
Ponieważ ostatnie 2 lata zde-
waluowały nasze marzenia, 
rok 2022 witaliśmy bardziej 

pełni obaw niż nadziei. To gorzki 
owoc 2 lat pandemii, ale też 6 lat 
rządów PiS-u. Bo o ile covid prze-
orał cały świat, a teraz ciągnie za 
sobą widmo in  acyjnego kryzy-
su, to Polska ma najwyższą liczbę 
zgonów nadmiarowych oraz tych 
z powodu covid, i to u nas ceny 
rosną najszybciej, a in  acja jest 
jedną z najwyższych w Europie. 

Jak by tego było mało, partia 
rządząca zafundowała nam na 
gwiazdkę aferalny hat-trick w wy-
jątkowo złym smaku. Skandale 
z ministrem Mejzą, byłą premier 
Szydło, Pegasusem przypomnia-
ły nam dobitnie wszystko, co od 
dawna opinia publiczna kojarzy 
z obozem Zjednoczonej Prawi-
cy: fałszywą ideowość, pogardę 
dla zwykłych obywateli, wresz-
cie stawianie funkcjonariuszy 
partyjnych ponad prawem. Do 
tego doszły afery z pieniędzmi: 
utrata zaliczki na KPO, narasta-
jące lawinowo kary za niewyko-
nywanie orzeczeń TSUE, 80 mln 
zł odszkodowania za niekupione 
helikoptery, a przede wszystkim 
horrendalna, ciągle rosnąca dro-
żyzna.

OBUCHEM PO GŁOWIE 
Trudno zatem było witać 2022 

rok z optymizmem. Ci z nas, 
którzy się jednak na to zdobyli, 
już w pierwszych dniach stycz-
nia dostali obuchem po głowie, 
a jeszcze mocniej po kieszeni. 
Astronomiczne rachunki za gaz 
i prąd, w przypadku spółdziel-
ni, wspólnot mieszkaniowych 
i przedsiębiorców wyższe nawet 

o kilkaset procent, sprawiają, że 
nad wieloma właścicielami ma-
łych biznesów zawisło widomo 
upadłości, a większość z nich 
będzie zmuszona podnosić ceny 
usług. Do tego nauczyciele i po-
licjanci w ramach fatalnego Pol-
skiego Ładu dostali o kilkaset 
złotych mniej pensji. 

Skąd zatem brać otuchę, że 
dalej będzie lepiej? Po pierwsze, 
trzeba liczyć na powolne wyga-
sanie pandemii. Pojawiają się 
prognozy przewidujące taki sce-
nariusz przy większej zakaźności 
wariantu Omikron i jednocze-
śnie jego mniejszej zjadliwości 
oraz pod warunkiem rosnącego 
odsetka szczepień. Po drugie, 
to, co obserwujemy na polskiej 
scenie politycznej, to powol-
na agonia obozu rządzącego – 
szpetna i smrodliwa, jak każde 
gnicie i rozpad, ale jednak agonia 
– w mojej ocenie bez szans na 
skuteczną reanimację. 

NADZIEJA I WYZWANIE
To oznacza dla wszystkich 

partii opozycji demokratycznej 
konieczność mobilizacji i przy-
gotowania planu na nową, od-
rodzoną Polskę. Oznacza też ko-
nieczność wzmożenia czujności 
i zdecydowanego reagowania na 
każdy kolejny zamach na pra-
wa i swobody obywatelskie. PiS 
łatwo władzy nie odda. Do jej 
obrony zaprzęgnie najtęższe gło-
wy i najtwardsze serca. Możemy 
nie cenić panów Mejzy, Czarnka 
czy Ziobro, ale – jak przestrzegał 
S.J. Lec – z szeregu zer łatwo bu-
duje się łańcuchy. 

Jeśli tylko nie damy się nimi 
skuć – wygramy lepszą Polskę. 

Może być lepiej

Kozucha kłamczucha

Minister Cichoń o tym, jak 
PiS hodował in  acyjną kozę

– str. 4

·  ·  ·
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fot. Paweł Augustyniak

O roku, uff . Wielu z nas takim westchnieniem z ulgi żegna-
ło 2021 rok. Co czeka nas w kolejnym?

(S)prawa kobiet

Gdy rządzą fundamentali-
ści, żadna kobieta nie jest 
bezpieczna – poseł Wieli-
chowska o potrzebie nowej 
umowy społecznej    – str. 9

·  ·  ·
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Zjazd po równi

Wszystko o was bez was za 
to z nahajką – profesor Śli-
werski o tym, co czeka na-
uczycieli, uczniów i polską 
szkołę w najbliższych mie-
siącach                           – str. 8

·  ·  ·

Bezpiecznik 
dla obywatela

Przez rządzących nie jest 
lubiana, bo pozwala oby-
watelom patrzeć władzy na 
ręce – senator Kwiatkowski 
o pożytkach z Najwyższej 
Izby Kontroli              – str. 5
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ł.Tanie Państwo PiS to 
w praktyce największa od 
21 lat drożyzna. Ostatni raz 

in  acja, która ma zaraz być dwu-
cyfrowa, szalała tak pod koniec 
2000 roku. Demontaż gospodarki 
postępuje tak szybko, że zasko-
czył nawet ekspertów, którzy nie 
przewidzieli, że ceny będą rosnąć 
w tak zastraszającym tempie.

W tej chwili in  acja w skali 
roku pożera całą jedną naszą pen-
sję czy emeryturę. W skali roku 
500+ to jedno 500 minus. Minus 
jedna pensja, jedna emerytura, 
jedno stypendium. To tak, jakby-
śmy w ciągu roku, pracując przez 
12 miesięcy, tylko przez 11 osią-
gali przychody. W dwunastym 
są nam zabierane przez szaleją-
cą drożyznę. To dotyka każdego 
z nas. A będzie jeszcze gorzej, bo 
in  acja stale rośnie. W tym roku 
ma nam zabrać przychody już nie 
z jednego, a dwóch miesięcy.

TANIE PAŃSTWO
  TANI ŻART

W Tanim Państwie PiS drożeje 
wszystko. Za paliwo płacimy jak 
za zboże. Litr benzyny za grubo 
ponad 6 zł powoli staje się normą. 
A przecież prawie ⅓ stacji należy 
do państwowych spółek - Orlenu 
i Lotosu. Ale w państwie PiS te 
koncerny zamieniono w rządowe 
folwarki. Prezesem Lotosu jest 
Zo  a Paryła, była główna księ-
gowa Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Pcimu. Tym 
samym, którego wójtem był Da-
niel Obajtek, prezes Orlenu, pupil 
rządzącej partii. Pcim może jest 
obiektem żartów, ale, jak widać, 
warto było się tam pokręcić. 

Rządzone przez znajomych 

z Pcimia państwowe koncerny 
zamiast próbować realnie pomóc 
Polakom, inwestują w oszukańcze 
billboardy krzyczące, że w Polsce 
paliwo jest jednym z najtańszych 
w Europie. To prawda tylko wte-
dy, kiedy pominiemy fakt, że wy-
nagrodzenia w Polsce także nale-
żą do najniższych na kontynencie. 
Przez to zatankowanie do pełna 
zostawia w portfelu Polaka znacz-
nie większą wyrwę niż u sąsia-
da zza granicy. Jesienią ub. roku 
średnia krajowa wystarczała prze-
ciętnemu Kowalskiemu na kupno 
100 litrów mniej niż na początku 
2021 r. i 200 litrów mniej niż rok 
wcześniej. To jest właśnie Tanie 
Państwo PiS w praktyce. 

RAŻENI PRĄDEM, 
DOBICI GAZEM

Produkcja energii to kolejny 
rynek, na którym dominują pań-
stwowe podmioty. I tu ceny rosną 
jeszcze dotkliwiej - w całym kraju 
poszybowały o kilkadziesiąt pro-
cent. W Łodzi to astronomiczne 
88 proc. więcej niż rok wcześniej. 
To kwoty, które rozkładają budże-
ty miast na łopatki, bo mówimy 
o grupach zakupowych, które 
dzięki łączeniu się przy zamawia-
niu dostaw energii mogą osiągać 
na rynku niższe ceny. I ta niż-
sza cena w tym roku to właśnie 
88 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wysokie ceny prądu, gazu 
i paliwa mają wpływ na każdy 
obszar działalności gospodarczej 
i społecznej. W przypadku miast 
mówimy o kosztach świadczenia 
wszystkich usług - od opieki spo-
łecznej przez edukację po komu-
nikację zbiorową. 

Ciąg dalszy na str. 7

Miliard zabrany Łodzi
Polski Ład to kolejne setki milionów zł wyrwanych łodzia-
nom. Także bezpośrednio z ich portfeli.

WOJCIECH ROSICKI 
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Panie Pośle, słynie Pan 
w Łodzi jako zapalony propaga-
tor książek i czytelnictwa.

– [śmiech] Duża przesada. Po 
prostu lubię książki i od czasu 
do czasu wspominam w mediach 
społecznościowych o tym, co 
przeczytałem. 

I tak już od pięciu lat...
– Czytam nałogowo, od-

kąd się czytać nauczyłem. 
Ale rzeczywiście w 2017 
roku, jeszcze gdy byłem wi-
ceprezydentem Łodzi, na-
rodził się fejsbukowy cykl 
„Piątek z książką” i przetrwał 
do dziś 

Co było inspiracją? 
– Mało optymistyczne 

wyniki czytelnictwa w kraju, 
zwłaszcza wśród młodzie-
ży. Odpowiadałem wtedy 
m.in. za łódzką kulturę, or-
ganizowaliśmy różne akcje 
popularyzujące czytanie, ale 
uznałem, że trzeba najzwy-
czajniej w świecie po prostu 
dać przykład, pokazać, że 
książki to frajda i superprzy-
goda. I tak to się zaczęło. 

Pod przewrotnym szyldem.
– Czy ja wiem? Po prostu wy-

korzystałem fakt, że niektórzy 
skracają moje nazwisko do nazwy 
dnia tygodnia, akurat tego, kiedy 
większość z nas ma czas sięgnąć 
wieczorem po książkę. I tak po-
wstał „Piątek z książką”. 

Dużo osób to chwali, ale są też 

takie, które wytykają, że za czę-
sto pisze Pan o beletrystyce, cza-
sem mało ambitnej...

– Nie traktuję tego jako zarzu-
tu. Po pierwsze takie było założe-
nie: żeby to był cykl o literaturze 

dla możliwie szerokiego odbiorcy, 
o książkach, po które z przyjem-
nością sięgnie nawet mniej wy-
robiony czytelnik. Po drugie, sam 
czytam dużo i bardzo różne pozy-
cje, z tej masy wybieram do „Piąt-
ku” to, co w moim odczuciu może 
zaciekawić możliwie najwięcej 
osób. Dlatego często pojawia się 

na przykład fantastyka naukowa 
i fantasy, których jestem zaprzy-
sięgłym fanem, albo książki histo-
ryczne lub przygodowo-sensacyj-
ne, a obok noblistów – kryminały 
albo komiksy, o których też zdarza 

mi się wspomnieć. Zawsze 
jednak są to w mojej ocenie 
pozycje najlepsze w swoim 
gatunku. Tych złych po pro-
stu nie doczytuję [śmiech]. 

A zdarzyło się Panu 
czytać jakiś kryminał albo 
mrożący krew w żyłach 
thriller w ławie poselskiej?

– Wstyd przyznać, ale cał-
kiem sporo i całkiem często. 
Niestety, pod tę kategorię 
podpada wiele projektów 
ustaw partii rządzącej.

A tak serio?
– To jest śmiertelnie serio. 

Tyle że ich wartość literacka 
pozostawia bardzo wiele do 
życzenia, mówiąc oględnie, 
i dlatego nie tra  ają do „Piąt-
ku z książką”... [śmiech]

Z pozycji niebeletry-
stycznych pojawiają się 
w „Piątku” głównie książki 

o Łodzi?
– Oczywiście. To akurat jest 

sposób na pogodzenie moich 
dwóch wielkich pasji: do literatury 
i naszego miasta. 

A Pański ulubiony autor? 
A może autorka?

– I autor, i autorka. A w zasa-
dzie cała ich masa. To zależy od 

gatunku i od okresu – literackie-
go, ale też tego w moim życiu, bo 
przecież to preferencje, które się 
zmieniają wraz z wiekiem, roz-
wojem, doświadczeniami, a nawet 
nastrojem. To, co się nie zmienia, 
to miłość do książek i pożytki 
z nich płynące.

A gdyby miał Pan wymienić te 
główne?

– Mark Twain powiadał ponoć, 
że stosuje tu daleko rozwiniętą 
klasy  kację: tom oprawny w skó-
rę nadaje się do ostrzenia brzytwy, 
cienka broszura do przywrócenia 
równowagi chwiejącemu się stoli-
kowi, atlas z szerokimi stronicami 
świetnie zastępuje stłuczone szy-
by, grube tomiszcze jest doskona-
łym narzędziem zbrodni lub obro-
ny itede [śmiech]. W XXI wieku 
rzecz przebadano gruntownie, 
a wyniki badań potwierdzają roz-
liczne korzyści płynące z czytania: 
od obniżenia ciśnienia krwi przez 
redukcję stresu po zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia demencji. Nie 
wspominając o mniejszej liczbie 
błędów w dyktandach [śmiech]. 
Ale dla mnie podstawowym po-
żytkiem z czytania jest to, że po-
szerza horyzonty i uczy nieza-
leżnego myślenia. Bez literatury, 
przepraszam za patos, nie ma wol-
ności: i tej zewnętrznej, i tej może 
nawet ważniejszej – niepodległo-
ści myśli.

Rozumiem, że cykl będzie 
kontynuowany?

– Oczywiście, weszło mi w krew 

to pisanie, choć bywają okresy, gdy 
trudno znaleźć mi o czas na lek-
turę pozazawodową. Ale wtedy 
otrzymuję ponaglenia od zniecier-
pliwionych czytelników, wygląda 
więc na to, że nie mam wyjścia. 
Poza tym uzbierało się już trochę 
tych piątkowych książek i chodzi 
mi nawet po głowie uruchomienie 
w moim Biurze, gdy tylko pozwoli 
na to sytuacja pandemiczna, rega-
łu do książkobrania. 

Żeby każdy chętny mógł 
przyjść i wziąć książkę za darmo?

– Tak. W średniowieczu ma-
nuskrypt potra  ł kosztować kilka 
wsi, potem, już w epoce druku, 
w XVI i XVII wieku za Statuty Ła-
skiego „wołano” 30  orenów, tyle 
co za 7 wołów lub dwa konie. Teraz 
książki oczywiście są dużo tańsze, 
ale 40-50 zł to nadal cena zaporo-
wa dla wielu chętnych, zwłaszcza, 
że jest dwu lub trzykrotnie krotnie 
wyższa od miesięcznego abona-
mentu wielu stacji telewizyjnych. 
Jeśli chcemy na poważnie promo-
wać czytelnictwo, trzeba zmienić 
te proporcje albo zapewnić lu-
dziom łatwy dostęp do książek. 
Dlatego jako wiceprezydent Łodzi 
włożyłem tak dużo starań w mo-
dernizację sieci łódzkich bibliotek 
i wyposażenie ich w nowości wy-
dawnicze. A sam książki przeczy-
tane po prostu przekazuję innym.

A pamięta Pan swoją pierwszą 
przeczytaną książkę?

– Pierwszych razy się nie zapo-
mina... [śmiech]          (rozm. AM)
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Krzysztof Piątkowski - poseł na Sejm IX kadencji (KO/Platforma Obywatelska), zasiada w sejmowej 
Komisji Finansów oraz Komisji Kultury, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rewitalizacji Miast, 
w latach 2010-2019 wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny m.in. za mieszkalnictwo, kulturę, edukację i po-
litykę senioralną.

ROZMOWA Z POSŁEM KRZYSZTOFEM PIĄTKOWSKIM

W ŁODZI I PARLAMENCIE

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Waszych rąk 

kolejny numer „Posłańca”, który 
w tym roku ukazywać się będzie 
co trzy miesiące.  Jak zwykle pi-
szemy o aktywnościach posła 
Krzysztofa Piątkowskiego  i  jego  
Biura Poselskiego w Sejmie i te-
renie, a także  sprawach ważnych 
dla mieszkańców Łodzi i regio-
nu oraz tych, którymi Państwo 
żyjecie. Oprócz tekstów poświę-
conych drożyźnie i in  acji czy 

zmianom w oświacie i mediach,  
dowiecie się np., jak możecie 
wykorzystać NIK oraz którymi 
ulicami i drogami pojedziecie 
w tym roku w Łodzi.  

Ciekawej lektury!

P.S. Dziękujemy osobom zaan-
gażowanym w dystrybucję gazety, 
przede wszystkim p.  Małgorza-
cie Martynowskiej,  p.  Januszowi 
Skoniecznemu oraz p. Wiktorowi 
Joniukowi. Jesteście wspaniali!

Od redakcji

Do ostrzenia brzytwy i umysłu
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Wśród 7 autorskich pro-
jektów ustaw, które 
przygotowałem w tej 

kadencji Sejmu, dwa są szczegól-
nie istotne dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą, 
często traktowanych w polskim 
prawie niesprawiedliwie. 

Tzw. ustawa stażowa, czyli po-
selski projekt ustawy o zmianie 
ustawy - Kodeks pracy (druk nr 
1377). W obecnie obowiązują-
cym stanie prawnym okres pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej nie zalicza się do stażu, 
od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. Na skutek tego 
osoba, która taką działalność 
przez lata prowadziła, po podję-
ciu pracy na etat nie może liczyć 
m.in. na wyższy wymiar urlopu 
wypoczynkowego, a w przypad-
ku pracy w jednostkach sektora 
 nansów publicznych także np. 

na odpowiednio wyższy dodatek 
za wieloletnią pracę (tzw. dodatek 
stażowy). Ten projekt to zmienia, 
wprowadzając zmianę przewidu-
jącą wliczanie czasu prowadze-
nia pozarolniczej działalności 
do okresów, od których zależą 
świadczenia lub uprawnienia pra-
cownika. Projekt został zgło-
szony do laski marszałkowskiej 
w grudniu 2020 roku, a w maju 
skierowany do I czytania na po-
siedzeniu Sejmu. W trakcie nie-

zakończonych jeszcze konsultacji 
uzyskał pozytywną opinię Rzecz-
nika Małych i Średnich Przedsię-
biorców i negatywną rządu, który 
stoi na stanowisku, że osobom 
prowadzącym wcześniej działal-
ność gospodarczą nie powinno 
wliczać się tego okresu do stażu 
pracy, m.in. z uwagi na koszty, 
jakie generowałoby to dla budże-
tu państwa. Takie podejście nie 
zaskakuje, bo rząd PiS ma zwy-
czaj traktować przedsiębiorców 
po macoszemu. Mimo to będę 
walczył o tę zmianę, bo fakt, że 
w polskim prawie okres np. po-
bierania zasiłku dla bezrobotnych 
wlicza się do stażu pracownicze-
go, zaś okres prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej traktowany 
jest jako przerwa od pracy i czas 
leżenia brzuchem do góry rażąco 
dyskryminuje przedsiębiorców. 

Inny mój projekt przewiduje 
w ramach zmiany ustawy - Prawo 
przedsiębiorców przyznanie sa-
mozatrudnionym ulgi w jednym 
miesiącu w danym roku kalen-
darzowym w opłacie składek na 
ubezpieczenie społeczne z tytułu 
realizacji prawa do wypoczynku, 
tzw. ulgi na wypoczynek dla sa-
mozatrudnionych. Projekt został 
wniesiony do laski marszałkow-
skiej w maju 2020r i od tego cza-
su czeka na I czytanie w Komisji 
Gospodarki i Rozwoju. 

Interpelacje to pisemne wystą-
pienia parlamentarzystów do 
premiera lub odpowiednich 

ministrów naświetlające dany 
problem i zawierające wniosek 
o udzielenie wyjaśnień. Zdarza 
się, że pozostają bez odpowiedzi 
lub odpowiedź jest wymijająca, 
co w zasadzie w tej kadencji jest 
regułą w przypadku interpelacji 
posłów opozycyjnych. Mimo to 
jest to narzędzie, które daje po-
słowi możliwość drążenia tematu 
i nagłośnienia danej sprawy – 
służy bowiem jako źródło infor-
macji także dla mediów. 

W tej kadencji Sejmu wy-
stosowałem już blisko 500 in-
terpelacji. Poza sprawami ogól-
nokrajowymi, konsekwentnie 
poruszam w nich kwestie ważne 
dla mieszkańców Łodzi i regio-
nu. W ostatnim okresie pytałem 
m.in. o: braki kadrowe w lokal-
nych garnizonach policji, sytu-
ację w łódzkich sądach, przewle-
kłość postępowania w urzędach, 
zaopatrzenie szpitali w Łódzkiem 
w leki przeciw covid , straty lokal-
nych przedsiębiorców ponoszone 
w związku z decyzjami rządu czy 
realizowanymi przez rząd inwe-
stycjami, do  nansowanie przez 
państwo remontów łódzkich 
kamienic, niekorzystne zmiany 
w tegorocznym rozkładzie jazdy 
PKP i wiele innych spraw. 

Specjalną uwagę poświęcam 
też lokalnym mediom i kulturze, 
którą nadzorowałem jako wice-
prezydent Łodzi, i nadal się nią 
zajmuje jako członek sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu. Dlatego interpelowałem 
ostatnio m.in. w sprawie sytuacji 
w Radiu Łódź, planów minister-

stwa wobec Muzeum Książki 
Artystycznej czy skandalu z nie-
przedłużeniem kontraktu dyrek-
torowi Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Dużo z moich interpelacji jest 
konsekwencją problemów sy-
gnalizowanych mi bezpośrednio 
przez mieszkańców. Zachęcam 
do kontaktowania się z moim 
Biurem Poselskim również w tym 
celu, zwłaszcza że część z mo-
ich wystąpień już zaowocowała 
zmianami w prawie lub korektą 
nieprawidłowości. 

Interwencje poselskie. Po-
seł może domagać się infor-
macji i wyjaśnień w danej 

sprawie nie tylko od członków 
rządu, ale także władz samorzą-
dowych, kierownictwa organi-
zacji społecznych czy państwo-
wych spółek. Może też apelować 
o podjęcie określonych działań. 
Większość interwencji realizo-
wanych przez moje Biuro Posel-
skie podejmowana jest na prośbę 
mieszkańców i dotyczy ich bar-
dzo konkretnych, prozaicznych 

problemów. Często są to spory 
z ZUS-em lub Urzędem Skarbo-
wym, kłopoty z mieszkaniem ko-
munalnym albo najmowanym na 
rynku prywatnym, utrudnienia 
związane z wadliwą siatką połą-
czeń, brakiem przystanku lub złą 
nawierzchnią ulicy, wreszcie pro-
blemy z dostępem do lekarza czy 
opieszałością urzędu. Takich in-
terwencji, z reguły skutecznych, 
moje Biuro Poselskie od począt-
ku tej kadencji zrealizowało już 
ponad 100. 

Zgłaszają się do mnie także 
całe grupy osób poszkodowa-
nych określonymi działaniami 
władz państwowych lub sa-
morządowych: przedsiębiorcy, 
związkowcy, policjanci. W takich 
sprawach również podejmuje-
my interwencje, które z reguły 
mają systemowy charakter i nie-
rzadko łączą się z działaniami 
prawnymi i legislacyjnymi . Tak 
właśnie miało to miejsce w przy-
padku pracowników Radia Łódź, 
o czym szerzej piszę na str.  11 
czy łódzkich przedsiębiorców 
ponoszących straty w związku 
z zamknięciem przez PKP ulicy 
Zielonej z uwagi na prace przy 
tunelu średnicowym. W tej ostat-
niej sprawie wystąpiłem do mi-
nistrów infrastruktury i rozwoju 
oraz rzecznika małych i średnich 
przedsiębiorców, zapewniłem 
poszkodowanym pomoc praw-
ną, a w tej chwili przygotowuję 
projekt ustawy, która da również 
najemcom nieruchomości użyt-
kowych – a nie tylko właścicie-
lom i wieczystym dzierżawcom 
jak to jest obecnie – prawo do 
odszkodowania, jeśli realizowana 
inwestycja wiąże się ze stratami 
dla ich działalności.

Str. 3W ŁODZI I PARLAMENCIE

PROJEKTY USTAW

Interpelacje i interwencje
 Zgodnie z Konstytucją RP Sejm sprawuje kontrolę nad Radą Ministrów w zakresie przewidzianym usta-
wami. Przejawem tej funkcji kontrolnej są m.in. instrumenty indywidualnej kontroli poselskiej, takie jak 
interpelacje i zapytania poselskie oraz prawo do interwencji poselskiej w organie administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwie państwowym, organizacji społecznej oraz w jednostkach 
gospodarki niepaństwowej podejmowanej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo 
w imieniu wyborcy lub wyborców.

Z myślą o przedsiębiorcach

Presja ma sens
Spójne działania parlamen-

tarzystów ręka w rękę ze 
społecznikami, aktywistami 

i obywatelami w obronie ich praw 
przynoszą efekt nawet w polskiej 
rzeczywistości zabetonowanej 
przez PiS. W ten sposób udało się 

m.in. wymusić na prezydenckie 
weto do ustawy lexTVN czy skło-
nić wiele samorządów do wyco-
fania się z rażąco dyskryminacyj-
nych uchwał antyLGBT, których 
konsekwencją jest groźba utraty 
przez gminy środków z UE.

UWAGA! 
DYŻURY POSELSKIE KRZYSZTOFA PIĄTKOWSKIEGO 

odbywają się w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.
Ze względów epidemicznych wszystkie wizyty w Biurze, również
 w trakcie dyżurów, wymagają wyznaczenia konkretnej godziny. 

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mejlowy. 
Dziękujemy.  
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Co tak naprawdę robi poseł
Praca posła w odbiorze spo-

łecznym polega głównie na 
wystąpieniach z trybuny sej-

mowej, głosowaniach i konferen-
cjach prasowych. Tymczasem to 
jedynie część naszych aktywności 
- ta najczęściej pokazywana w me-
diach, ale w gruncie rzeczy nie-
wielka. Posłowie pracują nad pro-
jektami ustaw przede wszystkim 
w komisjach sejmowych, gdzie 

pieczołowicie, punkt po punkcie, 
omawia się projektowane zmiany 
w prawie. Osobiście więcej czasu 
niż na sali plenarnej spędzam na 
komisjach kultury oraz  nansów, 
których jestem członkiem – po-
siedzeń tej ostatniej w tej kadencji 
odbyło się już 260. Poza tym par-
lamentarzyści Platformy Obywa-
telskiej podejmują szereg działań 
w ramach inicjatyw realizowanych 

przez PO lub klub Koalicji Oby-
watelskiej w reakcji na bieżącą 
sytuację w kraju. Każdy z nas pra-
cuje też w swoim okręgu, spoty-
kając się z wyborcami, realizując 
dyżury poselskie, podejmując in-
terwencje, wreszcie samodzielnie 
przygotowując projekty ustaw. I to 
właśnie te ostatnie aktywności zaj-
mują najwięcej mojego czasu.   

Krzysztof Piątkowski fo
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Str. 4 CZYM ŻYJE KRAJ

W maju 2021 r. premier 
i prezes NBP twier-
dzili, że ceny są pod 

kontrolą i prognozowali średnio-
roczną in  ację w 2021 roku na 
poziomie 4,4%, w 2022 3,3%. 
Jeszcze jesienią mówili zgodnie: 
in  acja nie zagraża portfelom 
Polek i Polaków, bo dochody i za-
robki rosną szybciej! Teraz zgod-
nie szukają winnego, wskazując 
na innych: okropna UE, złe USA, 
Putin, covid, opozycja, wiatr, pla-
my na słońcu… TUSK wreszcie!

Prawda jest taka, że PiS sam 
tę kozę do Polski wprowadził 
i z upodobaniem hodował. Pre-
mier i resort  nansów zacierali 
ręce, gdy rosła in  acja, bo wraz 
z nią rosły wpływy do budżetu. 
Oparcie wzrostu gospodarcze-
go na konsumpcji  nansowanej 
długiem, do tego spadek stóp in-
westycji i oszczędności stworzyły 
wręcz cieplarniane warunki do jej 
rozwoju. Koza w tych warunkach 
tylko się rozpycha i pokazuje 
rogi! Zaparła się i łatwo nie da się 
wyprowadzić.

To prosty do przewidzenia 
skutek polityki tego rządu opar-
tej na nadmiernym rozdawnic-
twie i nadmiernym  skalizmie. 
PiS wprowadził ponad 40 no-
wych podatków i opłat, do tego 
podwyższył już istniejące. Tyl-
ko w 2021 r. zafundował nam 
m.in. podatek cukrowy, podatek 
od małpek, podatek handlowy 
(od sprzedaży detalicznej), po-
datek od plastiku, CIT od Spół-
ek Komandytowych… W tym 
roku weszła w życie najwyższa 
w historii podwyżka podatków 
dla prowadzących działalność 
gospodarczą; liniowy podatek 
zdrowotny (składka zdrowotna), 
podatek minimalny, zmiana re-
guł w amortyzacji nieruchomości 

i leasingu, opodatkowanie naj-
mu, likwidacja karty podatko-
wej, wzrost akcyzy wreszcie. Tak 
karmiona koza pokazuje rogi! 
Bo rosnące koszty działalności 
gospodarczej przerzucane są na 
klientów i ceny produktów oraz 
usług rosną. 

Do tego dochodzi jeszcze fa-
talne gospodarowanie mająt-
kiem skarbu państwa: działający 
w kratkę, przy olbrzymich kosz-
tach Turów, kolejny przestój elek-
trowni Nowe Jaworzno, problemy 
Bełchatowa, Ostrołęka, pasma 
sukcesów Don Orleone. To też 
pożywka dla kozy w bardzo waż-
nych z punktu widzenia in  acji 
sektorach energetycznym i pali-
wowym. A mamy jeszcze prze-
rost zatrudnienia i kominy płaco-
we dla swoich w spółkach skarbu 
państwa, które rodzą oczekiwania 
w narodzie, bo wszyscy chcą rów-
nać do „wybrańców”. 

To już spirala in  acyjna nakrę-
cona przez rząd PiS, który sam się 
zapędził w kozi róg, doprowadza-
jąc do najwyższej drożyzny od lat. 

„Tarcza antyin  acyjna”, która wg 
premiera ma częściowo złagodzić 
jej skutki, to za mało. Potrzebna 
jest eliminacja przyczyn. A tu re-
cepta jest prosta: przestańcie Pań-
stwo doić Polskę i obywateli. 

Piotr, portier: Zarabialiśmy 
razem z żoną wspólnie na rękę  
4 200. Teraz wyciągamy niby po-
nad 5, a bida większa niż była! 
Głupie mandarynki na święta 
kosztują dwa razy więcej! A rząd 

siedzi i zwija w sreberka… 
Zo  a, przedszkolanka: Czło-

wiek musi patrzeć na każdą cenę. 
Komorne mi podnieśli, prąd tak 
samo w górę, a Ci nam tylko oczy 
mydlą, że pandemia, że grani-

ca. Nic tylko rzucić to wszystko 
w cholerę i pakować walizki.

Małgorzata, higienistka: Tak 
nam pomagają, że minimalna 
pensja jest największa od 20 lat, 
a nikomu na nic nie starcza. Kto 
mieszkał w Polsce, ten w cyrku się 
nie śmieje.

Michał, właściciel blacharni: 
Czy drogo? Opłacam zus-y za 
3 pracowników, prąd, gaz, inne 
*uje-muje i powiem tyle [dalsza 
część wypowiedzi nie nadaje się 
do cytowania]

Lesław, emeryt: Złotówka leci 
w dół jak szalona i zaraz wrócimy 
do milionów. Ja jeszcze pamię-
tam starą walutę. Nie sądziłem, 
że dożyję powtórki z rozrywki. 
A najgorsze, że sam na nich gło-
sowałem.

Anonimowy: A daj pani spo-
kój. Dom na kredyt kupiłem 
ogrzewany gazem – amortyzacji 
nie odliczę, na grzanie mnie nie 
stać, a na spłatę rat to teraz chyba 
trzeba będzie tak jak oni – kraść. 

Tomasz, licealista: Rodzice 
narzekają, sam nie robię zaku-
pów, więc się średnio orientuje, 
ale wiem, że bynajmniej kolawka 
podrożała i fajki.

(zebr. i opr. AM)

Co ludzie mówią: DROŻYZNA!

Kozucha kłamczucha 
Rząd hodował in  ację co najmniej od 2020 roku, bo na niej zarabiał. Teraz umywa ręce, 
szuka winnego i proponuje pseudotarcze, które nie rozwiążą problemu. 

Janusz Cichoń
– dr n. ekon., samorządowiec, wice-
minister fi nansów (2013-15), poseł 
na Sejm RP pięciu kadencji (PO), 

zastępca przewodniczącego Komisji 
Finansów Publicznych

·  ·  ·

fot. Karolina Grabowska / Pexels

Umieramy na potęgę
Polska nadal nie radzi sobie z covid. Ale nie tylko pandemia 
zbiera śmiertelne żniwo.

11 stycznia liczba o  ar co-
vid przekroczyła w Pol-
sce 100 tysięcy. Tylko 16 

krajów na całym świecie ma ich 
tyle lub więcej. Odsetek śmier-
telności z powodu wirusa Sars-
-Cov-2 na liczbę mieszkańców 
sytuuje nas w wymiarze global-
nym na 3 miejscu: zaraz po Peru 
i Brazylii. 

Jednocześnie nadal ogrom-
ne spustoszenie sieją w Polsce 
tzw. zgony nadmiarowe, czyli 
przekraczające liczbę normalnie 
oczekiwaną w danej porze roku 
lub okresie: od początku pande-
mii odnotowaliśmy ich już blisko 
180 tysięcy. W liczbie tej miesz-
czą się o  ary, poza covid, także 
spóźnionej diagnostyki innych 
chorób, braku dostępu do lecze-
nia lub jego niepodjęcia. Wśród 
krajów OECD Polska zajmuje 
drugie miejsce - po Meksyku - 
pod tym względem w przelicze-
niu na milion mieszkańców. 

To nie dziwi, zważywszy na 
pogłębiająca się zapaść polskiej 
służby zdrowia – zwłaszcza 
w zakresie specjalistycznej opie-
ki ambulatoryjnej oraz leczenia 
ratunkowego. Tu statystyki nie 
pozostawiają wątpliwości. Mię-
dzy 2005 a 2020 rokiem liczba 
zgonów na SOR-ach wzrosła 
z 6 tys. do ponad 15 tysięcy. Jed-
nocześnie w tym ostatnim roku 
drastycznie – bo aż o 20 % - spa-
dła liczba świadczeń udzielonych 
w ramach ambulatoryjnej opie-
ki specjalistycznej, największe 
spadki z tym zakresie odnoto-
wano w okresie tzw. lockdownu 
– tj. drugim i trzecim kwartale 
2020  r., szczególnie w odniesie-
niu endoskopowych zabiegów 
przewodu pokarmowego w wa-
runkach szpitalnych, których wy-
konano aż o 60% mniej! Za tymi 
liczbami kryje się dramatycznie 
duża grupa obywateli, która nie 
uzyskała specjalistycznej diagno-
zy bądź nie mogła kontynuować 
leczenia specjalistycznego, w tym 

np. nowotworów przewodu po-
karmowego, co w najbliższych la-
tach skutkować będzie wzrostem 
pacjentów onkologicznych w za-
awansowanych stadiach choroby. 

Dane GUS za 2020 rok, w któ-
rym zmarło 477,4 tys. osób, jasno 
pokazują, że covid jest istotną, 
ale nie główną przyczyną śmier-
ci Polaków w ostatnim okresie. 
Najwięcej o  ar zbierają choroby 
układu krążenia (178 748) i no-
wotwory (101 552 tys.), a także 
„objawy, cechy chorobowe i nie-
prawidłowe wyniki badań kli-
nicznych niesklasy  kowane 
gdzie indziej”. Statystyki pokazu-
ją także np. zaskakujący i niepo-
kojący wzrost zgonów spowodo-
wanych chorobami skóry i tkanki 
podskórnej w ostatnim okresie: 
o ile w roku 2010 takich śmierci 
zanotowano 57, w 2019 było ich 
już 492, a w 2020 r. – wg wstęp-
nych danych – 615. Oznacza to 
przyrost śmiertelności w ciągu 
dekady o ok. 978%, to jest bli-
sko 1000  procent! Wśród wo-
jewództw, gdzie zgonów z tych 
przyczyn było w 2019 roku naj-
więcej, znajdują się: woj. mazo-
wieckie (132) oraz woj. łódzkie 
(72) – w obu odsetek zgonów 
spowodowanych chorobami skó-
ry i tkanki podskórnej był zna-
cząco wyższy niż w pozostałych 
częściach kraju. Poseł Krzysztof 
Piątkowski wystosował w tej 
sprawie interpelację do ministra 
zdrowia, na bieżąco też pyta o za-
opatrzenie w leki przeciwko co-
vid szpitali w Łodzi i na terenie 
województwa oraz  nansowa-
nie i dostęp do poszczególnych 
świadczeń zdrowotnych. 

Z pierwszych szacunków wy-
nika, że w 2021 roku całkowita 
liczba zgonów w Polsce przekro-
czyła pół miliona, umarło nas 
o 40 tys. więcej niż rok wcześniej. 
Tak wysoka liczba zgonów ozna-
cza równocześnie spadek oczeki-
wanej długości życia – o 1,3 roku. 

(JW)

A miało być tak ŁADnie...
Nowy rok zszokował Pola-

ków nie tylko drastycz-
nymi podwyżkami ra-

chunków za gaz i prąd, ale także 
spektakularnym falstartem sztan-
darowego projektu partii rządzą-
cej. Falstart był podwójny i roz-
łożony na raty. Najpierw – tuż 
przez świętami – klapę zanotował 
rządowy portal informacyjny 
poświęcony Polskiemu Ładowi, 
który zawiesił się już kilka godzin 
po starcie. Podobnie niewydol-
na okazała się rządowa infolinia. 
Wcześniej rząd wydał 10 mln zł 
na promocję programu poprzez 
reklamy telewizyjne, prasowe 
i ulotki. Promowały jednak głów-
nie rząd, a nie rzetelną wiedzę 
o wprowadzanych zmianach. Do 
ludzi docierały tylko hasła – nie-
prawdziwe – że program jest naj-
większą obniżką podatków w hi-
storii oraz zapewnienia prezesa 
Kaczyńskiego – także dęte – że na 
zmianach stracą tylko „cwaniacy”. 
Kim są ci ostatni wg PiS-u okaza-
ło się już 1 stycznia, gdy mniejsze 

o kilkaset zł pensje dostali otrzy-
mujący je z góry nauczyciele. 
Rząd zrzucał winę za to najpierw 
na księgowych, potem na kadro-
wych, w końcu na media. Dopiero 
później przyznał, że była wyni-
kiem złej komunikacji i obiecał 
poszkodowanym wyrównanie. 

O szkodliwości Polskiego Ładu 
pisaliśmy na łamach „Posłańca” 
wielokrotnie: analizowali ją m.in. 
prof. Rosati, a także skarbnik Ło-
dzi, Krzysztof Mączkowski – bo 
oprócz podatników program bar-
dzo mocno uderza w samorządy. 
Ba, pracy nad projektem ustawy 
go wprowadzającym odmówiło 
Biuro Legislacyjne Sejmu, wska-
zując na ogrom zawartych w nim 
błędów. Mimo to rząd go prze-
forsował, bo spieszno mu było do 
zysków płynących z tej rzekomej 
obniżki podatków.

Pytanie więc kiedy, po prze-
prosinach za złą komunikację 
i zaniżone pensje, rząd przeprosi 
za cały Polski Ład i wyrządzone 
nim straty nam wyrówna.    (red.) 
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Str. 5PATRZ WŁADZY NA RĘCE

Mieszkanka lub miesz-
kaniec Łodzi, Koluszek 
czy Nowosolnej może 

sobie zadawać pytanie: po co mi 
ta Najwyższa Izba Kontroli? Ni-
gdy nie będę miał z nią kontaktu, 
nie uchwala prawa, którego muszę 
przestrzegać; nie wyda mi dowo-
du osobistego, czy prawa jazdy; 
ani nie wypłaci zasiłku. Siedzibę 
ma w Warszawie, a prezesa NIK 
wybiera parlament, a nie obywa-
tele. Można tak na to patrzeć, ale 
można inaczej...

PO PIERWSZE 
Każdy obywatel ma prawo zło-

żyć wniosek do NIK o kontrolę 
dowolnego organu administracji 
publicznej (rządowej lub samo-
rządowej). Wniosek taki musi 
być rozpatrzony, a obywatel musi 
dostać odpowiedź, czy taka kon-
trola będzie przeprowadzona. Jeśli 
decyzja jest negatywna, to musi 
być uzasadniona. Jako prezes NIK 
zdecydowałem o kilkunastu kon-
trolach z wniosków mieszkańców 
województwa łódzkiego, doty-
czyły np. ekranów akustycznych 
wzdłuż tzw. wschodniej obwodni-
cy Łodzi (autostrada A1) lub wy-
sypiska odpadów niebezpiecznych 
Eko-Boruta w Zgierzu.

PO DRUGIE
NIK jest bliżej obywatela niż 

się wielu osobom wydaje. Wnio-
ski można składać elektronicznie, 
albo w Delegaturze NIK w… Ło-
dzi, przy ul. Kilińskiego.

PO TRZECIE
NIK kontroluje prawidłowość 

wydawania naszych wspólnych 
pieniędzy. Wydatki dowolnego 
ministerstwa, np. zakup „respira-
torów widmo” od handlarza bro-
nią, to przecież pieniądze obywa-
teli zebrane w formie podatków. 
Gdyby nie kontrole NIK, marno-
trawiono by jeszcze więcej środ-
ków, niż się to dzieje obecnie. Nie-
stety. często pomimo negatywnej 
oceny NIK rządzący dalej trwo-
nią lub defraudują nasze wspólne 
pieniądze. W 2017 r. ogłaszałem 
(jako Prezes NIK) wnioski z kon-
troli Funduszu Sprawiedliwości 
podległego ministrowi sprawiedli-
wości Zbigniewowi Ziobro. Fun-
dusz ten miał pomagać o  arom 
przestępstw: poszkodowanym 
w wypadkach drogowych, o  arom 
przemocy domowej oraz służyć 

organizacji bezpłatnej pomocy 
prawnej. 4 lata temu ogłosiłem: 
„Z Funduszu Sprawiedliwości 
przekazano nielegalnie 25  milio-
nów złotych do CBA na... zakup 
systemów do podsłuchiwania 
obywateli (Pegasus), nie ma to nic 
wspólnego z pomocą obywate-
lom”. I co? I nic! Po 4 latach skala 
nieprawidłowości to już nie 25 mi-
lionów złotych, tylko 280 mln  zł! 
W kontroli z 2021 r. ujawniono, że 
np. wydano kilka mln zł na pro-
jekty badawcze takie jak „Trwałość 
związku małżeńskiego w Peru”. 
Pewnie myślą Państwo, że robię 
sobie żarty. Niestety, nie. Lista wy-
datków i ich celów jest po prostu 
przygnębiająca, jeśli pamięta się, 
ilu jest w Polsce potrzebujących 
lub ile pieniędzy brakuje na efek-
tywną organizację służby zdrowia 
w czasie pandemii. 

PO CZWARTE
Czy powyższe przykłady nie 

świadczą o braku sprawczości 
NIK? Nie, ponieważ NIK to nie 
organ administracyjny – nie wy-
daje decyzji; nie realizuje inwe-
stycji, np. budując drogi; nie jest 
też prokuraturą, która kieruje akt 
oskarżenia do sądu. To inne orga-
ny lub instytucje w oparciu o „Ra-
porty z kontroli” powinny podej-
mować odpowiednie działania. 

Po kontroli „Funduszu Spra-
wiedliwości” w 2017 r. skierowa-
łem wniosek do Rzecznika Dys-
cypliny Finansów Publicznych 
o ukaranie wiceministra sprawie-
dliwości, który nadzorował fun-
dusz, z uwagi na złamanie przez 
niego przepisów prawa. I co... i po 
cichu ukręcono łeb sprawie. De-
cydowały względy wyłącznie poli-
tyczne. Niestety, tak zapewne zda-
rzy się po raz kolejny, tym razem 
z wnioskami złożonymi przez NIK 
do prokuratury w ubiegłym roku. 
Żeby wierzyć, że minister spra-
wiedliwości i prokurator gene-
ralny w jednej osobie – Zbigniew 
Ziobro, przedstawi komuś zarzuty 
w związku z nieprawidłowościami 
w Funduszu Sprawiedliwości nad-
zorowanym przez ministra spra-
wiedliwości Zbigniewa  Ziobrę, 
trzeba być człowiekiem baaardzo 
dużej wiary. 

Ale są też inne przykłady. Efek-
tem kontroli, którą zleciłem na 
prośbę mieszkańców Łodzi, An-
drespola, Nowosolnej i Rzgowa 

było ujawnienie sfałszowania wy-
ników badań akustycznych i prze-
kroczenia norm hałasu wzdłuż 
odcinka autostrady A1 będące-
go wschodnią obwodnicą Łodzi. 
Kontrola NIK była tutaj kluczowa, 
bo wykazała, że istnieje potrzeba 
szybkiej budowy dodatkowych 
ekranów akustycznych, żeby 
mieszkańcy nie cierpieli z powo-
du przekraczania dopuszczalnych 
norm hałasu. W tej sprawie od 
początku wspierał mnie ówczesny 
wiceprezydent Łodzi Krzysztof 
Piątkowski. Dzisiaj, kiedy wiemy, 
że hałas jest nadmierny – skanda-
lem jest, że łódzki oddział Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
(instytucja rządowa), dalej nie bu-
duje ekranów. W tej sprawie pod-
jąłem interwencję, żeby wreszcie 
tę sprawę pozytywnie zakończyć 
dla mieszkańców. 

Także dzięki mojej decyzji 
o kontroli składowiska odpadów 
niebezpiecznych „Eko-Boruta 
w Zgierzu” pierwszy raz udało się 
szczegółowo przebadać to wysy-
pisko. Powołani biegli potwier-
dzili konieczność jego rekultywa-
cji w przyszłości, ale na szczęście 
stwierdzili, że na dziś nie stanowi 
ono zagrożenia dla czystości wód 
podziemnych wykorzystywanych 
dla zaspokajania potrzeb miesz-
kańców Łodzi i Zgierza. 

PO PIĄTE I OSTATNIE
NIK to taki ostateczny bez-

piecznik dla obywatela, który 
sprawdza, czy władza nie marno-
trawi naszych pieniędzy, a urzęd-
nicy prawidłowo wykonują swoje 
obowiązki. NIK robi to zarówno 
w sprawach ogólnopolskich, np. 
tzw. wyborów kopertowych, jak 
i w sprawach lokalnych, np. do-
brostanu zrozpaczonych miesz-
kańców domów przy autostradzie, 
którzy z powodu hałasu nie mogą 
spać w nocy. Istotne, że ma narzę-
dzia, żeby takie kontrole przepro-
wadzać.

Podsumowując, Najwyższa 
Izba Kontroli to jedna z tych in-
stytucji, która zawsze nie podoba 
się rządzącym, ale swoją pracę 
wykonuje dla nas wszystkich. My 
w Łodzi mieliśmy to szczęście, że 
NIK swoimi kontrolami starała się 
rozwiązywać także nasze lokalne 
problemy. Szanujmy tę instytucję 
i jej pracowników, bo ich praca jest 
dla nas ważna. 

NIK czyli bezpiecznik dla obywatela
Czy dla obywatela Najwyższa Izba Kontroli ma jakieś znaczenie?

Zrobieni w konia

To kompleksowe opro-
gramowanie szpiegują-
ce izraelskiej  rmy NSO 

GROUP, które umożliwia dostęp 
do funkcji i pełnej zawartości 
zainfekowanego urządzenia - od 
zdjęć i nagrań wideo, przez e-ma-
ile, SMS-y, listę kontaktów, aż po 
śledzenie lokalizacji, nagrywanie 
otoczenia smartfona w wersji 
audio oraz wideo. Zostało zaku-
pione przez CBA w 2017  roku 
(za 25 mln zł + 8 mln dla pośred-
nika), a ślady jego używania na 
terenie Polski od tamtego roku 
zidenty  kowali specjaliści z ka-
nadyjskiego Citizen Lab, co po-
twierdziło Amnesty Internatio-
nal. 

Ponieważ wicepremier Ka-
czyński zapewnia, że oprogra-
mowanie nie było używane 
do inwigilacji opozycji, należy 
założyć, że przypadkiem tylko 
shakowano nim telefon senatora 
Brejzy w okresie, gdy był szefem 
kampanii KO w 2019 r, że przez 
pomyłkę użyto je do inwigilacji 
mec. Giertycha, że wreszcie zu-
pełnie niechcący zainstalowano 
je na aparacie prok. Ewy Wrzo-
sek. Błądzić jest w końcu rzeczą 
ludzką, ostatnio często powtarza 
to premier Morawiecki, który 

z błądzenia uczynił już sztukę. 
Te omyłki kłócą się jednak 

nieco z drugim zapewnieniem 
premiera Kaczyńskiego, a mia-
nowicie, że system nadzoru nad 
stosowaniem tego typu środków 
w Polsce należy do najbardziej 
rygorystycznych w Europie. Od-
suwając na bok pytanie, skąd pre-
mier Jarosław może to wiedzieć, 
skoro nie wie nawet, jak działa 
elektroniczne konto, a miewa 
i problemy z poprawnym założe-
niem zegarka, przypomnijmy, że 
ten rygorystyczny nadzór spra-
wują m.in. panowie Kamiński 
i Wąsik. Ci sami, których sąd ska-
zał na trzy lata bezwzględnego 
więzienia z 10-letnim zakazem 
sprawowania funkcji publicz-
nych m.in. właśnie za nielegalne 
podsłuchy. Ułaskawił ich prezy-
dent Duda, a zaprosił do swojego 
rządu premier Morawiecki. 

Trochę trudno oprzeć się więc 
wrażeniu, że ktoś robi nas tu 
w konia i że ten koń nazywa się 
Pegasus. 

Złożyłem dwie interpelacje 
w tej bulwersującej sprawie, do-
magając się odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące m.in. skali inwigi-
lacji polskich obywateli. 

Krzysztof Piątkowski

·  ·  ·
Krzysztof Kwiatkowski

– prawnik, senator z Łodzi oraz 
powiatów łódzkiego wschodniego 

i brzezińskiego; Prezes NIK 
w latach 2013-2019

Widać ją w wielu ob-
szarach. Oczywiście, 
najbardziej uderza-

jąca jest w odniesieniu do po-
lityki oświatowej, szkolnictwa 
wyższego i nauki. Już samo po-
łączenie ministerstw nauki i edu-
kacji i wrzucenie ich do jednego 
worka jest wyrazem pogardy 
wobec obu nich jednocześnie. 
Jednak tzw. pakiet wolnościo-
wy ministra Czarnka, czyli pro-
jekt nowelizacji Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, 
trąca średniowieczem i zakrawa 
na ponury żart. Zrównano w nim 
naukowe twierdzenia z mniema-
niami i światopoglądem. Wol-
ność słowa i badań naukowych 
na uczelniach oraz w PAN może 
być zachowana w ramach obec-
nego prawa. Natomiast regula-
cje proponowane przez ministra 
będą prowadzić do przeniesienia 
wojen kulturowych z przestrze-
ni publicystycznej na przestrzeń 
akademicką, gdzie nagle znaj-
dzie się miejsce dla np. antysz-
czepionkowców, kreacjonistów 
czy antysemitów i zwolenników 
spisków masońskich. Nauki hu-
manistyczne mają swoje proce-
dury i metodologię badań, to 
nie – wbrew mniemaniom pana 
Czarnka - luźne światopoglądy 
i mniemania właśnie. 

Antynaukowość rządu widać 
szerzej w odniesieniu także do 
kolejnych manipulacji przy tzw. 
liście punktowanych czasopism 
naukowych. W oparciu o nią ma 
być dokonana ewaluacja uczel-
ni. Stara lista był już zmieniana 
przez ministra Czarnka w roku 
ubiegłym. Prawo ma działać 
wstecz, bo naukowcy publikowa-
li w 2021 r., nie będąc pewnymi 

punktacji. Kuriozalne jest np. 
awansowanie już po raz drugi 
dwumiesięcznika „Przegląd Sej-
mowy” ze 100 do 140 punktów. 
To punktacja najlepszych czaso-
pism światowej ligi! Może zna-
czenie ma fakt, że w tym piśmie 
publikują zarówno sam minister 
Czarnek, jak i posłowie czy do-
radcy PiS. Nie mówiąc o tym, że 
redaktorem naczelnym jest przy-
jaciel ministra z Lublina

Zasadniczo w tej antynauko-
wości rządów PiS wyraźnie 
uwydatnia się antycywilizacyjna 
przypadłość tej formacji: to tzw. 
tupolewizm, czyli pogarda dla 
procedur, co jest wręcz krymi-
nalne w przypadku pandemii. 
Rząd nie słucha w ogóle Rady 
Medycznej, ukrywa dane epide-
miologiczne, miesza obywate-
lom w głowach, mizdrzy się do 
antyszczepionkowców. Anty-
naukowość, bezprawie i bezpro-
ceduralność. 

Jarosław Płuciennik
– prof. humanistyki, kulturoznawca,

literaturoznawca, były prorektor
ds. kształcenia UŁ

·  ·  ·

Antynaukowość rządu PiS

Mimo początkowych zaprzeczeń członków rządu i poli-
tyków PiS, wicepremier ds. bezpieczeństwa przyznał, że 
polskie służby dysponują systemem inwigilacji Pegasus.
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Str. 6 W ŁODZI I REGIONIE

W nowym roku łodzianie będą podróżować z PKP Intercity 
gorzej, dłużej i drożej.

Jedzie pociąg z daleka... 
ale nie do nas

Jak wykorzystać centralne po-
łożenie Łodzi i regionu w Pol-
sce? Co powinniśmy zrobić, 

żeby inwestorzy chcieli lokować 
tu inwestycje i tworzyć miejsca 
pracy? W latach 90. ub. wieku te 
pytania zadawało wielu polityków 
odpowiedzialnych za losy miesz-
kańców naszego województwa. 
Odpowiedź pojawiła się szybko. 
Musimy wyeliminować główną 
barierę – fatalną infrastrukturę 
drogową i kolejową. Równie szyb-
ko okazało się, że trudno wygo-
spodarować miliardy potrzebne 
na ten cel. Widać to wyraźnie, gdy 
porównamy środki budżetowe 
przeznaczane na drogi na począt-
ku zmian ustrojowych. W pierw-
szych 3 latach po transformacji 
było to odpowiednio 300 mln, 
300 mln i 400 mln zł. Łącznie 
przez trzy lata 1 mld zł - głównie 
na utrzymanie (łatanie dziur, wy-
mianę nawierzchni, malowanie 
pasów)... Przez całą dekadę lat 
90. wydaliśmy na drogi mniej niż 
w jednym 2008 roku, gdy wiel-
kość nakładów osiągnęła 13,6 mld 
zł. W rekordowym 2011 roku na 
drogi poszło już prawie 27 mld 
zł. Kluczowe znaczenie miało tu 
przystąpienie Polski do UE, do-
stęp do europejskich funduszów 
spójności oraz zdobycie doświad-
czeń przez administrację drogową 
i  rmy budowlane.

A 1 CZYLI PIERWIOSNEK
Kierowcy wiedzą, że pierwszy 

odcinek autostrady w Łódzkiem 
powstał w latach 1978-89 – był to 
fragment A1 do Piotrkowa Try-
bunalskiego. Praktycznie już go 
nie ma, właśnie kończy się jego 
przebudowa. W zamian powstały 
3 pasy w każdym kierunku i nowe 
obiekty inżynieryjne. Po wielu 
latach przygotowań kolejną auto-
stradową zdobyczą była A2 Stry-
ków-Konin oddana do eksploata-
cji w 2006 r. Okazało się jednak, 
że ruch przekierowany do Stryko-
wa wymaga pilnych działań i już 
2 lata później A2 przedłużono, 
wyprowadzając ruch poza mia-
sto. W ten sposób Łódź uzyskała 
północną obwodnicę, a w kolej-
nych latach wygodną i bezpieczną 
autostradę do Warszawy. Można 
było nią dojechać do stolicy już 
w 2012 r.

Jednocześnie rozpoczęły się 
zabiegi o ratowanie procesu in-
westycyjnego w trybie partner-
stwa publiczno-prywatnego dla 
odcinka A1 Stryków-Pyrzowice. 
Po ostatecznym wycofaniu się 
potencjalnych inwestorów samo-
dzielnie przygotowaliśmy projekt 
i przetargi dla odcinka Stryków-
-Tuszyn. Na cały odcinek Stry-
ków-Pyrzowice w ówczesnej per-
spektywie budżetowej nie było już 
środków (10 mld zł), ale znaleźli-
śmy dość, by rozpocząć budowę 
pierwszego etapu, tj. wschodniej 
obwodnicy Łodzi. Dzięki temu 
autostrada A1 na odcinku Stry-
ków-Tuszyn od 2016 r. służy kie-
rowcom i gospodarce.

UPRAGNIONY PIERŚCIEŃ
Rozpoczęła się też budowa A1 

Stryków-Toruń w systemie trady-
cyjnym. Od 2014 r. można już nią 
dojechać nad morze. Jednocześnie 
realizowaliśmy ważne obwodnice: 
Opoczna, Bełchatowa i Wielunia 
i drogi ekspresowe. Rozpoczęła 
się przebudowa S8 na odcinku 
Warszawa - Piotrków Trybunal-
ski i prace projektowe na odcinku 
Łódź-Wrocław. Po oddaniu do 
ruchu tego ostatniego powstała 
południowa obwodnica Łodzi, 
a Pabianice, Łask, Zduńska Wola, 
Sieradz, Złoczew i Wieruszów 
zyskały nowe atrakcyjne tereny 
inwestycyjne. Dzięki temu wybu-

dowano nowe zakłady produk-
cyjne, np. Tubądzin w Sieradzu 
i centra logistyczne, projektowany 
jest też duży węzeł intermodalny 
w Zduńskiej Woli-Karsznicach, 
a także kolejne przedsięwzięcia.

Dopiero po przesądzeniu loka-
lizacji S8 można było rozpocząć 
projektowanie i budowę zachod-
niej obwodnicy Łodzi - S14. 1/3 
tej trasy (obwodnica Pabianic) 
już istnieje, prace budowlane na 
pozostałym odcinku trwają. Po 
oddaniu do ruchu S14 Łódź bę-
dzie pierwszym wielkim miastem 
w kraju z pełnym pierścieniem 
autostradowym. Powstanie kom-
pletna obwodnica. 

CO DALEJ?
Ważne, by teraz wykorzystać 

stworzony potencjał infrastruktu-
ry drogowej. Na połączenie z wę-
złem na S14 czeka lotnisko im. 
Władysława Reymonta. Przystę-
pujemy też do realizacji drugiego 
etapu Trasy Łódź-Górna. Warto 
też przebudować połączenia in-
nych miast z drogami szybkiego 
ruchu, co poprawi atrakcyjność 
inwestycyjną naszego regionu. 
Ogrom pracy został zrobiony, ale 
przed nami jeszcze sporo wyzwań. 
Mamy do zbudowania i dokoń-
czenia kolejne ważne drogi szyb-
kiego ruchu. W 2022 r. powinna 
być ukończona cała autostrada 
A1. Czeka na ustalenie przebiegu 
droga ekspresowa S12 (Radom-
-Opoczno-Piotrków), która utwo-
rzy południową obwodnicę Piotr-
kowa Trybunalskiego i połączy 
się z autostradą A1. Trwają prace 
lokalizacyjne drogi ekspreso-
wej S74 z Kielc przez Opoczno 
i Tomaszów Mazowiecki do węzła 
Łódź Południe na A1. Powstanie 
wówczas przedłużenie S8 i kolej-
ne stolice powiatów otrzymają 
dogodne połączenie ze stolicą 
województwa. Równocześnie roz-
budowywana winna być sieć dróg 
wojewódzkich i lokalnych. 

Jak widać sporo jeszcze jest do 
zrobienia. Czy sprosta temu obec-
ny rząd? Patrząc na rozwiązania 
zastosowane w przypadku S-14 
i niechęć do Łodzi, wątpię. Słowo 
„drogi” idzie z PiS-em w parze 
głównie jako przymiotnik. 

By wszystkie drogi prowadziły do Łodzi
Rozwój sieci dróg i autostrad ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego miasta. 

·  ·  ·
Cezary Grabarczyk 

– poseł na Sejm RP sześciu kaden-
cji, przewodniczący Regionu PO 
w Łódzkiem, w latach 2007–2011 

minister infrastruktury

W połowie grudnia ubie-
głego roku zaczął obo-
wiązywać nowy rocz-

ny rozkłady jazdy PKP Intercity. 
Zgodnie z zapowiedziami prze-
woźnika miał on zapewnić m.in. 
krótsze podróże na kolejnych 
trasach, poprawę połączeń oraz 
coraz wyższy komfort podróżo-
wania. I na zapowiedziach się 
skończyło, bo w samym rozkła-
dzie wprowadzono wiele zmian 
niekorzystnych dla mieszkańców 
Łodzi i województwa łódzkie-
go. Znacznie pogorszyła się dla 
naszego regionu siatka połączeń 
dalekobieżnych, Łódź straci-
ła m.in. połączenie z morzem, 
jesteśmy też jedynym dużym 
miastem w Polsce, które nie ma 
połączeń międzynarodowych. 
Zlikwidowano kursy linii Karpa-
ty i Karkonosze przez Łódź, co 
pozbawiło łodzian bezpośred-
niego połączenia z Jelenią Górą 
i Szklarską Porębą i zmniejszy-
ło liczbę porannych połączeń 
do Gdyni i Zakopanego. Po 
wprowadzonych zmianach sto-
lica województwa i trzecie pod 
względem liczby mieszkańców 
polskie miasto ma tylko jedno 
bezpośrednie połączenie do Za-
kopanego – z wyjazdem po godz. 
16.00 i przyjazdem na miejsce po 
godz. 22.00, co zwłaszcza w okre-
sie zimowych wyjazdów stanowi 
wybitnie dużą niedogodność. 

Interpelację do ministra in-
frastruktury w tej sprawie wy-
stosował poseł Krzysztof Piąt-
kowski, pytając, dlaczego nowy 
rozkład defaworyzuje Łódź i jej 
mieszkańców i apelując o jego 
zmianę. Głośno protestowali 
także radni miejscy Platformy 
Obywatelskiej: Mateusz Walasek 
oraz Marcin Hencz, wskazując 
nieracjonalność tych rozwiązań 
i niewykorzystany ciągle poten-
cjał Dworca Łódź–Fabryczna. 

Niestety, to niejedyna przykra 
niespodzianka, która czeka ło-
dzian na dworcach. Od połowy 
stycznia z uwagi na wzrost cen 
energii, PKP Intercity wprowa-
dziła znaczące podwyżki biletów 
kolejowych. Obowiązują w całej 
Polsce, ale szczególnie dotkliwe 
będą dla łodzian dojeżdżających 
do pracy na trasie Łódź–War-
szawa. Dodatkowo spółka zli-
kwidowała ofertę promocyjną 
„Bilet taniomiastowy”, dzięki 
której przejazdy na tej linii były 
tańsze niż wynikałoby to z liczby 
kilometrów. W rezultacie za bilet 
do stolicy zapłacimy aż o 10 zło-
tych, czyli o ponad 30%, więcej! 
To o połowę drożej niż w pocią-
gach Polregio i Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej, która notabene 
szybciej dojeżdża do Warszawy. 
Niestety, jeździ tam tylko w piąt-
ki oraz weekendy. 

(AM)
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Co lata rządowi? 
W 2015 r. decyzją Anto-

niego Maciarewicza ze-
rwano wynegocjowany 

wcześniej kontrakt na zakup 50 
śmigłowców wielozadaniowych 
H225M Caracal dla polskiego 
wojska. Z tego powodu Skarb 
Państwa w grudniu ub. roku pod-
pisał ugodę z koncernem Airbus, 
która będzie kosztowała polskie-
go podatnika 80 mln zł. 

O ironio, na tę spłatę – za 
niekupione maszyny! - złożą się 
także mieszkańcy Łodzi i regio-
nu, które są bezpośrednio po-
szkodowane zerwaniem przez 
rząd PiS umowy. Zgodnie z nią 
Airbus miał zbudować w Woj-
skowych Zakładach Lotniczych 
nr 1 w Łodzi co najmniej 50 
śmigłowców. Zobowiązał się też 
do zatrudnienia bezpośrednio 
i u podwykonawców kilku tysięcy 

pracowników. Wartość kontrak-
tu opiewała na ponad 13 mld zł, 
z czego w ramach off setu duża 
część miała wrócić do Łodzi 
w postaci inwestycji. Jego niepod-
pisanie przez rząd PiS oznacza za-
tem dla Łodzi i regionu ogromną 
i wymierną stratę w postaci utraty 
obiecywanych miejsc pracy, in-
westycji oraz zysków. 

Przeciwko tym bulwersującym 
ustaleniom protestowali poseł 
Krzysztof Piątkowski oraz radni 
Marcin Bugajski i Mateusz Wa-
lasek, którzy przypominają, że na 
irracjonalnych ruchach PiSu traci 
także polska armia, bo nowych 
śmigłowców jak nie było, tak nie 
ma, a zakupy dla wojska robione 
są w ilościach homeopatycznych.

Caracale – nie. Kara? Tak. 
80 mln naszych pieniędzy w tę czy 
tamtą? To lata rządowi.            (red.) fo
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Mnogość zaplanowanych 
remontów i moderni-
zacji dróg i ulic w mie-

ście, w tym osiedlowych, nie po-
zwala omówić ich tu wszystkich. 
Skupię się na najważniejszych 
inwestycjach, które mają charak-
ter ponadlokalny - o inne można 
zapytać radnych bądź sprawdzić 
na stronie Urzędu Miasta. 

PÓŁNOC I CENTRUM
Rozpoczynając od półno-

cy miasta,  nalizowana będzie 
zbliżająca do końca przebudo-
wa Traktorowej. Planowana jest 
też wymiana nawierzchni na 
odcinku Aleksandrowskiej od 
Szczecińskiej do granicy miasta. 
Na pozostałym odcinku ulicy 
remontować będziemy torowi-
sko tramwajowe. W tym roku 
ma też rozpocząć się przebudo-
wa ul.  Krakowskiej. Po długich 
przygotowaniach ruszyła wy-
czekiwana przebudowa Wojska 
Polskiego, trwać będzie cały 
2022 rok, a także następny. 

W centrum kontynuowane 
będą prace związane z rewitali-
zacją. Najbardziej zaawansowana 
jest przebudowa ul. Ogrodowej 
i Północnej, gdzie wykonawca 
rozpoczął już prace. W zależno-
ści od przetargów mogą wystar-
tować w tym roku przebudowy 
ul.  Legionów i placu Wolności. 
Wszystkie te inwestycje będą re-
alizowane w latach 2022–2023. 

W kontekście łódzkich dróg 
nie sposób, oczywiście, pominąć 
budowy tunelu średnicowego. 
Co prawda, jest to inwestycja 
kolejowa, ale w istotnym stop-
niu wpływa także na ruch na 
łódzkich drogach. W miarę po-
stępów prac oprócz zamknięć na 
ul. Zielonej pojawi się zamknię-
cie dla ruchu samochodowego al. 
Kościuszki – Zachodniej. Ruch 
tramwajów i pieszych zostanie 
utrzymany. 

A NA POŁUDNIU…
Do połowy tego roku po-

trwa mocno już zaawansowa-
na przebudowa ul. Obywatel-
skiej. Przez cały 2022 r., a także 
w roku następnym trwać będzie 
etapami rozbiórka i odbudowa 
wiaduktów kolejowych na ul 
Przybyszewskiego. Do tego roz-
poczną się też prace remontowe 
na tej ulicy między pl. Reymon-
ta a ul.  Kilińskiego. Z końcem 

2022 r. zakończy się natomiast 
remont drugiego wiaduktu na 
ul. Dąbrowskiego. Miasto będzie 
się też starało rozpocząć remont 
Śmigłego–Rydza od Przybyszew-
skiego do Dąbrowskiego, ale tu 
czekają jeszcze pewne procedury. 

NIEROZWIĄZANE WĘZŁY
Jak widać z tego pobieżnego 

i niepełnego przeglądu - na miej-
skich drogach „będzie się działo”. 
Gorzej sprawa ma się z oczeki-
wanymi dojazdami do autostrad 
i ekspresówek. Zaciążyła na tym 
przede wszystkim decyzja rządu 
PiS o budowie S14 w kalekiej for-
mie – bez części węzłów lub z ich 
ograniczonymi funkcjami. Naj-
większy z punktu widzenia Łodzi 
problem to węzły Aleksandrów 
Łódzki i Łódź Teo  lów (używam 
tu ich nazewnictwa z pierwotne-
go projektu, bo rząd, zapewne po 
to, by przykryć swoje niszczące 
działania, zaczął nawet kombi-
nować z nazwami węzłów). Ten 
pierwszy powstaje w ograni-
czonej formie, bez możliwości 
podłączenia do niego łącznika 
z Łodzi, który byłby przedłuże-
niem al. Włókniarzy. Miasto nie 
może sobie pozwolić na budo-
wę drogi, która kończyłaby się 
w polu, ale cały czas pas na jej 
budowę zostawia w oczekiwa-
niu na zmianę stanowiska rządu. 
W sprawie węzła Łódź Teo  lów 
sytuacja jest jeszcze bardziej ku-
riozalna – rząd uznał najpierw 
ten węzeł za zbędny, a potem po-
stanowił zbudować zjazd jedynie 
w stronę Aleksandrowa. Pewną 
iskierkę nadziei daje ostatnia 
decyzja rządu wsparcia przebu-
dowy ul.  Szczecińskiej w celu 
doprowadzenia ruchu w pobli-
że węzła. Miejmy nadzieję, że 
władza centralna wywiąże się 
z podpisanego z Łodzią porozu-
mienia i wybuduje biegnący już 
poza granicami Łodzi łącznik tej 
ulicy z węzłem. Sama budowana 
przez rząd S14 też ma opóźnie-
nie, choć można założyć, że odci-
nek pomiędzy węzłem Łódź Teo-
 lów a węzłem Lublinek zostanie 

otwarty w II połowie 2022 r.
Lepiej wygląda sytuacja z bu-

dową przedłużenia Trasy Górna 
do węzła Łódź Górna na A1. Tu 
rozstrzygnięto już prowadzony 
przez Łódź przetarg na prace 
w granicach miasta. Po stronie 
województwa zostały jeszcze 
drobne formalności związane 
z przetargiem na ich część poza 
granicami Łodzi, ale można za-
łożyć, że w pierwszym kwartale 
2022 r. zaczną się prace. Termin 
wykonania to koniec 2023 r.

Niestety, brak działań ze stro-
ny rządu uniemożliwia prace 
na dojeździe do węzła Brzeziny, 
czyli obwodnicy Nowosolnej. Co 
prawda, padały liczne deklaracje 
w tym względzie, ostatnio jednak 
rząd się z nich wycofał. 

Łódzki samorząd zatem, 
mimo ograbiania go z pieniędzy 
przez rząd, będzie w tym roku 
budował całkiem sporo. Dobrze 
by było, gdyby poszły za tym in-
westycje centralne, bo w kwestii 
węzłów autostradowych i ich ob-
sługi PiS traktuje Łódź gorzej niż 
po macoszemu.

Remonty ulic w 2022

·  ·  ·
Mateusz Walasek 

– radny miejski (od 2006 r.), 
przewodniczący Klubu Radnych KO 

w Radzie Miejskiej w Łodzi

Ten rok będzie ob  tował w kolejne inwestycje drogowe 
w Łodzi. Docelowo poprawią jakość komunikacji zbiorowej 
i indywidualnej.

Dokończenie ze str. 1
Nie ma obszaru działalności, 

którego drożejąca energia, pali-
wo, szalejąca in  acja nie dotykają. 
Budżety miast mogą zniwelować 
te koszty tylko do pewnego cza-
su. W Łodzi przez wiele miesięcy 
utrzymywaliśmy ceny miejskich 
usług na niskim poziomie. Ale cze-
ka nas najtrudniejszy rok po po-
nad trzech dekadach od przemian 
ustrojowych. W 2022 roku nie 
damy już rady uniknąć podwyżek 
czynszów za mieszkania komu-
nalne, cen biletów MPK, opłat za 
żłobki, bilety do muzeów, teatrów, 
galerii, na baseny czy lodowiska. 
W ten sposób chociaż częściowo 
pokryjemy rosnące koszty i presję 
płacową. A to kolejne wyzwanie, 
z którym w dużej skali mierzą się 
samorządy. Wszechobecna droży-
zna potęguje i tak rosnące oczeki-
wania co do wynagrodzeń. Skoro 
z miesiąca na miesiąc ludzi stać 
na coraz mniej, muszą zarabiać 
więcej, żeby móc się utrzymać. To 
jasne. Dla samorządu takiego jak 
Łódź oznacza to jednak koniecz-
ność podniesienia wynagrodzeń 
kilku tysiącom osób pracującym 
w sektorze publicznym. I daliby-
śmy radę, gdyby nie rabunkowa 
polityka PiS. 

WSZYSCY ZAPŁACIMY 
ZA POLSKI ŁAD 

Bo rząd nie tylko nie prze-
kazuje samorządom pełnej wy-

sokości należnej im subwencji 
oświatowej, ale teraz obciąża nas 
dodatkowo kosztami swoich „re-
form”. A Polski Ład to tylko po-
zorne dawanie – takie, za które 
obdarowany będzie musiał zapła-
cić – i to z nawiązką. Dla Łodzi 
oznacza kolejne miliony złotych 
mniej należnych nam przycho-
dów z podatków. Kolejne, bo jeśli 
zsumujemy to z ponad miliona-
mi złotych mniejszej niż należna 
subwencji oświatowej, to mówi-
my o miliardzie złotych mniej 
w kasie miasta. O MILIARDZIE. 
To niemal jedna piąta całego na-
szego budżetu. I nie są to pienią-
dze zabrane jakiemuś abstrakcyj-
nemu samorządowi. To pieniądze 
zabrane wspólnocie obywateli, 
wszystkim łodzianom, każdemu 
z nas. 

Przygotowując budżet ze świa-
domością dziury spowodowanej 
przez „Pisi Ład” i okradanie nas 
z subwencji oświatowej, mu-
sieliśmy zaplanować podwyżki 
opłat za usługi świadczone przez 
miejskie spółki. W przypadku 
MPK podwyżki uwzględnią tylko 
wzrost opłat za prąd i paliwo oraz 
wzrost kosztów wynagrodzeń, 
a i tak wyniosą 32  proc. I taką 
podwyżkę zapisaliśmy w budże-
cie na ten rok.

Polski Ład to także mniejsze 
inwestycje w rozwój naszego mia-
sta. Mniej remontów ulic, szkół, 
kamienic, mieszkań komunal-

nych. Mniej nowej zieleni, mniej 
nowoczesnego transportu, mniej 
zmodernizowanych torowisk, 
mniej odnowionych szkół. To 
mniej pieniędzy na opiekę spo-
łeczną, na nasze dzieci i naszych 
seniorów. 

Polski Ład to w rzeczywisto-
ści Chaos i Drożyzna. To drenaż 
miejskich kas w jednym celu – 
kupienia przez PiS głosów przy 
urnach. Ale rozdawnictwo napę-
dza in  ację i rozdawane przez PiS 
pieniądze są warte coraz mniej, 
taka jest właśnie cena bezprawia 
i niesprawiedliwego traktowania 
obywateli. I PiS tę cenę w końcu 
zapłaci. 

Wojciech Rosicki
– Sekretarz Miasta Łodzi

·  ·  ·

Miliard zabrany Łodzi

Niebezpiecznie w Bedlnie, 
nieprzejezdnie w Andrzejowie
Mieszkańcy Bedlna (pow. 

kutnowski) od lat ape-
lują o poprawę bez-

pieczeństwa na odcinku drogi 
krajowej nr 92 przebiegającym 
przez ich miejscowość, gdzie 
brak stosownych zabezpieczeń 
w formie choćby sygnalizacji 
świetlnej zbiera od lat tragicz-
ne żniwo w postaci wypadków, 
w tym śmiertelnych. Domagają 
się instalacji sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu, wytyczenia 
trzeciego pasa na „92” w kierun-
ku Janowa i budowy przejścia dla 
pieszych przy sklepie Dino. Na 
podpisaną przez kilkaset osób 

petycję skierowaną do GDDKiA 
w tej sprawie otrzymali odpo-
wiedź, że inwestycja znalazła się 
w planie prac na odległej, 365. 
pozycji. Poseł Krzysztof Piąt-
kowski zaapelował do minister-
stwa o przychylenie się do próśb 
mieszkańców i w grudniu ub. 
roku otrzymał zapewnienie, że 
zadanie „doświetlenia przejść 
dla pieszych oświetleniem dedy-
kowanym” w m. Bedlno, zostało 
ujęte na liście zadań przewidzia-
nych do realizacji w ramach Pro-
gramu Bezpiecznej Infrastruktu-
ry Drogowej 2021 – 2024.

Pilną potrzebą jest także bu-

dowa bezkolizyjnych przejaz-
dów w ciągu ulic Malowniczej 
oraz Transmisyjnej/Hetmańskiej 
w Łodzi, w przecięciu z linią 
kolejową nr  17. Duże wzmoże-
nie ruchu kolejowego na tej linii 
skutkuje praktycznie komunika-
cyjną blokadą łódzkiego osiedla 
Andrzejów oraz utrudnionym 
dojazdem do miejscowości po-
łożonych dalej. Poseł Krzysztof 
Piątkowski spotkał się z miesz-
kańcami osiedla, wystosował 
dwie interpelacje oraz pismo do 
spółki PKP i będzie podejmował 
kolejne działania w tej sprawie. 

(red.)
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Jak szkoła ma być uczącą się 
wspólnotą nowoczesnej edu-
kacji, skoro wciąż obowiązuje 

w niej posłuszeństwo dyrektorów 
szkół wobec kuratorium oświaty, 
nauczycieli wobec dyrektorów 
szkół, „małych” uczniów wobec 
„wielkich” pedagogów, słabszych 
wobec silniejszych, podwład-
nych wobec zwierzchników? 
Po 32 latach budowania państwa 
prawa na zasadach ustroju de-
mokratycznego już tylko oświa-
ta opiera się jego procesom, 
ale i prawo zostało w nim zin-
strumentalizowane politycznie 
przez partię władzy. Wydaje się 
to wręcz nieprawdopodobne, że 
instytucje powszechnego kształ-

cenia, które powinny być kołem 
napędowym przemian społecz-
no-ustrojowych i kulturowych, 
stają się inhibitorami reform, 
czynnikiem opóźniającym za-
istnienie zmian. Pomimo prze-
słanek prawnych, jakie udało się 
wprowadzić do ustawodawstwa 
oświatowego w III RP, ogromny 
wysiłek i podziemna walka czo-
łowych przedstawicieli świata 
kultury, nauki i edukacji w okre-
sie PRL nie zostały właściwie 
wdrożone w życie. 

SZKOŁA STRACHU
Akceptowana i wdrażana 

przez obecną formację politycz-
ną zasada zwiększania poziomu 
autokratyzmu władzy, zastrasza-
nia nauczycieli, dyscyplinowania 
uczniów i wycofywania się z do-
tychczasowych reform o charak-
terze nie tyle liberalnym, co wa-
runkowanych rozwojem nauki, 
tra  a w podzielonej Polsce na 
podatny grunt. Nie jest bowiem 
prawdą, że w ciągu trzech dekad 
transformacji ustrojowej doszło 
w polskiej oświacie do rozprzę-
żenia systemu wartości, anar-
chizacji uczniów czy zaniedbań 
dydaktyczno–wychowawczych. 
Nie przypominam sobie, by któ-
rakolwiek z ekip rządzących tak 
właśnie formułowała naczelne 
przesłanki i cele swojej polityki 
oświatowej, jak czyni to władza 
obecna. Polska szkoła jeszcze nie 
wyszła z pozostałości po syste-
mie totalitarnym okresu PRL, 
a już powraca do rozwiązań or-
ganizacyjnych żywcem z niego 
wziętych, choć osadzonych w od-
miennym systemie wartości. 

WSZYSTKO O WAS BEZ WAS
Współczesna polska szkoła 

jest społecznością pozornie soli-
darną, gdyż częściej jednoczy ją 
strach i przymus, pozór i nuda, 
wypalenie zawodowe nauczycieli 
i zniechęcenie uczniów do ucze-
nia się, aniżeli autentyzm działań, 
dobra wola, profesjonalizm oraz 
wspólnota ludzkich serc i su-
mień. O ile wcześniej nauczyciele 
i dyrektorzy szkół często hamo-
wali przenikanie do szkół demo-
kracji, uważając, że nie są one do 
tego powołane, o tyle teraz będą 
angażowani na rzecz autokracji 
i indoktrynacji. Nadal o sprawach 
uczniów stanowić się będzie bez 
ich aktywnego i rzeczywistego 
udziału (o nich bez nich), lek-
ceważąc także najważniejszych 
rzeczników ich interesów i po-
trzeb, jakimi są rodzice. Ci bo-
wiem też mają niewiele w szkole 
do powiedzenia poza przyzwole-
niem (czyt. ukrytym naciskiem) 
władzy na materialne ratowanie 
instytucjonalnego ubóstwa i nę-
dzy infrastrukturalnej w szkole 
publicznej. Nauczyciele nie uzy-
skali samorządności własnej 
grupy zawodowej, naiwnie li-
cząc na załatwienie ich spraw 
przez związki zawodowe oraz 
nieskutecznie prowadzone akcje 
strajkowe. Najlepsi, najbardziej 
wrażliwi, krytyczni i kreatywni 
pedagodzy będą mogli odejść ze 
szkół na wcześniejsze emerytury, 
by swoją postawą nie denerwo-
wać władzy. Niska płaca skutkuje 
niską motywacją, a zatem (prze-)
trwaniem w zdewastowanym 
przez Annę Zalewską systemie 
szkolnym.

W 2018 r. z inicjatywy 
Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczy-

cieli i Kształcenia Praktycznego, 
we współpracy z  rmą Microso , 
rozpoczęto projekt Łódzka Szko-
ła w Chmurze. W jego ramach 
uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy łódzkich szkół dostali dar-
mowy dostęp do pakietu biurowe-
go Offi  ce 365. Ten krok pozwolił 
zastąpić często kilkunastoletnie 
oprogramowanie nowszą wersją, 
poprawił jakość lekcji informaty-
ki, zarówno z perspektywy ucznia 
jak i nauczyciela, ułatwił wymia-
nę informacji wewnątrz placówek 
oświatowych, a także zapewnił 
uczniom, niezależnie od ich sta-
tusu majątkowego, dostęp do nie-
zbędnych we współczesnej edu-
kacji programów takich jak Word 
czy Power Point.

25 marca 2020 r., gdy na mocy 
decyzji resortu edukacji wszystkie 
szkoły – po zaledwie 9–dniowym 
okresie przygotowawczym – roz-
poczęły naukę w trybie zdalnym, 
w systemie edukacji zapanował 
chaos. Oczywiście, nie ominął 
też placówek łódzkich. Jednak 
dzięki ogólnej dostępności pakie-
tu Offi  ce oraz temu, że zarówno 
uczniowie jak i nauczyciele byli 
już z nim obeznani, duża część 
łódzkich placówek szybko zdołała 
wypracować rozwiązania i stan-
dardy pozwalające na usystema-
tyzowanie i ułatwienie edukacji 
zdalnej. Kiedy większość polskich 
uczniów musiała lawirować mię-
dzy najróżniejszymi formami 
e-lekcji, w zależności od zdolno-
ści i pomysłu danego nauczyciela, 
w Łodzi świeżo przeszkoleni dy-
rektorzy i pedagodzy relatywnie 
szybko dostosowali swoje szkoły 
do nowej sytuacji. 

Łódzkie CDNiKP również nie 
próżnowało. Gdy stało się jasne, 
że nauka zdalna obecna będzie 
w systemie edukacji przynajmniej 
do końca pandemii, wykorzystało 
stworzoną na potrzeby Łódzkiej 
Szkoły w Chmurze infrastruktu-

rę, aby pomóc tym nauczycielom 
i uczniom, którym trudniej było 
odnaleźć się w wirtualnej rzeczy-
wistości. Organizowało szkole-
nia dla pedagogów, dostarczało 
uczniom materiały mające po-
móc w nauce do egzaminów.

W XXI wieku system edukacji 
musi być elastyczny, innowacyjny 
oraz otwarty na zmiany, ucznia 
i na świat. Takiego systemu nie 
stworzą zastraszeni dyrektorzy, 
niezdolni do podejmowania ini-
cjatyw z obawy przed kuratorem 
i prokuraturą oraz źle opłacani 
nauczyciele przytłoczeni spra-
wami administracyjnymi i po 
uszy zagrzebani w papierach. Za 
to, jak pokazuje przykład Łodzi, 
mogą go stworzyć niezależne 
samorządy, które nie boją się in-
nowacji i są bliżej nauczyciela, 
ucznia i rodzica. Niestety, obec-
ny minister edukacji z lęku przed 
autonomią samorządów, zamiast 
podjąć z nimi współpracę w celu 
poprawy jakości nauczania, woli 
odciąć system edukacji od świa-
ta zewnętrznego i pełnię władzy 
nad nim przekazać wyznaczanym 
przez władzę centralną kurato-
rom.

To droga donikąd. A już na 
pewno nie do dobrej szkoły. 

Bogusław Śliwerski 
– pedagog, prof. nauk społecznych, 

kierownik Katedry Teorii 
Wychowania UŁ, w latach 2011-19 

przewodniczący Komitetu Nauk 
Pedagogicznych PAN

·  ·  ·

Polska edukacja ’22 – zjazd po równi
Czego możemy spodziewać się w polskiej edukacji w 2022 roku? Kontynuacji deformy.

Zdaniem licealisty
W XXI wieku, zwłaszcza w czasie pandemii, szkoła musi 
być samorządowa i samorządna.

Maksymilian Kociuba
– uczeń XXXI LO w Łodzi, radny 

Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

·  ·  ·LEX WÓJCIK – projekt no-
welizacji prawa oświatowego 
przygotowany przez wicemini-
stra Michała Wójcika, przewiduje 
dla dyrektorów szkół, placówek 
opiekuńczo–wychowawczych, 
domów dziecka i żłobków kary 
od trzech miesięcy do pięciu lat 
(w szczególnych przypadkach 
nawet do ośmiu) pozbawie-
nia wolności za „przekroczenie 
uprawnień lub niedopełnienie 
obowiązków w zakresie opieki lub 
nadzoru nad małoletnim”. Projekt 
nie precyzuje, o jakie zaniedba-
nia chodzi, tym samym zdaniem 
strony społecznej go opiniującej, 
może być narzędziem wywierania 
pozaprawnego i pozamerytorycz-
nego wpływu na działania podej-
mowane w ramach czynności za-
rządczych przez dyrektora szkoły.

LEX CZARNEK – projekt 
nowelizacji prawa oświatowe-
go przygotowany przez ministra 
edukacji i nauki, zakłada dal-
szą centralizację szkół poprzez 
wzmocnienie roli pochodzących 
z politycznej nominacji kurato-
rów. Będą oni mogli m.in. zaka-
zać – nawet wbrew woli rodziców 
- wejścia do szkoły danej organi-
zacji pozarządowej czy prowadze-
nia określonych zajęć. Dostaną 
też prawo odwołania bez wypo-
wiedzenia dyrektora szkoły, który 
w ocenie kuratora nie realizuje 
jego zaleceń.

HISTORIA I TERAŹNIEJ-
SZOŚĆ – nowy przedmiot, któ-
ry już od 1 września 2022 roku 
zastąpi w liceach, technikach 
i szkołach branżowych wiedzę 
o społeczeństwie Ma nauczyć 
uczniów m.in. wyjaśniać, „dlacze-
go katastrofę z dnia 10 kwietnia 
2010 roku należy traktować jako 
największą tragedię w powojen-
nej historii Polski”. Uczeń ma 
także umieć scharakteryzować 
najpoważniejsze wyzwania stoją-
ce przed Polską u progu trzeciej 
dekady XXI wieku, którymi są 
„kryzys demogra  czny, utrzyma-
nie tożsamości kulturowej, koszty 
 nansowe i społeczne >>polityki 

klimatycznej<<, a także przybli-

żyć „główne zmiany kulturowe 
zachodzące w świecie zachodnim 
na przykładzie ekspansji ideolo-
gii >>politycznej poprawności<<, 
wielokulturowości, nowej de  ni-
cji praw człowieka, rodziny, mał-
żeństwa i płci”. 

Przeciwko tym projektom 
protestuje duża część opinii pu-
blicznej. Kilkadziesiąt organizacji 
społecznych założyło wspierane 
przez Amnesty International oraz 
Związek Miast Polskich i Unię 
Metropolii Polskich stowarzysze-
nie Wolna Szkoła, które od kilku 
miesięcy czynnie sprzeciwia się 
zmianom prawnym planowanym 
przez władze.        

(opr. AG, AM)

Strachy, paragrafy i indoktrynacja

Szkoły poprawcze
Wychowawco, który zbyt 

jednostronnie czuwasz 
nad moralnością dzie-

ci, obawiam się, że sam nie jesteś 
w porządku – pisał swego czasu 
Janusz Korczak. No to sprawdź-
my, jak rzecz ma się z „rządowy-
mi” wychowawcami.  

Obecny łódzki kurator zasłynął 
wulgarnym komentarzem, jakim 
opatrzył w mediach społeczno-
ściowych zdjęcia z protestu sa-
morządowców. Jego poprzednik 
w szczycie pandemii perorował 
w stacji telewizyjnej na temat „wi-
rusa LGBT”, który zagraża Polsce 
bardziej niż covid. Małopolska 
kurator, która ostatnio zakwestio-
nowała publicznie sens szczepień, 
od lat słynie z wypowiedzi wyra-
żających skrajną pogardę wobec 
osób LGBT, a Uniw. Jagielloński 
kojarzy jej się z domem publicz-
nym. Takim ludziom rząd PIS 
chce oddać pełnię kontroli nad 
dyrektorami szkół oraz tym, cze-
go w nich można będzie nauczać. 

I nic w tym dziwnego, skoro 
powołuje ich minister, który sam 
bez cienia zażenowania osoby 
LGBT nazywa nienormalnymi 
i odmawia im praw człowieka. Pe-
dagogów traktuje jak wywrotow-
ców, których należy spacy  kować, 
a uczniów jak dzikie konie, które 
trzeba wziąć w cugle i ujeździć. 
Szczególne źródło zła i zgorszenia 
upatruje pan minister w dziew-
czynkach, które winno się zakryć 
ubraniem od stóp do kostek, 
ugruntować do cnót niewieścich 
oraz przyuczyć do rodzenia dzieci 
i ogarniania kuchni.

Z tych zapędów widać jak 
na dłoni: politycy PiS nie lubią 
obywateli, którymi przyszło im 
rządzić. Do tego boją się ich jak 
diabeł święconej wody. Dlatego 
zamiast szkół fundują nam zakła-
dy poprawcze, a szkołom zamiast 
nadzoru pedagogicznego – poli-
tyczny i karny. 

Po szkołach przyjdzie czas na 
inne instytucje...      K. Piątkowski
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Będziemy dążyli do tego, by 
nawet przypadki ciąż bar-
dzo trudnych, kiedy dziec-

ko jest skazane na śmierć, moc-
no zdeformowane, kończyły się 
jednak porodem, by to dziecko 
mogło być ochrzczone, pocho-
wane i miało imię - zapowiedział 
w 2016 roku Jarosław Kaczyński, 
dając impuls do działania ultra-
konserwatywnym fundamentali-
stom. 

NAJWAŻNIEJSZE 
TO URODZIĆ

Dla PIS najważniejsze to uro-
dzić. Nieważne, czy dziecko 
z gwałtu, czy dziecko z wadą le-
talną, która zakończy jego życie 
w cierpieniach, nieważne, czy 
martwy płód. I czy przy okazji 
tego porodu umrze matka. Naj-
ważniejsze to urodzić.

Kobiety w Polsce są dziś w bar-
dzo niebezpiecznym momencie, 
działania partii rządzącej konse-
kwentnie zmierzają do maksy-
malnego ograniczenia ich praw 
i sprowadzenia Polek do roli in-
kubatorów. 

Swoje rządy PIS zaczął od prób 
zaostrzania ustawy antyaborcyj-
nej, co jednak początkowo się nie 
udało z uwagi na masowe czarne 
marsze i protesty kobiet. Ograni-
czono jednak dostęp do antykon-
cepcji awaryjnej, wprowadzając 
recepty. Wycofano do  nansowa-
nie programu in vitro. Zlikwido-
wano edukację seksualną, zastę-
pując ją tzw. wychowaniem do 

życia w rodzinie, w ramach któ-
rego potępia się antykoncepcję, in 
vitro i namawia do przedmałżeń-
skiej powściągliwości. 

RAKOTWÓRCZE KONDOMY 
I PARZĄCE SIĘ KRÓLIKI
Resort Zdrowia zasilił 10 mln zł 

naszych podatków realizację pro-
gramu „W stronę dojrzałości”, 
z którego młodzież dowiadywała 
się, że prezerwatywy są rakotwór-
cze, antykoncepcja powoduje de-
presję i raka, a zarodek woła do 
kobiety „przyjmij mnie”. Za kolej-
ne 3 miliony Ministerstwo Zdro-
wia wyemitowało spot reklamowy 
o rozmnażających się królikach, 
który zachęcał Polki i Polaków do 
prokreacji. Pozbawiono do  nan-
sowania organizacje kobiece, od 
lat pomagające Polkom w trudnej 
sytuacji. Zlikwidowano korzystne 
dla kobiet standardy opieki około-
porodowej. Uparcie nie wdraża się 
konwencji antyprzemocowej, któ-
ra ciągle pozostaje martwym do-
kumentem. W końcu, wyręczając 
się sterowanym przez PIS pseudo-
trybunałem pani Przyłębskiej 
– bo Jarosławowi Kaczyńskiemu 
zabrakło odwagi – zaostrzono 
ustawę aborcyjną, zmuszając Po-
lki do heroizmu.

PROKURATOR OD CIĄŻ 
I DROŻSZE ROZWODY

Ale na tym nie koniec. Teraz 
regulatorzy z PiS przygotowują 
projekt państwowego rejestru ciąż 
i za miliony tworzą Instytut Ro-
dziny i Demogra  i. Na jego czele 
stanie prezes z prokuratorskimi 
uprawnieniami, który zajrzy Po-
lkom do sypialni i całego ich ży-
cia. Chcą też Polakom utrudniać 
rozwody – do tego sprowadza 
się najnowszy projekt ministra 
Ziobry, który pod płaszczykiem 
ochrony małżeństwa celowo ma 
przedłużać sprawy rozwodowe 
i podnosić związane z nimi opłaty.

Na takim gruncie wyrastają 
twory jeszcze bardziej toksycz-
ne. Kilka tygodni temu w Sejmie 
pojawił się przygotowany przez 
fundamentalistów projekt usta-
wy, który przewidywał dla kobiet 
i lekarzy za usunięcie ciąży kary 
od 5 do 25 lat pozbawienia wol-
ności, z dożywociem włącznie, 

oraz kary więzienia dla osób, 
które pomagają kobietom w trud-
nych sytuacjach. Mimo że prac 
nad nim chciało aż 41 posłów 
PiS, 6  Konfederacji i pan Mejza, 
projekt upadł, ale sam fakt jego 
pojawienia się w parlamencie po-
kazuje skalę nagonki na kobiety 
i fundamentalistycznych zapędów 
partii rządzącej. A w Sejmie jest aż 
48 posłanek i posłów, którzy chcą 
karać kobiety 25 latami więzienia 
za usunięcie ciąży pochodzącej 
z gwałtu. 12 kolejnych nie wie, czy 
jest za karaniem, czy przeciwko. 

W ten sposób Polska nigdy nie 
wyjdzie z demogra  cznej zapaści. 
Polki nie chcą rodzić dzieci w kra-
ju, który nie jest dla nich bez-
pieczny pod żadnym względem. 
A tak się właśnie przedstawia sy-
tuacja dziś w Polsce.

POLKI MAJĄ PRAWA…
W obronie praw kobiet po-

słanki Platformy Obywatelskiej 
na ponad 100 otwartych spotka-
niach „(S)prawa Polek” w całej 
Polsce wypracowały projekt no-
wej umowy społecznej, a Zarząd 
PO przyjął tzw. Pakiet Praw Ko-
biet. Składa się z dwóch doku-
mentów. Pierwszym jest ustawa 
„Bezpieczeństwo Kobiet”, która 
kompleksowo rozwiązuje kwestie 
zdrowotne związane z macierzyń-
stwem i prokreacją, m.in. poprzez 
zapewnienie bezpłatnych badań 
prenatalnych i dostępu do bez-
płatnej procedury in vitro oraz 
antykoncepcji, w tym tabletki 
„dzień po” bez recepty, a także 
poprzez gwarancję stałego wspar-
cia  nansowego i medycznego 
w przypadku urodzenia dziecka 
niepełnosprawnego

„Nowa Umowa Społeczna” 
przewiduje zagwarantowanie 
każdej Polce znajdującej się 
w wyjątkowo trudnej sytuacji 
osobistej prawa do podjęcia 
przez nią – po konsultacji z psy-
chologiem i lekarzem – indywi-
dualnej decyzji o ewentualnym 
przerwaniu ciąży do 12 tygodnia 
w bezpiecznych warunkach, po-
dobnie jak ma to miejsce w więk-
szości krajów europejskich.

Kobiety muszą mieć prawo 
do podejmowania decyzji doty-
czącej macierzyństwa w zgodzie 
z własnym sumieniem. Muszą 
mieć zapewnioną kompleksową 
opiekę. Muszą być bezpieczne. 
Przede wszystkim zaś muszą 
mieć wybór, nie nakaz. Tylko 
wtedy będą decydować się na 
macierzyństwo i spełniać jako 
matki. 

…I BĘDĄ ICH BRONIĆ
103 lata temu Polki jako jedne 

z pierwszych w Europie wywal-
czyły sobie prawa wyborcze. Dziś 
znowu musimy walczyć o swoją 
godność, wolność i prawo decy-
dowania o sobie. Politycy z bucio-
rami weszli do naszego życia, 
naszych sypialni, naszych macic, 
a Jarosław Kaczyński wysyła na 
nas kordony policjantów i anty-
terrorystów z pałkami teleskopo-
wymi i gazem. 

Niech to zabrzmi jasno: nie bo-
imy się. Będziemy walczyć o swo-
je prawa. Będziemy zbijać szkla-
ne su  ty. Zła władza się skończy. 
Wtedy wdrożymy Pakiet Praw 
Kobiet, by każda Polka była bez-
pieczna, miała dostęp do medycy-
ny XXI wieku i mogła korzystać 
w pełni ze swoich praw obywatel-
skich.

Str. 9PRZED NAMI

Władza chce, by ciąże Polek prowadził prokurator, a nie lekarz. 
Dlatego potrzebna jest nowa umowa społeczna, dzięki której 
kobiety będą bezpieczne.

Monika Wielichowska
– Poseł na Sejm RP, zastępczyni 

Sekretarza Generalnego PO

·  ·  ·

(S)prawa Polek

Plan na lepszą Polskę
Polskę zmienić można na lepszą tylko w dialogu z obywatela-
mi i ekspertami oraz przy możliwie szerokim porozumieniu 
politycznym. 

Po ponad 6 latach rządów 
Prawa i Sprawiedliwości 
Polska wymaga gruntownej 

przebudowy. Sytuacja w kraju jest 
bardzo zła: zapaść ochrony zdro-
wia, rosnąca dramatycznie śmier-
telność, galopująca drorzyzna, 
horrendalny  skalizm dożynają-
cy przedsiębiorczość... 

NIE DLA AUTORYTARYZMU
Strategia odpowiedzialnego 

rozwoju, dobra zmiana, Polski 
Ład – pod tymi hasłami, które 
teraz brzmią jak wyjątkowo nie-
smaczny żart, rządząca formacja 

zafundowała nam ciąg deform we 
wszystkich właściwie obszarach 
życia – od edukacji i nauki, przez 
prawo, sądownictwo i media po 
ochronę zdrowia i system po-
datkowy. Ich efektem są masowe 
protesty społeczne, które regular-
nie przetaczają się przez Polskę 
od kilku lat i postępująca zmiana 
ustroju z demokratycznego na 
autorytarno–populistyczny. 

Ten proces trzeba bezwzględ-
nie zatrzymać i odwrócić. Wy-
maga to nie tylko odsunięcia od 
władzy Zjednoczonej Prawicy, ale 
także zastąpienia jej przez roz-

sądną ekipę dysponującą progra-
mem, który pozwoli odbudować 
Polskę, zmieniając ją w sprawie-
dliwe i nowoczesne państwo. 
Takie, które patrzy w przyszłość 
i nikogo nie wyklucza, w którym 
każdy znajdzie miejsce dla siebie.

SŁUCHAĆ, 
SŁUCHAĆ, SŁUCHAĆ

Latem Koalicja Obywatel-
ska pod hasłem „Kierunek: 
przyszłość” zorganizowała cykl 
spotkań z mieszkańcami kraju 
w najróżniejszych miejscowo-
ściach. Przedstawialiśmy na nich 
nasze propozycje zmian i po-
znawaliśmy szczegółowo potrze-
by różnych grup społecznych, 
a przede wszystkim rozmawia-
liśmy. Bo dobre reformy rodzą 
się zawsze z dialogu. Te prace 
kontynuowaliśmy potem na lo-
kalną skalę w naszych biurach 

poselskich, spotykając się z wy-
borcami i ekspertami, analizując 
zgłaszane przez nich postulaty. 
W swoim biurze rozmawiałem 
z łodzianami sygnalizującymi 
np. konieczność systemowych 
zmian w prawie mieszkaniowym 
i prawie pracy, potrzebę większej 
ochrony przedsiębiorców, popra-
wy opieki nad osobami niepeł-
nosprawnymi czy gruntownej 
przebudowy systemu medialnego 
w Polsce. 

DIALOG DAJE EFEKTY
Owocem prac posłanek PO 

jest wypracowany na ponad 100 
otwartych spotkaniach „(S)prawa 
Polek” w całej Polsce projekt no-
wej umowy społecznej oraz przy-
jęty przez zarząd partii Pakiet 
Praw Kobiet. Równolegle do tych 
działań prace prowadził Sekre-
tariat Samorządowy Platformy 

Obywatelskiej powołany z myślą 
o podjęciu szerokiej współpracy 
z samorządami, które są funda-
mentem ładu demokratycznego 
i najlepiej znają bolączki, oczeki-
wania i nadzieje obywateli. 

Teraz zaczynamy cykl kon-
gresów programowych, na któ-
rych we współpracy z ekspertami 
i w oparciu o zebrane wcześniej 
propozycje oraz sytuację bieżącą 
będziemy omawiać plan kom-
pleksowych zmian w poszczegól-
nych obszarach życia społeczne-
go – takich zmian, które sprawią, 
że Polska będzie krajem silnym, 
skutecznym i odpornym – nie 
tylko na zagrożenia pandemicz-
ne, ale także autorytarne zapę-
dy tej czy innej władzy. Krajem, 
w którym nam wszystkim będzie 
żyło się po prostu dobrze i bez-
piecznie.      

Krzysztof Piątkowski 
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W 2015 r. w prestiżowym 
rankingu wolności me-
diów, publikowanym 

co roku przez światową organi-
zację Reporterzy bez Granic, Pol-
ska zajmowała 18. miejsce wśród 
179 państw. Już po roku „dobrej 
zmiany” nasz kraj spadł na 47 po-
zycję. Rok 2020 to już 64 miejsce, 
o jedno lepiej niż Buthan.

Jak oceniają Reporterzy 
bez Granic, w Polsce „media 
państwowe przekształciły się 
w tubę propagandową rządu”. 
W krótkim czasie Telewizja Pol-
ska, uznawana dawniej za najbar-
dziej wiarygodne źródło infor-
macji wśród polskich nadawców, 
spadła na miejsce ostatnie. To 
w Europie sytuacja wyjątkowa. 
W większości krajów media pu-
bliczne naprawdę służą jako fo-
rum dialogu i są dobrze oceniane 
przez znaczną większość społe-
czeństwa. 

MISJA: PRANIE
Właśnie pełnienie służby 

na rzecz całego społeczeństwa, 
w Polsce nazywane misją, uza-
sadnia publiczne  nansowanie 

radia i telewizji. Obywatele płacą, 
żeby otrzymać dobry „produkt”, 
program nie tylko atrakcyjny, ale 
też budujący kapitał społeczny 
i wzajemne zaufanie. W Polsce 
podstawą  nansowania telewizji 
publicznej jest tzw. rekompen-
sata, a faktycznie dotacja z bu-
dżetu uchwalana co roku przez 
Sejm. To krótka i mocna smycz 
w ręku partii rządzącej. PiS płaci 
i wymaga, sęk w tym, że płaci na-
szymi pieniędzmi. Za własne pie-
niądze jesteśmy więc poddawani 
praniu mózgów. 

Nie oglądam TVP, więc mi 
mózgu nie wypiorą – stwierdza 
wiele osób. To prawda, ale Jacek 
Kurski bardzo precyzyjnie adre-
suje swój program. Nie interesuje 
go ten, kto na pewno nie zagło-
suje na PiS. Celem jest dla niego 
wzmacnianie twardego pisow-
skiego elektoratu. Stara się też 
pozyskiwać niezdecydowanych, 
traktując jako przynętę sport 
i koncerty disco-polo. Dlatego 
nie żałuje pieniędzy na Zenka 
Martyniuka i z taką wściekłością 
atakuje TVN, który odebrał mu 
skoki narciarskie. 

NIE TYLKO TV
Telewizja jest dla pisowskiej 

władzy najważniejsza. Stąd po-
nawiane uderzenia w TVN 
i frustracja, że stacja skutecznie 
się broni, przede wszystkim siłą 
amerykańskich właścicieli. Ale 
wielka radość zapanowała w PiS 
po wykupieniu grupy Polska 
Press z rąk niemieckich właści-
cieli przez Orlen. Regionalna 
prasa papierowa dziś słabnie, ale 
dla PiS wciąż jest ważna, bo wie-
lu spośród jej czytelników stano-
wi tradycyjne zaplecze politycz-
ne tej partii. Jeszcze ważniejsze są 
portale internetowe pozwalające 
docierać do milionów odbior-
ców. Dorabia się do tej transakcji 
patriotyczne uzasadnienie, ale 
chodzi tu wyłącznie o nadzór 
polityczny. Pokazuje to wyraźnie 
rewolucja kadrowa, jaką Daniel 
Obajtek przeprowadził w „zre-
polonizowanych” mediach.

To paradoks, ale kotwicą, 
fundamentem niezależności me-
diów jest w Polsce kapitał zagra-
niczny.
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Kiedy w 2016 roku PiS przej-
mowało Telewizję Polską, 
serce mi pękało i czułam 

się tak, jakby ktoś wszedł do mo-
jego czystego, pachnącego ciastem 
ze śliwkami domu, wytarł brudne 
buciory w dywan i puścił smro-
dliwego bąka. Ale sądziłam, że to 
potrwa tylko chwilę - do najbliż-
szych (wówczas) wyborów, że to 
jakiś błąd, nieporozumienie, żart. 
Myliłam się.

Widzem TVN byłam zawsze, 
choć do czasów „dobrej zmiany” 
w sposób raczej okazjonalny. Po 
2016 r. siłą rzeczy wszystko się 
zmieniło. Bo choć miałam czasami 
uwagi do rozmaitych rozwiązań 
i poczynań stacji, to jedno było za-
wsze gwarantowane – uczciwość 
przekazu i prawdziwość upublicz-
nianych faktów. Czego o TVP już 
powiedzieć nie można było. I na-
dal nie można. Stronniczość, sta-
nie zawsze po stronie władzy – to 
niewielkie grzechy w porównaniu 
z preparowaniem rzeczywistości, 
informowaniem o nieistniejących 
faktach, manipulacją obrazem czy 
tożsamością rozmówców .

Tymczasem nad TVN zawi-
sła poważna groźba, że podzie-
li los mediów publicznych. Bo 
w LexTVN wcale nie o likwidację 
anteny chodzi, a o przekazanie jej 
w ręce jakiegoś „obajtka”, który 
sprawi, że „Kropkę nad i” popro-
wadzi Joanna Lichocka, a Fakty po 
Faktach zaprezentuje widzom Mi-
chał Rachoń. Już nawet nie chcę 
spekulować, kto zastąpi w Szkle 
Kontaktowym Katarzynę Kasię… 
Tu o to toczy się walka. 

Wymieniłam tylko symbolicz-
ne tytuły i nazwiska, ale problem 
jest znacznie szerszy i dotyczy 

w ogóle środowiska dziennikar-
skiego en bloc. Podzieliło się ono 
bowiem, na wzór całego społe-
czeństwa, a linie podziału prze-
biegają w rozmaitych obszarach. 
Są dziennikarze symetryczni i są 
tożsamościowi. I dopóki mówią, 
piszą i emitują prawdę, wszystko 
jest w porządku. Można nie zga-
dzać się z poglądami publicysty, 
ale dopóki jest uczciwy w prze-
kazie i nie manipuluje faktami 
(ani ich nie tworzy!), nie sposób 
mieć pretensji. Bo przecież każdy 
dziennikarz pozostaje obywate-
lem i nie można mu odebrać ani 
prawa do poglądów, ani prawa do 
uczciwej ich prezentacji. Wiem, 
że nie wszyscy się ze mną zgodzą 
w tej materii. Ale przecież już sam 
wybór medium, dla którego pra-
cujemy, jest w jakimś stopniu wy-
rażeniem naszego światopoglądu. 
Głęboki liberał nie będzie raczej 
szukał zatrudnienia w „Gazecie 
Polskiej”, a korwinista nie będzie 
aplikował do TVN. 

Kiedy Tomasz Lis zachęcał do 

udziału w protestach w sprawie 
Lex TVN i sam deklarował swoją 
obecność, pojawiły się głosy kry-
tykujące go za to. Także wśród 
zwolenników protestów – tej czę-
ści z nich, którzy dziennikarzowi 
przyznają wyłącznie rolę obser-
watora, nigdy uczestnika. I byłaby 
w tym racja, gdybyśmy żyli w kraju 
rządzonym przez ludzi uczciwych, 
gdyby nie zaglądało nam w oczy 
widmo dyktatury i dominacji 
reżimu, by nie użyć słów znacznie 
mocniejszych. W tej sytuacji rolą 
uczciwego dziennikarza jest wska-
zywanie zagrożeń i ich de  niowa-
nie, a nie bierne stanie obok. 

Jeśli dzisiaj zabraknie w prze-
strzeni publicznej wolnej telewizji, 
jaką jest TVN, to za chwilę okaże 
się, że nie ma też „Newsweeka” czy 
„Gazety Wyborczej”, a w interne-
cie można publikować wyłącznie 
za zgodą i aprobatą władzy.

Dziennikarz – czynny obywatel
czy niemy obserwator? 
W państwie PiS trudno o niezaangażowane dziennikarstwo.

·  ·  ·
Dorota Ceran

– dziennikarka CERAN.PRESS

Media na smyczy 
PiS przejmuje niezależne media tylko w jednym celu.

·  ·  ·
Juliusz Braun 

– dziennikarz, dr nauk politycznych, 
członek Rady Mediów Narodowych, 

były szef KRRiT (1999–2003) 
i prezes TVP (2011–2015)

Facebook zagraża zdrowiu 
i dobrobytowi naszych 
obywateli oraz podkopu-

je demokrację – oznajmiła sy-
gnalistka i była menadżerka tej 
 rmy Frances Haugen podczas 

wysłuchania w Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Kon-
sumentów Parlamentu Euro-
pejskiego. To trzecie, po amery-
kańskim Kongresie i brytyjskim 
Parlamencie, forum polityczne, 
które była pracownica Facebo-
oka odwiedziła, dzieląc się ze 
światowymi liderami przestrogą 
przed zgubną dla ludzkości stra-
tegią medium społecznościowe-
go. Oskarża byłego pracodawcę 
o brak kontroli nad bezpieczeń-
stwem użytkowników, świadome 
niezapobieganie szkodliwym dla 
zdrowia psychicznego materia-
łom i żerowanie na głębokiej 
polaryzacji politycznej. Haugen 
przedstawiła na to dowody w po-
staci skopiowanych przez nią do-
kumentów, które udostępniła 
dziennikowi „ e Wall Street 
Journal”.

Sprawa zyskuje rozgłos w od-
powiednim momencie, jako że 
Bruksela pracuje nad dwoma 
aktami prawnymi, które mają 
utemperować szkodliwe aspekty 
działalności technologicznych 
gigantów z Facebookiem na cze-
le, takie jak rozpowszechnianie 
nielegalnych treści. Akt o Usłu-
gach Cyfrowych i Akt o Rynkach 
Cyfrowych mają dostarczyć Ko-
misji Europejskiej i państwom 
członkowskim wglądu w sekret-
ną, ciemną stronę Big Techów. 
Co ciekawe, to właśnie w obrębie 
Unii Europejskiej prowadzone są 

najbardziej zaawansowane prace 
nad rozwiązaniami prawnymi 
w tym zakresie.

Przez wiele lat Facebook 
uważany był za wirtualny od-
powiednik greckiej agory. Oto 
dowiadujemy się jednak, że jego 
mechanizm służy podkręcaniu 
głosu najbardziej radykalnych 
demagogów. Zdaje się dosko-
nale odczytywać komercyjny 
potencjał antropologicznego pe-
symizmu - reakcja wyrażająca 
wściekłość ma wagę kilkukrotnie 
wyższą od zwykłego polubienia 
zamieszczonego materiału. Prze-
czy to o  cjalnej misji serwisu, 
który określa się jako platforma 
dla rodziny i znajomych. Co na 
to wszystko Zuckenberg i spół-
ka? Dokonują zmiany... nazwy. 

Cóż - jak mawiał książę Tal-
leyrand, ważną sztuką polityków 
jest wynajdowanie nowych nazw 
dla instytucji, które pod starymi 
nazwami stały się dla opinii pu-
blicznej odrażające.

·  ·  ·
Jakub Dudek 

– pasjonat social mediów 
i doktryn polityczno-prawnych, 

nałogowy twitterowiec

Drapieżny algorytm
Rebranding nie rozjaśni ciemnej strony najpopularniejsze-
go serwisu społecznościowego. 

A na sejmowej 
Komisji Kultury 

i Środków 
Przekazu...
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Panie Pośle, zasiada Pan 
w sejmowej Komisji Kultury 
i Środków Przekazu. Jak z tej 

perspektywy ocenia Pan sytuację 
w polskich mediach i kulturze 
właśnie?

– Gdybym chciał patrzeć z tej 
perspektywy, musiałbym orzec, że 
dzieje się niewiele. Komisja zbiera 
się wg mnie za rzadko, najczęst-
szym tematem posiedzeń są ko-
lejne uchwały upamiętniające te 
czy inne wydarzenia albo postaci 
historyczne. Dyskusja i newral-
giczne tematy pojawiają się tyl-
ko z inicjatywy posłów opozycji 
i z reguły ucinane są szybko przez 
przewodniczącego przy wsparciu 
i aplauzie posłów Zjednoczonej 
Prawicy. Tymczasem wiemy, że 
w kulturze i na rynku medial-
nym dzieje się nie tylko dużo, ale 
przede wszystkim dzieje się źle.

Co jest największym proble-
mem?

– Postępujące zawłaszczanie 
obu tych sfer nie tyle nawet przez 
państwo, ile jedną partię. Jaskra-
wym przykładem jest TVP, za-

mieniona przez Jacka Kurskiego 
w propagandową tubę politycz-
ną, w dodatku kiepskiej jakości 
– w myśl zasady, że „ciemny lud 
wszystko kupi”. W regionach ana-
logiczne transformacje objęły po-
zostałe spółki publicznej radiofo-
nii i telewizji, czyli lokalne stacje 
telewizyjne i radia.

Na przykład Radio Łódź?
– Tak. To ostatni bardzo gło-

śny przykład tego zjawiska i o tyle 
ciekawy, że pisowscy decydenci 
uznali wieloletniego prezesa stacji 
związanego z tą opcją za nie dość 
radykalnego. W związku z tym de-
cyzją Rady Mediów Narodowych 
odwołali go z dnia na dzień i po-
wołali w jego miejsce człowieka, 
który wprawdzie nie ma bladego 
pojęcia o radiu i mediach w ogóle, 
ale za to jest w pełni dyspozycyjny 
politycznie. Promująca jego kan-
dydaturę poseł Lichocka – ta od 
palca - zapewniała, że jest specjali-
stą z wieloletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu dużymi zespołami 
ludzkimi. Zapewne właśnie to 
doświadczenie pozwoliło mu po 
objęciu stanowiska bardzo szybko 
wejść w ostry kon  ikt z załogą, 
którego efektem jest spór zbio-
rowy pracowników z Zarządem, 
wiszące nad stacją widmo strajku 
oraz szereg skandali z przeszuki-
waniem zawartości komputera 
redaktor naczelnej, koordynującej 
ze strony związków zawodowych 
akcję protestacyjną, i udostępnie-
niu go podmiotom z zewnątrz. 
Dziennikarze radia mówią o at-
mosferze terroru w nim panującej 
i ręcznym sterowaniu przekazem. 
W efekcie mamy w tle śledztwo 
policyjne i interwencję Amnesty 
International.

Ale ponoć stacji rośnie słu-
chalność?

– Raczej rozpoznawalność 
marki, niestety w kontekście nega-
tywnym. Poza eskalowaniem kon-
 iktu z załogą, pan prezes dokonał 

bowiem zmian personalnych. Na 
redaktor naczelną powołał rów-
nie jak on sam niedoświadczoną 
radiowo dziennikarkę współpra-
cująca wcześniej przy progra-
mach katolickich TVP, następnie 
do prowadzenia lokalnych debat 
w miejsce lokalnych dziennikarzy 
zaangażował sztandarowe twa-
rze „dziennikarstwa” z TVP Info 
prosto z Warszawy: p. Magdalenę 
Ogórek i p. Michała Rachonia, 
a na początku tego roku zlikwi-
dował dwie redakcje: muzyczną 
oraz publicystyki i programów 
kulturalnych. Rozgłośnia nie ma 
już także dyrektora muzycznego. 
Tym samym niszczony jest wielo-
letni dorobek stacji, która w ubie-
głym roku obchodziła jubileusz 
90-lecia. Radio, które wcześniej 

zawsze było blisko łodzian, teraz 
nadaje w rytmie PiS-u. 

Protestował Pan.
– Wielokrotnie. I nadal to ro-

bię. Interpelowałem do ministra 
kultury, wysyłałem pisma do Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji 
i samej Rady Mediów, a także no-
wego prezesa, z mojej inicjatywy 
odbyło się posiedzenie sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Prze-
kazu poświęcone sytuacji w Radiu 
Łódź i Radiu Szczecin, która jest 
podobna, spotykałem się z pra-
cownikami i związkowcami ze 
stacji, wreszcie podjąłem kroki 
prawne w formie złożenia zawia-
domienia o popełnieniu przestęp-
stwa przekroczenia uprawnień 
przez członków Rady Mediów 
Narodowych poprzez powołanie 
na stanowisko prezesa zarządu 
radia – wbrew wymogom usta-
wy i statutowi spółki – osoby 
bez kompetencji w dziedzinie ra-
diofonii. I przygotowuję kolejne 
kroki, o których na razie nie chcę 
mówić szerzej. 

To coś da?
– Oczywiście, chcę w to wie-

rzyć, ale kluczowa dla likwidacji 
problemu ręcznego sterowania 
spółkami publicznej radiofonii 
i telewizji jest likwidacja Rady 

Mediów Narodowych, notabene 
powołanej przez PiS z pogwałce-
niem Konstytucji. Klub KO przy-
gotował stosowny projekt ustawy. 

W Łodzi głośno jest ostatnio 
także o Muzeum Sztuki w kon-
tekście nieprzedłużenia umowy 
jego wieloletniemu dyrektorowi.

– To kolejna próba – po Mu-
zeum Narodowym w Warszawie, 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski, warszawskiej 
Zachęcie, Teatrze Narodowym 
we Wrocławiu, Instytucie Adama 
Mickiewicza i wielu, wielu innych 
– kolejna próba zawłaszczenia 
przez rządzącą partię uznanej in-
stytucji kultury z ogromnym do-
robkiem i podporządkowania jej 
ideologicznym oraz indoktryna-
cyjnym zapędom jednej opcji po-
litycznej. PiS nie traktuje kultury 
jako sfery ekspresji wolności twór-
czej i dyskusji. Kultura, podobnie 
jak media, są w oczach funkcjo-
nariuszy tej partii po prostu na-
rzędziem do urabiania wyborców 
pod jeden sztych, środkiem do 
ugruntowywania władzy totalnej, 
w której do rządzących należą nie 
tylko instytucje i media, ale także 
umysły obywateli. Jeśli chcemy to 
zmienić, musimy zmienić rządzą-
cych...                            (rozm. JW)
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Wystawa Miasto-Moda-Ma-
szyna, Centralne Muzeum Włó-
kiennictwa w Łodzi

Nowa stała ekspozycja w Cen-
tralnym Muzeum Włókiennic-
twa  otwarta 30 grudnia 2021 r. 
to rozłożona na 2,5 tys. m. kw. 
i trzy piętra wielowątkowa opo-
wieść o modzie, przemyśle, sztuce 
i dwóch stuleciach codziennego 
życia miasta, którego rdzeń tożsa-
mości stworzyło włókiennictwo. 

Na ekspozycji obejrzeć można 
m.in. najstarsze łódzkie krosna 
(historia ich pozyskania przez 
placówkę to perełka sama w so-
bie),  fragmenty kolekcji ubrań 
z różnych okresów – zarówno 
tych z bazaru, jak i uznanych 
domów mody oraz wiele innych 
eksponatów. Jedna z ważniejszych 
łódzkich wystaw, dla chcących 
zrozumieć nasze miasto pozycja 
obowiązkowa.

Juliusz Braun, „Rynek i ka-
tedra. Spór o polskie media pu-
bliczne”, wyd. Nieoczywiste, 2019

Dziennikarz i medioznawca, 
były prezes TVP oraz przewodni-
czący KRRiTV przedstawia i anali-
zuje bolączki publicznej radiofonii 
i telewizji, problemy związane z jej 
ustawową formą, funkcjonowa-
niem, zakresem rzeczywistej nieza-
leżności i realizacją misji publicz-
nej, a także możliwe rozwiązania 
zmieniające obecny model mediów 
publicznych. Must-read dla po-
lityków kształtujących ich ustrój, 
a także dziennikarzy, medioznaw-
ców i studentów dziennikarstwa.

Kiran Millwood Hargrave 
„Kobiety z Vardø”, tłum. Jędrzej 
Polak, SIW Znak, 2020

Gdy w wiosce rybackiej na da-
lekiej północy Norwegii w 1617 
roku sztorm zabiera wszystkich 
dorosłych mężczyzn, pozostawio-
ne na pastwę losu kobiety, który-
mi nikt się nie interesuje, przej-
mują męskie zajęcia, by przeżyć. 
Dopiero wtedy wzbudzają troskę 
i zainteresowanie. Wysłany na 

miejsce komisarz, luterański fa-
natyk, postanawia ugruntować 
je do cnót niewieścich. Ogniem. 
Osnuta na faktach opowieść 
o tym, jak w XVII-wiecznej Nor-
wegii spalono na stosie kilkadzie-
siąt kobiet za łowienie ryb, nosze-
nie  spodni, pychę i inne czary. 
Dla wszystkich zachodzących 
w głowę, skąd wziął się czarnkizm 
w XXI wieku i dokąd nas może za-
prowadzić. 

W rytmie PIS-u, czyli Radio Łódź 
ROZMOWA Z POSŁEM KRZYSZTOFEM PIĄTKOWSKIM

fot. Wojciech Markos Markiewicz

PiS dąży do władzy totalnej, w której do rządzących należeć będą nie tylko instytucje i media, 
ale także umysły obywateli.
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Z pamiętnika posła...  

Krzyżówka trochę polityczna

N I E  M A  TA K  Ś L E P YC H,  JA K  C I ,   C O  N I E   C H C Ą  W I D Z I E Ć    J O NAT H A N  S W I FT

Szef dyplomacji, który przy-
daje się głównie do tworze-
nia przez premiera błysko-

tliwych oksymoronów w rodzaju 
„Aktywność ministra Raua”, jako 
wojewoda łódzki był znacznie 
bardziej rzutki. Pochłaniały go 
wtedy rozliczne obsesje i wojny, 
które toczył z najpowszechniejszy-
mi zagrożeniami dybiącymi na ło-
dzian: zoo  lią, kanibalizmem oraz 
komunizmem na ulicach miasta. 
Z poświęceniem równie wielkim, 
co nieskutecznym dekomunizował 
na potęgę wszystko, co mu wpadło 
w oko: od nazwy placu Zwycię-
stwa, który usiłował przechrzcić 
na plac Lecha Kaczyńskiego, przez 
nazwę najstarszego zespołu lu-
dowego w Polsce – Harnama, po 
nienazwane jeszcze drogi grunto-
we na osiedlu przy ul. Kwarcowej, 
bo wypatrzył, że aplikacja Google 
Maps przypisała im omyłkowo 
potworne nazwy Batalionu Pla-
terówek oraz Zuli Pacanowskiej. 
W sprawie tej korespondował ze 
mną jako ówczesnym wiceprezy-
dentem miasta. 

Strona Fb Krzysztofa Piąt-
kowskiego, 12 maja 2019

Służby nadzoru i kontroli 

wojewody dekomunizują na-
wet nienazwane drogi grunto-
we. Ponoć na wieść o tym, co 
się wyprawia na mapach wokół 

łódzkiej ul.  Kwarcowej, Dolina 
Krzemowa zatrzęsła się w posa-
dach. 

Ze śmiechu :)

1. Pojawia się u prezesa 
Kurskiego i znika, i nie jest 
to autorefl eksja.
2. Wg marszałka Terleckiego 
kobieta, która ma własne 
zdanie i je wyraża.
3. Kosztuje nas pół miliona 
euro dziennie.
4. Z wykształcenia mecha-
nik, w młodości wilk, teraz 
„gwiazda” TVP, dla zysku 
chwalił się okradaniem 
grobów i handlem ludźmi, 
niektórzy nie podają mu ręki.
5. Członkowie rządu nie 
wiedzą, co to jest i tego nie 
używali, ale wydali na to 34 
mln zł.
6. Rymuje się z lizuski, chy-
truski, a także ruski i pruski.
7. Najwyższa od 20 lat, 
niekwestionowane osiągnie-
cie PiS.
8. Uważa, że polskie kobiety 
powinny brać przykład z 
samic dzików, odznaczony 
czerwoną ekierką.
9. Rząd ich nie kupił, ale będą nas kosztować więcej niż wybory, które się nie odbyły.   
10. Były wiceminister w rządzie PiS, żerował na nieuleczalnie chorych.  
11. Janóż, na jego życie dybał idiom.

SPORTY WALKI

Boks. Lewy sierpowy. Robert 
Lewandowski po raz drugi zo-
stał najlepszym piłkarzem świa-
ta. Gratulacje złożył mu m.in. 
polski premier, choć to duży 
cios dla rządu, bo wyróżnienie 
jest głównie za grę In – nawet 
jeśli nie Für – Deutschland. 

Zapasy. Na skutek galopu-
jącej in  acji notują gwałtowny 
wzrost popularności: teraz robi 
je każdy. 

SPORTY ZIMOWE

Narciarstwo po(d)pisowe. 
Narciarz Andrzej Duda poje-
chał na jeden dzień na zawody 
do Zakopanego i już podpisał 
komuś narty. Kibice proszą, by 
mu ktoś wyjaśnił, że nie musi 
wszystkiego podpisywać. 

Skoki narciarskie ze stacji do 
stacji. Prawa do transmisji za-
wodów Pucharu Świata nieocze-
kiwanie tra  ły z TVP do TVN 
i wydaje się, że w tym sezonie to 
najbardziej spektakularny polski 
skok w tej dyscyplinie.

SPORTY WYCZYNOWE

Rajdy samochodowe. Ko-
lejny duży wyczyn polskiego 
kierowcy rajdowego. Ryszard 
Czarnecki, mistrz off –roadu na 
OS: Jasło-Bruksela, który poko-
nywał zezłomowanym punto, 
a zimą  kabrioletem, sponsoro-
wany przez Polski Związek Piłki 
Siatkowej przejechał dodatkowo 
tyle kilometrów, jakby objechał 
Ziemię wzdłuż równika i zaczął 
kolejne okrążenie... 

Wrestling. Na łopatki. Rzad-
ki wyczyn kadry zarządzającej 
PGNiG. Udało jej się rozłożyć 
monopolistę na rynku energii, 
który teraz wymaga rządowego 
do  nansowania w wysokości 
kilkudziesięciu miliardów zł.

 SPORTY EKSTREMALNE

Akrobatyka. Akrobata Ka-
czyński wykonał  spektakular-
ne salto morale, zapraszając do 
drużyny zawodnika Mejzę. Wy-
konany układ zebrał jednak bar-
dzo niskie noty wśród sędziów.

Hippika. Wszechstronny 
Konkurs Konia Wierzchowego 
z elementami woltyżerki bez-
apelacyjnie wygrał zawodnik 
Ziobro na koniu Pegasus. 

E-sport. Premier Morawiec-
ki zadeklarował: „Przez e-sport 
chcemy dzieci wyciągać z do-
mów, bo nie chcemy żeby były 
przed tym komputerem”. A mi-
nistra Dworczyka na czas sprzed 
komputera nie wyciągnął... 

ROZGRYWKI LIGOWE

Tabela. W tabeli przeta-
sowania niewielkie. Drużyna 
PiS nadal na pozycji lidera, ale 
notuje duży odpływ kibiców 
i traci punkty w kolejnych me-
czach, nawet gdy gra u siebie 
w Cebosie. Punktuje za to KO, 
która na wyjeździe w Ipsosie 
zmniejszyła dystans do lidera do 
7 punktów, a w Kantarze o pięć 
kolejnych. W stre  e spadkowej 
orbitują Lewica oraz PSL-KP. 

Zmiany i transfery. W grud-
niu pomocnik Mejza, mistrz po-
zycji spalonej, wyleciał z podsta-
wowego składu lidera tabeli, ale 
utrzymał status rezerwowego. 

Drużyna z Nowogrodzkiej 
planuje na 2022 rok kolejne 
transfery, co może być trudne 
do realizacji z uwagi na fakt, 
że w rankingu selekcjonerów 
cieszących się najmniejszym 
poziomem zaufania tradycyj-
nie i niepodzielnie króluje tre-
ner Kaczyński. Większa liczba 
polskich kibiców nie ufa tylko 
dwóm napastnikom jego druży-
ny: Ziobrze i Czarnkowi.   (TW)

Kronika sportowa Ściśle tajne
Uwaga. Znamy skład nowej 

Rady Medycznej ds. walki z co-
vid powołanej przez premie-
ra po tym, jak z członkostwa 
w starej zrezygnowało 13 eks-
pertów i profesorów. Zapro-
szenie do prac w nowej radzie  
otrzymali m.in.: dr Alban, dr 
No, dr Strange, dr Oetker, dr 
Strosmajer, dr Quinn, dr Lu-
bicz, dr  Martens,  dr Dolittle. 
Szefować radzie ma ten ostatni 
albo prof. Moriarty.  Funkcję 
sekretarza obejmie wicemini-
ster Mejza.                    (Pegasus)


