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Jerzy Domański

Azyl dla Afgańczyków
złudzeń co do tego, że nasi moraliści będą kombinować,
jak się z tego wykręcić i nie sprowadzić do Polski kilku
tysięcy Afgańczyków.
Ale od tego problemu nie da się uciec. To realny
sprawdzian dla tej władzy. Dla nas zresztą też – jako społeczeństwa uważającego się za obywatelskie. Wywierając presję na rządzących, możemy pomóc w podjęciu
takiej decyzji.
Porzucenie Afganistanu przez Amerykanów powinno
także skłaniać do głębszej refleksji na temat interesów,
którymi kieruje się to mocarstwo. Zarówno wtedy, gdy
wkracza do jakiegoś kraju z całą swoją potęgą militarną,
jak i wtedy, gdy z niego wychodzi, zostawiając tubylców na pastwę losu. Gdyby w przypadku USA były to
jeden-dwa przypadki, a nie dziesiątki, można by jeszcze
mieć złudzenia.
Politycy nawet tak skromnej klasy jak nasi nie mogą
budować zamków na piasku. A fundamentalnych dla
bezpieczeństwa państwa sojuszy opierać na tych, którzy
łatwo zmieniają orientację. Współpraca i interesy z USA
oczywiście tak. Ale naiwna wiara w geopolityczne cuda
to absurd. I droga do nieuchronnej narodowej katastrofy.
Rocznica września 1939 r. pokazuje, jak niewiele warte są
papierowe sojusze i piękne deklaracje o współpracy.
Zróbmy więc coś konkretnego. Pomóżmy cywilom
z Afganistanu.

BĄKOWSKI

ząd wycofał polskich żołnierzy z Afganistanu. Są już
bezpieczni. Ale co z ludnością cywilną? Pomagała
im, a teraz znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wojna domowa w Afganistanie trwa. Wracający do władzy talibowie zapowiadają krwawy odwet
na tych, którzy współpracowali z wojskami NATO. Jeszcze gorszy los czeka kobiety afgańskie, które uwierzyły
w moc zachodniej demokracji. Teraz z powrotem zostaną
zepchnięte do świata, w którym nie mają żadnych praw.
Otwarta edukacja i równouprawnienie kobiet przechodzą
w Afganistanie do historii. Bogaty Zachód okazał się bezradny wobec fundamentalistów religijnych. Z dumnego
kraju zrobiono poligon dla nowych broni.
Udział Polaków w tej bezsensownej wojnie jest w naszej historii czarną plamą. A będzie jeszcze czarniejsza,
jeśli zostawimy na pastwę talibów tych Afgańczyków,
którzy nam pomagali. Nic nie usprawiedliwi takiego postępku. Musimy ich wraz z ich rodzinami przyjąć w Polsce.
Stać nas na taki gest. I materialnie, i moralnie. Bo
gdzież na świecie tyle mówi się o wartościach i zasadach
co w Polsce? A że się tego nie praktykuje, to przecież widać. Może by więc zacząć od cywilów z Afganistanu?
Los sprawił, że ta sama władza, która tak zaciekle
atakowała nawet skromne pomysły, by jakoś pomóc
uchodźcom, musi teraz zdecydować o przyszłości naszych niedawnych sojuszników. Nie mam większych
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Nepotyzm PiS

To lata 70. najmocniej zmieniły Polskę

Nie jest już tajemnicą, ilu członków rodzin
ekipy rządowej oblega spółki skarbu państwa
i urzędy państwu podległe. Rządzący udają, że
nie znali rozmiaru nepotyzmu, a niektórzy nie
przyznają się do swoich rodzin. Po sześciu latach
grabienia budżetu państwa podejmują niewiele
znaczącą uchwałę, która wzmacnia dotychczasową pozycję członków rad nadzorczych spółek
skarbu państwa i inne stanowiska administracyjne. Od kilku lat pracują nad ustawą, która pozwoli ujawnić dochody małżonków, choć inne
ustawy przyjmuje się w czasie jednej doby!
Przypomnę tylko, że już w 1993 r., po wejściu
do Sejmu Unii Pracy, na pierwszym posiedzeniu
klubu parlamentarnego pisaliśmy oświadczenia,
że członkowie naszych rodzin nie będą zatrudnieni w spółkach skarbu państwa ani w biurach
podległych Sejmowi. Nie przyszło mi do głowy,
by członkowie rodziny byli asystentami poselskimi, co dziś jest nagminne.
Dotychczasowe rządy III RP wszystkie razem
nie wyprowadziły tyle środków ze spółek skarbu państwa co ekipa PiS, nie wspominając już
o wysokościach wynagrodzeń lub udziale w kilku spółkach jednocześnie.
Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy
rozliczy się ekipę rządzącą za wszystkie nieudane inwestycje i zmarnowane miliardy złotych
podatników.

Artykuł „To lata 70. najmocniej zmieniły Polskę” (PRZEGLĄD
nr 31) bardzo porusza, a przede wszystkim prawdziwie przedstawia
ówczesną rzeczywistość. Z jednym zdaniem pozwolę sobie się nie
zgodzić – dostałam mieszkanie kwaterunkowe jak tysiące ludzi w tym
czasie – wpłacając tylko niewielką
kaucję za wannę i piecyk Junkers.
Edward Gierek w moim pokoleniu
budzi dobre wspomnienia. Tak pamiętają tego człowieka ludzie, którzy
wtedy żyli. Natomiast gołowąsy, którym wydaje się, że pozjadały wszystkie rozumy, mówiąc o tamtych latach, nie mają pojęcia,
o czym mówią. Mam dla nich jedną radę – popytajcie dziadków,
niech wam opowiedzą, jak się wtedy żyło. Byłam na cmentarzu
w Sosnowcu. Bez okazji odwiedziłam grób Edwarda Gierka i jego
żony – skromny, normalny nagrobek i mnóstwo palących się zniczy.

Danuta Polak, poseł II i IV kadencji Sejmu RP

Daria

Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska, Zabrze

Guzik wiemy o naszych dzieciach

Ostatnio zdałam sobie sprawę, że czasami rodzice nie potrafią słuchać dzieci, bo sami nigdy
nie byli do końca wysłuchani, bo sami potrzebują tego, żeby ktoś ich wysłuchał. Mam nadzieję
i tego życzę wszystkim rodzicom, żeby znaleźli
kogoś, kto również ich wysłucha, kto pozwoli im
się wygadać, kto przyjmie ich punkt widzenia. Mam wrażenie, że
oni bardzo tego potrzebują, bo dawno temu nikt nie zwracał na
nich uwagi.

ZDJĘCIE TYGODNIA

Biegiem do finału.
Iga Baumgart-Witan
i Dariusz Kowaluk
podczas biegu
sztafety mieszanej
4 x 400 m. Tokio,
30 lipca.
FOT. REUTERS/FORUM
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Prof. Marcin Wiącek, nowy rzecznik praw obywatelskich, będzie współpracował z dotychczasowymi
zastępcami prof. Bodnara – Hanną Machińską, Stanisławem Trociukiem i Maciejem Taborowskim. Dobry
początek kadencji.
Wojciech Kubalewski, współprzewodniczący Partii Zieloni, Marek Kossakowski, były współprzewodniczący,
i Katarzyna Hajdasz, warszawska aktywistka Zielonych,
publicznie zażądali od ministra zdrowia dopisania szczepienia na COVID-19 do listy szczepień obowiązkowych.
Agnieszka Holland została laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza, ze szczególnym uwzględnieniem filmów „Obywatel Jones” i „Szarlatan”.
Trzej pracownicy punktu szczepień w Grodzisku Mazowieckim, którzy zostali zaatakowani przez antycovidowców, otrzymali od ministra zdrowia odznaki
„Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.
Agnieszka Dumańska, była dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury w Żelazkowie (Wielkopolska), wygrała proces z Sylwiuszem Jakubowskim, chamskim
wójtem tej gminy, znanym z wielu pijackich ekscesów.
Wójt musi ją przeprosić i zapłacić 10 tys. zł.
Planowane zbiory truskawek, 175-205 tys. ton, sytuują Polskę na drugim, po Hiszpanii, miejscu w Europie
i dziewiątym na świecie.

Zaufanie społeczeństwa do policji spadło w ciągu
czterech lat do 44,1%, z 62,4% w 2017 r. Komendant
główny Jarosław Szymczyk uważa, że przyczyną są obostrzenia pandemiczne, a nie zachowanie policjantów.
2 kg rocznie rozmaitych dodatków chemicznych do
żywności, barwników spożywczych i ulepszaczy, zjada Polak (według NIK).
Krzysztof Rutkowski, hucpiarz podający się za detektywa, mimo że licencję stracił już 10 lat temu, żeruje
na rodzinach ofiar. Organizuje medialne ustawki pokazujące jego rzekome sukcesy.
Ponad 1,3 mld zł nie zapłacono za abonament telewizyjny, telefoniczny, internet oraz raty za smartfony i tablety. Nie płacą też firmy. Rekordzista zalega na
14 mln zł.
Biskup ełcki Jerzy Mazur wyświęcił tylko jednego
alumna. Trudno się dziwić, gdy ważną rolę odgrywa
tam ksiądz K., który w czasie nauki w ełckim seminarium organizował homoseksualne orgie i popijawy.
Patryk Panasiuk, pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej i działacz Porozumienia Gowina, dowala prawosławnym duchownym za udział w nabożeństwach
nad grobami żołnierzy radzieckich. W cywilizowanych
krajach osobnik z takimi dewiacyjnymi wystąpieniami
zostałby pogoniony z państwowej roboty, a co dopiero
z wojska.

PRZEBŁYSKI
Suski – tatulek narodowych mediów

Słuchacze radia kiedyś publicznego, a dziś skolonizowanego przez PiS,
uciekają do konkurencji. Masowo. Trójka kompletnie rozwalona (tylko
2,5% udziałów w rynku). Jedynka orze brzuchem po dnie (4,4% udziałów),
nigdy nie była tak bojkotowana przez
słuchaczy. A jest jeszcze Polskie Radio
24. Najgłupszy z wszystkich produktów
propagandowych. Słuchalność śladowa.
Za to koszty wręcz przeciwnie. Za wierną
służbę płaci się hojnie w szeleszczących
banknotach. Kto tym bałaganem rządzi?
Marek Suski – szef rady programowej Polskiego Radia i Agnieszka Kamińska – prezes zarządu PR. Ten duet, zresztą skłócony, mógłby doprowadzić
do bankructwa nawet NBP. Biedne to Polskie Radio.
Ale weselej będzie, gdy Suski wygryzie Czabańskiego, prezesa Rady
Mediów Narodowych. I usiądzie na jego fotelu.

Kradną, oszukują, przepraszają

Ukradli fotografie i zrobili z nich paskudny fotomontaż dokopujący
uchodźcom. Taki mieli pomysł na okładkę „Gazety Polskiej”, Tygodnika
Niepodległego Polaka i „strefy wolnego słowa”. Po 48 miesiącach musieli przeprosić autorów zdjęć. Też na okładce.
„Przepraszam Pana Janusza (sic!) Wojczala oraz Pana Wojciecha Wilczyńskiego za naruszenie ich autorskich
praw osobistych poprzez bezprawne wykorzystanie fotografii wykonanych w irackim obozie dla uchodźców wewnętrznych
w AL-Khazar oraz w Afganistanie podczas
akcji pomocy humanitarnej. Przepraszam
za to, że na okładce Gazety Polskiej
nr 30 z 26 lipca 2017 r. zostały one wykorzystane do fotomontażu z podpisem »Uchodźcy przynieśli śmiertelne choroby« w sposób całkowicie zniekształcający
wymowę fotografii. Wyrażamy ubolewanie, że wypaczyliśmy intencje
autorów, którzy chcieli nagłośnić tematykę katastrof humanitarnych,
a nie wywołać w czytelniku uczucia ksenofobiczne i rasistowskie. Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska”.

A Emilewicz ciągle knuje

Jadwiga Emilewicz, największe rozczarowanie Jarosława Gowina, kurczowo uczepiła się pazurkami
polityki i dalej robi to, co umie najlepiej. Czyli knuje
w interesie dojnej zmiany. Ma już na koncie sukcesik,
z którym pobiegła do prezesa K. W Poznaniu wydusiła
na prezydencie Jacku Jaśkowiaku nazwanie skweru imieniem Marii
i Lecha Kaczyńskich. W zamian obiecała mu odblokowanie przez PiS
kasy na inwestycje miejskie. Czyli tej kasy, która Poznaniowi i tak się
należy jak psu kość.

Bielan solo. W Radomiu

Opinia Roberta Anackiego o Adamie Bielanie jest jak brzytwa. Były
wiceprezes Porozumienia uważa, że Bielan „to gnojowy polskiej polityki,
który za jedynkę do Parlamentu Europejskiego i utrzymanie wpływów
na rozdawanie stanowisk podległych rządowi rozbija partie koalicyjne”.
I pomyśleć, że Bielan jest rekordzistą wizyt
w TVN 24. Występy medialne i knucie to
praktycznie całe życie Bielana. W realu jest
taki jak w Radomiu, gdzie budował struktury Porozumienia tak skutecznie, że był
jedynym jego członkiem. Po co więc ten
romans amerykańskiej stacji?
FOT. YOUTUBE (3), ARCHIWUM
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI

YTANIE

TYGODNIA Co w Polsce powinno być bezpłatne?
Bezpłatne w Polsce powinny być żłobki i przedszkola. Obecnie bezpłatnych jest
tylko kilka godzin w przedszkolu, za resztę
rodzice muszą dopłacić. Państwo powinno gwarantować równy start wszystkim
dzieciom – wiemy przecież, że dzieci, które
chodzą przedszkoli, szybciej się rozwijają,
szybciej zaczynają socjalizację i po prostu
są lepiej przygotowane przed rozpoczęciem szkolnej edukacji. Niewątpliwie dużą
zaletą takiego rozwiązania jest możliwość
szybkiego powrotu do pracy ich opiekunów, powstają nowe miejsca pracy w budżetówce, dzieci są bezpieczne i otoczone
opieką. Korzysta z takiego rozwiązania całe
społeczeństwo. Takie usługi publiczne powinny być dostępne dla wszystkich dzieci
i rodziców w kraju.

DR EDWARD KAROLCZUK,
filozof, publicysta

Kapitalizm uczynił bezpłatnym to, co
było celowe z punktu widzenia reprodukcji siły roboczej, ochrony własności prywatnej oraz interesów burżuazji
jako klasy. Dlatego z czasem zaczęły

funkcjonować: bezpłatne uzbrojenie dla
żołnierzy, szkolnictwo i oświata, służba
zdrowia, komunikacja miejska, żywienie
i dożywianie dzieci w szkołach oraz bezrobotnych i bezdomnych, bezpłatne wczasy
i sanatoria, bezpłatne podręczniki szkolne,
zwiedzanie muzeów, szwedzki stół w restauracjach i sanatoriach itd. W Polsce
bezpłatna komunikacja miejska istnieje
w Żorach oraz 50 innych miastach. Za
darmo i według racjonalnych potrzeb
można korzystać ze spacerów w komunalnych parkach i lasach państwowych,
z nabożeństw w kościołach, niektórych
koncertów, kąpieli w niektórych miejscach
rzek i jezior. Te przykłady podziału według
potrzeb nie stały się wynikiem „komunistycznego spisku”, lecz są wyrazem
pewnych konieczności ekonomicznych
i przezwyciężania zaostrzonych sprzeczności społecznych na bazie gospodarki towarowo-pieniężnej. W dzisiejszych czasach,
oprócz powyższych, osoby bezrobotne
powinny mieć zapewnione pokrycie kosztów mieszkania i mediów oraz pożywienie. Bezpłatną pomoc w celu rozwiązania
całości ich problemów powinny uzyskać
narody Trzeciego Świata.

DR ADAM OSTOLSKI,
socjolog, UW

Rozmawialiśmy kiedyś z Zygmuntem
Baumanem i Olą Jasińską o tym, że dawniej były kartki na żywność. „Teraz też są
kupony na żywność – powiedział Bauman.
– Tylko nazywają się »banknoty«”. Był rok
2011, torysi rządzili w Anglii od niedawna
i kolejki w bankach żywności nie osiągały
jeszcze skali znanej z filmu Kena Loacha
„Ja, Daniel Blake”. Ale obserwacja Baumana była celna i pozostaje aktualna.
I nawet jeśli nie wyczerpuje tematu, to
zaprasza do odwrócenia perspektywy.
W Polsce kwestionowanie nierówności
wciąż jest nietaktem, a utowarowienie
podaje się jako wytrych do wszystkich
problemów. Dlatego godzimy się, że płatność jest opcją domyślną, a bezpłatność
trzeba specjalnie uzasadniać. Jeśli mamy
być czymś więcej niż populacją jednostek
uszeregowanych według portfela, powinno być dokładnie na odwrót. We wspólnocie obywatelek i obywateli, równych
w prawach i obowiązkach, bezpłatnych
powinno być bardzo wiele rzeczy, a na te
płatne, służące zaspokojeniu ważnych potrzeb, powinno być nas stać.
2-8.08.2021
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BUNTOWNIK Z LUDU
Dziesięć lat od śmierci Andrzeja Leppera.
Jego mit wciąż żyje
Robert Walenciak

pokazująca zderzenie tych
dwóch światów, dwóch
sposobów myślenia.
5 sierpnia 2011 r. w warWspomina on, jak po jedszawskim biurze Samonej z manifestacji przed
obrony znaleziono powieSejmem został przyjęty
szonego w łazience, na
przez wicepremiera Leszka
sznurze od snopowiązałki,
Balcerowicza. „Otóż profeAndrzeja Leppera. Okosor Balcerowicz, kierujący
wówczas całą polską goliczności jego śmierci do
spodarką – pisał Lepper –
dziś nie zostały do końca
wyjaśnione. W gronie jego
przeznaczył na tę rozmowę
byłych współpracownipół godziny. A kiedy rozmowa zaczęła się przeciąków wciąż zresztą dominuje pogląd, że nie popełgać i do gabinetu poczęli
nił samobójstwa, że ktoś
wchodzić co chwila jego
wszedł do jego biura i go
asystenci, przypominając
zamordował.
o innych spotkaniach, BalPolityczny upadek Ancerowicz zirytował się i powiedział: – Proszę nam nie
drzeja Leppera (może
przeszkadzać i nie wchochwilowy, tego też się
nie dowiemy) był dziełem
dzić. Kiedy skończę, sam
tajnych służb i wielkiej inotworzę drzwi. A inne spotrygi, którą nadzorowali
tkania odwołać.
Miałem więc dwie i pół
politycy. Afera gruntowa
godziny czasu, aby wyto matka pisowskich afer
– pokazała Kaczyńskiemu,
łuszczyć mu nasz pogląd
Andrzej Lepper w czeskim Nachodzie. Wkrótce po przejak za pomocą tajniaków,
i przedstawić nasze pokroczeniu granicy został zatrzymany przez policję. Miał
stulaty. (…)
podsłuchów, spreparoodpowiadać przed sądem za zniesławienie rządu i byłego
Przedstawiłem wiceprewanych oskarżeń można
wicepremiera Janusza Tomaszewskiego. 4 kwietnia 2000 r.
mierowi Balcerowiczowi
niszczyć ludzi. Torować
sobie drogę.
prawdę, że III RP nie jest krajem pełmoje obserwacje dotyczące działań
Ale zanim Lepper został zniszczonego szczęścia ani najlepszym, co
międzynarodowych organizacji finy, dostał się na polityczny szczyt.
mogło spotkać Polaków w historii.
nansowych w stosunku do Polski,
Wicemarszałek Sejmu, wicepremier,
opisałem mu stan polskiej gospodarI tym zadowolonym Polakom pokaminister rolnictwa – pełnił w polki, a także nasze obawy i przewidyzał, że wielka przemiana przyniosła
wania na przyszłość, które napełniały
skiej polityce ważne funkcje i starał
milionom ich rodaków cierpienie,
się pełnić je jak najlepiej. Na szczyty
nas niepokojem.
poniżenie, zepchnięcie w niebyt.
wyniósł go polski lud, wyborcy SaKiedy rozmowa dobiegła końca,
Lepper upomniał się o ich miejsce
w społeczeństwie. Upodmiotowił ich.
Balcerowicz powiedział do mnie:
moobrony. To on de facto ten ruch
stworzył, praktycznie z niczego – lub
Bo mieli milczeć, ale się odezwali.
– Pozwoli pan, że będę miał do painaczej: z gniewu tych, dla których
na prośbę.
Jako pierwszy w III RP zmienił paIII RP okazała się macochą.
– Jaką prośbę, panie premierze?
radygmat polityki. Do czasu Leppera
Andrzej Lepper pokazał nam tę
media i obywatele mieli z zachwytem
– Żeby pan nie jeździł po Polsce
wysłuchiwać pomysłów, rodzących
i tych bzdur, które mi pan tu opowiadrugą, niewidoczną w mediach,
stronę III RP.
się w gabinetach, i je aprobować. Bo
dał, nie powtarzał ludziom.
to były pomysły „naszej” władzy, tej
Na szczęście nie jestem pozbawioMieli milczeć, ale się odezwali
lepszej. Lepper odrzucił to myślenie,
ny zdolności riposty i odpowiedziałem mu:
on żądał, by władza słuchała ludzi.
Przede wszystkim wywlókł spod
Jest w jego książce „Każdy kij
– Dziwię się, panie premierze, że
lukru oficjalnej propagandy bolesną
ma dwa końce” świetna opowieść
był pan w stanie przez dwie i pół
8
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godziny słuchać moich bzdur. Ja
pańskich nie słuchałbym nawet przez
pół godziny.
Powiedziałem mu również:
– Nie wiem, czy zdaje pan sobie
sprawę, że dokonał pan właśnie wielkiej rzeczy: przekonał mnie pan raz
jeszcze, że ja mam rację. Dlatego też
przyrzekam panu. Że te »bzdury«,
które opowiadałem tu panu, będę
właśnie, dopóki sił mi starczy, opowiadać ludziom w całej Polsce”.

z ramienia PiS. Chodziło więc o haka, pretekst, by Leppera zatrzymać
i oskarżyć.
Tak zresztą ocenił to sąd. 30 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia orzekł karę
trzech lat więzienia i dziesięcioletni
zakaz zajmowania stanowisk wobec Mariusza Kamińskiego (dziś to
poseł PiS, wiceprezes partii i minister spraw wewnętrznych) oraz jego byłego zastępcy Macieja Wąsika

Polityczny upadek Leppera był dziełem tajnych służb
i wielkiej intrygi, którą nadzorowali politycy.
Oto zderzenie dwóch postaw. I czy
kogoś dziwi, że nie doszli do porozumienia? Że szans na to nie było?
Pewnie nie. Ale na pewno mamy
prawo się dziwić, że ówczesna władza i ówczesne elity nie wyciągnęły
i z tego spotkania, i z późniejszych
działań Leppera żadnych wniosków.
Że wciąż przedstawiano go jako to
zło, tego fornala, który w gumiakach
ubabranych gnojowicą wchodzi na
salony. Że nie podjęto próby refleksji, co jest jego siłą.
A szkoda, bo Lepper był zapowiedzią tego, co nadchodzi – lub
co może nadejść. Sygnałem ostrzegawczym, alarmem. Pokazywał, że
ci dotychczas pomijani mogą wziąć
sprawy w swoje ręce. I że konflikt
lud-elity może być wielką polityczną
siłą. Jarosław Kaczyński to zauważył.

Nadano mu kryptonim „Stary”
Za sprawą Leppera zobaczyliśmy
też brudną stronę polskiej polityki.
Intrygi, tajne służby, prowokacje. Taką prowokacją była afera gruntowa
z lipca 2007 r. Przypomnijmy: kierowane przez Mariusza Kamińskiego Centralne Biuro Antykorupcyjne
chciało udowodnić, że w Ministerstwie Rolnictwa można za milionową łapówkę odrolnić grunt. I że ta
łapówka trafia do Leppera. Oficer
CBA udawał więc zainteresowanego
odrolnieniem biznesmena. Nawiązał
kontakt z jednym ze współpracowników Leppera i zaproponował deal.
Jak wykazało późniejsze śledztwo,
całą sprawę można było przeprowadzić legalnie – i tak była ona w ministerstwie prowadzona, poza tym za
odrolnienia odpowiadał wiceminister

(dziś jest wiceministrem w MSWiA
i sekretarzem Kolegium ds. Służb
Specjalnych; on i Kamiński zajmują te stanowiska, gdyż ułaskawił ich
prezydent Andrzej Duda).
„Mariusz Kamiński twierdził, że
motywacją działania była walka z korupcją, której obiektywnie w Ministerstwie Rolnictwa nie było, a na
pewno nie było na to poszlak czy dowodów. Czyn zabroniony (…) został
»wyprodukowany« przez aparat państwa”, oceniał prowadzący sprawę
sędzia Wojciech Łączewski, dodając,
że „wręczenie korzyści majątkowej
nie może służyć weryfikacji informacji o podejrzeniu korupcji w instytucji
publicznej”.
Sąd uznał, że „nie było wiarygodnej informacji o popełnieniu przestępstwa, były tylko słowa Kryszyńskiego
(jednego z oskarżonych), któremu

ugrupowania, np. Krzysztofa Filipka,
Janusza Maksymiuka, Wandę i Stanisława Łyżwińskich, senatora PiS
Jarosława Chmielewskiego i osoby
prywatne. Nie mieli oni wpływu na
procedurę odrolnienia.
Nie podsłuchiwano natomiast
wiceministra Henryka Kowalczyka
z PiS, który nadzorował Departament
Ochrony Gruntów i miał akceptować
wniosek o odrolnienie na wcześniejszym etapie. „Wprost razi nieobjęcie
go kontrolą operacyjną i świadczy
dobitnie o rzeczywistej motywacji
oskarżonych”, komentował tę sytuację sąd, dodając w uzasadnieniu
wyroku: „Nie wystąpiono o kontrolę
operacyjną innych osób zatrudnionych w Ministerstwie Rolnictwa, cały
wysiłek skierowano na posłów zrzeszonych w klubie parlamentarnym
Samoobrony. (…) Nawet podjęto się
obserwacji sekretarki zatrudnionej
w biurze Samoobrony”.
Te wszystkie ustalenia prowadzą
do jednego wniosku – operacja CBA
miała inne niż oficjalnie deklarowane przez Mariusza Kamińskiego cele. Chodziło o skompromitowanie
Andrzeja Leppera. Wyeliminowanie
go z życia politycznego poprzez zatrzymanie i oskarżenie o korupcję.
Dalszym krokiem miało być przejęcie przez PiS Samoobrony, w tamtym czasie dosyć kłopotliwego koalicjanta rządu Kaczyńskiego. Łatwo
sobie wyobrazić sytuację, w której
Lepper idzie do więzienia, a szefem
jego partii zostaje zwolennik ścisłej
współpracy z PiS.

Kierowane przez Mariusza Kamińskiego CBA chciało udowodnić,
że Lepper bierze łapówki za odrolnienie gruntów.
i tak nie wszyscy wierzyli”. A mimo
to rozpoczęto operację, która zakończyła się „wyprodukowaniem” czynu
korupcyjnego, gdyż „wprowadzenie
agenta pod przykrywką pozwoliło na
sterowanie zachowaniem Kryszyńskiego i doprowadziło do zainicjowania jego działania, co było kreacją
przestępstwa”.
Operacja służyła poza tym do
ścisłej inwigilacji liderów Samoobrony. Samego Andrzeja Leppera podsłuchiwano pięć miesięcy. Podsłuch
miał na kilku telefonach, nadano mu
kryptonim „Stary”. Podsłuchiwano również innych polityków tego

Afera gruntowa, niezależnie od jej
finału, przypieczętowała los Samoobrony. Partia najpierw została sprowadzona przez Kaczyńskiego do roli
przystawki, potem rozjechana w mediach. Lepper wepchnięty w garnitur,
wciągnięty w gabinetowe rozgrywki,
zupełnie sobie z tym nie poradził.
Zabrakło mu wielu rzeczy: sprawnej
ekipy, która potrafiłaby się poruszać
w świecie polityki, w świecie mediów, ludzi, którzy byliby odporni na
pokusy władzy.
Samoobrona przegrała wybory,
nie weszła do Sejmu. Lepper znalazł się na marginesie polityki. Czy
2-8.08.2021
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Posłowie Samoobrony z Andrzejem Lepperem uniemożliwili ministrowi skarbu
Wiesławowi Kaczmarkowi wystąpienie podczas debaty w sprawie prywatyzacji
Stoenu. 17 października 2002 r.
pozostałby na nim na zawsze? Tego
się nie dowiemy. W każdym razie są
w Polsce politycy, którzy potrafili po
takich klęskach się podnieść. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Leszek
Miller… Oni też przegrywali wyborcze batalie, byli na marginesie, a potem wracali.

Okna były otwarte
Okoliczności śmierci Andrzeja
Leppera nie są do końca jasne. Prokuratura szybko uznała, że popełnił
samobójstwo. Śledczy nie stwierdzili,
aby ktokolwiek nakłaniał go bądź
udzielał mu pomocy w targnięciu
się na własne życie. Na sznurze nie
znaleziono śladów DNA innych osób.
Przyjęto, że odebrał sobie życie,
bo uznał, że jako polityk jest skończony, nigdy też nie zdoła spłacić długów, którymi był obciążony. To nie
przekonało jego współpracowników.
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Wciąż więc żyje teoria, że Lepper
został zamordowany. Że miał dokumenty, które zamierzał ujawnić, a były kompromitujące dla wielu prominentnych polityków.
Czy tak było? Sławomir Izdebski, bliski współpracownik Leppera,
mówił mediom: „Andrzej nigdy nie

wymiarem sprawiedliwości, miał
ujawnić szokujące dokumenty Jarosławowi Kaczyńskiemu. Te dokumenty zostały skradzione. Następnie
jego prawnik, który posiadał kopie,
również został zamordowany”.
O jakie dokumenty mogło chodzić? Współpracownicy Leppera
twierdzą, że dotyczyły polsko-rosyjskich negocjacji gazowych. Ale trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób
mogły do niego trafić. Lepper próbował także prowadzić różne finansowe
operacje na Wschodzie i nie wyglądały one ciekawie, ale o tym również
niewiele wiemy.
Jest też teoria, że Lepper zapisywał ważne informacje w dwóch notesach. Trzymał je w kasie pancernej.
I oba te notesy zniknęły.
Jak więc było naprawdę? Wydaje się, że spór między tymi, którzy
uważają, że Andrzej Lepper popełnił
samobójstwo, a tymi, którzy będą
twierdzić, że został zamordowany,
nigdy nie zgaśnie.
Podobnie jak mit człowieka z ludu,
wkręconego w świat polityki, która
go zżarła i wypluła. Ten mit zresztą
ma pewne oparcie w rzeczywistości

Andrzeja Leppera podsłuchiwano pięć miesięcy.
Nie podsłuchiwano natomiast wiceministra Kowalczyka z PiS,
który miał akceptować wniosek o odrolnienie.
otwierał okna, nie znosił bałaganu,
był pedantem. Nagle w dniu jego
śmierci okna są otwarte, wszędzie
jest syf i brud. To jest niemożliwe!
Rusztowanie obecne w dniu śmierci
było postawione pod oknem Leppera. Nie miało to sensu, ponieważ
remont był zakończony. W momencie jego śmierci wyłączony został
monitoring, wydano komunikat, że
nie było prądu, ale prąd był! Działała
lodówka, programy na komputerze.
Dlaczego sejf został otwarty?”.
Biuro było zamknięte od wewnątrz, ale ewentualny zabójca mógł
wejść i wyjść oknem, po rusztowaniu. Dodajmy, że w biurze znaleziono
ślady obuwia dwóch osób. Nie wiadomo, kim one były i skąd te ślady
się wzięły.
Wiele też mówi się o dokumentach, które miał Lepper, a które zniknęły. Izdebski: „Andrzej Lepper miał
wiele informacji, które wstrząsnęłyby

– bo jak mówili bliscy mu dziennikarze, Lepper miał miękkie serce, łatwo przejmował się czyjąś krzywdą,
ale z drugiej strony pozwalał różnym
ludziom manipulować sobą.
Był dość łatwowierny. Co w warszawskiej dżungli było obciążeniem,
a nie pomocą.

•

Co zatem zostało z Leppera? Co
po nim pamiętamy? Na pewno zostanie w naszej pamięci jako człowiek z ludu, ze strajkowych blokad.
Trybun tych, których III RP pominęła, skrzywdziła. Lepper wtargnął do
świata polityki, niosąc ich krzywdę.
I ci politycy – z establishmentu, otoczeni usłużnymi dziennikarzami – i ta
polityka potraktowali go bez litości.
Jak obcego i wroga.
I to będziemy pamiętać.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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Wersalu nie było
Lepper był wybitnym przywódcą,
o dużej inteligencji emocjonalnej.
Naprawdę rozumiał wieś
Rozmawia Robert Walenciak
Kim był Andrzej Lepper? Ostatnim
obrońcą czasów Polski Ludowej?
Pierwszym buntownikiem w III RP?
Zapowiedzią tego, co zdarzyło się
później?

– Był trybunem ludowym. Przywódcą typowo populistycznym. Populizm agrarny występuje w wielu
krajach, więc Samoobrona nie była
czymś wyjątkowym. Co ważne, populizm agrarny eksponuje interesy
nie tych najbiedniejszych chłopów,
tylko raczej zamożniejszych, bardziej
produktywnych, bardziej zaradnych.
Nie można więc patrzeć na Samoobronę jak na ruch jakichś sierot.
Skupiała w pewnym sensie najlepszą część wsi polskiej. Ludzi z roszczeniami do podmiotowości.

Czyli Lepper jako pierwszy
buntownik?

– Kiedy patrzy się na elektorat
Samoobrony z wyborów w 2001,
w 2005 r., to przede wszystkim cechowało go duże zróżnicowanie regionalne. To nie był, wbrew mitom,
bunt postpegeerowskich robotników. Samoobrona miała bardzo duże poparcie na terenach tradycyjnej
Polski – w Podlaskiem, Lubelskiem,
Łódzkiem. Był to więc bunt ofiar
transformacji w segmencie rolnym,
mieszkańców wsi. Ale, paradoksalnie, wsi produkcyjnej, tej, którą przełom wpędził w straszne długi. Dlatego wyjście z pułapki kredytowej było
pierwszym postulatem, bo długi zapoczątkowały licytacje gospodarstw
itd. Lepper wyrósł z protestu wobec
naruszenia elementarnych interesów
ekonomicznych rolników, z bardzo
głębokiego kryzysu wsi wywołanego
pierwszą fazą transformacji.

Coś z tego przetrwało?

– Pewne dziedzictwo Leppera istnieje, elementy populizmu rolnego
prezentuje Agrounia.

Też domaga się od państwa
różnych działań.

– Bo taka jest natura ruchów populizmu agrarnego – że są etatystyczne. Antyliberalne. One zwracają się do państwa – z żądaniami.
Dlatego Samoobrona nie mogła
być antypeerelowska. Ale zarazem
nie była socjalistyczna w takim sensie, że chciałaby powrotu Polski Ludowej. Był to ruch spoza podziału
postkomunistycznego. I nie był to
ruch konfesyjny, w odróżnieniu od
Ligi Polskich Rodzin. To był czysty
populizm agrarny, z pewnymi ciągotami do państwa opiekuńczego czy
państwa socjalistycznego.

A elementy nacjonalistyczne?
Był czas, że eksponowano je
w Samoobronie.

– Samoobrona nie była nacjonalistyczna. Ona była antyeuropejska,
antyunijna, zwłaszcza w pierwszej
fazie. Był to jej najpoważniejszy błąd
programowy. Nie doceniła szans,
które stworzyła wsi integracja europejska. Ten sztafaż Samoobrony,
biało-czerwone krawaty, flagi na
traktorach, hasła narodowe to dość
standardowy patriotyzm.

PROF. JACEK
RACIBORSKI

– kierownik Katedry Socjologii
Polityki na Wydziale Socjologii UW
się opłaci, bo jednak przyniósł 10%
poparcia.

Taki kurs był o tyle łatwiejszy,
że jej elektorat miał gorsze
wykształcenie.

– Wśród wyborców Leppera dominowali ludzie z wykształceniem
podstawowym i zawodowym,
mieszkańcy wsi, ale także małych
miast. Natomiast sam Lepper był
wybitnym przywódcą, takim o dużej
inteligencji emocjonalnej. On naprawdę rozumiał wieś. I dominujące

Nie można patrzeć na Samoobronę jak na ruch jakichś sierot.
Skupiała w pewnym sensie najlepszą część wsi.
Ludzi z roszczeniami do podmiotowości.
Ten kraj jest wasz i nasz – śpiewali.

– Tak, Samoobrona starała się
być inkluzywna. Ale zarazem, tak
jak każdy populizm, budowała się
na bardzo silnym przeciwstawieniu
– że lud to my, a przeciwko nam są
te samozwańcze elity, złodziejskie,
solidarnościowe i komunistyczne.
W tym aspekcie stanowiła zapowiedź PiS. Pokazała wszystkim, jak
skuteczne jest to przeciwstawienie.
Że taki ostry, antyelitystyczny kurs

tam schematy myślenia. Jego populizm nie był sztuczny, taki jaki
obserwujemy u działaczy PiS. Gdy
Morawiecki czy Ziobro mówią różne rzeczy o elitach, widoczne jest
wyrachowanie; to czyste oszustwo,
oni są w tym niewiarygodni. Od
góry wnoszą niechęć. Takie szczucie. Natomiast populizm Leppera
był autentyczny. Wyrastał z jego
doświadczeń, doświadczeń sąsiadów i – szerzej – ludzi spychanych
2-8.08.2021
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przez transformację na margines. Co
się działo w tamtym czasie na polskiej wsi? Bieda, długi, komornicy…
Naprawdę to był czas paskudny
dla rolnictwa! Zwłaszcza początek
lat 90. Później zaczęło się poprawiać, m.in. dzięki interwencji państwa, ale przede wszystkim dzięki

zobowiązań i, co ważniejsze, ich dotrzymywania. Jak powiedział „Wersalu nie będzie”, to oznaczało, że
nie będzie zawierał zwykłych porozumień partyjnych itd. Jego wysoka
inteligencja emocjonalna, polegająca
na dobrym odczytywaniu nastrojów
wsi i wyborców, na umiejętnościach

Samoobrona została taktycznie przyciągnięta
przez Kaczyńskiego, a później zniszczona za pomocą
służb specjalnych. To plama na polskiej demokracji.
ogólnej koniunkturze. Perspektywa
członkostwa w Unii też korzystnie
oddziaływała.

komunikowania się z nimi, nie przekładała się na talent do gier politycznych i przewodzenia partii.

Dlaczego Lepper był tak znienawidzony przez establishment III RP?

Co Lepper wniósł do polskiej polityki? Głosy ludzi niezadowolonych
z III RP?

– Bo był agresywny. Te pomówienia... Sam język… Poza tym
establishment nie był jeszcze przyzwyczajony do takich postaci w polityce. Kultura polityczna, w tym sposób artykułowania konfliktów, była
w latach 90. wyższa niż obecnie,
więc Lepper prowokował. Drugi powód niechęci do niego wynikał chyba z jego nieumiejętności kuluarowej gry, podejmowania w tym trybie

– Skanalizował wielki gniew,
bunt! Naprawdę taki gniew w Polsce istniał. I Lepper ten gniew zagospodarował, przeniósł na poziom
parlamentu, poziom systemu partyjnego. W najtrudniejszym dla Polski
czasie! Samoobrona, historycznie
oceniając, odegrała pozytywną rolę. Mimo incydentów z taczkami,
pomówieniami itd.

Wtedy wszystkich to szokowało.

– Jednak w Polsce nie było przemocy na większą skalę. A wiemy
przecież, że nawet w dojrzałych
demokracjach ta przemoc i zaburzenia mogą być dość gwałtowne
i głębokie. Później różne bunty były
kanalizowane i skutecznie przejmowane przez inne siły, szczególnie
PiS. W dużo dogodniejszej sytuacji!
Bo PiS wkroczyło na teren wsi, gdy
ta pełnymi garściami korzystała już
z członkostwa w Unii.

Dlaczego Lepper nie potrafił
zbudować ekipy? Przyciągnąć do
siebie inteligentów, ludzi zdolnych,
fachowców…

– To kwestia wizerunku. W pierwszej fazie rdzeń tego ruchu musiał
być klasowy, autentyczny. Tworzony przez ludzi jemu podobnych,
rolników. Lepper nie mógł więc
się otworzyć na inteligencję, nauczycieli, budżetówkę itd. To nie
było jego pole. Ale jakieś zaplecze
eksperckie miał, choćby Tymochowicza. No i trochę kandydatów na
posłów, koniunkturalnie zorientowanych, przygarnął…

Co spowodowało, że Samoobrona
straciła poparcie, a Lepper jako
polityk przegrał?

Dlaczego mit Andrzeja Leppera jest wciąż żywy?
CZESŁAW SIEKIERSKI,
poseł PSL

Opinia Andrzeja Leppera była istotna dla środowiska rolniczego. Już w latach 90. widać było, że rozumiał, że integracja
z Unią Europejską będzie niezbędna. Nie ogłaszał się jednak jako zwolennik UE, bo wiedział, że rolnicy podchodzą do sprawy
z dużą rezerwą. To mówi o jego bystrości i rozeznaniu w środowisku. Lepper pojawiał się tam, gdzie były bieda i trudne sytuacje, jak u pracowników wsi po zlikwidowaniu PGR-ów. Kiedy
było trzeba, podejmował radykalne działania, np. wysypywanie zboża. Przez to stał się wiarygodny i w miarę bezpośredni.
Właśnie dlatego stworzył się wokół Leppera pewien mit. Przez
lata mogliśmy obserwować drogę jego rozwoju – z buntownika
stał się działaczem związków, a później politykiem. Myślę, że
nawet przeciwnicy Leppera liczyli się z jego zdaniem, mimo że
oficjalnie część z nich traktowała z dystansem jego wystąpienia.
Teraz widać, że nawet jeśli się mylił, a jego wystąpienia były
za ostre, to o coś mu chodziło. Jako działacz, a później polityk,
wykorzystał dobrze czas, bo podejmował nośne i trudne tematy.

LESZEK MILLER,
premier w latach 2001-2004, eurodeputowany

To ryzykowne twierdzenie. Nie sądzę, żeby ten mit był tak
żywy jak jeszcze parę lat temu. Czas robi swoje i na miejsce
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jednych mitów pojawiają się kolejne, nowe. Dlatego wahałbym
się przed postawieniem takiej tezy. Uważam, że Andrzej Lepper
i Lech Wałęsa to jedyni ludzie wywodzący się z warstw ludowych, którzy zrobili w Polsce oszałamiające kariery, i to w sposób zasłużony. Lepper był człowiekiem bardzo zdolnym – do dziś
słyszę opinie w Parlamencie Europejskim, jak to już jako wicepremier i minister rolnictwa przyjeżdżał na posiedzenia Komisji
Europejskiej i robił olbrzymie wrażenie wiedzą i kompetencjami.
Pamiętam swoją rozmowę z Lepperem, kiedy został wyrzucony
z rządu przez Jarosława Kaczyńskiego. Spytał mnie, dlaczego
nawet jego najtwardszy elektorat odwraca się od niego. Powiedziałem mu wtedy: „Andrzej, założyłeś garnitur, ubrałeś się
jak wysokiej klasy urzędnik i nagle twój elektorat, który był
przyzwyczajony do ciebie jako kogoś zupełnie innego, pomyślał
sobie: to już nie jest ten Lepper, to już nie jest nasz Andrzej”.
Było to jednak nieuchronne, bo nie można w kufajce i butach
z cholewami jeździć na posiedzenia Parlamentu Europejskiego.
To cena, którą trzeba było zapłacić za odniesiony sukces.

WALDEMAR WITKOWSKI,
przewodniczący Unii Pracy

Gdy ktoś umiera w trakcie swojej aktywności politycznej, pamięć po nim kształtuje się inaczej, niż gdyby odszedł
z przyczyn naturalnych. Poza tym Polacy zawsze byli narodem
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Andrzej Lepper odnosi się
do sprawozdania z działalności Narodowego Banku
Polskiego. 23 lipca 2003 r.
– Pewne obiektywne procesy. Czyli wyłonienie się
nowego duopolu, PO-PiS.
W tym duopolu Samoobrona została przystawką, później świadomie zniszczoną
za pomocą prowokacji, czyli
przez tzw. aferę gruntową.

To jedna z najpoważniejszych spraw do wyjaśnienia
– prowokacja tajnych służb
wobec Samoobrony.

– Bez tej afery Samoobrona prawdopodobnie też by
zeszła ze sceny, ale później,
zostałaby rozdarta przez budujący się duopol PO-PiS.
Samo jej istnienie budowę
tego duopolu utrudniało,
więc została taktycznie przyciągnięta przez Kaczyńskiego, a później zniszczona za

Afera gruntowa była ordynarną prowokacją,
mającą na celu przejęcie pozostałych posłów Samoobrony,
zniszczenie człowieka i zniszczenie partii.
pokrzywdzonym i kiedy pojawiał się taki umowny Janosik, ludzie wspierali go w dążeniu do celu – w tym wypadku w odbieraniu bogatym i dawaniu biednym. Andrzej Lepper pojawił się,
kiedy społeczeństwo znajdowało się w trudnym momencie. Metody miał, jakie miał, ale potrafił stanąć na barykadach. Lepper
stawiał na gospodarstwa i wzmożoną produkcję. Dzisiaj wiemy, że przyszłością jest rolnictwo bardziej ekologiczne i zrównoważone, jednak w tamtym okresie wierzyliśmy, że będziemy
żyć lepiej, jeśli wyprodukujemy np. więcej trzody chlewnej czy
mleka. Ludzie szukają prostych rozwiązań, a Lepper im to dawał. Wszystkim się wydaje, że narodowi uciśnionemu proste
rozwiązania się przydadzą, jednak świat nie jest czarno-biały
i proste recepty prowadzą do działań, które w dłuższej perspektywie obracają się przeciwko nam.

CEZARY OLEJNICZAK,
rolnik, były poseł SLD

Dla wielu rolników Andrzej Lepper był liderem. Gdy pojedzie
się na jakiś rynek czy targowisko w mieście powiatowym i porozmawia ze starszymi rolnikami, to dobrze wspominają jego
działalność związkową. Chłodniej patrzą na późniejszy okres,
kiedy wszedł do rządu PiS. Młode pokolenie może go już nie kojarzyć, bo część z tych osób była jeszcze dziećmi, kiedy Lepper
umarł. Obecnie na horyzoncie nie ma nikogo z charyzmą, kto
pociągnąłby za sobą rolników. Teraz już jest inne rolnictwo niż
10 lat temu. Zmienia się też polska wieś. Coraz mniej mieszkańców wsi gospodaruje, w wielu przypadkach to taka sypialnia
FOT. ROCHACZ/FORUM, TOMASZ GZELL/PAP, MACIEJ FIGURSKI/FORUM, KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

pomocą służb specjalnych. To jest
wielka plama na demokracji! W niszczeniu Samoobrony brało udział nie
tylko PiS. Nie wyjaśniono do końca
tzw. afery gruntowej, mimo że pierwszy krok został zrobiony. To jedno
z wydarzeń takiej rangi jak prowokacja wobec Oleksego czy wobec Cimoszewicza w wyborach prezydenckich 2005 r.

Wobec Blidy…

– Też. Afera gruntowa była ordynarną prowokacją, mającą na celu
przejęcie pozostałych posłów Samoobrony, zniszczenie człowieka i zniszczenie partii. Ta sprawa musi być
wyjaśniona. Wyjaśnienia nadużyć
tajnych służb to moralny obowiązek
wszystkich tych, którzy uważają się
za demokratów.

A kim byłby dziś Andrzej Lepper?
Gdyby żył…

– Myślę, że dość zamożnym rolnikiem. Z jakimiś wpływami politycznymi. Natomiast nie wydaje mi się,
że mógłby zostać premierem, że powtórzyłby drogę Witosa, odniósł sukces tej rangi. Nie, nie… Inaczej rozwijała się sytuacja. Ale przecież miał do
czego wracać. Miał gospodarstwo!

Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

dla miasta. Problem jest złożony, bo coraz trudniej pogodzić dwa
światy. Z jednej strony, ludzi, którzy chcą żyć na wsi, a z drugiej
– tych, którzy pracują na roli. Brakuje lidera, który reprezentowałby wszystkich rolników. Mamy spore zróżnicowanie wśród
gospodarstw, które dzielą się na małe, średnie i duże. A przede
wszystkim chodzi o to, by chronić te mniejsze, rodzinne gospodarstwa, bo największe zawsze sobie poradzą.

MICHAŁ KOŁODZIEJCZAK,
prezes Agrounii

Okazuje się, że to nie był mit, ale w wielu przypadkach przewidywanie przyszłości – Andrzej Lepper widział, do czego może
prowadzić to, co działo się w latach 90. i na początku dwutysięcznych. W wielu kwestiach miał dużo racji, choć nie każdy
chciał w to wierzyć. Uważam, że teraz będzie się realizowało
to, przed czym Lepper przestrzegał. Widzimy to już – nie tylko
rolnictwo, ale i wiele gałęzi gospodarki wysiada. Codziennie
w Polsce likwidowanych jest 250 stad świń. Lepper przed tym
przestrzegał, mówił, że korporacje przejmą produkcję żywności.
Dziś brakuje polityków, którzy utożsamiają się z ludem, a takim
politykiem był Andrzej Lepper. Przez lata przyzwyczailiśmy się,
że polityk to ten, który ładnie mówi, nosi najdroższy garnitur
i jest z innego świata. Tymczasem, spotykając się z ludźmi
w całym kraju, widzę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie
na politykę, którą wtedy uprawiał Andrzej Lepper, na politykę
bliską ludziom.

Not. Kornel Wawrzyniak
2-8.08.2021
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Obowiązek szczepień dla medyków
już niemal pewny
Aż 98,8% hospitalizowanych z powodu COVID-19
to osoby niezaszczepione
Anna Brzeska
Wygląda na to, że pójdziemy w ślady Francji. Tam, mimo wielotysięcznych protestów na ulicach, porównań
do apartheidu i oskarżeń o chęć wprowadzenia dyktatury, rząd twardo realizuje antycovidową politykę: 26 lipca
francuski parlament zatwierdził ustawę wprowadzającą obowiązek szczepień dla wszystkich pracowników
systemu ochrony zdrowia.
Tego samego dnia w Polsce premier Mateusz Morawiecki spotkał
się z ekspertami Rady Medycznej. Ci
nie mają wątpliwości: wprowadzenie
obowiązkowych szczepień dla pracowników systemu ochrony zdrowia
jest konieczne. Według prof. Andrzeja Horbana, przewodniczącego RM,
decyzja o zobligowaniu medyków do
szczepień jest bardzo bliska i należy ją
uznać za niemal pewną.

Lekarze, nauczyciele,
administracja…
Mimo że lekarze mają najlepsze
statystyki wyszczepialności (ponad
90% lekarzy i ponad 85% lekarzy
dentystów ma już komplet szczepień,
a kolejne kilka procent ma za sobą
pierwszą dawkę), pozostaje problem
nieco słabszych statystyk w pozostałych zawodach medycznych czy administracji placówek świadczących
usługi zdrowotne. Jeśli chodzi o pielęgniarki, w pełni zaszczepionych jest
80%, jedną dawką zaś ok. 90%; u farmaceutów w pełni zaszczepionych
jest niecałe 90%. To oczywiście bardzo dużo na tle ogółu społeczeństwa,
jednak o tych nielicznych, którzy również będą mieli kontakt z setkami pacjentów, też trzeba pamiętać.
Ale medycy nie są jedyną grupą,
która musi się liczyć z takim obowiązkiem. Drugą ważną rekomendacją
14 PRZEGLĄD
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Ponad 90% lekarzy i ponad 85% lekarzy dentystów ma już komplet szczepień.
Rady Medycznej było wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla
nauczycieli – w połowie lipca podobną propozycję wystosowali eksperci PAN.
Skoro więc medycy i nauczyciele,
sensowne wydaje się wprowadzenie
obligatoryjnych szczepień dla innych
grup zawodowych, które mają na
co dzień kontakt z dużą liczbą osób.
Według prof. Horbana należałoby
przemyśleć obowiązek szczepień dla
pracowników administracji obsługujących zewnętrznych petentów, a także, w dalszej kolejności, pracowników
sklepów wielkopowierzchniowych
oraz służb porządkowych.
Co na to nauczyciele? Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił niedawno na
antenie RMF FM, że sam jest zwolennikiem szczepień, ale „nie wyobraża
sobie tego, żeby ta jedna grupa miała taki obowiązek”, i pytał, dlaczego
nie miałby on dotyczyć raczej lekarzy. „Szkoła nie jest wyspą. Na razie
nie ma obowiązkowych szczepień

dla młodzieży. Do szkoły przychodzą
też rodzice”, dodał, stwierdzając, że
zamiast zmuszać, powinno się raczej
odwoływać do ich rozsądku. Przeciwnikiem obowiązku jest też Sławomir Wittkowicz, przewodniczący
Wolnego Związku Zawodowego Solidarność – Oświata.
Według danych z lutego, gdy
ruszyła rejestracja na szczepienia
dla nauczycieli, zapisało się na nie
ok. 70% tej grupy zawodowej. Trudno powiedzieć jednak, ilu nauczycieli
poza tą pulą zaszczepiło się później,
w ramach szczepień dla poszczególnych roczników. Czytając wypowiedzi w mediach społecznościowych,
w grupach skupiających przedstawicieli tego zawodu, można zauważyć,
że zdecydowana większość chce
się szczepić. Głosy antyszczepionkowe są raczej nieliczne i spotykają
się ze zdecydowanymi reakcjami
innych użytkowników.
Przeciwny twardemu obowiązkowi
szczepień jest też prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
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którego zdaniem należy skupić się na
edukacji. Z kolei szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Krystyna Ptok,
nie ma wątpliwości: szczepienia powinny być obowiązkowe. Nie tylko
dla medyków, ale dla wszystkich.

Europa się szczepi
Tymczasem w kilku krajach europejskich rządy wdrażają rady ekspertów w trybie natychmiastowym. We
Francji restrykcyjne prawo było zapowiadane już w połowie lipca. „Zdaję
sobie sprawę z tego, o co was proszę, i wiem, że jesteście gotowi na to
poświęcenie, co w pewnym sensie
wynika z waszego poczucia obowiązku”, zwrócił się do medyków prezydent Emmanuel Macron. Lekarze,
pielęgniarki, salowe, opiekunowie,
a nawet personel biurowy placówek
ochrony zdrowia, jako osoby mające
kontakt z pacjentami z grup ryzyka
ciężkiego przechorowania COVID-19
muszą się zaszczepić do połowy
września. Jeśli tego nie zrobią, pracodawcy będą mieli prawo zawiesić ich
w wykonywaniu obowiązków, a tym
samym nie wypłacać wynagrodzenia.
Ale to nie wszystko – choć reszta
obywateli formalnie nie została zobligowana do zaszczepienia się, funkcjonowanie niezaszczepionych może być
dalece utrudnione. Już od początku
sierpnia od posiadania paszportu covidowego uzależnione będzie wejście
do kin, teatrów, muzeów, restauracji,
na basen, a także do środków komunikacji publicznej.
Covidowym certyfikatem zdrowia będą mogły się legitymować
osoby w pełni zaszczepione, te, które w ostatnim czasie wyzdrowiały
z COVID-19, oraz mające negatywny
wynik testu. Ten ostatni nie będzie
jednak stanowił wygodnej furtki dla
osób, które nie chcą się zaszczepić
– choć do tej pory testy we Francji
były bezpłatne, to od jesieni, jeśli
ktoś będzie chciał zrobić je bez skierowania od lekarza, będzie musiał
ponieść opłatę.

Głosowanie w parlamencie poprzedziła fala protestów. Brało w nich
udział ok. 160 tys. osób w całym
kraju, ale rządzący nie ugięli się pod
naporem antyszczepionkowców, zachęcanych do manifestowania przez
skrajną prawicę. W odpowiedzi na
demonstracje prezydent Macron pytał w wystąpieniu: „Ile warta jest twoja wolność, jeśli mówisz mi, że nie
chcesz się szczepić, a jutro zarazisz
swojego ojca, swoją matkę i mnie?”.
Jednocześnie już w połowie lipca,
gdy tylko zapowiedziano restrykcje,
niemal milion osób rzuciło się do systemu zapisów na szczepienie, powodując jego chwilowy paraliż.
Francja nie jest pierwszym krajem, który zdecydował się na obligatoryjne szczepienia dla medyków.
Na początku lipca zrobiły to Włochy.

którego wpływu na elektorat rządzącej koalicji nie sposób pominąć.
Choć decyzje o obowiązkowych
szczepieniach dla medyków wydają się radykalne, bez wątpienia mają
mocne podstawy. 21 lipca, a więc
w tygodniu poprzedzającym głosowanie nad ustawą o obowiązku
szczepień dla tej grupy, premier Francji Jean Castex poinformował, że aż
96% z 18 tys. wszystkich zachorowań
z poprzedniego dnia dotyczyło osób
niezaszczepionych.
To oczywiście jednostkowa dana
– ogólnie, według stanowiska naukowców PAN opublikowanego pod
koniec czerwca, osób niezaszczepionych dotyczyło ponad dwie trzecie
nowych przypadków zachorowań
na skutek zakażenia wariantem Delta
koronawirusa.

Stale rośnie liczba krajów, które uzależniają wejście
do obiektów rozrywkowych, kulturalnych
czy gastronomicznych od bycia zaszczepionym.
Również tam, podobnie jak we Francji, paszporty covidowe mają być
przepustką do miejsc użyteczności
publicznej, takich jak kina, teatry czy
restauracje. W połowie lipca śladem
Włoch podążyła Grecja, w kwestii zarówno obowiązkowych szczepień dla
medyków, jak i obowiązywania paszportów covidowych.

Od nas zależy czwarta fala
Liczba krajów, które uzależniają
wejście do obiektów rozrywkowych,
kulturalnych czy gastronomicznych
od bycia zaszczepionym (lub ozdrowieńcem) bądź posiadania negatywnego wyniku testu, stale rośnie. Prócz
wyżej wymienionych są to Austria,
Cypr, Dania, Niemcy, Litwa, Łotwa,
Luksemburg, Holandia, Portugalia,
Irlandia i Słowenia. Czy dołączy do
nich Polska? Na razie wątpliwe jest,
aby konserwatywny polski rząd zdecydował się na taki krok, nie mając tu
jednoznacznego wsparcia Kościoła,

Pod względem szczepień wyprzedzają nas w Europie: Islandia (w pełni
zaszczepione ponad 74% populacji), Hiszpania i Węgry (ponad 56%), Wielka
Brytania (ponad 55%), Belgia (55%), Irlandia (ponad 54%), Portugalia (54%),
Holandia, Cypr i Włochy (ponad 50%), Austria (niemal 50%), Grecja i Luksemburg
(niemal 48%), Szwajcaria (ponad 47%).

Z kolei w badaniu przeprowadzonym w Polsce, w czterech placówkach, od początku roku do maja
2021 r. (wyniki opublikowało czasopismo „Vaccines”), wykazano, że aż
98,8% hospitalizowanych z powodu
COVID-19 to osoby niezaszczepione.
W liczbach rzeczywistych to 7,5 tys.
nieszczepionych pacjentów i jedynie
92 szczepionych, w dodatku ta druga
grupa to w większości osoby, które
miały za sobą podanie tylko jednej
dawki szczepień dwudawkowych.
„To od nas zależy, jak wysoka będzie czwarta fala i czy sparaliżuje
ona system ochrony zdrowia. Dlatego obecne uspokojenie sytuacji nie
powinno osłabiać naszej czujności”,
apelują naukowcy z PAN.
Statystyki dotyczące szczepień pokazują, że jesień może nie być dla nas
łaskawa. Wyszczepialność wynosi
u nas dokładnie 45,5% (dane portalu Our World in Data z 28 lipca). Co
gorsza, chęć zaszczepienia się wyraża coraz mniej osób, rząd zatem musi
się zdecydować na bardziej radykalne
rozwiązania. Do jesieni blisko, więc
edukowanie społeczeństwa – skuteczne jako strategia długofalowa – wydaje się zbyt łagodną taktyką w obliczu
szybko zbliżającego się zagrożenia.
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl
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