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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański
Lecimy bez pilota

N

ie zaszczepię się. Bo nie. Bo jestem wolnym człowiekiem. I co mi zrobicie? Czasy się zmieniają,
a u nas ciągle aktualne jest stare powiedzenie:
musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce. Bo czy ktoś na
własne oczy widział koronawirusa? Kalorii też nikomu nie
udało się zobaczyć. W przeciwieństwie do milionów rodaków dźwigających dodatkowe kilogramy, których trudno
nie zauważyć.
Antyszczepionkowcy są wśród elektoratów wszystkich większych partii. Ale za wprowadzeniem surowszych obostrzeń wobec nich opowiada się mniejszość
Polaków. Za to wśród polityków jest odwrotnie. Na pytanie, czy powinien zostać wprowadzony obowiązek szczepień przeciw COVID-19, wielu polityków, choć ostrożnie, odpowiada jednak pozytywnie. Po części dlatego,
że mają większą wiedzę i niedobre doświadczenia związane z wprowadzeniem lockdownu. Wiedzą, że z dwojga
złego lepiej teraz sięgnąć po drastyczne rozwiązania, by
w wyniku zaniechań nie trzeba było potem sięgać po
jeszcze gorsze.
Jest nad czym myśleć, bo ten stan względnego spokoju, jaki mamy teraz, to tylko przerwa w toczącej się batalii.
I szansa na lepsze przygotowanie się do kolejnego etapu.
Czy potrafimy tę lukę między falami pandemii wykorzystać, by lepiej bronić się jesienią?

Gdyby za walkę z covidem odpowiadali ludzie, którzy
podejmują decyzje, opierając się na racjonalnych argumentach, faktach i interesach większości obywateli, to
mimo tak ogromnej skali nieszczęścia można byłoby
uwierzyć, że leci z nami pilot. Niestety, premier Morawiecki i minister Dworczyk takimi pilotami nie są. Ubrali się
w mundury pilotów, wyglądają jak piloci, ale zachowują
się jak aktorzy w teatrze. Wszystko, co robią, poprzedzone
jest testowaniem reakcji widowni. Za wszelką cenę chcą
się podobać. A to wyklucza zdolność do podejmowania
trudnych, bo niepopularnych decyzji. Piszę to po lekturze
mejli, jakie panowie do siebie pisali, nie dbając o zabezpieczenie korespondencji. Gdy przed Wielkanocą trzeba
było poddać kwarantannie Polaków przylatujących z Wielkiej Brytanii na święta, nie zrobiono tego, bo to bardzo by
się nie spodobało przylatującym i ich rodzinom.
Trzeba mieć wyjątkowego pecha, choć to w gruncie
rzeczy efekt wyborów, by w tak niebezpiecznym momencie byli w rządzie akurat tacy dowódcy, których natura nie
obdarzyła silnym charakterem ani odwagą.
Boję się, że gdy będą musieli podejmować radykalne
decyzje, to na kunktatorskim ważeniu plusów i minusów minie im ta ostatnia godzina. I zostaniemy z jeszcze
większym problemem. Życie Polaków nie jest w dobrych
rękach.

BĄKOWSKI

CYTATY
FRANS TIMMERMANS,
wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej
Polska może jeszcze wszystkich
zaskoczyć tempem transformacji.
„Rzeczpospolita”

TOMASZ SEKIELSKI, reporter
Nie ma ludzi, którzy nie upadają, są
jednak tacy, którzy się nie podnoszą.
„Twój Styl”

JACEK CYGAN,
autor tekstów piosenek, poeta
Największe straty poniosła kultura,
dlatego że ludzie zaczynają uważać,
że bez kultury można żyć.
„Pani”

JOANNA TRZEPIECIŃSKA,
aktorka, piosenkarka
Perfekcjonizm jest okropny,
bo nigdy nie można osiągnąć ideału.
„Zwierciadło”
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Prywatna partia Czarzastego

Nazwa Lewica (Nowa, Młoda, Współczesna, Zreformowana, Na Czasie…) jest tak pojemna, a przy tym nienosząca treści, że warto się zastanowić nad jej zmianą. Jak zatem
określać osoby skupione wokół przekonań postępowych,
nieróżnicujące ludzi i chcące każdemu zapewnić równy
start? Czy wystarczająco nośne będzie słowo socjaldemokracja? Socjaldemokracja
zmierza do rozwiązywania spraw na zasadzie kompromisu przy zachowaniu reguł
gry. Socjaldemokracja to też ciągłe doskonalenie, zachęcanie ludzi do bycia współobywatelami w stosownym zakresie.
To również wybór mądrych, nowych
technologii z umiejętnością ich wdrażania. Nie można zatem akceptować energetyki uranowej,
kopalni uranu, których wprawdzie u nas nie ma, ale już
Australia zamierza je zamykać, bo są groźne dla ludzi i środowiska. Czy jednak podobnie zrobi Kazachstan, Niger…?
Ci z lewicy, którzy puszczają oko do kapitału i popierają
kolonialną dewastację środowiska oraz energetykę uranową, aby mieć wsparcie przy wyborach, są niewiarygodni.
Współobywatele, którzy chcą popierać socjaldemokrację,
nie chcą i nie mogą się godzić na takie uniki. Brnąc w coraz większe ustępstwa wobec „pańskich” zachcianek molochów, lewica nie jest i nie będzie w stanie zatrzymać się
na tej równi pochyłej. Zawsze będzie lobbystom za mało,
bo tacy jesteśmy – nastawieni na zysk i pazerni. Mając to
na uwadze, łatwiej się porozumieć i rozmawiać, łatwiej
powiedzieć patologiom stop.
Dorota Kaczmarek

•

Czarzasty to klęska, ale widzę, że część SLD wciąż chce
za wszelką cenę połączyć się z PO.
Robert Orłowski

•

Grupy działające jako partie pod nazwami lewicy – lewicą nie są. Można mówić o osobach z lewicowymi poglądami, postawami i w taki sposób działających. Zapewne
osoby te stworzyłyby prawdziwie lewicowy ruch społeczny, ale kasę mają ci, którzy tylko wystawili szyldzik lewica,
a oni nie odpuszczą koryta poselskiego, kasy, synekur, wizji dorobienia się lub wypromowania medialnego. Niestety, ludzie mądrzy opuścili pokład partyjny lub nań nie wejdą, ponieważ... są mądrzy. Ich jednak nikt nie słucha, nie
wspominając o stosowaniu się do rozumnych wskazań.

Piotr Krzeszewski

Dlaczego tylu ludzi z różnych środowisk wierzy,
że Donald Tusk obali PiS?

Bo im się czas zatrzymał? Lub
chorują na syndrom pamięci wybiórczej? To ostatnie jest najbardziej prawdopodobne. Kompletnie
wyparli z pamięci powody, dla których PO przestała rządzić, jak i to,
dzięki komu jesteśmy od sześciu lat w czarnej dziurze.

Ewa Ch-a

•

Tusk wrócił nie po to, by pokonać PiS, ale by wygrać
z ruchem Hołowni. Nie obali PiS, ale ma szansę uratować
hegemoniczną rolę PO wśród partii opozycyjnych.

Arek Domeredzki

ZDJĘCIE TYGODNIA

Na Kubie trwają
antyrządowe protesty.
Demonstracje w wielu
miastach są reakcją na
największy od 30 lat
kryzys, który przyniósł
m.in. ograniczenia
w dostawach prądu
i żywności.
FOT. AFP/EAST NEWS
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Prof. Adam Bodnar zakończył przedłużoną kadencję rzecznika praw obywatelskich. Pełnił tę funkcję
w sposób wzorcowy. Niezwykle kompetentny, z wielką znajomością prawa, a przede wszystkim z ogromną wrażliwością na problemy wszystkich krzywdzonych. Był ważnym ogniwem demokracji. Gratulujemy
osiągnięć i charakteru.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że Izba Dyscyplinarna przy Sądzie
Najwyższym jest niezgodna z prawem unijnym:
„Polska została zobowiązana do natychmiastowego
zawieszenia stosowania przepisów krajowych”.
544 mln zł wydano w 2020 r. w miastach w ramach
budżetów obywatelskich, czyli zgodnie z decyzją
mieszkańców. Największe możliwości mieli mieszkańcy Sopotu, w którym na jednego mieszkańca przypadło 120 zł. A dalej Świnoujścia i Bielska-Białej – po
59 zł, i Gorzowa Wlkp. – 57 zł.
Laureatkami Nagrody im. Wisławy Szymborskiej
zostały: za 2019 r. poetka Anna Adamowicz za tom
„Animalia” i za 2020 r. Genowefa Jakubowska-Fijałkowska za tom „Rośliny mięsożerne”. Laureatki otrzymały po 50 tys. zł.
Rekordy popularności wśród kandydatów na studia
bije psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim
(33 osoby na jedno miejsce), koreanistyka (32, też
na UWr) i inżynieria nanostruktur na UW (23 osoby).

PRZEbłyski
1800 metrów na dwóch

W korowodzie ponuraków maszerującym pod szyldem dojnej
zmiany wyróżniają się ministrowie
Andrzej Adamczyk i Mariusz Błaszczak. Podajemy ich nazwiska w kolejności alfabetycznej, bo politycznie Błaszczak waży tyle co dwóch
Adamczyków. Pewno myślicie, że
jak tych dwóch orłów gdzieś jedzie na wspólny występ, to ho, ho!
A wyszło jak zwykle, ha, ha. W Legionowie A. i B. wspólnie przecięli wstęgę i otworzyli drugą jezdnię drogi nr 61. CAŁE TYSIĄC
OSIEMSET METRÓW (1800). Po 900 m na główkę ministra.
A budowa, choć trwała cztery lata, i tak jest o rok spóźniona.

Rokita o Łukaszence

Czy polityk, który wybrał życie poza polityką, może na tym zyskać?
Wątpicie? No to poczytajcie, co o Białorusi ma do powiedzenia Jan
Rokita („Sieci”). „Bilans rewolty białoruskiej jest dla polskich interesów katastrofalny. Polityka sankcji i izolacji reżimu Łukaszenki
stan ów jedynie pogarsza, prowadząc do już niemal nieuchronnego
wchłonięcia państwowości białoruskiej przez Rosję”.
„Rząd PiS od czasu do czasu nawet schlebiał mińskiemu tyranowi
w sposób mało estetyczny, w czym wyspecjalizował się zwłaszcza Karczewski i Waszczykowski, który próbował nawet zamknąć
Biełsat TV, kłujący od zawsze mińskiego tyrana w samo serce.
PiS nie wymyślił sam takiej taktyki. Podążał tu tropem Radka Sikorskiego, który w roku 2008 był głównym autorem europejskiej
zmiany frontu wobec Łukaszenki”.

Szkolnikowski i Borek. Żenada
Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 2 881 241 osób, z których
75 205 zmarło (stan na 16 lipca).
Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, złożył
rezygnację z funkcji w episkopacie i poprosił Watykan o następcę. Powodem są zaniedbania w sprawach pedofilii w Kościele, jakie na nim ciążą, od czasu gdy był biskupem w Tarnowie.
Wyborcom Andrzeja Dudy zawdzięczamy 20 lotów
samolotem rządowym do Krakowa. W ciągu roku
tyle weekendów spędził prezydent z mamusią i tatusiem. Wylot w piątek i powrót w niedzielę. Kosztowne
dla podatników jest życie bezkrytycznego wielbiciela
Donalda Trumpa.
Przeciwko francuskiemu bankowi BNP Paribas
rozpatrywanych jest w sądach 1378 spraw wytoczonych przez frankowiczów. W ciągu roku liczba
spraw wzrosła o 280%.
Adam Niebrzydowski, burmistrz Jedwabnego
(z PiS), nie pofatygował się na obchody 80. rocznicy mordu dokonanego na Żydach przez ich polskich
sąsiadów.
6 mld zł niespłaconych zobowiązań mają Polacy
w wieku 18-35 lat. Co czwarty dłużnik odnotowany
w Krajowym Rejestrze Długów jest w tym wieku.

Kibice ukarani przez piłkarzy słabiutką grą dostali sfermentowany
deser od namiestnika telewizyjnego sportu. Dyrektor TVP Sport
Marek Szkolnikowski wyznaczył na finał ME sprawozdawców jak
z koszmarnego snu. Mateusz
Borek i Kazimierz Węgrzyn. Słabszych od nich w ekipie nie było.
Pletli z szybkością starego cekaemu. Kompromitacja na całego.
I to przewidywalna. Borek to
facet, który w Polsacie zajmował
się reklamą zakładów bukmacherskich. I zarabianiem na organizacji walk bokserskich, które później bez żenady komentował.
Kasa nie tylko się zgadzała, była wręcz na dużym plusie. A Szkolnikowski? Typowy szkodnik z głębokiego zaplecza. Zapisał się głupotą
dekady. Odsunął od finału na Wembley Dariusza Szpakowskiego.
Najlepszego odesłał do rezerwy. Zaiste głęboki to myśliciel.

Święcona z automatu

Tarnobrzeg, nieszczególnie znany z cudów
(jak dotąd), ufundował sobie cud techniki.
No, trochę przesadziliśmy. Choć z drugiej
strony bezdotykowy automat do wody
święconej zainstalowany m.in. w parafii
Wniebowzięcia NMP to w Kościele prawdziwa rewolucja. Kaganek postępu klasztorowi dominikanów i innym świątyniom
ufundował urząd miasta. I tak za 1100 zł
(brutto) za sztukę Tarnobrzeg zrobił coś jako pierwszy w Polsce.
FOT. TWITTER (2), YOUTUBE
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Jak przekonać Polaków do szczepień?

DR ANTONINA DOROSZEWSKA,
Studium Komunikacji Medycznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Należy przede wszystkim znać powody, dla których Polacy nie decydują się
na szczepienie. Dane te mamy z różnych
badań. Myślę, że kluczowe znaczenie ma
także praca u podstaw, czyli rozmowy,
które każdego dnia prowadzą lekarze
z pacjentami. To właśnie w gabinecie
lekarza jest największa szansa na przekonanie do decyzji o szczepieniu. Szczepienia powinny być tematem rozmowy
przy każdej wizycie chorego. Lekarz,
który pozna powody, dla których pacjent
nie decyduje się na szczepienie, stworzy
atmosferę zaufania i szacunku, będzie
mógł powiedzieć, dlaczego warto się
szczepić. Prawdopodobnie nie od razu
przekona pacjenta, ale może zasieje ziarno wątpliwości. A to może być pierwszy
krok w kierunku punktu szczepień.

WOJCIECH KONIECZNY,
senator PPS, lekarz

Przede wszystkim należy bazować
na wynikach badań socjologicznych
i dobierać metody komunikacji do tego,

na czym najbardziej zależy poszczególnym grupom społecznym. Warto pokazywać, co może się dziać we wrześniu
czy październiku z osobami, które się nie
zaszczepią. Że np. może być konieczne
uniemożliwienie im uczestnictwa w imprezach masowych, takich jak koncerty,
ograniczenie dostępu do nabożeństw
(uważam, że episkopat powinien ogłosić
gotowość do takich działań) itd. Poza
tym dobrą formą promocji szczepień jest
walka z fake newsami i docieranie do
jak największej liczby osób z rzetelnymi
informacjami na temat działania ochronnego szczepionek.

AGNIESZKA JĘDRASIK,
agencja mediowa Starcom

Z naszych badań wynika, że decyzja o szczepieniu motywowana jest
w pierwszej kolejności własnym bezpieczeństwem. Troska o innych, nawet
najbliższych, znajduje się znacznie niżej
w rankingu. Dlatego kampania promocyjna powinna się skupiać na osobistych
korzyściach ze zgłoszenia się do punktu
szczepień. Powinna być też adekwatna
dla osób poniżej 45. roku życia, wśród

których jest najwięcej przeciwników tej
formy profilaktyki. Kampania oparta na
współpracy z ambasadorami, tak jak było to robione dotychczas, może przynieść
dobre efekty, ale po pierwsze, powinni
to być idole grup wiekowych, w których
obserwujemy najmniejsze zainteresowanie szczepieniami, a po drugie, powinni
mieć podobne obawy jak odbiorcy kampanii i zachęcać do szczepień z konkretnego powodu. Aby dotrzeć do nastolatków, powinniśmy także odpowiednio
dobrać media, czyli zamiast spotów
w TV wykorzystać formy komunikacji
dopasowane do mediów społecznościowych. Cenne byłoby też podkreślanie,
że ozdrowieńcy nie nabierają trwałej
odporności. Zgodnie z naszymi badaniami często rezygnują oni ze szczepień,
zapewne z powodu pozornego poczucia
bezpieczeństwa. Wygląda na to, że albo
rozwiejemy wątpliwości konkretnych
grup nastawionych sceptycznie, albo jedynym ratunkiem będzie wprowadzenie
restrykcji dla niezaszczepionych, podobnie jak we Francji.

Not. Michał Sobczyk
19-25.07.2021
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KRAJ

Młodzi w kontrze

Nie kupili kłamstw o PRL
Jakub Dymek
Czy to się komuś podoba, czy nie,
w Polsce – szczególnie po opozycyjnej stronie – mamy wojnę pokoleń.
Generacja „rodziców transformacji”,
ludzi, którzy weszli w dorosłość na
przełomie lat 80. i 90., ściera się z pokoleniem „dzieci transformacji”, dzisiejszych 20-, 30-latków. Wśród tych
pierwszych częstsze są bezkrytyczny
stosunek do III RP i jej filarów – terapii szokowej, kultu papieża Polaka,
prywatyzacji – oraz awersja wobec
wszystkiego, co państwowe i społeczne. Ich dzieci zaś coraz częściej
nie poprzestają na samych wątpliwościach co do decyzji starszych
generacji i kształtu Polski ostatnich
30 lat. Więcej – trochę z przekory,
a trochę z przekonania mówią o pozytywnych wymiarach PRL-owskiego
socjalizmu. O rzeczach, które należy
nie tylko przypomnieć, ale wprost
przywrócić: masowym budownictwie mieszkaniowym i spójnym planowaniu urbanistycznym, inwestycjach w publiczny transport, prawie
do aborcji. To nieraz doprowadza
do szału dzisiejszych 50-latków, którzy mówią, że ceną za te mieszkania

Tylko 57% młodych powiedziało, że
uznaje wyższość amerykańskiej Deklaracji niepodległości nad Manifestem
komunistycznym. A ponad jedna trzecia – 36% – pozytywnie wypowiada
się o komunizmie, przy czym ok. 20%
uważa, że ideały wolności i równości
lepiej wyrażają prace Marksa i Engelsa
niż amerykańskich ojców założycieli.
W Polsce podobne wyniki są
pewnie nie do powtórzenia – zresztą popularność lewicy w sondażach
postaw najmłodszego pokolenia wystrzeliła w górę dosłownie chwilę temu. Ale do głosu dochodzi pokolenie
aktywistów, polityczek i ekonomistów
czy historyków, którzy całkiem jawnie
odwołują się do słowa socjalizm czy
do kategorii ludu. I którzy uważają, że
to nie PRL, ale Polsce po 1989 r. należy się surowe rozliczenie.

Godna praca lepsza niż
owocowe wtorki
– Pochodzę z miejscowości, gdzie
istnieje jeszcze kombinat rolny, kontynuacja PGR-owskiego gospodarstwa, w którym pracowali moi dziadkowie i ojciec. Widziałam z bliska, co
znaczyło być zatrudnionym w PGR
i widziałam skutki transformacji dla

Badanie Pew Research Center z 2019 r. pokazało,
że połowa Amerykanów przed trzydziestką
ma pozytywne zdanie o socjalizmie.
i bezpieczne miejsca pracy w przemyśle były puste półki, zamknięte granice, międzynarodowa izolacja i szarzyzna, od której chciało się wyć.
Ten spór u nas to także część większego światowego zwrotu. Badanie
Pew Research Center z 2019 r. pokazało, że równo połowa Amerykanów
przed trzydziestką ma pozytywne zdanie o socjalizmie. W innym sondażu,
pracowni YouGov, 70% młodych wyborców stwierdziło, że poprze polityka identyfikującego się z socjalizmem,
a przynajmniej tego nie wyklucza.
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mieszkańców tego regionu. Sprzeciw
wobec tych procesów znam wręcz
od dziecka – mówi Katarzyna Duda,
autorka książki „Kiedyś tu było życie,
teraz jest tylko bieda”. Duda opisuje
w niej losy takich zawodów i miejsc,
w których po 1989 r. było szczególnie
ciężko: górników w Wałbrzychu, robotników w zakładach Diora w Dzierżoniowie czy personelu ochrony
i utrzymania czystości z umowami
śmieciowymi na groszowe stawki.
Podtytuł jej książki to: „O ofiarach
polskiej transformacji”.

– Wychowywałam się w miejscu,
gdzie do zakładu pracy było blisko, było mieszkanie, otrzymaliśmy
działkę i chlewik, w którym rodzice
hodowali zwierzęta. Były też basen,
boiska i place zabaw i więcej przestrzeni wspólnych. Dziś ludziom na
prowincji nie oferuje się takiego zaplecza i usług. Przepraszam bardzo,
ale owocowe wtorki w korporacjach
nie mogą się równać z otrzymaniem
mieszkania – mówi Katarzyna Duda.
Działała w związkach zawodowych
i kandydowała do Sejmu z list Lewicy (ostatnio, bez powodzenia,
w 2019 r.). Jako badaczka zajmowała się problemem obniżania standardów zatrudnienia i psucia rynku
pracy przez urzędy, instytucje samorządu i administracji publicznej. Jest
młodsza niż przemiany ustrojowe
w Polsce, rocznik 1990.
– W III RP ceną przetrwania jakiegoś zakładu pracy było często pozbawienie ludzi tych usług – sportu, mieszkań, wczasów, sklepu. Ja
z perspektywy dojrzewającej osoby
postrzegałam to jako ograniczanie
wolności i zabieranie ludziom rzeczy,
które im obiecano i dano. To rodziło
wkurzenie – kontynuuje autorka „Kiedyś tu było życie…”. Odejście z pracy
jej ojca i czasy, gdy rodzice wyjeżdżali
za granicę, bo w Polsce nie mogli znaleźć zatrudnienia, były niełatwe.
Koniec rządów Platformy i wygrana PiS okazały się przełomem na
wielu poziomach, przekonuje Duda.
I to nie tylko dlatego, że niejednokrotnie partię Kaczyńskiego poparli ci
sami ludzie, których losy opisywała
w książce. Krytycy polityki socjalnej
krzyczą, że programy w rodzaju 500+,
minimalna stawka godzinowa czy leki
za złotówkę to socjalizm i „powrót do
PRL”. Ale ludzie, którym od tego się
polepsza, mogą pomyśleć, że skoro
tak, to może PRL i socjalizm nie są
tak straszne. – Być może ci, którzy
korzystają z transferów społecznych,
zaczynają myśleć o Polsce Ludowej
cieplej. Nie mamy na to żadnych
badań, ale to fakt, że PRL jako hasło
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zaczęła znów żyć w debacie – mówi
Duda i podsumowuje: – Niedawno
przypomniałam w tekście, że w konstytucji PRL było zapisane prawo do
pracy. Zarzucono mi, że to utopia. Tyle że jeśli coś istniało, to nie mogło
być utopią, prawda?

My mamy dystans
Zagraniczne stypendia i otwarcie
się polskiej debaty na nowe nurty
czy lektury spowodowały, że do głosu doszli także młodzi ekonomiści
krytyczni wobec kapitalizmu. Co
pewnie jest nieco przewrotnym skutkiem dołączenia Polski do liberalnej
globalizacji. Wśród tych ekonomistów jedni – jak grupa Dobrobyt na
Pokolenia, związana z zachodnimi
uczelniami – zajmują bardziej socjaldemokratyczne czy socjalliberalne,
bliższe centrum pozycje. Drudzy, jak
Jan J. Zygmuntowski, rocznik 1993,
nie mają oporów, by transformację
nazywać katastrofą, rządy liberałów
tragedią, a w dyskusjach i pyskówkach w mediach społecznościowych
wymieniać ciosy z krytykami socjalizmu i Polski Ludowej.
– Nasze pokolenie ekonomistów
i aktywistów nie ma żadnych zatargów z PRL, możemy spojrzeć na
to trzeźwym okiem. Nikt nas pałką
nie lał, więc możemy zachować dystans i mówić otwarcie o różnych
aspektach gospodarki w PRL, III RP
i obecnie. Ta historia jest oczywiście
niejednorodna, ale mamy uczciwą
perspektywę, żeby dziś o niej mówić

– zaczyna Zygmuntowski. – Obraz
Polski Ludowej był tym gorszy, im
bardziej III RP próbowała uzasadnić
swoje błędy i niedostatki. Mówiono nam, że firmy były nierentowne
i w 1989 r. nie było w Polsce niczego.
A to nieprawda, Polska przed tragedią
prywatyzacji budowała komputery
i miała nowoczesny przemysł. Dziś,
30 lat po transformacji, nie można
wciąż kłamać, że coś nie działa przez
komunistów, jak mówi to klasa kapitalistów. Ta retoryka rozlatuje się na
naszych oczach.

nam się dobić do takiej liczby oddawanych do użytku mieszkań jak za
Gierka! Czyli po pół wieku doszliśmy
do tego punktu. Gratulacje – mówi
z przekąsem Zygmuntowski.
Rosnące zainteresowanie problemami mieszkaniowymi przekłada się
na zmiany w dyskusji o architekturze
i urbanistyce Polski Ludowej. Ukazują
się prace takie jak „Czuły modernizm”,
próbujące przybliżyć bardziej ludzką
stronę socjalistycznego budownictwa. Bohaterem książki jest bowiem
nowoczesny blok przy ulicy Promyka w Warszawie, przy Kępie Potockiej. Ten budynek, laureat nagrody
„Mistera 1969 r.”, to projekt Hanny
Graf-Chylińskiej – jednej z wielu architektek, których dorobek ponownie zyskuje dziś uznanie. Ich prace
i biografie wracają na fali odkrywania
feministycznych i kobiecych wątków
w historii. Większe zainteresowanie
budzi też powojenna odbudowa Warszawy, opisana na nowo w wydanej
w 2020 r. książce Grzegorza Piątka
„Najlepsze miasto świata”.
Jeszcze raz Zygmuntowski: – Mówimy tak naprawdę o sporze o pamięć i poglądy kilku pokoleń. Jedno
pamięta budowę miast, elektryfikację
wsi, odbudowę gospodarki. Polska
Ludowa dała mu jedzenie, edukację i pracę. Zwalczyła analfabetyzm,
wprowadziła wielką modernizację kraju. Spojrzenie tych ludzi jest

Młodzi coraz częściej mówią o pozytywnych wymiarach PRL:
masowym budownictwie mieszkaniowym, inwestycjach
w publiczny transport, prawie do aborcji.
W rozmowie prędko dochodzimy
do kwestii mieszkalnictwa. To zresztą chyba pierwszy drogowskaz, że
zaraz w debacie znów się pojawi
PRL. Im dłużej bowiem mamy do
czynienia z tym, jak wygląda rynek
nieruchomości i przestrzeń publiczna w III RP, tym więcej ludzi zaczyna
tęsknie patrzeć już nie tylko na powojenny modernizm, ale i zwykłe
bloki. Gdy więc pada słowo mieszkaniówka, coraz częściej słychać odzew: „Kiedyś to było!”.
– Ludzie zaczynają sobie zadawać
pytanie: a może wtedy było lepiej?
Dziś półki uginają się pod towarami,
ale mamy zapaść demograficzną, dramat w służbie zdrowia, klęskę mieszkalnictwa. Dopiero niedawno udało

oczywiście inne niż tych, którzy z PRL
pamiętają tylko kolejki i końcówkę
lat 80. Ci drudzy to raczej pokolenie
dzisiejszych, powiedzmy, 50-latków,
najbardziej okopane na pozycjach
liberalnych i wolnorynkowych. No
a trzecią generacją jesteśmy my.

Histeria liberałów
– Lewica musi odczarować takie
słowa jak socjalizm, bo nie można
krytykować elit III RP i neoliberalizmu,
nie proponując własnej wizji – przekonuje Jan Śpiewak, rocznik 1987. Ironia tej sytuacji polega na tym, że sam
Śpiewak jest dzieckiem elit intelektualnych III RP i pochodzi z liberalnej,
profesorskiej rodziny. Często, także
19-25.07.2021
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publicznie, zderza się z poglądami
własnego ojca, prof. Pawła Śpiewaka, i swojego ojca chrzestnego,
prof. Ireneusza Krzemińskiego.
Trudno o biografię, która lepiej pokazywałaby to, jak pokolenie dzieci transformacji ustrojowej potrafi
się odciąć od liberalnych poglądów rodziców. Paweł Śpiewak był
posłem z list Platformy Obywatelskiej, jego syn o PO mówi raczej
„mafia” albo „oligarchia”, a polskim elitom zarzuca „rasizm wobec biednych”. Sam (z poparciem
partii Razem) startował przeciwko
Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenckich w Warszawie. Uzyskał 3% poparcia.
– Histeria głównego nurtu
i liberalnych dziennikarzy jest absurdalna. Oskarżają każde posunięcie, które im się nie podoba,
o socjalizm czy komunizm, a dziś
pokolenie 30-latków domaga się
po prostu tak podstawowych rzeczy jak to, żeby w miastach była
zieleń, żeby nie lać bezmyślnie betonu, potęgując efekty suszy i zmian
klimatycznych – tłumaczy Śpiewak.
– Temat mieszkaniowy i urbanistyczny wraca teraz bardzo często, bo
gołym okiem widać, jak patologiczny jest rynek deweloperski. Dlatego
coraz częściej mówi się, że za PRL
przynajmniej nie tworzono produktów mieszkaniopodobnych, a projekty miast były spójne i na swój czas

wracają Kowalik, Kieżun, Tittenbrum.
I dobrze – odpowiada.
Nie zawsze tak było. Kiedy rozmawiałem z nim w 2014 r., przekonywał,
że nie interesują go sprawy światopoglądowe ani mocne ideologiczne deklaracje. Teraz ustawia się raczej po
stronie lewicy ludowej, populistycznej, wrogiej sojuszom z liberalizmem
i tzw. polityce tożsamości.

Dopiero niedawno udało nam się dobić do takiej liczby
oddawanych do użytku mieszkań jak za Gierka!
bardzo nowoczesne. Ten temat rzeczywiście żyje w naszym pokoleniu.
Śpiewak zastrzega jednak, że nie
widzi wokół siebie powszechnej rehabilitacji Polski Ludowej. Raczej powrót
klasowego słownika do debaty i olbrzymią złość na wybory polityczne
pokolenia tworzącego III RP. – Polski
mainstream jest dziś dalej na prawo
niż Reagan i Thatcher – mówi.
Pytam więc, co to znaczy, że nie
podoba mu się ani III RP, ani PRL.
– Chodzi o demitologizację. Jakąś
politykę pamięci na pewno trzeba
uprawiać. Dzisiaj różni autorzy, bo
nie tylko ja, mówią i piszą krytyczne
książki wobec kapitalizmu, transformacji, kursu, jaki obrali ludzie Solidarności po Okrągłym Stole. Jako lektury
10 PRZEGLĄD
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Dzisiaj Śpiewak najszerzej znany
jest chyba jako internetowy publicysta. Z Piotrem Ikonowiczem nagrywa
program „Lewy do lewego” i rozwija
własny kanał na YouTubie.

Nowoczesne państwo
zamiast nostalgii
Często pogląd najmłodszych
działaczy, aktywistek i autorów na
Polskę Ludową jest rozpięty między
skrajnościami. Albo wizja PRL jak
z wakacyjnej pocztówki – wszyscy
odpoczywają, nowe domki dla wczasowiczów błyszczą świeżą farbą,
a nad powszechnie dostępną plażą
zachodzi właśnie słońce – albo pałki ZOMO i rządy ciemniaków. Jedni

widzą w Polsce Ludowej państwo
emancypacji kobiet i dostępnej
aborcji, drudzy – świat rządzony przez spoconych mężczyzn
w garniturach, gdzie nawet profesorki muszą pokornie gotować
mężom obiad i stać w kolejkach
po jedzenie. Tak naprawdę jednolitego stosunku do Polski Ludowej
i najnowszej historii nie ma nawet
w gronie młodych polityczek i polityków Nowej Lewicy.
Maciej Kopiec w wieku 29 lat
został wybrany w 2019 r. do Sejmu jako jeden z najmłodszych
posłów i najmłodszy parlamentarzysta Lewicy. Zapytałem, co go
łączy ze starymi towarzyszami,
którzy zaczynali jeszcze w PZPR.
– Bardzo często jestem na Twitterze oskarżany o bycie kontynuatorem PRL, ale to jest zwyczajny
hejt, za którym nie stoją żadne argumenty. Wierzę w nowoczesne
państwo. Mój stosunek do Polski
Ludowej jest negatywny. Jestem
ekonomistą, uważam III RP i wolny
rynek za ustrój lepszy od socjalizmu
i centralnie sterowanej gospodarki.
To nie my, ale PiS chce powrotu do
tamtego modelu jednowładztwa matki partii – przekonuje polityk, dla którego pomimo młodego wieku Nowa
Lewica będzie już trzecim, po Ruchu
Palikota i Wiośnie, ugrupowaniem.
– Nie jestem krytykiem transformacji,
na Balcerowicza patrzę obiektywnie,
widząc wiele plusów, złości mnie pokolenie polityków ostatnich 30 lat,
które zmarnowało tyle szans, jakimi
są chociażby fundusze europejskie.
Jednak do Sejmu Kopiec wszedł
dzięki SLD, musi więc widzieć coś pozytywnego w lewicy. Czy uważa ją za
czarną plamę w historii Polski? – Mam
zaszczyt współpracować z fundacją
Aleksandra Kwaśniewskiego, czerpię z jego wiedzy i jak większość
Polaków uważam jego prezydenturę
za najlepszą w III RP. Eksperci związani z tą fundacją służą mi radami
i doświadczeniem, są to ludzie związani z administracją i państwowcy.
A premier Marek Belka przyniósł do
polityki wielką wiedzę merytoryczną
– odpowiada poseł.
Przekonuje natomiast, że w walce
o nowoczesne państwo, które inwestuje w szkolnictwo, infrastrukturę
i przedsiębiorców, nie warto się posługiwać słowem socjalizm ani odwołaniami do poprzedniej epoki. Dużo
FOT. MAGDA PASIEWICZ/EAST NEWS, WŁODZIMIERZ WASYLUK/FORUM
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ważniejsze byłoby skupienie się na
tym, jak złe i niewydolne jest państwo
tu i teraz. Za podatki, które płacimy,
nie daje ono prawie nic.
Młody polityk różni się też od reszty partii spojrzeniem na historię. – Nie
interesuje mnie polityka historyczna
i nie świętuję tych samych rocznic, co
niektórzy moi koledzy i koleżanki z lewicy. W wielu wypadkach wkroczenie
Armii Czerwonej do Polski oznaczało
tylko zastąpienie jednej okupacji drugą, a Sowieci, np. na moim rodzinnym Śląsku, zakładali obozy, w których ginęli Ślązacy.
Dodaje jednak, że należy do grupy parlamentarzystów zajmującej
się upamiętnieniem ofiar Holokaustu
i był niedawno w Jedwabnem. Pytam, czy gdy mówi o wkroczeniu Armii Czerwonej do Oświęcimia, używa
sformułowania „wyzwolenie obozu”.
Okazuje się, że tak.

Pokoleniowa sztafeta i sztama
Gdy w 2014 r. CBOS zrobiło badania na temat stosunku do PRL,
opinie najmłodszych dzieliły się tak

naprawdę na dwie kategorie: niechęć
i niewiedzę. Więcej ciepłych uczuć do
PRL mieli ludzie, którzy ją pamiętali,
oni również byli surowsi wobec III RP.
Młodzi wymieniali przede wszystkim
skojarzenia negatywne. Pięć lat później pracownia zapytała jednak także
o stosunek do Okrągłego Stołu i transformacji. Wyniki mogły zaskoczyć.

Jeszcze zanim postawy lewicowe
wśród młodych wystrzeliły w górę
w 2020 r. – a szczególnie u dziewczyn, wśród których lewicowe poglądy zaczęło deklarować 40% badanych – widać było pewien trend.
W kolejnych sondażach młodsi zaczęli wypowiadać się o transformacji
coraz bardziej niejednoznacznie – rósł
odsetek niezdecydowanych i tych przekonanych, że zmiana ustroju
przyniosła „tyle samo
zysków, co strat”. Młodzi
rzadziej też odpowiadają
twierdząco, że oni sami i ich rodziny
zyskali na transformacji. Najlepszego
zdania o transformacji i III RP są ludzie
w średnim wieku – najgorszego najmłodsi oraz ich dziadkowie. To jest to
doświadczenie konfliktu i następstwa
kilku pokoleń, o którym mówił Zygmuntowski. Pod względem poglądów
i ich ciągłości dzieciom transformacji
często bliżej jest do pokolenia ich
dziadków.

W konstytucji PRL było zapisane prawo
do pracy. I ono nie było utopią.
„Stosunek Polaków do transformacji najbardziej różnicuje wiek,
a następnie wykształcenie – pisali
analitycy CBOS – a granica przebiega
między urodzonymi do 1981 r., czyli
osobami w wieku ponad 38 lat, oraz
młodszymi. Badani, którzy ukończyli
38 lat, nie tylko mają bardziej wyrobione opinie w kwestii, czy warto, czy
też nie warto było w 1989 r. zmieniać
w Polsce ustrój, ale także znacznie
częściej niż młodsi popierają przemiany w sposób zdecydowany (59%
wobec 35%)”.

Jakub Dymek

dymek.substack.com
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl

19-25.07.2021

PRZEGLĄD 11

KRAJ

Chlebtuba, Leftawka i inni
Mały przegląd lewicowych social mediów
Anna Brzeska
Ci, którzy myślą, że lewicowość
młodzieży to moda polegająca głównie na chodzeniu na protesty, noszeniu koszulek z Che Guevarą i tęczowej
torby, mogą w niedalekiej przyszłości
mocno się zdziwić.
Badania CBOS dotyczące preferencji politycznych młodych ludzi pokazują, że liczba osób o lewicowych
poglądach rośnie. Jeszcze w 2015 r.
w grupie wiekowej 18-24 lata deklarowało je zaledwie 9% kobiet oraz
10% mężczyzn, w 2020 r. to już
40% kobiet i 22% mężczyzn.

ład budowanych osiedli, zlikwidowanie analfabetyzmu, elektryfikacja wsi,
zmniejszenie nierówności klasowych,
upowszechnienie bezpłatnego szkolnictwa, uczelni i ochrony zdrowia.
Pojawia się nawet słuszna uwaga, że
w tamtym czasie regułą były szklane butelki zwrotne na mleko – oraz
powszechny dostęp do aborcji, co
również jest postrzegane jako pozytyw. Wyliczanka przeradza się w kilka
ciekawych dyskusji, np. czy wszystkie
zasługi PRL nie wynikają po prostu
z postępu, który dokonał się również
w krajach bloku kapitalistycznego.
W innych wątkach grupa dyskutuje
o nowych wytworach popkultury,
grach komputerowych,
anime i komiksach, używając języka pełnego zapożyczeń z zachodnich
slangów. Współczesny
40-latek może więc mieć
już spory problem w połapaniu się,
w czym rzecz, jednak uniwersalne tematy antyliberalne i prosocjalne są tu
najlepszym łącznikiem pokoleń.
Innym ciekawym forum na Facebooku jest Leftawka (ponad 7 tys.
członków), miejsce dyskusji na różnorodne tematy, ujęte z lewicowej
perspektywy. Tu, prócz standardowego narzekania na konserwatywną

Lewicowych stron w social mediach,
grup, blogów i vlogów szybko przybywa.
Przegląd treści, które publikują
i udostępniają w mediach społecznościowych, pozwala zobaczyć, że
nie jest to jedynie, jak twierdzą często
konserwatyści, chwilowy trend, nagonka na Kościół czy prześmiewcze
„lewackie” memy. To rosnąca popularność socjaldemokratycznych czy
wręcz socjalistycznych przekonań,
podparta coraz solidniejszą wiedzą
historyczną i ekonomiczną. W efekcie
dzisiaj młodzi ludzie nie postrzegają
już PRL wyłącznie jako szarej plamy
beznadziei.
Lewicowych stron w social mediach, grup, blogów i vlogów szybko
przybywa. Jednym z takich forów
jest grupa Chlebtuba, mająca już ponad 10 tys. członków. Co ciekawe, jej
nazwa pochodzi od książki „Zdobycie
chleba”, napisanej przez rosyjskiego
anarchokomunistę Piotra Kropotkina,
żyjącego na przełomie XIX i XX w.
Gdy zadaję tu pytanie o PRL, okazuje się, że młodzi ludzie raczej nie
byliby gotowi umrzeć za tę epokę,
ale też nie muszę długo czekać na
kilkadziesiąt odpowiedzi, w których
wyliczają mi dobre strony tamtych
czasów. Są to przede wszystkim: dostępność mieszkań, urbanistyczny
12 PRZEGLĄD

19-25.07.2021

uczy się w Polsce historii. Użytkownicy chwalą też dzieła Marksa, Engelsa,
Róży Luksemburg, Slavoja Žižka i innych klasyków myśli lewicowej.
Na Facebooku nie brakuje stron
związanych z formalnymi organizacjami lewicowej młodzieży, takimi jak Federacja Młodych Socjaldemokratów,
Czerwona Młodzież – Organizacja
Młodzieżowa PPS czy młodzieżówka
Lewicy – Młoda Lewica. Poza wspomnianymi już tematami sporo wypowiedzi dotyczy walki o prawa LGBT+.
I tu dochodzę do istotnej kwestii:
„lewaki” kłócą się na Facebooku nie
tylko z „libkami”, ale również między
sobą. Lewicowe grupy w mediach
społecznościowych można podzielić
na dwa obozy. Pierwszy to lewicowy
mainstream, gdzie socjaldemokratyczne lub wręcz socjalistyczne poglądy łączą się z afirmacją wolności obyczajowej, a więc przede wszystkim
poparciem dla społeczności LGBT+
oraz feminizmu. Druga grupa, raczej
mniej liczna, to alt-left, nurt odcinający się od liberalizmu obyczajowego
lub co najwyżej wobec niego neutralny. „Dźwigi”, jak pogardliwie określają
ten obóz jego przeciwnicy, uważają,
że stawianie w centrum walki o prawa
mniejszości to szkodliwa dla lewicowej sprawy moda z Zachodu, odciągająca uwagę od o wiele
istotniejszych spraw socjalnych i gospodarczych.
Mainstreamową lewicę
nazywają prześmiewczo
lib-lewicą. Przykłady działalności tego obozu to Narodowy
Front Ludzi Pracy, facebookowa strona 1Maja.info (inaczej Polski Front
Pracy) czy strona Kilka porad, dzięki
którym twój komunizm będzie lepszy. Do tej grupy można też zaliczyć
facebookową stronę Lewicowo.pl,
promującą niewątpliwie ciekawy magazyn „Nowy Obywatel”.
Życzę miłej lektury, ale uprzedzam,
że uczestnictwo w niekończących się
na lewicowym Facebooku inbach
(czyli kłótniach) może wciągnąć na
wiele godzin.
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl

Grupa Chlebtuba ma już ponad 10 tys.
członków, Leftawka – ponad 7 tys.
Zjednoczoną Prawicę i liberalną Koalicję Obywatelską, znaleźć można ciekawe linki do stron związanych z historią (np. blog „Historia zapomniana
i mniej znana”), zwykle krytycznych
wobec uświęconych przez konserwatywną narrację postaci i grup, takich
jak szlachta, sanacja czy „żołnierze
wyklęci”. Bez trudu znajdziemy tu
także dobre propozycje książkowe –
ostatnio jeden z grupowiczów polecał
np. „Ludową historię Polski” Adama
Leszczyńskiego, pozycję będącą
kontrą do klasycznego elitocentryzmu dominującego w stylu, w jakim

FELIETON

Z Galicji

Jan Widacki

Oni nie wiedzą, czym jest Unia Europejska

Z

wypowiedzi najważniejszych osób w naszym państwie jednoznacznie wynika, że wciąż jeszcze nie rozumieją, czym jest Unia Europejska. Pomijam skrajnie
głupie lub ordynarne wypowiedzi typu „Unia to wyimaginowana wspólnota” lub „unijna szmata”. Te pierwsze słowa,
jak pamiętamy, są emanacją myśli politycznej pana prezydenta Dudy i tak ogólnie nie odbiegają od poziomu tego,
co pan prezydent zwykle mówi publicznie, zwłaszcza gdy
da się ponieść emocjom i zawierzy własnemu intelektowi.
Drugie określenie jest autorstwa pani Pawłowicz. Kiedyś
posłanki PiS, dzisiaj sędzi u pani Przyłębskiej w trybunale,
osoby o temperamencie, manierach i intelekcie niegdysiejszej przekupki. Napisałem niegdysiejszej, bo dziś już zapewne próżno by szukać przekupki o cechach pani Pawłowicz.
Gorzej, że istoty członkostwa w Unii i istoty samej Unii
nie rozumie premier Morawiecki, którego zadaniem – jak
się zdaje – powinno być łagodzenie napięć na linii Warszawa-Bruksela. Samo zadanie trybunałowi (pomijam już
to, jakiemu, jak powołanemu, z kogo złożonemu itd.) pytania o wyższość prawa europejskiego nad Konstytucją RP
pokazuje, że premier kompletnie nie rozumie, na czym
polega członkostwo w Unii, albo rozumie, tylko udaje, że
nie rozumie, czyli jest cynicznym demagogiem, świadomie działającym
przeciw interesom Polski, a zgodnie
z doraźnie rozumianym wąskim interesem swojej partii.
Prawo unijne obowiązuje w całej
Unii, we wszystkich jej państwach
członkowskich. Do obowiązków państw członkowskich
należy dostosowanie swojego prawa do prawa unijnego.
Gdyby się okazało, że postanowienia konstytucji któregoś
z państw członkowskich są nie do pogodzenia z prawem
unijnym, to wyjścia są następujące: trzeba konstytucję dopasować do prawa unijnego albo zmienić prawo unijne
i dopasować je do konstytucji danego państwa członkowskiego. To ostatnie wymaga zgody wszystkich pozostałych
państw członkowskich. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie.
Można wystąpić z Unii. Wtedy prawo unijne rzeczywiście
nie będzie obowiązywać. Natomiast nie jest możliwe, aby
na terenie Unii (w tym na terenie jej części, którą stanowi
państwo członkowskie) obowiązywały dwa sprzeczne, niezgodne ze sobą systemy prawa.
Ale trybunał pani Przyłębskiej w składzie, któremu przewodniczył sędzia (?) Piotrowicz, orzekł jeszcze coś. Polska
nie musi się stosować do nakazów TSUE, jeśli dotyczą one
ustroju polskich sądów! To orzeczenie zbiegło się z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

postanowienia zabezpieczającego nakazującego natychmiastowe zaprzestanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Nawiasem mówiąc, połączone Izby
Sądu Najwyższego już dawno orzekły, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Mamy więc dwa sprzeczne orzeczenia:
to TSUE i to wywiedzione przez Piotrowicza, że orzecznictwo TSUE nie może dotyczyć ustroju polskich sądów.
Prawnicza schizofrenia o konsekwencjach, które trudno
do końca przewidzieć. Temu, że takiego skutku nie przewidział pan Piotrowicz – wyjątkowa kreatura, gotowa służyć
z oddaniem każdej aktualnej władzy – się nie dziwię. Poziom wiedzy prawniczej i kultury prawnej pana Piotrowicza
poznaliśmy, gdy służył jako przewodniczący komisji sejmowej rozwalającej polski wymiar sprawiedliwości, z czego
– jak pamiętamy – nawet Jarosław Gowin się nie cieszył.
Ale Piotrowicz dostał rozkaz i go wykonał. Nie musiał rozumieć. Ale że nie rozumie tego premier Morawiecki? Nawet
publicznie daje temu wyraz?
Demagodzy wszystkich szczebli PiS, licząc, że „ciemny lud to kupi”, uderzają w nutę patriotyczną. Nie będą
obcy wtrącać się do naszego systemu wymiaru sprawiedliwości! Nagle pokochali też lekceważoną dotąd konstytucję. To z miłości do niej
i szacunku dla niej odrzucają sprzeczne z nią wedle
ich trybunału prawo europejskie. Oni walczą o polską
suwerenność!
Tłumaczmy po raz setny:
Unia to nie jest jakiś podmiot zewnętrzny, Unia to organizm, którego jesteśmy częścią. Przynależność do Unii nie
jest obowiązkowa. Organy unijne, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie wtrącają się do spraw
wewnętrznych Polski, tylko określają standardy unijne,
w tym standardy unijnego prawa. Unia mówi tak: takie są
standardy naszego prawa. Wasze rozwiązania są z tymi
standardami niezgodne. Albo przyjmijcie standardy Unii,
albo z niej wystąpcie. Jeżeli wystąpicie, nic nam nie będzie
do tego, jak sobie zorganizujecie wymiar sprawiedliwości.
Czy weźmiecie wzór z Białorusi, czy z Turcji. Ale dopóki jesteście w Unii, naszym obowiązkiem jest wskazywać wam,
w czym naruszacie nasz wspólny, unijny standard.
Tymczasem grozi nam nieprzyjęcie Krajowego Planu
Odbudowy. Nie dostaniemy spodziewanych miliardów
euro albo dostaniemy je z dużym opóźnieniem. Bo Unia
Europejska to naprawdę nie jest gigantyczny bankomat,
jak zdają się ją postrzegać liderzy PiS.
j.widacki@tygodnikprzeglad.pl

Demagodzy wszystkich szczebli PiS
nagle pokochali lekceważoną
dotąd konstytucję.

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl
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Koniec partii wodza
Robert Walenciak
Eksperyment pod nazwą autorska partia Włodzimierza Czarzastego kończy się na naszych oczach.
Niezależnie od tego, czy pokona on
buntowników w partii, czy zostanie
pokonany.
Jego dorobek jako lidera nie pozostawia większych wątpliwości
– 6-8% poparcia i partia w stanie
wojny domowej, z gwiazdami typu
Anna Maria Żukowska i Marcin Kulasek. Czy ktoś wierzy, że to jest zaczyn prawdziwej nowej lewicy? Że
to ma jakąś przyszłość? Oto prawdziwa przyczyna buntu w SLD, który dotyczy dwóch podstawowych
zagadnień: czyja partia i jaka partia.
Czyja – a więc czy Czarzastego, czy
jej członków i działaczy. Jaka – czy
odzwierciedlająca poglądy działaczy
i wyborców, czy będąca narzędziem
w politycznych i biznesowych grach
przewodniczącego.
Proszę nie wzruszać ramionami,
bo to, jaki kształt organizacyjny ma
partia, i dla niej, i dla jej członków,
i dla życia publicznego ma decydujące znaczenie. Partia, która jest
prywatnym biznesem jej lidera,
owszem, może czasami zaimponować organizacyjną sprawnością,
karnością. Ale na tym jej zalety się
kończą. Taka partia bardzo szybko
umiera. Bo czym ma przyciągać ludzi
i ich zatrzymać? Jak może wyglądać
w niej życie ideowe?
Jeżeli popatrzymy na dzisiejszą
Nową Lewicę, widać przecież jak na
dłoni, że wszystkie wady partii wodzowskiej ciągną ją w dół. Odchodzą
lub są wyrzucani kolejni ludzie – bo

Negocjacje
z Morawieckim
Czarzasty prowadził
w tajemnicy
przed zarządem
partii. Pytaliśmy
go, dlaczego.
Odpowiedział,
że nam nie ufał

mamy prawie stuprocentową gwarancję, że będą popełniane błędy.
Spójrzmy zresztą na notowania
Lewicy. Dwa lata temu weszła do
Sejmu z wynikiem 12,56%. Dziś
jej poparcie waha się w granicach
6-8%. Z czegoś to się bierze… Jeszcze bardziej kłopotliwy dla obecnych

Czy partia ma być narzędziem w politycznych i biznesowych
grach przewodniczącego?
sprzeciwili się szefowi. Nie ma dyskusji, nie są przyciągane nowe środowiska. Jeżeli partię reprezentują
w mediach trzy-cztery osoby i robią
to marnie, obumiera ona także w społecznej debacie. A jeżeli te trzy-cztery
osoby, umówmy się, niezbyt wysokich lotów, decydują o jej polityce,
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szefów jest inny sondaż, przeprowadzony wśród osób deklarujących, że
mają poglądy lewicowe. Pytano je,
z którym ugrupowaniem najmocniej się utożsamiają. I oto odpowiedzi: PO – 35%, Nowa Lewica –
20%, Ruch Hołowni – 20%. Jak to
więc jest, że wyborcy o poglądach

lewicowych nie utożsamiają się
z Nową Lewicą? Czyja to wina?

System partii wodza
W dzisiejszych czasach partię
wodzowską dość łatwo zbudować.
Spójrzmy na statut Wiosny Roberta
Biedronia. Gwarantuje on przewodniczącemu praktycznie nieograniczoną władzę. Lider Wiosny zwoływał
posiedzenia zarządu i rady krajowej,
ustalał porządek obrad, powoływał
i odwoływał sekretarza generalnego
oraz skarbnika, ustalał i zatwierdzał
listy kandydatów w wyborach. A decyzje rady krajowej i zarządu zapadały na wniosek prezesa.
Co ciekawe, rada krajowa składała się z członków zarządu i członków wybranych przez zgromadzenie
ogólne (od trzech do 50). A zarząd
krajowy? W jego skład wchodzi
prezes i od dwóch do 20 członków.
Ich liczbę określała rada krajowa na
wniosek prezesa.
Taką też partią stawała się Nowa
Lewica. W jej statucie zapisano, że po
kongresie zjednoczeniowym (wyznaczonym na 9 października) kierować
nią będzie dwóch współprzewodniczących, jeden z frakcji Wiosny, drugi z Nowej Lewicy. Podobny parytet
ma być zachowany w pozostałych
ciałach kierowniczych. Przy czym
współprzewodniczący mają być wybierani głosami obu frakcji.
Wszystko zresztą opisane jest
w załgany sposób. Bo art. 3 statutu
NL stanowi: „W partii działają frakcje. Frakcje odzwierciedlają różne
poglądy członków partii”. A w realu
frakcje mogą być tylko dwie. Bo tak
ustalili Biedroń z Czarzastym. I wystarczy mieć głosy jednej frakcji plus
niewielki procent głosów drugiej, by
przegłosować wszystko, co się chce.
Zwróćmy uwagę – zjednoczenie
Wiosny i Nowej Lewicy to zjednoczenie dwóch zupełnie różnych liczbowo organizacji. Ile razy dawny SLD
jest większy od Wiosny? Pięć? Dziesięć? Są też miejsca, gdzie struktur
partii Biedronia nie ma wcale. Mimo
to zjednoczenie ma być na zasadach
1:1. Dlaczego tak? Wyobraźmy sobie, że kierownictwo Nowej Lewicy

KRAJ
w miejscowości X liczyło ośmiu
członków, z czego trzech było ludźmi,
na których stawiał przewodniczący
partii, a pięciu – jego przeciwnikami.
Ponieważ zjednoczenie ma się odbyć
1:1, do kierownictwa nowej partii trafi
czterech ludzi z kierownictwa starej.
Których? Ano tych, których poprze
frakcja Wiosny. Ich głosy plus kilka
głosów z frakcji Nowej Lewicy – to
wystarczy do elekcji. Pozostali zostaną odstrzeleni. I to jest najprostszy
sposób na dokonanie czystki.
Nic więc dziwnego, że w starym
SLD mamy bunt. Bo działacze już
się zorientowali, dokąd to wszystko
zmierza. I jaki szykowany jest im los.

Lista oszukanych
Czarzasty tak działa. Liczba osób,
które oszukał, zdradził, wypchnął
z partii, jest imponująca. Pisaliśmy
już o tym po wyborach w 2019 r.
W Olsztynie na listę nie został wpuszczony Tadeusz Iwiński, bo musiało
być miejsce dla Marcina Kulaska.
A Iwiński, nawet z ostatniego miejsca, Kulaska by przeskoczył.

Czy ugrupowanie, w którym rządzą
demokratyczne zasady, pozwoliłoby
sobie na coś takiego?
Przypomnijmy – SLD w najlepszych latach, gdy partią kierowali
Aleksander Kwaśniewski, a potem
Leszek Miller, miał bardzo rozwinięte
mechanizmy demokratyczne. Najważniejsze decyzje podejmowano

Informacje w mediach bliskich PO, że bunt przeciw Czarzastemu
jest dlatego, że negocjował Polski Ład z Morawieckim, to bzdura.
wspólnie, nieraz po długich godzinach dyskusji. Albo podczas posiedzeń zarządu, albo na posiedzeniach
rady krajowej. Ani Kwaśniewski, ani
Miller nie wahali się omawiać głównych problemów w szerszym gronie
– z Oleksym, Borowskim, Cimoszewiczem, Szmajdzińskim, Janikiem…
Dzięki temu SLD prezentował się
jako partia niedziałająca pochopnie,
zrównoważona. Przyciągająca i wyborców, i działaczy.
Dziś po tamtej partii zostało tylko wspomnienie. Czarzasty wybrał
inną drogę. Zarówno jeśli chodzi

Z partii odchodzą lub są wyrzucani kolejni ludzie. Nie ma
w niej dyskusji, nie są przyciągane nowe środowiska.
W Warszawie z kolei Czarzasty
dokonał niesamowitego łamańca,
żeby tylko wepchnąć do Sejmu Annę Marię Żukowską. Już wcześniej
zdążył wypchnąć z SLD Barbarę
Nowacką, która razem z Dariuszem
Jońskim, byłym rzecznikiem SLD,
wybrała start z list PO. Joński otwarcie mówi: – Odszedłem z SLD przez
Czarzastego.
Potem przyszła kolej na wieloletnią lewicową posłankę z Warszawy
– Katarzynę Piekarską. Ona także
przeszła do PO, bo mówiono jej, że
na listach lewicy miejsca dla niej nie
będzie. Organizacja warszawska SLD
zgłaszała również jako kandydatki do
Sejmu Danutę Waniek i Monikę Jaruzelską. Każda z nich zebrałaby więcej
głosów niż Żukowska, nawet gdyby
startowały ze środka listy. Ale Czarzasty w ogóle na listę wyborczą ich
nie wpuścił. Ostatecznie Żukowska
mandat dostała, ale gdyby lista zdobyła w stolicy dosłownie tysiąc głosów więcej, byłyby cztery, a nie trzy
mandaty z Warszawy. Prywata okazała się silniejsza od interesu partii.

przeciw Czarzastemu z innych powodów, znacznie poważniejszych.
Widać to zresztą, jeśli popatrzymy
na listę jego przeciwników. Przewodniczący ma przeciwko sobie ludzi
absolutnie różnych. Jest wśród nich
Marek Balt, którego kariera rozkwitła
w czasach Grzegorza Napieralskiego.
Jest też pogromca Napieralskiego –

o personalia, jak i o działania polityczne. Aktywność Nowej Lewicy
nie układa się w jakąś konsekwentną linię. Świadczą o tym choćby negocjacje z Morawieckim w sprawie
poparcia Planu Odbudowy. Jak się
okazuje, Czarzasty podjął je, w ogóle
nie informując o tym zarządu. Samowolnie, bez wiedzy partii i, co się rozumie, bez jakichkolwiek pełnomocnictw. – Pytaliśmy go, dlaczego tak
zrobił, dlaczego nic nam o tym nie
powiedział – mówi jeden z członków
zarządu. – Odparł, że nam nie ufał.
Oto szef partii nie ufa swojemu
zarządowi. I w tajemnicy przed nim
prowadzi negocjacje.

Leszek Miller. Jest weteran Bogusław
Liberadzki. Ale jednocześnie są Andrzej Rozenek i Robert Kwiatkowski,
którzy zaliczyli epizod u Palikota.
Za przewodniczącym twardo stoją jego rzeczniczka Anna Maria Żukowska, sekretarz generalny Marcin
Kulasek i szef Dolnego Śląska Marek
Dyduch. To najbardziej znane twarze,
dla których zresztą niełatwo znaleźć
wspólny mianownik. Bo cóż może
łączyć Marka Dyducha z Żukowską?
Podział dotyczy więc czegoś innego
– samego sposobu funkcjonowania
partii. To jest kluczowe.
Co dalej? To pytanie o tyle trudne, że na 17 lipca zwołane zostało
posiedzenie zarządu partii. Ten tekst
pisany jest więc przed posiedzeniem,
a ukaże się już po nim.
W każdym razie zarząd ma być
pierwszym zderzeniem między Czarzastym a jego krytykami. Pierwszą
próbą sił. O to, ile frakcji będzie mogło uczestniczyć w kongresie zjednoczeniowym – dwie czy pięć. I o to,
czy Czarzasty zwoła na 11 września
drugą część konwencji SLD.
Po owocach poznamy, kto w tej
bitwie jest górą, a kto dołuje.
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Kto za, kto przeciw
Nawiasem mówiąc, informacje
w mediach, tych bliskich PO, że bunt
w Nowej Lewicy przeciwko Czarzastemu jest dlatego, że negocjował
Polski Ład z Morawieckim, to oczywista bzdura. Pokazują raczej intencje piszących, a nie rzeczywistość.
Działacze Nowej Lewicy występują
19-25.07.2021
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Jak leśnik leśnikowi…
Posiadłość za kilka tysięcy? Tylko w Lasach Państwowych
Arkadiusz Panasiuk
Andrzej Konieczny i Józef Kubica,
poprzedni i obecny dyrektor generalny Lasów Państwowych, odkupili
z 95-procentową bonifikatą domy
od „samych siebie”. Jak ujawniły
media, Konieczny za 110-metrowy,
odnowiony dom w miejscowości
Pomorze na Podlasiu zapłacił zaledwie 9420 zł, choć był on wyceniony
na 188,4 tys. zł. Natomiast Kubica za
dom jednorodzinny i dwa budynki
gospodarcze na terenie nadleśnictwa Brynek na Śląsku, wyceniane na
198,8 tys. zł, zapłacił w styczniu br.
9943,20 zł. Kiedy transakcje wyszły
na jaw, Konieczny stracił stanowisko,
ale Kubica jak dotąd nie poniósł żadnych konsekwencji.
„Czy Najwyższa Izba Kontroli
planuje przeprowadzenie kontroli
w kontekście sprzedaży nieruchomości należących do Lasów Państwowych własnym, w tym emerytowanym, pracownikom z bonifikatą
nawet 95%? Pytanie wydaje się zasadne wobec ostatnich głośnych
doniesień medialnych dotyczących
zakupu takich nieruchomości przez
byłego (Andrzej Konieczny)
i obecnego (Józef Kubica)
dyrektora generalnego LP.
A może taka kontrola już
trwa? Jeśli tak, to ile nadleśnictw jest objętych taką
kontrolą?”, zapytaliśmy w instytucji,
która zabrała się ostatnio do kontroli
rządów PiS w wielu obszarach działalności publicznej.
Wydział Prasowy NIK odpisał:
„Najwyższa Izba Kontroli będzie miała na uwadze wskazaną problematykę w toku prac analitycznych związanych z planowaniem działalności
kontrolnej w obszarze funkcjonowania oraz gospodarowania majątkiem
trwałym Lasów Państwowych”.
I czas najwyższy, bo w majestacie wyjątkowo liberalnego prawa
i elastycznych rozporządzeń obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

nabywa się za bezcen atrakcyjne
nieruchomości. Statystyki nie kłamią. Tylko za rządów PiS, w okresie
od 2016 r. do 30 kwietnia 2021 r., Lasy Państwowe sprzedały 1256 nieruchomości mieszkalnych, w tym przy
sprzedaży 1244 zastosowano bonifikaty. Z danych Ministerstwa Klimatu
i Środowiska wynika ponadto, że aż
w 1017 przypadkach była to bonifikata 95-procentowa, z czego skorzystali
ostatnio i Konieczny, i Kubica. Ale nie
tylko oni, chociaż ryba zwykle psuje
się od głowy.
Zresztą każdy z rządów poprzedzających „dobrą zmianę” miałby
w tym kontekście swoje za uszami.
Jak podała niedawno „Gazeta Wyborcza”, od 2005 r. Lasy Państwowe sprzedały domy i mieszkania
warte ponad 307 mln zł. Większość
z ogromnymi upustami. Pierwszeństwo mieli obecni i byli pracownicy.

Wrocław
PRZEGLĄD dotarł do szczegółów sprzedaży jednej z takich atrakcyjnych nieruchomości, będącej
wcześniej w zasobach Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych we

nieruchomości zastąpił na stanowisku swojego dobroczyńcę, który został nadleśniczym w jednym z podległych nadleśnictw.
Karuzela stanowisk kręciła się jednak dalej, mieszkańca ulicy Lekcyjnej
odwołano wkrótce ze stanowiska
dyrektora, ale ten, kto sprzedał mu
z bonifikatą nieruchomość, znowu
ma szansę, gdyż we wrocławskiej
dyrekcji Lasów Państwowych niedawno odwołano kolejnego jej szefa.
Zdążyliśmy jednak zapytać go jeszcze o tę nieruchomość.
To istotny fragment odpowiedzi
udzielonej w tej sprawie przez Arkadiusza Wojciechowicza: „Ostateczną
decyzję o możliwości sprzedaży danej
nieruchomości podejmował Dyrektor
Generalny LP analizujący wniosek dyrektora RDLP. W praktyce często zachodziły okoliczności, wobec których
sprzedaż nieruchomości o stosunkowo wysokiej wartości nieumorzonej
(czyli wartości księgowej) wynikała
z potrzeby uniknięcia realnych kosztów jej remontu, które należałoby ponieść, chcąc dalej utrzymywać daną
nieruchomość w zasobach mieszkaniowych. Takie okoliczności występowały w przypadku nieruchomości

Lasy Państwowe sprzedały 1256 nieruchomości mieszkalnych,
w tym 1244 z bonifikatą. W 1017 przypadkach wyniosła ona 95%.
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Wrocławiu. Transakcję potwierdzono aktem notarialnym w ostatnim
dniu lipca 2015 r. Nabywcą nieruchomości zabudowanej przy ulicy
Lekcyjnej we Wrocławiu o wartości
658 025,00 zł okazał się jeden z nadleśniczych. A sprzedającym, „działającym w imieniu i na rzecz Skarbu
Państwa”, ówczesny szef RDLP we
Wrocławiu.
Nadleśniczy skorzystał z 95-procentowej bonifikaty, co pozwoliło
mu wejść w posiadanie tej nieruchomości za sumę 32 901, 25 zł
(sic!). Żeby było ciekawiej, po wygranych przez Zjednoczoną Prawicę
wyborach do parlamentu właściciel

mieszkalnej położonej we Wrocławiu
przy ulicy Lekcyjnej 98. Wykonana
przez biegłego w zakresie budownictwa na zlecenie RDLP we Wrocławiu
ekspertyza budowlana wskazywała
na konieczność wydatkowania kwoty 227 096 zł na potrzeby wykonania
niezbędnych remontów. Biorąc pod
uwagę zbędność tej nieruchomości
dla funkcjonowania biura RDLP we
Wrocławiu, podjęcie decyzji o uruchomieniu procedury jej sprzedaży
przewidzianej w przepisach ustawy
o lasach było przejawem racjonalności i wypełniało przesłanki gospodarności w zarządzaniu mieniem
Skarbu Państwa”.

KRAJ
Józef Kubica za dom jednorodzinny
i dwa budynki gospodarcze
w nadleśnictwie Brynek
wyceniane na 198,8 tys. zł zapłacił
niespełna 10 tys. zł.

Zwróćmy uwagę na te 227 096 zł.
Zajrzeliśmy do ciągle obowiązującego rozporządzenia ministra środowiska z 2013 r. W rozdziale 3 „Kryteria
kwalifikowania lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie
nieprzydatnych Lasom Państwowym” (par. 7, pkt 1) czytamy, że „lokale mogą być kwalifikowane jako
nieprzydatne Lasom Państwowym,
jeżeli: wpływy z ich wynajmu są niższe od kosztów ponoszonych przez
Lasy Państwowe na ich utrzymanie,
na które składają się w szczególności
33% kosztu koniecznego remontu
(...)” w nieruchomości, którą będzie
można w przyszłości nabyć.
Policzyliśmy 33% od wartości wrocławskiej nieruchomości – to dokładnie 217 148, 25 zł, a więc kwota zaledwie o ok. 10 tys. zł mniejsza od kwoty
z ekspertyzy przywołanej w piśmie
Wojciechowicza. Przypadek? A może
to bezpieczny margines, gdyby komuś przyszło na myśl zakwestionować omawianą transakcję?

Łódź
Pod koniec kwietnia tego roku
„Newsweek” opisał podział Leśnictwa Krzemień (Nadleśnictwo Grotniki) w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi na trzy części
FOT. DANIEL DYMITRIEW/FORUM

oraz uznanie nieruchomości w urokliwym zakątku gminy Parzęczew
za zbędną. Jak podawał tygodnik,
w wyremontowanym kilka lat temu
budynku mieszka Dariusz Pieniak –
szef łódzkiej dyrekcji, czyli przełożony nadleśniczego Józefa Lipińskiego,
który dokonywał podziału Leśnictwa
Krzemień.
Dom został przeznaczony do
sprzedaży jeszcze w tym roku. I jeśli
nic nie stanie na przeszkodzie, dyrektor Pieniak będzie mógł wykupić
nieruchomość o wartości 112 000 zł
za grosze. Co prawda, w tej sprawie
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotarło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale
prokuratura, która przejęła sprawę
od agentów, śledztwo umorzyła.

Białystok
W Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Białymstoku na stołku dyrektora regionalnego zasiada
Andrzej Nowak. To jeden z bohaterów naszego ubiegłorocznego tekstu
(„Lasy Państwowe w służbie partii
i Kościoła”, 30.11.2020 r.). Z informacji, które wartkim nurtem spływają
do redakcji PRZEGLĄDU, wynika,
że w tej dyrekcji również pod tym
względem dzieje się ciekawie.

Sygnał pierwszy, z jednego z mejli: „Na ulicy Słowiańskiej, w centrum
Giżycka, jest stare biuro – część lokali
została sprzedana najemcom, pracownikom Lasów, ale zostały jeszcze
lokale tzw. użytkowe (inna cena niż
mieszkalnych), które mają po ponad
100 m kw., a niczym się nie różnią od
lokali mieszkalnych. (…) Wartość takiego lokalu w centrum Giżycka jest
ogromna”.
Sygnał drugi: „Na gruncie Lasów
Państwowych w Wydminach pobudował się XY (nazwisko do wiadomości redakcji – przyp. aut.). Formalnie dzierżawił jedynie wiatę od
nadleśnictwa na sprzęt, a powstał
piękny dom z łazienką, salonem
i placem zabaw dla jego dzieci. XY
tam się zameldował wraz z rodziną.
Tę samowolę udokumentowano,
zrobiono zdjęcia, a cały plik dokumentów został wysłany do RDLP
Białystok”.
Delegatura CBA w Białymstoku
i wydziały ds. przestępczości gospodarczej jednostek policji podległych
podlaskiej komendzie wojewódzkiej,
gdyby tylko chciały, miałyby ręce
pełne roboty. Chyba że te ręce też
mogą być związane?
Oto bowiem sygnał trzeci. Wpływowy policjant z Giżycka dzierżawi
od Lasów Państwowych działkę nad
jeziorem i ma prawo do jej pierwokupu. „Policja nie zatrzyma nielegalnych transportów drewna – świetnie
pomyślane”, podsumowuje gorzko
nasz informator.
Ale są i dobre wiadomości.
Grzegorz Zubowicz, były pracownik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, zwolniony
ostatnio dyscyplinarnie z nadleśnictwa Gołdap, został przez Sąd Rejonowy w Ełku przywrócony do pracy. Leśnik od miesięcy informował
najważniejsze osoby w państwie
o korupcji i nepotyzmie, jakie trawią
na niespotykaną dotąd skalę Lasy
Państwowe. To on jako pierwszy nagłośnił sprawę zakupu przez Andrzeja Koniecznego atrakcyjnej nieruchomości z 95-procentową bonifikatą.
n
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Pod wysokim napięciem
Elektrownia Ostrołęka i męczeństwo posła Czartoryskiego
Marek Czarkowski
25 czerwca br. posłowie Arkadiusz Czartoryski i Zbigniew Girzyński wspólnie z posłanką Małgorzatą
Janowską ogłosili odejście z klubu
parlamentarnego PiS i na chwilę stali
się gwiazdami mediów. Na wspólnej
konferencji prasowej, a następnie
w wywiadach, mówili, że w PiS panuje „zarządzanie poprzez zastraszanie”, że nie chcą być „sprowadzani
do roli partyjnych kaprali” i że żałują
nie tego, że odchodzą, ale że robią to
tak późno. Zapowiedzieli powołanie
koła poselskiego Wybór Polska i ciężką pracę dla dobra kraju.
Opozycja cieszyła się, że rząd
utracił sejmową większość, lecz jej
radość trwała krótko. 7 lipca br. na
konferencji prasowej z udziałem Jarosława Kaczyńskiego marnotrawny
poseł Czartoryski ogłosił powrót na
łono Zjednoczonej Prawicy, zgłaszając akces do Partii Republikańskiej
europosła Adama Bielana.
Ku zaskoczeniu publiczności prezes przeprosił go za nieprzyjemności spowodowane zainteresowaniem kompetentnych organów
jego osobą. We wrześniu ub.r. do

stwierdzeniem braku czynów, które
mogłyby uchodzić za karygodne czy
naganne moralnie”. Innymi słowy,
Czartoryski otrzymał z rąk prezesa
stosowny glejt.
14 lipca br. na kolejnej konferencji
prasowej Jarosław Kaczyński ogłosił
powrót Małgorzaty Janowskiej, którą również przytuliła Partia Republikańska. – Poróżnił nas stosunek do
spraw odnoszących się do energetyki i przyszłości Bełchatowa – wyjaśnił
powody wcześniejszego rozstania
wicepremier. I dodał: – Doszliśmy do
bardzo konkretnego porozumienia.
Uczestniczył w tym także pan premier. Są podstawy do tego, by nasza
jedność przez długi czas trwała.
Tak skończyło się rumakowanie
posłów PiS.

Polityk bez problemów nikomu
nie jest potrzebny
Wolty Czartoryskiego wywołały
dyskusję wśród części mieszkańców Ostrołęki. Jest dla nich jasne, że
powrót ich reprezentanta w szeregi
sejmowej większości był efektem
użycia przez prezesa bardzo silnych
argumentów. Jarosławowi Kaczyńskiemu politycy bez problemów nie

Straty z tytułu wstrzymania budowy elektrowni w Ostrołęce
szacowano na 1-1,5 mld zł.
domu Czartoryskiego weszli agenci
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Media donosiły, że prokuratura
interesuje się zamówieniami złożonymi przez spółkę PGE Dystrybucja
w jednej z prywatnych firm z siedzibą w Ostrołęce. Pojawiły się sugestie, że istniał związek między ową
firmą a panem posłem. I nie był on
bezinteresowny.
Wszelkie wątpliwości rozwiał wicepremier Kaczyński, mówiąc, że
według jego rozeznania „wszystko, co czyniono w tej sprawie, było bezpodstawne, zakończyło się
18 PRZEGLĄD
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są potrzebni. Trudno się nimi steruje.
Co innego, gdy mamy wiedzę o ich
słabościach.
Arkadiusz Czartoryski jest w polityce od lat 90. W przeszłości związany ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym oraz Przymierzem
Prawicy, ostatecznie wstąpił do
PiS. W latach 1998-2002 piastował
urząd prezydenta Ostrołęki. Utracił
go na rzecz Ryszarda Załuski z SLD.
W latach 2004-2005 był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. A w roku 2005 został posłem
na Sejm. Od tego czasu w kolejnych

wyborach potwierdzał swój mandat
w okręgu wyborczym numer 18.
Ostrołęka i okolice to region,
w którym PiS od zawsze cieszyło się
dużym poparciem. Poseł Czartoryski wspólnie z posłem Krzysztofem
Tchórzewskim stworzyli nieformalny
sojusz, który lobbował za budową
elektrowni węglowej w Ostrołęce.
Tak już się utarło w PiS, że miejscowi
baronowie starają się lokować inwestycje w swoich lennach.
W zeszłym roku spółka ElectroMobility Poland podjęła decyzję o budowie fabryki samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie. Decyzję tę
mocno wsparli śląscy posłowie PiS.
A wiadomo, że Michał Dworczyk,
szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, chciał, by wybudowano ją
w okolicach Wałbrzycha, na terenie
jego baronii. Czartoryskiemu i Tchórzewskiemu – mimo ostrzeżeń, że to
nieopłacalna inwestycja – udało się
przekonać Jarosława Kaczyńskiego,
prezydenta Dudę i rząd do budowy
w Ostrołęce elektrowni opalanej
węglem kamiennym.
Generalnym wykonawcą został
amerykański koncern GE Power. Miał
powstać obiekt o mocy 1000 MW.
Umowę wartą 6,02 mld zł brutto
podpisano w roku 2018. Stronę polską reprezentowały koncerny Energa
i Enea.
Dwa lata później zapadła decyzja
o wstrzymaniu inwestycji. Poniesione z tego tytułu straty szacowano na
1-1,5 mld zł. Wybuchł skandal. Co
gorsza, uchwała w sprawie budowy
Ostrołęki podjęta w 2018 r. przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Enei
została zaskarżona do sądu przez
fundację ClientEarth Prawnicy dla
Ziemi, która złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności, ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały.
W lipcu 2020 r. Sąd Apelacyjny
w Poznaniu potwierdził nieważność
rzeczonej uchwały i pojawiło się
pytanie, kto odpowie za miliardowe straty Enei i Energi. Zwłaszcza
że władze obu firm były ostrzegane

KRAJ
Arkadiusz Czartoryski
był wielkim promotorem
budowy opalanej węglem
kamiennym elektrowni
w Ostrołęce.
Ale uchroni wiele osób
przed odpowiedzialnością.
Wstrzymanie inwestycji
naraziłoby Polskę na spór
z amerykańskim koncernem; pewnie zostałby przegrany i trzeba by było wypłacić liczone w miliardach
złotych odszkodowanie.
Miliardowe straty spowodowane podjęciem decyzji o budowie elektrowni
węglowej byłyby ewidentne i nie dałoby się z tego
wykręcić.
Kontynuacja inwestycji staje się okolicznością
łagodzącą. Trudniej będzie doprowadzić podejrzanych przed oblicze
przed tą inwestycją. I nie mogą twierdzić, że o niczym nie wiedziały.
Nic dziwnego, że działalnością
posła Czartoryskiego zainteresowały
się kompetentne organy. Krzysztof
Tchórzewski w 2019 r. przestał być
ministrem energii, lecz poza tym
włos z głowy mu nie spadł. Ale nie
można mieć wątpliwości, że działania obu prominentnych polityków
PiS związane z budową Ostrołęki
oraz ich aktywnością w terenie zostały wnikliwie zbadane, opisane
i zarchiwizowane.

Jak się z tego wykręcić?
Decyzja o zamknięciu inwestycji
w Ostrołęce nie przysporzyła głosów
PiS. Jeśli wcześniej region był regularnie odwiedzany przez prezesa Kaczyńskiego, prezydenta Dudę i kolejnych premierów, to po wstrzymaniu
prac liderzy Zjednoczonej Prawicy
omijali go szerokim łukiem.
W 2018 r. w wyborach samorządowych związany z PiS prezydent
Ostrołęki Janusz Kotowski przegrał
w drugiej turze z Łukaszem Kulikiem,
który wcześniej kierował strukturami
SLD w tym mieście. Był to mocny
policzek. Czartoryski zaczął tracić
autorytet.
Także Amerykanom nie spodobała
się decyzja o wstrzymaniu budowy.
fot. Jarosław sender/east news

Decyzja posła Czartoryskiego o opuszczeniu PiS mogła być
spowodowana zainteresowaniem ze strony CBA.
Strona polska postanowiła budować
sprawiedliwości. Decyzja posła Czarelektrownię opalaną gazem. Genetoryskiego o opuszczeniu PiS mogła
być spowodowana zainteresowaniem
ralnym wykonawcą ponownie zoze strony CBA, marginalizacją w parstał koncern GE Power. Pojawił się
tii i osłabieniem wpływów w mieście.
też nowy gracz – PKN Orlen, który
Powrót na łono Zjednoczonej Prawiwspólnie z PGNiG i Energą ma sficy, nawet jeśli oznacza pobyt w odnansować budowę elektrowni. Nostojniku, jakim jest Partia Republikańwym projektem ma się zająć nowa
spółka CCGT Ostrołęka.
ska Adama Bielana, daje mu nadzieję
na odbudowę pozycji. Ale nie jest to
25 czerwca br. Elektrownia Ostrołęka oraz spółka CCGT Ostrołęka
wielka nadzieja – Kaczyński nie szanuje polityków, który go zdradzili. Którzy
podpisały z GE Power, GE Steam
Power Systems oraz General Electric Global Services
właściwie aneks do umoOdszedł
wy na budowę Elektrowni Ostrołęka C. Na terenie
pierwotnie przeznaczonym
pod budowę bloku węgloPrawy. Uczciwy. Oddany służbie państwu.
wego ma powstać elekWiele zrobił dla środowisk polonijnych.
trownia parowo-gazowa
Niezapomniany towarzysz podróży
o mocy 745 MW. Jej koszt
po Ameryce Łacińskiej.
ma wynieść ok. 2,5 mld zł.
Prace budowlane powinny
się rozpocząć pod koniec
Żonie,
tego roku, a oddanie elekprof. Teresie Goździk-Żołnierkiewicz,
trowni do użytku ma nastągłęboko współczuję
pić w roku 2025. NajprawJerzy Domański
dopodobniej nastąpi to rok
lub półtora roku później.

Jerzy Żołnierkiewicz
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publicznie mówili o tym, jak funkcjonuje jego partia.
Moi rozmówcy z Ostrołęki powątpiewają też, czy były baron odzyska
wpływ na obsadę intratnych stanowisk w spółkach z udziałem skarbu
państwa działających na terenie
miasta. A to oznacza nieuchronny
zmierzch politycznej kariery Arkadiusza Czartoryskiego.

Za co przyjdzie nam płacić?
Decyzja o kontynuowaniu inwestycji w zmienionej formule – gaz
zamiast węgla – oznacza, że prąd
z Ostrołęki nadal będzie płynął. Pytanie, jaka będzie jego cena. Trwa
już budowa gazociągu z Litwy do
naszego kraju. Koszt szacowany
jest na 558 mln euro. Gazociąg ma
m.in. zapewnić dostawy surowca
do budowanej elektrowni. Nie sposób przewidzieć, ile po roku 2025
będzie kosztował metr sześcienny gazu ziemnego. Nowa elektrownia będzie zużywała rocznie
ok. 750 mln m sześc. gazu, co oznacza wydatek rzędu miliarda złotych.

Plus opłaty klimatyczne, wynagrodzenia, podatki, wszelkiej maści
opłaty, remonty itp. Prąd nie będzie
tani, lecz nie ma wyjścia.
Istnieją też plany przebudowy
polskich elektrowni węglowych
na gazowe w ramach transformacji całego systemu. To oznacza, że
w przyszłości Polska będzie zużywała ogromne ilości gazu. Dziś relacje

błogosławieństwo ze strony rządu,
to może zarobić miliardy na dostawach energii elektrycznej do północnych regionów naszego kraju.
Ostrołęce nie powinno to zagrozić.
Jeśli polska gospodarka nadal będzie
się rozwijała, potrzebne będą jeszcze
większe ilości energii niż dziś. Albo
zatem powstaną nowe obiekty, albo
przyjdzie nam importować z roku na

Nie można mieć wątpliwości, że działania posłów
Czartoryskiego i Tchórzewskiego związane z budową
Ostrołęki zostały wnikliwie zbadane i zarchiwizowane.
z Gazpromem są żadne. Liczymy na
dostawy surowca ze Stanów Zjednoczonych, z krajów Zatoki Perskiej
i z Morza Północnego. W ostatnich
dniach pojawiła się informacja, że
Zygmunt Solorz wspólnie z węgierskim koncernem MVM chce dokończyć wstrzymaną w 2013 r. budowę Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej
w obwodzie kaliningradzkim. Jeśli
właściciel Polsatu ma polityczne

rok więcej prądu. Alternatywą jest
dramatyczny wzrost cen energii,
a w konsekwencji najpierw spowolnienie wzrostu gospodarczego, a następnie kryzys. Niestety, obecny rząd
nie ma realnych planów, jak uniknąć
negatywnych scenariuszy. W przyszłości przyjdzie nam za to zapłacić.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Poczta Polska atakuje PRZEGLĄD
Piszecie o naszych błędach, to popamiętacie!
„Fundacja Oratio Recta, wydawca tygodnika »Przegląd«, informuje, że w numerze 20 (1114) tygodnika
»Przegląd«, na stronie 13, dwukrotnie, bez zgody Poczty Polskiej S.A., w celu reklamy prenumeraty tygodnika
»Przegląd« posłużyła się słowno-graficznym znakiem towarowym »Poczta Polska«, przez co naruszyła przysługujące Poczcie Polskiej S.A. prawo ochronne na ten znak,
o numerze R.263935. Fundacja Oratio Recta przeprasza
za zaistniałą sytuację Pocztę Polską S.A. oraz wszystkich
Czytelników”.
Opublikowania oświadczenia o takiej treści ogromnymi literami na prawie całej stronie, „bez żadnych dodatkowych komentarzy, dopisków czy jakichkolwiek innych
elementów, mogących wpływać na odbiór oświadczenia
przez odbiorców”, żąda od wydawcy PRZEGLĄDU adwokat dr Krzysztof A. Wąsowski działający w imieniu
Poczty Polskiej kierowanej przez prezesa Tomasza Zdzikota. Dodatkowo żąda zapłaty 3 tys. zł na rzecz Fundacji
Pocztowy Dar. Jeśli nie spełnimy tych żądań, mec. Wąsowski grozi nam skierowaniem sprawy przez Pocztę Polską na drogę sądową.
Uzasadniając żądanie, adwokat twierdzi, że uczyniliśmy to w celu reklamy PRZEGLĄDU. Trudno o bardziej
20 PRZEGLĄD
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przewrotną interpretację. Jeśli jakikolwiek podmiot był tu
reklamowany – i to bezpłatnie – to właśnie Poczta Polska.
W rzeczywistości my po prostu POINFORMOWALIŚMY
o świadczonej przez Pocztę Polską USŁUDZE prenumeraty prasy, w tym naszego tygodnika.
Usłudze, za którą Poczta Polska pobiera stosowną opłatę, a mimo to wielokrotnie źle się z niej wywiązuje, o czym
świadczą stale przychodzące do redakcji skargi Czytelników. Prenumeratorzy, którzy zaufali Poczcie, skarżą się,
że otrzymują PRZEGLĄD z opóźnieniem nawet kilkutygodniowym, podczas gdy zgodnie z par. 14 Regulaminu
sprzedaży prasy w prenumeracie z 26 sierpnia 2016 r.
powinni go otrzymać „w ciągu 4 dni roboczych, licząc od
dnia otrzymania nakładu od wydawcy”. My o tych skargach informujemy na łamach, próbując wywrzeć nacisk
na nierzetelnego usługodawcę. A to z pewnością jest nie
w smak prezesowi Zdzikotowi i zarządowi państwowego
monopolisty.
Bo czy nie dlatego postanowiono w nas uderzyć?
Czyżby nie poszło z góry polecenie: „Znajdźcie wreszcie coś na ten PRZEGLĄD!”? Odpowiedź pozostawiamy
Czytelnikom.
n

