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Wojna hybrydowa w PiS

Nie maleje histeria wokół tego, co się dzieje na gra-
nicy z Białorusią. Propaganda rządowa ciągle dmie 
w tę trąbę, bo większość ludzi kupuje brednie 

o wojnie, wielkim zagrożeniu i bohaterskich obrońcach 
ojczyzny. A czym można skuteczniej straszyć społeczeń-
stwo jak nie wojną hybrydową? Nowym narzędziem bu-
dzenia lęku. Tym lepszym, że mało kto wie, co to jest ta 
nowa wojna. I to się nie zmieni. Bo nawet eksperci nie 
są zgodni w opisie wojny hybrydowej. Za to efekty tej 
zmasowanej kampanii propagandowej już są. Obrzydliwe 
i barbarzyńskie. Coraz powszechniej i bez śladu zażeno-
wania mówi się, że z ciapatymi trzeba zrobić porządek. 
Łącznie ze strzelaniem do nich jako dopuszczalnym spo-
sobem bronienia granicy.

A im więcej takich okropnych słów, tym bardziej zacie-
ra się różnica między ludźmi po obu stronach granicy. Ci 
nie nasi są odzierani z godności. Jako ONI nie zasługu-
ją na nasze współczucie i choć trochę pomocy. Są bez-
imiennym wrogiem. I to niezależnie od tego, czy uciekając 
przed reżimami, ratują życie swoje i rodzin, czy też chcą 
sobie poprawić byt ekonomiczny. Tak jak to wcześniej 
zrobiły miliony Polaków życzliwie przygarnianych na ca-
łym świecie. A nasi współcześni? Wstyd patrzeć i słuchać.

Dobrowolnie, choć pod wpływem propagandy, mó-
wimy o wojnie z każdym, kto puka do naszych bram. 

Udajemy, że nie widzimy, jak rządząca prawica żeruje 
na koszmarnych wspomnieniach Polaków po minionych 
wojnach.

A przecież to, co się dzieje na granicy z Białorusią, 
jest wojną tylko w głowach polityków PiS i najgorliw-
szych propagandystów władzy. Jak porównać mobi-
lizację kilkudziesięciu tysięcy mundurowych z zagro-
żeniem, jakie może sprawić parę tysięcy migrantów 
z rodzinami? 

Prawdziwe wojny to najtragiczniejsza część historii 
świata. Najokropniejsze doświadczenie ludzkości. A czas 
pokoju to tylko krótkie przerwy. Teraz też trwają lokalne 
wojny. Giną tysiące ludzi. I jeśli coś się zmienia, to tylko 
przyczyny, dla których zaczynamy się mordować. 

I co? Żadnych wniosków. Znowu zaczynają się konflik-
ty, od których niedaleko do prawdziwych wojen.

A wojna hybrydowa? Jeśli ktoś chce pojąć, jak ona 
może wyglądać, nie musi jechać na granicę. Wystarczy 
zobaczyć prawdziwą wojnę hybrydową w PiS. Ileż tam 
jest grup i interesów. Ile podchodów do ucha prezesa. Ilu 
złodziei z Matką Boską i ojczyzną na ustach. Ilu głupków, 
którzy, choć z trudem nauczyli się obsługiwać maszynkę 
do głosowania w Sejmie, świetnie wiedzą, jak urządzić 
rodzinę i kumpli. Prawdziwa wojna hybrydowa. Chaos 
i gra w jednym.

EWA LIPSKA, poetka
„Nie pozwolimy na okupację brukselską!”, 
woła polityk, a ludowe przysłowie dodaje: 
„Polska z Unii, Europie lżej”.
„Kraków”

BYUNG-CHUL HAN, z
Smartfon stał się obiektem kultowym. 
Ciągle trzymamy go w ręce, jak kiedyś 
różaniec. A „lajki” są jak „amen”.
„Forum”

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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o ik  i y es  ie ik io y 
Wojny toczą się, od kiedy ludzkoś  uznała, że 

coś jest warte więcej niż coś innego. czy to żyzna 
gleba, czy dobra kopalne, określony sektor gospo-
darki bąd  dostęp do tras tranzytowych wiedzy, 
danych i towarów. Interesy jednych godzą w inte-

resy drugich. Problem w tym, że zmienia się de nicja kon iktu inte-
resów, a że ludzie bardziej mężczy ni, bo poza paroma wyjątkami 
to oni historycznie dominują w polityce  lubią gro nie brzmie  lub 
po prostu lubią mit wojska, wszelkie rywalizacje interesów stają 
się obecnie „wojnami”. Zimnymi lub gorącymi. Prawda zaś jest 
taka, że gospodarka uSA bez dóbr i kapitału z chin nie pociągnie, 
chińczycy zaś bez tego rynku zbytu i wiedzy też sobie niezbyt po-
radzą. Toteż pokrzyczą sobie w sprawie Tajwanu, jak to robią co 
jakieś  lat, uSA zaparkują przy wyspie swoją otę i wszyscy 
będą zadowoleni. Twardogłowi z tego, że poszumieli, a zwolennicy 
pokoju – że nie doszło do wojny. Kon iktu unikną, bo ani jedni, 
ani drudzy nie mogą sobie na niego pozwoli . Wbrew retoryce 
interesy wygrają.

Bartłomiej Bednarz

kry a 
biorąc pod uwagę głowy do interesów mi-

łościwie nam panujących, obawiam się, że z za-
sobami, o których mówi pro . Stanisław Speczik, 
skończy się tak jak z zasobami koltanu w Kongu. 
Tam za grosze górnicy go wydobywają, a zagra-

niczne koncerny zarabiają na rudzie krocie, sprzedając ją na ryn-
kach zachodnich i azjatyckich. Michał Czarnowski

D a ze o Pi  i  ymy a ko e y  ro  
i ko e e kr a y  

To charakterystyczne dla totalitar-
nych dyktatur. Gdy sypią się sprawy we-
wnętrzne – bo drożyzna, in acja, rosnące 
ubóstwo sporej części ludności, proble-
my z pandemią, totalna porażka w poli-
tyce międzynarodowej – trzeba znale  
kozła o arnego i zwali  na niego wszelkie 
niepowodzenia.

Bogumił Woźniakowski
•

Dla tego samego powodu, dla którego opozycja wymyśliła 
w Polsce dyktaturę i dyktatora, którym jest rzekomo Jarosław 
Kaczyński. To narracja kierowana do własnego elektoratu. 
Taką ma np. Kon ederacja ze swoim przekazem antyszcze-
pionkowym. yjemy w świecie postprawdy czy raczej su-
biektywnych aktów, wygrywa ten, kto potra  sprawniej do-
trze  do społeczeństwa ze swoim przekazem. To jest cechą 
demokracji liberalnej – wszystko kupuje się jak towar, rów-
nież polityków i akty. Taki trochę Matri , życie we własnych 
światach in ormacyjnych.

Paweł Stawicki
•

To jest kwintesencja ich istnienia. Zabra  im wroga i krucja-
tę, a okaże się, że nie mają nic do powiedzenia. Mam na myśli 
prominentów tego ugrupowania, bo elektorat jest przekonywa-
ny o kolejnych zwycięstwach odniesionych dla jego dobra.

Zbigniew Derejski

zdjęcie tygodnia

FOT. SPUTNIK/EAST NEWS

Migranci w centrum logistycznym w Bruzgach po białoruskiej stronie granicy. Reżim Łukaszenki, zezwalając na dostęp 
dziennikarzy do strefy przygranicznej, sprawnie kreuje własny przekaz medialny.



Bielan – tatuś Mejzy
coś się z nami porobiło, bo ile razy sły-
szymy o łukaszu Mejzie, samochwale, 
który opowiada, że na nim wisi cały 
rząd, widzimy Adama bielana. cynicz-
nego cyngla Kaczyńskiego, który wy-
dusił na prezesie posadę wiceministra 

sportu dla tegoż Mejzy. Za to, że rozwalił Gowinowi partię, wystawił 
Kaczyńskiemu mocno cuchnący rachunek. I znowu potwierdziło się 
to, co o bielanie mówił Robert Anacki były wiceprezes Porozumie-
nia . A mówił, że „jest to gnojowy polskiej polityki, który za jedynkę 
do Parlamentu Europejskiego i utrzymanie wpływów na rozdawanie 
stanowisk rozbija partie koalicyjne”. A Mejza  To nie wpadka. u bie-
lana to norma. Sam przecież ogłosił w tygodniku „Sieci”: „Mamy 
jeszcze dużo zapału do rządzenia”. I niejednego Mejzę. 

Bratnia pomoc
bajcarze z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
lubią się chwali  każdym poparciem zagranicy 
dla działań polskich władz na granicy z biało-
rusią. Zdarza się jednak, że mimo zgłoszenia 
chęci pomocy MSZ milczy jak słup graniczny. 
ciekawi nas, co MSZ odpisało ukraińskiemu 
Korpusowi Narodowemu, który bardzo chce broni  naszych granic.
Neonaziści, odwołujący się do tradycji III Rzeszy i ukraińskich jed-
nostek SS, walczyli już w Donbasie. Polakom zaproponowali „rozwa-
żenie możliwości zaangażowania ukraińskich ochotników, członków 
naszego ruchu, mających doświadczenie w działaniach bojowych, 
w roli doradców i instruktorów szkolenia bojowego personelu do 
przeciwdziałania hybrydowej agresji R na granicy białorusi i Rze-
czypospolitej”.
Jak to mówią – pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś.

Barbara Nowak z brzytwą na „Dziady”
Od wygłupu do wygłupu. Szlak bojowy barbary Nowak to wiele 
potyczek. Z rozumem. A nie jest to jej mocna strona. Małopolska 

kurator oświaty z nominacji PiS woli sięga  
po brzytwę niż do głowy. Nawet jeśli pisze 
o sztuce teatralnej, to językiem koresponden-
ta wojennego. Nowak z bogiem na ustach, 
wręcz jako wice Pan bóg, w organie Rydzyka 
tak miłosiernie opisuje „Dziady” Mai Kleczew-
skiej: „b. prymitywna karykatura i zbezczesz-

czenie Mickiewicza. Kon abulacja, antykultura i antysztuka. brzydota, 
prostactwo, blu nierstwo i zohydzanie Polski”. u  Po takiej recenzji 
młodzież wali do Teatru im. Słowackiego jak nigdy.

Mioduski jak Kali
Na tego słonia w składzie porcelany zawsze 
można liczy . Kolejny pokaz niezdarności 
Dariusza Mioduskiego, właściciela legii 
Warszawa, to wyciąganie trenera z Rakowa 
częstochowa. W trakcie sezonu Mioduski 
ogłosił, że nowym trenerem legii będzie 
Marek Papszun. Władze i piłkarze Rakowa dowiedzieli się o tym 
z gazety. Jak im się będzie grało, gdy podobno Papszun jest już 
dogadany z Mioduskim  Z tym Mioduskim, który zwalnia trenerów 
taśmowo, a klub ma już mocno zadłużony. czysta paranoja. Z nie-
panującą nad emocjami pleciugą w roli głównej. Mioduski pewno 
myśli, że jest jak ten Kali – jak on ukraś  krowę, to dobrze. Myli się. 
W lidze ma już wszędzie przerąbane.

PRZEbłyski
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7,7  n a   a z e  e   n en -
an   000   n  z e e n  A jak 

Glapiński zostanie prezesem NbP na drugą kadencję, to 
będą dwucy rówki.

n ze  a zn  an ł  z   a e 
z ze e  bo jak traktowa  jego słowa: „by podejś  

jak najrozsądniej, rozważając wszystkie za i przeciw”  
Kieszonkowy prezydent, to i lilipucie myśli.

z a ał a  z Sądu Rejonowego dla War-
szawy ródmieścia azał  e e a n   

e e  z , a  e  na e a  a e-
 e e e    z  Wyrok jest 

nieprawomocny. uczciwi dziennikarze protestują.

ał z  n e n e  a an  a -
e  a    z an z ał n  a 

n n a n  z e e  5 0 n zł  
Pieniądze dostały wsie i gminy, w których poziom za-
szczepień jest rekordowo niski. Decydowało poparcie 
wyborcze dla PiS.

 e  an  n e a an  ez ze n  e e -
e  z za na e e  na e  a a-
e  Całe ,5   z   a n a e  Pa-

todeweloperka już pracuje nad lokalem dla stojących.

  n a  zał ł   za an

z e  a ,7  n, z a  ne 
  zł na e  ana za ne  Najbardziej tych 

środków potrzebują gminy wiejskie, gdzie tylko  
mieszkańców ma wodociągi i kanalizację.

an a en a z ała    ea a ne  
a z zen a z enn a z   a   en  
e  za ne n a a e

az  z e z z e z n   z a  z -
ał ze an  na a  z an z ane  zez  
n  za na   n zł  Wcześniej jej „Girl in blue” 

sprzedano w Nowym Jorku za ponad  mln zł, a „Gro e” 
za prawie ,  mln zł.

z z  e z z ał a ea e  a  -
e a e   n ze a  a e za przyznawanej 

przez zielonogórski oddział Związku literatów Polskich 
oraz Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. 

e ł  a  a e  C  n e  0   e-
 na e e  za z za  a , przed Krako-

wem i Wrocławiem. 

en  łe ,   7 a   na ze e łe a 
z a   n e a  e z e a -

, z ał ł e  

,  n az  zan   0   e e e  
e  W systemie odnotowano ponad  tys. użyt-

kowników.

FOT. YOUTUBE (3), FACEBOOK
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Kto powinien ponieść odpowiedzialność 
za nadmiarowe zgony podczas pandemii?

PROF. JACEK WÓDZ,
socjolog, Uniwersytet Śląski

Na pewno ci, którzy są odpowiedzialni 
za politykę zdrowotną i bezpieczeństwo 
kraju. Odpowiedzialnoś  polityczną za nad-
miarowe zgony podczas pandemii oczy-
wiście powinien ponieś  minister zdrowia. 
Jeżeli chodzi o ewentualną odpowiedzial-
noś  karną, bo i taka by się przydała, trzeba 
by przeprowadzi  dochodzenie i zobaczy , 
kto, kiedy i o czym decydował. Postępo-
wanie wobec antyszczepionkowców zależy 
od polityki rządu, a przede wszystkim od 
ministra zdrowia. W moim przekonaniu 
powinno się zrobi  podobnie jak w wielu 
innych krajach Europy Zachodniej – ci, któ-
rzy nie są zaszczepieni, nie mają wstępu do 
określonych miejsc ani prawa do pewnego 
typu kontaktowania się. Wśród antyszcze-
pionkowców zdecydowaną większoś  sta-
nowią zwolennicy PiS, a ta partia nie chce 
straci  elektoratu, dlatego nie wprowadza 
obostrzeń dla niezaszczepionych. Jest tyle 
przykładów z Europy Zachodniej, jak postę-
powa  w takich sytuacjach, że nie ma co 
wymyśla  szczególnych rozwiązań. Trzeba 
po prostu powtórzy  te, które sprawdzają 

się na świecie. Niestety, u nas polityka do-
minuje nad dbałością o zdrowie obywateli.

GILBERT KOLBE,
rzecznik prasowy Białego Miasteczka 2.0

Organizatorzy systemu opieki zdrowot-
nej, a także osoby decydujące na szcze-
blach województw, które oddziały w szpi-
talach będą przekształcane w co idowe, 
jak będzie wyglądała tam opieka zdrowot-
na, np. pod względem liczby personelu. 
I trudno nie dostrzec, że pewne decyzje 
są podejmowane zbyt pochopnie czy bez 
rozeznania w terenie. Przekwali kowując 
kluczowe oddziały na co idowe, pozba-
wia się pacjentów nieco idowych opieki 
zdrowotnej.

Po pandemii powinny powsta  spe-
cjalne komisje śledcze, które wyciągałyby 
konsekwencje, prawdopodobnie cywilne, 
wobec osób decydujących o ochronie zdro-
wia w czasie zagrożenia. Karą mógłby by  
zakaz sprawowania unkcji publicznych. To 
doś  daleko idąca restrykcja, ale w sytu-
acji gdy mamy ok.  tys. nadmiarowych 
zgonów, trudno broni  nieprzemyślanych 
decyzji Ministerstwa Zdrowia i marszałków 

oraz ich reakcyjnego działania. był czas, 
aby przygotowa  się na kolejną alę, ale 
znowu nic nie zostało zrobione.

 ,
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Warszawie

To zły moment na takie pytanie, bo je-
steśmy w środku wojny. Teraz ktoś powi-
nien podnieś  rękawicę, ale nie dzieje się 
nic. Rządzący nie tyle udają, że nie ma pro-
blemu, ile – w mojej ocenie – podjęli świa-
domą decyzję, kładąc na jednej szali jakoś  
życia obywateli, czyli kolejny lockdown, 
a na drugiej nadmiarowe zgony. Ze strony 
ministerstwa słyszymy, że dokładają łóżek 
dla zakażonych, a wiceminister Kraska 
mówi, że nie można narzuci  obostrzeń, bo 
Polacy mają gen buntu. Pomagając w po-
wiatowym szpitalu, widzę, jak na oddział 
zgłaszają się zakażone całe rodziny. Pytani, 
dlaczego się nie szczepili, odpowiadają, 
że nie wierzyli w wirusa albo przeczytali 
w internecie, że to spisek. Szukając od-
powiedzialnych, warto zada  pytanie, co 
wpłynęło na to, że ludzie się nie szczepili.
 Not. Kornel Wawrzyniak
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Beata Igielska

Na początku listopada minister 
Adam Niedzielski stwierdził   cież-
ka wzmacniania restrykcji wydaje 
się mało skuteczna w Polsce. Po-
winniśmy egzekwować te obowiązki 
i tę dyscyplinę, która już w tej chwi-
li powinna obowiązywać, ale nie 
obowiązuje.

Panowie z ady mogą się rozejść. 
Szkoda ich czasu, i tak rząd ich rad 
nie słucha  ada to listek figowy 
pisowskiej władzy  orban prof. 
Andrzej orban, konsultant krajowy 
w dziedzinie chorób zakaźnych, głów-
ny doradca prezesa ady Ministrów 
ds. CO ID , przewodniczący ady 
Medycznej  przyp. red.  kieruje się 
politycznymi interesami rządu i PiS, 
a nie potrzebami medycznymi , piszą 
internauci o adzie Medycznej przy 
premierze. Ostro, z przesadą.

Dlatego prof. rzysztof Simon, 
członek ady, ordynator I Oddziału 
Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym we Wro-
cławiu, nie zgadza się z osądem, że 
rząd nie ustosunkowuje się do jej 
rekomendacji.  One się przebijają, 
jeśli chodzi o zasady prowadzenia 
szczepień i jeśli chodzi o określone 
restrykcje. Natomiast od pół roku 
kompletnie nie przebijają się, jeśli 
chodzi o ograniczenie aktywności lu-
dzi, szczególnie niezaszczepionych, 
w miejscach publicznych. Jest dziwna 
moda  zajmujemy inne oddziały, po-
większamy liczbę łóżek, angażujemy 
wszystkich lekarzy do walki z co i-
dem, natomiast nie zmniejszamy na-
pływu pacjentów. To zupełny absurd. 
Przy takim podejściu łóżka można so-
bie ustawić do bieguna północnego. 
Tylko jak i kim zapewnić opiekę me-
dyczną? Zostaną sami umierający bez 
pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej  
 denerwuje się profesor.

Uważa, że trzeba pójść w drugą 
stronę, ale restrykcje muszą być zro-
zumiałe dla społeczeństwa i akcepto-
wane. Tyle że minister zdrowia i pre-
mier mówią publicznie, że to nie ma 
poparcia politycznego.

 Żeby było jasne  cieszę się, że 
jakieś ograniczenia są, ale to pu-
drowanie rzeczywistości, bo w nie-
wielkim stopniu wpłyną na przebieg 
epidemii, choć wszystko wskazuje, 
że jesteśmy na szczycie kolejnej fa-
li. Skala zgonów tylko z powodu 
CO ID  jest dramatyczna. A ja-
ka jest skala zgonów ludzi z innymi 
schorzeniami, bo nie ma dla nich 
miejsc w szpitalach lub jest problem 
z dostaniem się do lekarza?  punk-
tuje prof. Simon.  Dlatego postu-
lujemy paszport co idowy  pro-
blem w tym, że kilkadziesiąt procent 

społeczeństwa na to się nie zgadza  
ograniczenia, jak w innych krajach, 
i obowiązek szczepienia przynaj-
mniej pracowników służby zdrowia, 
opiekunów osób starszych, nauczy-
cieli, policji, wojska, straży miejskiej 
 konkluduje.

Za ostateczność obowiązek 
szczepień uważa prof. Andrzej or-
ban, specjalista chorób zakaźnych 
i szef ady Medycznej przy pre-
mierze. Ale  listopada ostrzegał  
 Jeżeli ludzie w Polsce się nie opa-

miętają i nie zaszczepią, w regio-
nach kraju, w których jest najwięcej 
zakażeń, trzeba będzie wprowadzić 
lockdown. Przyznał też, że obec-
nie  powiatów kwalifikuje się 
do wprowadzenia dodatkowych 
obostrzeń. Jednak, jego zdaniem, 
wprowadzanie ograniczeń dla osób 

 a eł ze  Promując szczepienia, trzeba 
mówi , że osoby zaszczepione mają łagodniejszy przebieg 
choroby i rzadko umierają.

cena ęd  
  

Rząd pudruje rzeczywisto , wprowadzając pozorne obostrzenia, 
lekarze z Rady Medycznej chcą radykalnych działa
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niezaszczepionych nie będzie w na-
szym kraju skuteczne.

Smutny rekord

ksperci z ady Medycznej to 
lekarze praktycy, za uczestnictwo 
w niej nie pobierają wynagrodzenia. 
Inna kwestia, czy takie ciało doradcze 
powinno funkcjonować przy premie-
rze. aczej nie. ada rekomendująca 
szczepienia i obostrzenia powinna 
się składać z medyków, ale także 
psychologów i funkcjonować jako 
gremium niezależne od rządu. Po-
winna wypracowywać komunikaty, 
a następnie przekazywać je społe-
czeństwu w umiejętny sposób.

 Najbardziej poważaną przez spo-
łeczeństwo grupą ekspercką są prak-
tycy medyczni na co dzień rekomen-
dujący wykonywanie szczepień, ale 
również na bieżąco rejestrujący i ana-
lizujący kliniczne skutki swoich decy-
zji. Tak jest np. w Niemczech. U na-
szych sąsiadów działa Stała omisja 
ds. Szczepień STI O   uważa gen. 
dyw. prof. Grzegorz Gielerak, specja-
lista chorób wewnętrznych i kardio-
logii, dyrektor Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie, członek 

ady ds. Zdrowia Publicznego.
W drugim tygodniu listopada 

gruchnęła wieść o nowej odmianie 
koronawirusa. Omikron ma liczne 
mutacje i prawdopodobnie może 
szybko się rozprzestrzeniać. udzie 
się boją, bo media pompują te-
mat. Prof. Piotr una, pulmonolog 
z liniki Chorób Wewnętrznych, Ast-
my i Alergii Wydziału ekarskiego 
w Łodzi,  listopada mówił portalo-
wi Gazeta.pl  Szczepmy się trzecią 
dawką, nie popadajmy w histerię. 
Ostatnią rzeczą, którą trzeba robić, to 
wywoływać w ludziach mający kata-
strofalne skutki strach .

Ministerstwo Zdrowia w reakcji 
na wieści o omikronie ogłosiło no-
we obostrzenia. Zmienione zasady 
w większości będą obowiązywać 
do  grudnia. Dotyczą zaostrzenia 
kontroli na granicach i zakazu lotów 
do siedmiu państw afrykańskich 
oraz zmniejszenia limitów osób 
w lokalach.

Tymczasem  grudnia odnotowa-
no ponad  tys. nowych zakażeń, 
zmarło  osób z potwierdzonym 
co idem. To rekord czwartej fali. 
Winny temu jest nie tylko niski po-
ziom wyszczepienia społeczeństwa, 

bo popełnionych zostało parę innych 
błędów.

B ąd   Brak o liwoś i 
s rawdzania 

asz ort w o idowy

 Działania prewencyjne na gra-
nicach są dobrym krokiem, pod 
warunkiem że będą dopracowa-
ne  ocenia dr Paweł Grzesiowski, 
pediatra, ekspert Naczelnej ady 

ekarskiej ds. walki z CO ID . 
 Musimy uniknąć sytuacji z po-

przednich fal, gdy ludzie z krajów, 
z których przylot wymagał kwaran-
tanny, lecieli przez Berlin i nie szli 
na kwarantannę. Musi być szczel-
ność, żeby osoby, które wracają do 
Polski z zagranicy, były testowane 
i poddawane kwarantannie podróż-
ni z krajów spoza strefy Schengen 
będą objęci kwarantanną wydłużo-
ną do  dni. Będą mogli być z niej 
zwolnieni na podstawie negatywne-
go wyniku testu PC  wykonanego 
po upływie ośmiu dni od przekro-
czenia granicy  osoby wracające 
z siedmiu krajów afrykańskich mają 

dniową kwarantannę, z której 

nie zwolni negatywny wynik testu 
 przyp. aut. . Inna sprawa, że ten 

nowy wirus pewnie już jest w Pol-
sce, bo krąży po świecie od półtora 
miesiąca. I w tym kontekście ogra-
niczenia są bardzo pozorne. Jaka 
jest różnica między  osobami na 
weselu a  osobami? Statystycz-
nie rzecz biorąc, na każdym weselu 
w tej chwili dwie, trzy osoby mo-
gą być zakażone. A jeśli ktoś aku-
rat będzie chory na nową wersję, 
rozprzestrzeni ją. Obostrzenia idą 
w słusznym kierunku, bo zmniej-
szają przepełnienie w budynkach 
i ograniczają kontakty między ludź-
mi, ale są zbyt płytkie  podsumo-
wuje dr Grzesiowski.

Minister zdrowia Adam Niedziel-
ski   W projekcie ustawy są zabez-
pieczone prawa osób, które zamiast 
szczepienia wolą się testować, bo nie 
dowierzają osiągnięciom współcze-
snej nauki. Ich prawo. 

Zupełnie inne zdanie ma dr on-
stanty Szułdrzyński z ady Medycz-
nej przy premierze  Obecne limity 
w pomieszczeniach zamkniętych nie 
są egzekwowane i tak będzie z kolej-
nymi. Te restrykcje są na miarę nie 

Prof. Andrzej Horban: Jeżeli ludzie się nie opamiętają 
i nie zaszczepią, tam, gdzie jest najwięcej zakażeń, 
trzeba będzie wprowadzi  lockdown. 
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potrzeb, tylko politycznych możli-
wości. Obostrzenia wprowadzono, 
aby nie można było powiedzieć, że 
rząd nic nie zrobił , mówił dla Onetu.

Większość członków ady Me-
dycznej podpisała się pod apelem 
Polskiego Towarzystwa pidemio-
logów i ekarzy Chorób Zakaźnych 
do prezydenta i premiera, by podjąć 
w trybie pilnym prace nad aktami 
prawnymi umożliwiającymi wery-
fikację szczepień pracowników czy 
ograniczającymi dostęp osób nie-
zaszczepionych do miejsc publicz-
nych w zamkniętych przestrzeniach. 
Tylko tak niepopularne społecznie, 
radykalne decyzje mogą wpłynąć na 
obniżenie liczby zakażeń i zgonów. 
Te według prognoz będą się utrzy-
mywać na bardzo wysokim poziomie 
przynajmniej jeszcze miesiąc.

 Obostrzenia wprowadzone od 
 grudnia niczego już nie zmienią 

w przebiegu pandemii. Opieram 
się na danych z różnych ośrodków 
modelowań matematycznych, któ-
re były przygotowane na zamówie-
nie rządzących. Szacowana liczba 
zgonów to  tys. Ma na nią wpływ 
m.in. względnie niski, , odsetek 
osób zaszczepionych  wskazuje 
prof. Gielerak.

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciąt-
kowski, adiunkt w atedrze i Zakładzie 
Mikrobiologii ekarskiej Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego, na 
łamach Gazety Wyborczej  nazywa 
nowe obostrzenia wielką fikcją. Bo 
owszem, kawiarnie, kina czy kościoły 
mogą być maksymalnie w połowie 
wypełnione osobami niezaszczepio-
nymi, a nie jak dotąd w , tylko 
kto to sprawdzi? Dyrekcje wprowa-
dzą takie nakazy w regulaminach czy 
wprowadzone limity będą obowiązy-
wać tylko na papierze?

Tu nieco większym optymistą jest 
dr Grzesiowski, który uważa, że roz-
porządzenie jest podstawą prawną 

do ograniczenia do , natomiast 
nie ma podstawy prawnej, by spraw-
dzać certyfikat osoby zaszczepionej. 
 Owszem, niebezpieczeństwem jest, 

że sprawdzanie certyfikatu przerzu-
cono na organizatora lub właściciela 
budynku, ale jeśli wpisze on do re-
gulaminu  do limitu wliczamy osoby 
niezaszczepione oraz te, które nie 
okazały certyfikatu, jest po problemie 
 podsumowuje.

B ąd   os b wienia 
o korzyś ia  sz ze ie

ząd od początku źle poprowadził 
akcję informacyjną o szczepieniach. 
Pamiętamy krzykliwe hasła skutecz-
ność i bezpieczeństwo   i prawie 

niesłyszalne  zaszczepieni też mo-
gą się zarażać. No i czy reklamują-
cy szczepienia aktor Cezary Pazura 
mógł kogokolwiek przekonać? Czy 
nie lepiej było zaprosić lekarza, który 
jest uznanym autorytetem w dziedzi-
nie epidemiologii?

 Polityka informacyjna dotyczą-
ca zarówno szczepień, jak i zaleceń 
oraz rekomendacji postępowania 
w warunkach pandemii wymaga we-
ryfikacji. Dlaczego do tak dużej części 
społeczeństwa nie udało się dotrzeć 
z właściwym przekazem na ten te-
mat? Nie przekonują mnie argumen-
ty o polskim genie sprzeciwu czy 
buntu, bo to by oznaczało, że mamy 
gen narodowego samounicestwie-
nia. Doświadczenia z początków 
leczenia chorych z I  pokazują, że 
opór, na jaki najczęściej natrafiamy, 
wdrażając nowoczesne, przełomowe 
terapie, wynika z faktu, że dochodzi 
do głosu dezorientacja ludzi o do-
brych intencjach, walczących o zro-
zumienie swoich lęków. Naszą rolą 
jest rozwiewanie wszelkich wątpli-
wości  punktuje prof. Gielerak.

ząd kompletnie nie doszacował 
siły mediów społecznościowych. 
Jeśli ktoś nie wie, że jedynie  
społeczeństwa negatywnie odnosi 

Prof. Grzegorz Gielerak: Państwo powinno monitorowa  
media społecznościowe, by identy kowa  wiadomości 
ałszywe, a zyskujące popularnoś  w sieci.

t   e e ci
Rada Medyczna – organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. Jej prze-

wodniczącym jest główny doradca premiera ds. cO ID , pro . dr hab. n. med. Andrzej 
horban, członkami  ekspertów medycznych. Zadania: analiza i ocena bieżącej sytuacji 
w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych – rozpo-
rządzeń, które wprowadzają nowe zasady i ograniczenia w kraju.

Naczelna Rada Lekarska – sprawuje m.in. pieczę nad sumiennym wykonywaniem 
zawodów lekarza i lekarza dentysty, upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dbanie 
o ich przestrzeganie. Na jej czele stoi prezes, pro . dr hab. med. Andrzej Matyja. Eksper-
tem NRl ds. cO ID  jest dr Paweł Grzesiowski.
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się do polityki szczepień, po otwar-
ciu Twittera uznałby, że jest to .

 Państwo powinno monitorować 
media społecznościowe, by identy-
fikować wiadomości fałszywe, a zy-
skujące popularność w sieci, i przy-
gotować odpowiedzi na nie czy też 
przeprowadzać regularne badania 
reakcji na dezinformację. Od począt-
ku epidemii brakuje w kraju jednostki 
wpisanej w porządek instytucjonalny 
państwa, niezależnej od władz, sku-
piającej ekspertów odpowiedzial-
nych za formułowanie spójnego 
przekazu na temat pandemii i wypra-
cowujących kluczowe rekomendacje, 
które powinny być jawne, choć nie-
wiążące dla decydentów. ksperci 
takich instytucji  mógłby to być np. 
Państwowy Zakład igieny  Naro-
dowy Instytut Zdrowia Publicznego 
 mają mandat do szerzenia wiedzy 

na temat pandemii, a ludzie z reguły 
im ufanją  uważa prof. Gielerak.

Najbardziej do szczepień prze-
konałby ludzi spokój i poczucie bez-
pieczeństwa osób zaszczepionych , 
czytamy w raporcie Wojskowego 
Instytutu Medycznego i Instytutu Ja-
giellońskiego Jak przygotować pol-
ską ochronę zdrowia na kolejne epi-
demie? . Tyle że ostatnio i niektórzy 
zaszczepieni zaczynają wątpić w sens 
paszportów co idowych. Pojawia się 
sporo dyskusji wokół statystyk, np. 
z Irlandii, gdzie jest ponad  za-
szczepionych, a  listopada było 

 przypadków CO ID ,  
co idowych pacjentów przebywało 
w szpitalach, z czego  na oddzia-
łach intensywnej opieki.

 Przerzucanie się danymi o za-
każeniach nic nie wnosi. Promując 
szczepienia, trzeba mówić, że oso-
by zaszczepione mają łagodniejszy 
przebieg choroby i rzadko umierają. 
W Polsce umarło  niezaszcze-
pionych i  zaszczepionych. Poza 
tym komunikację trzeba dostosowy-
wać do warunków. Na początku sam 
twierdziłem, że zaszczepiony nie musi 
nosić maseczki, bo szczepionki mają 

 skuteczności. I przyszedł wariant 
delta. Szkoda, że minister zdrowia nie 
wyszedł i publicznie nie powiedział  
nasze komunikaty o zwolnieniu z te-
stowania i kwarantanny osób szcze-
pionych są nieaktualne. Nie powie-
dział tego zapewne ze strachu, bo 
gdyby przyznał, że szczepionki nie 
są tak skuteczne, jak myślano, ludzie 
przestaliby się szczepić. Ale nadal siła 

szczepionki jest taka, że zaszczepiony 
nie umiera. Na to trzeba kłaść główny 
akcent przekazu  podkreśla dr Paweł 
Grzesiowski.

B ąd   Brak asowe o 
testowania

Łukasz Pietrzak, farmaceuta pu-
blikujący na Twitterze analizy epi-
demiologiczne, w tym dane o nad-
miarowych zgonach, alarmuje, że 
od początku pandemii  miesięcy  
mamy wzrost śmiertelności o  tys. 
w porównaniu do średniej z lat 

.

 Uważam za porażkę to, że przed-
stawiciele rządu powołują się na da-
ne i analizy zbierane i tworzone przez 
wolontariuszy. Przecież powinny 
tym się zajmować instytucje rządo-
we, nie entuzjaści. Szczególnie teraz 
rząd powinien walnąć się w piersi 
i odpowiedzieć, dlaczego w półto-
ra roku ubyło ćwierć miliona ludzi. 
akt, są to osoby głównie po . ro-

ku życia. Może dlatego rząd nic nie 
robi, bo automatycznie rozwiązuje 
się problem systemu emerytalnego? 
Nadmiarowa śmiertelność będzie się 
ciągnęła długo po pandemii  prze-
strzega Pietrzak.

armaceuta nie ma wątpliwości, 
że kluczem do kontrolowania sytuacji 
są testy. Gdy w pewnym momencie 
było  pozytywnych, oznaczało 

to chaos i brak jakiejkolwiek kon-
troli nad rozprzestrzenianiem się 
wirusa. Obecnie, przy ok.  
pozytywnych, kontrola również jest 
iluzoryczna. O rzeczywistej możemy 
mówić, gdy jest maksymalnie  
wyników pozytywnych. Ale dziś licz-
by zakażonych są niedoszacowane. 
Wiele osób z objawami nie idzie na 
test, bojąc się izolacji i kwarantanny 
dla całej rodziny. 

 Tak najprawdopodobniej dzieje 
się na Podkarpaciu. Niby mała liczba 
zakażeń, druga po więtokrzyskiem, 
ale przeszło procentowy wzrost 
śmiertelności, pełne szpitale i dużo 

zajętych respiratorów. W bardziej 
wyszczepionym Mazowieckiem jest 
kilkunastoprocentowy wzrost śmier-
telności mimo dwukrotnie wyższej 
oficjalnej liczby potwierdzonych za-
każeń  tłumaczy Łukasz Pietrzak.

W Niemczech po miesiącu prze-
rwy przywrócono testy bez koniecz-
ności ich opłacania. W szkołach dzie-
ci są testowane codziennie  nie we 
wszystkich landach. iedy Minister-
stwo Zdrowia wprowadzi nieodpłat-
ne testy dla każdego? , zastanawia 
się internautka.

B ąd  Nie rawid owe  
  le zenie

  chorych w Polsce dosta-
ło przeciwwirusowy remdesi ir bez 

Prof. Piotr Kuna: W walce z epidemią pomieszały się 
działania racjonalne z nieracjonalnymi, a mądre z głupimi.

fot. tomasz Jastrzębowski/rEPortEr, matEriały PrasowE, bartEk syta/Polska PrEss/East NEws, 
mariaN zUbrzyCki/forUm, maksymiliaN rigamoNti/forUm
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sensu, po piątym dniu od po-
jawienia się objawów, gdy nie 
miało już w organizmie wirusa. 
Z kolei rekomendowany przez 
W O deksametazon stosowany 
w okresie aktywności wiremicz-
nej szkodzi pacjentom, bo blokuje 
odpowiedź immunologiczną w fa-
zie, kiedy organizm walczy z wi-
rusem  stwierdził prof. obert 

lisiak, prezes Polskiego Towa-
rzystwa pidemiologów i eka-
rzy Chorób Zakaźnych, kierownik 

liniki Chorób Zakaźnych i epa-
tologii Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku na I  ongresie 

konomia dla Zdrowia .
Prof. una zaś wskazuje, że 

podłączenie do respiratora czę-
sto prowadzi do bakteryjnego 
szpitalnego zapalenia płuc, sepsy 
i zgonu. W pulmonologii wobec 
pacjentów z niewydolnością od-
dechową zawsze obowiązywała 
złota zasada  za wszelką cenę nie in-
tubować i nie podłączać do respirato-
ra. ...  W walce z epidemią CO ID  
pomieszały się zupełnie działania ra-
cjonalne z nieracjonalnymi, a mądre 
z głupimi. ...  Zapalenia płuc od za-
wsze leczyli interniści, specjaliści od 
medycyny rodzinnej, pulmonolodzy. 
ekarze chorób zakaźnych nie byli 

do tego przygotowani. Narzucenie 
oddziałom zakaźnym obowiązku le-
czenia CO ID  spowodowało ogra-
niczenie w leczeniu chorych m.in. 
z WZW. Jestem lekarzem praktykiem 
i widzę, że dziś CO ID  leczą czę-
sto lekarze, którym administracyjnie 
narzucono taki obowiązek. Są to tak-
że dermatolodzy, okuliści, mnóstwo 
stażystów i rezydentów bez specja-
lizacji. Chorymi z niewydolnością 
oddechową zajmują się lekarze bez 
doświadczenia , mówił w wywiadzie 
dla Pulsu Medycyny .

B ąd  z itale ty zasowe

Za ogromne pieniądze powstawa-
ły szpitale tymczasowe. Coś, co mia-
ło być jednostką pośrednią między 
szpitalem a ambulatorium, stało się 
lazaretem.  Daję pani skierowanie 
do szpitala na Stadionie Narodo-
wym. Ale tam pani leczyć nie będą, 
tylko będą obserwować, czy tempe-
ratura skacze  usłyszała mieszkanka 
Warszawy od lekarza w szpitalu, do 
którego zgłosiła się na tomografię 
płuc z powodu duszności.

 Mierzyć temperaturę mogę  
sama. Podpisałam więc oświad  
czenie, że jestem świadoma zagro-
żenia życia i zdrowia i rezygnuję 
z hospitalizacji. Dochodzę do siebie 
w domu  opowiada kobieta. 

Może więc warto byłoby posłu-
chać prof. Gieleraka, który uważa, 
że znacznie lepszym rozwiązaniem 

byłyby szpitale modułowe przy 
tradycyjnych szpitalach? Pacjen-
ci co idowi potrzebują przede 
wszystkim wsparcia oddecho-
wego. Na miejscu jest wyspe-
cjalizowana kadra. Poza tym mo-
duły z  łóżkami gwarantują 
optymalne wykorzystanie perso-
nelu medycznego. Błędem było 
nakazywanie przez wojewodów 
zabezpieczenia pięciu łóżek do 
intensywnej terapii. Do ich ob-
sługi potrzeba bowiem tyle sa-
mo personelu, ile do obsługi . 
Czyli ekonomicznie jest budować 
moduły. Wyprowadza się w ten 
sposób pacjentów co idowych 
ze szpitali i leczy chorych onko-
logicznie, kardiologicznie. Dziś 
trafiają oni do lekarzy z powikła-
niami, gdyż boją się iść do szpi-
tala. Wydaje się więc, że szpitale 
modułowe mogłyby ograniczyć 
liczbę nadmiarowych zgonów.

dą świ ta  

W Polsce nie panuje odmiana del-
ty bardziej zjadliwa niż w innych kra-
jach, a jednak trup ściele się gęsto. 
Jak widać, ma to sporo przyczyn. 
Weźmy na koniec rządowy konkurs 

osnąca odporność , w którym 
nagrody miały trafić do najlepiej wy-
szczepionych gmin. Trafiły jednak na 
wschód, gdzie większość głosuje na 
PiS, ale zaszczepionych jest mniej-
szość. Czegoś nie rozumiecie?

No nic. Do  grudnia wzmocnimy 
odporność, nie latając do Zimbabwe 
oraz nie uczestnicząc w weselu na 

 osób. W rodzinne święta przy 
suto zastawionym stole i gorzałce 
jeszcze ją podniesiemy. Czy trup bę-
dzie się słał mniej gęsto?

Beata Igielska
b.igielska@tygodnikprzeglad.pl

 a  a z z e  
Nowe obostrzenia to wielka kcja.
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Rozma ia  Jerzy Domański 
i Ro er  a e iak

-

 Jako szef centrali związkowej 
reprezentuję pracowników zrze-
szonych w naszych organizacjach 
członkowskich. Natomiast jako prze-
wodniczący ady Dialogu Społecz-
nego muszę wszystkich partnerów 
traktować jednakowo. Odgrywam 
rolę organizatora  moim zadaniem 
jest ustalenie porządku obrad Prezy-
dium DS, które zatwierdza porzą-
dek obrad całej ady. Pilnuję więc, 
by wszyscy partnerzy, którzy chcą 
w ramach DS  swoje sprawy, mieli 
tę możliwość.

 Poza nami  dwie inne centra-
le związkowe, Solidarność i orum. 
Oraz sześć organizacji pracodaw-
ców i strona rządowa. Związkowcy 
i pracodawcy w sumie reprezentują 
wiele milionów ludzi. DS to jedyne 
forum trójstronne, w ramach które-
go związki zawodowe, pracodawcy 
i rząd siadają przy jednym stole, by 
rozmawiać o najważniejszych pro-
blemach państwa, pracowników 
i przedsiębiorców.

 Wiceprzewodniczącym ady ze 
strony rządowej jest zawsze minister 
od spraw pracy. Przez pewien czas 
była to pani Marlena Maląg, po-
tem był pan Jarosław Gowin, teraz 
znów jest pani Maląg. Dwukrotnie 
w ostatnich latach gościem DS był 
premier.

-

 W ustawach jest zapisane, że 
niektóre sprawy, np. opiniowa-
nie budżetu państwa czy ustalenie 
wskaźnika wynagrodzeń w sferze 
budżetowej lub płacy minimalnej, 
muszą przejść przez DS. Negocja-
cje zatem się odbywają, w zespołach 
problemowych. Jest ich kilkanaście. 
W tych zespołach pracują eksperci 
trzech stron i w wielu przypadkach 
mają miejsce negocjacje. W ten spo-
sób w sierpniu ub.r. osiągnęliśmy 

porozumienie w sprawie płacy mini-
malnej w ochronie zdrowia.

Mamy lepszych ekspertów 
ni  rząd

 OPZZ ma bardzo dobrych eks-
pertów. Mamy ich niewielu, ale są 
bardzo kompetentni. Norbert u-
siak, enata Górna, Paweł migiel-
ski, Zygmunt Mierzejewski, Paweł 
Galec  Dlaczego mam prawo tak 
twierdzić? Otóż jeśli negocjujemy 
założenia do budżetu państwa, to 
nasza ocena wskaźników wzrostu 
czy inflacji jest z reguły dużo bliższa 

prawdy niż wskaźniki ekspertów 
rządowych. Tak jest od lat  Nasze 
OPZZ owskie ekspertyzy, oceny są 
na ogół bliższe rzeczywistości niż 
prognozy rządowe. Uważam więc, że 
mamy dobrych ekspertów i jesteśmy 
dobrze przygotowani do rozmów.

 Dość symboliczny. Co ude-
rza zwłaszcza w związki zawo-
dowe. Wielokrotnie zwracaliśmy 
uwagę, że ten budżet powinno się 
zwiększyć i że ada powinna mieć 
własny, wspólny zespół ekspercki. 
Po to, żeby mieć większe wspólne 
zaufanie do ekspertyz i tez, które 
stawiamy. Gdy każda ze stron po-
daje swoje dane, zawsze jest doza 
wątpliwości  czy one są rzetelne, 
czy koloryzowane?

fot. krzysztof UCzkowski

ANDRZEJ RADZIKOWSKI
– przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
od  listopada przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Nasze OPZZ-owskie ekspertyzy i oceny 
są na og ł bliższe rzeczywisto ci 

niż prognozy rządowe

Najpierw rozmowy, 
potem ulica
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 W większości spraw  W tym 
roku mieliśmy wspólne zdanie na 
temat płacy minimalnej, wskaźni-
ka wzrostu wynagrodzeń w sferze 
budżetowej, waloryzacji rent i eme-
rytur. I wielu innych. W DS mamy 
możliwość przyjmowania stanowisk 
trójstronnych i dwustronnych. Trój-
stronne, z udziałem rządu, w ostat-
nim okresie były dwa. Jedno doty-
czyło mediatorów, drugie  zmian 

legislacyjnych umożliwiających 
przejście na emeryturę pomostową 
bez rozwiązywania umowy o pracę. 
Natomiast porozumień dwustron-
nych z pracodawcami mamy kilka-
dziesiąt  Okazuje się, że związki za-
wodowe i pracodawcy mają dużo 
wspólnych interesów.

 Jedna i druga strona zaczyna 
dostrzegać wspólne interesy. Związ-
kowcy mają świadomość, że bez 
firmy nie będzie miejsc pracy, pra-
codawcy mają coraz większą świa-
domość, że dobra atmosfera pracy 
zapewnia wydajność i stabilizację 
firmy. Zresztą pokazał to kryzys  
tam, gdzie był klimat wzajemnego 
zaufania, łatwiej było osiągać po-
rozumienia, podejmować działania 
antykryzysowe.

n a ja za zyna wszystko z era

 Początek pandemii wyznaczył 
wiele dodatkowych zadań, bo budo-
wano programy antykryzysowe i pro-
gramy wsparcia. W tej chwili również 
podejmujemy tematy, które wynikają 
z bieżącej sytuacji w państwie.

 Przede wszystkim to epidemia. 
ozmawiamy o sytuacji w ochronie 

zdrowia, pogarszającej się dostęp-
ności do opieki zdrowotnej i nad-
miernej liczbie zgonów. olejnym 
tematem jest wdrażanie Zielonego 
Ładu, przekształcenia energetyczne. 
Poza tym mamy napiętą sytuację 
wśród pracowników sfery finansów 

publicznych. Jesienią, po naszych 
protestach, rząd trochę zwiększył fi-
nansowanie. Ale w tej chwili bardzo 
duża inflacja zaczyna to wszystko 
zżerać i napięcia zaczynają narastać. 
Parę dni temu związkowcy z ZNP 
i z orum zwrócili się do mnie, żeby 
na najbliższym posiedzeniu Prezy-
dium DS porozmawiać o sytuacji 
w oświacie pod kątem i wynagro-
dzeń, i pewnych reform, które planuje 
minister, i zagrożenia dialogu przy ta-
kim sposobie jego prowadzenia, jaki 

prezentuje minister Czarnek. Zwrócili 
się też do mnie pracownicy admini-
stracji skarbowej oraz sądów, żeby 
podjąć sprawę ich wynagrodzeń. Po 
wrześniowo październikowym uspo-
kojeniu, zapowiedziach dodatkowych 
wypłat w bieżącym roku i wzrostu 
płac w przyszłym zaczyna przy tej 
inflacji odżywać sprawa wzrostu wy-
nagrodzeń. Będziemy więc w DS 
rozmawiać także o inflacji

 Nie był on konsultowany z DS. 
Trochę nas to dziwi. Inflacja nie spa-
dła z nieba, nie pojawiła się znienac-
ka. Nasi eksperci już wcześniej prze-
strzegali, że jest takie zagrożenie. 

ząd to długo bagatelizował. A w tej 
chwili w ciągu paru dni opracował 
pakiet i go ogłosił. W naszej ocenie 
naruszył zasady dialogu społeczne-
go, bo pakiet kwalifikuje się do roz-
mowy i debaty na forum DS. 

 Pracodawcy sygnalizują kłopo-
ty. Po pierwsze, rosną koszty pro-
dukcji, a więc muszą podnosić ceny 
wyrobów. Inflacja ten zysk zżera. Po 
drugie, pojawia się nacisk na wzrost 
wynagrodzeń ze strony pracow-
ników, bo ceny rosną. I kółko się 
zamyka. 

 W zasadzie we wszystkich. Ma-
my też rysujący się kryzys w prze-
myśle samochodowym, ze względu 
na przerwy w dostawie elektroniki 
staje produkcja. Dostajemy sygnały, 
że jest pilna potrzeba uruchomie-
nia programu wsparcia dla prze-
mysłu motoryzacyjnego, bo mo-
że tam dojść do dużych zwolnień 
pracowników.

 Tego się obawiamy. Mieliśmy 
przykład iata. iedy spółka znala-
zła się w kryzysie, zamykano naj-
pierw zakłady zagraniczne. Dlatego 
w związku z rajowym Planem Od-
budowy mieliśmy nadzieję, że będzie 
okazja do unowocześnienia i odbu-
dowania polskiego przemysłu. Bo 
tam, gdzie jest spółka nawet z ka-
pitałem zagranicznym, ale mocno 
oparta na polskiej technologii, pra-
cownikach, polskiej myśli technicz-
nej, koncern nie zlikwiduje tak łatwo 
produkcji. A tam, gdzie jest bardzo 
prosta produkcja, typu montownia, 
to się zamyka i już  Niemało było 
takich przykładów.

ani  wyjdzie y na uli e

-

 Tak do końca nie jest. Utrzymu-
jemy obie formy aktywności. Ale na 
pewno jest dzisiaj duże zrozumienie 

dla negocjacji, zwłaszcza w ramach 
DS. Żeby, zanim wyjdziemy na uli-

cę, spróbować szukać porozumienia.

 W wakacje rząd zapowiedział, że 
w ogóle nie będzie w przyszłym roku 
podwyżek w sferze budżetowej. Te 
zapowiedzi wywołały protesty, więc 
rząd zaczął po trochu dosypywać. 
A to powiedział, że da , za chwilę 

Nasi eksperci już wcześniej przestrzegali, 
że jest zagrożenie in acją. Rząd to bagatelizował.

OPZZ ma bardzo dobrych ekspertów. 
To Norbert Kusiak, Renata Górna, Paweł migielski, 
Zygmunt Mierzejewski, Paweł Galec…
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dodał, że dołoży  w ramach fun-
duszu nagród. Potem obiecał kolejne 
dodatki. Te zapowiedzi przekładały 
się na negocjacje w zakładach pra-
cy i to trochę uspokoiło atmosferę. 
Zwłaszcza że latem jeszcze nie było 
takiego parcia inflacyjnego.

 Naszym celem nie były prote-
sty dla protestów. Chodziło nam 
o wzrost wynagrodzeń i zmuszenie 
strony rządowej, żeby poszczegól-
ne resorty siadły ze związkowcami 
do rozmów  Te rozmowy się rozpo-
częły, w wielu miejscach podpisa-
no porozumienia. Dlatego trochę to 
wyhamowało.

 Jestem przewodniczącym od 
początku listopada, a mam już kilka 
wniosków od różnych organizacji 
związkowych  a to żeby uruchomić 
zespół branżowy, a to żeby wnieść 
daną sprawę pod obrady. W związku 
z tym wydaje mi się, że rośnie uzna-
nie, że na forum DS można załatwić 
ważne sprawy.

 Powiem szczerze, że większej 
różnicy nie widać. Polskie władze 
generalnie mają duże przekonanie 
o swojej nieomylności i o tym, że 
wystarczy mandat z wyborów, aryt-
metyka parlamentarna, żeby można 
było działać, jak się chce. 

Spojrzenie z Unii

-

 Niedawno byłem w Paryżu na 
spotkaniu przedstawicieli krajowych 
rad dialogu. óżnie się one nazywają 
 ada Dialogu albo ada Społecz-

no Gospodarcza. W niektórych pań-
stwach te ciała są trójstronne, w in-
nych czterostronne  bo włączone do 
dialogu są organizacje pozarządowe. 
Generalnie w Unii uropejskiej do-
minuje przekonanie, że rady dialogu 
społecznego budują społeczeństwo 
obywatelskie, społeczeństwo włącza-
jące, takie, w którym coraz większe 
grupy obywateli aktywnie uczest-
niczą w zarządzaniu państwem. To 
wiąże się z tym, że im więcej osób 

jest zaangażowanych w wypracowa-
nie danych rozwiązań, tym większa 
później identyfikacja z tym, co pań-
stwo robi. 

-

-
-
-

 Nie słyszałem o konfliktach mię-
dzy grupami pracowników polskich 
i zagranicznych. A są zakłady, w któ-
rych pracownicy zagraniczni stano-
wią nawet  załogi. Także w za-
kładach produkcyjnych. Aczkolwiek, 

żeby nie było konfliktów, bardzo 
mocno ciśniemy, aby zatrudniano 
tych pracowników na takich samych 
zasadach jak polskich. Mamy dobrą 
sytuację, że dzisiaj w Polsce rejestro-
wane bezrobocie jest niskie, więc nie 
ma ciśnienia, że ci z zagranicy zabie-
rają pracę. Ale to w każdej chwili 
może się zmienić, tak było w uropie 
i wtedy zmieniają się sympatie. Dla-
tego powinniśmy do takich sytuacji 
zawczasu się przygotować.

 Próbujemy pracowników 
z Ukrainy organizować, mają u nas 
siedzibę, jako Związek Zawodo-
wy Pracowników z Ukrainy. Spraw 
z prośbą o pomoc jest dużo. We-
szliśmy z ewiatanem we wspólny 
projekt certyfikowania agencji pra-
cy tymczasowej. Jesteśmy też we 
wspólnym projekcie z niemiecką 
centralą DGB dla polskich opiekunek 
osób starszych wyjeżdżających do 
Niemiec. Próbujemy budować pro-
gramy wsparcia dla pracowników 
migrujących. Dodam, że o ile rzą-
dy Niemiec czy innych państw Unii 
wspierają związki zawodowe w tego 
typu przedsięwzięciach, również fi-
nansowo, o tyle polski rząd na takie 
sprawy nie chce dać ani złotówki. 

ak wyjś  z tej s irali

-

 Na razie jesteśmy na etapie 
wniosków o podjęcie dialogu na fo-
rum DS. Zobaczymy, jakie będzie 
zainteresowanie i reakcja ze strony 
rządu. Od tego będą zależały nastro-
je w środowiskach pracowniczych.

-

 Skala inflacji jest taka, że wy-
mknęła się ona spod kontroli. I ude-
rza w najsłabszych. Niedawno cie-
szyliśmy się, że uposażenie najmniej 
zarabiających wzrosło od stycznia 
poprzez obniżenie podatków. A to już 
dawno zjadła inflacja  I zjada dalej.

 Nie ma. Mówiliśmy, że progra-
my antyinflacyjne powinny powstać 
pół roku temu. Im wcześniejszy etap, 
tym mniejsze koszty. Natomiast w tej 
chwili to się tak rozbuchało, że kosz-
ty wyjścia ze spirali inflacyjnej mogą 
być naprawdę bardzo duże. 

erz  Doma ski  obert Wa enciak
j.domanski@tygodnikprzeglad.pl

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

Jest pilna potrzeba uruchomienia programu wsparcia  
dla przemysłu motoryzacyjnego, bo może tam dojś  
do dużych zwolnień pracowników.
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Robert Walenciak

[Gen. Jaruzelski jeszcze przed 
stanem wojennym  część wojsk wy-
prowadził z koszar na poligony. Ze 
sprzętem, by ćwiczyły, by były goto-
we do ewentualnych działań. Jakich? 
Gen. Dachowski1 odpowiada wprost: 
jednostki wychodziły z artylerią 
i z rakietami, a więc na pewno nie po 
to, aby wjechać do miasta w celu za-
prowadzenia w nim porządku . 

Można więc przyjąć, że wojsko, 
które ćwiczyło i zajmowało poligony, 
pełniło funkcję prewencyjną. Zniechę-
cało do pochopnej interwencji. Czyni-
ło ją trudną. I taką, która może przy-
nieść niedobre konsekwencje.  

Proklamowanie stanu wojenne-
go tylko tę sytuację spotęgowało. 
Jednostki wojskowe, by osiągnąć 
wyższy stan gotowości bojowej , 

zostały przegrupowane w pobliże 
dużych aglomeracji miejskich. I  jak 
podaje gen. Puchała2  związki tak-
tyczne Wojska Polskiego, w ograni-
czonych składach etatowych, miały 
zająć rejony, które w grudniu  r. 
planowały obsadzić wojska interwen-
cyjne ZS , Czechosłowacji i N D . 
Znajdowały się one w pobliżu War-
szawy, Gdańska, Bydgoszczy, Po-
znania, Wrocławia, atowic i Szcze-
cina. Pojedyncze pułki zajęły rejony 
w pobliżu mniejszych miast. Ustalone 
też było, że porządek  przywracać 
mają jednostki MSW. Wojsko zaś 
służy działaniom demonstracyjnym, 
wspomagającym. 

I jeszcze na jeden element warto 
zwrócić uwagę. Otóż bardzo szczegó-
łowo zaplanowano ochronę najważ-
niejszych obiektów państwowych. 
Wśród nich znalazł się budynek 
telewizji. Strzec go mieli żołnierze 
z wojsk powietrznodesantowych. 
Czy trzeba było do ochrony gmachu 

telewizji, ochrony przed  co najwy-
żej  demonstrantami z Solidarności, 
ściągać wojska powietrznodesanto-
we? Czy może próbowano zabezpie-
czyć się przed innymi siłami? Batalion 
6. Dywizji Powietrznodesantowej za-
jął też lotnisko Okęcie, blokując pasy 
startowe. Czyli blokując lotnisko tak, 
że żadna maszyna nie mogła z niego 
odlecieć, ale również żadna nie mo-
gła na nim wylądować.

Tytułem przypomnienia  genera-
łowie przygotowujący stan wojenny 
byli dość dobrze zorientowani, jakie 
siły zgromadzili osjanie i jakie jed-
nostki mają być do Polski wprowa-
dzane. Gen. Wacław Szklarski mówił  
Wiedzieliśmy o tym, że jednostki 

Północnej Grupy Wojsk są uzupełnia-
ne. W grę wchodziły szczególnie woj-
ska lądowe, a więc te dywizje, które 
stacjonowały w Bornem Sulinowie 
i w więtoszowie. Były one uzupeł-
niane jednostkami powietrznode-
santowymi, które prawdopodobnie 
mogły być wykorzystane do działań 
specjalnych w czasie ewentualnej in-
terwencji. Później dowiedziałem się, 
że na skutek wzmacniania i uzupełnia-
nia jednostek garnizony radzieckie zy-
skały dwukrotnie wyższą liczebność .

Szef kontrwywiadu gen. dward 
Poradko miał już interwencję sojusz-
ników rozrysowaną w głowie. Mówił  
Chodziło o inwazję. Myślę, że w tym 

przypadku mielibyśmy do czynienia 
z wariantem afgańskim, chociaż pra-
ski był bardzo podobny. Taki wariant 
był rozpatrywany i przygotowywa-
ny. Zaprzyjaźnione armie opano-
wują newralgiczne punkty, blokują 
podstawowe garnizony wojskowe 
i uruchamiają siły wewnętrzne, które 
w owym czasie czy wcześniej były 
przygotowane do spełniania admi-
nistracyjnych funkcji wewnętrznych. 
Wiemy, do czego doprowadziło to 
w Afganistanie. Myślę, że polski 

Afganistan  byłby jeszcze bardziej 
tragiczny .

Ten zwrot zaprzyjaźnione armie  
dotyczył armii ZS , CS S i N D. 
Mówienie o przyjaźni  w takiej sytu-
acji to trochę jak żart. 

Jesienią  r. mieliśmy więc za-
skakującą, choć starannie ukrywaną 
przed światem sytuację. W samej 
Polsce i wokół Polski zgromadzone 
były dywizje gotowe do działania, 
z ostrą amunicją. Były systematycz-
nie wzmacniane, prowadziły ćwicze-
nia. osjanie dokonywali przerzutu 
wojsk. To były dywizje rosyjskie, cze-
chosłowackie i wschodnioniemiec-
kie. Z drugiej strony jednostki Wojska 
Polskiego wyprowadzane były na po-
ligony. W pełnej gotowości bojowej.

Dywizje Armii adzieckiej, czecho-
słowackiej i NA  N D miały działać 
zgodnie z planami interwencji. Te 
plany częściowo znamy. Znamy np. 
plany interwencji w Polsce wojsk 
czechosłowackich  odbywać się to 
miało w ramach operacji arkono-
sze . Plany interwencji nie przewi-
dywały współdziałania z wojskami 
polskimi. Przeciwnie. Co warte za-
uważenia, w planach czechosło-
wackich i N D owskich pojawia się 
wspólny element  szpitale polo-
we. Planiści obu armii założyli taką 

Wszystkie cztery armie 
gotowe były do walki

GAMBIT 
Jaruzelskiego

fot. krzysztof UCzkowski
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sytuację, że będą mieli dużą liczbę 
rannych. Trudno zakładać, że spo-
dziewali się ich w wyniku starć z bez-
bronną ludnością  Przewidywali 
szpitale polowe czy też miejsca na 
lądowanie dla śmigłowców, które 
ewakuowałyby rannych. 

 Wśród dokumentów wywiadu 
wojskowego N D w Polsce jest ra-
port oceniający ewentualną reakcję 
polskiej armii na interwencję. I moż-
na w nim przeczytać, że trudno prze-
widzieć, jak zareaguje polskie wojsko 
na inwazję, a udział w niej Narodo-
wej Armii udowej byłby szczególnie 
drażliwą sprawą. Nie ma gwarancji 
 stwierdza się w raporcie  że na 

wkroczenie Armii adzieckiej Wojsko 
Polskie nie odpowie ogniem. 

Polskie plany wprowadzenia sta-
nu wojennego również nie przewi-
dywały współdziałania z jednostkami 
państw sąsiadujących. Ich miało nie 
być. To dlaczego wojsko szło na po-
ligony z ostrą amunicją, jak do walki? 
Czy szykowało się do bitwy? Do opo-
ru? Jak uzyskać odpowiedź na tak 
postawione pytanie?

 Gen. Mieczysław Dachowski 
mówił  iczyliśmy się z realną możli-
wością wkroczenia czterdziestu kilku 
dywizji. Natomiast strona polska mo-
gła wystawić  dywizji wraz z dywi-
zjami rezerwowymi. A więc dawało 
nam to jakąś szansę w przypadku, 
gdyby doszło do interwencji . Z kolei 

Wojciech Jaruzelski przypomina po-
lonijnego publicystę i cytuje jego 
opinię  adzieckie konwencjonalne 
siły zbrojne są bardziej niż wystar-
czające do zdruzgotania zorganizo-
wanego oporu zbrojnego ze strony 
Wojska Polskiego. Z tego względu 
opcja oporu odpada .

Dodajmy do tego jeszcze jedno  
polskie wojsko było odcięte od ma-
gazynów, od logistyki. Co prawda, 
miało zdolność bojową, ale nie na 
długo. Jak szacował płk an Duyon, 
attaché wojskowy rancji w Warsza-
wie, polskie wojska miały zapasów 
na osiem dni. Więc jak? A może było 
tak, że Jaruzelski myślał trochę w po-
dobny sposób, jak myślano na rem-
lu? Tam myślenie było takie  nie 
chcemy interweniować, ale jak bę-
dziemy musieli  zrobimy to. Na ra-
zie straszmy Polaków, poganiajmy  
Generał mógł zaś kalkulować w ten 
sposób  nie chcemy przeciwstawiać 
się osji, wiemy, że to militarny błąd, 
ale im bardziej twardo będziemy się 
prezentować, tym skuteczniej będzie-
my ich do interwencji zniechęcać. 
Poza tym, im mocniejszą mam pozy-
cję w siłach zbrojnych, tym większe 
szanse, że osjanie nie zaczną mon-
tować swojej ekipy, rozglądać się 
za prawdziwymi komunistami . Tę 
filozofię mogliśmy przecież usłyszeć, 
gdy generał komentował inwazję 
z roku  na Czechosłowację.

Polskie wojsko było więc swoistą 
force de frappe Jaruzelskiego. Czyn-
nikiem, który służy odstraszaniu. To 
była więc swoista gra  osjanie gro-
zili mu interwencją, pokazywali mu 
swoje dywizje, swoje możliwości, 
a on też im pokazywał, że ma do dys-
pozycji siłę. Że różnie być może, ale 
na pewno nie będzie łatwo. 

Oczywiście wszyscy wiedzieli, że 
tak duża dysproporcja sił przesądza 
wynik starcia. Ale  starcia regular-
nego wojska. A co dalej?  Mówił 
zresztą o tym Wojciech Jaruzelski. 
Wejście armii Układu Warszaw-

skiego oznaczałoby wojnę, nie stan 
wojenny, ale stan wojny  tłumaczył 
w roku .  Mieliśmy tego świa-
domość. Nastąpiłby podział w armii. 
Jestem przekonany, że większość 
musiałaby się temu przeciwstawić .
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