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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański
Dziennikarze ogrywani przez polityków
Pisanie o mediach w Polsce, czyli w gruncie rzeczy także o sobie, zaczyna być szczególną formą masochizmu. Jak
jest? Nawet ci, którzy korzystają z mediów doraźnie, widzą,
że dziennikarze są skłóceni, podzieleni prawie we wszystkich
sprawach i niemiłosiernie ogrywani przez polityków. Co jest
tym bardziej wstydliwe, że akurat ta grupa z mądrali nie jest
znana. Ale o wiele ważniejsi od polityków są właściciele mediów. Dla nich, choć chętnie mówią o wartościach, najważniejszy jest zysk. Przez lata tresury wychowali sobie usłużnych
i dyspozycyjnych dziennikarzy. W grze o dusze, a zwłaszcza
portfele Polaków nie ma przebacz. Dla właścicieli telewizji
wartość dziennikarzy mierzona jest oglądalnością. Bo ta przyciąga reklamy. Co więc robią medialni celebryci, wyjątkowo
dobrze jak na dziennikarską masę opłacani? Dobierają do programów coraz głupszych dziwolągów. Kasa się zgadza. A że
jest coraz głupiej, to już problem widzów.
Największa telewizja, czyli TVP, jest tak prorządowa, że
dawno przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości. Druga, czyli TVN, jest amerykańska i co do milimetra pilnuje
interesów właściciela. A trzecia, Polsat, należy do biznesmena, który zawsze najlepsze interesy robi z władzą. Solorz
rozumie, że w polityce jest ciągły ruch, więc zaprasza do
siebie wszystkich. Tyle że w zależności od etapu ktoś siedzi

w pierwszym rzędzie, a ktoś w czwartym. I później zamieniają się krzesłami.
Jest coraz marniej i marniej. Dlaczego? Bo po dnie szoruje
telewizja Kurskiego. Pozostali mają więc alibi i wystarczy im, że
jeszcze nie dotykają dna. Od lat powtarzam, że tylko odbudowane i odbite z rąk polityków nowe media publiczne mogą być
dźwignią podnoszącą poziom innych mediów.
Na te nowe media publiczne muszą być środki finansowe
z budżetu. Tyle, by mogły robić sensowne programy. I by trafiali
tam najlepsi dziennikarze, którzy pilnując wysokich standardów
zawodowych i etycznych, będą się w nich czuli bezpiecznie.
Abonament jest już praktycznie fikcją. A ojcem tej klapy jest
Donald Tusk, który brał media publiczne głodem. Kaczyński bierze głodem wszystkich, którzy nie jedzą mu z ręki i nie klaszczą.
Ogromna kasa idzie do TVP i gazet pisowskich.
Nie ma co mówić o wolności słowa i demokracji przy tak
chorych mediach.
Polska z TVP Info i Polska z TVN 24 mają ze sobą bardzo
niewiele wspólnego. Obie telewizje są stronnicze, choć każda
na swój sposób. Z zapałem chronią tych, którzy są pod ochroną
ich mocodawców. I z podobnym zapałem atakują ich wrogów.
Co w takiej sytuacji robić? Jak nie stać się zmanipulowaną
ofiarą? Korzystać z wielu źródeł. A na to niestety brakuje czasu.
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30 lat religii w szkole i co?

Kiedyś pewien zakonnik powiedział, że
bez względu na wyznanie, Bóg będzie oceniał, jak człowiek żył, a nie w jakim języku
i jakiego Boga wielbił. Czyli że jeśli moja
świadomość nie umrze razem z ciałem, to
ja ze swoim człowieczeństwem mogę stanąć przed każdym, nie obawiając się o to, czy i ile razy byłam
w kościele, obojętnie, jakim i gdzie. Krystyna Pawłowska

Rozważania w kontekście wojny w Ukrainie

Moim zdaniem wojny w Ukrainie można było uniknąć. I to jeszcze
w grudniu 2021 r., po postawieniu
przez Rosjan twardych warunków, ale
mogących być przedmiotem negocjacji. Nasze władze już wtedy mówiły, że
możemy przyjąć 1,2 mln uchodźców, czyli Zachód był gotowy
zignorować to ultimatum i pójść na wojnę. Niepewne było jedynie, kto zacznie pierwszy.
Teresa Komorowska

Autocenzura

Brawo! W końcu ktoś napisał
o bezkrytycznym stosunku mediów
do Ukrainy. lle można słuchać wyłącznie ukraińskiej propagandy?
Paweł Maćkowski
•
Za inny sposób myślenia jest blokada z urzędu. Tak i tylko tak
„wolny świat” rozumie wolność słowa.
Stelios Lotsios
•
Unia Europejska, w tym Polska, wyłączyła rosyjskie kanały
telewizyjne. Tym sposobem nie mamy możliwości porównać,

komu kłamstwo zgrabniej wychodzi. Czy nadal panuje ustrój,
w którym władza traktuje obywateli jak małolatów i nie pozwala
im oglądać tego, co chcą? Zapomnieli o telewizji satelitarnej.
Stanisław Kopciewicz
•
Cóż, jeżeli odbiorców mediów traktuje się jak idiotów, którym poprzez cenzurę, autocenzurę czy usuwanie kanałów trzeba
zamknąć dostęp do rozmaitych źródeł informacji, żeby przypadkiem nie zaczęli myśleć samodzielnie, to potem lądowanie bywa
tragiczne, a utrata zaufania do czwartej władzy jest całkowita.
TK

Mamy dość! Chcemy mieszkań

Mieszkanie nie jest towarem jak każdy inny. Nawet w konstytucji zapisano, że państwo
działa w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Tyle że w Polsce bardziej się wspiera
deweloperów i spekulantów, niż myśli o realnych programach budowy mieszkań. Brak
prawa wspierającego spółdzielnie mieszkaniowe, korzystnych kredytów dla samorządów budujących lokale
komunalne, ciągłe naciski na zaciąganie kredytów mieszkaniowych, czyli pompowanie zysków banków, to główne patologie
polityki mieszkaniowej.
Piotr Ciszewski
•
Po ośmiu latach czekania dostaliśmy mieszkanie spółdzielcze
M4. Mąż wcześniej pracował w Dalmorze jako płetwonurek za
dobre pieniądze. Ja w biurze za marne. Mieszkanie wykupiliśmy
bez kredytu. W 1983 r. urodziłam drugą córkę. Mąż poszedł na
urlop opiekuńczy i z dwójką dzieci na karku w ciągu roku wybudował domek na działce z ojcowizny. Kasa była, bo sprzedaliśmy
mieszkanie. Owszem, to nie willa, ale wygodny, czteropokojowy
dom. Były też wczasy zakładowe i wyjazdy starszej córki na
kolonie. Tyle że to było w PRL.
Waleria Lubner
Więcej wypowiedzi na temat mieszkań na s. 13

zdjęcie tygodnia Krzysztof Żuczkowski

Procesja Rycerzy
Chrystusa Króla
z obrazem Matki
Boskiej z placu
Zamkowego do
Sejmu. 22 czerwca 2022 r.
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Przegląd Tygodniowy

Pani Tekla Juniewicz z Gliwic skończyła 116 lat i jest
najstarszą Polką i drugą
najstarszą osobą na świecie. Urodziła się w Krupsku
(zabór austriacki). Jej
najbliższa rodzina to dwie
córki, pięciu wnuków, czterech prawnuków i czterech
praprawnuków.

•

Dr Józef Musioł, były
sędzia Sądu Najwyższego
i niestrudzony społecznik, ofiarnie promujący
wybitnych Ślązaków i ich
osiągnięcia, po raz kolejny zorganizował Święto
Ślązaków. Towarzystwo
Przyjaciół Śląska w Warszawie, którego od wielu
lat jest prezesem, przyznało
doroczną nagrodę wybitnemu aktorowi Marianowi
Dziędzielowi.

•

Nagrodę Literacką m.st.
Warszawy otrzymali: pisarz Andrzej Stasiuk, poeta
Tomasz Bąk, historyk z UW
Błażej Brzostek, autorki
książki dla dzieci Katarzyna
Jackowska-Enemuo i Marianna Sztyma oraz autorki
powieści graficznej Wanda
Hagedorn i Ola Szmida.
Nagrodę specjalną dla
warszawskiego twórcy otrzymał poeta Piotr
Sommer.

•

Badania zamożności Polaków
w 2021 r., które przeprowadził GUS, bardzo zaskakują.
Najniższe dochody mają
gospodarstwa domowe na
Opolszczyźnie (82% średniej
krajowej). Zbiednieli też
mieszkańcy woj. pomorskiego (89%). A wzbogacili
się na Warmii i Mazurach
(100,4% średniej w kraju).
Ale do najbogatszych, czyli
regionu warszawskiego
(133%), jeszcze im daleko.

•

importowane towary, w tym
pojazdy. Wyznaczono dwa
przejścia graniczne do odprawy zakupionych samochodów: Zosin (woj. lubelskie)
i Budomierz (woj. podkarpackie). Kolejki mają długość od
10 do 20 km. A na odprawę
czeka się kilka dni. Szacuje
się, że już przejechało kilkadziesiąt tysięcy aut.

•

Europejski Trybunał Praw
Człowieka w sprawie skargi
sędziego Waldemara
Żurka uznał, że Polska naruszyła europejską konwencję,
która gwarantuje prawo do
sądu i zapewnia swobodę
wyrażania opinii. Sędzia
Żurek jest bezprawnie
szykanowany przez ekipę
Ziobry. Z KRS został usunięty ustawą prezydenta Dudy.

•

Za 170,8 mld zł (37,4 mld
euro) sprzedano za granicą
w 2021 r. polskie towary
rolno-spożywcze. A za
112,6 mld zł (24,7 mld euro)
kupiliśmy takie towary
za granicą.

•

Tylko 40% polskich konsumentów sprawdza przy
zakupach kraj pochodzenia
żywności. Najczęściej
robią to Szwajcarzy (68%),
Włosi (62%), Rumuni (61%)
i Grecy (60%).

•

Na koniec kwietnia 2022 r.
działało w Polsce 2166 stacji ładowania e-samochodów. Muszą zabezpieczyć
jazdę 46,5 tys. zarejestrowanych samochodów osobowych i użytkowych z napędem elektrycznym. I 1885
samochodów dostawczych
i ciężarowych oraz 721 autobusów elektrycznych.

•

Jedynie 17% osób mieszkających na wsi utrzymuje się
z szeroko rozumianej pracy
rolniczej.

Ukraińcy masowo sprowa•
dzają auta z Unii Europejskiej.
Liczba wróbli w Europie
Od początku kwietnia rząd
Ukrainy zwolnił z ceł, akcyzy spadła w ciągu ostatnich
40 lat o 247 mln.
i podatku VAT wszystkie
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PRZEbłyski
Gdy Kaczyński plątał się przy regionie

„W czasie legalnego istnienia Solidarności Jarosław Kaczyński był po prostu zwyczajnym członkiem związku. Nie
zasiadał w żadnych władzach, nawet regionalnych, nie miał
też statusu doradcy. Nie znałem go na dobrą sprawę. Plątał
się przy regionie warszawskim Solidarności jako jeden z kilkunastu ludzi, którzy pracowali w takim ośrodku studiów społecznych, coś tam dłubał, i to tyle. Jarosław to nawet nie była
druga liga, był poniżej ligi okręgowej. Nie zaistniał z żadną
inicjatywą, nie wystąpił na żadnej radzie programowej, kompletnie niewidoczny. Nie dziwota w związku z tym, że go nie
internowano w stanie wojennym, nie było powodu”. („Onyszkiewicz. Bywały szczęśliwe powroty”).

Walizka Bartosiaka

Doktor. Geostrateg. Założyciel
think-tanku. W dwóch słowach –
Jacek Bartosiak. Bywalec, który
wie, że najważniejsza jest promocja. A jak jest okazja, to trzeba ją
robić osobiście. Skorzystał więc
z cyklu „Walizka” („Sieci”) i pokazał, co w niej wozi. Cztery własne książki (z okładkami) opisuje tak: MOJA największa książka, poznanie jej jest absolutnie
niezbędne. MÓJ scenariusz wojny na Pacyfiku. MOJA książka
o wojnie w kosmosie, będzie aktualna przez 100 lat. MOJA
propozycja reformy wojskowości. A na finał skromnie o sobie:
mam kontakty na całym świecie.

Studentka podpórką narodowca

Premier Morawiecki, z wielkopańskim gestem zatrudnił kolejnego doradcę, a precyzyjnie doradczynię. Kinga Niemiec ma 21 lat i jest studentką
Wydziału Prawa i Administracji UW.
Trafiła do wyjątkowej, nawet jak na standardy PiS, niemoty.
Może premier uznał, że z Adamem Andruszkiewiczem głupiej
już być nie może. Niech więc przynajmniej będzie śmieszniej.
Kinga Niemiec nie spełnia oczywiście żadnego z wymogów stawianych doradcom. Ale czy Andruszkiewicz zdałby test gimnazjalisty? A Morawiecki zaliczył badanie wykrywaczem kłamstw?

W Miastku, czyli wszędzie

Chcecie zobaczyć, jak władze miasteczka,
zmieniając partyjne szyldy, mogą bezczelnie
pogrywać z ludźmi? Takich miejsc jest w Polsce
wiele. Za Bożeną Dunat z „NIE” wybierzmy się na
Kaszuby, do Miastka. Burmistrzem chciał zostać
Mariusz Łuczyk, z zawodu nauczyciel. A z łaski
PiS wicewojewoda pomorski. Uparty gość. Pięć razy startował
do parlamentu. I trzy razy walczył o fotel burmistrza Miastka.
Wyborcy też są uparci. Gonią pisowca bezlitośnie. A PO? Tyż
piknie. Burmistrzem została Danuta Kraśkiewicz, pracownica
banku i radna. Zajęła się urządzeniem gabinetu i zwalczaniem
dyrektorki szkoły, do której chodzą niepełnosprawne dzieci.
A dyrektorkę szpitala Renatę Kiempę wzywała do ratusza, mówiąc sekretarce: „Niech przyjdzie ta kurwa ze szpitala”. Ale to
już historia, bo lud w referendum odwołał Kraśkiewicz. A premier na p.o. burmistrza powołał… Renatę Kiempę.
Fot. Archiwum, twitter, mAteriAły prAsowe
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YTANIE

Czy tanie zakładowe kolonie dla dzieci
TYGODNIA to był dobry pomysł?
ANDRZEJ RADZIKOWSKI,
przewodniczący OPZZ
Zdecydowanie tak. Owszem, dzisiaj w polskich, a nawet zagranicznych ośrodkach można spotkać wielu turystów z dziećmi. Obawiam się jednak, że jest to ciągle ten
sam wycinek zamożniejszej części naszego społeczeństwa. Większość dzieci niestety spędza ferie czy wakacje
w domu. W sytuacji, gdy rodzice muszą iść do pracy,
takie rozwiązanie nie jest dobre. Z powodów wychowawczych, ale i dlatego, że nie tylko dorosłym, ale i dzieciom
potrzebny jest wypoczynek, najlepiej – zorganizowany.
Dzięki niemu są w stanie zregenerować siły po roku
szkolnym.

WALDEMAR WITKOWSKI,
przewodniczący Unii Pracy

Każda forma wypoczynku i wspólnego spędzania czasu
przez dzieci, które się nie znają, przyczynia się do rozwoju kontaktów międzyludzkich, jest okazją do poznawania
nowych środowisk itd. Sam w młodości uczestniczyłem
w tego typu wyjazdach i mile je wspominam. Zakłady pracy, które na to stać, mogą i powinny finansować kolonie
z funduszu socjalnego. Mam tylko jedną uwagę: ustawodawca musi zmienić przepisy, które wyraźnie mówią, że
prawo do tego typu pomocy jest uzależnione od dochodu

na członka rodziny. Powoduje to, że na takie kolonie jedne
dzieci mogłyby jechać, a drugie nie. Nie powinno się różnicować dostępu dzieci do dóbr z funduszu socjalnego,
m.in. dlatego, że oznacza to stygmatyzowanie tych pochodzących z niezamożnych rodzin.

MARTYNA JAŁOSZYŃSKA,
członkini Zarządu Okręgu Razem w Warszawie,

Nie korzystałam z zakładowych kolonii – to raczej czasy moich rodziców i dziadków – ale myślę, że nie bez powodu wspomina się je z taką nostalgią. Dla wielu dzieci
były pierwszymi wakacyjnymi wyjazdami, bo ich rodzin
nie było stać na inne. Do tego dochodziła integracja klas
społecznych: dzieci robotników spędzały czas z dziećmi
pracowników biurowych, często nawet tych wyższego
szczebla. To poniekąd integrowało też rodziców i tworzyła się zakładowa społeczność. Dziś uboższe rodziny nie
zawsze mają możliwość zapewnienia dzieciom wakacji –
spójrzmy, jak wzrosła liczba wyjeżdżających na nie dzieci
po wprowadzeniu 500+. Konstytucja PRL mówiła o prawie do wypoczynku, a państwo je realizowało. Zamiast
tylko demonizować tamte czasy, warto wrócić pamięcią
do niektórych słusznych rozwiązań i wyciągnąć wnioski
na przyszłość.

Not. Michał Sobczyk

27.06-3.07.2022 PRZEGLĄD

7

KRAJ

DO POLITYKI
idą coraz gorsi
Zamiast ekspertów na salony wkroczyli
specjaliści od wszystkiego,
złotouści demagodzy robiący show

Robert Walenciak
Do polityki idą coraz gorsi. Coraz
słabiej wykształceni i na dodatek
coraz mniej rozumiejący, czym jest
służba publiczna.
Trudno tę tezę podważyć – z wyborów na wybory mamy polityków
coraz gorszych, coraz mniejszego
formatu. A ponieważ zależy od
nich tak wiele, to i Polska jako kraj
popada w coraz większe turbulencje. Rzecz jest prosta – słabi menedżerowie nie osiągną dobrych
efektów.
Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że
na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Na tę degrengoladę złożyło
się kilka procesów.

1. Zniszczono mechanizm
dopływu świeżych kadr

Sebastian Kaleta zrobił karierę przy Zbigniewie Ziobrze. Adam Andruszkiewicz
ma zapewnić PiS radykalny prawicowy elektorat.
8
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To, że ten mechanizm funkcjonował, i to całkiem przyzwoicie,
potwierdzić mogą wszyscy ci, którzy pamiętają początek lat 90., czyli
pierwsze lata demokracji. Proszę,
byli historyczni liderzy Solidarności
– Wałęsa, Mazowiecki, Geremek,
Kuroń…, ale za ich plecami czaili się młodzi kilerzy, ambitni 30-,
40-latkowie – Jarosław Kaczyński
(rocznik 1949, senator, a potem
szef kancelarii prezydenta Wałęsy)
czy Donald Tusk (rocznik 1957, szef
KLD, wiceszef UW i szef PO). Na lewicy i w PSL młodzi do pierwszych
rzędów zostali już wypchnięci –
Kwaśniewski, Miller, Cimoszewicz,
Pawlak, Kalinowski… Gdy więc
pierwszy rzut liderów się zużył, następcy byli już gotowi. Dlaczego oni
z kolei nie dochowali się swoich następców? Dlaczego ten mechanizm
zadziałał tylko raz?
Ha, ha… Można się zaśmiać.
Tusk, który wsadził nóż w plecy Geremkowi, później wiedział już, jak się
„zabezpieczyć” przed podobnymi
niespodziankami. Rokita, Gilowska,
Olechowski, Piskorski, Schetyna,
Gowin… Liczba skalpów, które zdjął,
i to w białych rękawiczkach, może
imponować. Kaczyński nie jest gorszy, co zakręt historii, to z PiS wypadała kolejna grupa. A inni to widzieli.
I uczyli się pokory.
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2. Są lepsze możliwości kariery
To przyczyna bardzo istotna. Ilustruje ją wspaniała anegdota, opowiadająca, jak Grzegorz Kołodko budował swoją ekipę, gdy po raz drugi
został wicepremierem i ministrem
finansów. To było w roku 2002, latem, gdy zastępował w rządzie Marka
Belkę. Niektórzy może to pamiętają

Ta anegdota pokazuje, że od pewnego momentu najlepsi fachowcy
zaczęli unikać propozycji z sektora państwowego. Bardziej atrakcyjny stawał się sektor prywatny,
gdyż dawał i większe zarobki (często wielokrotnie, prezesi banków
w Polsce w tamtym czasie inkasowali
ok. 2 mln zł rocznie), i stabilność, i poczucie, że uczestniczy się w czystej

Najlepsi fachowcy zaczęli unikać sektora państwowego.
Sektor prywatny dawał większe zarobki, stabilność
i poczucie, że uczestniczy się w czystej grze.
– w telewizji ogłoszono, że nowym
wicepremierem będzie Grzegorz W.
Kołodko. Ale jest za granicą. Więc kamery pojechały na lotnisko, Kołodko
przyleciał samolotem rejsowym, wyglądał jak turysta, z długimi włosami.
No nic, natychmiast wziął się do budowania ekipy i jako do pierwszego
pojechał do Krzysztofa Kalickiego,
który w czasach „pierwszego Kołodki” był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i de facto kierował
ministerstwem. W 2002 r. Kalicki był
prezesem Deutsche Bank Polska (formalnie został nim rok później). Miał
opinię świetnego fachowca, a z kolei
Kołodko miał opinię człowieka, który
ma złotą rękę do współpracowników, że dobiera najlepszych. Chyba
dlatego, że obcy był mu odruch większości polityków: „Czy ten człowiek
w przyszłości mi zagrozi?”.
Kołodko udał się do Kalickiego z prostym przesłaniem: „Cześć
Krzysiu, od jutra zostaję wicepremierem, wszystko będzie, jak było,
bierzemy się do roboty, chciałbym,
żebyś od poniedziałku wrócił do Ministerstwa Finansów”. Na co usłyszał
w odpowiedzi: „Ależ Grzesiu, cóż ty
mi proponujesz? Jestem tu na solidnej posadzie, dobrze płatnej, jestem szanowany, moją pracę ocenia
kompetentna rada nadzorcza. A ty
mi proponujesz 7800 zł miesięcznie,
a jeszcze będę czytał o sobie najgorsze rzeczy, każdy ekonomiczny
analfabeta będzie wypisywał o mnie
różne bzdury, moja rodzina będzie to
czytała, a potem po roku będę musiał odejść i szukać pracy”.

grze. Polityka stawała się coraz bardziej brudną grą. Najlepsi, ceniący
się, zaczęli więc tej kariery unikać.
A kogo zaczęła przyciągać?

3. Nadszedł czas show
W historii polskiej polityki ta data będzie jak kamień milowy – to
9 sierpnia 2001 r. Dzień debiutu
TVN 24, pierwszej stacji informacyjnej nadającej całą dobę. Nowy format zmienił politykę i życie publiczne. Jeżeli wcześniej politycy musieli
przygotować się do paru programów
tygodniowo, wtedy się wypowiadali,
a następnie ich słowa były analizowane w gazetach, komentowali

ekspertów. Liczyli oni, że programy
informacyjne poszerzą debatę, bo
jeżeli czasu na antenie mamy do
woli, to można mówić o sprawach
bardziej skomplikowanych, na co
w „normalnych” programach nie
ma czasu.
Nic takiego się nie zdarzyło – programy miały przyciągać widzów.
A widzów przyciąga nie kolejna
analiza, nie wymagające pogłębionej wiedzy tematy, ale spór, jasne
określenie stanowisk, sensacja,
emocje.
W ten sposób na salony wkroczyła nowa kategoria polityków, specjalistów od wszystkiego, szermierzy
słowem, potrafiących podnieść temperaturę programu.
Widzom to się podobało, ludziom
poważnym – już mniej. Tak czy inaczej – taki format prezentowania polityki przyciąga do niej specyficzny
rodzaj ludzi.
Widzimy to zresztą doskonale
w tzw. mejlach Dworczyka, wykradzionych przez wschodnie służby
i przez nie ujawnianych. Pokazują
one, jak Mateusz Morawiecki pilnuje, by być obecnym w mediach, by
serwować kolejny komunikat i to taki który wbijałby jego przeciwników
w ziemię. A troska, by miał on coś
wspólnego z prawdą, jest absolutnie
drugorzędna. To ma być na teraz.
Jutro będzie inne kłamstwo… Które

9 sierpnia 2001 r., dzień debiutu TVN 24,
pierwszej stacji informacyjnej nadającej całą dobę,
zmienił politykę i życie publiczne.
je eksperci, to po wejściu na rynek
informacyjnych stacji telewizyjnych
wszystko się zmieniło – politycy stali
się dostarczycielami kontentu i równocześnie aktorami. Bo to oni zapełnili programy. W ten sposób rola
polityków – mistrzów zakulisowych
gier czy ekspertów w określonych
dziedzinach – bardzo zmalała. Za to
urosła rola złotoustych demagogów
robiących show.
Tak oto staliśmy się świadkami
wielkiej zmiany, która zresztą potoczyła się w kierunku zupełnie innym, niż spodziewała się większość

podrzucą mu opłacani (z państwowych pieniędzy) ghostwriterzy.
Oto upadek debaty – zamiast namysłu, mamy klepanie sloganów.

4. Media ruszyły do boju
Skoro jesteśmy przy mediach,
warto dorzucić jeszcze jedną uwagę. Otóż podział sceny politycznej
i jej polaryzacja wpłynęły również na
media. Media zostały przez polityków zawłaszczone. W różny sposób
– jedne (jak media publiczne) zostały zdobyte, drugie – zbudowane lub
27.06-3.07.2022 PRZEGLĄD
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kupione, jeszcze inne – uwiedzione.
Ale efekt końcowy tej operacji jest
taki, że wyzbyły się dawnej roli arbitra. Dziś uczestniczą w politycznej grze – zachwalając bez umiaru
swoich patronów i zwalczając ich
przeciwników. Oto gra znaczonymi
kartami! Jeżeli tak się dzieje, jeżeli
debata jest ustawiona, to i nie warto
do niej się przygotowywać. Zamiast
politycznych zapasów mamy w mediach wrestling. Bardziej to efektowne, ale udawane.
Podział mediów ma jeszcze inne
konsekwencje – z polityki zniknął
wstyd! Ponieważ nie ma niezależnego arbitra, można założyć, że
obca nam prasa będzie nas zawsze
ganić, a „nasza” – zawsze chwalić.
Więc takie kłopotliwe postaci jak
Łukasz Mejza (ten od próby zarabiania na chorych dzieciach) czy Michał
Cieślak (poczta w Pacanowie) aż tak
wielkim kłopotem dla partii rządzącej nie są. Pomstują na nich ci, którzy i tak na PiS nigdy nie zagłosują.
A elektoratu PiS zbytnio to nie rusza.
Bo on innymi daniami jest karmiony.

5. Pora dworów i lizusów
Innym kluczowym elementem,
zmieniającym naszą politykę była
ustawa o finansowaniu partii politycznych. Teoretycznie miała ona
sens – dawała partiom pieniądze
i wprowadzała mechanizmy, które
uniemożliwiały uzależnianie się od
biznesu, różnych lobbystów, darczyńców i lokalnych bonzów.

Ryszard Czarnecki, postać pozbawiona charakteru, jest przykładem polityka
naszych czasów.
i sztandarem, uzyskał jeszcze jeden
instrument wpływu – pieniądze!
To on mógł (i może) dać jednym,
a drugim nie. A w warunkach kampanii wyborczej pieniądze mają rolę
kluczową.
Pamiętamy lata 90. – partie były
rozgadane, szerokie, wielką estymą
cieszyli się różni lokalni liderzy. Czy
też specjaliści w jakichś dziedzinach.
Często zresztą to się łączyło – na
przykład Janusz Zemke był zarówno
niekwestionowanym liderem lewicy

Ustawa o finansowaniu partii politycznych
zabetonowała scenę partyjną.
I wszystko pięknie, tylko że eliminując jedną patologię, stworzyła warunki do powstania drugiej.
Po pierwsze, zabetonowała scenę
partyjną. Bo zablokowała rozłamy,
secesje, możliwość powstawania nowych partii. Bez pieniędzy, bez struktur, bez mediów wbicie się na partyjny rynek to rzecz skrajnie trudna.
Po drugie, temu wszystkiemu towarzyszył jeszcze proces wzmacniania pozycji partyjnych liderów. Szef
partii, który do tej pory był jej twarzą
10 PRZEGLĄD 27.06-3.07.2022

w swoim okręgu, jak i niekwestionowanym specjalistą w dziedzinie
obronności i służb specjalnych. Dziś
nie tylko na lewicy, ale i w największych partiach takich ludzi nie ma
lub są na politycznym wymarciu.
Dziś partie są własnością ich szefów. I to nie tylko te efemeryczne,
jak Samoobrona, Ruch Palikota,
Nowoczesna Petru czy Kukiz’15.
Ale także te największe. Statut PiS
jest taki, że Kaczyński de facto jest
nieusuwalny, będzie tam szefem,

dopóki będzie chciał. I może wyrzucać kogo chce. Lewica to prywatna
partia Czarzastego, może on zawieszać i eliminować z partii, kogo chce
i kiedy chce. Nawet podczas głosowania. Platforma… Donald Tusk wyraził ochotę i natychmiast ponownie
został jej szefem.
Mamy więc sytuację nienormalną – Polska, jako państwo, jest
demokracją, ale rządzą nią partie
(finansowane z budżetu!) nieusuwalnych wodzów. Sytuację, w której są oni panami karier swoich
podwładnych. Dają miejsca na
listach, pieniądze na kampanię,
stanowiska dla znajomych, ba, decydują, kto do jakiego programu
telewizyjnego może iść!
Więc są otoczeni dworem. Który
z kolei pilnuje, by nikt z dołów nie
przebił się do pańskiego ucha.

6. Kraj pańskiej klamki
Na to nakłada się jeszcze jeden
element – polski system polityczny
stworzył tysiące dobrze płatnych
stanowisk państwowych, samorządowych, które zależą od partii. Czyli
od ich szefów. Klientelizm, czyli
czepianie się pańskiej klamki, jest

fot. tomasz Jastrzębowski/rEPortEr, alEksandra szmigiEl-wiśniEwska/rEPortEr
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z jednej strony opisywany jako patologia Polski szlacheckiej, a z drugiej (przez tych samych ludzi!) oceniany jako rzecz normalna w III RP.
Proszę zwrócić uwagę, jakie rzeczy
są dziś uważane za największe polityczne boje – to walka Morawieckiego z Sasinem o „wpływy” w spółkach skarbu państwa. Czyli o to,
który z nich w jakiej spółce może
ulokować swoich ludzi.
I coraz częściej właśnie po
to idzie się do polityki – żeby
załatwiać. Rodzinie, znajomym, komuś ważnemu… Tak wygląda Polska – na jednym polityku potrafią
wisieć całe klany.
Skoncentrowanie tylu dóbr w rękach szefów partii rodzi oczywiste
konsekwencje. Dziś nie warto być
politycznym singlem albo prezentować odbiegających od poglądów
szefa opinii. Trzeba być dworzaninem. Lizusem. Takim ludziom wiatr
dziś w żagle wieje. Ryszard Czarnecki, postać pozbawiona charakteru,
jest przykładem polityka naszych
czasów. A za nim idą inni.
W ten sposób zmieniono charakter partii. Bo mając takie narzędzia,
szef może pacyfikować tych, którzy
mu się nie podobają. Mówić, tak jak
Czarzasty do wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, że
ją „odstrzeli”. I ją „odstrzelił”. A koleżanki z lewicy milczały. Dobrze wiedziały, że protest im się nie opłaca,
że grzeczny zajedzie dalej.

7. W partii jak w korpo
Jaki jest efekt wszechwładzy wodza? Otóż taki, że politycy, działając,
przemawiając, w minimalnym stopniu martwią się, co na to wyborcy, za
to w dużym – co na to szef ich partii. Bo od niego zależą, jego opinia
wpływa na ich kariery i to niemal natychmiast. A opinia wyborców? To
rzecz nabyta, do odrobienia.
Partie zaczynają przypominać
korporacje. Ideowość? Starsi pamiętają te czasy – że do polityki szli
tylko ideowcy. Podziemna Solidarność – nie dla pieniędzy w niej działano, nie dla pieniędzy drukowano
ulotki! Swój ideowy etap miała
też kiedyś PZPR. SLD z początku
lat 90. także był dla ideowców, bo

nikt wtedy nie wierzył, że kiedykolwiek zdobędzie władzę. Może
w perspektywie 20-30 lat… Ale
to wszystko przeszłość. Dziś partie pracują od 9.00 do 17.00, jak
zwykłe firmy. Jedni zamawiają
sondaże, drudzy analizują, mówią,
że dziś na przykład warto uderzyć
w Kościół albo warto go bronić, inni wymyślają hasła, imprezy… Partie produkują biurokratów. Żaru już
tam nie ma. Jest miejsce pracy.
Dla kogo? Dla tych, którzy na nic
lepszego się nie załapali.

8. À propos karier
Jeszcze na początku lat 90. ubiegłego wieku stworzono polską ENA,
czyli Krajową Szkołę Administracji
Publicznej. Zamiar był oczywisty
– chodziło o to, żeby stworzyć korpus służby cywilnej, żeby Polska
za 20-30 lat dysponowała fachową administracją, a politycy byli

Może więc tylko jajogłowi kręcą
nosem, że ci kolejni posłowie są coraz gorsi, a naród uważa inaczej?
Tak nie jest! To nieprawdziwa
teza!

9. Iść do polityki to wstyd
Otóż, co widać we wszystkich
sondażach, dziś bycie politykiem to
żaden prestiż, wręcz przeciwnie – nie
jest to zawód szanowany. W najnowszym, przeprowadzonym przez SW
Research rankingu prestiżu zawodów na czele są m.in. strażak (poważa go 81% respondentów), lekarz
(72%), profesor uniwersytetu (66%),
informatyk (59%). A na końcu? Proszę bardzo – influencer (16%), działacz partii politycznej (17%), poseł
(19%) i ksiądz (29%).
Ta sytuacja praktycznie nie zmienia się od kilkunastu lat. I teraz nasuwa się pytanie: dlaczego tak się dzieje? Czy pogarda dla profesji polityka

Kaczyński de facto jest nieusuwalny, będzie w PiS szefem,
dopóki będzie chciał.
ludźmi wykształconymi i obytymi
w świecie. Nic z tego nie wyszło.
Wprawdzie Mariusz Błaszczak to
absolwent KSAP, ale przecież nie
dlatego jest wicepremierem i ministrem obrony. Wykształcenie wciąż
ma niewiele wspólnego z miejscem
w administracji. Przykładem niech
będzie Ministerstwo Finansów,
które koncertowo zepsuło program
Polski Ład, albo szef Orlenu, który
skończył technikum, a potem zdobywał dyplomy na różnych wieczorowych kursach.
Ech, można wyliczać… Marek Suski – specjalista od peruk. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych,
który po 10 latach studiów ukończył
historię. Patryk Jaki, czyli hakatumba
– on z kolei macha doktoratem i człowiek się zastanawia, kto mu go dał.
I na to wszystko mam odpowiedź
– to my im to wszystko daliśmy, my
– wyborcy. Co tu deliberować, naród
poczuł się niekomfortowo w towarzystwie przemądrzałych profesorów i postawił na swojskie klimaty,
na polityków z ludu.

wynika z tego, że idą tam najgorsi
i to widać? Czy też, przeciwnie, dlatego że idą tam najgorsi, ludzie ich
nie poważają?
Myślę, że jest to pytanie w stylu,
co było pierwsze, jajko czy kura. Oba
czynniki są istotne, pokazują, jak ze
szlachetnej profesji, przyciągającej najlepszych, najbardziej przejętych losem ojczyzny Polaków, polityka stała się profesją podejrzanej
konduity.
Szkoda Polski…

Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl

27.06-3.07.2022 PRZEGLĄD 11

KRAJ

Sejm przeciw kobietom
Jedyne słuszne referendum w sprawie aborcji odbywa się
w łazience nad testem ciążowym
Anna Stachowiak
Sejm błyskawicznie w pierwszym
czytaniu 23 czerwca br. odrzucił obywatelski projekt ustawy liberalizującej (normalizującej) prawo aborcyjne
przygotowany z inicjatywy Komitetu
Legalna Aborcja Bez Kompromisów.
Za odrzuceniem głosowało 265 posłanek i posłów, 175 było przeciw,
a czworo wstrzymało się od głosu.
Posłowie PiS bili brawo. „265 posłów
i posłanek przeciw kobietom, 16 osób
udaje, że ich nie ma. Wstyd”, napisała na Twitterze Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.
– Jedyne słuszne referendum
w sprawie aborcji odbywa się w łazience nad testem ciążowym – mówiła w Sejmie Natalia Broniarczyk
z Aborcyjnego Dream Teamu w czasie przedstawiania projektu. Podpisało się pod nim ponad 200 tys. osób,
w Sejmie został złożony w marcu.
Jak podkreślają działaczki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, to pierwszy obywatelski projekt ustawy,
który w całości poświęcony jest tylko aborcji. Zakłada legalną aborcję
w ramach świadczeń finansowanych
przez NFZ do 12. tygodnia ciąży, bez
pytania pacjentki o powód, co jest
standardem rekomendowanym przez

Projekt ustawy liberalizującej prawo aborcyjne powstał z inicjatywy Komitetu
Legalna Aborcja Bez Kompromisów.
Światową Organizację Zdrowia, oraz
możliwość przerwania ciąży po 12.
tygodniu w przypadku wykrycia wad
płodu lub gdy ciąża jest wynikiem
czynu zabronionego. Uchyla także odpowiedzialność karną lekarzy
i osób trzecich za przeprowadzenie
lub pomoc w aborcji, natomiast na
placówki medyczne, które odmówiły
terminacji, powołując się na klauzulę
sumienia – co zresztą w przypadku
podmiotu leczniczego jest niezgodne

Kto chce prawa do legalnej aborcji?
Liberalizację prawa aborcyjnego popiera 61,8% respondentów badania IBRiS przeprowadzonego w czerwcu na zlecenie Radia ZET. 38,2% – zdecydowanie popiera,
23,6 – raczej popiera. Przeciwnych aborcji jest 26,7% osób (zdecydowanie przeciwnych – 14,6%, raczej nie popiera dostępu do aborcji – 12,1%). 11,5% nie ma zdania.
Dostępu do aborcji chce 63% kobiet i 60% mężczyzn.
Najwięcej zwolenników liberalizacji (99%) jest w grupie wiekowej 30-39 lat, najwięcej przeciwników (46%) – w grupie wiekowej 50-59 lat.
Konserwatywni są respondenci z miast do 50 tys. mieszkańców – dostęp do legalnej aborcji popiera 61% badanych. Na wsi i w miastach do 250 tys. mieszkańców
– 63%, w dużych miastach – 69% respondentów.
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z prawem i ustawą o zawodzie lekarza – nakłada obowiązek zaangażowania lekarza, który zabieg wykona. To,
jak podkreślała Marta Lempart z OSK,
reakcja nie na samo prawo, ale na jego realizowanie.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod wodzą Julii Przyłębskiej
z 2020 r., uznający za niekonstytucyjną przesłankę embriopatologiczną,
zaostrzył ustawę z 1993 r. Obecnie
aborcja jest legalna wyłącznie, jeśli
stanowi zagrożenie dla zdrowia i/lub
życia kobiety oraz gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego (gwałtu
lub kazirodztwa). W praktyce o legalną aborcję jest niezwykle trudno, bo
procedury w obydwu przypadkach
są celowo wydłużane, a lekarze zwyczajnie boją się odpowiedzialności
karnej. Aborcja stała się gorącym
kartoflem. Tym bardziej że to właśnie
przesłanka embriopatologiczna, czyli
sytuacja, w której płód miał nieuleczalne lub letalne wady, była powodem ponad 90% zabiegów. Wyrok
TK skutecznie ją wyeliminował.
fot. Piotr Molęcki/East NEws
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22 czerwca Marta Lempart zamieniła szczekaczkę używaną na ulicy
na mikrofon w sali plenarnej Sejmu.
– Ten projekt to głos suwerena. On
dostosowuje prawo do rzeczywistości, w jakiej żyjemy – mówiła. Przytoczyła sondaże, z których wynika, że
obecnie 66% społeczeństwa popiera
legalną aborcję. W trakcie protestów
poparcie sięgało 69%, zaś fakt, że mimo braku protestów poparcie utrzymuje się na stałym poziomie, pokazuje, że jest to stały trend. Dostęp do
legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży
popiera 90% wyborców Lewicy, 80%
wyborców Koalicji Obywatelskiej
i 55% wyborców PSL, a także ponad
30% wyborców PiS i niemal połowa
głosujących na Konfederację. – Zadajemy dziś proste pytanie: tak czy nie?
– powiedziała Lempart. OSK uruchomił stronę aborcjanatak.pl, na której
posłowie i posłanki mieli możliwość
zadeklarowania, jak będą głosować.
Większość odpowiadała: „nie wiem”.
Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego
Dream Teamu podała dane: 94 kobiety dziennie, 34 tys. rocznie – tyle

decyduje się na aborcję. Pomagają
aktywistki ADT i innych organizacji
kobiecych. – Aborcyjny Dream Team
na pomoc kobietom wydaje 1,5 mln zł
– mówiła Natalia Broniarczyk, dodając: – W cieniu waszych awantur my
robimy aborcje.

94 dziennie, 34 tys. rocznie
– tyle kobiet decyduje się
na aborcję.
Broniarczyk pokazała też opakowanie tabletek aborcyjnych i wyjaśniła,
jak należy je stosować. W trakcie prezentowania projektu i debaty większość posłów PiS wyszła z sali.
– To jest zły pomysł i jest to pomysł, który jest przede wszystkim
niezgodny z konstytucją. I o tym
mówi nie tylko ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale również
wiele, wiele lat temu wyrok TK, który odnosił się już do tego problemu
– oświadczył rzecznik rządu Piotr

Mamy dość! Chcemy mieszkań
Hasło o mieszkaniu jako prawie odbije się wam
czkawką. Rozumiem, że miało być prosto i jak najbardziej pojemnie, ale wyszło z tego kolejne „się
należy!”.
Rafał Czarnecki
•
Państwo gwarantuje zaspokajanie licznych potrzeb obywateli, np. w zakresie ochrony zdrowia czy
edukacji, i trzeba być radykalnym balceroidem, by to
podważać. To, czy państwo będzie również realizowało potrzeby
związane z mieszkalnictwem, leży tylko i wyłącznie w sferze politycznej woli. Inaczej mówiąc – nie ma żadnego obiektywnego
imperatywu, dla którego państwo właśnie tych potrzeb miałoby
nie realizować.
Kamil Łukaszek
•
Mnie już ten problem nie dotyczy, bo mieszkanie mam. Droga
do niego była taka: na początku lat 60. odrodziły się spółdzielnie mieszkaniowe, dwoje pracujących dorosłych mogło odłożyć
na wkład, a co mądrzejsi rodzice zakładali dzieciom książeczki
mieszkaniowe i oszczędzali (moje mieszkanie jest z tej puli).
Kredyt na takie mieszkanie spółdzielcze lokatorskie mieścił się
w czynszu, obywało się bez pożyczek hipotecznych. Spółdzielnie
to był dobry pomysł i sposób na zaoszczędzenie na swoje lokum. A tym, którzy uważają, że dach nad głową nie jest prawem
człowieka, odpowiem: należy budować bardzo dużo bardzo dużych mostów, pod nimi zamieszkają ci, których na kredyt nie
stać. Ironia? Tak, gorzka ironia.
Ewa Wesołowska

Müller przed debatą. Zaznaczył, że
„nie ma szans na dalszy bieg projektu liberalizującego aborcję”. Opozycja przypomniała zaś, że już kilka lat
temu politycy PiS mówili, że ugrupowanie nie będzie dążyło do odrzucania w pierwszym czytaniu projektów
obywatelskich.
Joanna Senyszyn zwróciła uwagę,
że „to nie jest debata o przerywaniu
ciąży (...), to jest debata o prawach
i wolności kobiet”. Z drugiej strony
padały słowa o ideologii gender oraz
„obowiązkach ojca, by chronić życie
dziecka”. Dobromir Sośnierz z koła
Konfederacja stwierdził, że „projekt
był pisany pod wpływem alkoholu”,
a Janusz Kowalski z PiS orzekł: „Dziś
cywilizacja śmierci ma twarz Marty
Lempart i Donalda Tuska”. Padły też
słowa o „lewackich gniotach” oraz
„atakach na życie”.
Wniosek o natychmiastowe przyjęcie projektu złożyła posłanka Lewicy
Katarzyna Kotula, a Anna Milczanowska w imieniu PiS postulowała jego
odrzucenie w pierwszym czytaniu.
I tak też się stało.
n

•
Spółdzielnia to dobry pomysł. Każdy ma prawo
do niej wstąpić i oszczędzać na swoje lokum. Za
darmo może być tylko ser w pułapce na myszy.
Chcecie mieszkań? Drugi etat, zero wypadów do
restauracji, zero drogich wczasów, zero urlopów,
każda wolna chwila na działce... z rozpoczętą budową domu. Miałem tak przez 10 lat. Większość prac
wykonana własnymi rękoma, pasek zaciśnięty na
maksa, ale hipotekę mam czystą. Każdy ma prawo
zakasać rękawy i albo sam sobie mieszkanie wybudować, albo
zarobić, aby wybudował mu ktoś inny. Prawdziwy proletariusz
nie liczy na „mnie się należy” i nie będzie żył kosztem innego
proletariusza. Ręce do noszenia cegieł wszyscy mamy takie same, tylko nie każdy ma chęci. Ci, którzy ich nie mają, niech nie
gadają, że mają dostać za darmo coś, na co inni ciężko harują!
Mariusz Zinek
•
Mamy brak mieszkań i horrendalne ceny, a z drugiej strony
ogromne połacie kraju, gdzie nikt nie chce mieszkać, a opuszczone domy popadają w ruinę. Problem dotyczy więc głównie
ośrodków wielkomiejskich i jest częścią znacznie większego
problemu – wadliwej dystrybucji dochodów i szans rozwojowych. Dziś wszystko dzieje się w kilku dużych ośrodkach, jak
Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, więc „wszyscy” chcą
tam mieszkać, co nakręca dochody, ale i podnosi ceny, jednocześnie wysysając soki z Polski prowincjonalnej. Taki model
rodem z Ameryki Południowej.
Wiktor Bielec
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Działacze SLD
wskrzeszają… SLD
Na lewicy coś się ruszyło.
Nie wszyscy będą zadowoleni
Robert Walenciak
SLD żyje. I ma się dobrze. Ma też
plan na dalsze miesiące.
Jerzy Teichert, przewodniczący Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej, wylicza: „Jesteśmy na
etapie konferencji wojewódzkich.
Pierwsza była konferencja pomorska, teraz jest mazowiecka, w piątek,
24 czerwca, będzie śląska (rozmawialiśmy 23 czerwca – przyp. aut.),
przed wakacjami odbędzie się jeszcze lubuska. Reszta – jesienią. Tak,
żebyśmy w styczniu 2023 r. mogli
przeprowadzić konferencję krajową już przy obecności wszystkich
przedstawicieli z 16 województw
naszego kraju”.
Teichert, działacz SLD z województwa lubuskiego, był jednym
z założycieli stowarzyszenia. Ma
postanowienie sądowe o rejestracji
z marca 2022 r., z zastrzeżonym logo, przypominającym logo dawnego
SLD. „Przypomnę niedawne słowa
Joanny Senyszyn – mówi. – Czarzasty wyrzucił i podeptał znak SLD,
a my go podnieśliśmy, bo jesteśmy
patriotami naszej byłej partii, która
została wrogo przejęta i zmieniona
w prywatny folwark”.
Skąd wziął się pomysł zorganizowania się w formie stowarzyszenia?
Dla kogoś, kto w miarę uważnie
śledził sytuację na polskiej lewicy,
nie powinno to być wielkim zaskoczeniem. Ostatnie 12 miesięcy było
czasem zakopywania SLD głęboko
w ziemi. W jego miejsce rozkwitać
miała Nowa Lewica. Byliśmy w związku z tym świadkami gorszących scen
– kiedy działacze SLD, którzy nie
godzili się na mechaniczne połącznie SLD z Wiosną, byli zawieszani,
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wyrzucani lub też nie wpuszczano ich
do siedziby nowej partii. Radę Warszawską SLD, która była przeciw, po
prostu rozwiązano. W efekcie kilkuset
działaczy Sojuszu z Warszawy złożyło
legitymacje partyjne.
Różnie tłumaczono te gry. Że jest
to walka o kształt partii – czy ma być
kierowana demokratycznie, czy też
jednoosobowo, przez dożywotnego
prezesa, którego nie można de facto
odwołać. On sam z kolei odpowiadał, że przeciwko niemu zawiązał
się wewnątrzpartyjny spisek, żeby
go obalić, zatrzymać połączenie
z Wiosną i przyłączyć lewicę do PO.
A z grona jego zwolenników wychodziła do mediów wersja, że przewodniczący pozbywa się SLD-owskiego
betonu i SLD-owskiej gerontokracji,
i teraz – bez balastu – będzie mógł
stawiać na młodych i otwierać się
na nowe środowiska. W mediach
pojawiały się też komentarze, że jest
to walka frakcji pisowskiej z platformerską. Że to spór, jaką partię lewicy budować – małą, wodzowską, dla
garstki skupionej wokół przewodniczącego, czy też idącą szeroko, ale
wtedy – bardziej rozgadaną i politycznie mniej stabilną.
Jest tych tłumaczeń sporo, ale
żadne z nich nie zaprzecza temu,
co nastąpiło – że w ubiegłym roku,
podczas jednoczenia SLD z Wiosną,
dziwacznego, bo Wiosna to byt wirtualny, a jednoczono według parytetu
1:1, wypchniętych zostało z Sojuszu
kilkuset działaczy. Chętnych do partyjnej pracy, znających się na tym.
Dla nich powrót SLD to nie tylko rodzaj sentymentu, wielu z nich
zresztą ten pierwszy SLD zakładało.
To także sposób na życie.
Robert Kwiatkowski przyznaje więc, że pomysł powołania

stowarzyszenia, które by tych ludzi
„zagospodarowało”, wyszedł od niego. „Ja wybrałem formę, ale nazwę
wymyślił ktoś inny”, mówi.
Ta nazwa szczególnie irytuje
działaczy Nowej Lewicy. Swego
czasu założyli oni nawet fundację
SLD i próbowali zastrzec skrót, tak
by uniemożliwić w przyszłości reaktywację jakiegoś politycznego
ciała, które do historii Sojuszu by
nawiązywało.
Jak widać – bezskutecznie.
„Cztery prywatne osoby założyły fundację i zastrzegły sobie znak
SLD”, tłumaczy mi jeden z członków stowarzyszenia. „Wyborne!”.
I dodaje, że w gruncie rzeczy Nowa
Lewica mogłaby wytoczyć im proces o skrót, mieliby wtedy wspaniałą
reklamę.
Dziś bowiem informacja o stowarzyszeniu i o jego konferencjach
wojewódzkich rozchodzi się pocztą
pantoflową. „Dlatego konwencja
mazowiecka będzie dokończona
po wakacjach. Na razie wybraliśmy
władzę, szefową została Aleksandra
Kostrzewska, która współpracuje
z wicemarszałkinią Senatu Gabrielą Morawską-Stanecką. To także
sygnał, że dochodzą do nas ludzie
z różnych środowisk i różnych grup
wiekowych”, tłumaczy Teichert.
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Teichert jest zadowolony
z frekwencji. „W głosowaniach brało
udział 56 osób”, mówi. Czy to dużo
czy mało?
„Na warszawskie zebrania Nowej
Lewicy tylu nie przychodzi”, mówi mi
jeden z założycieli stowarzyszenia.
Macej Raś, były działacz SLD
z warszawskiego Mokotowa, który
nie wstąpił do Nowej Lewicy, też
uważa, że te kilkadziesiąt osób, które przyszły na zebranie założycielskie, to bardzo dobry wynik. „Gdyby

konwencji, będzie ciasno. Ludzie
chcą się spotykać, chcą ze sobą rozmawiać, mają potrzebę aktywności”.
Podobnego zdania jest Robert
Kwiatkowski. „Na spotkanie założycielskie w Toruniu przyszło kilkadziesiąt osób – przypomina. – To więcej,
niż liczy w tym mieście Nowa Lewica. Sprawdziły się nasze przypuszczenia, że działacze, którzy zostali
w momencie jednoczenia Wiosny
i SLD wypchnięci, zapomniani, nie
zrezygnują z działalności publicznej.

Członkowie SLD, którzy nie godzili się na mechaniczne
połącznie SLD z Wiosną, byli zawieszani, wyrzucani,
nie wpuszczano ich do siedziby nowej partii.
podobne zebranie ogłoszono kilka
miesięcy temu, gdy odchodziliśmy
z SLD, to przyszłoby kilkaset osób”.
A dlaczego teraz przyszło 56? „Po
pierwsze, mamy już lato, wakacje”,
wyjaśnia. „Po drugie, przez te kilka
miesięcy ludzie poznajdywali sobie
miejsca. Jedni poszli do PPS albo innych organizacji lewicowych, drudzy
do Platformy, jeszcze inni w ogóle
skończyli z życiem publicznym. To,
co się działo w ubiegłym roku, bardzo ich zniechęciło. Ale jestem pewien, że jesienią, na drugiej części
FOT. ARCHIWUM JERZEGO TEICHERTA

To niezwykle ważne. Jeżeli przyjmiemy, że walka z PiS rozstrzygnie się
w elektoracie osób starszych, to nasze stowarzyszenie, odwołujące się
do osób 60+, może odegrać kapitalną rolę w ich zebraniu i aktywizacji”.
Innymi słowy – jedną rzeczą jest
chęć działania, potrzeba głośnego
artykułowania swoich poglądów,
a drugą – możliwości. Stowarzyszenie taką możliwość daje. „Ciekawe
były wypowiedzi podczas konferencji, tego pierwszego spotkania”, mówi Raś. „Występujący mówili, to się

powtarzało, że obecne kierownictwo
Nowej Lewicy zabrało im ich partię.
I to w sposób niezgodny z procedurami, niezgodny z wewnątrzpartyjną
demokracją. Zabrali im partię w sposób niedemokratyczny, zawieszając,
wykluczając, wykonując działania
nieakceptowane w demokratycznym
państwie”.
Teichert uważa, że podobne
doświadczenie – że zostali oszukani,
pominięci, wypchnięci z aktywnego
działania – jest udziałem setek byłych działaczy SLD. A to wpływa na
ich decyzje. „80% dawnych działaczy SLD jest zainteresowanych stowarzyszeniem. Przynajmniej u nas,
w Lubuskiem”, mówi.
Co tych ludzi łączy, poza sentymentem? W skali kraju jest to na
pewno grupa bardzo antypisowska.
Niechęć do metod obecnej władzy i do jakiegokolwiek układania
się z nią jest powszechna. Formuła
stowarzyszenia daje im szansę szerszego działania niż formuła partyjna.
A jak to będzie wyglądało w przyszłości? „Na razie jesteśmy na etapie
budowy struktur. Ludzie się organizują, zaczęliśmy przed wakacjami,
żeby ten proces zakończyć jesienią.
Wtedy się policzymy i pójdziemy dalej”, mówi Kwiatkowski.

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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