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Jerzy Domański

Nie nowa i nie lewica
zaczęło się ulewać, to wyjdą na jaw inne, jeszcze bardziej
kompromitujące fakty.
By ten bezwstyd nie pogrążył ideowych i wartościowych działaczy, którzy niczym nie zawinili, potrzebny jest
powrót do demokracji. Wewnątrzpartyjnej. Czyli do tego,
co w ostatnich latach nie było tam praktykowane. Do lewicowej partii powinni wrócić wycięci przez Czarzastego jego rywale. A jeśli sprawy zaszły za daleko i już nie
da się tego zrobić, to może warto zbudować coś obok
sztucznego tworu, jakim ma być Nowa Lewica. Pomysł
stricte biznesowy i mający zapewnić godne życie grupce
działaczy dla nikogo nie będzie atrakcyjną ofertą. Partia
lewicowa na nowe czasy to bardziej federacja rozmaitych
ruchów lewicowych, stowarzyszeń, fundacji, portali, grup
i autorytetów niż to, co wymyślili Czarzasty i Biedroń. Lewica nie potrzebuje wodza ani wodzusiów z ich dworami.
Statuty partyjne, które stworzyli sobie wodzowie Nowej
Lewicy i Wiosny, to koszmar. Myślenie z czasów monarchii. Chyba nawet Jarosław Kaczyński tak się nie pozabezpieczał dożywotnio jak ci dwaj panowie.
Ktoś im jednak te statuty zatwierdził. A oni to wykorzystali i ograli swoje środowiska jak dzieci. Ktoś wybrał
Czarzastego na szefa kuchni. I patrzył, jak szybko cała
kuchnia staje się jego własnością. Odwrócenie tego będzie bardzo trudne.

BĄKOWSKI

ajpierw były worki obietnic, deklaracji i pięknych
słów polityków na zachętę dla wyborców o lewicowych poglądach. Demokracja i partnerstwo.
Uczciwość i przyzwoitość miały być znakiem firmowym
Nowej Lewicy.
A co dostali wyborcy, którzy na nią głosowali? Też worki. Wstydu i kompromitacji.
Pod tym kotłem gotowało się od dawna. Ale długo
przeważała partyjna lojalność. Nie wyciągano kłopotów
na widok publiczny, licząc, że adresaci krytyki zmienią
postępowanie. Taka metoda ma czasem sens. Jest szansą na rozwiązania koncyliacyjne. Na kompromisy, które
w polityce są niezbędne. Niestety, dla Czarzastego i jego
najbliższego otoczenia kompromisy nie są metodą, którą traktują serio. Polityka to dla nich nieustanny podbój.
I marginalizowanie ludzi mających inne zdanie. Tak się nie
da zbudować demokratycznej partii. A w przypadku partii lewicowej takie metody są całkowitym zaprzeczeniem
wyznawanych wartości.
Najgorsze, że z powodu tego, co płynie z siedziby
władz Nowej Lewicy, odium nie omija nikogo. Nawet
tych, którzy, choć utożsamiają się z lewicą, żadnych funkcji nie pełnią. Teraz wszyscy – ja też – muszą się tłumaczyć. I wstydzić za nieswoje grzechy. Co gorsza, to może
być dopiero początek rozliczeń. Bo jak już z tego gara

CYTATY
SWIETŁANA ALEKSIJEWICZ,
białoruska pisarka, noblistka
Rewolucją na Białorusi kierowały kobiety,
dzięki czemu udało się nie doprowadzić
do jeszcze większej tragedii.
„Wolna Sobota” (magazyn „Gazety Wyborczej”)

DR PAWEŁ SĘKOWSKI, redaktor naczelny,
prezes Stowarzyszenia Kuźnica
W dłuższej perspektywie czasowej
prawda (o PRL) się obroni, a zadaniem
lewicy jest w tym dopomagać.
„Zdanie”
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FOT. SHUTTERSTOCK,
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Młodzi nie kupili kłamstw o PRL

Skoro młodym tak się podoba PRL, to niech się tam przeniosą. Postoją w kolejkach za cukrem, pójdą na SB po paszport.
No i obejrzą w telewizji program naukowy NURT lub technikum
rolnicze. To akurat faktycznie nie takie złe.
Kazimierz Adamski

•

Młodzi nie muszą nigdzie się przenosić.
Wystarczy im teraz postać w kolejkach do
lekarzy lub kilka lat czekać na zabieg, pójść
do skarbówki nakapować na sąsiada i spłacać
przez 30 lat kredyt na dwupokojową norę zbudowaną za czasów PRL, którą to pierwotny
właściciel dostał za darmo. No i obejrzeć program „naukowy”
prowadzony przez kler i oszołomów pokroju Czarnka.
Michał Czarnowski

•

Teraz mogą bez problemu pojechać za granicę na zmywak albo
zostać w Polsce bez pracy i dachu nad głową, słysząc od Janusza
biznesu, że dziesięciu czeka na ich miejsce. Aktualnie Ukraińców.
Sebastian Wieliczko

Prywatna partia Czarzastego

Byłem wyborcą lewicy i w czasach jej
prosperity, i wtedy, gdy ponosiła porażki i klęski. Lewica wielokrotnie mnie zawodziła, ale
mimo wszystko ideowo byłem z nią związany
i głosowałem na, moim zdaniem, najlepszych
w moim okręgu wyborczym, kierując się nie
miejscami na liście, ale rozsądkiem. Jednak
dzisiaj, po tym, co zrobił Czarzasty, po przywdzianiu przez niego
szat autokraty (myślę, że gdyby były czasy stalinowskie, to ci

wszyscy zawieszeni, wykluczeni działacze zostaliby z rozkazu
przewodniczącego rozstrzelani), z ciężkim sercem nie zagłosuję na prywatną partię Czarzastego, bo równie dobrze mógłbym
zagłosować na PiS – tam również jeden człowiek decyduje
o wszystkim. Czuję się tak, jakby ktoś plunął mi w twarz, i myślę, że ta wojenka Czarzastego z ludźmi lewicy może znowu
doprowadzić do nieobecności lewicy w parlamencie. Już Salustiusz głosił, że concordia res parvae crescunt, discordia vel
maximae dilabuntur (zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą nawet największe się rozpadają). Znaczna część ludzi do wyborów
nie pójdzie albo poprze innych kandydatów. Jeszcze jest trochę
czasu do wyborów. Jest też czas na zorganizowanie lewicowej
grupy składającej się z osób, którym nie podoba się sposób
prowadzenia polityki przez Czarzastego. Jest przecież PPS, są
inne ugrupowania, są ludzie z SLD, może wyłoni się jakiś ruch
polityczny ze Strajku Kobiet. Skoro Hołownia zdołał przed wyborami prezydenckimi zebrać całkiem spory elektorat, to dlaczego
prawdziwej, demokratycznej lewicy miałoby się nie udać? Może
wieszczę utopię, ale dopóki się żyje, nic nie jest niemożliwe.
Andrzej Pogorzelski

Epidemia narcyzmu

My, wczesna generacja X, wychowani
w samokrytycyzmie, dużych wymaganiach
stawianych sobie, nauczeni skromności, mamy ogromny kłopot w konfrontacji z młodymi
milenialsami, którzy wiedzą mniej, inaczej
się uczą, mają mniejsze doświadczenie, ale
przekonanie o sobie i swoich kompetencjach
nieadekwatne do rzeczywistości. A może nieadekwatne tylko
z naszego, starych, punktu widzenia?
Dorota

ZDJĘCIE TYGODNIA

Polska reprezentacja prowadzona przez Maję
Włoszczowską
i Pawła Korzeniowskiego podczas ceremonii
otwarcia Igrzysk
Olimpijskich
2020 w Tokio.
FOT. IMAGO SPORT/FORUM
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Maja Włoszczowska, kolarka górska, i Paweł Korzeniowski, pływak, byli chorążymi polskiej reprezentacji w trakcie otwarcia igrzysk olimpijskich w Tokio.
Kobieta i mężczyzna jako chorążowie to idea MKOl
podjęta przez Polski Komitet Olimpijski.
Z bonu turystycznego w pierwszym roku funkcjonowania skorzystały już 4 mln dzieci. Suma wypłat
przekroczyła 1 mld zł. Pomoc adresowana jest do rodzin z dziećmi i przedsiębiorców z branży turystycznej.
O 9,8% wzrosło w czerwcu przeciętne wynagrodzenie w porównaniu z czerwcem ub.r.
Na najwyższe stawki, sięgające średnio 150 zł za
godzinę, mogą liczyć inżynierowie DevOps (development&operations) mający kompetencje z obszaru administracji IT i rozwoju oprogramowania. Im
pilniejszy kontrakt, tym stawka wyższa.
Raków Częstochowa, zdobywca Pucharu Polski,
na 100-lecie klubu zdobył Superpuchar, wygrywając z mistrzem Polski Legią Warszawa w rzutach
karnych.
Radek Rak za „Baśń o wężowym sercu albo wtóre
słowo o Jakóbie Szeli” dostał kolejną nagrodę. Tym
razem od Europejskiego Stowarzyszenia Science
Fiction zajmującego się promocją europejskiej fantastyki na świecie.

PRZEBŁYSKI
Hajdarowicz z Jakubasem na sztachety

Gdziekolwiek spojrzeć, sami niezłomni. Widać,
że to bardzo zaraźliwa choroba. W biznesie
niezłomni też lęgną się jak kurki po deszczu.
I wojują ze sobą, na sztachety. Jak Grzegorz Hajdarowicz ze Zbigniewem Jakubasem. Pierwszy to kabaretowy właściciel „Rzeczpospolitej”,
a drugi robi interesy, na czym się da. Kiedyś handlowali między sobą
nieruchomościami. Dziś sądzą się o ponad 5 mln zł. I mówią o oszustwach i kłamstwach.
Hajdarowicz do atakowania Jakubasa bez oporów wykorzystuje „Rzeczpospolitą”. Na co ten odpowiada płatnymi ogłoszeniami w dziennikach.
Zobaczymy, czy sprawdzi się opinia Jakubasa, że gdy Hajdarowicz otrzyma
odpowiednią cenę, sprzeda swoją gazetę państwowej spółce, czyli PiS.

Chiński coming out PiS i PO

W Polsce politycy PiS i PO ujadają na komunizm całą dobę. Twardo, choć bez sensu. Ale to tylko gra dla ciemnego ludu. Na
wirtualne spotkanie Komunistycznej Partii Chin i światowych partii politycznych
z okazji 100-lecia tej partii stawiły się delegacja PiS z posłem Suskim i senatorem
Czelejem, PO z posłem Kostusiem, PSL
z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem i trzy reprezentacje lewicy.
Wszyscy wysłuchali przewodniczącego Xi Jinpinga i ponagrywali swoje
wystąpienia. Nie było w nich zwyczajowego ujadania, krytyki i potępiania ChRL. Może więc dojdzie do prochińskiego coming outu?

Ferfecki, samozwańczy strażnik cmentarny
Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 2 881 948 osób, z których
75 235 zmarło (stan na 23 lipca).
Od 1 sierpnia ceny gazu dla gospodarstw domowych w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny wzrosną
o 12,4%.
Jak nigdy kwitnie inwigilacja. Mamy mniej przestępstw, ale więcej podsłuchów na żądanie ministra
spraw wewnętrznych. Najczęściej kwestionowanych
przez sądy, które tylko w 14% uznały je za celowe
i podjęły działania.
Bp Ignacy Dec i diecezja świdnicka mają zapłacić
ks. Krzysztofowi Trybulcowi, byłemu proboszczowi
w Szalejowie Górnym (woj. dolnośląskie), 10 tys. zł
zadośćuczynienia za pozbawienie go parafii oraz
permanentne, od 2013 r., oczernianie i kłamstwa.
Katarzyna Erdman, burmistrz Krośniewic (woj. łódzkie), związana z PiS, podpisała umowę o przekazaniu archidiecezji łódzkiej 51% udziałów w Zakładzie
Usług Komunalnych o łącznej wartości 3 mln zł.
Aktywa tego zakładu wynoszą 19 mln zł.
Anna Siarkowska (PiS) i Janusz Kowalski (Solidarna
Polska) pod pretekstem interwencji poselskiej zaatakowali Dom Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim,
bo mieli jakieś zwidy w sprawie szczepień dzieci.

Specjalizację ma wąską, ale dobrze rokującą. Wiktor Ferfecki z „Rzeczpospolitej” jest szczególnym rodzajem płaczki. Gdy umrze ktoś znaczący
z PRL, niezawodny Ferfecki będzie jęczał z rozpaczy. Nie po nieboszczyku,
lecz z powodu pochówku na Powązkach. Ferfecki uznał się za strażnika tej
nekropolii. I osobiście wyznacza, kto może tam leżeć,
a kto broń Boże nie. Dobrze mu to rokuje, ludzie Polski
Ludowej będą umierali coraz częściej, więc dorobi do
pensji. Zajęcie ma bezpieczne – bohaterowie paszkwili
już mu się nie odwiną, a ich rodziny zwykle nie czytają
organu osławionego procesami Hajdarowicza.
W opisie, który Ferfecki poświęcił gen. Wacławowi
Szklarskiemu, prawdziwe jest imię i nazwisko generała oraz imię żony
Jadwigi. No i Krzyż Komandorski z Gwiazdą otrzymany od prezydenta
Kwaśniewskiego. Reszta ma taką wartość jak podobne półprodukty
Cenckiewicza, Bukowskiego i Płużańskiego.

Łopatą w Trzaskowskiego

Umiejętność posługiwania się słowem nie jest dana każdemu. Ale od
kogo tego wymagać, jak nie od mediów? Nawet od pracowników takiego wyrobu jak „Super Express”. To, że nie kryją sympatii do dojnej
zmiany, widać i czuć. Korzystają z każdej okazji, by dowalić prezydentowi Trzaskowskiemu. A gdy nie bardzo jest za co? Dla „Super Expressu” nie ma przeszkód. Robi się
ogromny tytuł: „Urzędnik Trzaskowskiego poszedł za kratki”.
Bo na Pradze Północ Mariusz C.
okradł na 700 tys. zł dzielnicową
kasę. Złapany poszedł siedzieć.
Jeden z tysięcy urzędników. Do
Trzaskowskiego jest mu równie
daleko jak autorowi tekstu do
przyzwoitości.
FOT. YOUTUBE (3), ARCHIWUM
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Czy wakacyjna praca dzieci jest
dobrym środkiem wychowawczym?

PROF. ROMAN LEPPERT,
pedagog, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Bydgoszczy

Wakacyjna praca dzieci sprzyja ich
wychowaniu, jednak po pierwsze, musi
to być praca dobrowolna, a nie taka, do
której jest się przymuszanym. Po drugie,
nie może przekraczać możliwości dziecka
wynikających z aktualnego poziomu jego
rozwoju. Po trzecie, nie może pozbawiać
całych wakacji. Taka praca pozwala się
sprawdzić, wzmacnia poczucie sprawstwa, kształtuje cechy pożądane nie tylko
w pracy. Jeżeli do tego dostarcza satysfakcji, to dzieciom, podobnie jak dorosłym,
służy doskonale. Powyższe rozważania dotyczą rzecz jasna nastolatków (starsze klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia),
choć np. rodzicom w wykonywaniu prac
domowych pomagać mogą (i pomagają)
również młodsze dzieci.

MARTA SZYMCZYK,
nauczycielka, pedagożka szkolna,
aktywistka społeczna

Rozumiem, że chodzi o korzyści rozwojowe wynikające z pracy w okresie
wolnym od nauki. Pracy rozumianej jako

podjęcie się odpowiedzialności za wykonanie określonego zadania – czy będzie
to wyprowadzanie psa sąsiada, koszenie
trawnika na działce czy roznoszenie ulotek.
Uważam, że jest to dobre, pod warunkiem
że pamiętamy o równowadze między pracą a odpoczynkiem. Dzieci nie mogą być
przeciążone wakacyjną pracą, a jej charakter powinien być dostosowany do wieku.
Poprzez jej podjęcie mogą się nauczyć, że
energia w nią włożona przynosi określone
korzyści. Sądzę, że redukuje to postawę
roszczeniową wobec świata, uczy szacunku i pokory, a także pozwala docenić
wagę pieniądza – jest praktyczną lekcją
przedsiębiorczości i samodzielności. Ponadto młodzi ludzie mogą wówczas lepiej
zrozumieć rodziców/opiekunów, którzy,
pracując, dbają o ich lepszą przyszłość.

TOMASZ BILICKI,
psychoterapeuta, doradca zawodowy,
Fundacja Innopolis

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że
każde dziecko ma prawo do wypoczynku
i czasu wolnego (art. 31 Konwencji o prawach dziecka). Wielu dorosłych bagatelizuje obciążenie młodych ludzi procesem

edukacyjnym. Tymczasem uczennice
i uczniowie, kiedy policzyć godziny dydaktyczne, czas na prace domowe i przygotowanie się do zajęć, pracują więcej niż
niejeden dorosły. Wakacje powinny być
czasem regeneracji. Prawa młodych ludzi
nie zwalniają ich jednak z obowiązków
i nie zabraniają pracy, pod warunkiem że
jest nieszkodliwa dla zdrowia dziecka lub
jego rozwoju fizycznego, umysłowego,
duchowego, moralnego lub społecznego
(art. 32 konwencji). Praca wakacyjna bez
wątpienia uczy odpowiedzialności, może
przynosić satysfakcję, uczyć, że pieniądze
nie biorą się z bankomatu. Może być także
elementem orientacji zawodowej, rozwijania kompetencji potrzebnych w przyszłości
na rynku pracy, wzmacniania pewności
siebie. Pamiętajmy jednak, że zmuszanie dzieci do pracy, wypominanie im, że
są darmozjadami, odcinanie od środków
finansowych to formy przemocy ekonomicznej. Nie warto również fantazjować,
że popracowanie przez dwa tygodnie
u wujka uwolni nastolatka lub nastolatkę
od zachowań buntowniczych, niskiej samooceny czy depresji.

Not. Michał Sobczyk
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Wiosna – partia, której nie ma
Tak zwane zjednoczenie lewicy to humbug stulecia

Robert Walenciak
Włodzimierz Czarzasty już ogłosił,
że nie będzie respektował żadnych
postulatów płynących z Nowej Lewicy. Że nie zwoła rady krajowej ani
konwencji, mimo że jest do tego zobowiązany. Za to zdecydowany jest
przeprowadzić kongres zjednoczeniowy z Wiosną.
Skąd ta desperacja? Odpowiedź
jest prosta, mówi o tym m.in. Andrzej
Rozenek: – Czarzasty panicznie boi
się, a ma ku temu powody, że zostanie odwołany ze stanowiska przewodniczącego Nowej Lewicy.
Czarzasty wie, że większość partii jest przeciw niemu. Dlatego wymyślił inny sposób na zachowanie
władzy – w statucie Nowej Lewicy,
tym z grudnia 2019 r., zapisano, że
władze zjednoczonej partii będą wybierane wspólnie, głosami dwóch
frakcji. W praktyce wyglądać to będzie tak, że Czarzastemu wystarczą
do elekcji głosy Wiosny plus nawet
niewielkie poparcie ze strony Nowej
Lewicy. Liczy więc, że Biedroń załatwi mu stanowisko współprzewodniczącego. A on, w rewanżu, załatwi
8
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Kadry Wiosny to, oprócz Roberta Biedronia, m.in. posłanki Anita Kucharska-Dziedzic (nz. z lewej) i Beata Maciejewska.
mu to samo. I że będą razem szefować partii przez lata.
Nie dziwmy się więc, że Andrzej
Rozenek apeluje, by każda frakcja
osobno wybierała swoich współprzewodniczących. – Nie chcemy, aby nam
koleżanki i koledzy z Wiosny wybierali
Czarzastego, bo chcemy wybrać w demokratycznych wyborach osobę, która zyska najwięcej głosów ze strony
byłego SLD. Tak samo jak nie chcemy wybierać koleżankom i kolegom
z Wiosny ich przewodniczącego – tłumaczy. Ale czy te słowa mają moc?
Nawiasem mówiąc, co nie wszyscy pewnie dostrzegli, statut Nowej
Lewicy pozwala Czarzastemu na niewpuszczenie do nowej partii przeciwników politycznych. Procedura przewiduje bowiem, że koordynatorzy
frakcji mogą odrzucać wnioski o przyjęcie, dowolnie, według własnego
widzimisię, i w takiej sytuacji sprawa
trafia do sądu partyjnego. Ale jak długo będzie tam rozpatrywana – tego
już statut nie precyzuje.
Tym prostym sposobem Czarzasty
może ułożyć sobie partię na nowo.

Po pierwsze, nie wpuszczając do niej
przeciwników, a przynajmniej mocno
ograniczając ich liczbę. A po drugie,
wykorzystując głosy Wiosny i zapewniając sobie w partii władzę. Po to
potrzebna jest i jemu, i Biedroniowi
Wiosna, czy raczej jej smętne resztki.
I dlatego tak walczy, żeby zjednoczenie Nowej Lewicy i Wiosny odbyło
się według zasady 1:1. To nie jest jego błąd ani objaw szlachetności – po
prostu wie, że ze strony Nowej Lewicy zbyt wielu głosów nie dostanie.
Dlatego na wielką siłę, równoważną
dawnemu SLD, kreowany jest byt,
który tak naprawdę nie istnieje. Tak
wygląda kolejny trik Czarzastego.

Co z tą proporcją?
Trudno wyczuć, kiedy lewicowi politycy zorientowali się, że wielkie halo
pod nazwą zjednoczenie Nowej Lewicy i Wiosny to zwykły humbug. Ale
już wiedzą i buntują się. Mówi o tym
wyraźnie Robert Kwiatkowski. Ilu jest
ludzi w toruńskim SLD? Dwie setki.
A ilu w toruńskiej Wiośnie? Ośmiu.
FOT. MAREK SZANDURSKI/EAST NEWS

KRAJ
I teraz te siły mają się jednoczyć
w proporcji 1:1.
Podobne proporcje są w innych
regionach Polski, pod warunkiem że
Wiosna tam istnieje. Weźmy Warszawę – tu wiośniarzy jest 66, tymczasem Nowa Lewica to 960 osób.
Oczywiście liczba członków to dziś
największa partyjna tajemnica. Ale
gdy drążymy temat, otrzymujemy
dane, które brzmią wręcz sensacyjnie. Otóż niektórzy mówią, że Wiosna ma 500 członków, inni, że dwa
razy mniej. Osoba ze środka tej „potęgi” powiedziała nam, że regularnie
w całym kraju płaci składki mniej niż
200 osób.
Mamy też informacje, praktycznie
z całej Polski, że posłanki i posłowie
z Wiosny prowadzą teraz gorączkowy
nabór, bo zwyczajnie brakuje ludzi,
którzy mogliby wypełnić przypadające partii miejsca – brakuje 500 osób
na kongres zjednoczeniowy, brakuje
kandydatów do nowych władz partyjnych. Już tych zjednoczonych.
W niektórych regionach Polski wybuchły więc z tego powodu awantury
– bo posłowie Wiosny próbowali kaperować do nowej partii swoich kolegów, najczęściej z Nowoczesnej, którzy przytulili się do PO. Lokalni liderzy
Platformy wołają, że lewica chce im
podbierać radnych. Z taką oto potęgą jednoczy się 1:1 niedawny Sojusz
Lewicy Demokratycznej.

Wiosna, ach to ty
Choć przyznajmy, był czas, gdy
Wiosna naprawdę mieszała na polskiej scenie i miała w sondażach
dwukrotnie lepszy wynik niż SLD.
Dwucyfrowy. Sam projekt tej partii
był dobrze przemyślany i początkowo dobrze realizowany. Mało kto
dziś już to pamięta, ale partia Roberta Biedronia startowała jako głos małych i średnich miast. A przynajmniej
taka była jej początkowa obietnica.
Projekt Biedronia miał nie być kalką
istniejących ugrupowań lewicowych
czy liberalnych, zapowiadał się jako
postępowa propozycja dla tych wyborców i ośrodków, których platformerskie i pisowskie rządy zostawiły
w tyle. „Biedroń inauguruje kampanię, Lewica idzie po średnie miasta”,
pisał w „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko, gdy burmistrz Słupska w tym
właśnie mieście ogłosił swój start na
prezydenta RP.

Biedroń w pierwszym roku istnienia Wiosny podkreślał, że do małych
i średnich miast ma trafiać więcej
środków europejskich, a priorytetem
jest „zrównoważony rozwój”. Doniesienia o obietnicach Biedronia podawały regionalne media w Sochaczewie, Radomiu, Koszalinie. Doradcami
szefa partii zostali dr hab. Maciej
Gdula i Michał Syska. Ten drugi już
od kilku lat promował spotkania
i dyskusje wzywające do tego, by
postępowe partie skupiły się właśnie
na „Polsce średnich miast”. Broszura
jego autorstwa pod tym tytułem leży
pewnie do dziś w paru biurach poselskich i redakcjach.
Choć plan był dobry i przemyślany, Wiosna słabo wywiązała się z tej
początkowej obietnicy. Mimo że entuzjazm był. „Fani piszczą na jego

w 2019 r. był na to czas, hala pękała
w szwach, wręcz nie była w stanie pomieścić zebranych. Gdy jednak ostatecznie proces zapisywania ludzi do
partii ruszył, było zbyt późno: zamiast
setek nazwisk na listach chętnych pojawiało się ich kilkanaście. Nieprawdą jest, że Wiosna nie miała żadnych
struktur, ale nie miała ich też więcej niż
np. Razem – ocenia.
Sami działacze chwalili się wtedy,
że Wiośnie udało się zebrać tysiąc
członków w kilka tygodni. Bardzo
możliwe, że to właśnie był sufit i na
tysiącu wtedy się skończyło.
Problemów ze strukturą partii było
więcej. Złośliwi zaczęli mówić o ugrupowaniu, że to „projekt rodzinny”. Na
biorących miejscach znalazły się dwa
związki partnerskie założycieli partii:
Sylwia Spurek i Marcin Anaszewicz,

Ilu ludzi jest w toruńskim SLD? Dwie setki. A ilu w Wiośnie?
Ośmiu. I te siły mają się jednoczyć w proporcji 1:1.
widok. Rzucają mu się na szyję, a do
selfie ustawiają się w kolejkach”, pisał o kampanii Biedronia z 2019 r. na
stronach „Krytyki Politycznej” Dawid
Krawczyk. – 11 tys. km przed nami,
ponad 50 miast, prawie 20 dni w podróży. To dalej niż do Władywostoku. Jedziemy rozmawiać z ludźmi.
Będziemy mieli setki spotkań w całej Polsce: w małych miasteczkach,
na wsi nawet, w dużych miastach –
mówił wtedy lider Wiosny. Jednak
bardziej niż spektakularny objazd po
Polsce zapamiętano to, że do Wiosny
poza politykami SLD średniego pokolenia – Krzysztofem Gawkowskim czy
Pauliną Piechną-Więckiewicz – zaczęli
trafiać ludzie przypadkowi. Z Nowoczesnej, z biznesu, z dawnej partii Palikota. Za to z masowym zaciągiem do
nowej partii był problem.

jeden z twórców programu Wiosny,
a także Biedroń i Śmiszek. Mandaty
ostatecznie wzięli Spurek i Biedroń,
ale już nie Śmiszek i Anaszewicz. To
doprowadziło do dalszego personalnego poróżnienia na szczytach partii.
A także, rzecz jasna, do skandalu, jaki ciągnie się za Biedroniem do dziś.
Szef partii zobowiązał się bowiem, że
po uzyskaniu miejsca w Parlamencie
Europejskim zrzeknie się mandatu
i dalej będzie pracował na sukces
Wiosny w krajowych wyborach. Jego mandat miała objąć kobieta i ze
względu na wynik typowano na to
miejsce prof. Monikę Płatek. Niedoszła europosłanka już nawet miała
dzielić się z mediami swoją radością.
„Jestem gotowa”, cytował ją dziennik

Zaciąg mało masowy
– Wiosna nie wykorzystała momentu, gdy ludzie chcieli zapisywać się
do partii setkami. I mówię to z przykrością. Wiedzieliśmy, co wcześniej
u Palikota czy w SLD nie zadziałało,
ale i tak nie udało się uniknąć pewnych błędów – mówi posłanka Hanna
Gill-Piątek, która dostała się do Sejmu
w 2019 r. przy poparciu Wiosny, a dziś
jest już w kole poselskim Szymona
Hołowni. – Po kongresie na Torwarze
26.07-1.08.2021
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„Fakt”. Tyle że Biedroń mandatu się
nie zrzekł. A prof. Płatek zachowała się honorowo, bo była w krytyce
i pretensjach do lidera Wiosny dość
umiarkowana.
Ten moment, kiedy Biedroń wycofał się z obietnicy, okazał się dla niego kluczowy. W grupie tych, którzy
zainwestowali w niego swoje emocje, stracił to, co dla polityka najważniejsze – wiarygodność i powagę.
Koniec, kropka. Do szerokiej publiczności przebił się obraz cwanego gracza, który założył partię, naobiecywał,
a potem okazało się, że tylko po to,
żeby dostać się do Brukseli. A Wiosnę, ludzi tam działających, zostawił
samym sobie. I to już był koniec Biedronia, i koniec Wiosny.

Zjednoczeni
Gwiazdką z nieba okazała się dla
nich wszystkich informacja, że Schetyna wyrzucił Czarzastego z Koalicji
Europejskiej. To była mała sensacja, bo do tej pory SLD był oddaną
częścią Koalicji, a Czarzasty chodził
po mediach i opowiadał, że to Schetyna jest przywódcą opozycji, a on
bardzo chętnie będzie mu pomagał.

Podobnie zresztą mówili bliscy
SLD publicyści – zwalczali Wiosnę
jako konkurencję Sojuszu po lewej
stronie sceny politycznej i zachwalali
deal ze Schetyną. Potem wszystko
się zmieniło.

Przedwiośnie, czyli galimatias
O tym, jak bardzo się zmieniło,
świadczy chociażby historia młodzieżówki Wiosny, czyli Przedwiośnia.
Historia, bo Przedwiośnia już nie ma,
już połączyło się z młodzieżówką
Sojuszu.
A to właśnie na młodych partia
chciała budować swoją przyszłość.
– Wiosna bardzo mocno zainwestowała w młodzieżówkę, Przedwiośnie,
której poświęcono sporo czasu
i energii. Jednak pandemia i dystans
spowodowały, że psychiczne wyczerpanie taką formą pracy szybko dało
o sobie znać i atmosfera siadła – mówiła PRZEGLĄDOWI Gill-Piątek.
Niezrażeni tym fiaskiem politycy Wiosny dalej uparcie stawiali na
politykę dla młodych i o młodych.
Tylko że popełniano błędy. Polityczka, której powierzono m.in. młodzieżówkę i koordynację struktur, Monika

Polityczka, której powierzono m.in. młodzieżówkę Wiosny,
Monika Pawłowska, jest dziś u Gowina.
„Wierzę w Koalicję Europejską.
To największy, najlepszy i najtrudniejszy projekt, jaki powstał w Polsce po transformacji. Jedyny, który
jest w stanie wygrać z PiS, także na
gruncie programowym. Jestem więc
lojalny wobec tego projektu – mówił
w wywiadzie dla „Dziennika Gazety
Prawnej”. – Gdy pan Schetyna uzna,
że wciąż chce ten projekt budować, to
na mnie i SLD może liczyć”.
W tej samej rozmowie o Biedroniu mówił zaś tak: „W sprawie pana
Biedronia mam już problem, bo nie
bardzo wiem, jaki tam jest system
wartości. Niestety, często zmienia
zdanie. Nie można budować przez
rok narracji, że dwa bloki polityczne
opozycji to największa tragedia, po
czym twierdzić coś zgoła innego. Nie
rozumiem jego przygody z euromandatem. Do tego dochodzą przejścia
Wiosny z przedstawieniem spisu faktur. Z tych względów to nieprzewidywalny partner”.
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Pawłowska, jest dziś u Gowina.
W ostatnim głosowaniu nad wotum
nieufności dla ministra edukacji Przemysława Czarnka podniosła rękę za
pozostawieniem go na stanowisku.
Choć gdy jeszcze była w Wiośnie,
brała udział w protestach pod MEN,
w trakcie których na transparentach
i partyjnych plakatach widniało hasło
„naczelny homofob”. Odnoszące się
do Czarnka właśnie.
Przykład Pawłowskiej pokazuje, do
czego mogą prowadzić chaotyczny
zaciąg i polityczna łapanka. Już zresztą nadzorując prace Przedwiośnia,
Pawłowska popadała w konflikty.
W roku 2019 o mobbing posądził ją
18-letni działacz organizacji w województwie lubelskim. Sprawa trafiła do
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, dziś
wicemarszałkini Senatu, która obiecała się nią zająć. Pawłowska nie została
jednak usunięta z partii, zdobyła mandat i została posłanką Koalicyjnego
Klubu Lewicy. Jeszcze jesienią 2020 r.

brała udział w Strajku Kobiet. Do Porozumienia Gowina odeszła w marcu
2021 r. A niedługo później Morawska-Stanecka, która miała w partii
odpowiadać za walkę z mobbingiem,
sama oskarżyła o mobbing na łamach
„Gazety Wyborczej” Włodzimierza
Czarzastego.

Lewo, prawo…
Wielu ludzi zadaje sobie pytanie,
czy Wiosna – mimo że współtworzy
Nową Lewicę – jest w ogóle partią
lewicową. Wiadomo, jest to ugrupowanie jednego, dwóch tematów,
obrony praw osób LGBT i ataków na
Kościół. A reszta?
Rozpiętość poglądów na gospodarkę jest w tym środowisku widoczna: są tam byłe posłanki Nowoczesnej, działacze partii Palikota,
milionerzy, a najmłodszy poseł Maciej Kopiec był wcześniej prezesem
firmy dewelopersko-budowlanej.
Czołowi eksperci społeczno-gospodarczy Wiosny (poza wspomnianym
wyżej Syską), tacy jak Dariusz Standerski czy Marcin Anaszewicz, są
raczej socjalliberałami. Ilekroć wracają pytania o podatki czy socjalne
wydatki państwa, Biedroń ucieka od
typowo lewicowej retoryki. I to jest
oczywiście w zgodzie z pierwotnym
pomysłem na partię (nielewicową
i postpolityczną), jaką Wiosna miała
być. Ale przed zjednoczeniem z SLD
wraca pytanie, co wyniknie z oddania połowy władzy w lewicowej partii
ugrupowaniu, które nigdy lewicowe
być nie chciało. W badaniach widać
– pisaliśmy o tym w tekstach poświęconych wyborcom Lewicy – że gdy
Wiosna stała się częścią lewicowej
koalicji, za nią przyszli wcześniejsi
wyborcy Petru i Palikota. Z kolei dawni wyborcy SLD odpłynęli.
Dziś, po połączeniu z Wiosną, wyborcy Lewicy są więc najbardziej liberalną i często także najbardziej niechętną wydatkom socjalnym państwa
grupą elektoratu. Taki jest to paradoks
– Czarzasty łączy się z Wiosną pod
hasłami „nie będziemy przybudówką PO”, chociaż wie, że i wyborcy,
i grupka działaczy tej partii to osoby
o poglądach najbliższych PO. Ale
przecież w tym manewrze nie o poglądy chodzi…

Robert Walenciak,
współpraca JD

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

FELIETON

Z Galicji

W

iadomo, że każda próba odwołania ministra rządu, który ma za sobą sejmową większość, skazana jest na
niepowodzenie. Czy zatem składanie przez opozycję
wniosku o wotum nieufności ma jakikolwiek sens? Może mieć,
ale nie musi. Rozpatrywanie wniosku w Sejmie daje opozycji
szansę publicznego skrytykowania ministra, którego wotum
dotyczy, oraz rządu i jego polityki, stwarza też okazję do zaprezentowania własnych poglądów i propozycji. Tak było również
w przypadku odwołania ministra Czarnka. Oczywiste było, że
koalicja rządząca swojego ministra obroni. Byłoby skrajną naiwnością liczyć, że do opozycji, a i to niecałej, dołączą posłowie
Porozumienia. Nawet gdyby tak się stało, i tak zabrakłoby głosów do odwołania ministra. Ale aż tak naiwna Platforma chyba nie jest. Wiedziała zatem, że wniosek o wotum nieufności
zostanie odrzucony. Jedyną niewiadomą było, iloma głosami.
Zgłoszenie wotum miało więc dać tę szansę publicznej debaty parlamentarnej. Tyle że posłowie opozycji do debaty się nie
przygotowali.

Jan Widacki
nauki. No więc wypowiada się. Poseł uważa, że niesłusznie czasopisma zagraniczne są wyżej punktowane niż nasze krajowe.
Nawiasem mówiąc, nie jest to prawdą. Po ostatnich zmianach
niektóre polskie czasopisma, zwłaszcza kościelne, punktowane
są wyżej niż prestiżowe zagraniczne. Zdaniem posła naukowiec
Polak powinien pisać po polsku. Podążając konsekwentnie za
tym tokiem rozumowania, ponieważ każdy Polak to katolik, każdy naukowiec (Polak katolik) powinien pisać po polsku w czasopismach kościelnych.
Pan poseł nie wie (bo niby skąd ma to wiedzieć, skoro
żadnych studiów nie ukończył), że nauka jest jedna. Nie jest
przypisana do żadnej nacji, do żadnego terytorium. Jest jedna,
rzecz w tym, by mieć w niej udział, by móc korzystać z jej
ustaleń. Ambicją, ale też patriotycznym obowiązkiem uczonego Polaka jest mieć w tej światowej nauce jak największy
udział – by jego prace były czytane, cytowane, by inspirowały innych badaczy. Jeśli ktoś pisze po angielsku, szansa na
to, że jego praca zostanie w świecie zauważona, że wejdzie

Minister Czarnek może spać spokojnie
Ministra Czarnka jest za co krytykować. Ale opozycja nawet tego nie potrafiła zrobić. Powoływanie się w wystąpieniu
sejmowym na obawy i niepokoje spotkanej przypadkowo na
ulicy babci kilkorga wnuków albo na opinię napotkanej (też
przypadkiem?) 15-latki przypominało kazania w „stylu kapucyńskim”, jakie można często usłyszeć zwłaszcza w prowincjonalnych kościołach. Raziło naiwnością, żeby nie powiedzieć
dosadniej: infantylizmem. Na tle słabo argumentujących swój
wniosek posłów opozycji posłowie PiS, sam minister Czarnek,
a wreszcie broniący swojego ministra premier Morawiecki byli
znacznie bardziej przekonujący. Z tupetem wzbijali się na wyżyny demagogii, semantykę naciągali jak gumę od majtek, za
nic mieli logiczną zasadę sprzeczności. Pan premier, broniąc
ministra, a przy okazji polityki rządu, twierdził np., że PiS chce
odideologizować szkoły i uczelnie, wytępić zalęgłe tam rzekomo
lewactwo, naprowadzić na jedynie słuszną drogę wartości narodowych i chrześcijańskich. Czyli wedle semantyki pana premiera odideologizowanie polega na zwalczaniu jakiejś ideologii
i zastępowaniu jej inną. Ma zatem być wojną ideologiczną i odgórnym wprowadzaniem ideologii miłej pisowcom. No, wedle
słownika słowo to znaczy jednak coś innego.
Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zaatakował ministra
Czarnka za to, że za słabo i za mało efektywnie walczy z lewactwem w szkołach i na uniwersytetach! Odniósł się także
do punktacji czasopism i grantów Narodowego Centrum Nauki.
Jako człowiek starej daty uważam, że dobrze jest wiedzieć,
o czym się mówi. Pan Bosak ewidentnie nie podziela tego poglądu. Wprawdzie, jak wiadomo, studiował na kilku uczelniach
kilka kierunków, ale żadnego nie ukończył, uznał jednak, jak widać, że to już upoważnia go do wypowiadania się w sprawie

do światowego obiegu, wzbogaci naukę światową, jest większa, niż gdyby była napisana po polsku i tylko w Polsce czytana. A czasopismo prestiżowe, światowe, tym się różni od
np. zeszytów naukowych małej szkoły wyższej na polskiej
prowincji bądź czasopisma kościelnego, że jest czytane w całym świecie, cytowane przez uczonych z całego świata, ma
wpływ na poziom nauki i kierunki jej uprawiania. Zanim artykuł zostanie opublikowany w prestiżowym czasopiśmie, musi przejść anonimowy proces recenzowania przez wybitnych
uczonych, specjalistów z danej dyscypliny, reprezentujących
różne ośrodki naukowe. Aby opublikować (po polsku) artykuł
w jakichś zeszytach naukowych prowincjonalnej szkoły wyższej, czasem wystarczy znać ich redaktora. Tym się różni czasopismo prestiżowe od nieprestiżowego.
Pan poseł dziwuje się również, że wnioski o granty NCN trzeba pisać po angielsku, i napomina, że to nawet w czasie okupacji nie było praktykowane. Pomijam napuszoną demagogię
oraz idiotyczne porównanie do czasów okupacji. Wyjaśnię tylko,
że niektóre wnioski o granty są recenzowane przez uczonych
zagranicznych, którzy na ogół nie znają polskiego, i aby można
było skorzystać z ich recenzji, trzeba im wniosek o grant przetłumaczyć na angielski. Którego znajomość w Polsce jest dość
powszechnie deklarowana.
Mając takich przeciwników, jak ci, którzy w Sejmie popierali wniosek o wotum nieufności, minister Czarnek może spać
spokojnie. Spokojnie zwalczać „lewactwo”, pielęgnować za
pośrednictwem szkoły „cnoty niewieście” uczennic i cnoty „żołnierzy wyklętych” u uczniów. A rozpętaną wojnę ideologiczną
i światopoglądową nazywać odideologizowaniem szkoły.
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