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Na marne czasy trylogia Walickiego

Jesienne wieczory są coraz dłuższe. Mam więc pewną 
propozycję. Jeśli brzydzą Was kolejne komunikaty, 
kto z dojnej zmiany nas okradł i na jaką skalę. Jeśli 

kolejne słowo zostaje pozbawione sensu i potocznego 
znaczenia, tak jak się stało z Polskim Ładem, który coraz 
bardziej przypomina polnische Wirtschaft. Jeśli nie po-
dzielacie zachwytów polityków prawie wszystkich opcji 
nad dobrodziejstwami, jakie niesie budowa muru na gra-
nicy z Białorusią – muru wielkiego, potężnego, naszpiko-
wanego elektroniką – bo dobrze wiecie, że ten odwieczny 
sposób odgradzania jednych ludzi od drugich nie rozwią-
zuje rzeczywistych problemów; na świecie jest coraz wię-
cej murów chroniących bogatych przed tymi, którzy chcą 
żyć jak oni, a przynajmniej lepiej niż teraz. Bez rewolucji 
nie nastąpi taka zamiana miejsc, ale te mury prędzej czy 
później zostaną obalone. Jeśli więc nie chcecie żyć z gra-
natem, którego symboliczną zawleczkę trzyma kto inny, 
to trzeba się porozumieć. Z czegoś zrezygnować i czymś 
się podzielić. Rozwiązaniem nie jest bezradne trwanie. Ani 
budowa kolejnych, coraz wyższych murów. Jest zatem 
o czym myśleć. 

I dla tych, którzy chcą myśleć, jest prawdziwy rarytas. 
Zapowiadana już trylogia dzieł prof. Andrzeja Walickiego. 

Jednego z największych uczonych przełomu XX i XXI w. 
Giganta myśli, którego analizy są szkołą mądrości i re-
alizmu politycznego. Trzy tomy wnikliwej refleksji nad 
naszymi najnowszymi dziejami. Poglądy Andrzeja Walic-
kiego dalekie są od poprawności politycznej. Bardzo kry-
tycznie oceniał całą dzisiejszą klasę polityczną. Celnie ob-
nażał fałszerstwa polityki historycznej IPN. Oburzał się na 
polski nacjonalizm i klerykalizm. Demaskował kłamstwa 
na temat Polski Ludowej i deprecjonowanie osiągnięć 
milionów ludzi. Za wielkie zagrożenie interesów narodo-
wych i przyczynę marginalizacji Polski w Europie uważał 
agresywną rusofobię.

Myślę, że najtrafniej do tej lektury zachęcają słowa 
prof. Łagowskiego: „Słuchając Walickiego, dowiadujemy 
się w ciągu godziny więcej, niż dałoby nam tygodniowe 
siedzenie w bibliotece”.

Jesteśmy dumni z tego, że Profesor Walicki miał bli-
ski kontakt z naszą redakcją i że mogliśmy czerpać z jego 
wiedzy i autorytetu. Wydane w tej formie po raz pierw-
szy w Polsce trzy tomy dzieł Walickiego trafiają do czy-
telników. Jestem przekonany, że dla inteligencji będą  
lekturą obowiązkową. 

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

 

Nie szukajcie nas w sieci GARMONDU. 
Nieopłacone od stycznia faktury 
za sprzedaż tygodnika zmusiły nas 
do przeniesienia części nakładu do 
KOLPORTERA (Żabka, Delikatesy 
Centrum, Dino, Stokrotka, Netto, 
Carrefour Polska, Smyk i Kaufland), 
LTR (saloniki Inmedio, Relay), POL 
PERFECTU (Empik) i RUCHU.
Nowe adresy i nowe problemy. Czy-
telnicy z całej Polski dzwonią, że nie 
mogą dostać PRZEGLĄDU tam, gdzie 
go dotychczas kupowali. Apelujemy, 
zgłaszajcie nam takie sytuacje mejlowo: 
a.banaszek@tygodnikprzeglad.pl, lub 
telefonicznie: 22 635 84 10 wew. 118 
– będziemy interweniować.
Można też zamówić PRZEGLĄD. Sprze-
dawcy w kioskach i sklepach mają obo-
wiązek sprowadzenia tytułu na prośbę 
Czytelnika. Ale jest warunek – trzeba go 
tam kupować.
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Medycyna szkolna jak sierotka Marysia

TY JESTEŚ GŁOSEM
Dariusz Martynowicz 
– Nauczyciel Roku 2021

SZTUKA ZA MILIONY
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 Dlaczego tak wielu Polaków wierzy w kłamstwa premiera? 
Spora część Polaków, pamiętająca rządy liberałów i złodziej-

ską prywatyzację, rządy pisowców ze szczątkowo przywróconym 
socjalem ocenia dobrze. Część ludzi nie chce dopuścić do siebie 
myśli, że PiS nie różni się niczym od tych z tradycji UW, AWS 

i sporej części SLD. Oni bronią PiS 
wbrew logice.

Łukasz Marcin Jastrzębski
•

Polityka PiS ma w sobie ele-
menty religii, której kapłani, czytaj: 

twarze medialne partii, obiecują zbawienie, czyli (k)raj nad Wi-
słą. A że po prawie 30 latach dzikiego kapitalizmu biedniejszym 
ludziom, tym, którzy po 1989 r. zostali za burtą, pod pisowską 
łaską faktycznie żyje się lepiej, to mają powody, żeby wyznawać 
pislam. Ba! Propaganda i rozdawnictwo nie tylko sprawiły, że 
ludzie wierzą w kłamstwa polityczne czy historyczne. Spowodo-
wały też, że ludzie są dumni z tego, że są elektoratem PiS i żyją 
z tego, co im jaśnie panujący miłościwie dadzą.

Michał Czarnowski

 Nieuchronność postkapitalizmu 
Z filozoficznego punktu widzenia felie-

ton prof. Andrzeja Szahaja bardzo mi się 
podoba. Środowisko naturalne i klimat trze-
ba chronić. Profesor pisze, że niewolnicza 
praca ludzi wydobywających metale ziem 
rzadkich na potrzeby zielonego kapitalizmu 
jest jeszcze gorsza niż praca tradycyjnych górników wydobywa-
jących węgiel. Do metali tych należy dodać jeszcze lit. Aby go 
wydobyć, wyprowadza się niesamowite ilości wody gruntowej 
na powierzchnię i odparowuje, przez co wysychają Andy. Nato-
miast z systemowo-gospodarczego punktu widzenia nie wiem, 

co autor chce mi przekazać. W rozmowach w ONZ i w prawie 
unijnym klimat i środowisko są skrupulatnie rozdzielone. W pro-
jekcie zielonej energii chodzi wyłącznie o klimat, a dokładniej 
o emisję dwutlenku węgla. To prawo będzie coraz bardziej za-
ostrzane i konsekwentnie wdrażane, aż wszystkie małe i średnie 
firmy zostaną wykupione przez kilka gigantów. Na pierwszej linii 
frontu jest Unia Europejska, taka grabież wewnętrzna albo prze-
tasowanie, jak kto woli. Mirosława Bauermeister

  Celem ministra jest pacyfikacja nauczycieli 
Ogromna część problemu leży 

w pozbawieniu szkoły JAKIEJKOL-
WIEK autonomii. Decyzje podejmują 
instytucje/ludzie, których problem 
generalnie nie dotyczy, i te decyzje 
są odzwierciedleniem ich widzimisię, 

modnych utopii „pedagogicznych” i wygodnictwa.
Włodzimierz

  Ale co ty mu zrobiłaś?! 
Zróbmy coś, żeby bite kobiety nie zosta-

wały same. Nie odwróciłabym się od osoby 
potrzebującej pomocy i myślę, wiem, że jest 
nas wiele/wielu, którzy potrafią trwać i rozu-
mieć. Czasem problemem są zależności, jak 
ta, że agresor jest jedyną bliską osobą i pa-
radoksalnie pozostaje po nim pustka trudna do zapełnienia. Poza 
tym nasza pamięć zaciera złe wspomnienia, a pozostawia dobre. 
Dość powiedzieć, że wychodzenie z mechanizmu przemocy trwa 
czasem latami, zależy od kolejnych szans... Życzę solidarności 
sobie i pozostałym kobietom, aby kwitła i przynosiła nam dużo 
radości. Dziękuję Iwonie Chodorowskiej za ten głos.

Małgorzata

FOT. ADAM BURAKOWSKI/REPORTER

ZDJĘCIE TYGODNIA

„W Warszawie 
wszystko gra Chopina” 
– koncert na stacji 
metra Stadion Naro-
dowy towarzyszący 
XVIII Konkursowi 
Chopinowskiemu, 
15 października 2021 r.



Z Wawrzykiem na Zaolzie
Czesi w nas Turowem, to my w nich ziemią. 
Chodzi o 368 ha, których nie chcą nam od-
dać mimo umowy z 1958 r. o wytyczeniu 
granicy. Na szczęście dla Czechów szyku-
ją się na nich dwie niemoty. Wiceminister 
Wawrzyk i poseł Krajewski. Wawrzyk bez 
efektu próbuje sił w dyplomacji. Na dodatek jest z nim duży 
problem, bo nie lata samolotami. Czechy więc bardzo mu 
pasują, limuzyn w MSZ nie brakuje.
Były wojny o miedzę. Nadchodzi wojna o hektary. A jak 
się dojna zmiana rozpędzi, to Zaolzie znowu będzie nasze.

Godność (naszego) człowieka
Zaczął się nowy rok akademicki. Także w Szkole Wyższej 
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, będącej pod 

szczególną opieką i nadzorem ekipy Zio-
bry z Ministerstwa Sprawiedliwości. Misją 
tej uczelni jest – jak w maju ogłosił w „Na-
szym Dzienniku” wiceminister Marcin Ro-
manowski – poszukiwanie prawdy.
Romanowski nie przewidział wtedy, że 
niedługo sam będzie musiał się zde-
rzyć z tym, co głosi. A są to piękne sło-

wa o przyrodzonej godności człowieka, o niezbywalnych 
i przyrodzonych prawach człowieka, o standardach etycz-
nych itd. Bo jaka jest praktyka? Proponujemy wyjazd stu-
dentów SWWS z Romanowskim na czele na wschodnią 
granicę. Temat zajęć: „Godność człowieka, który nie urodził 
się w Polsce”. 

Piłkarz Sakiewicz
Ledwo w PZPN nastał Ce-
zary Kulesza, a już do pił-
karskiego kurnika wpuścił 
pierwsze lisy. Nalot polity-
ków na związek zaczął się od 
Komisji ds. Mediów i Marke-
tingu i od powołanego do 
niej Tomasza Sakiewicza 
z „Gazety Polskiej”. Blisko 
polityki jest też inny członek tej komisji, bardziej znany jako 
grabarz papierowego „Wprost”, czyli Michał Lisiecki. Do 
tego grona doszedł jeszcze szef sportu w TVP Kurskiego. 
I dla kontrastu Edward Miszczak z TVN. Pełnej listy na stro-
nie związku nie ma. Taka nowa tradycja. Piłkarskie media 
wyklęte.

Idźcie i gińcie
Ostrzegamy, że ten tekst jest tylko dla ludzi, którym nie 
zaszkodzi nawet tak piramidalna brednia. Cytujemy za pi-
sowskim tygodnikiem „Sieci” (braci Karnowskich): „Nisz-
cząc gotowość do ponoszenia ofiar, także ofiary życia, 
zwiększa się szansę, że trzeba będzie ginąć. W powsta-
niach ginęły dzieci oraz wnuki idiotów i tchórzy, którzy nie 
chcieli walczyć”.
Kim trzeba być, żeby idiotami i tchórzami nazwać ludzi, któ-
rzy nie poszli z gołymi rękami na czołgi? I nie złożyli ofia-
ry życia, by na ich śmierci tuczyła się teraz dojna zmiana. 
Armia pomyleńców, którzy karmią kolejne dzieci debilną 
misją walki na barykadach.
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Krzysztof Wyszkowski, mitoman Solidarności pre-
zentujący najbardziej prymitywną wizję historii, znany 
ze szkalowania ludzi, dorzucił kolejną brednię. Sani-
tariuszki z powstania warszawskiego porównał do 
hitlerowskiego zbrodniarza Dirlewangera. Jak na 
członka kolegium IPN przystało. 

134 tys. Polaków w wieku 18-25 lat jest zadłużonych 
na kwotę prawie 600 mln zł. A ponad 514 tys. osób 
w wieku 26-35 lat ma 5,5 mld zł długów.

Z 4 miesięcy w 2015 r. do 7,3 wzrósł średni czas 
trwania postępowań cywilnych w sądach rejono-
wych, a w sprawach cywilnych procesowych wzrósł 
z 10,3 do 14,8 miesiąca.

Zakonnik ze zgromadzenia werbistów o. Edward 
Konkol to kolejny duchowny, który działalność w za-
konie łączy z wykorzystywaniem seksualnym mło-
dych kobiet, także podopiecznych stowarzyszenia 
pomocowego Droga w Białymstoku, które prowadził.

Około 400 tys. osób może w Polsce chorować na 
schizofrenię. Niestety, leczy się mniej niż połowa. 

Państwowy Orlen ostro rywalizuje z państwową 
Pocztą Polską na rynku kurierskim. Orlen Paczka 
i Paczka w Ruchu rosną kosztem Poczty.

Od stycznia rodzice z dziećmi otrzymają nowe 
świadczenie. Będzie wynosiło maksymalnie 12 tys. zł 
na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. 
do 36. miesiąca życia, niezależnie od dochodów ro-
dziny, nie będzie też opodatkowane.

Siechnice w województwie dolnośląskim mają naj-
więcej urodzeń na 1 tys. mieszkańców. Z wynikiem 
21,7 to jedyna gmina w Polsce, która przekroczyła 
liczbę 20 urodzeń na 1 tys. mieszkańców. 

Dariusz Martynowicz, polonista z Małopolskiej 
Szkoły Gościnności w Myślenicach, został Nauczy-
cielem Roku 2021. Konkurs organizuje „Głos Nauczy-
cielski”. Więcej na s.15.

Stadion Narodowy w Warszawie nosi już oficjalnie 
imię Kazimierza Górskiego, legendarnego trenera, 
którego pomnik stoi przed wejściem na ten stadion. 

Polska jest potentatem na rynku wyrobów czeko-
ladowych. Największymi producentami w Europie 
są Niemcy (33%), Włochy (15,6%), Francja (9,2%), 
Holandia (9%) i Polska (6,7%). Wśród eksporterów 
z 2,7 mld dol. jesteśmy na czwartym miejscu na 
świecie.

35 zakładów produkuje w Polsce sprzęt AGD i za-
trudnia ponad 100 tys. osób. W 2020 r. wyproduko-
wano 24 mln sztuk dużego sprzętu, m.in. pralek, te-
lewizorów i lodówek, oraz 6 mln sztuk małego AGD.

FOT. YOUTUBE (2), MSZ.GOV.PL



Co w Polsce jest największą patologią?
Prof. Mirosław Karwat,
politolog, Uniwersytet Warszawski

Patologii mamy wiele, w tym tak po-
spolite, że aż nudne: kumoterstwo, ne-
potyzm czy tupolewizm, czyli kompletne 
lekceważenie procedur. Gdyby szukać 
cechy naszego społeczeństwa, która jest 
wyjątkowo toksyczna zarówno dla życia 
prywatnego, jak i publicznego, to wska-
załbym totalny brak autentyzmu w przeko-
naniach i decyzjach oraz sprzężoną z nim 
niespójność postaw. Trafnie ilustruje ją 
Wałęsowskie „jestem za, a nawet prze-
ciw” – to jest cały stereotypowy Polak. 
Gdy czytamy sondaże opinii czy rankingi 
zaufania i nieufności, a następnie porów-
nujemy je z wynikami wyborów, nic nie 
trzyma się kupy. Rozmawiamy, prowa-
dzimy interesy, umawiamy się na coś, 
a nawet regulujemy to porozumieniem 
albo ustawą, ale nikt nie wie, czym to na-
prawdę pachnie, bo nasze deklaracje są 
funta kłaków warte. Najjaskrawiej widać 
to w woltach polityków. W Polsce niemal 
z dnia na dzień z kosmopolity można się 
stać nacjonalistą, a po zmianie koniunk-
tury zrobić kolejnego fikołka. Co więcej, 
takie zachowania nikogo nie dziwią, uzna-

jemy je za przejaw naturalnych zdolności 
przystosowawczych: „wiedział, kiedy 
zmienić front”, „każdy orze, jak może”. 

Dr anna MatersKa-sosnowsKa,
politolożka, Uniwersytet Warszawski

Moją pierwszą myślą jest dwulico-
wość. Świetnym przykładem są politycy, 
którzy mają usta pełne frazesów, a robią 
to, co robią. Ogromna korupcja, nepotyzm 
i rozkradanie publicznego majątku odby-
wają się pod hasłem obrony ojczyzny. Za 
chwilę będziemy stawiać na wigilijnym 
stole dodatkowe nakrycie dla samotnego 
wędrowca, tymczasem ci, którzy teraz 
potrzebują naszej pomocy, śpią w lesie 
pod gołym niebem. Niby jesteśmy tacy 
dobrzy, mówimy o chrześcijańskim mi-
łosierdziu, a potrafimy wbijać słabszym  
nóż w plecy.

Michał sysKa,
Ośrodek Myśli Społecznej 
im. F. Lassalle’a

Myślę, że większość patologii w życiu 
społecznym skupia się jak w soczewce 
w ruchu samochodowym na ulicach i dro-
gach. Pogarda dla reguł i przepisów, brak 

wzajemnego szacunku, empatii i wyrozu-
miałości, agresja, idiotyczna manifestacja 
wysokiego statusu majątkowego (luksu-
sowe auta), nieodpowiedzialność, naduży-
wanie alkoholu i akceptacja społeczna dla 
takiego zachowania. Ceną tych skumulo-
wanych patologii jest zastraszająca liczba 
rannych i zabitych.

Czytelnicy PRZEGLĄDU  

Paweł stawicKi
Sprywatyzowany transport „publiczny” 

w postaci śmigających między pieszymi 
hulajnóg i ogromnej liczby samochodów, 
które jeżdżą dosłownie wszędzie, łącz-
nie z pędzeniem środkiem chodnika na 
pieszych i parkowaniem pod klatkami 
schodowymi. System ubezpieczeń niby-
-społecznych, nieludzki wymiar spra-
wiedliwości, zwany też wymiarem nie-
sprawiedliwości. Dysfunkcyjny system 
podatkowy. Rynek mieszkaniowy.

ewa augustyniaK
System edukacji, który w ogóle nie 

uczy myślenia.
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Not. Michał Sobczyk
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Robert Walenciak

Zbigniew Ziobro może błyszczeć. 
Ma 19 posłów i to jest jak polisa naj-
wyższej wartości. Bez tych posłów 
Jarosław Kaczyński nie miałby więk-
szości w Sejmie, co czyni Ziobrę nie-
tykalnym. Ale to dla niego za mało. 
Chce więcej, chce narzucać prawicy 
– jak to dziś się mówi – własną narra-
cję, polityczną agendę. I w ten spo-
sób budować swoją pozycję – więk-
szego pisowca niż PiS.

Jedna z tych politycznych wojen 
trwa od sześciu lat – to wojna o sądy. 
Ale teraz zaczyna ją przebijać inna – 
wojna z Unią Europejską. Zbigniew 
Ziobro angażuje się w nią coraz moc-
niej. Już nawoływał, żeby Polska nie 
przyjmowała pieniędzy z Funduszu 
Odbudowy, by ten projekt wetowa-
ła. Już nazywał premiera „miękiszo-
nem”. Ziobro widzi, że atak na Unię, 
jej zohydzanie, przynosi mu politycz-
ne korzyści. Spodziewajmy się zatem 
ciągu dalszego.

Szeryf Jarka

Na oficjalnej stronie interneto-
wej Solidarnej Polski, bardzo zresz-
tą ubogiej, mamy link „dokumenty 
do pobrania”. Jak się okazuje, te 
dokumenty to portrety działaczy 
SP, w formacie jpg. Inny link nosi 
nazwę „raporty”. To nazwa myląca, 
bo został tu zamieszczony tylko je-
den raport. Dotyczy on Funduszu 
Odbudowy Unii Europejskiej. Jego 
konkluzja jest prosta – Polska nie 
powinna z tych pieniędzy korzystać. 
A poza tym Unia tłumi aktywność 
gospodarczą swoich członków, 
więc poza nią Polska rozwijałaby 
się szybciej. 

„Polskie władze bezmyślnie i bez-
refleksyjnie przyjęły wszystko, co 
wcześniej wymyślili eurokraci i lide-
rzy decyzyjnych krajów UE – czyta-
my w raporcie, napisanym językiem 
skrajnych liberałów od Janusza Kor-
win-Mikkego. – Fundusz Odbudowy 
oznacza większą biurokrację, większą 
rolę państwa (sektora publicznego), 
ograniczenie mechanizmów rynko-
wych, większą ingerencję Brukseli 
w gospodarki państw członkowskich. 
To z kolei wywoła wzrost zadłużenia 
publicznego, spowolni odbudowę 
po koronakryzysie i zwiększy nieko-
rzystne zjawisko korupcji na styku 

Atak na Unię Europejską przynosi Ziobrze 
polityczne korzyści. On i jego partyjni 
towarzysze stają się twarzą polexitu 

ZIOBROexit
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publicznych pieniędzy i prywatnego 
biznesu”.

Nawiasem mówiąc, to śmieszne 
czytać taki raport na stronie partii 
walczącej jak lew o miejsca w spół-
kach skarbu państwa i frymarczącej 
milionami publicznych pieniędzy 
z Funduszu Sprawiedliwości.

Ale cel uświęca środki. Bo waż-
ne jest tu co innego – atak na Unię. 
A pod jakimi sztandarami, to mniej 
ważne. Solidarna Polska najgłośniej 
przecież krzyczy, że Polska na obec-
ności w Unii Europejskiej traci, że 
jest przez brukselskich urzędników 
szantażowana, że prowadzą oni prze-
ciwko nam wojnę hybrydową.

Premier Morawiecki może się 
zaklinać, że polexit to wymyślo-
ny przez Platformę fake news, ale 
i działania jego rządu, i działania 
Solidarnej Polski prowadzą właśnie  
w tym kierunku.

Dlaczego tak jest? O co chodzi? Ile 
w tym gry, a ile autentycznych prze-
konań? Jak to się dzieje, że mająca 
19 posłów partia, która, gdyby wy-
startowała sama, byłaby bez szans 
na przekroczenie progu wyborczego, 
trzęsie wielkim PiS?

Przez całe lata i Zbigniew Ziobro, 
i jego partia byli kojarzeni z jedną 
sferą działalności publicznej – z są-
dami i prokuraturą. Ziobryści doma-
gali się zaostrzenia kar, zwiększenia 
uprawnień organów ścigania. Na 
tym Ziobro zbudował na prawicy 
swoją popularność. Jako szeryf, 
który nigdy nie ustępuje. A w za-
sadzie nie szeryf, tylko posłuszny 
wykonawca woli wodza. Przykła-
dem tej postawy i towarzyszącej jej 
bezwzględności była sprawa Barba-
ry Blidy. Wiemy z zeznań przed sej-
mową komisją śledczą, że premier 
Jarosław Kaczyński organizował 
nocne zebrania w swojej kancelarii. 
Tam prokurator generalny Zbigniew 
Ziobro zapewniał, że ma przeciwko 
Blidzie mocne dowody, które po-
zwolą wyjść na innych, jeszcze waż-
niejszych polityków lewicy.

Skończyło się tragedią. Sprawa 
śmierci polityczki SLD nigdy nie zo-
stała do końca wyjaśniona, bo prze-
cież trudno uwierzyć, by Barbara 

Blida strzeliła do siebie, a potem wy-
tarła broń i schowała ją pod szlafrok. 
A te rzekomo mocne dowody Ziobry 
okazały się niczym.

I sprawa Blidy, i kilka innych zbu-
dowały obraz Ziobry jako postaci 
jednowymiarowej. To zresztą trwało 
dość długo, bo nawet sześć lat temu, 
gdy PiS organizowało swój pierwszy 
rząd, nikt sobie za bardzo nie wy-
obrażał, jaki inny resort niż Minister-
stwo Sprawiedliwości moż-
na ziobrystom zaoferować.

Dziś już nie ma z tym 
kłopotów. Zbigniew Ziobro 
szybko uczynił ze swojego 
ministerstwa bazę, która 
pozwoliła mu wskoczyć na kolejny 
poziom polityki.

Ministerstwo

Trzeba było ośmiu lat opozycji, by 
Ziobro ułożył sobie polityczny plan. 
Najpierw, gdy Beata Szydło komple-
towała rząd, Ziobro nie ustąpił na-
wet o krok i wywalczył Ministerstwo 
Sprawiedliwości. A potem na jego 
bazie zbudował swoją pozycję. Już 
nie szeryfa, ale lidera… No właśnie, 

jakiego lidera?
Po pierwsze, tego, który 

chce zrealizować reformę 
sądów. Było na to społecz-
ne przyzwolenie, Polacy 
oczekiwali, że wreszcie są-

dy zaczną szybciej działać, a wyroki 
będą zrozumiałe dla szerokiej pu-
bliczności. Okazało się jednak, że 
za hasłami usprawnienia pracy 
sądów, reformy itd. krył się 
prosty cel – żeby tamtych 
sędziów wymienić na 
swoich i zdemon-
tować mechani-
zmy, które chro-
niły sędziowską 
niezawisłość.

Tak wybuchła 
wojna o sądy, któ-
rą prawica prowa-
dzi od sześciu lat. 
Wojna nieudolna, 
ale – jak widać – nie 
jest to specjalnie 
istotne. Dla Ziobry 
ważne było, że to 
on jest twarzą pro-
jektu, generałem 
dowodzącym kampanią, 
on występuje w mediach 
i polaryzuje scenę.

Po drugie, Ziobro zrozumiał, że 
nie może być sam. Samotny szeryf 
budzi sympatię, ale szeryf z ekipą 
rewolwerowców budzi sympatię 
jeszcze większą. W Ministerstwie 
Sprawiedliwości, i to od razu na 
stanowiskach wiceministrów, poja-
wili się młodzi ludzie, pełni zapału 
i pozbawieni hamulców. Ekipę Zio-
bry opisywaliśmy już w PRZEGLĄ-
DZIE, więc tylko przypominamy 

nazwiska. To Jan Kanthak, Seba-
stian Kaleta, Marcin Warchoł, Mi-
chał Wójcik. A także Michał Woś, 
Patryk Jaki, Jacek Ozdoba, Janusz 
Kowalski…

W tej grupie tylko Warchoł i Wój-
cik mają powyżej czterdziestki. Jest 
ona w ogóle dość jednorodna, wszy-
scy bowiem prezentowali i prezentu-
ją podobną manierę – krytykowali 
swoich profesorów ze studiów, że 
wykładali złe prawo, przestarzałe, 
lewicowe. A gdy parę lat temu Ra-
da Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego odrzuciła 
kandydaturę Jana Kanthaka na asy-
stenta na tym wydziale, ten wołał 
w TVN o „dyskryminacji ze względu 
na to, że pracuje w Ministerstwie 
Sprawiedliwości”.

bliczności. Okazało się jednak, że 
za hasłami usprawnienia pracy 
sądów, reformy itd. krył się 
prosty cel – żeby tamtych 
sędziów wymienić na 

dowodzącym kampanią, 
on występuje w mediach 

Ziobro chce budować swoją pozycję 
pisowca większego niż PiS.

Solidarna Polska najgłośniej krzyczy, 
że Polska na obecności w Unii traci.
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Replikował mu wtedy członek 
rady wydziału prof. Jerzy Zajadło: 
„Panie Janie Kanthak – w związku 
z Pana wypowiedzią w programie 
»Tak jest« uprzejmie informuję, że 
Rada Wydziału PiA UG odrzuciła 
Pańską kandydaturę na stanowi-
sko asystenta nie z powodów poli-
tycznych, lecz z powodu Pańskich 
wątpliwych i bardzo niskich kom-
petencji naukowych. I tyle – Pańskie 
wypowiedzi w przestrzeni publicznej 
utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że nasza zbiorowa decyzja była ze 
wszech miar słuszna. Proszę więc 
zrezygnować z wszelkich własnych 
iluzji na ten temat”. 

Podobnych zderzeń ludzie z eki-
py Ziobry mieli więcej. Ale zupełnie 
nie zbijało ich to z tropu. Większość 
z nich to działacze prawicowych 
młodzieżówek, przyjęli prostą zasa-
dę: wywołujemy wojnę i stajemy na 
czele armii. Przejmujemy narrację. 
A w czasie wojny milczą muzy, mil-
czą prawa, liczy się odwaga.

Tak było w wojnie o sądy – gdy 
Ziobro nie pozwolił, by spór został 
wyciszony choćby na chwilę. Cały 
czas wołał, że walczy z „kastą”, z „sę-
dziowskim Bizancjum” i powstrzymu-
je „sędziowski zamach na demokra-
tyczny ustrój RP”. 

Trendsetterzy

Budując Solidarną Polskę, Ziobro 
postawił na młodych, ambitnych 
działaczy. Oni zaś postawili na niego, 

wiedząc, że przez struktury PiS prze-
bijaliby się latami.

Klasyczna jest tu kariera Michała 
Wosia, urodzonego w roku 1991. 
W 2014 r. był już radnym Racibo-
rza. A potem wystrzelił w górę jak 
rakieta – został doradcą ministra 
sprawiedliwości, szefem jego ga-
binetu, podsekretarzem stanu, mi-
nistrem w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, ministrem środowiska, 
a teraz jest sekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości. Gdyby 
chciał zaplanować karierę poprzez 
młodzieżówkę PiS, może byłby w za-
rządzie województwa śląskiego. 

Na to wszystko nałożyła się jesz-
cze jedna sprzyjająca okoliczność. 
Ziobryści politycznie dojrzewali 
w czasach późnego Tuska i Ewy Ko-
pacz, kiedy Platforma nie była już 
w stanie niczego z siebie wygenero-
wać. Była wyjałowiona programowo.

Na tym tle życie programowe pra-
wicy lśniło. PiS organizowało wielkie 
konferencje. Działały kluby, think 
tanki. Ale to wszystko się skończy-
ło, gdy PiS wzięło władzę, a działa-
cze zaczęli się układać na zdobytych 
posadach, rozgadane towarzystwo 
przestało wtedy być potrzebne. Sko-
rzystali z tego Ziobro i jego ludzie. 
Ich zasada działania była prosta: 

przejmujemy jakąś istotną, budzącą 
emocje sprawę, stajemy się adwoka-
tem jednej ze stron i jedziemy.

Pierwszą taką sprawą, w którą 
zaangażowali się liderzy Solidarnej 
Polski, była warszawska reprywaty-
zacja. Brylował tu Patryk Jaki, wów-
czas wiceminister sprawiedliwości, 
który nawet przedstawił własny pro-
jekt stosownej ustawy. Potem Jaki 
został szefem komisji weryfikacyjnej 
ds. reprywatyzacji. Badał, przesłu-
chiwał, towarzyszyły temu kamery. 
Efekt tych prac nie poraża. Projekt 
ustawy reprywatyzacyjnej przepadł, 
Kaczyński go nie podjął. Dorobek 

komisji weryfikacyjnej też jest nie-
duży. Owszem, podokuczano Han-
nie Gronkiewicz-Waltz, ale poza tym  
niewiele załatwiono.

Za to Jaki najpierw startował na 
prezydenta Warszawy, a potem, gdy 
przegrał w I turze z Rafałem Trza-
skowskim, znalazł się na liście do 
Parlamentu Europejskiego. I od roku 
2019 jest europosłem. Lans się udał.

Ekipa Ziobry poszła za ciosem. 
W wojnie kulturowej, którą prawi-
ca wytoczyła Polsce, ziobryści zna-
leźli się na czołowych miejscach. 
Pierwsi bronią Rydzyka i Radia Ma-
ryja, pierwsi atakują „ideologię gen-
der” oraz „ideologię LGBT”. A teraz 

Zbigniew Ziobro może liczyć na swoich 
współpracowników, m.in. Marcina 
Warchoła, Marcina Romanowskiego 
i Sebastiana Kaletę.

FOT. JACEK DOMIŃSKI/REPORTER, ANDRZEJ IWAŃCZUK/REPORTER

Mająca 19 posłów partia, która, startując sama, byłaby bez szans 
na przekroczenie progu wyborczego, trzęsie wielkim PiS.
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pierwsi atakują Brukselę i obecność 
Polski w Unii Europejskiej.

Nasz główny wróg

Jakiś czas temu można było się 
łudzić, że atak ziobrystów na Unię to 
w zasadzie przypadek, odprysk woj-
ny o sądy. Ponieważ unijne instytucje 
stanęły w obronie niezależności pol-
skich sądów, znalazły się na kursie 
kolizyjnym z Solidarną Polską. Ten 
konflikt wzmocniony został jeszcze 
innym sporem – między Zbigniewem 
Ziobrą a Mateuszem Morawieckim. 

Ale rychło się okazało, że dla Soli-
darnej Polski Unia Europejska stano-
wi znakomite pole do politycznej eks-
pansji. Dzieje się tak, ponieważ duża 
część polskiej prawicy jest wrogo 
nastawiona do Unii. Dla jednych to 
„eurokołchoz”, „eurosocjalizm” itd. 
Dla drugich – emanacja Cesarstwa 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
Tak o Unii mówił Lech Kaczyński…

Z jednej strony mamy zatem 
ideologiczne uprzedzenia, z drugiej 
– narodowe fobie. Do tego dorzucić 
można różne kompleksy, ożywia-
ne informacjami typu: Unia nas nie 
szanuje, Unia na nas zarabia. W ten 
sposób możemy zebrać kilkadziesiąt 
procent wyborców, do których prze-
mówi obietnica „twardego” postępo-
wania z Unią.

Ziobro i ziobryści na to stawiają. 
Jesteśmy więc świadkami ich wiel-
kiej antyunijnej ofensywy. Oni zresztą 
wierzą, że to im się opłaca. „Jestem 
przekonany, że ruch eurosceptycz-
ny będzie rósł. Nie wykluczam, że 
w ciągu najbliższych 10 lat kwestia 
referendum (w sprawie wyjścia Pol-
ski z UE – przyp. aut.) pojawi się na 
polskiej agendzie”, mówił niedawno 
poseł Janusz Kowalski. I, jak widać, 
bardzo pilnuje, by być politycznym 
beneficjentem tego wzrostu.

Oto zresztą wybór wypowiedzi 
Kowalskiego z ostatnich tygodni: 
• „Jeśli uznamy, że polskie intere-

sy nie mogą być zrealizowane przez 
Unię Europejską, bo UE ingeruje 
w polski porządek konstytucyjny, 
narzuca nam np. korzystanie z gazu 
zamiast polskiego węgla (...), to trze-
ba zadać sobie pytanie, czy UE jest 
dobrym miejscem dla Polski”. 
• „Jestem eurorealistą i zdecydo-

wanie odrzucam tę propagandę, że 
UE jest dobrym wujkiem. Unia nas 
łupi, czekają nas podwyżki cen energii 

i ciepła, miliardy złotych są wytransfe-
rowywane rocznie z polskich firm na 
jakieś parapodatki unijne”.
• „Będzie nam narzucona bardzo 

wroga ideologia gender, LGBT, rze-
czy, które są niegodne. Nie ma mojej 
zgody na to, żeby szantażować pol-
skie samorządy, które chronią pol-
ską rodzinę. Ideologia gender jest 
największym zagrożeniem dla dziec-
ka. Panowie Krzysztof Śmiszek czy 
Robert Biedroń wspierają postulaty 
adopcji dzieci przez pary homosek-
sualne. To jest właśnie ta ideologia”.

• „W 2003 r. zagłosowałem za 
wejściem Polski do UE. Gdyby dzisiaj 
było referendum, zagłosowałbym 
przeciwko wejściu do Unii, która ko-
jarzy mi się z ubóstwem energetycz-
nym oraz agendą gender i LGBT”.
• „Polska traci finansowo na 

członkostwie w UE (vide koszty po-
lityki klimatycznej). Niemcy, których 
partnerem nr 1 jest Rosja, rządzą 
w UE (vide Nord Stream). KE łamie 
unijne traktaty (vide ataki na PL). 
Czas na rzetelną ocenę, czy ścieżka 
brytyjska nie jest dla PL lepsza”.

Dość głośnym echem odbił się 
również niedawny raport, który zapre-
zentował Patryk Jaki. Według tego ra-
portu Polska straciła na członkostwie 
w Unii Europejskiej 535 mld zł. Raport 
Jakiego po stronie korzyści pokazuje 
bezpośrednie wpłaty do polskiego 
budżetu (593 mld zł), a po stronie 
strat – transfer zysków unijnych firm 
do krajów macierzystych (981 mld zł) 

oraz negatywny dla Polski bilans han-
dlowy wynoszący 147 mld zł. Łącznie 
więc jesteśmy 535 mld zł na minusie.

„Ważne jest to, byśmy mieli uczci-
wą dyskusję i uczciwe liczby”, mówił 
Patryk Jaki, prezentując raport. Tym-
czasem już parę godzin później wia-
rygodność owego dokumentu zosta-
ła zrównana z ziemią. Bo okazało się, 
że jego twórcy przeoczyli całą masę 
wskaźników – więc jeśli chodzi o pol-
ską obecność w UE, to jesteśmy nie 
535 mld zł na minusie, tylko prawie 
2 bln zł na plusie.

Ale przecież nie ma to większego 
znaczenia, mało kto ma głowę, by 
śledzić raporty i kontrraporty. Dla 
eurosceptyków konferencja Jakiego 
jest jak tlen, oni będą to powtarzać 
i w te liczby wierzyć.

Od tych działań nie dystansuje się 
Ziobro. „Obecność w Unii, ale nie za 
wszelką cenę”, mówi. Ubolewa, że 
unijne instytucje szantażują Polskę 
i chcą podważyć jej suwerenność.

I to się nie zmienia. Solidarna Polska 
ma wroga. Konsekwentnie przesuwa 
się na pozycje antyunijne, Zbigniew 
Ziobro i jego partyjni towarzysze stają 
się twarzami polexitu. To ma ich wy-
różniać, polexit ma być częścią woj-
ny kulturowej, na której czele chcą 
stanąć, to ma im zapewnić polityczną 
nieśmiertelność. Bo „ruch euroscep-
tyczny będzie rósł”. Z ich punktu wi-
dzenia gra jest warta świeczki.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl 

Z wielkim żalem żegnamy naszego Towarzysza

Profesora Pawła Bożyka
Byłego doradcę ekonomicznego Edwarda Gierka,

Przewodniczącego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego.

Rodzinie i Bliskim serdecznie współczujemy

W imieniu Ruchu – Adam Gierek, Maciej Gadaczek, Janusz Bandurski, Zenon Wasilewski

Ekipa Ziobry to Jan Kanthak, Sebastian Kaleta, 
Marcin Warchoł, Michał Wójcik, Michał Woś, Patryk Jaki, 
Jacek Ozdoba, Janusz Kowalski.
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Helena Leman

3 września w szkole podstawowej 
w Kostomłotach w województwie 
dolnośląskim na lekcji wychowania 
fizycznego uczeń spadł z drabinki 
i stracił przytomność. Chłopca pierw-
si reanimowali nauczyciele, następ-
nie lekarz z pielęgniarką, którzy do-
tarli do szkoły z pobliskiego ośrodka 
zdrowia. Ponieważ żadna karetka nie 
mogła dojechać na czas, do akcji ra-
towniczej ruszyli strażacy. Gdy mimo 
ich wysiłków chłopiec nie odzyskiwał 
przytomności, próbowano wezwać 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
z Wrocławia, lecz ono zostało wysła-
ne do innego zgłoszenia. Ostatecznie 
śmigłowiec LPR ściągnięto z Opola. 
Życia dziecka nie udało się uratować.

Prokuratura okręgowa ustaliła, 
że dziecko nie mówiło wcześniej 
nauczycielom, iż coś niepokojące-
go dzieje się z jego zdrowiem. Tak-
że kontrola dolnośląskiego kurato-
rium w szkole nie wykazała żadnych 
nieprawidłowości. 

Cisza nad wypadkami

W roku szkolnym 2019/2020 do-
szło do 22,5 tys. wypadków w szko-
łach i placówkach oświatowych; 
wypadków drogowych w 2020 r. 
było niewiele więcej – 23,5 tys., lecz 

w publicznej dyspucie bardziej na-
głośnione są te drugie. Bezpieczeń-
stwu dzieci i młodzieży w szkołach 
poświęca się jakby mniej uwagi.

Sytuacja medycyny szkolnej po-
gorszyła się po reorganizacji opieki 
zdrowotnej w 1999 r. Gdy wprowa-
dzono instytucję lekarza rodzinnego, 
z placówek oświatowych zaczęli zni-
kać dentyści, a pielęgniarki zaczęły 
przychodzić na godziny. Sprawie 
przyjrzała się Najwyższa Izba Kon-
troli, a 12 września 2019 r. weszła 
w życie ustawa o opiece zdrowotnej  
nad uczniami.

W raporcie NIK z 21 czerwca 
2018 r. czytam, że choć liczba wypad-
ków w szkołach z roku na rok maleje 
(w roku szkolnym 2014/2015 było 
ich ok. 71 tys., a w roku 2016/2017 

ok. 60 tys.), to nadal zdarzają się one 
zbyt często. Kontrolerzy ocenili, że 
duża liczba takich zdarzeń, szcze-
gólnie w szkołach podstawowych, 
wymaga stałej obecności w tych 
placówkach pielęgniarki, tak aby 
możliwe było szybkie udzielenie po-
mocy medycznej. Zmiany wymaga 
też czas pracy pielęgniarek w szko-
le, który obecnie zależy od liczby 
uczniów, a nie od planu lekcji.

Zauważono, że gabinety pomocy 
przedlekarskiej ma zdecydowanie 
więcej szkół w miastach, na wsi są 
one tylko w jednej trzeciej placówek. 
Uczniom często udzielano świadczeń 
zdrowotnych w miejscach do tego 
nieprzystosowanych.

W raporcie zwrócono poza tym 
uwagę na brak opieki stomatolo-
gicznej: „W szkołach znajduje się 
ok. 600 gabinetów stomatologicz-
nych. W naszym kraju ponad 50% 
dzieci w wieku trzech lat ma zęby 
z próchnicą. Odsetek uczniów szkół 
podstawowych w wieku 12 lat z co 
najmniej jednym zębem stałym usu-
niętym z powodu próchnicy sięga 
blisko 2%, a u młodzieży w wieku 
18 lat – blisko 9%”.

Dentysta mało dostępny

W 2017 r. na poprawę medycyny 
szkolnej zagwarantowano specjalne 
środki w budżecie państwa. Z tych 

Wypadków 
w szkołach jest 
niemal tyle co 

na drogach, ale 
o nich się nie mówi

Lekarza!

fot. Łukasz Cynalewski/agenCja gazeta

W niewielu szkołach 
uczniowie mogą 
korzystać ze szkol-
nych gabinetów 
stomatologicznych.
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funduszy zakupiono 16 dentobusów, 
po jednym na każde województwo. 

– Stomatolog przyjmie ucznia 
w gabinecie urządzonym w szkole 
albo w pobliskiej przychodni, z któ-
rą szkoła podejmie współpracę. 
W tym drugim przypadku uczeń 
będzie przyjęty poza kolejnością. 
Uzupełniającym sposobem zapew-
nienia świadczeń stomatologicz-
nych są dentobusy – zapewniała 
wiceminister zdrowia Józefa Szczu-
rek-Żelazko na konferencji prasowej 
29 sierpnia 2019 r., promując wspo-
mnianą ustawę.

Katarzyna Kubicka-Żach z biura 
komunikacji Ministerstwa Zdrowia 
w odpowiedzi na moje pytania pi-
sze, że według danych NFZ w 2019 r. 
ze świadczeń w dentobusach sko-
rzystało 81,7 tys. uczniów, w 2020 r. 
– 38,7 tys., a w okresie od stycznia 
do lipca 2021 r. – 30 tys. Tylko dol-
nośląski oddział NFZ nie ma umowy 
na udzielanie w nich świadczeń. Jed-
nak gdy sprawdzam rzecz w szko-
łach, już tak optymistycznie nie jest. 

– Dentobus? Pierwsze słyszę – dzi-
wi się pani w szkolnym sekretariacie. 
Jeden z pomorskich dyrektorów 
zna je tylko z zapowiedzi. – Pewnie 
kiedyś do nas jakiś dotrze – dodaje. 
Dyrektorka podstawówki z Warmiń-
sko-Mazurskiego nie słyszała, żeby 
w zaprzyjaźnionych szkołach był 
dentobus. Zresztą nie jest pewna, 
czy rodzice jej uczniów wysłaliby 
tam dzieci na leczenie, skoro nawet 
fluoryzację zębów zastopowali. – Te-
raz zgodnie z ustawą na wszystkie 
działania medyczne trzeba mieć zgo-
dę rodziców – tłumaczy. – To nie lata 
70. czy 80., obecnie każdy ma swo-
jego stomatologa, każdy jest gdzieś 
zapisany. Świadomość w tej kwestii 
ogromnie wzrosła.

Na pięć szkół z różnych woje-
wództw tylko w jednej był dento-
bus, i to dawno. Według wspomnia-
nej ustawy opiekę zdrowotną nad 
uczniami monitoruje wojewoda. 
Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy 
wojewody warmińsko-mazurskie-
go, zapytany o opiekę stomatolo-
giczną odpowiada: „W 41 szkołach 
w województwie funkcjonuje gabi-
net stomatologiczny, w 196 taki ga-
binet jest w podmiocie leczniczym 
w ramach umowy, w 58 jest den-
tobus. Brak umowy na realizację 
świadczeń stomatologicznych wy-
kazały 434 szkoły”.

Realizacja opieki zdrowotnej nad 
uczniami według ustawy spada na 
organy prowadzące szkoły, czyli na 
samorządy, a te nie odnoszą się do 
tego entuzjastycznie. – Skąd dyrektor 
szkoły ma wziąć stomatologa, któ-
ry przyjdzie pracować w gabinecie 
szkolnym? Kto ma zapłacić za wypo-
sażenie tego gabinetu? Ten projekt 
nie podaje źródła finansowania tych 
wszystkich zmian. Na stomatologię 
mamy coraz mniej pieniędzy prze-
znaczanych z NFZ, ale nawet tych nie 
wykorzystujemy, bo wyceny za pro-
cedury są tak niskie, że coraz mniej 
dentystów chce leczyć w ramach 
funduszu – podkreślał Marek Wójcik 
ze Związku Miast Polskich. 

Według Ministerstwa Zdrowia na 
podstawie danych NFZ w sierpniu 
2021 r. świadczeń stomatologicz-
nych udzielano w 749 szkolnych 
gabinetach.

Pielęgniarka na stałe to marzenie

W raporcie NIK czytam o braku 
zainteresowania samorządów wa-
runkami funkcjonowania pielęgnia-
rek w szkołach.

Dyrektorka szkoły na Kaszubach 
mówi, że gabinetu z prawdziwego 
zdarzenia u niej nie ma, jest prowizo-
ryczne pomieszczenie dla dochodzą-
cej pielęgniarki, słabo wyposażone. 
– Oczywiście są w nim podstawowe 
przedmioty, takie jak kozetka, termo-
metr, waga. Tak jest w większości 
wiejskich małych szkół – dodaje. 
– Ale radzimy sobie, w poważnych 
wypadkach wzywamy pogotowie, 
w innych dzwonimy do rodziców, by 
odebrali chore dziecko.

Podobnie jest w gminnej podsta-
wówce za Elblągiem. – Pielęgniar-
kę obecną na stałe w szkole na wsi 
spotkałam ostatni raz w latach 90., 
gdy zaczynałam pracę – wyjaśnia 
jej dyrektorka. – Rano zajmowała 
się dziećmi, po południu świadczy-
ła usługi miejscowej ludności: ro-
biła zastrzyki, odwiedzała chorych, 
pobierała krew do badań. Fajnie 
to wszystko się sprawdzało. Obec-
nie pielęgniarka przychodzi do nas 
dwa razy w tygodniu z miejscowego 

ośrodka zdrowia, który jest nieda-
leko szkoły. Gdy jakiś uczeń źle się 
poczuje, nie wolno nam podać żad-
nych leków, trzeba tylko czekać na 
przyjazd rodziców. W sytuacjach 
zagrożenia życia wzywamy pogoto-
wie, nigdy nie odmówiło przyjazdu. 
Każdy pracownik szkoły ma prze-
szkolenie z pierwszej pomocy.

W zespole szkół średnich w By-
towie uczy się ponad 600 osób. Pie-
lęgniarka jest tu we wtorki, czwartki 
i piątki. W pozostałe dni obsługuje 
inną szkołę.

– Pielęgniarka na stałe to nasze 
marzenie, w tak dużej placówce po-
trzebna jest codziennie – podkreśla 
jeden z dyrektorów. – Bywają różne 

zdarzenia, zwłaszcza na lekcjach wy-
chowania fizycznego. Ktoś poczuje 
się słabiej, potknie czy pośliźnie. Na 
początku września zaszczepionych 
u nas było 26% uczniów, podjęliśmy 
działania promujące szczepienia 
i zgłosiło się ok. 80 chętnych. Takie 
prozdrowotne akcje edukacyjne po-
winny prowadzić higienistki czy pie-
lęgniarki stale, także na inne tematy, 
ale nie mają na to czasu. Ustawa 
mówi o integracyjnej roli pielęgniarki 
szkolnej, ale jak to zrobić?

W Zespole Szkół Agrotechnicznych 
w Słupsku, liczącym ok. 900 uczniów,  
od razu łączą mnie z gabinetem pie-
lęgniarskim, jednak nikt nie odbiera. 
W sekretariacie tłumaczą, że pielę-
gniarka pewnie prowadzi zajęcia. 
W tej szkole jest codziennie.

Medycyna szkolna  
jak sierotka Marysia

– Etat przeliczeniowy pielęgniar-
ki to obecnie od 880 do 1,1 tys. 
uczniów – mówi Małgorzata Woj-
ciechowska, prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Pielęgniarek Medy-
cyny Szkolnej. Prowadzi w Szczeci-
nie zakład medyczny zatrudniający 
42 pielęgniarki szkolne, które pra-
cują w jednej lub w dwóch szko-
łach w mieście. – Nie obsługujemy 
terenów wiejskich, tam pielęgniarka 
odwiedza nawet pięć szkół tygodnio-
wo, każdego dnia inną – zaznacza. 
– Do podstawowych obowiązków 

W roku szkolnym 2019/2020 doszło do 22,5 tys. wypadków 
w szkołach i placówkach oświatowych.
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pielęgniarki szkolnej należy prowa-
dzenie działań profilaktycznych, ta-
kich jak profilaktyka fluorkowa od 
I do VI klasy sześć razy w roku, testy 
przesiewowe co trzy lata. W Szczeci-
nie prowadzony jest też program po-
lityki zdrowotnej finansowany przez 
miasto. Za pomocą odpowiedniego 
sprzętu wykonujemy badania. Dzie-
ci, u których zostanie zdiagnozowana 
nadmierna masa ciała, są przez eks-
pertów z Uniwersytetu Medycznego 
i Uniwersytetu Szczecińskiego kwa-
lifikowane do rocznej opieki, gdzie 
są konsultacje lekarskie, dietetyczne, 
psychologiczne, ze specjalistą od 
aktywności fizycznej oraz warsztaty  
dla rodziców.

Portal MedExpress podaje, że pol-
skie dzieci tyją najszybciej w Europie, 
że grozi im kalectwo, jeśli nie będą 
miały codziennej porcji ruchu. Tym-
czasem rodzice zwalniają je z lekcji 
wychowania fizycznego, a chodzenie 
do szkoły na piechotę to już nawet 
na wsi historia. Po południu dzieci są 
wożone na dodatkowe zajęcia i ko-
repetycje, więc na zabawy na świe-
żym powietrzu czasu jest niewiele, 
do tego dochodzi nieprawidłowe 
odżywianie. Owszem, są wdrażane 
programy i akcje mające to zmienić, 
ale efekty przynoszą mizerne. W ma-
łych szkołach wiejskich, z którymi się 

kontaktowałam, na szczęście są jesz-
cze prawdziwe stołówki.

Małgorzatę Wojciechowską nie-
pokoi też sprzeciw rodziców wobec 
objęcia dziecka profilaktyczną opie-
ką zdrowotną w szkole: – Na razie 
są to pojedyncze przypadki, wielkie-
go dramatu nie ma, choć tendencja 
jest rosnąca. Rodzice tłumaczą, że 
rezygnują z opieki, gdyż obawiają 
się, że dziecko zostanie na siłę za-
szczepione przeciw covidowi. Chcę 
podkreślić, że nie ma takiej możli-
wości, szczepienia wykonywane są 
przez specjalne zespoły, które mają 
umowy z NFZ. Pielęgniarka szkolna 
nie wykonuje żadnych szczepień. 
A badania przesiewowe są ważne, 
wykrywają wady postawy, wzro-
ku, słuchu, problemy z wagą i inne 
schorzenia. Wcześnie wykryte wady 

można szybko skorygować w okre-
sie rozwojowym.

Z informacji Ministerstwa Zdrowia 
w roku szkolnym 2019/2020 opieką 
profilaktyczną objęci byli ucznio-
wie łącznie ponad 17,5 tys. z 24 tys. 
szkół, z czego ponad 12,6 tys. w ga-
binetach szkolnych.

W 2019 r. średnia wieku pielęg- 
niarek szkolnych wynosiła 56 lat. 
W województwie pomorskim niemal 
połowa pielęgniarek ma uprawnie-
nia emerytalne. W najtrudniejszej 
sytuacji są pielęgniarki na kontrak-
tach. Muszą same doposażać swoje 
gabinety, sfinansować wyposażenie 
apteczki, zakupienie fluoru i szczote-
czek, papieru na dokumenty… „Zysk 
mają taki jak sierotka Marysia pasąca 
gąski”, czytam na MedExpress.pl.

Psychiatria – program 
to nie wszystko

Stała obecność pielęgniar-
ki w szkole gwarantuje nie tylko 
profilaktykę. Podczas wywiadów 
pielęgniarskich wychwytuje się 
schorzenia fizyczne, ale i proble-
my psychiczne, których liczba 
rośnie. O zapaści psychiatrii dzie-
ci i młodzieży słyszy się od lat, od 
2014 r. cyklicznie ponawiane są ape-
le do decydentów. 

We wrześniu 2019 r. wszedł 
w życie nowy, trójpoziomowy mo-
del ochrony zdrowia pacjentów nie-
pełnoletnich: I poziom to budowa 
ośrodków środowiskowej pomocy 
psychologicznej i psychoterapeu-
tycznej, II poziom to oddziały dzien-
ne, gdzie pracować będzie lekarz 
psychiatra, III poziom to leczenie 
stacjonarne w ośrodkach wysoko-
specjalistycznych. Ideą modelu, jak 
wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, jest 
wczesna reakcja na pojawiające się 
problemy, która pozwoli uniknąć ho-
spitalizacji, co często jest trudnym 
doświadczeniem dla młodej osoby.

Zdaniem resortu zdrowia w Pol-
sce działa 317 ośrodków I poziomu, 
a 67% dzieci i młodzieży mieszka 
w powiatach mających dostęp do 
takiego ośrodka.

– Według mojej wiedzy – mówi 
dr Izabela Łucka, pomorska konsul-
tant wojewódzka w dziedzinie psy-
chiatrii dziecięcej – tych 317 ośrod-
ków I poziomu jeszcze nie ma. Na 
przykład w naszym województwie 
miało być docelowo 31, a jest 25. 
Trwają opóźnione przygotowania do 
rozpoczęcia uzupełniającej proce-
dury konkursowej dla poziomu I, jak 
również dla potencjalnych świadcze-
niodawców z poziomu II i III. W wo-
jewództwie pomorskim funkcjonuje 
jeden oddział dzienny w Gdańskim 
Centrum Zdrowia w Nowym Por-
cie. Powinno takich oddziałów być 
15, aby stanowiły realną możli-
wość intensywnego leczenia dzieci 
i młodzieży. O ile wiem, postępo-
wania konkursowe nie zakończyły 
się sukcesem z powodu niedosta-
tecznego finansowania i trudności  
z pozyskaniem kadry.

Jak podają ogólnopolskie staty-
styki policyjne, w latach 2013-2019 
przyrost liczby samobójstw dzieci 
i młodzieży w wieku 13-18 lat wy-
niósł 134%. W 2019 r. na Pomorzu 
było 68 zgłoszeń o próbach samo-
bójczych i pięciu samobójstwach, 
w roku 2020 prób było 83 i pięć osób 
odebrało sobie życie, a w pierw-
szym kwartale br. były 22 próby 
w Gdańsku. 

– Zarówno próby, jak i dokona-
ne samobójstwa są dramatycznym 
świadectwem cierpienia młodego 
człowieka i poczucia bezradności 
w sytuacji jakiejś osobistej tragedii, 
a zarazem dowodem, że my, dorośli, 
nie byliśmy dla niego dość dostęp-
ni i wiarygodni, żeby zwrócił się do 
nas o pomoc. Nie było nikogo w do-
mu ani w szkole, ani w żadnej innej 
instytucji, kto w jego doświadczeniu 
byłby w stanie konstruktywnie mu 
towarzyszyć. Potrzebna jest edu-
kacja dorosłych, dzieci i młodzieży, 
programy profilaktyczne, ośrodki 
specjalistyczne dostępne w sytu-
acjach kryzysowych, hostele, w któ-
rych młody człowiek mógłby się 
schronić. Trzeba współpracy mię-
dzyresortowej: resortów zdrowia, 
edukacji, sprawiedliwości, rodziny 
i polityki społecznej – podsumowuje 
dr Izabela Łucka.

Helena Leman
h.leman@tygodnikprzeglad.pl

PS Resort edukacji na moje pytania 
nie odpowiedział.

Skąd dyrektor szkoły ma wziąć stomatologa, 
który przyjdzie pracować w gabinecie szkolnym? 
Kto ma zapłacić za wyposażenie tego gabinetu? 


