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ANDRZEJ SZCZĘŚNIAK, 
ekspert rynku paliw i energii
W 2020 r. cena gazu amerykańskiego – 
LNG (na granicy polskiej) była o 98% 
wyższa niż cena gazu rosyjskiego.
„Angora”

ALEC BALDWIN, aktor amerykański
Amerykanie wiedzą o spokojnym 
i zdrowym życiu znacznie mniej 
niż większość cywilizowanego świata.
„Forum”

CYTATY  TYGODNIA

GARMOND nie płaci nam od lutego

Świat, w którym wszystko jest płynne i praktycznie nieprze-
widywalne, może być fascynujący. Ale na krótko. Na dłuż-
szą metę takie życie staje się udręką. Czego coraz więcej 

Polaków zaczyna doświadczać od rządzącej prawicy. Żrący się 
między sobą politycy wciągają w swoje obsesje kolejne gru-
py społeczne i zawodowe. Szósty rok podchodów, agresji oraz 
kłamstw, w których celuje zwłaszcza premier Morawiecki, mu-
si odstraszać także co uczciwszych i wrażliwszych wyborców 
PiS. Dlaczego więc sondaże ciągle dają przewagę rządzącym? 
Powodów jest oczywiście wiele, ale na czoło wysuwa się słaba 
ocena opozycji. Sądzę, że doszliśmy do takiego etapu, w którym 
nawet część obecnych wyborców władzy zmieniłaby front, gdy-
by miała sensowną alternatywę. Czyli taką ofertę, która zapewni 
utrzymanie w przyszłości tego, co obywatele dostali od rządu. 
Chodzi tu o pakiet socjalny i płacowy, o którym wcześniej PO 
mówiła, że pieniędzy na to nie ma i nie będzie. Pamięć o polityce 
Tuska jest w Polsce ciągle żywa. A jak ktoś zapomina, to media 
rządowe skutecznie mu przypominają tamte rządy. Wiarygod-
ność ówczesnej ekipy PO-PSL, która uparcie stara się o powrót 
do władzy, jest w związku z tym ograniczona głównie do tych, 
którym wtedy żyło się znacznie lepiej.

Lewica z kolei sama grzebie swoje szanse. Nie trzeba jechać 
na Sycylię, bo wystarczą meldunki z partyjnego życia dwóch 
panów, którzy chcą się uwłaszczyć na partii politycznej. Nie-
udolne kopiowanie modelu, jaki stworzył Kaczyński, pasuje do 

lewicy jak siodło do krowy. I skończy się klapą wyborczą. Jedno 
skrzydełko przygarnie PO, a drugie PiS.

I może wtedy osierocona większość spróbuje odbudo-
wać w Polsce lewicę bardziej ideową, bliższą ludziom pracy  
i demokratyczną.

•
A my, czyli fundacja i redakcja, spróbujemy się odbudować 

po numerze, jaki nam wyciął GARMOND PRESS (zarząd – Jerzy 
Marian Szmid, organ nadzoru – Jakub Seweryn Szmid, Julia 
Szmid i Krzysztof Szmid – wypis z KRS).

Od 3 sierpnia GARMOND jest w restrukturyzacji, czyli płacić 
za sprzedane gazety nie będzie. Co to oznacza dla nas? Ostatnia 
płatność, jaką od niego otrzymaliśmy, dotyczy numeru STYCZ-
NIOWEGO, a konkretnie 25 STYCZNIA. Kolejne numery GAR-
MOND sprzedał, ale pieniędzy nie przekazał. Przeterminowane 
zadłużenie GARMONDU wobec nas to z odsetkami 182 621 zł. 
A całe przekroczyło 300 tys. zł. We wrześniu zmniejszyliśmy 
nakład kierowany do GARMONDU, który wezwał nas do dalsze-
go wysyłania mu PRZEGLĄDU, czyli do darowizny. Choć pensji 
sobie tam nie zmniejszyli.

Wydawców traktowano według nieznanych nam kryteriów. 
Straty wydawców prorządowych nie są aż tak wysokie. Pew-
nie przez przypadek? Co w tej sytuacji można zrobić? Zwra-
cam się do prawników czytających nasz tygodnik z prośbą  
o pomoc prawną.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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  Dwa razy konstytucja 
Cała opozycja dyskutuje na 

płaszczyźnie narzuconej: że chodzi 
o wyższość polskiej konstytucji 
nad prawem unijnym. Tymczasem 
wszystkie zastrzeżenia TSUE odno-
szą się do sytuacji, która powstała 
w wyniku niezgodności „reform” 
sądowniczych z konstytucją i braku 
potrzebnej do wprowadzania zmian 
ustrojowych większości w Sejmie. 
Chodzi więc w istocie nie o kwe-
stionowanie prawa krajowego, lecz 
o wytknięcie nieporządku, który 
wziął się z jego łamania. Podpo-
rządkowanie się dotyczy wyłącznie 
wyroków TSUE, do czego Polska, 
wstępując do Unii, się zobowiązała. 

Druga kwestia to pytanie o nie-
odpisywanie składki zdrowotnej od 
podatku. Dlatego była odpisywa-
na, że konstytucja zapewnia opła-
canie służby zdrowia ze środków 
publicznych. Człowiek wiedział, 
jaką płaci składkę, ale państwo mu 
ją zwracało. Teraz ma to być coś 
w rodzaju obowiązkowego ubez-
pieczenia. Jak to się ma do prawa 
najwyższego, niech się wypowiedzą 
konstytucjonaliści.

Andrzej Lam

 Kadrowcy – zniszczyli polski Kościół 
Socjolodzy religii już dawno zauważyli 

i zbadali, że co najmniej od końca wojny 
środowisko kleru katolickiego w Polsce sta-
wało się coraz bardziej (i w końcu całkowi-
cie) zdominowane przez ludzi pochodzących 
z zapadłych wiosek, z regionów bardzo tra-
dycyjnych i równie zacofanych cywilizacyj-
nie. Ci przenieśli doń wszystko to, 
co wynieśli z domów rodzinnych, 
a wzorować się nie mieli już na 
kim, bo duchownych ze środo-
wisk z tzw. kapitałem kulturowym 
(ziemiańskich, mieszczańskich, 
inteligenckich) było coraz mniej 
i w końcu w ogóle ich zabrakło. 
A może i nie chcieli się wzorować? 
Bycie księdzem – a cóż dopiero bi-
skupem! – to czynnik nader łatwo 
wbijający w pychę i skutecznie odwodzący 
od jakiejkolwiek pracy nad sobą, zwłaszcza 
gdy wiąże się z awansem społecznym. Przy-
musowy celibat oraz stosunki wewnętrzne, 
odstraszające i przepłaszające z seminariów 
kandydatów z prawdziwym powołaniem, 
a sprzyjające cynikom oraz cwaniakom – 
czy wręcz promujące ich – dopełniły reszty. 
Dziwisz i Kowalczyk wybierali takich, bo 
raz, że nie było już z kogo wybierać, a dwa 
– oni byli tacy sami.

Krzysztof Guderski

•
Największą klęską dla naszego Kościo-

ła był wybór Polaka na papieża. Wszyscy 
pomyśleli, że jesteśmy narodem wybra-
nym, że Jan Paweł II zapewni funkcjono-
wanie Kościoła w Polsce. Księża chodzili 
jak pany, nie martwiąc się o wiernych. No 
i naraz umarł papież i cały kler obudził się 

z ręką w nocniku. Przecież 
pamiętamy Kościół sprzed 
1989 r. jako ostoję wolności, 
jako czynnik wspomagają-
cy w walce z komunistami, 
Kościół razem z wiernymi.

Andrzej Rózga

•
Warto wspomnieć o de-

cyzji Jana Pawła II o rozbi-
ciu diecezji i sprowadzeniu do parteru roli 
prymasa Polski, który nie ma już nic do po-
wiedzenia. Kard. Wyszyński przewraca się 
w grobie, jak widzi cierpienie abp. Polaka.

Zdzisław Żak

•
Wydawało się, że Kościół katolicki wal-

czy o naszą wolność, demokrację, tymcza-
sem chodziło tylko o korporacyjny interes, 
władzę i zahamowanie laicyzacji.

Ewa Erlend

FOT. MIKOŁAJ KIEMBŁOWSKI/REPORTER
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Jurowlany, 
interwencja Straży 
Granicznej wobec 
uchodźców.



Rycho nie odpuszcza
Szykuje się gruby numer. I nie jest to 
bynajmniej aluzja do sylwetki Rycha 
Czarneckiego. Jeśli ktoś myśli, że są 
granice bezwstydu, to jest w tzw. myl-
nym błędzie. Patrzysz na Czarneckiego 
i widzisz, jak wszystkie dotychczasowe 
grube numery spływają po nim jak po 
kaczce. I to też nie jest aluzja. Tenże Rycho jeszcze we wrześniu 
może zostać prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ma prze-
cież cenny atut, którym się chwali działaczom: „Umiem pozyskiwać 
środki finansowe, wiem, jak to się robi”. I to akurat prawda. Czar-
necki jako polityk zarobił tyle, że jest milionerem. Na siatkówce 
też zarobił. Siatkarzom kasę ma dawać Orlen, więc klakę przed-
wyborczą robi Rychowi prasa… orlenowska. Czy polskie siatkarki 
i siatkarze muszą dźwigać na swoich barkach takiego prezesa?

Rydz-Śmigły do skansenu
Co młodsi czytelnicy pytają, jak przerwać paranoję z nazwami 
ulic, przy których muszą mieszkać, a wiedzą, że to wstyd. W Ło-
dzi zostali obdarowani aleją Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 
Jedna z najważniejszych alej miasta upamiętnia człowieka, który 
zwiał przed Niemcami za granicę. Zostawiając żołnierzy, którymi 
miał dowodzić. I cywilów, którzy próbowali walczyć z agresorem. 
Rydz-Śmigły to modelowy przykład zdrady i haniebnej postawy. 
A jednocześnie „bohater” mający setki ulic, placów itp. Chyba już 
najwyższa pora kończyć tę paranoję. Z nim i wieloma innymi równie 
„zasłużonymi”.

Zieliński od konfetti plus milion
Gdy w listopadzie 2019 r. policja pozbyła się Jarosława Zielińskie-
go, który jako wiceminister MSWiA zrobił sobie z suwalskiej policji 

„prywatny folwark”, radości nie by-
ło końca. Nie doceniono jednak bez-
czelności dojnej zmiany. Zielińskiego 
odwołano, ale ochronę SOP (dawny 
BOR) i wypasioną służbową furę mu 
zostawiono. I tak od 22 miesięcy 
bulimy na pisowskiego bonzę kilka-
dziesiąt tysięcy złotych miesięcznie! 
Licząc skromnie po 50 tys. zł, wy-
chodzi ponad milion złotych za wo-

żenie czterech liter Zielińskiego. Nawet jak na standardy tej ekipy 
jest to gigantyczna hucpa. Dlaczego więc bulimy? Bo w latach 90. 
Zieliński był w Porozumieniu Centrum. A w 2007 r. nawet sekre-
tarzem generalnym PiS. To wtedy po chamsku wygonił z gabinetu 
odwołanego z tej posady Joachima Brudzińskiego.

Przydacz czy Dzielski?
Kto kogo? Odwieczne pytanie w świecie dy-
plomacji. Frapuje ta kwestia obserwatorów 
wojny podjazdowej o placówkę w Kanadzie. 
Kandydatów jest wielu, ale poważnych 
dwóch. Niestety, obydwaj średnio kompe-
tentni. A że teraz liczy się wyłącznie dojście 
do Nowogrodzkiej, zobaczymy, kto jest bliżej PiS. Kandydat prezy-
denta Dudy, a precyzyjniej ekswiceprezydenta Krzysztofa Szczer-
skiego, Witold Dzielski, urzędnik z kancelarii Dudy, czy kandydat 
Morawieckiego, wiceszef MSZ Marcin Przydacz? Sam Przydacz 
chce jak najszybciej gdzieś wyjechać, bo jest skromnej wiary 
w długie rządy tej ekipy.
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Najmniej zaszczepionych na początku września 
było w powiatach kolbuszowskim (25,87%) 
i ropczycko-sędziszowskim (28,80%) w Świętokrzy-
skiem, kolneńskim (30,50%), grajewskim (30,55%) 
i łomżyńskim (30,88%) w Podlaskiem oraz niżań-
skim (29,22%), strzyżowskim (30,91%) i leżajskim 
(31,59%) w Podkarpackiem. 

Od ponad trzech miesięcy trwa czesko-polska woj-
na o skutki działalności kopalni Turów dla środo-
wiska. Czesi żądają 5 mln euro dziennie, a rząd Mora-
wieckiego liczy na łagodne podejście TSUE.

Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki z PiS, 
który bezprawnie przejął od Warszawy Szpital Po-
łudniowy, zadłużył go na ok. 20 mln zł, zatrudniając 
116 osób. A w lipcu i sierpniu na jednego pacjenta 
przypadało tam kilkudziesięciu pracowników. Opłaca-
nych o wiele lepiej od tych, którzy realnie walczyli z co-
videm. Szpital wrócił do miasta, ale czeka na audyt.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje 
przekazanie zakonowi oblatów, który ma siedzibę 
na Świętym Krzyżu, cennego przyrodniczo terenu 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Oblaci na dział-
ce o powierzchni 1,3 ha planują wybudować hotel.

12,3 mln Polaków ma już profil zaufany.

Mimo antyimigranckiej retoryki coraz więcej cu-
dzoziemców spoza Unii dostaje zezwolenie na 
pracę w Polsce. W 2020 r. było to: 8213 osób z Gruzji, 
3885 z Indonezji, 2464 z Kazachstanu, 1033 z Etiopii, 
a nawet 554 z Nigerii.

Jessica Bruder, amerykańska reporterka, otrzyma-
ła Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za „No-
madland. W drodze za pracą” (Wydawnictwo Czar-
ne). Tłumaczenie Martyna Tomczak.

Jagoda Grondecka, bohaterka niedawnych wydarzeń 
w Afganistanie, otrzymała tytuł Dziennikarki – Oby-
watelki 2021 przyznany przez Towarzystwo Dzien-
nikarskie. 

Grażyna Juszczyk, emerytowana nauczycielka ma-
tematyki w szkole w Krapkowicach na Opolszczyźnie, 
która w 2013 r. zdjęła krzyż w pokoju nauczyciel-
skim, mimo kolejnej interwencji prokuratora gene-
ralnego Zbigniewa Ziobry ma zostać przeproszona 
za dyskryminacyjne zachowania szkoły.

1 329 491 oświadczeń o zamiarze powierzenia pra-
cy Ukraińcowi zarejestrowały w 2020 r. powiatowe 
urzędy pracy.

Liczba sklepów internetowych w Polsce zbliża się 
do 50 tys. Do lipca br. otwarto 5,2 tys. nowych. 

Ponad 10 mln jaj kurzych dostarczanych na rynek 
daje Polsce szóste miejsce w Europie.

FOT. YOUTUBE



Najlepsze miejsce na pomnik Lema to…
BARBARA SCHABOWSKA,
dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza

Najlepszym pomnikiem Lema by-
łaby trwała współpraca środowisk 
artystycznych i naukowych wokół 
kwestii związanych z kondycją czło-
wieka i przyszłością naszej planety. 
Wspólne działania ludzi kultury i na-
uki, pod lemowskim szyldem, po-
mogłyby podtrzymać żywą pamięć 
o Stanisławie Lemie bardziej niż spi-
żowe pomniki. Na podobnej zasadzie 
budujemy nasze międzynarodowe 
projekty artystyczne, inspirowane 
twórczością tego genialnego pisarza 
i wizjonera. W setną rocznicę urodzin 
Lema udało nam się zrealizować se-
rię wystaw poświęconych „Bajkom 
robotów”, seminaria inspirowane 
zbiorem esejów „Summa technolo-
giae”, koncerty z premierowymi wy-
konaniami utworów polskich kompo-
zytorów, a także projekty z zakresu 
nowych mediów, korzystające z wir-
tualnej i rozszerzonej rzeczywistości. 
Ale to nie koniec, bo dziedzictwo 
Lema i myślenie o przyszłości mają 

strategiczne znaczenie w naszych 
planach na kolejne lata.

MAGDALENA ŚWIERCZEK-GRYBOŚ,
pisarka, badaczka twórczości Lema, 
Polska Fundacja Fantastyki Naukowej

Dla mnie odpowiedzią jest oczywi-
ście Kraków, zwłaszcza po ostatnich 
wydarzeniach, czyli festiwalu Bomba 
Megabitowa i Kongresie Futurolo-
gicznym, a więc obchodach uro-
dzin Lema, które odbyły się właśnie 
w mieście, gdzie Lem tworzył, miesz-
kał i umarł. Przede wszystkim jednak 
powinniśmy starać się upowszech-
niać jego utwory i filozofię, tak by 
czerpały z nich również kolejne po-
kolenia, bo Lem trafnie przestrzegał, 
podstawiał nam lustra, uczył pokory. 
Bez pokory przyszłe pokolenia będą 
miały bardzo ciężko. I bez silnej in-
spiracji, motywacji do tego, by szu-
kać, tworzyć, wynajdywać, sięgać 
coraz dalej. Według mnie powinno 
być dużo konkursów dla młodych 
fantastów i naukowców – bo tylko 
w twórczych ludziach nadzieja na to, 

że najczarniejsze scenariusze Lema 
się nie spełnią.

Czytelnicy PRZEGLĄDU                     
ADAM JAŚKOW

Przed dawną cukiernią hotelu 
Cracovia. A w samym hotelu moż-
na by zrobić muzeum, bo minister 
kultury nie ma bladego pojęcia, co 
zrobić z zabytkowym budynkiem. 
A tak byłoby Muzeum Lema z pomni-
kiem Lema zmierzającego na ciast-
ka. A w budynku Trurl, Klapaucjusz 
i Elektrybałt.

JAN KOCHANOWSKI
W miejscu mającego powstać pa-

łacu Saskiego. Lem ucieszyłby się 
pewnie, że mógł dla nas zaoszczę-
dzić 2,5 mld zł.

WŁODZIMIERZ MYTNIK
Najlepiej wcale nie stawiać mu 

pomnika. Sam sobie go stworzył 
swoimi utworami, a poza tym w Pol-
sce mamy nadmiar pomników.

Not. Michał Sobczyk

YTANIE
TYGODNIA
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Anna Brzeska

Mówi się, że nadchodzi jesień ludów. Przed Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów od 11 września – gdy ulicami 
Warszawy przemaszerowało ponad 30 tys. medyków 
– stoi założone przez nich białe miasteczko. Na skutek 
protestów ratowników medycznych w całym kraju, 
w pierwszych dniach września do pracy nie wyjechało 
25% karetek. W Warszawie 1 września nawet połowa 
została na parkingach. Wypowiedzenia z pracy złożyło 
ok. 1,5 tys. przedstawicieli tego zawodu, tysiące jest na 
zwolnieniach lekarskich. 

Protest medyków wspierają rolnicy zrzeszeni w Agro-
unii, którzy pod koniec sierpnia blokowali drogi w kilku-
nastu miejscach w Polsce. Domagają się m.in. pokrycia 
strat związanych z chorobami zwierząt oraz umorzenia 
kredytów. Reakcja rządu? W lipcu, jak twierdzi lider 
Agrounii Michał Kołodziejczak, policja użyła przeciw 
protestującym gazu łzawiącego, w sierpniu premier Mo-
rawiecki zapowiedział kolejne „zdecydowane reakcje” 
służb mundurowych na blokady. Rolnicy odgrażają się, 
że protesty szybko im się nie znudzą, możemy zatem 
spodziewać się kolejnych.

Niezadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej są też 
urzędnicy. 10 września przez stolicę przemaszerowali 
pracownicy sądów i prokuratur w tzw. czerwonym mar-
szu. Domagają się adekwatnej waloryzacji wynagrodzeń 

(obecnie w ogromnej większości zarabiają mniej niż 
4,5 tys. zł brutto) oraz zwiększenia liczby etatów w urzę-
dach. Już w sierpniu duże centrale związkowe Ogólno-
polskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum 
Związków Zawodowych zapowiedziały, że na jesieni ru-
szą z protestami, jeśli w ustawie budżetowej rząd nie za-
gwarantuje im 12% podwyżki. Rząd ugiął się nieco, ale 
zaproponował urzędnikom jedynie 4,4%, co w przypad-
ku słabo zarabiającej grupy zawodowej dałoby grosze. 
Związkowcy już stwierdzili, że to stanowczo za mało, co 
może oznaczać jedno – będzie dym. 

Wkurzeni są pracownicy ZUS, którym zapowiedziano 
niedawno przejęcie obowiązków związanych z wypłatami 
500+. To już kolejne narzucone tej instytucji świadczenie 
do obsługi (po wypłatach w ramach tarczy covidowej), 

za którym nie idą podwyżki dla pracowników. Urzędnicy 
domagają się co najmniej 1 tys. zł brutto więcej.

Czy te niezadowolone grupy obywateli zrobią władzy 
jesień średniowiecza? Ta ubiegłoroczna, choć absolutnie 
bezprecedensowa w historii III RP, w czarnych ciuchach 
i z aborcją na transparentach, wypaliła się w okolicy 
świąt. I chociaż z dreszczem na plecach śpiewaliśmy „Na 
ulicach, na balkonach, wszędzie osiem gwiazd / Pora się 
pakować, właśnie kończy się wasz czas” (to fragment 
utworu licealisty z Tychów, Karola Krupiaka) oraz brzyd-
kie piosenki o PiS, potem rozeszliśmy się do domów.  
Na ulicach zostały najwytrwalsze działaczki. 

Może teraz będzie inaczej? W historii III RP próżno szu-
kać strajków generalnych i zatrzymania gospodarki na 
poważną skalę, nie było też sytuacji, w której protesto-
wałoby tak wiele branż jednocześnie. 

Czy jesienne strajki są zapowiedzią radykalnych zmian? 
O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy kilku ekspertów.

DR HAB. RAFAŁ MATYJA, 
politolog, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Przed wieloma laty Jadwiga Staniszkis opisywała me-
chanizm przechodzenia od cząstkowych roszczeń i pro-
testów do znaczącej fali społecznego niezadowolenia. 
Dopóki ludzie postrzegają wszystkie problemy osobno, 
dopóty rządzący mogą spać spokojnie, rozgrywając jedną 
grupę przeciw drugiej. Ustępując silniejszym i lekceważąc 
słabszych. Jeżeli każda grupa koncentruje się na własnych 

problemach, nie sposób nadać takiemu ruchowi 
jakąś szerszą sprawczość. Dopiero gdy poszcze-
gólne grupy dostrzegą całość, a własny problem 
jako jej element – możliwe jest współdziałanie 
i wymuszanie szerszych zmian. Obecne protesty 
tylko sporadycznie przekraczają wąskie, partyku-

larne interesy. Ale obecność szefa Agrounii na proteście 
środowisk medycznych może pokazywać pewien poten-
cjał protestu przeciwko mechanizmom władzy.

Taki wspólny protest jest możliwy z trzech powodów. 
Po pierwsze – z powodu metod polemiki PiS z przeciw-
nikami, opartych na brutalnych atakach telewizyjnej pro-
pagandy, insynuacjach personalnych wobec liderów, 
traktowaniu opozycji jako wroga państwa. Grup, które 
doświadczyły takiego traktowania, jest z roku na rok wię-
cej. Po drugie – ze względu na politykę podporządkowa-
ną kalkulacjom sondażowym i ostentacyjne lekceważenie 
grup zawodowych i społecznych, w których poparcie dla 
PiS jest niewielkie. Po trzecie wreszcie – ze względu na 
świadomość, że działania rządu prowadzą do zapaści sek-
tora publicznego.

Czy jesienne strajki są zapowiedzią 
radykalnych zmian?

Dopóki ludzie postrzegają wszystkie problemy osobno, 
rządzący mogą spać spokojnie

Obecnie w grupach zawodowych widoczna jest dość 
duża solidarność – i to ponad podziałami politycznymi.
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Jednak warunkiem koniecznym wyjścia poza doraź-
ność i partykularyzm jest stworzenie w świadomości 
społecznej całościowego obrazu – nie tożsamego z tym, 
którym posługuje się od kilku lat opozycja, ale zbudowa-
nego przez liderów społecznego sprzeciwu należących  
do różnych grup.

DR HAB. MARZENA CICHOSZ, 
politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego

Jesienne protesty grup zawodowych – o ile odbędą 
się kolejne, bo wiele zależy tu od obostrzeń covidowych 
– zapewne będą miały wpływ na kształt polskiej sceny 
politycznej i dynamikę jej funkcjonowania. Wpłyną na rzą-
dzących, opozycję i opinię publiczną, w tym elektorat PiS. 

Zacznijmy od rządzących. Obecny rząd od początku 
jest bardzo na „nie” wobec postulatów protestujących 
różnych grup zawodowych i ze skutkami takiej polity-
ki musi się zmierzyć. Już dziś widać je w postaci coraz 
większych braków kadrowych w szkołach – co jest smut-
nym efektem m.in. odrzucenia żądań nauczycieli. Podob-
nie jest w przypadku medyków, też wcześniej protestu-
jących – wszyscy widzimy już, że karetki stoją. Wobec 
aktualnych strajków może oczywiście przyjąć taką samą 
taktykę: żadnych ustępstw. Ma to swoje uzasadnienie, 
bo trzeba znaleźć środki na zaspokajanie postulatów pro-
testujących. A pamiętajmy, że spełnienie żądań jednej 
grupy zapewne ośmieli kolejne i przyniesie lawinę pro-
testów. Poza tym PiS ma po swojej stronie NSZZ Soli-
darność, który protestów nie popiera, i media publiczne 
z ich propagandą sukcesu.

Opozycja? Protesty są dla niej paliwem, więc ten pro-
blem będzie wciąż podnoszony w debacie publicznej. 
I wreszcie opinia publiczna, w tym elektorat PiS, którego 
nastawienie jest kluczowe – sytuacja staje się bolesna dla 
całego społeczeństwa, gdyż ochrona zdrowia to podsta-
wa naszego biologicznego bezpieczeństwa. Zmieniają 
się także postawy wyborców partii rządzącej. Nie twier-
dzę, że jest to diametralna zmiana, zwłaszcza że rządowa 

propaganda sukcesu może jesz-
cze długo ukrywać wymowę pro-
testów przed oczami społeczeń-
stwa. Poza tym lojalność wobec 
partii jest wśród elektoratu PiS 
naprawdę ugruntowana. Zacho-
dzi raczej proces powolnej zmia-
ny, rewizja niektórych przekonań. 
Słyszałam wypowiedź wiernego 
wyborcy PiS, który stwierdził, że 
„w służbie zdrowia nigdy nie było 
tak jak teraz”. Zmieniająca się po-
stawa opinii publicznej musi wy-
wrzeć wpływ na rządzących. Ci 
jednak muszą najpierw dostrzec 
zmianę w sondażach.

Jakie czynniki mogą przyśpie-
szyć zmiany? Istotne są: maso-
wość protestów, determinacja 

protestujących oraz, niestety, dotkliwość strajków dla 
innych grup społecznych. I solidarność wśród protestu-
jących. Wiadomo, że gdy protesty są rozdrobnione, nie 
przebijają się w świadomości społecznej, a ich energia 
często zostaje zmarnowana. Stąd taktyka Kaczyńskie-
go: dziel i rządź – drobne grupy łatwo zignorować czy 
spacyfikować. 

Istotną rolę w zmianie mogłaby też odegrać Solidar-
ność. Teraz jest uznawana za przybudówkę PiS, inne duże 
centrale odchodzą zaś z niczym. Byłoby więc cenne, gdy-
by postawa tego związku zmieniła się, w interesie prote-
stujących, w solidarności z nimi. Jego władze już daw-
no powinny zauważyć, że gdyby ich droga tzw. dialogu 
z rządem odniosła jakieś sukcesy, dzisiejszych protestów 
by nie było. Podsumowując, zmiany na pewno zostaną 
wywołane, ale ich zakres i tempo zależą od zbyt wielu 
czynników.

DR HAB. JAROSŁAW FLIS, 
socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Po raz pierwszy po 14 latach rząd stracił większość 
sejmową, to ogromna zmiana. Przez ten czas wybuchały 
dziesiątki strajków, były wahania w poparciu wyborczym, 
ale przez ostatnie trzy kadencje to się nie zdarzyło. Możli-
we, że teraz zaczną się giąć różne elementy tej konstruk-
cji, bo rzeczywiście napięć jest wiele.

Jeśli chodzi o generalne nastroje, to mamy do czynie-
nia z podręcznikowymi okolicznościami sprzyjającymi re-
wolucji. Przez co najmniej siedem lat rosły wskaźniki za-
możności w społeczeństwie, jednak teraz przyszły wzrost 

Blokada zorganizowana przez 
rolników Agrounii w Rekoraju 
koło Piotrkowa Trybunalskiego, 
4 sierpnia 2021 r.

Dopóki ludzie postrzegają wszystkie problemy 
osobno, dopóty rządzący mogą spać spokojnie, 
ustępując silniejszym i lekceważąc słabszych.
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stanął pod znakiem zapytania. To jest moment, który mo-
że być okazją do jakichś zmian, ale trudno powiedzieć, na 
ile są możliwe, bo opozycja jest rozbita i poszczególne jej 
nurty ciągną w zupełnie przeciwnych kierunkach. Utwo-
rzenie rządu przez Konfederację i Razem jest trudne do 
wyobrażenia. Przyśpieszone wybory wcale nie tak łatwo 
przeprowadzić, a teraz są wręcz niemożliwe, bo mamy 
stan wyjątkowy.

Warto też pamiętać, że stan rozchwiania w Polsce i tak 
jest niewielki w porównaniu z tym, co się dzieje w in-
nych krajach. W Kanadzie mamy właśnie przyśpieszone 
wybory, a sondaże idą raz w jedną, raz w drugą stronę. 
W Czechach sytuacja nie jest klarowna, nie wiadomo, 
kto się utrzyma na pierwszym miejscu w nadchodzących 
wyborach. Chociaż więc mamy w Polsce jakieś waha-
nia, trzeba pamiętać, że nasz system partyjny jest jed-
nym z najstabilniejszych i najbardziej uporządkowanych 
w Unii Europejskiej. Te partie przetrwały już wiele prób, 

są dostosowane do nowych podziałów politycznych, 
które właśnie kształtują się na świecie. Dlatego podej-
rzewam, że scena polityczna będzie rozedrgana, lecz nie 
spodziewam się wstrząsów. Czy strajki doprowadzą do 
wielkiego przesilenia, mam poważne wątpliwości. Na 
razie na błąd jednej strony błędem odpowiada druga 
i dlatego tak to się układa.

Polacy należą zresztą do najmniej chętnych do pro-
testowania narodów w UE, skala materialnego dobro-
bytu polepsza się systematycznie. Ale wiemy, że to nie 
wystarcza, bo w budżetówce protestują pracownicy 
administracyjni, nie kierownicy, w sanepidzie i w są-
dach nie wiceministrowie, tylko urzędnicy, w ochronie 
zdrowia rejestratorki medyczne i ratownicy, nie ordy-
natorzy. To są stanowiska, które najmniej skorzystały 
ze wzrostu płac, ten dotyczył raczej kasjerek w Bie-
dronce czy innych tego typu stanowisk niż osób pra-
cujących w sektorze publicznym. A warto pamiętać, że 
są to ludzie często bardziej zainteresowani sprawami 
publicznymi, niejednokrotnie lepiej wykształceni, ak-
tywniejsi, łatwiej u nich o zapał do walki. Pytanie, czy 
ktoś z opozycji ma pomysł, skąd wziąć pieniądze, że-
by im zapłacić. PiS też wspierało wszystkie protesty,  
kiedy było w opozycji. 

Czy zaś Polacy wspierają strajkujących? Zawsze tak się 
mówi, pozostaje tylko pytanie, czy ktokolwiek zrezygno-
wałby z 500+, żeby podnieść pensje lekarzom. 

KATARZYNA RAKOWSKA, 
socjolożka z UW, członkini związku zawodowego 
Inicjatywa Pracownicza

Jest na to szansa, ale potrzeba czasu, dużej pracy, 
ogromnego wsparcia ogólnospołecznego i zmiany nar-
racji wokół pracy i związków zawodowych. Zawsze pod-
kreślam, że to pracownice i pracownicy mają największą 
siłę zmian społecznych, a strajk ma najsilniejszy wpływ na 
rzeczywistość społeczną. Żadne oświadczenia, listy, pod-
pisy nawet setki najbardziej światłych i zacnych obywateli 

nie mają takiej mocy jak ekonomiczna blokada kraju czy 
danego sektora. 

Musimy jednak pamiętać, że protesty pracownicze 
mają podłoże ekonomiczne, że jest to walka o płace i wa-
runki pracy, a nie np. walka z PiS. Bez uznania ekono-
micznych interesów pracowniczych nie da się wykorzy-
stać protestów do celów politycznych ani próbować za 
ich pomocą jednoczyć społeczeństwo przeciwko władzy. 
Tego typu próby ominięcia kwestii interesu ekonomicz-
nego to zawsze pułapka, prowadząca do antagonizmu 
między kiepsko zarabiającymi osobami z prowincji, gło-
sującymi na PiS, a wielkomiejską inteligencją, walczącą 
o prawa człowieka. Choć to fałszywa przeciwstawność, 
bo przecież kobiety w małych miastach także występo-
wały masowo przeciw władzy w protestach aborcyjnych 
– a jednocześnie wielu nauczycieli, a więc ludzi wykształ-
conych, również z dużych miast, ma konserwatywne po-
glądy. W tej chwili jest jednak tak, że związki zawodowe 
działają w oderwaniu od ruchów społecznych, których 
liderki i liderzy z reguły nie uznają interesów ekonomicz-
nych albo uważają, że będzie można je załatwić później, 
bo teraz ważniejsze są prawa człowieka, tak jakby pra-
wem tym nie były godna praca i płaca czy prawo do 
strajku i zrzeszania się.

Obecnie w grupach zawodowych widoczna jest za to 
dość duża solidarność – ponad podziałami politycznymi. 
To bardzo ważne, że w ramach jednego związku zawodo-
wego i wspólnych protestów są ludzie, którzy mają inny 
światopogląd. Nie zgadzają się ze sobą politycznie, ale 
wspólnie strajkują.

Drugą sprawą jest podział w społeczeństwie, bo 
wszystkie rządy przez ostatnie 30 lat oraz media główne-
go nurtu prowadziły ponadpartyjną kampanię nienawiści 
wobec związków zawodowych. Strajkujący byli traktowa-
ni jako wrogowie „szczęśliwego, liberalnego i demokra-
tycznego społeczeństwa”. Dopiero w ramach strajków 
kobiet i konfrontacji z władzą słowo strajk odzyskało 
lepsze konotacje. Podobny efekt spowodowały ostatnie 
strajki pracowników sektora publicznego – tak bowiem 
się składa, że to wśród nich jest większe uzwiązkowienie, 
więc działalność strajkowa zyskuje poparcie dużej części 
społeczeństwa, kojarząc się z oporem przeciwko władzy. 

Statystycznie zwiększenia natężenia protestów pracow-
niczych na razie nie obserwujemy. Widać za to zmianę po-
koleniową – coraz młodsze osoby wstępują do związków 
zawodowych (lub zakładają nowe), te zaś otwierają działy 
rozwoju i dbają o rekrutację nowych ludzi. W młodym 
pokoleniu także widoczny jest już schyłek liberalnych mi-
tów, że Polska oferuje każdemu szansę na karierę od pu-
cybuta do milionera. Zauważalne jest też pojawianie się 
związków w sektorze prywatnym, przykładem jest choć-
by głośny strajk w fabryce Paroc w Trzemesznie. Jednak 
abyśmy zobaczyli efekty, musi minąć trochę lat – obecnie 
uzwiązkowienie w Polsce nadal jest bardzo słabe, zwłasz-
cza ze względu na ogromnie skomplikowane prawo i duże 
represje ze strony pracodawców, antyzwiązkową kulturę 
pracy, opieszałość sądów. 

W dodatku rząd prowadzi bardzo antyzwiązkową po-
litykę. Jest zdeterminowany, by zdusić protesty i wpro-
wadzać własne reformy, przygotowane bez udziału 
pracowników – w efekcie z obecnym rządem właściwie  
nie da się rozmawiać. 

Międzyludzka, społeczna czy zawodowa 
solidarność odeszła do lamusa. 
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FOT. MATEUSZ GROCHOCKI/EAST NEWS, KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI

Nie sądzę więc, abyśmy w najbliższym czasie mieli 
do czynienia z masowymi zamknięciami zakładów pracy 
z powodu strajków. Prawo do tej formy protestów jest 
w Polsce bardzo ograniczone, dlatego raczej przyjmują 
one postać demonstracji, wystąpień publicznych czy wy-
darzeń typu Białe Miasteczko pod KPRM. Cała nadzieja 
w młodych, ale na realne zmiany musimy jeszcze trochę 
poczekać.

DR IZA DESPERAK, 
socjolożka, Uniwersytet Łódzki

Zacznę od zastrzeżenia: socjologia nie odpowiada na 
pytania dotyczące przyszłości – nie dysponuję żadnymi 
narzędziami naukowymi, które pozwoliłyby ocenić, co się 
stanie. Spójrzmy jednak na to, co działo się do tej pory, 
np. czarne marsze z ubiegłego roku. Wydawało się, że 
tak niezwykłe wydarzenie musi coś zmienić, w końcu tyle 
z nas spędziło całą jesień na ulicach. I co? Nic, ku moje-
mu rozczarowaniu. Podobnie było ze strajkami nauczycieli 
w 2019 r. Mimo że wszystkie szkoły stanęły, sytuacja tej 
grupy zawodowej nie poprawiła się, a niektórym nauczy-
cielom udział w protestach wręcz zaszkodził. 

Z drugiej strony przypomnę, że wybitni badacze spo-
łeczni i polityczni w latach 80. też wykluczali możliwość, 
że protesty Solidarności przyniosą jakąś zmianę, nie wie-
rzyli w upadek Związku Radzieckiego. Zawsze więc może 
się zdarzyć, że przewidywania badaczy się nie sprawdzą. 
Tu jednak należy z kolei wspomnieć, że przed 1989 r. po-
jęcie solidarności coś jeszcze znaczyło – weźmy przykład 
łódzkich włókniarek, które podjęły strajk, gdy dowiedziały 
się, że strajkują stoczniowcy. Niestety, ta międzyludzka, 
społeczna czy zawodowa solidarność odeszła do lamusa. 
Polityczno-ekonomiczno-społeczny kształt transformacji 
był absolutnie antysolidarnościowy.

W latach 80. socjolodzy obserwowali również wyraź-
ny podział na „my” i „oni”. „My” byliśmy nauczycielami, 
stoczniowcami, szwaczkami, paniami w sklepie – a „oni” 
to władza i ci, którzy stali po jej stronie. To ten podział 
doprowadził do wybuchu konfliktu, w którym nastąpiła 

zamiana miejsc. Gdybyśmy teraz 
mieli takie spójne „my”, być mo-
że jakaś zmiana by się dokonała. 

Niestety, mam wrażenie, że 
obecnie spójne pozostało wy-
łącznie to, co określamy jako 
„oni”. Owego „my” już nie ma-
my. Doprowadził do tego język 
neoliberalizmu, łamiący dotych-
czasowe schematy porozumie-
nia. Przykład: na początku trans-
formacji pojawiła się w naszym 
słowniku kategoria „roszczenio-
wi” – najczęściej w odniesieniu 
do bezrobotnych, ale też np. ro-
dziców dzieci w szkołach, którzy 
czegoś się domagali. Gdy jakaś 
grupa próbowała protestować 
czy o coś walczyć, łamano soli-
darność społeczną, przedstawia-

jąc ją jako roszczeniową. Ta strategia bardzo się spraw-
dza. W tej chwili każdą grupę zawodową łatwo w ten 
sposób złamać. Gdy dwa i pół roku temu strajkowali 
nauczyciele, telewizja publiczna i internet pełne były 
komunikatów, że nauczyciele nie mają prawa zostawiać 
uczniów itd. Tak samo było z medykami – mówiono im, 
że nie powinni odchodzić od łóżek pacjentów. Obecny 
rząd, jeśli chodzi o machinę propagandową, jest napraw-
dę genialny. Wiele analiz mówi, że jest bardzo podobna 
do tej z czasów PRL.

Co więcej, nawet reformy wprowadzane w kolejnych 
branżach sektora publicznego były antysolidarnościowe. 
Przykładem jest wprowadzenie stopni nauczycielskich czy 
zróżnicowanie pracowników ochrony zdrowia na etato-
wych i kontraktowych. Z perspektywy rządów to genialne 
posunięcie, bo pracownicy, zamiast stanowić jedną grupę 
zawodową, stali się wieloma – o różnych interesach. 

I jeszcze jeden problem: protesty pracownicze w pro-
cesie transformacji stały się całkowicie nieistotne – o pra-
wa pracownicze nie dba obecny rząd, nie dbały także 
poprzednie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiono po 1989 r., 
było podważenie idei praw pracowniczych – szybko sta-
ły się one tożsame ze szkodliwą siłą, z którą należy wal-
czyć, i niewiele w tej kwestii się zmieniło. W Łodzi do dziś 
powszechnie chwali się prezydenta miasta Grzegorza 
Palkę, który „wsławił się” zmniejszeniem roli wielkoprze-
mysłowej klasy robotniczej. Co do potencjalnej zmiany, 
którą miałyby spowodować jesienne strajki, jestem więc 
pesymistką. 

Anna Brzeska, współpraca Paula Leśniewska
a.brzeska@tygodnikprzeglad.pl 

p.lesniewska@tygodnikprzeglad.pl

Protest pracowników sądów, 
Warszawa, 10 września 2021 r.

O prawa pracownicze nie dba obecny rząd, 
nie dbały także poprzednie.
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W Białym Miasteczku 
2.0 zatrzymuje się niewielu 
przechodniów, większość 
przyśpiesza kroku albo 
przebiega między namio-
tami podczas porannego 
joggingu. W końcu obok 
Łazienki, Ogród Botaniczny, 
przemiła spacerowa okoli-
ca. Trochę psują ją plastiko-
we kościotrupy na wózkach 
inwalidzkich. Ludzie mijają 
je bez mrugnięcia okiem. 
Tylko nieliczni odważają się 
zmierzyć sobie ciśnienie 
w jednym z namiotów al-
bo posłuchać specjalistów, 
którzy opowiadają o swojej 
codziennej pracy.

Białe Miasteczko 2.0 po-
wstało przed siedzibą KPRM 
w Alejach Ujazdowskich za-
raz po wielkim proteście me-
dyków 11 września. Ulicami 
Warszawy przeszło wiele 
tysięcy ludzi. Przyjechali ze 
Śląska, z Podkarpackiego, 
z Pomorskiego, bo wszę-
dzie medycy mają dość. 
Chcą m.in. zmian w ustawie 
o wynagrodzeniach pracow-
ników ochrony zdrowia, wy-
równania płac do średniej 
Unii Europejskiej i lepszej 
opieki zdrowotnej dla pa-
cjentów. Bo teraz na wizytę 
u endokrynologa w ramach 
NFZ można czekać i 10 lat. Medy-
cy muszą pracować na kilka etatów 
i zdarza się, że są na dyżurach nawet 
36 godzin. 300 godzin pracy w mie-
siącu to dla wielu norma. 

– Będziemy tutaj siedzieć, aż zosta-
ną spełnione wszystkie nasze postu-
laty – powiedzieli na otwarciu Białego 
Miasteczka 2.0. Mieszkają w namio-
tach, stale są na miejscu. Każdy dzień 
strajku poświęcili innemu problemo-
wi polskiej ochrony zdrowia – były 
rozmowy o psychiatrii, chirurgii, or-
topedii, chorobach wewnętrznych 
i medycynie rodzinnej, onkologii, ra-
townictwie medycznym, fizjoterapii 
i diagnostyce laboratoryjnej. Wszyst-
ko po to, by tworzyć kontakt między 
ludźmi a medykami, bo obie strony są 
poszkodowane przez obecny system.

Pierwsze Białe Miasteczko zorga-
nizowały pielęgniarki w 2007 r. Jak 

mówią, w ciągu 14 lat na lepsze nie 
zmieniło się nic. „Średnia wieku pielęg- 
niarek to 53 lata”, czytam na transpa-
rentach rozwieszonych na namiotach. 

– Raport Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych pokazał, że pielęgniar-
ka żyje przeciętnie 61 lat, podczas gdy 
średnia życia kobiet to 81 lat. Myślę, 
że pielęgniarki bardziej w poczuciu 
odpowiedzialności za pacjentów bio-
rą drugi etat, ale pieniądze też nie są 
bez znaczenia. Czas skończyć z hero-
izmem i zacząć dbać o siebie, o swo-
je zdrowie – mówi Iwona Barchulska, 
rzeczniczka prasowa Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych. Wiele pracujących 
pielęgniarek jest już w wieku emery-
talnym, a młodych nie widać. W Pol-
sce na tysiąc mieszkańców przypada 
pięć pielęgniarek. Średnia Unii Euro-
pejskiej to ponad osiem.

„W Polsce na 10 tys. miesz-
kańców przypada 24 lekarzy. 
Nie ma medyków, nie ma 
leczenia”, informuje jeden 
z transparentów powie-
szonych na płocie Ogrodu 
Botanicznego. Co czwarty 
pracujący chirurg jest eme-
rytem. Dramatycznie braku-
je psychiatrów dziecięcych 
i młodzieżowych, a tylko 
w zeszłym roku aż 107 mło-
dych ludzi w wieku szkol-
nym popełniło samobój-
stwo – to więcej, niż zmarło 
na nowotwory wieku dzie-
cięcego. Brakuje również 
innych lekarzy – szacuje się, 
że nawet ok. 70 tys. Efekt? 
Przymusowa praca, prze-
męczenie, a więc i wyższe 
ryzyko popełnienia błędów 
medycznych.

– Mój chłopak Szymon 
jest chirurgiem – mówi Ka-
rolina, studentka II roku 
medycyny na Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym. 
Ubrana w biały kitel stoi pod 
niewielką sceną, na której 
przemawiają protestujący. 
– Jestem tutaj, żeby go wes-
przeć. Codziennie widzę, 
jak ciężko pracuje, zwyczaj-
nie dlatego, że w szpitalach 
brakuje kadr, a lekarze są 
zmuszeni do brania gigan-
tycznych nadgodzin, bo 
nie chcą zostawić chorych 
w potrzebie. Szymon sypia 

po cztery godziny, często mniej, i to 
nie we własnym łóżku, tylko gdzieś 
na dyżurze. Kiedy był świeżo po stu-
diach, zarabiał średnią krajową. Teraz 
więcej, ale jakim kosztem.

Pytam Karolinę, czy chce wyje-
chać z Polski, kiedy skończy studia. 
Odpowiada po chwili zawahania, że 
nie chce. Ma nadzieję, że protest coś 
zmieni. Zapada cisza, obie wiemy, że 
są na to nikłe szanse.

Tymczasem pensja Piotra Brom-
bera powołanego na wiceministra 
zdrowia w celu „prowadzenia dialogu 
ze wszystkimi grupami zawodowymi” 
wynosi 16 tys. zł miesięcznie. Tyle 
pieniędzy przeznacza się co miesiąc 
na opiekę lekarską i pielęgniarską dla 
900 pacjentów w podstawowej opiece 
zdrowotnej w Polsce.

p.lesniewska@tygodnikprzeglad.pl

Miasteczko 
protestu

Ile wytrzymają medycy?

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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W środku kryzysu społeczno-po-
litycznego Andrzej Duda przeżywał 
chwile beztroski nad morzem. W lip-
cu i sierpniu większość czasu spę-
dził w luksusowej rezydencji Mewa 
na Półwyspie Helskim. Nie przerwał 
urlopu ani gdy talibowie przejęli wła-
dzę w Afganistanie, ani gdy na pol-
sko-białoruskiej granicy zatrzymano 
uchodźców. Pruł za to po Bałtyku 
swoim ulubionym skuterem wod-
nym, spacerował po plaży, a w mię-
dzyczasie poleciał do Tokio na igrzy-
ska olimpijskie, podpisał ustawę 
o odbudowie za 2,4 mld zł pałacu 
Saskiego w Warszawie, odwołał Ja-
rosława Gowina i wziął udział w do-
żynkach gminy Tarnów. Z wakacji 
wrócił prawdopodobnie dopiero na 
przełomie sierpnia i września.

Sztab prezydenta robił co w jego 
mocy, by przekonać ludzi, jak cięż-
ko Andrzej Duda pracował podczas 
wakacji. Kalendarz głowy państwa 
dostępny na stronie Prezydent.pl 
obfituje we wpisy typu „Życzenia dla 
Anny Dymnej” lub „List z okazji Dnia 
Energetyka 2021 w Bełchatowie”. 
Według kalendarza zatem codziennie 
prezydent zrobił COŚ. Efekt psuły tyl-
ko rozchodzące się w internecie zdję-
cia Dudy odpoczywającego na plaży 
w kąpielówkach Tommy’ego Hilfige-
ra, tych samych, które miał na sobie 
w 2015 r. podczas legendarnych już 
zabaw z ogromnym dmuchanym kra-
bem w Toskanii.

Biuro prasowe Kancelarii Prezy-
denta zapewnia, że każda willa głowy 
państwa jest wyposażona w gabinet 
i można z niej wykonywać wszyst-
kie prezydenckie obowiązki. Poza 
tym rezydencje służą jako miejsca 
spotkań o charakterze międzynaro-
dowym. Jest więc gdzie rozmawiać. 
Oprócz Mewy na Półwyspie Helskim 
prezydent ma do dyspozycji zamek 

w Wiśle oraz rezydencje w Klary-
sewie, Promniku i Ciechocinku. 
A w środku? Baseny, jacuzzi, korty, 
siłownie. W każdej chwili wille są go-
towe, żeby przyjąć gości.

Latem prezydent ochoczo wybie-
ra Półwysep Helski, a zeszłej zimy 
można go było spotkać na stoku 
Cieńków w Wiśle, bo narciarstwo 
to jego ulubiony sport. Do Warsza-
wy Duda wracał na sygnale, żeby 
uniknąć męczących korków. Wszy-
scy inni stali. Tymczasem według 
sondażu CBR BioStat ponad poło-
wa Polaków nie pojechała w tym 
roku nawet na jedne wakacje. Da-
ne Eurostatu z 2019 r. pokazują, że 
34,6% Polaków nie stać nawet na 
tygodniowy urlop.

Teraz wszystkie nieruchomości, 
w których urzęduje Duda, i inne 

posiadłości podległe kancelarii cze-
ka duży remont. Centrum Obsługi 
Kancelarii Prezydenta przeznaczyło 
na niego… 22 mln zł. Od kilku lat 
wydatki na Kancelarię Prezyden-
ta – czyli głównie płace urzędników 
– rosną. W 2022 r. mają pochłonąć 
prawie 209 mln zł. A jeszcze w roku 
2015 wynosiły 163,5 mln zł. Między 
innymi dzięki ustawie o podnie-
sieniu pensji najwyższych urzędni-
ków w Polsce, którą Sejm uchwalił 
11 sierpnia, wydatki na utrzymanie 
władzy wzrosną nawet o 1,5 mld zł. 
A pensja Andrzeja Dudy skoczyła 
o 40% i teraz wynosi 20 tys. zł mie-
sięcznie. Nic dziwnego, że tak ocho-
czo poparł ustawę. 

Niestety, na takie podwyżki mogą 
liczyć tylko politycy. „Chcemy, aby 
rządzili nami ludzie kompetentni 

FOT. MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS/EAST NEWS

Prezydent Andrzej Duda z żoną w ośrodku prezydenckim w Juracie.

Prezydent z dala od problemów Polaków

POLSKA PROTESTUJE, 
DUDA BUMELUJE
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i nie żałujemy im wysokich pen-
sji. Ale nie rozumiemy, dlaczego 
w tym samym czasie zamraża się 
płace ponadpółmilionowej rzeszy 
pracowników sfery budżetowej: 
nauczycieli, pracowników ochrony 
zdrowia, policjantów, strażaków, 
pograniczników, żołnierzy, urzędni-
ków, asystentów sądowych i przed-
stawicieli wielu innych zawodów, 

bez których polskie państwo nie 
byłoby w stanie funkcjonować”, 
napisały w liście do premiera Ma-
teusza Morawieckiego trzy główne 
centralne związkowe – Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Zawo-
dowych, NSZZ Solidarność i Forum 
Związków Zawodowych.

Na weekendy prezydent często 
wybiera się do rodzinnego Kra-
kowa, zazwyczaj państwowym 
samolotem. Z danych Central-
nego Rejestru Lotów wynika, że 

od początku lipca 2020 r. do lipca 
2021 r. spędził w Krakowie ponad 
20 weekendów. Jedna podróż em-
braerem 175 trwa niecałą godzinę 
i kosztuje ok. 35 tys. zł.

Jak nie samolot, to samochód. 
„Na bombach” jadą przynajmniej 
dwa samochody SOP i limuzy-
na prezydenta. Do tego doliczyć 
trzeba jeszcze lokalne radiowozy. 

W 2020 r. prezydencką maszyną by-
ło bmw 760Li High Security. Model 
nieoficjalnie kosztuje przynajmniej 
350 tys. dol. Zwykła siódemka spa-
la 13 litrów na 100 km. Jednak sa-
mochód prezydenta ze względu na 
pancerz waży cztery tony. Możemy 
więc ostrożnie założyć, że samocho-
dy w prezydenckiej kolumnie spalą 
przynajmniej 25 litrów na 100 km 
każdy. Przy cenie paliwa 5,75 zł za litr 
i trzech pancernych autach 100 km 
kosztuje 450 zł.

Tymczasem prezydent Austrii 
Alexander Van der Bellen na szczyt 
klimatyczny COP24 w Katowicach 
w 2018 r. przyjechał pociągiem. Że-
by było ciekawiej, PKP nie podstawi-
ły na trasie z Wiednia wagonu I klasy. 
Rzeczniczka prasowa kolei tłumaczy-
ła wtedy, że do PKP Intercity nie do-
tarła żadna informacja o planowanej 
podróży prezydenta Austrii. A więc… 

można skromnie. 
Wielu zagranicznych polity-

ków jeździ po prostu rowerem. 
Premier Wielkiej Brytanii Boris 
Johnson jest regularnie fotogra-
fowany przez brytyjskie tabloidy 

podczas rowerowych przejazdów 
przez Londyn. Na Johnsona spadła 
nawet krytyka, gdy podczas jedne-
go z lockdownów przyłapano go 
na przejażdżce 11 km od Downing 
Street. Również Mark Rutte, premier 
Holandii, zamiast limuzyny wybiera 
rower. Jeździ nim m.in. na rozmowy 
z królem Wilhelmem-Aleksandrem.

Paula Leśniewska
Współpraca Kornel Wawrzyniak

p.lesniewska@tygodnikprzeglad.pl
k.wawrzyniak@tygodnikprzeglad.pl

W 2022 r. wydatki na Kancelarię Prezydenta mają pochłonąć 
prawie 209 mln zł. A jeszcze w roku 2015 wynosiły 163,5 mln zł.
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Rozmawia Jakub Dymek

Choć przez ostatnie kilkanaście 
miesięcy obawialiśmy się w Polsce 
i na świecie kryzysu wywołanego 
pandemią, dziś w naszym kraju 
rzuca się w oczy tak naprawdę je-
den aspekt tego zjawiska – inflacja. 
Boimy się rosnących cen i kosztów 
życia, podwyżek opłat za niezbęd-
ne usługi, szalejącej drożyzny. 
Słusznie?

– Inflacja jest dziś zagrożeniem 
i w Polsce, i w wielu innych krajach, 
także w strefie euro. Dlaczego jednak 
w krajach naszego regionu inflacja 
może się okazać problemem po-
ważniejszym? Ano dlatego, że każ-
dy obywatel powyżej 50. roku życia 
pamięta hiperinflację lat 90., obawy 
inflacyjne wracają szybciej. W Ame-
ryce np. mniej osób pamięta inflację 
z lat 70. i początku 80. Zresztą i tak 
była ona niższa niż ta, którą my pa-
miętamy. A jeśli ludzie spodziewają 
się inflacji, to ona będzie.
Na czym polega ten mechanizm? 

– Jeżeli oczekuję, że inflacja do 
końca roku wzrośnie, a podpisuję 
umowę na sprzedaż towarów czy 
usług, w moim interesie jest zawrzeć 
w takim kontrakcie klauzulę, że bę-
dę mogła tę cenę podnieść. Analo-
gicznie, gdy wynajmuję biuro czy 
mieszkanie. Jeśli ceny idą w górę, 

niechętnie wynajmę lokal na długi 
okres. A jeśli tak, to z zastrzeżeniem, 
że należność za wynajem może 
wzrosnąć. Ludzie, którzy oczekują 
wyższych cen, zaczynają się zacho-
wywać, jak gdyby te wyższe ceny 
już obowiązywały. Bo nikt nie chce 
na tym zjawisku stracić i podpisać 
kontraktu, który mógłby być nieko-
rzystny. Sam strach przed wyższymi 
cenami może więc je nakręcać.

Część publicystów, ekonomistów 
i ekspertek – tak się składa, że 
zarówno młodszych, jak i bardziej 
lewicowych – przekonuje jednak, że 
inflacja nie jest takim problemem, 
jak się wydaje, i mamy poważniejsze 
zmartwienia. To spór ekonomiczny 
czy pokoleniowy? 

– Badania naukowe pokazują, 
że wspomnienia o inflacji znikają 
po ok. 10 latach. Ale wspomnienia 

o hiperinflacji nie znikają nigdy – 
obawy zostają z nami do końca ży-
cia. W tym sensie to rzeczywiście 
różnica pokoleniowa. W realiach 
odbudowy po pandemii nikt z kolei 
nie chce być tym, który „jako pierw-
szy wyniesie drinki z imprezy” – czy-
li zadziała przeciwko wzrostowi cen 
kosztem schłodzenia gospodarki. 
A taki właśnie wybór mają banki 
centralne.

Ale za kryzys lub drożyznę wyborcy 
i tak będą winić polityków i rządzą-
cych, a nie banki centralne.

– Oczywiście, wiemy z wielu kra-
jów, także ze Stanów Zjednoczonych, 
że łatwiej o reelekcję, gdy jest dobra 
koniunktura. Prawdą jest, że wybor-
cy nie zawsze odróżniają instytucje 
niezależne, takie jak banki central-
ne, od polityki rządów. Podobnie 
jak niekoniecznie wiedzą, że recesja 
może zostać wywołana czynnikami 
zewnętrznymi.
A czy to, jak dziś wygląda gospodar-
ka, mieści się w granicach prognoz 
EBOiR, czy przeciwnie – skutki lock-
downów połączone z inflacją dają 
więcej powodów do zmartwień?

– Odbicie gospodarcze w Polsce, 
przynajmniej kiedy spojrzymy na licz-
by i prognozy, idzie całkiem nieźle. 
Prognoza wzrostu gospodarczego dla 
Polski wynosi w tym roku 5%, w przy-
szłym 4,8%. Jakie mamy zagrożenia 
dla tego odbicia? O pierwszym, czyli 
inflacji, już powiedzieliśmy. Drugie 

Sam strach przed wyższymi cenami 
może je nakręcać

Kto raz przeżył hiperinflację, nie zapomina jej nigdy

FOT. EBDR/EBOR

Jeśli ludzie spodziewają się inflacji, to ta inflacja będzie.

PROF.  
BEATA JAVORCIK
– główna ekonomistka 
Europejskiego 
Banku Odbudowy 
i Rozwoju, specjalizuje się 
w zagadnieniach handlu 
międzynarodowego. Jest 
profesorem ekonomii na 
Uniwersytecie Oksfordzkim 
(aktualnie na urlopie 
naukowym) i członkinią Royal 
Economic Society.
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to wariant delta – czyli kolejna fala 
koronawirusa. Rządy będą rozlicza-
ne za to, jak sobie poradzą – lub nie 
poradzą – z kolejną falą pandemii. 
Widzimy przecież stosunkowo mały 
odsetek zaszczepionych. I to mimo 
że szczepionki są. Odsetek zaszcze-
pionych w Polsce jest dużo mniejszy 
niż w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. 
Ale czy istnieje zależność między 
tym, ilu ludzi się zaszczepiło, a tym, 
jak wygląda odbicie gospodarcze 
w poszczególnych krajach?

– Jeszcze za wcześnie, by taką za-
leżność było widać. Spójrzmy więc na 
coś prostszego. Nie chcemy dopuścić 
do sytuacji, w której służba zdrowia 
nie będzie w stanie pomóc chorym. 
Niewielki procent zaszczepionych 
oznacza, że więcej ludzi będzie wy-
magało respiratorów, hospitalizacji. 
A służba zdrowia nie będzie w stanie 
sobie poradzić. By zapobiec kolejne-
mu lockdownowi, trzeba zaszczepić 
jak najwięcej osób. Na razie wzrost 
liczby zachorowań w Wielkiej Bryta-
nii nie przekłada się na tak samo duży 
wzrost hospitalizacji, a liczba zgo-
nów jest stosunkowo mała. Chodzi 

o prewencję – o to, by nigdy nie zna-
leźć się w sytuacji, w której trzeba go-
spodarkę zamknąć.
To jasne. 

– Jeśli zaś chodzi o korelację mię-
dzy lockdownem a gospodarką, to 
według naszych badań wygląda ona 
następująco: spadek mobilności ludzi 
o 10% obniża wzrost PKB o ok. 2%. 
Istnieje więc duża korelacja między 
tym, jak długo trzeba utrzymywać 
lockdown, a tym, jak wygląda wzrost 
gospodarczy. Co więcej, widzimy, że 

ta korelacja obowiązywała również 
w kolejnych miesiącach i przy ko-
lejnych odsłonach wprowadzanych 
obostrzeń. Dlaczego to ważne? Bo 
można było sądzić, że niejako na-
uczymy się funkcjonować w nowych 
realiach – kupować online itd. – że 
negatywny efekt lockdownu dla go-
spodarki zostanie zminimalizowany. 
To jednak się nie ziściło. Uniknięcie 
lockdownu jest więc najprostszym 
sposobem, by nie zaprzepaścić też 
wzrostu gospodarczego.
Ale największymi zwycięzcami 
czasów pandemii i tak są platformy 
cyfrowe oraz dostawcy usług inter-

netowych, którzy następnie robią 
wszystko, by nie zapłacić podatków 
w krajach, gdzie świadczą usługi. 
Nie wszyscy będą też zwycięzcami 
gospodarczego odbicia.

– Platformy są pośrednikiem, nie 
producentem dóbr. Jeśli polski po-
pyt nakręca np. eksport z Chin, to 
z kolei większy popyt w Niemczech 
nakręca eksport polskich towarów. 
A w Polsce eksport bardzo ładnie  
się odbił.
Ale gdy przenosimy zakupy z naszej 

księgarni do Amazona, a zamiast 
pójść do kina i kupić tam po-
pcorn, oglądamy filmy i kupujemy 
gry na platformach cyfrowych, 
to więcej pieniędzy trafia do 

gospodarki  
amerykańskiej niż do polskiej.

– Tak, pandemia zmieni bardzo 
wiele zachowań konsumenckich. 
Przykłady księgarni i kina są bardzo 
uzasadnione, bo w czasie lockdownu 
i ta pierwsza, i to drugie były nieczyn-
ne. Najbardziej boją się rzeczywiście 
małe i średnie firmy. Jednak badania, 
które przeprowadzaliśmy, pokazały, 
że nawet w gospodarkach wcześniej 
bardzo mało scyfryzowanych biznes 
szybko się dostosował i zaadaptował 
do sprzedaży online. W tym wy-
miarze pandemia tylko wymusiła 
przyśpieszenie postępu technologicz-
nego, który i tak miał miejsce. 

Inne pytanie, to czy platforma 
cyfrowa, która jest pośrednikiem 
w sprzedaży towarów czy usług, po-
winna płacić podatki tam, gdzie osią-
ga przychody. 
A pani uważa, że powinna?

– Na ten temat trwają negocjacje 
w gronie OECD, czyli krajów rozwi-
niętych. Dużo też mówi się o tym, że 
wprowadzony zostanie minimalny 
podatek globalny, który uniemożliwi 
międzynarodowym firmom ucieczkę 
od zobowiązań. I biorąc pod uwagę, 
że coraz więcej krajów szuka dodatko-
wych źródeł przychodów, należy się 
spodziewać, że w końcu jakiś postęp 
na tym polu osiągniemy.
A jak pani się odnosi do tych 
nowych podatków – cyfrowego, 
minimalnego globalnego podatku 
korporacyjnego?

– Praktycznie wszystkie kraje 
zadłużyły się w trakcie pandemii. 
Wpływy podatkowe będą musiały 
wzrosnąć, żeby rządy były w sta-
nie spłacać ten dług. To będzie nie-
rzadko związane z koniecznością 

Obywatele nie zaakceptują wyższych podatków dla siebie, 
jeśli będą wiedzieć, że wielkie koncerny nie płacą tyle, ile powinny. 

PROGRAM
24 września, godz. 18.00
Jak wypowiedzieć konkordat – in-

strukcja dla polityków
Udział wezmą: Dariusz Kędziora (Ko-

alicja Ateistyczna), Piotr Szumlewicz, 
Andrzej Ławecki. Prowadzenie: Adam 
Jaśkow (SWOR).

25 września
godz. 11.00
Oczekiwania osób wierzących wobec 

państwa
Udział wezmą: prof. dr hab. Fryderyk 

Zoll, dr Dominika Jaźwiecka. Prowadze-
nie: Adam Jaśkow (SWOR).

godz. 14.00 Manifestacja Świec-
kości pod hasłem Koniec z konkordatem. 
Rynek Główny w Krakowie

godz. 17.00
Model relacji państwo-Kościół-spo-

łeczeństwo po ewentualnym wypowie-
dzeniu konkordatu

Udział wezmą: Bożena Przyłuska 
(Kongres Świeckości), dr Paweł Sę-
kowski (Stowarzyszenie Kuźnica). Pro-
wadzenie: Dariusz Kędziora (Koalicja 
Ateistyczna).

26 września, godz. 11.00
Nieoczywisty spacer po krakowskich 

śladach Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Zgłoszenia do udziału w spacerze należy wysyłać do 25 września do godziny 11.00 pod adresem swor@swor.pl.
Debaty odbędą się w lokalu Stowarzyszenia Kuźnica w Krakowie, przy al. Słowackiego 44.
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podniesienia stawek podatkowych, 
składek na ZUS, opiekę zdrowotną 
i innych. Aby społeczeństwo zaak-
ceptowało wyższe podatki, potrzeb-
ne jest jednak poczucie sprawiedli-
wości. Obywatele nie zaakceptują 
wyższych podatków dla siebie, jeśli 
będą wiedzieć, że wielkie koncerny 
nie płacą tyle, ile powinny. Stąd bie-
rze się presja na międzynarodowe 
korporacje i platformy cyfrowe. I ten 
nacisk będzie coraz większy. 

Pamiętajmy natomiast, że żaden 
kraj nie jest w stanie rozwiązać tego 
problemu w pojedynkę. Do wpro-
wadzenia form opodatkowania się-
gających międzynarodowych firm 
konieczna jest międzynarodowa 
współpraca. W przeciwnym wypad-
ku bowiem firmy przeniosą się z kra-
jów o wysokich podatkach do krajów, 
gdzie podatki są niższe.
Po dotarciu nowego koronawirusa 
do Europy i Stanów, media zalały 
prognozy na temat tego, co się zmie-
ni. Była pokusa, by mówić, że zmieni 
się wszystko, a w ekonomii i między-
narodowych relacjach handlowych 
i gospodarczych trzeba będzie 
pogrzebać stare paradygmaty. 
Chciałbym zapytać o te przepowied-
nie, które okazały się nieprawdziwe 
i przedwczesne. Słowem,  
co się nie zmieniło?

– Na początku pandemii progno-
zowano, że praca zdalna pomoże 
kobietom. Pozwoli połączyć życie za-
wodowe i obowiązki rodzinne. To się 
nie sprawdziło. Widać to w liczbach. 
Gdy spojrzymy na dane – np. z Wiel-
kiej Brytanii – okaże się, że kobiety, 
opiekując się dziećmi, spędzały na 
tym dwa razy więcej czasu niż ich mę-
żowie, choć oboje pracowali z domu.
Ale to zjawisko nie pojawiło się tylko 
w konserwatywnych albo liberalnych 
społeczeństwach.

– Mówiono, że pandemia zmieni 
podział ról w domu, a nowe obowiąz-
ki zostaną rozłożone mniej więcej po 
równo między kobiety i mężczyzn. No 
i rzeczywiście, mężczyźni robią więcej 
w domu niż wcześniej. Ale to kobiety 
zaczęły jeszcze więcej czasu poświę-
cać na opiekę nad dziećmi czy orga-
nizację nauki zdalnej. Dane amery-
kańskie pokazują też, że podczas gdy 
13% kobiet musiało skrócić swoje 

godziny pracy w związku z zamknię-
ciem szkół czy przedszkoli, zmian ta-
kich dokonało jedynie 3% mężczyzn.

Dlaczego o tym mówię? Bo chodzi 
nie o tradycyjne role, ale o kwestie 
ekonomiczne. Jeśli mężczyzna zara-
bia więcej, to jego kariera w czasie 
kryzysu staje się jeszcze większym 
priorytetem. 
Czyli zadziałała surowa  
rynkowa logika?

– Badania pokazują, że nawet 
w tych gospodarstwach domowych, 
gdzie to partnerka zarabia więcej, ko-
biety spędziły więcej czasu, zajmując 
się dziećmi, niż ich partnerzy. W tym, 
że kariery mężczyzn traktowano prio-
rytetowo, nie byłoby nic złego, gdyby 
nie to, że istnieje szklany sufit i że ko-
biety często zarabiają mniej niż męż-
czyźni, nawet jeśli wykonują tę samą 
pracę. Cały postęp kobiet na rynku 
pracy może zostać cofnięty.

W czasie recesji dużo mówiło się 
o tym, że COVID-19 uderzy w kobiety. 
Ale w tych wypowiedziach chodziło 
przede wszystkim o sektor usług – re-
stauracje, hotele, kosmetykę – gdzie 
wymagany jest kontakt z klientem. 

Tam też pracuje proporcjonalnie 
więcej kobiet. I rzeczywiście, był to 
pierwszy znany nam kryzys od cza-
sów wielkiego kryzysu, gdy bezro-
bocie wśród kobiet wzrosło bardziej 
niż wśród mężczyzn – bo zamknięto 
część gospodarki, usługi czy gastro-
nomię, która zazwyczaj była względ-
nie odporna na recesję. Dla mnie 
jednak ważniejsze jest to, że pande-
mia uderzyła nie tylko w te kobiety, 
które straciły pracę, ale i w te, które  
pracę miały. 
A co z prognozami na temat całej 
światowej gospodarki?

– Stosunkowo szybko odbił się 
handel międzynarodowy. Z tego 
względu, że wirus uderzał w różne 
regiony z największym natężeniem 
w innym czasie. Gdy jedna gospodar-
ka właśnie się zamykała, druga mogła 
już wracać do pełnych mocy produk-
cyjnych – i to pomogło uniknąć naj-
czarniejszych scenariuszy. Odporność 

handlu zagranicznego była dla 
wszystkich zaskoczeniem. Skutkiem 
tego szybkiego odbicia są natomiast 
wysokie ceny kontenerów – koszt wy-
syłki kontenera z Chin do Europy jest 
dziś większy niż kiedykolwiek. 
Czy to nie napędza przypadkiem 
inflacji?

– Oczywiście. Inflację napędza 
również to, że popyt się odbił. Nie 
wszyscy lubią kupować w internecie, 

niektórzy wolą w sklepach stacjonar-
nych. Producenci np. samochodów 
nagle stwierdzili, że powinni wyprodu-
kować więcej aut, a nie zamówili tyle 
półprzewodników, ile było trzeba. Inny 
powód – ludzie chcieli znów chodzić 
do restauracji, ale w czasie mniejszego 
ruchu te restauracje straciły pracow-
ników i ponownie musiały ich zatrud-
nić, nierzadko na lepszych warunkach. 
Kolejny czynnik napędzający inflację 
to wzrost cen surowców – najpierw 
spadły, ale potem mocno się odbiły. 
No i wreszcie w przypadku niektórych 
krajów należy do tego dopisać słabą 
walutę. Aż tyle rzeczy – nie licząc tych 
cen kontenerów i międzynarodowego 
transportu – napędza dziś inflację. 

A jest jeszcze po stronie popy-
tu jedna kwestia. Wszyscy chcemy 
coś sobie odbić po czasie obostrzeń 
i zakazów – pójść na masaż, do fry-
zjera, na siłownię, do terapeuty. Ale 
przecież liczba osób świadczących te 
usługi się nie zwiększyła, za to zapo-
trzebowanie na ich usługi w pewnym 
momencie bardzo wzrosło. To też 
może wpływać na skok cen, który lu-
dzie utożsamiają z pandemią. 

Jakub Dymek
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl

Biznes bardzo szybko dostosował się do sprzedaży online. 

Pandemia uderzyła nie tylko w te kobiety,  
które straciły pracę, ale i w te, które ją miały.
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Roman Kurkiewicz

Pięćdziesięcioparoletni, „chary-
zmatyczny” dominikanin Paweł M. 
od kilku miesięcy przebywa w aresz-
cie śledczym, czekając na proces, 
w którym zostanie oskarżony o wielo- 
krotne zgwałcenie zakonnicy. Co 
najmniej kilkadziesiąt podobnych 
i innych zarzutów wobec niego 
przedawniło się – zawdzięcza to tu-
szowaniu przestępstw i nadużyć 
przez jego przełożonych, w tym 
przez jedną z najważniejszych i naj-
bardziej wpływowych postaci pol-
skiego Kościoła czasów transfor-
macji i ostatnich 30 lat – zmarłego 
31 grudnia 2020 r. byłego prowincja-
ła (najwyższego przełożonego zako-
nu w kraju) Macieja Ziębę.

W marcu tego roku, decyzją obec-
nego prowincjała Pawła Kozackiego, 
dominikanie powołali niezależną ko-
misję do zbadania faktycznej skali 
przestępstw, ich przyczyn, kontek-
stu, skali odpowiedzialności prze-
łożonych i innych zakonników oraz 
do zaproponowania rekomendacji 
na przyszłość, by zapobiegać po-
dobnym horrorom. Jej celem „jest 
opisanie działania br. Pawła, reakcji 
i zaniedbań władz Prowincji oraz 
mechanizmów, jakie w tej sprawie 
zadziałały. Komisja w podsumowa-
niu sformułuje sugestie i zalecenia, 
które pomogą uniknąć podobnego 
zła w przyszłości”. Komisja, której 
pracom przewodniczył dr Tomasz 
Terlikowski, katolicki filozof, teolog 
i publicysta, opublikowała właśnie 
260-stronicowy raport o enigma-
tycznym tytule: „Komisja Ekspercka 
dotycząca działania Pawła M. oraz 
instytucji Prowincji w jego sprawie”.

Opublikowany raport zarówno 
w intencjach, jak i w realizacji (oraz 
sam fakt jego publikacji – nie licząc 
fragmentów utajnionych) miał być 
wypełnieniem oczekiwań samych 

dominikanów. Dla autora jego omó-
wienia, czyli dla mnie, Romana 
Kurkiewicza, lektura raportu, jej od-
biór i próba zreferowania wydarzeń 
i przestępstw Pawła M. są skrajnie 
trudnym doświadczeniem. Ponad 
40 lat temu, w czasach licealnych, 
poznałem Pawła M. W sierpniu 
1981 r., w tym samym momencie co 
Maciej Zięba, założyłem dominikań-
ski habit i przez dwa lata żyłem z nim 
pod jednym klasztornym dachem, 
przyjaźniliśmy się, jak sądziłem. 
Miałem wówczas niespełna 19 lat. 
Po dwóch latach opuściłem zakon, 
dzisiaj jestem ateistą. W ciągu ostat-
nich 20 lat rozmawiałem z Macie-
jem Ziębą jeden raz, spotkałem go 
dwa-trzy razy, nie utrzymywaliśmy 
żadnych relacji. Pawła M. od 1983 r. 
nie spotkałem już nigdy, niczego też 
nie słyszałem o jego dokonaniach. 
Wiosną tego roku dopiero po jakimś 
czasie uświadomiłem sobie, że zna-
łem człowieka, o którym czytałem 

kryminalne doniesienia i informacje 
o aresztowaniu.

Dominikanie powstali w XIII w. 
jako jeden z dwóch tzw. zakonów 
żebraczych (obok franciszkanów), 
wywodzili się głównie ze środowisk 
wielkomiejskich i uniwersyteckich, tę 
legendę „intelektualistów” pielęgnują 
do dziś. Na polecenie papieża prowa-
dzili debaty teologiczno-filozoficzne 
z przedstawicielami „heretyckich” ru-
chów religijnych ówczesnej Europy: 
katarami, albigensami, waldensami, 
niewiele później papież Innocenty III 
powierzył im misje inkwizycyjne. Dla 
niedawnych adwersarzy „psów pań-
skich” (Domini canes) oznaczało to 
aresztowania, konfiskaty majątku, 
tortury i w końcu – śmierć. 

Bezwzględny despota, ale lider

Jak na instytucję o takim do-
robku dochodzeniowo-śledczym 
współcześni polscy dominikanie 

Komisja ogłosiła swój raport 15 września.

BEZPRECEDENSOWY RAPORT KOMISJI TERLIKOWSKIEGO

Dominikanie: nic nie widzieli, 
nic nie słyszeli

FOT. PAWEŁ WODZYŃSKI/EAST NEWS
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w przypadku działań Pawła M. nie 
zdali egzaminu. Większość zarzu-
tów wobec niego dotyczy wydarzeń 
sprzed ponad 20 lat, zakonem kie-
rował wówczas Maciej Zięba, który 
darzył Pawła M. zaufaniem i otaczał 
opieką, gwarantując właściwie niety-
kalność. Dopiero po ujawnieniu kolej-
nych nadużyć na Pawła M. nakładano 
takie kary jak kilkutygodniowy pobyt 
w zamkniętym klasztorze kamedułów 
czy zawieszanie prawa do udzielania 
spowiedzi (bo tu rozpościerało się 
gigantyczne pole do nadużyć – spo-
wiedzi trwały niejednokrotnie wiele 
godzin, niektóre kończyły się seksem 
ze spowiadającymi się kobietami, 
gdyż w przekonaniu Pawła M. w ten 
sposób mogły one zwalczyć swoją 
„grzeszność”). Jedną z naznaczonych 
przez Pawła M. kobiet rozebrano do 
naga i batożono ciężkim skórzanym 
pasem, elementem zakonnego habi-
tu, zadano jej kilkaset razów, jej plecy 
były jedną krwawą miazgą. Paweł M. 
był na zmianę wyznaczany do pracy 
z młodzieżą i środowiskami studenc-
kimi (w Poznaniu i we Wrocławiu) 
i tylko co jakiś czas – po ujawnieniu 
patologii – odsuwany od nich. „Pa-
radoksem całej tej sytuacji było też 
to, że stosując metody właściwe 
sekcie – na co wskazywał w tamtym 
czasie w cytowanym liście OP 27 (to 
symbol zanonimizowanego świadka 
raportu, który jest dominikaninem – 
przyp. aut.) – sam Paweł M. był we 
Wrocławiu (a wcześniej w Poznaniu) 
twórcą i szefem lokalnych ośrodków 
Dominikańskiego Ośrodka Informa-
cji o Nowych Ruchach Religijnych 

i Sektach”, czytam w raporcie. Osobą 
o największych zasługach w obnaże-
niu prawdy o istocie i skali psychicz-
nego, fizycznego i seksualnego mob-
bingu, którego sprawcą byli Paweł 
M. albo podpuszczana przez niego 
grupa, był inny dominikanin, Marcin 
Mogielski. Kiedy spisał on relacje po-
krzywdzonych, bitych, upokarzanych, 
uzależnionych psychicznie osób z naj-
bliższego kręgu Pawła M., usłyszał od 
prowincjała Zięby, że jest zawistny, bo 
tamten jest wybitnym duszpasterzem, 
który przyciąga do dominikanów 

setki, tysiące wiernych, w przeważa-
jącej mierze młodych, inteligentnych 
ludzi. Te doniesienia na kryminalne, 
a z całą pewnością naganne prakty-
ki Pawła M. datowane są na drugą 
połowę lat 90. I nic. Parasol Macieja 
Zięby był pancerną osłoną. Ukrywa-
nie Pawła M. w kolejnych klasztorach, 
odsuwanie go od kontaktu ze świecki-
mi mimo ciążących na nim zarzutów 

wciąż mogłoby trwać. Zakon nie 
był w stanie skonfrontować się jako 
wspólnota z tym przypadkiem, a jesz-
cze bardziej z byłym, demokratycznie 
wybranym, a jakże, prowincjałem. 

Tuszowanie i przemilczanie

Maciej Zięba osobiście i bez-
pośrednio groził ofiarom Pawła M., 
które się do niego zgłosiły z prośbą 
o pomoc i interwencję – żeby nie wa-
żyły się iść z tą historią do mediów 
czy na policję, bo on ma prawników 
i jeśli zdecydują się upublicznić spra-
wę, on to starcie wygra. Dopiero 
zgłoszenie się do prokuratury siostry 
zakonnej, która zeznała, że około ro-
ku 2011 była wielokrotnie gwałcona 
przez Pawła M., oraz śmierć Macieja 
Zięby przerwały tamę niemożności. 
Dominikanin został aresztowany, 
a zakon powołał komisję. I obec-
nie czytamy ten przerażający raport 

o patologii nie jednego człowieka, ale 
nobliwej, cieszącej się we własnych 
oczach wielkim poważaniem insty-
tucji zakonnej, mającej aspiracje do 
sprawowania rządu dusz.

Dominikanie są zapewne najdłużej 
działającą instytucją demokratyczną 
w Polsce. Od samego początku ja-
ko jeden z nielicznych organizmów 
w Kościele rządzi się swoją konsty-
tucją i wszystkie władze wybiera de-
mokratycznie na kilkuletnie kadencje. 
Ale demokratyczny z istoty system 
wyborczy, jak wiemy skądinąd, nie 

gwarantuje jeszcze funkcjonowania 
demokratycznych, transparentnych 
reguł. U dominikanów w ostatnich 
30 latach żywioł autorytarny, model 
korporacyjny, ocena efektów o cha-
rakterze ilościowym i patologiczna 
osobowość najwybitniejszego (bo 
najbardziej rozpoznawalnego, dosko-
nale osadzonego w establishmencie 
politycznym III RP) dominikanina 

doprowadziły do trwającego dekady 
paraliżu wobec jednostki krzywdzą-
cej dziesiątki, być może setki osób, 
gwałcącej fizycznie kobiety i sumie-
nia innych. Wszystko pod okiem 
„wyrozumiałego i wyrachowanego  
ojca Macieja”.

Kto ochrzcił kapitalizm w Polsce?

Maciej Zięba urodził się w 1954 r. 
we Wrocławiu, w inteligenckiej, ka-
tolickiej rodzinie, skończył fizykę na 
Uniwersytecie Wrocławskim, specja-
lizował się w badaniach nomen omen 
nieba, czyli ruchu i fenomenu chmur. 
Od połowy lat 70. zaangażowany 
w działalność KIK i opozycyjną, bli-
ską środowiskom korowskim, od lata 
1980 r. wciągnął się bez reszty w dzia-
łalność Solidarności, został redakto-
rem naczelnym periodyku „Solidar-
ność Dolnośląska”, był dziennikarzem 
pierwszego „Tygodnika Solidarność” 
(pod redakcją Tadeusza Mazowiec-
kiego), szefem kampanii wyborczej 
i przyjacielem Władysława Frasyniu-
ka. Ku zaskoczeniu wielu w sierpniu 
1981 r. wstąpił do zakonu dominika-
nów, co też niewątpliwie ochroniło 
go przed internowaniem 13 grudnia 
1981 r. czy późniejszym aresztem. 
Działał w podziemnej Solidarności, 
studiował filozofię i teologię, w 1987 r. 
przyjął święcenia kapłańskie, wyjeż-
dżał na stypendia naukowe, m.in. do 
USA. Był coraz bardziej aktywny po-
litycznie, pisał, występował w me-
diach, został szefem dominikańskiego 
wydawnictwa W drodze, współpraco-
wał krótko z „Gazetą Wyborczą”, piął 
się w górę w hierarchii zakonu, został 
wykładowcą akademickim, założył ka-
tolicki think tank Instytut Tertio Millen-
nio, obronił doktorat pod znaczącym 

Jak na instytucję o dorobku dochodzeniowo-śledczym 
z czasów inkwizycji polscy dominikanie w przypadku działań 
Pawła M. nie zdali egzaminu.

Maciej Zięba jako prowincjał zakonu dominikanów 
darzył Pawła M. zaufaniem i otaczał opieką, 
gwarantując właściwie nietykalność.



20 PRZEGLĄD 20-26.09.2021

KRAJ

tytułem „Kościół wobec demokratycz-
nego kapitalizmu w świetle encykliki 
Centesimus annus” – „chrzcząc” pol-
ski kapitalizm, wydając i propagując 
amerykańskich, katolickich ideologów 
wolnego rynku. Na zakon patrzył jak 
na sztandarowy model kapitalistycz-
nej instytucji końca XX w., korporację 
– i tak nim zarządzał. Do cech charak-
terologicznych, które Stanisław Obi-
rek i Artur Nowak opisują w wydanej 
właśnie książce „Gomora”, takich jak 
mizoginizm, homofilia, despotyzm, 
skrajna apodyktyczność, zdolność do 
manipulowania grupami podwład-
nych oraz podejrzliwość (inwigilowa-
nie i piętnowanie tych, których uznał 
za wrogów), doszło jeszcze uzależ-
nienie alkoholowe. A obok – wielo-
letnia zażyłość z Janem Pawłem II, 
który darzył go sympatią i zaufaniem. 
„Problemy rozjeżdża jak czołg”, mówił 

o nim jeden ze współbraci. Paweł M. 
był w oczach Macieja Zięby gwiazdą 
zakonu. Miał „sukces”. Przyprowadzał 
klientów. Budował „nowoczesną” 
markę zakonu. Dlatego Zięba wszyst-
ko mu wybaczał i zapominał. Był 
prawdziwym i jedynym z tego poko-
lenia liderem dominikanów w Polsce 
– próba zawalczenia o przywództwo 
globalne, zostania generałem całego 
zakonu, spaliła na panewce. Podob-
nie jak szefowanie Europejskiemu 
Centrum Solidarności w Gdańsku 
(2007-2010), gdzie w oparach skan-
dalu alkoholowego musiał podać się 
do dymisji. Jego rola w zakonie co 
prawda słabła, ale wytworzone sieci 
zależności i podporządkowania były 
potężne i nienaruszalne aż do jego 
śmierci. W ich cieniu dobrze się miała 
także nietykalność Pawła M.

Raport to pierwszy krok

Raport z jednej strony jest doku-
mentem bezprecedensowym dla 
dominikanów, ale także dla całego 
Kościoła w Polsce, bo ten nawet 
w takiej formie nie skonfrontował się 
z upublicznianymi w ostatnich latach 
faktami nadużyć i przemocy seksu-
alnej, których sprawcami są osoby 
duchowne. Z drugiej strony należy 

zauważyć, że w skład komisji, która 
publikacją raportu zakończyła dzia-
łalność, wchodziły wyłącznie osoby 
wywodzące się z duchowieństwa lub 
bardzo mocno związane z Kościo-
łem. Obok dr. Terlikowskiego byli 
to: dr Sebastian Duda (teolog i pu-
blicysta), Bogdan Stelmach (lekarz 
seksuolog), Wioletta Konopa-Stel-
mach (psycholog kliniczny), dr Sabi-
na Zalewska (pedagog i psycholog 
rodziny), o. Jakub Kołacz SJ (pro-
wincjał Prowincji Polski Południowej 
Towarzystwa Jezusowego w latach 
2014-2020), ks. dr Michał Wieczorek 
(prawnik kanonista, wiceoficjał sądu 
biskupiego), dr hab. Michał Królikow-
ski (profesor UW, adwokat, w latach 
2011-2014 wiceminister sprawiedli-
wości). Ma to oczywiście ogromny 
wpływ na cały raport, jego założenia, 
cele i przede wszystkim język. Reguła 

prawnicza Nemo iudex in causa sua 
(Nikt nie może być sędzią we własnej 
sprawie) w tym wypadku nie została 
zachowana, a sprawa Pawła M. nie 
jest przecież tylko wewnętrzną kwe-
stią dominikanów, zredukowaną do 
odpowiedzialności jednego człowie-
ka, byłego prowincjała Macieja Zięby. 
Jednak wciąż, kiedy mowa o prze-
stępstwach ludzi Kościoła (w tym wy-
padku głównie wobec osób pełno- 
letnich, choć młodych), króluje wa-
riant czarnej owcy, wyparcia się 
odpowiedzialności zarówno in-
stytucji kościelnej, jak i wiernych,  
tworzących wspólnotę. 

Paweł Kozacki, obecny prowin-
cjał dominikanów, poinformował, 
że wszczął kanoniczny proces kar-
ny. „Ciągle poznajemy nowe fakty 
z przeszłości ojca Pawła M., dlatego 
wszcząłem kanoniczny proces karny, 
a zebrane dokumenty zostaną w try-
bie pilnym wysłane do Rzymu do 
Kurii Generalnej Zakonu, a przez nią 
do Watykanu”. Paweł M. wciąż jest 
księdzem i dominikaninem.

Przyjrzyjmy się w skrócie ustale-
niom komisji w jego sprawie. Ona 
sama tak widziała swoją rolę: „Powo-
dem powołania Komisji była decyzja 
o zmierzeniu się z trudną przeszłością 
polskich dominikanów związana 

z działalnością jednego z braci, któ-
ry po tym, jak dopuścił się poważ-
nych nieprawidłowości w relacjach 
z członkami duszpasterstwa, w spra-
wowaniu sakramentu pokuty i który 
stosował formy manipulacji duszpa-
sterskiej, rodzącej następnie przemoc 
fizyczną i nadużycia seksualne, przez 
następne lata przebywał w kolejnych 
wspólnotach klasztornych, okresowo 
sprawował sakramenty i nauczał, brał 
czynny udział w życiu zakonu, jak się 
później okazało, nie porzucając za-
chowań, które ostatecznie ponow-
nie doprowadziły do wykorzystania 
seksualnego kolejnej osoby przy 
sposobności, jaką dało mu bycie ka-
płanem i dominikaninem. Nastąpiło 
to w określonych okolicznościach 
wyznaczonych postępowaniem 
przełożonych oraz sposobem życia 
wspólnot braci, w których przebywał 
Paweł M. (…) Wysłuchani, choć nie 
dotknęła ich przemoc fizyczna ani 
seksualna, zostali skrzywdzeni przez 
głębokie techniki przemocy emocjo-
nalnej, psychicznej i duchowej, a tak-
że psychomanipulacji i wymuszania 
pewnych działań, które prowadziły 
ich do decyzji czy działań nazna-
czających całe ich życie. Komisja 
ma wreszcie świadomość, że część 
z pokrzywdzonych nadal nie zaufała 
ani Zakonowi Kaznodziejskiemu, ani 
Komisji i w związku z tym nie zdecy-
dowała się na złożenie swoich świa-
dectw ani na kontakt z nami. Z tej 
perspektywy niemożliwe jest ułoże-
nie pełnej i wiarygodnej listy osób 
pokrzywdzonych przez Pawła M.”.

Raport komisji kończy się wielo-
ma rekomendacjami, zarówno pod 
adresem samych dominikanów, jak 
i procesu rozliczenia się z win i od-
powiedzialności za krzywdy i prze-
stępstwa nie tylko Pawła M. Jest tu 
także mowa o odszkodowaniach 
i zadośćuczynieniu dla ofiar. Czyli 
dokładnie o tym, przed czym wciąż 
ucieka polski Kościół. Czy raport 
przetrze tu jakąś nową drogę? Dla 
samych dominikanów? Dla Kościoła 
w Polsce? Trudno być optymistą, nie 
należą chyba do nich nawet autorzy 
i autorki tego jednak wyjątkowego 
opracowania. Czas na ruch państwa 
polskiego (podczas procesu sądo-
wego Pawła M.), Watykanu i polskich 
katolików. Teraz milczenie jest już na-
prawdę niemożliwe.

Roman Kurkiewicz
r.kurkiewicz@tygodnikprzeglad.pl

Raport jest dokumentem bezprecedensowym dla całego 
Kościoła w Polsce, który nie skonfrontował się nawet w takiej 
formie z nadużyciami i przemocą seksualną osób duchownych.




