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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

PROF. PIOTR HOFMAŃSKI, 
prezes Międzynarodowego Trybunału 
Karnego w Hadze
Po tym, co się stało w ciągu 
ostatnich pięciu lat, nikt by Polski 
do Unii Europejskiej nie przyjął.
Onet

KONRAD RĘKAS, publicysta
Nie ma najmniejszych wątpliwości, 
że Romuald Rajs („Bury”) 
był zbrodniarzem wojennym.
„Myśl Polska”

CYTATY

Terror głupków

Zarażenie koronawirusem zaczyna się od nosa. Ta lekar-
ska prawda ma w Polsce podwójny sens. Nasz nos jest 
bramą do choroby. Ale skala zachorowań i nieszczęść 

z tym związanych byłaby znacznie mniejsza, gdyby aż tylu 
Polaków nie miało tego problemu głęboko w tym drugim, 
symbolicznym nosie. Widzimy, jakie są skutki, gdy egoizm 
i głupota wygrywają z solidarnością i wiedzą. Na każdym 
kroku spotykamy butnych, bezczelnych i zadowolonych 
z siebie głupków, którym udało się sterroryzować większość 
społeczeństwa. Co z tym fantem mają zrobić ci, którzy karnie 
stosują się do zaleceń lekarzy i rozporządzeń władz? 

Bezradność wszelkich władz wobec tego zjawiska jest 
szczególnie przygnębiająca. Sabotującym zalecenia pan-
demiczne przyszło to tym łatwiej, że mamy ogromny 
deficyt zaufania społeczeństwa do rządu. Pogłębiany do-
datkowo przez kolejne niespójne i chaotyczne decyzje do-
tyczące walki z COVID-19. Mówienie o polskiej wspólnocie 
w warunkach pandemii jest fikcją.

Widać też coś jeszcze gorszego od epidemii. Bo co tę 
władzę absorbuje najbardziej? Na pierwszym planie są nie-
kończące się konflikty wewnątrz coraz bardziej skłóconego 
obozu prawicy oraz wysiłki, by jak najmocniej zmarginali-
zować opozycję i samorządy niepisowskie.

Taka filozofia jest zabójcza, i to dosłownie, dla całego 
społeczeństwa. Nie da się bowiem skutecznie opanować 

tak wielkiej i do końca nierozpoznanej epidemii bez wspól-
nego działania wszystkich struktur państwa razem z ca-
łą opozycją. Zasada wszystkie ręce na pokład jest w tym 
przypadku pierwszym i niezbędnym warunkiem powo-
dzenia. A co mamy? Na czele sztabu szczepionkowego 
są bardzo liche kadry. Bez autorytetu. Bo zaufanie, jakim 
na początku obdarzana jest każda władza, zostało szybko 
i skutecznie roztrwonione przez głupie decyzje i brak ko-
munikacji z ludźmi.

Już dla nikogo nie jest tajemnicą, że walką z pandemią 
w skali państwa zarządzają amatorzy. Ludzie, którzy z pro-
pozycji ekspertów wybierają, co chcą. I nikt nie wie, dla-
czego akurat to. Choć piszę o tym z uporem maniaka, to 
powtórzę raz jeszcze: w tym, co robią, nie ma elementar-
nego ładu. 

W działaniach ekipy Morawieckiego nie ma też przejrzy-
stości. Nikt nie wie, co jest za kurtyną jego sztabu. Nie ma 
jasno określonej odpowiedzialności za konkretne obszary. 
Nie wiemy zatem, kto i dlaczego nie potrafi skoordynować 
współpracy między pogotowiem ratunkowym a szpitalami 
covidowymi. Jeżdżą więc karetki od szpitala do szpitala 
i stoją w kolejkach. Przecież gdyby tak nieudolnie zarzą-
dzano firmami, to głowy by pospadały. A tu nic. Jeżdżą, 
bo taki jest dopust boży.

Na taką władzę nawet ci głupole bez masek nie zasługują.
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ZDJĘCIE TYGODNIA

  Suplement do tytułowania 
W 14. numerze PRZEGLĄDU znalazły się wstrząsające przy-

kłady braku szacunku dla dwóch przywódców narodu: Dudy 
i naszego Stareńkiego Monarchy, cesarza Franciszka Józefa, na-

zwanego kiedyś Starym Pierdołą. Ta druga, 
galicyjska, popularna do dziś legenda ma 
umocowanie w faktach: określenia tego 
użył jesienią 1914 r. w liście z frontu ofi-
cer zawodowy, polski porucznik w służbie 
austriackiej. Nazwiska nie udało się dotąd 
ustalić; wiemy tylko, że zbrodnię ujawniła 
i skierowała do austriackiego sądu cenzura 

wojskowa. W przygotowanej dla Wysokiego Trybunału eksperty-
zie językowej trzej polscy językoznawcy, profesorowie Kazimierz 
Nitsch, Jan Łoś i Jan Rozwadowski, stwierdzili ponad wszelką 
wątpliwość, że pierdoła to nikt inny jak dobrotliwy staruszek. 
Oficera uniewinniono.

Określenia pierdoła (po czesku prd’och) używał również (oczy-
wiście nigdy wobec FJ I, którego nad Wełtawą nazywano co 
najwyżej Starym Prochazką) ordynans 11. kompanii marszowej 
batalionu N 93. pułku piechoty z Czeskich Budziejowic szer. Józef 
Szwejk. Idąc w jego ślady, w języku współczesnej Galicji obecne 
jest do dziś zróżnicowanie: 1 – Dziadyga, 2 – Pieski Dziadyga, 
3 – Wicepierdoła, 4 – Pierdoła. W szwejkowskich garnizonach 
w Przemyślu, Kielcach i Łańcucie epitet ten nadawany jest 
w zależności od umiejętności wcielania w codzienną praktykę 
„filozofii niebieskich oczu kretyna”. Możliwe jest również uzyska-
nie nadawanego na zasadzie doktoratu h.c. tytułu Nasza Stara 
Dupa. Posiadacze tytułów, osobliwie dwóch najwyższych, to 
z reguły ludzie lojalni wobec obecnego Domu Panującego aż do 

obrzydzenia i – jak w powieści Haszka – obiecujący podwład-
nym: „Nadejdzie czas, że będziecie skowyczeć przede mną!”.

Niech żyje Cesarz!
Wicepierdoła (cz. poloprd’och) Leszek Mazan

  Sprawiedliwość dla ofiar „wyklętych” 
Po przeczytaniu artykułu red. Leszka Konarskiego „Synu, 

wstydu oszczędź” (PRZEGLĄD nr 12) wydaje się, że jedynym 
sposobem na otwarcie oczu wymiarowi 
sprawiedliwości i potomkom bandytów by-
łyby procesy spadkobierców ofiar zbrodni 
„wyklętych” o odszkodowanie – od rodzin 
„wyklętych”, które wydoiły skarb państwa 
z tytułu odszkodowań za wydumane krzywdy 
swoich przodków. A w przyszłości koniecz-
na jest likwidacja IPN w obecnym kształcie. 
Natomiast po pandemii i powrocie Sejmu 
do normalnej pracy przydałaby się kontynuacja takich spotkań 
o tematyce „wyklętych” w działaniach IPN, jakie odbyło się 
29 lutego 2020 r.

Marek Kubacki

Przepraszamy
W rozmowie z prof. Henrykiem Skarżyńskim w 14. numerze 

PRZEGLĄDU znalazła się informacja, że w Światowym Centrum 
Słuchu w Kajetanach tylko w marcu wykonano tyle wszczepień 
implantów, ile we wszystkich amerykańskich ośrodkach w ciągu 
roku. Okazuje się, że profesor i zespół z Kajetan wykonali 25% 
tego, co robi w Stanach 150 placówek. Pana Profesora i Czytel-
ników przepraszamy.

FOT. JEREMIE RICHARD/AFP/EAST NEWS

Piknik nad rzeką lawy. Islandczycy chętnie odwiedzają wulkan Fagradalsfjall, który wybuchł ok. 40 km na zachód od Rejkiawiku.



Tarczyński, czyli chamstwo na drodze
Jaka jest różnica między dygnitarzem z PiS 
a zwykłą obywatelką? Ano zobaczmy. Z jednej 
strony jechało panisko w ekstrawypasionej furze 
bmw 740 iL, a z drugiej pechowa kobieta w swo-
im starym fiaciku seicento. Kobieta trzymała się zasad ruchu dro-
gowego. A Dominik Tarczyński, europoseł PiS, znany z agresji i tek-
stów mało mających wspólnego z rozumem, potraktował przepisy 
z buta. Dosłownie. Na widok znaku stop w Bełżycach pod Lublinem 
ostro depnął i walnął w seicento.
Ofiara drogowego bandyty na szczęście przeżyła.

Bronią Kujdy i siebie
Podoba nam się determinacja, z jaką pisow-
skie media bronią Kazimierza Kujdy. Bliski 
współpracownik Kaczyńskiego i były szef 
NFOŚiGW został oskarżony przez IPN, że je-
go oświadczenie lustracyjne jest niezgodne 

z prawdą. No i mamy na prawicy kociokwik. Jedni uważają, że 
Kujda agentem był. A drudzy, że to prowokacja IPN. Pożal się Boże 
„rewolucjoniści” pożerają już sami siebie. 
Dla nas współpraca z legalnym państwem nie jest powodem do 
wstydu. Ale coś nam się widzi, że prawicowi obrońcy Kujdy bronią 
już siebie. Wiedzą, że władza, którą tak gorliwie wspierają, nieba-
wem odejdzie. I oskarżenia obejmą tych, którzy współpracowali  
ze skorumpowanym rządem PiS.

Chyba coś wiedzieli
I nagle wchodzi on. Daniel Obajtek. Cały na czarno. (Prawie, bo 
krawat miał fioletowy). Czyżby redakcja „Sieci” 16 lutego już coś 
wiedziała?

Siostra w komży
Łomża też ma swojego Syguta. Czyli miglanca, który dzięki politykom 
dostaje posady, na które kompletnie się nie nadaje. W Warszawie 
Sygut trafił z TVP Info na dyrektora autobusów. A w Łomży Bernadeta 
Krynicka, eksposłanka PiS, jest dyrektorką Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. Krynicka, pielęgniarka z trójką dzieci, która 
obrażała w Sejmie matki niepełnosprawnych dzieci. 
I broniła księży pedofilów. Jej kompetencje tak ocenił 
były partner: Krynicka nie ma żadnych umiejętności. 
Jedyne, co umie, to zrobić zastrzyk i opróżnić basen. 
Kto więc załatwił jej miękkie lądowanie? Chyba ci, którym miasto 
zawdzięcza opinię: „wszyscy w Łomży chodzą w komży”.

PRZEBŁYSKI
GI
EŁ
DA

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

 •
 G
IE
ŁD
A

81 mld zł długów mieli Polacy w 2020 r.

Abp Sławoj Leszek Głódź i bp Edward Janiak zostali 
ukarani przez Watykan za ukrywanie księży pedofi-
lów. Choć lepiej mówić o mistyfikacji i pozorach ka-
ry, bo zakaz uczestnictwa w celebracjach religijnych 
dotyczy tylko diecezji gdańskiej i kaliskiej. Muszą też 
wyprowadzić się z tych diecezji. Mają dokąd. Głódź 
ma przecież pałac w Białostockiem i generalską  
emeryturę. 

Robert Biedroń, który w ostatnich wyborach parla-
mentarnych wymusił pierwsze miejsce na liście lubel-
skiej lewicy dla Moniki Pawłowskiej mimo zarzutów 
wobec niej o mobbing, chamstwo i mało lewicowe 
poglądy, nie ma sobie nic do zarzucenia, po tym jak 
jego faworytka przeszła do Porozumienia Gowina.

Biskup płocki Piotr Libera, biskup pomocniczy Miro-
sław Milewski i biskup senior Roman Marcinkowski 
solidarnie zaprotestowali przeciwko wyrokowi Sądu 
Rejonowego w Płocku, który uniewinnił trzy akty-
wistki od zarzutu profanacji Matki Boskiej dodaniem 
tęczowej aureoli. Wyrazili nadzieję, że sąd II instancji 
wyrok zmieni.

25 054 osoby są wpisane na listę dłużników ali-
mentacyjnych, a średnie świadczenie, które dzieci 
mogą otrzymać z Funduszu Alimentacyjnego, wy-
nosi 411 zł.

210 813 830,10 zł to kolejny absolutny rekord zbiór-
ki 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Od początku działalności WOŚP zebrała ponad 
1,3 mld zł i kupiła ponad 65 tys. urządzeń dla szpitali.

Fabryki autobusów zlokalizowane w Polsce są lide-
rami w eksporcie na terenie Unii Europejskiej. Naj-
większym producentem jest Solaris w Bolechowie ko-
ło Poznania (ponad 1 tys. autobusów), a mniejszymi 
Volvo we Wrocławiu i MAN Truck w Starachowicach.

Mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, wspierani przez 
posła Lewicy Przemysława Koperskiego, bronią po-
mnika Braterstwa Broni (dwie figury żołnierzy – Lu-
dowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej) przed 
wojewodą śląskim (z PiS) i IPN.

Arkadiusz Kembłowski, mieszkaniec Oleśnicy, zaini-
cjował apel o wprowadzenie zakazu eksponowania 
na terenie miasta drastycznych zdjęć płodów i ich 
szczątków. Pod wnioskiem podpisało się 720 miesz-
kańców. A rada miasta uchwaliła zakaz.

Tadeusz Woźniak, muzyk, kompozytor, przekazał do 
archiwum Biblioteki Narodowej swoje rękopisy, fo-
tografie, nagrania, nuty i płyty.

Za 2,88 mln zł sprzedano na aukcji w DESA Unicum 
obraz Jacka Malczewskiego „Orfeusz i Eurydyka”.

FOT. YOUTUBE (3), ARCHIWUM



Czy na deweloperów nie ma rady?
DR HAB. DOMINIK DRZAZGA,
Katedra Zarządzania Miastem 
i Regionem, Wydział Zarządzania UŁ

To pytanie można sformułować szerzej: 
jak koordynować procesy zabudowy i roz-
wiązywać konflikty interesów w miejscach 
koncentracji aktywności ludzkiej. W cywi-
lizowanych krajach osiągnięto to poprzez 
powszechność planowania regulacyjnego. 
W Polsce samorządy, które chcą kontro-
lować sposób zagospodarowania terenu, 
muszą opracowywać plany miejscowe, co 
jest czaso- i kosztochłonne, a w odniesieniu 
do niektórych miejsc niekoniecznie potrzeb-
ne. Nie mają do dyspozycji innych narzędzi, 
np. istniejącej wcześniej instytucji ogólne-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy (miasta) czy powszechnych standar-
dów urbanistycznych. Ich wprowadzeniu 
powinno towarzyszyć wzmocnienie publicz-
nych służb planistycznych na poziomie lokal-
nym, bo często ich brakuje lub dysponują 
kadrą niewystarczającą wobec potrzeb.

JOANNA ERBEL,
Laboratorium Rynku Najmu

Negatywnym zjawiskom w prze-
strzeni miast powinny zapobiegać plany 

miejscowe, jednak ich opracowywanie 
zwykle trwa bardzo długo, a treść nie 
jest w pełni zgodna z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. Przydatne mogą być 
także różne formy dobrych praktyk, np. 
realizacja inwestycji zgodnie z koncepcją 
zagospodarowania danego obszaru, wy-
pracowaną przez samorząd, właścicieli 
gruntów i mieszkańców (tak miał działać 
projekt Osiedla Warszawy, ale skończyło 
się na warsztatach). Ciekawe są projek-
ty, w ramach których miasto w zamian za 
przekazanie działki dostaje od dewelopera 
określoną liczbę mieszkań, co stwarza oka-
zję, by narzucić jakieś standardy budow-
nictwa. Podwyższaniu standardów na ryn-
ku mieszkaniowym służą takie inicjatywy 
jak certyfikat Zielony Dom, gwarantujący, 
że dany budynek będzie tańszy w utrzyma-
niu i zapewni wyższą jakość życia.

JAN MENCWEL,
Miasto Jest Nasze

Jest wiele sposobów na samowolę 
deweloperów, ale decydenci wolą przy-
znawać im kolejne przywileje, czego przy-
kładem jest ustawa z 2018 r., pozwalają-
ca omijać plany miejscowe. Tymczasem 

skrajną patologią jest sytuacja, w której 
urzędnik w zaciszu gabinetu jednoosobo-
wo, wydając tzw. wuzetkę, decyduje np. 
o budowie wielkiego osiedla. Czekam, aż 
któraś ekipa rządząca znajdzie odwagę, by 
prawnie uniemożliwić realizację dużych in-
westycji w miejscach, dla których nie ma 
planu zagospodarowania. Drugim pilnym 
działaniem jest sprawienie, by firmy dewe-
loperskie w dużo większym stopniu dorzu-
cały się do kosztów utrzymania infrastruk-
tury i przestrzeni publicznych, z których 
korzystają. Ta branża powinna być wyżej 
opodatkowana, tym bardziej że świetnie 
sobie radzi, nawet w czasach epidemii.

MICHAŁ CZARNOWSKI,
czytelnik PRZEGLĄDU  

Oczywiście, że jest. Po pierwsze, należy 
odciąć od władzy wszystkich decydentów 
związanych z firmami deweloperskimi. Po 
drugie, wypowiedzieć konkordat i zakręcić 
kurek z forsą dla Kościoła, a zaoszczędzone 
miliardy przeznaczyć na mieszkalnictwo. 
Po trzecie, wprowadzić ustawowe limity 
dla cen lokali, jak w Niemczech.
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KRAJ

Robert Walenciak

W 11. rocznicę katastrofy w Smo-
leńsku będzie jak zawsze. Kaczyński 
będzie pokazywał, jak cierpi. A Ma-
cierewicz zapowie publikację raportu, 
który „pokaże prawdę”. Albo pokaże 
byle co i będzie wołał – klasyczny 
hochsztapler! – że pokazuje wszystko. 
Odegrane zostanie stare przedstawie-
nie. Tylko publiczności będzie mniej.

Smoleńskie trumny dały Kaczyń-
skiemu władzę. Najpierw nad polską 
prawicą – bo był tym bratem bliźnia-
kiem, który przeżywa największe cier-
pienie, więc choćby z tego powodu 
należy mu się pierwszeństwo. Obok 
niego wyrósł Antoni Macierewicz – 
ten, który miał dotrzeć do „prawdy”. 
Teoria zamachu, spisku, zdrady po-
trzebowała cierpiętnika, ale i tego, kto 
będzie drążył, by „prawda” wyszła na 
jaw. Trzecim elementem byli twórcy 
kolejnych wersji zamachu, nieważne, 
że wykluczających się wzajemnie. 
Czyli pisowskie media i różne powo-
ływane ad hoc organizacje.

Religia smoleńska pozwoliła Ka-
czyńskiemu przejąć rząd dusz nad 
znaczną częścią społeczeństwa, a po-
tem ułatwiła wygranie wyborów. Ale 

zdobycie władzy oznaczało też – tak 
rozumieli to wyznawcy – że ziści się 
obietnica, że „prawda” zostanie ujaw-
niona. Dlatego od ponad pięciu lat 
obserwujemy następną falę skanda-
licznych działań i kłamstw ze strony 
obozu władzy. Defekt religii smoleń-
skiej – zapowiedź, że za chwilę „praw-
da” wyjdzie na jaw – zaczął Kaczyń-
skiemu doskwierać.

W chrześcijaństwie sąd ostatecz-
ny, koniec świata, niebo, piekło – to 
wszystko jest obietnicą przyszłości. 
Nie wiemy, kiedy nastąpi, ale wiado-
mo, że nie za chwilę, że nie można te-
go się domagać. W religii smoleńskiej 
owo „za chwilę” obiecał sam Jarosław 
Kaczyński, a za nim Antoni Maciere-
wicz. Lud czeka, więc co mu dać? 
I to jest powód kolejnych kłamstw 
i schizm w obozie smoleńskim.

•
Cofnijmy się do momentu, gdy PiS 

zdobyło władzę. Wtedy oczekiwania 

wyznawców religii smoleńskiej sięga-
ły zenitu. Wiara miała stać się ciałem.

Do pracy przystąpiła prokuratura – 
zarządziła ekshumacje, nie licząc się 
ze sprzeciwem rodzin. To było dzia-
łanie sadystyczne. Pobrano próbki ze 
szczątków wszystkich ofiar i wysłano 
je do trzech laboratoriów za grani-
cą. Jednego we Włoszech i dwóch 
w Wielkiej Brytanii. W przekonaniu, że 
badania wykażą to, co każdy wyznaw-
ca religii smoleńskiej wiedział – ślady 
materiałów wybuchowych.

No i do pracy przystąpił Antoni 
Macierewicz, który swoją wcześniej-
szą sejmową komisję przekształcił 

w nowe ciało – podkomisję ds. po-
nownego zbadania przyczyn i oko-
liczności wypadku samolotu Tu-154M 
pod Smoleńskiem. Pierwsze jej posie-
dzenie odbyło się 7 marca 2016 r. To 
ona miała ujawnić „prawdę”. 

Jaki był efekt tych działań? Jako 
pierwsza musiała się rozczarować 
prokuratura. Próbki ciał miały być 
zbadane w ciągu pół roku, potem te 
terminy się przedłużały. W każdym 
razie wiadomo, że prokuratura ma 
wyniki od dwóch lat i ich nie udostęp-
nia, trzyma w tajemnicy. Śledztwo 
smoleńskie jest przez nią sztucznie 
przedłużane.

A podkomisja Macierewicza? Ża-
den jej członek nie badał wcześniej 
katastrof lotniczych. Była więc ciałem 
złożonym z dyletantów. Pierwszym 
przewodniczącym komisji był Wacław 
Berczyński, absolwent Politechniki 
Łódzkiej i Uniwersytetu Południowej 
Kalifornii, potem pracownik Boeinga. 

Twierdził, że kadłub takiej maszyny 
jak Tu-154M powinien zderzenie z zie-
mią wytrzymać, poza tym katastrofa 
nastąpiła w wyniku wybuchu bomby 
termobarycznej.

Macierewicz mówił o Berczyńskim, 
że „badał dziesiątki katastrof lotnic-
twa wojskowego” w USA. Ale nie ma 
żadnych dokumentów, które by to po-
twierdzały. Wiadomo jedynie, że był 
w Boeingu informatykiem. A już po 
przejęciu władzy przez PiS mocno się 
zaangażował w storpedowanie kon-
traktu na zakup śmigłowców Caracal, 
który w 2015 r. podpisał poprzedni 
rząd. Kontraktu o wartości 13 mld zł. 

Kolejnym przewodniczącym był 
Kazimierz Nowaczyk, który pracował 
jako fizyk doświadczalny na Wydzia-
le Biochemii i Biologii Molekularnej 
Szkoły Medycznej University of Mary- 
land. On z kolei był autorem koncep-
cji, że tupolew ominął feralną brzo-
zę, a potem rozpadł się w wyniku 
„dwóch wstrząsów”, czyli wybuchów. 
11 stycznia 2018 r. na stanowisku 
przewodniczącego podkomisji zastą-
pił go Antoni Macierewicz.

Inną gwiazdą podkomisji był Wie-
sław Binienda. Przedstawiano go jako 
tego, który uczestniczył w badaniach 
katastrofy promu Columbia. Jednakże 
w raporcie na temat Columbii nie zo-
stał wymieniony, choć podane są na-
zwiska nawet sekretarek i kierowców. 
Binienda jest absolwentem Wydziału 
Samochodów i Maszyn Roboczych 
Politechniki Warszawskiej. W 1982 r. 
wyjechał do USA i doszedł do sta-
nowiska profesora na Wydziale In-
żynierii Cywilnej University of Akron 
(w rankingu uczelni w USA zajmuje 
585. miejsce na 650). 

•
Podkomisja miała więc jasno spre-

cyzowany cel – znaleźć dowody na to, 

Jak długo będzie trwało 
panoszenie się oszusta?

SMOLEŃSKI 
HOCHSZTAPLER

Macierewicza nie interesują badania. Chce, żeby to wszystko 
trwało, a on będzie rzucał oskarżenia.
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że katastrofa Tu-154M w Smoleńsku 
nie była wypadkiem komunikacyj-
nym, tylko zamachem. Kłopot w tym, 
że tych dowodów nie było. Dlatego 
już rok temu, w 10. rocznicę katastro-
fy smoleńskiej, mieliśmy awanturę, 
bo Antoni Macierewicz obiecywał, że 
podkomisja przygotuje na tę rocznicę 
raport, ale nic takiego się nie stało.

A obiecywał na poważnie. W mar-
cu 2020 r. zapowiadał w Telewizji Re-
publika, że raport zostanie za chwilę 
opublikowany. I ujawniał, że doku-
ment zaczynać się będzie od… „re-
montu Tu-154, który odbywał się 
nie we Wnukowie k. Moskwy, tak jak 
przedtem to było robione przez wie-
le lat, ale w zakładach najbliższego 
przyjaciela pana Putina, Olega Deri-
paski, w zakładach Aviacor w Sama-
rze. Analiza pokazuje, że decydowa-
ły o tym służby rosyjskie wspierane 
także przez niektórych ludzi ze służb 
działających w Polsce”.

Ogłaszał też, że pokaże, jak wyglą-
dały przygotowania do lotu, a potem, 
już po katastrofie, „jak fałszowano 
materiały dowodowe”. Czyli zamie-
rzał mówić o wszystkim, ale nie o sa-
mym locie i podejściu do lądowania 
w Smoleńsku. 

Zamierzał, ale tego nie zrobił. Ra-
port 10 kwietnia 2020 r. się nie uka-
zał, podobno z powodu pandemii. 

Potem, gdy sejmowa Komisja Obrony 
Narodowej domagała się sprawozda-
nia z prac podkomisji, Macierewicz 
puścił posłom ponadgodzinny film. 
„To załącznik do raportu podkomisji”, 
tłumaczył. Ale później zmienił zdanie 
i mówił, że to był „raport filmowy”. 
A cały raport (na piśmie) jest goto-
wy i znajduje się w sejfie podkomisji. 
I „może zostać opublikowany w ciągu 
kwartału”. Oczywiście znów nic takie-
go się nie stało. 

Ale to nie znaczy, że Macierewicz 
stracił rezon. „Miejmy w pamięci, 
jak bardzo ważna jest prawda o dra-
macie smoleńskim, wyniki badania 
komisji, która teraz działa i pokaza-
ła, że rzeczywistą przyczyną była 
eksplozja, wysadzenie w powietrze 
samolotu. Dziękuję Radiu Maryja, 
Telewizji Trwam, Rodzinie Radia Ma-
ryja, tym wszystkim, którzy podtrzy-
mywali nas przy pracy nad prawdą 
o dramacie smoleńskim. Gdy skoń-
czy się wreszcie pandemia korona-
wirusa, komisja będzie mogła się 
spotkać, a raport zostanie opubli-
kowany. Mam nadzieję, że przetnie 

on wszystkie działania antypolskie, 
z jakimi mamy do czynienia”, mówił 
w styczniu br. w Radiu Maryja.

A podczas spotkania z przedsta-
wicielami Klubów „Gazety Polskiej” 
zapowiadał: „Siedem miesięcy temu 
został opublikowany raport w wersji 
filmowej. Rosjanie pewnie są świado-
mi, że mamy cały materiał dowodo-
wy pokazujący ich odpowiedzialność, 
że ich kłamstwo smoleńskie zostało 
w sensie dowodowym zniszczone, 

w związku z tym jest robione wszyst-
ko, żeby ono nie dotarło do polskiej 
opinii publicznej, żeby nie stało się 
podstawą do działań prawnych, bo 
przecież sam raport jest punktem od-
niesienia dla prokuratury”.

W tym samym mniej więcej cza-
sie mówił, że „pełen raport jest jesz-
cze konsultowany”. I teraz zadajmy 
pytanie: czy można traktować to 
poważnie?

•
Poważnie Macierewicza nie trak-

tuje już Glenn Jørgensen, były czło-
nek podkomisji, prywatnie mąż Ewy 
Stankiewicz, szefowej Stowarzyszenia 

W samym PiS trudno znaleźć kogokolwiek, 
kto chciałby bronić teorii zamachu.

Antoni Macierewicz był niezwykle zadowolony z raportu zaprezentowanego w 2018 r. Dr hab. Piotr Witakowski (pierwszy 
z prawej) sposób pracy komisji określił jako kuriozalny i zrezygnował z udziału w niej.



10 PRZEGLĄD 6-11.04.2021

KRAJ

Z wielkim smutkiem żegnamy

Izabellę Sierakowską
dobrego i mądrego Człowieka, odważną bojowniczkę o prawa kobiet,
posłankę wierną wartościom lewicy, pracowitą, bezkompromisową, 

wrażliwą i pomocną ludziom.
Wdzięczni jesteśmy za Jej obecność, aktywność i życzliwość w wędrówce 

po polskich wyboistych drogach ostatnich dekad.

Izo – będziemy o Tobie zawsze pamiętać!

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy

Solidarni 2010. Dał temu wyraz 
w tekście publikowanym w lutym br. 
w tygodniku „Sieci”. Oskarżył w nim  
przewodniczącego podkomisji, że 
de facto blokuje możliwość zbada-
nia katastrofy. „Wprowadza chaos 
i konflikty, tworzy wrogów – pisał 
o Macierewiczu. – Rozpowszechnia 
błędne informacje oraz aktywnie 
blokuje wszelkie próby prowadzenia 
systematycznego śledztwa opartego  
na dowodach”.

„Regułą już stało się ucinanie 
ważnego procesu badawczego 
na ostatniej prostej – to też opinia 
Jørgensena. – O ile na poziomie de-
klaracji medialnych przewodniczący 
wydaje się żarliwie walczyć o praw-
dę, przekonując głównie już przeko-
nanych, o tyle na poziomie decyzji 
badawczych zachowuje się komplet-
nie niezrozumiale, często utrudniając 
lub uniemożliwiając solidne uzasad-
nienie hipotezy badawczej, będącej 
w zasięgu naszych możliwości”.

Duńczyk, jeden z najtwardszych 
zwolenników teorii zamachu, nie jest 
w tych ocenach osamotniony. Popie-
ra go część rodzin smoleńskich. „Na-
dzieje, które wiązaliśmy z podkomisją 
smoleńską, zostały w dużej mierze 
zawiedzione. Nie jestem jedyną roz-
czarowaną. Takich rodzin jest więcej”, 
mówiła na początku marca Magdale-
na Merta, żona wiceministra kultury 
Tomasza Merty.

Rozczarowana jest również córka 
Zbigniewa Wassermanna Małgorza-
ta. „Minęło 11 lat i chciałabym wie-
dzieć, dlaczego nadal nie wiem, na 
jakim etapie są komisja i prokuratura 
– deklarowała w Polsat News. – Jak 
najbardziej podpisałabym się pod 

wnioskiem o audyt w podkomisji 
smoleńskiej”. Tylko czy to możliwe?

•
Spór Jørgensena z Macierewiczem 

jest banalny. Widać, że Duńczyk wie-
rzy w zamach, w wybuchy, więc chce 
to badać. I zupełnie nie pojmuje, że 
im więcej dowodów, tym teoria o za-
machu będzie wyglądać śmieszniej. 
Macierewicz z kolei występuje tu 
w roli wytrawnego hochsztaplera – 
nie interesują go badania, on chce, 
żeby to wszystko trwało, żeby wciąż 
dociekano, a on w międzyczasie bę-
dzie rzucał oskarżenia. Chce z badania 
przyczyn katastrofy jeszcze długo żyć. 

Czy taka hochsztaplerka, panosze-
nie się oszusta będą jeszcze długo 
trwały? Cóż, religia smoleńska, wiel-
kie koło zamachowe, które dało PiS 
władzę, jest de facto martwa. Kolejne 
miesięcznice i rocznice smoleńskie 
wypadają coraz smętniej, mało kogo 
już interesują. W samym PiS trudno 
znaleźć kogokolwiek, kto chciałby 
bronić teorii zamachu. 

Ale kapitulacja w obliczu faktów to 
żadna cnota. Ktoś, rozpowszechniając 
oszustwo smoleńskie, wprowadził 
w błąd miliony obywateli i na tym zy-
skał – politycznie i materialnie. Ktoś 
wywalił w błoto 10 mln zł publicz-
nych pieniędzy, bo tyle kosztowały 
działania podkomisji smoleńskiej. 
Gdyby zastosować art. 286 kk w poli-
tyce, Macierewicz miałby za oszustwo 
osiem lat za kratkami jak w banku.

Ale na razie Macierewicz może 
z tego się śmiać. Bo w Polsce polityka 
to chyba jedyne zajęcie, które pozwa-
la bezkarnie łgać.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Rozmawia Robert Walenciak

Słyszę, że próbowaliście jako po-
słowie przeprowadzić kolejną kon-
trolę poselską w MON. Nie udała 
się z powodu pandemii. Ale jaki był 
powód tej kontroli?

– Powodem były sprzeczne komu-
nikaty, które wydaje przewodniczący 
podkomisji smoleńskiej Antoni Ma-
cierewicz. Raz mówi, że raport z dzia-
łań jego podkomisji jest gotowy i tyl-
ko czeka na podpisanie, innym razem, 
że raport już został opublikowany, a za 
chwilę wraca do wersji, że jeszcze nie 
jest skończony. Podkomisja pracuje 
za publiczne pieniądze, w związku 
z tym chcieliśmy zapytać ministra 
obrony narodowej, jaka jest sytu-
acja faktyczna. Czy ten raport rzeczy-
wiście istnieje? Czy minister ma jaką- 
kolwiek wiedzę, kiedy podkomisja 
skończy pracę? Antoni Macierewicz 
rok temu zapowiedział, że raport zo-
stanie opublikowany zaraz po Świę-
tach Wielkanocnych. Po 10 kwietnia. 
Już mija rok od tej deklaracji!
I nic.

– Potem Antoni Macierewicz spra-
wę raportu odsuwał od siebie. A mu-
simy pamiętać, że to my, podatnicy, 
wydajemy pieniądze na działanie te-
go dosyć dziwnego tworu, który ni-
gdy nie badał wypadków lotniczych 
i nie ma w nim nikogo, kto byłby spe-
cjalistą od ich badania. A ta podko-
misja, jak ustaliliśmy, wydała ponad 
10 mln zł! Na badanie wypadku, który 
został już bardzo dokładnie zbadany. 

Zepsuli sprawny samolot i tyle

Teraz chce przewieźć brzozę do 
USA i tam symulować zderzenie.

– Słyszałem o tym. A co do prac 
podkomisji… Patrząc na to, co do 
tej pory przedstawiła – nie osiągnęła 
niczego.
Poza tym, że pocięła bliźniaczy 
samolot.

– O tak! Podkomisja nie pojechała 
na miejsce wypadku do Smoleńska 
ani nie wykonała swojej kopii czar-
nych skrzynek, mimo że cały czas jej 
członkowie twierdzili, że te zapisy są 
niewiarygodne. A dodam, że proku-
ratura kierowana przez Zbigniewa 
Ziobrę to zrobiła – prokuratorzy byli 
w Smoleńsku, mieli dostęp do wra-
ku, do czarnych skrzynek. Członkowie 
podkomisji zaś… Jedyne, co im się 
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udało, to zepsuć sprawny samo-
lot. Tupolew, który stoi w hangarze 
w Mińsku Mazowieckim, jest po-
cięty. Ma powycinane fragmenty 
skrzydeł, piłką do metalu. To wyni-
ka ze zdjęć. Ten tupolew wcześniej 
latał. My w ramach pracy w komisji 
Millera wykonaliśmy na nim loty 
testowe, które m.in. miały demon-
strować działanie automatycznego 
pilota. Sprawdzaliśmy, jak to wy-
gląda, czy można odejść na drugi 
krąg bez systemu ILS na lotnisku 
za pomocą naciśnięcia przycisku, 
czy nie można.
Sprawdzaliście te pięć sekund, 
które minęły, zanim dowódca, 
po komendzie „odchodzimy”, 
zorientował się, że samolot wciąż 
leci na automatycznym pilocie!

– Myśmy to zrobili, zrobiliśmy też 
parę innych rzeczy. Natomiast ta gru-
pa osób, która amatorsko para się 
badaniem wypadku lotniczego, ze-
psuła samolot. Oni nigdy nie widzieli, 
jak skonstruowany jest samolot, więc 
musieli go pociąć, żeby zobaczyć, jak 
w środku wygląda. 
Nie mieli dokumentacji, żeby zoba-
czyć, z czego jest zbudowany i jak?

– Dokumentacja oczywiście jest, 
można o nią wystąpić do producenta. 
Ale przecież fobie, które są pielęgno-
wane przez tę grupę, nie pozwoliły 
im na to. Woleli pociąć samolot, niż 
poszukać dokumentacji. 

Wysłali próbki ciał do Włoch

To niejedyne szaleństwa tej władzy 
w sprawie katastrofy. A ekshuma-
cje zwłok w poszukiwaniu śladów 
trotylu? A próbki wysłane do labo-
ratoriów we Włoszech i w Wielkiej 
Brytanii, też żeby wykryć ślady 
materiałów wybuchowych? Wyniki 
tych badań od dawna są w Polsce. 
Wie pan coś o tym?

– Wiem. Prokuratura nie chce się 
przyznać do wyników tych badań. 
Sam pomysł ekshumacji, zwłaszcza 
kiedy bliscy ofiar nie zgadzali się  

na nie, był wyjątkowo nieludzki. Bo 
wcześniej prokuratura wojskowa 
przeprowadziła badania na obecność 
różnego rodzaju materiałów wybu-
chowych, i to zarówno na fragmen-
tach ciał, jak i na fragmentach kon-
strukcji samolotu oraz w próbkach 
pobranych z miejsca wypadku. Ich 
wynik był negatywny. Raport Central-
nego Laboratorium Kryminalistyczne-
go był jednoznaczny. Oprócz badań 
technicznych dokonano też oględzin 
fragmentów tych elementów, z któ-
rych były pobierane próbki. Tak by 
opinia była kompleksowa.
Ekipa PiS na to uwagi nie zwróciła.

– A z czym mieliśmy później do 
czynienia? Dokonano ekshumacji 
wszystkich ofiar. Przeprowadzono 

badania, najpierw w kraju, dotyczą-
ce obrażeń. Prokuratura mówiła, że 
będzie się dzieliła z opinią publicz-
ną wynikami tych badań. Tym-
czasem do dzisiaj milczy. Według 
informacji, do których dotarliśmy, 
wszystkie badania potwierdzają, 
że doszło do obrażeń typowych 
dla katastrofy komunikacyjnej. I nie 
było jakichś innych niespodziewa-
nych zjawisk.
Ale do tego się nie przyznaje.

– Drugim kuriozalnym pomy-
słem było powtórzenie badań  
fizykochemicznych w zagranicz-
nych laboratoriach. Uznano, że 
będą bardziej wiarygodne od pol-
skich! Moim zdaniem prokuratura, 
powierzając ponowne badanie 
próbek zagranicznym ekspertom, 

dąży do wydłużenia postępowania. 
Prokuratura już wie, że zgromadzo-
ny materiał nie potwierdza tez, które 
głosiło wielu polityków PiS czy ludzi 
z nimi związanych. Normalny, poważ-
ny prokurator powiedziałby: kończy-
my postępowanie, oddajemy zebrany 
materiał dowodowy do oceny sądu, 
żeby mógł wydać wyrok, kto był wi-
nien tej katastrofy.
Winien?

– To, że samolot się rozbił, że do-
szło do serii błędów, co zostało opisa-
ne w raporcie komisji Millera, to jest 
określenie przyczyn katastrofy. Tak, 
żeby znała je opinia publiczna i żeby 
w przyszłości podobne zdarzenie się 
nie powtórzyło. Ale trzeba też zbadać, 
kto zawinił, że do katastrofy doszło. 
Ktoś był odpowiedzialny za wyzna-
czenie załogi, ktoś był odpowiedzial-
ny za to, że załoga w niewystarczają-
cym zakresie była wyszkolona, że nie 
miała lotów sprawdzających. Ktoś 
był odpowiedzialny za to, że kolejne 
kontrole tego nie wykryły. Przyczyny 
tej katastrofy są dużo głębsze niż to, 
co zostało opisane w raporcie komisji 
Millera. My przedstawiliśmy pewnego 
rodzaju fotografię stanu faktycznego, 
błędów, które zostały popełnione. 
Ale obok tego jest jeszcze niezależnie 

Podkomisja Macierewicza nie osiągnęła niczego, poza tym, 
że w Mińsku Mazowieckim pocięła drugi Tu-154M piłką do metalu

Załodze zabrakło umiejętności

DR MACIEJ LASEK

Dr inż. Maciej Lasek – specjalizuje 
się w badaniach katastrof lotniczych. 
Od 2002 r. członek Państwowej Ko-
misji Badania Wypadków Lotniczych, 
w latach 2012-2016 jej przewodniczą-
cy. Wchodził w skład tzw. komisji Mil-
lera. Poseł na Sejm IX kadencji.
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prowadzone postępowanie karne. 
Ono powinno jak najszybciej się za-
kończyć. Jeżeli prokuratura będzie 
przedłużała postępowanie, to w zasa-
dzie nie wiadomo, kiedy doczekamy 
się zamknięcia tej sprawy i wskazania, 
z imienia i nazwiska, kto zawinił, że 
zginął prezydent i cała delegacja.

Nieistotna rozmowa braci

Czy wiemy coś nowego w tej 
sprawie? Czy pojawiały się nowe 
fakty? Sędzia Wojciech Łączewski 
powiedział, że zna rozmowę braci 
Kaczyńskich, tę z samolotu.

– Jestem ogromnie ostrożny 
w komentowaniu tego typu informa-
cji. Uważam, że jeśli mówi się, że coś 
jest – to się pokazuje. Nie twierdzę, 
że nie było możliwości technicznych 
zarejestrowania tej rozmowy. Była 
prowadzona przez telefon satelitarny, 
ale na końcu odebrana przez normal-
ny telefon prezesa Kaczyńskiego. Od 
momentu, kiedy przechodziła przez 
polskie łącza, mogła zostać zareje-
strowana. My jako komisja wielokrot-
nie zwracaliśmy się z pytaniem, czy 
taka rozmowa została zarejestrowana, 
i występowaliśmy o jej udostępnie-
nie. Od wszystkich służb, jak również 
od operatora sieci satelitarnej, dosta-
liśmy odpowiedź, że tej rozmowy nie 
ma. Z drugiej strony wiedza, którą 
posiedliśmy – kiedy miała miejsce 

ta rozmowa i jak długo trwała – wy-
starczyła nam, żeby stwierdzić, że ta 
rozmowa nie mogła mieć wpływu  na 
decyzje podejmowane w samolocie. 
Dlaczego?

– Ponieważ została przeprowa-
dzona, zanim szef Protokołu Dy-
plomatycznego, dyrektor Kazana, 
dowiedział się od załogi o szczegó-
łach pogody w Smoleńsku i o tym, 
jakie są lotniska zapasowe. Zanim 
wyszedł z kokpitu, tamta rozmowa 
została zakończona, więc rozmawia-
jąc z bratem, prezydent nie wiedział, 
jak wygląda sytuacja pogodowa 
w Smoleńsku. 

On tej praktyki nie miał

Tu-154M, podchodząc w Smoleńsku 
do lądowania, zniżał się z pręd-
kością 7 m/s. Czyli dwukrotnie 

szybciej, niż przewidują procedury. 
Dlaczego zniżali się tak szybko? Pi-
lot musiał wiedzieć, że to niezgodne 
ze sztuką.

– Po pierwsze, tak naprawdę przy-
czyną katastrofy było to, że pilot nie 
zastosował się do obowiązujących 
procedur. Przy tej widzialności ziemi 
nie wolno mu było obniżyć lotu po-
niżej 100 m względem poziomu lotni-
ska. Nawet o 1 m! Niestety, przekro-
czył tę granicę. Decyzja o odejściu na 
drugi krąg zapadła dopiero na wyso-
kości 39 m względem poziomu pasa. 

I jeszcze leciał pięć sekund, zanim 
zaczął próbować wyciągać samolot 
w górę! Bo myśleli, że odejdą na 
automacie, ale gdy nie ma systemu 
ILS, automat nie działa. Dopiero 
po pięciu sekundach dowódca 
przeszedł na ręczny. Łatwo poli-
czyć, o ile się zniżył, jeżeli schodził 
z prędkością 7 m/s.

– Z naszych badań wynika, że reak-
cja pilota i sama bezwładność samo-
lotu powodują, że przejście do lotu 
wznoszącego musi trwać. Tu-154M to 
przecież nie jest mały samolot. Co na-
tomiast było tak naprawdę genezą te-
go błędu… Otóż jest kilka systemów 
lądowania, zależą one od wyposaże-
nia lotniska, m.in. system ILS, system 
RSL czyli taki, jaki był w Smoleńsku, 
system podejścia do lądowania we-
dług dwóch radiolatarni... Według 
regulaminu lotów, żeby mieć ważne 

uprawnienia do lądowania, trzeba 
nie rzadziej niż raz na cztery miesią-
ce wykonać podejście do lądowania 
według każdego z systemów w wa-
runkach minimalnych. Czyli w wa-
runkach pogodowych, widzialności, 
podstawy chmur, które są graniczne 
do podejścia.
W warunkach rzeczywistych  
albo na symulatorze?

– Od roku 2007 załogi nie ćwi-
czyły na symulatorach, te szkolenia 
zostały przerwane, w związku z tym 
mogły to robić tylko w realnych wa-
runkach. Dodam jeszcze jedno – żeby 
to uprawnienie było ważne, podejście 
do lądowania musi być przeprowa-
dzone na typie samolotu, na którym 
się lata. Jeżeli ktoś lata na maszynach 
Jak-40 i Tu-154, to musi takie po-
dejście treningowe wykonać na każ-
dym z tych samolotów. A dowódca 
załogi podejście według takiego sys-
temu, jaki był w Smoleńsku, ostatni 
raz wykonał pięć lat wcześniej i na 
samolocie Jak-40.
Nie pilotował Tu-154?

– Pilotował, tylko nie w warunkach  
granicznych i według systemu RSL, 
w którym nie miał żadnej praktyki. To 
wynika z dokumentacji. Popatrzmy na 
to z drugiej strony. On tej praktyki nie 
miał nie dlatego, że nie chciał, tylko 
dlatego, że mu tego nie umożliwiono. 
Przecież w wojsku pilot sam sobie nie 
planuje szkolenia itd. To mocno zhie-
rarchizowana organizacja. I są w niej 
osoby, które odpowiadają za to, żeby 
pilot miał ważne uprawnienia i wyko-
nywał odpowiednie loty treningowe. 

Podkomisja nie pojechała na miejsce katastrofy do Smoleńska.

FOT. STEFAN MASZEWSKI/REPORTER, KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI, MAKSYMILIAN RIGAMONTI/REPORTER

Sam pomysł ekshumacji był wyjątkowo nieludzki.
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Jeżeli ktoś nie dbał o to, a jedno-
cześnie zaplanował załogę na taki 
lot, to pokazuje bezmiar nonszalancji 
i braku rozsądku. Potraktowałbym to 
w ten sposób: piloci starali się zrobić 
wszystko najlepiej jak potrafili, tylko 
że ktoś im nie umożliwił tego, żeby 
to potrafili. Ktoś nie dopilnował, żeby 
byli w pełni wyszkoloną załogą.

200 metrów w trzy sekundy

Czy gdyby nie stracił tych pięciu 
sekund, o których mówiliśmy wcześ- 
niej, wzniósłby się? Uratował?

– Nawet jak ćwiczyliśmy tę sytua- 
cję w locie testowym, na bliźniaczym 
Tu-154M, reakcja pilota też była opóź-
niona. Od trzech sekund do trzech 
i pół trwało, zanim to wszystko zosta-
ło uruchomione. W tych warunkach 
widoczności granicą, której nie wol-
no było przekraczać bez względu na 
wszystko, było te 100 m względem 
poziomu lotniska. 
Zwłaszcza że regulaminy są pisane 
krwią. Nikt tych 100 m nie zapisał, 
bo tak przyszło mu do głowy.

– Spójrzmy na to z punktu widze-
nia racjonalności podejścia. Załoga 
wiedziała, że widzialność na lotnisku 
jest wielokrotnie mniejsza niż dopusz-
czalne przepisami 1000 m. Dostała tę 
informację nawet nie od rosyjskiego 
kontrolera, tylko od kolegów z Ja-
ka-40, którzy byli na miejscu. Że wi-
dzialność jest na 400 m! Potem, od 
technika pokładowego: „Arek, teraz 
widać 200”. Proszę pana, 200 m ta-
ki samolot przelatuje w niecałe trzy 
sekundy! Leci z prędkością ponad 

70 m/s, 270 km/godz.! To jest mniej 
niż trzy sekundy, poniżej czasu reakcji 
pilota, na zobaczenie czegokolwiek. 
Nie można było oczekiwać, że nagle 
zobaczą cudownie ziemię i wylądują, 
bo wszystkie informacje, które mieli, 
wskazywały na coś innego! 

Pilot Jaka-40 do lądowania wręcz 
ich zachęcał. „Jak najbardziej, mo-
żecie spróbować…”. To jego słowa 
ze stenogramu.

– Dla mnie to coś niepojętego. To 
się nie mieści w żadnych zasadach 
bezpiecznego wykonywania lotu.

Zabrakło umiejętności

Czy już wiadomo, w którym mo-
mencie została podjęta decyzja, że 
Smoleńsk? Ze stenogramu wynika, 
że oni poprosili prezydenta, by wy-
brał lotnisko zapasowe, a potem,  
na 11 minut przed lądowaniem, 
przyszedł do kabiny dyrektor Pro-
tokołu Dyplomatycznego z komu-
nikatem, że prezydent nie podjął 
jeszcze decyzji. A oni i tak twardo 
zmierzali do Smoleńska.

– Panie redaktorze, decyzję pod-
jęli dużo wcześniej. W stenogramie 
jest to zapisane. Decyzja zejścia 
do minimów, bo tak to było przed-
stawione, została podjęta znacznie 
wcześniej, niż zostało przekazane do 
kabiny prezydenta, że pogoda jest 

niedobra. Trudno powiedzieć, dla-
czego to zrobili. Niewykluczone, że 
był element presji na realizację misji, 
żeby przynajmniej zobaczyć, jaka jest 
pogoda. Moim zdaniem, patrząc na 
to wszystko, zapisy z protokołu komi-
sji Millera są aktualne, od tego czasu 

nic nowego się nie pojawiło, żadne 
nowe fakty. 
Ani prokuratura, ani podkomisja 
Macierewicza niczego nowego  
nie wykopały?

– Podkomisja Macierewicza próbo-
wała nam wmawiać, że załoga pod-
jęła decyzję o odejściu na drugi krąg 
na prawidłowej wysokości. To ewi-
dentne kłamstwo, pytanie tylko, czy 
celowe, czy wynikające z niewiedzy. 
Ale nie chcę wierzyć, że z niewiedzy, 
skoro podkomisja miała dostęp do 
rejestratorów lotu, do wyników od-
czytu z amerykańskiego urządzenia, 
które podawało odległość od ziemi… 
Wracając do tego wszystkiego – za-
łoga podjęła taką a nie inną decyzję. 
Potem się jej trzymała. Niestety, za-
brakło umiejętności, aby zakończyć 
ten lot bezpiecznie. I kto jest za to 
odpowiedzialny, powinny ustalić pro-
kuratura i sąd. Jesteśmy to winni za-
łodze tragicznego lotu z 10 kwietnia 
i wszystkim pilotom 36. Specjalnego 
Pułku Lotnictwa Transportowego.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Przyczyną katastrofy było to, że pilot nie zastosował się 
do obowiązujących procedur.
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Jakub Dymek

Platforma jest bezideowa – to zda-
nie powtarza się w polskiej debacie 
tak często, że stało się już przezro-
czyste. Przyjmujemy je jak najoczy-
wistszą oczywistość. Niebo jest 
niebieskie, ryby pływają w wodzie, 
a największa partia polskiej opozycji 
nie ma programu ani ideologii. Gdy 
kiedyś rozmawiałem z nieformalnym 
doradcą polityków Platformy i Nowo-
czesnej, powiedział mi słowo w sło-
wo to samo. Że jedyna „idea”, jaka 
kieruje politykami tych dwóch środo-
wisk, to idea stołka w spółce, wizja 
dobrego miejsca na liście wyborczej 
i fantazja o miejscu w pierwszych 
ławach Sejmu. Ale, choć Platforma/
Koalicja Obywatelska zasługuje na 
olbrzymią część krytyki, jaką zewsząd 
zbiera, akurat ten zarzut prawdziwy 
nie jest. Największa polska partia jest 
bowiem bardzo ideologiczna, nawet 
jeśli tego nie wie. Trochę jak Molie-
rowski pan Jourdain, który nie wie-
dział, że mówi prozą.

Koalicja Obywatelska jest jednym 
z ostatnich na świecie bastionów 
reaganomiki, neoliberalizmu, który 
zdobył szczytową popularność w la-
tach 80. i 90. I jest PO partią – z bra-
ku lepszego słowa – „neoliberalną 
konsekwentnie”. Od uczonych wy-
wiadów profesorów Rzońcy i Bal-
cerowicza po hasło „jebać biedę”, 
które ostatnio łódzki magistrat wy-
korzystał w reklamie promującej 
Kartę łodzianina. Ten obóz za świę-
te aksjomaty ma przekonanie, że za-
siłki i socjal rozleniwiają i szkodzą, 
stymulowanie gospodarki publicz-
nymi pieniędzmi jest złe, a naczelną 
funkcją państwa jest bilansowanie 
budżetu. To na tych trzech fila-
rach opiera się faktyczna ideologia 
PO, która okazuje się silniejsza niż 
doraźne zmiany programu oraz 
wyborcze slogany. I wypływa na 
powierzchnię, uparcie, nawet jeśli 
w czysto politycznym i wyborczym 

interesie polityków tego obozu by-
łoby ją ukryć.

To nie problem – być wiernym 
swoim poglądom. Każdy ma też do 
nich prawo. Jest jednak granica mię-
dzy konsekwencją a samooszukiwa-
niem się. I między doktrynerstwem 
a kompletnym zamknięciem na świat 
zewnętrzny. Koalicja Obywatelska 
jest bowiem mniej więcej w tym sa-
mym miejscu, w którym jej politycy 
byli 10, 20 i 30 lat temu. Ale świat 
jest już gdzie indziej. To trend niepo-
kojący nie tyle dla samej opozycji, ile 
dla Polski. Jeśli bowiem tak przedsta-
wia się świadomość polityków, któ-
rzy mają współtworzyć jakieś plany 
odbudowy polskiej gospodarki po 
kryzysie, to jest czego się bać.

Socjal jak narkotyk

Jest pierwszy kwartał 2021 r., glo-
balna recesja wywołana pandemią 
i trwający od ponad roku wielki eks-
peryment na żywym organizmie świa-
towej gospodarki. Do centrum debaty 
zawitały pomysły uważane wcześniej 

za radykalne lub marginesowe – do-
chód podstawowy, gwarancja za-
trudnienia, świadczenia postojowe 
dla zamkniętych firm, uwspólnienie 
europejskiego długu i bezpreceden-
sowo wielkie programy stymulacyjne. 
Na naszych oczach upadają konwen-
cje i reguły. Rządy państw Zachodu 
wytężają głowy, jakie oryginalne po-
mysły na walkę z kryzysem jeszcze 
uruchomić. Nie chodzi nawet o to, że 
nowe rozwiązania są możliwe. Rzeczy 
wcześniej niemożliwe czy nieosiągal-
ne stały się w wyjątkowych okolicz-
nościach pandemii koronawirusa 
wręcz konieczne. 

Gdzie w tym czasie jest centrum 
w Polsce? Borys Budka udziela To-
maszowi Kwaśniewskiemu głośne-
go wywiadu dla „Gazety Wyborczej”, 
w którym robi powtórkę ze wszyst-
kich mocno już nieświeżych hitów 
ostatnich pięciu lat. Pierwszym jest 
tradycyjne już uderzenie w świad-
czenia. „Ukrytym celem programu 
500+, o którym PiS nigdy nie po-
wie, była chęć uzależnienia niektó-
rych grup społecznych od pomocy 
państwowej”, klaruje dziennikarzowi 
przewodniczący największej partii 
opozycyjnego bloku. Budka podkre-
śla, że 500+ to dysfunkcjonalny pro-
gram społeczny, który nie sprawdza 
się jako narzędzie zwiększania dziet-
ności ani pomocy socjalnej. Czyli nie 
daje nic, na dłuższą metę szkodzi, 
a na co dzień uzależnia – socjal jest 
jak narkotyk, przekonuje Budka. To 
echo wielu podobnych wypowiedzi 
o „kupieniu wyborców”, padających 
z ust polityków i ekspertów zwią-
zanych z rządami koalicji PO-PSL, 
którzy mówią o świadczeniach jako 
swego rodzaju używce.

Choć może nikt nie wyraził tego 
dosadniej niż wicepremier w rządach 
Donalda Tuska i Ewy Kopacz, Janusz 
Piechociński. „Ludzie zostali przeku-
pieni za 500 zł, bo to jest 266 puszek 
piwa. Znam takie przypadki. Niektó-
rzy już te pieniądze przepili na poczet 
tych 500 zł na dziecko”, wykładał 
Magdalenie Rigamonti z „Dziennika 
Gazety Prawnej”, gdy PiS wygrało 
wybory. To było pięć lat temu i do 
dziś niewiele w tej retoryce się zmie-
niło, chociaż partia Kaczyńskiego wy-
grała jeszcze kilkakrotnie.

Ale choć nie zmieniło się to, że 
PiS z PO wygrywa, zmieniło się coś 

W PO triumfuje przekonanie, że zasiłki i socjal szkodzą, 
stymulowanie gospodarki publicznymi pieniędzmi jest złe, 
a naczelną funkcją państwa jest bilansowanie budżetu. 

Muzeum doktrynerów
Ani kolejne zwycięstwa PiS, ani nawet pandemia 

nie naruszyły neoliberalnych przekonań PO
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innego – jest pandemia i kryzys. 
Budka krytykuje 500+ (aczkolwiek 
rytualnie powtarza, że trzeba zacho-
wać ten program), w sytuacji gdy od 
świadczeń bezpośrednich zależy dziś 
dużo więcej, a ponad 40% Polaków 
deklaruje, że straciło w zeszłym roku 
jakieś źródło dochodu. Czym, jeśli 
nie świadczeniami, zasiłkami albo 
inną pomocą państwa mają w tej 
sytuacji go łatać? By odpowiedzieć 
sobie na to pytanie, można zajrzeć 
do najnowszych antykryzysowych 
propozycji Platformy.

Recepta czy dekalog absurdów

W tym samym czasie gdy amery-
kańscy demokraci zgłaszali plan ra-
tunkowy w Kongresie, a Komisja Eu-
ropejska ogłosiła już skalę i założenia 
planu odbudowy, PO w Polsce zapro-
ponowała swoją „Receptę na kryzys”. 
Zawstydzająca oszczędność tego 
projektu, żenujący wręcz minima-
lizm pokazuje, że choć reaganowska 
w duchu niechęć do świadczeń i pań-
stwowej interwencji może i umiera 
w Ameryce, to na pewno nie w gło-
wach polskich polityków opozycji.

Jak Budka chce ratować gospo-
darkę po kryzysie? Trzy kluczowe 
elementy platformerskiej recepty to 

czasowe obniżenie VAT dla niektórych 
branż do 5%, przywrócenie handlu 
w niedzielę i podniesienie kwoty wol-
nej od podatku do 10 tys. zł. Z tych 
trzech tylko jeden można uznać za 
realny instrument pomocy ludziom 
niezamożnym, a dwa pozostałe mają 
co najwyżej luźny związek z pandemią 
COVID-19 (co zresztą w omówieniu 
postulatu odwrotu od zakazu handlu 
przyznają sami twórcy „Recepty…”).

Im dalej zaś, tym gorzej. Program 
czyta się jak napisany w dużej części 
przez lobbystów banków i organiza-
cji pracodawców – wśród instrumen-
tów walki z kryzysem gospodarczym 
PO proponuje bowiem zniesienie 
podatku Belki, podatku od spółek ko-
mandytowych i dochodów z zagra-
nicy, szersze otwarcie rynku pracy 
dla pracowników z zagranicy i zwrot 
kosztów dwóch semestrów studiów. 
Pomijając już brak precyzji propozycji 
– czym jest zwolnienie branży z VAT, 
skoro VAT to nie podatek branżowy? 
– zdecydowana ich mniejszość ma 
jakiekolwiek działanie popytowe czy 
stymulacyjne. Inne pomysły w ogó-
le nie są związane z tym kryzysem, 
a całość odpowiada na postulaty 
różnych ułatwień czy ulg w prowa-
dzeniu biznesu. Który – co każdy wi-
dzi – nie działa w pandemii. Jedynym 

otwarcie socjalnym elementem w tej 
propozycji są odszkodowania dla 
firm, które nie mogły prowadzić biz-
nesu. To znamienne, że choć świad-
czenia dla obywateli i rodzin nie 
mieszczą się w logice PO i uchodzą 
za rozdawnictwo, sfinansowane z po-
datków odszkodowania dla biznesu 
są uznawane za oczywistość.

W kontraście do tego, co pro-
ponuje w Polsce Platforma, nawet 
niezwykle dotychczas zachowawcza 
w tej kwestii Ameryka jest daleko na 
lewo. A na naszej scenie politycznej, 
przynajmniej po opozycyjnej stro-
nie, pokutuje przekonanie, że nawet 
najgorszy kryzys nie może zmusić 
rządu do rozdawania pieniędzy ko-
mukolwiek. Chyba że firmom. Z dru-
giej strony obniżka stawek podatków 
traktowana jest jako dobry pomysł 
bez względu na okoliczności. Choć 
nikt nie odpowiada na pytanie, co 
ma to dać, skoro zamknięta restau-
racja albo nieczynny hotel po prostu 
nie notują przychodów, od których 
ów podatek należy zapłacić.

Tu doktryna – niższe podatki są 
lepsze, a biznes musi się kręcić – wy-
grywa z rzeczywistością. Złośliwy 
człowiek doda tylko, że PO nie by-
ła tak chętna i sprawna w dziedzi-
nie obniżania podatków, gdy sama 
musiała się zmierzyć z kryzysem  
w minionej dekadzie. 

Po pierwsze: nie wydawać!

Trzecim i ostatnim elementem 
platformianej ekonomii politycznej 
– po niechęci do świadczeń i obni-
żaniu podatków – jest dyscyplina 
budżetowa. I tu niestety związanym 
z tą opcją politykom i ekonomistom 
umyka, że mamy pandemię i kryzys 
gospodarczy.

Od roku najbardziej wpływowi 
ekonomiści i komentatorzy zwią-
zani z liberalną opozycją – wśród 
nich wspomniany wcześniej Andrzej 
Rzońca albo Ryszard Petru – przeko-
nują, że Polska nie ma pieniędzy na 
efektywne działanie antykryzysowe 
z powodu rozdętych wydatków so-
cjalnych, w tym oczywiście 500+. Za 
nimi powtarzają to politycy opozycji, 
nieświadomi zupełnie, że ani pol-
ski, ani żaden inny budżet nie działa 
w ten sposób. „Niewydanych” pie-
niędzy nikt nie odkłada do tajemni-
czego sejfu, by wyciągnąć przy okazji 
katastrofy w rodzaju pandemii.

Koalicja Obywatelska jest mniej więcej w tym samym 
miejscu, w którym jej politycy byli 10, 20 i 30 lat temu. 
Ale świat jest już gdzie indziej.

FOT. PAWEŁ PASTERNAK/PAP



16 PRZEGLĄD 6-11.04.2021

KRAJ

„PiS roztrwoniło dochody z cza-
sów dobrej koniunktury, wydając je 
na cele polityczne, a dzisiaj władza 
boi się – i słusznie! – że jeżeli dług 
będzie rósł zbyt szybko, to będzie-
my mieli do czynienia z kryzysem 
walutowym, a może i bankowym, co 
bardzo pogłębiłoby kryzys gospodar-
czy. Premier Morawiecki przyznał to 
otwarcie w Senacie. W konsekwen-
cji, chociaż polityka PiS jest zbyt ską-
pa jak na skalę kryzysu, to i tak może 
doprowadzić do załamania finansów 
państwa”, mówił po pierwszej fali 
pandemii Jacek Rostowski, autor 
polityki gospodarczej rządów PO, na 
łamach „Kultury Liberalnej”. W tym 
samym wywiadzie jednak przyzna-
je, że w pandemii dziura budżetowa 
powiększa się z powodu spadają-
cych wpływów z podatków, a nie 
wydatków socjalnych. Jeśli więc 
nie ideologia motywuje zrzucanie 
wszystkich gospodarczych bolączek 
na socjal, to co?

Jednocześnie politycy PO powta-
rzają uparcie, że sami wydaliby co 
najmniej tak samo dużo pieniędzy, 
tylko lepiej – na szkoły, innowacje 
czy służbę zdrowia. W skrócie: nie 
warto było wydawać pieniędzy na 
świadczenia, po to żeby mieć ich 
w trakcie kryzysu więcej, by dalej 
nie wydawać na świadczenia. Do 
tego w dużej mierze sprowadza się 
logika gospodarcza antykryzysowych 
działań PO. I chyba nie warto nazy-
wać jej liberalną, bo byłoby to dla 

wyznawców liberalizmu gospodar-
czego obraźliwe.

Żaden szok nie pomoże

To nie tak, że jedyną słuszną od-
powiedź na kryzys mają dziś socja-
liści, a polskie polityczne centrum 
w poszukiwaniu właściwych recept 
musi się przemalować na czerwono. 
Gospodarkę można próbować rato-
wać, a następnie budzić do życia, 
za pomocą miksu różnych środków, 
wywodzących się z najróżniejszych 
szkół ekonomii, brać je i od liberta-
rian, i od skrajnej lewicy. Ale powta-
rzanie tych samych komunałów – że 

trzeba niższego VAT oraz inwestycji 
prywatnych – w sytuacji gdy całe 
branże nie działają wcale, a kraj do-
słownie stanął w miejscu, ociera się 
już o szaleństwo. PO, która lubi raz 
na jakiś czas porównać się do ame-
rykańskich demokratów, zrobiłaby 
dużo lepiej, gdyby choć wulgarnie 
kopiowała cudze rozwiązania. 

Amerykański plan poza bez-
pośrednim zasiłkiem kryzysowym 
przewiduje bowiem pokrycie strat 
samorządów (stanów i władz lokal-
nych), dopłaty do kredytów miesz-
kaniowych, zwroty podatku dla mło-
dych, dopłaty do publicznych planów 
ubezpieczeń zdrowotnych (w Polsce 
pewnie oznaczałoby to objęcie skład-
kami kolejnych grup lub wsparcie 
dla NFZ), granty, pożyczki i fundu-
sze dla małego i średniego biznesu. 
Co więcej, Ameryka otwarcie mówi, 
że to publiczne inwestycje – od far-
maceutyków i środków ochronnych 
po infrastrukturę i energię – będą 
napędzać rozwój. Administracja Bi-
dena szykuje właśnie propozycję 
pakietu inwestycji wartego kolejne 
3 bln (tysiące miliardów) dolarów! 
To pieniądze z Waszyngtonu, jak pra-
wie sto lat temu w czasach wielkiego 
kryzysu, mają zbudować w Ameryce 
drogi, mosty i elektrownie oraz roz-
ruszać przemysł. W przeciwieństwie 
do tego związani z Platformą eksper-
ci dalej łudzą się, że przedsiębiorcy 
i firmy pomimo pandemicznych strat 

zainwestują więcej i hojniej, gdy tyl-
ko zmieni się władza. Tak jakby to 
nie kolejne lockdowny i olbrzymia 
nieprzewidywalność hamowały dziś 
gospodarkę, ale sam Kaczyński.

Przy czym trzeba pamiętać, że 
plan Bidena, choć olbrzymi, i tak wy-
wodzi się z bardziej liberalnej logiki 
i organizacji systemu świadczeń, jaka 
panuje w USA. W Europie komplet-
nie odrzucono zadłużeniowe tabu, 
a środki na inwestycje i rozruch go-
spodarki, jakie ma uruchomić Euro-
pejski Plan Odbudowy i Rozwoju, są 
w proporcji do PKB poszczególnych 
państw członkowskich wprost impo-
nujące. Platforma w tym czasie chce 

obniżyć VAT do 5%, wycofać poda-
tek Belki i przywrócić handel w nie-
dziele. Problem z doktrynerstwem 
polega niestety na tym, że gdy ma 
się w ręku jedynie młotek, każdy 
problem wygląda jak gwóźdź. Polski 
neoliberalizm zaś wierzy, że nie ma 
problemu gospodarczego – sytuacji 
tak dobrej ani tak złej – żeby nie po-
mogły jakieś cięcia podatków, dere-
gulacja i trochę więcej zaciśnięcia 
budżetowego pasa.

Wyznawców tej reaganomiki 
w Polsce nie otrzeźwił jeszcze żaden 
szok. Wierzą oni, że socjal szkodzi, 
budżet trzeba trzymać krótko, a pu-
bliczne inwestycje i wydatki to wy-
rzucanie pieniędzy w błoto. Nawet 
jeśli polityczna logika każe z czysto 
egoistycznych powodów mówić coś 
innego, światowa debata idzie zaś do 
przodu. I nawet gdy globalna pande-
mia zwyczajnie wymusza przewar-
tościowanie poglądów, a w Ameryce 
paradygmat zmienia się w ciągu kil-
ku tygodni i miesięcy. W świetle te-
go można zapytać tylko o jedno: czy 
do zmiany zdania zmusi ich kolejna 
wygrana PiS, czy pozostaną wier-
ni gospodarczym naukom swoich 
mistrzów nawet za cenę kolejnych 
porażek? Jest to ideologiczna kon-
sekwencja w polityce rzeczywiście 
niespotykana.

Jakub Dymek
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl 

dymek.substack.com

W wielkanocnym numerze 
tygodnika „NIE” mnóstwo 

świątecznych atrakcji,  
w tym przepis  

na biało-czerwoną kiełbasę.

Świadczenia dla obywateli i rodzin w logice PO uchodzą 
za rozdawnictwo, ale sfinansowane z podatków 
odszkodowania dla biznesu są uznawane za oczywistość.
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Kornel Wawrzyniak

W ostatni poniedziałek marca 
w Warszawie poinformowano, że 
skończyły się wolne respiratory prze-
widziane dla pacjentów z COVID-19. 
Kilka dni wcześniej załoga ratowni-
ków wiozła kobietę z udarem w…  
bagażniku prywatnego auta. Zaczy-
na brakować tlenu, karetek, respira-
torów i łóżek, słowem wszystkiego. 
Z jakimi problemami stykają się pra-
cownicy służby zdrowia?

Kombi zamiast karetki

Problemy z organizacją służby 
zdrowia w obliczu pandemii zgła-
szają lekarze, ratownicy i dyrektorzy 

placówek. W piątek, 26 marca, 
głośno było o akcji ratunkowej z wy-
korzystaniem prywatnego kombi. 
Medycy wieźli chorą na miejsce 
lądowania śmigłowca i musieli po-
radzić sobie bez karetki. Sytuację 
skomentował na Instagramie ratow-
nik Jan Świtała: „Zmarnowali ten 
rok. Nie wierzę, że nie można było 
zrobić więcej. (...) Nie wierzę w to, 
że można zamknąć wszystko, a zo-
stawić świątynie. Nie wierzę w to, 
że nie można było zrobić centralnej 
bazy danych z wolnymi miejscami 
dla pacjentów”. Komentarz Świtały 
nie jest odosobnionym przypad-
kiem. To obraz podwójnej walki, ja-
ką toczą medycy. Zmagają się z za-
razą i systemem, w którym przyszło 
im pracować.

– W jednym szpitalu schodzi 
w trzy dni tyle tlenu, ile w normal-
nych warunkach przed pandemią 
zużywano przez pół roku – mówi 
rezydent, który miał okazję pra-
cować z pacjentami covidowymi 
podczas specjalizacji. Dlaczego tlen 
jest tak ważny? Podstawową tera-
pią dla chorych na COVID-19 jest 
podawanie tlenu w celu doraźnego 
usunięcia duszności i zwiększenia 
ilości tlenu we wdychanym powie-
trzu. Niestety, ze względu na zbyt 
małą ilość tlenu w polskich szpi-
talach odbywają się jedynie ope-
racje ze wskazań życiowych i dla 
ratowania życia. 

Wielu lekarzy uważa, że błędem 
było zorganizowanie oddziałów 
zakaźnych w zwykłych szpitalach. 
Doszło do wymieszania pacjentów 
zmagających się z koronawirusem 
SARS-CoV-2 z innymi chorymi. 
Wszyscy znajdują się w tych samych 
budynkach, przez co część oddzia-
łów musiała zawiesić planowe za-
biegi, a lekarze skupili się na zaka-
żonych. – Kiedy tylko dowiedziałem 
się, że pacjenci covidowi są wożeni 
tą samą windą co nasze pacjentki na 

Po roku jesteśmy 
w punkcie wyjścia

Lekarze walczą z zarazą 
i paradoksami systemu

FOT. JACEK SZYDŁOWSKI/FORUM

Jak długo naszym lekarkom i lekarzom wystarczy 
kondycji? Oddział ratunkowy szpitala klinicznego 
nr 4 w Lublinie, 10 stycznia 2021 r.
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blok operacyjny, natychmiast zawie-
siłem zabiegi. Nic nie działa, więc 
na dobrą sprawę codziennie rano 
możemy zaparzyć sobie ziółek, a po 
godz. 14 iść do domu – opowia-
da ginekolog pracujący w jednym 
z podwarszawskich szpitali.

Bywa jeszcze gorzej, bo część 
oddziałów po prostu jest zamykana. 
– Poszczególne oddziały są prze-
kształcane w zakaźne, a pacjentów 
przenosi się do innej części szpi-
tala, gdzie jest np. o połowę mniej 
miejsc. Czasem zamykane są też ca-
łe oddziały, a wtedy nie ma gdzie le-
czyć pacjentów – wspomina chirurg 
z jednego z gdańskich szpitali. 

Skąd wziąć lekarza

Taka organizacja odbija się fatal-
nie na pacjentach niecovidowych. 
Wielu chorych zbyt długo czeka na 
konsultację, czego następstwem 
może być rozwój nowotworu czy 
zbyt późno wykryty zawał. – Przera-
ża mnie, że nie ma łóżek dla tych, 
którzy nie chorują na covid. Wiele 
osób, które w normalnych warun-
kach by przeżyły, obecnie umrze, 
bo nie zostanie zdiagnozowanych 
na czas. Pacjenci zbyt długo czekają 
na konsultację i umierają w domu 
– mówi laryngolożka z Warszawy. 
Wtóruje jej rezydentka z Małopol-
ski: – Jak się przenosi personel me-
dyczny z jednego oddziału na drugi, 
to wiadomo, że gdzieś wreszcie go 
zabraknie. Wtedy trzeba odwoły-
wać planowe zabiegi, bo nie ma ani 
środków finansowych, ani kadry. 

Problemy kadrowe są najwięk-
szą bolączką w obliczu kolejnej fali  
COVID-19. Na alarm biją lekarze, 
dyrektorzy i rezydenci. – Przede 
wszystkim widać dramatyczny 
brak wykształconej kadry medycz-
nej. W Unii Europejskiej jesteśmy 
trzeci od końca, jeśli chodzi o licz-
bę lekarzy na 10 tys. mieszkańców. 
Teraz ten brak widać gołym okiem 
– wytyka dyrektor szpitala w Tucholi  
Jarosław Katulski. – Tworzone są 
szpitale tymczasowe, w których nie 
ma komu pracować. Szpitale, który-
mi rząd tak się chwali, powinny być 
zorganizowane i gotowe do przyj-
mowania pacjentów już po pierw-
szej fali pandemii. Część z nich jesz-
cze dzisiaj nie jest czynna, dlatego 
w szpitalach, gdzie otwarto oddziały 
zakaźne, kończą się łóżka – wyjaśnia.

Mimo dramatycznego braku ka-
dry w szpitalach rezydenci kończący 
specjalizację wypadają z systemu, 
ponieważ muszą podejść do pań-
stwowego egzaminu specjalizacyj-
nego, który wymaga wielotygodnio-
wych przygotowań. Tym sposobem 
ok. 2 tys. praktyków nagle przestaje 
pracować. – W trakcie specjalizacji 
pracowałam na covidzie, jeździłam 
karetką, a teraz czekam na ustną 
część PES i nic nie mogę. Najgorsze 
jest dla mnie to, że nie mogę pra-
cować i pomagać ludziom. A prze-
cież chyba każde ręce na pokładzie 
się liczą, prawda? – komentuje 
rezydentka z Małopolski. 

Problem egzaminów specjaliza-
cyjnych poruszał w mediach spo-
łecznościowych ratownik Jan Świ-
tała: „Nie wierzę w to, że po raz 
kolejny wyj*bali się o własne nogi 
w kwestiach egzaminów specjali-
zacyjnych, nie dali rady rozwiązać 
problemów kadrowych”. Dla ratow-
nika najgorszy jest fakt, że rezyden-
ci, którzy zaliczyli już część pisemną 
PES, muszą czekać na ustną, a ta 

jest ciągle przekładana ze względu 
na warunki pandemiczne. – Egza-
min ustny jest formalnością rodem 
z PRL, nasza wiedza została zwery-
fikowana podczas testu pisemnego. 
Moglibyśmy już pracować na od-
działach – mówi z frustracją rezy-
dentka z Małopolski.

Tonący emeryta się chwyta

Rezydenci są w stanie pracować 
nawet po 400 godzin w miesiącu, co 
jest liczbą ekstremalną nawet jak na 
polskie warunki. W raporcie „Ile pra-
cują lekarze i lekarze dentyści w Pol-
sce?” wydanym przez Naczelną Izbę 
Lekarską w 2018 r. podano, że śred-
ni miesięczny czas pracy medyków 
wynosił 234,3 godziny. Jednak rezy-
denci to niewielka część lekarzy. Jak 
można wyczytać w biuletynach sta-
tystycznych Ministerstwa Zdrowia, 
już w 2019 r. prawie 25% wszyst-
kich lekarzy w Polsce było w wieku 
emerytalnym. Problem średniej wie-
ku znany jest od dawna, lecz do tej 
pory nie mieliśmy tak ekstremalnej 
sytuacji na oddziałach. 

– Ostatnio zatrudnili u nas 70-let-
niego schorowanego doktora bę-
dącego już dawno na emeryturze. 
I mimo że izby lekarskie mają do-
kładne informacje o lekarzach, po-
wołują do pracy kobiety w ciąży – 
słyszę od jednego z rezydentów. 

W art. 47 Ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi w punkcie trze-
cim możemy przeczytać: „Skiero-
waniu do pracy niosącej ryzyko 
zakażenia przy zwalczaniu epidemii 
nie podlegają:

1) osoby, które nie ukończy-
ły 18 lat bądź ukończyły 60 lat 
w przypadku kobiet lub 65 lat 
w przypadku mężczyzn; 

2) kobiety w ciąży; 
2a) osoby samotnie wychowują-

ce dziecko w wieku do 18 lat”. 
Pytanie, na jak długo naszym 

lekarkom i lekarzom wystarczy 
kondycji. – Nadal pracuję jakieś 
192 godziny miesięcznie, czyli 
około ośmiu dyżurów, jednak od 
pół roku, kiedy zamieniono u nas 
oddział wewnętrzny w oddział za-

kaźny, dużo mniej śpię, bo w nocy 
bez przerwy chodzę do pacjentów. 
Ostatnio, wracając do domu, mu-
siałam zatrzymać się na poboczu, 
bo zaczęłam zasypiać za kierow-
nicą – opowiada 62-letnia ane-
stezjolożka pracująca w jednym 
z trójmiejskich szpitali.

Jak moglibyśmy oszczędzić le-
karzom pracy? – Działamy dziś 
w warunkach frontu, dlatego trze-
ba podejmować decyzje, które 
są drastyczne, wybierać mniejsze 
zło – mówi dyrektor Katulski. – Na 
wojnie trzeba się zastanowić, czy 
ważniejsza jest ochrona zabytków, 
czy zniszczenie za wszelką cenę 
wroga. Jesteśmy w takiej sytuacji, 
że dziwię się, że rząd wprowadza 
kolejne ograniczenia, których prze-
strzeganie będzie wątpliwe, zamiast 
wprowadzić stan klęski żywiołowej. 
Powinniśmy po prostu zamknąć 
państwo, bo najważniejsze jest to, 
aby nasza służba zdrowia przetrwa-
ła kilka kolejnych tygodni. Inaczej 
ludzie będą umierać w karetkach 
pod szpitalem – ostrzega Katulski. 

 n

Działamy w warunkach frontu, dlatego trzeba podejmować 
decyzje, które są drastyczne, wybierać mniejsze zło.
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Rozmawia Kornel Wawrzyniak

Wieści ze szpitali są alarmujące,  
ile jeszcze wytrzymają?

– Szpitale wytrzymają i mówiłem 
to już na początku pandemii. Perso-
nel, przy ogromnym poświęceniu, 
również sobie poradzi. Za to pa-
cjenci już nie wytrzymują – nad-
miarowa liczba zgonów świadczy 
o niewydolności systemu.
Wiele mówi się o słabościach 
systemu ochrony zdrowia, jednak 
pandemia na pewno obnażyła takie, 
które nie były wcześniej znane nawet 
menedżerom szpitali.

– Epidemia obnażyła braki podsta-
wowego sprzętu – w zeszłym roku 
brakowało maseczek i kombinezo-
nów, teraz zdarza się, że brakuje tlenu. 
Część szpitali mieści się w stuletnich 
budynkach, które nie zdają egzaminu 
w obliczu zagrożeń epidemicznych 
– leczymy w zbyt ciasnych pomiesz-
czeniach, gdzie chorzy są stłoczeni, 
a to idealne warunki dla choroby roz-
noszącej się drogą kropelkową. Jest 
też za mało oddziałów – czasem wy-
łączenie jednego powoduje, że nie 
możemy leczyć konkretnych chorych. 
Epidemia unaoczniła, że potrzeba 
wielkich zmian strukturalnych, wręcz 
budowy nowych szpitali.
A personel? Czy jest go 
wystarczająco dużo?

– Personelu było za mało jesz-
cze przed epidemią, teraz widać, 
jak ogromny to problem. Niestety, 
wszystkie działania, które są podej-
mowane, aby zwiększyć jego liczbę, 
idą zbyt wolno. Na szczęście dzięki 
szczepieniom nie mamy takiej sytu-
acji jak w zeszłym roku, kiedy musie-
liśmy zamykać oddziały z powodu  
chorób medyków.
Może jednak są jakieś pozytywy 
obecnej sytuacji, np. wypracowanie 
procedur, które usprawnią funkcjo-
nowanie także po pandemii?

– To powinien być wielki wstrząs 
dla osób organizujących opiekę zdro-
wotną. Ujawniły się wszelkie braki. 
Niestety, zauważam, że wśród rzą-
dzących panuje przeświadczenie, że 

epidemia minie, a kiedy to nastąpi, 
nie będzie potrzeby prawdziwej refor-
my systemu. Zapowiadane są zmiany 
w szpitalnictwie – obiecano, że do 
końca marca zostanie przedstawiony 
plan reformy, który jednak nie zakła-
da podejścia nacechowanego troską 
o pacjenta, a jedynie optymalizację 
finansów i wydolności systemu.
Czyli słusznie wielu wątpi w umiejęt-
ność wyciągania wniosków 
przez władze?

– Podejście rządzących do epide-
mii miało różne etapy. Na początku 
to było lekceważenie. W lutym 2020 r. 
odbywały się te słynne posiedzenia, 
podczas których główny inspek-
tor sanitarny mówił, że trzeba sobie 
włożyć lód do majtek. Potem rząd 
się przestraszył i działania na przeło-
mie marca i kwietnia były właściwe 
– lockdown spełnił swoje zadanie. 
Do tamtego momentu widać było 
współpracę między społeczeństwem 
a rządzącymi – na poważnie brano 
zalecenia ówczesnego ministra zdro-
wia Szumowskiego. Wszystko się 
zmieniło, kiedy epidemia została upo-
lityczniona w trakcie wyborów prezy-
denckich. Społeczeństwo to wyczuło 
i od tego czasu nie bierze rządzących 
na poważnie.
Rząd zdaje się działać od kryzysu  
do kryzysu. 

– Cały czas idziemy za wirusem. 
Obostrzenia są wprowadzane zawsze 
chwilę za późno. Nie rozumiem tego 
podejścia – nie kontroluje się granic, 
kiedy wiadomo, że nasi rodacy jeż-
dżą do Afryki w celach turystycznych. 
W działaniach rządu nie ma patrzenia 
do przodu. A właśnie teraz powinni-
śmy zadziałać z wyprzedzeniem – cał-
kowity lockdown ma sens, bo mając 
szczepionki, wiemy, że nie będzie on 
trwał długo. 
Premier mocno skrytykował zbyt 
małe zaangażowanie prywatnych 
placówek w walce z pandemią.

– W zeszłym roku cała walka z pan-
demią została przerzucona na publicz-
ną ochronę zdrowia. Natomiast w tej 
chwili jest już nieco inaczej – niektó-
re niepubliczne placówki zamieniły 
się w szpitale covidowe. Tymczasem 

premier Morawiecki chyba zapomniał, 
że w tarczy 2.0 wpisał możliwość ko-
mercjalizacji szpitali. Dwukrotnie skła-
dałem poprawki, aby wykreślić ten 
zapis jako niewłaściwy w czasie pan-
demii. Jednak premier z wielkim upo-
rem bronił tej idei. Również prezydent 
podpisał ustawę, która dopuszcza 
taką możliwość. Dlatego zarzucanie 
opozycji, że chciała komercjalizować 
służbę zdrowia, jest nie na miejscu.
Największy błąd w walce z pande-
mią, jaki ostatnio popełniono, to…

– Dzienna liczba zarażeń pokazała, 
że błędem było zniesienie obostrzeń. 
Gdybyśmy nadal się ich trzymali, 
dzisiaj mielibyśmy zupełnie inną sy-
tuację. Mamy czas, w którym trzeba 
podejmować niepopularne decyzje, 
jednak rządu na to nie stać.
Jakie działania powinno się 
teraz podjąć? 

– Kiedy mamy wojnę, to cywilna 
kontrola nad armią ustępuje wojsko-
wej. Podobnie z wirusem – to biolo-
gia, którą powinni zajmować się leka-
rze. Tymczasem próbujemy walczyć 
z COVID-19 sposobami wziętymi ze 
świata ekonomii. Niestety, nie wie-
rzę, że medyczne podejście dojdzie 
w najbliższym czasie do głosu. Przede 
wszystkim powinno się wprowadzić 
stan klęski żywiołowej. Dzisiaj ten krok 
jest niezbędny – obostrzenia, które 
mogą być konieczne, powinny być 
zgodne z prawem i bardziej egzekwo-
wane. Im twardszy wprowadzimy te-
raz lockdown, tym krócej będzie on 
trwał, bo cały czas szczepimy ludzi. 

k.wawrzyniak@tygodnikprzeglad.pl

SENATOR WOJCIECH 
KONIECZNY
– lekarz i dyrektor Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

ZAWSZE KROK ZA WIRUSEM
Zaczyna brakować łóżek, czasami tlenu. 

Działania rządu przypominają improwizację


