchodzić
w związki, czy mieć dziecko, czy nie,
to wcale nie jest łatwy świat. Przeciwnie, to świat, w którym trzeba
podejmować dużo trudnych decyzji
bez gwarancji, że przyniosą one
oczekiwane skutki. Dla części młodych kobiet łatwiejsze, także w sensie psychologicznym, jest uznanie,
że eksperyment z równością płci
i feminizmem to ślepa uliczka, a jeśli
wrócimy do tradycyjnych ról płciowych, będzie nam po prostu lepiej.
Są kobiety, którym łatwiej przyjąć
narrację, że przemoc domowa jest
winą kobiet, bo nie były wystarczająco uległe, niż walczyć z przemocą.
Konserwatyści przekonują, że jeśli
mężczyzna będzie im zapewniał bezpieczeństwo, a one będą w domu
rodzić dzieci, to przemoc w ogóle
się nie zdarzy, że to skutek emancypacji, która niszczy prawdziwą miłość
i harmonię.

Z grubsza o tym jest „Opowieść
podręcznej”. O ciotkach, które mają
pilnować, by kobiety nie ośmielały
się myśleć samodzielnie.

– Tak, ale książka Margaret Atwood
nie wnika w przyczyny, dla których
dla części kobiet jest to atrakcyjna
alternatywa. Szczególnie dla tych,
które nie mają wykształcenia, wsparcia otoczenia w próbach realizowania
swoich zamierzeń zawodowych. Dla
nich wizja męża czy partnera mającego władzę, ale też odpowiedzialnego
za rodzinę, jest często atrakcyjna.

KRAJ

Nie bez powodu mamy w Polsce Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, a nie Strajk Klimatyczny Osób w Średnim Wieku.
Do tego dochodzi fakt, że prawica jest
coraz sprytniejsza.

W czym przejawia się ten spryt?

– W budowaniu narracji, że lewica
jest antywolnościowa. Czyli lansuje cenzurę, poprawność polityczną
i chce sprowadzić nam tu uchodźców,
a więc pozbawić kobiety praw, bo
wtedy będą musiały chodzić w burkach. Z jednej strony, mamy wizję
tradycyjnej rodziny, w której mąż ma
sprawować władzę, a żona będzie zaopiekowana i szczęśliwa, a z drugiej,
straszenie islamem i muzułmanami,
którzy przyjdą i odbiorą kobietom
możliwość chodzenia w minispódniczkach. To skuteczne zachęty dla
części kobiet do owej konserwatywnej wizji świata, także na Zachodzie.

Próbowano to robić w Polsce, ale
tutaj żyje ok. 50 tys. muzułmanów.
W takim kraju to słaby argument.

– Wciąż może być skuteczny jako
sposób demonizowania lewicy i feministek oraz jako narzędzie do dezinformacji i budowania strachu. Skuteczny
do sprzedawania wizji świata, o której
mówiłyśmy wcześniej.

Co z tymi kobietami, dla których
ta konserwatywna wizja nie jest
atrakcyjna? Dla tych z sondażu,

które deklarują poglądy lewicowe –
co one widzą dla siebie w lewicowej
wizji świata?

– To, że są podmiotem politycznym, a nie przedmiotem rozgrywek
między rządem a Kościołem. Popatrzmy na hasła protestów: „Myślę, czuję,
decyduję”. I „Podmiot nie zgadza się
z orzeczeniem”. Te hasła podkreślały
właśnie podmiotowość: domagam
się być traktowana jak człowiek, który
ma swoje potrzeby, poglądy, przekonania i prawa. Chcę być traktowana
całościowo, a nie tylko przez pryzmat mojej płci. Jestem człowiekiem,
a nie inkubatorem.

To bardzo wybrzmiało w kuriozalnym uzasadnieniu wyroku TK,
opublikowanym pod koniec stycznia. Wprost stwierdza się, że dobro
„dziecka”, bo używa się tam nomenklatury anti-choice, jest ponad
dobrem kobiety w ciąży.

– Nawet więcej. Tam pojawia
się konflikt pomiędzy życiem płodu
a „komfortem kobiety”. Czyli cierpienie i doświadczenia kobiet, które noszą uszkodzony lub śmiertelnie chory
płód, są traktowane jako co najwyżej
„zaburzenie komfortu”. To jest prawdziwa twarz tej ultrakonserwatywnej

prawicy, którą moim zdaniem młode kobiety doskonale widzą. Wiedzą, że bardzo łatwo sprowadzić
ich podstawowe prawa, cierpienie,
doświadczenia i przyszłość do czegoś, co jest mało istotne, bo przecież
jeśli zestawimy życie z komfortem, to
oczywiste, że ważniejsze jest życie.

W ubiegłym roku powstał dokument
„W bólu będziesz rodziła dzieci”
– o przemocy, której ofiarami są
kobiety na porodówkach. Bohaterki
mówiły o upokorzeniu, traumie,
odarciu z godności. Dokładnie
z tym mamy do czynienia w Polsce.
Rodzić, nie gadać. A że w bólu?
No trudno.

– Kiedy analizowałam powody, dla
których w 2016 r. mieliśmy tak dużą
mobilizację, okazało się, że często
przywoływano przykład prof. Chazana. Popularne było hasło: „Unikaj ciąży, bo Chazan krąży”. Przykład Chazana był ważny, bo pokazywał nie jakąś
wyjątkową sytuację, ale praktykę,
która jest nagminna w polskich szpitalach, co wynika jasno z raportów
Fundacji Rodzić po Ludzku. Połowa
rodzących doświadcza przekraczania ich granic, nierespektowania ich
praw, a 17% – przemocy. Wyzwisk,
15-21.02.2021
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praw. Jest więc szansa na przełom
przy urnach?

– Jest szansa na zmianę, ale przełom jest mało możliwy bez wsparcia starszego pokolenia, co wynika
z demografii. Mamy w Polsce, o ile
pamiętam, 1,5 mln młodych osób
z grupy 18-24 lata, a 9 mln osób 65+,
więc nawet gdyby wszyscy młodzi
poszli głosować na lewicę, to i tak nie
wystarczy, by lewica wygrała wybory.

Wykształcenie na poziomie co najmniej licencjata lub inżyniera ma co trzecia
Polka i tylko co piąty Polak.
poszturchiwań, przywiązywania
nóg do łóżka. To doświadczenie odczłowieczenia, okrucieństwa systemu jest specyficzne dla kobiet;
doświadczenie porodu jest w Polsce
międzygeneracyjną traumą przekazywaną z matki na córkę. Dlatego nieskuteczne były przekonywania Ordo
Iuris o tym, że prawa kobiet będą
respektowane, czy zapewnienia, że
będą miały „pokój do wypłakania
się” – bo to się zderza z kobiecym
doświadczeniem. A to doświadczenie
przemocy i lekceważenia.

To moment, kiedy kobiety mówią:
wyp…? Dość kompromisów w każdej sferze? W 2016 r. to kobiety, wychodząc setkami tysięcy na ulice,
postawiły tamę tej władzy.
Teraz też to się dzieje?

– Pięć lat temu sytuacja była inna.
Przez ten czas organizacje fundamentalistyczne stały się sprytniejsze
– w 2016 r. chciały wprowadzić całkowity zakaz aborcji, uzasadniając
to tym, że tego chcą ludzie. Zrobiły
obywatelski projekt ustawy, zebrały
podpisy, projekt trafił do Sejmu. Poszły demokratyczną drogą. Okazało
się, że większość Polaków i Polek nie
chce zaostrzania ustawy i z ogromną
rezerwą odnosi się do pomysłu karania kobiet za aborcję. Nie dało się
tego wprowadzić drogą demokratyczną, dlatego wybrana została inna.
Teraz decyzję podjął niedemokratycznie wybrany Trybunał Konstytucyjny
pod wpływem nacisków Kościoła
i organizacji ultrakonserwatywnych,
bez żadnych konsultacji, bez debaty
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w parlamencie, bez żadnej procedury,
która mogłaby ją uzasadnić i zalegitymizować jako proces demokratyczny.
Trudno za pomocą demokratycznych
narzędzi reagować na łamanie demokracji w taki sposób. Dlatego zrobiono to tak, żeby uniknąć publicznej debaty i uniemożliwić interwencję.

Interwencja odbywa się na ulicach.

– I tylko tam. A w czasach pandemii i coraz większej brutalności policji
coraz trudniej jest protestować. Nie
ma właściwie żadnych innych dróg,
dlatego pojawiają się propozycje,

Ale w tym starszym pokoleniu
są kobiety, które miały aborcję
w latach 70., kiedy obowiązywała
w miarę przyzwoita ustawa aborcyjna. Dzisiaj to matki i babki, które
są wściekłe, że ich córkom
i wnuczkom zrabowano prawo
do decydowania o sobie.

– Grupą, która od dłuższego czasu
wspiera strajki kobiet, jest część kobiet 50+, niestety z badań wynika, że
wśród najbardziej zaangażowanych
wyborców Prawa i Sprawiedliwości
dużą grupę stanowią właśnie starsze
kobiety. Tutaj jest ogromna praca do
wykonania, by tę przepaść między
kobietami z różnych pokoleń przekroczyć. Problem polega na tym, że
mobilizacja różnych grup społecznych odbywa się za pomocą różnych
narzędzi. O ile dla młodych ludzi
bezkompromisowość, radykalizm
i odrzucenie okrutnych, podłych autorytetów, które roszczą sobie prawo
do decydowania o ich życiu, są jednoczące i mobilizujące, o tyle w przypadku
starszego pokolenia to
coś, co często je odpycha. Szczególnie ta radykalna krytyka Kościoła, do którego duża część starszego
pokolenia jest przywiązana.

Młodzi ludzie nie widzą w Kościele
ani autorytetu, ani przestrzeni do dialogu.
by jednak robić to w sposób demokratyczny. Stąd propozycja Strajku
Kobiet i lewicowych posłanek, by
stworzyć projekt ustawy, lub akcja
Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, żeby odwoływać się do
instytucji międzynarodowych. Chodzi
o to, żeby wrócić na tory, gdzie możliwe są debata i wysłuchanie osób, których te decyzje dotyczą. Ale bardzo
trudno to przełożyć na natychmiastową zmianę polityczną, bo możliwości
negocjowania są na razie zamknięte.

Kolejne wybory parlamentarne
w 2023 r. Głosować w nich będą
dziewczyny, które dziś mają
16-17 lat. Te, które widzą i wiedzą,
co się dzieje, które były na protestach, widziały swoje matki, siostry,
nauczycielki domagające się pełni

Rady dla lewicy?

– Ogromnym wyzwaniem będzie
dotarcie do przynajmniej części kobiet dojrzałych i starszych z przekazem, który mówi o solidarności, empatii, wspieraniu kobiecych decyzji
i budowaniu międzypokoleniowych
mostów. Obecna władza żywi się polaryzacją. By dokonać trwałej zmiany,
potrzebujemy porozumienia i solidarności. To dotyczy także mężczyzn –
są kluczowym wsparciem dla kobiet,
widać ich zaangażowanie na ulicach.
Musimy się zastanowić, gdzie w feminizmie jest miejsce dla mężczyzn. Bo
celem jest budowa świata, w którym
jest miejsce dla wszystkich.

Anna Stachowiak

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI (2), MATEUSZ GROCHOCKI/EAST NEWS
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Refleksje pesymisty

W

chwili gdy to piszę, zespół do spraw aborcji powołany przez Koalicję Obywatelską nie przedstawił jeszcze
wspólnego stanowiska tego ugrupowania. Ścierają
się tam trzy postawy: referendum w sprawie legalizacji aborcji
do 12. tygodnia ciąży, powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego
z 1993 r. oraz – mające ponoć największe poparcie – pójście za
wzorem niemieckim. A wzór ten zakłada zakaz aborcji, jednak
z dwoma wyjątkami: gdy ciąża zagraża zdrowiu/życiu kobiety
lub gdy jest wynikiem przestępstwa, przy czym aborcja do 12.
tygodnia jest i tak możliwa, o ile poprzedziły ją konsultacje medyczne i psychologiczne.
Praktyka niemiecka jest obarczona wadą dwulicowości.
Gdyby jednak takie okazało się stanowisko Koalicji Obywatelskiej, byłby to krok naprzód – spóźniony, lecz lepiej późno
niż wcale. Alternatywą jest przecież piekło kobiet, piekło kalekich dzieci, praktyczny koniec badań prenatalnych (bo czemu

Andrzej Romanowski
nadać słowom właściwy sens. Już przed laty Kinga Dunin pisała, że na widok spadającego z dębu żołędzia będziemy kiedyś
wołać: „O, dąb poczęty!”. Dziś prof. Jan Widacki upomina się
w PRZEGLĄDZIE o zastąpienie terminów dziecko poczęte czy
dziecko nienarodzone terminem płód. W rzeczywistości jednak
nie tylko słów, ale i całych zwrotów przejętych zwykle wprost
z mowy kościelnej jest u nas tak dużo, że czas wydać im walkę. Należą do nich określenia typu „aborcja na życzenie” czy
„aborcja jest OK”, którymi tak łatwo szermuje się na prawicy.
To prawda, że w ten prowokacyjny sposób określają czasem
kobiety własną postawę, jednak ciąża jest dla nich zawsze
doświadczeniem i przeżyciem, a jej przerwanie nigdy nie jest
OK – nawet wtedy, gdy potem odczuwa się ulgę. Terminem do
zakwestionowania jest także samo słowo aborcja. W czasach
mojej młodości nie było znane – mówiło się: przerwanie ciąży,
a lekarze używali (używają?) pojęcia terminacja ciąży. Termin

Linie podziału
miałyby teraz służyć?), uniemożliwienie leczenia dziecka jeszcze w łonie matki (bo jak to robić bez badań prenatalnych?),
a wreszcie drastyczny spadek liczby ciąż (bo po co ryzykować?)
i masowe emigracje (bo tu nie da się żyć). Już teraz mamy
w Polsce ujemny przyrost naturalny.
Programy innych partii wyglądają bardziej klarownie niż
nawet ten – hipotetyczny – program KO. Hipotetyczny – bo
już teraz krakowski poseł Platformy Ireneusz Raś ostrzega:
„Jeżeli moja partia powiedziałaby, że aborcja na życzenie jest
OK, to mnie w tej partii nie będzie”. Tak oto, mimo tylu starań,
Platforma jest wciąż „trochę w ciąży”. Tymczasem najszybciej
określił się Szymon Hołownia, optujący za (skądinąd wyklinanym przez Kościół) referendum. Natomiast powrotu do „kompromisu aborcyjnego” chce PSL – proponuje nawet wpisanie
go do konstytucji. A przecież nie ma dziś w Polsce problemu
o większej społecznej nośności niż stosunek do legalności aborcji. Te nowe linie podziału wymagają – od wszystkich – nowego
samookreślenia. Oraz jasnej odpowiedzi: jestem przeciw czy
może jednak za PiS?
Tylko stanowisko ugrupowań lewicowych jest dziś przejrzyste do bólu i ucieleśnia ideę państwa dla wszystkich. „Dość
pseudokompromisów! – krzyczą działacze lewicy. – Skrajności
to zakaz aborcji i nakaz aborcji!”. Lewica nie podnosi nawet
sprawy referendum – i słusznie, nie ma powodu wprowadzać
do naszej demokracji, wystarczająco już rozchwianej, elementów demokracji bezpośredniej. To parlamentarzyści mają stanowić prawo i nie powinni ze swej roli abdykować. Zresztą
łatwo sobie wyobrazić pytania referendalne typu: „Czy jesteś
za zabijaniem człowieka?”. Przypuszczam, że takie referendum
nawet Kościół by poparł.
Na razie wszakże nie ma szans na referendum, tak jak nie
ma szans na zmianę czegokolwiek. Ale jedno można zrobić:

aborcja jest wygodny, bo krótki, lecz zarazem – jako słowo
obce – jakoś groźny, trochę tak jak słowo gender. Oczywiście
aborcja już się zadomowiła w polszczyźnie, lecz to jeszcze nie
powód, by terminu tego używać bezrefleksyjnie. W czasach
gdy PiS mówi o „repolonizacji mediów”, pozwalam sobie apelować o repolonizację polszczyzny.
Piszę to wszystko – chcę to wyraźnie podkreślić – nie PRZECIW katolicyzmowi, lecz JAKO katolik. Oczywiście wiem, że za
takie poglądy arcybiskupi Gądecki i Jędraszewski najchętniej by
mnie wyrzucili z Kościoła, ale ja sam nie mam zamiaru się wyrzucić, nawet mogę poddać się klątwie, świadom i tego, że „nie
ma zbawienia poza Kościołem”. W moim sumieniu jestem jednak
spokojny: przecież między mną a nauczaniem Kościoła nie ma różnic. Dla mnie przerwanie ciąży też jest zabiciem człowieka – nie
dlatego, bym chciał nazywać człowiekiem zygotę, lecz dlatego,
że to od zygoty rozpoczyna się cykl biologiczny, na końcu którego znajduje się urodzony człowiek. Problem zaczyna się dopiero
wtedy, gdy do katolickiej aksjologii przyłożymy system prawny
świeckiego państwa. Bowiem – ile razy trzeba to powtarzać – nie
ma w Polsce NAKAZU aborcji. Katolik stający przed moralnym
dylematem niech rozstrzyga go we własnym sumieniu, ale niech
nie sięga po to, co Sobór Watykański II wykluczył – po brachium
saeculare (ramię władzy świeckiej). Katolicy – jeżeli swą wiarę
traktują poważnie – powinni kroczyć w jednym szeregu ze Strajkiem Kobiet. Powinni to robić w imię miłości bliźniego.
Co powiedziawszy, mam tylko jedną prośbę do lewicy. Niech
w waszym słusznym programie zawrze się obowiązek konsultacji medyczno-psychologicznej przed przerwaniem ciąży. Czyli
niech będzie jak w Niemczech. Ale też inaczej niż w Niemczech,
bo prostolinijnie. Niech będzie w Polsce inaczej niż w Niemczech, bo BEZ ZAKAZU ABORCJI.

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

a.romanowski@tygodnikprzeglad.pl
15-21.02.2021
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Covid po polsku,
czyli zbiór absurdów
W Warszawie w każdym tygodniu jakaś szkoła
zmaga się z ogniskiem koronawirusa
Beata Igielska
18 stycznia najmłodsze dzieci oraz
uczniowie szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii wrócili do lekcji
przy tablicy. Nauczyciele byli testowani, choć wielkiego sensu to nie
miało, bo już 4 lutego w Warszawie
ok. 50 szkół i przedszkoli przeszło na
zajęcia online. Żeby testowanie miało
sens, musiałoby się odbywać co najmniej raz w tygodniu.
Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, wcześniej ogłaszał triumfalnie naukę w „bańkach”, czyli na
terenie szkoły jedna klasa – jeden nauczyciel. To nierealne, bo dzieci mają
także język angielski czy religię, a ci
nauczyciele prowadzą lekcje w różnych klasach. Najmłodsi uczniowie są
też na zajęciach świetlicowych. Tam
kontaktują się z kolejnymi nauczycielami i dziećmi z wielu klas.
Minister jakby zapomniał, że od
czasu do czasu trzeba również myć
ręce w toalecie i zwyczajnie wyjść
na korytarz, by się przebiec, a w stołówce zjeść obiad bez maseczki. Poza
14 PRZEGLĄD
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tym do wiejskich szkół dzieci dojeżdżają kilkoma autobusami, gdzie są
kompletnie wymieszane, a potem
nagle są wrzucane w sztuczne bańki. Wychodzą ze szkoły i wracają do
domu autobusami. Jest zatem w idei
baniek „głęboki sens i logika”. Jak
w wielu innych działaniach.
W szkole mojego syna niemal
wszystkie nauczycielki nauczania
początkowego są chore na covid.
Dyrektorka godzinami wisi na telefonie, żeby się dodzwonić do sanepidu.
Ponieważ wirus zbiera obfite żniwo,
próbowała załatwić zawieszenie pracy szkoły na tydzień. Tylko tak można
by szybko wygasić ognisko. Niestety,
sanepid nie wydał zgody choćby na
edukację hybrydową, a burmistrzowi nie starczyło pary, żeby decyzję
o zamknięciu podjąć. Jak szkoła
funkcjonuje? Kolejne klasy siedzą na
kwarantannie. Ponieważ panie chore,
dyrektorka ściągnęła do pracy nawet
nauczycieli WF. Ale ci nie czują się
kompetentni, by prowadzić lekcje
online. Dzieci mają więc tylko angielski, religię i informatykę, bo nauczyciele tych przedmiotów jeszcze nie
zachorowali.

Teraz kolejny absurd: dzieci z klasy syna miały kontakt ze swoją panią
w piątek, data nie jest istotna, przez cały weekend, poniedziałek i do połowy
wtorku chodziły normalnie po ulicach.
Bywały w sklepie, na sankach, kontaktowały się z mnóstwem osób. Test
wychowawczyni okazał się pozytywny
w poniedziałek wieczorem, więc we
wtorek po południu sanepid zorientował się, że trzeba nałożyć na klasę
kwarantannę. Ale to nie koniec osobliwości sytemu zabezpieczeń. Kwarantannę odbywa jedynie dziecko z klasy,
której wychowawczyni zachorowała.
Jeśli w domu jest rodzeństwo, normalnie chodzi do szkoły. Również my,
rodzice, normalnie możemy się przemieszczać. A przecież skoro ono może
być zakażone, choć nie ma objawów,
to chyba i ja mogę być nosicielem
wirusa. Czy rodzice i rodzeństwo nie
powinni też być objęci kwarantanną?
Dzieci niekoniecznie zarażają się
w szkołach. Wracają do domu, gdzie
pracujący rodzic może je zarazić. I na
odwrót. Zakażenia będą, klucz to częste testy, faktyczny dystans i maseczki.
Szybkie wyłapywanie zakażonych, jedna klasa na kwarantannę i testy po tygodniu, a reszta szkoły uczy się, o ile to
możliwe, w „bańkach”. Wówczas być
może uda nam się „oswoić” pandemię. Szkoła będzie pracować, zamkniemy ją na krótko w razie potrzeby. Pracujemy w możliwie małych grupach.
I co najważniejsze, testujemy całą sieć
potencjalnych kontaktów zakażonego.
W Polsce takie testowanie jest marzeniem, ale np. w Danii to codzienność.
Bo to, że dzieci muszą chodzić do
szkoły, jest oczywiste. Siedzenie godzinami przed komputerem, w odcięciu od kontaktów społecznych, nikomu, również dorosłym, nie robi
dobrze. Tylko może by tak uszczelnić
system kwarantanny? Może dać dyrektorom wolną rękę – jeśli widzą, że
jest w szkole kryzys, niech ją zamkną
szybko na krótko, by potem móc spokojnie pracować. Niech mogą sami
podjąć decyzję o nauce hybrydowej.
Obecnie ponad 265 tys. nauczycieli, m.in. przedszkoli i klas I-III, na
ok. 400 tys. uprawnionych, chce się
zaszczepić szczepionką AstryZeneki.
Szczepienia obejmą też kilkudziesięciotysięczną grupę opiekunów
w żłobkach. Pozostaje mieć nadzieję,
że akcja ta usprawni pracę szkół.
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl
FOT. BEATA ZAWRZEL/REPORTER
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Barbara Jagas
– Po 20 latach prowadzenia biznesu, okupionego ciężką pracą, ale
i sukcesami, dostałem decyzję o jego
zamknięciu – mówi Jerzy Tyś, przedsiębiorca z Częstochowy, właściciel
sieci 15 aptek. Jest jednym z wielu,
którym dziś odbierane są uprawnienia
do prowadzenia tego typu placówek.
Według ustaleń polskiej firmy
analitycznej PEX PharmaSequence
od czerwca 2017 r., czyli od wejścia
w życie nowelizacji ustawy Prawo
farmaceutyczne, zwanej popularnie
Apteką dla aptekarza, obserwuje się
nieprzerwany spadek liczby aptek. Do
końca 2020 r. zniknęły 1373, czynne
pozostają 12 202. A kiedy przychodzi
się do jednej z nich, często okazuje
się, że naszego leku nie ma, trzeba
go dopiero zamówić. Jakie jest tło
tych problemów?

Znikające apteki
Kto zyska, a kto straci na wojnie aptekarzy

Zielona i inne kolory
Pierwszą aptekę Jerzy Tyś założył
ze wspólniczką w 2000 r., a ponieważ
wszystko dobrze szło, szybko otworzyli drugą, potem trzecią… z czego
wkrótce zrobiło się 15. Apteki Kolorowe to szyld dobrze znany mieszkańcom Częstochowy. – A zaczęło
się od zielonych drzwi, które miała
nasza pierwsza placówka, co klientom się spodobało i nazwali ją zieloną. Stąd pomysł, aby kolejne miały
w nazwie także kolor, ale inny – mówi
inż. Tyś, który jest dumny ze swojego
biznesu. W Częstochowie skutecznie konkurował z dużo większymi
sieciami, których właściciele mają
po 100 i więcej aptek w całej Polsce.
– Może dzięki temu, że znałem się na
tym biznesie, pracowałem zgodnie
z przepisami, co dawało poczucie
bezpieczeństwa, a dzięki współpracy
z wieloma hurtowniami mogłem mieć
niskie ceny leków – dodaje Jerzy Tyś.
Każdą zarobioną złotówkę inwestował w swoje apteki, wprowadzając
różne innowacje, np. u niego klienci
są obsługiwani na siedząco, dzięki
czemu mogą dłużej porozmawiać
z farmaceutą, poprosić o poradę.
Z sukcesów wymienia wychowanie
80 farmaceutów, których nauczył zawodu, bo to u niego byli na stażach.
– Tak, aż tylu... Przyjeżdżali z całej Polski, a przecież mogli się uczyć gdzie
indziej – chwali się. Jedną z takich
FOT. BEATA ZAWRZEL/REPORTER

Już teraz stoimy w kolejkach do aptek. Co będzie, gdy ich liczba jeszcze
się zmniejszy?
osób jest córka Tysia, magister farmacji, która została kierownikiem apteki, a potem ojciec chciał przekazać
jej rodzinny biznes. I od tego właśnie
zaczęły się kłopoty. Pewnego dnia
przedsiębiorca otrzymał pismo z wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, w którym poinformowano
go, że jego apteki mają być zamknięte. – To był dla mnie szok. Nie tego się
spodziewałem po 20 latach harówki
oraz inwestowania w biznes, który
dynamicznie się rozwijał.
Przerażony wycofał się z tej decyzji, ale było za późno. Inspektorat farmaceutyczny uznał, że przedsiębiorca nie jest farmaceutą i nie może już
kierować aptekami, bo na moment
wyszedł z firmy i wrócił jako ktoś, kto
w myśl obecnych przepisów nie ma
uprawnień do jej prowadzenia. Sprawa obecnie jest w sądzie.

Nierentowne czy likwidowane?
To tylko jeden przykład tego,
z czym mierzą się właściciele aptek,
którzy z różnych powodów muszą
zamykać biznesy. Rynek apteczny
skurczył się do poziomu z 2011 r.,
i to w czasie pandemii oraz w sytuacji, gdy zgodnie z zapowiedziami

Ministerstwa Zdrowia od 1 lipca aptekarze będą świadczyli tzw. opiekę
farmaceutyczną. Farmaceuci mają
zyskać dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, dzięki czemu
będą wiedzieli, jakie leki przyjmuje
pacjent, co np. ułatwi wykluczenie interakcji między nimi. Poza tym będą
mogli udzielać pacjentom porad w zakresie właściwego stosowania leków.
Problemy zaczęły się wraz z nowelizacją Prawa farmaceutycznego.
Nowa ustawa – czego jej twórcy nie
kryją – ma bowiem na celu ograniczenie liczby aptek, gdyż według opinii
Naczelnej Rady Aptekarskiej mamy
ich za dużo. Ustawa z 2017 r. mówi,
że aptekę może założyć wyłącznie
farmaceuta lub spółka farmaceutów.
Tyle że nakazanie zamknięcia biznesu
komuś, kto nie jest farmaceutą, a zaczął prowadzić aptekę wiele lat temu,
jest łamaniem zasady, że prawo nie
działa wstecz. Część aptek zamykana jest ze względu na przekształcenia spółki, np. polegające na tym, że
zmieniło się wspólnika. Inspektorat
farmaceutyczny może też odebrać
koncesję właścicielowi firmy, gdy
okaże się, że jest on monopolistą,
czyli ma ponad 1% udziału w rynku
aptecznym w danym województwie.
15-21.02.2021
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Jednak w Polsce chyba nie można
mówić o monopolu sieci aptecznych,
który państwo musiałoby zwalczać.
Działa u nas 340 sieci i są to głównie małe i średnie polskie firmy rodzinne, mające po kilkanaście czy
kilkadziesiąt aptek. Nieprawdą jest
też, że sieci aptek w większości są finansowane przez zagraniczny kapitał
i najnowsze przepisy miałyby służyć

lub 1000 m, jeśli przypada mniej.
Poseł Jakub Kulesza twierdzi, że
tego typu praktyki dekoncentracyjne
mogą szczególnie źle się odbić na dostępie do usług aptecznych w małych
miejscowościach. Wystarczy, że dwie
apteki znajdują się na obu brzegach
rzeki i odległość między nimi jest
mniejsza niż w przepisach, a już jedna
z nich wypada z gry.

Od czerwca 2017 r. do końca 2020 r. ubyły 1373 apteki.
Rynek apteczny skurczył się do poziomu z 2011 r.
ich repolonizacji. W posiadaniu podmiotów krajowych jest ponad 93%
ogólnej liczby aptek.
Od grudnia ub.r., kiedy uchwalono ustawę o zawodzie farmaceuty,
możliwości zamknięcia apteki jeszcze
się zwiększyły, dzięki przyznaniu Naczelnej Radzie Aptekarskiej prawa do
opiniowania kierowników aptek, czyli
faktycznie zatwierdzania tych funkcji.
– To niesłychane! – oburza się poseł
Jakub Kulesza, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony
Praw Konsumentów i Przedsiębiorców, do którego spływają skargi od
przedsiębiorców. – Czy samorząd
lekarski decyduje np. o obsadzie stanowiska ordynatora na oddziale szpitalnym? Nie, on jedynie decyduje, czy
ktoś powinien być lekarzem, i do tego
powinny się ograniczać uprawnienia
samorządu aptekarskiego. Nie może
on decydować, kto ma prowadzić aptekę, a kto nie.
Znikaniu aptek sprzyjają też przepisy dekoncentracyjne, zgodnie
z którymi w gminie może przypadać
na jedną aptekę 3 tys. mieszkańców,
a odległość między sąsiadującymi
placówkami powinna wynosić co najmniej 500 m, jeśli w gminie jest więcej niż 3 tys. mieszkańców na aptekę,

W dniu 11 lutego 2021 r.
po długiej i ciężkiej chorobie
w wieku 90 lat

zmarł

Ryszard Paciorkowski
długoletni pracownik
polskiej dyplomacji
o czym zawiadamia córka Janina
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Rzecznik prasowy Naczelnej Rady
Aptekarskiej Tomasz Leleno tłumaczy, że kryterium dekoncentracyjne
nie obowiązuje, jeśli nowa apteka
powstanie w odległości kilometra od
obecnie istniejącej: – Ten zapis powinien rozwiać wszelkie wątpliwości
co do powstawania nowych aptek
wszędzie tam, gdzie nie są spełnione
kryteria geograficzno-demograficzne,
w szczególności na terenach wiejskich i w małych miejscowościach.
Według NRA apteki znikają, ale
z uzasadnionych powodów. Jednym
z nich jest nierentowność, spowodowana sukcesywnym spadkiem
marży aptecznej na leki refundowane – utracona kwota marży za lata

Gospodarczej Farmacja Polska,
zrzeszającej producentów, dystrybutorów i importerów produktów
leczniczych. Jej zdaniem prawo farmaceutyczne wymaga zmian, ale nie
takich. A likwidację aptek, która jest
sterowana przez państwo, uważa za
błąd. – Tego typu kwestie powinien
regulować wolny rynek, a nie jakiś
pan urzędnik – podkreśla. Ale też
wskazuje zjawisko znikających aptek, których nie zamyka żadne prawo, po prostu nie mogą się utrzymać: – Dzisiejszy rynek apteczny nie
jest łatwy. Bo kto w takiej sytuacji
przetrwa? Tylko ten, kto grzecznie
odkłada marżę, by potem zapłacić
hurtownikom i producentom leków.
Z kolei Naczelna Rada Aptekarska twierdzi, że przyjęcie regulacji
Apteka dla aptekarza to krok w kierunku rozwiązań z krajów europejskich, gdzie 70% aptek funkcjonuje
na podobnych zasadach. Tak jest
w Niemczech, Francji, Austrii, Hiszpanii, Danii, Finlandii i Belgii. – Co
więcej, europejskie dane wskazują,
że niemal wszyscy mieszkańcy Europy są w stanie dotrzeć do apteki
w ciągu 30 minut, a ponad połowa w ciągu pięciu minut. Te dane
obrazują również sytuację w naszym kraju, gdzie w jednej okolicy

To hurtownie farmaceutyczne będą beneficjentami zmian w prawie.
2012-2018 to 2,3 mld zł. Jak wyjaśniają analitycy, obniżka dopuszczalnej marży przyczyniła się również do tego, że aptekarze nie chcą
mieć leków na stanie. Dlatego tak
często potrzebnych specyfików nie
można kupić od ręki.
Inne powody zamykania aptek to
utrata zezwolenia, a także pandemia, co dotknęło szczególnie apteki
przy szpitalach i przychodniach, do
których przychodzi mniej pacjentów. Tomasz Leleno twierdzi zresztą, że obecnie jest mniej zamknięć
niż przed wprowadzeniem nowego
prawa – przed rokiem 2017 znikało
ok. 1000 placówek rocznie, a obecnie niespełna 400. Największy zaś
spadek miał miejsce w latach
2018-2019 w związku z wprowadzeniem e-recepty i aktualizacji rejestru
aptek. – W ubiegłym roku był on
znacznie mniejszy – mówi rzecznik.
Obecne przepisy krytykuje Irena Rej, prezes zarządu Izby

sąsiaduje ze sobą kilka aptek, nierzadko na tej samej ulicy – mówi
Tomasz Leleno. Wszystko jest w porządku, uspokaja NRA, według statystyk w Polsce na aptekę przypada
2,8 tys. osób, podczas gdy średnia
w UE wynosi 4,6 tys.
Poseł Jakub Kulesza twierdzi,
że na zmniejszaniu liczby aptek
skorzystają wyłącznie hurtownicy.
– Dekoncentracja rynku aptecznego spowoduje, że nie będzie na
nim sieci aptek, a tylko pojedyncze
placówki, które nie przetrwają, bo
dziś prowadzenie jednej apteki się
nie opłaca. Zaczną je przejmować
hurtownie farmaceutyczne, pozostawiając ich właścicielom rolę kierownika apteki, który wydaje leki.
To hurtownie będą beneficjentami
zmian w prawie, a nie aptekarze.
Mało tego, leki będą droższe. Bo
niższe ceny mogą zagwarantować
jedynie sieci aptek, a to dzięki większym zakupom i niższym kosztom

KRAJ
prowadzenia takich przedsię biorstw. Mniejsze apteki mają trudniej, potykają się choćby o podwyżki
opłat, które serwują im właściciele nieruchomości, od których
wynajmują lokale.
– Chciałbym doprowadzić do
tego, aby celem ustawodawstwa
nie było zmniejszanie liczby aptek,
bo o tym powinni decydować nie
urzędnicy państwowi, ale klienci
w ramach mechanizmów rynkowych. Będę zmierzał również do
ograniczenia kompetencji samorządu aptekarskiego oraz inspekcji farmaceutycznej, które zostały tak rozbuchane – mówi Kulesza. Na razie,
po odwołaniu głównego inspektora
farmaceutycznego, wysyła dezyderat do ministra zdrowia, aby kolejny
główny inspektor nie był farmaceutą. – Niech państwo zajmie się łataniem dziur w budżecie, apteki zaś
zostawi wolnemu rynkowi. Przecież
nikt nie ogranicza liczby sklepów czy
banków, chociaż jest ich tak dużo –
dopowiada Irena Rej. – Nikomu nie
służy zjawisko znikających aptek.

Drugie dno
Kto ma rację – twórcy nowego
prawa czy jego przeciwnicy? NRA
czy poseł Kulesza? O co w tym
wszystkim chodzi? Bo fakty są oczywiste – aptek ubywa. Odpowiedź
jest prosta: jeśli nie wiadomo, o co
chodzi, to chodzi o pieniądze. Biznes
apteczny opanowały bowiem dwie
grupy właścicieli placówek, wzajemnie się zwalczające: farmaceuci
i przedsiębiorcy. Jednych popierają
NRA, inspektorat farmaceutyczny
i Związek Aptekarzy Pracodawców
Polskich Aptek, forsujący ustawę
Apteka dla aptekarza, a drugich
– PharmaNET Związek Aptekarzy
Pracodawców Aptecznych. Sami
właściciele aptek jasno mówią, że
ich środowisko się podzieliło. – Moja sprawa jest typowym przypadkiem wojny konkurencyjnej – podkreśla Jerzy Tyś z Częstochowy.
Z kolei pani Danuta, właścicielka
apteki przy Gagarina w Warszawie,
farmaceutka i kontynuatorka tradycji rodzinnych w tym zawodzie,

twierdzi, że sieci aptek są konkurencją nie do pokonania i tylko nowe
prawo może spowodować, że takie
firmy jak jej nie upadną. Pani Danuta
mówi, że czasem nie bierze pensji,
by związać koniec z końcem, ponieważ koszty utrzymania apteki są tak
duże. – A ja chciałabym zachować
płynność finansową. Nie mówię
o zyskach – wzdycha. Uważa, że
apteką kierować powinien farmaceuta, ponieważ tylko on może prowadzić taką placówkę z poczuciem
misji, a nie dla pieniędzy i szybkich
zysków, co ma miejsce w przypadku sieci, które funkcjonują przecież jak sklepy.
Racje są więc podzielone, wojna
wśród aptekarzy trwa. A prawda, jak
zwykle, leży pośrodku. Bo nie każdy przedsiębiorca myśli wyłącznie
o forsie i nie każda farmaceutka tak
kocha swój zawód, że chce prowadzić placówkę, która jest na granicy
wydolności finansowej.
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