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Jeśli Morawiecki jest najzdolniejszy, to…

Prezes Kaczyński ogłosił, że Mateusz Morawiecki jest 
najzdolniejszym politykiem prawicy. No cóż… Jeśli tak 
wygląda najzdolniejszy, to sytuacja tego obozu poli-

tycznego jest dość osobliwa. A kadrowo wręcz rozpaczli-
wa. Sporo jest plotek o zmianie premiera. Ale gdy padają 
nazwiska potencjalnych następców, Morawiecki rośnie. 
Rywale są jeszcze gorsi. I chyba dlatego rządzący biorą się 
za przedsięwzięcia, które przerastają ich skromną wiedzę 
i takież umiejętności. Są przekonani, że mają prawo do eks-
perymentowania na społeczeństwie. Bo wygrali wybory 
i mają mandat do robienia wszystkiego, co prezes wymyśli.

To oczywista bzdura. Takiego prawa nie ma żadna wła-
dza. Choć każda próbuje się rozpychać. Obecna korzysta 
z bierności tej większości, która choć patrzy na obecne 
rządy z osłupieniem, to nie wychodzi poza narzekanie.  
Na rękę władzy są też ci, którym jest wszystko jedno.

Wokół Polskiego Ładu toczy się gra między PiS a PO, 
które odmiennie podchodzą do osób najsłabiej sytuowa-
nych ekonomicznie. PiS podnosi argumenty o decyzjach 
w sprawach najniższej płacy, najniższej stawki za godzinę 
pracy, znoszenia opodatkowania najniższych emerytur, 
a tych do 2,5 tys. zł brutto jest przecież najwięcej, dodat-
ków na dzieci, bonów turystycznych itp. Te decyzje uwa-
żam za słuszne. Powinny być podejmowane wcześniej. 

Pomaganie rodzinom, emerytom, rencistom i dzieciom 
nie może jednak odbywać się kosztem ochrony zdrowia 
i edukacji publicznej. A tak się niestety stało. W ostatnich 
latach sytuacja finansowa milionów ludzi się poprawiła. 
To oczywiste. Niestety, urósł też inny problem. To, co tra-
fiło do kieszeni, szybko z niej wywędrowało. Na prywat-
ne badania i wizyty lekarskie, na korepetycje i wydatki,  
które powinno ponosić państwo.

Polski Ład miał być trampoliną wyborczą dla PiS na 
kolejną kadencję. Znalazły się więc w nim rozwiązania ko-
rzystne dla bardzo wielu ludzi. Zaprzeczanie temu jest nie-
mądre i krótkowzroczne. Będą kolejne korekty i poprawki. 
Czy to wystarczy, by przykryć nieudolność władzy w prze-
prowadzaniu tej wielkiej zmiany? Można było Polski Ład 
przygotować o wiele sprawniej. Ale do tego niezbędni są 
doświadczeni i kompetentni urzędnicy. Właśnie ci, których 
dojna zmiana wyeliminowała, bo potrzebowała miejsca 
dla swoich.

O dalszym losie Polskiego Ładu i ocenie, jaką wystawią 
mu Polacy, zadecydują teraz poziom inflacji i skala dro-
żyzny. A z nimi jest jak z odbezpieczonym granatem. Nie 
ma go gdzie odrzucić, więc wybuchnie w rękach władzy. 
Niestety, najwięcej ofiar może być wśród przymusowych 
uczestników szkoły przetrwania, jaką jest Polski Ład.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

CYTATY

  C , 
 łe zn

Tusk nie ma szans odebrać PiS wyborców, 
bo właśnie ze względu na Tuska 
oni głosują na PiS.
„Polityka”

 , a z
Polski katolicyzm ma niewiele wspólnego 
z duchowością i wiarą. To biznes i władza.

z enn  aze a a na

 , 
n e e  z   
Doskwiera nam brak demokratycznie 
wyłonionych rządów zdolnych 
do prawdziwego przywództwa.

, za n e  

 C , e e a
Nie ma osoby, która mogłaby zmienić 
energię protestu w realny efekt. 
Wszystkim nam brakuje Kordiana.

e a ł
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   Je o  ie oz a za s e o ro ram
Braku jedności opozycji Tusk przezwycięży  nie potrafi, ponie-

waż sądzi, że ta jednoś  ma oznacza  uzgodnienia programowe. 
Tymczasem zatarcie różnic jest niemożliwe. Jednoś  w obliczu 
wyborów może oznacza  tylko to, że chcemy się różni  w od-
mienionej sytuacji politycznej . Praca nad wspólnym programem 
obowiązuje tę częś  opozycji, która po wygranych wyborach by-
łaby zdolna utworzy  rządową koalicję.

Na przykład jeżeli lewica nie może zrezygnowa  z tego, co 
jest nie do przyjęcia dla pozostałych partnerów, to stanie przed 
dylematem, czy lepiej będzie się czuła pod rządami PiS, czy li-
beralnych demokratów. To samo dotyczy konserwatywnego  
obyczajowo PSL.

Papierkiem lakmusowym będą zapewne nie tyle kwestie 
socjalno ekonomiczne, ile relacje z Unią Europejską i polityka 
zagraniczna, praworządnoś , świeckoś  państwa i stosunek do 
wszelkiego rodzaju mniejszości. Andrzej Lam

  Po ski ie a  
Dziękuję za podjęcie tematu Polskiego Ładu. 

Z najnowszych informacji wynika, że pracujący 
emeryci muszą w myśl tej reformy zapłaci  00  
podatku i drugą składkę zdrowotną. ZUS z urzędu 
stosuje w stosunku do emerytów ulgę podatkową, 
więc z pracy etatowej już tego zrobi  nie można. 
W ten sposób dochodzi do sytuacji, w której przy 

emeryturze 0 zł brutto zyskuje się 70 zł miesięcznie, a z mie-
sięcznych poborów, w zależności od wysokości wynagrodzenia, 
zabiera się wielokrotnoś  tej kwoty. Oczywiście ustawodawca 
narzucił również obowiązek zapłacenia drugiej pełnej składki 
zdrowotnej. Sprawa dotyczy także tych, którzy pracują na dwa 

etaty. Dlaczego mamy płaci  dwie składki zdrowotne  Dlaczego 
ulgi podatkowej się nie sumuje  Dlaczego osoba, która pobiera 
często biedaemeryturę i nie chce korzysta  z pomocy społecznej, 
jest karana  Wszystkich wrzuciło się do jednego worka – i tych, 
którzy mają małe emerytury i pracowa  muszą, i tych, którzy ma-
ją wysokie emerytury i pracowa  chcą. Może ktoś się zastanowi, 
że pracowitym i biednym ludziom robi się krzywdę

Barbara Witaszyńska

D a ze o e i a rze ry a  sie i 
Bo młoda lewica myśli, jak się lansowa , 

żeby w smartfonie dobrze wyglądało. Nikomu 
nie chce się pracowa  na swój realny wize-
runek, tylko na istnienie w mediach. Docho-
dzi do tego jeszcze schizofrenia: raz walczą z korpo, a za chwilę 
korpo wspierają.

Marcin Kornecki

is oria i Po a y  za is za e ie ia 
W szkole podstawowej lekcji religii jest 

dwukrotnie więcej niż historii. Nie wiem, 
jak jest teraz, ale kiedyś uczyli nas głów-
nie o bitwach, szlachcie i królach. Reszta 
była po łebkach albo pomijana. Tymcza-

sem prawda jest taka, że nie jesteśmy potomkami husarzy, 
a żołnierze wyklęci  też nie byli święci.

Rafał Muszakowski
•

adne rzetelne badania historyczne nie przebiją się do publicz-
nej świadomości, póki przykrywa je produkowana za nasze  mi-
liardy rządowa propaganda.  Maciej Dnt

ZDJĘCIE TYGODNIA

FOT.  REUTERS/FORUM

W barwach narodo-
wych. Kibic piłkarskiej 
reprezentacji Burkina 
Faso podczas meczu 
z Republiką Zielonego 
Przylądka. Jaunde, 
Kamerun, 13 stycznia 
2022 r.



Lichocka niezadowolona z Dudy
Wiadomo, że Joanna Lichocka, posłanka PiS, 
mówi tak, by prezes Kaczyński słyszał siebie. 
A gdy prezes jest jeszcze bardziej niż zwykle zły 
na prezydenta Dudę, to mówi o tym Lichocka. 
Przejechała się po nim w azecie Polskiej  jak kosiarka za weto 
w sprawie ustawy medialnej. W tekście Czego pan prezydent nie 
mówi  zarzuciła Dudzie zgodę na łamanie prawa przez T N. Ocze-
kiwania były inne – pisze Lichocka. Wiadomo czyje i kto był szcze-
gólnie rozczarowany.
Według Lichockiej weto niczego nie naprawiło. Tyle że głowa państwa 
stała się w T N panem prezydentem , a nie Dudą . Luka w prawie 
przestała mu przeszkadza . Robota w USA warta jest weta.

Czaputowicz jednak wielki był
Jacek Czaputowicz odszedł z MSZ w niesła-
wie. Dla Kaczyńskiego od początku był tylko 
eksperymentem. I gdy latem 0 0 r. opróżnił 
fotel ministra, nikt po nim nie płakał. Bo i dla-
czegóż miałby to robi  W MSZ Czaputowicz 

był figurantem. Decyzje podejmowali za niego inni. Rugi kadrowe 
dotykały co mądrzejszych dyplomatów. A Czaputowicz to wszystko 
firmował. Przestraszony starszy pan bez godności. Nawet gdyby się 
jeszcze bardziej schował niż w czasach ministrowania, to efekty jego 
rządów długo jeszcze będą ciążyły na MSZ. I nie zmieni tego fakt, że 
jego następca jest również dziwadłem.
Te uwagi odnoszą się do tekstu w Rzeczpospolitej  o ambitnej 
polityce zagranicznej Czaputowicza . Chyba że to był taki redakcyjny 
żarcik  

Baju baj o PPK
Bartosza Marczuka można by nazwa  żartownisiem. Ale 
jak można śmia  się z ludzi, którzy wkładają pieniądze 
do Pracowniczych Planów Kapitałowych  Marczuk to 
wiceprezes Polskiego unduszu Rozwoju, który jest od-
powiedzialny za PPK. A swoją drogą, ciekawe, kto im 
wymyśla te nazwy  Tak niewiele mające wspólnego z realem. 
Podobnie jak same PPK. Mimo wielu trików zapisało się do nich 
tylko 0  uprawnionych. Do większości jakoś nie trafiły argumenty 
Marczuka, że PPK to najlepszy sposób na oszczędzanie. I że instytu-
cje finansowe, do których trafiają pieniądze, stają na głowie, żeby 
pomnaża  każdą złotówkę oszczędzających.
Niektóre fundusze starają się aż za bardzo. I kasa idzie gdzieś tam, 
gdzieś tam. I co wtedy  Wpłacałeś, ale fartu ci zabrakło

Puda – spadochroniarz Morawieckiego
Co by tu jeszcze spieprzy  Zapytajcie rzegorza Pu-
dę. Ma bogaty dorobek. Przez rok był ministrem rol-
nictwa. Krótko. Ale zdążył tyle zepsu , że wieś uwa-
ża go za najgorszego ministra w historii. Od samego 
słuchania jego nowomowy bolą zęby. Naprawianie 

szkód po Pudzie zajmie wicepremierowi Kowalczykowi lata. 
Puda jest jak królik wyciągnięty z kapelusza. Do 0  r. był radnym 
w Bielsku Białej i przez kilka lat żył z diety radnego  tys. zł rocz-
nie . Nie wyróżnił się dosłownie niczym. I dlatego przydał się dojnej 
zmianie jako posłuszny poseł. I Morawieckiemu, który swojego pupi-
la zrobił ministrem rolnictwa. Ale po katastrofie i protestach rolników 
przeniósł go na ministra funduszy i polityki regionalnej. Jest więc 
facetem, który ma załatwi  z Unią wyczekiwane środki na Krajowy 
Plan Odbudowy. Zdziwieni  Komisja Europejska też. Takiej niemoty 
jeszcze tam nie widzieli.

PRZEBŁYSKI
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en a , ene   n  

  a ane   ł zen   e n  z a -
n , e z e  z e z  e  -

e , a n e e  e e  , e  z e z e , 
z ał a n  zez z  z n  a e z e  
z n  Pierwsza rozprawa ma się odby   stycznia 
w Suchej Beskidzkiej.

nna a a a, łan a e  e , -
ała  n e na  a e  e na ne   

za zn  z   ukowska powiedziała 
w T P Info, że biologiczni mężczy ni  mogą czasem 
rodzi  dzieci.

 e na ze a a n  n  z-
n  n ała e z e za an a  za-

e an e  Według kontrolerów NIK reszta otrzymy-
wała wynagrodzenie za pozostawanie pracownikami . 

łównym problemem jest brak sprzętu komputerowego.

a an e n e , e  e e n  , 
za e z ł e an  zez e e  a e e  
Jak wida , nieskutecznie. Może jakiś egzorcysta zajmie 
się teraz Leśniewskim  

na  ,5  e  za n e ał   e za a-
n zne   0   Jest to rekordowy wynik, w któ-
rym największy udział mają Korea Płd. ,  mld euro , 
USA  mln  i Niemcy  mln . 

   a za e z ł a  a a 
z a,  zn e ł  a e e  ez en-

a  e en a e  Sąd uznał, że ze względu na 
znikomą szkodliwoś  wypowiedzi ulczyk nie dopuścił się 
przestępstwa znieważenia prezydenta. 

ena  a a a e a , ze n z a 
ena e      ze az , -
z ła n e    ze azan e a e 700 n zł 

na  ze  łn e z   Obywatele 
zaciskają pasa, a państwo szasta kasą.

a  a a, zł  e a a a    
 z e na 50 , a ał e a  e  

a  na e a  zn  ł  za 
0  zł e  e an   e a   a a 

n a a z 

a en    a e  na e z  z z e  
z a  an a z – prezes Okręgu Opol-

skiego ZNP, a  e  – przewodniczący Związku Za-
wodowego órników w Polsce region noworudzko wał-
brzyski  i a e   – członek Rady ederacji Związków 
Zawodowych Metalowców i utników w Polsce.

n en e a   na a a z  na  zeł  
 na n  en  a enz n   e a  0  70 

FOT. YOUTUBE
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lacze o kiedyś Ministerstwo inans w y o najwa niejszy  
inisterstwe , a dziś jest trzeciorz dny

DR KATARZYNA GOLIK,
ekonomistka i politolożka,  
ekspertka Fundacji Kaleckiego  
ds. finansów publicznych

To rezultat transformacji modelu pań-
stwa – następuje wtedy naturalna zmiana 
funkcji i roli różnych instytucji. Wcześniej 
M  było kluczowe dla stabilności państwa 
i zarządzania nim, ale obecna władza ma 
inne priorytety niż sprawne zarządzanie. 
Trzeba zauważy , że resort finansów także 
wcześniej miał zbyt niski status w polskim 
systemie polityczno instytucjonalnym, 
dużo niższy niż np. w krajach skandynaw-
skich. W Szwecji minister finansów ma 
ostatnie słowo w kwestii łącznego pozio-
mu wydatków i jeżeli któryś resort chce 
zwiększenia budżetu, musi się porozumie  
z pozostałymi, by dokonały cię .

DR HAB. EWA MARCINIAK,
politolożka, UW

Rola resortu finansów w politycznym 
procesie decyzyjnym jest w dalszym cią-
gu bardzo istotna – po prostu informacje 
o jego etapach i efektach nie docierają 
do opinii publicznej. Dziś trzeba do niej 

przemawia  w języku korzyści, a ten naj-
bardziej pasuje do premiera, rzecznika 
rządu oraz tych polityków, którzy są po-
wszechnie rozpoznawalni – w przeciwień-
stwie do kolejnych ministrów finansów, 
zresztą doś  często zmienianych. Związki 
polityki z ekonomią są silniejsze niż kiedy-
kolwiek, także ze względu na preferencje 
rządu. To przemawianie w języku korzyści, 
wskazywanie, że przyszłoś  będzie bez-
pieczna, ponieważ miliardy będą przekazy-
wane na wsparcie społeczeństwa, to re-
zultat decyzji, które zapadają także w M , 
ale komunikowane są przez tych, którzy 
zbijają na nich kapitał polityczny.

DR MACIEJ SZLINDER,
ekonomista, filozof, partia Razem

Ranga Ministerstwa inansów spadła 
z kilku powodów. Pierwszy jest personal-
ny – jedynym liderem obozu rządzącego, 
kompetentnym w tym zakresie, jest sam 
premier. Ponieważ jednak zaangażowany 
jest on w nadzór nad działaniami całego 
rządu, a jednocześnie rozgrywa swoją par-
tię w wewnętrznej grze w Zjednoczonej 
Prawicy, nie jest w stanie odgrywa  tych 

dwóch ról naraz. Jednocześnie każdy mi-
nister finansów przy takim premierze musi 
mie  ograniczoną decyzyjnoś . Po drugie 
zmienił się sposób postrzegania spraw, 
za które odpowiada M , takich jak budżet 
państwa czy dług publiczny. Zjednoczo-
na Prawica jest w mniejszym stopniu niż 
poprzednie rządy ograniczona sztywnym, 
neoliberalnym myśleniem o konieczności 
dbania o zrównoważony budżet. Chęt-
niej spogląda na różne formy zadłużania 
się sektora finansów publicznych i widzi 
większe możliwości politycznego działa-
nia państwa niż większoś  poprzedników. 
Wreszcie – prezes Jarosław Kaczyński ma 
stosunek instrumentalny nie tylko do bu-
dżetu, ale i w dużej mierze do gospodarki.

 C ,
Czytelniczka PRZEGLĄDU

Dziś nie to ministerstwo jest ważne, 
które jest istotne dla Polski, ale to, które 
zapewnia poparcie polityczne. Na czoło 
wysunęli się Ziobro, bo to koalicjant za-
pewniający większoś  w Sejmie, i Czar-
nek, bo zapewnia medialny szum zagłusza-
jący afery i klęskę Polskiego Ładu.

YTANIE
TYGODNIA
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KRAJ

Robert Walenciak

Minęło ponad  lat od jego 
odejścia z funkcji, a pamięć dekady 
lat . wciąż jest żywa. Mimo że więk-
szość Polaków już tych czasów nie 
pamięta… egenda jednak żyje.

W roku 2  azeta Wyborcza  
razem z Radiem Zet i T N przepro-
wadziła sondaż, w którym pytano Po-
laków, kto był najlepszym przywódcą 

w historii Polski. Zwyciężył, i to zde-
cydowanie, dward ierek. Wskazało 
go  ankietowanych. 

ziś te wyniki pewnie wyglądały-
by inaczej, propaganda zohydzająca 
Polskę udową i wszystko, co z nią 
związane, trwa bowiem w najlepsze. 
Na pokolenia wchodzące w dorosłe 
życie na pewno to działa. Ale i tak 
faworytem byłby ierek. Na czym 
więc polegał jego fenomen? lacze-
go z jego czasów pamiętamy tylko 
to, co dobre, zapominając o rze-
czach złych?

•
Myślę, że złożyło się na to kilka 

elementów. I materialnych, i tkwią-
cych w świadomości milionów Po-
laków. Oczywiście łatwo jest mówić 
o wielkich inwestycjach, o fabrykach 
domów, licencjach, o Polsce jako 
o wielkim placu budowy. Ale gdy 
zastanawiamy się nad fenomenem 
epoki ierka, ważniejsze jest chyba 
coś innego  lata . zmieniły przede 
wszystkim Polaków. dward ierek 

uruchomił gigantyczne pokłady am-
bicji i energii, które wcześniej były 
gdzieś przyduszone.

Aspiracje, które Polacy mieli 
wcześniej, były ograniczone, życie 
było ciężkie, a w radiu i gazetach 
a to niemieccy rewizjoniści, a to bu-
dowa socjalizmu… Czas dwarda 

ierka wszystko zmienił. Nastąpiło 
odwrócenie wcześniejszych zasad. 
Inwestycje miały służyć przede 
wszystkim ludziom. Zaczęły powsta-

wać fabryki domów, fabryki mebli, 
na drogach pojawiły się produko-
wane na licencji fiaty. Aby Polska 
rosła w siłę, a ludzie żyli dostatnio  
 to hasło było odzwierciedleniem 

filozofii rządzenia.
Co istotne  ekipa ierka niosła ze 

sobą przekonanie, że zmiana musi ob-
jąć cały kraj, wszystkie warstwy. Jeżeli  

do dziś lata . wspominane są jako 
najlepszy czas na wsiach, w średnich 
i małych miastach, nie wzięło się to 
znikąd.  Mieszkańcy wsi zostali objęci 
opieką zdrowotną i emerytalną, zrzu-
cono z nich upokarzające obowiązki 
dostaw obowiązkowych, mogli in-
westować, budować. Miasta średniej 
wielkości mogły poczuć powiew wiel-
kiego świata. Inwestycje rozlały się na 
całą Polskę. W mniejszych ośrodkach 
lokowano filie wielkich zakładów, bu-
dowano nowe. Ośmieszana reforma 
administracyjna z 5 r. dała impuls 
rozwoju dziesiątkom miast.

•
Inaczej wreszcie pokazywany 

był w czasach ierka świat. elazna 
kurtyna została odsłonięta. Zachód 
przestał być czymś gro nym. Milio-
ny Polaków zaczęły go odkrywać. 
I turystycznie, i w ramach wyjazdów 
służbowych. Każda rodzina mogła 
w ramach wyjazdu turystycznego wy-
mienić po oficjalnym kursie 5  dol.  
i wyjechać do rancji czy do Włoch. 

elegacje polskich inżynierów, 

dward ierek uruchomił gigantyczne pokłady ambicji 
i energii Polak w, powiedział gło no to,  

o czym po cichu my lały miliony

N     
epoki Gierka? 

 a a  70  an  557 n  ze ,  

Te setki przedsiębiorstw okazały się w III RP znakomitym towarem, który moż-
na było sprzedać i tym samym załatać dziurę w budżecie. o 2  r. sprzedaż 
klejnotów koronnych Polski udowej przyniosła budżetowi  mld zł. A sprze-
dawano po śmiesznie niskiej cenie, często za ułamek wartości. I jeszcze wiele  
do sprzedaży zostało.

 7  fabryk domów
   zakładów mięsnych,
  fabryk odzieżowych
  chłodni
  0 zakładów 
elektronicznych

 0 fabryk mebli
   zakładów hutnictwa 
żelaza i metali 
nieżelaznych
  elektrociepłowni
 7 elektrowni

  7 fabryk samochodów 
i ich części
  cementowni
   kopalni węgla 
kamiennego

FOT. PAP/JAN MOREK, DPA/PAP, CAF/PAP

Dla ierka polityka była sztuką poprawiania życia. 
Inwestycje miały służy  przede wszystkim ludziom.
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specjalistów, je dziły po świecie, negocjując 
kontakty, licencje.

Polacy je dzili i porównywali. Rosły ich 
aspiracje. 

Przełom, który nastąpił, nie był przypad-
kiem. Otwarcie Polski na świat to dzieło i ierka, 
i rosnącej w siłę grupy myślących o nowoczes  
ności działaczy w PZPR. Ich rola jest dziś pomi-
jana. dy mówimy o PZPR, to skupiamy się na 
frakcjach z roku 5 , na puławianach i natoliń-
czykach, pamiętamy partyzantów, moczarow-
ców… A tymczasem, przynajmniej do połowy 
lat ., rozwijała się w łonie partii grupa techno-
kratów, działaczy, którzy chcieli rozwijać Polskę 
poprzez jej uprzemysłowienie, kupno zachodnich 
licencji. iat 25p, produkowany na eraniu, to 
była jeszcze epoka omułki. Tadeusz Wrzaszczyk, 
szef SO, w czasach ierka, zrobił wielką karierę. 

Nie tylko on. ierek niewiele przecież by 
zrobił, gdyby w Polsce tamtego czasu nie by-
ło tysięcy wykształconych inżynierów, ekono-
mistów, fachowców. To na nich się oparł, ich 
marzenia realizował.

Tak więc wielki przełom lat . nie odbywał 
się w politycznej i społecznej próżni. ierek nie 
był sam. Jego siła polegała na tym, że powie-
dział głośno to, o czym po cichu myślały milio-
ny. A mógł tak zrobić, ponieważ lepiej znał świat, 
miał szersze perspektywy.

•
Myślę, że nie do przecenienia jest fakt, że 

dward ierek młodość spędził we rancji 
i w Belgii, w tamtejszych kopalniach. Przesiąkł 
Zachodem. To było widać. ierek w sposób za-
chodni rozumiał rolę polityki. la komunistów 
epoki omułki, często wię niów sanacji, poli-
tyka to była rewolucja. la ierka polityka była 
sztuką poprawiania życia. Wielki francuski król 

enryk I  mawiał, że jego marzeniem jest, żeby 
każdy rancuz mógł w niedzielę do garnka wło-
żyć kurczaka. ierek też tak postrzegał politykę. 

Inaczej niż jego poprzednicy widział rolę 
polityka. PZPR, gdy objęła w Polsce władzę, 
przyniosła ze sobą wschodni model rządzenia 
 że I sekretarz jest gdzieś daleko, niedostępny,  

ale zawsze ma rację.
ierek ten model zmienił. pokowe było je-

go spotkanie ze strajkującymi stoczniowcami 
w Szczecinie 2  stycznia  r. Oni strajko-
wali, a on pojechał do nich. Zupełnie niezapo-
wiedziany, zapukał do bram stoczni, i zawołał  
 Jestem, przyjechałem

Następnego dnia był w dańsku. I wtedy wy-
głosił jedną z najlepszych w swoim życiu mowę. 
My i wy jesteśmy z tej samej gliny , mówił ze-

branym. A potem zapytał ich Pomożecie? .
Kogo z dzisiejszych przywódców byłoby stać 

na taki wyjazd, takie spotkanie i takie pytanie?
Prześmiewcy żartują sobie z gospodar-

skich wizyt ierka, z tego, że objeżdżał kraj 
wzdłuż i wszerz. A nie było to sztuczne, wy-
nikało przynajmniej z dwóch powodów. 

Wizyta prezyden-
ta Richarda Nixona 

w Warszawie, 
31 maja – 1 czerwca 

1972 r.

Spotkanie z kanclerzem 
Helmutem Schmidtem  
w Helsinkach, 
2 sierpnia 1975 r.

 Pałacu lizejskim 
z wizytą u prezydenta 
Georges’a Pompidou, 

pa dziernik 1  r.



10 P D 17-23.01.2022

KRAJ

Rozma ia Pa e  Dy i z

Panie profesorze, co pana studenci 

 Nie prowadziłem wśród nich 
badań na temat przeszłości, ale my-
ślę, że dla większości dzisiejszych 
studentów okres PR  to dość dawna 
epoka i bardzo mało uwagi poświę-
cają problematyce tamtej dekady. 
A jeśli już coś wiedzą, to głównie 
z filmu Barei Miś , który stał się 
chyba ważnym nośnikiem pamię-
ci o latach .  w. ilmem, który 
wszedł do masowej wyobra ni i któ-
ry ciągle jest pokazywany na różnych 
kanałach telewizyjnych. ekada ier-
ka jest znacznie ważniejsza dla star-
szych pokoleń.

-
-

 Rzeczywiście, z punktu widze-
nia tzw. pamięci autobiograficznej 
doświadczenia starszej generacji la-
ta . są ważne. Jeżeli ktoś w  r. 
miał lat 2 , to teraz ma już 2. Jest 
reprezentantem pokolenia, które 
dekadę ierka pamięta z własne-
go doświadczenia, żyło obok ludzi 
tworzących rzeczywistość tam-
tych czasów. I dla ludzi tej genera-
cji to jest część własnej biografii. 
W 2  r. CBOS przeprowadził bada-
nia poświęcone osobie ierka i jego 
dekady. I już wtedy bardzo wyra nie 
było widać, że osoby, które miały 
w  r. co najmniej  lat i które 
jakoś pamiętają dekadę gierkowską, 
częściej niż młodsi mają wyrobioną 
o niej pozytywną opinię.

 Oczywiście, że w Polsce w za-
kresie pamięci zbiorowej występują 
wyra ne różnice regionalne. Warsza-
wa ma swoją legendę powstańczą, 
w Wielkopolsce w pamięci rodzinnej 
i tamtejszej przestrzeni publicznej 
bardzo ważne jest I  stulecie, za-
pisane jako czas pracy organicznej, 
i powstanie wielkopolskie. Tak samo 

ląsk ma własne elementy pamięci, 
na które składają się nie tylko po-
wstania śląskie, ale i czas powojen-
ny. W tym kontekście ierek wydaje 
się ważną postacią.

Po pierwsze, jak opowiadają je-
go współpracownicy, ierek  
nie lubił wczytywania się w różne 
raporty, nie ufał im, wolał sam na 
miejscu przekonać się, jak wyglądają 
sprawy. Pogadać z lud mi. Nie żądał 
więc od ministrów sprawozdań, tylko 
wołał ich do siebie, by mu wyjaśnili, 
w cztery oczy, jak dany problem za-
mierzają rozwiązać. 

Po drugie, to był także model spra-
wowania władzy, który przyniósł z Za-
chodu  że lider jest wśród załogi, ży-
je jej życiem. udzie to widzieli i czuli 
się ważni, doceniani.

dy mówimy o epoce ierka jako  
o czasach, w których zdecydowanie 
poprawiła się stopa życiowa mi-
lionów, warto zawsze dodać, że te 
miliony poczuły się gospodarzami 
w swoim kraju.

•
Jest jeszcze jeden ważny element 

charakteryzujący lata . Wspomi-
naliśmy już o nim, ale warto posta-
wić kropkę nad i. Otóż ierek nie bał 
się świata. I znakomicie poruszał się 
zarówno w Moskwie, jak i w Paryżu 
czy Bonn.

Jeszcze jako I sekretarz KW 
w Katowicach nawiązał kontakty 
w Moskwie. Breżniew traktował go 
już w latach ., jako następcę o-
mułki, Rosjanie lubili go i na niego 
stawiali. Jego technokratyczne po-
dejście znajdowało zrozumienie. 

ierek, jak opowiadają jego współ-
pracownicy, miał do radzieckich przy-
wódców dobre podejście, absolutnie 
inne niż jego poprzednik. Otóż o-
mułka wykłócał się z Breżniewem czy 
Kosyginem, pouczał ich, był bardzo 
trudnym partnerem. ierek był part-
nerem ujmującym. Nie szczędził mi-
łych słów, komplementów, orderów, 
ale robił swoje. Ponieważ był przyja-
cielem i zapewniał spokój, na Kremlu 
przymykano oczy na jego politykę do-
tyczącą Kościoła, wsi czy otwarcia na 
Zachód. o czasu…

Na Zachodzie z kolei dward ie-
rek dość szybko zbudował sobie po-
zycję poważnego partnera. Polska 
była inna, nie była jednym z wielu kra-
jów satelitów ZSRR. Poprzez licencje, 

inwestycje, zaczęła szybko włączać 
się w obieg światowej gospodarki.  
To musiało zostać zauważone. Mo-
żemy dziś się śmiać, że opowieści 
o Polsce jako . potędze gospodar-
czej świata, to wytwór telewizyjnej 
propagandy. Ale coś było na rzeczy  
Jeżeli nie ., to była 2. czy 5. A to 
się liczyło. 

Po drugie, ierek był w świecie 
znakomicie przyjmowany. Po fran-
cusku mówił lepiej niż po rosyjsku, 
więc nad Sekwaną traktowano go 
jak swojego. Kanclerz Niemiec el-
mut Schmidt darzył go sympatią 

i przyja nią, mówił, że chętnie by go 
wziął do swojej ekipy jako ministra 
pracy. To nie był tani komplement, to 
było uznanie, że ierek jako polityk 
ma kompetencje. wietne były kon-
takty polsko amerykańskie.

Z Polską zaczęto wiązać na Zacho-
dzie nadzieje. Zwłaszcza w uropie, 
zwłaszcza w Niemczech  że jej nie-
zależna polityka w ewolucyjny spo-
sób zmieni polityczną architekturę 
naszego kontynentu. e nie będzie to 
obszar konfrontacji dwóch stojących 
naprzeciw siebie bloków.

•
laczego więc ierek upadł? I to 

tak boleśnie?
To także nie wzięło się znikąd, to 

nie był przypadek. Polska za szybko 
chciała wyrwać się z gorsetu. Stare 
struktury gospodarcze, niedobór wy-
kwalifikowanej kadry… ksperyment 
przeniesienia kawałka Zachodu na 
Wschód, nowoczesności w miejsce 
nienowoczesne w przypadku Pol-
ski się nie udał. Nie byliśmy zresztą 
w świecie jakimś wyjątkiem…

Ale to też nie tak, że po latach . 
zostały jedynie miłe wspomnienia. Co 
piąty Polak mieszka w blokach zbu-
dowanych w tamtym czasie, je dzi-
my po drogach z lat ., leczymy się 
w szpitalach wówczas zbudowanych.

Jest też mit  wspomnienie do-
brych czasów, kiedy wszystko się 
udawało. I nasz zakład, i cała Polska 
szły do przodu, i nawet piłkarze byli 
najlepsi w świecie.

Robert Walenciak
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

ierek niewiele by zrobił, gdyby nie tysiące wykształconych 
inżynierów, ekonomistów, fachowców. To na nich się oparł, 
ich marzenia realizował.
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 Starsi rolnicy pamiętają, że 
wtedy zaczął się proces unowo-
cześniania rolnictwa. A także to, że 

ierek w  r. wprowadził dla nich 
ubezpieczenia społeczne. ziś pra-
wie się o tym nie mówi, a była to 
bardzo ważna decyzja, zwłaszcza że 
w tamtych czasach odsetek ludności 
mieszkającej na wsi był nieco wyż-
szy niż obecnie. Wtedy wynosił ok. 
5 , a teraz mamy ok. . Tamta 
decyzja miała co najmniej dwa wy-
miary. Pierwszy  zwyczajny, ludzki. 
Wreszcie rolnicy zostali objęci ubez-
pieczeniami społecznymi. A drugi 
 polityczny. Wieś nieskolektywizo-

wana, w której siłą dominującą byli 
gospodarze, prywatni właściciele zie-
mi, została oficjalnie zaakceptowana.

 I tak to było przez mieszkań-
ców wsi odbierane. Jeszcze w la-
tach 5 . lęk przed kolektywizacją był 
bardzo silny, na wsi ludzie czuli 
presję ze strony władz. Rolnictwo 

indywidualne było tolerowane po 
Pa dzierniku 5 , ale ideologicznie 
ciągle istniał znak zapytania. Polskie 
rolnictwo stanowiło wyjątek w tzw. 
obozie państw socjalistycznych, nikt 
jednoznacznie nie ogłosił, że kolek-
tywizacja przestała być celem władz. 

Pamiętam, że we wsi, w której miesz-
kali moi dziadkowie, żył rolnik, który 
dopiero w połowie lat . pozwolił 
na elektryfikację gospodarstwa, bo 
wcześniej uważał, że po doprowa-
dzeniu prądu następnym krokiem 
władzy będzie zabranie jego ziemi 
i włączenie jej do kołchozu. Wpro-
wadzenie ubezpieczeń spowodowa-
ło, że rolnik stał się pełnoprawnym 
obywatelem, a rolnictwo indywidual-
ne zostało w pełni usankcjonowane. 

-

 Nie da się jednoznacznie od-
powiedzieć, jakie czynniki decydu-
ją o kształcie autentycznej pamięci 
zbiorowej, zakorzenionej w ludzkich 
umysłach. Owszem, jest sporo osób, 
które uważają, że polityka historycz-
na, edukacyjna, medialna to główne 
czynniki kształtowania wyobrażeń 
na temat przeszłości, jednak wie-
le działań w obszarze propagandy, 
polityki historycznej nie przynosi 
oczekiwanych skutków. Współcze-
sna polityka historyczna ma wy-
ra nie prawicowy charakter. Okres 
Polski udowej prezentowany jest 
w niej jednoznacznie negatywnie. 
I nie widzę w niej tendencji do szu-
kania różnic między latami stalinizmu  
a np. dekadą ierka. Taka polityka 
historyczna sprzyja oczywiście popu-
laryzacji negatywnych ocen o latach 

, ale wciąż działa pamięć 
autobiograficzna, żyje jeszcze dużo 
ludzi, którzy mają wspomnienia z lat 

. I często są one dobre. Ci ludzie 
rozmawiają w rodzinach, w kręgach 
znajomych z młodymi  funkcjonuje 
nieformalna pamięć komunikacyjna 
mająca duży wpływ na kształtowanie 
się wyobrażeń na temat względnie 
niedawnej przeszłości.

 Owszem, ale to nie oznacza, że 
lata . nie są w starszym pokole-
niu oceniane w sposób wyważony. 

ekada ierka to był to czas, który 
pozostawił pozytywne wspomnie-
nia, ale i negatywne, związane z roz-
maitymi błędami gospodarczymi, 

ograniczeniami w zakre-
sie wolności wypowiedzi, 
z dużą biurokratyzacją 
życia w PR . Ale znany 
wówczas satyryk Marian 
Załucki napisał kiedyś  

Sztandar d wigam wysoko   uma 
na mym czole   Oto mamy nareszcie 
w Polsce coca colę   Jak stwierdzili 
eksperci  rogą żmudnych analiz, 
 coca cola przestała  Szkodzić na 

socjalizm . No… przestała szkodzić. 
W połowie Polski sprzedawano coca  
colę, w drugiej pepsi, a licencyjne 

marlboro w całym kraju. ata . to 
był czas, w którym władza i w ogó-
le propaganda dały sobie spokój 
z wyobrażeniem uropy Zachodniej 
i SA jako kwintesencji wszystkiego, 
co złe, ale także z popularyzacją te-
zy, że w socjalizmie człowiek ma być 
biedny, myśleć o wyższych celach 

PROF. DR HAB. 
PIOTR TADEUSZ 
KWIATKOWSKI 
– socjolog, badacz pamięci 

zbiorowej, wykładowca 
Uniwersytetu SWPS

Skojarzenia: mieszkanie, 
pierwszy samochód, kolorowy telewizor,  

pierwsza pralka automatyczna 
silnie wpływają na ocen  lat .

Dekada Gierka

Dekada ierka kojarzy się z otwarciem 
na Zachód czy w ogóle na świat. 

FOT. KRZYSZTOF ŻUCZKOWSKI
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i sprawach, a jego dobre samopo-
czucie, wypoczynek i konsumpcja 
są nieważne.

 

 Powiedzmy na dalszym planie. 
Tak było w latach 5 . I w znacznym 
stopniu także za omułki. Nato-
miast w czasach ierka, zwłaszcza 
w pierwszej połowie jego dekady, 
uznano, że aspiracje ludzi związane 

z zaspokojeniem potrzeb konsump-
cyjnych są ważnym celem polityki 
społeczno gospodarczej państwa. 
Można nawet powiedzieć, że wśród 
celów polityki znalazły się pewne ele-
menty społeczeństwa konsumpcyj-
nego. Jeśli zatem mówimy o pamię-
ci autobiograficznej, o pozytywnych 
wspomnieniach, to dekada ierka 
kojarzy się z otwarciem na Zachód 
czy w ogóle na świat. I dlatego bar-
dzo dużo ludzi pamiętających tamte 
czasy wie, że wtedy Polacy mogli 
podróżować dużo częściej niż w po-
przednich dekadach. Podróżowanie 
w ramach tzw. obozu socjalistycz-
nego stało się łatwe, a i wyjazdy na 
Zachód w celach turystycznych czy 
rodzinnych były o wiele częstsze niż 
poprzednio. Te odczucia społeczne 
potwierdziły badania CBOS z 2  r.

Poza tym z punktu widzenia prze-
ciętnego człowieka, który wtedy żył, 

albo wie o tych czasach od rodziców, 
ważne dla oceny ierka i charakte-
rystyki tamtego okresu są stwierdze-
nia  wtedy kupiliśmy sobie kolorowy 
telewizor, moi rodzice kupili sobie 
pierwszy w życiu samochód. 

 ostali to dobre słowo, bo tak 
wtedy się mówiło, dostaliśmy miesz-
kanie. Nie mówiło się kupować , tyl-
ko właśnie dostawać .

de facto
-

 
 

 Skojarzenia  mieszkanie nie-
stety, często byle jak zbudowane , 
pierwszy samochód, kolorowy tele-
wizor, pierwsza pralka automatycz-
na, nowe meble z punktu widzenia 
pamięci komunikacyjnej, funkcjonu-
jącej pomiędzy pokoleniami, silnie 
wpływają na ocenę dekady ier-
ka. o tego trzeba dodać poczu-
cie stabilności życiowej. dy ktoś 
w  r. skończył technikum lub 
studia i rozpoczynał pracę w dużym, 
stabilnym zakładzie, to jego ścieżka 
życiowa była w zasadzie zaplanowa-
na. Z czasem zostawał brygadzistą, 
a jak był pracowity, to awansował 
na kierownika, a nawet dyrektora. 
Całe życie zawodowe mogło prze-
biegać w jednym zakładzie. Rzeczy  
wistość nie była płynna   jak to 
określił Zygmunt Bauman, analizu-
jąc koniec  w., początek epoki 
nazywanej pó ną nowoczesnością. 
Wtedy, w latach ., trzeba było 
bardzo się postarać , żeby stracić 
pracę. Stabilność i przewidywalność 
zatrudnienia w tamtych czasach sta-
ły się bardzo ważne z perspektywy 
okresu transformacji.

 otyczą one zwłaszcza drugiej 
połowy lat ., kiedy wyra nie by-
ło widać załamywanie się polity-
ki gospodarczej, kiedy okazywało 
się, że wysiłki władz nie przyniosły 
oczekiwanych skutków. To było 
doświadczenie kryzysu, inflacji, 

Czerwca . Wtedy też pojawiły się 
tzw. kartki.

 uże społeczne poruszenie 
wywołało brutalne tłumienie wy-
stąpień robotniczych w Radomiu 
i rsusie w  r. Trudniej było 
w życiu codziennym  coraz bardziej 
puste półki, coraz dłuższe kolejki po 
różne dobra trwałego użytku. Ko-
nieczność załatwiania  wszystkie-
go i biurokratyzacja, tak plastycznie 
pokazane w Misiu . Znaczna część 
społeczeństwa krytycznie odebra-
ła symboliczne działania publiczne 
manifestujące zależność Polski od 
ZSRR. Jak choćby zmiany w kon-
stytucji w  r. czy odznaczenie 
eonida Breżniewa Orderem irtuti 

Militari I klasy. Na marginesie do-
dam, że za tragikomiczny komentarz 
do tego wątku może służyć anegdo-
ta o udziale Breżniewa w II Zje dzie 
PZPR w grudniu 5 r. Otóż sekre-
tarz generalny KPZR, wyra nie oży-
wiony, w pewnym momencie zaczął 
zamaszyście dyrygować delegatami 
i dwardem ierkiem, gdy śpiewa-
no Międzynarodówkę . Wydarzenie 
nagrano i można to dzisiaj zobaczyć 
na ouTubie. Na negatywne oceny 
wpływa też zakończenie dekady, 
a mianowicie strajki i powstawanie 
Solidarności.

 Nie mam na to pytanie od-
powiedzi, może mają historycy. 
Ale myślę, że w pamięci zbioro-
wej tak szczegółowe kwestie nie 
mają znaczenia. Jesień  r. to 
po prostu upadek ierka, smutny 
koniec dekady. 

 

 Jeśli mówimy o pamięci potocz-
nej, to nie sądzę, żeby były jakieś 
istotne różnice. Mówi się ierek, 
myśli dekada.

-

W latach 70. mówiło się 
dostaliśmy mieszkanie . 

Nie kupiliśmy , tylko właśnie 
dostaliśmy .

W 7  r. ierek wprowadził ubezpieczenia społeczne 
dla rolników. Rolnik stał się pełnoprawnym obywatelem, 
a rolnictwo indywidualne zostało w pełni usankcjonowane.
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 Owszem, tak było, a dziś obraz 
ierka i jego dekady są silnie powią-

zane. Oceny samego ierka i jego 
dekady bardzo wyra nie się zbiegają. 
I, jak mówiłem, są dość pozytywne. 
Potwierdzają to badania. W bada-
niach CBOS z 2  r. pozytywną oce-
nę ierka wyraziło 55  badanych, 
a negatywną 2 . W 2 , a więc 
niedawno, powtórzono badania 
i wyszło, że odsetek wyrażających 
oceny pozytywne zmniejszył się do 

5 . Ale, co jest istotne i ciekawe, 
nie zmienił się odsetek wyrażających 
oceny negatywne, a nawet nieco 
zmniejszył, bo do 22 . 

Trzeba jednak dodać, że w pol-
skiej pamięci zbiorowej lata . ma-
ją też inny wymiar. Ich końcówka 
to wybór kard. Karola Wojtyły na 
papieża i pierwsza podróż Jana 
Pawła II do Polski. Te wydarzenia są 
składnikami innej narracji, alterna-
tywnej wobec tej kreowanej przez 
władze PR . Składają się na nią 
rozwój opozycji i drugiego obiegu 
wydawniczego, okres Solidarności 

, stan wojenny, trudne la-
ta ., transformacja  zmiana sys-
temu politycznego, początek gospo-
darki wolnorynkowej.

 Tłumaczę to pojawieniem się 
nowego pokolenia, skupionego na 
tera niejszości, mniej zainteresowa-
nego dziejami Polski udowej. Poza 
tym ierek jest mało eksponowany 
w polityce historycznej, uprawianej 
głównie przez Instytut Pamięci Naro-
dowej oraz Prawo i Sprawiedliwość. 
O ierku oczywiście się wspomina, 
ale nie jest to postać, o której by się 
szczególnie często mówiło i która by 
wywoływała tak silne kontrowersje 
jak np. gen. Jaruzelski. Zwłaszcza 
młodzi ludzie, niepamiętający tamte-
go czasu, nierozmawiający o latach 

. ze swoimi rodzicami czy dziadka-
mi, nie są w stanie określić opinii na 
temat dwarda ierka.

-

 Nie znam tej wypowiedzi, ale 
moim zdaniem główna linia polityki 
historycznej od dawna zakłada zde-
cydowanie negatywną ocenę okresu 
Polski udowej i jej przywódców. 
A co do sowieckich sługusów   
podział stref wpływów w uropie nie 
był polskim pomysłem. Po zakończe-
niu II wojny światowej Polacy musieli 
dokonywać dramatycznych wybo-
rów. Szybko się okazało, że ktoś, kto 
nie akceptował ówczesnych realiów 
geopolitycznych, nie mógł zostać 
urzędnikiem państwowym, a tym 
bardziej oficerem czy działaczem 
partyjnym. Jeden z dawnych dowci-
pów mówił, że I sekretarz KC PZPR 
jest jak zegarmistrz. Regularnie musi 
je dzić po wskazówki… do Moskwy.

 Trudno tu o proste analogie. Choć 
ostatnie dekady to przyśpieszenie 
procesów globalizacji i otwarte 
pozostaje pytanie, na ile średniej 
wielkości państwo jest suwerenne 
i może uwolnić się od międzyna-
rodowych relacji. A w latach 5

 trzeba było uznawać między-
narodowy porządek ustanowiony 
po II wojnie światowej. Jednym to 
się udawało lepiej, drugim gorzej. 
Nie wykluczam, że niektórzy polity-
cy PiS, mimo wszelkich różnic po-
glądów, doceniają intencje i wysiłki 

ierka. Ale nie można wykluczyć 
także i tego, że wciąż żyje jeszcze 
niemała grupa wyborców, którzy 
mają pozytywne oceny tej postaci 
i wierzą, że w czasach młodości ro-
bili coś wartościowego. W 2  r. 
w wieku poprodukcyjnym było 2  
Polaków i ten odsetek systematycz-
nie się zwiększa. To ponad milion 
głosów, starsza część elektoratu 
ma znaczenie przy urnach, dlatego 
przed wyborami warto wobec nich 
zrobić pewien gest. W wypadku 

ierka jest to o tyle łatwe, że był 
to przywódca, który bardzo wyra -
nie starał się unowocześniać kraj 
i otwierać go na Zachód. Polska za 
jego czasów, choć wykonywano 

wspomniane gesty manifestujące 
lojalność wobec ZSRR, różniła się 
nie tylko od Związku Radzieckiego, 
ale i od Czechosłowacji, Rumunii 
czy Bułgarii. Nie bez powodów mó-
wi się, że byliśmy najweselszym ba-
rakiem w obozie.

 Oczywiście. Staram się śledzić 
rozmaite filmy dotyczące przeszłości. 
Patrzę. jak ona jest w nich przedsta-
wiana, ale także obserwuję, jak na 
nie reagują widzowie.

 Jeżeli uznam za dobry, to tak, 
choć przyznaję, że studentów żywo 
zainteresowanych, nie tylko tam-
tym okresem, ale w ogóle historią 
najnowszą, nie jest zbyt wielu. Ich 
bardziej zajmuje tera niejszość. Ale 
muszę podkreślić, że jest to zjawisko 

dość uniwersalne. Z sondażowych 
badań przeprowadzanych w różnych 
krajach świata jednoznacznie wyni-
ka, że zainteresowanie przeszłością 
wzrasta z wiekiem. yciorys staje się 
dłuższy, człowiek ma coraz więcej 
doświadczeń, ma już pewien dystans 
do przeszłości. Młodzi natomiast 
bardziej chcą żyć dniem dzisiejszym. 
I nie miejmy im tego za złe.

aweł ybicz
p.dybicz@tygodnikprzeglad.pl

Stabilnoś  i przewidywalnoś  zatrudnienia w PRL stały się 
bardzo ważne z perspektywy okresu transformacji.
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Marek Czarkowski

Wszyscy widzieliśmy w telewizji 
i internecie paski grozy  prezento-
wane przez nauczycieli, na których 
ich styczniowe wynagrodzenie było 
o kilkaset złotych niższe niż grudnio-
we. Tak w pierwszych dniach 2 22 r. 
wybuchła bomba podłożona przez 
młodych wiceministrów finansów 
Jana Sarnowskiego i Piotra Patkow-
skiego pod Polski Ład  sztandarowy 
program rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego. To oni byli oni od-
powiedzialni za przygotowanie zmian 
w systemie podatkowym, które spo-
wodowały tyle zamieszania.

ziało się to wbrew zapewnie-
niom polityków, że na nowych roz-
wiązaniach podatkowych stracą tylko 
zarabiający ponad 2 tys. zł miesięcz-
nie najbogatsi cwaniacy. Tymczasem 
po kieszeni dostali ci, który mieli być 
beneficjentami rządowego progra-
mu. I to wcale nie zarabiający najle-
piej.  nauczycieli hasło Polski Ład 
wywołuje dziś rozżalenie. W sieci 
można znale ć wiele takich wpisów.

Chce mi się płakać. Jestem eme-
rytowanym nauczycielem dyplo-
mowanym. Musiałam dodatkowo 

podjąć pracę, a teraz zabierają mi 
 zł z pensji W grudniu otrzyma-

łam 22  zł, a w styczniu 2  zł, 
czyli o 2  zł mniej .

Na Polskim Ładzie straciłem 
2  zł. Może to nie jest wiele, ale 
jednak. Złodziejstwo . 

Kiedy wreszcie przestaną kłamać. 
ostałam 5 zł mniej .
Oburzenie wielu internautów wy-

wołała wypowied  ministra Przemy-
sława Czarnka, domagającego się 
podania nazwisk nauczycieli, którym 
obcięto pensje. Czyżby nauczyciele 
nie rozumieli, że za błędy rządzących 
zawsze płacą najbiedniejsi? 

Politycy PiS pytani przez dzienni-
karzy, jak do tego doszło, najpierw 
wyrażali niedowierzanie, potem 
twierdzili, że są to incydenty , by 
w końcu zamilknąć, czekając na wy-
tyczne z Nowogrodzkiej. Najdalej 
posunął się główny ekonomista Mi-
nisterstwa inansów Łukasz Czernic-
ki, który oświadczył, że zamieszanie 
z Polskim Ładem wynika z tego, jak 

dużym sukcesem może stać się ta re-
forma . Na końcu rządzący przyznali,  
że doszło do nieprawidłowości , 
które zostaną szybko naprawione. 
ecz to nie wystarczyło.

ziś Polski Ład jest największą 
wizerunkową klęską rządu Mateusza 
Morawieckiego. Publiczne przeprosi-
ny i kajanie się kilku mniej ważnych 
wiceministrów nie powstrzymało 
dziennikarzy i polityków opozycji 
przed poszukiwaniami kolejnych 
grup, których dotknął Polski Ład. 
Bardzo wysoko na tej liście znale li 
się kolejni po nauczycielach pracow-
nicy sfery budżetowej. Bo oni są 
największymi ofiarami rządowego 
programu.

udny lo  co pi te o 
p acuj ce o olaka 

W świadomości społecznej pra-
ca w budżetówce jest nisko wyna-
gradzana, ale jest to stabilna posa-
da i pewny zarobek, zapewniający 
względnie bezpieczną egzystencję. 
Tę sferę tworzą nauczyciele, urzęd-
nicy najniższego szczebla, pielęgniar-
ki, laboranci, pracownicy techniczni 
służby zdrowia, aplikanci, pracow-
nicy sądów i prokuratur, domów 
pomocy społecznej, pracownicy 
socjalni, część osób zatrudnionych 
w żłobkach i przedszkolach oraz wie-
lu przedstawicieli innych profesji. 
W sferze budżetowej zatrudniony 
jest dziś co piąty Polak.

Słodko nie było nigdy. Jeszcze 
w roku 2  rząd onalda Tuska 
zamroził kwoty bazowe, od których 
naliczano pensje pracowników bu-
dżetówki. Taka była reakcja na świa-
towy kryzys finansowy wywołany 
upadkiem amerykańskiego banku 
ehman Brothers.

W ostatnich dziesięciu latach 
kwoty bazowe odmrażano dwa razy. 
W 2  r. pracownicy sfery budżeto-
wej otrzymali podwyżkę wyrównują-
cą inflację, a kolejną  o ,   w wy-
borczym roku 2 . Pracownikom 
urzędów wojewódzkich podniesiono 
wówczas pensje nawet o , . Na-
stępną podwyżkę  aż o   rząd 
Mateusza Morawieckiego przewidział 

Związki zawodowe domagały się od rządu dla budżetówki 
podwyżki płac, która zrekompensowałaby in ację.

Pracownicy s ery bud etowej są 
najwi kszymi o arami rządowego programu

C   

FOT. EAST NEWS
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na rok 2020. Zrezygnowano z niej ze 
względu na pandemię. W ubiegłym 
roku w budżecie znalazły się jedynie 
środki na premie. O podwyżkach nie 
było mowy. Nic dziwnego, że związ-
ki zawodowe  OPZZ i Solidarność 
 gromko zaczęły się domagać pod-

niesienia wynagrodzeń.
Andrzej Radzikowski, przewod-

niczący Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych, 
a od listopada zeszłego roku także 
przewodniczący Rady ialogu Spo-
łecznego, mówił mi, że już latem 
ubiegłego roku związki ostro doma-
gały się od rządu podwyżki płac dla 
budżetówki. Takiej, która realnie zre-
kompensowałaby inflację.

 ważaliśmy, że powinno to być 
kilkanaście procent. OPZZ i Solidar-
ności chodziło o elementarną spra-
wiedliwość, gdyż pracownicy tej 
sfery od lat nie mogli na nic liczyć. 
Było już jasne, że inflacja będzie 
wyższa niż 5 . A rok 2 22 przy-
niesie kolejne wzrosty cen, więc 
rząd powinien zgodzić się na pod-
niesienie wynagrodzeń urzędników, 
nauczycieli, pracowników socjalnych 
i innych. Jeśli decyzję o zamrożeniu 
płac w sferze budżetowej uzasadniał 
niską inflacją, to powinien ją zmienić, 
gdyż osiągnęła ona poziom blisko 

. A w przyszłym roku nie będzie 
lepiej  mówił Radzikowski.

Związkowcy mieli więcej uwag do 
rządowych planów.  Ostrzegaliśmy, 
że proponowane w ramach Polskie-
go Ładu zmiany w podatkach odbiją 
się niekorzystnie na wynagrodze-
niach na przykład części nauczycieli.  
I tak się stało. W styczniu wielu 
otrzymało niższe wynagrodzenie niż 
w grudniu ubiegłego roku. Pod ko-
niec miesiąca dowiemy się, jaka jest 
rzeczywista skala nieprawidłowości, 
gdyż większość pracujących wtedy 
odbiera wynagrodzenie  dodaje 
szef OPZZ.

Trudno liczyć na poprawę sytuacji 
budżetówki, skoro rząd wpisał do 
ustawy budżetowej na rok 2 22 pro-
gnozę inflacji na poziomie , . A to 
oznacza, że osoby na państwowych 
etatach nie mogą liczyć na podwyżki.

 Będziemy przypominali o tym 
rządzącym  zapewnia Andrzej Ra-
dzikowski.  Stanowisko związków 

zawodowych w tej sprawie jest 
jasne. Płace w sferze budżetowej 
muszą wzrosnąć. Co najmniej o kil-
kanaście procent. Bo przecież jeśli 
przy płacy minimalnej  dzięki Pol-
skiemu Ładowi  dochody wzrosną, 
powiedzmy, o , to inflacja na po-
ziomie ponad  zlikwiduje wszel-
kie wynikające z tego programu 
korzyści.

o b dzie bolało

orsując zamrożenie płac w bu-
dżetówce, rząd przerzucił koszty wal-
ki z pandemią i wywołane przez nią 
problemy gospodarcze na barki 
tych, którzy nie mogą ukryć do-
chodów w rajach podatkowych.  
I jest ich wielu.

Jeśli, jak czytamy na stronie go .
pl web tarczaantykryzysowa, rząd 
premiera Morawieckiego wydał  

2 mld zł na walkę z kryzysem, to 

musiał wiedzieć, że wywoła to dro-
żyznę i gwałtowny wzrost inflacji. 
Sympatyzujący z prawicą ekono-
miści wskazują, że była to niska ce-
na za ocalenie setek tysięcy miejsc 
pracy, uratowanie dziesiątek tysięcy 
przedsiębiorstw i utrzymanie wzro-
stu gospodarczego. Milczą jednak 
o tym, że nadszedł czas, by choć 
część owych miliardów ściągnąć 
z rynku. W jaki sposób? Na przykład 
obniżając podatki, a jednocześnie 
zwiększając realne obciążenia oby-
wateli. Będzie to szczególnie dotkli-
we właśnie dla pracowników sfery 
budżetowej.

Pamiętajmy, że w roku ubiegłym 
średnie wynagrodzenie w Polsce 
oscylowało w granicach 5,5  tys. zł 
brutto, by w grudniu osiągnąć rekor-
dowe ,5 tys. zł. Był to efekt inflacji 
i Polskiego Ładu, gdyż wielu praco-
dawców zdecydowało się w grudniu 
wypłacić awansem premie i nagrody 
przewidziane na pierwsze miesiące 
nowego roku. W tym roku możemy 
spodziewać się, że średnie wynagro-
dzenie wzrośnie nawet o 2 . 
Nie będzie to jednak dotyczyło 

nauczycieli, pracowników domów 
opieki społecznej, wymiaru sprawie-
dliwości, domów kultury itp. Oni bę-
dą zarabiali mniej. Chyba że podejmą 
pracę na dwóch etatach albo zaczną 
pracować na czarno.

Od  stycznia br.  podobnie jak 
wszyscy podatnicy  nie odliczą za-
płaconej składki zdrowotnej od po-
datku. Co więcej, składka ta nie bę-
dzie ustalana kwotowo, lecz będzie 
liczona od faktycznego dochodu. 
Czyli w praktyce stanie się podat-
kiem zdrowotnym. 

Tak działa mechanizm Polskiego 
Ładu. Rządzący chwalą się podnie-
sieniem kwoty wolnej od podat-
ku z  do  tys., a jednocześnie 
likwidują możliwość odliczenia 
składki zdrowotnej. I może to nie 
być koniec niespodzianek będą-
cych efektem realizacji sztandaro-
wego programu rządu premiera 
Morawieckiego.

W trakcie dyskusji nad projektem 
budżetu na rok 2 22 związkowcy 
z OPZZ mówili nie tyle o pracow-
nikach budżetówki, ile o pracowni-
kach sfery finansów publicznych, 
co jest pojęciem szerszym, obej-
mującym wszystkich pracujących, 
których wynagrodzenie związane 
jest ze środkami z budżetu państwa. 
Rządzący nie podjęli tego tematu, 
obawiając się, że może to oznaczać 
konieczność zapewnienia dodat-
kowych pieniędzy. Przy czym nie 
chodzi o to, że ich brak. Prezes Na-
rodowego Banku Polskiego Adam 

lapiński twierdził w pa dzierniku 
ubiegłego roku, że instytucja, którą 
kieruje, ma nieprzebrane ilości go-
tówki . Rząd obawia się, że inflacja 
może wymknąć się spod kontroli, co 
oznacza poważne problemy gospo-
darcze, a w konsekwencji  społecz-
ne. Chcąc uniknąć takiego scena-
riusza, musi hamować oczekiwania 
dużych grup pracowniczych, które 
w związku z inflacją na razie liczą na 
wzrost wynagrodzeń, lecz wkrótce 
mogą zacząć się ich domagać. To 
bardzo bolesny proces.

Płace muszą wzrosną  o kilkanaście procent.
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Minister f inansów Tadeusz 
Kościński pocieszał się, że bardzo 
dużo osób dostało więcej, ale sie-
dzą cicho i są zadowoleni . Powody 
do zadowolenia ma na pewno kla-
sa polityczna. Prezydent, posłowie 
i senatorowie, premier, ministrowie 
i wiceministrowie należą do pracow-
ników sfery budżetowej. A sztanda-
rowy program rządu premiera Mo-
rawieckiego rzeczywiście przyniósł 
im profity.

Już w maju ubiegłego roku poseł 
Marek Suski, wiceszef klubu parla-
mentarnego PiS, wił się jak piskorz, 
gdy na antenie Radia Zet zapytano 
go, dlaczego w ramach Polskiego 
Ładu nie można opodatkować diet 
poselskich. Suski bąknął tylko coś 
o ogólnych przepisach i zapewniał, 
że wybrańcy narodu także dołożą się 

do Polskiego Ładu, płacąc... wyższą 
składkę zdrowotną. 

Wyjaśnijmy, o co chodzi. W ra-
mach Polskiego Ładu do  tys. zł 
podniesiona została kwota wolna 
od podatku. Ale posłowie już wiele 
lat temu uchwalili dla siebie podob-
ny przywilej  ich roczne diety do 

 tys. zł zostały zwolnione z podat-
ków. Pozostała część wynagrodze-
nia poselskiego była zaś rozliczana 
na zasadach ogólnych  czyli kwota 
wolna od podatku wynosiła  tys. zł. 
W związku z Nowym Ładem została 
ona podniesiona do  tys. zł. Innymi 
słowy zwolnienia podatkowe posłów 
sięgną w obecnym roku  tys. zł. 

To nie koniec dobrych wiado-
mości dla polityków. W ubiegłym 
roku prezydent Andrzej uda, po-
słowie, marszałkowie Sejmu i Sena-
tu, premier, ministrowie i wicemini-
strowie otrzymali  a raczej uchwalili 
dla siebie  wysokie, sięgające nawet 

5  podwyżki. A pod koniec roku 
premier Mateusz Mo-
rawiecki zniósł w swej 
hojności obowiązujące 
w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów limity 
dodatków do wyna-

grodzeń. o tej pory górna granica 
wynosiła  wynagrodzenia zasad-
niczego. Obecnie nie jest określona. 
Pewnie dlatego budżet KPRM w ro-
ku 2 22 wzrósł aż o  i sięgnął 

 mln zł. To nie jest już dolce ita. 
To coś znacznie więcej  

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

Polski Ład jest największą wizerunkową 
klęską rządu Mateusza Morawieckiego.

 ra ko ak o y
Ktoś tu bardzo nie lubi pana Piotra 

Kraśki. A tyle jest osób w przestrze-
ni publicznej, które bardziej nada-
ją się do obśmiewania i wytykania 
błędów, potknięć i nie tylko. Nic nie 
wiadomo, żeby ktoś ucierpiał z tytułu 
prowadzenia auta przez pana Kraśkę 
bez uprawnień. Został ukarany. Prze-
prosił. Nie widzę powodu, żeby był 
odsunięty od wykonywania swojej 
pracy. Moralność tak  Tylko żebyśmy 
sami byli tacy do cna moralni, jak 
szybko oceniamy moralność innych.

Janina Frykacz
•

Jeżdżenie przez sześć lat bez pra-
wa jazdy to nie jest błąd ani potknię-
cie. I co to za argument, że nikt nie 
ucierpiał? Jakby ktoś ucierpiał, to 
Kraśko odpowiadałby z innych pa-
ragrafów. Kara ,5 tys. grzywny dla 
kogoś o takich zarobkach to gro-
sze, więc w zasadzie trudno mówić 
o karze, on się raczej wykpił. Prze-
prosiny brzmią znacznie bardziej 
wiarygodnie, kiedy ktoś przeprasza 
za incydent, a nie za wielokrotną 
recydywę czynu grożącego krzyw-
dą innych osób. Pan Kraśko nie jest 
sprzedawcą sprzętu RT   częścią 
jego zawodowego kodeksu jest wia-
rygodność. Trudno pouczać innych  

tu  polityków  o szacunku dla prawa 
itd., skoro temu prawu na co dzień 
okazuje się pogardę.

Mateusz Zimmerman
•

Tygodnik PRZ  tubą PiS. 
Pisać o kumplach z T N  wstyd  
A skąd wiadomo, że Kraśko je dził 
przez sześć lat bez prawa jazdy? Wia-
domo, że od sześciu lat nie ma prawa 
jazdy. Ale czy je dził w tym czasie? 
Ktoś to widział? A nawet jeśli je dził, 
to znaczy, że przez sześć lat nie po-
pełnił żadnego wykroczenia drogo-
wego i nie był w tym czasie zatrzy-
mywany przez policję  Super

Ryszard Koton
•

Nie bąd cie małymi nienawistni-
kami. Nie zniżajcie się do poziomu 
rodzinnych swar w obozie PO PiS. 
Wasi czytelnicy cenią was za nieza-
leżność, dążenie do maksymalnego 
obiektywizmu. 

Olaf Nowaczyk

•
Oglądam T N i czytam PRZ -

. Czy musicie z sobą walczyć?
Andrzej Czarnecki
•

Cenię PRZ  za to, że odkąd 
pamiętam, dowalał każdemu, kto na 
to zasłużył. Nawet w trudnym dla 
siebie czasie, kiedy wydawany był 
w siedzibie S , redakcja nie miała 
oporów, by tłuc w lewicę, jeśli na to 
zasługiwała. Przypomnę tylko okładkę 
z uśmiechniętym eszkiem Millerem 
trzymającym statuetkę BCC i tytu-
łem Pogrzeb lewicy . Bardzo proszę 
wyjść na chwilę poza ramy prostego 
plemiennego podziału i oskarżenia 
o bycie tubą kierować pod jakimkol-
wiek innym adresem.

Przemek Getka
•

Czy teraz jest czas i miejsce na skłó-
canie opozycji? Wyczyn  pana Kraśki 
jest oczywiście naganny i nie mogę 
zrozumieć, że dziennikarz dopuścił się 
tego  Ale nie mogę również zrozumieć, 
że PRZ  pisze o kolesiach z T N, 
którzy… itd. Czy tak powinno wyglądać 
dziennikarstwo? Przecież to są kolejne 
pomówienia i nie sądziłem, że PRZ -

 pójdzie tą drogą. Zwłaszcza że 
od wielu lat jestem fanem tego pisma 
i regularnie je kupowałem. Jestem 
pewien, że dożyjemy jeszcze dobrych 
czasów. Ryszard Koton
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