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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

ANDRZEJ STASIUK, pisarz
PiS wygrywa, bo wyczuwa ciemne 
prądy podświadomości polskiej. 
I sypie kasą.
„Tygodnik Powszechny”

PROF. WŁODZIMIERZ GUT, wirusolog
Osoba zaszczepiona powinna mieć 
większe prawa.
„Polska The Times”

CYTATY

Kłamstwo nową prawdą

Turbulencje. I to takie jak na pokładzie samolotu, któ-
ry trafił w rejon wyładowań atmosferycznych. Tak 
bym najkrócej opisał stan, w jakim znalazła się dziś 

Polska. Sytuację, i tak marną, dodatkowo pogarsza to, że 
kompetencje pilota, czyli w naszych realiach prezesa Ka-
czyńskiego, kwestionuje większość pasażerów. Niechęć 
do niego jest tak duża, że gdyby na pokładzie był jakiś 
inny i oczywiście sprawny kapitan, mógłby przejąć ten 
samolot i obrać nowy kurs.

Jednak liczenie na to, że taki wariant spadnie opozycji 
z nieba, jest mocno ryzykowne. Nie docenia się doświad-
czenia lidera obozu władzy. Weterana wielu przegranych 
kampanii, który potrafił ze swoich klęsk wyciągnąć wnio-
ski, pozwalające mu od paru lat ciągle wygrywać. Umie-
jętnie wykorzystującego wszystkie instrumenty władzy. 
Także finansowe. Mając do dyspozycji potężne środki, 
płaci prorządowym mediom jak nikt w historii. Tyle, że 
bez wahania będą bronić jego i swoich interesów. Aż poza 
granice porządku prawnego.

Do czego są zdolne, widać po tym, jak skutecznie 
i bezwzględnie kompromitują co groźniejszych prze-
ciwników władzy. Jak z białego robią czarne. Kłamstwo 
stało się w polityce i mediach tak powszechnym elemen-
tem działania, że już coraz mniej ludzi oburza się na to, 
co widzą. Myślą chyba, że tak musi być. Duże zasługi 

w upowszechnieniu tej skrajnie cynicznej postawy ma 
premier Morawiecki. Swoimi niezliczonymi kłamstwami 
doprowadził do tego, że wśród memów na jego temat jest 
i taki: „Morawiecki, nawet jak mówi prawdę, to kłamie”.

Niestety, problem z wiarygodnością i prawdomówno-
ścią mają nie tylko politycy i media dojnej zmiany. Choć 
oni przodują w tej niechlubnej kategorii, to i opozycja 
święta nie jest. Zwłaszcza ta jej część, która dostatnio 
żyła z bonusów fundowanych przez PO. I jakoś nie docie-
ra do niej dość oczywista konstatacja, że nie byłoby tak 
silnego PiS ani milionów Polaków popierających te kurio-
zalne w wielu przejawach rządy, gdyby nie polityka PO, 
jaką prowadził premier Tusk. To na glebie ówczesnych 
zaniechań, kunktatorstwa i błędów w ocenie faktycznych 
interesów państwa wyrosły zastępy ludzi jeszcze mar-
niejszych od tamtych. Rząd Tuska miał duże problemy 
z kadrami i nepotyzmem. A rządy Kaczyńskiego tak to 
zwielokrotniły, że gdyby nie bolesne skutki ich działalno-
ści, można by mówić, że to jakaś karykatura, która nam 
się po prostu przyśniła. Niestety, co rano widzimy, że to 
nie sen, ale nasza codzienność. Co gorsza, z tygodnia 
na tydzień jest ona coraz bardziej karykaturalna. Część 
wstydzi się za to, co robi władza. Część oburza. A jed-
na trzecia uważa, że wreszcie jest, jak trzeba. I co z tym 
pasztetem zrobimy?



Projekt okładki: Iza Mierzejewska

HISTORIA
  8 4 czerwca 1989: Tajne porozumienie 

Kremla i Białego Domu 
Kulisy wyborów

42 Czystki etniczne, pogromy, 
okrucieństwo 
Ustasze i UPA

KRAJ
12 To nie jest czeski film 

Sprawa Turowa
15 Czy podnosić podatki tylko posiadaczom 

jachtów i pałaców?  
– rozmowa 
z prof. Ryszardem Szarfenbergiem

18 W czepku urodzone 
Pielęgniarki potrzebne i niedoceniane

22 Żłobki to wciąż wielkomiejski luksus 
Czesne nie dla każdego

24 Mieczniki czy mieczyki 
(Bez)silna Marynarka Wojenna RP

28 Każdy może zostać dziennikarzem 
obywatelskim 
Czy czeka nas medialna rewolucja?

51 Ile biega, ile fruwa 
Zwierzęcy spis powszechny

56 Polskie sześcioraczki
58 Jak nie zwariować ze strachu 

Być żoną sportowca ekstremalnego

PRZEGLĄD ZWIĄZKOWY
31 Wyższe wynagrodzenia – silniejsza 

gospodarka 

OPINIE
32 Jarosław Makowski 

Zabawy z nacjonalizmem

ZAGRANICA
34 Czas zacząć zapobiegać 

– rozmowa z dr. Mahmoudem Khalifą
38 Zburzyć mury 

– rozmowa z Janiną Ochojską 
i Anną Alboth

40 Trzy kobiety miesięcznie 
Zabójstwa w Austrii

KULTURA
46 Pańszczyzna ma się dobrze 

– rozmowa z Radkiem Rakiem
50 Qulturalia
66 Tajemnicza nieostrość

ZDROWIE
54 Główny winowajca: chaos 

– rozmowa z prof. Agnieszką Wierzbowską

FELIETONY I KOMENTARZE
  3 Jerzy Domański 

Kłamstwo nową prawdą
27 Jan Widacki 

Mamy nowy kłopot
37 Roman Kurkiewicz 

Polska: azyl nie, CIA tak
45 Tomasz Jastrun 

Inteligentny idiotyzm 
49 Agnieszka Wolny-Hamkało 

Całe życie upokorzenie – mawiał Janusz 
Głowacki. Miał rację

W NUMERZE

ILE BIEGA, 
ILE FRUWA
Zwierzęcy 
spis powszechny

KRAJ
56

MIECZNIKI CZY MIECZYKI
(Bez)silna Marynarka Wojenna RP

POLSKIE 
SZEŚCIORACZKI

ZWIERZĘTA
51

FOT. SHUTTERSTOCK, WOJTEK ŁASKI/EAST NEWS(3), 
WITOLD JAROSŁAW SZULECKI/EAST NEWS

WOJSKO
24



5PRZEGLĄD31.05-6.06.2021

 POgrzeb na raty
Jeśli chodzi o mnie (aczkolwiek nigdy nie byłam 

wyborcą PO), Platforma straciła prawo do układa-
nia mi życia, gdy przed kolejną kadencją Donald 
Tusk kłamał, że nie ma planów podwyższania wie-
ku emerytalnego, a po wygranej wraz z Bronisła-
wem Komorowskim, Trybunałem Konstytucyjnym 
i posłami koalicji zmienił zdanie. Pomijam to, czy 
reforma była słuszna, czy nie. Ważne, że ci ludzie 

obrzydliwie kłamali, żeby utrzymać władzę. Tym samym niczym 
się nie różnią od obecnej ekipy. Mam nadzieję, że ich działalność 
polityczna definitywnie odchodzi do lamusa. Ewa Ch.

 A więc wojna!
Nie mam wątpliwości, że do historii przejdą słowa, które 

18 maja br. pisowski aparatczyk Przemysław Czarnek, produkt 
katolickiej edukacji z Lublina, wypowiedział o Unii Europejskiej 
– że jest „tworem niepraworządnym”.

Bo dla mnie – a wcale nie uważam, że przesadzam – to pi-
sowskie wypowiedzenie wojny w nadbudowie. Nadbudowie, 
która obejmuje świat wartości, zasad moralnych i etycznych, 
praworządność z prawami człowieka i obywatela, a także szacu-
nek dla wiedzy, dorobku nauki i faktów. Przypomnijmy również, 
że już w czerwcu ub.r. Czarnek błysnął, dehumanizując innych 
ludzi słowami: „Kończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś 
prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi 
ludziom normalnym i skończmy tę dyskusję”.

Ta wyjątkowo odrażająca nawet jak na kaczystowskie stan-
dardy (a raczej ich brak) postać 18 maja 2021 r. ogłosiła wojnę 

ze światem wolności i demokracji, którego ucieleśnieniem dla 
wielu z nas jest polskie członkostwo w Unii Europejskiej! 

Janusz M. Kowalski

 Największy wyścig współczesnego świata 
W wypadku rosyjskiej szczepionki Sputnik w naszych me-

diach mamy albo pominięcie niektórych informacji, albo wyraź-
ne rozminięcie się z prawdą. Również w artykule „Największy 
wyścig współczesnego świata” (PRZE-
GLĄD nr 21/2021) o szczepionkach pomi-
nięto informację o jej skuteczności i napi-
sano, że została zarejestrowana w ponad 
20 krajach, podczas gdy w rzeczywistości 
została zarejestrowana w ponad 60 kra-
jach, a dokładnie w 66. 

 Roman Wyrzykowski

Od autora:
Według danych dostępnych w serwisie www.statista.com 

25 maja zamówienie na szczepionkę Sputnik V złożyło ponad 
50 krajów, była ona dostępna w 29 krajach, a dopuszczona do 
użytku w 68. Decyzje te mają zazwyczaj charakter warunkowy. 
W większości państw można ją stosować awaryjnie. W tym 
sensie rzeczywiście została ona zarejestrowana. Jeśli zaś pro-
ces ten rozumiemy tak, jak rozumie go Europejska Agencja Le-
ków, to Sputnik V nie może pochwalić się równie imponującym 
wynikiem. Jeśli chodzi o skuteczność, to w tekście podano 
skuteczność szczepionek wyłącznie dopuszczonych do użytku 
w Polsce. Marek Czarkowski

FOT.  PRESS ASSOCIATION/EAST NEWS

ZDJĘCIE TYGODNIA

Papież Franciszek ucałował numer obozowy wytatuowany na ręce Lidii Maksymowicz, ocalonej z Auschwitz. 
Watykan, 26 maja.



Pogrywanie z Francuzami
Nawet lądowanie UFO na żoliborskim biurku prezesa jest bardziej 
realne od uruchomienia nad Wisłą elektrowni atomowej. Są jednak 
państwa, które chcą zbudować elektrownię i przytulić ogromną ka-
sę. W normalnym kraju uruchamia się procedury, przetargi, nego-
cjacje. Ale nie z dojną zmianą takie numery. Prezes NBP Glapiński 
już dawno ujawnił, że mecz, który jeszcze się nie rozpoczął, wygrali 
Amerykanie. Choć dla zmyłki rząd rozmawia jeszcze z Francuzami. 
Xavier Ursat, wiceprezes EDF, obiecuje więcej korzyści od Amery-
kanów. Szkopuł w tym, że Francuzi mają w Polsce marną opinię. 
Taki BNP Paribas pogrywa sobie z naszymi rolnikami niemiłosiernie 
i doi ich na żywca. To i po co nam kolejni Francuzi?

Lewicki. Ekspert wiecznie 
spóźniony
Nowa ekipa amerykańska i nowe po-
rządki. Zwłaszcza wobec Polski. Już 
nie wystarczy wydawanie kolejnych 
miliardów dolarów na zakupy w USA. 
Amerykanie przestali patrzeć przez pal-

ce na gangsterkę prawną PiS. Demokraci pamiętają obrzydliwie 
lizusowskie zachowanie Dudy wobec Trumpa i traktują go jak źle 
pachnące jajo. 
Doradcom Dudy, w tym Zbigniewowi Lewickiemu, wydawało się, 
że Trump jest wieczny. Zgrzeszyli jednostronnością. A teraz Lewicki 
jęczy, że stosunek USA do Polski sprowadza się do hasła: „My wam 
radzimy, radźcie sobie sami”. 
Jakoś nas to nie dziwi, bo jacy eksperci, taki bilans.

Słabi, ale bogaci
Piłka klubowa. Dla kibiców coś między rozpaczą a masochizmem. 
Kibice to jedno, a zawodowi działacze drugie. Choćby 
Ekstraklasa SA. Dziwny twór, który skupia najlepsze (taki żarcik) 
kluby piłkarskie w Polsce. Większość 
ma prywatnych właścicieli. Takich go-
ści, którzy żyją ze sprzedaży piłkarzy. 
Mają filozofię prostą jak konstrukcja 
cepa. Tanio kupić i drogo sprzedać. 
Spodziewanie się po nich budowy 
silnych klubów ma podobny sens jak 
liczenie na prawdomówność Mora-
wieckiego. Prezesem Ekstraklasy SA od czterech lat jest Marcin 
Animucki. Poziom coraz gorszy, ale kasa mu rośnie. Dba o to wi-
ceprezes, czyli Marcin Mastalerek, były rzecznik PiS, sztabowiec 
Dudy. Spółki skarbu państwa płacą jak za zboże. PKO Bank Polski 
jest sponsorem tytularnym. Polska liga jest wśród najsłabszych 
w Europie, ale w budżecie ma 300 mln zł.

„Super Express” znowu przeprasza
Pieszczochy dojnej zmiany obrażają szybko, a przepraszają po la-
tach, po przegranych procesach. Renata Kaczoruk na przeprosiny 
ZPR Media i „Super Expressu” czekała cztery lata i pięć miesięcy. 
7 października 2016 r. został przez „Super Express” naruszony jej 
wizerunek. 27 maja 2021 r. „Super Express” ją za to przeprosił.
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Od początku epidemii w Polsce infekcję koronawi-
rusem potwierdzono u 2 870 595 osób, z których 
73 557 zmarło (stan na 28 maja).

Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Jacek Sa-
sin, Mariusz Kamiński i Tomasz Szczegielniak zda-
niem NIK mogli popełnić przestępstwa przy szyko-
waniu zeszłorocznych wyborów kopertowych.

Rząd premiera Morawieckiego zerwał jednostronnie 
negocjacje z reprezentatywnymi centralami związ-
kowymi, w tym z OPZZ i NSZZ Solidarność, w spra-
wie Umowy Społecznej.

Około 1,4 mln osób w Polsce dostaje część wyna-
grodzenia poza oficjalną ewidencją. Szacuje się, że 
w 2018 r. wypłacono w ten sposób 34 mld zł.

Radni Białegostoku odrzucili wniosek o zmianę na-
zwy ulicy Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Naj-
bardziej kuriozalna była wypowiedź radnej Agnieszki 
Rzeszewskiej: „Nie można pozbyć się bohatera. To 
jest niegodne i obrzydliwe”. A wystarczyłoby posłu-
chać, co czują rodziny ofiar „Łupaszki”.

Rada Miejska Wrocławia głosowała za budową 
w tym mieście pomnika „żołnierzy wyklętych”. Na-
leży im się za wyzwolenie Wrocławia i za to, że byli 
przeciw Ziemiom Zachodnim. Zrównanie bandytów 
z bohaterami to perfidne fałszerstwo i paranoja.

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, ze 
118 występami, w tym 57 jako kapitan, zdobył w tym 
sezonie 41 bramek dla Bayernu Monachium i pobił 
dotychczasowy rekord Gerda Müllera (40 bramek).

Prof. Maria Szyszkowska otrzymała w Wiedniu Złotą 
Sowę, polonijnego Oscara, za współpracę ze środo-
wiskami Polonii. Piórem Złotej Sowy wyróżniono 
także Jana Stępnia. Gratulujemy.

Po kilku latach spadku wzrosła liczba przetwórców 
ekologicznych. Było ich już w 2014 r. ponad 25 tys., 
a jest 20 274. Kiedy będzie szersza oferta i wrócą sta-
re czasy?

Piotr Pielaszek, 28-letni lutnik z Poznania, robi naj-
lepsze skrzypce na świecie na bazie wczesnych 
skrzypiec Stradivariego, korzystając z trzech gatun-
ków drewna: jaworu (z Karpat), świerku (z włoskich 
Alp) i hebanu.

Około 1 mld euro wydają Polacy na prawie 7 mln 
psów, 6 mln kotów i mniej więcej 1 mln małych 
zwierząt, takich jak chomiki, króliki, świnki morskie, 
rybki i ptaki.

Za 418,5 mln zł sprzedano w 2020 r. dzieła sztuki 
i antyki. W porównaniu z rokiem wcześniejszym to 
wzrost o 255 mln zł. Najczęściej kupowano obrazy 
(83% obrotów), w większości sprzed 1945 r.

FOT. YOUTUBE (2), ARCHIWUM



Jak skutecznie zatrzymać prywatyzację 
lasów publicznych?

PROF. KAZIMIERZ RYKOWSKI,
były pracownik Instytutu Badawczego 
Leśnictwa

Odpowiedź jest bardzo prosta, a jest 
nią wpisanie do konstytucji zakazu takiej 
prywatyzacji, a także – ponieważ nie mo-
że on być absolutny – wyznaczenie za-
mkniętego katalogu przypadków, w któ-
rych las należący do społeczeństwa może 
zostać przekazany inwestorowi. Warto 
przypomnieć, że w 2014 r. taką propozy-
cję zgłosił ówczesny premier, w odpowie-
dzi na zarzuty opozycji, że jego działania 
zmierzają do sprywatyzowania Lasów 
Państwowych. Wówczas mój instytut 
stworzył zespół złożony z ekspertów 
oraz przedstawicieli wszystkich klubów 
poselskich, który opracował propozycję 
stosownych zmian w art. 74 ustawy za-
sadniczej. Co ciekawe, PiS krytykowało 
naszą propozycję, a Jan Szyszko demon-
stracyjnie opuścił pierwsze spotkanie 
zespołu. Argumentowano, że zapisanie 
listy wyjątków w ustawie otworzy furt-
kę do tego, by partie mające większość 
parlamentarną uchwalały prawo umożli-
wiające przekazywanie własności Lasów 
Państwowych w prywatne ręce. Dziś 

„dobra zmiana” dąży do tego samego, 
co jest chichotem historii i przykładem  
politycznej obłudy.

SYLWIA SZCZUTKOWSKA,
biolożka i aktywistka ekologiczna, 
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

To przewrotne pytanie, ponieważ lasy 
publiczne w Polsce nigdy nie należały do 
społeczeństwa. Są one prywatnym fol-
warkiem przedsiębiorstwa o nazwie La-
sy Państwowe; instytucja zarządzająca 
jedną czwartą powierzchni naszego kraju 
może na niej robić, co chce, ponieważ 
dokumenty regulujące prace w lesie nie 
podlegają zaskarżeniu do sądów, a gospo-
darka leśna została wyłączona z obowiąz-
ków wynikających z ochrony gatunkowej. 
Nielegalna, masowa wycinka Puszczy 
Białowieskiej w 2017 r. przyniosła przebu-
dzenie. O lasy ważne dla przyrody i ludzi 
walczą dziś tysiące osób. Przed Trybuna-
łem Sprawiedliwości UE toczy się sprawa 
przeciw Polsce, mająca na celu włączenie 
kontroli społecznej i wymogów ochrony 
przyrody do gospodarki leśnej. W takich 
warunkach niedawny zamach posłów PiS 
na ideę lasów publicznych, czyli próba  

oddania ich w ręce wielkiego biznesu po-
przez odpowiednią nowelizację ustawy 
o lasach, nie mógł się udać. W tej dyskusji 
za ochroną lasów publicznych ani razu nie 
opowiedziały się Lasy Państwowe. Lasów 
muszą i będą więc bronić społeczeństwo  
i organizacje pozarządowe.

DARIUSZ STANDERSKI,
ekonomista, prawnik, Nowa Lewica

Po pierwsze, nie można dopuścić do 
uchwalenia szkodliwej nowelizacji pra-
wa, umożliwiającej prywatyzację lasów, 
której projekt obecnie znajduje się w Sej-
mie. Komisja na szczęście zarekomen-
dowała jego odrzucenie, ale temat może 
powrócić podczas obrad plenarnych. Po 
drugie, należy ponownie wpisać do usta-
wy przepis: „Lasy stanowiące własność 
skarbu państwa podlegają szczególnej 
ochronie i nie podlegają przekształceniom 
własnościowym”. W 2015 r. Sejm przy 
poparciu Lewicy uchwalił taką zmianę, 
ale Andrzej Duda ją zawetował. Powstrzy-
manie prywatyzacji lasów powinno być 
jedną z pierwszych decyzji przyszłego rzą-
du, wolnego od PiS i weta Andrzeja Dudy.

Not. Michał Sobczyk
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Robert Walenciak

4 czerwca 1989 r. Cóż to było? 
Im dalej od tamtego przełomu, tym 
wyraźniej widać, że wybory te były 
elementem większej całości, wiel-
kiej geopolitycznej zmiany. Ale też 
uświadamiamy sobie, po jak cienkim 
lodzie wówczas stąpano.

Zaczął Gorbaczow

Czy ta zmiana byłaby możliwa bez 
Gorbaczowa? W tamtym momencie 
– nie. Józef Czyrek, wówczas członek 
Biura Politycznego, jeden z najbliż-
szych współpracowników Wojciecha 
Jaruzelskiego, mówił mi o rozmo-
wach z Michaiłem Gorbaczowem 
w Lizbonie i w Moskwie, jeszcze za-
nim zastąpił on Konstantina Czernien-
kę na stanowisku sekretarza general-
nego KPZR. Gorbaczow był wtedy 
sekretarzem ds. międzynarodowych.

– Cieszę się, że staracie się prze-
zwyciężyć swoje trudności – rela-
cjonował słowa Gorbaczowa. – Nas 
to cieszy, dlatego że sami znajduje-
my się w coraz trudniejszej sytuacji. 
Okazuje się, że rozwój ekonomiczno- 
-społeczny, wzrost gospodarczy, któ-
ry notowaliśmy bez przerwy od cza-
sów zakończenia wojny, skończył się. 

Wkroczyliśmy w fazę stagnacji. A to 
oznacza, że państwu grozi głęboka 
zapaść. Nie możemy do tego do-
puścić, musimy szukać dróg wyjścia. 
Bądźcie przygotowani, że nie wasze 
kłopoty będą dla nas najważniejsze, 
że będziemy musieli zająć się naszymi 
wewnętrznymi sprawami.

Gorbaczow dzielił się jeszcze jedną 
refleksją. – My przy tym poziomie roz-
woju nie wytrzymamy narzuconego 
nam tempa zbrojeń. Będziemy prze-
grywać ten wyścig, układ sił będzie 
się zmieniał. Może to doprowadzić do 
dużych zaburzeń międzynarodowych. 
Dlatego zanim to nastąpi, będziemy 
musieli zlikwidować główne napięcia 
w sytuacji międzynarodowej.

– Wróciłem do Warszawy pod wiel-
kim wrażeniem tego, co usłyszałem 
– mówił mi Czyrek. – Zdałem sobie 

sprawę, że czekają nas ogromne 
zmiany. Że Gorbaczow jest gotów iść 
bardzo daleko, demontować istnieją-
cy porządek, podział świata na dwa 
bloki. Że musimy być na to gotowi.

Przy pierwszej sposobności do-
kładnie zreferował tę rozmowę 
gen. Jaruzelskiemu. Ten słuchał z za-
interesowaniem. – Zaproście go do 
Warszawy – polecił.

Zanim zaproszenie trafiło do Mo-
skwy, zmarł Czernienko, a Gorbaczow 
został nowym sekretarzem general-
nym. Myśl, że trzeba zdjąć z imperium 
nadmierne obciążenia, bo inaczej ono 

się zawali, że trzeba szukać jakichś 
nowych rozwiązań, również w sferze 
polityki międzynarodowej, była lejt-
motywem jego rządów.

Jak uratować imperium?

Gorbaczow był w kierownictwie 
ZSRR liderem grupy, która uważała, 
że imperium musi się odnowić we-
wnętrznie, a ze spraw zagranicznych 
zamknąć te, które są balastem. No-
we myślenie w polityce wewnętrz-
nej to były hasła uskorienia, pie-
restrojki, głasnosti… A w polityce 
zagranicznej? 

Po pierwsze, wycofanie się 
z wyścigu zbrojeń. Po co wydawać 
na kolejne rakiety, skoro już te, któ-
rymi Moskwa dysponuje, wystarczą 
do kilkukrotnego zniszczenia Ziemi? 

Wojciech Jaruzelski mówił mi, jak 
wspomagał Michaiła Gorbaczowa 
radą w jego dyskusjach z radziecki-
mi marszałkami (było to już później, 
gdy się zaprzyjaźnili). Gorbaczow 
pytał go jako wojskowego o siłę ar-
senałów. – Odpowiadałem mu, że to 
wystarczy na kilka wojen. A wojsko-
wym zawsze mało.

Po drugie, zamknięcie spraw, któ-
re generowały koszty, a nie przynosiły 
korzyści. Czyli wycofanie się z Afga-
nistanu i z Europy Środkowej, wraz 
ze zgodą na zjednoczenie Niemiec. 
Ekipa Gorbaczowa traktowała te dzia-
łania nie jako porażkę radzieckiej po-
lityki, ale jako przystosowanie się do 
nowej rzeczywistości.

– Gorbaczow pogodził się z prze-
graną w zimnej wojnie, chciał usta-
wić swój kraj w nowych warunkach 
na możliwie korzystnych pozycjach 
– mówił Andrzej Werblan w książce 
„Polska Ludowa”. – Jego celem było 
znormalizowanie stosunków z Za-
chodem. Ale żeby tak się stało, mu-
siał zrezygnować z rywalizacji dwóch 
bloków, czyli z Jałty. Co więcej, jak 
wynika z pamiętników Szewardna-
dzego, od 1987 r. w najbliższym oto-
czeniu Gorbaczowa rozważano opcję 
możliwie szybkiej zgody na zjedno-
czenie Niemiec. Po to, aby w tym 
świecie niepodzielonym na dwa ry-
walizujące bloki odzyskać możliwość 
manewru rosyjsko-niemieckiego 
w polityce światowej i europejskiej. 
To jest tradycja rosyjska. A żeby ta-
ką możliwość odzyskać, nie wystar-
czyło wyrazić zgody na zjednoczenie 
Niemiec. Trzeba było dać Niemcom 
gwarancję bezpieczeństwa, polega-
jącą na tym, że między nimi a ZSRR 

Dla nas to była skomplikowana operacja. 
Dla nich – romantyczna rewolucja

4 czerwca 1989: 
tajne porozumienie 

Kremla i Białego Domu

Gra była bardzo skomplikowana. Musieliśmy liczyć się 
z ZSRR, z sąsiadami, z Zachodem, z Kościołem, 
z własnymi kadrami, no i z opozycją.
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znajdą się państwa, które nie są sate-
litami Związku Radzieckiego, ale i nie 
są satelitami Niemiec.

I dodawał: – Te państwa przestały 
przynosić Związkowi Radzieckiemu 
pożytek strategiczny. ZSRR, jako mo-
carstwo rakietowo-nuklearne, stał się 
nietykalny, cały ten obóz, wianuszek 
państw wokół, stał się zatem niepo-
trzebny. Co więcej – trzeba było tam 
trzymać wojsko i za nie płacić. Go-
spodarczo ten wianuszek wasali stał 
się kosztownym obciążeniem. Trzeba 
im było dostarczać po preferencyjnej 
cenie ropę, którą lepiej byłoby sprze-
dawać na Zachodzie. Same kłopoty!

To jest ten zwrot, o którym zadecy-
dowano na Kremlu. Teraz trzeba było 
go przeprowadzić. A nie było to pro-
ste, przynajmniej z dwóch powodów. 
Pierwszy – Gorbaczow cały czas miał 
w kierownictwie ZSRR przeciwników, 
którzy nie chcieli takich zmian. Zresztą 
w miarę jak polityka Gorbaczowa po-
nosiła porażki, ich pozycja rosła. Co 
skończyło się puczem Janajewa.

Drugą przeszkodą był… Zachód. 
Ani François Mitterrand, ani Margaret 
Thatcher nie chcieli zjednoczonych 
Niemiec. Wojciech Jaruzelski wspo-
minał spotkanie z Margaret Thatcher, 
już z czasów jego prezydentury. Bry-
tyjska premier bardzo mocno go na-
ciskała, by zjednoczeniu się sprzeci-
wiał. Polska – argumentowała – ma ku 
temu historyczny mandat. Jednak ten 

sprzeciw nie mógł być skuteczny. Bo 
zjednoczenia Niemiec chciały i ZSRR, 
i Stany Zjednoczone.

Sojusz Moskwy i Waszyngtonu

Skąd się wziął ten nieoczekiwa-
ny sojusz? Opowiada o tym Józef 
Czyrek: – Myśmy o tym wszystkim 
w ogóle nie wiedzieli. O tym nowym 
sposobie myślenia, zbiegu intere-
sów największych mocarstw. Naiw-
nie wierzyliśmy, że Amerykanie nie 
będą chcieli wzmacniać Niemiec 
zachodnich, dając im przyzwolenie 

na zjednoczenie. I tak samo naiwnie 
wierzyliśmy, że Związek Radziecki nie 
przesunie swojej 300-tysięcznej armii 
znad Łaby z powrotem za Bug. To był 
niemal dogmat. O tym, że jest inaczej, 
dowiedziałem się trochę przypadko-
wo. Otóż od czasu do czasu spotyka-
łem się z ambasadorem Szwecji. To 
był ciekawy człowiek, socjaldemokra-
ta, doświadczony w sprawach mię-
dzynarodowych. Rezydował w War-
szawie, ale często jeździł do Kijowa, 
do Mińska, obserwował cały Wschód. 
Spotkaliśmy się na obiedzie, w pew-
nym momencie zaczęliśmy mówić 

o zjednoczeniu Niemiec i ja wtedy po-
wiedziałem, że jest ono nierealne. Bo 
ani Związek Radziecki tego nie chce, 
ani Amerykanie, bo przecież to by 
zmieniło układ sił. A on wtedy powie-
dział wprost: „Ma pan stary sposób 
myślenia i starą wiedzę”. I wyłożył 
mi sytuację. Otóż w tym czasie ame-
rykańska gospodarka zaczęła mieć 
pewne trudności i ekonomiści wska-
zywali, że jej głównym konkurentem 
jest gospodarka zachodnioniemiecka. 
Biznes amerykański i ekonomiści za-
częli więc naciskać, by administracja 
zatrzymała jakoś niemiecką ekspan-
sję. Wtedy zrodziła się koncepcja, że 
najlepiej będzie, by została ona skie-
rowana do wewnątrz, na tereny zaco-
fanej NRD. No ale żeby tego dokonać, 
trzeba było wpierw porozumieć się ze 
Związkiem Radzieckim na temat zjed-
noczenia Niemiec… 

– Kiedy Jaruzelski i jego współpra-
cownicy zorientowali się, że toczy się 
taka gra?

– Nigdy! Główni partnerzy tych 
rozmów trzymali je w tajemnicy. A my 
nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. 
W ogóle jednym z wielkich obciążeń 
polskiej polityki był nasz polono-
centryzm, myślenie w kategoriach  
polskiej parafii.

Ostrożność Jaruzelskiego

Co więc kierowało Jaruzelskim, że 
rozpoczął demontaż systemu? Znaki, 
że Moskwa luzuje.

– Kierownictwo miało swoje infor-
macje. Przecież na naradzie I sekre-
tarzy, tajnej, Gorbaczow oświadczył 

wyraźnie i jednoznacznie: wybaczcie 
towarzysze, my doktryny Breżniewa 
nie uważamy już za wiążącą. Nie licz-
cie na to, że będziemy was wyciągać 
z opresji. Każda partia odpowiada za 
swój kraj – wyjaśnia Czyrek.

Różnie w różnych krajach ten 
sygnał odebrano. W niektórych 
zdecydowano się na przeczekanie 
Gorbaczowa, który słabł w oczach. 
W Polsce – na wykorzystanie, jak wte-
dy się wydawało, okienka historii.

– W mniejszym gronie, kiedy przy-
gotowaliśmy się do wysłuchania 
„Dziennika”, zapytałem Jaruzelskiego, 

Wojciech Jaruzelski wspierał Michaiła Gorbaczowa radą w jego dyskusjach 
z radzieckimi marszałkami.

Józef Czyrek: Myśmy o zbiegu interesów 
największych mocarstw w ogóle nie wiedzieli.
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czego najbardziej się boi – opowia-
da Andrzej Gdula, wtedy sekretarz 
KC PZPR, kierownik Wydziału Spo-
łeczno-Prawnego KC, jeden z najbar-
dziej zaufanych ludzi generała. – A on 
odpowiedział tak: „Kocham Rosjan, 
to są dobrzy ludzie. Ale mam zupeł-
ny brak zaufania do działań imperium 
i władz. Przerobiliśmy Węgry, przero-
biliśmy Czechosłowację. A polskiej 
krwi już tyle przelaliśmy w historii, że 
nie powinniśmy jej więcej przelewać. 
Nigdy bym sobie tego nie darował. 
Dlatego – spokojnie”.

Tę ostrożność Jaruzelskiego często 
podkreśla Stanisław Ciosek. – Był jak 
kot. Zawsze tą łapą sprawdził, zanim 
się posunął – to częste jego porów-
nanie. A generał chciał się posunąć…

Kiedy więc zaczęły się rozmo-
wy z opozycją? Tę datę o tyle trud-
no ustalić, że wszystko przebiegało 
bardzo miękko, od spotkań niewie-
le znaczących po poufne rozmowy. 
Prowadzono je dwoma kanałami 
– Józef Czyrek rozmawiał z Andrze-
jem Stelmachowskim, swój kanał 
miał gen. Czesław Kiszczak. Były też 
zespoły analityczne, trójka Ciosek- 
-Pożoga-Urban oraz zespół w MSW 
kierowany przez płk. Wojciecha 
Garstkę. Tak przygotowywano Okrą-
gły Stół. I wybory. 

– Sytuacja dojrzała do decyzji 
w grudniu 1988 r. – wspomina Gdu-
la. – Przyleciał Ciosek. Jest zgoda! 
Ruszamy! Zaczęły się u nas roz-
mowy. Pamiętam jedno ze spotkań 
u Jaruzelskiego. Czyrek, Ciosek, Kisz-
czak… I generał zaczął: „Nie ma co 

deliberować, jest dobry czas. Jest 
Gorbaczow, który dał nam wolną rękę. 
A my musimy znaleźć rozwiązanie, bo 
za nas nikt tego nie zrobi”.

Jednym z elementów tego roz-
wiązania, bezpieczników, które 
Jaruzelski montował, był udział 
w Okrągłym Stole Kościoła. Am-
basadorem w Rzymie był Jerzy 
Kuberski, który skontaktował się 
z Janem Pawłem II. Poinformował, 
że będą rozmowy rząd-opozycja i że 
Kościół powinien w nich uczestni-
czyć. Papież wyznaczył bp. Tadeusza 

Gocłowskiego oraz księży Bronisława 
Dembowskiego i Alojzego Orszulika.

Potem, już podczas obrad, Orszulik 
wyróżniał się tym, że pilnie stenogra-
fował. – Zapytałem go pewnego razu, 
czy episkopat będzie to czytał – mówi 
Gdula. – Obruszył się: „Żaden episko-
pat, to jedzie do Rzymu!”.

Czego bała się opozycja?

Tak obie strony krok po kroku zbli-
żały się do siebie. Przy czym ani jed-
na, ani druga nie miała świadomości, 
w jakiej naprawdę grze uczestniczy.

– Owszem, ja dziś wiem, że oni to 
zrobili z powodu pierestrojki – mówił 
Karol Modzelewski w „Polsce Ludo-
wej”. – I mieli zielone światło od Mo-
skwy, o czym nasi nie za bardzo wie-
dzieli. Nie ma o czym mówić, gdyby 
nie było Gorbaczowa, Jaruzelski w ży-
ciu na coś takiego by się nie zdecy-
dował. Ale wtedy uważaliśmy, że gra 
jest wewnętrzna, że jest kryzys, chcą 
nas wciągnąć do współpracy i obar-
czyć za niego współodpowiedzial-
nością, zachowując sobie wszystkie 
dźwignie władzy.

Innymi słowy, Jaruzelski wiedział, 
że na rozmowy z opozycją, na Okrą-
gły Stół, na czerwcowe wybory, może 
sobie pozwolić. Bo Gorbaczow to ak-
ceptuje. Ale nie wiedział, gdzie koń-
czy się granica akceptacji Kremla. Ani 
jak mocna jest pozycja samego Gor-
baczowa. Nie wiedział też, że ta zgoda 
to element większej gry Kremla, któ-
rej głównym założeniem jest likwida-
cja bloków w Europie i zjednoczenie 
Niemiec. I, na końcu, współpraca 
niemiecko-rosyjska.

A opozycja wiedziała jeszcze 
mniej, brała to, co Jaruzelski jej da-
wał, o innych sprawach specjalnie nie 
myśląc. Dlatego tak bardzo zaskoczo-
na była wynikami czerwcowych wy-
borów, upadkiem listy krajowej i tym, 
że zmienia to zupełnie układ sił. Że 
oto władza wpada jej w ręce, a na 
czele nowego rządu musi stanąć Ta-
deusz Mazowiecki, ten sam, który po 
wyborach, w lipcu 1989 r., pisał, że 
Solidarność do rządzenia jest nieprzy-
gotowana i nie powinna władzy brać.

Wszyscy byli zaskoczeni rozwijają-
cą się sytuacją. Wszyscy – w Warsza-
wie. Bo w Moskwie i Waszyngtonie 
widziano to zupełnie inaczej. 

W tej optyce wybory 4 czerwca 
miały być początkiem zmian w Euro-
pie Środkowej. Najszybciej zoriento-
wał się w tej grze Nicolae Ceauşescu, 
który podczas spotkania Doradczego 
Komitetu Politycznego Państw Stron 
Układu Warszawskiego domagał się 

Gorbaczow miał dziewięć spotkań z przywódcami amerykańskimi. 
Nz. z George’em Bushem 31 maja 1990 r. 

FOT. SPUTNIK/EAST NEWS, ABACA/PAP

Na tajnej naradzie I sekretarzy Gorbaczow oświadczył: 
My doktryny Breżniewa nie uważamy już za wiążącą. 
Nie liczcie na to, że będziemy was wyciągać z opresji.
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interwencji w Polsce. By bronić socja-
lizmu. Być może wydał w ten sposób 
wyrok na siebie… Bo Gorbaczow był 
zdecydowany na inną drogę. A i na-
stroje społeczne w Polsce, a potem 
w innych państwach regionu, były 
już rozhuśtane. 

Zmiana miała nastąpić, i to bez 
zbędnych napięć. Gdy więc w Polsce 
mieliśmy krótki kryzys związany ze 
sporem, kogo wybrać na prezyden-
ta, przyjechał do Warszawy prezy-
dent USA George Bush i osobiście 
namawiał Wojciecha Jaruzelskiego, 
by kandydował. Bo w roli prezydenta 
będzie najlepszym gwarantem zmia-
ny. I w kraju, i w ZSRR.

Węgierski ślad

– Upieram się przy tym, że to dwa 
hegemoniczne mocarstwa odegrały 
w tej przemianie decydującą rolę, im 
też zależało na uniknięciu awantury, 
więc skutecznie to przeprowadziły – 
to słowa Andrzeja Werblana. – Wszę-
dzie, nie tylko w Polsce. A w Polsce, 
gdy groziła awantura z powodu wy-
ników I tury, skutecznie to uspokoili.

– Gorbaczow z Bushem? Ręka 
w rękę?

– Gorbaczow miał dziewięć spo-
tkań z przywódcami amerykańskimi. 
Ich rezultatem był szereg pisanych 
porozumień dotyczących rozbrojenia. 
Natomiast musiały temu towarzyszyć 
niepisane porozumienia dotyczące 
wycofania się z Jałty. To oczywiste. 
Był to rodzaj nieformalnego trakta-
tu pokojowego po przegranej przez 
ZSRR zimnej wojnie.

– Że Moskwa wycofuje się z Euro-
py Środkowej?

– Wydaje się, że porozumienia te 
nie przewidywały kapitulacji kom-
pletnej. Zakładano, że w strefie Jałty 
powstanie coś pośredniego i w dro-
dze pokojowej. Wiele za tym prze-
mawia. W dwóch tylko krajach prze-
miany miały swój wewnętrzny napęd 
– w Polsce i na Węgrzech. W pozo-
stałych – nie. Ale wszędzie tam, gdzie 
nie miały, Związek Radziecki użył 
własnych wpływów, żeby je pobu-
dzić. W NRD po prostu zorganizował 
antyhoneckerowski pucz. A przed-
tem zdestabilizował, w porozumie-
niu z Węgrami, sytuację wewnętrz-
ną w NRD, umożliwiając emigrację 
poprzez Węgry. Nigdy nie chciało 
mi się wierzyć, że Węgrzy otworzyli 
dla NRD-owców swoje granice na 

Zachód w czasie wakacji bez zgody 
Związku Radzieckiego czy też wbrew 
niemu. Ale dopiero w 2001 r. na kon-
ferencji w Miedzeszynie, zorganizo-
wanej przez prof. Paczkowskiego, 
zostało to potwierdzone. Przyjechali 
z referatami Rosjanie i Węgrzy i oka-
zało się, że oni to uzgodnili. Węgrzy 
w 1989 r. uzyskali na otwarcie grani-
cy przyzwolenie Moskwy. A to zna-
czy, że Moskwa chciała zdestabilizo-
wać NRD. Dlaczego i po co? Sądzę, 
że szło o sprawy najwyższej wagi, że 

wzięto kurs na zjednoczenie Niemiec 
i musiano w tym celu usunąć w NRD 
twardy reżim i zastąpić go bardziej 
otwartym. Takie aksamitne przejście 
udało się wszędzie, z wyjątkiem Ru-
munii i Jugosławii. Czyli z wyjątkiem 
dwóch krajów, które były najbardziej 
niezależne. W Rumunii władza była 
niezależna od Związku Radzieckiego, 
a opozycji, która byłaby podatna na 
wpływy np. Stanów Zjednoczonych, 
w ogóle nie było. Ceausescu roz-
strzelali oficerowie w odległej ba-
zie lotniczej. Nie zlinczował go lud! 
Przypuszczam, że za tym krwawym 
przewrotem stała radziecka agentu-
ra. I sądzę, że działała z dwóch pobu-
dek. Radzieccy mieli powody, żeby 
na Ceauşescu się zemścić. Ale moim 
zdaniem nie to zdecydowało – mu-
siał ich zaniepokoić charakter ludo-
wej rebelii, która się tam rozpoczęła. 
I w tamtej sytuacji drastyczna roz-
prawa z dyktatorem była narzędziem 
uspokojenia nastrojów.

To my? Czy oni?

Dzień po podpisaniu porozumień 
Okrągłego Stołu Margaret Thatcher 
rozmawiała z Michaiłem Gorbaczo-
wem w Londynie. Dokumenty z tego 
spotkania zostały opublikowane parę 
lat temu przez George Washington 
University. Thatcher mówiła: „Naj-
bardziej interesujące rzeczy dzieją 
się w Polsce. Spotkałam się z Wojcie-
chem Jaruzelskim. Jest znaczącym 
i uczciwym politykiem, który robi 
wszystko dla swojego kraju w tym 
bardzo trudnym momencie rozwoju. 
Spotkałam się z przywódcami Soli-
darności i wielokrotnie radziłam im, 
aby dążyli do dialogu z rządem i nie 
ograniczali się do konfrontacji”.

Po raz kolejny rozmawiała z Gorba-
czowem niecałe dwa tygodnie po po-
wstaniu rządu Tadeusza Mazowieckie-
go, 23 września 1989 r. w Moskwie. 
Przyznawała wtedy: „Byłam pod 
wielkim wrażeniem odwagi i patrio-
tyzmu gen. Jaruzelskiego w Polsce. 
Rozumiem pańskie stanowisko tak: 
opowiada się pan za tym, aby każdy 
kraj wybierał własną drogę rozwoju, 
tak długo jak nienaruszony pozosta-
nie Układ Warszawski. Doskonale ro-
zumiem to stanowisko”.

Dla wielkich tego świata najważ-
niejsze zatem było, że zmiany w Eu-
ropie Środkowej odbywały się w spo-
sób kontrolowany, krok po kroku. 
I bardzo na tym wszystkim zależało.

•
– Ten mit, że Polacy sami obali-

li komunizm, zdecydowali o losach 
świata, nie trzyma się kupy – komen-
tował Józef Czyrek. – To jest nadęty 
polonocentryzm. Opozycja miała 
w 1989 r. znaczną przewagę i jeden 
jedyny cel – obalić nas i objąć wła-
dzę. Myśmy mieli bardziej skompliko-
waną grę – musieliśmy liczyć się ze 
Związkiem Radzieckim, z sąsiadami, 
z Zachodem, z Kościołem, z własny-
mi kadrami, no i z samą opozycją. 
Pilnować, żeby tu się nie chybotało. 
Opozycja grała na ślepo. Trochę lepiej 
tę sprawę widział Geremek, bardziej 
wyważony był, wydaje się, Wałęsa 
– z chłopskim instynktem wyczuwał, 
co jest możliwe, co jest realne. A ci 
romantycy, łącznie z Kuroniem… Dla 
nas to była skomplikowana operacja. 
Dla nich – romantyczna rewolucja.

Robert Walenciak 
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Mit, że Polacy sami obalili komunizm, to nadęty polonocentryzm.
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Marek Czarkowski

Czy to musiał być szok dla mini-
strów rządu premiera Morawieckie-
go? 21 maja br. wiceprezes Trybuna-
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
sędzia Rosario Silva de Lapuerta 
wydała postanowienie w sprawie 
o sygnaturze C-121/21 R, którym 
nasz kraj został zobowiązany do nie-
zwłocznego zaprzestania wydobycia 
węgla brunatnego w kopalni Turów. 
W praktyce oznaczało to zamknięcie 
elektrowni wchodzącej w skład hol-
dingu Polska Grupa Energetyczna.

Natychmiast  posypały s ię 
oświadczenia, że wyrok nie zostanie 
wykonany, że „Trybunał ostatecznie 
się skompromitował”. I że pewnie 
jest to czesko-niemiecko-rosyjski 
spisek, który ma uzależnić nasz kraj 
od dostaw obcej energii elektrycznej 
i rosyjskiego gazu.

Skarga do TSUE i postanowienie 
Trybunału to punkt zwrotny w toczą-
cych się od kilku lat negocjacjach 
między Polską a Czechami w spra-
wie przyszłości Kopalni Węgla Bru-
natnego Turów.

Jak to się robi nad Wełtawą

O tym, że z kopalnią Turów bę-
dą problemy, Czesi wiedzieli od lat. 
Tamtejsze złoża są eksploatowane 
metodą odkrywkową od roku 1904. 
Mieszkańcy regionu od dawna ob-
serwowali systematyczne obniża-
nie się poziomu wód gruntowych 
i degradację środowiska naturalne-
go. Władze dysponowały opiniami, 
z których wynikało, że negatywne 
zjawiska będą się nasilały. Wiedzia-
no, że Polska Grupa Energetyczna 
planuje zabiegi o przedłużenie kon-
cesji na wydobycie węgla brunatne-
go do roku 2044.

20 stycznia 2016 r. wojewoda li-
berecki Martin Půta oświadczył, że 
na skutek rozbudowy turowskiej 
odkrywki w przygranicznych miej-
scowościach Hrádek nad Nisou, 
Chrastava, Frýdlant i w okolicach 
zabraknie w przyszłości wody pitnej. 

Koszt budowy instalacji, które za-
pewniłyby zaopatrzenie tych tere-
nów w wodę, oszacował na 3 mld 
koron. Problem został szeroko na-
głośniony przez media.

Czesi twierdzą dziś, że już wte-
dy zwrócili się do strony polskiej 
z prośbą o wyjaśnienia. Ta zaś, jak 
miał powiedzieć w lutym 2016 r. 
Richard Brabec, ówczesny minister 
środowiska w rządzie Bohuslava 
Sobotki, oświadczyła, że plany roz-
budowy kopalni Turów nie zostały 
jeszcze zatwierdzone. Brabec miał 
też otrzymać obietnicę uzupełnie-
nia informacji na ten temat i pod-
jęcia wspólnych działań. 10 marca 
2016 r. „w uznaniu znamienitych 
zasług w rozwijaniu polsko-czeskiej 
współpracy” minister został odzna-
czony przez prezydenta Andrze-
ja Dudę Krzyżem Komandorskim 

z Gwiazdą Orderu Zasługi Rze-
czypospolitej Polskiej. Co jednak 
nie przyczyniło się do rozwiązania 
problemów z kopalnią. Dopiero 
w połowie grudnia 2016 r. premier 
Sobotka po rozmowach z premier 
Beatą Szydło doczekał się powołania 

W Turowie Praga pokazała Warszawie, 
jak należy dbać o swoje interesy

W maju 2019 r. Rada Miasta Bogatynia podjęła 
uchwałę o rozszerzeniu o ponad 14 ha odkrywkowej 
eksploatacji górniczej kopalni Turów. 

Czesi rozegrali nasz rząd koncertowo. A w ostatnich dniach, 
na oczach całej Europy, poniżyli premiera Morawieckiego.

TO NIE JEST CZESKI FILM
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polsko-czeskiej grupy roboczej. Po 
czym znów – jak twierdzą Czesi – 
sprawy utknęły w martwym punkcie.

W marcu 2018 r. nowy rząd pre-
miera Andreja Babiša zdecydował 
o przeznaczeniu 60 mln koron na 
inwestycje związane z gospodar-
ką wodną na Pogórzu Frydlanc-
kim. Miały je otrzymać tamtejsze 
spółki wodociągowe na budowę 
nowych instalacji. A Czesi zaczęli 
skrupulatnie gromadzić dokumen-
tację, która wzmacniałaby ich sta-
nowisko w spodziewanym sporze 
ze stroną polską. 

Na początku lipca 2019 r. wspo-
mniany już wojewoda liberecki Mar-
tin Půta odwiedził ambasadę polską 
w Pradze, by poinformować, że 
przyjęta pod koniec maja uchwała 
rady miejskiej Bogatyni zezwalająca 
na rozszerzenie o ponad 14 ha od-
krywkowej eksploatacji górniczej ko-
palni Turów zapadła bez rozpatrze-
nia skarg, które składano zgodnie 
z procedurą transgranicznej oceny 
wpływu na środowisko naturalne. 

Warszawa jednak wyraźnie 
ożywiła się dopiero we wrześniu 
2019 r., gdy doszło do konsultacji 
z udziałem urzędników i ekspertów 
reprezentujących obie strony. Nie 
byliśmy skłonni do ustępstw. Czesi 
wiedzieli o staraniach PGE o prze-
dłużenie koncesji i obawiali się, że 
Polacy będą przeciągali negocjacje, 
by stworzyć jak najwięcej faktów 
dokonanych. 

W połowie listopada 2019 r. w tej 
samej sprawie interweniowało cze-
skie Ministerstwo Środowiska. 
Dysponowało opinią wydaną we 
współpracy z władzami wojewódz-
twa libereckiego oraz Czeską Służbą 
Geologiczną. Nasi sąsiedzi ostrze-
gli, że jeśli Polska zdecyduje się na 
rozszerzenie wydobycia, będą się 
domagali rekompensaty za ewentu-
alne szkody oraz budowy tamy, któ-
ra uniemożliwiałaby obniżanie się 
poziomu wód gruntowych.

Eurodeputowani 
poparli Czechów

21 stycznia 2020 r. Wojciech Rej-
man, regionalny dyrektor ochrony 
środowiska we Wrocławiu, na wnio-
sek PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA wydał decyzję 
o uwarunkowaniach środowisko-
wych dla kontynuacji eksploatacji 

złoża węgla brunatnego Turów. 
Czesi uznali, że otwiera to drogę do 
rozbudowy kopalni. Zapowiedzieli,  
że władze regionu libereckiego będą 
się odwoływały od tej decyzji i go-
towe są wnieść sprawę do sądu. 
Strony polskiej to nie powstrzymało.

W tej sytuacji w czerwcu czescy 
prawnicy zaproponowali złoże-
nie skargi do Komisji Europejskiej. 
14 lipca członkowie Komisji Petycji 
Parlamentu Europejskiego zajęli się 
złożonym przez współpracującego 
z władzami województwa liberec-
kiego prawnika Jiříego Vozáka doku-
mentem „w sprawie niebezpieczeń-
stwa utraty wody pitnej w regionie 
Liberca w Republice Czeskiej z po-
wodu rozbudowy kopalni węgla bru-
natnego w Turowie”. Eurodeputo-
wani PiS, Anna Zalewska i Kosma 
Złotowski, krytycznie odnieśli się 
do zarzutów Vozáka i przedstawili 
drugą petycję, tym razem w obro-
nie kopalni Turów, pod którą pod-
pisało się 30 tys. obywateli Polski, 
Niemiec i Czech. Eurodeputowani 
poparli jednak Czechów i wezwa-
li Komisję Europejską do podjęcia 
zdecydowanych działań przeciw Pol-
sce. KE chciała dać stronom szan-
sę na wypracowanie kompromisu 
i dopiero w grudniu 2020 r. miękko 
stwierdziła, że Polska nieprawidłowo 
oceniła wpływ kopalni na środowi-
sko i w niewystarczającym stopniu 
poinformowała o swoich planach 
Czechów oraz Niemców. 

Nieco wcześniej, w październi-
ku 2020 r., o kopalni Turów rozma-
wiali ministrowie spraw zagranicz-
nych Czech i Polski, Tomáš Petřícek 
i Zbigniew Rau. W atmosferze wza-
jemnego zrozumienia dygnitarze 
wyrazili zainteresowanie dalszymi 
negocjacjami. A potem sprawa ru-
szyła z kopyta, ale niekoniecznie 
w dobrym dla nas kierunku.

12 lutego 2021 r. czeskie MSZ 
stwierdziło, że Praga domaga się 
od Polski budowy instalacji, która 
będzie chroniła tereny przygranicz-
ne przed pyłem, i zrekompensowa-
nia strat wody. Chce też rozmawiać 
o budowie alternatywnych źródeł 

zaopatrzenia w wodę oraz stwo-
rzyć fundusz, który finansowałby 
podobne mniejsze przedsięwzięcia. 
Równocześnie proponuje powoła-
nie międzyrządowej komisji, która 
na bieżąco będzie oceniała wpływ 
kopalni Turów na środowisko.

17 lutego premierzy Morawiecki 
i Babiš spotkali się w Krakowie na 
jubileuszowym szczycie szefów rzą-
dów z okazji 30-lecia Grupy Wyszeh-
radzkiej. Czy rozmawiali na temat 
Turowa, nie wiadomo. W każdym 
razie dziewięć dni później Czechy 
złożyły pozew przeciw Polsce do 
Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Poprosiły o rozpatrzenie sprawy 
w pierwszej kolejności, biorąc pod 
uwagę wpływ kopalni na mieszkań-
ców. Pozew zawierał także wezwanie 
do wstrzymania wydobycia węgla 
w Turowie do czasu podjęcia decyzji 
przez sąd unijny.

28 kwietnia minister klimatu i śro-
dowiska Michał Kurtyka przedłużył 
termin obowiązywania obecnej kon-
cesji na wydobywanie węgla brunat-
nego i kopalin towarzyszących ze 
złoża Turów do 2044 r., co Czechów 
jeszcze bardziej zdenerwowało.

Wreszcie 21 maja sędzia Rosario 
Silva de Lapuerta wydała wiadome 
postanowienie…

FOT. GRAŻYNA MYŚLIŃSKA/GOŚĆ NIEDZIELNY/FORUM, ARTUR BARBAROWSKI/EAST NEWS

17 lutego premierzy Morawiecki  
i Babiš spotkali się na szczycie szefów 
rządów państw Grupy Wyszehradz-
kiej, a dziewięć dni później Czesi 
złożyli skargę do TSUE.
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Szwejkowie znad Wisły

Wgląd w działania strony pol-
skiej daje stenogram z 30 marca br. 
ze wspólnego posiedzenia trzech 
sejmowych komisji: ds. Energii, 
Klimatu i Aktywów Państwowych, 
Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa oraz Spraw Za-
granicznych. Obraz, jaki wyłonił się 
z zapisu obrad owego gremium, nie 
napawa optymizmem.

Wywołany do odpowiedzi dyrek-
tor Departamentu Polityki Europej-
skiej MSZ Henryk Litwin zapewnił, 
że resort włączył się w negocja-
cje ze stroną czeską w roku 2020. 
Wcześniej była to domena resortu 
klimatu i środowiska oraz Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, a konkretnie 
pionu, którym kierował minister Kon-
rad Szymański. Litwin wspomniał 
o wizytach w Pradze ministrów 
Czaputowicza, a następnie Raua, 
w trakcie których podejmowane były 
działania zmierzające do osiągnięcia  

porozumienia. Ale, jak zaznaczył, 
„raczej poprzez promowanie wiedzy 
o tym, co ze strony polskiej zostało 
wykonane, aby obawy strony cze-
skiej uśmierzyć”. 

Innym działaniem ministra 
Zbigniewa Raua było przeprowa-
dzenie w październiku 2020 r. „kon-
ferencji prasowo-informacyjnej na 
temat działań podejmowanych przez 
stronę polską w sprawie Turowa, 
o których czeska opinia publiczna 
w ogóle nie była poinformowana, jak 
na przykład budowa tak zwanej kur-
tyny zabezpieczającej, wielkiej, wie-
lomilionowej inwestycji, którą strona 
polska rozpoczęła”.

Dyrektor Litwin miał trudne zada-
nie. Minister Rau nie należy do orłów. 
Co gorsza, w latach 2018-2020 sytu-
acja w naszej ambasadzie w Pradze 
była tragikomiczna. Ambasadorem 
RP w Czechach była Barbara Ć. Dziś 
tak należy o niej pisać, gdyż prokura-
tura postawiła jej zarzuty mobbingu 
i dyskryminacji pracowników. W lip-
cu 2019 r. zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa złożył 
Andrzej Papierz, ówczesny dyrektor 
generalny służby zagranicznej i jed-
na z najważniejszych figur w naszej 

dyplomacji. Prezydent Duda odwołał 
panią ambasador na początku czerw-
ca 2020 r. Czesi wiedzieli, jaki przez 
niemal rok był status Barbary Ć. Co 
więc mogła ona załatwić? I co mogli 
zrobić pracownicy naszej placówki 
w Pradze? Nie mieli głowy do jakiejś 
tam dużej dziury w Turowie. 

Litwin zaznaczył, że gdy MSZ do-
wiedziało się o skierowaniu przez 
Czechów sprawy do TSUE, minister 
Rau natychmiast poprosił swojego 
kolegę, ministra Tomáša Petřícka, 
aby ten zaangażował się w nią. Wte-
dy jednak „nastąpiło bardzo ostre 
pogorszenie się sytuacji epidemicz-
nej w Czechach i na nasze kolejne 
pytania, kierowane już przez amba-
sadę, o możliwości kontynuowania 
tamtej sprawy nie otrzymywaliśmy 
odpowiedzi. I na tym dzisiaj stoimy”.

Nie powinno zatem dziwić, że 
Litwin wskazywał kolegów z resor-
tu klimatu i środowiska jako lepiej 
zorientowanych w materii. I rzeczy-
wiście, podsekretarz stanu, główny 

geolog kraju Piotr Dziadzio, ujawnił 
posłom więcej szczegółów. Mówił 
o zaangażowaniu pracowników mi-
nisterstwa w „szczery, otwarty i bar-
dzo intensywny” dialog z Czechami. 
Zapewniał, że chcieliśmy polubow-
nego załatwienia tej kwestii. Nato-
miast druga strona – przekonywał 
– w korespondencji ciągle wysuwa-
ła roszczenia. I te roszczenia były 
coraz większe. 

Wiceminister Dziadzio określił je 
mianem koncertu życzeń, dotyczą-
cych „finansowania różnego typu in-
westycji, które kompletnie nie mają 
związku z potencjalną czy teoretycz-
ną ucieczką wody ze strony czeskiej 
na stronę polską, łącznie z propozy-
cjami budowy wodociągów”. „Już 
teraz to jest jakieś 10 mln euro, a do-
celowo ok. 60 mln euro – stwierdził. 
– Strona czeska nadal mówi, że nie 
ma problemu z wycofaniem skargi 
i rozmową na ten temat, ale oczeku-
je konkretnych działań finansowych”.

Jeśli to prawda, to Czesi rozegrali 
nasz rząd koncertowo. A w ostatnich 
dniach, na oczach całej Europy, po-
niżyli premiera Morawieckiego, który 
najpierw zmuszony był podjąć nego-
cjacje z premierem Babišem, potem 

zaś publicznie oświadczył, że spra-
wę załatwił – za jakieś 45 mln euro 
– i Praga wycofa sprawę z TSUE. 

Premier obiecał też Czechom, że 
PGE do jesieni br. kosztem 17 mln zł 
wybuduje w pobliżu miejscowości 
Uhelná, po polskiej stronie, rodzaj 
umieszczonego pod ziemią ekra-
nu zabezpieczającego o długości 
1,1 tys. m i głębokości od 65 do  
117 m, przez który woda nie bę-
dzie mogła się przecisnąć z Czech 
na teren kopalni. Ciekawe, że ta in-
westycja miała być zrealizowana 
dopiero w 2023 r. Okazało się, że 
można szybciej.

Andrej Babiš najwyraźniej te-
go nie docenił, bo zrewanżował 
się oświadczeniem, że pozwu nie 
wycofa i na razie nie ma żadnego 
porozumienia. Po czym nastąpi-
ła seria dziwacznych tłumaczeń ze 
strony polskiej, z których wynika-
ło, że rozmowy się toczą albo będą 
toczyły itd. 

Dlaczego do tego doszło? Bo nasi 
politycy nie rozumieją, że południo-
wi sąsiedzi za nami nie przepada-
ją. Mówią o nas Polský obchodník 
(polski handlarz). Kilka lat temu sieć 
T-Mobile przygotowała spot rekla-
mowy, w którym przebrany za jo-
dełkę, mówiący z silnym akcentem 
cwaniak wciska Czechowi zepsuty 
smartfon. Po interwencji naszej am-
basady spot został zdjęty.

Także kilka lat temu czeski resort 
rolnictwa mocno nagłaśniał niepra-
widłowości wykryte przez służby 
weterynaryjne i sanitarne w związ-
ku z importem polskiej żywności. 
Najsłynniejsza była sprawa „dużych 
dawek antybiotyków stosowanych 
przy leczeniu syfilisu i chlamydii, 
wykrytych w mięsie importowanych 
z Polski kurczaków”. Były jeszcze sól 
drogowa w konserwach, pestycydy 
w owocach i warzywach oraz fenylo-
butazon w mięsie końskim. 

Finał sprawy kopalni w Turowie 
był więc łatwy do przewidzenia. 
Teraz przyjdzie nam płacić. Wtedy 
Praga wycofa pozew. Jeśli nie zapła-
cimy – dopadną nas kary. Naszym 
bonzom z MSZ, KPRM, MKŚ i pre-
mierowi Morawieckiemu dedykuję 
mądrość dr. Štrosmajera z serialu 
„Szpital na peryferiach”: gdyby głu-
pota umiała latać, unosilibyście się, 
panowie, jak gołębica.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Południowi sąsiedzi wiedzieli, jaki przez niemal rok był status 
ambasador Barbary Ć. Co więc mogła ona załatwić?
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Rozmawia Jakub Dymek

Czy Polski Ład to 
ład sprawiedliwy?

– Bardziej sprawiedliwy pod 
względem podatków i składek. 
Przynajmniej jeśli się zgadzamy, że 
ci, którzy są zdolni dorzucić się do 
wspólnego przedsięwzięcia w więk-
szym stopniu, rzeczywiście powinni 
to zrobić. I gdy przemawia do nas 
argument, że zamożniejsi mogą nie 
tylko wnieść do systemu większe 
kwoty, ale i składać się na wspólne 
usługi i funkcjonowanie państwa 
w większych proporcjach. Z wyli-
czeń zarówno instytutu CenEA, jak 
i Ministerstwa Finansów wynika, 
że na propozycjach podatkowych 
zawartych w Polskim Ładzie straci 
10% najbogatszych, a zyska 90% 
pozostałych. Na tym etapie może-
my więc powiedzieć, że takie propo-
zycje mogą przywrócić w polskim 
systemie podatkowym odrobinę 
sprawiedliwości. Przynajmniej idą 
w tym kierunku. Bo poprzedni sys-
tem – z perspektywy sprawiedli-
wości społecznej czy redystrybucji 
– sprawiedliwy raczej nie był. 
A teraz wszystkie oczy są zwróco-
ne na klasę średnią, którą oczy-
wiście każdy rozumie, jak chce. 
Jedni kłócą się z drugimi,  
co jest sprawiedliwe i dobre  
dla klasy średniej.

– Każdy myślący polityk powi-
nien mówić, że troszczy się o kla-
sę średnią. Bo co ma innego do 
wyboru? Gdy powie, że troszczy 
się o najbogatszych, to nawet ci za-
rabiający po 10 tys. zł na rękę nie 
będą mu wdzięczni, bo oni mają 
siebie często za średniaków albo 
w ogóle uważają, że ledwo im na 
życie starcza. Gdy zaś powie, że 
robi coś dla biednych, również ma-
ło kto doceni, bo ludzie często nie 
wiedzą, że gdy mowa o biednych, 

to właśnie o nich. Ogłoszenie pro-
gramu dla najbiedniejszych jest 
chyba jeszcze trudniejsze, bo wte-
dy społeczeństwo wyobraża sobie, 
że musi chodzić już nie o nas, tylko 
o bezdomnych.
Czy zatem zmiany w podatkach 
i składkach, jakie proponuje 
aktualnie premier, rzeczywiście są 
korzystne dla klasy średniej? 

– Na wyliczeniach i wykresach 
widzimy, że najwięcej potencjal-
nie zyskują ci w środku stawki, 
w czwartym i kilku kolejnych decy-
lach dochodowych – choć trzeba 
pamiętać, że zarabiający płacę mi-
nimalną też są w tej grupie. Gdy-
bym był rzecznikiem klasy średniej 
– od płacy minimalnej w górę, na 
szóstym decylu kończąc – tobym 
mówił, że plan jest świetny, do-
skonale skalibrowany, bo właśnie 
środek stawki zyskuje najwięcej. 
Gdybym był rzecznikiem ubogich, 
zapytałbym, dlaczego my, ubodzy, 
zyskujemy mniej niż średniacy. Mo-
że trzeba wprowadzić dodatkowe 
świadczenia rekompensujące nam 
zmniejszoną wartość ulg?
A trzeba?

– Świadczenie wychowawcze 
500+ nie było waloryzowane od 
2016 r. Podobnie zasiłki rodzinne 
i dodatki do nich. Zasiłki rodzin-
ne powinny wzrosnąć co najmniej 
o 100%, aby zrekompensować 
uboższym rodzinom korzyści rodzin 
zamożniejszych z usunięcia kryte-
rium dochodowego na jedyne lub 
pierwsze dziecko. Kryteria docho-
dowe z pomocy społecznej i zasa-
dy ustalania poziomu świadczeń są 
pożałowania godne i muszą się ra-
dykalnie zmienić. Kryteria powinny 
być co najmniej o 20% wyższe niż 
minimum egzystencji, a zasiłki okre-
sowe wypłacane w pełnej wyso-
kości, a nie – jak teraz – w połowie.
A gdyby był pan rzecznikiem naj-
bogatszych, to co by pan mówił? 

Czy podnosić podatki tylko 
posiadaczom jachtów i pałaców?

Każdy myślący polityk powinien mówić,
 że troszczy się o klasę średnią

PROF. RYSZARD 
SZARFENBERG

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

– dr. hab., prof. UW w Katedrze 
Metodologii Badań nad Polity-
ką na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Studiów Międzynaro-
dowych UW. Przewodniczący 
Polskiego Komitetu Europej-
skiej Sieci Przeciw Ubóstwu. 
Badacz polityki społecznej oraz 
problematyki ubóstwa i wyklu-
czenia. Autor wielu publikacji 
z zakresu polityki społecznej, 
usług społecznych, nierów-
ności, ubóstwa, marginaliza-
cji i wykluczenia społecznego 
oraz pomocy społecznej i spół-
dzielczości socjalnej.



16 PRZEGLĄD 31.05-6.06.2021

KRAJ

– Wówczas miałbym szeroki ar-
senał argumentów, z których wiele 
właśnie słyszymy. Bogaci krytykują 
potencjalne podwyżki podatków 
z różnych perspektyw. „Jesteśmy 
najbardziej przedsiębiorczą częścią 
społeczeństwa, w największym 
stopniu dokładamy się do dobro-
bytu, dlaczego mamy płacić jeszcze 

więcej w podatkach?”. Eksminister 
Rostowski powtarza, że teraz karani 
będą najbardziej pracowici i utalen-
towani… I tak dalej. 
Ale te argumenty w debacie pu-
blicznej padają wcale nie w obro-
nie najbogatszych, tylko właśnie 
klasy średniej. A pan mówi,  
że klasa średnia zyska. 
Skąd ta przepaść?

– Przypomnę, że zdaniem niektó-
rych i za 15 tys. zł trudno wyżyć. To 
kwestia tego, jak i przez co patrzy-
my na polską klasę średnią. W de-
bacie medialnej jest tendencja, by 
postrzegać ją przez porównanie 
z tym, jak żyje i ile zarabia klasa 
średnia w Niemczech czy we Fran-
cji. Gdy jednak spojrzeć na wylicze-
nia polskiego Ministerstwa Finan-
sów, okazuje się, że ludzie, którzy 
w naszym kraju żyją na poziomie 
klasy średniej w Niemczech czy we 
Francji, znajdują się w górnym de-
cylu, czyli 10% najzamożniejszych 
Polaków. I co oni robią, żeby zredu-
kować ten dysonans poznawczy, że 

zarabiają dużo, ale do Europejczy-
ków z Zachodu im daleko? Mówią 
o sobie, że są klasą średnią, że śred-
nio zarabiają – choć polskie staty-
styki rozkładu dochodów mówią  
co innego.
Zamożni uważają, że żyją gorzej, 
niż wynikałoby to z badań na temat 
faktycznych dochodów? 

– Że osoby bogate uważają się za 
biedniejsze, niż są, to stwierdzony 
fakt. Gdy pytamy w badaniach, do 
jakiej klasy należą, to choć są bar-
dzo zamożne, część odpowiada, że 

do średniej. Bogaci ich zdaniem to 
może milionerzy, ludzie z jachtami 
i pałacami. „U nas bogatych nie 
ma”, myślą. Z tej pozycji można też 
kwestionować cały faktyczny roz-
kład zamożności w społeczeństwie 
i twierdzić, że 15 tys. na rękę to nie-
wiele, gdy aspiruje się przynajmniej 
do 25 tys.

A skoro przy miliarderach i jach-
tach jesteśmy – w Polskim Ła-
dzie nie ma propozycji w rodzaju 
podatku majątkowego czy podatku 
cyfrowego, który dosięgnąłby 
rzeczywiście najbogatszych 
i największych korporacji. 

– Ktoś powie, że oni zawsze 
ominą podatki – zaczną rozliczać 
się inaczej, wyprowadzą zyski al-
bo firmę do innego kraju, do ra-
ju podatkowego. Ja zadaję sobie 
w kontekście najbogatszych inne 
pytanie. Mamy coś takiego jak da-

nina solidarnościowa, prawda? Wy-
nosi ona 4% od dochodu powyżej 
1 mln zł. Dlaczego nie podnieść jej 
do 6%? Wprowadziłoby to do dys-
kusji tych naprawdę bogatych. To 
byłoby posunięcie o tyle korzystne, 
że z zasilanego w ten sposób Fun-
duszu Solidarnościowego finanso-
wane są programy i usługi dla osób 

z niepełnosprawnościami. Choć 
później doszły do tych wydatków 
13. i 14. emerytura oraz 500+ dla 
niesamodzielnych. To jest jednak 
rodzaj podatku celowego od bardzo 
bogatych ludzi na rzeczy, których 
konieczność mało kto kwestionował, 
zanim zaczęto z tego funduszu finan-
sować dodatki do emerytur i rent.
A majątki?

– Co do podatku majątkowego, 
obawiam się, że mielibyśmy jesz-
cze większy problem i kontrowersje 
niż przy daninie solidarnościowej 

czy zwiększeniu progresji. Ta lewi-
cowość PiS jest niespójna i nieko-
niecznie wymierzona w tych, którzy 
najbardziej powinni się dokładać 
do wspólnego przedsięwzięcia, ja-
kim jest państwo. Ale nawet gdyby 
chcieć wprowadzić podatek mająt-
kowy, mogłoby się okazać, że zyski 
z niego wcale nie przewyższają strat 
wynikających ze sprzeciwu społecz-
nego i skomplikowania takiego roz-
wiązania. Nowa ekspertyza Instytutu 
Badań Strukturalnych pokazuje już, 
że w polskich realiach trudno by 
było skonstruować taki podatek, 
który przynosiłby znaczące wpływy 
i jednocześnie nie obciążał ludzi fak-
tycznie niezamożnych, ale posiada-
jących własne mieszkanie.
A czy w Polskim Ładzie chodzi tak 
naprawdę o to, żeby zwiększyć 
redystrybucję i progresję – czyli 
żeby było bardziej po równo – czy 
o postawienie budżetu na nowych 
i lepszych filarach? 

– Logika każe myśleć, że nie-
równości dochodowe raczej się 
zmniejszą, bo to wynika z progresji 
podatkowej i tego wszystkiego, 

o czym rozmawialiśmy wcześniej. 
Ja bym zwrócił jednak uwagę na in-
ny ciekawy manewr. Wyższa składka 
zdrowotna nie będzie odliczana od 
podatku. Co rządowi udaje się dzię-
ki temu osiągnąć? Większe środki 
będą trafiały wprost do NFZ, nawet 
jeśli budżet państwa – a tak wynika 
z szacunków – na początku straci 

z powodu wyższej kwoty wol-
nej. To zmyślna konstrukcja, 
bo można w ten sposób pod-
wyższać nakłady na ochronę 
zdrowia i wywiązać się z obiet-
nic w tym zakresie, a jedno-

cześnie sprawiedliwiej rozłożyć ob-
ciążenia podatkowo-składkowe na 
różne grupy w społeczeństwie. 
Część obserwatorów o lewicowym 
nastawieniu przyjęła te wszyst-
kie propozycje jednoznacznie 
pozytywnie. A mnie ciekawi, czy 
każda progresja jest lewicowa i im 
bardziej te podatki są wygórowane 
dla zamożniejszych, tym z punktu 
widzenia lewicy lepsze.

– Tak się utarło myśleć: lewi-
cowcy chcą wyższej progresji, 
a ich przeciwnicy chcą podatków 

Polski Ład może przywrócić w polskim systemie podatkowym 
odrobinę sprawiedliwości.

Zasiłki rodzinne powinny wzrosnąć co najmniej o 100%.

Kryteria dochodowe z pomocy społecznej i zasady ustalania poziomu 
świadczeń są pożałowania godne i muszą się radykalnie zmienić.
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liniowych. I teraz teoretycznie moż-
na sobie wyobrazić różne lewice, 
które chcą podatków skonstruowa-
nych na różne sposoby. Pamiętamy 
też, jak duże zamieszanie powstało, 
gdy partia Razem wystąpiła z pro-
pozycją najwyższego progu podat-
kowego w wysokości 75%. Można 
więc się spierać, jaki poziom progre-
sji i jak skonstruowanej jest mniej 
lub bardziej lewicowy.

Ale można też powiedzieć, że 
nie ten program czy rząd, który 
wprowadza najwyższe podat-
ki, jest najbardziej lewicowy, 
ale ten, który osiąga dzięki nim 
najlepsze rezultaty. 

– Rezultaty są uzależnione od 
wysokości planowanych wpływów 
i skuteczności w ich zbieraniu. U nas 
np. Ministerstwo Finansów uważa, 
że – uwaga! – budżet po podliczeniu 
zysków i strat dla różnych grup 
społecznych będzie szczuplejszy 
o 5 mld zł. Ale żeby ocenić, co na-
prawdę stanie się w Polsce, musimy 
spojrzeć na cały obraz, a nie na jego 

wycinek. Czyli uwzględnić nie tylko 
resztę propozycji w Polskim Ładzie, 
ale także Krajowy Plan Odbudowy 
i kolejne ramy finansowe UE na lata 
2021-2027. Nie uważam oczywiście, 
że te projekty zwiastują jakąś lewi-
cową rewolucję i że najbliższe lata 
przewrócą nasz porządek instytu-
cjonalny. Ale jeśli traktujemy unij-
ne plany i priorytety poważnie, to 
wszystko, co dotyczy transformacji 

energetycznej, zielonych inwestycji, 
rynku pracy – to są z polskiej per-
spektywy raczej postępowe, socjal-
demokratyczne, lewicowe kroki.
Wierzy pan, że Komisja Europej-
ska będzie pilnować priorytetów 
i zasad wydawania pieniędzy 
z Funduszu Odbudowy, aby nie 
stał się on – jak mówią dziś krytycy 
rządu – funduszem wyborczym
Jarosława Kaczyńskiego?

– Tak, jestem dużo bardziej 
optymistycznie nastawiony do ta-
kiego podejścia. Szczególnie że 
część tych środków będziemy wy-
dawać po roku 2023. Być może 

więc po wygranej dzisiejszej opo-
zycji. Na pewno znajdziemy już 
teraz przykłady środków wyda-
wanych pod dyktando polityczne 
czy marnotrawionych, ale nie jest 
pod tym względem tak źle jak na 
Węgrzech, co może jest słabym po-
cieszeniem. Nie jestem oczywiście 
optymistą totalnym.
Ale nie jest pan również 
totalnym opozycjonistą?

– (śmiech) Wiemy, że ten rząd 
robi wiele złych rzeczy. Istnieje też 
ryzyko, że będziemy coraz mocniej 
konfliktować się z Komisją Europej-
ską. Może więc być gorzej i wtedy 
mój optymizm okaże się bardzo 
naiwny. W Polsce trzeba być euro-
entuzjastą, a nie eurosceptykiem. 
Z perspektywy Skandynawii można 
narzekać, że Unia Europejska jest 
za mało socjaldemokratyczna i zbyt 
przechylona w stronę wspólnego 
rynku. W Szwecji może się wyda-
wać, że część unijnych rozwiązań to 
rodzaj równania w dół. Ale w Pol-
sce, gdzie daleko do standardów 
skandynawskich, jest dokładnie 
na odwrót.

Jakub Dymek
dymek.substack.com

j.dymek@tygodnikprzeglad.pl

Dzięki temu, że wyższa składka zdrowotna nie będzie odliczana 
od podatku, do NFZ będą wprost trafiały większe środki.
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Beata Igielska

Umierał kilka razy, dosłownie. 
Miał ciężką wadę serca, wracał na R 
kardiologiczną co jakiś czas. Gdy już 
wydawało się, że tym razem się nie 
uda, złapał ją za rękę i prosił: „Niech 
pani zadzwoni do żony i powie, że 
ją kocham”. Nie musiała tego robić. 
Wrócił do domu. Następnym razem 
znów stan ciężki. – Jak on walczył 
o życie, jak nie chciał odchodzić... To 
było tyle lat temu... Bronił się, wy-
dawał z siebie takie dźwięki… Gdy 
zobaczyłam wypłaszczone linie na 
monitorach, siadłam przy konsoli 
i zaczęłam ryczeć. Przy nim wciąż 
trwała gorączkowa krzątanina – opo-
wiada Ewa Jarzyło, pielęgniarka 
kardiologiczna ze Szpitala Bródnow-
skiego w Warszawie, w zawodzie od 
40 lat, 29 lat przepracowała na R, od 
2010 r. – pielęgniarka oddziałowa. 
Do natychmiastowego leczenia ma 
kręgosłup i biodro (zwyrodnienia 
kręgosłupa powinny być chorobą 
zawodową pielęgniarek).

– Albo Piotruś i Paweł. Młodziutcy 
tacy, obaj po dwadzieścia parę lat, 
ja miałam wtedy synów w wieku li-
cealnym, tym bardziej przeżywałam 
tragedię tych młodych – wspomi-
na. – Leżeli u nas, czekając na prze-
szczep serca, obaj po ciężkiej grypie. 
Trudno było patrzeć, jak umierają na 
raty. Kardiochirurdzy z całej Polski 
zdzwonili się na konsultacje. Zbli-
żał się długi weekend. Tak bardzo 
wszyscy trzymaliśmy kciuki: może 
znajdzie się serce dla naszego Paw-
ła, może dla Piotra... Nie znalazło 
się. Rodzice nam dziękowali za opie-
kę, mimo wszystko... To było takie 
wzruszające.

Ewa zawsze lubiła pomagać. 
Zresztą musiała to robić, miała cho-
rego brata i pomagała mamie w jego 
pielęgnacji. Z przyjaciółką postano-
wiły, że idą do liceum medycznego. 
A co dziś pcha dziewczyny do tego 
zawodu? Tak jak przed laty: chęć 
pomagania, pewność pracy, ale też 
możliwość wyjazdu za granicę.

– Mimo że każdego roku tyle 
dziewczyn kończy studia, na od-
działach nie widać młodych. Mamy 
wakaty, lepimy grafiki. Jest sobota, 
a mnie ściska w brzuchu, bo muszę 
zrobić grafik na czerwiec. Na biurku 
rozrzucone papierzyska. Są zaległe 
urlopy. Jak nie dam dziewczynom 

odpocząć, pójdą na zwolnienie – 
martwi się Ewa.

Nie wie, czy uda się jej ulepić 
ten grafik. Ratuje się pielęgniar-
kami z Centrum Medycznego Rie-
mer. Na kardiologii zachowawczej 
ma 15 zmianowych, szpitalnych 
pielęgniarek zatrudnionych na umo-
wę o pracę, z czego cztery obec-
nie są na długim zwolnieniu lekar-
skim. Kilka pracuje w dwóch-trzech  
innych miejscach. 

– To wyczerpująca fizycznie praca. 
Ciężko chorych trzeba umyć, zmienić 
pampersa, nakarmić przez sondę, 
odessać wydzielinę z drzewa oskrze-
lowego, wykonać zlecenia lekarskie, 
podać leki doustne, dożylne, podłą-
czyć wlewy kroplowe, przygotować 
chorych do zabiegów, przewieźć na 
zabieg, badanie. To wszystko wyma-
ga czasu. A gdzie wzięcie za rękę, 
pogłaskanie, pocieszenie?

Pacjenci bywają roszczeniowi, 
krzyczą: „Nie przechodzi mi, nie 

będę brał leków, nie pozwolę sobie 
pobrać krwi”. Wielu jest z alzheime-
rem. Rodziny też są roszczeniowe. 
Wyładowują się na pielęgniarce. Zu-
pełnie inaczej rozmawiają z lekarzem.

Na R kardiologicznej jest ciągła 
rotacja. Spokój – i nagle wszystkie 
ręce na pokład. Ratownicy łączą się 
z karetki, pytając, gdzie jest miejsce. 
I pacjent w stanie przedzawałowym 
jedzie prosto na salę hemodynamicz-
ną, udrażnia mu się naczynia krwio-
nośne, często nie dochodzi do zawa-
łu. Wychodzi o własnych siłach. I to 
jest piękne, jak bardzo medycyna po-
szła do przodu. Na oddziale niektórzy 
chorzy leżą długo, trafiają pod respi-
rator. Gdy już nie rokują, szuka się 
dla nich miejsca tylko do pielęgnacji 
albo kieruje do hospicjum.

Podczas wcześniejszych fal covi-
du było naprawdę ciężko. Na oddział 
trafiało wielu pacjentów dodatnich. 
Albo byli po teście bez dodatniego 
wyniku, a w trakcie hospitalizacji 

Gdy pacjent całym ciężarem wiesza się  
na nich, jęczy kręgosłup. Gdy inny  

na nie krzyczy, serce płacze.  
Nazywane strzykawami, pigułami  
mimo wszystko kochają tę robotę

W czepku urodzone
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okazywało się, że jednak są pozy-
tywni, bo np. na SOR mieli kontakt 
z zakażonym.

Ewa: – Trzeba było znaleźć miej-
sce, żeby chorych odizolować. Kole-
żanka biegała w nocy z lekarzem, ja 
non stop na łączu. Covid przeszłam 
ciężko, leżałam w szpitalu na Sza-
serów. Nie mogliśmy zrozumieć, 
dlaczego do otwieranego z wielkim 
hukiem szpitala na Stadionie Na-
rodowym mają trafiać praktycznie 
zdrowi ludzie. Nasi byli ciężko chorzy. 
Dopiero niedawno ich tam przekiero-
wywaliśmy. W początkach pandemii 
mieliśmy mniej ciężko chorych kar-
diologicznie. Bali się przyjeżdżać na 
SOR, bali się wirusa. Po ostatniej fali 
covidu pacjenci już są ciężko chorzy, 
leżą na korytarzu. Jest ich tak dużo, 
że trudno się poruszać, nie mówiąc 
o zrobieniu czegokolwiek. Sytuacja 
przypomina tę na onkologii: odbicie 
rocznych zaniedbań w leczeniu i mak-
symalnie przepełniony SOR. Ostatnio 
ludzie leżą tam po trzy-cztery dni, ta-
ki tłok wszędzie. Trafiła się też chora 
na covid po szczepieniu. Popłoch. 
Sama nie mogłam się doczekać 
szczepionki, ale widzę, że ludzie mi-
mo jej przyjęcia chorują. Po moich 
doświadczeniach nie chciałabym dru-
gi raz przeżywać covidu. Przykre, że 
ci z personelu, którzy nie chorowali, 
niekoniecznie chcą się szczepić.

Na dyżurze na oddziale kardiolo-
gicznym są cztery pielęgniarki i opie-
kun medyczny na ok. 40 pacjentów. 
Mają do obsługi odcinki A i B. Oraz 
ten zwany z przekąsem Ą – przed po-
kojem profesora, bo w trudnej sytu-
acji decyzją lekarza dyżurnego z SOR 
kładzeni są tam chorzy na w pośpie-
chu ustawianych łóżkach. Ci pacjen-
ci także wymagają właściwej opieki. 
A z tym jest coraz większy problem. 
Ewa podpisuje umowę-zlecenie z „la-
tającą” pielęgniarką, pyta, ile dyżurów 
może wziąć. „Pięć-sześć”, pada odpo-
wiedź. No to ręce opadają. Musi mieć 
trzy takie, żeby wypełnić jeden etat.

Jeśli ma pielęgniarkę wewnętrzną, 
etatową, wie, że nie jest po nocy, że 
miała obowiązkowe 11 godzin prze-
rwy. Jeżeli pielęgniarka przyjeżdża 
z miasta, nie ma pewności, ile go-
dzin wcześniej pracowała. Czasem 
ze zmęczenia warknie na pacjenta, 
czasem nie słyszy jego prośby. Dla 

etatowych pielęgniarek taka zmę-
czona koleżanka z miasta też nie jest 
dobra. Bo jest odpowiedzialność 
zbiorowa. Jeśli któraś ze zmęczenia 
popełni błąd, pójdzie na wszystkie. 
Gdyby jednak nie było tych dorabia-
jących, musieliby zamknąć połowę 
oddziału. Zdarzają się tak dobre, że 
chciałoby się, żeby brały jak najwię-
cej dyżurów bądź zatrudniły się na 
stałe. Ale to niemożliwe, bo są zwią-
zane z innym szpitalem.

Na kardiologię pacjenci często 
wracają. Wyjdą ze szpitala i nie biorą 
leków, bo nie mają pieniędzy na ich 
wykupienie. Albo po prostu pogar-
sza się ich stan. Nawet jeśli wiedzą, 
że w Szpitalu Bródnowskim będą le-
żeć na korytarzu, chcą z SOR trafić 
koniecznie na oddział kardiologiczny.

– To miłe, bo oddział jest przed 
remontem, wygląda żałośnie, gorzej 
niż inne. Jednak dla pacjentów nie-
ważne są pomięte wykładziny, dziury 
w ścianach. To mnie mobilizuje, że-
by zapewnić im opiekę na poziomie. 
Dlatego szybko żegnam się z pra-
cownicami, które źle zwracają się do 
pacjenta. Braki kadrowe niesamo-
wicie dają mi w kość. Wydzwaniam 
do naszych pielęgniarek i żebrzę, by 
wzięły następny dyżur. „Ewcia, dla 
ciebie i dziewczyn to robię”, mówią. 
Kolejnego weekendu nie spędzą 
z rodziną. Wszystkie nasze dziewczy-
ny są w wieku 50+. Miałam jedną 
młodą, ale oczekuje dziecka. Urlop 

będzie. Na R są dwie młode w ciąży. 
Ta jedna pięć lat starała się o dziec-
ko. Teraz wszyscy się cieszymy, że 
w końcu jej się udało. Bo wiele z nas 
ma kłopot z zajściem w ciążę, orga-
nizm wariuje od pracy zmianowej. Po 
dyżurze człowiek nie może zasnąć. 
Pije się kawę i leci do pracy. A raz, 
pamiętam, zasnęłam po ciężkiej no-
cy w autobusie, obudziłam się na 
pętli. Ale... kocham tę robotę, mam 
powołanie. I uważam to za piękne, 
jak pacjent dziękuje za uratowanie 
życia, spotkanie dwojga oczu... tego 
się nie zapomina. Jak dziękuje rodzi-
na. Wdzięczność ludzka jest nie do 
przecenienia. Nie wiem, jak kolejne 
pokolenia do tego podejdą.

Ewa czasami koło południa 
uświadamia sobie, że nie była od 

rana w toalecie. Przed odprawą 
klepie statystykę covidową: respi-
ratory, tlenoterapia. Zaparza kawę 
i ona stoi do godz. 12. Albo wrzuca 
do kubka torebkę herbaty i ta sobie 
leży kilka godzin. Woda wstawio-
na, zagotuje się, ale ktoś coś chce, 
Ewa zapomina o tej wodzie. Nigdy 
nie wychodzi z pracy o 14.30, siedzi 
przeważnie nad papierami do godz. 
16-17. – Wiem, że tak trzeba, nie 
odbieram sobie potem tych godzin. 
Moje dziewczyny również nie zabie-
rają torebki i nie pędzą do domu. Tu 
szkolenie, tam coś się dzieje...

Teraz czkawką odbija się ogra-
niczenie przyjmowania na zabiegi 
planowe. Wiele z nich w Bródnow-
skim robili niemal w podziemiu, bo 
wiedzieli, że bez interwencji pacjent 
umrze. Kardiologia to nie endoprote-
za kolana, bez której pacjent przeży-
je, tylko będzie miał gorszy komfort 
życia. Jak na czas nie wymieni się 
baterii w stymulatorze serca, pacjent 
umrze. Jak nie dokończy za powiedz-
my dwa tygodnie kolejnego etapu 
zabiegu hemodynamicznego, też 
może umrzeć. Jeśli ktoś blokuje takie 
działania, zagraża życiu pacjentów.

Chaos na internie, 
cisza na onkologii

– Dla mnie na onkologii najtrud-
niejsze są okaleczenia twarzoczaszki, 

Po trzech godzinach w stroju ochronnym 
w butach chlupie woda.

Gdy zobaczyłam wypłaszczone linie na monitorach, 
siadłam przy konsoli i zaczęłam ryczeć.

Średnia wieku 50+

W polskich szpitalach i placówkach 
medycznych pracuje 233 tys. pielęgnia-
rek i 28 tys. położnych. Wskaźnik licz-
by pielęgniarek na 1000 mieszkańców 
wynosi obecnie 5,2; średnia unijna to 
9,4. Państwa kojarzone z lepszą jakością 
życia i usług publicznych, kraje skandy-
nawskie czy Niemcy, zatrudniają więcej 
pielęgniarek niż lekarzy. Jeszcze dekadę 
temu średnia wieku pielęgniarek wynosiła 
42 lata, obecnie to 53 lata i rośnie. Starsze 
pokolenie odchodzi na emeryturę i nie jest 
zastępowane przez młodszą kadrę.
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młodzi ludzie bez oka, bez kończyn... 
Do tego nie można się przyzwycza-
ić. Gdy po raz pierwszy trafiłam na 
onkologię, przeraziła mnie pacjent-
ka, która zdjęła perukę – opowiada 
Karolina, pielęgniarka onkologiczna, 
wcześniej przez 15 lat na internie. 
– W tej pracy żaden dzień nie jest 
taki sam, niczego nie można zapla-
nować. Stały jest tylko raport, in-
formacja o każdym pacjencie, którą 
trzeba zostawić na koniec zmiany. 
Na odprawie mowa o pacjentach, 
potem jeszcze coś i jeszcze. Zamiast 
o godz. 7 wychodzimy o 7.30. Żyje-
my życiem pacjentów, obciążają nas 
swoimi problemami. To nie jest tak, 
że wychodzisz, zamykasz drzwi i od-
cinasz się od pracy. Czasem nie prze-
staję myśleć o tym, co mi pacjent 
powiedział. W domu biorę prysznic 
i o godz. 23 przypomina mi się, że 
czegoś nie powiedziałam koleżance. 
Wyskakuję, dzwonię do niej. To sa-
mo na urlopie. Zazwyczaj jest krótki: 
latem dziesięć dni, najwyżej dwa ty-
godnie, żeby każda z nas miała szan-
sę choć trochę wypocząć.

Piguły, strzykawy, siostry – tak pa-
cjenci nazywają pielęgniarki. Młod-
szym koleżankom przeszkadzają te 
siostry. Wolą „proszę pani”. Czasem 
coś je brzydzi, muszą np. zmienić 

cuchnący opatrunek i przy tym ukryć 
swoje emocje, żeby pacjentowi nie 
zrobić przykrości. Dobrze, że teraz są 
maseczki. Pacjenci często krępują się 
lewatywy, cewnikowania. Gdy Karoli-
na była młodsza, też się wstydziła tak 
samo jak pacjent.

Na internie było więcej nagłych 
przypadków, dużo ludzi starszych, le-
żących długo. W powietrzu unosił się 
specyficzny zapach moczu i środków 
dezynfekcyjnych. Przyjeżdżali pacjen-
ci z wieńcówką, dusznością, cukrzycą 
do dalszej diagnozy. Najokropniejsze 
były noce. Nigdy nie było wiadomo, 
kto i w jakim stanie trafi. Raz w środ-
ku nocy przywieźli bezdomnego. 
Policjanci znaleźli go w śmietniku. 
Karolina przez rękawiczki czuła, jak 

bardzo jest zimny. Długa reanimacja 
nie pomogła, zmarł. Tego nie da się 
zapomnieć. Albo wielu młodych lu-
dzi po przedawkowaniu i ich niedo-
wierzający rodzice: „To niemożliwe, 
ktoś go namówił, nie mój syn!”. Bar-
dzo dużo pijaków z zespołem odsta-
wiennym. Widzieli myszki, robaczki, 
pajączki, wyzywali. Trzeba było ich 
umyć, ogolić, odwszawić.

Na onkologii nie ma takich na-
głych przypadków jak na internie. 
W covidzie pacjenci onkologiczni 
podupadli psychicznie, rodziny nie 
mogą ich odwiedzać, pojawiły się 
stany depresyjne. To nie pomaga 
w leczeniu. Młodzi mają telefony, 
tablety i to ich ratuje, są biblioteczki 

z literaturą najnowszą uzupełniane 
przez wolontariuszy. Starsi przesta-
ją jeść, pić, nie chcą brać leków. Nie 
pomagają psycholodzy, psychiatrzy, 
ludzie potrzebują kontaktu z bliskimi. 
Ilekroć Karolina wchodzi na salę, wi-
szą na telefonie, rozmawiają z rodzi-
ną, koleżanką.

Na oddziale jest 30 pacjentów. 
Każdą czynność Karolinie przerywa 
dzwonek. „Siostro, jeszcze nie do-
stałem leków”. „No, nie dostał pan, 
bo nie mam zlecenia od lekarza”. 
Karolina goni więc lekarza, żeby 
podpisał zlecenie. Sama nie może 
podać antybiotyku czy opioidu. Sa-
nitariusze prowadzą chorych na ba-
dania, a pielęgniarki karmią ich przez 
sondy, przez PEG, czyli przezskórną 

endoskopową gastrostomię umożli-
wiającą podanie pokarmu do żołąd-
ka. Salowe, owszem, podają basen. 
Ale ich także jest za mało, więc pie-
lęgniarki również podają. Tak samo 
karmią chorych posiłkami stałymi, 
bo nie chcą, żeby kompletnie wy-
stygły. I bez tego są okropne. Kiedy 
przy szpitalach były kuchnie, jedze-
nie było zdecydowanie lepsze niż 
obecnie z cateringu. A rodziny nie 
mogą ot tak sobie przyjechać nagle 
z drugiego końca Polski, żeby pod-
rzucić choremu smakołyki. Dietetycy 
dbają więc o zapewnienie odpowied-
niego jedzenia przemysłowego, tzw. 
nutridrinków.

Wybudzam się, serce wali

Karolina ma uszkodzony kręgo-
słup lędźwiowy. Gdy jadą z pacjen-
tem na badanie RTG, z koleżanką 
muszą go przenieść, nawet jeśli to 
ważący 100 kg mężczyzna. Zanim 
zdąży choremu powiedzieć, jak może 
jej pomóc w dźwiganiu, odpowied-
nio układając ciało, on już wisi całym 
ciężarem na niej. Myją pacjentów we 
dwie i muszą sobie poradzić.

Karolina często wybudza się w no-
cy, serce jej kołacze. Gdy dzwoni te-
lefon, odpowiada nazwą oddziału. 
Nie może zasnąć, a za chwilę ma 
następną nockę. A jeszcze rodzinę 
i dom trzeba ogarnąć. W ostatnią 
Wielkanoc była w pracy, to przykre.

Miała problemy z zajściem w cią-
żę. Zabija ją pęd z pracy do pracy, bo 
mało płacą. Byle co zje, czymkolwiek 
popije... Jeśli w ogóle, bo zdarza się, 
że wypija tylko kawę na odprawie. 
Rzadko zamawiają z koleżankami 

Podczas pandemii pielęgniarki 
można rozpoznać najwyżej 

po napisach na kombinezonach.

FOT. MAREK M BEREZOWSKI/REPORTER, KAROL PORWICH/EAST NEWS

Gdy jadą z pacjentem na badanie RTG, z koleżanką muszą 
go przenieść, nawet jeśli to ważący 100 kg mężczyzna.
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pizzę. Raczej przynoszą z domu 
swoje jedzenie. Same zrzuciły się na 
kuchenkę mikrofalową. Wystarczy, 
że każda z nich zostanie przy jednej 
pracy i nie potrzeba strajku – system 
nie da rady.

Karolina: – Pacjenci walą do nas 
ze wszystkimi problemami; nie do 
salowej, kuchenkowej, tylko do nas: 
że jedzenie niedobre, kran cieknie, 
karaluch przeszedł po podłodze. Że 
boli, że krwawi, że nie ma wypróż-
nienia. Po inwazyjnych zabiegach 
trzeba zmieniać opatrunki. Mało 
nas, czas pędzi, chorym onkologicz-
nym, po chemioterapii trudniej zało-
żyć wenflon, żyły pękają, są zrosty. 
Wiesz, ile jeszcze powinnaś zrobić, 
a jesteś w lesie. Roszczeniowość 
trzeba brać na spokojnie. Nie zawsze 
się udaje. Na przykład wprowadzam 
zlecenia, sprawdzam badania, a pa-
cjent mi na to, że nic nie robię, że so-
bie gram na komputerze. Albo nocą 
włączę sobie cichutko telewizor i ro-
bię papiery. Bo toniemy w papierach, 
czasami zostajemy długo po dyżurze, 
żeby je wypełnić. W moim szpitalu 
jest papierowy obieg dokumenta-
cji, w wielu innych elektroniczny. 
A pacjent: „Siostra telewizję ogląda, 
a nie przyjdzie do nas”. Idę, spraw-
dzam, czy wszystko w porządku, to 
są wściekli, że ich wybudzam. Jed-
nemu przyłączam kroplówkę, drugi 
wściekły, bo nie może spać.

Czasem chory gdzieś wyjdzie 
i szuka się go po całym szpitalu. 
Teraz, w pandemii, trudniej opuścić 
szpital, bo przy wejściu stoi żołnierz. 
Ale wcześniej zdarzało się poszuki-
wanie, dzwonienie, policja. A pacjent 
pojechał sobie do domu, nie mówiąc 
ani słowa, bo mu się znudziło. Gdy-
by coś mu się stało, winne byłyby 
pielęgniarki, bo nie dopilnowały.

Najtrudniej psychicznie jest, gdy 
przychodzą pacjenci do leczenia pa-
liatywnego. Tak niewiele życia im zo-
stało – matkom małych dzieci, mło-
dym mężczyznom, którym miesiąc 
wcześniej urodziło się dziecko...

Pielęgniarką Karolina chciała 
zostać, od kiedy pamięta. Nie za-
mieniłaby tej roboty na żadną inną. 
Czasem jest rozgoryczona, zła, przy-
chodzi do pracy, pogada z koleżanka-
mi i złość odpływa.

– Przydałby się dwa razy w ciągu 
kariery urlop dla poratowania zdro-
wia, jak mają nauczyciele. Nie tylko 
fizycznego, ale też psychicznego. 

Przecież ciągle jesteśmy z ludźmi, 
dopada nas wypalenie zawodowe. 
Po ciężkim dyżurze przydałyby się 
rozmowy z psychologiem. Teraz 
w dodatku część koleżanek choruje 
na covid. Najczęściej na oddział tra-
fiają pacjenci po wymazie. Czasami 
w trakcie leczenia okazuje się, że są 
dodatni, i wtedy musimy przebierać 
się w stroje ochronne. Bardzo współ-
czujemy koleżankom z oddziałów co-
vidowych. Już dawno zrezygnowały 
z malowania się. Po trzech godzinach 
w stroju ufoludka w butach chlupie 

woda. Te stroje, szczególnie na po-
czątku pandemii, trzeba było oszczę-
dzać, więc pielęgniarki nie piły. Mdla-
ły z odwodnienia.

Po dyżurze Karolina jest mo-
kra i zmęczona, dobrze, że teraz 
w komunikacji miejskiej maseczki 
są obowiązkowe, bo nie widać, jak 
jest sponiewierana. Część koleżanek 
wyjechała za granicę. Okazuje się, 
że tam wiele rzeczy, które w Polsce 
wykonują pielęgniarki, robi lekarz. 
Szczerze? Nie chciałaby, żeby cór-
ka została pielęgniarką. Poza ciężką 
pracą fizyczną Karolina ciągle się do-
kształca, kończy kursy, specjalizacje, 
non stop nowa wiedza.

Pielęgniarki nikt nie rozumie tak 
dobrze jak druga pielęgniarka. Na 
oddziale wspierają się. Ich poczucie 
humoru może się wydawać dziw-
ne. Czasami chichoczą z czegoś, co 
dla kogoś z boku wcale nie byłoby 
zabawne. Taki humor sytuacyjny 
niewychodzący poza mury oddziału 
onkologicznego. Odskocznia dla ko-
biet. Bo w tym zawodzie prawie nie 
ma mężczyzn i to nie jest dobre.

Karolina mimo zmęczenia pro-
mienieje. – Praca sprawia mi przy-
jemność. Jak pacjent wychodzi ze 

szpitala i mówi: „Dzięku-
ję, do widzenia”, to jest 
naprawdę miłe. Czasem 
wraca po pół roku, po 
roku, wciąż pamiętam 
twarz, ale nie pamię-

tam nazwiska. My naprawdę nicze-
go od pacjentów nie oczekujemy, 
żadnych dowodów wdzięczności. 
Wystarczy „dziękuję”. Mam nadzie-
ję, że młodsze koleżanki będą miały 
lepiej, że coś się zmieni. Jednak za-
czynam wątpić w poprawę, gdy tak 
jak ostatnio dostajemy maseczki, 
po których skóra jest podrażniona, 
na twarzy pojawia się wysypka. Rę-
kawiczki zaś rozpadają się przy pró-
bie założenia, takie zleżałe. Czy więc 
młodszym koleżankom będzie się  
pracowało lepiej?

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl

Zwyrodnienia kręgosłupa powinny być 
chorobą zawodową pielęgniarek.


