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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański
Miliard na Dudę

N

PiS dostało od opozycji podwójny prezent. Poparcie
rządu za czapkę gruszek i darmowy materiał o skłóconych
rywalach. Na kolejne wybory będzie jak znalazł.
Po sześciu latach rządów dojnej zmiany nawet jej wyborcy wiedzą, że nie ma takiej kasy, której by nie potrafiła
przekręcić. Dodatkowe mechanizmy kontrolne, którymi
chwali się Lewica, nie są takimi bezpiecznikami, których
PiS nie będzie umiało obejść. A liczenie na unijne mechanizmy kontrolne to tylko ładnie opakowana ułuda. PiS
i jego przystawki, z partyjką Ziobry włącznie, wyciągną
z tego funduszu tyle, ile się da.
W Polsce podejmowane są strategiczne decyzje.
A człowiek, którego utrzymanie wraz z dworem urzędników kosztuje krocie i dawno przekroczyło miliard złotych,
nie bierze w tym udziału. Andrzej Duda najlepiej wypada
w roli konferansjera, który na początku kolejnych spotkań
wymienia z funkcji prawie wszystkich, do których za
chwilę przemówi. I rzuci garść powtarzalnych banałów.
Jak wielkie są ograniczenia intelektualne Dudy, można
było zobaczyć w czasie uroczystego posiedzenia parlamentów Polski i Litwy z okazji 230. rocznicy Konstytucji
3 maja. Przy prezydencie Litwy Duda wypadł tak blado,
że wstyd było słuchać.

BĄKOWSKI

a poparcie Polaków dla hasła „kasa, misiu, kasa”
można zawsze liczyć. Pod tym względem polegać
na nich można bardziej niż kiedyś na Zawiszy. Jak
wyborcy słyszą, że Unia Europejska dużo da i jeszcze więcej pożyczy na bardzo korzystnych warunkach, to myślą:
trzeba brać. W tej sprawie nic się nie zmieniło od czasów
tego premiera, który nasze relacje z Unią sprowadzał do
sprytnego „wyciskania brukselki”.
Stawanie w poprzek tym nastrojom większego sensu
nie miało. Na dodatek groziło znalezieniem się we wspólnym bloku z Ziobrą i konfederatami, którzy za wszelką cenę
chcą zatrzymać głębszą integrację Unii, a głosowanie za
europejskim Funduszem Odbudowy uważają za duży krok
ku federalizacji. I tu akurat mają rację. Problemem nie było więc, czy nasz parlament poprze fundusz, bo to było
oczywiste, chodziło o warunki, na jakich opozycja wesprze
mniejszościowy rząd Kaczyńskiego. Wynegocjowanie tych
warunków i zbudowanie wspólnego bloku opozycji prounijnej nie było zadaniem tak trudnym jak zdobycie K2 zimą,
niestety przerosło jej liderów. Wszystkich. Ale najbardziej
tych z Koalicji Obywatelskiej. Mizerotę reprezentantów KO,
Lewicy i PSL widzieliśmy później w mediach, które, zwłaszcza te pisowskie, z lubością pokazywały walki polityków
w błocie. I wzajemne obrzucanie się głupawymi epitetami.

CYTATY
PROF. EWA ŁĘTOWSKA, prawniczka
Banki same sobie reputację zepsuły.
Świadczą o tym masowe powództwa.
„Rzeczpospolita”

PROF. WIESŁAW ŁUKASZEWSKI,
psycholog

Pora zacząć promocję harówki.
Jeśli zaś nauczymy się harować,
docenimy innych, którzy też harują.
„Charaktery”
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ZGŁOSIŁ SIĘ…
Bronisław Cieślak
(1943-2021)

Projekt okładki: Iza Mierzejewska
FOT. DAMIAN KLAMKA/EAST NEWS

Maj – klasówek szał

Prawda jest taka, że większość nauczycieli nie rozumie tego, żeby dać dzieciom spokój. Wczoraj byłam w komisji
egzaminacyjnej na maturze. Mówiłam, że
nie zamierzam nic a nic sprawdzać, ani
kartkówek, ani niczego, po prostu w miłej atmosferze postaram się pobawić z nimi językiem angielskim, może jakieś
filmiki, gry, zabawy, bez tzw. spiny.
Patrzyli na mnie jak
na dziwaka.
Maturzysta powiedział, że nawet
nie zdążył zżyć się
ze szkołą, w sumie nie ma żadnych odczuć w stosunku do niej i kolegów. Biedaki, siedzieli wystraszeni i próbowali
coś pisać, strasznie smutny widok. Moje dziecko, gdy się dowiedziało, że idzie
do szkoły i trzeba spakować plecak itd.,
dostało ataku paniki, a ono ma przecież
100% wsparcia. Co z resztą dzieci?
Katarzyna

Powrót analfabetyzmu

Dzieci uczą się głównie dwóch
rzeczy: „jak ty nie zrobisz projektu
grupowego, to nikt go nie tknie”
albo „a po co mam robić coś przy
projekcie, kujony zrobią”. Poza
tym młodzież powiela to, czego
nauczyła się od
wszystkowiedzących rodziców,
przez co wszelkie
zachowania społeczne, relacje i odczucia są spaczone. Dzieci, które były wychowywane
z szacunkiem i miłością, przejmują złe wzorce od rówieśników, by
przetrwać, a nauczyciele nic na to
nie mogą poradzić – bądź nie chcą

się w to mieszać przez wspomnianych
wszystkowiedzących rodziców. Kiedyś
lano kijem za złe oceny, dzisiaj rodzice
idą do dyrektora, mówiąc, że nauczyciele
nic nie potrafią, a dziecko niewinne.
Karolina Maszczyk

657 lat Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Warto przypomnieć, że 12 maja
1364 r. została powołana wszechnica
krakowska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Powołał tę uczelnię
Kazimierz Wielki, który sam nie umiał
ani czytać, ani pisać, co nie przeszkodziło mu zostać jedynym królem Polski
z przydomkiem Wielki. Otaczał się wykształconymi doradcami i współpracownikami, którzy wykształcenie zdobywali
na uniwersytetach w Bolonii i Padwie.
W tej części Europy uniwersytet w Krakowie był drugą po praskiej wszechnicą
naukową – symbolem cywilizacyjnego
awansu Polski.
Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska,
Zabrze

Socjaldemokracja to nie neoliberalizm z ludzką twarzą

Kiedyś hasłem polskich socjalistów
było: o wyzwolenie narodowe i społeczne. W 1918 r. nastąpiło wyzwolenie narodowe, ale nie społeczne. Po II wojnie
światowej zaś nastąpiło ograniczenie suwerenności narodowej,
ale przy dużym postępie w wyzwoleniu
społecznym. Po 1989 r.
mieliśmy znów regres
w sferze sprawiedliwości społecznej
przy jednoczesnym pełnym wyzwoleniu
narodowym. Historia lubi się powtarzać.
Eugeniusz Sawicki

•

Nigdy wcześniej nie było tak bardzo
potrzebne hasło „Proletariusze wszystkich
krajów, łączcie się”. Nikt o tym nie mówi,
bo hasło jest mocno skompromitowane,
ale zamykanie się w narodowych opłotkach w globalnej gospodarce jest groźne.
Iwona Kujawa
Śmiertelnie groźne.

ZDJĘCIA TYGODNIA

25-letnia Malijka Halima Cisse jako pierwsza
na świecie urodziła dziewięcioraczki – pięć dziewczynek i czterech chłopców. Poród odbył się przez
cesarskie cięcie w prywatnej klinice w Casablance
w Maroku. Podobno mama i dzieci czują się dobrze
i za kilka tygodni będą mogły wrócić do domu.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Fundacja ClientEarth pozwała firmę Synergio SA,
jednego z największych producentów ekogroszku, za nieuczciwe praktyki rynkowe. Zarzuca
Synergio SA, że opakowaniem ekogroszku stwarza
wrażenie, że jest to produkt ekologiczny i inny od
zwykłego węgla. W rzeczywistości to produkt bardzo obciążający środowisko, a problem dotyczy nie
tylko jednej firmy, ale całej branży.
Monika Śladewska, Wołynianka, żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i 10. Dywizji Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego, związana z Wrocławiem, niezłomna strażniczka pamięci o Kresach
Wschodnich, autorka wielu artykułów i komentarzy o ludobójstwie OUN-UPA, skończyła 96 lat.
Ad multos annos.
271 tys. uczniów ukończyło w kwietniu naukę w liceach i technikach.
Kwota ponad 3,2 mld zł zostanie przeznaczona na
budowę, przebudowę i remont 2,1 tys. km dróg
powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Największe
wsparcie otrzymają lokalne drogi w województwach
mazowieckim, lubelskim i w Wielkopolsce.
Lech Borzemski, prowadzący kancelarię notarialną
we Wrocławiu, został nowym prezesem Krajowej
Rady Notarialnej.

Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 2 824 425 osób, z których
69 445 zmarło (stan na 7 maja).
Tylko 1035 mieszkań oddały gminy do użytku
w 2020 r. (GUS). To najgorszy wynik od 1990 r.
W 95% powiatów nie rozpoczęła się budowa ani
jednego mieszkania komunalnego.
W składzie Krajowej Rady Sądownictwa są i tacy
członkowie, którzy nie mają żadnych hamulców
przed powiększaniem swojego konta. Wydatki na
diety wzrosły z 2,7 tys. zł w 2019 r. do 122,9 tys. zł
w 2020 r.
Jarosław Berendt, burmistrz Wągrowca pod
Poznaniem, ma jakiś problem z wychowaniem
seksualnym dzieci. Nie tylko patronował egzotycznemu marszowi „Seksedukacja to deprawacja”, ale też maszerował na jego czele. Któż go tak
zdeprawował?
Marcin Zabłudowski, były szef Młodzieży Wszechpolskiej na Podlasiu oraz kierowca Adama Andruszkiewicza, byłego szefa tej organizacji i kuriozalnego
wiceministra cyfryzacji (!), dostał fuchę w państwowej spółce Aranda, której właścicielem jest
Agencja Rozwoju Przemysłu. Jest członkiem rady
nadzorczej od usług w zakresie naprawy pojazdów
i utrzymania ich w ruchu. Zasłużył na to, paląc kukłę
Angeli Merkel.

PRZEBŁYSKI
Mucha, Orlen i „Krakowska”
Nowy, już orlenowski redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej” Wojciech
Mucha przywitał się z czytelnikami
w stylu proboszcza z odciętej od
świata wioski. Dla Muchy nabożeństwa majowe to zachodzące słońce, cień kwitnących drzew i średniowieczna tradycja.
Z tą tradycją to akurat prawda. Mucha będzie jej wiernym strażnikiem. Bo jak pisze, „cóż bardziej polskiego od zafrasowanego
Chrystusa i jego Matki Maryi, spotkanych na rozstaju dróg, wysłuchujących cierpliwie naszych litanii i trosk?”. Może taką troską
kierował się Obajtek, stawiając na Muchę?

Rychu Czarnecki przy siatce

Prześladowany przez Unię Europejską,
która zmusiła go do zwrotu ukradzionych ponad 100 tys. euro, tupeciarz
Czarnecki poluje na posadę w sporcie.
Chce zostać prezesem Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.
Polował na prezesurę w PZPN, ale dla działaczy piłkarskich Rychu
to mniej niż cienki Bolek. Siatkarki i siatkarze, mając go za prezesa,
musieliby się przemieszczać kanałami. Bo na drodze mogliby zobaczyć fatamorganę, czyli Rycha, który wyciągniętym ze złomu fiatem
punto cabrio zasuwa z Jasła do Brukseli.
Okradając Unię na lewych delegacjach, europoseł PiS okradł każdego rodaka. A ponad 100 tys. euro to prawie pół miliona złotych. Na
tę kwotę, którą Czarnecki ukradł, przeciętny Polak musi pracować
10 lat. Przekręciarz, który to zrobił, łazi tymczasem po mediach jako
ważny polityk PiS. I kombinuje, jak zostać prezesem siatkarzy.

Klicha kłopoty z pamięcią

Odezwał się senator PO Bogdan Klich. Dzięki
fanaberii Tuska był ministrem obrony narodowej. W szkodach, jakie wyrządził wojsku,
przebija go tylko Macierewicz. Nie wadzi
to jednak Platformie, skoro właśnie Klichowi powierzyła pilnowanie Krajowego Planu
Odbudowy. Wiemy przynajmniej, kto stoi za
licznymi wpadkami PO w tej sprawie. A co o władzy i planie mówi Klich? „Papierowy komitet”, „lokajstwo”, „brak szczegółowych
kompetencji”, „instytucja fasadowa”. Uniwersalne oceny. Każde
słowo pasuje jak ulał do Klicha. Choć z drugiej strony skoro tyle lat
żyje z polityki, to może ma jakieś zalety?

KaKaO adoruje

Każdy dzień bez dowalenia
Morawieckiemu ziobryści
uważają za bezpowrotnie
zmarnowany. Szczególnie gorliwy jest w tym
chrześcijańskim dziele tercet, zwany KaKaO (Kaleta,
Kanthak, Ozdoba). W przerwie zaś między knuciem i ustawianiem na posadach krewnych
i znajomych KaKaO oglądają na YouTubie adorację wieczystą Najświętszego Sakramentu, transmitowaną z Niepokalanowa przez
Polską Katolicką Telewizję Wiekuistego Słowa.
Jak to godzą? Nie mają z tym problemu. Każdy z KaKaO ma przecież
dwie półkule. Jak jedna knuje, to druga adoruje.
FOT. YOUTUBE
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Czy ktoś, kto zrezygnował ze szczepienia przeciw COVID-19,
a potem zachorował, powinien płacić za swoje leczenie?

BARTOSZ FIAŁEK,
lekarz, popularyzator wiedzy medycznej
Szczepienia mają obecnie kluczowe znaczenie nie tylko dla zdrowia publicznego, ale także dla gospodarki;
są jedynym narzędziem, które może pozwolić nam na
powrót do przedpandemicznej normalności. Dlatego
można rozważyć stworzenie jakiegoś „kija” na tych, którzy nie tylko świadomie nie skorzystali ze szczepionki,
chociaż mieli możliwość, ale jeszcze publicznie odstręczali od tego innych, a gdy zachorowali – jako pierwsi
szukali pomocy w szpitalu i zajęli łóżka osobom, które nie
zdążyły lub nie mogły się zaszczepić. Przyjęcie takiego
rozwiązania wymagałoby jednak dużej ostrożności, żeby
nikogo nie skrzywdzić. Nie możemy bowiem wszystkich
niezaszczepionych wrzucać do jednego worka. Niektórzy
po prostu nie mogą przyjąć szczepionki, np. ze względu
na przeciwwskazania zdrowotne.

DR HAB. DOROTA KARKOWSKA,
prawniczka, Fundacja Ius Medicinae

Jak dotąd władze publiczne nie wprowadziły obowiązku szczepień przeciw covid, być może dlatego, że
z oczywistych względów nie są jeszcze dostępne dane
naukowe na temat długofalowych skutków zaszczepienia
poszczególnymi preparatami czy statystyki zdarzeń niepożądanych dla naprawdę dużych grup. Gdyby ustanowiono taki przymus, odpowiedzialność za wspomniane
następstwa, której w umowach z Polską zrzekli się produ-

cenci szczepionek, zacząłby ponosić skarb państwa. Dopóki tak się nie stanie, nie widzę powodów, by odmowa
dobrowolnych szczepień mogła skutkować obowiązkiem
pokrycia kosztów leczenia.

MARIA LIBURA,
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ta propozycja pozornie brzmi dobrze, bo odwołuje się
do szczególnie rozumianego poczucia sprawiedliwości,
ale jej wprowadzenie wiązałoby się z poważnymi kosztami społecznymi. Opiera się ona na nierealistycznym
przekonaniu o racjonalności indywidualnych decyzji
w sprawie szczepień. Wątpliwe etycznie byłoby też obciążanie wysokimi kosztami leczenia tych osób, które
będą miały pecha i przejdą covid w sposób ciężki, wymagający hospitalizacji oraz zaawansowanych i drogich
procedur medycznych, a które ze względu na stan zdrowia nie będą mogły spłacić takich zobowiązań. Pomysł
nie uwzględnia również tego, że ktoś, kto obawia się konsekwencji finansowych, prawdopodobnie będzie zwlekał
z kontaktem z lekarzem, w związku z czym – wcześniej
zarażając wiele osób – trafi do szpitala, dopiero gdy będzie z nim naprawdę źle, a niezbędne leczenie stanie się
koszmarnie drogie. Wspomniane rozwiązanie ostatecznie
uderzyłoby zatem w zdrowie publiczne.

Not. Michał Sobczyk
10-16.05.2021
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Kościół bez liderów, bez wizji
Biskupi – zaślepieni bogactwem, karierowiczostwem,
przesiąknięci hipokryzją – są jednym z głównych powodów
kryzysu Kościoła
Jarosław Makowski
1.

Zacznę od anegdoty, którą opowiedział mi przyjaciel, pastor Kazimierz
Bem. Otóż pewnego razu król Francji
Ludwik XVI miał podpisać nominację
na urząd arcybiskupa Paryża. Gdy
jednak zobaczył na pergaminie imię
i nazwisko znanego mu arystokraty,
westchnął, odłożył pergamin i powiedział: „Nie. Arcybiskup Paryża powinien przynajmniej wierzyć w Boga”.
No właśnie. Od dłuższego czasu
słyszę, także z ust katolików, słowa
krytyki pod adresem polskich hierarchów. Powie ktoś: ale przecież zawsze tak było. Jasne, tyle że powtarzano je gdzieś po cichu, tak żeby nikt
nie słyszał. Bo przecież nie wypada
krytykować biskupa. Dziś biskupi są
na cenzurowanym, gdyż – jak powiedziałaby młodzież – są odklejeni od
rzeczywistości.
O zupełnie nowej sytuacji świadczy fakt, że słowa biskupów poddawane są krytyce nie tylko przez
zewnętrznych obserwatorów, ale
również przez samych wiernych. Ich
autorytet jest kwestionowany, moralność podawana w wątpliwość.
Odbierane są im honorowe tytuły
nadawane przez miasta, a jeszcze
wczoraj szczycili się nimi i oni sami,
i włodarze owych miast – to ostatnio
spotkało abp. Sławoja Leszka Głódzia
w Białymstoku, ukaranego także przez
Watykan za krycie pedofilii.
Ale chyba największym problemem okazuje się to, że polski Kościół
od dawna pozbawiony jest przywództwa. Lidera, którego głos byłby słyszalny, a przede wszystkim takiego,
który budziłby szacunek. Nie jest nim
ani abp Stanisław Gądecki, skupiony
głównie na zarządzaniu i wydawaniu
nic nieznaczących oświadczeń. Ani
abp Grzegorz Ryś, który był nadzieją
na zmiany, ale ostatecznie wykazuje
8

PRZEGLĄD

10-16.05.2021

Abp Sławoj Leszek Głódź i abp Marek Jędraszewski to jedni z najgorzej
ocenianych polskich hierarchów.
dużą lojalność korporacyjną. Ani prymas Wojciech Polak, który co prawda
publicznie oburza się na poczynania
kolegów w biskupstwie, ale słów nie
zamienia w czyny.
Jakie błędy – lub grzechy, by użyć
języka teologicznego – popełnili biskupi, że dziś mało kto widzi w nich
duchowych i moralnych przywódców? Dlaczego powszechna staje się
teza, którą powtarzam od lat, że głównym źródłem kryzysu katolicyzmu
w Polsce są nasi biskupi? Postaram
się opisać owe grzechy: niesamodzielność myślenia, utratę wiarygodności moralnej, brak strategii duszpasterskiej i – być może najważniejszy
– zaprzedanie duszy religijnej prawicy,
czyli upolitycznienie katolicyzmu.

2.

Kim jest biskup? Jeśli sięgniemy
do łacińskiego źródłosłowu, episcopus znaczy nadzorca i opiekun. Biskup to zatem ktoś, kto troszczy się

o swoją diecezję, nadzoruje pracę
pastoralną, dba o wiernych. Krótko
mówiąc, lider. Obecny brak duchowych liderów jest skutkiem tego, że
przez długie lata to nie lokalni pasterze organizowali życie religijne Polaków. Robił to Jan Paweł II. Choć był
daleko, w Rzymie, wyznaczał politykę duszpasterską i personalną polskiego Kościoła. Polscy hierarchowie
tak się przyzwyczaili, że Karol Wojtyła
jest przywódcą rodzimego Kościoła,
iż swoje strategie i pomysły ograniczali do przywoływania cytatów
z tekstów polskiego papieża, do stawiania mu pomników i otwierania
muzeów poświęconych wielkiemu
rodakowi, które często finansowano
z publicznych pieniędzy. I ta strategia
trwa w zasadzie do dziś: im częściej
w kazaniach i listach naszych biskupów przywoływany jest Jan Paweł II,
tym bardziej okazuje się, że to skrywanie braku pomysłu na program
duszpasterski.

KRAJ
Co więcej, mam wrażenie, że hierarchowie dziękują Bogu, iż – jakkolwiek paradoksalnie to brzmi – Jan
Paweł II odszedł. I że jest już tylko
„świętym”. Kiedy bowiem nie ma
Jana Pawła II, polscy biskupi i duża
część wiernych pokazują prawdziwą
twarz. Ci sami nacjonaliści, którzy
nienawidzą uchodźców, naśmiewają
się z Franciszka, ba, na forach internetowych życzą mu śmierci, gdyż brata
się z imigrantami, są dopieszczani
przez polski rząd, witani z otwartymi
ramionami przez paulinów na Jasnej
Górze. Są nie tylko tolerowani, ale
wręcz promowani przez licznych księży. Wielu duchownych i tzw. prawdziwych katolików cieszy się więc, że ma
tylko świętego Jana Pawła II, którego
rocznicę śmierci można celebrować,
wiedząc, że on niczego już od nas nie
zażąda. Nie sprzeciwi się, gdy jego
nauczanie jest wykorzystywane do
celów politycznych. I sprowadzono
je do trzech NIE: dla antykoncepcji,
in vitro oraz aborcji.
Ale to tylko jedna strona medalu. Druga jest taka, że dzisiejszy episkopat – bez osobowości na miarę
abp. Józefa Życińskiego czy bp. Tadeusza Pieronka, a z zarządcami administracyjnymi abp. Stanisławem Gądeckim czy abp. Markiem Jędraszewskim
– to duchowi synowie Jana Pawła II.
Zapytajcie ich, a powiedzą, że „oni
wszyscy z niego”. Większość
dzisiejszych hierarchów karierę
zawdzięcza papieżowi Wojtyle.
To on ich nominował. On dał im
władzę. Czy Jan Paweł II mógł się
mylić, abp. Leszkowi Sławojowi
Głódziowi dając sakrę biskupią,
a Henrykowi Gulbinowiczowi kapelusz kardynalski? Na obu ciąży
dziś odium krycia pedofilii.
Kryzys polskiego Kościoła to
także kryzys autorytetu funkcji biskupa. A przecież jeszcze wczoraj
każdy głos biskupa traktowany
był z powagą. Dokumenty sygnowane przez polskich hierarchów
zmieniały bieg historii. Przypomnijmy choćby słynne zdanie,
które wyznaczyło nowy rozdział
w stosunkach polsko-niemieckich.
To polscy biskupi, kierując się
chrześcijańską wizją pojednania,
napisali: „Przebaczamy i prosimy

Kard. Stanisław Dziwisz
skompromitował się wywiadem
w sprawie krycia pedofilii.

o przebaczenie”. Listy biskupów były
drukowane na pierwszych stronach
„Tygodnika Powszechnego”, a ludzie
przekazywali je sobie z rąk do rąk. Tak
został zbudowany autorytet, który
przejawiał się powagą i chrześcijańską prawością.

3.

Z dewaluacją autorytetu łączy się
upadek moralny. Biskupi nie stanęli
na wysokości zadania w kwestii rozliczenia się z ukrywania pedofilii. Mieli
prawo sądzić, że ich grzechy i zaniechania zostaną przemilczane. Dlaczego? Bo karmieni byliśmy frazesami,

ujawniających – od Ameryki, poprzez
Irlandię, po Francję – kolejne skandale pedofilskie, których bohaterami
byli księża.
Kultura milczenia i zamiatanie brudów pod dywan dawały przestępcom
seksualnym w koloratkach jeszcze
większe poczucie bezkarności. Wiedzieli, że w najgorszym wypadku
czeka ich przeniesienie do innej parafii. Dlatego mam graniczące z pewnością przekonanie, że dziś cały wysiłek polskiego episkopatu zmierza nie
do tego, by zadośćuczynić ofiarom
i ujawnić opinii publicznej prawdę
o nadużyciach seksualnych, ale do

Biskupi są na cenzurowanym, bo są odklejeni
od rzeczywistości. Ich autorytet jest kwestionowany,
moralność podawana w wątpliwość.
że w ojczyźnie Jana Pawła II, papieża
walczącego z tzw. cywilizacją śmierci, księża nie mogliby gwałcić dzieci.
Pedofilia w Kościele to przecież problem zachodnich wspólnot, gdzie
– jak tłumaczyli polscy duchowni
i katoliccy publicyści – panuje moralny relatywizm i zepsucie. Takie
postawienie sprawy nam, polskim
katolikom, dawało poczucie moralnej
wyższości. Z niesmakiem patrzyliśmy
więc na doniesienia dziennikarzy

przeczekania i przemilczenia niewygodnych dla hierarchów faktów krycia pedofilów. W ten sposób bronią
nie tylko swojej skóry, ale – jako wierni synowie papieża Polaka – również
obrazu i dziedzictwa Jana Pawła II,
którego nauczanie ponoć z taką gorliwością wcielają w życie.
Słynny już wywiad z kustoszem
pamięci o Janie Pawle II, kard. Stanisławem Dziwiszem, obraca to ich
przeświadczenie w pył. Kardynał pytany o kwestie dotyczące molestowania seksualnego w Kościele odpowiadał, że nie wie, nie
pamięta, nie słyszał. Ten wywiad
wzbudził powszechny niesmak.
Ba, kard. Dziwisz pokazał w nim,
że jego wiarygodność jest zerowa.
Podobnie jak całego episkopatu.
Biskupi przestali być autorytetami
w dziedzinie moralności nie tylko
dla większości Polaków, ale i dla
dużej części katolików, którzy coraz częściej – również z tego powodu – zwracają Kościołowi bilet.

4.

Kryzys polskiego Kościoła to
także kryzys poważnego namysłu nad światem, dialogu z nim.
Z abp. Józefem Życińskim można było się nie zgadzać, ale był
on ważnym uczestnikiem debaty publicznej. Dziś nic z tego
nie zostało. Nie ma biskupów
intelektualistów. Często ich wywody przypominają niekontrolowany strumień świadomości
10-16.05.2021
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znachorów wiary. Hierarchowie
toczą głupie wojny, rozmieniając
swój autorytet na drobne – walcząc
ze szczepionkami czy kwestionując
pandemię. Banalizują religię, pokazują zaściankowość katolicyzmu.
Przykładem jest bodaj największy
obecnie intelektualista, abp Marek
Jędraszewski, metropolita krakowski, który wszędzie widzi zagrożenie
genderyzmem, LGBT i ekologizmem.
A jakość jego argumentacji przypomina głębię wpisów w mediach
społecznościowych anonimowych

Ten zmyślny chwyt pozwala mu odpierać wszelkie zarzuty o nienawiść
czy pogardę wobec innych. Tyle że
idąc tym tropem, można kreować kolejnych wrogów, a potem ich piętnować i nic sobie nie robić z oskarżeń
o rasizm i faszyzm.

5.

Biskupi sprzeniewierzają się swojemu powołaniu, gdy upolityczniają
religię. Zawsze w Polsce – niezależnie od tego, kto rządził – jakoś układano się z Kościołem. Ale po dojściu
w 2015 r. PiS do władzy nastąpił radykalny przełom. Hierarchowie przestali
nawet udawać, że jest jakiś „przyjazny rozdział”, i zaczęli wprost mówić,
że pisowska władza jest dla nich tą,
o której zawsze marzyli i dzięki której

później przez marszałka: „Nastąpił
ogromny przełom. Po wojnie nie było jeszcze takiego zjednoczenia państwa i Kościoła”. Czy mogą nas zatem
jeszcze dziwić wiernopoddańcze akty
strzeliste wobec pisowskiej władzy
bp. Wiesława Meringa? W Muzeum
Diecezjalnym we Włocławku odbyła
się konferencja „Być Polakiem – duma
i powinność”. Kto mógł grać pierwsze skrzypce w czasie tej konferencji?
Oczywiście Jarosław Kaczyński. Oraz
symbol rodzimego, niezależnego,
dziennikarstwa, redaktor Krzysztof
Ziemiec. Jednak to nie słowa prelegentów przykuły uwagę opinii publicznej, ale wypowiedź gospodarza,
bp. Meringa: „Bardzo bym chciał, panie premierze, żeby czuł się pan tu,
między nami, człowiekiem nie tylko

Polski Kościół od dawna pozbawiony jest przywództwa.

Abp Marek Jędraszewski wszędzie
widzi zagrożenie genderyzmem,
LGBT i ekologizmem.
internautów. Te argumenty to przede
wszystkim podsycanie strachu przed
tymi, których krakowski metropolita
piętnuje, karci i napomina.
Przykładem tej nienawistnej strategii są słowa o zarazie. Przypomnijmy,
co hierarcha mówił w 75. rocznicę
wybuchu powstania warszawskiego:
„Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy,
że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie
marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha – neomarksistowska. Nie czerwona, ale
tęczowa”. Kolejny wróg: ekologizm.
Dlaczego jest groźny? Bo, jak głosi
Jędraszewski, próbuje się go „narzucać jako obowiązującą doktrynę”.
Abp Jędraszewski określił sposób
kościelnego myślenia. A działa on
podług następującej logiki: jeśli jakiś
hierarcha chce naznaczyć wrogą w jego oczach grupę – ekologów czy osoby LGBT – mówi, że piętnuje nie ludzi,
których szanuje, ale ideologię, która
stoi np. za ekologią, czyli ekologizm.
10 PRZEGLĄD
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zamierzają swoje przekonania zamienić w rozwiązania instytucjonalne.
Dlatego bp Józef Wysocki dziękował Bogu za dar zwycięstwa „dobrej
zmiany”. Mówił, zwracając się do ówczesnej premier Beaty Szydło: „Pani
premier, tak chciałbym powiedzieć,
jak bardzo panią wszyscy kochamy.
(...) Otrzymaliśmy pana prezydenta, to
jest dar od Pana Boga. Otrzymaliśmy
panią jako wielki dar, otrzymaliśmy to
wszystko, co się dzieje, i wszystko będziemy czynili, żeby tego nie zmarnować”. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, na spotkaniu
z ówczesnym marszałkiem Sejmu
Markiem Kuchcińskim miał powiedzieć następujące słowa, cytowane

akceptowanym, ale podziwianym. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co pan
robi i robił dla Polski – razem ze swoim bratem prof. Lechem Kaczyńskim.
Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami”. Gdyby nie koloratka, biskup
spokojnie mógłby być jednym z gorliwych działaczy „dobrej zmiany”.
Kaczyński nie pozostał Kościołowi
dłużny. Zapewnił mu nie tylko finansowanie na niespotykaną w III RP
skalę, ale też polityczne plecy i – jako
władca esbeckich teczek – lustracyjny spokój. Dlatego zwracając się do
o. Tadeusza Rydzyka na urodzinach
Radia Maryja, mówił: „Fundamentem
polskości jest Kościół i jego nauka.
I nie może być Polski bez Kościoła.
(...) każdy, choćby nie miał łaski wiary,
musi to przyjąć. (…) Każda ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę”. Dziś siła Kościoła nie
bierze się z tego, że włada duchem
wiernych. Polega ona na tym, że zespawała się z PiS. I to nie PiS potrzebuje Kościoła, ale Kościół potrzebuje
PiS. Na krótką metę to się biskupom
opłaca. Ale w długiej perspektywie
oznacza odchodzenie ludzi z Kościoła.

6.

Bp prof. Józef Wróbel ogłosił,
że katolicy nie powinni się szczepić
preparatami firm AstraZeneca
i Johnson&Johnson.

Kolejny deficyt, jaki zdradzają rodzimi biskupi, to brak strategii duszpasterskiej. Pomysłu, jak organizować
życie religijne. Ten brak obnażyła pandemia. Kościół zawiódł wiernych. Zaczęło się od tego, że zaraza jest gdzieś
daleko, nas, Polaków – „Mesjasza
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narodów” – nie sięgnie. Kiedy więc
wirus był choćby we Włoszech, a nawet w Watykanie, to w Polsce niektórzy księża widzieli w nim tylko osobliwy znak, swoistą karę bożą za grzech
aborcji czy homoseksualizmu.
Kiedy zapukał do naszych drzwi,
było już jasne, że kraj nad Wisłą nie
będzie wyspą wolną od zarazy. Biskupi jednak przez długi czas nie przyjmowali do wiadomości, że w takim
razie będą musieli zamknąć świątynie, tak jak to miało miejsce wcześniej
we Włoszech. Abp Stanisław Gądecki
wprost powiedział, że nie wyobraża
sobie kościołów bez ludzi. Abp Andrzej Dzięga już w czasie szalejącej
zarazy przekonywał w liście do wiernych, że „Jezus nie zaraża”, dlatego
można gromadzić się w kościołach.
Kiedy zaklęcia przestały działać, a liczba zarażonych rosła, Kościół ugiął się
pod naciskiem wirusowej rzeczywistości i restrykcji państwa, zamykając
de facto świątynie przed wspólnotowymi modlitwami.
Potem był czas liczenia strat finansowych. Księża przekonywali, że
przeniesienie posługi duszpasterskiej
do internetu to straty, jakie wiążą się
z faktem, że nie mogą zbierać datków.
A Kościół, jak z kolei przekonywał
niedawno abp Grzegorz Ryś, „żyje
z tacy”. Te głosy pokazały, szczególnie przeciwnikom Kościoła, że nawet
w tak dramatycznych chwilach kler
troszczy się wyłącznie o zabezpieczenie swojego wiktu i opierunku.
Zgoda, pojawiły się też akcje inspirowane przez biskupów, jak choćby
przez abp. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, w których prosi
duchownych o jałmużnę postną na
pomoc szpitalom w Tychach i Mikołowie. Pieniądze miałyby być przeznaczone na zakup respiratorów lub
środków ochrony osobistej dla lekarzy, którzy zajmują się chorymi na
covid. Szlachetne. Ale, jak zauważyli
internauci, wystarczy, że arcybiskup
zrezygnuje z 40 mln zł państwowych
dotacji na budowę Panteonu w Katowicach i poprosi o przeznaczenie tych
pieniędzy na szpitale.
Gdy ludzie pozamykani w domach
szukali pocieszenia, wsparcia duchowego i nadziei, dostawali przekaz, że
albo wirus to zmyślona pandemia,
albo że najważniejsze w życiu jest
chodzenie do kościoła. Dla wielu katolików był to znak troski nie o życie
duchowe, ale o tacę.

W Polsce z biskupami Kościoła nie da się zmienić. Wbrew biskupom też nie.

7.

Ten opis wybranych postaw i zachowań polskich biskupów pokazuje,
że dziś poszukiwanie lidera w polskim Kościele staje się karkołomne.
To efekt od lat żywionego przekonania, że w Kościele karierę robi ten, kto
wyznaje zasadę BMW: bierny, mierny, ale wierny. Czy jest jakaś recepta,
która pozwoliłaby zbudować prawdziwych duchowych liderów?
Ten przepis jest w adhortacji Evangelii nuntiandi papieża Pawła VI:
„Człowiek naszych czasów chętniej
słucha świadków aniżeli nauczycieli;
a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego,
że są świadkami”. Gdy chcemy powiedzieć, że ktoś jest wiarygodny,

Dodatkowo kłody pod nogi rzuca
im papież Franciszek. Katolicy, słuchając go, a przede wszystkim wymagań,
jakie stawia w pierwszej kolejności
duchownym, biskupom, zaczęli więcej
wymagać od hierarchów. Bo zdaniem
Franciszka biskupi – zaślepieni bogactwem, karierowiczostwem, szukaniem
poklasku, przesiąknięci hipokryzją – są
jednym z głównych powodów kryzysu
Kościoła. Papież zerwał z niepisanym
dogmatem, wpajanym skutecznie
księżom i wiernym: „Kościół jest jak
matka. A matki się nie krytykuje”. Franciszek odrzuca ten moralny szantaż
i daje jasno do zrozumienia, że jeśli widzisz zło, także w Kościele, i nie reagujesz, stajesz się jego współsprawcą.

Kryzys polskiego Kościoła to także kryzys poważnego
namysłu nad światem, dialogu z nim.
mówimy: „Ten człowiek żyje podług
tego, co głosi. Słowa i czyny stanowią jedno”. Tę potrzebę świadectwa,
potrzebę spójności między tym, co
liderzy – np. politycy czy duchowni
– mówią, a tym, jak żyją, doskonale
ujął sam Franciszek: „Brak spójności
wiernych i pasterzy między tym, co
mówią, a tym, co czynią, między słowami a sposobem życia, podważa
wiarygodność Kościoła”.
Polscy biskupi mają problem z wiarygodnością. Wciąż pretendują do tego, żeby być autorytetami moralnymi, ale ich zachowania – jak choćby
ukaranego przez Watykan za tuszowanie pedofilii bp. Edwarda Janiaka
– odsłaniają jedynie hipokryzję.

FOT. WOJCIECH STRÓŻYK/REPORTER, ARTUR BARBAROWSKI/EAST NEWS, STANISŁAW KOWALCZUK/EAST NEWS,
RAFAŁ PASTWA/GOŚĆ NIEDZIELNY/FORUM, PIOTR TUMIDAJSKI/FORUM

Tego nie rozumieją polscy biskupi
– abp Jędraszewski, który wciąż nie
może się doczekać od Franciszka
kapelusza kardynalskiego. Abp Gądecki, który pomylił przywództwo
duchowe z zarządzaniem szacowną
instytucją korporacyjną, czy prymas Wojciech Polak, który miota się
między chęcią reformy a lojalnością
wobec kolegów w biskupstwie. Taka
postawa może i gwarantuje kościelną karierę, ale jest zabójcza dla autentycznego życia duchowego. A to
znaczy: w Polsce z biskupami nie da
się Kościoła zmienić. Wbrew biskupom też nie. Będzie więc tak, jak jest
– bez liderów, bez wizji. Nijako.

Jarosław Makowski
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Kto nam ukradł marzenia?
Dzisiaj nie ma już żadnej wielkiej zmiany, wielkiej idei.
Jest po prostu grupa przestępcza
Rozmawia Robert Walenciak
Czy to już jest koniec post-Solidarności, koniec PO-PiS? Pańskiego
pokolenia?

– To się dawno skończyło. Tego
nie było już za Tuska. Owszem, oddawali się rytuałom, zwłaszcza wokół
Lecha Wałęsy, rocznicy 31 sierpnia,
ale Solidarność jako paradygmat kulturowy, jakieś wartości, bliskości, zainteresowanie innym człowiekiem...
Nie ma o czym mówić. Tego nie ma.

A co jest?

– Mogę zacząć od Jana Pawła II?

?

– Kiedy słuchałem Jana Pawła II
we wczesnych latach 80., gdy mówił
o konsumpcjonizmie, zaraz obok jego
„cywilizacji śmierci”, jako wielkim zagrożeniu dla współczesności, naszej
kultury, wspólnego życia itd., to się
podśmiewałem w duchu. Jaki konsumpcjonizm?! My nie mamy podstawowych rzeczy, a on o konsumpcjonizmie. A to była przestroga dla
świata. Prorocza i dla nas. Pieniądz,
pogoń za nim, jego posiadanie i porównywanie się z innymi są puste,
nic dobrego z tego nie wyniknie! Miał
rację. A ja mam wrażenie, pewność,
że ta pogoń za kasą, konkurencja,
kto ma więcej, lepiej, szybciej, zastąpiła wszystko inne. Poszło głęboko.
Do miasteczek, na wieś. Kto urządzi
większe weselisko? Czy kupię synowi beemkę? Może mieć ćwierć wieku
i rdzą przeżarte progi, ale beemkę.
15-20 lat temu, kiedy ludzie zamykali się w wielkich miastach,
w Warszawie w kondominiach, grodzili osiedla, instalowali domofony,
kiedy dbałość o prywatność stawała się samoizolacją i wykluczeniem,
myślałem, że może to warszawskie
zboczenie, zagrożenie wielkomiejską przestępczością, ale gdzieś tam
na pięknym Podlasiu, Lubelszczyźnie jest inaczej, tam to nie dojdzie.
Nie jest inaczej. Konsumpcjonizm,
wszechobecna konkurencja, zawiść
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ANDRZEJ CELIŃSKI

– uczestnik Marca 1968, współpracownik KOR, organizator Towarzystwa
Kursów Naukowych, w czasach NSZZ Solidarność szef gabinetu Lecha
Wałęsy. Uczestnik Okrągłego Stołu, senator OKP. Wiceprzewodniczący Unii
Demokratycznej (lata 1993-1994), potem w UW (do 1996 r.). W latach
1999-2004 wiceprzewodniczący SLD, potem w SdPl (do 2008 r.).
zabiły solidarność. Tak, nie wszędzie,
nie w każdej małej społeczności, ale
jest tego wystarczająco, by zabić społeczne więzi.

To nagle wybucha,
a potem tego nie ma
Mówi pan o konsumpcjonizmie,
a przecież wystarczy włączyć telewizor, by usłyszeć różne patriotyczne
pogadanki: że Solidarność,
że Sierpień… Co to jest?

– To jest dowód na coraz mniejszą
wiedzę.

Kogo?

– O „onych” w ogóle nie mówię. Nie ma o czym mówić. O tych

demiurgach propagandy. To jest tak
płaskie i tak mierne, że w ogóle mnie
nie interesuje. Mnie interesują tak
naprawdę normalni ludzie, którzy te
80 lat swojego życia muszą z jakimś
sensem przeżyć, sami ze sobą, ze
swoją rodziną, w szerszym kontekście
społecznym. No i mają swoje państwo. Mają telewizję, radio, internet.
Zaglądają tam. I zderzają się z problemem wątłości wiedzy, wątłości relacji, brakiem autorytetów, płynnością
wszystkiego, w tym tego, co ważne.

Dlaczego wątłości?

– Bo w pokoleniach, których
PESEL zaczyna się od cyfry 6 i młodszych wiedza powszechnie używana oparta jest dzisiaj na internecie.

KRAJ
W sieci wszystko jest bardzo szybkie, ogarniające cały właściwie świat
w czasie realnym, ale szalenie ulotne.
Pomyślałem o KOD, o czarnych parasolkach, o Strajku Kobiet. To nagle
wybucha, w dużej mierze także dzięki internetowi, ni stąd, ni zowąd jest
50 tys. ludzi na ulicy, a potem tego nie
ma. Bardzo szybko tego nie ma. Nic
właściwie nie pozostaje. Może poza
frustracją, niepokojem, zniechęceniem. Słowa klucze, pojęcia klucze,
wykrzykiwane hasła, skandowane
oczekiwania to są takie balony, na
użytek chwili. Na użytek doraźnego
sporu. Chwilowej identyfikacji. Ale
tego nie ma w sercu. Jeśli jest w sercu, to już na pewno nie w mózgu.
Nie ma czasu na formułowanie jakichś głębszych myśli, na debatę,
ważenie racji, kompromis.

wulkanem na chwilę wybuchnie. Kto
wie, czy ona tak sama wybucha, czy
powstaje nowa dziedzina wiedzy politycznej – inżynieria sterowania ludzkimi mirażami. Najlepiej, żeby społeczeństwo, wyborcy zrezygnowali ze
swoich marzeń. Nie używali takiego
języka, w którym jakieś wielkie społeczne marzenia można by artykułować. Donald Tusk odsyłał kiedyś do
psychiatry tych, co chcą mieć wizje.

Na zasadzie: jesteś zapisany
na szczepionkę, to tak, jakbyś już
był zaszczepiony.

– Tak. Nie wszyscy i nie jednakowo. Cokolwiek myślę o PiS
i o fenomenie popularności tej partii,
uległości wielkich grup społecznych
wobec jawnego i kłamliwego populizmu, w jednej jedynej sprawie chcę
wyrazić uznanie dla tej partii, jej liderów. To 500+. Inaczej
mówiąc, bardzo ograniczony kwotowo i pod
względem zasięgu społecznego dochód podstawowy. Na szczęście
są rozmaite badania w rozmaitych
krajach świata, które pokazują, że pewien poziom dochodu podstawowego nie tłumi zaradności. Przeciwnie!
Aktywizuje ludzi. Kto ma elementarne zainteresowanie fizjologią i psychologią stresu, ten zrozumie.

Miałem kiedyś fenomenalną rozmowę z Jackiem Merklem. Bardzo
go ceniłem. Myślał, analizował i pracował jak inżynier. Celowościowo.
To nie było częste. Początek lat 90.,
on był w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, ja w Unii Demokratycznej. Partie programowo niemal
identyczne. Może wtedy wprost
identyczne. Ale dwie. Zapytałem:
Jacku, dlaczego KLD tak się rozpycha? Dlaczego nie próbujecie porozumieć się z nami, stworzyć jednej
partii? Po co słabi, a liberalizm długo nie będzie w Polsce popularnym
wyborem, mają jeszcze się dzielić?

Konsumpcjonizm, wszechobecna
konkurencja, zawiść zabiły solidarność.
A w sercu konsumpcjonizm?

– Tak. Może bardziej w mózgu.
A te wykrzykiwane słowa to raczej
maczuga. Albo tarcza. Ale nie serce.
Nie chciałbym, żeby tu zabrzmiała jakaś fałszywa nuta – wierzę, ale to jest
w sferze wiary, a nie wiedzy, że ludzie
jednak tęsknią za czymś innym. Za
czymś szlachetniejszym. Za powagą.
Sensem. Dlatego oskarżam organizacje wpływu, nie tylko te polityczne,
ale i media, Kościół, celebrytów, o to,
że nie podejmują nawet najmniejszych prób dotarcia do tych marzeń.
Nawiązania z nimi kontaktu.
To, co kiedyś było w mediach ciekawostką, marginesem, haczykiem
na czytelnika, słuchacza, widza, stało się głównym nurtem życia społeczeństwa. Uznano, że mamy nowoczesną politykę, nowoczesne życie
społeczne, wszystko jest rynkowe,
na wszystko jest algorytm socjotechniczny, spin doktorzy, doradcy od wizerunku, konsultanci od sytuacji kryzysowych. Trzeba po prostu dobrze
poznać aktualne, doraźne ludzkie
potrzeby i sprawnie, efektywnie nakłamać. Nie zrealizować, broń Boże,
przecież wiadomo, że tych doraźnie
wykrzykiwanych potrzeb się nie realizuje. Ludziom ma się wydawać, że są
w centrum zainteresowania polityki,
że się pamięta o nich. A pamięta się
do czasu, kiedy jakaś nowa potrzeba
FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

Wprowadzili partię
do zakładów pracy
Co takiego się stało, że wygrały
pieniądze, a te wielkie idee, w które
na początku III RP wierzyły miliony,
obumarły? Co z tego zostało?

– Każdy chce mieć elementarne
bezpieczeństwo. A już szczególnie dla
swoich dzieci. Solidarność, taka, o jakiej mówimy, pozytywnie wartościując, to dzisiaj jeden wielki mit. Solidarność pozostawała w kręgu tego mitu
dzięki maleńkiej grupie ludzi, którzy
nadali taki ton. Nie wypadało, nawet
gdy ktoś się z tym nie zgadzał, jawnie
w to uderzyć. No i oczywiście wielka
chwała Wałęsie. On dokonał wyboru
– oparcia się akurat na tych ludziach,
a nie na innych. Mógł oprzeć się na
innych. To środowisko ma wielką
zasługę dla Polski. Miało też swoje
fundamentalne ograniczenia. Choćby
bezsensownie przyjmowany, a nawet
kultywowany elitaryzm. Nie zdawano
sobie sprawy, że chcąc mieć władzę,
trzeba się nią dzielić.
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KRAJ
On popatrzył i powiedział najprostsze i najprawdziwsze zdanie, bardzo
trafne: „Wiesz, bo oni nigdy się sami
nie posuną na ławce”.

Oni, czyli mędrcy UD?…

– Prawo starszeństwa. Role były
wyznaczone. Ciekawe, jak długo byłyby wyznaczone, gdyby Unia trwała.

Tamtych mędrców już nie ma.
A kto jest?

– Polska polityka stała się miejscem szeroko otwartym dla nieudaczników. Nie trzeba mieć wielkich
talentów, żeby do niej wejść. Trzeba
mieć wolę i determinację lizusa. Piję
do woli politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Otóż jeśli masz bardzo silną

temu – mówiłem, że w prasie lokalnej
nie ma już wstydu, bo przeczytałem
w niej, że jest oczywiste, że zmienia
się dyrektor wodociągów, ponieważ
były wybory. Nie było tak, że wodociągi źle funkcjonowały i nowa władza chciała zmian osobowych, by
funkcjonowały lepiej. Nie! Wymieniała dyrektora nie po to, by było lepiej,
tylko dlatego, że jego stanowisko to
jest łup. Dlatego, że jej się należy! I że
wszędzie tak jest.

Jak to się narodziło?

– Szybko, choć z początku z pewną wstydliwością. Ruszyło z kopyta
w czasach AWS. Wtedy zaczął się
proces głębokiego i powszechnego

Dzisiaj nie ma organizacji partyjnych w zakładach pracy,
ale stanowiska kierownicze, zwłaszcza w tych dużych,
są właściwie bez reszty upartyjnione.
wolę tam być, a wszystkie inne okoliczności temu podporządkujesz, to
będziesz. Co więcej, jeżeli ta wola jest
naprawdę silna, systematyczna, konsekwentna, to będziesz dosyć szybko
i bezpiecznie piął się w górę. A miejsc
jest bardzo dużo, dlatego że polityka
nam się rozlała bardzo szeroko.

Na gospodarkę, na kulturę…

– To był chyba 13. postulat strajku gdańskiego – wyprowadzić partię
z zakładów pracy. Dzisiaj nie ma organizacji partyjnych w zakładach pracy,
ale stanowiska kierownicze, zwłaszcza w tych dużych, są właściwie bez
reszty upartyjnione. Rozmawialiśmy
kiedyś o Płocku, może 15, może 20 lat

upartyjniania gospodarki. A potem
już poszło. Każda kolejna ekipa to
rozszerzała, a nie zawężała. Wystarczy przypomnieć sobie, co się stało
ze Służbą Cywilną, konkursami, egzaminami. Kto w ogóle o tym pamięta?
Ja pamiętam, jak w „moim” SLD zastępowano dyrektorów tzw. pełniącymi obowiązki. Aby obejść prawo.
A PiS to już w ogóle… Prawo i Sprawiedliwość w relacji z państwem
wypełnia klasyczną definicję związku mafijnego. Czyli jest tam związek
między polityką a pieniędzmi, bardzo
ścisły, zdeterminowany i oczekiwany przez władzę polityczną, przez
państwo. Z ochroną ze strony służb

państwowych, ze strony prawa. Całkowicie zglajchszaltowanych, po to
by służyć interesom partii rządzącej.
PiS dawno przestało być normalną
partią, jeżeli kiedykolwiek było. Wykupienie przez Orlen, spółkę paliwowo-energetyczną, wielkiej sieci mediów
lokalnych to wystarczający przykład,
inne nie są konieczne. Ten opisuje
całą tę wielką machinę przestępczą
chronioną przez państwo, jego prawa
i jego najwyższych urzędników.

Kończy się zawsze
na pieniądzach
Z jakiegoś powodu ludzie
na PiS głosują.

– Polityka polega głównie na redystrybucji dochodu narodowego.

Także na prezentowaniu różnych
wizji, nadziei…

– Ale kończy się zawsze na pieniądzach. Otóż wszystko, co było przed
PiS, wyglądało tak, że to, co oddawano społeczeństwu, w gruncie rzeczy
oddawano poprzez rozwijanie usług
publicznych – edukacji, opieki zdrowotnej, transportu publicznego itd.
PiS poszło drogą proponowaną przez
Leppera. Wyjąć pieniądze przeznaczane na usługi publiczne i rozdawać je
indywidualnie, adresować do rodziny.
I to jest oczywista zmiana polityczna.

Czyli 500+.

– To najważniejsze. Dzisiaj tam już
nie ma żadnej innej idei. Jaka może
być idea Międzymorza? W konflikcie
z Niemcami i z Unią? Albo kopania
rowu między zatoką a zalewem nieopodal Elbląga? Rzucanie kotwicy

LIST

Jaka lewica
Bardzo mnie boli sytuacja na lewicy. Mamy grupę tzw. liderów, ludzi słabo zorientowanych w świecie, a ich narracja sięga
już dna. W SLD, gdzie jest szczególnie trudno, mamy jeszcze
struktury, ale właśnie się zwijają. Problemem jest idea tzw. zjednoczenia z Wiosną. Być może na górze wygląda to niezwykle
obiecująco: Czarzasty, Biedroń i może jeszcze Zandberg. Aparaty można zjednoczyć, ale nigdy nie połączymy elektoratów.
Na dole ci z Wiosny uzurpują sobie prawo do przejęcia naszych
struktur, wyeliminowania starych działaczy. To rodzi wzajemną
wrogość, która prowadzi do przyśpieszonego rozkładu.
SLD jest formacją wymierającą. Jak obserwuję, z zebrania na
zebranie zmniejsza się liczba członków – starzy umierają, a nowych ta forma działania nie interesuje. Czy zatem jesteśmy skazani na śmierć polityczną? Nie tylko według liderów, ale i zdaniem większości członków – tak. Oni widzą naszą przyszłość
tylko w zjednoczeniu z Wiosną, która ma dać nam świeżość. Ale
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tak się nie stanie, bo nie można stworzyć czegoś nowego przez
zjednoczenie partii stetryczałych weteranów wspominających
lata dawnej chwały z infantylną młodzieżą postrzegającą świat
w kategoriach bipolarnego podziału na lewicę i prawicę. Czy
można zatem w tej sytuacji wypracować jakąś sensowną koncepcję nowej formuły lewicy? Rozwiązaniem według mnie może
być idea zorganizowania się mniejszości SLD we frakcję wewnętrzną. Frakcję, dla której lewicowość oznacza specyficzne
rozumienie swojej roli w konkretnych warunkach historycznych,
dysponującej własnym ośrodkiem myśli społeczno-politycznej,
obudowanej klubami, fundacjami. Polska potrzebuje dziś czegoś
nowego po lewej stronie. Potrzebuje organizacji, w której przynależność do elity jest wyznacznikiem zdolności do niezależnego myślenia, odwagi w głoszeniu poglądów, a nade wszystko
woli walki o wprowadzenie partii do głównego nurtu jako jednej
z dwóch opcji pierwszego wyboru.

Stanisław Tadeusz Niemiec, Powiatowo-Miejska
Organizacja SLD (Mniejszość) w Tarnowie

KRAJ
przez Atlantyk, a zrywanie z Europą?
Konfliktowanie się z Włochami, Grecją, Hiszpanią, Francją, Niemcami?
Rozbudowa lotniska w Radomiu, bo
bliżej wakacyjnie na południe Europy? Co w tym może być? To jest
kompletnie puste! OK, dla Suskiego
może nie puste, ale dla tych, którzy
naprawdę kierują polityką, to przecież absolutny humbug.

mnie początkiem końca SLD byli ci
baronowie, czyli sekretarze wojewódzcy. Nienasyceni. Miller zaczął
realizować ich żądania, mimo że oni
z reguły do pięt mu nie dorastali. I zaczął się upadek. Jak zaczynasz rozdawać dobra materialne, to niszczysz
swoją partię. Bo nawet ci, którzy dostają, chcą więcej.

Po co więc to robią?

Nie trzeba mieć wielkich talentów, żeby wejść do polskiej
polityki. Trzeba mieć wolę i determinację lizusa.

– Żeby manipulować ludźmi. Na
przykład budując to, co nazywają
dumą narodową. To także służy zdjęciu z ludzi odpowiedzialności i konieczności podjęcia wysiłku. Zmiana
1989 r. odrzuciła hasło „czy się stoi,
czy się leży…”. Nie ma tego! Jest
konkurencyjność! Na dodatek w nowym organizmie, wedle nieznanych
wcześniej reguł gry, odbieranych
często, i często słusznie, jako niesprawiedliwe. To była przecież fundamentalna zmiana! Dzisiaj nie ma
już żadnej wielkiej zmiany, wielkiej
idei. Jest po prostu grupa przestępcza. Łamanie konstytucji jest przestępstwem. Działanie na niekorzyść
spółki też. Wręczanie łapówek również. Nadużywanie władzy – a jakże!

Obajtek też będzie chciał więcej?

– On już przegrał swoją ścieżkę
wzrostu. Weźmie jeszcze milion, dwa,
trzy pensji i wyleci. Przede wszystkim
jego koledzy będą chcieli więcej. Nie
jesteś w stanie powiedzieć: stop! To
są systemy, które prowadzą do samozagłady. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Z reguły wtedy, kiedy zabraknie
kiełbasy, bo to zawsze w Polsce jest
główna przyczyna zmiany politycznej.
Ale ten moment musi być skojarzony
z upadkiem ludzi władzy, z wewnętrznym rozstrojem. To się dzieje błyskawicznie, w ciągu dwóch-trzech tygodni. Nie wiemy, kiedy to
nastąpi, ale jak już ruszy,
to idzie jak ogień po suchej słomie. I właściwie
jedynym istotnym wówczas pytaniem jest, jak w tym momencie opanować żywioły, kiedy wszystkie autorytety wylatują w powietrze.

Tylko kiełbasa zmienia polską politykę.
Nawet jeśli dzisiaj mówi się o tym
cicho, to za parę lat będzie o tym
głośno. I nie wystarczą słowa, że nie
wiedzieliśmy. Albo że tylko wykonywaliśmy polecenia, spełnialiśmy
oczekiwania…

A inni dzięki temu mieli dostęp
do pieniędzy?

– Owszem, Kaczyński nie kradnie,
ale cała ta banda kradnie. Po prostu.
Tak lub inaczej. Raz po raz spotykam
ludzi z innego pokolenia, dla których
wybór PiS jest wyborem naturalnym.
Bo ta partia jest dla nich wypłacalna.
Dobra albo przynajmniej neutralna
relacja z partią rządzącą daje możliwość uzyskania indywidualnych
korzyści. Zarabiania pieniędzy. To są
te rady nadzorcze, doradztwa, wicedyrektorstwa, kontrakty, sponsoring.

To pójdzie jak ogień
po suchej słomie
Ale wszystkich nie kupisz!

– To prawda. I to jest jeden
z elementów, które prowadzą PiS do
upadku. Tak samo było w SLD. Dla

A są jakieś autorytety w Polsce?

– To jest pytanie! W demokracji
zadaniem opozycji jest przestać być
opozycją. Żeby przejąć władzę, trzeba stworzyć alternatywę. To kluczowe słowo w demokracji, nawet tak
kulawej, tak chorej jak polska. A tu
się mówi: my będziemy lepsi. Tak
samo było w PRL. Każda kolejna ekipa – szło to pokoleniowo, bo każda
kolejna ekipa to było kolejne pokolenie – mówiła: my będziemy lepsi.
My to zrobimy lepiej. Taki był zawsze
pomysł na zmianę – musimy się dogadać ze sobą, pokoleniowo, znaleźć
jakieś hasło, podpiąć się pod kogoś
i już! I w dzisiejszej Polsce zrobiło się
właściwie tak samo. Bo alternatywa
to jest coś innego!

taka, że mówimy np.: Polska, czyli
my, utraciła twarz, swoje miejsce
w świecie, śmieją się z nas. A śmieją
się, bo u nas jest to, co jest! Wszystko staje się niejasne, wątpliwe, podważane, niestabilne. Jakie prawo?
Jakie zasady? Wszystko zależy od
satrapy! Albo od jakiegoś satrapka
gdzieś w miasteczku.

Ale ludzie to wszystko akceptują.

– Ludzie nie lubią zmian. 1,5 bln zł
długu żadnego z nas na co dzień nie
obciąża. Nie czujemy tego. Konsekwencje są nam nieznane. To,
ile wydaje na reklamę Orlen, nas
kompletnie nie interesuje. Przecież
tak zawsze było, wszyscy tak robili.
W ten sposób tłumaczymy swoją
bierność: jak wszyscy, to wszyscy,
co ty jeden zrobisz?

Społeczeństwo mamy takie marne?
Co najwyżej oburzy się na chwilę,
pokrzyczy i już?

– Nie ma powodów być inne. Interesy znakomitej większości, te codzienne, także te godnościowe, są
realizowane. Dlatego powtarzam:
tylko kiełbasa zmienia polską politykę. Na chwilę.

A że demokracja jest łamana, że
policjanci biją kobiety, staruszki?

– A kogo to obchodzi? 500 tys. ludzi w Polsce? Milion? Reszta udaje,
że nie widzi. Albo rzeczywiście nie
widzi. Choć ta władza dziś realnie już
nie jest „nasza”. To znowu są „oni”.
To wróciło.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Mówią, że będzie inaczej,
bo zgodnie z prawem.

– Ale to też musi być coś realnego. A co powiedzą? 1500+? To nie
jest alternatywa! Alternatywa jest
10-16.05.2021
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