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MÓJ PRZEGLĄD
Czas na nowy etap

Z

miana wisi w powietrzu. Wyczerpuje się energia
tych, którzy z porywu serca wzięli na siebie trud
organizowania życia milionom uchodźców z Ukrainy. Polakom goszczącym Ukraińców u siebie zaczyna
brakować pieniędzy. W zrywach jesteśmy mistrzami, ale
ten trwa dłużej, niż pierwotnie myślano. To już czwarty
miesiąc wojny, a końca nie widać. Nawet bliska rodzina
zaczyna po miesiącu ciążyć gospodarzom, więc trudno
się dziwić, że entuzjazm mija.
Przekraczająca wszelkie, nawet nasze, wyobrażenia
gościnność Polaków bardzo podbudowała narodowe
samopoczucie. A duma z Polaków wprost rozsadza rząd
PiS. I daje mu alibi, by trwać w takim stanie. Polacy goszczą uchodźców, na pierwszej linii są organizacje pozarządowe, pomagają, jak mogą, samorządy. A władza?
Głównie tym się chlubi. I czeka. Zamiast przygotować
taki system, w którym odpowiedzialność za migrację
przejmą przede wszystkim instytucje państwowe. Bo bez
przestawienia zwrotnicy i bez długoterminowych działań,
które zastąpią propagandę i pozorowanie aktywności,
czeka nas katastrofa. Najwyższa pora, by władza ulżyła
tym, którymi tak się szczyci.
Czas na nowy etap. Wiemy, że wojna w Ukrainie będzie
długotrwała, a więc migracja do Polski też. Nie zmarnujmy

Jerzy Domański
tej dobrej opinii o Polsce, która poszła w świat na początku wojny. I gigantycznego wysiłku setek tysięcy Polaków.
Ta okropna wojna zmienia wszystkich. Rujnuje poczucie bezpieczeństwa i świat wartości.
Nie jesteśmy już tacy jak w lutym. Nie zmienia się tylko
jedno. Zdecydowana większość Polaków uważa, że Ukraińcom trzeba pomagać w wojnie z Rosją. Popiera pomoc
humanitarną, dyplomatyczną i materialną. Ale tam, gdzie
chodzi o konkretną pomoc o charakterze finansowym, wyraźnie więcej jest tych, którzy nie chcą, by Ukraińcy dostawali tak jak Polacy 500+ czy zasiłki z pomocy społecznej. Kłopoty dotykają także już wcześniej mocno kulejącą
służbę zdrowia. Polska coraz bardziej staje się państwem
frontowym oraz hubem dla dostaw broni i wszelkich towarów na Ukrainę. Ponosimy tego konsekwencje. Wiemy,
że nie tylko uchodźcy, ale też wielu Polaków potrzebuje
wsparcia. Część goni w piętkę z powodu braku pieniędzy,
bo nie może udźwignąć przyjętych na siebie zobowiązań
wobec uchodźców. Tym łatwiej jest pomóc. Ale coraz
większa jest grupa nieradzących sobie psychicznie z kolejnymi problemami. Mamy tak wielkie problemy, że aż się
proszą o narodową terapię. Niestety, zamiast wspólnoty
w nieszczęściu jest gorąca wojna domowa. Świadomie
napędzana przez rządzącą prawicę.
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Polki nie chcą rodzić. I mają rację

Za PRL było coś, czego nie ma w kapitalistycznej III RP.
Pewność dachu nad głową i zatrudnienia. Nikt nie lądował
na bruku bez środków do życia. I dlatego
rodziło się więcej dzieci.
Se Wi
•
Jestem z wyżu powojennego (rocznik 1951), nasze dzieci są z lat 80. Jaki
był wtedy stan gospodarki i zaopatrzenia, wiedzą ci, którzy w tamtym czasie
żyli. Ale dzieci się rodziły. Dlaczego?
Bo państwo mimo trudności gospodarczych tworzyło warunki dla kobiet. Nikt wtedy nie słyszał
o umowach śmieciowych, zatrudnianiu bez umów, płaceniu pod stołem. Kobiety miały gwarancję urlopu macierzyńskiego, a po nim powrotu do pracy na swoje stanowisko. Powołując na świat naszych chłopców, świadomie
wraz z żoną zdecydowaliśmy się na obniżenie własnego
standardu życia. Dzieci były dla nas priorytetem. Zapewnialiśmy im szczęście, opiekę, dostęp do nauki, rozwój
zainteresowań, a w wypadku młodszego kilkuletnią opiekę psycholożki, która dyslektyka i dysgrafika potrafiła tak
ustawić, że maturę zdawał bezproblemowo, a od drugiego
roku studiów miał stypendium Politechniki Wrocławskiej.
Dziś możemy autorytatywnie stwierdzić, że inwestycja
w dzieci to największy nasz sukces. Rodzice, tego wam
życzymy. A na pytanie, czy mieć dzieci, czy raczej robić
karierę, mieć lepszy samochód i wakacje na Lazurowym
Wybrzeżu, odpowiadamy: starannie wychowane dzieci są
największym skarbem.
Tadeusz Kalinowski

Czas oszustów i grafomanów

W nadgorliwym opluwaniu PRL dostrzegam oznaki paniki. Żeby
przypadkiem się nie okazało, że „skok Lecha przez płot” był umknięciem spod radzieckiego protektoratu w żelazny uścisk amerykańskiej i watykańskiej okupacji. Tak jakby
sami siebie chcieli przekonać, że zmienili
Polskę na lepsze. Pod wieloma względami
PRL mi się nie podobała. Jednak zmiana
ustrojowa przyniosła nie mniej szkody.
Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, poziom edukacji, kultury – jest znacznie gorzej. Każdy tępy, głupkowaty celebryta z TVN czy innej telewizji musi
w każdym swoim wyświechtanym grepsie wspomnieć o „szarych
czasach PRL”. Liczba kłamstw, przeinaczeń, anachronizmów i zwykłych głupot na temat przeszłości każdemu myślącemu człowiekowi
zapaliłaby w głowie światełko ostrzegawcze: ktoś tu propagandową
nadgorliwością chce przykryć fałsz. Wolę rzetelną informację niż propagandę. Nie chodzi mi o gloryfikowanie PRL, ale chciałabym słyszeć
wyważoną narrację polegającą na prawdzie. Bez uprzedzeń.
Anna Kremiec

Coś optymistycznego

W swoim komentarzu red. Jerzy Domański podziękował mnie i prof. Joannie
Schiller-Walickiej za pracę nad nagrodzoną na Targach Książki w Warszawie trylogią prof. Walickiego. Uczynił to również
w stosunku do Leszka Kamińskiego i Michała Kabaty, którzy wzięli
odpowiedzialność za korektę. Redaktor naczelny, znany feminista, zapomniał jednak o Halinie Tchórzewskiej-Kabacie, współpracę z którą
ciepło wspominam.
Paweł Dybicz

zdjęcie tygodnia

Odpoczywający z gepardami. Znany fotograf dzikich zwierząt Nick Kleer relaksuje się po wyczerpującej sesji zdjęciowej.
FOT. CARTERS NEWS/FORUM
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Przegląd Tygodniowy

Prof. dr hab. med. dr h.c.
multi Henryk Skarżyński,
twórca i dyrektor Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu,
jest nowym przewodniczącym Rady Głównej
Instytutów Badawczych.
To światowej sławy uczony
i autor unikatowych operacji
wszczepiania implantów.
RGIB jest wybieralnym
organem przedstawicielskim
instytutów badawczych,
który reprezentuje interesy
tego środowiska w kraju
i za granicą.

•

Hanna Gronkiewicz-Waltz,
która przez 12 lat była
prezydentem stolicy, została
Honorowym Obywatelem
Warszawy. Zasłużenie,
bo bilans jej rządów jest
imponujący: druga linia
metra, oczyszczalnia Czajka,
Centrum Nauki Kopernik,
muzeum Polin, przebudowa
bulwarów. Krytykowana jest
– i słusznie – za reprywatyzację. Ale w porównaniu
z rządami Lecha Kaczyńskiego miasto zmieniło się
nie do poznania.

•

21-letnia Iga Świątek w finale French Open pokonała
18-letnią Amerykankę Coco
Gauff. Zajęło jej to tylko
68 minut. Po 20 miesiącach
od pierwszego sukcesu
po raz drugi wygrała turniej
Rolanda Garrosa. Najlepsza
tenisistka świata jest niespodziewanym, ale skutecznym lekiem na kompleksy
Polaków. Może sprawi, że
więcej ludzi ruszy się sprzed
telewizorów i trafi na korty.

W Stanach film przedstawiał
jeden z jego twórców, Mateusz Kudła, a w Krakowie
nagrodę odebrała współreżyserka Anna Kokoszka-Romer.
Nagrodę czytelników miesięcznika „Kraków i Świat”
i związanych z pismem internautów otrzymała Katarzyna
Chlebny – autorka, reżyserka
i aktorka spektaklu „Kora.
Boska” w Teatrze Nowym
Proxima.

•

Pomysłodawcą Światowego
Dnia Roweru, który obchodziliśmy 3 czerwca, jest
prof. Leszek Sibilski, socjolog, kolarz. Na świecie
ok. 50% społeczności potrafi
jeździć na rowerze. A w Polsce jest jeszcze lepiej, umie
to robić ok. 80% rodaków.
Pomaga to, że Polska jest
czwartym producentem
rowerów w Unii Europejskiej
i dziewiątym na świecie.
Warto przypomnieć, że
pierwszy polski medal olimpijski został zdobyty przez
kolarzy.
Niedawno Polakom udało się
przeforsować kolejną rezolucję ONZ, dotyczącą integracji
rowerów z transportem publicznym („Rzeczpospolita”).

•

W konkursie Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej
„Po Pierwsze Rodzina!”
w roku 2021 rozdano ponad
8 mln zł 33 organizacjom,
z których dziewięć jest
czysto kościelnych, a prawie
cała reszta – katolicka. Pieniądze dostali m.in. Fundacja
Narodowego Dnia Życia,
Instytut Wiedzy o Rodzinie
•
i Społeczeństwie, ZwiąNa scenie Muzeum Manggha zek Dużych Rodzin 3 Plus
w Krakowie po raz trzeci
(współpracujący z Ordo
wręczono nagrody laureatom Iuris), Caritas Archidiecezji
konkursu „Portrety”, organi- Częstochowskiej, Fundazowanego przez miesięcznik cja Światło-Życie (znana
„Kraków i Świat”. Główna
z „leczenia” homoseksualinagroda powędrowała do
zmu w ośrodku ODWAGA
twórców filmu dokumentalw Lublinie), Fundacja ŻYCIU
nego „Polański, Horowitz.
TAK założona przez Bogdana
Hometown”, który dokładChazana, Fundacja Mamy
nie w tym samym czasie
i Taty (zwalczająca demona
miał nowojorską premierę.
gender).
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PRZEbłyski
Borek, klakier Czesia

Nieszczęścia chodzą parami. Jeszcze
gorszy od wyniku reprezentacji w meczu
z Belgią (1:6) był komentujący go Mateusz Borek. Gość, który nie ma papierów,
by występować nawet w tej telewizji,
z której dojna zmiana zrobiła pośmiewisko. W jakiej roli wystąpił Borek? Klakiera trenera Michniewicza? O wielkiej zażyłości między nimi świadczy rozmowa po meczu ze Szwecją.
„Cześć, Czesiu”, przywitał się Borek. Dla którego Michniewicz
jest „profesorem spośród polskich trenerów”. No to jak Borek
mógł krytykować profesora Czesia, który w meczu z Belgami
popełnił chyba wszystkie możliwe błędy? Nie mógł. Bredził
więc nie na temat meczu.
Żeby tylko to Borek miał na sumieniu. Bukmacherka,
wspólny biznes z kidnaperem i reklamowanie wódki. Pasuje
do telewizji Kurskiego jak ulał.

Z rączki do rączki

Solidarna Polska otrzymała w 2021 r. ogółem 321 tys. zł
w postaci darowizn. Rekordziści to: Paweł Śliwa, wiceprezes
PGE – podarował partii 37 tys. zł; Marcin Rol, były wiceprezydent i radny Opola – przekazał 23 tys. zł; Maciej Szota, asystent
Jakiego w europarlamencie – 12,3 tys. zł; Marcin Puchalski,
prezes Centrum Edukacji Grupa Orlen – 10,8 tys. zł; Oliwer
Kubicki, członek zarządu PZU – 9 tys. zł; Małgorzata Piasecka, prezes PGNiG Ventures – 7,7 tys. zł; posłanka Aleksandra
Szczudło, żona Marcina, który jest wiceprezesem PGNiG Obrót
Detaliczny – 6,3 tys. zł; Waldemar Wendrowski, dyrektor COS
Spała – 6 tys. zł; Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 5,7 tys. zł. A Zbigniew Ziobro? Cieniutko, tylko 2,4 tys. zł.

Toaleta im. Girzyńskiego

Zbigniew Girzyński to taki gość z Torunia, który zrobi wszystko, byle zaistnieć
w mediach. I zapunktować u ojca dyrektora. Ale Rydzykiem to on nie jest. Co najwyżej podróbką. Girzyńskiemu, który wędruje
od partii do partii, Warszawa pomyliła się z Toruniem. Toruń
zajadłej prawicy udało się sterroryzować, ale skok Girzyńskiego na stolicę tylko śmieszy. A żądanie, by odwołać Magdalenę Kozerę, dyrektorkę LO im. Sobieskiego w Warszawie, to
kolejny odlot posła do ukochanego ciemnogrodu. Girzyńskiego oburzyło deprawowanie młodzieży tęczowym piątkiem i…
dodatkową toaletą dla dzieci transpłciowych. O którą wystąpił
samorząd uczniowski.

Pożyczki ponad podziałami

Nie uwierzycie, ale nie wszyscy narzekają na lawinowy wzrost rat kredytów
mieszkaniowych. Jest w Polsce taki zakład pracy, gdzie można dostać pożyczkę na 1%, góra 2%. Pewnie chcecie wiedzieć, gdzie już zrealizowała się zasada: każdemu według potrzeb. Takie mecyje
są możliwe tylko… w Senacie. A przodownikami pożyczek
mieszkaniowych są wasi drodzy lekarze marszałkowie Senatu – Tomasz Grodzki (KO) i Stanisław Karczewski (PiS). W tej
sprawie są jednomyślni. I bezwstydni.
FOT. YOUTUBE
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI

ytanie Czy pracodawcy powinni móc kontrolować
tygoDnia

trzeźwość pracowników?

Paweł Śmigielski,
dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ
Taka możliwość powinna zostać utrzymana, ale konieczne jest doprecyzowanie
regulujących ją przepisów. Otrzymujemy
bowiem wiele sygnałów, że takie kontrole są prowadzone według niejasnych
przesłanek, a czasami przybierają formę
dyskryminacji określonych osób. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy rządowe
propozycje zmian. W projekcie wyraźnie wskazano, że zasady kontrolowania
trzeźwości w zakładzie pracy muszą być
ujęte w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a więc w dokumentach,
których treść jest uzgadniana ze związkami zawodowymi. To bardzo ważne, by
obie strony wspólnie ustaliły, jakie grupy
zatrudnionych mają podlegać badaniom,
w jakich sytuacjach, z wykorzystaniem
jakich urządzeń itd. Projektodawca podkreślił też, że nie mogą one naruszać
godności ani innych dóbr osobistych
pracownika. Co więcej, przewidziano

procedury odnoszące się do innych środków odurzających. Podsumowując, projekt będący obecnie przedmiotem prac
legislacyjnych daje szansę, że na poziomie zakładów pracy zaczną obowiązywać
jasne, racjonalne i niedyskryminujące
regulacje dotyczące kontroli trzeźwości
pracowników.
krzysztof Brzózka,
były szef Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Nieuchronność konsekwencji w przypadku stawienia się do pracy pod wpływem alkoholu nawet na wielu uzależnionych zadziała dyscyplinująco. Dlatego od
zawsze jestem zwolennikiem możliwości
kontrolowania trzeźwości pracowników,
szczególnie w sytuacjach, kiedy zależy
od niej bezpieczeństwo ich samych lub
innych osób. Przykładem mogą być kierowcy pojazdów komunikacji zbiorowej
czy operatorzy ciężkiego sprzętu. Obecnie
procedura wykonywania takich kontroli

jest długa i zagmatwana, co może zniechęcać pracodawców, obawiających się,
że ich działania zostaną potraktowane
jako pomówienie bądź szykany. Doprecyzowanie przepisów ma zatem duże
znaczenie dla obu stron.
Dr łukasz Polowczyk,
etyk
Tak, ale na zasadzie wzajemności:
skoro pracodawca może sprawdzać trzeźwość pracowników, to ich reprezentanci
powinni mieć możliwość weryfikowania
trzeźwości kierownictwa. Nie może być
tak, że po jednej stronie jest absolutna
władza, a po drugiej absolutny brak wpływu. Gdy menedżerowie czy szef znajdują
się poza wszelką kontrolą zatrudnionych,
jest to niesprawiedliwe. Poza tym dobro
zakładu pracy, na które składa się m.in.
efektywność wykonywania obowiązków, wymaga trzeźwości nie tylko załogi,
ale i kadry zarządzającej.
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Co Kaczyński chce głęboko schować?
Prawo i Sprawiedliwość ma być karnym wojskiem
Robert Walenciak
„Ogłaszam mobilizację PiS i całej
Zjednoczonej Prawicy! To nie jest
hasło, to jest objazd kraju!”, wołał
podczas konwencji PiS w podwarszawskich Markach Jarosław Kaczyński. Czy to początek kampanii
wyborczej? To chyba pytanie niepotrzebne – Kaczyński tak prowadzi
politykę, jakby kampania wyborcza
trwała nieustannie, nie ma dla niego
przerw, chwil oddechu. Cały czas
podgrzewa atmosferę, kreuje konflikty, przyciąga uwagę. O co zatem
mu chodziło?

•

Konwencje partii politycznych
to nie są wydarzenia dla ludu.
Trudno sobie wyobrazić, by tłumy z zapartym tchem słuchały
godzinnego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego. Zwłaszcza
w pogodną sobotę.
Konwencje adresowane są do
partyjnego aparatu, działaczy, tych,
którzy będą prowadzić kampanię
wyborczą. Mają swoją poetykę. Gdy
przemawia kilku polityków – partia
pokazuje, że jest w niej różnorodność. Gdy jeden – demonstruje
zwartość. Tym razem mówił tylko
Kaczyński. Ważne jest, o czym się
mówi, a co pomija. Ważny jest ton.
Taka konwencja to zapowiedź
działań na najbliższe miesiące. Cóż
więc nam Kaczyński zapowiedział?
To już wiemy – rozkazał ludziom PiS
ruszyć w Polskę. Spotykać się z wyborcami, rozmawiać.
I nie jest to banał – w polityce
nie można liczyć na sukcesy, jeśli
się nie rozmawia, nie uczestniczy.
Kaczyńskiemu bardzo tego brakowało, mówili o tym zresztą jego
współpracownicy – że czas pandemii, kiedy zamiast ściskania rąk
były kontakty zdalne, via internet,
był czasem straconym. Po prostu ludzie, nie kontaktując się bezpośrednio, zaczynają zajmować
8
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się swoimi sprawami, obojętnieją
na słowa płynące z centrali, zapominają o wyborczym kalendarzu.
W ten sposób PiS przekształcało się
w partię tłustych kotów, leniwych,
zadowolonych z siebie, głównie zainteresowanych konsumowaniem
owoców zwycięstwa.

Tłuste koty, czyli PiS
Strach przed rozleniwieniem partii nie jest rzeczą nową. Był on kłopotem Leszka Millera, który skarżył
się, że w SLD uwiło sobie gniazdko
różnego rodzaju „ptactwo”. To także był kłopot Donalda Tuska, który
nawet wymyślił sposób na poradzenie sobie z tym niebezpieczeństwem – po wygranych przez PO
wyborach zostawił (i tym się chwalił) na stanowisku szefa CBA Mariusza Kamińskiego jako tego, który ze
szczególnym zapałem będzie patrzył
politykom PO na ręce. Skończyło się
to skandalem, odwołaniem Kamińskiego itd. Teraz podobne problemy
są udziałem Kaczyńskiego.
Wyraźnie widać, że nie ma on ani
pomysłu, ani siły, by sobie z tym

wojskiem, a jej lokalni liderzy mają
bardziej bać się „góry” niż terenowych układów.
A skoro o układach mowa – jakiś
czas temu głośno było o pomyśle
Kaczyńskiego, by lokalne komórki PiS były miejscami, gdzie
mieszkańcy mogliby zgłaszać skargi
na złą władzę (bo gdzie można dziś
się poskarżyć?), by komórki te mogły kontrolować pracę administracji,
a także opiniować różne propozycje
kadrowe. Podniosły się wówczas
głosy, że Kaczyński wprost nawiązuje do modelu partii z czasów minionych, że chce je wskrzesić, i skończyło się na zamiarach.

Model doskonały, czyli empatia
Taki zresztą model państwa Kaczyński w swoim ponadgodzinnym
przemówieniu nakreślił. Przedstawił
wizję polskiej wspólnoty. Że tworzy
ją naród, „że naród jest połączony
solidarnością, że solidarność wiąże się ściśle ze sprawiedliwością,
a z kolei sprawiedliwość z równością praw i obowiązków, i wreszcie, że takim lepiszczem dobrze

Pełnomocników okręgowych będzie powoływał sam Kaczyński.
Czyli partia ma być jeszcze mocniej scentralizowana.
poradzić. Wcześniejsze inicjatywy, typu uchwała antykorupcyjna,
umarły śmiercią naturalną. Prezes
ma więc inny plan – zamierza partię
przeorać, zmienić jej strukturę. Podczas niedawnego, majowego posiedzenia komitetu politycznego ustalono, że PiS składać się będzie nie
z 41 jak dotąd, ale ze 100 okręgów,
i zostanie wprowadzony zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi. Pełnomocników okręgowych
będzie powoływał sam Kaczyński
i ma to zrobić jeszcze w czerwcu.
Czyli partia ma być jeszcze mocniej
scentralizowana, ma być karnym

funkcjonującego narodu jest także
empatia, szczególnie wobec najsłabszych”. Czyli partia ma być skromna
i służyć ludziom.
Uporczywe powtarzanie haseł
empatia, solidarność, pomoc słabszym nie wzięło się znikąd. Kaczyński stara się je wdrukować w głowy
podwładnym z dwóch przynajmniej
powodów. Po pierwsze, doskonale
wie, że idą trudne czasy i sprawy
bytowe będą najważniejsze. Trzeba
więc zająć na scenie politycznej takie właśnie miejsce – ugrupowania,
które troszczy się o najsłabszych. Ma
tę troskę w sercu. Po drugie, ludzie
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PiS – jak dumnie ogłosił Kaczyński – nie kradnie. Dochody państwa są o ponad 200 mld zł większe niż w roku 2015. Te pieniądze
PiS może przeznaczyć na programy
społeczne.
I o tych programach opowiadał.
500+ i inne wydatki prorodzinne,
13. i 14. emerytura, podwyższenie
płacy minimalnej z 1750 zł do 3 tys.,
„reindustrializacja” Polski poprzez
powrót wcześniej zlikwidowanych
połączeń autobusowych, urzędów
pocztowych, komisariatów… Zobaczyliśmy wielki sztandar, pod którym PiS chce iść do politycznego
boju – transfer środków do seniorów, ludzi mniej zamożnych, także
tych mieszkających w mniejszych
miejscowościach.
Ale ponieważ jest tak, jak mówił jeden z mózgów PiS, niedawno
zmarły prof. Waldemar Paruch, że
PiS są w swoich miejscowościach
na świeczniku. Są obserwowani, sąsiedzi widzą, na co ich stać, jak się
zachowują – i wyciągają wnioski.
Cóż, parę dni po konwencji
sprawdziły się obawy Kaczyńskiego, jak mogą się prowadzić politycy Zjednoczonej Prawicy. Minister
w kancelarii premiera Michał Cieślak,
postać w obozie prawicy trzeciorzędna (ale minister), udał się na pocztę
w Pacanowie. Tam zauważyła go naczelniczka poczty i zaczęła narzekać
na drożyznę. Rozmowa najprawdopodobniej przerodziła się w kłótnię,
tego nie wiemy. Ale wiemy, że po
wyjściu z budynku Cieślak zadzwonił do dyrektora poczty w Kielcach,
skarżąc się na naczelniczkę. Miano ją
dyscyplinarnie zwolnić. Sprawa trafiła do mediów, została nagłośniona,
w efekcie Cieślak na żądanie Kaczyńskiego złożył rezygnację. Naczelniczka na razie ocalała.
Tak oto mogliśmy zobaczyć, jak
działa rządząca prawica. Że jej politycy nie chcą rozmawiać z ludźmi,
traktują ich z góry, czują się ich panami i tę władzę wykorzystują. Mściwie. By jednym telefonem pozbawić
kogoś środków do życia.
Na takich ludzi się nie głosuje,
takich ludzi się nienawidzi i czeka na czas rewanżu. Pytanie tylko,
czy Kaczyński swoją interwencją,
FOT. ZBYSZEK KACZMAREK/REPORTER

Kaczyński cały czas podgrzewa atmosferę,
kreuje konflikty, przyciąga uwagę.
a wcześniej przemówieniem podczas
konwencji, coś tu zmieni. Czy nie jest
już za późno?

Nauki Jarosława,
czyli poradnik agitatora
Kaczyński wezwał swoją armię do
„pójścia w lud”, do obrony PiS i dał
jej broń. Ta broń to jego przemówienie, jego wersja historii III RP i opowieść o rządzie Mateusza Morawieckiego. „Jak my tego nie powiemy, to
nikt tego nie powie”, tłumaczył. To
ściągawka, co ludzie PiS mają klarować swoim wyborcom.
W jego opowieści historia III RP
to walka dwóch obozów – patriotów oraz obozu zdrady narodowej
i złodziejstwa. Ci drudzy prowadzili
politykę „mikromanii narodowej”,
ulegali Rosji i Niemcom i tolerowali
rozkradanie kraju. PiS, czyli patrioci,
położyło temu kres. „Nasi poprzednicy mówili, że nie ma na nic pieniędzy – gardłował. – Myśmy zdiagnozowali sytuację, że pieniądze są, ale
są kradzione”. W ten sposób wrócił
do hasła Beaty Szydło „Wystarczy
nie kraść”.

polityką gospodarczą wyborów się
nie wygrywa (ale można przegrać),
Kaczyński dorzucił do tego – też
zgodnie z sugestiami Parucha – pakiet „godnościowy”. Czyli opowieść
o wyjątkowej Polsce i świetnie działającym państwie. Proszę bardzo –
państwo znakomicie sobie poradziło
z pandemią, bo „nikt na ulicach nie
umierał”. Państwo rzuca rękawicę
Niemcom, budując Centralny Port
Komunikacyjny, i zobaczymy, kto
wygra – Berlin czy Warszawa! Godnościową inwestycją jest również
przekop Mierzei Wiślanej. A miłym
wzmacnianiem narodowego ego są
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słowa, że nikt bardziej nie pomaga
Ukrainie niż Polska. Że uwolniliśmy
się od zależności od rosyjskiego gazu i ropy. I że zbudujemy taką armię,
której wszyscy będą się bać.
Sprawczość. Co zapowiemy, to
zrealizujemy – ten element Kaczyński pielęgnuje. Doskonale wie, że to
przeświadczenie, że polityk może,
jest podstawą jego siły.
W tej opowieści musi być wróg,
ten zły, który przeszkadza. I oczywiście jest. To opozycja, która kłania
się obcym i na Polskę obcym donosi.

transferów i patriotycznego wzmożenia, okaże się politycznym złotem?
W każdym razie karty zostały
wyłożone na stół, wiemy, co ludzie PiS w najbliższym czasie będą
mówić wyborcom. I jakie tematy
będą pomijać…

Czego prezes nie powiedział
Przemówienie Kaczyńskiego było długie, ale jeszcze dłuższa jest lista spraw, które poprzekręcał bądź
pominął. Na przykład chwalił się

Wiele dało do myślenia pominięcie innych wątków.
Smoleńsk? Polska Ludowa? Kościół?
To też Putin, który najechał Ukrainę.
Dlatego mamy „putininflację” i wydatki na obronność. No i są Niemcy,
które się zbroją, choć – jak rzucił prezes parę dni później – nie wiadomo,
przeciwko komu…
Czy taki przekaz, że to my dajemy
ludziom najwięcej, że to my jesteśmy
jedyną patriotyczną siłą, a opozycja
to powrót polityki ugiętego karku
i ciemnych interesów, trafi do wyborców? Czy triada: silny przywódca, który spełnia obietnice i twardo
gra, partia, która jest skromna i chce
rozmawiać z ludźmi, oraz program

sukcesami w walce z COVID-19.
Tymczasem wiadomo, że sukcesów tu nie było, tylko pełna klęska
– świadczy o tym fakt, że Polska (razem z Rumunią) jest liderem, jeśli
chodzi o ponadnormatywne zgony
w czasie pandemii.
Chwalił się budową mieszkań,
choć każdy choć trochę zorientowany wie, że dla rządu ta sprawa to
klęska. Że mieszkania są, owszem,
ale za gotówkę i kredyty, a program Mieszkanie+ leży… Tu prezes przyznał, że więcej budowało
się za Gierka.

Polski Ład, który miał być Wunderwaffe PiS, a który został już
złożony do politycznego grobu,
w ogóle nie był wspominany. Podobnie jak starania w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Te miliardy euro dla Polski – będą czy nie
będą? Ziobro Polsce nie szkodzi?
A co z sędziami?
Wiele dało do myślenia pominięcie innych wątków. Smoleńsk?
Jeszcze w kwietniu chciał Kaczyński
stawiać Tuska przed sądem, bo „był
zamach”. Teraz jakby o sprawie zapomniał… Polska Ludowa? Agenci?
Temat ewidentnie spadł z agendy,
Kaczyński nie chce odświeżać tu
żadnych wojen. Prawa kobiet? Ten
temat też pominął, zresztą co ma
w tej sprawie do zaoferowania?
Kościół? Jeszcze niedawno mówił,
że bez Kościoła nie ma narodu, że
to główne spoiwo naszej historii
i naszej tożsamości. Ba, wzywał
do obrony świątyń. Teraz – cisza. Jakby wiedział, że nie ma nic
do ugrania.
Ewidentnie uznał, że sprawy bytowe, drożyzna, inflacja, które najmocniej uderzają w wyborców PiS,
będą najważniejszym polem politycznej bitwy.

•

Zresztą pola tej bitwy stara się
wyznaczyć i opozycja. Donald Tusk
przy każdej okazji wypomina ceny
benzyny. I pyta, czy Jarosław Kaczyński je zna. Zapowiedział również, że gdy PO przejmie władzę,
legalna będzie aborcja do 12. tygodnia ciąży. I w tej sprawie „ma
decydować kobieta i lekarz, a nie
ksiądz”. Swoje dorzuca lewica, lansując hasło „Mieszkanie prawem,
a nie towarem”.
PiS jest więc mocno ostrzeliwane
i, dodajmy, salwy idą z lewej strony.
Wszystkie siły nagle chcą być blisko
ludzi i troszczyć się o ich sprawy.
Tu i teraz. A nie w przyszłości. Spodziewajmy się zatem wyścigu w kierunku haseł lewicowych i w kierunku polityki współczującej. Empatia.
Obok wojennego zagrożenia to będzie motyw przewodni politycznych
gier w najbliższym czasie.

Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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30 lat religii w szkole i co?
Kontakt młodych ludzi z religią w szkole sprawił,
że zwracają Kościołowi bilet
Jarosław Makowski
1.

To był pomysł, który w zasadzie
miał rozwiązać wszystkie problemy
duszpasterskie Kościoła. Nauczanie
religii w szkole miało dać biskupom
gwarancję, że katolicyzm w Polsce
oprze się sekularyzacji. I pozwolić
otrąbić sukces. Dodatkowo – za pieniądze i dzięki infrastrukturze państwa. Tak ponad 30 lat temu biskupi
widzieli powrót nauczania religii do
szkół. Hierarchowie żywili też przekonanie, że katecheza to integralny
element nauczania publicznego,
dlatego zażądali od rządu Tadeusza
Mazowieckiego, by religia wróciła
w szkolne mury. Rząd się zgodził.
Religia do szkół weszła na mocy instrukcji ministra edukacji narodowej
Henryka Samsonowicza z 30 sierpnia
1990 r. Bez konsultacji społecznych.
Wbrew nielicznym wtedy głosom
krytycznym.
Ale, jak wiemy, apetyt rośnie
w miarę jedzenia. Zresztą to znany
i doprowadzony do perfekcji sposób działania biskupów w sferze
publicznej. Bo kolejnym krokiem
z ich strony było żądanie, by katecheci, podobnie jak nauczyciele, byli

Peregrynacja obrazu i relikwii św. Stanisława Kostki w szkole podstawowej
w Makowie Mazowieckim, kwiecień 2018 r.
optymalny móc nauczać religii,
wychowywać młodych w duchu
chrześcijańskiej miłości i pomocy
bliźniemu.
Mimo tak komfortowych warunków nie potrafi przekonać uczniów,
by uczęszczali na religię. Dlatego,
wobec spadku zainteresowania lekcjami religii, rząd PiS, który jest bardziej papieski od
papieża, chce, by nauka religii nie była przedmiotem,
który młodzi wybierają dobrowolnie, ale żeby była
obowiązkowa. To znaczy, że młodzi
będą musieli wybrać: albo religia,
albo etyka. Czy zmuszenie młodych
ludzi do takiego wyboru sprawi, że
zmieni się jakość nauczania religii?
Nie, gdyż doświadczenie ostatnich
30 lat podpowiada, że źródło kryzysu jest gdzie indziej. I że przymus wyboru religia-etyka będzie

Roczny budżet państwa na pensje
dla katechetów to ponad 1,1 mld zł.
opłacani z państwowych pieniędzy.
I w tej kwestii hierarchowie dopięli
swego. Dziś roczny budżet na pensje
dla katechetów to ponad 1,1 mld zł
– wynika z danych zebranych przez
organizację Świecka Szkoła. A zatem: z punktu widzenia organizacyjnego i finansowego Kościół otrzymał
wszystko, co chciał, by w sposób
FOT. SŁAWOMIR OLZACKI/FORUM

skutkował jeszcze większym odrzuceniem religii.

2.

Dzieje się tak z kilku powodów. Po
pierwsze, nauczanie religii w obecnej formie jest nudne. Dlatego nie
dziwi, że liczba uczniów chcących
uczęszczać na religię ciągle maleje.
W 2010 r. uczestnictwo w religii deklarowało 93% uczniów, w 2013 r.
– 89%, w 2016 r. – 75%, a w 2018 r.
już tylko 70%. Na lekcjach nie przekazuje się wiedzy o religiach, ale uprawia tanie moralizatorstwo w duchu
katolickiej teologii. Uczniowie zatem,
jeśli religia jest w środku zajęć, najczęściej wykorzystują ją do odrabiania
lekcji z innych przedmiotów. Zresztą
wiecie to najlepiej, bo rozmawiacie
ze swoimi dziećmi czy wnukami.
Po drugie, dla wielu katechetów,
szczególnie księży, nauczanie religii
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to przykry obowiązek. Niejeden wikary, bo oni najczęściej uczą w szkołach, mówi, że nie po to został księdzem, by przez 45 minut zabawiać
się w opiekuna kilkunaściorga dzieci.
Słyszę to nie od dziś. Ba, nie są to
ludzie, którzy uzyskali w pierwszej
kolejności przygotowanie pedagogiczne – niezbędne do skutecznego
i ciekawego prowadzenia zajęć.
Co innego, gdyby lekcja religii
odbywała się w salce przy kościele. „Wtedy mógłbym – powiadają
– wprowadzić także elementy formacyjne”. I to jest prawda, nawet
w opublikowanym przez biskupów
liście z okazji 30 lat nauczania religii w szkole czytamy, że potrzebna
jest też katecheza w salach przykościelnych. „Należy przy tym podkreślić, iż decyzje podjęte w roku
1990 w żadnej mierze nie miały

sól tej ziemi. Nie kłóci im się to hasło
z piętnowaniem, poniżaniem ludzi –
w imię Boga – albo, jak wielokrotnie
miało to miejsce, hajlowaniem publicznie na manifestacjach w obronie… rodziny, do której to obrony
zachęca ich Kościół. Ale czy może
to dziwić, skoro jeden z czołowych
polskich hierarchów, metropolita
krakowski abp Marek Jędraszewski,
na Jasnej Górze przekonywał katolickich nauczycieli, że największym
zagrożeniem dla polskiej szkoły jest
LGBT i gender. „Wydaje się bowiem,
że czasy, w jakich żyjemy, i związane
z nimi wyzwania, to okres zagubienia. Tylu ludzi sprawia wrażenie, że
są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Stan ducha wielu
chrześcijan jest podobny. (…) Wśród
wielu aspektów chciałbym przypomnieć utratę pamięci i dziedzictwa

Nauczanie religii w obecnej formie jest nudne. Dla wielu
katechetów, szczególnie księży, to przykry obowiązek.
wiązać się z osłabieniem katechetycznej roli parafii – głoszą biskupi.
– W dokumentach katechetycznych
wielokrotnie podkreślana jest potrzeba zarówno szkolnych lekcji religii,
jak i katechezy parafialnej. Relacja
zachodząca pomiędzy nimi jest relacją komplementarności i zróżnicowania”. Katecheza jako element katolickiej formacji. Miejsce, gdzie ludzie
przychodzą z własnej woli, a nie
są do tego przymuszani. Miejsce,
gdzie Kościół przeprowadza swoją formację w ramach działalności
duszpasterskiej.
Po trzecie, jakość naszego życia
publicznego każe uznać, że efekty
nauczania religii katolickiej w szkole
są znikome, jeśli myślimy o katolicyzmie jako religii miłości, współczucia, pojednania i solidarności. Krytycy powiedzą wręcz, że efekty te są
przeciwne do zamierzonych. Często bowiem polskie życie publiczne
przybiera charakter piętnowania ludzi, szerzenia nietolerancji czy odmawiania prawa do innego niż katolicki
systemu wartości. Widzimy to gołym
okiem na ulicach naszych miast. Dzisiejsi tzw. patrioci krzyczący: „Bóg-Honor-Ojczyzna!” uznawani są za
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chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny
agnostycyzm i obojętność religijna,
wywołująca wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo
pozostawione im przez historię. (…)
Odcięcie od źródeł chrześcijaństwa,
tworzące nowe prawa, nowe jutro,
zagubione, ambiwalentne, pogrążone w agnostycyzmie i obojętności
religijnej”, ostrzegał zgromadzonych
dyrektorów szkół katolickich. Czyli
zdaniem abp. Jędraszewskiego to
nie jakość nauczania katolickiego,
nie słabość argumentów i postaw
życiowych księży jest problemem,
ale młodzi ludzie, którzy odrzucają Kościół, a do szkoły chodzą

z tęczową torbą. Z punktu widzenia Kościoła to dramat: młodzi nawet nie tyle walczą z Kościołem, ile
przechodzą obok niego obojętnie.
A to dużo gorsze.
Po czwarte, zupełnie nowym zjawiskiem jest to, że młodzi ludzie za
powód do dumy uważają niechodzenie na lekcje religii czy dokonanie
apostazji. Pojawiło się spore grono youtuberek, dla młodych nowy
typ autorytetu, zachęcających do
odejścia z Kościoła. Przykładem jest
Hania Es, która nagrała filmik o wierze i Kościele – choć przekonuje, że
ceni wiarę chrześcijańską, to kościelna instytucja jest dla niej anachroniczna. Ma dość „księży, którzy są
ponad prawem”, gdyż państwo nie
ściga ich za przestępstwo pedofilii.
Dodatkowo Hania Es przedstawia
krótką instrukcję, jak dokonać apostazji. Ba, na YouTubie możemy nawet znaleźć „Apostazję – przewodnik
kompletny”. Odchodzenie z Kościoła
staje się modne. To wręcz trend. Ale
biskupi pozamykani w swoich pałacach nie zdają sobie nawet sprawy,
że dzięki sieci i kolejnym publicznym
apostazjom odbywa się exodus wiernych – zarówno tych, którzy już tylko
w ramach kartotek kościelnych funkcjonowali jako katolicy, a dziś ogłaszają swoją apostazję, jak i tych, którzy do wczoraj byli twarzami „fajnego
katolicyzmu”. Odchodzą z podniesioną głową, mówiąc: „Mamy dość!”.
Okazuje się, że ponad 30 lat religii
w szkole nie tylko nie zaowocowało
głębszą wiedzą religijną, ale de facto
sprawiło, że religia jako przedmiot
jest przez młodych ludzi odrzucana. Choć księża dostali optymalne
warunki, by młodych ewangelizować, nie potrafią tego robić. Dziś
szukają winnych swojej nieudolności. Abp Jędraszewski wskazał

Religia w parafii, nie w szkole
W przeprowadzonym w dniach 25-27 listopada 2020 r. badaniu Ipsos dla OKO.press
66% respondentów oceniło, że religia powinna być nauczana w salkach parafialnych.
Za pozostawieniem katechezy w szkole opowiedziało się 27% badanych, 5% nie miało
wyrobionego zdania w tej sprawie.
W lutym 2019 r. za przeniesieniem lekcji religii do infrastruktury parafialnej opowiadało się 52% uczestników badania.

KRAJ
kilka dni temu, że trudności w nauczaniu dzieci religii są wynikiem
„kryzysu wiary rodziców”, co jest
jawną niedorzecznością. Ba, dodać
trzeba, że religia nie sprawdziła się
również jako forma katechezy, czyli
wychowania religijnego. Najszybciej laicyzującą się grupą są właśnie
ludzie młodzi, którzy doświadczyli
lub jeszcze doświadczają podczas
edukacji szkolnej dwóch lekcji religii
w tygodniu. Jeśli więc biskupi sądzili,
że wprowadzając religię do szkół,
dodajmy, tylnymi drzwiami, załatwią sobie pomysł na duszpasterską
aktywność i skuteczność przekazywania wiary, to widać, że ponieśli
druzgocącą klęskę.

3.

Czy zatem lekcje religii powinny
zostać usunięte ze szkół i przeniesione na powrót do salek katechetycznych? Katecheza, która jest elementem formacyjnym, zdecydowanie
tak. Ale w szkole powinna zostać
jedna godzina nauki o religiach.
I piszę to z pełną świadomością.
Dziś groźne jest zderzenie nie tyle
fundamentalizmów religijnych, ile
analfabetyzmów religijnych. Przedstawiciel innej religii, innego wyznania czy Kościoła jawi się jako obcy
szczególnie wtedy, gdy nic o nim nie
wiemy. Albo, co gorsza, operujemy

twierdzić, że to zbędna wiedza. Bo
sądzą, że filozofia nie pomoże młodemu człowiekowi w wypełnieniu
PIT-u, odpowiedzialnym wzięciu kredytu ani znalezieniu dobrze płatnej
pracy. Jaki jest więc sens zaprzątania
mu głowy tym, że Eros – jak poucza
w „Uczcie” Platon – jest synem biedy
i dostatku? Cóż to za wierutne bzdury? Już na pierwszy rzut oka widać,
że nauczanie filozofii musi przypominać zawracanie Wisły kijem. A jeśli

Nowym zjawiskiem jest to, że młodzi ludzie za powód do dumy
uważają niechodzenie na lekcje religii czy dokonanie apostazji.
tak, to czy może dziwić, że w Polsce
edukację filozoficzną uznaje się za
rodzaj ekstrawagancji, na który decydują się nieliczni dyrektorzy szkół?
To błąd, który wszystkich nas
dużo kosztuje. Filozofia dostarcza
bowiem czegoś, czego nie nauczymy się ani na fizyce, ani na biologii, ani na matematyce. Pisał o tym
do swoich studentów jeden z najwybitniejszych polskich filozofów,
ks. Józef Tischner: „Studiować filozofię to szczególne wyzwanie. Filozofię studiuje się inaczej niż każdy
inny przedmiot. Studiując filozofię,
człowiek zmienia swój sposób bycia
na świecie, staje się kimś innym”.

Do szkół powinna wrócić obowiązkowa lekcja etyki/filozofii.
Filozofia zmusza młodego człowieka do intelektualnej pokory.
stereotypami. Przykładowo, że każdy
muzułmanin to terrorysta. A każdy
katolik to hipokryta.
Mamy obowiązek przygotować
młodych ludzi do życia w nowoczesnym, pluralistycznym i różnorodnym
religijnie społeczeństwie. Tym bardziej że – co pokazują współczesne
konflikty – nie ma pokoju między narodami, jeśli nie ma pokoju między
religiami. A nie ma pokoju między
religiami, jeśli nie ma między nimi
dialogu. Dialog jednak mogą prowadzić tylko ci, którzy posiadają podstawową wiedzę.
Dodatkowo do szkół powinna
wrócić obowiązkowa lekcja etyki/filozofii. Znajdą się tacy, którzy będą

już czasu na wyważanie otwartych
drzwi. Bo okazuje się, że pewne kwestie dawno zostały sformułowane
i przedyskutowane. Historia filozofii
pokazuje jak na dłoni, że nie wszystko zaczyna się od nas. Że idee, które młody człowiek czasem w sobie
nosi, żyjąc w błogim przekonaniu, że
gdy przedstawi je publicznie, zostaną
uznane za odkrycie niemal na miarę
Ameryki, są tylko owocem złudzenia
wynikającego z niewiedzy. Inaczej

Filozofia uczy myślenia i intelektualnej pokory. A na tym powinno też
zależeć Kościołowi. Przez dwa lata
byłem nauczycielem filozofii. Widziałem, jak w trakcie edukacji filozoficznej uczniowie zaczęli dostrzegać, że
są intelektualnymi spadkobiercami
i dłużnikami Sokratesa, Platona czy
Kanta. Szybko pojęli, że brak znajomości ich myśli czyni z nich intelektualnych analfabetów. Że nie można
mówić bez zażenowania: „Jestem
Europejczykiem”, gdy zdradza się
metodyczną ignorancję wobec klasycznych tekstów najwybitniejszych
umysłów naszej kultury.
Zgłębiając tajniki myśli europejskiej, uczniowie widzą, że nie tracą

mówiąc, filozofia zmusza młodego
człowieka do intelektualnej pokory.
Jedno z najsłynniejszych zdań Sokratesa, które uczniowie wyjątkowo
lubią przywoływać, brzmi: „Wiem, że
nic nie wiem”. Stwierdzenia tego nie
należy traktować jako kurtuazyjnego
sloganu. To myśl, która zrodziła się
w filozofie z pokornego przyznania
się przed samym sobą, że wciąż
jeszcze ma wiele do przeczytania
i jeszcze więcej do przemyślenia, by
ewentualnie na końcu swojej drogi
zbliżyć się do prawdy. Jasne, że zawsze można wybrać drogę na skróty. Tyle że robią tak ci, którzy z ignorancji czynią cnotę. Programowo
więc niczego nie czytają, nie mówiąc
już o tym, by skalali się jakimkolwiek
głębszym namysłem.
Jeden z bliskich mi myślicieli,
św. Augustyn, powiadał: „Kochaj
i rób, co chcesz”. Gdybym został poproszony o to, by dać jedną radę polskiej szkole i rodzimemu Kościołowi,
byłaby to parafraza słów św. Augustyna: „Szkoło, ucz myśleć i rób, co
chcesz! A w ten sposób sprawisz, że
ludzka bezmyślność i religijny analfabetyzm, które są źródłem nieszczęść
świata i wielu konfliktów, przestaną
je pomnażać. Kościół powinien na
takie rozwiązanie przystać, a pomysłów ministra Przemysława Czarnka
unikać jak diabeł święconej wody.
Ten bowiem pomylił role: zamiast
być ministrem edukacji, staje się ministrem banalizacji katolicyzmu. To
zła wiadomość nie tylko dla Kościoła, ale także dla państwa.

Jarosław Makowski
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