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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

THOMAS PIKETTY,  
francuski ekonomista
Gospodarka potrzebuje większych 
uregulowań i progresywnego 
opodatkowania.
„Dziennik Gazeta Prawna”

DOMINIKA KOZŁOWSKA, redaktor 
naczelna miesięcznika „Znak”
Kobiet nie interesuje już  
sprzątanie kościołów.
TVN 24

CYTATY

Trybunał niekonstytucyjny, a rzecznik nieobywatelski

Przez siedem miesięcy nie potrafili znaleźć następcy, 
to go odstrzelili. Adam Bodnar z osobistą satys-
fakcją kończy sprawowanie funkcji rzecznika praw 

obywatelskich. Cieszy się dużym zaufaniem społecznym 
i dobrą opinią w wielu środowiskach. Wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską jest 
dla Bodnara potwierdzeniem słuszności obranej drogi. 
Gdy władza wysyła na RPO pluton egzekucyjny, w któ-
rym dla pewności są jej najwierniejsi nominaci, to mamy 
dowód, że ten rzecznik był prawdziwym gwarantem praw 
i wolności obywateli. Zasługi Bodnara znamy. Zapamię-
tajmy więc tych, którzy wykonali brudną robotę zleconą 
im przez polityków. Oprócz Julii Przyłębskiej i Stanisława 
Piotrowicza w składzie orzekającym byli także Justyn 
Piskorski, Bartłomiej Sochański i Wojciech Sych. Pomylili 
kostiumy. Na partyjne mundury nałożyli togi sędziow-
skie. Rządy dojnej zmiany mają szczególne upodobanie 
do takich przebieranek. Nie tak dawno pisowski minister 
Wawrzyk udawał bezstronnego fachowca. Teraz ze zdu-
mieniem słucham nowego kandydata PiS, posła Bartło-
mieja Wróblewskiego. Gra rolę spolegliwego i kompro-
misowego kandydata. A kilka miesięcy wcześniej mówił 
językiem średniowiecznej inkwizycji. Rządząca prawica 
dopięła swego. Nazwa partii Prawo i Sprawiedliwość od 

dawna jest kpiną z tych słów i zaprzeczeniem wartości, 
jakie ze sobą niosą.

Doprowadzono do tego, że Trybunał nie jest konstytu-
cyjny, a rzecznik może być nieobywatelski.

Każda władza musi mieć kaganiec. A taka jak dzisiejsza 
szczególnie. W relacjach z obywatelami władza zawsze 
jest silniejsza. I rzecznik jest po to, by ktoś mógł sku-
tecznie interweniować w ich obronie. Tak się dzieje, gdy 
rzecznik jest niezależny, bezstronny, kompetentny i od-
ważny. Właśnie taki jest obraz urzędowania prof. Bodnara. 
Tylko taki rzecznik jak Bodnar mógł twardo stanąć przed 
pisowskim walcem i nie ulec. Stanął w obronie obywateli 
przed bezwzględnym podporządkowywaniem sobie przez 
PiS wszystkiego. I dzieleniem obywateli na swoich i ob-
cych. Nawet gdy tych obcych jest większość.

W styczniu Robert Walenciak tak napisał o Adamie 
Bodnarze: „Nadał instytucji Rzecznika Praw Obywatel-
skich nowy blask, nowe znaczenie. W czasach PiS, w tej 
Polsce prawicowej, zapchanej niekompetentnymi mini-
strami, gdzie prawem jest wola prezesa i tyle, Bodnar 
pokazał się jako człowiek z innego świata. Pokazał nam, 
że taki świat, w którym prawa człowieka są szanowane 
i w związku z tym każdemu, od sprzątaczki po ministra, 
żyje się lepiej, jest możliwy”. Jeszcze o nim usłyszymy.
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Plusy dodatnie i plusy ujemne
W rankingu ministrów spraw zagranicznych (PRZEGLĄD nr 14) 

czytam: „Za czasów Olechowskiego MSZ otworzyło się, również 
za pośrednictwem ogłoszeń w prasie, na młodych ludzi. Kryteria 
były jasne: wiek do 35 lat, bardzo dobra znajomość co najmniej 
dwóch języków obcych, studia wyższe i – oczywiście – uzyskanie 
od UOP tzw. dopuszczenia. Wielu pozyskanych wówczas ludzi 
pracuje w MSZ do dzisiaj, a zaczynali na najniższych szczeblach”. 
Już choćby za to Andrzej Olechowski nie powinien być na 1. miej-

scu rankingu. Z powodu tamtej mentalności ludzi 35+, czyli „starych”, się pozbyto, 
a w polityce do dziś trwa pajdokracja. I niszczy Polskę. Homo sovieticus na śmietnik, 
młodzi do sprawdzenia przez UOP, ale agent i staruch (bo jego limit 35 lat nie obo-
wiązywał) na ministra to już OK. Poza tym wszyscy ci ministrowie byli pachołkami 
USA i NATO, a Polska nie miała i nadal nie ma samodzielnej polityki zagranicznej.

Adam Broński

  Jak zdrapać pisowski teflon
Przeczytałem gdzieś, że PiS jest teflonowe, bo jest chronione murem komunika-

cyjnym. Pierwsza moja myśl po przeczytaniu artykułu była taka, że to my, czytelnicy 
prodemokratycznych i proeuropejskich mediów powinniśmy przerzucać informacje 
przez ten mur komunikacyjny i jednocześnie zdrapywać propagandowy pisowsko-
-kościelny teflon. Powinniśmy robić to, co robiły Wolna Europa, paryska „Kultura” 
czy drukarze i kolporterzy prasy podziemnej.

Mając głównie na myśli czytelników prasy papierowej, proponuję, aby po prze-
czytaniu dziennika, tygodnika czy kwartalnika nie wyrzucać ich na makulaturę, tylko 
zostawiać w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, na lokatorskiej skrzynce 
na listy, na ławce w parku, w tramwaju, w pociągu, na przystanku PKS itp. Podobnie 
róbmy z przeczytanymi książkami. Może prodemokratyczne media papierowe skrzyk-
ną się i zachęcą swoich czytelników do akcji „Przeczytałeś? Podaj dalej!”.

Czytelnik

Powrót analfabetyzmu
Bardzo poruszający artykuł. Niestety, 

dzieci nie dla wszystkich rodziców są naj-
większym skarbem, w który całe życie się 
inwestuje. Przypomniałem sobie, z jakim 
zdumieniem przyjąłem wiele lat temu infor-
mację, że funkcją szkoły jest także „zbiera-
nie” dzieci, no właśnie, wtedy mówiło się 
z ulicy, a dzisiaj chyba 
ze złego domu.

Bartłomiej
•

Rozmowa z synem: 
„A wiesz mamo, że 
u nas co najmniej czte-
rech nauczycieli prze-
prowadza co drugą, trzecią lekcję zdalną, 
a jeden od września nie przeprowadził 
żadnej, wysyła tylko mejle z zadaniami?”. 
I wszystko, co mówię dzieciom o odpo-
wiedzialności, rzetelności wywiązywania 
się z powierzonych obowiązków czy uczci-
wości, mogę sobie gdzieś włożyć.

Monika
•

Dużo teraz zależy od rodziców, jeśli 
chcą i mogą poświęcić czas swoim 
dzieciom, straty w nauczaniu można 
zminimalizować.

Bożena

ZDJĘCIE TYGODNIA

FOT. ALEKSIEJ WITWICKI/FORUM

To było pewne. Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją przepisu Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich, na mocy którego Adam Bodnar pełni funkcję do czasu wyboru nowego rzecznika. Orzeczenie zostało błyskawicz-
nie opublikowane w Dzienniku Ustaw, zatem dotychczasowy przepis będzie w mocy tylko przez trzy miesiące.



Kulasek, kulasek, kulasek
Nie skorzystał z dobrej rady. Pisali-
śmy: „Daj sobie spokój z łażeniem 
do telewizji” (i do radia też)… Ale 
gdzież tam. Marcin Kulasek, gen-
sek SLD i kierowca Czarzastego, to 
przypadek beznadziejny. Po krót-
kiej przerwie pokazał się w „Śnia-
daniu w Polsat News i Interii”. Znowu obwieszony napisami: 
„Marcin Kulasek”. I to razy X. Chyba po to, żeby nikt nie miał 
wątpliwości, że to właśnie Kulasek jest niemotą, która przez 
cały program nie wydusiła z siebie jednego samodzielnego 
poglądu. Ten czy ta, którzy mu napisali ściągawkę tak ubogą 
myślowo, też za mądrzy nie są. W przeciwieństwie do Ka-
czyńskiego, który swojego kierowcy do mediów nie wysyła. 
Uczcie się, misie, dobierać sensownych ludzi do programów. 
Od Kulaska i Balta każdy jest lepszy.

Siarkowska z Apokalipsy
My tu sobie gaworzymy, a za oknem wojna. Cywilizacja życia 
na czele z poseł (co trzeba podkreślić, bo za posłankę można 
dostać po łapach) Anną Marią Siarkowską toczy bój z cywi-

lizacją śmierci. Czyli, nie ma co 
kryć, także z nami. Bo my ciągle 
głosimy, że nie zmuszamy niko-
go do aborcji. Nasze hasło „Nie 
chcesz aborcji, to jej sobie nie 
rób”, bardzo wkurza poseł Siar-
kowską. Traktuje je jako prze-
mocową presję. Dlaczego?
Widzimy, że Siarkowska lu-

bi dobrze zjeść. Ale coś jej w tej diecie wyraźnie szkodzi. 
Zaburza myśl prostą jak stylisko łopaty. Poseł PiS chętnie 
cytuje fragment Apokalipsy św. Jana dotyczący „Bestii ma-
jącej rogi Baranka, która mówiła jak Smok” („Do Rzeczy”). 
Nie wyjaśniając tego, kim sama jest. Barankiem? Smokiem? 
Albo, strach pomyśleć, Bestią?
Niezależnie od tego wiadomo, że jest przeciwnikiem (nie 
przeciwniczką) szczepień w każdej postaci. Podobnie jak 
kumple z Młodzieży Wszechpolskiej, którymi kierowała 
w Siedlcach.
 
Komu kasiorkę, komu?
Co mają do ukrycia władze Polskiej 
Fundacji Narodowej, że blokują in-
spekcję Najwyższej Izby Kontroli? 
Jaki trup siedzi w ich szafie? Na 
co wydali kasę, która wpłynęła do 
nich z 17 największych spółek skar-
bu państwa? Do 2026 r. ma to być aż 633 mln zł. Obecny za-
rząd fundacji, czyli prezes Marcin Zarzecki i dwaj członkowie: 
Michał Góras i Cezary Andrzej Jurkiewicz, wydał już ponad 
300 mln zł. A efekty? Jak nie śmiechu warte, to kompromitu-
jące. Władze fundacji są niezwykle rozrzutne w promowaniu 
polityki PiS. PFN to miejsce, z którego kasa wartko cieknie 
do ludzi z zaplecza władzy. Najbardziej doceniono rodzinę 
związanego z PiS historyka prof. Marka J. Chodakiewicza. 
W ciągu dwóch lat on, jego siostra Anna Chodakiewicz-
-Wellisz i jego żona Monika Jabłońska-Chodakiewicz zarobili 
250 tys. dol. A ile takich numerów jest w szafach, do których 
nie dopuszczono NIK?
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Trzy polskie i sześć niemieckich elektrowni jest 
w dziesiątce największych trucicieli w Europie. Na 
pierwszym miejscu jest Bełchatów, na szóstym Kozie-
nice, a na ósmym elektrownia Opole, w której emisja 
CO2 wzrosła o 38%.

Ryszard Czarnecki, polityczny wycieruch, aktualnie 
z dojnej zmiany, musi oddać 100 tys. euro, na które 
oszukał Unię Europejską, fałszując w latach 2009- 
-2018 delegacje do Brukseli. U Czarneckiego zaczyna-
ły się one w Jaśle, a nie w Warszawie, gdzie mieszka. 
Bagatela. 340 km od Warszawy! Jak na PiS to i tak 
skromnie, bo mógł startować z Ustrzyk Górnych. 
Ten przynoszący Polsce wstyd cwaniak jest stałym 
komentatorem w pisowskich mediach. Nowe elity 
trzymają się razem.

Marzena Paczuska, była szefowa „Wiadomości” 
w TVPiS, dostała dobrze płatną posadę w Poczcie 
Polskiej. Ma tam odpowiadać za relacje z pracowni-
kami, w większości pracującymi za najniższą krajową. 
Kasa idzie dla nowo zatrudnionych, związanych z pre-
zesem Zdzikotem i wicepremierem Sasinem.

Ks. Zbigniew Wysiecki, proboszcz parafii w Rekow-
nicy, broni Waldemara B., byłego senatora PiS, który 
zabił psa, ciągnąc go za samochodem po asfalcie. 
„Bo senator nie miał innego wyjścia, jak przywiązanie 
psa do haka”.

Warszawski sąd okręgowy wstrzymał zgodę UOKiK 
na przejęcie przez PKN Orlen niemieckiego wydaw-
nictwa Polska Press. To odpowiedź na skargę rzecz-
nika praw obywatelskich.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ob-
chodzi 30-lecie. Wystartowała z notowaniami pięciu 
spółek, a dziś na obu rynkach jest ponad 800 spółek.

Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, wykluczyła z ob-
rad posła Grzegorza Brauna (Konfederacja), który nie 
chciał założyć maseczki w czasie obrad parlamentu.

Joanna Szczepkowska otrzymała Kamyk Puzyny, 
nagrodę miesięcznika teatralnego „Dialog”. Do-
ceniono jej zaangażowanie w obronę przegranych 
spraw, nonkonformizm, wierność sobie i wkładanie 
kija w mrowisko.

Arkadiusz Nowiński, prezes Volvo Car Poland, bę-
dzie odpowiadał za tę markę w Europie, na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce (66 krajów). To najważniejsze 
stanowisko Polaka w światowej motoryzacji.

Marek Skrobecki, twórca „Rodziny Treflików”, na 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dziecięcych 
w San Diego został uznany za najlepszego reżysera 
filmów krótkometrażowych.

18 875 samochodów z napędem elektrycznym jeź-
dziło po polskich drogach w 2020 r.

FOT. YOUTUBE (3)



Czy bez układów można zdobyć w Polsce 
dobrą posadę?

PROF. HENRYK DOMAŃSKI,
socjolog, PAN

Przekonanie, że „bez układów ani rusz” 
jest stereotypem, który na pewno nie ma 
pełnego odbicia w rzeczywistości. Trud-
no zmierzyć, w jakim stopniu znajomości 
i „dobre nazwisko”, a w jakim zasługi 
decydują o przebiegu kariery, ale bez 
wątpienia tak jak we wszystkich krajach 
demokratycznych, w Polsce w znacznej 
mierze realizowana jest zasada meryto-
kracji: ludzi zatrudnia się i wynagradza 
zgodnie z ich kompetencjami. Wynika to 
z analiz, m.in. prowadzonych przeze mnie 
od lat 80. Pokazują one, że takie czynniki 
jak poziom wykształcenia różnicują za-
robki i pozycję zawodową niezależnie od 
pochodzenia społecznego i znajomości.

KAMIL FEJFER,
analityk rynku pracy, dziennikarz piszący 
o nierównościach i gospodarce

Na pewno łatwiej dostać pracę, jeśli 
ma się znajomości, niemniej jednak ry-
nek pracy – czy szerzej, awans społecz-
ny – działają w Polsce trochę inaczej, niż 
niektórzy to sobie wyobrażają. Zdarza się, 
choć raczej na prowincji, że ktoś zdobę-

dzie atrakcyjne stanowisko dzięki szwa-
growi, ale istotniejsza jest nierówność 
startu. Osoby z małych miejscowości, 
mają utrudniony dostęp do wiedzy o tym, 
jak konkurować o dobrze płatne i presti-
żowe miejsca pracy (może poza branżą 
IT, gdzie ścieżka awansu jest bardzo me-
rytokratyczna). Z kolei ktoś, kto rodzi się 
w zamożnej klasie średniej czy w klasie 
wyższej, jest od dzieciństwa kierowany 
na odpowiednie tory zawodowe: rodzina 
wymaga od niego zdobycia odpowiednie-
go wykształcenia i robi bardzo dużo, żeby 
dostał się na dobre studia. Tam, a czasem 
już w szkole średniej, taki człowiek pozna-
je kolegów i koleżanki z elitarnego grona, 
którzy później ciągną go przez resztę ka-
riery. To nie przypadek, że niektóre sfery 
życia społeczno-gospodarczego są „sko-
lonizowane” przez absolwentów kilkuna-
stu albo nawet kilku elitarnych liceów.

KONRAD WIĘCEK,
Komisja Młodych OPZZ

Pytanie brzmi nie „czy”, ale kto może 
ją zdobyć. Dużo zależy od tego, z jakie-
go miejsca w życiu startujemy. Są dobre 
miejsca pracy, które można objąć dzięki 

znajomości, jednak badania wskazują, 
że dzieci, których ojcowie pracują za 
niewielkie pieniądze, mają dużo mniej-
sze szanse na zdobycie zatrudnienia jako 
specjalista, inżynier bądź członek kadry 
zarządzającej. Społeczeństwo jest tak 
zorganizowane, że najczęściej nie opusz-
czamy klasy społecznej, w której się uro-
dziliśmy. Dzieci z niezamożnych rodzin 
nie stać na korepetycje, studia w dużym 
mieście czy pracę w ramach bezpłatnego 
stażu. Bez sprawiedliwości społecznej nie 
przełamiemy tego impasu, a przecież każ-
dy powinien mieć prawo do godnej pracy 
i godnego życia.

MICHAŁ CZARNOWSKI,                 
czytelnik PRZEGLĄDU

Oczywiście, że nie. Dla szarego Po-
laka jest miska ryżu, czyli stanowisko 
wyrobnika. Dla posiadaczy znajomości 
lub dobrych haków są intratne posady 
w spółkach skarbu państwa lub powiąza-
nych z nimi przedsiębiorstwach. Zgodnie 
z planem Sachsa wykonanym przez Bal-
cerowicza, Polska ma być krajem taniej 
siły roboczej z pilnującymi jej dobrze wy-
nagradzanymi nadzorcami. 
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Anna Brzeska

Amputacja włosów, pokazy krze-
wów magnolii czy kursy degustacji 
piwa – Stanisław Bareja z powodze-
niem mógłby nakręcić kolejną część 
„Misia”. Przedsiębiorcy z branż obcią-
żonych pandemicznymi zakazami fun-
dują nam festiwal pomysłów na ich 
obejście, potwierdzając starą prawdę: 
Polak potrafi. 

Eldorado w małpim gaju

Moje pierwsze zetknięcie z usługo-
wym podziemiem następuje w dru-
giej połowie grudnia 2020 r. Miesz-
kam na wsi, pracuję zdalnie, do 
fryzjera czy kosmetyczki i tak nie cho-
dzę prawie nigdy, więc w trakcie pan-
demii tym bardziej nie próbuję. Je-
dzenie w restauracjach kupujemy na 
wynos. Żyję w naiwnym przekonaniu 
o tym, że naprawdę mamy w kraju 
lockdown. 

W któreś grudniowe popołudnie, 
wyposażeni w maseczki i płyn de-
zynfekujący, jedziemy do sklepu me-
blowego, korzystając z tego, że tej 
branży jeszcze nie zamknęli. Mam wy-
rzuty sumienia, że się narażamy, ale 
nie możemy dłużej czekać z kupnem 
biurka dla dziecka.

– Mamo, zobacz, tu jest sala zabaw 
z trampolinami, wejdziemy? – pyta 
mnie córka, gdy przechodzimy obok 
jednego z warszawskich centrów 
handlowych. 

– Nie możemy – rozkładam bezrad-
nie ręce. – Salki nadal są zamknięte. 
Przyjdziemy tu, gdy to wszystko się 
skończy, dobrze?

– Wiem, mamo, ale może da się 
przez szybę zobaczyć, jak to wygląda 
– męczy mnie dalej dziecko.

Godzę się na mały rekonesans, 
wchodzimy do budynku i jesteśmy 
w innym świecie. Za drzwiami du-
żego klubu trampolinowego nie ma 
żadnej pandemii. Jest tłum ludzi – 
dorosłych i dzieci. Skaczą, śmieją 
się, biegają. Duża grupa właśnie robi 
sobie zdjęcie – wszyscy stoją objęci, 

maseczek brak. Na oko jest tam 50-60 
osób. Inni wchodzą, wychodzą, ruch 
jak na dworcu w godzinach szczytu.

Przez kilka minut gapimy się na to 
z otwartymi ustami. – Sala otwarta? 
To jakieś prywatne urodziny? – pytam 
w recepcji.

– Nie, mamy akurat najazd wycie-
czek szkolnych – uśmiecha się recep-
cjonistka. Maseczki nie ma, nie chroni 
jej żadna szyba ani pleksi. 

Wychodzimy skonsternowani. Nic 
nie rozumiem. U nas w szkole wszyst-
kie wycieczki dawno odwołano, dzieci 
ze starszych klas uczą się zdalnie.

Kilka tygodni później córka dosta-
je zaproszenie na urodziny. Klubik 
oficjalnie zamknięty, ale właściciele 
wyjaśniają, że muszą z czegoś żyć, 
więc udostępniają salę zaufanym 
klientom. Z oporami wysyłam dziec-
ko na imprezę. Nie chcę, by była je-
dyną nieobecną z całej klasy, więc 
tłumaczę sobie, że i tak spotka tam 
to samo grono, z którym uczy się 
w szkole podczas nauki hybrydowej. 

Gdy chwilę spóźniamy się na impre-
zę, dostaję SMS od mamy jubilatki: 
– O której będziecie? Bo już musimy 
zamknąć drzwi na klucz.

Niektóre kluby dla dzieci, zamiast 
jak do tej pory wpuszczać wszyst-
kich chętnych, prócz tajnych urodzin 
organizują też jednodniowe „warsz-
taty” czy „szkolenia” dla maluchów. 
Można było nawet wysłać dziecko 
na nieformalne półkolonie podczas 
ferii zimowych – rodzice zgłaszali  
obecność dzieci z dnia na dzień. 
Płatność gotówką.

Podobnie radzą sobie prywatne 
przedszkola. Niektóre z nich działają 
tak, że dzieci zbierają się w domu jed-
nego z rodziców i są tam pod opie-
ką pracownika placówki. Inne nawet 
nie kryją się ze swoją działalnością 
i zajmują się nie tylko dziećmi leka-
rzy czy służb mundurowych. W oknie 

jednego z przedszkoli w Bydgoszczy 
wkrótce po ogłoszeniu nowych ob-
ostrzeń lockdownowych pojawił się 
duży plakat: „Przedszkole (…) będzie 
czynne jak dotychczas. Do przed-
szkola mogą przychodzić zapisane 
do placówki dzieci wszystkich rodzi-
ców, którzy pracują i nie mają z kim 
zostawić dziecka. Nie wymagamy 
zaświadczenia z pracy”.

Kraj zawodowych sportowców

Kombinują też kluby sportowe – tu 
najłatwiej o dyspensę od sumienia, 
bo przecież wysportowane ciało to 
zdrowe ciało, a więc może ciut mniej-
sze ryzyko, że obciążymy dawno 
upadły system ochrony zdrowia. Do 
uczestnictwa w treningach przyznaje 
mi się kilka koleżanek – dostały licen-
cje zawodowych sportowców. Rządo-
we rozporządzenie nie może zakazać 
treningów profesjonalistom i właśnie 
tu przedsiębiorcy znaleźli lukę. Dzię-
ki licencjom prawo do korzystania 

z obiektów zyskały nawet małe dzieci 
– pewna internautka chwali mi się, że 
jej cztero- i sześciolatek „zasilili kadrę 
narodową w triathlonie”, więc mogą 
chodzić na basen. Koleżanka trenują-
ca rekreacyjnie sztuki walki tłumaczy 
mi z kolei, że chodzi na zajęcia nie tyl-
ko dla zdrowia, ale też w trosce o ist-
nienie swojego ulubionego miejsca: 
– Nasz klub nie ma PKD z rządowej 
listy podmiotów, którym przysługuje 
pomoc, bo to stowarzyszenie spor-
towe. Ledwo się trzymają finansowo 
i trener mówił, że być może będą mu-
sieli wszystko zamknąć.

Zaznacza jednak, że w jej klubie 
licencje dostępne są tylko dla stale 
ćwiczących, nowe osoby raczej nie 
mogą na nie liczyć. Z doniesień zna-
jomych wiem jednak, że są miejsca, 
gdzie nawet nowi bez trudu mogą zy-
skać prawo wstępu. Trzeba dzwonić 

POLSKA PODZIEMNA
Teraz jest lockdown – kto kombinuje, ten żyje

Sporo knajp ma pozasłaniane okna. Wchodzisz do środka 
i przenosisz się do innego świata.
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i pytać, bo wszystko zależne jest od 
odwagi właściciela.

Niektóre siłownie działają też jako 
poradnie dietetyczne czy centra tera-
peutyczne, oferując wszelkiej maści 
usługi medyczne. – Na basenie wy-
starczy złożyć deklarację od lekarza 
lub rehabilitanta, że ćwiczenia w wo-
dzie są dla danej osoby bardzo wska-
zane – pisze mi znajoma mama.

Terapia światłem

Kreatywnością wykazują się rów-
nież właściciele podmiotów z tzw. 
branży beauty, czyli kosmetyczno-
-fryzjerskiej. Niektórzy stosują naj-
prostsze sztuczki, jak oklejenie okien 
salonów folią lustrzaną – tak, by nie 
było widać, że ktoś jest w środku. Po-
licję mają też zmylić zamknięte drzwi 
– klientki do środka dostają się dzięki 
hasłom otrzymanym przez telefon.

Pandemia trwa już na tyle długo, 
że działania przedsiębiorców stają 
się strategią. Pewna fryzjerka z Byd-
goszczy opowiada, że twardo trzyma 
się zasad wypracowanych w czasie 
pierwszego lockdownu. Obsługuje 
tylko stałe i najbardziej zaufane klient-
ki, nie przyjmuje w swoim zakładzie 
fryzjerskim ani w swoim domu – do-
jeżdża do ludzi, nie dorabia w domach 
w najbliższym sąsiedztwie jej zakładu, 
bo wszyscy ją znają. Unika zwłaszcza 
bloków. – Bo każdy ruch śledzi wiele 
par oczu – wyjaśnia. – W tym również 
te nieżyczliwe, które doniosą sanepi-
dowi. Najchętniej jadę do właścicielek 

firm, do miejsc, gdzie pracują. Tam 
strzygę i farbuję nie tylko szefową, ale 
także jej rodzinę oraz zaufanych pra-
cowników. Wtedy zarabiam najlepiej. 
A wchodząca, nieznana osoba z wy-
pchaną fryzjerskimi przyborami tor-
bą, nie budzi podejrzeń. Oczywiście, 
zarabiam teraz dużo mniej niż przed 
lockdownem, ale przynajmniej nie 
umrę z głodu – mówi – Na szczęście 
właściciel lokalu, który wynajmuję, 
w czasie trwania pandemii obniżył mi 
czynsz o połowę. 

Podobnie działa kosmetyczka 
z osiedla Błonie w Bydgoszczy, która 
również wykonuje teraz zabiegi tyl-
ko zaufanym klientkom i wyłącznie 
w domu swoich rodziców na obrze-
żach miasta. – Gdybym przyjmowa-
ła w swoim małym mieszkanku, są-
siedzi od razu zorientowaliby się, że 
pracuję mimo zakazu. Boję się kar 
i donosów – przyznaje. – Zresztą nie 
wiem, gdzie miałabym rozstawić cały 
sprzęt w mojej kawalerce. Wyjątkowo 
dojeżdżam do domów klientów. Zwy-
kle w uzasadnionych – np. niedołęż-
nością – przypadkach. 

Inni przedsiębiorcy z branży są 
bardziej pomysłowi i udają, że świad-
czą usługi lecznicze. Ktoś przysyła 
mi zdjęcie reklamy jednego z sola-
riów, obecnie oferującego terapię 
światłem. Aby oferta wyglądała bar-
dziej wiarygodnie, plakat zawiera na-
wet informacje na temat leczniczego 
działania poszczególnych barw. 

– Nasz salon działa, wykonując tyl-
ko niektóre zabiegi. Bo np. leczenie 

trądziku to przecież terapia, której nie 
powinno się przerywać – wyjaśnia mi 
w sieci znajoma mama. Inne mówią, 
że zrobiły manikiur jako modelki lub 
biorąc udział w fikcyjnych szkole-
niach. Ktoś komentuje zjadliwie: – Ko-
smetyczka nie może wziąć jednej oso-
by na indywidualny zabieg, ale może 
już robić szkolenie, gdzie obecne są 
ona, kursantka i modelka. To razem 
trzy osoby. W jakim kraju my żyjemy 
i kto wymyśla takie bareizmy?

Dostaję też zdjęcie innego salonu. 
Nazwa „Salon fryzjerski” została de-
monstracyjnie przekreślona. „Przy-
chodnia. Amputacja włosów” – głosi 
nowy napis obok. To określenie moż-
na też spotkać na lokalnych grupach 
na Facebooku, gdzie ludzie podpytują 
się o tę usługę. Popularność zyskuje 
też historia o fryzjerce z Częstochowy, 
która strzygła klientów w parku. 

Moim ulubionym przykładem pan-
demicznego bareizmu staje się jednak 
relacja o gabinecie kosmetycznym 
i fryzjerskim ogłaszającym zapisy na 
oglądanie... krzewu magnolii rosnące-
go przed salonem.

Jak by tu iść do knajpy?

Wyobraźnia restauratorów i sze-
fów pubów jest równie bogata. Do 
knajp, podobnie jak do kosmetyczki, 
również można iść dzięki systemom 
haseł towarzyszącym zapisom przez 
telefon. Organizowane są też fikcyjne 
rekrutacje na szkolenia, pokazy i de-
gustacje. Jedna z knajp ogłasza się 
tak: „Niby dopiero wtorek, a Wy już 
myślicie o weekendzie? Mamy tak sa-
mo. Wszystko przez szkolenia, które 
mamy zamiar zorganizować dla Was 
po raz kolejny. Zasady są niezmienne 
– piątek i sobota w godzinach od 8.00 
do 2.00 to czas, kiedy możecie przyjść 
do naszego lokalu, zaczerpnąć nieco 
teorii i – przede wszystkim – praktyki 
w degustowaniu polskich piw rze-
mieślniczych. Oczywiście po uprzed-
niej rezerwacji (tu numer telefonu). 
Koszt szkolenia to 15 zł (pamiętajcie 
o płatności gotówką), ale wrażenia 
i doświadczenie wyniesione od nas 
są bezcenne”.

Inna internautka donosi mi o kur-
sie smażenia steków w zamkniętej 
restauracji. – Idziesz, uczysz się sma-
żyć, a potem oczywiście kosztujesz – 
wyjaśnia. – U mnie w mieście jeden 
bar otworzył się oficjalnie. Pożycza 
szklanki – dodaje ktoś inny. 

18 stycznia br. dla gości otworzyła się kawiarnia-restauracja Jaga w Zakopanem.
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– U nas cukiernia ma „ekspozy-
cję” w postaci foteli i stołów – i nic 
nie może poradzić na to, że klienci 
siadają na eksponatach – informuje 
mnie koleżanka z podwarszawskiego 
miasteczka. 

Śląsk nie zostaje w tyle. W Ka-
towicach są knajpki, które oficjal-
nie od miesięcy są otwarte, moż-
na zjeść, wypić, posiedzieć, jakby 
świat tkwił w 2019 r., tylko założył 
na twarz maseczkę. Właściciele 
piszą: „Środki i procedury stoso-
wane w tym miejscu: pracownicy 
noszą maseczki, kontrolowana jest 
temperatura ciała pracowników, 

dezynfekcja powierzchni między 
kolejnymi klientami”. Trzeba jed-
nak odstać swoje, żeby do knajpki 
wejść. Z tymi maseczkami bywa róż-
nie, z odległościami między stolika-
mi tym bardziej, ale nikomu to nie 
przeszkadza, skoro już każdy odstał 
swoje w ogonku na ulicy, gdzie też 
nikt nie zachowuje dystansu. Potem 
właściciele proszą o oświadczenie, 
że brało się udział w zebraniu w ja-
kiejś sprawie.

Ktoś z Poznania pisze mi tak:  
– Sporo knajp ma pozasłaniane okna. 
Wchodzisz do środka i przenosisz się 
do innego świata. Kelner najpierw 
wręcza ci kwestionariusz do wypeł-
nienia. Podczas kolacji bierzesz więc 
udział w „rekrutacji”. 

Niektórzy restauratorzy nie bawią 
się już nawet w udawanie. Toruńska 
restauracja Smaki Indii w mediach 
społecznościowych chwali się, że po-
zostaje otwarta. Na jej facebookowej 
stronie pojawiły się już nawet zdjęcia 
z policyjnych interwencji. „Od począt-
ku pandemii nie otrzymaliśmy od na-
szego państwa żadnego wsparcia, co 
postawiło nas w bardzo złej sytuacji 
finansowej. Dłużej nie jesteśmy w sta-
nie czekać! Dla naszej restauracji to 
być albo nie być”, piszą właściciele. 

Na profilu restauracji mnóstwo po-
zytywnych postów od gości – wyraża-
ją wsparcie, chwalą jedzenie. 

Jednak nie wszyscy ochoczo 
przyklaskują takiej działalności – 
i nie wszyscy przedsiębiorcy mają 
odwagę mierzyć się z systemem. 
Znajoma internautka opowiada mi 
o swojej wizycie w jednej z restau-
racji w Tyliczu: – Po sankach poszli-
śmy do restauracji kupić zupę na 
wynos. Chcieliśmy skorzystać z toa-
lety, a że byliśmy opatuleni szczelnie 
w stroje narciarskie, trochę to trwa-
ło. Pani była bardzo miła, ale zde-
nerwowana. Powiedziała, że tydzień 
wcześniej sąsiedzi wysłali do niej 
patrol policji, bo widzieli auta za-
parkowane pod lokalem. Było wte-
dy bardzo zimno i pozwoliła jednej 
rodzinie z małym dzieckiem zjeść 
w środku, bo było jej ich żal.

Ograniczenia łamią też właściciele 
nocnych imprezowni dla dorosłych. 
W centrum Warszawy, Łodzi, Kra-
kowa czy Poznania działają lokale, 
do których wchodzi się od zaplecza. 
Filmik dziennikarza „Wprost” Marci-
na Dobskiego zamieszczony na jego 
twitterowym koncie w styczniu po-
kazuje, że w klubie naprawdę można 
zapomnieć o pandemii. Widzimy na 
nim tłum ludzi tańczących wewnątrz 
lokalu – rzecz jasna bez maseczek – 
w rytm popularnej przeróbki zagra-
nicznego hitu. W refrenie wszyscy 
krzyczą: „J***ć PiS!”. Grubo, jak po-
wiedziałaby młodzież. 

Nocne lokale to jednak rozrywka 
trudniej dostępna. Hasła nie dosta-
niemy przez telefon, jeśli nie jesteśmy 
z zaufanego kręgu lub nie zostaliśmy 
poleceni. 

Pocztówki z podziemia

Radzi sobie też branża turystycz-
na. W Zakopanem, Karpaczu, Kryni-
cy-Zdroju i innych miejscowościach 
turystycznych działają rodzinne pen-
sjonaty, które chętnie ugoszczą „dale-
kich krewnych”, „prawników na dele-
gacji” albo „bliskich”. Lokalna policja 
często przymyka oko w miejscach, 
gdzie wszyscy się znają.

W Górach Opawskich hotele czy 
domy wczasowe wydają się za-
mknięte, choć czasem zastanawia 
liczba samochodów zaparkowanych 
w pobliżu. Rybne łowiska podają 
smażone pstrągi – niby na wynos, ale 
właściciele nie chowają przed ludźmi 
stolików rozstawionych na powietrzu, 

Marek Czarkowski

Politycy PiS chętnie powtarzają, 
że w ramach kolejnych tarcz rząd 
Morawieckiego rozdzielił wśród 
przedsiębiorców ponad 200 mld zł. 
Tymczasem, kiedy 8 kwietnia 2020 r. 
Mateusz Morawiecki i prezes Naro-
dowego Banku Polskiego Adam Gla-
piński ogłosili uruchomienie skie-
rowanej do firm i wartej 100 mld zł 
tarczy finansowej, premier mówił 
o znacznie wyższej kwocie: – Tarcza 
finansowa, łącznie z poprzednim 

programem (czyli tarczą antykryzy-
sową – przyp. aut.), sięgnie poziomu 
ponad 300 mld zł – 320, 330 mld zł!

W praktyce wszystko wyglądało 
o wiele skromniej. 70 mld zł w postaci 
instrumentów finansowych NBP zaofe-
rował bankom komercyjnym dla pod-
trzymania płynności. Zbliżoną kwotę 
rząd miał zaoferować firmom w posta-
ci odroczonych płatności skarbowych, 
gwarancji i pożyczek. Także i te pienią-
dze miały podlegać zwrotowi.

Powołano pozostający w gestii pre-
miera Fundusz Inwestycji Publicznych. 
Miał on dysponować kwotą 30 mld zł 

i działając wspólnie z samorządami, 
finansować inwestycje infrastruktu-
ralne, modernizację szkół i szpitali, 
transformację energetyczną, a nawet 
biotechnologię i farmację. Jednak od 
czerwca ubiegłego roku o tym fundu-
szu w oficjalnych dokumentach rządo-
wych już się nie wspomina. Głośno za 
to o Rządowym Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, w ramach którego rozdzie-
lono ok. 16 mld zł. Głównie wśród sa-
morządów kontrolowanych przez PiS.

7,5 mld zł przeznaczono na walkę 
z pandemią. Chodziło o wsparcie pra-
cowników służby zdrowia, przychod-
ni, szpitali itp. 

Na bezzwrotne wsparcie dla oko-
ło 26 tys. małych i średnich firm rząd 
planował wydać zaledwie 32,5 mld zł.

Pod tarczą antykryzysową

W górach działają rodzinne pensjonaty, które chętnie 
ugoszczą „dalekich krewnych”.
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więc zamiast wieźć wystudzonego 
rybnego zdechlaka na Śląsk, klien-
ci siadają i jedzą. Niektórzy lękliwie  
pytają o policję.

Dziennikarka znad morza relacjonu-
je: – W niedzielę, 11 kwietnia, pogoda 
na Wyspie Sobieszewskiej wyśmieni-
ta. Główną drogą płynie nieprzerwa-
ny sznur samochodów, nie tylko na 
gdańskich numerach rejestracyjnych 
– dużo jest np. warszawskich. Na 
parkingu przy przeprawie promowej 
przez Wisłę w Świbnie też samochód 
przy samochodzie. Tłum zmierza 
wzdłuż Wisły do rezerwatu na Mewią 
Łachę. Przekrój wiekowy – od senio-
rów po maluchy, całe rodziny, grupy 
znajomych. Większość z maskami 
na brodzie albo bez. Po południu 

kolejki do Żabek, w których są ką-
ciki barowe, wydłużają się. Knajpki 
pracują pełną parą, serwując dnia 
na wynos. Czteroosobowa rodzina 
zjeżdża na rowerach do domku przy 
jednej z bocznych uliczek. Wita ich 
gospodyni. Gdy głośno zastanawiam 
się, czy znajdę nocleg na Mierzei, 
słyszę, że na pewno, bo z kwaterami 
prywatnymi problemu nie ma. I rze-
czywiście, kilka dni później spokojnie 
rezerwuję apartament w Gdańsku na 
najbliższą majówkę. Gdy pytam, czy 
nie ma zakazu, pani odpowiada ta-
jemniczo: „Nasze apartamenty są po-
za obostrzeniami, spełniamy wszyst-
kie warunki, tylko trzeba będzie 
wypełnić odpowiednie dokumenty”. 
Jakie? Dowiem się na miejscu. 

Kto zyska, kto straci? 

Istnienie podziemia to oczywiście 
strata dla budżetu państwa. Za nie-
legalnie świadczone usługi płaci się 
wyłącznie gotówką.

Grupa wsparcia dla branży 
kosmetyczno-fryzjerskiej BeautyRa-
zem zadała pytanie tysiącowi przed-
siębiorców tej branży, czy zamkną 
swoje punkty podczas obecnego 
lockdownu. Aż 36,6% stwierdziło, że 
nie zaprzestanie działalności, nawet 
jeśli rząd wypłaci im środki z tarczy 
dla przedsiębiorców. Jedynie nieco 
ponad 9% chce bezwarunkowo do-
stosować się do obostrzeń. Skala 
podziemia – a więc i nieopodatko-
wanego obiegu gotówki – jest zatem 
ogromna.

Poparcie dla podziemnej działal-
ności przedsiębiorców jest również 
bardzo widoczne. W sieci można 
znaleźć nawet portal oferujący mapę 
przedsiębiorstw, które działają mi-
mo lockdownu, chwalący się bazą  
ok. 700 firm z różnych branż. Jak tłu-
maczą właściciele serwisu, zabloko-
wali już otwarty dostęp do danych, 
chcąc chronić przedsiębiorców przed 
wizytami policji czy sanepidu. Jeśli 
ktoś chce się dowiedzieć, gdzie zjeść 
czy poćwiczyć, może wykupić dostęp 
do bazy za 24,99 zł miesięcznie. To się 
nazywa głowa do interesów. 

Anna Brzeska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

Współpraca: Małgorzata Szczepań-
ska-Piszcz, Beata Dżon-Ozimek, Helena 
Leman, Marek Czarkowski

Na co mogli liczyć przedsiębiorcy?
• Dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników – 2000 zł do wyna-
grodzenia jednego pracownika 
przez łączny okres trzech miesięcy 
kalendarzowych. 
• Świadczenie postojowe lub 

ponowne świadczenie postojowe 
– w roku ubiegłym było to 2080 zł. 
O świadczenie można ubiegać się 
trzykrotnie.
• Zwolnienie z opłacania składek 

ZUS – w ubiegłym roku przysługiwa-
ło na trzy wybrane miesiące. 
• Dotację na koszt bieżącej dzia-

łalności gospodarczej. Mogli ją jed-
nak otrzymać tylko ci przedsiębior-
cy, którzy mieli właściwy kod PKD 
(Polska Klasyfikacja Działalności). 

Od 1 kwietnia br. po rozszerzeniu 
tarczy o nowe branże pomoc objęła 
nieco ponad 60 kodów. W ogóle jest 
ich kilkaset.

Część przedsiębiorców w ogóle 
nie otrzymała wsparcia z powodu 
źle wypełnionych wniosków, proble-
mów z udowodnieniem strat, braka-
mi w dokumentacji albo opieszałości 
urzędników. Na dotacje nie miały też 
szans osoby, które rozpoczęły działal-
ność gospodarczą w czasie pandemii. 
Bo jak wykazać spadek przychodów?

Za to zdarzały się sytuacje humo-
rystyczne – dobrze zorganizowana 
grupa dżentelmenów z Łodzi, Rado-
mia i Poznania, prowadząca z rozma-
chem agencję towarzyską, uzyskała 
175 tys. zł wsparcia w ramach tarczy 

antykryzysowej, nim ich owocną 
działalność ukróciła policja. Nie mogli 
też narzekać przebywający w aresz-
cie współwłaściciele jednego z war-
szawskich nocnych klubów. Organy 
podejrzewają ich o zlecenie podpa-
lenia konkurencyjnego lokalu i pod-
żeganie do pobicia kobiety. Należące 
do krewkich biznesmenów spółki do-
stały po 5 tys. zł mikropożyczek, które 
następnie umorzono.

Do połowy lutego br. z ogłasza-
nych przez rząd kolejnych tarcz anty-
kryzysowych skorzystało ok. 400 tys. 
firm i osób prowadzących jedno-
osobową działalność gospodarczą, 
podczas gdy w kraju aktywnych jest 
2,5 mln podmiotów.

m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

7 lutego br. policja i sanepid interweniowały w klubie Ambra w Blichowie koło Płocka.

FOT. MAREK BEREZOWSKI/REPORTER (2)



12 PRZEGLĄD 19-25.04.2021

KRAJ

Rozmawia Anna Brzeska

Przedsiębiorcy już chyba masowo 
łamią obostrzenia. Czy nieustanne 
kombinowanie to jakaś nasza  
cecha narodowa?

– Absolutnie nie. To się dzieje na 
całym świecie. Obserwujemy takie 
postawy nie tylko u przedsiębiorców 
czy młodzieży, ale nawet u samych 
polityków, którzy ograniczenia na-
rzucają. Sporo już widzieliśmy skan-
dali, kiedy członkowie rządów czy 
ich doradcy, piewcy obostrzeń, byli 
przyłapywani na gorącym uczynku 
podczas łamania zakazów. Taka jest 
natura człowieka – w każdym z nas 
tkwi ziarno hipokryty. Polecam ge-
nialną książkę z obszaru psychologii 
społecznej „Błądzą wszyscy (ale nie 
ja)”, która mówi o tym, że najczęściej 
uważamy, iż wszyscy inni źle postę-
pują, a my jesteśmy superfajni. To 
przekonanie, że nam samym trochę 
więcej wolno, wynika m.in. z iluzji 
kontroli. Zdrowy psychicznie czło-
wiek uważa, że jest trochę lepszy, 
trochę ładniejszy, trochę mądrzejszy, 
że ma więcej kontroli nad swoim ży-
ciem i – co ważne – że los lubi go 
trochę bardziej niż przeciętnego czło-
wieka. To właśnie dlatego myślimy, 
że gdy MY się spotkamy z rodziną 
czy przyjaciółmi, na pewno się nie 
zarazimy. Bo to my – w naszym prze-
konaniu – mamy kontrolę, a inni nie. 

Zwróciłabym też uwagę na to, 
kto zostaje przedsiębiorcą. To ludzie 
o pewnym profilu charakterologicz-
nym, osobowościowym, lubiący ry-
zyko, najczęściej bardzo aktywni. Ich 
biznesy często związane są z pasją 
życiową. Jeśli ktoś szuka bezpieczeń-
stwa i stabilizacji, raczej wybiera etat 
w korporacji, a nie prowadzenie firmy.
Przedsiębiorcy często tłumaczą, że 
łamią zakazy, bo nie mają za co żyć.

– Oczywiście doświadczają ogrom-
nych strat finansowych, które już te-
raz często są nie do odrobienia. Ale 
to nie jest jedyny czynnik, który decy-
duje o łamaniu zasad. Przedsiębiorcy 

to grupa, która jeśli nic nie robi, prak-
tycznie nie żyje, więc jako psycho-
log nie dziwię się, że chcą pracować 
i prowadzić swój biznes. To dla nich 
być albo nie być. Mam wrażenie, że 
nikt nie zwraca uwagi na to, że izola-
cja, zamknięcie w domu, są w kontrze 
do podstawowych potrzeb człowieka. 
Często uważa się, że kwestie psycho-
logiczne są mniej ważne niż zdrowot-
ne. Układ immunologiczny człowieka, 
który czuje się samotny, niepotrzeb-
ny, wtłoczony w bierny styl życia – 
zwłaszcza gdy dotychczas był bardzo 
aktywny – będzie pracował gorzej, 
słabiej. I przez to ta osoba będzie bar-
dziej podatna na choroby. Tę kwestię 
traktuje się u nas po macoszemu, 
za priorytet uznając to, co uchodzi 
za istotniejsze w zdrowiu fizycznym. 
Tymczasem te dwie sfery są ze sobą 
nierozerwalnie związane.
Ale mamy pandemię i nie możemy 
znieść obostrzeń.

– Oczywiście wirus istnieje. Nikt 
o zdrowych zmysłach nie powinien 
podważać tego, że może być za-
bójczy. Jednak założenie, że teraz 

wszyscy będziemy w stanie zejść 
na ten najniższy poziom egzysten-
cji i zakopać się w swoich „norach”, 
dla wielu oznacza śmierć – w sensie 
emocjonalnym czy właśnie zawodo-
wym – jako śmierć firmy, na którą 
nierzadko pracowali całe życie. 
Co więc możemy zrobić?

– Eksperci zarządzający na 
szczeblu centralnym powinni 
szukać kompromisów. Przy 
zachowaniu niezbędnych 
zasad sanitarnych trzeba 
uwzględnić potrzebę życia – 
a nie tylko egzystencji – by 
firmy mogły funkcjonować 
z rozsądnie narzuconymi 
ograniczeniami. Wciąż można 
przecież chodzić do kościoła – 
a jednocześnie WHO wyliczy-
ła, że polskie dzieci najdłużej 
w Europie uczą się w trybie 
zdalnym. Ta niespójność 
ograniczeń działa na ludzi jak 

płachta na byka. Apelowanie i prze-
mowy o potrzebie solidarności już 
nie pomagają. 
Mam wrażenie, że nawet jeśli po-
pieramy obostrzenia, coraz trudniej 
jest nam w nich wytrzymać. Mam 
znajomą, która wiosną właściwie 
nie wychodziła z domu, a teraz zor-
ganizowała dziecku urodziny w sali 
zabaw, oficjalnie zamkniętej. 

– To się nazywa wypalenie zaso-
bów ego. Dysponujemy pewną pulą 
energii na kontrolę swoich zachowań, 
ale znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy 
musimy robić to nieustannie już od 
ponad roku. To daje skutki nie tylko 
w postaci łamania zasad, ale nawet 
aktów agresji – we Włoszech już za-
uważono, że nasila się skala rozbojów 
czy napadów. Dlatego w działaniach 
naszego rządu brakuje mi mądrego, 
holistycznego podejścia do człowie-
ka i jego potrzeb. Jego przykłady 
mamy choćby w Nowej Zelandii, 
gdzie udało się pokonać pandemię. 
Owszem, wprowadzono tam suro-
we restrykcje, ale rząd był skupiony 
nie tylko na obostrzeniach, lecz też 
na dobrostanie ludzi – zapewniono 
obywatelom psychiczne wsparcie, 
zachęcano ich choćby do uprawiania 
sportu na zewnątrz. Efekt osiągnięty 
w tym kraju wynikał zresztą nie tylko 
z działań rządu w trakcie pandemii, 
ale też wcześniejszej mądrej polityki 
zdrowotnej. Nasz rząd traktuje nas na-
tomiast tak, jakbyśmy byli robotami. 

a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

Nie jesteśmy robotami 

DR EWA 
JARCZEWSKA-GERC 
– psycholożka społeczna, trenerka 
biznesu, adiunkt w Katedrze 
Psychologii Różnic Indywidualnych, 
Diagnozy i Psychometrii 
Uniwersytetu SWPS

Wprowadzając obostrzenia,  
szukajmy kompromisów

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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Beata Igielska

„Mazury to nie góry, gdzie sezon 
trwa cały rok. Ludzie się boją. Wy-
jazdy na saksy niepewne, a w Polsce 
nie wiadomo, co rząd za chwilę wy-
myśli”, pisze na Facebooku miesz-
kanka Mazur. 

Na decyzję rządu w sprawie majo-
wego weekendu czekały sprzątaczki 
i właściciele firm żeglugowych. Koń-
czą im się pieniądze, a pracy nie ma. 
To już nie są czasy, kiedy na wsi każ-
dy miał po kilka kur, świniaka i parę 
metrów kartofli. Już zaczyna się dra-
mat. Co będzie za miesiąc?

Ubiegłoroczny lockdown nie za-
szkodził mazurskiej turystyce. Pogo-
da sprzyjała, sezon trwał do połowy 
października. Polacy nie wyjechali za 
granicę. Co będzie w tym roku, jeśli 
pogoda nie dopisze?

Najgorzej mają się hotele bez 
SPA. Bo te ze SPA na klientów mogą 
liczyć nawet zimą. 

Hotel Mazury w Giżycku, 44 poko-
je, ale ze względu na reżim sanitarny 
w ruchu 22. Wyłączone są dwa bu-
dynki. Obecnie zajęte są dwa pokoje. 
I to tylko dlatego, że obiekt znajduje 
się naprzeciwko jednostki wojsko-
wej. Zgodnie więc z rozporządze-
niem nocuje np. serwisant czołgów 
plus czasami drogowcy, kurierzy, do-
stawcy, czyli tzw. transport drogowy. 
A rzeczywistość skrzeczy: opłać pen-
sje personelu, zapłać podatki.

Samorządy chcą pieniędzy

– Spodziewaliśmy się, że do 
otwarcia na majowy weekend nie 
dojdzie. Personelowi wynajdujemy 
zajęcia i staramy się nie paniko-
wać. Na jak długo wystarczy nam 
sił? – zastanawia się Michał Kieres, 
dyrektor hotelu Mazury. – Staramy 
się utrzymać etaty, bo mamy spraw-
dzoną załogę. Cały czas dokłada-
my do interesu. Tarcze? To kropla 
w morzu. Samorząd jest bezradny, 
obniżono nam koncesję za alkohol, 
ale to niewielka pomoc. Staramy się 
o dotację z urzędu pracy dla pracow-
ników z tytułu lokalnego wsparcia 
przedsiębiorców.

Ośrodek sezonowy Stanica Wod-
na Kietlice nad Mamrami. Majowy 
weekend zawsze służył do odkucia 
się, by zimę przetrwać bez proble-
mu, popłacić rachunki, utrzymać 

personel. Do stanicy przypływają 
łódki. Załogi jedzą rybę, popijają piw-
ko z firmowym sokiem. Czy to miej-
sce obroni się, serwując jedzenie na 
wynos na plastikowych tackach?

Rafał Krawczyński, jeden z szefów 
stanicy: – Nie dość, że rząd nas za-
skakuje swoimi decyzjami, to jeszcze 
dokłada wydatków. Do końca grud-
nia musieliśmy np. kupić nowe kasy 
fiskalne, które przesyłają na bieżąco 
informacje o sprzedaży do Krajowej 
Administracji Skarbowej. Bez gwa-
rancji, że w ogóle z nich skorzysta-
my, bo lockdown. Koszt 3 tys. zł. Ca-
ły czas płacimy koncesję za alkohol, 
mimo że mamy nieczynne. Płacimy 
też normalny podatek od nierucho-
mości, jakbyśmy działali.

Nie tak dawno, w piątek 26 lute-
go restauratorzy i hotelarze z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego 
dowiedzieli się, że od soboty mają 
być zamknięci. Była akcja rozda-
wania jedzenia warszawiakom pod 
kancelarią premiera. Komuś zabra-
kło wyobraźni.

– Utrzymujemy pracowników eta-
towych. Oprócz nich zatrudniamy 
pracowników sezonowo. Skoro nie 
wiemy, kiedy i jak będziemy mogli 
się otworzyć, nie wiemy też, czy ma-
my szukać pracowników na sezon, 
a w naszym regionie o pracowników 
jest trudno. Na pensjach ludzi wiszą 
całe rodziny. Teraz płacimy im tylko 
tyle, żeby utrzymać etat, w sezonie 
zarabiają więcej, mają nadgodziny. 
Tarcze? Dla nikogo z naszej branży 
5 tys. zł nie jest pomocą. W ostatniej 
tarczy postawiono na wiodący kod 
PKD, czyli wiodący rodzaj działal-
ności, którą zakładając firmę, wskazał 
przedsiębiorca. My wpisaliśmy dzia-
łalność niezwiązaną z turystyką, z tar-
czy nie dostaliśmy nic. Sprzedawa-
niem pierogów nie zarobimy nawet 
na obsługę – wylicza Krawczyński.

Wraz z ojcem są źli na lokalne wła-
dze, które nic nie odpuszczają, jeśli 
chodzi o podatki. A mogą przecież 
odroczyć, zawiesić. Rozumieją jed-
nak, że samorządy nie mają pienię-
dzy nawet na podstawowe działania.

Strategia po polsku, 
czyli brak strategii

Warmię i Mazury zatapia lockdown. 
Region żyje z turystyki. Dla przedsiębiorców 

najgorsza jest niepewność

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Flota jachtów firmy Sztorm Grupa, 
szkolącej przyszłych wodniaków, 

która obecnie nie może ani szkolić, 
ani przeprowadzać egzaminów, 

ani czarterować jednostek. 
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Tylko właścicielka jednej ze sma-
żalni ryb mówi, że rząd jest super 
i lepszego nie będzie. Teraz ma po 
paru klientów dziennie, a w sezo-
nie nie może się obrobić. Na co tu 
narzekać?

Jachting odpływa

Braku zwartej rządowej strategii 
negatywnie doświadczają firmy zaj-
mujące się czarterowaniem jachtów, 
a pośrednio także stocznie je produ-
kujące w Ostródzie, Augustowie, Wę-
gorzewie czy Olecku. Jeśli lockdown 
zostanie przedłużony do połowy 
maja, trudno będzie odrobić straty 
do końca roku. Dla firm czarterują-
cych koniec kwietnia i maj są bardzo 
ważne. Wtedy wynajmujący wpłaca-
ją zaliczki, firmy organizują imprezy 
integracyjne, a branża czarterowa 
odzyskuje płynność finansową.

Właściciel jednej z węgorzewskich 
firm czarterujących łódki i jachty:  
– I co z tego, że mamy już dużo re-
zerwacji, skoro nie wiemy, jakie de-
cyzje podejmie rząd. Gdyby nasz 
region otworzono nawet w połowie 
maja, nie byłoby tak źle, wyszliby-
śmy na zero. W naszej branży pra-
cuje dużo młodzieży. Sprzątają, uczą 
się życia, dzięki pracy odkładają na 
własne potrzeby. Jest więc też walor 
wychowawczy.

– Jeśli firmy czarterujące wpadną 
w problemy, nie zamówią w tym ro-
ku jachtów w polskich stoczniach. Te 
zostaną z uruchomionymi inwesty-
cjami i bez kontraktów. Więc szuka-
jąc oszczędności, mogą redukować 
zatrudnienie. A na Warmii i Mazurach 

to właśnie stocznie są potężnymi 
pracodawcami. Na jednego człowie-
ka pracującego w stoczni przypada 
ośmiu innych obsługujących, zajmu-
jących się zaopatrzeniem w surow-
ce, dostarczających komponenty 
do budowy jachtów lub inne usługi 
dla zakładów produkcyjnych – wyli-
cza Michał Bąk, sekretarz generalny 
Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych POLBOAT.

Sytuację ratuje fakt, że polskie 
stocznie produkują jachty głównie 
na eksport, obsługują połowę eu-
ropejskiej produkcji. Polskie łódki 
kupują Skandynawowie, Niemcy, 
Francuzi. Ale krajowy rynek jest co-
raz ważniejszy i ma ogromny poten-
cjał. Obecnie w Polsce statystycznie 
jedna łódź przypada na 450 osób, 
w Norwegii czy Finlandii – jedna na 
siedem osób. 

Branża już w ubiegłym roku robi-
ła akcję społeczną „Zostań wodnia-
kiem”, w której wzięło udział ponad 
500 osób. – W kilkunastu lokaliza-
cjach w całej Polsce organizowali-
śmy rejsy ze sternikiem, żeby ludzie 
bez płacenia mogli poczuć, co zna-
czy być na wodzie, przekonać się, że 
sterowanie wcale nie jest takie trud-
ne, a na koniec dowiedzieć się, jakie 
kursy należy skończyć i ile kosztuje 
uprawianie tej formy rekreacji, bo 
panuje przekonanie, że to droga pa-
sja. Chcemy tę akcję kontynuować 
od 13 maja. Jeśli ktoś zasmakuje 
wodnej przygody w maju, w czerwcu 
może ukończyć profesjonalny kurs, 
a w lipcu czy sierpniu spędzać waka-
cje z dala od innych osób. WHO już 
w ubiegłym roku zaliczyła jachting 

do sportów o bardzo niskim ryzyku 
zakażeń – mówi Michał Bąk.

Zalepione okna, 
zalepiona przyszłość

Pod koniec lutego olsztyński poseł 
Porozumienia Michał Wypij, jeden 
z najbliższych współpracowników 
ministra rozwoju i pracy, wicepre-
miera Jarosława Gowina, przekony-
wał na Twitterze, że przedsiębiorcy 
z Warmii i Mazur otrzymają dodatko-
we 300 mln zł, jak wcześniej górale. 
Miała to być osobista zasługa wice-
premiera Gowina. Sęk w tym, że ża-
den resort nic na temat nie wiedział. 

W połowie marca Gustaw Brzezin, 
marszałek województwa warmińsko-
-mazurskiego, podkreślał, że odpo-
wiedzialne podejście wymaga od 
rządu ponadstandardowego wspar-
cia przedsiębiorców i sfery społecz-
nej tego województwa. W przeciw-
nym razie straty gospodarcze będą 
dotkliwe zarówno w krótkofalowej, 
jak i dłuższej perspektywie. Skut-
ki obostrzeń już widać w twardych 
danych – w województwie odnoto-
wano najwyższą w kraju stopę bez-
robocia i spory spadek zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach.

Rząd nie wyciągnął żadnych wnio-
sków z ubiegłorocznej lekcji. Rozpo-
rządzenia jak były nieprecyzyjne, tak 
są. Rządy Szwecji czy Danii potrafią 
ogłosić harmonogram działań, ludzie 
im wierzą. W Polsce dochodzi do ab-
surdów: jachting jest niebezpieczny, 
ale 10 tys. motocyklistów może się 
modlić na Jasnej Górze. Bez mase-
czek i dystansu społecznego. Ludzie 
to widzą i mówią „dość”.

„Dziś zalepiłam okna grubym pa-
pierem, na wzór okolicznych restau-
ratorów, i zamierzam łamać prawo, 
pracując na utrzymanie dzieci. Ko-
lejny krok to pewnie zabicie okien 
deskami. Mam dość, czuję się jak 
w jakimś chorym filmie. Wszędzie ta-
bliczki »na sprzedaż«, »na wynajem«. 
Tak się nie da funkcjonować” – pisze 
czytelniczka. To są efekty porozumie-
wania się rządu ze społeczeństwem 
za pomocą przecieków do mediów. 
Żyjemy w sferze domysłów mniej 
lub bardziej prawdopodobnych. 
A kapanie tydzień po tygodniu re-
strykcji pociąga makabryczne skutki.

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad,pl

W grudniu 2020 r. stopa bezrobocia na Warmii i Mazurach wynosiła 10,1%. Najniż-
szą zarejestrowano w Olsztynie (3,4%), najwyższą – w powiecie kętrzyńskim (19,6%). 
Na koniec 2020 r. w województwie warmińsko-mazurskim było zarejestrowanych 
51 475 bezrobotnych. Prawie połowa to ludzie w wieku 25-44 lata, z wykształceniem 
gimnazjalnym, podstawowym lub zasadniczym branżowym.

Województwo warmińsko-mazurskie liczy ok. 1,4 mln mieszkańców. Liczba 
ta zmniejsza się na skutek ujemnego salda migracji i spadku liczby urodzeń. Mimo 
to utrzymuje się tu większe bezrobocie niż w innych częściach kraju – komentuje 
prof. Henryk Runowski z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału 
Nauk Ekonomicznych SGGW. – Zbliża się kolejny sezon turystyczny. Brak klarownej 
prognozy rozwoju sytuacji pandemicznej i projektowanych przez centrum rządowych 
scenariuszy, dotyczących luzowania obostrzeń, nie ułatwia decyzji świadczeniodaw-
com usług turystycznych. Konieczne jest przygotowanie i ogłoszenie alternatywnych 
scenariuszy. Zdaję sobie sprawę, że to niełatwe, jednak jest konieczne i dotyczy nie 
tylko Warmii i Mazur, ale również innych regionów turystycznych Polski.

Co dziesiąty bez pracy
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Zofia Bąbczyńska-Jelonek

Armator promowy, Polska Żeglu-
ga Bałtycka, w styczniu tego roku 
obchodził 45-lecie. Właściciel zgo-
tował mu wiele jubileuszowych nie-
spodzianek. Posadę stracił wieloletni 
dyrektor, później prezes PŻB. Zda-
niem związkowców z PŻB – z powo-
du braku akceptacji dla rządowych 
pomysłów dotyczących budowy no-
wych promów. Potem wyłuskano ze 
struktur armatora spółkę Polskie Pro-
my, którą przejęła szczecińska Polska 
Żegluga Morska. Na koniec funkcję 
prezesa PŻB powierzono... pupilowi 
Radia Maryja, znającemu się lepiej 
na konstrukcjach przemysłu wydo-
bywczego i silnikach okrętowych niż 
na żegludze.

Wszystkie te poczynania z ostat-
nich kilkunastu tygodni wzbudziły 
niepokój pracowników na lądzie 
i na morzu. Oba działające w PŻB 
związki zawodowe zgodnie ogłosiły 
pogotowie strajkowe. A w tle owych 
zdarzeń jest wieloletnia, niezdrowa 
rywalizacja między stricte państwo-
wymi firmami, jakimi są PŻB i PŻM, 
inicjowana zarówno przez polity-
ków, jak i same środowiska obu 
armatorów.

Burzliwe dzieje

Praktyka wykazuje, że im mniej 
polityki w gospodarce, tym lepiej. 
Kołobrzeski armator przekonuje się 

o tym od samego początku istnienia. 
Przedsiębiorstwo Państwowe Polska 
Żegluga Bałtycka zostało powołane 
do życia 31 stycznia 1976 r. na mo-
cy zarządzenia nr 8 ministra handlu 
zagranicznego i gospodarki morskiej. 
Decyzja ta podyktowana była wy-
łącznie względami politycznymi. Sta-
ła za nią strategia państwa związana 
z aktywizacją gospodarczą Pomorza 
Środkowego. Siedzibę armatora zlo-
kalizowano w Kołobrzegu. Po 10 mie-
siącach decyzją MHZiGM zaczął on 
obsługiwać promy na przystaniach 
w Gdańsku i Świnoujściu. W 1989 r. 
eksploatował rekordową liczbę linii: 
sześć stałych i dwie sezonowe: Świ-
noujście-Ystad, Świnoujście-Kopen-
haga, Świnoujście-Travemünde, 
Travemünde-Rønne, Gdańsk-Ny-
näshamn, Gdańsk-Helsinki, Gdańsk-
-Ryga i Helsinki-Visby.

Wraz z transformacją polityczno-
-ustrojową w 1989 r. w PŻB nastały 
duże zmiany, przeważnie niekorzyst-
ne. 31 grudnia 1992 r. kołobrzeskie-
go armatora przekształcono z przed-
siębiorstwa państwowego w spółkę 
akcyjną. Rok 2001 był okresem grun-
townej restrukturyzacji finansowej 
i organizacyjnej – ze struktury firmy 
wyłączono oba terminale promo-
we (w Świnoujściu i Gdańsku) oraz 
sprzedano katamaran HSC „Boome-
rang”. Małą odskocznią były inwe-
stycje w tonaż. W 2000 r. kupiono 
prom „Scandinawia”, w 2004 r. nowy 
prom „Wawel”, a w 2007 r. kupiono 
„Baltivię”.

W 2006 r. armator odsprzedał 
miastu port handlowy w Kołobrze-
gu. Wyniki obrotu portowego były 
mizerne i nie zadowalały go. Nie 
powinno to dziwić. Do 2000 r. PŻB 
pozbyła się całej swojej floty niewiel-
kich statków, które mogły wpływać 
do Kołobrzegu. Wcześniej, w 1990 r., 
port odwiedziło 320 jednostek i prze-
ładowano w nim 264 tys. ton ładun-
ków. W latach 2003-2006 obroty 
spadły o ponad 50%, do poziomu 
ok. 150 tys. ton, a do portu wpłynę-
ło 250 statków. W latach 2008-2009 
przeładowywano w Kołobrzegu zale-
dwie ok. 100 tys. ton rocznie i obsłu-
żono 160 statków.

Prywatyzacja

Od jesieni 2009 r. resort skarbu 
państwa próbował sprzedać akcje 
przedsiębiorstwa. W połowie roku 
2010 zaawansowane negocjacje 
prowadzono z duńskim armatorem 
promowym DFDS. Nic z tego nie 
wyszło. W 2014 r. ponownie chciano 
sprzedać PŻB. O zakup akcji ubiega-
ło się kilka firm. Na początku 2015 r. 
ofertę kupna złożyła również Żeglu-
ga Polska SA (spółka zależna Polskiej 
Żeglugi Morskiej), jednak nie została 
dopuszczona do rozmów. Zaprote-
stowały związki zawodowe armatora, 
które nie zgadzały się z polityką Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa. Sprzeciw 
zgłosił także Sejmik Województwa 
Zachodniopomorskiego. W końcu 
ministerstwo oświadczyło, że polskie 

Po odwołaniu 
prezesa PŻB 

pracę może stracić 
nawet 700 osób

Manewry 
na promach

W 2004 r. PŻB zakupiła 
nowy prom „Wawel”.

fot. Piotr. B. Stareńczak/kfP
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firmy żeglugowe nie są zaintereso-
wane przejęciem PŻB i odstępuje od 
prywatyzacji. W lutym 2015 r. PŻM 
zadeklarowała, że opracuje plan kon-
solidacji obu firm. Z tego pomysłu 
też nic nie wyszło.

Rok jubileuszowy rozpoczął się 
dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej fa-
talnie. 11 lutego 2021 r. rada nad-
zorcza armatora odwołała z funkcji 
prezesa Piotra Redmerskiego, pra-
cującego w PŻB od jesieni 2005 r. na 
stanowisku dyrektora ekonomiczno-
-finansowego, potem członka zarządu 

ds. ekonomiczno-finansowych, wresz-
cie od stycznia 2016 r. prezesa PŻB. 
Decyzja rady mocno zaskoczyła związ-
kowców, byli w szoku i zapowiedzieli 
sprzeciw, z blokadą portu włącznie.

– Załoga jest oburzona i zanie-
pokojona odwołaniem prezesa PŻB 
Piotra Redmerskiego, de facto przez 
Marka Gróbarczyka stojącego na 
czele Głównego Urzędu Morskiego. 
Piotr Redmerski to człowiek suk-
cesu, szanowany i ceniony przez 
załogę. Potrafił wyprowadzić firmę 
z zapaści własną pracą – uważa 
Kazimierz Sikora, przewodniczą-
cy NSZZ Solidarność w PŻB. – Pod 
jego rządami zamknęliśmy ubiegły 

rok zyskiem wysokości 22 mln zł. 
I to w tak trudnych czasach, gdy 
wszyscy armatorzy mają kłopoty. Co 
ważne, Piotr Redmerski był bardzo 
„proludzkim” szefem firmy, potrafią-
cym dzielić się zyskami z załogą. Ale 
prezes nie zgadzał się z pomysłami 
ministerstwa i zmuszaniem nas do 
kontynuowania programu Batory. 
Pamiętacie wydanie 12 mln zł na 
najdroższą stępkę na świecie? Teraz 
próbowano człowieka, który zna się  
na biznesie, obarczyć własnymi wi-
nami. Nie może być zgody na to, by 

politycy wtrącali się we wszystkie 
sprawy, szczególnie gospodarcze. 
Politycy nie znają się na wszystkim, 
ale właśnie tak się zachowują. Trze-
ba szanować ludzi, którzy odnoszą 
sukcesy na tak trudnym rynku żeglu-
gowym. Ci ludzie pracują również na 
sukces polityków. Tu nie może do-
chodzić do głosu ego polityka.

Warto przypomnieć, że do koń-
ca 2010 r. PŻB przynosiła straty. 
Przyczyną problemów była coraz 
silniejsza konkurencja na liniach 
PŻB, w tym polskich armatorów. 
Jednak po wewnętrznej mobilizacji, 
sprzedaży części floty, zmianie roz-
kładu rejsów i dzięki wielu innym 

działaniom, PŻB kierowana przez 
Piotra Redmerskiego wyszła na pro-
stą i zaczęła przynosić zyski. W efek-
cie kołobrzeski armator w 2014 r. 
kupił, a w 2015 r. wprowadził na linię 
nowy prom – m/f „Mazovia”. W kolej-
nym roku PŻB pozyskała komfortowy 
prom m/f „Nova Star”, który został 
skierowany do obsługi linii Gdańsk-
-Nynäshamn. Armator zaczął przy-
nosić zyski. Mimo że ubiegłoroczna 
wiosna, sparaliżowana przez pande-
mię koronawirusa, przyniosła firmie 
spadek ruchu pasażerskiego o 70%, 
a na pokładach promu przewożono 
o kilkadziesiąt procent mniej ciężaró-
wek, to druga połowa roku była lep-
sza i PŻB nadrobiła straty.

Związkowcy przypominają, że pre-
zes Redmerski obejmował prezesurę 
w spółce, gdy ta miała 38 mln zł dłu-
gów. – A na dzień odwołania zosta-
wia ją z 22 mln zł zysku netto – wy-
jaśnia Kazimierz Sikora. – To podpora 
naszej firmy, stąd oburzenie załogi. 
Poza tym są uzasadnione obawy, że 
firma sobie nie poradzi. Gdy powsta-
ło Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej, powiało na-
dzieją, że w gospodarce morskiej coś 
się zmieni, ale to się skończyło, przez 
nieudolność nie PŻB, ale pracowni-
ków i kierownictwa ministerstwa. 

Sikora zastrzega tutaj: – My nie 
mówimy, że właściciel nie może ro-
bić z majątkiem, co chce. Może, ale 
do momentu, kiedy nie trwoni te-
go majątku i nie grozi utrata pracy 
700 osobom, które pracują co mie-
siąc rzetelnie, uczciwie, na morzu 
i w biurze, i chcą, żeby ta firma funk-
cjonowała jak najlepiej.

Oba działające w PŻB związki 
zawodowe, Solidarność i Zwią-
zek Zawodowy Pracowników PŻB 
w Kołobrzegu, zgodnie sprzeciwiły 
się decyzji rady nadzorczej, ogło-
szono pogotowie strajkowe. Ludzie 
boją się o pracę. Kazimierz Sikora: 
– Jeśli spółka zacznie być zarzą-
dzana politycznie, skończy się to  
dla nas kłopotami.

Związkowcy zorganizowali prote-
sty pod biurami posłów z PiS, napi-
sali list do premiera z prośbą o przy-
wrócenie Piotra Redmerskiego na 
funkcję prezesa. Niestety, wszystkie 
wysiłki spełzły na niczym. 15 kwiet-
nia schedę po prezesie Redmerskim 
objął Andrzej Madejski, absolwent 
Wydziału Mechanicznego Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie 

Marek Gróbarczyk, zabierając z PŻB spółkę Polskie Promy, 
niszczy kołobrzeskiego armatora na rzecz szczecińskiej PŻM.
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Uniwersytet Morski w Gdyni) oraz 
studiów menedżerskich Executive 
MBA, a także programu Post MBA 
w Gdańskiej Fundacji Kształcenia 
Menedżerów.

Awantura o budowę promów

Ostatnie kłopoty PŻB rozpoczę-
ły się kilka lat temu, kiedy rząd PiS 
wpadł na pomysł reaktywowania 
państwowego sektora stoczniowego. 
Wymyślono program Batory i podję-
to decyzję o budowie promu pasa-
żersko-samochodowego (ro-pax) 
dla PŻB w szczecińskiej stoczni re-
montowej Gryfia. W połowie 2017 r., 
w obecności premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, urządzono przedziwną 
uroczystość położenia stępki pod 
nowy prom. Rzecz w tym, że ani ar-
mator, ani stocznia nie miały żadnych 
planów technicznych nowej jednost-
ki, które pozwoliłyby zbudować coś, 
co można nazwać stępką statku. Po 
prostu nikt tego rzekomego promu 
nie zaprojektował! Formalnoprawny 
porządek obowiązujący przy tego 
typu inwestycjach nie istniał. Była 
tylko mrzonka rządzących, tak więc 
w strugach deszczu na placu stocz-
niowym zespawano na pokaz kilka 
przypadkowych zardzewiałych blach. 
Rdzewieją do dzisiaj.

W liście do premiera Mateusza 
Morawieckiego związkowcy zabie-
gający o przywrócenie odwołanego 
prezesa napisali: „Urzędnicy Mi-
nisterstwa szukali »kozła ofiarne-
go«, aby przykryć niepowodzenie 

programu »Batory«”. Program ten 
miał pobudzać przemysł stoczniowy, 
m.in. przez budowę nowych promów 
pasażerskich. Przedstawienie ze 
stępką było jednym z jego elemen-
tów. Prom dla PŻB, który miał być 
budowany w stoczni Gryfia i gotowy 
w ubiegłym roku – nie wyszedł poza 
etap projektowania.

Mimo skandalu ze stępką rząd nie 
porzucił planów budowy promów 
w reaktywowanych stoczniach pań-
stwowych. Wymyślony w 2017 r. pro-
gram Batory jest elementem Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). 
Dotyczy budowy promów samocho-
dowo-pasażerskich (ro-pax). – Pro-
gram Batory będzie miał szczęśliwy 

finał – uważa wiceminister infrastruk-
tury Grzegorz Witkowski. – Nowe jed-
nostki dla polskich armatorów zosta-
ną zbudowane w polskich stoczniach. 
Dzięki temu zwiększą się przewozy 
cargo między portami krajowymi 
i skandynawskimi.

Plan ten jest realizowany podob-
nie jak kładzenie stępki, na wariac-
kich papierach, z kolejnym ciosem 
w kołobrzeskiego armatora. W celu 
zrealizowania swoich pomysłów 
rząd pozbawia Polską Żeglugę Bał-
tycką ważnej składowej – założo-
nej w 2020 r. spółki Polskie Promy. 
W połowie marca rzecznik Polskiej 

Żeglugi Morskiej poinformował, 
że PŻM przejmie od PŻB tę spółkę 
w celu budowy nowych promów. 
Szczeciński armator stanie się 
w 100% właścicielem przejmowanej 
spółki. Rada Pracownicza PŻM wy-
raziła już zgodę. PŻM chce wybudo-
wać na razie trzy, ewentualnie cztery 
promy w jednej z polskich stoczni. 
Promy samochodowo-pasażerskie 
mają mieć linię ładunkową o dłu-
gości 4 tys. m i zabierać na pokład 
300 pasażerów. Pierwsza jednost-
ka ma spłynąć z pochylni w 2024 r. 
Nie wyklucza się, że jeden z zamó-
wionych przez PŻM promów trafi 
w czarter do PŻB.

Szef Głównego Urzędu Morskie-
go, były minister Marek Gróbar-
czyk, program Batory widzi nieco 
dziwnie. – Program Batory cały czas 
funkcjonuje. Przede wszystkim na-
stąpiła jego konsolidacja w postaci 
połączenia dwóch armatorów, jeśli 
chodzi o możliwości inwestycyjne, 
stworzenie spółki Polskie Promy. 
To przede wszystkim odpowiedź na 
obecną sytuację na rynku, bo rynek 
promowy bezwzględnie się zmienił. 
Możemy powiedzieć, że PŻB naj-
bardziej odczuła zeszłoroczną de-
koniunkturę i to głównie rynek pa-
sażerski ucierpiał. W związku z tym 
przebudowujemy naszą strukturę 
promową, przede wszystkim na tę 

towarową i przewóz tirów, i myślę, 
że niebawem będziemy mogli podać 
szczegóły, jeśli chodzi o realizację 
nowych promów. To musi nastąpić, 
bo potrzebują tego armatorzy. 

Gróbarczyk nie wspomina, że za-
bierając Polskie Promy, degraduje 
kołobrzeskiego armatora na rzecz 
szczecińskiego konkurenta. Winę 
za upadek państwowych stoczni 
budowlanych zrzuca na Platformę 
Obywatelską. – Były one nieprzy-
gotowane do realizacji tego zadania 
– stwierdza. – Dla nas bezwzględnie 
priorytetem jest odbudowa przemy-
słu stoczniowego. 

Zabranie spółki Polskie Promy 
z Kołobrzegu do Szczecina tylko 
pogłębia trudną sytuację PŻB. Jak 
informuje rzecznik PŻM, „wszel-
kie zobowiązania poprzedniego 
właściciela spółki (wynikające z róż-
nych umów formalnych i nieformal-
nych z podmiotami zewnętrznymi) 
nie przechodzą na PŻM”. To stano-
wisko spowodowało, że związkowcy 
z PŻB mówią otwarcie: – Tym bar-
dziej nie mamy powodu do zawie-
szania pogotowia strajkowego.

– To jest jedno z tych działań, 
na które nie chciał przystać Piotr 
Redmerski – wyjaśnia Kazimierz Si-
kora. – Prezes nie sprzeciwiał się 
współpracy z PŻM, ale chciał przede 
wszystkim zabezpieczać interes 
spółki. Jako reprezentanci załogi nie 
mamy żadnej informacji, na jakich 
zasadach mają teraz działać Polskie 
Promy. Co np. z autorskim pomy-
słem PŻB pod wodzą prezesa Red-
merskiego, by w ramach tej spół-
ki przebudować prom „Cracovia”, 
wydłużyć go i wyposażyć w silniki 
gazowe? Czy zrobi to PŻM? A jeśli 
tak, to czy przejmie wtedy nasz 
statek? Mamy coraz więcej powo-
dów, by obawiać się o los PŻB i jej 
700 pracowników.

Sikora zapowiada, że jeśli władze 
nie zmienią stosunku do PŻB, to 
forma prowadzonego już protestu 
może się zaostrzyć. Trudno jednak 
sądzić, by to wpłynęło na decyzje 
pisowskiej władzy.

Zofia Bąbczyńska-Jelonek

Kiedy w połowie 2017 r., w obecności premiera 
Morawieckiego, uroczyście kładziono stępkę pod nowy prom, 
nie był on jeszcze nawet zaprojektowany.

PŻM nie przejęła żadnych zobowiązań PŻB.


