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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański
Kulawe kaczki Lewicy

G

Elastyczność poza granice przyzwoitości i gumowe kręgosłupy polityków Lewicy to nie jest oferta
dla wyborców.
Na reprezentantów Lewicy w parlamencie można liczyć, ale dość skromnie. Po dwóch latach od wyborów
widać, że wielu polityków poszło w inną stronę niż ich
wyborcy. Nie wrzucam do jednego kotła wszystkich.
O tych, których warto wyróżnić, bo są ideowi i pracowici,
napiszemy niebawem w dłuższym tekście.
Ale to nie oni, niestety, nadają tam ton. Listę zaniechań, które spychają tę formację w dół, trzeba zacząć od
wyborów prezydenckich. Lewica, wystawiając Biedronia,
poniosła największą w historii klęskę. I co? Zero refleksji.
Dlaczego mimo wielu dobrych ocen w kampanii nie wrócono do Waldemara Witkowskiego i Unii Pracy, którzy,
choć bez dotacji, robią sensowne rzeczy?
Mało tego. Biedroń po cynicznym wykorzystaniu naiwności wyborców ulokował się w eurodajnej Brukseli. I dalej jest jedną z głównych twarzy lewej strony sceny politycznej. A Wiosna, którą trwale zmarginalizował, ma być
połową Nowej Lewicy. Czy ktoś niebędący ofiarą upałów
może kupić taki hucpiarski numer? Problem z Biedroniem
i jeszcze większy z Czarzastym. Dwie kulawe kaczki na
czele Lewicy. Oni i podobne ubożuchne pomysły zatrzaskują przed lewicowymi wyborcami drzwi.

BĄKOWSKI

igantycznie nagłaśniany powrót do polskiej polityki człowieka, który nawet na chwilę tej polityki nie
opuścił, jest nowocześnie opakowaną bajką, którą
jeden z obozów politycznych chce zaczarować rzeczywistość, by wrócić do władzy. Bo niby Polska potrzebuje
prawdziwego przywództwa. Zastępczego ojca, a może
nawet tatuśka. Taka teza tylko po części jest prawdziwa.
Bo choć Polska nie potrzebuje przywódcy, który zagarnie całą władzę, wielu Polaków chętnie by się przytuliło
do kogoś silnego i autorytarnego. I to do nich, traktowanych jak publika, adresowane są nowe pomysły polityków. I mniej lub często bardziej oszukańcze metody
uwodzenia. Byle wygrać wybory, a później hulaj dusza,
piekła nie ma. Zmieniają się tylko metody. Na badania
preferencji wyborców wydaje się największe pieniądze.
Nasze pieniądze. Podatnicy sami sobie fundują polityków,
którzy mówią im dokładnie to, co chcą usłyszeć. A wiedzę
o tym czerpią z analiz zamawianych już przez wszystkie
partie parlamentarne.
Nowa Lewica też to robi. Ale mam wrażenie, że tam
kto inny badania zamawia, kto inny płaci, a jeszcze inni
czytają. Albo i nie. Bo czym wytłumaczyć, że partia mająca najbardziej antypisowskich wyborców spotyka się
z premierem Morawieckim i jej liderzy odgrywają średnio
udolnie negocjacje?

CYTATY
PROF. ALEKSANDER WOLSZCZAN,
astronom

Mamy dość naukowych dowodów,
by twierdzić, że życie pozaziemskie
istnieje. I że nie jest rzadkie.

„Polityka”

ANDRZEJ CHYRA, aktor, reżyser
Jeśli poprawność polityczna
i przesadna ostrożność w sztuce mają
być teraz decydującym kryterium,
to jesteśmy pogrzebani.
Onet
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Kto za nim stoi?

Oszczerca, kombinator, malwersant, kłamca… Szkoda wymyślać kolejne epitety dla pana Czarneckiego, bo to człowiek pozbawiony
jakichkolwiek skrupułów. Gdyby mu napluć
w twarz, powiedziałby, że deszcz pada.
Marek Obtułowicz

•

Kameleon. Jak z taką moralnością można spokojnie żyć? Zwykła szuja. Szkoda mi tylko gen. Mirosława Hermaszewskiego, że
trafił mu się taki zięć. Przy jednym stole bym z nim nie usiadł.
Adam Osiński

•

Trafiony skutecznie i zatopiony, nikt już za nim nie stanie. No, chyba że jemu podobni. Pajac wszech czasów
wykraczający poza najgorsze schematy.

•

Adam Cichosz

A jaki jest plon 30-letniej działalności politycznej tej persony,
tzn. inicjatywy, uchwały, ustawy, interpelacje, interwencje itd.?
Zrobił cokolwiek pożytecznego czy tylko zajmował posady i doił?
Rafał Simiński

•

Artykuł o Ryszardzie Czarneckim jest ciekawy też z innej perspektywy. Średnia płaca (netto) w Niemczech wynosi 2639 euro,
we Francji 2214 euro, w Polsce 863 euro. Kogo reprezentuje poseł
dostający miesięcznie 8933 euro diety? Nasi „przedstawiciele”
w Brukseli chyba wiedzą, jak droga jest starość, bo zapewnili
sobie emerytury na poziomie 6253 euro. Dla nas mają do wyboru: pracę do śmierci lub głodową
jałmużnę. Tak wygląda w wydaniu europejskim liberté, fraternité,
a zwłaszcza égalité.
Zdzisław Nowak

polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go jako ministra oświaty i parlamentarzystę. Wyrażamy swój sprzeciw wobec osoby
niekompetentnej, nieznającej problemów i potrzeb młodzieży.
Nie zgadzamy się, by kierowała resortem oświaty, by prowadziła
polską szkołę do ciemnogrodu, nietolerancji,
politycznej indoktrynacji. Działania ministra
w doborze kadr decydujących o wyborze
lektur i podstawach programowych budzą
nasze olbrzymie obawy. Zmiany w prawie
oświatowym dotyczące m.in. zwiększenia roli kuratorów i możliwości zwalniania
niewygodnych dyrektorów szkół świadczą
o chęci upolitycznienia systemu edukacji.
Wyrażamy swój sprzeciw wobec takich działań i opowiadamy
się za odwołaniem Przemysława Czarnka z funkcji ministra.
Dalsze jego działania grożą zburzeniem demokratycznego charakteru polskiej szkoły i wprowadzeniem autokratyzmu.
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
„Pokoleń” Jerzy Jabłoński

Gołąbek (nie)pokoju

Szanuję wojsko, jak jest na terenie
swojego kraju i służy temu krajowi
obroną. Bazy zagraniczne zakładane w czasie pokoju bez zgody narodu
wyrażonej w referendum to okupacja.
Zgoda paru przekupnych, głupich albo nawiedzonych polityków
nie powinna się liczyć. To zbyt poważna sprawa.
Józef Brzozowski

ZDJĘCIE TYGODNIA

•

Chyba kupię egzemplarz i wyślę
prezesowi do domu. Kariera tego
typa, który będzie zgarniał ponad
20 tys. zł emerytury za przygodę
w europarlamencie, jest tylko dowodem na to, że polska polityka
szoruje po dnie.
Michał Borecki

Żądamy odwołania ministra
Czarnka

Środowisko członków i sympatyków Stowarzyszenia Miłośników
Historii Organizacji Młodzieżowych
„Pokolenia” w Olsztynie z dezaprobatą i ogromnymi obawami odnosi się do działań i zapowiadanych
zmian w systemie szkolnictwa.
Jako wychowawcy młodzieży,
rodzice i osoby związane z procesem kształcenia wyrażamy bardzo
krytyczną ocenę dotychczasowych
działań i zmian przedstawianych
przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Uważamy, że jego wypowiedzi o młodzieży i części
FOT. EAST NEWS

Co trzy dzioby, to nie jeden. Towarzyskie spotkanie sympatycznych maskonurów
na wyspie Skomer u wybrzeży Walii.
12-18.07.2021
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Polski Komitet Olimpijski wysyła na igrzyska do Japonii 215 sportowców – 103 kobiety i 112 mężczyzn.
Cała ekipa to 428 osób.
Nie rozporządzeniem rządu, lecz ustawą można
było zakazać zgromadzeń w październiku 2020 r.
Sąd Najwyższy orzekł, że wolno było się gromadzić
w czasie pandemii, także na protestach.
Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zaapelował do księży i wiernych o podejmowanie akcji
szczepień. Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień.
Sobiesław Zasada, słynny kierowca wyścigowy, mając 91 lat, wziął udział w Rajdzie Safari w Kenii. Skapitulował dopiero na ostatnim odcinku, gdy na 2 km
przed metą wjechał w jego samochód inny kierowca.
Krzysztof Warlikowski, dyrektor artystyczny Nowego Teatru w Warszawie, odebrał Złotego Lwa na
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Wenecji. Doceniono, że jest orędownikiem (i praktykiem)
głębokiej odnowy europejskiego języka teatralnego.
Jan Peszek, wybitny aktor, otrzymał nagrodę Gong
Danutki. Patronką nagrody festiwalu Śleboda/Danutka w Teatrze Starym w Lublinie jest Danuta Szaflarska.

Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 2 880 670 osób, z których
75 152 zmarły (stan na 9 lipca).
59 posłów i senatorów Zjednoczonej Prawicy dorabia do poselskich diet w ministerstwach.
Wśród wielu poronionych decyzji prezydenta Dudy
wniosek o odbudowę badziewia, czyli pałacu
Saskiego, to przykład najkoszmarniejszego marnowania miliardów złotych podatników.
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, nieuznawana przez TSUE, w trzyosobowym składzie zawiesiła i pozbawiła immunitetu sędziowskiego Józefa
Iwulskiego, prezesa Izby Pracy SN. „Za” głosowali
Małgorzata Bednarek, bliska współpracownica ministra Ziobry, i Jarosław Duś, prokurator z wieloma
dyscyplinarkami. Przeciw był Adam Roch.
Ponad 6,9 tys. kierowców przekroczyło w 2020 r.
prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej
50 km/godz. Tylu zostało złapanych. Faktyczna liczba
przestępców jest znacznie wyższa.
44% Polaków przytyło w czasie pracy zdalnej. Przybyło im 4-6 kg (badania Dailyfruits).
Prawie 5 mln ton żywności marnuje się co roku
w Polsce, z czego 3 mln ton wyrzucają konsumenci.
Najczęściej wyrzucane są pieczywo, owoce i warzywa
oraz wędliny i napoje mleczne.

PRZEBŁYSKI
Lidia Staroń i chińska knajpa

Żona jednej z wielu ofiar Lidii Staroń w rozmowie z „Nie” przypomniała początki działania pani senator. Krystyna Procyk opowiedziała, jak
pod koniec lat 90. Staroń wyszła z gabinetu ówczesnego prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie, czyli Zenona
Procyka, z okrzykiem „Zapamiętasz mnie!”. A o co poszło? Lidia
Staroń wybudowała lokal w ścisłym centrum miasta. Na gruncie, który miasto przekazało spółdzielni w użytkowanie wieczyste.
W obiekcie tym działała chińska knajpa. Gdy Procyk zażądał zapłaty za trzy lata wstecz, bo na więcej nie pozwalały przepisy, mimo
że biznes kręcił się od 10 lat, Staroń wypowiedziała mu wojnę.
Zniszczyła Procyka, który po czasie dostał odszkodowanie w wysokości 1,8 mln zł. I z równie wielką bezczelnością walczyła o fotel
rzecznika praw obywatelskich.

Wojciechowski znowu straszy

Nie daje o sobie zapomnieć. Raz, że jako deweloper Józef Wojciechowski ciągle coś buduje,
przybywa więc opłakujących decyzję o kupnie
mieszkania od J.W. Construction. A dwa, że Wojciechowski zaczął straszyć powrotem do piłki.
Oczywiście kandydowanie na prezesa PZPN to
żart. I próba zainteresowania mediów, choć i bez tego pamiętają szaleństwa, które działy się w Polonii Warszawa za jego rządów. W ciągu sześciu lat Wojciechowski wymienił aż 17 trenerów. I spuścił klub
na dno. Kontakt z nim jest równie przyjemny jak spotkanie grzechotnika. Nie do śmiechu jest zwłaszcza lokatorom jego mieszkań.

Prawda à la Melak

Gdyby stworzyć definicję prawdy według Andrzeja Melaka, tyle
by miała wspólnego z rzeczywistością, ile krzesło z krzesłem elektrycznym.
Andrzej Melak uaktywnił się po katastrofie pod Smoleńskiem,
w której zginął jego brat Stefan. Po 11 latach Melak nie wie, co
to było. Winę widzi w Tusku i jego kancelarii. Jakby miał jedno
oko i jedną półkulę mózgu. Nie przyszło mu do głowy, że to była
katastrofa. A bałagan i niekompetencja w kancelarii Lecha Kaczyńskiego były ogromne.
Melak nie potrafi wydusić z siebie nawet jednego słowa na temat hochsztaplerskich śledztw Macierewicza. Mówi, że „zależy
mu na prawdzie”. Kłamie. Jest wytrwałym wyznawcą fałszywki
o zamachu. Bredzi też, że wrak samolotu został podmieniony. Prawda u Melaka ma taki sens jak słowa prawo i sprawiedliwość jako
nazwa dojnej zmiany.

Tarczyński, Andruszkiewicz i tysiące innych

Ogłoszono koniec nepotyzmu. Na razie taki krok zrobiła dojna zmiana. I słusznie. Bo ma przecież najwięcej zagrabionych stanowisk.
Czekamy jeszcze na jakiś kroczek ze strony PO, bo tam też mają kogo pogonić.
Będziemy obserwowali te zapowiadane
ruchy kadrowe. Czekamy na komunikat,
że rezygnację złożyła Agnieszka Migoń –
partnerka Dominika Tarczyńskiego, europosła PiS, powszechnie uznawanego za
kompletnego odlota, by nie użyć bardziej trafnego słowa.
Przetrzepiemy Adama Andruszkiewicza, wszechpolaka, który
ośmiesza dojną zmianę jako wiceminister (!). Pokażemy tych, których powkładał do spółek skarbu państwa.
A później kolejnych. Grube tysiące.
FOT. YOUTUBE (2), TWITTER
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
TYGODNIA
Gen. broni w st. spocz.
WALDEMAR SKRZYPCZAK,
były dowódca Wojsk Lądowych

Jak wypada dla Polski bilans udziału
w wojnie w Afganistanie?

Wydaje się, że decyzja o wysłaniu
do Afganistanu kontyngentu bojowego,
podjęta w listopadzie 2006 r. przez ministra Radosława Sikorskiego, wynikała
z jakichś rozmów na szczeblu politycznym
w NATO. Pierwotny pomysł, moim zdaniem dobry, był taki, że będziemy na różne
sposoby wspierać armię amerykańską,
dlatego stacjonowaliśmy w jej bazach.
Kiedy ministrem obrony narodowej został
Bogdan Klich, postanowił, że weźmiemy
samodzielną odpowiedzialność za jedną
prowincję, co było podyktowane chęcią
pokazania polskiej flagi nad bazą. Ta decyzja była błędem, bo politycznie nic nam
nie przyniosła, a wojskowo przysporzyła
niepotrzebnych, bolesnych strat. Gdy talibowie zauważyli, że Polaków w Ghazni jest
dużo mniej, niż było Amerykanów, zaczęli
tam wracać i zaczęły się problemy. Z tego,
że nie da się wygrać tej wojny przeciwko partyzantom, wspieranym przez wiele
państw, my, wojskowi, zdawaliśmy sobie
sprawę już po przejęciu tej prowincji. Jednocześnie z Afganistanu wynieśliśmy dużo

doświadczeń, które m.in. pozwoliły naszemu przemysłowi zbrojeniowemu na rozwój i modernizację sprzętu, a dowódcom
wyższych i niższych szczebli dały dobre
przygotowanie do tego, by móc skutecznie
dowodzić w warunkach bojowych.

TOMASZ HYPKI,
wydawca magazynu „Raport. Wojsko,
Technika, Obronność”

Trudno go nazwać pozytywnym. Po
pierwsze, Polska, będąca krajem brzegowym NATO, powinna rozwijać zdolności
przydatne podczas obrony własnego terytorium, a nie w czasie wypraw ekspedycyjnych. Tymczasem wytworzyła się
wręcz „mentalność ekspedycyjna” i wojsko budowano pod kątem takich misji,
a nie jego głównych funkcji. Po drugie,
koszty finansowe i ludzkie tej interwencji
były ogromne. Aby dowódcy zdobyli doświadczenie, wystarczyłaby ekspedycja
na znacznie mniejszą skalę. Po trzecie, zdobyta wiedza praktycznie nie była zbierana
i przetwarzana, a doświadczenie wracających oficerów nie zostało sensownie wykorzystane. Właściwie jedynym plusem tej
wojny, mało istotnym z punktu widzenia

państwa, jest to, że żołnierze uczestniczący w misjach zyskali finansowo. Oczywiście dużo ryzykując.

DR MICHAŁ PIEKARSKI,
politolog, Uniwersytet Wrocławski

Polska wzięła udział w operacji
w Afganistanie, wykazując sojuszniczą
solidarność w ramach NATO, zwłaszcza że
w 2001 r. po raz pierwszy i jak dotąd jedyny sięgnięto po art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Tak długie i poważne zaangażowanie ostatecznie opłaciło się politycznie, gdy
to my po 2014 r. oczekiwaliśmy wzmocnienia na wschodniej flance NATO – wtedy sojusznicy szybko przysłali tu swoich
żołnierzy. Jednocześnie ta wojna wpłynęła
na Wojsko Polskie. Szybko zmieniało się
wyposażenie czy poszczególne elementy
szkolenia, ale także takie sprawy jak opieka nad weteranami, zwłaszcza poszkodowanymi. Zarazem ceną było odsunięcie
w szczycie zaangażowania – a więc dekadę temu – na drugi plan zakupów sprzętu,
który nie był potrzebny w Afganistanie, ale
byłby potrzebny w Polsce: czołgów, okrętów czy rakiet przeciwlotniczych. Tutaj bilans jest więc mieszany.
12-18.07.2021
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Robert Walenciak
Posłowie Lewicy, z którymi rozmawiam, uderzają w najwyższe tony:
„To jest wielki spór o to, czy partia
ma mieć lidera, czy też lider ma mieć
partię”. Ta fraza bywa również formułowana inaczej: „Teraz decyduje
się, czy Czarzasty sprywatyzuje Lewicę. Czy weźmie ją na własność”.
Oto więc, zupełnie niespodziewanie, spadła nam na głowy kolejna
polityczna wojna. O to, czyja ma być
i jaka ma być Lewica.
– Sprawa wylała się na zewnątrz,
po tym jak Czarzasty zawiesił Marka
Balta, europosła, wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy, szefa jej śląskich
struktur – opowiada nam człowiek
ze środka partii. – Co nie znaczy, że
wcześniej był spokój.

•

5 lipca Włodzimierz Czarzasty jako przewodniczący Nowej Lewicy
zawiesił w prawach członków partii
przewodniczącego śląskich struktur
Marka Balta oraz radnych wojewódzkich Gabrielę Łacną i Rafała Porca.
Oficjalnie dlatego, że głosowali za
udzieleniem absolutorium i wotum
zaufania tworzonemu przez PiS zarządowi województwa śląskiego.
A Balt, ich partyjny zwierzchnik, na
to nie zareagował.

Prywatna partia
CZARZASTEGO
Taka polityka, od ściany do ściany,
cwaniactwa i kombinacji, to samobójstwo
Zadecydowano na niej m.in. o zmianie statutu i zmianie nazwy partii
(z SLD na Nową Lewicę) oraz o połączeniu z Wiosną. Konwencja nie została zamknięta, uznano, że w przyszłości odbędzie się jej druga część.
Ale potem uchwały konwencji zostały oprotestowane, trafiły do sądu
i dopiero niedawno się uprawomocniły. W międzyczasie ustalono termin
kongresu zjednoczeniowego Nowej
Lewicy i Wiosny. Ma on się odbyć
9 października.
I oto 26 czerwca, podczas posiedzenia Rady Krajowej Nowej Lewicy, pojawił się wniosek, zgłosił
go Sebastian Wierzbicki, by przed
przewidzianym kongresem zjednoczeniowym zwołać drugą część zapomnianej już konwencji. Padł nawet
termin – 11 września.

W Nowej Lewicy wybuchł bunt. Działacze zorientowali się,
że za chwilę zostaną ograni.
– Poparcie przez radnych Nowej
Lewicy absolutorium i wotum zaufania uważam za decyzję skandaliczną
i niezgodną z linią partii. To jest tak,
jakby posłowie i posłanki Nowej Lewicy głosowali za absolutorium dla
rządu PiS – tłumaczył na konferencji
prasowej Czarzasty.
Ale sprawa miała też drugie dno.
Bo dwa dni wcześniej, w sobotę,
3 lipca, śląska rada wojewódzka Nowej Lewicy podjęła uchwałę, w której zobowiązała Marka Balta do złożenia wniosku do sądu partyjnego
o odwołanie Czarzastego za złamanie
uchwał organów statutowych partii,
jeśli ten nie zwoła na 11 września
konwencji krajowej.
O co chodzi z tą konwencją?
Otóż jest to konwencja, która odbywała się jeszcze w grudniu 2019 r.!
8
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Wniosek ten, mimo sprzeciwu
Włodzimierza Czarzastego, został
przegłosowany i rada przyjęła go
stosunkiem głosów 50:28. Zobowiązała też przewodniczącego partii, by
tę konwencję zwołał.
A on? Ruszył w Polskę, mówiąc
działaczom podczas spotkań, że tego nie zrobi. Sobotnia uchwała śląskiej rady wojewódzkiej była zatem
odpowiedzią na to jego „nie”. Była
postawieniem sprawy na ostrzu noża – albo zwołuje konwencję, albo
zajmie się nim sąd partyjny. Dlatego
Czarzasty ruszył do kontrataku.

•

Pytania narzucają się same – dlaczego ta konwencja jest tak ważna?
Dlaczego Czarzasty nie chce jej zwołać? Czego się obawia? Co może na
niej się wydarzyć?

Konwencja jest ważna, bo można na niej zmienić statut partii, czyli
przedefiniować warunki połączenia
Nowej Lewicy i Wiosny. Zrujnować
plany Czarzastego. Nowy statut partii zakłada bowiem, że delegatów
na kongres zjednoczeniowy będzie
1000, po 500 z obu partii. Na zasadzie dwóch frakcji. Delegaci mają też
wybrać dwóch współprzewodniczących. Czarzasty z Biedroniem ustalili,
że będą to oni. – Biedroń obiecał
Czarzastemu, że jego 500 delegatów
odda na niego głos, więc Czarzastemu wystarczy, że zagłosują na niego
Żukowska, Kulasek i parę innych
osób, i zostanie przewodniczącym
– to słowa jednego z posłów Nowej
Lewicy. – Ten mechanizm będzie
można powtórzyć i niżej. Czarzasty
będzie mógł wyeliminować z partii wszystkich, z którymi mu nie po
drodze, i ją sobie podporządkować.
Sprywatyzuje partię – będzie de facto
nieusuwalny, będzie miał 11,5 mln zł
dotacji i możliwość ułożenia sobie
partii, tak jak chce.
Dlatego w Nowej Lewicy wybuchł
bunt. Działacze zorientowali się, że za
chwilę zostaną ograni. W ten sposób
Czarzasty zjednoczył przeciw sobie
większość partii. I to tak, że współpracować nagle zaczęli ludzie, których
wcześniej niemal wszystko różniło.
Buntownicy znaleźli dość szybko
sposób, by Czarzastego zatrzymać.
Ten sposób to zwołanie konwencji
i zmiana statutu partii. Tak, by na
kongresie zjednoczeniowym mogło
się zaprezentować pięć frakcji, a nie
dwie. – W ten sposób każda frakcja
wprowadzi po 200 delegatów. I my
będziemy mieli większość, 600:400 –
mówi jeden z przeciwników Czarzastego. Zastrzega się przy tym: – Nie
jesteśmy przeciwko zjednoczeniu
z Wiosną. Biedroń o tym wie, rozmawialiśmy z nim. Chodzi nam o to,
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Zgodnie z nowym statutem Czarzastemu wystarczy, że zagłosują na niego
Żukowska, Kulasek i parę innych osób, i zostanie przewodniczącym.
by pod pretekstem zjednoczenia nie
sprywatyzowano partii.
Na konwencji można także zmienić władze partii. To dlatego Czarzasty jej nie chce, nie chce zmian
w statucie i upiera się, że mogą być
tylko dwie frakcje.

•

A jak może się bronić przed tymi
żądaniami? Statut Nowej Lewicy,
przyjęty w grudniu 2019 r., mówi,
że to zarząd partii udziela zgody na
działanie frakcji. Ale ta zgoda musi
być przyjęta przez 75% głosujących.
– A to oznacza, że ani on nie ma
szans na wprowadzenie zasady jednej frakcji, ani my. Tu będzie blokada – tłumaczy jeden z buntowników.
– Myślę, że podczas posiedzenia
zarządu 17 lipca będzie pat. I zaczną
się rozmowy.
Ale o czym? W tej chwili, jak zapewniają buntownicy, to oni mają
w partii zdecydowaną większość.
I w strukturach, i w Sejmie.
Zacznijmy od struktur. Na kogo
może liczyć Czarzasty? Nasi rozmówcy nie są precyzyjni. Jeden mówi, że
przewodniczący ma za sobą tylko
cztery województwa. Inni – że pięć,
sześć. Jeden z nich wylicza: – Czarzasty ma za sobą Arkadiusza Iwaniaka,
czyli szefa Mazowsza, ale bez Warszawy, która jest zdecydowanie anty.
Może też liczyć na Marcina Kulaska,
czyli Warmię i Mazury, na Marka Dyducha, czyli Dolny Śląsk, choć nie
cały, i na Dariusza Wieczorka, czyli
Zachodniopomorskie. No i Piotra
FOT. JAN BIELECKI/EAST NEWS

Kusznieruka z Podlasia. A przeciwko
niemu są wojewódzkie organizacje
z Lubuskiego, Wielkopolski, Łodzi,
Lublina, Małopolski, Śląska, Podkarpacia oraz w większości z Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego. To jest
mniej więcej 10:6 albo i lepiej.
Ta proporcja powtarza się także
w innych ciałach partyjnych. W radzie krajowej głosowanie w sprawie
zwołania konwencji Czarzasty przegrał stosunkiem głosów 50:28. W zarządzie również czasami przegrywa,
choć tu jest raczej równowaga i pat.
Co będzie, jeśli Czarzasty zacznie
zawieszać swoich przeciwników,

odpowiedzialność Marka Balta za
współpracę z PiS. Taki zarzut, sformułowany przez architekta negocjacji z PiS w sprawie Krajowego Planu
Odbudowy, zawiera w sobie potężny
ładunek komiczny”.
Parlamentarzyści zaproponowali:
„Nie potrzebujemy kłótni, potrzebujemy mądrego, wyważonego przywództwa, by sprawnie i zgodnie ze
statutem sfinalizować proces połączenia b. Wiosny i Nowej Lewicy. Nie jest
to łatwe zadanie, tak ze względu na
sam statut, jak i zaciągnięte wcześniej
(rzekomo w imieniu całej partii) zobowiązania. Więc zamiast dolewania
oliwy do ognia proponujemy szczerą rozmowę i wspólne działanie”. Po
czym wnieśli o pilne zwołanie zarządu partii poszerzonego o szefów rad
wojewódzkich, posłów na Sejm i do
Parlamentu Europejskiego.
Pamiętajmy, że jest to list parlamentarzystów Lewicy, którzy kierują
go do człowieka będącego posłem
Lewicy, wicemarszałkiem Sejmu.
Wszyscy oni spotykają się w Sejmie co chwila; okazji, by porozmawiać, mają bez liku. Taki list jest więc
przede wszystkim manifestacją polityczną. Świadczy o tym, że istnieje
grupa, która ma wspólne żądania.
A ta grupa liczy 16 posłów (plus
senator). Dodajmy, że w wyborach
z 2019 r. do Sejmu weszło 24 posłów
z SLD-owskim szyldem. Łatwo zatem
policzyć – wewnątrzpartyjna opozycja ma wśród posłów większość
16:8. A może nawet liczniejszą.

Czarzasty sprywatyzuje Lewicę – będzie de facto nieusuwalny,
będzie miał 11,5 mln zł dotacji i możliwość wyeliminowania
z partii wszystkich, z którymi mu nie po drodze.
tak jak zawiesił Balta? – To wtedy
przyjadą autobusy na Złotą – słyszę
w odpowiedzi.
A jak jest w Sejmie? 7 lipca parlamentarzyści Nowej Lewicy wystosowali list, w którym wezwali Czarzastego do odwieszenia Marka Balta.
„Ze zdumieniem przyjęliśmy Twoją
decyzję o zawieszeniu w prawach
członka partii przewodniczącego
Zarządu Wojewódzkiego Nowej Lewicy na Śląsku, Marka Balta, posła
do Parlamentu Europejskiego – napisali. – Jeszcze większe zdumienie
budzi powód, dla którego podjąłeś
tę decyzję. Jest nim zarzut, rzekoma

Tylko zanotujmy, że pod listem
podpisali się: Tomasz Trela, Andrzej
Rozenek, Joanna Senyszyn, Robert
Kwiatkowski, Bogusław Wontor,
Karolina Pawliczak, Wiesław Szczepański, Tadeusz Tomaszewski, Katarzyna Kretkowska, Jacek Czerniak,
Zdzisław Wolski, Wiesław Buż, Jan
Szopiński, Romuald Ajchler, Rafał
Adamczyk, Przemysław Koperski
oraz senator ze Śląska, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej
Wojciech Konieczny.

•

Tak oto za pomocą uchwał, głosowań, decyzji o zawieszeniu, walki
12-18.07.2021
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o statut, różnych nieefektownych
działań, trwa wewnątrz Nowej Lewicy polityczna walka. Po pierwsze, dotyczy ona tego, czy Czarzasty sprywatyzuje partię. Po drugie, jaka to
będzie partia i jaką będzie prowadzić
politykę. Po trzecie, coraz częstsze są
dyskusje, czy nie przyszła pora, by
usunąć Czarzastego ze stanowiska
szefa partii.

•

A co on na to? Jeszcze kilkanaście
czy kilka dni temu mógł zakładać, że
sytuację wewnątrz partii opanuje, że
jednych pozyska, drugich zastraszy

Odbudowy. Oczywiście jesteśmy za
funduszem! Ale nie jesteśmy za taką
sytuacją, że bez wiedzy kogokolwiek
w partii Czarzasty podejmuje tak
ważną akcję. Idąc na ustawkę z PiS,
nikogo w partii o tym nie powiadomił. Żadnej dyskusji, żadnej analizy
tu nie było. I trzeci sygnał – to dzieje
się właśnie teraz, gdy przewodniczący za pomocą sprytnie skonstruowanego statutu chce zapewnić sobie
reelekcję na lata.
Kolejny poseł Lewicy ocenia sytuację trochę inaczej. – Włodzimierz
przez te dwa lata, gdy jesteśmy
w Sejmie, pokazał, że owszem, ma głowę do rozmaitych gierek, cwanych
zagrań, ale nie ma głowy
do polityki. Gdy weszliśmy
do Sejmu, naszym głosem
została Anna Maria Żukowska. I wyborcom SLD, dość konserwatywnym, socjalnym, zaczęła wmawiać,
że najważniejsze są sprawy LGBT
– więc nasi wyborcy zaczęli się od
nas dystansować. To widać, jak padły nam sondaże. Potem przyszedł
Strajk Kobiet i tu odzyskaliśmy część
wpływów, ale dlatego, że przyszli do
nas nowi wyborcy. Ci, którzy chodzili
na manifestacje lub z nimi sympa-

Partyjna opozycja ma wśród posłów
większość 16:8. A może i liczniejszą.
i wyjdzie na swoje. Taką próbą zastraszenia była akcja z Baltem. Tymczasem przyniosła efekt odwrotny do
zamierzonego, bo zamiast przeciwników przestraszyć, przyśpieszyła ich
konsolidację.
– Spotykamy się regularnie na
Zoomie, rozmawiamy, uzgadniamy
działania. Wiemy, że mamy w partii
zdecydowaną większość – mówi jeden z nich. I dodaje, że te spotkania
toczą się od dłuższego czasu.
– Włodzimierz utracił zdolność
kierowania partią – analizuje jeden
z posłów. – I to nie od dzisiaj. Pierwszym sygnałem było głosowanie
nad odwołaniem pani Żukowskiej
ze stanowiska rzeczniczki na początku stycznia. To był znak, że w partii
nie podobają się jej wypowiedzi i że
w zarządzie jest już większość mogąca przeprowadzić jej odwołanie. Drugim sygnałem były te nieszczęsne
negocjacje z premierem Morawieckim w sprawie poparcia Funduszu
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się nielojalnym rozmówcą, że tu,
w Sejmie, nikt na poważnie nie chce
już nim rozmawiać. Ile razy były rozmowy opozycji, a potem on wychodził i mówił dziennikarzom, że to bez
sensu itd. Tak stracił wiarygodność.
Podobnie w partii. Pan z nim porozmawia – o wszystkich mówi źle. Tylko nie rozumie, że te osoby później
się spotykają i mówią sobie nawzajem, co usłyszały.
Po chwili milczenia nasz rozmówca dodaje: – Głośno było nie
tak dawno o awanturze, którą urządził wicemarszałek Senatu Gabrieli
Morawskiej-Staneckiej. Jak do niej
mówił, jak jej groził, jakim językiem.
A tak prowadzić partii się nie da.

•

Co dalej? Będą się dogadywać
z Czarzastym, będą z nim walczyć?
– Mamy kandydatów, którzy mogliby
zastąpić Czarzastego – taka odpowiedź się powtarza.
A co z Zandbergiem, co z Biedroniem? – Zandberg się przygląda.
A Biedroń? A może my też z nim rozmawiamy? Przecież nie będzie umierał za Włodzimierza… – nasz rozmówca uśmiecha się lekko. I szybko
dodaje: – A poza tym nie musimy
mediom mówić o swoich planach.

Coraz częstsze są dyskusje, czy nie przyszła pora,
by usunąć Czarzastego ze stanowiska szefa partii.
tyzowali. I nagle tym wyborcom czy
wyborczyniom Włodzimierz Czarzasty, dogadując się z PiS, pokazał
fucka. Dla tego elektoratu, najbardziej doświadczonego przez PiS, bitego, poniżanego, to było jak pałką
po głowie. Znów sondaże poleciały
nam w dół. Ta polityka, od ściany do
ściany, tych rozmaitych kombinacji,
to samobójstwo!
W takim razie dlaczego Czarzasty
tak właśnie działa? – A może jemu
wcale nie zależy na dużej partii? –
spekuluje nasz rozmówca. – Bo z dużą trzeba się dogadywać. Może on
wolałby małą partię, ale taką, którą by
rządził niepodzielnie i która w Sejmie
byłaby języczkiem u wagi? I on wtedy
byłby w rządzie, byłby wicepremierem, miał swoją pulę i rozdawał karty.
W rządzie z PO czy z PiS? Na to
pytanie nie uzyskałem odpowiedzi…
Kolejny przeciwnik wskazuje coś
innego. – Czarzasty tyle razy okazał

Ale te plany określa kalendarz.
17 lipca – na ten dzień wyznaczone jest posiedzenie zarządu. Na
11 września – tak chcą buntownicy – zwołana powinna być konwencja. 9 października to kongres
zjednoczeniowy. Warto będzie
to obserwować.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

PS Przygotowując tekst, odbyłem
kilkanaście rozmów. Moi rozmówcy,
posłowie i działacze lewicowi, reagowali różnie. Jedni prosili o anonimowość, drudzy o autoryzację, jeszcze
inni dawali mi wolną rękę. Ponieważ
ich opinie w dużej mierze się powtarzały i ponieważ śmiesznie wyglądałby tekst, w którym jedni mówią pod
nazwiskiem, a drudzy nie, uznałem,
że najbardziej naturalne będzie, gdy
wszyscy będą anonimowi.
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Jakub Dymek
W klubie Lewicy doszło do przesilenia personalnego. Mnożą się
listy otwarte i kontrlisty, skrywane
wcześniej konflikty wylewają się do
mediów, politycy sami dzwonią do
dziennikarzy, by powiedzieć coś nieprzyjemnego o partyjnych kolegach
i koleżankach. Kwestionowane są
przywództwo Włodzimierza Czarzastego i jego styl prowadzenia partii.
Krytycy zarzucają przewodniczącemu
chęć sprywatyzowania partii i brak
komunikacji wewnątrz Nowej Lewicy.
Więcej nawet – i to zarzut najpoważniejszy – orientowanie się na jakąś
przyszłą koalicję z PiS lub PO za cenę
niezależności i autonomii Lewicy.
W najbliższych dniach – także na
tych łamach – czytelnicy i czytelniczki znajdą wiele krytycznych analiz
stylu, w jakim Czarzasty prowadzi
ugrupowanie, i argumentów za koniecznością zmian. Nie jestem jednak
przekonany, czy pytanie o to, jakim
przewodniczącym był i pozostaje
Czarzasty, jest najciekawsze. Kryzys
w partii ma także inne niż tylko personalne przyczyny. Niewykluczone,
że do podobnego przesilenia i tak by
doszło, niezależnie od tego, kto stałby
na czele parlamentarnej lewicy.
Lewica wróciła do parlamentu
w 2019 r. dzięki porozumieniu trzech
środowisk, które miały dalekie od
siebie elektoraty i kierowały się radykalnie odmiennymi motywacjami.
Jednym z głównych powodów powołania do życia Razem była chęć
pogrzebania SLD, a jeszcze całkiem
niedawno obydwie partie grały na
wzajemną marginalizację. Wiosna
zaś powstała jako projekt świadomie
unikający określania się jako lewicowy. Pomysł na partię Biedronia był
skierowany do ludzi, których mogą
drażnić wyraziste ideologiczne i światopoglądowe deklaracje – „fajność”
burmistrza Słupska i pozorny dystans
wobec rozrywającej Polskę polaryzacji miały być największymi magnesami tego ugrupowania.
Warunek sukcesu koalicji trzech
tak różnych partii był jeden. Energie trzech silników miały pchać ten
wóz w jednym kierunku. Koalicja
miała poszerzać swoją bazę wyborców, a każde z trzech ugrupowań
przyciągać do wspólnego projektu
nowych sympatyków.
FOT. TOMASZ JASTRZĘBOWSKI/REPORTER

Jałowy bieg
Napięcie wewnątrz lewicowej koalicji
to nie przyczyna, ale skutek problemu
większym problemem od
rzekomego lenistwa czy
bezczynności było właśnie
miotanie się od ściany
do ściany i od pomysłu
do pomysłu. Ale to była
tylko odpowiedź na problem, który zaistniał już
wcześniej. Lewica wpadła
w typowy kryzys połowy
kadencji. Niby coś się robi,
posłowie są aktywnni, ale
efektów nie ma. Co więcej,
badania zlecone przez samą Lewicę przestrzegały
przed takim scenariuszem.
Sympatycy głosowali na
nią w 2019 r., bo chcieli jej
Triumwirat na Lewicy de facto przestał istnieć,
powrotu do parlamentu.
gdy Biedroń zdecydował się na połączenie z SLD
Gdy już w parlamencie się
i oddanie władzy Czarzastemu.
znalazła, determinacja, by
ją popierać, spadła.
Rzeczywistość zweryfikowała to
Dopisywane post factum wyjaśnienia tego kryzysu – zbytnie zblimarzenie. W połowie kadencji parżenie z PiS czy „kara” za poparcie
lamentu Lewica nie tyle traci, ile zatrzymała się na stabilnym i przewidyFunduszu Odbudowy – nie znajdują
walnym pułapie poparcia. Mniejszym
potwierdzenia w badaniach. Dużo
od oczekiwań, ale wystarczającym
lepiej sondażową stagnację Lewicy
do przekroczenia progu wyborczego
tłumaczy popularność Hołowni niż
i dalszego trwania. Sondażowa średtakie lub inne decyzje podjęte późną
nia jeszcze przed Strajkiem Kobiet,
wiosną 2021 r. Ale zrzucenie odpojesienią 2020 r., wynosiła 8% i dziś
wiedzialności na przywództwo jest

Większym problemem od rzekomego lenistwa czy bezczynności
było miotanie się od ściany do ściany i od pomysłu do pomysłu.
również wynosi 8%. Czyli napęd pracuje, ale dociskanie gazu i kręcenie
kierownicą nie przynosi efektu. Udaje
się co najwyżej nie zwolnić.
Lewica zatrzymała się jednak nie
z powodu bezczynności. Przeciwnie,
przez ostatni rok była wręcz nadaktywna. Posłowie i posłanki robili za
żywe tarcze i pomoc prawną na demonstracjach, klub składał w Sejmie
ustawy, lewicowe kanały w mediach
społecznościowych kipiały. Pomysłów było wręcz nadmiar. Jak nie
konferencja prasowa, to zbiórka
podpisów albo wyjazd w teren. I następnego dnia od nowa. Być może

w tej sytuacji oczywistym krokiem.
W każdej partii tkwiącej w podobnym
impasie znaleźliby się chętni do rozliczenia góry. Triumwirat na Lewicy
i tak de facto przestał istnieć, gdy Biedroń zdecydował się na połączenie
z SLD i oddanie władzy Czarzastemu.
Nie jest też pewnie bez znaczenia
to, że Platforma pozbyła się przewodniczącego Budki i wrócił Tusk. Lewica jednak wpadła w koleiny dużo
wcześniej. Teraz wyłącznie otworzyło
się okienko na zmiany personalne.
Idzie nowy sezon i nowe otwarcie.
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl
dymek.substack.com
12-18.07.2021
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Donald Tusk wrócił i objął na powrót stery Platformy Obywatelskiej.
Zmienia to dotychczasowy krajobraz
polityczny w kraju, jednocześnie
wzbudzając ogromne nadzieje nie
tylko wśród sympatyków Platformy.
Pytamy:
Dlaczego tylu ludzi z różnych
środowisk wierzy, że Donald Tusk
obali PiS?

PROF. JACEK WÓDZ,
socjolog, UŚ

Podejrzewam, że jest w tym pewna,
dość typowa dla polskiej mentalności
wiara w cudowne rozstrzygnięcia. Te
ciągłe odniesienia do marszałka Piłsudskiego, który przyjechał i od razu
ogłosił, że mamy niepodległość. Istnieje dość duży sentyment społeczny,
że trzeba wreszcie położyć kres temu,
co nie służy Polsce. Nie mówię o żadnej zaciekłości, tylko o tym, że ostatnie lata rządów PiS nie służą krajowi.
Ponieważ aktualny układ polityczny
nie rodzi nadziei na wielką zmianę,
chwycono się Tuska. Patrząc na rzecz
bardziej analitycznie: pewną szansą
Tuska jest to, że ma jedną z cech niezbędnych do przewodzenia w sytuacjach krytycznych – ma siłę zabijania.
Tej zdolności nie miał żaden czynny
polityk w ostatnich latach. Tusk wielokrotnie pokazał, że taką siłę ma, choćby eliminując Olechowskiego.

PROF. BOGDAN WOJCISZKE,
psycholog osobowości,
psycholog społeczny, SWPS

Myślę, że są dwa powody. Po
pierwsze, to polityk wysokiej klasy,
o dalekosiężnych wizjach i dużych
umiejętnościach godzenia sprzecznych interesów i stanowisk. Nie mamy nikogo lepszego do trudnych
zadań. Po drugie, już raz pozbawił Kaczyńskiego władzy. Wykazał się przy
tym nie tylko umiejętnościami, ale
i brakiem mściwości.

PROF. RAFAŁ MATYJA,
politolog, WSIiZ w Rzeszowie

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki po to, by ratować Platformę Obywatelską. Tracącą nie tylko w sondażach, ale i w oczach swoich działaczy.
Tracącą wiarę w sens własnego istnienia. Zapowiedzi kolejnych inicjatyw
Rafała Trzaskowskiego wskazywały,
że lada chwila PO może zostać sprowadzona do roli, jaką wcześniej sama
wyznaczyła Nowoczesnej.
12 PRZEGLĄD
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TUSK: REAKTYWACJA
Były premier wlał nadzieję
w duszę antypisowców
Ale silna Platforma nie jest już kluczem do pokonania PiS. Gdyby wystarczył reprezentowany dziś przez
Tuska pryncypializm, sprowadzanie
rywalizacji z Kaczyńskim do walki
dobra ze złem, to Platforma wygrałaby wybory w 2019 r. Ani Schetynie,
ani jego kolegom nie brakowało bowiem zapału w krytykowaniu rządów
po 2015 r. I szło, jak szło.
Dopiero pojawienie się w parlamencie Lewicy i prezydencka kandydatura Szymona Hołowni pozwoliły na odwrócenie sytuacji.
Dziś ta pluralistyczna opozycja ma
sondażową przewagę nad obozem
rządzącym. Wystarczy tego nie zepsuć, nie dać się skłócić. Część zwolenników Tuska chce wykorzystać
jego powrót do wewnętrznej wojny:
do zdyscyplinowania symetrystów,
zepchnięcia do defensywy Lewicy,
ośmieszenia Polski 2050. A to już
może być dla opozycji groźne.

PROF. EWA MARCINIAK,
politolożka, UW

Na politykę patrzymy jak na realistyczną działalność, sferę twardych
interesów i twardych negocjacji.
Jednak raz na jakiś czas nadmiernie
ufamy niemal cudotwórczym mocom liderów politycznych. Kiedyś
skandowano na Krakowskim Przedmieściu „Ja-ro-sław, Ja-ro-sław”,
teraz skandowania nie ma, ale wobec braku silnego przywództwa po
stronie opozycji elektorat czekał na
kogoś, z kim może wiązać nadzieję
na przywrócenie władzy swojej partii. Z grubsza rzecz biorąc, połowa
społeczeństwa nie czuje się reprezentowana przez PiS. Czeka więc
na mesjasza, który dzięki sprytowi,
doświadczeniu i kompetencjom
przewróci do góry nogami scenę
polityczną. Taka nadzieja raz na jakiś czas towarzyszy pewnej części
sceny politycznej, jednak to złudzenia, ponieważ sam lider nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze program
i opowieść o tym programie, żeby
wyborcy mogli sobie wyobrazić,

jak ta Polska pod rządami Platformy
będzie wyglądała. A tego na razie
nie mamy.

PROF. MICHAŁ BILEWICZ,
psycholog społeczny, UW

Donald Tusk wrócił, elektryzując zarówno swoich zwolenników,
jak i przeciwników politycznych
w rządzie (i przychylnych rządowi
mediach) oraz konkurentów z opozycji. Dlaczego „powrót Tuska” stał
się tak istotnym wydarzeniem? Odpowiedzi na to dostarcza psychologia społeczna, a dokładniej teoria
grupowego odzyskiwania kontroli,
zaproponowana przez niemieckich
badaczy Imma Fritschego i Evę
Jonas. Autorzy ci podkreślają, że
jedną z najważniejszych potrzeb,
jakie zaspokaja przynależność do
grupy społecznej, jest potrzeba
zbiorowego sprawstwa. Jeśli już
należymy do jakichś grup tego typu (np. formacji politycznych, ruchów społecznych itp.), to chcemy
żyć iluzją, że są one silne, sprawcze
i podmiotowe. Dotąd największą
słabością opozycji było jej rozproszenie, wrażenie niezdecydowania
i wielość liderów. W samej Koalicji
Obywatelskiej równolegle działał
rdzeń partii z Borysem Budką na
czele i Rafał Trzaskowski z jego oddolnym projektem Campus Polska.
To wszystko wyglądało na działania
nieskoordynowane i wielotorowe.
Szczególnie siły opozycyjne, o ile
chcą zaspokoić podstawowe potrzeby psychologiczne swoich zwolenników, muszą wywoływać wrażenie
jednolitości i sprawstwa. Ponowne
pojawienie się w polskiej polityce
Donalda Tuska, polityka kojarzącego się ze zwycięstwami Platformy,
a jednocześnie bardzo stanowczego w wypowiedziach i wywołującego wrażenie sprawczości, tworzy
iluzję kontroli nad sytuacją, która
aktywizuje opozycję. Z podobną
atmosferą mieliśmy do czynienia
w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich, gdy podobnie sprawcze

KRAJ

Donald Tusk wrócił, by ratować
Platformę Obywatelską. Czy to
wystarczy do pokonania PiS?

oblicze pokazał Rafał Trzaskowski.
Pamiętajmy też, że Tusk pojawia się
w kraju wyczerpanym długotrwałą
epidemią, gdy ludzie tracili poczucie kontroli nad własnym losem,
a kolejne obostrzenia czyniły ich
życie zupełnie nieprzewidywalnym.
W takich sytuacjach ludzie potrzebują odzyskania poczucia kontroli,
a silny lider polityczny może skutecznie stworzyć takie wrażenie. Co
więcej, jak pokazują nasze badania,
w czasie zagrożenia wzrasta gotowość do interpretowania świata
w kategoriach walki dobra ze złem.
I do tego – w największym skrócie
– sprowadza się opowieść o Polsce
proponowana przez Donalda Tuska.
To opowieść o walce dobra ze złem,
a poskromienie PiS w jego retoryce
urasta do naczelnego zadania cywilizacyjnego dla Polski i Polaków. To
znakomita opowieść dla społeczeństwa epoki pandemii.

PROF. LECH SZCZEGÓŁA,
socjolog, Uniwersytet Zielonogórski

Donald Tusk pokazał, jak dużą rolę odgrywa w polityce przywództwo.
Staro-nowy lider Platformy zademonstrował własny język i umiejętność budzenia nadziei wokół przekazu, którym operowali już wcześniej
Trzaskowski i Budka. Obaj nie potrafili położyć akcentu na wiarę we
FOT. PIOTR MOLĘCKI/EAST NEWS

wspólnotę anty-PiS i realną siłę
tej emocji. W roli misjonarza walki
ze złem Tusk nie ma dzisiaj żadnej
konkurencji. Nie jest pewne, jak szeroki będzie zasięg oddziaływania
jego niewątpliwego czaru, zwanego
czasem charyzmą. Powrócił lider,
ale wielu musi pamiętać, że to powrót „ojca marnotrawnego”, który
zostawił kiedyś swoją partię bez
programu i następcy, podobnie jak
Tony Blair Partię Pracy czy Gerhard
Schröder SPD (albo Kwaśniewski
z Millerem Sojusz Lewicy). Te partie
już się po tym nie podniosły. Tusk
rękawicę podjął. Zbiera w tej chwili
premię za odwagę oraz próbę przełamania impasu, w jakim od czasu
wyborów prezydenckich znajduje
się nasza polityka. Jego sukces będzie stanowić ewenement. Patrząc
z perspektywy analiz historyczno-porównawczych, to nie ma prawa się udać. Ale może... Polska to
w końcu nigdy nie był normalny
kraj.

DR WOJCIECH PESZYŃSKI,
politolog, UMK

Uważam, że Donald Tusk nie jest
tym samym człowiekiem, którym był
jako premier. Nie ma takiego głodu
władzy jak wtedy. Pamiętajmy, że
pięć lat był przewodniczącym Unii
Europejskiej i siedem lat premierem.

Dzisiejsza Polska jest bardziej skonfliktowana niż ta, w której sprawował władzę. Oczywiście Tusk kojarzy
się z osobą, której kiedyś udało się
pokonać Jarosława Kaczyńskiego
w bezpośrednich starciach, zwłaszcza w pamiętnej debacie z października 2007 r. Ludzie w pewnym momencie przestają racjonalnie myśleć,
poszukując nadziei – wielu, mając
dosyć PiS i dusząc się w atmosferze, którą ta partia tworzy. Człowiek
nie jest jednostką racjonalną w życiu, więc zachowaniami wyborczymi
również rządzą emocje. Ludzie nie
ufają instytucjom, ale nie wertują też
programów wyborczych. To ogromna ilość danych, którą trudno przetrawić. Dlatego właśnie widać wiele
emocji wokół powrotu Tuska, szczególnie wśród osób zmęczonych PiS.

DR ROBERT SOBIECH,
socjolog, SWPS

Nie mamy na razie żadnych danych, że ludzie w Tuska wierzą albo
nie. Wstrzymałbym się z jakąkolwiek oceną sytuacji do pojawienia
się sondaży. W tym momencie
jest to jeden wielki znak zapytania
i dopiero pierwsze badania pokażą,
jaka jest rzeczywista reakcja Polaków na powrót Donalda Tuska do
polskiej polityki.

Not. Kornel Wawrzyniak
12-18.07.2021
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Spowiedź
ratownika wodnego
Stoją jak bojki na stanowiskach i gwarantują:
nikomu nic się nie stanie,
bo my tutaj jesteśmy

APOLONIUSZ
KURYLCZYK

Statystyki z ostatnich 10 lat pokazują, że średnio co roku mamy ponad
500 ofiar utonięć w całym kraju. Dla
porównania na całym świecie w ciągu dekady było to 2,5 mln osób. Tylko w zeszłym roku w Polsce utonęło
460 osób, w tym 48 kobiet. Jak wynika też z danych Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa i statystyk policji do
większości z tych tragicznych zdarzeń
dochodzi nad „śródlądowymi obszarami wodnymi”. W jeziorach, stawach i zalewach tonie aż 50% osób,
nad rzekami – 27%, podczas gdy nad
Bałtykiem niewiele ponad 4%.

Tyle że te dane i tak mogą być zaniżone, bo policja rejestruje tylko utonięcia zgłoszone. Poza tym nie stosuje medycznej definicji utonięcia.

– prezes WOPR Województwa
Zachodniopomorskiego

– Pełna zgoda. Tymczasem każdy,
kto wpadnie do wody i w ten sposób
umrze, powinien być traktowany jako
ofiara utonięcia. Zaledwie kilka dni temu czteroosobowa rodzina wjechała
do Dziwny samochodem. Nikt z pasażerów nie przeżył. Dla nas to klasyczne utonięcie, w statystykach policyjnych – wypadek komunikacyjny.
Albo inny przypadek – dwa lata temu
dwie spadochroniarki z Wielkopolski
zamiast na lotnisku w Kołobrzegu
wylądowały w Bałtyku. 200 m od
brzegu. A że były dociążone spadochronem i uprzężą, nie udało im się
wyswobodzić i utonęły. Policja uznała
to za wypadek lotniczy.

Jeśli wziąć pod uwagę bazę GUS,
okazuje się, że w Polsce tonie nawet
1100 osób rocznie, czyli ryzyko utonięcia jest u nas dwa razy wyższe
niż w UE.

Rozmawia Dorota Bartosewicz
Ilu osób nie udało się panu
uratować?

– Nie liczę tego, podobnie jak nie
liczę uratowanych. Ale jedna sytuacja
szczególnie utkwiła mi w pamięci.

Jaka?

– Akurat ćwiczyliśmy z innym ratownikiem wariant na skuterze z platformą, kiedy dostaliśmy informację
z centrum koordynacji ratownictwa
wodnego: „W Cisowie na falochronach tonie mężczyzna”. Byliśmy
ok. 4 km od miejsca zdarzenia, ruszyliśmy od razu. Na miejscu w pierwszej chwili nie sposób było ustalić,
kto najbardziej potrzebuje pomocy,
bo poszkodowanych było już siedmiu. Mężczyzna w wieku 55-60 lat
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– nieprzytomny, nieoddychający.
Pozostali w mniejszym lub większym stopniu podtopieni albo pokaleczeni.
Wcześniej próbowali
udzielić innym pomocy, ale przy zafalowaniu na poziomie
3-4 pojawił się prąd, który wyciągał
ich w morze. Długo prowadziliśmy
resuscytację, zanim głównego poszkodowanego przekazaliśmy do
śmigłowca. W powietrzu udało się
przywrócić spontaniczną akcję serca,
ale mężczyzna nadal nie oddychał samodzielnie. Nie odzyskał też świadomości. Zmarł w szpitalu w Koszalinie
po kilku godzinach.

– Niekoniecznie. Najpierw jednak musimy sobie odpowiedzieć na
pytanie, czym jest ryzyko utonięcia.

Kiedyś na kąpieliskach było bezpieczniej.

To historia z tego roku?

– Z 2016 r., ale nie zmienia to faktu, że Polacy nadal toną na potęgę.

To sytuacja, w której wchodzimy do
wody, kiedy nie jest bezpiecznie.

Ale woda to żywioł, zawsze
jest groźna.

– Zgoda, ale co innego, jeśli wchodzimy do niej na kąpielisku, gdzie
mamy łagodnie opadające dno, a co
innego, jeśli mamy skaliste wybrzeża, pływy czy fale oceaniczne. To
czynniki, które wpływają na ryzyko
utonięcia. W Polsce ich nie ma, więc
i takiego ryzyka nie ma. Są za to ryzykowne zachowania, bo nie ma kultury
spędzania czasu nad wodą!

KRAJ
Co to oznacza w praktyce?

– Staramy się – szczególnie teraz,
w pandemii – jak najbardziej wykorzystać urlop, bo przecież wyjazdy
i tak skróciły się z 14 do 10-11 dni.
A że mamy zaplanowane: na drugi
dzień Gdańsk, potem zamek w Malborku, to zostają nam tylko dwa
dni na plażowanie. I pech chce, że
akurat wtedy są duże fale, piękne
słońce i ciepła woda – najgorsza po-

umiejętności. Brawura. Chęć pokazania się. „Byłem pływakiem. Wygrałem zawody w liceum. Co z tego,
że mam 50 lat, zaraz tu wszystkim
pokażę, jak to się robi. Nadal jestem
w świetnej formie”. Bzdura! Jeśli na
przepłynięcie 100 m, czyli czterech
basenów, potrzebujesz kilku minut,
to zapomnij. Możesz nie mieć siły,
by wrócić.

Kolejne?

W rzece w miejscu, w którym wczoraj woda sięgała
np. do pępka, dzisiaj jest jej po szyję.
goda dla ratowników nad morzem.
Osoby świadome ryzyka zostaną na
plaży. Inni będą chcieli popływać –
jak zobaczą czerwoną flagę, to pójdą
na plaże niestrzeżone. „Bo za chwilę
wyjeżdżamy” albo „Potem nie będzie już czasu” – takie tłumaczenia
daje się wtedy słyszeć. 90% to utonięcia na niestrzeżonych plażach
i w miejscach zabronionych.

Czyli jaki jest typowy scenariusz?

– Najczęściej nad morzem tonie
mężczyzna 50+, po alkoholu. Między godz. 13 a 14, po tym jak spędził kilka godzin na plaży. W środku
tygodnia, głównie w środę. W miejscu niestrzeżonym, ale nie zawsze
przy czerwonej fladze. Często do
wypadków dochodzi, kiedy fala ma
55-60 cm. Ratownicy nie mogą jeszcze wtedy zakazać kąpieli – fala musi
mieć co najmniej 70 cm, a prędkość
wiatru 5 st. w skali Beauforta.

A gdyby wskazać pięć głównych
przyczyn utonięć w Polsce?

– Pierwsza i podstawowa: brak
świadomości ryzyka. Bagatelizowanie niebezpieczeństwa. „W jeziorze przecież nic mi się nie stanie”,
„Przecież zawsze tu pływałem”.
Tymczasem rewy, potocznie zwane mieliznami, potrafią na tyle się
przesunąć, że zmieniamy położenie

– Czwarta: niekorzystne warunki atmosferyczne. Nie tylko wysoka fala i silny wiatr, ale też wieczór
albo noc. Co z tego, że nawet
zasygnalizujesz, że toniesz, skoro
nikt cię nie zauważy? I piąta: nieinformowanie rodziny/kolegów/
koleżanek o kąpieli. „Wchodzę w tym
miejscu i za chwilę
jestem z powrotem”
– tyle by wystarczyło. Ale nie, dzwonią
potem do Centrum
Koordynacji Ratownictwa Wodnego
z informacją, że potrzebują pomocy.
„Bo kolega chyba wszedł do wody.
Jesteśmy na grillu, nad jeziorem…”.
Tylko nic nie wiadomo: gdzie dokładnie, o której godzinie.

Kiedy pojawiają się pierwsze aktywności nad wodą, pierwsze wypłynięcia na łódkach. Poza tym brakuje
ogólnopolskich kampanii i pomysłu
na dotarcie do tych najbardziej narażonych na ryzyko utonięcia – 50-latków i starszych, tak by stanowili wzór
dla dzieci.

Mentalność to jedno, ale sporo do
życzenia pozostawiają też przepisy.

– Dyrektywa kąpieliskowa, po licznych zmianach, od 2017 r. funkcjonuje już prawidłowo. I mówi jasno:
mamy dwie formy miejsc do kąpieli –
miejsca okazjonalnie wykorzystywane
do kąpieli, które działają przez 30 dni,
i kąpieliska, działające dwa miesiące.

Tyle że sezon w Polsce trwa trzy
miesiące, więc przez miesiąc ratownik jest, a potem hulaj dusza?

– Może tak być, ale świadomość
samorządów jest coraz większa i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do
kąpieli to teraz rozwiązanie głównie

Jeśli sytuacja wymyka się spod kontroli,
ratownik powinien wezwać policję.

I to jest najgorsze w utonięciach?

– Nie, to, że wszystko dzieje się
bardzo szybko. Czasem wystarczy
zaledwie kilka sekund, do kilku minut, w zależności od okoliczności.
Średnio 30-90 sekund.

To Polacy nadal o tym nie wiedzą?!
Przecież trąbi się o tym co roku
w kampaniach pod hasłem: „Bezpiecznie nad wodą”.

– Ale wszystkie te działania są
spóźnione. Inaugurowane do piero po pierwszych tragicznych
wydarzeniach, które w tym roku już

dla organizatorów np. kolonii. Poza
tym większość organizuje jednak kąpieliska na całe wakacje.

Samorządy skarżą się na brak
funduszy. Ile kosztuje obstawienie
zbiornika ratownikami?

– Gdybyśmy zaczynali od zera,
biorąc pod uwagę badania wody,
dwóch ratowników – mówimy o kąpielisku nad jeziorem, bez noclegu
i wyżywienia, do tego wyposażenie,
łódź wiosłowa, motorówka, wieża,
sprzęt łączności, środki medyczne
– to wydatek ok. 100 tys. zł. Na cały sezon. W kolejnym będzie to już
ok. 60 tys. zł, choć dla samorządów
to nadal dużo. W 2019 r. jeden z powiatów w województwie zachodniopomorskim miał sześć kąpielisk,
a w 2020 r. – tylko jedna gmina zdecydowała się na kąpielisko. Żeby było jasne: w pozostałych
miejscach też się kąpano. Ale
nic się nie zdarzyło. Można powiedzieć, że o problemie zapomniano, bo sezon udało się przeżyć bez
wypadku i mediów.

90% to utonięcia na niestrzeżonych plażach i w miejscach zabronionych
bojek nawet kilka razy jednego dnia!
Podobnie w rzekach – mogą się pojawić przeszkody, które zmienią linię
nurtu, i w miejscu, w którym wczoraj woda sięgała np. do pępka, dzisiaj jest jej po szyję. Druga: kąpiel
po alkoholu i innych substancjach
psychoaktywnych. Bez komentarza. Trzecia: przecenianie własnych
FOT. OSKAR PRZYBYSZEWSKI

miały miejsce – tylko w jeden weekend nad morzem utonęło siedem
osób, podczas gdy w tym samym
czasie śmierć na drodze poniosło kolejnych 30. Może wzorem kampanii
drogowych akcje o bezpieczeństwie
nad wodą też powinny trwać cały
rok? A już na pewno rozpoczynać się
w marcu, najpóźniej przed majówką.

Załóżmy, że pieniądze by się znalazły. Ratowników by nie zabrakło?

– Na pewno byłoby ich za mało,
przecież mamy powiaty, w których
jest ok. 150 jezior. Tylko pytanie, czy
chcielibyśmy iść w tę stronę
12-18.07.2021
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KRAJ
Liczby to jedno, dwa – umiejętności.
Czy ci, których mamy, są dobrze
przygotowani, by nieść pomoc?

– Szczerze? Nie, bo po 63 godzinach kursu ratownictwa wodnego
i 66 godzinach kursu ratownictwa
medycznego trudno sprawić, by ktoś
od razu był dobrym ratownikiem. Ma
świetną bazę, ale potrzebuje czegoś,
czego nie da się zdobyć na kursie –
doświadczenia. Tygodni, miesięcy,
sezonów pracy na różnych obiektach,
by radzić sobie w każdej sytuacji.
Wtedy dopiero jest dobrze wyszkolony i od razu może pełnić funkcje

się jedynie 129-godzinnego szkolenia.
Wcześniej może mieć już dodatkowy
patent, np. żeglarza czy sternika motorowodnego. Konieczna jest teraz
przynajmniej jedna kwalifikacja przydatna w ratownictwie wodnym.

– W żadnym kraju nie ma takiego
rozwiązania. Ratownik jest od edukowania, nie od taryfikatora i mandatów! Jak ratownicy sobie nie radzą z plażowiczami, to może jest ich
tam za mało, są przemęczeni…

Mimo to część wybiera kasę
w sklepie.

…albo nie mają siły przebicia.
Przecież plażowicze mówią o nich
wprost: intruz, sztywniak, bo wiedzą, że nic im nie zrobi.

– Bo i odpowiedzialność mniejsza. Albo pracę w smażalni ryb,
w barze przy nalewaku, na stoisku
z pamiątkami – w sezonie zarobki są
porównywalne.

A nie można by uporządkować tego
rynku – wzorem zagranicy?

Najczęściej nad morzem tonie mężczyzna 50+, po alkoholu.
kierownicze. Do tego potrzebny byłby
także kurs zarządzania zespołem.

Kiedyś w WOPR były kursy na starszego ratownika…

– …które ujednolicały poziom,
uczyły kierowania zespołami ratowniczymi, najnowszych technik
i przygotowywały do pracy na różnych akwenach. Swoje zrobiła jednak
w styczniu 2012 r. Ustawa o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych, która zniosła stopnie ratownika
wodnego (teraz tylko ratownik wodny) i zderegulowała rynek. Do tego
odebrała WOPR monopol na szkolenia – mogą je prowadzić również
podmioty prywatne z odpowiednią
licencją, a poziom jest różny.
I mamy dziś ratowników po
129 godzinach kształcenia,
którzy od razu trafiają na kąpieliska i mają dbać o bezpieczeństwo turystów. Ale ze świecą szukać
tam osób z doświadczeniem, które
mogłyby dalej przekazywać wiedzę.
Dlatego powiem krótko: kiedyś na
kąpieliskach było bezpieczniej.

– Tam, co może być zaskoczeniem, stawki są teraz dużo niższe
niż w Polsce. W Niemczech ratownicy, którzy są członkami DLRG (to
tamtejszy odpowiednik WOPR), dostają dzienne diety, 20-25 euro. Do
tego możliwość spania i śniadanie.
W przeliczeniu daje to ok. 2 tys. zł
miesięcznie. Mimo to Polacy chętnie
do Niemiec wyjeżdżają.

Dlaczego?

– Chodzi o prestiż. Ratowników
jest tam mniej. Inaczej się ich traktuje – nie są do obsługi kąpieliska. Nie
jak u nas – stoją jak bojki na stanowiskach i gwarantują: nikomu nic się
nie stanie, bo my tutaj jesteśmy. Oni

– Jeśli sytuacja wymyka się spod
kontroli, ratownik powinien wezwać
policję, to jej kompetencje. Jest za
to inna, pilniejsza rzecz do zrobienia – oznakowanie. Rzadko trafia
się znak informacyjny: „Kamieniste
dno”, „Nagły uskok”, „Wiry”. Także
z tego powodu trudno się dziwić, że
Polacy wybierają niewłaściwe miejsca do kąpieli.

A może zamiast mówić o respekcie
przed wodą, lepiej z nią oswajać?
I to od małego.

– Zdecydowanie! Dlatego wróciłbym do kart pływackich – wzorem Holandii. Już uczniowie szkoły
podstawowej mają jej trzeci,
najwyższy poziom. Potwierdzony
egzaminem, podczas którego dziecko wskakuje do wody. W zapiętej
kurtce, butach i spodniach. Razem
z rowerem. Poprzedzone jest to lekcjami pływania w ubraniu i rozbierania się w wodzie. Zadaniem jest
wyjście o własnych siłach z basenu, pal licho rower. Efekt – utonięć

Po 63 godzinach kursu ratownictwa wodnego i 66 godzinach kursu
ratownictwa medycznego trudno od razu być dobrym ratownikiem.

Trudno w tej sytuacji dziwić się ogłoszeniom: „Zatrudnienie ratowników
od 19 zł brutto za godzinę”.

– Albo 18,3 zł brutto, bo tyle wynosi minimalna płaca. Jeśli uda się
złapać osoby świeżo po kursie – 70%
ratowników to ludzie młodzi – szybko
zapełni się grafik.

To ile ratownik zarabia miesięcznie?

– Nawet 4,5 tys. zł netto, jeśli pracuje 31 dni w miesiącu, po osiem
godzin, nadal się uczy i ma mniej niż
26 lat, bo wtedy stawka brutto na
umowie jest dla niego stawką na rękę. Zawrotna kwota, biorąc pod uwagę, że to pierwsza praca, a wymaga
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tworzą zespół interwencyjny. Jak coś
się dzieje, jadą, płyną, biegną i udzielają pomocy. W myśl zasady: za
bezpieczeństwo osób kąpiących się
odpowiadają państwo sami. Podobnie jest w całej Europie. Wyjątkami,
oprócz Polski, są Bułgaria, Litwa i Węgry, które nadal przejawiają zamiłowanie do pieczątek i idą w akty prawne.

Co jeszcze warto przenieść
do Polski?

– Szybkie grupy reagowania. Załogi doświadczonych ratowników,
którzy mają na wyposażeniu skuter
i łódź motorową. A jak trzeba, to i na
drzwiach od stodoły popłyną – to
jedno. Patrole na plażach, na sprzęcie
motorowodnym, samochodach czy
quadach – to dwa.

A kary dla kąpiących się, którzy nie
reagują na wezwania ratowników?

w Holandii nie ma, jeśli już, to toną mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki.

A może tu i teraz zatrudnić ratowników tylko na basenach i kąpieliskach, gdzie są dzieci? Skoro wielu myśli: „Mogę poszaleć, ratownik
jest blisko”.

– Jestem za modelem hybrydowym: kąpieliska dla osób, które
przyzwyczaiły się, że zawsze nad
ich bezpieczeństwem czuwa ratownik, mają małe dzieci itd. Do tego
sprawnie reagujące grupy interwencyjne, z bazami wypadowymi.
Ratownik dopłynie, udzieli pomocy,
ale miej świadomość, że potrwa to
cztery minuty. Przez trzy i pół minuty musisz sobie radzić sam – więc
nie ryzykuj!

Dorota Bartosewicz

