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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański
Ustawka z posłańcem

N

na wszystko, co proponowali. Prawda. Ta jego zgoda
była pewna już przed spotkaniem. Ten premier tak ma.
W Polsce nie znajdzie się dziedziny, miejsca, jakiejś białej
plamy, które byłyby wolne od obietnic Morawieckiego.
Ale realizacja tych obietnic jest, podobnie jak jego wiarygodność, zerowa.
A pozycja polityczna? Taka sobie. W pełni zależy od
prezesa Kaczyńskiego. Nie zna dnia ani godziny, w której
podąży śladami Beaty Szydło.
Spotykanie się z posłańcem nie jest w polityce powodem do dumy. Zwłaszcza z takim, który dla zwykłych
pracowników ma zapłatę w postaci miski ryżu. A gdyby
każde jego kłamstwo ważyło gram, to na wadze byłoby
już co najmniej dwóch Morawieckich.
Ale żeby nie było nawet cienia wątpliwości, uważam,
że głosowanie przeciwko europejskiemu Funduszowi Odbudowy byłoby głupotą i jawnym działaniem na szkodę
państwa. Zagłosować trzeba. Gdy słucham niektórych polityków lewicowych, mam niestety wrażenie, że oni ciągle
nie wiedzą, czym jest ten fundusz, na co jest przeznaczony i jak będzie kontrolowane jego wydawanie. Na pewno
nie będzie z tego tanich mieszkań. Wiedzą o tym wszyscy,
którzy do tego dokumentu zajrzeli.
Kłamstwo ma krótkie nogi. Lewicowe też.

BĄKOWSKI

ajpierw, nie bez racji, krzyczeli: „Morawiecki, będziesz siedział”, a później wyciągnęli go za włosy
z topieli. Sensu w tym nie ma. Politycy Lewicy łudzą się, myśląc, że ich wyborcy są tak elastyczni jak oni,
a ich kręgosłupy równie gumowe. Im młodsi sympatycy
lewicy, tym mniej mają złudzeń, że w Sejmie jest jakaś
ideowa lewica, z którą mogą się identyfikować. Choć
oczywiście są tam chwalebne wyjątki. Ostatnie dni to
smutne doświadczenie. A obrazek z liderami lewicy, którzy cieszą się ze spotkania z Morawieckim, można skomentować tak: konie to trojańskie czy tylko koniki?
Doszukiwanie się w spotkaniu Lewicy z premierem
Morawieckim jakiejś strategii lub chociaż głębszej myśli
jest stratą czasu. Zadecydowały o nim osobiste interesy
polityków. Choć precyzyjniejsze byłoby inne słowo – interesiki. Oraz odwieczna chęć przytulenia się do władzy
i skubnięcia okruchów z tego tortu. To było widać. I to, że
sukces to nie był, też widać. Bo przecież na tak nieporadną ustawkę z rządem nie da się nabrać nawet ciemnego
ludu. A co dopiero elektoratu, który jest stęskniony za
ideową, światłą i racjonalną lewicą.
Politycy Lewicy mieli silną pozycję negocjacyjną, bo
Kaczyński został zagoniony przez Ziobrę do narożnika.
I co z tym zrobili? Chwalą się, że Morawiecki zgodził się

CYTATY
ANDRZEJ LEDER,
filozof, psychoterapeuta

Dzisiejsza klasa średnia
to potomkowie ludzi, którzy
zawdzięczają swój awans społeczny
władzy komunistycznej.
„Rzeczpospolita. Plus Minus”

GLEB PAWŁOWSKI, politolog rosyjski
Głupota władz jest głównym
czynnikiem rewolucjonizującym masy.
„Forum”
4-9.05.2021
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Powrót analfabetyzmu

Tu nie chodzi o samą naukę jako
przyswajanie wiedzy. Szkoła jest
również miejscem, w którym dzieci uczą się zachowań społecznych,
relacji z rówieśnikami, mierzenia się
z realnymi problemami, samodzielności, odpowiedzialności,
współpracy w grupie itp. Na komputerze niestety nie da się
takich lekcji życia przeprowadzić, zwłaszcza przy wyłączonych
kamerkach.
Joanna Szczepanik

•

Zdalne nauczanie tworzy samotników z nosem w tablecie,
którzy potem nie odnajdują się w relacjach. Bardzo to smutne, że
tak dużo pandemia zabrała dzieciom. Zamykanie szkół powinno
być ostatnią czynnością w walce z wirusem.
Go Sia Zie

Czym się wyróżniamy wśród Europejczyków?

Nietolerancją, ciągłym powracaniem do historii, jakbyśmy
mieli kompleksy nijakiej pozycji wśród innych państw w teraźniejszości, no i ogólnie, jak to kiedyś napisała Dorota Masłowska, „społeczeństwo jest niemiłe”.
Polska mistrzem Polski. A, i jeszcze coś: specjalizujemy się w grze
z kontrataku. I to chyba dotyczy nie
tylko piłki nożnej.
Tymoteusz Milas

•

Kontynuacji, bo PRZEGLĄD jest świetny; stałego powiększania się grona czytelników, bo warto czytać Wasz tygodnik. Poza
tym uwielbiam rozwiązywać krzyżówki, które zamieszczacie – to
cotygodniowy rytuał.
Magdalena Emilian

•

22222 i powrotu felietonów prof. Łagowskiego. Jesteście
wspaniali.
Joanna Wdzięczna

•

Po prostu bądźcie. Jak dotychczas. Czytać Was to sama przyjemność, od wielu lat.
Janina Frykacz

•

Wszystkim Pracownikom – zdrowia! Tygodnikowi PRZEGLĄD
– trwania wraz z nami w trudnych i – mam nadzieję – nadchodzących lepszych czasach.
Nina Bartkiewicz

•

Róbcie swoje! Kupujemy, czytamy.

Anna Zawadzka

•

Czytałem, czytam i – mam nadzieję – będę czytał. Nie zawiedźcie...
Marek Lewandowski
Od redakcji: Dziękujemy za wszystkie życzenia i obiecujemy,
że zrobimy wszystko, by Państwa nie zawieść.

ZDJĘCIE TYGODNIA

Indyjska odmiana koronawirusa sieje spustoszenie, w całym kraju płoną stosy pogrzebowe. Nz. masowa kremacja
w New Delhi.
FOT. ADNAN ABIDI/REUTERS/FORUM
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Ponad 2,5 bln zł wyniosły aktywa finansowe Polaków pod koniec 2020 r. W ciągu roku wzrosły
o 270 mld zł (Eurostat).
Prawie 15,2 mld zł przysłali do kraju w 2020 r. Polacy
pracujący za granicą. Choć to o 423 mln zł mniej niż
rok wcześniej, wciąż jednak bardzo dużo.
Dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, po trzech latach remontu pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedziby muzeum, może
być usatysfakcjonowany efektami rewitalizacji.
Przez 14 lat 200 bezdomnych budowało jacht, zwodowany teraz na Kanale Żerańskim w Warszawie.
Jego pomysłodawcą był o. Bogusław Paleczny, założyciel Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej przeciwdziałającej bezdomności. Projekt wsparło finansowo
70 darczyńców.
Lara Maria Guedes Gonçalves Costa z Brazylii (studentka UJ), Marlon Souza Luis z Kanady (GUMed),
Yash Chawla z Indii (PWr), Aliaksandra Shmyk z Białorusi (PW) i Deepjyoti Nath z Indii (UŁ) są laureatami konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2021 organizowanego
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
Geopark Świętokrzyski to jeden z ponad 160 obszarów z 44 krajów, które znajdują się w Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Są w nim obiekty od
kambru po czwartorzęd.

Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 2 776 927 osób, z których
66 533 zmarły (stan na 28 kwietnia).
4,78 mln Polaków w wieku 16-74 lata nigdy nie posługiwało się komputerem, a 4,51 mln nigdy nie korzystało z internetu.
Na pytanie „Czy ufasz swojemu rządowi?” zadane
w kilkudziesięciu krajach przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju osobom, które ukończyły 15 lat, twierdząco odpowiedziało 27,3% Polaków. Gorzej jest na Łotwie (24%), w Rumunii (16%)
i w Chile (15%).
Adam Szczepkowski, wójt gminy Grunwald, bardziej niż problemami mieszkańców zajmuje się ich
życiem prywatnym. Ma zadatki na tęgiego grafomana. Jego list do premiera Morawieckiego dopisał się
do księgi donosów i absurdu.
Ponad 70 tys. razy włamywano się do domów
i mieszkań w 2020 r. To wzrost o ponad 3 tys. w stosunku do roku poprzedniego.
O 60% wzrosła liczba osób tymczasowo aresztowanych w latach 2016-2020. W 2020 r. było ponad
12 tys. aresztowań. Ale jak PiS straci władzę, ten rekord może zostać pobity.

PRZEBŁYSKI
Szukamy roboty dla Kulaska
Macherzy od pisowskiej propagandy
czytają tę rubrykę. Wiedząc, że najsłabszym ogniwem lewicy jest Marcin Kulasek, zaprosili go do programu
„Kwadrans polityczny” (TVP 1, godz. 8.15). Nie zawiedli się. Na
Kulaska wystarczyła Dorota Łosiewicz. Spokojnie wysłuchała banałów pustych jak makówka wyjedzona przez ptaki.
Po kolejnym kompromitującym programie zebrali się ludzie, którzy
chcą Kulaskowi znaleźć robotę bliższą jego możliwościom intelektualnym. Mają tylko dwa pytania: jakie są te ukryte talenty Kulaska?
I kto mu pisze te bzdety? Odpowiedzi można kierować do pasażera,
którego Kulasek wozi.

Atomowy Glapiński

Nieszczęścia chodzą parami. A niektóre
nawet straszą – jak Adam Glapiński. Nie
dość mu, że dojna zmiana oddelegowała
go na prezesa Narodowego Banku Polskiego, to jeszcze ten najgorszy prezes
w historii NBP po 1918 r. grozi, że będzie
kandydował na drugą kadencję. Jakby
pandemia nie wystarczyła.
Przy okazji rozmowy z braćmi Karnowskimi („Sieci”), których NBP
obficie dotuje, Glapiński ujawnił, że rząd podpisał umowę z USA na
budowę sześciu elektrowni jądrowych kosztem kilkudziesięciu miliardów dolarów. Jak znamy Glapińskiego i Amerykanów, spokojnie
można dopisać do tej ceny jeszcze jedno zero.

Frontex jak Czarnecki

Mamy w Polsce jedną unijną agencję
– Frontex, Europejską Agencję Straży
Granicznej i Przybrzeżnej. Precyzyjniej
mówiąc, jeszcze mamy. Zobaczymy,
jak długo Unia będzie cierpliwie znosić to, co robi jej szef, Francuz Fabrice
Leggeri. Oskarżony o przekręty i paskudne mobbingowanie pracowników. Jeśli unijny urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych (OLAF) miesiącami siedzi w Warszawie i grzebie w szafach Fronteksu, to coś musi być na rzeczy. Jest
też wątek polski. Tropy prowadzą do rodzimej firmy informatycznej, która sprzedała Fronteksowi źle działające oprogramowanie do
szkoleń strażników granicznych. A to tylko część zarzutów.
Unia nierychliwie, ale dopada przekrętasów. O czym mógł się
przekonać europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który okradł UE na
ponad 100 tys. euro.

Demagog na emeryturze

Może to nazwisko pamiętają szperający
w archiwach? Lata 80. na Śląsku i Andrzej Rozpłochowski. Bardzo krzykliwy
demagog. Minęło 40 lat, z czego 22 lata
Rozpłochowski spędził w USA. Już nie
jest obrońcą pracowników. Teraz walczy
o świętość prywatnej własności i wolnego rynku. Jakby nic się nie stało. Zero refleksji nad oszustwami,
jakimi Solidarność karmiła górników, hutników i kogo tylko się dało. Gdyby im wtedy powiedział, że walczą o dziki kapitalizm, toby
nie zdążył nigdzie uciec. I kto by w „Naszym Dzienniku” zachwalał
amerykańską służbę zdrowia jako model dla Polski? Lata mijają,
a Rozpłochowski, jak za młodu, ciągle wciska ludziom kit.
FOT. YOUTUBE
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Jakie prawa powinny przysługiwać
zwierzętom?

DR KATARZYNA DE LAZARI-RADEK,
etyczka, Uniwersytet Łódzki
Pamiętajmy, że prawa człowieka również są „wymyślane” przez nas samych. Nie jest tak, że jako jedyne zwierzę
na tej planecie urodziliśmy się z jakimiś uprawnieniami.
Jesteśmy istotami na tyle rozumnymi, że potrafiliśmy
przyznać wszystkim przedstawicielom naszego gatunku
prawo do życia, szacunku, rozwoju itd. Co więcej, nadaliśmy je także dzieciom, mimo że nie wiedzą one o ich istnieniu. Podobnie jest ze zwierzętami – doszliśmy do wniosku, że tym, co czyni podmiotem praw, jest zdolność do
odczuwania cierpienia. Dlatego podstawowym prawem,
jakie powinno przysługiwać co najmniej kręgowcom, jest
prawo do niecierpienia. Tym bardziej że tzw. złota reguła
filozofii mówi: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

CEZARY WYSZYŃSKI,
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!

Trudno odpowiedzieć na to pytanie w oderwaniu od
tego, co jest obecnie realne. Bo jeśli popatrzymy na zdolność zwierząt do odczuwania cierpienia, a w przypadku
wielu gatunków również do nawiązywania więzi społecznych czy abstrakcyjnego myślenia – to należałoby im zagwarantować prawo do życia bez jakiegokolwiek cierpienia zadawanego ludzką ręką. Niestety, na razie niełatwo to
sobie wyobrazić, gdyż zwierzęta są zbyt ważną częścią naszego systemu żywieniowego. To bardzo szybko się zmienia, ale przed ludzkością nadal długa droga do odejścia

od ich zjadania, co robimy od tysięcy lat. Obecnie przepisy przyznają niektórym zwierzętom ochronę przed niektórymi czynnościami ludzi i powinniśmy dążyć do tego,
by stale poszerzać jej zakres. Zwiększanie prawnej ochrony zwierząt powinno być logiczną konsekwencją wzrostu
naszej wiedzy o ich cierpieniu i dostępności technologii
zastępujących udział produktów zwierzęcych.

AGNIESZKA ŁYP-CHMIELEWSKA,
adwokatka, autorka blogów Psiparagraf.pl
oraz Kociparagraf.pl

Nasza kultura niestety chyba jeszcze nie dojrzała do
tego, by respektować jakiekolwiek uprawnienia zwierząt
wykraczające poza zakaz okrutnego traktowania. Dlatego w tym momencie nie widzę szans na przyznanie im
np. przysługującego każdemu człowiekowi prawa do życia. Proszę zwrócić uwagę, że ustawowo dopuszcza się
eutanazję zwierząt mogących potencjalnie przenosić choroby czy agresywnych, co oznacza, że bezpieczeństwo ludzi jest uznawane za dobro wyższe niż życie pozostałych
istot. W tej sytuacji oraz w kontekście poglądów obecnej
władzy, sprzeciwiającej się „uczłowieczaniu” innych gatunków, takie zmiany jak eliminacja z prawa zapisów, które
zrównują psy i koty z rzeczami, nie wydają się możliwe.
Skupiłabym się na walce o utrzymanie status quo, a więc
m.in. o to, by nie uchylono ani nie złagodzono ustawy
o ochronie zwierząt.

Not. Michał Sobczyk
4-9.05.2021
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MAJ – klasówek szał
Minister Czarnek każe nadganiać zaległości,
fachowcy mówią: Stop! Dajcie uczniom żyć
Beata Igielska
– Zapowiadała się kapitalna klasa,
byliśmy na zielonej szkole, zaliczyliśmy parę wspólnych wyjść, w tej
chwili relacje się zerwały. Po powrocie będziemy się uczyć siebie na
nowo. Nawet fizycznie, bo chłopcy
wyrośli. Jeszcze w lutym uczniowie
bardzo chcieli wrócić do szkoły, teraz
nie chcą. Boją się szału sprawdzianów. Wiedzą, że będą na to naciskać
rodzice i kuratoria. Cieszą się, że na
maturze nie będzie egzaminu ustnego. Choć nasza szkoła nie straszy
sprawdzianami, wiedzą, że umieją
niewiele. Będzie im trudno – opowiada Anna Jóźwiak, polonistka z powiatowego miasta, wychowawczyni drugiej klasy pogimnazjalnej. Sześcioro
uczniów z klasy Anny straciło dziadków z powodu zarazy. Ciężko chorują
też rodzice. W efekcie i młodzi boją
się choroby, popadają w fobie.
W dodatku pojawił się lęk o byt
ekonomiczny. Wielu uczniów liceum
mówi: poszedłbym do zawodówki,
to teraz bym już pracował. Czy mam
w tym momencie studiować, męcząc
rodziców, czy powinienem raczej iść
do roboty i kiedyś skończyć studia
zaocznie? Bo rodzice w pandemii
potracili pracę, padły małe prywatne
biznesy. Chciałoby się mieć buty markowe, a nie te z bazaru, ale nie marudzi się matce, widząc jej stan. Dwie
osoby z klasy Anny Jóźwiak znalazły
zatrudnienie. Matka jednej straciła
pracę, matka drugiej jest alkoholiczką.
Dziewczyna wyprowadziła się, zarabia
na siebie. Na osiemnastki zapraszało
się pół klasy, teraz siedzi się w domu
przed kompem. Nie ma klas, zespołów, są atomy. Posypały się szkolne
związki. To także rzutuje na psychikę.
Zły jest stan psychiczny uczniów
klas pierwszych. Oni nie czują wspólnoty ani między sobą, ani z nauczycielami. Nie zwierzą się z kłopotu,
chyba że już jest dramat.
8
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Część nauczycieli może traktować powrót do szkół jako jeden wielki sprawdzian i kartkówkę.
Od początku izolacji na dzieci
i młodzież spadła więc lawina problemów emocjonalnych, społecznych
i zdrowotnych. Nie można jednak
w kółko mówić o samobójstwach
młodych, w obawie, że dojdzie do
efektu Wertera. Ale nie można nie
zauważyć, że np. na Pomorzu rośnie
liczba prób samobójczych dzieci
i młodzieży w wieku 13-18 lat. W samym Gdańsku od początku tego roku próbowało odebrać sobie życie
22 nastolatków – prawie czterokrotnie
więcej niż w ubiegłym roku.

Nie róbmy z nich „przegrywów”
Anna Jóźwiak boi się powrotu do
szkoły, bo gdy brytyjscy eksperci radzą, by nie skupiać się na nadrabianiu
zaległości, minister edukacji Przemysław Czarnek stwierdza: „My jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku,
myślimy po polsku i musimy nadrabiać zaległości, które na pewno powstały w toku nauki zdalnej”.

– Gdybym przejęła się tym odrabianiem, powinnam właściwie omówić ponownie materiał. Na próbnych maturach wyszło, że dzieciaki
mają problem z ręcznym pisaniem,
bo przez rok tego nie robiły – komentuje nauczycielka.
– W tej sytuacji kluczowe jest, abyśmy się wspierali – dopowiada Marek
Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej
Oświaty, mającego 6 tys. członków
oraz ok. 33 tys. sympatyków. – Musimy postawić coś w rodzaju grubej
kreski, powiedzieć sobie: zaległości
są nie do nadrobienia, bo uczniowie
musieliby siedzieć w szkole po osiem-dziewięć godzin. Egzaminy i sprawdziany też są nie na miejscu. W dodatku resort nie bardzo chce nam
dać czas do pracy z uczniami, którzy
zniknęli z systemu. Wszyscy pytają
o te nieszczęsne zaległości, wszystkim psują one krew.
Pleśniara denerwuje, że niby dyrektor ma autonomię. Mówi mu się:
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ty odpowiadasz za nadrobienie
zaległości, jednocześnie wcale nie
dając tej autonomii. Zamiast niej jest
represyjny system kontroli.
– Chcemy prawdziwego uwolnienia podstawy programowej, żeby
można było pracować w zależności
od potrzeb danej szkoły, klasy. Ale
do tego trzeba nowoczesnego przywództwa. Minister Czarnek zaś odpływa w światopoglądowe historie, nie
pochyla się nad rozpoznaniem potrzeb uczniów. Znowu zostaliśmy ze
wszystkim sami. Tak jak sami byliśmy
w pierwszej fali pandemii. A skoro jesteśmy sami, nie przeszkadzajcie nam
już więcej. Nie straszcie i nie zniechęcajcie – prosi Marek Pleśniar.
Zwraca poza tym uwagę na jeszcze
jeden ważny aspekt. Niektóre dzieci
mają teraz megawakacje trwające już
rok. Nawet po powrocie do szkół ze
zwyczajnych wakacji IQ uczniów bywało niższe o 10 pkt. Wystarczył jednak wrześniowy trening intelektualny,
by do października nadrobić straty.
Mózg jest jak mięsień – nietrenowany
zanika. Teraz strach to IQ mierzyć.
Uczniowie dostali porządnie
w kość. Tym bardziej nie mamy prawa dorabiać im garbu, nazywając ich
pokoleniem straconym. Tomasz Bilicki, nauczyciel WOS i koordynator
prowadzonego przez Fundację Innopolis Centrum Interwencji Kryzysowej
dla Młodzieży RE-START w Łodzi, nie
cierpi tego określenia i walczy z ekspertami, którzy tak właśnie nazywają
roczniki pandemii.
– Robimy młodym ludziom krzywdę, wpisując ich w rolę „przegrywów”.
Ten mechanizm towarzyszy niskiej
samoocenie. A przecież dzieciom od

ani fizycznemu, ani psychicznemu
– mówi Bilicki. – Spójrzmy prawdzie
w oczy, czy dziś pamiętamy, co umieliśmy na sprawdzian z okrytonasiennych? Czy brak tej wiedzy czyni nas
gorszymi ludźmi? Czy jesteśmy przez
to „przegrywami”? Człowiek swojej
wartości nie buduje na znajomości
prawych i lewych dopływów Wisły.

Tydzień ulgi
Dlatego w przededniu powrotu do
szkół jest dobry czas, by nauczycieli
chętnych do robienia sprawdzianów
i nadrabiania materiału na siłę prosić:

W Gdańsku od początku tego roku próbowało
odebrać sobie życie 22 nastolatków.
nie wzmacniajcie źródeł lęku. Miejcie
postawę: zapraszamy was do szkoły. Powrót ma być festiwalem relacji,
ważnym wydarzeniem, nie czasem
rozliczeń. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponował kampanię „Tydzień ulgi”.
Chodzi o podarowanie uczniom
i uczennicom tygodnia bez sprawdzianów, odpytywania i zadań domowych. Czasu na socjalizację.
Są przykłady z zagranicy. Mieszkanka Danii: – Gdy tak czytam o tej
waszej podstawie programowej, nic
nie rozumiem. U nas w ogóle nie ma
tego tematu. Dzieci wróciły do szkół
i przez tydzień nie miały zajęć edukacyjnych, przebywały ze sobą.
Mieszkaniec Norwegii: – Dzieciaki
nie chodziły do szkół tylko przez
chwilę. Nie ma więc problemu

Jeszcze w lutym uczniowie bardzo chcieli wrócić do szkoły,
teraz nie chcą. Boją się szału sprawdzianów. Wiedzą, że będą
na to naciskać rodzice i kuratoria.
dawna brakuje pewności siebie. Przez
rok doświadczyły wielu kryzysów, lecz
ich przepracowanie może przynieść
korzyści, prowadzić do wyciągnięcia
konstruktywnych wniosków. Trudne
emocje, takie jak smutek, złość, tęsknota, są ważnym komunikatem. Dzięki nim wielu młodych dowiedziało się,
jak ważne są relacje – zdążyli zatęsknić za rówieśnikami i bliskimi. Dowiedzieli się, że nadmierne przebywanie
przed komputerem nie służy zdrowiu

dobro wspólne. Dopiero gdy ktoś
nie dostanie się na studia, zazwyczaj
dokształca się przez rok prywatnie.
Można więc uczyć tak zwyczajnie, po ludzku, bez zadęcia. Bez papierologii. To przynosi efekty: Skandynawowie przodują we wszelkich
rankingach, w tym w rankingu najszczęśliwszych ludzi na świecie.
– Pandemia przypomina czas
wojny, gdy nad dydaktyką musimy
postawić zdrowie psychiczne. Sam
nikogo nie będę rozliczał. Już wystawiłem część ocen i dalej nie chcę
oceniać. Pracuję z uczniami i uczennicami, a nie z ocenami. One nie są

z nadrabianiem materiału. Nie ma
korepetycji, bo szkoła ma obowiązek
nauczenia dziecka. Jeśli ono sobie
nie radzi, całe grono pedagogiczne
szuka rozwiązania, jak mu pomóc;
nie zostawia się też dzieci na drugi
rok w tej samej klasie. Dopiero w liceum młodzi rywalizują o oceny, by
dostać się na dobre studia. Choć generalnie rywalizacja jest źle widziana,
dzieci przygotowuje się do współpracy w grupie. Najważniejsze jest

niezbędne do budowania relacji
w szkole. Im bardziej nauczyciel był
straszący, kontrolujący, tym jego
uczniowie i uczennice gorzej sobie
radzili z nauką zdalną. Nie byli nauczeni samodzielności. Tymczasem
dowiedzieli się, że nie tylko nauczyciel jest źródłem wiedzy. Owszem,
ważne jest wprowadzanie treści
programowych. Ale róbmy to powoli. Najważniejsza jest reintegracja
grupy, poznawanie siebie na nowo, bo przez ten rok wszyscy bardzo się zmieniliśmy. Przypominam
poza tym, że zapisy odnośnie do
podstawy programowej mówią, że
należy ją realizować zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów.
Jestem zwolennikiem wyselekcjonowania minimum, a pozostałe
treści lepiej zostawić zainteresowanym. Młodych w tym momencie
nie trzeba dodatkowo torturować
podstawą programową. Lekcje nie
muszą ociekać taką ilością detali
– dowodzi Bilicki.
O tym, że ma rację, przekonują
choćby komentarze na Facebooku
PRZEGLĄDU. Iza: „Moje dzieci tęsknią za normalnością! Za nauczycielami, za zieloną tablicą... Za rówieśnikami...”. Daria: „Wcale się nie
dziwię, że dzieci sobie nie radzą, ile
mogą siedzieć przed komputerami?”. Marta: „Dzieci osłabiają wzrok,
kupuję im krople do oczu. Zaczynają się garbić, więc chodzą w ramach
rehabilitacji na kurs tańca. Boli też
brzuch, co skończyło się USG jamy brzusznej, głowa boli, bo jest
4-9.05.2021

PRZEGLĄD

9

KRAJ
niedotlenienie. I tak totalna nuda, że
córka wygląda, jakby była naćpana”.

Jak zasypać przepaść?
Ewa Radanowicz, dyrektorka szkoły w Radowie Małym w Zachodniopomorskiem, działaczka edukacyjna:
– Po powrocie do szkoły doby nie
wystarczy na uporanie się z bieżącymi
problemami, np. część naszych dzieci
w pandemii trafiła do domów dziecka i rodzin zastępczych. Trzeba nimi
szczególnie się zająć. Mamy rodziny,
gdzie po kilka osób zmarło na koronawirusa, dzieci są straumatyzowane.
Wrócą w tak różnej kondycji psychicznej, że to może nas zaskoczyć. Dlatego
nawet już nie słucham ani pomysłów
ministra, ani władz lokalnych.
Dyrektor Radanowicz zauważyła, że starsi uczniowie wcale nie
chcą wracać do szkoły takiej, jaka
była: z odpytywaniem przy tablicy, ze sprawdzianami, z toną prac
domowych. – Najbardziej boję się
presji rodziców i władz na nadrabianie zaległości. Muszę zorganizować szkołę na nowo. Nie wiem, co
z dziećmi, które nic nie robiły przez
ten rok. W klasie będą z tymi, które
intensywnie pracowały. Jak zasypać
tę przepaść? – zastanawia się. – A będą i takie, które cofnęły się w rozwoju
edukacyjnym. Na razie nie wiem, jak
będzie można tak dalece różnicować
pracę na lekcji. Najpilniejsze jest zastanowienie się, jak diagnozować braki, jak wyrównywać poziom, jak dostosować pracę szkoły, bo na pewno

Wielu uczniów funkcjonuje w zaburzonym rytmie, pół dnia spędzając w piżamie.
– mówi. – Przewiduję miodowy miesiąc, radość z powodu kontaktów
z rówieśnikami, a potem wysyp kłopotów. Będzie więcej sytuacji konfliktowych, kryzysowych, dlatego trzeba
opracować system wsparcia.
Z perspektywy wioski popegeerowskiej i małej szkoły, którą kieruje
Ewa Radanowicz, widać, że przydadzą się dodatkowe godziny dla chętnych – rząd przeznaczył 187 mln zł na
godziny wyrównujące braki. Rodzice
na pewno będą chcieli, aby dzieci
z nich skorzystały, choć większość
oświatowców jest zdania, że trzeba
się pogodzić z tym, że tych kilka miesięcy zostało straconych i w krótkim
czasie nie da się ich nadrobić.

Na próbnych maturach wyszło, że dzieciaki mają problem
z ręcznym pisaniem, bo przez rok tego nie robiły.
nie na zasadzie: nadgonimy. Należy
przeanalizować podstawę programową i nadrabiać tylko to, co kluczowe.
Metody pracy dostosować do poziomu, jaki prezentują dzieci.
Ewa Radanowicz nie wyobraża sobie nauczyciela, który będzie chciał
pracować tak samo, jak pracował
przed pandemią. I zdaje sobie sprawę, że część z nich może traktować
powrót do szkół jako jeden wielki
sprawdzian i kartkówkę. A prawda
jest taka, że na siłę niczego wyrównać się nie da. – Absolutnym priorytetem jest psychika młodych, ustalenie, w jakim stanie do nas wracają
10 PRZEGLĄD
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Czytelnik PRZEGLĄDU Krzysztof:
„Wszystko idzie w kierunku prywatyzacji szkół, bo przez obecny sposób nauczania nie ma szans, żeby
wcześniej czy później dzieci się nie
pogubiły. Dramat goni dramat”.
Dzieje się więc to, co przewidywała
w „Doktrynie szoku” Naomi Klein –
wielkie kryzysy zamiatają pieniądze
do kieszeni bogatych, usługi się prywatyzuje. Na korzystanie z nich nie
wszystkich stać. Nierówności rosną.
Bo owszem, ci, których na to stać, zabiorą dzieci do szkół niepublicznych
lub obłożą je kursami i korepetycjami od najmłodszych lat. Ewentualnie

zdecydują się na edukację domową.
Mama z warszawskiego Żoliborza,
psycholożka, zarzeka się: – Nie skażę
moich dzieci na kilkugodzinne siedzenie przed komputerem. To droga
na skróty do uzależnienia od elektroniki i do kłopotów emocjonalnych.
Widzimy, jak po roku nauki zdalnej
dzieci znajomych nie mogą się oderwać od urządzeń mobilnych. Nigdy
tak nie było! Syn idzie od września
do pierwszej klasy, córka za dwa lata. Jeśli nadal jedynym pomysłem
rządu na pandemię będzie lockdown
i zamykanie szkół, zabieram dzieci do
edukacji domowej. Już rozmawiamy
ze znajomymi o stworzeniu czegoś
w rodzaju nieformalnej szkoły. Będziemy się wymieniać przy nauce
dzieci. Każdy z nas ma wyższe wykształcenie, ogarniemy.

Kto jest przyjacielem
Agnieszka Jastrzębska, innowatorka edukacyjna, psycholog
szkolna i nauczycielka fizyki w mającej 1000 uczniów szkole w gminie
Lubin, walczy ze stereotypem, że
w pandemii psycholog czy pedagog
nic nie robi. To bardzo szkodliwe
myślenie, bo pojawia się pokusa
ograniczania tych etatów.
– Tymczasem do typowych kłopotów dzieci dziś musimy doliczyć te
wynikające ze specyfiki zdalnej nauki
i braku rzeczywistych kontaktów. Rodzice dziecka szukają pomocy tu i teraz, a nie za miesiąc czy półtora, bo
takie są terminy w naszym mieście.
FOT. KAROL PORWICH/EAST NEWS, PIOTR MAŁECKI/NAPO IMAGES/FORUM
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Jeśli nie znajdą jej w szkole, będą
musieli szukać prywatnie. To kolejny
element różnicujący dzieci. Jednych
stać na terapię, drugich, może nawet
bardziej potrzebujących, nie stać.
Psycholog szkolny zawsze był buforem, łatwiej zgłosić się do niego, niż
od razu gnać do poradni. Dzieci przez
prawie rok budowały fałszywą popularność internetową. Wypromowały
w internecie ideał, a rzeczywistość
od niego odbiega. Teraz więc bardzo
lękowo reagują na powrót do szkół –
tłumaczy Jastrzębska.
Psycholożka nie ma wątpliwości,
że problemem będzie ponowne
budowanie relacji rówieśniczych:
– Zdalna nauka zredefiniowała także
pojęcie przyjaźni. Przeprowadziłam
badania na ten temat, robiąc 650 ankiet. Przyjacielem nie jest już ten, kto
spędza z tobą dużo czasu i zawsze
możesz na niego liczyć. To ten, kto
daje lajki w internecie, kto buduje
twoją popularność, choćby fałszywą,
gra z tobą w gry.
Jastrzębska przygotowywała nauczycieli do niestandardowej pracy z uczniami. Ona sama nie stawia
ocen, nie robi sprawdzianów. – Nie
można zostawić szkoły bez wsparcia
psychologa – mówi z przekonaniem.
– Niektóre dzieci będą z powodu niezałatwionych problemów nosić piętno do końca życia.
Marek Pleśniar zauważa, że resort
edukacji nie wesprze szkół w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dlatego stowarzyszeni, nie oglądając
się na rządzących, wydali poradnik
o wsparciu rówieśniczym, zawierający konspekty lekcji wychowawczych.
Poradnik napisał Tomasz Bilicki. Odpowiednio przeszkolone przez psychologa szkolnego dzieci mają pomagać kolegom i koleżankom w nauce,
ale również w rozwijaniu pasji, tych
prawdziwych, a nie pompowanych
potrzebami przypodobania się grupie.
Bo jak ktoś umie opowiedzieć o prawdziwych pasjach, zyskuje naturalną
popularność. Ci przeszkoleni uczniowie mogą także zapobiegać nękaniu
i wykluczeniu. Muszą mieć opiekunów – superwizorów, przeszkolonych
nauczycieli. Rodzice zaś muszą wyrazić zgodę na objęcie dziecka wsparciem rówieśniczym. Taka forma pomocy może się okazać najważniejsza.
Po powrocie bowiem ważna będzie
rola liderów grup rówieśniczych – kogo wskażą jako ofiarę, a kogo mianują

na gwiazdę. Jeden uczeń przerażony
wirusem będzie nosił maseczkę, rękawiczki i co chwila je dezynfekował,
drugi będzie go wyśmiewał, bo pandemia to ściema. Nie tylko zatem od
dorosłych będzie zależało, czy dzieci
wrócą do szkoły z uśmiechem, czy
z płaczem, a nawet czy znajdą się takie, które nie wrócą.
Rządzący poprzez swoją nieudolność – polscy uczniowie siedzieli
przed komputerami rekordowo długo
w porównaniu z innymi w Europie –
zafundowali im kłopoty zdrowotne

czas próg zdawalności egzaminu
maturalnego z przedmiotu dodatkowego, choć zdaniem oświatowców
cały nowy egzamin powinien być
przełożony o dwa lata.
Obserwując szarpany taniec wokół otwarcia szkół, trudno nie odnieść wrażenia, że jednak nie doczekamy festiwalu relacji. Paweł Lęcki,
polonista z Sopotu obserwowany
na Facebooku przez 59 tys. osób,
komentuje z sarkazmem: „Grunt, że
w czasie pandemii wszystko dobrze
przemyślano i powrót do szkół będzie

Zaległości są nie do nadrobienia, bo uczniowie musieliby
siedzieć w szkole po osiem-dziewięć godzin.
i emocjonalne, plus rozwarstwienie,
od różnego poziomu wiedzy po nierówny dostęp do zajęć dodatkowych
i opieki psychologicznej. Tegorocznym maturzystom zafundowali brak
wiary, że maturę uda się zdać. Choć
trzeba przyznać, że pod wpływem
dużego oporu społecznego Ministerstwo Edukacji i Nauki przesunęło
trudniejszy egzamin dla ósmoklasistów. Przyszłoroczne egzaminy będą więc w nieco udawany sposób
okrojone z wymagań. Maturzystom,
którzy ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową zniesiono na pewien

pełen radości, poczucia bezpieczeństwa, integracji, relacji. (...) Nauczyciele staną w końcu przy tym jednym
kserze w szkole, zrobią listę kolejkową, nakserują sprawdzianów, testów,
w końcu młodzi nie będą ściągali ani
grali w Fortnajta. I dobrze, że powrót
będzie w maju, na chwilę przed wakacjami, choć i tak Polska najprawdopodobniej pobiła rekord zamknięcia
szkolnictwa”. Niechlubny rekord, który odbije się dużą czkawką.

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl

Z wielkim żalem żegnamy

MAŁGORZATĘ KĄKIEL
Tak trudno pisać te słowa. Małgosia współpracowała z nami od
11 lat. Krytyczka literacka, publicystka, erudytka. Kochała książki,
miała o nich ogromną wiedzę i pisała z wielkim znawstwem i zaangażowaniem przede wszystkim w „Nowych Książkach”, ale także w „Przeglądzie”. Za Jej sprawą na nasze łamy trafiło wielu pisarzy, literaturoznawców, tłumaczy i ludzi kultury. Rozmawiała z nimi z ogromnym
wyczuciem i taktem, a zarazem z dociekliwością. Pisała też eseje oraz teksty publicystyczne.
Nie potrafiła być obojętna na zło, niesprawiedliwość, głupotę.
Ale przede wszystkim Małgosia była Koleżanką. Skromną, otwartą, empatyczną, o wielkim takcie i kulturze. Nie myślała o sobie, to ona zawsze troszczyła się o innych, zawsze
pamiętała o ważnych datach w życiu osób, z którymi w naszej redakcji była najbliżej.
Odeszła niespodziewanie 25 kwietnia. Nie wypijemy już razem kawy w redakcji, nie
porozmawiamy o książkach i twórcach ani o życiu…
Będzie nam Jej bardzo brakowało.

TACIE MAŁGOSI

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Koleżanki i koledzy z „Przeglądu”
4-9.05.2021
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Kto wpadł
w pułapkę ratyfikacji?
Pieniądze z Unii podzieliły prawicę i opozycję.
Lewica z PiS, Platforma z Ziobrą

Czy deal z Morawieckim i PiS okaże się
dla Czarzastego i Lewicy korzystny?

w ramach KPO mają być inwestowane w następujących obszarach:
• odporność i konkurencyjność
gospodarki – 18,6 mld zł,
• zielona energia i zmniejszenie
energochłonności – 28,6 mld zł,
• transformacja cyfrowa
– 13,7 mld zł,
• dostępność i jakość ochrony
zdrowia – 19,2 mld zł,
• inteligentna mobilność
– 27,4 mld zł.
To dosyć ogólne ramy, ale Unia po
zatwierdzeniu planu wydatków będzie je kontrolowała, więc możliwość,
że te pieniądze zostaną w ordynarny
sposób rozkradzione przez PiS bądź
przeznaczone na kampanię wyborczą, jest bardzo ograniczona.
Drugi mechanizm, który wejdzie
w życie, to kontrola praworządności.
Czyli pieniądze za praworządność.
Dorzućmy jeszcze, że transfery
środków nie zostaną uruchomione
z dnia na dzień. Jak szacują eksperci,
większość pieniędzy trafi do państw
członkowskich po roku 2023.

Wybór Kaczyńskiego

Robert Walenciak
Sprawa Funduszu Odbudowy,
która jeszcze parę miesięcy temu
wydawała się oczywista i banalna,
pokazała, jak bardzo podzielona jest
i rządząca prawica, i opozycja. I jak
wiele jest tam gry.
Zacznijmy od rządzących. Tu podział był czytelny od samego początku – grupa Zbigniewa Ziobry

Nowe pieniądze, nowa Unia
Nie ma co się oszukiwać, Ziobro
o tyle ma rację, że na poziomie regulacji prawnych Fundusz Odbudowy
realnie zwiększa uprawnienia Unii
i jest krokiem w stronę federalizmu.
Daje jej władzę nakładania podatków na obywateli unijnych państw,
a także władzę zaciągania kredytów. Unia je zaciągnie, państwa Unii

PO, a przede wszystkim sympatyzujący z nią publicyści
uwierzyli, że mają sprawy w swoim ręku.
od zawsze kwestionowała Fundusz
Odbudowy jako konstrukcję, która
zwiększa władzę Unii i ogranicza suwerenność Polski. W związku z tym
ziobryści nawoływali, by premier
Morawiecki zawetował fundusz jeszcze w Brukseli. Wołali, że lepiej nie
mieć unijnych pieniędzy – a chodzi o,
bagatela, ok. 250 mld zł – niż wyrzec
się części suwerenności.
12 PRZEGLĄD

4-9.05.2021

(czyli obywatele) będą je spłacać.
Ale wcześniej te pieniądze trafią do
państw członkowskich.
Na piękne oczy? Nie. Dwa mechanizmy pozwolą Komisji Europejskiej
kontrolować przekazywane transze.
Po pierwsze, ustalono, że państwa
złożą w Brukseli krajowe plany odbudowy, a unijni urzędnicy je przeanalizują i zatwierdzą. W Polsce pieniądze

Z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego unijne pieniądze są wielką
szansą dla Polski i dla PiS. To one mogą dać impuls pocovidowej gospodarce, a więc zapewnić mu – co tak
martwi PO – wyborczy sukces w roku
2023. Ale mają też „plusy ujemne”.
Przede wszystkim bardzo mocno
dzielą prawicę. Sprawa suwerenności Polski, niezależności od Brukseli, jest dla części prawicowego
elektoratu ogromnie istotna. Dla
niego zgoda na unijny Fundusz Odbudowy jest zdradą. Kaczyński nie
skryje się przed tymi oskarżeniami.
Będzie miał również związane ręce
za sprawą mechanizmów kontrolnych Unii. Do tej pory jakoś sobie
z tym radził, co nie znaczy, że tak
będzie zawsze.
Paradoksalnie te ograniczenia mogą tylko wyjść PiS na dobre. Jeżeli
trudno będzie wyprowadzać pieniądze na partyjne przedsięwzięcia, na
rozdawanie swoim, łatwiej będzie je
wydawać na racjonalne cele. Tak, by
skorzystali nie tylko swoi, ale wszyscy. Z punktu widzenia inżynierii partyjnej jest to zresztą najskuteczniejsze działanie. Bo swoi i tak na partię
zagłosują, a trzeba pozyskać tych
neutralnych, niezdecydowanych.

KRAJ
Upadek, który boli
Jeżeli Fundusz Odbudowy podzielił prawicę, to co można powiedzieć
o opozycji? Przypomnijmy atmosferę
towarzyszącą szczytom Unii, lipcowemu i grudniowemu, podczas których zatwierdzano budżet Unii i Fundusz Odbudowy. W grudniu Polska
i Węgry groziły wetem, bo nie chciały mechanizmu pieniądze za praworządność. Ostatecznie z weta się
wycofały. A Borys Budka, przewodniczący PO, szydził z Morawieckiego
i Ziobry, że są wielkimi przegranymi
i „miękiszonami”. – Rząd próbował
grać w tych negocjacjach, używać
weta w stosunku do budżetu, na
który czekała cała Europa – mówił,
deklarując z emfazą, że PO poprze
unijne zapisy w Sejmie.
Dlaczego więc Platforma z tych zapowiedzi się wycofała? Zadecydowała kalkulacja polityczna. PO, a zwłaszcza sympatyzujący z nią publicyści
uwierzyli, że mają sprawy w ręku. Że
w wersji maks zablokowanie ratyfikacji ramię w ramię ze Zbigniewem
Ziobrą doprowadzi do upadku rządu,
rozpadu koalicji rządzącej, wolty Gowina, utworzenia rządu technicznego
i wcześniejszych wyborów. W wersji
bardziej umiarkowanej – zmusi Kaczyńskiego do negocjacji z Platformą. I to takich, w których PO będzie
stroną dominującą. A Kaczyński, jak
to ujęła posłanka Magdalena Filiks,
będzie na kolanach. Niejako przy
okazji sytuacja ta zbuduje dominującą pozycję PO na opozycji.
Przypomnijmy sobie, co pisały liberalne media. „Perspektywa
przyśpieszonych wyborów zawisła
nad Polską” – to „Gazeta Wyborcza”
sprzed tygodnia. „Trzaskowski premierem, Hołownia prezydentem.
Opozycja musi pokazać personalia”.
Jeżeli z takiej wysokości upada się na
ziemię, to musi boleć.

Krzyk PO
Oczywiście obecny układ rządowy jest rozchybotany, bliski wejścia
na ścieżkę AWS. Ale prawdą jest też,
że Gowin wcale nie ma ochoty przechodzić na stronę PO, bo obecna sytuacja daje mu zdecydowanie więcej.
Można zakładać, że rozmowy, które
prowadził z opozycją, bardziej służyły
wzmocnieniu jego pozycji w kontaktach z Kaczyńskim niż innym celom.
FOT. TOMASZ JASTRZĘBOWSKI/REPORTER

Wiara, że odrzucenie przez Sejm
Funduszu Odbudowy doprowadziłoby do upadku rządu i rozpadu Zjednoczonej Prawicy, jest więc tylko wiarą.
Nie ma żadnych realnych przesłanek,
by tak miało się stać.
A weto? To jasne, weto Kaczyńskiego by nie obaliło, raczej by
mu pomogło – w dalszym poniżaniu opozycji. Tym razem jako siły
antyeuropejskiej. Poza tym i tak miał
wystarczająco dużo możliwości, by
sprawę ratyfikacji jakoś przepchnąć,
ale wybrał wariant porozumienia
się z Lewicą. Z paru powodów – bo
kwestię ratyfikacji załatwia mu to nieodwołalnie, bo podkreśla tym swoją
sprawczość, umiejętność gry, no i jest
to cios w jedność opozycji.
Tylko czy ta jedność istniała? PO
i związani z nią publicyści jedność

całą sobą. Mechanizm funduszu wiąże Polskę z Unią, to istotna wartość.
Nie czarujmy się zatem, tak czy inaczej Lewica musiałaby FO poprzeć,
bo wyborcy by jej tego nie darowali.
W dodatku liderzy Lewicy mogą
mieć satysfakcję, że utarli PO nosa,
pokazali, że są samodzielnym podmiotem. Szczególnie że Platforma sama jest coraz mniej obliczalna, trwa
tam sondażowy zjazd i walka o władzę. Budka, Trzaskowski, Tusk, Schetyna… Kandydatów na wodzów jest
tam cała grupa.
Nie zapominajmy jednak o nastrojach wyborców. Elektorat Lewicy jest
najbardziej antypisowski i najmocniej
przez PiS doświadczony. On nie chce
słuchać, że Lewica wynegocjowała
z Kaczyńskim niemal to samo, co
mówiła PO. Dla tych wyborców sam

Tak czy inaczej Lewica musiałaby Fundusz Odbudowy
poprzeć, bo wyborcy by jej tego nie darowali.
opozycji pojmują w sposób podobny
do tego, w jaki jedność prawicy pojmuje Kaczyński: że w centrum i po
lewej stronie niepodzielnie rządzi PO.
A Lewica jest dostarczycielką szabel.
Tyle że Kaczyński ma podstawy,
by uważać się za hegemona po prawej stronie sceny, PO zaś jest jedną
z czterech sił opozycyjnych. Przy
czym sondaże są bezlitosne. Dają
Platformie ok. 17% poparcia, mniej
więcej tyle, ile Polsce 2050 Szymona Hołowni. Lewica ma ok. 10%,
a PSL – poniżej 5%. By przewodzić
w takich warunkach, trzeba i pewnej
finezji, i umiejętności uwzględniania
interesów innych. Tego w Platformie
nie ma. Zawiodła w grze o ratyfikację
Funduszu Odbudowy. Nie potrafiła
wyjść poza mantrę, że będzie przeciw.
Nie potrafiła obronić jedności opozycji. Ba, w samej PO coraz trudniej
o jedność. Grzegorz Schetyna otwarcie przecież mówi, że za jego czasów
taka sytuacja, że opozycja traci jedność, nie byłaby możliwa. I że jesienią
zaczną się w PO wybory.

fakt rozmów z „imperium zła” jest deprymujący. Jak można dogadywać się
z tymi, którzy pałują kobiety? – pytają.
Dla nich Biedroń, Czarzasty i Zandberg powinni być liderami budowy
jedności opozycji i walki z PiS, a nie
jakichś gier. I to takich, w których
głównym wygranym jest Kaczyński.
Tak było zresztą w przeszłości – gdy
liderzy lewicy rozmawiali z PO, sondaże SLD rosły. Gdy rozmawiali z Kaczyńskimi – spadały. Co zresztą wykorzystywał Donald Tusk.
Jak będzie tym razem? Czy obiecując poparcie ratyfikacji Funduszu
Odbudowy, Lewica wyszła z pułapki,
w którą wciągnęła ją Platforma, czy
też w pułapkę wpadła? Jak to w polityce, dowiemy się za jakiś czas.
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Lewica – albo dobrze, albo źle
A Lewica? Czy w takim razie powinniśmy usprawiedliwiać jej liderów,
że wybrali negocjacje z PiS? Sytuacja
nie jest czarno-biała. Oczywiście ratyfikacja Funduszu Odbudowy jest korzystna dla Polski, Lewica to popiera
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