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MÓJ PRZEGLĄD
Autocenzura
W tę informację trudno było uwierzyć. Nawet mnie.
Choć mogę korzystać z wielu, także zagranicznych źródeł.
A co mogą myśleć ci z dostępem tylko do mediów, które pokazują wyłącznie bohaterską walkę Ukraińców z najeźdźcą? Ani mi w głowie kwestionowanie tej walki. I równie obca jest mi jakakolwiek aprobata dla wojny, która
niesie śmierć i ogromne zniszczenia. Po tym wstępie chcę
podkreślić, że zadawanie przez dziennikarzy w sumie dość
oczywistych, choć niewygodnych pytań powinno być
czymś naturalnym. Od mediów nie można żądać bezkrytycznego stosunku do Ukrainy. Choć w większości takie
właśnie są. Ich wybór. W Polsce duże i wpływowe media
przyjęły na siebie rolę pasa transmisyjnego propagandy
ukraińskiej i powtarzają za nią oficjalne oświadczenia. Bezrefleksyjnie. Nie mają pytań, które poszerzałyby wiedzę
odbiorców. Widać, że boją się nawet cienia wątpliwości.
W tych mediach Ukraina ciągle wygrywa. Znaleziono generałów, którzy pokazują te zwycięstwa na mapach.
Generałowie zawsze i chyba wszędzie wygrywają.
Na mapach. Gorzej jest w realu. Bo na prawdziwych
wojnach wszyscy kłamią. Dosłownie wszyscy. Powinni
o tym pamiętać zwłaszcza dziennikarze. Bo to nam ludzie
pamiętają, co napisaliśmy.
Skutkiem tej jednostronności jest mizerna wiedza
Polaków o wielu problemach związanych z samą wojną

Jerzy Domański
i sytuacją na i wokół Ukrainy. W efekcie czego tak szokuje informacja z „Rzeczpospolitej”, która pisze o wielkiej korupcji i łapówkach, które pozwoliły po 24 lutego
wyjechać z Ukrainy przez Polskę ponad 430 tys.
mężczyzn w wieku 18-60 lat. A jeśli do tego dodać
mężczyzn wyjeżdżających przez Rumunię i Mołdawię,
to mamy masowe złamanie dekretu o stanie wojennym
prezydenta Zełenskiego. Problem o porażającej skali.
Łapówki płacili Ukraińcy swoim, czyli ukraińskim pogranicznikom. Polacy, choć mam nadzieję, że akurat
w tym procederze nie biorą udziału, też mają coś na
sumieniu. Hipokryzję. Udajemy, że nie wiemy, kim są
te tysiące mężczyzn w sile wieku, pracujących w Polsce na budowach, w rolnictwie, transporcie itp. Wystarczy, że są tańsi od innych, i już przykrywa ich czapka niewidka. Wiedza o tym zjawisku jest powszechna.
Ale nie w mediach.
I jeszcze jedno. Władze z honorami pożegnały ambasadora Andrija Deszczycę. Wzięto chyba pod uwagę tylko ostatnie trzy miesiące jego misji. Ja jednak pamiętam,
że przez osiem lat jego kadencji relacje polsko-ukraińskie
były bardzo trudne. Nie tylko IPN odbijał się od zaryglowanych drzwi. Podobnie było w wielu obszarach gospodarczych. Deszczyca twardo bronił interesów Ukrainy.
W wielu sprawach kosztem naszych.
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Groźne skutki forsowania
amerykańskiej „wojny zastępczej”

Znakomity artykuł. Rosja zajmie jeszcze trochę terenu Ukrainy, gdzie większość mieszkańców to Rosjanie, a to
spowoduje odcięcie Ukrainy Zachodniej
od morza, a Ukraina Zachodnia bez Ukrainy Wschodniej dla
Zachodu ma taką
wartość jak samochód bez silnika. To
spowoduje, że w innym układzie władzy
w Kijowie będzie
możliwy powrót do
rozmów pokojowych. Na pewno będzie
to trwało latami. Dzisiaj Zachód jest coraz
bardziej w ślepym zaułku.
Andrzej Kościański
•
Bez względu na wszystko Ukraińców
czeka cierpienie. Na wojnie są tylko
ofiary.
Sebastian Wójcik
•
Ciekawe, jak byłoby na świecie, gdyby USA zajęły się swoimi sprawami,
a nie misjami pokojowymi. I oczywiście
innymi pokojowymi działaniami.
Waleria Lubner

Polki nie chcą rodzić. I mają rację

Żadna metoda nie zadziała, bo ludzie
nie ufają państwu. Najważniejszą rzeczą,
którą ludziom zabrała „wolna” Polska, było poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
„Demokracja” z dnia na dzień pozbawiła
ludzi wszystkiego. Bohaterowie również
waszej redakcji jednym pociągnięciem
długopisu wyrzucili
pół miliona pracowników na margines
społeczeństwa, a potem puścili na nich
psy gończe „wolnej”
prasy. Teraz wy piszecie, że ktoś rzucił im ochłapy. Dla
kogoś, komu „wolna” Polska obiecywała
3 zł/godz., 500 zł to niewyobrażalne pieniądze. Program 500+ nie zadziałał, bo
30 lat „demokratycznej” tresury nauczyło
ludzi, że wrócą liberałowie z PO czy SLD
i zabiorą. A dziecko zostanie. Dziecko,
któremu ojczyzna nie zapewni ani edukacji, ani leczenia, ani pracy, ani domu.
Na emigracji Polacy się rozmnażają. Dziwne, prawda? Natomiast dzięki
cytatowi z wzorcowych „Wysokich Obcasów” dowiedziałem się, że moja żona nie wychowała dwojga dzieci, tylko

wykonała „pracę reprodukcyjną”. Taki
poziom dyskusji o reprodukcji za PRL zarezerwowany był dla Telewizyjnego Technikum Rolniczego.
Zdzisław Nowak

Czy pracodawcy powinni móc kontrolować trzeźwość pracowników?

Pytanie powinno brzmieć: „Kiedy
w końcu będziemy mogli sprawować
realną kontrolę
nad poczynaniami pracodawców względem
pracowników?”.
W Polsce mobbing jest tak
powszechny jak sama praca, a proces
antymobbingowy to jawna kpina.
Grzegorz Soboń
•
Tak, ale... Zdarzyło mi się widzieć
i nietrzeźwych pracodawców. I kto kogo
wtedy mógłby kontrolować?
Ewa Wesołowska
•
Tak, ponieważ pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników.
AS

ZDJĘCIE TYGODNIA

Ukraińscy
żołnierze podczas walk o Siewierodonieck
w obwodzie
ługańskim.
FOT. AP/EAST NEWS
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Przegląd Tygodniowy

Andrzej Mleczko, wybitny
artysta i znakomity satyryk,
którego rysunki od lat drukujemy na łamach „Przeglądu”, obchodzący w tym
roku 50-lecie pracy twórczej,
otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Krakowa. Jego charakterystyczna
kreska i przewrotne puenty
rozśmieszają nas w trudnych
czasach. A w Polsce czasy
są zwykle trudne. Mleczko
bawi, ale też uczy. Andrzeju,
serdecznie gratulujemy Honorowego Tytułu.

•

W Krakowie na Światowym Kongresie Tłumaczy
Literatury Polskiej nagrody
Transatlantyk za lata 2020
i 2021 wręczono trójce laureatów. Otrzymali je: prof. Ewa
Thompson – literaturoznawczyni, urodzona w Kownie,
absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego, która
w latach 60. wyjechała do
USA i wychowała tam
kilka pokoleń filologów oraz
slawistów, prof. Tokimasa
Sekiguchi – tłumacz polskiej
klasyki i emerytowany
profesor Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych, oraz prof. Silvano
De Fanti – tłumacz polskiej
klasyki, który przełożył na
włoski po raz pierwszy od
1871 r. „Pana Tadeusza”, pod
tytułem „Messer Taddeo”
(„Rzeczpospolita”).

•

Bp Piotr Libera, który w latach 1998-2007 był sekretarzem generalnym Konferencji
Episkopatu Polski, a później
ordynariuszem diecezji
płockiej, złożył rezygnację
z urzędu. Papież ją przyjął.
Hierarcha ma 71 lat, na
emeryturę powinien odejść
dopiero w roku 2026.

•

Podczas SacroExpo – Międzynarodowej Wystawy
Budownictwa i Wyposażenia
Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów w Kielcach
producenci szat liturgicznych
pokazali trendy modowe.
6
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Z ofertą prezentującą wszystko, co niezbędne do sprawnego funkcjonowania parafii,
duszpasterstw i współczesnej
ewangelizacji. W tym roku
najmodniejsze było zdobnictwo haftem ukraińskim.
Ręcznie haftowana złotymi
nićmi szata liturgiczna kosztuje ok. 12 tys. zł. Ma przecież
być „złote, a skromne”
(„Fakty po Mitach”).

•

Festiwal Bieszczadzkie Lato
z Książką po raz 14. zorganizowany przez Wydawnictwo
Bosz w dwóch podkarpackich
miastach, Przemyślu i Sanoku, promował czytelnictwo
w miejscach oddalonych
od centrów kulturalnych.
Pojechali tam znani pisarze,
m.in. Jerzy Bralczyk, Michał
Ogórek i Witold Bereś.

•

Ogólnopolskie Spotkania
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów przyznały nagrodę
Super Kolosa za całokształt
dokonań żeglarce Joannie
Pajkowskiej. Za wieloletnią
karierę żeglarską, w tym
trzykrotne samotne opłynięcie świata pod żaglami
i konsekwentne spełnianie
żeglarskich marzeń oraz
promowanie żeglarstwa
kobiecego.
W kategorii Wyczyn
wyróżnienie trafiło do Anny
Tybor za wyprawę Dream
Line Manaslu 8163, podczas
której zjechała na nartach
z tego ośmiotysięcznika
(„Na Szczycie”).

•

Znowu przybywa pijanych
kierowców. Mimo nowych,
drakońskich kar w pierwszych czterech miesiącach
tego roku policja złapała
ponad 35 tys. kierujących
po alkoholu.

•

Na 241 tys. używanych
samochodów osobowych
sprowadzonych do Polski
w I kw. 2022 r. 61% ma
ponad 10 lat. W kwietniu
średni wiek sprowadzonych
aut wyniósł 12,6 lat.

PRZEbłyski
Pajączkowska odkryła koło

Tu już nawet nie ma co rąk
załamywać. Wystarczy zobaczyć, co piszą wysłannicy telewizji Kurskiego relacjonujący
wojnę w Ukrainie. Najpierw
puszy się swoimi ogromnymi
sukcesami Karolina Pajączkowska: „Na jaw wychodzą okrucieństwa popełniane przez
Rosjan w okolicach Charkowa. Trwają oględziny pobliskich
miejscowości, które dowodzą zbrodni wojennych. Staramy się tam dostać, żeby pokazać Wam ten materiał jako
pierwsza telewizja na świecie”. Ma kobieta tupet, za tydzień
odkryje koło.
Ale zanim to ogłosi, dostała prztyczka w nos od kolegi,
Jacka Łęskiego. Przypomniał Pajączkowskiej, że już tam był
i wszystko pokazał. To dziarskiej Karolinie nie wystarczyło
i odpisała mu tak: „Oj Jacku, Jacku, Wypisywanie na mój
temat na grupie wschód to jedno… Ale spokojnie, rozumiem… idzie młodość. Proszę, nie kontaktuj się ze mną więcej. PS Po polsku to każdy relacjonować potrafi”. Spodobała
nam się ta autoreklama zalet: młodość i język.

Pięta wraca, Duda milczy

Izabela Pek jeszcze jako aktywistka PiS korespondowała z prezydentem Dudą na Twitterze…
„Dawno się nie widzieliśmy ale
zawsze miło mi Panią spotkać albo
zobaczyć. Lubię Pani szalony styl
bycia, taki WOW! Zupełnie inny od mojego ;-)))”, pisał. Pek
zaś wspomina, że prawie każdego wieczoru wysyłała prezydentowi informacje, bo „kiedy wszyscy w PiS się na niego
rzucili, ja stałam po jego stronie”.
Ale w procesie, który pani Iza wytoczyła wydawnictwu
„Sieci”, na wzajemność Dudy nie może liczyć. Cztery lata
temu „Sieci” wydrukowały tekst „Jak się załatwia polityka”.
Tym politykiem był poseł PiS Stanisław Pięta. W gębie przykładny mąż i wzorowy katolik. W „Sieci” też. A w realu kochanek pani Izabeli i obłudnik kpiący z łatwowierności ludu
pisowskiego. Zapowiada się bardzo pikantny proces.

Sąd nad Rybusem

O wiedzę piłkarską Marcina
Przydacza nie posądzaliśmy. Bo
generalnie po wiceministrze spraw
zagranicznych nie spodziewamy
się kompetencji w żadnej sprawie.
I słusznie, bo Przydacz pojechał
po Macieju Rybusie. Piłkarz reprezentacji Polski od 10 lat
gra w Rosji, ma żonę Rosjankę, dwoje dzieci i z powodów
rodzinnych chce dalej grać w Moskwie. Co bardzo się nie
spodobało Przydaczowi. Naujadał na Rybusa, jak umiał. Nie
zna biedak historii. Nie słyszał o Erneście Wilimowskim, jednym z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii, który
w czasie wojny grał w reprezentacji Niemiec. A teraz jest
w encyklopediach. Rybus gra też oczywiście dla kasy. Taki
ma bowiem zawód. A grzebanie przy jego rodzinie to paskudna odmiana pisowskiej dyplomacji.
FOT. YOUTUBE
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI

ytAnie Czy rośnie w Polsce zapotrzebowanie
tygodniA

na nowe ugrupowanie lewicowe?

Prof. AnnA PAcześniAk,
politolożka, Uniwersytet Wrocławski
Nie. Popytu na lewicę nie wykreuje się zwiększeniem podaży. Wyborcy
o lewicowych poglądach moim zdaniem mają na kogo głosować – są Nowa Lewica, Razem i Polska Partia Socjalistyczna. Założenie nowej partii nie
wykreowałoby nowych zwolenników
lewicowej polityki, a jedynie rozproszyłoby poparcie dla już istniejących
ugrupowań. Potrzebne są raczej działania, które pozwolą odzyskać elektorat
socjalny, obecnie głosujący na PiS, co
oczywiście nie będzie łatwe, ale nie jest
niemożliwe. Nie jest tak, że nigdy nie
będzie szansy na zbudowanie na lewicy
nowej formacji, ale rok przed wyborami
to nie jest dobry moment. Takie ugrupowanie, które do wyborów musiałoby
nie tylko zaproponować nowy program,
ale także wbić się w świadomość ludzi
i od podstaw zbudować struktury, nie
miałoby szans na przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego.

Prof. JAcek Wódz,
socjolog polityki, Akademia WSB
Tego na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że społeczeństwo
przechodzi bardzo głębokie przemiany,
które muszą zostać uwzględnione przez
siły polityczne chcące stanowić reprezentację wyborców o poglądach lewicowo-liberalnych. Spójrzmy na wybory
we Francji, po których praktycznie przestały istnieć dwa filary tamtejszej lewicy, socjaliści i komuniści, a zaistniał
Mélenchon, którego koncepcja, choć
mało ciekawa intelektualnie, widocznie
odpowiedziała na pewne zapotrzebowanie. Nowych form wyrazu poszukują
zwłaszcza ludzie młodzi, którzy nie podzielają optymistycznego przekonania,
dominującego w poprzednim pokoleniu,
że świat idzie w dobrym kierunku. Oni
widzą, że jest wręcz przeciwnie, a jednocześnie odrzucają tradycjonalizm,
nie chcą powrotu do „uświęconych
wartości”, tylko pragną zbudować sobie życie na własnych zasadach. Na

lewicy przyszłość ma formacja, która
będzie potrafiła skupić tak myślących
20-, 30-latków i stworzyć im szanse
rozwoju, których obecnie nie mają.
zenobiA ŻAczek,
aktywistka Komitetu Obrony
Praw Lokatorów i Związku
Syndykalistów Polski
Bardziej niż nowych ugrupowań
startujących w wyborach polskie społeczeństwo potrzebuje zaangażowanych
organizacji lewicowych wykonujących
pracę u podstaw. Jest tyle problemów
mieszkaniowych, pracowniczych i socjalnych, których władza nie zamierza
rozwiązać. Zmiana społeczna rodzi się
z doświadczenia działań bezpośrednich,
z własnej walki o poprawę swojej sytuacji materialnej przeciw bezdusznym
urzędnikom i szefom wyzyskiwaczom.
Not. Michał Sobczyk
Więcej wypowiedzi na s. 31
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Mieszkanie to nie towar
Każda kolejna ekipa rządząca, która obiecuje mieszkania,
zawodzi. Coraz większa grupa ludzi, tych bez mieszkań
i tych „zrobionych w kredyt”, ma tego dość
Jakub Dymek
Czy wystarczą cztery słowa, by
wyprowadzić każdego polskiego
liberała z równowagi? Na to wygląda. Gwarantowany efekt dają te:
„mieszkanie prawem, nie towarem”.
To znane od lat hasło ruchów lokatorskich i protestów przeciw nielegalnym eksmisjom albo bandyckiej
reprywatyzacji zyskało w ostatnich
miesiącach nowe życie. Dziś wzięły je
na sztandary sejmowa Nowa Lewica,
część sympatyków Szymona Hołowni oraz ruchy miejskie, ale w polskim
internecie, publicystyce i przy rodzinnych stołach spór trwa od dobrych
kilku miesięcy. I trzeba dodać: trwa
znowu, bo kłótnia o mieszkania staje się już zjawiskiem cyklicznym. Być
może dlatego, że każda kolejna ekipa
u władzy, która obiecuje mieszkania,
zawodzi. I więcej z kieszeni Polaków
przekazać bankom i deweloperom
zwyczajnie już się nie da. A być może również dlatego, że młodzi ludzie
mają coraz bardziej dość retoryki, za
pomocą której dyscyplinuje ich pokolenie rodziców.
„Trzeba było oszczędzać”, „Mieszkania od państwa to już za komuny
przerabialiśmy”, „Zmień pracę i weź
kredyt”, słyszą od swoich starszych
o pokolenie kolegów: dziennikarzy,
menedżerek, programistów i dyrektorek w międzynarodowych korporacjach, wchodzący na rynek pracy. Na
co odpowiadają, że oszczędzanie nie
pomoże, gdy w polskich miastach cena metra mieszkania w niekoniecznie
nawet najbardziej atrakcyjnej okolicy
przekracza 10 tys. zł. Kredyt? Aktualnie zdolność kredytowa rodziny
zarabiającej średnią krajową pozwoli
być może na 50 m kw. w Szczecinie
8
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lub Opolu i dług do końca życia. O ile
ktoś ma oczywiście 100 lub 200 tys. zł
na wkład własny. I przytaczają całą
długą listę faktów na dowód, że rynek
mieszkaniowy jest w Polsce po prostu „ustawiony” przeciwko nim jak
nieuczciwa rozgrywka w kapitalistycznym kasynie. Ci, którzy odziedziczyli
nieruchomości lub uwłaszczyli się na
nich lata temu, pouczają tych, którzy
muszą wziąć kredyt, a o mieszkania
konkurują z wykupującymi je masowo funduszami inwestycyjnymi czy
międzynarodowymi korporacjami,
które gentryfikują całe dzielnice.
Gdyby spór dotyczył dowolnego
innego obszaru polityki publicznej:
ochrony zdrowia, wojskowości czy
infrastruktury, nie byłby tak ostry

szokowi. Hasła: „Komuna”, „Twoi
towarzysze już próbowali kiedyś
mieszkania rozdawać” i „PRL bis”
wyznaczały ton znacznej części komentarzy. Że lewica chce rozdawać
czyjeś mieszkania albo że chce przyznać sobie prawo do cudzych lokali
(i w ogóle najróżniejszych dóbr), zaczęli bić na alarm komentujący różnych barw politycznych i przekonań,
od posła konfederaty Artura Dziambora po działacza wolnorynkowych
think tanków Marka Tatałę. Obaj nie
zrozumieli (lub zrozumieć nie chcieli
od początku), że nikt nie wzywa do
rozdawania własnościowych mieszkań ani samochodów czy iPhone’ów.
„Hasło lewicy »mieszkanie prawem,
a nie towarem« przypomina słynne
»czy się stoi, czy się
leży, dwa tysiące się
należy«”, straszyła na
stronach Wyborcza.
biz Alicja Defratyka,
związana wcześniej
z Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Tweet młodego polityka nie był oczywiście pierwszym, choć bezmyślność
reakcji, do jakich doprowadził, z pewnością jest pouczająca.
W haśle „mieszkanie prawem,
nie towarem” chodzi o urzeczywistnienie obecnego i w konstytucji RP,
i w programie pierwszej Solidarności,
i w wiążących Polskę umowach międzynarodowych zobowiązania państwa. Człowiek ma bowiem prawo do
dachu nad głową, czyli wolności od
bezdomności. Ale także do tego – jak
ujmuje to m.in. nasza konstytucja – że
w zamian za płacone podatki i daniny
władze „prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli”, a „w szczególności
przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego

Człowiek ma prawo do dachu nad głową,
czyli wolności od bezdomności.
i tak naładowany międzypokoleniowymi pretensjami. Z mieszkaniami
jest inaczej. Bo to spór nie o cztery
ściany i dach, ale także o ocenę III RP
i PRL, o to, że zamożniejsi Polacy
okopali się na swoich pozycjach, gdy
awans wszystkich pozostałych napotyka bariery, o klasy społeczne. I o to,
czy dach nad głową jest prawem
człowieka.

Rynek czy kasyno?
Gdy rzecznik lewicowej młodzieżówki Dawid Dobrogowski napisał
w marcu na Twitterze: „Mieszkanie
prawem, nie towarem”, na jego wpis
odpowiedziały tysiące osób. A kolejne dziesiątki – jeśli nie setki – publicystek i komentatorów dały wyraz
swojemu oburzeniu, rozbawieniu lub
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oraz popierają działania obywateli
zmierzające do uzyskania własnego
mieszkania”.
Tak mówi konstytucja. A skoro
władze mają zaspokajać potrzeby
mieszkaniowe społeczeństwa, budować i wspierać dochodzenie do
własności mieszkań, to znaczy, że nie
mogą ot tak zrezygnować z tego zadania. I zostawiać całego mieszkalnictwa rynkowi, czyniąc z podstawowego dobra, jakim jest dach nad głową,
przedmiotu hazardu. Raty wzrosną
czy nie? Będzie zdolność kredytowa czy nie będzie? Czynsz wzrośnie
o połowę czy zostanie taki sam? Ludzie mają prawo do rozporządzania
własnymi pieniędzmi i do nawet ryzykownych inwestycji. Ale nie można
ich – czasami całkiem otwarcie i bezczelnie – zmuszać do zakładania się
o własną przyszłość, na 30 lat, bez
żadnych rozsądnych alternatyw. To
kluczowa różnica.
Zgodzić się, że mieszkanie jest towarem – i tylko towarem właśnie – to
zgodzić się, że można zawyżać jego
cenę, ograniczając popyt, że można
nim grać na giełdach, że można trzymać je latami jako lokatę kapitału. Że
globalni inwestorzy mogą kupić hurtem kilkadziesiąt albo kilkaset mieszkań – co w wielu zachodnich stolicach
jest ograniczone lub wprost zakazane
– tylko po to, żeby włożyć gdzieś unieruchomioną przez pandemię gotówkę. To wszystko dzieje się dziś w Polsce. I coraz częściej mówią o tym nie

lewicowe pisma albo broszury anarchistów, ale branżowe opracowania
i prasa biznesowa. A coraz większa
grupa ludzi, tych bez mieszkań i tych
„zrobionych w kredyt”, ma tego dość.
Ot, i cała tajemnica hasła „mieszkanie
prawem, nie towarem”.

Źle i gorzej
Dowodów na to, że Polacy mieszkają gorzej od reszty Europejczyków, jest wiele. Mimo że w ostatnich latach w naszym kraju buduje
się najwięcej mieszkań w Europie,
ponad 200 tys. rocznie, nadal jesteśmy poniżej średniej pod względem
liczby mieszkań na 1 tys. obywateli.
Według OECD i Eurostatu mamy też

Warszawa w niedawnym raporcie
Deloitte została uznana za najdroższą pod względem cen wynajmu
stolicę regionu, zostawiając w tyle
wiele zachodnioeuropejskich miast.
A te dane i tak nie obejmują najnowszych informacji o podwyżkach cen
najmu, które regularnie analizuje
np. PKO BP. W okresie odbicia po
pandemii stawki najpierw urosły do
początku 2022 r. o kilkanaście punktów procentowych w ciągu roku,
by po 24 lutego dosłownie wyskoczyć o kolejne kilkanaście punktów
w ciągu zaledwie dwóch tygodni.
Są miasta, gdzie liczba dostępnych
ofert jest mniejsza o 60%, a są takie
– Bydgoszcz, Kraków, Wrocław i Poznań – gdzie wzrost cen najmu rok

Warszawa w raporcie Deloitte została uznana za najdroższą
pod względem cen wynajmu stolicę regionu.
mniejszy metraż, mniej izb na osobę i ponadprzeciętnie dużo mieszkańców wsi, którzy skarżą się na złe
warunki mieszkaniowe lub ciasnotę.
Przy średniej 392 mieszkania na 1 tys.
obywateli nie tylko zajmujemy jedno
z ostatnich miejsc w UE, ale bliżej
nam pod tym względem do znanego
z legendarnej wręcz drożyzny na rynku mieszkaniowym i braku dostępnych lokali Izraela (290 na 1 tys.) niż
do Bułgarii, Norwegii, Niemiec, Belgii, Francji bądź Czech. Jednocześnie

do roku przekracza 30%. Co to oznacza? Że kawalerkę, której wynajęcie
w 2021 r. kosztowało 1,9 tys. zł, znajdziemy dziś w internetowych serwisach z ofertami wynajmu po 2,6 tys. zł
albo więcej.
Paradoksalnie szybko rosnące
płaca minimalna i stawki godzinowe
nie rozwiązują problemu, bo istnieje
zjawisko tzw. luki czynszowej – chodzi o tych, którzy zarabiają za dużo,
by ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale wciąż za mało, by dostać
20-26.06.2022 PRZEGLĄD
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kredyt i kupić mieszkanie. Zostaje
im wynajem, ale wynajmując, nie
oszczędzają, więc luka prędko się nie
zmniejsza. Dziś na rynku najmu o te
same metry kwadratowe konkurują
Polacy, setki tysięcy uchodźców i ponad milion obcokrajowców pracujących w naszym kraju. A w związku
z inflacją i nowymi (bezpieczniejszymi) regułami wyznaczania zdolności
kredytowej, i oczywiście podwyżkami
stóp procentowych – jak szacują analitycy PKO BP – zdolność kredytowa

Badacze z GUS znaleźli ich w Polsce
w 2018 r. ponad 2 mln! To przeszło jedna trzecia (36%) wszystkich
dorosłych między 25. a 34. rokiem
życia. Więcej niż w Europie (średnia
w Unii wynosi 28,6%, podczas gdy
liczony według tej samej metodologii dla Polski wskaźnik to 45%). Dotychczas podobny problem kojarzony był przede wszystkim z krajami
południa kontynentu – towarzyszył
mu zaś stereotyp zdziecinniałego
czy leniwego dorosłego Włocha

Szacuje się, że w Warszawie nawet 20-40% mieszkań
kupowanych jest w celach spekulacyjnych.
np. trzyosobowej rodziny jest o pół
miliona złotych, kilkadziesiąt procent,
niższa niż w 2021 r. Mimo to udział
mieszkań kupowanych na kredyt
(względem gotówki i najmu) rośnie –
62% w ostatnim kwartale 2021 r., co
było rekordem. Dlaczego? Bo nie ma
takiej siły, która zaspokoiłaby popyt
na mieszkania dla przeciętnie zarabiających, który idzie w miliony – od
1,2 mln według konserwatywnych
szacunków do 2 mln. To nawet nie
luka na rynku, ale przepaść.
Polacy bardziej niż mieszkańcy
innych krajów Europy są uzależnieni od kredytów ze zmienną stopą
oprocentowania – i dlatego tak bardzo rosną raty – a polityka państwa
wręcz zmusza do wzięcia kredytu.
Fakt, że tak duży odsetek Polaków
bierze kredyt mieszkaniowy, jest korzystny przede wszystkim dla banków – które obsługują hipoteki i kredytują mieszkania, zarabiając na tym
niezależnie od koniunktury w realnej
gospodarce (pisał o tym zjawisku na
łamach PRZEGLĄDU 24/2022 Marek
Czarkowski). Każde podniesienie
przez Radę Polityki Pieniężnej podstawowej stopy o 1 pkt proc. oznacza w tym układzie kolejne miliardy
zysków odsetkowych dla sektora
bankowego. Złoty interes, prawda?
Nie powinien zatem dziwić tak
wielki udział „gniazdowników”
w naszym społeczeństwie. Pojęciem tym określa się osoby w wieku
24-34 lata, które nie założyły rodziny, nie mają dzieci i wciąż mieszkają
pod jednym dachem z rodzicami.
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albo Greka, starego kawalera, który nadal mieszka z mamusią. Jednak najnowsze badanie GUS nie
zostawia wątpliwości: dwie trzecie
polskich „gniazdowników” pracuje,
lecz średnie zarobki 60% z nich były
mniejsze niż płaca minimalna! Nie
mając wystarczających dochodów,
współmałżonka i zdolności kredytowej, nie wybierają więc mieszkania
z rodzicami z własnej woli lub z lenistwa. Bo wyboru nie mają wcale.

Wielka wina
Dlaczego jest tak, jak jest? Państwo
de facto wycofało się z obowiązku
zapewniania mieszkań w latach 90.,
a umożliwienie ludziom masowego
wykupienia mieszkań komunalnych
było ostatnim znaczącym osiągnięciem w tej dziedzinie. Nawet jeśli każdy rząd po kolei (i wiele samorządów
w całym kraju niezależnie od władz
centralnych) podejmował wysiłki lub
hucznie ogłaszał kolejne mieszkaniowe obietnice, to jednocześnie inne
decyzje lub trendy niweczyły te starania. Każdy pamięta fiasko programów obu partii rządzących Polską po
2005 r. Chociaż wypływały z radykalnie odmiennych założeń, i tak się nie
powiodły. Mieszkanie dla Młodych
PO było tak naprawdę transferem finansowym dla firm deweloperskich,
a Mieszkanie+ PiS miało uruchomić
państwowe zasoby i grunty, lecz
utknęło w impasie urzędniczo-administracyjnym. Przyznał to zresztą
w jednym z wywiadów sam prezes

Kaczyński. Z miażdżącego dla Mieszkania+ raportu NIK z marca 2022 r.
wynika, że nie tylko nie zbudowano
100 tys. mieszkań w pięć lat – faktyczna ich liczba była bliższa 15 tys. – ale
jeszcze znikoma ich część, ok. 5%,
to faktycznie lokale na wynajem z tanim czynszem.
PiS poniosło w kwestii budowy
dostępnych mieszkań spektakularną
porażkę. Nie tylko zawiódł sztandarowy projekt budowy mieszkań, ale
także wzrosła liczba i wartość zaciąganych przez Polaków na ten cel
kredytów. Mieszkalnictwo jeszcze
bardziej się urynkowiło: większą rolę
w zapewnieniu mieszkań odgrywają
deweloperzy, a większą część nabywców stanowią fundusze inwestycyjne
i drobni prywaciarze (tzw. fliperzy),
którzy chcą zarobić na wynajmie.
Dopóki kredyt był tani, a inflacja bardzo niska, wydawać się mogło, że
nawet przy kompletnej bezczynności
państwa ten model może trwać i się
sprawdza. Ale rynek ma to do siebie,
że podlega cyklom. Dziś widzimy,
jak wygląda gorsza część tego cyklu.
Stworzono sytuację, w której państwo nie zapewniło ludziom mieszkań
na wynajem, ale pozwoliło, by masowo brali kredyty, gdy były tanie. Spłacać je będą, gdy już nie będą tanie.
A to jeszcze nie wszystko. Mniej
znanym faktem jest to, jak bardzo
skurczył się zasób mieszkań komunalnych na wynajem – w wyniku samego procesu reprywatyzacji ubyło ich
w III RP 30 tys. Słowem, w ręce nowych, bogatych właścicieli, spekulantów lub przestępców trafiło wielokrotnie więcej mieszkań przeznaczonych
na wynajem dla niezamożnych ludzi,
niż udało się wybudować w ramach
największego do tej pory programu
mieszkaniowego w Polsce po 1989 r.
Czynników powodujących, że
budujemy dziś dużo, a dostępność
mieszkań nie zwiększa się proporcjonalnie, jest jeszcze więcej. Pojawienie się uchodźców i konieczność
udzielenia im pomocy jest sytuacją
nadzwyczajną i można się upierać,
że nie dało się przed tym zabezpieczyć. Ale już wykupywanie mieszkań
w wielkich miastach przez fundusze
inwestycyjne i to, że czasami w ogóle nie trafiają one na rynek wynajmu,
chyba że od razu jako apartamenty
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dla turystów – jest wynikiem polityki
publicznej.
„Oprócz konsumentów indywidualnych popyt nakręcają inwestorzy
szukający alternatywy dla depozytów bankowych nieatrakcyjnych
z powodu niskiego oprocentowania”, mówi opublikowany w zeszłym
roku branżowy raport międzynarodowej firmy Deloitte. „Szacuje się
więc, że w Warszawie nawet 20-40%
mieszkań kupowanych jest w celach
spekulacyjnych. Liczba dostępnych
na rynku mieszkań jest wobec tego najniższa od lat. To prowadzi do
podwyżek cen”, podsumowuje dokument. Podobne zjawisko zaobserwowali w trakcie pandemii analitycy
PKO BP, gdy rozjechały się krzywe
nastrojów konsumenckich i popytu
na mieszkania. „Popyt inwestycyjny
był nad wyraz aktywny w minionym
roku”, zauważyli. Co go napędzało?
Tani kredyt i rosnące stawki najmu.
Opłacało się – i pomimo rosnących
stóp wciąż może się opłacać, szczególnie w dużych miastach – traktować mieszkania jako inwestycje dla
wielkich funduszy. A więc jak towar
właśnie. Skutki widzimy.

się na polityczne szanse powodzenia
projektu, nawet jeśli same założenia
są bardzo słuszne. Z drugiej strony,
jeśli państwo i samorządy nie zaczną narzucać dobrych standardów,
nie zrobi tego nikt.

Spór pokoleń
Poza całą faktyczną warstwą sporu
o mieszkania jest coś jeszcze – i być
może ważniejsze. Mieszkalnictwo tak
bardzo rozpala młodych i starych,
zwolenników państwa opiekuńczego
i wolnorynkowców, tych dopiero na
starcie i tych „uwłaszczonych”, bo to
spór o indywidualne biografie i ocenę
III RP i PRL. Ci, którzy albo już mają
mieszkania, albo są na dobrej drodze do ich spłacenia, uważają to za
swój indywidualny sukces i nie życzą
sobie, aby ktokolwiek go umniejszał
lub tworzył „drogi na skróty” dla innych. Nie chcą, by ktoś z „ich podatków” fundował mieszkania rzekomo
leniwej młodzieży albo lewicowym
roszczeniowcom. Wreszcie nie wierzą, że z mieszkalnictwem w Polsce
naprawdę jest tak źle, skoro przeczy
temu zarówno ich osobista historia,
jak i to, że „kiedyś
było trudniej i ludzie nie narzekali”.
Mechanizm ten
wybitna socjolożka
Arlie Russell Hochschild opisała w książce „Obcy we
własnym kraju” w odniesieniu do
napięć klasowych, rasowych i polaryzacji społecznej w Ameryce. Hochschild używa metafory „wielkiej kolejki” po amerykański sen. Gdy ktoś
uważa, że albo już swoje wystał w kolejce i dostał, co mu się należało, albo
przynajmniej stoi w niej wystarczająco długo, każda interwencja państwa
na rzecz słabszych jest tak naprawdę
wpychaniem ich do przodu kolejki.
To bardzo mocna metafora i przepotężny schemat myślowy. No przecież
tak dokładnie powinno być, prawda?
Należy się tym, którzy czekali. Problem w tym oczywiście, że dokładnie
to myślenie uniemożliwia rozwiązanie jakiejkolwiek społecznej bolączki:
skoro kiedyś ludzie żyli w gorszych
mieszkaniach, leczyli się w gorszych
szpitalach i jeździli po dziurawych
drogach, to – w zgodzie z tą metaforą

Państwo de facto wycofało się z obowiązku
zapewniania mieszkań w latach 90.
Jak to rozwiązać? Sejmowa lewica
ma pomysł, by z długu sfinansować
budowę przez samorządy mieszkań
w kolejnej dekadzie. Lokale te będą
wynajmowane po przystępnych cenach. Prawda jest taka, że bez wysiłku wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego budownictwa
i deweloperów, nie ma co marzyć
o poprawie sytuacji. Jednocześnie
wszyscy zdają sobie sprawę, że
przyzwolenie na budowanie jeszcze
więcej i szybciej tylko pogłębi architektoniczny i urbanistyczny chaos
w Polsce. A ten sam w sobie jest
problemem, który zaniża jakość życia
w nawet atrakcyjnych lokalizacjach.
Pomysł lewicy ma tyle zalet, ile wad.
Na przykład dziś publiczna atmosfera
wokół dalszego zadłużania państwa
jest fatalna, a czasy, gdy mogliśmy
zadłużać się najtaniej w historii, są
już niestety za nami. To źle przekłada

– budowa lepszych mieszkań, szpitali
i dróg dla kolejnych pokoleń jest jednym wielkim oszustwem. Młodsi lub
biedniejsi mają się męczyć, kombinować lub przepracowywać, bo zawsze
ktoś musi. Ci zaś, którzy w danym
momencie mają relatywny spokój,
najwyraźniej sobie na to zasłużyli.
Młodsi odpowiadają na to rzecz
jasna, że obiektywnie lub subiektywnie trudniejsze okoliczności z przeszłości w ogóle nie są argumentem
w dyskusji o współczesnych problemach. Przecież gdyby trzymać
się tej logiki, nie należałoby niczego
poprawiać ani inwestować w cokolwiek. Dlatego kłótnia jest tak gorąca. Jedni musieliby przyznać, że
być może coś w ostatnich 30 latach
naprawdę poszło nie tak. I że ich indywidualny sukces nie jest żadną
miarą jakości polityki mieszkaniowej
w Polsce (odkładając na bok kwestię
tego, czy np. odziedziczenie wartego
milion złotych mieszkania w dużym
mieście można uznać za osobisty
sukces). A przy tym być może musieliby zauważyć, że ich własny kapitał
– mieszkanie albo odziedziczony po
dziadkach czy rodzicach dom – ma
korzenie w PRL. Że np. mieszkanie
zbudowano za Gierka – gdy wielokrotnie biedniejsza Polska Ludowa
oddawała ich do użytku więcej niż
III RP – i dziś, posiadając taki lokal
na własność, można go z zyskiem
wynająć. Ci, którzy dziś posiadają to
dobro – mieszkanie lub dom – często
nie śpieszą się, by je komuś oddać.
Też chcą na nim zarobić. Oczywiście
dlatego, że mieszkanie to towar.
To powoduje, że właśnie o mieszkania toczy się teraz tak zażarty spór.
Niektórzy nazwaliby go pewnie walką
nie tylko pokoleń, ale i klas.

Jakub Dymek

j.dymek@tygodnikprzeglad.pl
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Ewa Smolińska-Borecka
Ujęcie pierwsze – klatka schodowa. Dwie kobiety wracają
uśmiechnięte z zakupów. Kobieta
pierwsza, tu rozpoznajemy Małgorzatę Pieńkowską, serialową mamę
bliźniaków Zduńskich z „M jak miłość”, uchyla drzwi i zerka do środka
mieszkania. Ujęcie drugie – pokój, na
niskim stoliku łaciaty, nieduży pies.
Wokół rozrzucone strzępy poduszki. Niemiłosierny rozgardiasz. Ujęcie
trzecie – kobieta pierwsza zachowuje
spokój, uśmiecha się. Kobieta druga
zaciekawiona, trochę zaniepokojona.
Kobieta pierwsza mówi, że nie warto
się denerwować, a pies może nie jest
zbyt grzeczny, ale za to jaki ładny…
I widok opakowania positivum.
W tych reklamach Małgorzata Pieńkowska gra już od sześciu lat. I zapewne nadal będzie w nich występować,
jeśli właściciele firmy Aflofarm są
zadowoleni ze sprzedaży. W każdym
razie szczęśliwie dla aktorki positivum jest suplementem diety, a nie
wyrobem medycznym, więc z punktu widzenia prawa nie ma i zapewne
w najbliższym czasie nie będzie przeciwwskazań, by znani aktorzy pokazywali się w reklamach, opowiadając
o cudownych właściwościach specyfików. Gdyby specyfik był zarejestrowany jako wyrób medyczny, ostatni
raz tę reklamę można by zobaczyć
30 czerwca przyszłego roku.

Nowa ustawa
– Uważam, że używanie w reklamie
autorytetu lekarza i relacji pacjent-lekarz jest niedopuszczalne – twierdzi
Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej. – Pacjent musi być
przekonany, że wyrób medyczny,
który mu poleca lekarz, jest faktycznie
w jego przypadku wskazany, i nie zastanawiać się, czy przypadkiem lekarz
nie jest związany kontraktem z producentem. Jeśli chodzi o leki, to te wydawane na receptę w ogóle nie mogą być reklamowane. Pozostałe leki
można wprawdzie reklamować, ale są
pewne obostrzenia: osobą reklamującą nie może być osoba znana, np. aktor czy influencer, nie może być naukowiec czy osoba z wykształceniem
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Milionowe kary
za przebierańców
Nie tylko leki, ale także wyroby medyczne
z ograniczeniami reklamowania
medycznym. Zdarzało się, że w reklamach leków występowali lekarze,
ale to były przypadki sporadyczne.
Te sytuacje były rozpatrywane przez
naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który funkcjonuje
przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.
Między innymi w reklamie calominalu, specyfiku do leczenia nadwagi,
można było zobaczyć prawdziwego
lekarza medycyny estetycznej Macieja Łukasiewicza. Jako że aż do tego
roku ustawa o wyrobach medycznych – a calominal jest właśnie wyrobem medycznym – nie wypowiadała
się na temat reklamy.
– Obostrzenia dotyczące leków
nie obejmowały wyrobów medycznych, w tych reklamach mogli się
pojawiać aktorzy udający lekarza –
wyjaśnia Jankowski. – Tymczasem
wyroby medyczne to nie tylko sprzęt
medyczny czy testy diagnostyczne.
Wśród tych wyrobów są też różne
tabletki, syropy czy krople. Wyroby
medyczne zajmują miejsce między
lekami a suplementami diety. Ale pacjenci nie odróżniają, co jest lekiem,
co wyrobem medycznym, a co suplementem diety. W reklamach wyrobów medycznych niejednokrotnie
wykorzystywano autorytet lekarza.
Chociaż relacji lekarz-pacjent nie
tworzy się przez założenie fartucha,
moim zdaniem reklama z udziałem
osoby przebranej za lekarza niweczy zaufanie do medyka. Dlatego
dobrze się stało, że nowa ustawa
o wyrobach medycznych wprowadza
regulacje dotyczące reklamy.

Buszowanie w apteczkach
Z reklam leków aktorzy zniknęli
w 2008 r., po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Zmiany wynikały

z konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego. Środowisko gwiazd oraz producentów reklam i farmaceutów nie było z tego
powodu zadowolone – aktorzy tracili
dodatkową możliwość zarobkowania,
a brak reklamy negatywnie odbijał się
na sprzedaży. Barbara Bursztynowicz,
farmaceutka w telenoweli „Klan”, mówiła wówczas, że nie widzi nic niestosownego w tym, że reklamowała
środki przeciwbólowe. Jej zdaniem
dzięki reklamie ludzie mogli usłyszeć
o tym leku i w rezultacie wielu z nich
ten specyfik mógł pomóc.
Widzowie telewizyjni być może
dziwili się, że mimo zakazu aktorzy
występowali w reklamach. Zdziwienie wynikało stąd, że zakaz dotyczył
jedynie leków, a zwykły konsument
właściwie nie zastanawia się, czy
dany specyfik jest lekiem, czy nie,
i często kupuje wyroby medyczne
lub suplementy diety. Akurat ja –
jak się okazało – nie jestem dobrym
przykładem takiego klienta. Remanent w domowej apteczce ujawnił,
że jedynymi wyrobami medycznymi,
które tam się znalazły, są termcool
– żel chłodzący po oparzeniu firmy
Emo-Farm, plastry w różnych rozmiarach pochodzące z różnych firm
oraz opaski elastyczne uciskowe. Ale
udało mi się namówić kilka znajomych, by sprawdziły swoje apteczki.
Miały więcej wyrobów medycznych.
Te specyfiki można poznać m.in. po
znaczku CE (Conformité Européenne)
na opakowaniu.
W telewizji jest wiele reklam wyrobów medycznych. Znaczna część
tych produktów pochodzi z jednego
z największych polskich zakładów
farmaceutycznych – pabianickiego Aflofarmu. Poza wspomnianym
calominalem Aflofarm produkuje
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W reklamie akustone występuje osoba z identyfikatorem „lekarz otolaryngolog”.
40 innych wyrobów medycznych,
a większość dość intensywnie reklamuje. Wśród specyfików znanych ze
stacji telewizyjnych czy radiowych są
m.in. akustone, desnoran, detusan,
dezaftan, iladian direct plus, natursept gardło, opokan, regevagia, vocaler bez cukru. W wielu z tych reklam
występują osoby w białych kitlach
udające lekarza lub wprost mające
identyfikator: lekarz otolaryngolog,
lekarz medycyny.

i do końca czerwca 2023 r. będzie
można zamieszczać reklamy, które
wprawdzie nie spełniają wymogów
ustawy, ale ich rozpowszechnianie
rozpoczęto przed 1 stycznia 2023 r.
Zapewne więc jeszcze paru aktorów
wcieli się w reklamach w lekarza.
Nowa ustawa wprowadziła także
zapis dotyczący influencerów, którzy
niejednokrotnie za spore pieniądze

pewne ograniczenie jej wysokości
– jeśli naruszenie, które było powodem jej nałożenia, nie zagrażało życiu
pacjenta, kara nie może przekroczyć
10% wymiaru maksymalnego.
Prawdopodobnie problemy pojawią się również przy jakże popularnej sprzedaży na pokazach. Do tej
pory, kiedy prawo nie wypowiadało się w kwestii reklamy produktów

Szlaban dla influencerów

Pacjenci nie odróżniają, co jest lekiem,
co wyrobem medycznym, a co suplementem diety.

Jeśli chodzi o wyroby medyczne,
to regulacje dotyczące reklam pojawiły się po raz pierwszy w ustawie, która weszła w życie 26 maja br. Lekarze pierwszego kontaktu, do których
trafia wielu ludzi starszych, wskazują,
że te osoby są szczególnie podatne
na reklamy z udziałem znanych aktorów. Jako anegdoty aktorzy grający
od długiego czasu medyków w telenowelach czy serialach telewizyjnych
opowiadają, jak widzowie zaczepiają
ich na ulicy, by prosić o poradę lekarską. Dobrze więc się stało, że zmiana,
która – podobnie jak w przypadku
Prawa farmaceutycznego – wymuszona została zmianą przepisów Unii
Europejskiej w 2017 r., dokonała się.
Ale choć te regulacje wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 r., to jednak pół
roku będzie trwał okres przejściowy

występowali jako użytkownicy konkretnego wyrobu i w mediach społecznościowych dzielili się swoimi
opiniami – oczywiście bardzo pozytywnymi, bo do tego zobowiązywała ich umowa z dystrybutorem lub
producentem. Teraz taka współpraca
z influencerem będzie zabroniona.
Prezes Jankowski patrzy na problem nowych regulacji z punktu
widzenia lekarza i widzi, jak chronią
one dobro pacjenta. Nieco odmienne jest spojrzenie producentów, importerów, dystrybutorów wyrobów
medycznych czy właścicieli aptek.
Oni nie są zachwyceni. Za wprowadzenie w błąd potencjalnych kupujących poprzez rozpowszechnianie
nieprawdziwych treści będzie grozić
kara nawet do 5 mln zł. Jednak jest

fot. Materiały prasowe

medycznych, na pokazach, na które
zwabiano dziesiątki starszych osób,
oferowano różnorodne, jakoby posiadające magiczne właściwości, urządzenia, np. lampy naświetlające czy
aparaty do leczenia polem magnetycznym. Teraz prawdopodobnie
odpowiedzialność za słowo będzie
musiała być większa i skończy się
„wciskanie ciemnoty” seniorom. Na
dodatek ta sama ustawa wprowadza
zakaz sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Może to oznaczać koniec
złotej ery pokazów. A seniorzy, często bombardowani „fantastycznymi”
ofertami urządzeń, nierzadko mało
wartościowych, za to bardzo kosztownych, wreszcie odetchną z ulgą.

e.borecka@tygodnikprzeglad.pl
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Z zawiści, zemsty,
bezinteresownej
niechęci
Polacy kochają donosy, a państwo
donoszenie im życzliwie umożliwia
Anna Stachowiak
Donosy są tak popularne, że gotowe wzory pism do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędów
skarbowych można znaleźć w sieci. Ot, choćby na stronie donosimy.
waw.pl, która chętnie odwiedzana
jest zwłaszcza w okresie poprzedzającym czas składania zeznań podatkowych. Donos trzeba podpisać,
bo urzędy skarbowe nie zajmują
się anonimami. Piszą byli pracownicy, małżonkowie, konkurencja,
a informują niemal o wszystkim
– o domowym handlu kosmetykami, obrocie paliwami czy nieruchomościami. Na stronach, które
donosy propagują, pokazując je
nie jako narzędzie walki w rodzinnych czy sąsiedzkich konfliktach,
ale przejaw postawy obywatelskiej,
można znaleźć informacje, że donosy muszą być „rzetelne“. Czyli zawierać dowody. Wydruki korespondencji, nagrania, fotografie. Polacy
wymagania rzetelnego donoszenia
chętnie spełniają.

Donos na telefon
Grażyna, emerytka: – Na mnie
doniosła koleżanka z osiedla. Pracowałam we Włoszech, dorabiałam
sobie do emerytury. Ile wynosiła?
Około tysiąca złotych. Dzięki pracy we Włoszech, która polegała na
zajmowaniu się starszą osobą i domem, mogłam jakoś w miarę normalnie żyć. To się skończyło, kiedy
ZUS zrobił mi kontrolę.
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W 2017 r. Państwowa
Inspekcja Pracy otrzymała
ok. 7 tys. donosów, a tendencja jest wzrostowa. We
wszystkich izbach administracji skarbowej w pierwszych trzech miesiącach
2021 r. złożono ponad
11,5 tys. donosów. Skarbówka na donosy jest tak
otwarta, że w 2018 r. uruchomiła nawet specjalny
numer: Krajowy Telefon
Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej. I mimo że donos to
pojęcie niezdefiniowane w ustawie,
urzędnicy chętnie korzystają z podpowiedzi. Tego rodzaju zgłoszenia
najczęściej dotyczą wynajmu mieszkania, pracy na czarno i wypłat pod
stołem czy niewydawania paragonów. Urząd po otrzymaniu donosu
musi przeprowadzić kontrolę.

o podział majątku, ale także o opiekę
nad dziećmi, a postępowanie trwa
długo i – co oczywiste – dla jednej
ze stron przybiera niekorzystny obrót. Jedna z kobiet działających w ruchu społecznym na rzecz walczących
o dzieci matek, które były ofiarami
przemocy ze strony nie tylko partnera, ale także instytucjonalnej: – Mój
były mąż zainicjował przeciwko mnie

Gotowe wzory donosów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
czy urzędów skarbowych można znaleźć w sieci.
Paweł: – Przeniosłem się za granicę, swoje mieszkanie wynająłem.
Nie płaciłem podatków, ciągle odkładając sprawy urzędowe na później.
Moja była żona doniosła do urzędu
skarbowego. Musiałem zapłacić zaległy podatek, odsetki, dodatkowo
miałem postępowanie o wykroczenie i musiałem zapłacić mandat.
W sumie kilka ładnych tysięcy.
Donosy to ulubiony oręż byłych
małżonków i partnerów. Zwłaszcza jeśli walka toczy się nie tylko

ponad 20 postępowań, wszczętych
głównie na podstawie donosów.
Trudno mi wymienić instytucję, której nie zaangażował, łącznie z tym,
że próbował mnie zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Wszystko
dlatego, że chciał przejąć opiekę
nad naszym synem.

Kto jest wielbłądem
Prawniczka zajmująca się sprawami rozwodowymi: – Panowie często
FOT. SHUTTERSTOCK
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wymyślają rozmaite opowieści, wydzwaniają na policję i do opieki społecznej. Donosy do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zdarzają się rzadko i świadczą o wyjątkowej chęci odwetu i ukierunkowaniu na zniszczenie życia byłej
partnerce, matce dziecka, ale mam
sprawę, w której pan, wobec którego umorzono sprawę o znęcanie
się nad matką ich wspólnego dziecka i nękanie jej, znalazł sobie nowy
sposób na niszczenie jej. Złożył donos do takiej właśnie komisji, postępowanie jest tu bardzo specyficzne
i teraz ona, Bogu ducha winna, musi
udowadniać, że nie jest wielbłądem.
Komisje działają w gminach
i wszczynają procedurę, która może się zakończyć skierowaniem na
leczenie odwykowe w przypadku
nadużywania alkoholu. Z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości wynika,
że dotyczy to osób, które w związku
z uzależnieniem lub nadużywaniem
alkoholu powodują „rozkład życia
rodzinnego, demoralizację nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny”, ale tak naprawdę to po
prostu skuteczne narzędzie
zatruwania komuś życia.
Komisja donos sprawdzić
musi, bo w rodzinie faktycznie może dochodzić do przemocy – takie sprawy też się zdarzają.
W większości jednak to po prostu
donosy mające oszczerczy charakter, a wszczęte w ich wyniku postępowanie ma być sposobem nie
tylko na nękanie zgłoszonej osoby,
ale również na zyskanie przewagi
w sądzie. Jak wygląda procedura?
Komisja wzywa osobę, której dotyczy doniesienie. Na wezwanie trzeba koniecznie się stawić, przy czym
wezwany nie wie, kto złożył donos
(choć, jak anonimowo mówi jeden
z pracowników komisji w mieście
wojewódzkim, rodzina zwykle się
domyśla). Wezwana osoba składa
wyjaśnienia, a potem musi dokonać wyboru: albo przyznać, że ma
problem alkoholowy i chce się leczyć (nawet gdy problemu nie ma),
albo powiedzieć, że problemu nie
ma, i zdecydować, czy godzi się
na badanie przez biegłych, czy nie.
Jeśli się nie zgodzi, sprawa trafia do

sądu, który i tak na badania skieruje,
a jeśli osoba, której postępowanie
dotyczy, będzie się uchylać od tego
obowiązku, może nakazać doprowadzenie jej na badania.
Wyjścia nie ma – trzeba przejść
całą procedurę. I tłumaczyć się ze
swojego życia, będąc traktowanym
gorzej od oskarżonego o przestępstwo, bo osoba wezwana nie ma
nawet prawa wglądu do materiału
dowodowego. Nie ma jak obronić
się przed pomówieniem, a ewentualne konsekwencje wobec donosiciela można wyciągać później, po
zakończeniu postępowania. Całkiem
jak u Kafki.

Matka musi być święta
Paulina: – To absurd. Jestem samotną mamą, od czterech lat toczą
się sprawy o opiekę nad córką. Z byłym partnerem był konflikt, ale jakoś
to działało. Nagle złożył donos, dostałam wezwanie i muszę udowadniać, że to kalumnie. Zabiera mi to
czas i siłę, wpływa na jakość opieki

Do domu Pauliny przyszli z zaskoczenia pracownicy MOPR. Oglądali
dom, zaglądali do lodówki i kosza
na śmieci, rozmawiali z przerażoną
wizytą obcych ludzi córką. Nie miała
prawa wglądu do donosu, musiała
się tłumaczyć, że jest dobrą matką, a alkohol pije okazyjnie. Wizyta
odbyła się również w szkole córki,
gdzie pytano nauczycieli, czy od
matki czuć było kiedykolwiek alkohol. Ani w domu, ani w szkole żadnych nieprawidłowości nie wykryto.
Został tylko odór pomówienia.
Wszystko dlatego, że sfrustrowany były partner, który stosował wobec niej przemoc – sprawa została
umorzona – złożył fałszywy donos.
Teraz w szkole nauczyciele na córkę Pauliny patrzą bardzo uważnie.
W końcu to ta, której mama może pije. Paulina: – Szczerze? Zastanawiam
się, czy nie zmienić szkoły. Zmiana
w stosunku do nas jest naprawdę
odczuwalna. Chce mi się wyć, bo
w niczym nie zawiniłam, pracuję,
spokojnie żyję, a muszę się borykać
z czymś takim. To niegodziwe.

Donosy to oręż byłych małżonków. Zwłaszcza jeśli walka toczy się
nie tylko o podział majątku, ale także o opiekę nad dziećmi.
nad córką, bo cała sytuacja jest bardzo stresująca, znalazłam się pod
opieką psychologa, a wszystko dlatego, że były nie może się pogodzić
z tym, że sprawa nie toczy się po jego myśli.
Prawniczka: – Ten pan nie tylko
nagle, nie wiedzieć czemu po czterech latach, złożył takie doniesienie,
choć żadnych powodów do niepokoju nie miał, ale także poszedł dalej
i zadzwonił do miejskiego ośrodka
pomocy rodzinie, mówiąc, że pijana
matka zajmuje się dzieckiem. Nawiasem mówiąc, klientka funkcjonuje
wzorowo, alkohol spożywa sporadycznie, ale w Polsce wygląda to
tak, że matka musi być święta, bo to
matkę prześwietla się z każdej strony. Druga strona medalu jest taka,
że sprawy o przemoc wobec kobiet
są masowo umarzane mimo mocnych dowodów. Potem panowie,
zwykle z zemsty, inicjują tego typu
postępowania.

Co ciekawe, Najwyższa Izba Kontroli nie ocenia działań komisji pozytywnie. Przykładem jest kontrola
przeprowadzona w 2014 r. w Gnieźnie, która wykazała, że „tryb prowadzenia postępowań w stosunku do
osób nadużywających alkoholu nie
zapewnił sprawnego i efektywnego
wykonywania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu”. Czas prowadzenia
spraw przekroczył 100 dni (wynosił
od 242 do 736 dni). Efekt? Żaden,
bo jeśli osoba faktycznie nadużywała alkoholu, ani nie przyśpieszono
leczenia, ani nie zapobieżono negatywnym zjawiskom w rodzinie. Za
to w przypadku osób, które zostały
pomówione, a donos był elementem strategii procesowej, procedura
działa świetnie. Powoduje stres, rujnuje zdrowie, faktycznie wpływa na
„rozkład pożycia rodzinnego” i psuje
opinię. A obronić się nie można. n
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