
Zamach na własność

To trzeba zobaczyć

Najnowocześniejszy kom-
pleks w Europie – prezy-
dent Łodzi o Orientarium 
i jego atrakcjach        – str. 3

·  ·  ·
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rys. Krzysztof Kowalewicz

Obywatelom rząd radzi, by zbierali chrust, a sam forsuje 
kosztem ich mienia gigantyczne, nieracjonalne inwestycje.

Pociąg władzy 
do pieniędzy 

PiS chce zabierajać lu-
dziom ich własność za 
bezcen. Region protestuje. 

– str. 8
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PiS uderza w łódzką 
rewitalizację

Jawna dyskryminacja  – 
Marcin Bugajski o ograni-
czeniu możliwości ubiega-
nia się przez Łódź o środki 
unijne 

– str. 3

·  ·  ·

Czy Putin może 
wyjść z twarzą 

Są to pomysły zdumie-
wające – Dariusz Rosati 
o polityce ustępstw wobec 
prezydenta Rosji                        

– str. 7

·  ·  ·

Panie Pośle, 24 lutego był 
tłusty czwartek, trwało 49. 
posiedzenie Sejmu. Jaka była 
Pańska pierwsza myśl na wieść 
o wojnie?

– Że stało się nieuniknione, 
że nie zdołaliśmy temu zapo-
biec. Przecież to nie stało się, ot 
tak, tego jednego dnia, wszyscy 
na bieżąco mogliśmy przez wiele 
tygodni śledzić przygotowania 
do tej wojny, m.in. dzięki ame-
rykańskim satelitom. Dziś wie-
my, że polski rząd już w grud-
niu czy listopadzie zdawał sobie 
sprawę z tego, że najprawdopo-
dobniej dojdzie do agresji na 
Ukrainę i nic z tym nie zrobił. 
Więcej – spotykał się dalej jak 
gdyby nigdy nic z sojusznikami 
i poplecznikami Putina. Zatem 
smutna konstatacja jest taka, 
że rząd dla krótkoterminowych 
celów politycznych jest w stanie 
poświęcać cele najważniejsze, 
a to jest już zbrodnia w polityce, 
tego nie można tolerować. 

A czy w ogóle tej wojny moż-
na było uniknąć? Gdzie popeł-
niono błąd? 

– Ta kwestia będzie z pew-
nością przedmiotem wielu ana-
liz w następnych latach. Na tę 
chwilę uważam agresję Rosji 
na Ukrainę za prawie nieunik-
nioną – prawie, bo decydowała 
tu tylko funkcja czasu. Można 
było zatem próbować ją odwle-
kać – tak długo, aż nie byłaby już 
możliwa, bo np. Putin z czysto 
biologicznych względów prze-
stałby być u władzy. Tu jednak 
bardzo zaszkodziła administra-
cja Trumpa – gdyby nie ona, wy-
wiad amerykański i cała wspól-
nota międzynarodowa dużo 

wcześniej mogłyby reagować. 
Ale tego się już nie dowiemy, hi-
storia alternatywna to domena 
beletrystyki. 

Specjalizuje się Pan w spra-
wach polityki międzynaro-
dowej i obronności. Jak Pan 
jako członek Komisji Obrony 
i wiceprzewodniczący Komisji 
ds. UE ocenia działania rządu 
w tym zakresie po 24 lutego? 

– Cóż – ambiwalentnie. 
W 100% zgadzam się z retory-
ką rządu i jego deklaracjami. 
Problem w tym, że za słowami 
muszą iść czyny. A z tym jest już 
gorzej. Rząd dużo mówi o sank-
cjach, ale przez pierwsze kilka 
tygodni wojny sam ich nie na-
kłada na oligarchów rosyjskich 
i uparcie kupuje węgiel z Rosji, 
wspiera też jawnego sojusznika 
Putina, czyli orbanowskie Wę-
gry. Nie da się zjeść ciastka i go 
zatrzymać. 

Ale premier twierdzi, że nie 
chce wychodzić przed orkie-
strę. Uważa, że Polska nie po-
winna sama ponosić ciężaru, 
domaga się solidarności euro-
pejskiej…

– I bardzo słusznie, tylko to 
jest tak, jak w tym starym ka-
wale o gościu, który modlił się 
o wygraną na loterii. W pewnym 
momencie trzeba jednak ku-
pić los, bez tego ciężko wygrać. 
A rząd domaga się pomocy ze 
strony UE, ale, o ile wiemy, nie 
złożył o nią wniosku, o relokację 
uchodźców do krajów UE także 
nie. I dziś ciężar ich utrzymania 
i pomocy im spoczywa na bar-
kach obywateli, nie na barkach 
rządu. 

(Ciąg dalszy na str. 6)

Wojna u bram
Rozmowa z Cezarym Tomczykiem – posłem na Sejm RP, 
wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej
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W styczniu 2019 r. przy 

okazji zmian w prawie 
użytkowania wieczy-

stego, wiceminister Artur Soboń, 
odwołując się do prawa rzymskie-
go, deklarował, że prawo własno-
ści jest święte. Okazuje się jednak, 
że dla PiS świętszy jest Centralny 
Port Komunikacyjny.

Gdy większość z nas żyje trans-
ferem Lewandowskiego, rosnącą 
drożyzną i podobnymi sukcesami 
rządu, w różnych zakątkach kra-
ju trwają protesty zrozpaczonych 
właścicieli domów i gospodarstw, 
przez które lub obok których swój 
kolejowy projekt w swawoli ro-
zumu i dobroci serca postanowił 
poprowadzić minister Horała. 
Niestety, przed jego dobrodziej-
stwem nie uchronił się też region 
łódzki. Mileszki, podłódzki Wią-
czyń, Dmosin, Brzeziny… Wszę-
dzie tam mieszkańcy żyją w za-
wieszeniu między swoim prawem 
własności a groźbą wysiedleń. 
Dodajmy: wysiedleń za bezcen.

PRAWEM HORAŁY
Rację ma minister Soboń, gdy 

przywołuje starożytny rodowód 
własności, bo mówi o niej już Bi-
blia, a dziś zalicza się ją do podsta-
wowych praw człowieka. Oczy-
wiście, jak każde prawo, również 
ona podlega ograniczeniom. Sęk 
w tym, że zgodnie z Konstytucją 
tylko w dwóch przypadkach: dla 
dobra publicznego i za słusznym 
odszkodowaniem. Projekt wy-
właszczeń związanych z  agową 
inwestycją PIS nie spełnia żadne-
go z tych warunków. 

Po pierwsze CPK zwyczajnie 
nie jest nam dziś potrzebny, jego 
budowa będzie kosztowała mi-

liardy złotych, a funkcjonowanie 
wbije ostatni gwóźdź do trumny 
lokalnych lotnisk już i tak poha-
ratanych przez zakaz lotów czasu 
pandemii. Towarzysząca mu dru-
ga megainwestycja, Kolej Dużych 
Prędkości, zapewne poprawiłaby 
wydatnie komfort podróży pocią-
giem i umożliwiła szybkie wojaże 
po całej kontynentalnej Europie. 
Szkopuł jednak w zamiłowaniu 
obecnej władzy do gigantoma-
nii i konferencji prasowych na 
dworcach w szczerym polu. PiS 
zarzucił bowiem plany poprzed-
niego rządu, prowadzące KDP 
głównie wzdłuż istniejących linii 
oraz przez tereny niezamieszka-
ne, i pierwotną linię Y zamienił 
w 10 szprych szatkujących kraj 
jak kapustę. Efekt: nowe trasy bie-
gną przez osiedla, parki, ogrody 
botaniczne, lasy i siedliska  ory 
i fauny. Przede wszystkim jednak 
przez domy i gospodarstwa. 

KRADZIEŻ W BIAŁY DZIEŃ
I tu pojawia się problem dru-

gi. PiS chce zabrać przymusowo 
ludziom ich ziemie, ale już nie-
koniecznie godnie za to zapłacić. 
W tym celu szefowi CPK, co już 
samo w sobie jest skandalem, po-
wierzono przygotowanie zmiany 
ustawowych zasad wypłaty od-
szkodowań za wywłaszczenia. 
A ten postanowił zaoszczędzić na 
ludzkiej krzywdzie. Projekt za-
kłada więc likwidację tzw. zasady 
korzyści i inne zapisy wyjątkowo 
niekorzystne dla właścicieli wy-
właszczanych gruntów. 

Proste zestawienie pokazuje, 
że przy wycenie rynkowej warto-
ści nieruchomości rzędu...

 (Ciąg dalszy na str. 8)



W ciągu 6 miesięcycy 
2022  r. poseł Krzysztof 
Piątkowski 25 razy zabie-

rał głos na posiedzeńiach Sejmu, 
uczestniczył w 48 posiedzeniach 
Komisji Finansów Publicznych 
i 24 Komisji Kultury, których jest 
członkiem. Przygotował 2 kolejne 
autorskie projekty ustaw. Ma na 
koncie blisko 600 interpelacji oraz 
150 interwencji poselskich.

INTERPELACJE 
Interpelacja to pisemne wy-

stąpienie posła do premiera lub 
odpowiedniego ministra naświe-
tlające dany problem i zawierające 
wniosek o udzielenie wyjaśnień 
w sprawie. Odpowiedź na nią win-
na zostać udzielona w ciągu 21 dni. 
Z 600 interpelacjami na koncie po-
seł Krzysztof Piątkowski należy do 
jednych z bardziej aktywnych pod 

tym względem parlamentarzystów. 
W ostatnich miesiącach z uwagi 
na sytuację w kraju większość jego 
interpelacji i zapytań dotyczyła 
kwestii wojny i bezpieczeństwa 
Polaków, problemu uchodźców 
wojennych i zapewnienia im wła-
ściwej ochrony, a także skutków po-
stępującej in  acji i niekorzystnych 
dla obywateli zmian w podatkach. 
W związku z masowymi protesta-

mi mieszkańców terenów, przez 
które planowana jest kolej dużych 
prędkości i brakiem wyczerpującej 
informacji na temat jej przebiegu, 
występował też kilkukrotnie w ich 
imieniu o udzielenie wyjaśnień do 
premiera, resortu Infrastruktury 
oraz spółki CPK. 

INTERWENCJE
Poseł i jego biuro w sposób cią-

gły reagują także na zgłaszane przez 
mieszkańców problemy,  podejmu-
jąc interwencje  w celu ich rozwią-
zania. Oprócz spraw o charakterze 
jednostkowym i indywidualnym, 
zdarzają się także sprawy dotyczą-
ce całych społeczności – np.  oby-
wateli protestujących przeciwko 

planom budowy CPK i KDP czy 
przedsiębiorców. Biuro podejmuje 
także działania w odpowiedzi na 
sygnały dotyczące bezczynności  
urzędniczej i przewlekłości postę-
powań administracyjnych. 

W BIURZE I TERENIE 
Oprócz dyżurów i indywidual-

nych spotkań z mieszkańcami, od 
zniesienia stanu epidemii odbywają 
się także spotkania posła Krzyszto-
fa Piątkowskiego z różnymi grupa-
mi mieszkańców w terenie – mło-
dzieżą szkolną, pensjonariuszami 
DPS, przedstawicielami branż: od 
przedsiębiorców po lekarzy.

Zapraszamy do kontaktu! 
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W ŁODZI I PARLAMENCIE

To już czwarty numer naszej gazety. Piszemy w nim dużo o wojnie 
w Ukrainie, ale także o szkole, kulturze i mediach, które walczą o autono-
mię, o przedsiębiorcach, którzy walczą o przetrwanie i o mieszkańcach, 
którzy walczą o swoje domy. Pojawiła się też wyczekiwana rubryka z pora-
dami ekspertów. Jak zwykle znajdziecie tez Państwo informacje o pracach 
posła Krzysztofa Piątkowskiego i jego Biura Poselskiego, a także cieka-
wostki z Łodzi i regionu, m.in. o krokodylach gawialowych i o tym, gdzie 
może się zacząć najbardziej fantastyczny dzień z Państwa życia.  Zajmu-
jącej lektury!

P.S. Gorąco dziękujemy panom Wiktorowi Joniukowi i Januszowi Sko-
niecznemu oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w dys-
trybucję gazety. Wasz entuzjazm dodaje nam skrzydeł!                 Redakcja

Drodzy Czytelnicy!

grafi ka: Freepik.com

Najbardziej fantastyczny dzień życia
Panie Pośle, które miejsce 

w Łodzi lubi Pan najbardziej?
O, Łódź jest piękna, ale bez 

dwóch zdań najbardziej uwielbiam 
mój ogród. Nie jest duży, ale to 
moja prywatna strefa komfortu, 
w której wszystko jest tak, jak sam 
posadzę, przytnę, nawiozę, skoszę. 
No prawie wszystko, bo tulipany 
coś mi ostatnio strajkują. Ale tak, 
uwielbiam to miejsce. 

A myślałam, że wskaże pan 
Więckowskiego 4. Tam też dzięki 
Panu wyrósł na ścianach kamie-
nicy swego rodzaju ogród. Baj-
kowy.

Ba, narodził się dzień [śmiech]. 

No tak. Podwórko Siudmaka. Ale 
to była praca zespołowa, ja po 
prostu zadbałem o to, by pomysł, 
który z ogromnym entuzjazmem 
zaakceptowała pani prezydent, uj-
rzał światło dzienne.

Proszę opowiedzieć o tym 

więcej. Skąd wziął się pomysł 
przeniesienia obrazu na ściany 
kamienicy i jak udało się zain-
stalować taki wielki ceramiczny 
fresk?

Cóż, po Pasażu Róży, który jest 
wielką atrakcją dla przyjeżdżają-
cych, chcieliśmy w ramach rewi-
talizacji zrobić kolejne podwórko 
artystyczne, ale w zupełnie innym 
stylu. Jestem wielkim fanem fanta-
sy, wychowywałem się na słynnej 
„Fantastyce” i rysunkach Wojcie-
cha Siudmaka w niej publikowa-
nych. Pomyślałem: a dlaczego by 
nie spróbować przenieść tego ima-
ginarium do Łodzi, zwłaszcza że 

mistrz Siudmak pochodzi z nieod-
ległego Wielunia. Dlaczego nie po-
łączyć szarej łódzkiej architektury 
z bajecznie kolorowym światem 
jego twórczości? Pomysł wydawał 
się szalony, ale jak to często z takim 
pomysłami bywa, wystrzelił: uda-

ło się nawiązać kontakt z artystą, 
który mieszka na stałe we Fran-
cji, zaprosić go do Łodzi, powstał 
obraz Narodziny Dnia, w projekt 
włączył się Tubądzin, który dzięki 
nowatorskiej technologii umoż-
liwił precyzyjne przeniesienie go 
na wielkoformatowe płyty greso-
we przy zachowaniu oryginalnych 
barw, równolegle z tym powstawał 
stelaż, na którym zostały później 
zamontowane. I tak dzięki pracy 
sztabu ludzi m.in. z Wydziału Kul-
tury, który wtedy nadzorowałem, 
Zarządu Inwestycji Miejskich, ar-
chitektów, specjalistów z Tubądzi-
na oraz samego artysty i gorącego 
wsparcia pani prezydent powstało 
coś naprawdę wyjątkowego: insta-
lacja o powierzchni łącznie 350 m2 
złożona z 60 bodajże superno-
woczesnych płyt gresowych, na 
których odwzorowano wyjściowy 
obraz.

Ponoć największa z płyt ma 
2 metry, a najmniejsza 25 cm?

Tak. Koronkowa robota 
[śmiech] Udało się pokazać, że 
rewitalizacja może zupełnie od-
mienić oblicze danego miejsca, nie 
naruszając jego historycznego cha-
rakteru. No i mamy kolejną atrak-
cję na mapie turystycznej Łodzi, 
bardzo popularną wśród przyjeż-
dżających. Ale najbardziej podoba 
mi się apel, który w prześwicie bra-
mowym pozostawił artysta.

„Zwiedzających proszę, by 
pamiętali, że nie sposób prze-
widzieć, w którym zakątku tego 
fantastycznego miasta może za-
cząć się najbardziej fantastyczny 
dzień ich życia”?

 Tak. Sam też tak właśnie myślę 

o Łodzi. Mimo wszystkich bolą-
czek, z którymi się zmagamy.

Podwórko powstało w 2018 
roku. Wcześniej, też jako wice-
prezydent, przeprowadził Pan 
termomodernizację kilkudziesię-
ciu łódzkich szkół, nadzorował 
kilkanaście wielkich projektów 
rewitalizacyjnych, m.in. odnowę 
Pałacu Poznańskiego. Nie brak 
Panu w ławie poselskiej tego typu 
działań?

Oczywiście, że brak. Dlatego 
z takim zapamiętaniem uprawiam 
swój ogródek [śmiech]. A tak se-
rio, praca posła, choć inna od pra-
cy współgospodarza miasta, też 
daje mi ogromnie dużo satysfakcji 
oraz wpływ na funkcjonowanie 
Łodzi i innych miast, pozwala po-
magać ludziom i zostawić po sobie 
dodatkowy ślad. Staram się, by był 
dobry. 

(rozm. JW)

WYWIAD Z KRZYSZTOFEM PIĄTKOWSKIM, POSŁEM NA SEJM RP

Prace i aktywności poselskie

Zgodnie z Konstytucją RP Sejm sprawuje kontrolę nad Radą Ministrów w zakresie przewidzia-

nym ustawami. Narzędziami tej kontroli 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.
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HANNA ZDANOWSKA, PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Orientarium. To trzeba zobaczyć!
No i doczekaliśmy się. 

Orientarium, najnowo-
cześniejszy kompleks 

w Europie prezentujący faunę 
i  orę Azji Południowo-Wschod-
niej, jest już otwarty dla łodzian 
i turystów. Jestem z tego powodu 
bardzo szczęśliwa, bo wierzę, że 
jest to kolejna świetna atrakcja 

w naszym mieście. Ważna i po-
trzebna nie tylko naszym miesz-
kańcom, ale także ogromnie istot-
na – z czego niewiele osób zdaje 
sobie sprawę – dla budowy atrak-
cyjności miasta dla biznesu.

Musimy mieć bowiem świado-
mość, że choć o umiejscowieniu 
inwestycji decydują oczywiście 

tabele w Excelu i koszty, to przy 
porównywalnych kosztach przed-
siębiorcy biorą pod uwagę to, co 
miasto ma im do zaoferowania 
poza pracownikami czy terenem.

Wtedy możliwości spędzania 
czasu wolnego i atrakcje są bardzo 
istotne. 

A Orientarium, o którym ma-
rzyłam od lat, bez dwóch zdań 
taką atrakcją jest. Co tu dużo mó-
wić - 100 tysięcy gości w dwa ty-
godnie po otwarciu to wspaniały 
wynik, który mówi sam za siebie!

Inne liczby są równie impo-
nujące. Ponad 1300 ryb w stre-
 e oceanicznej, najdłuższy tunel 

podwodny, 35 gatunków zwierząt 
w samym budynku Orientarium, 
a w całym zoo ponad 550 – to 
wszystko jest teraz w Łodzi, na 
wyciągnięcie ręki. 

Pamiętajmy także, że w Łódz-
kim Ogrodzie Zoologicznym 
hodowane są zwierzęta, których 
w żadnym innym zoo w Polsce 
nie zobaczymy. W samym Orien-
tarium to między innymi kro-
kodyle gawialowe, orangutany 
sumatrzańskie, jeżozwierze pala-
wańskie, niedźwiedzie malajskie 
i riny gitarowe. Takie bogactwo 
fauny to nie tylko magnes na zwie-
dzających, ale także świetna baza 
do edukacji oraz nasz łódzki wkład 
w zachowanie tych często zagro-
żonych wyginięciem gatunków. 
W stre  e oceanicznej zaś znajdu-
je się podwodny tunel o długości 
26 metrów, za którego szybami 

możemy podziwiać mn.in. rekiny 
dotąd oglądane przez większość 
z nas tylko na  lmach. 

I na koniec - Orientarium 
zajmuje powierzchnię blisko 10 
pełnowymiarowych boisk piłkar-
skich. To największy tego typu 
obiekt w Polsce i jeden z najwięk-
szych oraz najnowocześniejszych 
w Europie. To trzeba zobaczyć. 
Zapraszam!

Krokodyle gawialowe – za-
siedlają jeziora, rzeki i bagna 
Indonezjii i Malezji, osiągają 
do 6 metrów długości i pół 
tony wagi, żyją ponad 60 lat. 
W Polsce można podziwiać 
dwa: Krakena i jego partnerkę, 
Penelopę - własnie w Łodzi. 

NA MARGINESIE

Powiedzieć, że PiS nie lubi 
Łodzi, to nic nie powie-
dzieć. Od momentu obję-

cia władzy w Polsce, a zwłaszcza 
po wygranych wyborach do Sej-
miku Województwa Łódzkiego, 
formacja ta na różne sposoby 
stara się szkodzić naszemu mia-
stu. 

Najbardziej widomym tego 
objawem były decyzje w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych przyznające nam środki 
 nansowe znacznie mniejsze od 

tych, o które wnioskowaliśmy 
- a przede wszystkim tych, które 
zabrał Łodzi tzw. Polski Ład. 

ŁÓDŹ MA BYĆ BRZYDKA
I NISZCZEĆ

Teraz od kilku miesięcy trwa-
ją przygotowania do nowej per-
spektywy  nansowej Unii Euro-
pejskiej. Podstawą do ubiegania 
się o środki ma być przygoto-
wany przez władze PiS Kontrakt 
Programowy, który wskazuje 
m.in. kluczowe projekty, które 
będą do  nansowane. Spośród 
37 projektów, które władze na-
szego miasta do niego zgłosiły, 
do kontraktu wpisano zaledwie 
3. Ponadto wprowadzono tam 
zapis wykluczający miasto wo-
jewódzkie – czyli Łódź - z ubie-
gania się o środki ze specjalnej 
puli na rewitalizację. Dla porów-
nania – w poprzedniej perspek-
tywie, kiedy w Sejmiku rządziła 
koalicja PO-PSL, w ówczesnym 

kontrakcie ujęto 20 łódzkich 
projektów na łączną kwotę do-
 nansowania miliarda zł. Tym 

środkom zawdzięczamy m.in. 
odnowienie EC-1, Moniuszki 
czy stworzenie Nowego Cen-
trum Łodzi. Te obszary i budyn-
ki stały się wizytówką Łodzi. 

CO KOT NAPŁAKAŁ
Teraz na rewitalizację decyzją 

PiS możemy wnioskować o mak-
symalnie 26 mln euro – bez żad-
nej gwarancji, że je otrzymamy. 
W stosunku do potrzeb Łodzi to 
bardzo niewiele – kropla w mo-
rzu. Tymczasem rewitalizacja 
strefy śródmiejskiej to być albo 
nie być naszego miasta. To po-
prawa bezpieczeństwa i warun-
ków mieszkaniowych łodzian, 
zmiana oblicza Łodzi i ogromny 
impuls rozwojowy. Bez pienię-
dzy unijnych, przy ograniczo-
nych przez podatkowe działania 
Prawa i Sprawiedliwości docho-
dach własnych gminy, ukończe-
nie tego dziejowego projektu 
w całości i w terminie stoi pod 
znakiem zapytania. 

Takie decyzje nie tylko wska-
zują na niechęć PiS do naszego 
miasta, ale przede wszystkim 
są głęboko nieracjonalne, bo 
bez doświadczenia Łodzi trud-
no sobie wyobrazić sprawne 
wykorzystanie przewidzianych 
w programie operacyjnym dla 
województwa środków na rewi-
talizację. 

BROŃMY ŁODZI
Miejmy nadzieję, że Komisja 

Europejska nie pozwoli na utrzy-
manie dyskryminujących Łódź 
zapisów w dokumentach progra-
mowych, a nasze miasto będzie 
mogło kontynuować rewitaliza-
cję w planowanej skali. Trzeba 
jednak zapamiętać szkodnikom 
z PiS tą zapiekłość wobec Łodzi 
i jak najszybciej odsunąć ich od 
władzy. Kiedy bowiem ruszą pie-
niądze unijne w ramach KPO, 
zablokowane obecnie na skutek 
upolitycznienia sądów, i kiedy 
ruszą inne programy  nanso-
wane przez UE, straty dla Łodzi 
będą jeszcze większe. PiS według 
wszelkiego prawdopodobieństwa 
będzie je przekazywać wyłącznie 
„swoim” – zgodnie z osławioną 
zasadą wałbrzyską: temu damy, 
to nasz gościu jest. Nie można na 
to pozwolić!

PiS uderza w łódzką rewitalizację

·  ·  ·
Marcin Bugajski 

- prawnik, samorządowiec, 
przewodniczący Klubu KO w łódz-

kim Sejmiku Wojewódzkim 

Rewitalizacja jest od kilku 
lat zagadnieniem bardzo 
trendy – zdominowa-

ła działania władz wielu gmin 
w Polsce, ale laikom termin na-
dal kojarzy się ze zwykłym re-
montem.

Tymczasem nic bardziej myl-
nego. Prawdziwa rewitalizacja 
polega na odbudowaniu zdegra-
dowanych części miasta i  nada-
niu im nowych funkcji - np. 
społecznych, rekreacyjnych. Ma 
zwiększyć komfort życia miesz-
kańców i przyczynić się do cało-
ściowego rozwoju gminy. Jest to 
zatem proces długotrwały i wie-
loaspektowy, wymaga zaangażo-
wania wielu podmiotów: władz 
miejskich i urzędów, inwestorów 
i organizacji pozarządowych, 
placówek edukacyjnych, zespo-
łów projektowych i koordynato-
rów wreszcie. Ogromnie ważna 
jest partycypacja samych miesz-
kańców. 

W Wielkiej Brytanii pierwsze 
tego typu działania miały miej-
sce już w latach 30. XX wieku, 
a w latach 50. nabrały charakteru 
w pełni świadomego, planowa-
nego i opartego na badaniach. 
W  porównaniu z państwami 
Europy Zachodniej rewitalizacja 
w Polsce zatem dopiero raczkuje, 
cieszy jednak fakt, że Łódź jest 
zdecydowanie jej liderem. Mamy 
za sobą takie przedsięwzięcia jak 
odnowa Księżego Młyna czy Ma-
nufakturę, które uważane są za 
modelowe wzorce działań rewi-
talizacyjnych. Łódzką specjalno-
ścią powoli stają się też woonerfy 

– podwórce miejskie. Przekształ-
cono w nie już kilkanaście ulic, 
co spotkało się z bardzo pozy-
tywnymi reakcjami łodzian. 
Władze miasta konsekwentnie 
stawiają na uspokojenie ruchu 
drogowego w centrum i nadanie 
śródmiejskim ulicom nowych 
funkcji np. w postaci deptaków 
z łatwym i  bezpiecznym dostę-
pem do lokali usługowych. 

Rewitalizacja daje zatem szan-
se na odmianę oblicza miasta 
– nie tylko estetyczną, ale także 
społeczną. Niesie ze sobą jednak 
także zagrożenia. Uciążliwości 
związane z prowadzonymi praca-
mi remontowymi to tylko jedno 
z nich i przejściowe. Drugim, czę-
sto podnoszonym przez eksper-
tów, jest tzw. gentry  kacja, czyli 
zmiana charakteru rewitalizowa-
nego obszaru poprzez podniesie-
nie jego wartości, w drastycznych 
przypadkach prowadząca do wy-
ludnienia i całkowitego skomer-
cjalizowania. Spory budzą także 
koncepcje podejścia do zabytko-
wych budynków: czy należałoby 
wiernie zachować ich pierwotny 
wygląd, czy też je mody  kować, 
tak by lepiej wtapiały się w tkan-
kę nowoczesnego miasta i były 
bardziej funkcjonalne.

Ale każde rewitalizacyjne roz-
wiązanie jest lepsze od kamienic 
walących się na głowy mieszkań-
ców. 

ABC miejskiej odnowy
Dyskryminacyjne wobec Łodzi przepisy bardzo ograniczają możliwości ubiegania się przez 
nasze miasto o do  nansowanie projektów rewitalizacyjnych.

Kamil Drążczyk 
– student gospodarki 

przestrzennej UŁ

·  ·  ·
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Gdy ceny idą w górę każ-
dego dnia, rata kredytu 
zaciągniętego na wyma-

rzone mieszkanie coraz wyższa, 
a oszczędności na wakacyjny 
wyjazd topnieją w oczach, za-
czynamy zastanawiać się, jak 
sobie z tym wszystkim poradzić. 
Jak przeżyć do następnej wypła-
ty czy emerytury? Czy najpierw 
spłacić ratę czy czynsz i świad-
czenia? Jak przy szalejącej dro-
żyźnie utrzymać dotychczasowy 
poziom życia, na który przecież 
tak ciężko pracowaliśmy?

W czasie dobrej koniunktury 
w gospodarce i niskiej in  acji 
zdecydowana większość oby-
wateli radzi sobie sama. Często 
słyszymy nawet zdanie: „rząd 
niech nie przeszkadza, niech 
pozwoli ludziom spokojnie pra-
cować i prowadzić własne  r-
my, niech tylko zadba o stabilne 
prawo i bezpieczne otoczenie 
dla biznesu”. To dlatego przez 
ostatnie 7 lat apelowaliśmy do 
rządu PiS o odpowiedzialne de-
cyzje gospodarcze, o dobrą poli-
tykę  nansową, o transparentny 
i prawdziwy - a nie wirtualny - 
budżet państwa, wreszcie o za-
przestanie awanturnictwa i ła-
mania praworządności. 

15% I WIDMO STAGFLACJI
Dzisiaj wszystkie błędy PiS 

i podporządkowana interesom 
partyjnym polityka monetarna 
NBP przynoszą efekt w postaci 
galopującej, dwucyfrowej in  a-
cji. A za rogiem czai się stag  a-
cja, czyli groźne dla gospodarki 

i obywateli spowolnienie gospo-
darcze z jednoczesnym utrzy-
mywaniem się wysokiej in  acji. 
Niestety czynniki zewnętrzne, 
takie jak pandemia i wojna 
w Ukrainie, nałożyły się na 
kompletnie nieprzygotowane na 
kryzys polskie  nanse publiczne 
i zapaść inwestycyjną, którą PiS 
funduje nam od 7 lat. Dzisiaj 
płacimy za to wszyscy. Konsu-
menci coraz wyższymi cenami 
za towary i usługi, kredytobiorcy 
wciąż rosnącymi ratami. Tracą 
też oszczędzający, bo stale słab-
nie siła nabywcza ich pieniędzy, 
a to znaczy, że coraz mniej mogą 
za swoje oszczędności kupić.

NA RATUNEK RODZINOM
Co na to rząd? Niewiele. 

Kilka konferencji prasowych 
i tromtadrackich wystąpień pre-
miera na tle slajdów. Okazało się 
też, że tzw. „tarcza antyin  acyj-
na” niewiele pomogła, a przecież 
po jej zniesieniu ceny wystrzelą 
bardziej, niż gdyby jej wcale nie 
było.

Dlatego Koalicja Obywatelska 
zaproponowała Pakiet Ratunko-
wy dla Polskich Rodzin. To trzy 
ustawy, które od wielu dni leżą 
w Sejmie. Należy rozpatrywać je 
w zasadzie łącznie, bo odpowia-
dają na dwa problemy: z jednej 
strony to zbyt dużo pieniądza na 
rynku i zbyt duży popyt, który 
nakręca in  ację i podnosi ceny, 
a z drugiej ubożenie społeczeń-
stwa, szczególnie osób zarabia-
jących najmniej i groźba straty 
mieszkania z powodu wysokich, 

niemożliwych do udźwignięcia 
rat kredytu.

ZANIEDBANA 
BUDŻETÓWKA

Pierwsza ustawa dotyczy tej 
grupy osób, która w ostatnich 
latach była mocno zaniedbana, 
a jej realne wynagrodzenia spa-
dły, czyli pracowników sfery bu-
dżetowej. To nauczyciele, pielę-
gniarki, ratownicy,  zjoterapeuci, 
pracownicy socjalni, instytucji 
kultury, samorządowi i wielu 
innych zapewniających funkcjo-
nowanie państwa. To ich praca 
decyduje o tym, jaka jest jakość 
usług publicznych, w tym edu-
kacji i ochrony zdrowia. Dlatego 
nie wolno dopuścić do paupery-
zacji tych zawodów. Utrzymująca 
się od ponad dwóch lat in  acja 
spowodowała, że realnie ta gru-
pa pracowników zarabia coraz 
mniej. W naszej ustawie propo-
nujemy wzrost ich wynagrodzeń 
o 20%. 

OSZUKANI 
KREDYTOBIORCY

Druga ustawa dotyczy kredy-
tobiorców, którzy zaciągnęli kre-
dyt na zaspokojenie swoich wła-
snych potrzeb mieszkaniowych, 
czyli tych osób, które mają jedno 
mieszkanie. W ustawie zapropo-
nowaliśmy, żeby przez 24 miesią-
ce, czyli czas najwyższej in  acji, 
wysokość ich rat była utrzyma-
na na poziomie z grudnia 2021 
roku. Uważamy, że kredytobior-
cy zostali oszukani przez prezesa 
Glapińskiego, który przez wiele 

miesięcy przekonywał wszyst-
kich, że nie grozi nam in  acja i że 
nie podniesie stóp procentowych 
dopóki będzie prezesem NBP. 
Tymczasem stopa referencyjna 
NBP z poziomu 0,1% urosła do 
5,25% i na tym nie koniec, a pre-
zes Glapiński mówi, że na obni-
żenie stóp można liczyć dopiero 
w końcu 2023 roku. Ci wszyscy, 
którzy uwierzyli, że raty ich kre-
dytu będą długo niskie, dzisiaj są 
w niezwykle trudnej sytuacji, co 
ważne, nie ze swojej winy i nie 
z powodu lekkomyślności. Zacią-
gnęli przecież kredyt w polskiej 
walucie, kredyt, który miał im za-
pewnić poczucie bezpieczeństwa 
bez ryzyka kursowego. W takich 
trudnych sytuacjach państwo po-
winno wesprzeć swoich obywate-
li. Inaczej bezpowrotnie straci ich 
zaufanie.

UCHRONIĆ 
OSZCZĘDNOŚCI

Te dwie ustawy mają charakter 
osłonowy, są adresowane do tych, 
których w szczególny sposób 
dotyka drożyzna i wysokie raty 
kredytów. Trzecia ustawa złożo-
na w Sejmie przez Klub Koalicji 
Obywatelskiej ma charakter typo-
wo antyin  acyjny. Pozwala Na-
rodowemu Bankowi Polskiemu 
wyemitować obligacje chroniące 
oszczędności Polaków. Obligacje 
te mają być oprocentowane wy-
sokością in  acji, każdy obywatel 
mógłby zainwestować w nie do 
50 tys. zł, okres ich zapadalno-
ści to dwa lata, ale można zbyć 
je w każdym czasie, także przed 
upływem tego terminu. To praw-
dziwy ratunek dla tych, co odkła-
dają na remont, wkład na własne 
mieszkanie, wyjazd życia, studia 
dziecka lub po prostu na czarną 
godzinę. Oni wszyscy także są 
dotknięci in  acją i tracą na niej, 

bo depozyty i lokaty bankowe są 
oprocentowane skandalicznie ni-
sko. I nic tu nie pomoże udawane 
oburzenie Premiera Morawiec-
kiego, który dużo mówi, ale nic 
nie robi, żeby realnie zmotywo-
wać banki do podniesienia opro-
centowania depozytów. Takie an-
tyin  acyjne obligacje są jednym 
z instrumentów, które powinien 
zastosować bank centralny, czy-
li Narodowy Bank Polski, a nie 
rząd PiS, bo ten jest w stanie wy-
dać każde pieniądze, nawet takie, 
których nie ma.

Konkludując, z in  acją najle-
piej walczyć zanim się pojawi. Tu 
pro  laktyka, tzn. odpowiedzialne 
działania rządu, są najważniejsze! 
Ale gdy już popełniło się błę-
dy, trzeba umiejętną policy mix, 
czyli synergią polityki  skalnej 
(rząd) i monetarnej (NBP), zapa-
nować nad kryzysem, nie zapo-
minając o ludziach. Bo to oni są 
najważniejsi. 

Str. 4 WASZE SPRAWY

Największe zagrożenie dla Polski?

Ludzie są najważniejsi
Obowiązkiem odpowiedzialnego rządu w czasie kryzysu jest ochrona poszkodowanych i naj-
słabszych. Dlatego Koalicja Obywatelska przygotowała Pakiet ratunkowy dla polskich rodzin. 

Izabela Leszczyna 
– posłanka czterech kadencji, 

wiceminister fi nansów (2013-15), wi-
ceprzewodnicząca sejmowej Komisji 

Finansów Publicznych

·  ·  ·

Krzysztof, kasjer: PiS i cała ta 
banda oszustów! Wszyscy sąsie-
dzi za nimi głosują. Czemu? „Bo 
dajo!” Myślą, że rząd to te pienią-
dze z drzewa zrywa. Jajka teraz po 
1zł! Masło 8 zł! Bida, pani, bida 
-tego trzeba się bać. 

Sylwia, studentka: Politycy, 
którzy traktują nas jak idiotów. 
Choćby ta sugestia zbierania 
chrustu przez osoby mające pro-

blem z kupnem innego opału, na-
wet śmiać się nie chce. 

Patryk, handlowiec: Covid, 
małpia ospa, ptasia grypa, psia 
wścieklizna, WHO, sprzedajni 
politycy, drożyzna i Putin. W tej 
kolejności. 

Agnieszka, podolog: Dla 
mnie osobiście największym za-
grożeniem jest to, że nie będę 
miała gdzie mieszkać. Mam małe 

dziecko, z mężem wynajmujemy 
mieszkanie. Ceny czynszu, gazu, 
prądu, wszystkich opłat tak po-
szybowały w górę, że nas po pro-
stu nie będzie zaraz na nic stać. 
Jak tak dalej pójdzie, to zagroże-
niem dla Polski będzie masowa 
bezdomność. 

Jolanta, emerytka: Wojna 
proszę pani. Mam 87 lat, pamię-
tam jeszcze tę poprzednią, miesz-
kałam w Warszawie na Wspólnej, 
jak ją Niemcy bombardowali po 
powstaniu, do dziś wstrząsam 
się na każdy głośniejszy huk. Kto 
by pomyślał, że znów nam na to 
przyjdzie.

Włodzimierz, emeryt: Pani 
młoda, PiS czy wojna, w życiu 
trza się bać tylko dwóch rzeczy: 
Boga i sraczki. Reszta się ułoży.

Mariusz, pracownik drukar-
ni (bardzo szczupły): Otyłość. 

Klemens, rencista: Putin i po-
rubstwo. I to, że dzieci z tego po-
rubstwa nie ma. To też. 

Wojciech, nauczyciel: Polacy. 
Zawsze byliśmy największymi 
wrogami swojej ojczyzny. 

N.N.: Człowiek tyra jak głu-
pi, ręce se urabia, płaci wszystko 
w terminie, a te wacki nic, tylko 
więcej i więcej. Widziała pani 
ceny pampersów? Proszę się 
przejść do sklepu, to będzie mieć 
pani odpowiedź na swoje pytanie. 

(zebr. i opr. AM, AG)

SONDA ULICZNA:  CZEGO BOJĄ SIĘ ŁODZIANIE

Mimo, że w Polsce odda-
je się najwięcej nowych 
mieszkań Europie na 

głowę, nie jest to głowa przecięt-
nego Kowalskiego.  

Wśród wielu problemów, z któ-
rymi zgłaszają się do mnie z proś-
bą o pomoc łodzianie, na plan 
pierwszy wysuwają się sprawy 
mieszkaniowe. Czasem dotyczą 
one drobniejszych kwestii, zwią-
zanych np. z niefunkcjonującym 
piecem, zawyżonym rachunkiem 
za gaz czy uciążliwym sąsiedz-
twem i takie sprawy z reguły daje 
się szybko rozwiązać. Najczęściej 
jednak problemem jest sam brak 
mieszkania i tu pomóc jest już 
dużo trudniej. 

Zasób komunalny Łodzi to 
prawie 40 tys. mieszkań, z których 
większość mieści się w przedwo-
jennych budynkach i kamieni-
cach, zdarza się, że bez wygód, 
a blisko 1/4 nie ma c.o. Cześć 
z nich nie nadaje się do użytko-
wania bez gruntownego remon-
tu, bywa więc, że stoją puste, bo 
w budżecie miasta nie ma wystar-
czających środków na odnowienie 
ich wszystkich. Te środki mogłyby 
być większe, gdyby nie masa dłuż-
ników czynszowych winnych mia-
stu już ponad 5,5 mln zł i zablo-
kowanie przez PIS na długi czas 
możliwości realizacji sądowych 
wyroków eksmisyjnych, których 
gmina ma już prawie 4000. Sku-
tek? Blisko 3 tys. osób w kolejce 

po mieszkanie komunalne i średni 
czas oczekiwania 4-5 lat. 

Samorząd stara się sytuację po-
prawić na kilka sposobów: kluczo-
wa jest rewitalizacja oraz budowa 
nowych mieszkań przez spółki 
miejskie, np. WTBS, oraz prywat-
nych deweloperów pod wynajem 
na cele komunalne. Ogromną po-
mocą byłby rządowy Fundusz Re-
witalizacji Łodzi, na kształt tego 
krakowskiego, bo nasze miasto ma 
największą w Polsce strefę wielko-
miejską (1400ha) z ponad 10 tys. 
budynków sprzed II w. św. i 4 tys. 
cennych kamienic frontowych. 
Ale stosowny projekt ustawy, któ-
ry złożyłem do laski marszałkow-
skiej w 2020 r , jak leżał w sejmo-
wej zamrażarce, tak leży. I pewnie 
poleży jeszcze, bo PiS nie lubi wi-
dzieć Łodzi wstającej z kolan.

I bo w ogóle polityka miesz-
kaniowa tego rządu nie wykracza 
poza ogłaszanie kolejnych progra-
mów o spektakularnych nazwach 
– Mieszkanie Plus, Rodzina na 
Swoim - które następnie ponoszą 
równie spektakularne  aska. Tym-
czasem ponad ¾ ankietowanych 
potwierdza, że to problemy miesz-
kaniowe są główną przyczyną 
kryzysu demogra  cznego. To się 
nie zmieni, dopóki rząd nie zrozu-
mie, że kwestii własnych czterech 
kątów nie można wcisnąć w poli-
tyczny kąt bez katastrofalnych dla 
kraju konsekwencji. 

Krzysztof Piątkowski

Mieszkanie widmo



Mimo zdarzeń za wschod-
nią granicą Polacy nie 
rezygnują z zagranicz-

nych wojaży. Biura podróży zgod-
nie zaznaczają, że zainteresowanie 
wyjazdami wciąż utrzymuje się na 
wysokim poziomie, jednak wśród 
zadawanych przez łodzian pytań 
jedno pojawia się najczęściej: „Czy 
na miejscu będą Rosjanie?”.

ODWAŻNIE, 
CZYLI ZA GRANICĘ

W tym roku koronawirus nie 
będzie już tak znaczącą przeszko-
dą w planowaniu letnich urlopów, 
jak to miało miejsce w ciągu ostat-
nich dwóch lat. Wraz ze spadkiem 
zachorowań, minister zdrowia 
ogłosił koniec epidemii Covid 19 
w Polsce, inne kraje także znio-
sły większość obostrzeń. Mimo to 
paszport covidowy nadal zapewnia 
nam największą swobodę podró-
żowania. Nie ma jednak charakte-
ru uniwersalnego, a w niektórych 
państwach może być konieczne 
wykonanie testu przed przylotem 
i okazanie go na lotnisku. Dlatego 
tuż przed samym wyjazdem warto 
zajrzeć na stronę MSZ z informa-
cjami dla podróżujących.

Zapominając powoli o obec-
ności tego wirusa, który miał tak 
duży wpływ na nasze wakacyjne 
wybory, chcemy odbić sobie dwa 
lata wyjazdowej wstrzemięźliwo-
ści. Serwisy branżowe podają, że 
aż 40% Polaków planuje w tym 
roku wakacje za granicą. O ile 
na początku rosyjskiej agresji na 
Ukrainę niepewna sytuacja mię-
dzynarodowa i strach z tym zwią-
zany skutkowały zawieszeniem 
planów wyjazdowych i rezygnacją 
z już wykupionych wycieczek, te-

raz oswoiliśmy się z zagrożeniem, 
a na nasze decyzje urlopowe zde-
cydowanie większy wpływ mają 
koszty. 

DROGO, CZYLI ZA ILE
Wzrost cen paliw i in  acja 

dołożyły swoje trzy grosze (a ra-
czej trzysta) i wszystko znacznie 
podrożało. Łódzkie biura podróży 
przyznają, że w ciągu ostatnich kil-
ku miesięcy ceny wycieczek wzro-
sły od 1 tys. do 2 tys. zł w zależno-
ści od miejsca docelowego. Według 
Anny Podpory, menedżera pro-
duktu w Wakacje.pl, niestety nie 
ma co liczyć na superatrakcyjne 
ceny w ofercie last minute. Wzrost 
kursu walut i cen paliwa lotniczego 
powodują, że wartość wakacji ku-
powanych na ostatnią chwilę nie 
spada w takim zakresie, jak w mi-
nionych latach.

BEZ ROSJAN, CZYLI GDZIE
Co się nie zmieniło, to cel na-

szych wakacyjnych wojaży. We-
dług raportu portalu wakacje.pl 
trzy najpopularniejsze kierunki 
wakacyjne na tegoroczne lato to 
Turcja, Grecja i Egipt. W porówna-
niu rokiem ubiegłym Grecja i Egipt 
zamieniły się miejscami. Kolejne 
miejsca zajęły: Hiszpania, Tunezja, 
Cypr i Bułgaria. 

Jeżeli jednak w związku z sytu-
acją w Ukrainie, nie chcemy wypo-
czywać, słysząc na leżakach obok 
Rosjan degustujących w nadmia-
rze lokalne trunki, to winniśmy 
unikać wakacji w Egipcie, Turcji, 
czy Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. Do tej pory wśród ro-
syjskich turystów dużą popular-
nością cieszyły się także kierunki 
takie jak Chorwacja, Grecja, Buł-

garia, Hiszpania, Włochy, Francja. 
Teraz jednak europejskie niebo po-
zostaje zamknięte dla samolotów 
rosyjskich, a nie każdego stać na 
długie i kosztowne objazdy. Dodat-
kowo w wyniku nałożonych sank-
cji rosyjscy turyści mogą płacić 
rachunki za granicą tylko gotówką. 
To znacznie ograniczyło ich wybór 
miejsca wakacyjnego pobytu. 

Dlatego np. wypoczynek w Buł-
garii powinien uchronić nas przez 
towarzystwem Rosjan, a także 
przed ekstremalnymi temperatura-
mi, które zdarzają się nad Morzem 
Śródziemnym. Standard znacz-
nie się poprawił w porównaniu 
z ośrodkami, które niektórzy pa-
miętają z czasów PRL. Lot do Bur-
gas trwa niespełna dwie godziny. 
W dodatku ceny w tym kierunku 
są bardzo przystępne. To kolejne 
plusy tego wyboru.

A może urocza, wyspiarkska 
Grecja? Loty z łódzkiego lotniska 
ruszą w pierwszych dniach czerw-
ca.

A gdy o lataniu mowa - w tym 
roku 95% z nas wybierze się na 
wakacje właśnie samolotem. Wy-
prawy samochodowe z mnóstwem 
bagaży spadły o 5 proc. w porów-
naniu z rokiem ubiegłym. Teraz 
już tylko 3 procent z nas dojeżdża 
własnymi czterema kółkami na 
upragniony urlop. W tegoroczne 
wakacje z łódzkiego lotniska mo-
zna polecieć z aż pięciu biur po-
dróży do Turcji (Antalya), Bułgarii 
(Burgas) i Grecji (Rodos, Zakyn-
thos, Kreta). W ubiegłym roku kie-
runek turecki wybrało 13 tysięcy 
pasażerów z łódzkiego lotniska. 
Loty z Łodzi do Antalyi startują 1 
czerwca, a do Bodrum 5 czerwca.

BEZPIECZNIE, 
CZYL Z POLISĄ 

Wyjeżdżając za granicę, warto 
zadbać o ubezpieczenie. Mini-
mum jest EKUZ, czyli Europejska 
Karta Ubezpieczenia Zdrowotne-
go – daje dostęp do publicznych 

usług medycznych na tych samych 
zasadach, jakie obejmują obywa-
teli państwa pobytu. Jednak działa 
tylko na obszarze UE i nie zawsze 
oznacza brak kosztów – państwo-
wa służba zdrowia nie wszędzie 
jest darmowa. Dlatego warto roz-
ważyć wykup polisy turystycznej, 
która pokryje koszty leczenia za 
granicą w przypadku choroby lub 
nieszczęśliwego zdarzenia, a także, 
w zależności od zakresu ubezpie-
czenia, także odszkodowanie w ra-
zie kradzieży bagażu. Takie polisy 
są relatywnie tanie i co ważne, na 
razie nie zdrożały tak bardzo jak 
same wycieczki. 

DROBIAZG, 
CZYLI PASZPORT

Jeszcze jedna kwestia może 
nam pokrzyżować urlopowe szyki: 
brak ważnego paszportu i trud-
ności w jego wyrobieniu. Zaraz 
po wybuchu wojny na Ukrainie 
Polacy, w tym łodzianie, masowo 
ruszyli do oddziałów paszporto-
wych, najczęściej po to, by wyrobić 

dokument swoim dzieciom - jak 
sami podkreślali „na wszelki wy-
padek”. Skutkowało to oblężeniem 
okienek, wizytę we właściwym 
urzędzie trzeba było rejestrować 
kilka tygodni naprzód, a czas 
oczekiwania w kolejce sięgał kil-
ku godzin. Paszportowe apogeum 
miało miejsce na przełomie lutego 
i marca. Od tego czasu sytuacja się 
trochę poprawiła, wydłużono go-
dziny pracy oddziałów paszporto-
wych, a 27 marca 2022 roku weszły 
w życie nowe przepisy likwidujące 
obowiązek składania papierowych 
wniosków na rzecz wniosków 
składanych online, można także 
otrzymać powiadomienie o upły-
wie ważności dokumentu Warto 
jednak sprawdzić tę datę przed 
wykupieniem wycieczki. Mimo 
zmian w prawie sytuacja w oddzia-
le paszportowym może zaskoczyć, 
szczególnie w okresie wakacyjnym, 
a ustabilizować się ma dopiero je-
sienią. 

Miłego odpoczynku.
KK, AM, AG

Str. 5W PODRÓŻY

POSŁANIEC RADZI POSŁANIEC RADZI POSŁANIEC RADZI

Pytanie: W trakcie wyjazdów 
urlopowych często zdarzają mi 
się biegunki. Co zrobić aby nie za-
chorować? Jakie leki stosować gdy 
wystąpi biegunka? 

Odpowiedź: Biegunka podróż-
nych występuje podczas wyjazdów 
lub wkrótce po powrocie z podró-
ży, zwykle do krajów rozwijających 
się, w których panują niskie stan-
dardy sanitarne.

W zależności od kierunku po-
dróży problem ten dotyka nawet do 
50% turystów. Jako biegunkę rozu-
miemy występowanie 3 lub więcej 
nieuformowanych stolców w ciągu 
doby. Mogą im towarzyszyć skur-
cze i tkliwość brzucha, a czasami 
nudności lub wymioty i gorączka. 
Przyczyną zachorowania są zwykle 
bakterie, rzadziej wirusy i pasożyty.

Czy można zapobiegać wystą-
pieniu biegunki? Tak, ale tylko 

do pewnego stopnia. Na-
leży przestrzegać zasad hi-
gieny rąk i posiłków, tj. pić 
wodę butelkowaną i napoje 
fabrycznie zamknięte (np. 
puszkowane), unikać kostek 
lodu, niedogotowanej żyw-
ności, surowych owoców 
i warzyw, oraz nie spożywać 
żywności źle przechowywa-
nej. Jednak zachorowanie 
może wystąpić pomimo zachowa-
nia środków ostrożności. Dlatego 
planując wyjazd w tropiki, warto 
na 4 do 6 tygodni przed podróżą 
skonsultować się z lekarzem. Może 
on przepisać leki, które należy 
wziąć ze sobą na wypadek zacho-
rowania. 

W przypadku wystąpienia bie-
gunki postępowanie zależy od na-
silenia objawów. Z reguły choroba 
ma przebieg łagodny i ustępuje 

samoistnie w ciągu ty-
godnia. Wystarczy pić 
odpowiednią ilość kla-
rownych płynów, aby 
zapobiec odwodnieniu. 
Dzieci, kobiety w ciąży 
i osoby starsze powinny 
dodatkowo uzupełniać 
elektrolity. Jeżeli objawy 
są dokuczliwe można 
przyjmować dostępny 
bez recepty preparat lo-
peramidu zmniejszają-
cy liczbę wypróżnień. 

W przypadku ciężkiego przebiegu 
lub obecności krwi w stolcu ko-
nieczne jest przyjęcie antybiotyku. 

·  ·  ·
lek. Agnieszka Motyl

- specjalista medycyny rodzinnej, 
epidemiolog, lekarz medycyny po-
dróży. Centrum Medicover, Łódź

Podczas podróży:

• Nie pij wody z kranu i nie używaj jej do mycia zębów.
• Nie używaj lodu, chyba że masz pewność, że jest 

zrobiony z oczyszczonej wody.
• Nie pij mleka ani nie jedz produktów mlecznych, 

które nie były pasteryzowane
• Nie jedz surowych owoców ani warzyw, chyba 

że je obierasz.
• Nie jedz pokrojonej sałatki owocowej.

• Nie jedz sałaty ani innych surowych warzyw liściastych
• Nie jedz surowego lub niedogotowanego mięsa i ryb.

Pytanie: Zostałem 
podczas wyjazdu zatrzymany 
przez funkcjonariuszy Policji, 
którzy stwierdzili, że prowadzi-
łem samochód bez okularów ko-
rekcyjnych. Czy naprawdę grozi 
mi za to utrata prawa jazdy?

Odpowiedź: Kierowanie po-
jazdem bez wymaganych okula-
rów jest traktowane jak jazda bez 
uprawnień. Do tej pory groził 
za to mandat w wysokości 500 
zł, teraz od początku 2022 roku 
kara za takie wykroczenie wzro-
sła do co najmniej 1500 zł grzyw-

ny. Obligatoryjne jest również 
orzeczenie zakazu prowadzenia 
pojazdów na okres czasu od 6 
miesięcy do maksymalnie 3 lat. 
W związku z tym funkcjonariusz 
Policji nie może za to wykrocze-
nie ukarać mandatem, ale musi 
skierować wniosek o ukaranie do 
Sądu.

Ograniczenia w prawie jazdy, 
z jakimi możemy poruszać się po 
drodze, wynikają z różnych kwe-
stii.  Mając wadę wzroku, warto 
sprawdzić swoje prawo jazdy, 
a dokładniej rubrykę nr 12 znaj-
dującą się na rewersie dokumen-
tu. Umieszcza się w niej liczbowe 
oznaczenia kodów i subkodów, 
które określają ograniczenia 
w korzystaniu z uprawnień lub 
informacje dodatkowe.  I choć 
charakter ograniczeń dodatko-
wych może się wydawać margi-
nalny, wcale taki nie jest.  Jeżeli 
albowiem kierowca nie spełni 
wymogu stawianego przez kod 
wpisany w rubryce 12., de facto 
prowadzi samochód bez upraw-
nień. Co więcej, należy pamię-
tać, że jeżeli mamy zalecenie 
prowadzenia pojazdu w okula-
rach korekcyjnych kod 01.01, 
a prowadzimy w soczewkach 
kontaktowych kod 01.02 również 
funkcjonariusz Policji uzna, iż 
prowadziliśmy pojazd bez wy-
maganych uprawnień.

Co jest bezpieczne do jedzenia lub picia?

• Napoje bezalkoholowe gazowane
• Gorące napoje tj., herbata lub kawa 

• Gazowana lub niegazowana woda butelkowana 
fabrycznie zamknięta

• Samodzielnie obrane surowe owoce lub warzywa
• Jedzenie podawane na gorąco

• Mięso dobrze ugotowane

·  ·  ·
mec. Wojciech Górski

Kancelaria Prawa Karnego, Łódź
kancelaria@kancelariakarna.com.pl

Wakacje 2022 
Covid i wojna nie wpływają na tegoroczne decyzje urlopowe 
Polaków, ale laba da nam po kieszeni. 

fot: Julius Silver/pexels.com



Str. 6 A WIĘC WOJNA!

Niczym niesprowokowa-
na zbrojna agresja Rosji 
na Ukrainę, zmasowa-

ne bombardowania ukraińskich 
miast, niszczenie infrastruktury 
i bestialskie ataki na ludność cy-
wilną – to wszystko, co dzieje się 
dziś na wschód od naszych gra-
nic, jeszcze kilka miesięcy temu 
wydawało się niewyobrażalne 
w Europie w XXI wieku. Rosja 

Putina przekroczyła Rubikon – 
łamiąc prawo międzynarodowe, 
popełniając zbrodnie wojenne, 
odmawiając Ukrainie prawa do 
istnienia. 

W obliczu tej brutalnej na-
paści moralnym i politycznym 
obowiązkiem demokratyczne-
go świata jest udzielenie Ukra-
inie wszelkiej możliwej pomocy 
w obronie jej wolności i niepod-

ległości. Państwa Zachodu do-
starczają Ukrainie uzbrojenie, 
amunicję i dane wywiadowcze, 
oraz nakładają sankcje na Rosję, 
aby ograniczyć do minimum jej 
zdolność do prowadzenia wojny. 

MONACHIUM: 
REAKTYWACJA

Niestety, słychać także głosy 
nawołujące do powściągliwości 

w tych działaniach – po to, by 
nie upokarzać Rosji i pozwolić 
Putinowi wyjść z twarzą z tego 
kon  iktu. Apele takie dobiegają 
z niektórych stolic europejskich, 
między innymi z Paryża, Rzymu 
czy Wiednia. Niedawno przyłą-
czył się do nich także nestor ame-
rykańskiej polityki zagranicznej, 
były sekretarz stanu Henry Kis-
singer, namawiając Ukrainę, aby 
w zamian za pokój zgodziła się 
na aneksję części swojego teryto-
rium. 

Są to pomysły zdumiewające. 
Ustępowanie przed rosyjskimi 
żądaniami w płonnej nadziei na 
pokój jest przejawem skrajnej 
politycznej naiwności. Oznacza 
w istocie zgodę na rosyjską poli-
tykę siłowego podporządkowania 
sobie sąsiednich państw i powrót 
do Europy podzielonej na strefy 
wpływów, gdzie mniejsze narody 
tracą wolność i niepodległość. 
Oznacza zgodę na odebranie siłą 
Ukrainie części jej państwowego 
terytorium. O to właśnie chodzi 
Putinowi. Ale polityka Zachodu 
nie może polegać na ustępstwach 
wobec dyktatora. Nie może 
ośmielać go do dalszych agresyw-
nych działań w jego szalonych dą-
żeniach do odbudowy sowieckie-
go imperium. 

ŻEBY COŚ ZACHOWAĆ, 
TRZEBA TO MIEĆ

Zupełnie nie rozumiem też tro-
ski niektórych europejskich poli-

tyków o to, by pozwolić Putinowi 
„wyjść z twarzą”. Rosyjski dyktator 
już dawno stracił twarz. W oczach 
demokratycznego świata jest zwy-
rodniałym bandytą i zbrodnia-
rzem wojennym. Ułatwianie mu 
„wyjścia z twarzą” z wojny, którą 
sam rozpętał i która kosztowała 
życie tysięcy niewinnych Ukraiń-
ców, uważam za haniebne i uwła-
czające pamięci tych o  ar. 

Putin nie wyjdzie z Ukrainy 
z twarzą. Ma za to stanąć przed 
międzynarodowym trybunałem 
i odpowiedzieć za zbrodnie wo-
jenne. Celem demokratycznego 
świata musi być doprowadzenie 
do politycznego i ekonomiczne-
go upadku tego przegniłego pu-
tinowskiego reżimu, opartego na 
bezprawiu, kłamstwie i korupcji.

(Dokończenie ze str. 1)
Ustawa o obronie ojczyzny 

ma szansę poprawić nasze bez-
pieczeństwo? 

– Zwiększa możliwości mo-
dernizacji polskiej armii poprzez 
przeznaczenie na ten cel ogrom-
nych środków. To ruch w dobrą 
stronę, dlatego klub KO poparł 
tę ustawę, ale wpisaliśmy do niej 
poprawkę zobowiązującą rząd do 
opracowania w ciągu kilku mie-
sięcy planu wydatkowania tych 
środków. Bo ustawa to tylko na-
rzędzie, taki młotek, a on sam nie 
wystarcza do wbicia gwoździa, 
trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie 
w ten gwóźdź uderzyć. Innymi 
słowy, zadanie przed rządem – 
tym i kolejnym – to sprawić, by 
pieniądze na polską armię były 
dobrze wydane. Zwłaszcza, że 
ostatnie 7 lat znacząco pogorszy-
ły stan polskiej obronności. Brak 
modernizacji, brak zakupów dla 
wojska, czystka wśród generałów. 
pułkowników i majorów, czystka 
w sztabie generalnym, absolutnie 
rujnujące rządy duetu Maciere-
wicz–Misiewicz. To wszystko re-
alnie przyczyniło się do osłabie-
nia siły naszej armii. To trzeba 
natychmiast zmienić, bo, jak to 
ktoś kiedyś celnie ujął, albo ma się 
u siebie armię swoją – albo cudzą. 
Ja bym jednak wolał mieć swoją 
i chyba nie jestem w tej preferencji 
odosobniony.

A nie spóźniliśmy się przy-
padkiem trochę z tym projek-
tem? 

– Cóż, lepiej późno niż wcale, 
ale oczywiście, że jesteśmy fatal-
nie spóźnieni. A nie musiało tak 
być. Polska zaczęła się przygoto-
wywać do różnych scenariuszy 
już w 2014 i 2015 r. To wtedy, za 
rządów PO–PSL zapadły pierwsze 
decyzje o zwiększeniu armii do 20 
tysięcy żołnierzy tak, żeby przebić 

liczbę 100 tys. żołnierzy zawodo-
wych. Doszło do też do bardzo 
solidnych zakupów i umów z na-
szymi partnerami. Zakup i mo-
dernizacja leopardów, podpisana 
umowa na śmigłowce wielozada-
niowe... 

...słynne karakale który miały 
być produkowane w Łodzi...

– ...plus projekty obrony prze-
ciwrakietowej. To wszystko obec-
ny rząd albo zaprzepaścił – jak 
w przypadku właśnie słynnych 
karakali, gdzie z powodów czysto 
politycznych cały projekt po pro-
stu wyrzucono do kosza – albo 
rozmienił na drobne – jak w przy-
padku programu obrony prze-
ciwrakietowej, gdzie z 8 baterii 
Patriot, które były przewidziane 
przez nasz rząd do zakupu, rząd 
PiS-u kupił tylko dwie, co nie 
wystarcza do ochrony terytorium 
Polski. Przez ostatnich 7 lat nie 
doszło do właściwie żadnego po-
ważanego zakupu dla polskiej ar-
mii. Za to z budżetu wojskowego 
kupiono samoloty dla vipów, któ-
rymi dzisiaj minister Dworczyk 
lata do Wrocławia, żeby spotykać 
się na przykład samorządowcami. 
Jeżeli na to ma być przeznaczany 
budżet de facto wojenny, no to 
ktoś nie rozumie zadania, które 
przed nim stoi. 

A co Pańskim zdaniem wojna 
na wschodzie oznacza dla prze-
ciętnego Polaka?

– Cóż, pewnie każdy z nas zro-
zumiał, jak kruche jest poczucie 
bezpieczeństwa, że nie jest nam 
ono dane raz na zawsze. Ja, choć 
urodziłem się w roku orwellow-
skim – 1984 [śmiech] – paradok-
salnie nie pamiętam specjalnie 
PRL–u i do dziś żyłem w sto-
sunkowo bezpiecznym świecie. 
Od 24 lutego muszę się mierzyć 
z konstatacją, że jeden człowiek – 
może wariat, może psychopata – 

o przerośniętym ego może zagnać 
nas na skraj wojny światowej. To 
pokazuje, jaka odpowiedzialność 
spoczywa na nas wszystkich przy 
wyborze rządzących. Natomiast 
w wymiarze bardziej przyziem-
nym na pewno wszyscy odczu-
jemy w kieszeniach, zresztą już 
odczuliśmy, to, co dzieje się na 
wschodzie i to podwójnie bole-
śnie. Z jednej strony mamy nie-
udolny rząd z równie nieudolnym 
prezesem Glapińskm, którzy do-
prowadzili do gigantycznej dro-
żyzny w Polsce, z drugiej – wojnę 
u naszych bram, która jeszcze ten 
stan pogłębia. I realne ryzyko bar-
dzo dużego kryzysu. Bylibyśmy 
w niepomiernie lepszej sytuacji, 
gdyby naszym krajem nie rządzi-
li od 7 lat autokraci i populiści, 
niszcząc i podporządkowując so-
bie wszystkie najważniejsze in-
stytucje państwa, które teraz po 
prostu zawodzą, jak choćby NBP 
właśnie.

Ale PiS powtarza jak mantrę, 
że za problemy gospodarcze od-
powiada covid, Putin i wojna... 

– No i nie zapominajmy 
o Tusku [śmiech]. A tak serio: czy 
wojna wpływa na in  ację? Oczy-
wiście, że tak. Ale w ¾ to żniwo 
nieudolnych działań rządu oraz 
prezesa NBP i żebyśmy nie wiem, 
jak zaklinali rzeczywistość – co 
robią rządowe media, zresztą za 
nasze pieniądze – nie sposób 
ukryć faktu, że to po prostu PiS-
-  acja, wygenerowana na długo 
przed 24 lutego. 

No dobrze: in  acja, droży-
zna, wojna. Jak w tej sytuacji Po-
lacy mają czuć się bezpiecznie? 
Co nas czeka w najbliższej przy-
szłości?

– Każdy z nas ma oczy i musi 
sobie zdawać sprawę z tego, że 
świat, jaki znaliśmy, w jakieś 
mierze się kończy. Nie sposób 
jeszcze przewidzieć, czy patrzy-
my w najgorszym razie na wstęp 
do ogólnoświatowego kon  iktu 

zbrojnego, który przez historyków 
– jeżeli tacy jeszcze wtedy się osta-
ną – nazwany zostanie 3. wojną 
światową, czy jednak pozostanie 
to kon  ikt regionalny, który nie 
będzie eskalował. Wydaje się, że 
jest kilka możliwych scenariuszy 
rozwoju tej sytuacji w najbliższej 
przyszłości. Pierwszy to taki, że 
Rosja dokona pełnej mobilizacji 
zgodnie ze stalinowską zasadą, że 
ludiej u nas mnoga i będzie chcia-
ła tą masą dokonać pełnej inwazji 
na Ukrainie. Może to doprowa-
dzić do katastrofalnej wojny na 
gigantyczną skalę. Druga moż-
liwość to ogłoszenie przez Rosję 
jakiegoś quasi zwycięstwa: zagar-
nięcie części Ukrainy, doprowa-
dzenie korytarza na Krym i próba 
okopania się w tych miejscach. 
No i trzecia opcja to utrzymanie 
status quo, czyli trwający kon  ikt 
dwóch państw, bez przechylania 
szali zwycięstwa na którąś stronę. 
Na tę chwilę nic niestety nie wska-

zuje na szybkie jego zakończenie. 
Ale na szczęście Ojcowie Zało-
życiele Polski po 89 roku zrobili 
wszystko, żeby związać nasz kraj 
z Zachodem, żeby stał się częścią 
UE i członkiem NATO. Dzięki 
temu należymy dziś do elitarne-
go klubu państw euroatlantyc-
kich chronionych bardzo silnymi 
wzajemnymi sojuszami i więza-
mi gospodarczymi. To znacząco 
poprawia bezpieczeństwo Pola-
ków – i to międzynarodowe, i to 
ekonomiczne. 24 lutego oznacza 
też ostateczne bankructwo an-
tyunijnej polityki rządu. Trzeba 
mieć nadzieję, do PiS-u dotrze ta 
prosta prawda, że wypychanie nas 
ze sfery euroatlantyckiej to, para-
frazując Talleyranda, coś gorszego 
niż zbrodnia, to błąd. A najlepiej 
po prostu zmienić rząd – z po-
pulistyczno–autokratycznego na 
demokratyczny. 

rozmawiała: 
Aleksandra Młoczkowska

Dariusz Rosati
– profesor nauk ekonomicznych, 
szef MSZ (1995 – 1997), członek 
Rady Polityki Pieniężnej (1998 – 

2004), parlamentarzysta

·  ·  ·

Wojna u naszych bram

Czy Putin może wyjść z twarzą?
Kto kosztem integralności Ukrainy pozwoli Putinowi zachować twarz w tym kon  ikcie, 
sam straci swoją.  
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Od 24 lutego żyjemy w cie-
niu wojny na Ukrainie. 
Nie sposób wykluczyć jej 

eskalacji, a nawet jeśli do niej nie 
dojdzie, ciągle realnym zagroże-
niem w obliczu działań wojen-
nych prowadzonych na terenie 
kraju z 4 elektrowniami jądrowy-
mi, jest ryzyko skażenia promie-
niotwórczego, które w wyniku 
uszkodzenia którejś z nich, może 
objąć także Polskę. W kilku inter-
pelacjach usiłowałem ustalić, czy 
rząd jest przygotowany na taki 
rozwój sytuacji i zdolny zapewnić 
bezpieczeństwo obywatelom.

Niestety, otrzymałem od-
powiedź tylko na jedną z nich. 
Wynika z niej, że na terenie kra-
ju znajduje się niespełna 62 tys. 
budowli ochronnych na ogółem 
niecały 1 mln 300 miejsc (stan 
na 21 marca). Przy czym, uwaga, 
w liczbie tej - daleko niewystar-

czającej - mieszczą się schrony 
i ukrycia, które nie zapewniają 
pełni ochrony przed promienio-
waniem. Na pozostałe interpe-
lacje, w których pytałem m.in. 
o liczbę sprawnych technicznie 
schronów, w tym atomowych, 
ich rozmieszczenie i gotowość 
bojową oraz ewentualne przy-
gotowania do zwiększenia liczby 
takich obiektów, nie otrzymałem 
odpowiedzi do dziś. Czyli prawie 
2 miesiące po terminie i w sumie 
4 od wybuchu wojny! 

Słowem, rząd PiS forsuje 
kosztujące miliardy złotych gi-
gaprojekty w rodzaju CPK, a nie 
zaprząta sobie głowy sprawą pod-
stawowego bezpieczeństwa oby-
wateli w sytuacji jego realnego za-
grożenia. A wszystko, co uważa za 
stosowne zrobić w sprawie schro-
nów i ukryć - to ukryć ich brak.           

Krzysztof Piątkowski

Str. 7A WIĘC WOJNA!

1. Urodził się w rodzinie ży-
dowskiego pochodzenia, trzech 
braci i ojciec jego dziadka zginę-
li w czasie Holocaustu, co czyni 
kalumnie Putina o „nazizmie” 
Zełenskiego wyjątkowo odraża-
jącymi. 

2. Pochodzi z rodziny inteli-
genckiej, jego ojciec Oleksandr 
Zełenski jest profesorem i prze-
wodniczącym wydziału cyber-
netyki na jednym z ukraińskich 
uniwersytetów, matka pracowała 
jako inżynier. 

3. Przed uczęszczaniem do 
szkoły podstawowej mieszkał 

przez 4 lata w Mongolii, gdzie 
pracował jego ojciec. 

4. Ukończył studia prawnicze, 
nie pracował jednak nigdy w tym 
zawodzie.

5. Już na studiach amator-
sko występował w przedstawie-
niach teatralnych, w połowie 
lat 90-tych zajął się zawodowo 
kabaretem, prowadził popular-
ny program kulinarny Weczirnij 
kwartał, a w 2006 roku zwyciężył 
w pierwszej edycji ukraińskiej 
wersji „Tańca z Gwiazdami”. Zaj-
mował się także dubbingiem, jego 
głosem mówi miś Paddington 
w ukraińskiej wersji lubianych 
 lmów. 

6. Jako aktor grał głównie 
w  lmach rosyjskojęzycznych. 
W 2014 roku protestował prze-
ciwko wprowadzonym przez 
ukraińskie Ministerstwu Kultury 
ograniczeniom emisji rosyjskich 
produkcji w mediach, w tym  l-
mu „Miłość w wielkim mieście”, 
w którym Zełenski występował.

7.  Jest założycielem i współwła-
ścicielem jednej z największych 
ukraińskich  rm producenckich. 
Podczas wojny w Donbasie prze-
kazała ona milion hrywien daro-
wizny na rzecz ukraińskiej armii.

8. W 2015 roku zagrał głów-
ną rolę w serialu „Sługa Narodu” 

opowiadającym o nauczycielu 
historii, który na skutek zbiegu 
okoliczności zostaje prezydentem 
Ukrainy. Potem nazwę tę przejęła 
popierająca go partia. 

9. Kampania prezydencka 
Zełenskiego była oparta niemal 
wyłącznie o Internet, głównie 
YouTube i Instagram. Nie wy-
stępował w mediach głównego 
nurtu, a przeciwnicy zarzucali 
mu unikanie dziennikarzy. Nie 
posługiwał się programem, uży-
wał tylko haseł dotyczących walki 
z korupcją i podwyższenia stan-
dardów uczciwości w życiu pu-
blicznym. 

10. W 2003 roku poślubił Ołe-
nę Kijaszko, z którą znał się jesz-
cze z czasów szkolnych. Mają cór-
kę Ołeksandrę i syna Kiryła oraz 
dwa psy. 

11. Posługuje się rosyjskim 
lepiej niż ukraińskim, którego na-
uczył się stosunkowo niedawno, 
zna również angielski. 

12. W 2018 roku jego majątek 
był szacowany na 37 milionów 
hrywien (około 1,5 miliona dola-
rów amerykańskich)

13. Ma metr siedemdziesiąt 
wzrostu – tyle co Putin – i prze-
jawia podobne zamiłowanie do 
siłowni. 

Dzień 24 lutego na zawsze 
pozostanie w naszej pa-
mięci jako tragiczna data 

dokonania inwazji na wolną i su-
werenną Ukrainę przez putinow-
ską Rosję. Nikt z nas nie mógł 
w to uwierzyć, kiedy nad ranem 
zaczęły pojawiać się pierwsze do-
niesienia o tym bestialskim ataku. 
W wielu ukraińskich miastach za-
wyły syreny. . Z ogromnym prze-
jęciem śledziłem te wydarzenia. 
Jednocześnie trzeba było jednak 
otrząsnąć się z szoku i szybko 
działać, by wspierać ludność ukra-
ińską, która zaczęła napływać do 
naszego kraju.

WIELKIE SERCA ŁODZIAN
Prezydent Hanna Zdanowska 

błyskawicznie i bardzo sprawnie 
zareagowała na to, co wydarzyło 
się u naszych wschodnich sąsia-
dów, dostosowując działania do 
potrzeb wynikających z rozwijają-
cej się sytuacji i możliwości jakie 
ma samorząd terytorialny. Z Łodzi 
wysłano ponad 80 tirów z darami 
od mieszkańców. Powstały punkty 
wydające odzież i artykuły higie-
niczne, obiekty oferujące noclegi 
dla uchodźców w podmiotach 
podległych miastu, wydawano 
ciepłe posiłki, sprawnie przepro-

wadzono rejestrację uchodźców , 
w tym proces nadawania nume-
rów PESEL, których w samej Ło-
dzi przyznano już 13 tysięcy. Mia-
sto uruchomiło również bezpłatny 
transport miejski w obrębie Łodzi 
dla osób przybyłych z ogarniętej 
wojną Ukrainy. Przede wszystkim 
wielkie serca i chęć pomocy o  a-
rom wojny zza wschodniej granicy 
okazali spontanicznie sami łodzia-
nie- do samego wolontariatu zgło-
siło się 1800 mieszkańców Łodzi. 

JEDNOŚĆ W SENACIE
Senat również w tym ciężkim 

czasie stanął na wysokości zada-
nia. Jako senatorowie w trybie 
ekspresowym przyjęliśmy m.in. 
kilkadziesiąt poprawek do ustawy 
o pomocy dla obywateli Ukrainy, 
tym samym wykreślając z niej ha-
niebny przepis o tzw. bezkarności 
urzędniczej, której domagał się 
wcześniej PIS! W wyniku głoso-
wań wiele poprawek zgłoszonych 
przez demokratyczną większość 
senacką zostało w ostateczności 
zatwierdzone przez Sejm. Dzięki 
nam posłowie przyjęli poprawki 
dające podstawę prawną do uru-
chomienia pieniędzy przez samo-
rządy na pomoc uchodźcom, jak 
również te dotyczące kart pobytu 

czy polskich dokumentów toż-
samości dla obywateli Ukrainy, 
których ważność wydłużono o 18 
miesięcy. 

Jako senatorowie Koalicji 
Obywatelskiej dwukrotnie prze-
znaczyliśmy część swoich upo-
sażeń senatorskich na pomoc dla 
uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy.

Jak większość z nas jestem zwo-
lennikiem pokojowych rozwiązań 
wszelkich sporów i kon  iktów. 
Jednak w tym przypadku dla do-
bra cywilizowanego świata naród 
ukraiński musi militarnie wojnę 
z Putinem wygrać. Niekwestiono-
wanie i bezapelacyjnie.

Chwała Ukrainie, sława Boha-
terom.

Artur Dunin – senator RP, 
wcześniej poseł trzech kadencji 

·  ·  ·

Solidarni z Ukrainą

·  ·  ·
Jakub Dudek 

– pasjonat social mediów 
i doktryn polityczno-prawnych, 

nałogowy twitterowiec

13 rzeczy, które warto 
wiedzieć o Zeleńskim

Schrony do ukrycia
Ukraina
Ukraina jak łan złocistej pszenicy, 
Wiatrem wojny targana, 
Od południa do Wschodu,
Jej pola bez snopów,
Tylko krwawe rany 
Czasem zaciera. 
(…)
Ukraino, stoją twoje drzewa rozerwane, 
Bezsilne jak kikut nogi żołnierza 
Żyją w nadziei odrodzenia. 
Bo kiedyś obfi ty owoc rodziłaś, 
W ogrodach  miłości
Przyjdzie czas, gdy wolność i dobro, 
Jak gość spragniony, 
Zakosztują pieśni zwycięstwa 
Śpiewanej głosem dziecka.

CZYTELNICY PISZĄ

Małgorzata Martynowska
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Opinia publiczna coraz czę-
ściej słyszy zatrważające 
fakty dotyczące megalo-

mańskiego projektu Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Wy-
dumany koncept megalotniska 
pod Baranowem, nieuzasadniony 
ekonomicznie, koszty generowa-
ne przez spółkę CPK, ogromne 
pensje. Temat, który niestety nie 
jest aż tak znany – to towarzyszą-
cy CPK projekt tzw. 10 szprych 
KDP – Kolei Dużych Prędkości, 
prowadzących do lotniska z róż-
nych krańców Polski. Planowane 
1,6 tys. km nowych linii niesie 
za sobą również ogromne koszty 
społeczne.

Reprezentujemy mieszkańców 
na jednej z tych „szprych” - trasa 
85 (Łódź-Warszawa). Społeczna 
inicjatywa - stowarzyszenie „Nie 
dla kolei przez Brzeziny”.

POZORNE KONSULTACJE
Konsultacje, które odbyły się 

we wrześniu 2021 w UM Brzeziny 
przyniosły tylko więcej pytań niż 
odpowiedzi. Ani przedstawicie-

le CPK, ani  rmy wykonawczej 
IDOM nie potra  li odpowiedzieć 
na najbardziej kluczowe pyta-
nia, m.in. dotyczące konkretnego 
przebiegu czterech ówczesnych 
tras czy szczegółowych zasad wy-
właszczeń. Uderzał brak wiedzy 
o istniejącej w naszym rejonie in-
frastrukturze i zabudowie miesz-
kalnej (np. posługiwanie się nie-
aktualnymi mapami). Obiecano 
kolejne spotkanie w pierwszym 
kwartale 2022 – niestety, w ogóle 
do niego nie doszło, a decyzje na 
temat wariantów przedstawiono 
tylko internetowo. To pokazuje, 
jak spółka CPK i jej podwyko-
nawcy przedmiotowo traktują 
mieszkańców na trasie swojej in-
westycji

CPK ODRZUCA TRASĘ 
OMIJAJĄCĄ BRZEZINY

W kwietniu 2022 r. dowie-
dzieliśmy się, że z planowanych 
wariantów odpadł wariant przy 
autostradzie, bezkolizyjnie omi-
jający miasto, a jako najbardziej 
prawdopodobne wskazano ogło-

szone tzw. warianty północne 
(W31, W35), które w przypadku 
Brzezin wiążą się z największym 
kosztem społecznym. Podobno 
nie ma to być nawet już linia KDP, 
tylko kolej aglomeracyjna. Linia 
ma przebiegać m.in. przez główną 
drogę dojazdową - Łódzką - i tyl-
ko przy tej ulicy byłoby do wybu-
rzenia ok. 30 domów, co pozbawi 
dorobku, mieszkania i biznesów 
dziesiątki rodzin. W dalszej. pół-
nocnej części – w zakresie ulic 
Ludowa, Strykowska, Waryń-
skiego - zniszczeniu miałyby ulec 
kolejne budynki mieszkalne oraz 
gospodarstwa rolne, hodowlane 
(np. stadnina koni) czy ogrodni-
cze. Gdy pierwszy raz pojawiła 
się w 2020 r. informacja o pla-
nowanej budowie KDP, wówczas 
Rada Miasta Brzeziny podjęła 
jednogłośnie uchwałę przeciwko 
wariantowi północnemu. Obecny 
wariant południowy (W32) prze-
biega przez zdecydowanie mniej 
zurbanizowaną część miasta, 
jednakże w porównaniu z odrzu-
conym wariantem wzdłuż auto-

strady, realizacja każdego z tych 
wariantów doprowadzi do skraj-
nej sytuacji i pozbawienia wielu 
mieszkańców dachu nad głową.

WYKUPY ZA BEZCEN
Sprzeciwiamy się „kosmicz-

nym” wizjom CPK, nieuzasad-
nionym wysiedleniom, nisz-
czycielskiemu przebiegowi tras 
w sytuacji, gdy możliwy jest bar-
dziej przyjazny społecznie wa-
riant omijający zabudowania czy 
np. powrót do koncepcji z 2011 r. 
i tzw. linii Y - w istniejącym śla-
dzie kolejowym. Jednakże przyj-
mując najczarniejszy scenariusz 
i parcie władz na realizację projek-
tu mimo sprzeciwu mieszkańców 
z całej Polski, należy przyjrzeć się 
polityce dotyczącej odszkodowań. 
To kolejna kwestia, która dopro-
wadza nas do rozpaczy. Zgod-
nie z ustawą kolejową jesteśmy 
skazani na ocenę rzeczoznawcy, 
który wyceni nieruchomość co 
najwyżej zgodnie z ceną rynkowa, 
czyli nie ma mowy o odtworzeniu 
swojego domu, nie ma mowy o re-
kompensacie utraconych korzyści 
w związku z np. przepadkiem 
miejsca zarobkowania, bliskości 
miejsca pracy, szkoły, itp. Z opi-
nii prawnych wynika, że praktyką 
jest konieczność opuszczenia nie-

ruchomości w krótkim czasie, de 
facto bez odszkodowania – które 
może być wstrzymane ze względu 
na odwołania od decyzji, spory 
sądowe o jego wysokość ciągną-
ce się latami. Ponadto obawiamy 
się zmiany ustawy o gospodaro-
waniu nieruchomościami i zasad 
ustalania odszkodowania za wy-
właszczenia, która ma przynieść 
korzyści  nansowe dla Skarbu 
Państwa kosztem obywateli. Ich 
pomysłodawcą jest pełnomocnik 
rządu ds. CPK... czyli rząd chce 
zmienić prawo we własnej spra-
wie, by „zaoszczędzić”...

WALCZYMY DO KOŃCA
Wiele grup i stowarzyszeń ta-

kich jak nasze protestowało ma-
sowo 10 czerwca 2022 r. w całej 
Polsce po to, by powstrzymać 
ten nieuzasadniony ekonomicz-
nie i społecznie projekt, zanim 
tysiące ludzi zostanie pozbawio-
nych domów. Jako mieszkańcy 
terenów przeznaczonych pod wy-
właszczenia boimy się, że spółka 
rozpocznie wykup naszych nie-
ruchomości za bezcen, nie będzie 
w stanie wykonać projektu, ogłosi 
upadłość i  nalnie wyprzeda swój 
majątek- czyli nasz dorobek życia. 

Stowarzyszenie 
„Nie dla kolei przez Brzeziny”

Nie dla szybkiej kolei przez Brzeziny

Zamach na własność
 (Dokończenie ze str. 1)

...miliona zł, odszkodowanie 
ustalone w oparciu o tzw. normę 
OP.1.4 Banku Światowego wynio-
słoby 2 mln 400, przy zastosowa-
niu zasady odtworzeniowej 1 500 
000-1 700 000, a po nowelizacji 
pana Horały 500-600 tysięcy. To 
jest kradzież w biały dzień pod 
auspicjami państwa. A pan Horała 
ma czelność mówić o „rzekomej 
krzywdzie ludzkiej” i masowym 
poparciu dla jego megalomań-
skiego projektu. 

JEZIORO DAMY TUTAJ
Kwestią trzecią jest wpływ tej 

inwestycji na środowisko - nieba-
gatelny. Nie można jednak zarzucić 
rządowi, że się nim nie przejmuje, 
przynajmniej w takim zakresie, 
w jakim kwestia ta mogłaby się 
odbić na realizacji projektu. Wła-
śnie przygotował zmianę prawa, 
zgodnie z którą wszystkie rządo-
we inwestycje (w tym CPK, ale też 
inwestycje mieszkaniowe, a nawet 
odbudowa Pałacu Saskiego) będą 
zwolnione z obowiązku uzyskania 
oceny oddziaływania na środowi-

sko i nieskrępowane miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego! Na Śląsku na przy-
kład pan Horała postanowił po-
prowadzić swoją kolej przez Śląski 
Ogród Botaniczny, w Łódzkiem 
środkiem zabytkowego Lasu Wią-
czyńskiego, w Lutomiersku posta-
wić stację w miejscu chronionej 
prawem 300-letniej Alei Dębów. 
Zmiana prawa ma mu to ułatwić. 
Będziemy zatem mieli kolej, jak 
podkreśla rząd, ekologiczną – a że 
za cenę dewastacji środowiska… 
Nie po raz pierwszy PIS pokazuje, 
że cel uświęca środki.

 No, ale gdy celem jest kilka fo-
tek przy stoliku na dworcu w Koń-
skich czy gdzie indziej w czasie 
kampanii, wiadomo, że środowi-
sko musi zejść na dalszy plan. Po-
dobnie jak ludzie – tacy mieszkań-
cy łódzkiego sielankowego dotąd 
osiedla Mileszki na przykład, któ-
re będzie otoczone trzema! torami 
kolejowymi i autostradą A1. 

Tam pan minister Horała nie 
miał odwagi przyjechać, by wytłu-
maczyć ludziom rzekomość ich 
krzywdy.  

Tunel średnicowy: poślizg za poślizgiem   
Realizacja kluczowej dla 

Łodzi inwestycji, zaprojek-
towanej jeszcze przez po-

przednią ekipę rządzącą, zalicza 
pod kierownictwem ekipy obec-
nej kolejne wpadki. 

Po zapadnięciu się ziemi pod 
jednym z ogródków działkowych, 
podobna sytuacja powtórzyła się 
kilka miesięcy temu na parkingu 
w Manufakturze – na szczęście 
pustym, ale przyczyn tych zda-
rzeń przedstawiciele PKP PLK 
nie byli w stanie wyjaśnić. To 
rodzi obawy o bezpieczeństwo 
dalszych prac. A jednocześnie je 
przewleka. Choć nie jest to jedy-
ny powód blisko trzyletniego już 
opóźnienia inwestycji. 

Po perturbacjach związanych 
z pandemią i zmianą głównego 
wykonawcy teraz wypłynął z całą 
mocą zamiatany długo pod dy-
wan temat zaległości płatniczych 
wobec podwykonawców. Ci już 
jesienią ubiegłego roku skarżyli 
się na brak płatności ze strony ge-
neralnego wykonawcy. W odpo-
wiedzi na zapytanie wystosowane 
wtedy przez posła Piątkowskiego 

do Ministerstwa Infrastruktury, 
resort umył ręce, twierdząc, że 
nie otrzymuje sygnałów o takich 
zaległościach i nie potwierdza 
ich istnienia. 8 miesięcy później 
z całą mocą potwierdzili je za to 
podwykonawcy, blokując w  pro-
teście  wjazd na teren budowy 
i domagając się spłaty zadłużenia 
sięgającego wg nich ok. 35 mln 
zł. Dopiero to skłoniło inwestora 
do pilnych działań i zmusiło wy-
konawcę do uregulowania zobo-
wiązań. Problem jednak będzie 
wracał, bo w obliczu galopującej 
in  acji i drastycznego wzrostu 
cen materiałów budowlanych 

kontrakt jest dramatycznie nie-
doszacowany, a ministerstwo od-
mawia jego waloryzacji. 

Oznacza to najpewniej dalszy 
poślizg i tak ogromnie opóźnio-
nej inwestycji, ryzyko utraty do-
 nansowania oraz coraz większe 

koszty społeczne związane z  jej 
realizacją: przedłużenie zamknię-
cia ulic powoduje wszak nie tylko 
uciążliwości dla mieszkańców, ale 
także upadki biznesów.

No chyba że inwestor i mini-
sterstwo przestaną udawać, że 
problemu nie ma i postanowią go 
rozwiązać.  

(red.)

fot: Krzysztof Piątkowski
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Mamy już w Polsce 3,5 mln 
uchodźców z Ukrainy, z czego 
duża część to dzieci. Ile z nich tra-
 ło do szkół w Łodzi? 

Około 5,5 tysiąca. Na bieżąco 
monitorujemy tę liczbę w podziale 
na typy jednostek. W przedszko-
lach miejskich na dzień 21 czerwca 
jest 1065, w niepublicznych znacz-
nie mniej, bo 185. W szkołach 
podstawowych mamy 3018 tysiąca. 
Najmniejszy odsetek jest w szko-
łach ponadpodstawowych – w lice-
ach 346,  w branżowych 95, w spe-
cjalnych mamy zarejestrowanych 
61 osób. 

Czy spodziewacie się Państwo, 
że ta liczba wzrośnie we wrześniu?

Jeśli tylko kon  ikt nie eskaluje, 
może spaść, ale raczej nie wzrośnie. 
Wg naszych obserwacji napływ się 
uspokoił. Były momenty, że mieli-
śmy wzrosty rzędu 300-500 osób 
dziennie. Po wakacjach spodzie-
wamy się raczej spadku.  Może 
sytuacja trochę się ustabilizuje, 
część uchodźców wróci, część wy-
emigruje do innych krajów. Jednak 
szacujemy, że zostanie ponad  po-
łowa, a to i tak spore wyzwanie dla 
systemu. 

Ustawa o pomocy Ukrainie 

przewidywała tworzenie tzw. po-
zaszkolnych miejsc prowadzenia 
zajęć dydaktycznych? Czy po-
wstały w Łodzi?

Nie, udało się tego uniknąć, 
co w mojej ocenie sprzyja inte-
gracji społecznej. Funkcjonujemy 
w oparciu o istniejącą infrastruktu-
rę, większość uczniów tra  ła albo 
bezpośrednio do istniejących klas, 
albo do tzw. oddziałów przygo-
towawczych, których ogółem jest 
około 40 i które kładą nacisk na na-
ukę polskiego.  

Jak napływ 6 tysięcy nowych 
uczniów wpłynął na funkcjono-
wanie placówek?

Przede wszystkim wymusił 
zmianę siatki zajęć, zwłaszcza 
w tych szkołach, do których tra  ło 
po 100 i więcej dzieci ukraińskich. 
Jednym zajęcia zaczynają się i koń-
czą nieco później, bo budynki nie 
są z gumy. Problemem na począt-
ku było zapewnienie kadry. Na-
uczyciele bali się brać nadgodziny 
z uwagi na niekorzystne przepi-
sy podatkowe Nowego Ładu, na 
szczęście rząd się z nich wycofał. 
Bali się też, czy podołają zadaniu 
nauczania dzieci z Ukrainy obcego 
programu w obcym dla nich języ-

ku. Ale okazało się, że świetnie so-
bie dają radę, więc te obawy szybko 
zniknęły. 

Zatrudniliście uchodźców-na-
uczycieli?

Nie, choć wielu sygnalizowało 
taką gotowość. Warunkiem zatrud-
nienia obcokrajowca na stanowi-
sku nauczycielskim jest certy  kat 
z języka polskiego i to okazało się 
problemem.  Kilku zatrudniliśmy 
w oddziałach przygotowawczych 
jako pomoc nauczyciela czyli ję-
zykowe wsparcie polskich nauczy-
cieli. 

Jakie koszty generuje taki 
przybór uczniów i czy dostaliście 
już Państwo obiecane pieniądze 
rządowe? 

Realne koszty, w tym mediów, 
pracownicze, wynagrodzeń na-
uczycieli,  będziemy mogli poli-
czyć dopiero po zamknięciu roku. 
Z Funduszu Pomocy otrzymaliśmy 
do tej pory ponad 10 milionów zł. 
Czy wystarczą – na tę chwilę nie 
wiem.

Czy te 6  tys. „nowych dusz” 
w systemie może odbić się na re-
krutacji dzieci polskich  do przed-
szkoli i do szkół?

Nie, dopóki mamy zwiększone 

limity, czyli możemy przyjmować  
większą liczbę dzieci do przed-
szkoli. Na tę chwilę liczba wolnych 
miejsc przewyższa liczbę poszu-
kujących. Z podstawówek odcho-
dzi teraz półtora rocznika, więc 
też nie widzę zagrożenia, a zajęcia 
we wrześniu powinny odbywać 
się w ramach tych samych godzin. 
W szkołach ponadpodstawowych 
uczniów z Ukrainy jest niedużo, 
choć nabór może być utrudniony, 
z uwagi na półtora rocznika opusz-
czającego szkoły podstawowe. Ale 
mamy zabezpieczoną odpowiednią 
pulę miejsc.

A jak się dzieci z Ukrainy od-
najdują w polskiej szkole? Czy jest 
problem z barierą językową i róż-
nicami programowymi? 

Nie ma problemu, jeśli chodzi 
o przedmioty ścisłe czy język an-
gielski – poziom nauczania ich na 
Ukrainie nie obiega od poziomu 
w polskich szkołach, czasem na-
wet go przewyższa. Jeśli ktoś so-
bie natomiast nie radzi z językiem 
polskim, otrzymuje dodatkowe 
wsparcie nauczyciela albo tra  a 
do oddziału przygotowawczego. 
Większym problemem bywa trau-
ma wojenna: np. czasem na dźwięk 
dzwonka dzieciaki wskakiwały 
pod ławkę. Niektórzy uczniowie, 
zwłaszcza starsi, mają problemy 
z akceptacją sytuacji uchodźstwa 
i mówią otwarcie, że chcą wrócić 

do kraju. Ale zdarzają się też sytu-
acje, wcale nierzadkie, że podcho-
dzą do nauczyciela i dziękują mu za 
zajęcia.  

A pojawiają się kon  ikty 
między polskimi a ukraińskimi 
uczniami?

Nie mamy takich sygnałów ani 
skarg. Jeśli do kon  iktów docho-
dzi, czego nie możemy wykluczyć, 
to raczej rozwiązywane są lokalnie 
na terenach szkół. W ogóle więk-
szość problemów związanych z tą 
sytuacją, przede wszystkim orga-
nizacyjnych i dotyczących dydak-
tyki, rozwiązywanych jest dzięki 
inwencji dyrektorów i zaangażo-
waniu nauczycieli. To już kolejna 
sytuacja kryzysowa w oświacie, 
z której polska szkoła wychodzi 
obronną ręką właśnie dzięki pracy 
i determinacji dyrektorów i na-
uczycieli. Warto to wreszcie doce-
nić.                                     rozm. AG

Konia z rzędem temu, kto 
potra   odpowiedzieć na 
pytanie, jakie korzyści 

przyniosła uczniom likwidacja 
gimnazjów.  Owszem, przynio-
sła superkorzyść pani minister 
Zalewskiej - awans do Europar-
lamentu. Ale uczniom, rodzicom, 
nauczycielom?

Sztandarowy projekt PiS kosz-
tował nas wszystkich mnóstwo 
zdrowia, pieniędzy i czasu. Samo-
rządowcy łamali sobie głowy, jak 
poskładać puzzle - budynki, sale, 
klasy, ludzi i kasę - żeby „światła” 
reforma przyniosła jak najmniej 
strat w lokalnym środowisku. Na-
uczyciele zintensy  kowali jesz-
cze swoją wędrówkę ludów po 
szkołach, choć część wysiadła na 
przystanku „mam dość” i dziś 
cierpimy na brak kadry pedago-
gicznej (a będzie tylko gorzej).

Oszołomieni rodzice próbo-
wali z natłoku propagandy wy-
łuskać informacje, jak pomóc 
dzieciom, a uczniowie do dziś 
ćwiczą na własnej skórze: a to 
upychanie w szkołach podwój-
nych roczników, a to nowe pod-
stawy programowe czy coraz 
śmielsze pomysły zadowolonego 
z siebie ministra Czarnka i jego  
przybocznej gwardii- nie mniej 
twórczych - kuratorów oświaty.

Dziecko - młody człowiek! 
- zdaje się nieszczególnie intere-
sować rządzących (zresztą po-
dobnie jak protesty nauczycieli, 
rodziców, organizacji pozarzą-
dowych czy związków zawodo-
wych) dokonujących śmiałych 
roszad w systemie.  Wszak to hi-
steria opozycji - nie po to dostali 
mandat od swoich wyborców, by 
sobie tym głowę zawracać.  

Na cały ten chaos i brak wy-
obraźni nałożyła się pandemia. 
Szkoły przetrwały ją tylko dzięki 

pionierskim często działaniom 
nauczycieli i niezwykłej wytrwa-
łości rodziców. 

Stanu po pandemii nikt nadal 
nie zbadał i nie oszacował. Co 
prawda, pedagodzy i psycholo-
gowie biją na alarm, że dzieje 
się źle i natychmiast potrzebna 
jest pomoc i terapia, ale - jak już 
wspominałam - nikt się szcze-
gólnie w rządzie uczniami nie 
przejmuje. Widzieliście Państwo 
jakąś konferencję prasową na ten 
temat?  Jedną chociaż? A o odpo-
wiedzialności - winach - Tuska są 
codziennie.

Trochę naiwna jestem, licząc 
na rozsądne działanie tego rzą-
du. Od dawna bowiem żyje on 
w równoległej rzeczywistości. 
Acz dwie wypowiedzi wprawiły 
mnie w szczególne osłupienie: 
pierwsza z ust wicepremiera Ko-
walczyka, który z mównicy sej-
mowej oznajmił, że tylko dzięki 
rządowi nie ma w Polsce obozów 
dla uchodźców,  choć to  ludzie 
spontanicznie organizowali się 
i przyjmowali ich do własnych 
domów przy całkowitej niemal 
bezczynności rządu. Druga uro-
dziła się ministrowi Czarnko-
wi. Oświadczył mniej więcej, że 
młodzież ukraińska może zdawać 
maturę z języka polskiego, bo-
wiem znajduje się w Polsce. Pora-
dziłam mu, żeby stanął w szranki 
z młodzieżą chińską. Z jego to-
kiem myślenia na pewno da radę.

Wróćmy do edukacji. Spo-
niewierana, doświadczana ge-
niuszem kolejnych ministrów 
najmniej potrzebuje następnej re-
formy. Najbardziej - spokoju, sta-
bilizacji, do  nansowania, odbu-
dowy wolności szkoły i zaufania. 
Bez przywrócenia nauczycielom 
godności i znaczenia dla społe-
czeństwa obywatelskiego, bez  -

nansowego docenienia ich pracy 
nie znajdziemy w nich partnerów 
do odnowy szkoły i pchnięcia jej 
w XXI wiek. Zaufanie daje szansę 
na elastyczność i dostosowanie 
do aktualnych warunków i moż-
liwości.

Dziś, kiedy leczymy rany po 
pandemii (a już pojawiły się 
nowe, straszniejsze związane 
z sytuacją wojenną), ważniejsze 
jest zbudowanie poczucia bez-
pieczeństwa, godności, podmio-
towości każdego człowieka niż 
zrealizowanie 100% podstawy 
programowej albo uparte prze-
konanie o konieczności zdawania 
przez uchodźców języka polskie-
go na egzaminie.

Niestety, PiS, który wszystko 
centralizuje, bo chce mieć nad 
wszystkim kontrolę, nie rozumie, 
że wolność jest koleżanką zaufa-
nia, a szkole wolność (i spokój) 
potrzebne są jak tlen.

Szczęściem - PiS nie jest 
wieczny!
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6000 dzieci z Ukrainy w naszych szkołach
ROZMOWA Z JAROSŁAWEM PAWLICKIM, DYR. WYDZIAŁU EDUKACJI UMŁ

Eksperymantalne pole minowe
Polska szkoła w ostatnich latach stała się polem planowanych i nieplanowanych eksperymen-
tów. Polem minowym, dodajmy.

Edukacyjny rollercoaster
Wakacje to naturalny czas 

podsumowań i re  eksji 
na temat stanu edukacji. 

Oto przemyśleń i słów kilka od na-
uczycielki-metodyka, rodzica i sa-
morządowca w jednym.

Po pierwsze, uderza obniżenie 
poziomu wiedzy, umiejętności 
i kompetencji polskich uczniów 
(niestety obiektywne badania PISA 
to potwierdzają). W ślad za tym 
ujawniło się narastające niedo-
stosowanie do norm społecznych 
i zasad życia publicznego młodych 
ludzi, co skutkuje koniecznością 
wsparcia przez specjalistów, w tym 
psychiatrów dziecięcych. Tymcza-
sem czas oczekiwania na poradę 
specjalisty w Łódzkiem to kilka 
miesięcy. 

Nie sposób pominąć też syste-
mowej nagonki na nauczycieli i de-
waluacji tego zawodu. Po obiecanej 
„podwyżce” (4,4%) nauczyciel sta-
żysta będzie zarabiał 3079 zł brutto 
przy wynagrodzeniu minimalnym 
rzędu 3010  zł brutto. W konse-
kwencji doświadczeni nauczyciele, 
którzy za takie pieniądze nie mogą 
utrzymać rodziny, masowo odcho-
dzą z zawodu. Na stronach łódz-
kiego kuratorium można spraw-
dzić, ile jest wakatów w szkołach 
i przedszkolach.  

Oliwy do ognia dolewa fakt 
relatywnego obniżenia subwen-
cji oświatowej dla samorządów. 
Skutkuje to koniecznością wzrostu 
wydatków na oświatę przez gminy 
kosztem realizacji innych zadań - 
np. zdrowia czy bezpieczeństwa. 
Łódzki samorząd dopłaca ze środ-
ków własnych na oświatę kilkaset 
milionów złotych rocznie! Rosną-
ce niedoinwestowanie szkoły przez 
państwo (braki podstawowych 
sprzętów i  urządzeń, nie wspomi-
nając o nowoczesnych programach 
i innowacjach) powoduje, że staje 
się  ona niekonkurencyjna i nie-
atrakcyjna dla ucznia. 

Jakby tego było mało, teraz do-

chodzi też brak odgórnych roz-
wiązań merytorycznych i  nan-
sowych związanych z edukacją 
dzieci z Ukrainy. W naszym mie-
ście mamy blisko 6000 ukraińskich 
uczniów, tymczasem pieniędzy na 
nich tyle co kot napłakał, a MEN 
pozostawił nauczycieli i samorządy 
samym sobie - bez wytycznych do-
tyczących tworzenia nowych klas, 
promocji uczniów ukraińskich, 
pomocy pedagogiczno-psycholo-
gicznej, czy wsparcia technicznego.

 I na koniec jeszcze minister-
stwo funduje nam manipulacje 
przy programach nauczania zmie-
rzające  do upolitycznienia eduka-
cji (przykładem nowy przedmiot 
HiT – historia i teraźniejszość).

Taki jest obraz polskiej szkoły 
A.N. 2022. Plusy? Gdy wszyscy 
martwią się sytuacją, cieszy zado-
wolenie ministra Czarnka i rządu. 
Po drugie przez zacofanie nauko-
wo-technologiczne młodzi będą 
mniej atrakcyjni na światowym 
rynku pracy i zostaną w Polsce – 
to też w oczach niektórych może 
uchodzić za sukces. 

Po trzecie wyruszyliśmy w po-
dróż do Ciemnogrodu i czeka nas 
jazda bez trzymanki. Są tacy, któ-
rzy uwielbiają  rollercoster.  

Małgorzata Bartosiak
– nauczycielka, radna miejska, 
członkini Komisji Edukacji Rady 

Miejskiej w Łodzi

·  ·  ·
·  ·  ·

Urszula Augustyn 
– nauczycielka, posłanka 5. kadencji, 

wiceminister edukacji (2015)

Jarosław Pawlicki
·  ·  ·
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Przedsiębiorca? Rozkułaczyć!

Na początek kilka tru-
izmów. Fundamentem 
bogactwa każdego wol-

norynkowego kraju jest prywatny 
biznes. To nie na urzędnikach, 
a już na pewno nie na rządzie, 
opiera się polska gospodarka, 
tylko na przedsiębiorcach. Trzy 
czwarte polskiego PKB jest efek-
tem pracy właśnie ich – ponad 2 
milionów polskich przedsiębior-
ców. To ludzie z de  nicji rzutcy, 
otwarci na innowacje i rozwój, 
a przede wszystkim odważni, bo 
w naszym kraju od kilku lat pro-
wadzenie własnej działalności 
gospodarczej przypomina nawet 
nie bieg z przeszkodami, a sport 
ekstremalny i wymaga czasem 
brawury, zawsze męstwa. 

PO PROSTU SÓL
Operatywni, odważni, z po-

mysłem i jeszcze przynoszą pie-
niądze – w każdym normalnym 
kraju uznano by takich obywateli 
za sól ziemi i hołubiono. W na-
szym, owszem, są solą - ale w oku 
prezesa Kaczyńskiego. Pan Nowo-
grodzkiej i przyległości zwanych 
Polską ma stosunek do przedsię-
biorców dość jasny: tych, którzy 
sobie nie radzą np. z za wysokim 
ZUS-em traktuje jak nieudaczni-
ków, a tych radzących sobie ma 
za cwaniaków i oszustów. Pierw-
szych trzeba wykopać z biznesu, 

drugim koniecznie dokopać. Po-
datkami, składkami, przepisami, 
czymkolwiek. Proste. 

CHÓW KLATKOWY
Ale dlaczego? W jakim celu 

podcinać gałąź, na której się sie-
dzi? Po co zabijać kurę znoszącą 
złote jajka? Po pierwsze PiS nie 
chce jej wcale zabijać, tylko pod-
dusić, tak by nadal jajka znosi-
ła, ale nie na wolnym wybiegu, 
a w chowie klatkowym, pod peł-
ną kontrolą hodowcy i tylko do 
jego koszyka. Po drugie fakt, że 
ktoś ma jakaś strategię, nie ozna-
cza jeszcze, że jest ona mądra. Już 
Churchill mówił, że niektórzy lu-
dzie mają przedsiębiorcę za dra-
pieżnego wilka, którego należy 
zabić. Inni widzą w nim krowę, 
którą należy nieustannie doić. 
Tylko nieliczni rozpoznają w nim 
konia, który ciągnie wóz. I otóż 
prezes Kaczyński na pewno nie 
rozpozna, bo jako żywo ani ko-
nia, ani wozu w życiu nie widział. 
Nigdy nie prowadził biznesu, nie 
musiał zabiegać o klientów czy 
zamówienia, nie ryzykował ni-
gdy swoim majątkiem, bo zresz-
tą tego majątku nie ma. Dlatego 
widzi w przedsiębiorcach tylko 
źródło  nansowania politycznych 
łapówek dla elektoratu PIS-u i to 
 nansowanie nazywa społecznie 

odpowiedzialnym biznesem.

SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNI

PiS doskonale wie, że głosują 
na niego prości i niebogaci. Gło-
sują - pod warunkiem się im płaci. 
A żeby płacić, trzeba mieć z czego. 
I tu wracamy do początku: po-
nieważ rząd nie wytwarza PKB, 
płacić muszą przedsiębiorcy. To 
jest prawdziwa przyczyna pod-
noszenia płacy minimalnej (co 
przy okazji oznacza dla budżetu 
wyższe wpływy ze składek ZUS 
od prowadzących działalność go-
spodarczą), prawdziwa przyczyna 
porgresywnej skali podatkowej, 
faworyzującej grupy najmniej bu-
dujące rozwój gospodarczy, praw-
dziwa przyczyna kolejnych danin 
nakładanych na przedsiębiorców. 
Gdyby PiS-owi zależało na bu-
dowie państwa dobrobytu, jak 
twierdzi, dałby przedsiębiorcom 
zielone światło, bo to oni tworzą 
bogactwo kraju. Ale ponieważ 
zależy mu tylko na utrzymaniu 
władzy, usiłuje wepchnąć ich do 
klatki pod nazwą społecznie od-
powiedzialny biznes, co oznaczać 
ma biznes  nansujący wyborcze 
zwycięstwo tej partii. 

NIE KIJEM GO, TO PAŁKĄ
I robi to konsekwentnie, Nie 

dajcie się zwieść pozornemu wy-
cofaniu się z Polskiego Ładu. Jesz-
cze nie opadł kurz po zawirowa-

niach nim wywołanych, jeszcze 
nie zapłaciliśmy podwyższonych 
pod hasłem obniżki podatków, 
a PiS już planuje od nowego roku 
horrendalną podwyżkę składek 
na ZUS dla prowadzących działal-
ność gospodarczą. Zgodnie z za-
łożeniami do budżetu na 2023 rok 
będą oni co miesiąc płacić z tego 
tytułu blisko 190 zł więcej (nie li-
cząc składki zdrowotnej). Niemal 
natychmiast po przedostaniu się 
tej informacji do mediów, Funda-
cja Projekt.PL przedstawiła raport 
„Polski przedsiębiorca: przedsta-
wiciel elity czy członek społeczeń-
stwa?” , wg którego, cyt. „niewielu 
przedsiębiorców czuje się odpo-

wiedzialnych za państwo”. Mini-
ster Emilewicz szparko zawtóro-
wała, że „przedsiębiorcy od wielu 
lat ustawiają się w Polsce na po-
zycji zewnętrznej w stosunku do 
państwa”. Czytaj: nie chcą  nan-
sować pisowskiego rozdawnictwa. 

Za chwilę pewnie Mateusz 
Morawiecki powie coś o złych 
informatykach i dobrym szewcu 
i znowu dowiemy się, że to nie 
in  acja, a przedsiębiorcy odpo-
wiadają za drożyznę, bo podnoszą 
ceny w sklepach i punktach usług, 
zamiast być „społecznie odpowie-
dzialni”… 

Krzysztof Piątkowski

PiS chce zbudować za pomocą narzędzi  skalnych biznes społecznie odpowiedzialny, czyli  
 nansujący zwycięstwo wyborcze partii.

Otwarcie VIII Łódzkich 
Senioraliów

Kolejne dwa projekty ustaw 
napisane z myślą o przedsię-
biorcach

Antywojenny marsz 
ulicami Łodzi

Spotkanie z młodzieżą 
łódzkiego liceum

Happening przygotowany 
przez łódzki KOD z okazji Dnia 

Demokracji 4 czerwca

Zawsze z pielęgniarkami. Akcja 
protestacyjna przed Sejmem

FOTOGALERIA



Jeśli dostrzegam jakiś plus 
w rządach autorytarnych, ja-
kie funduje nam PiS, to jest 

nim oddolna konsolidacja śro-
dowisk prodemokratycznych, 
często przebiegająca w sposób 
niezinstytucjonalizowany i spon-
taniczny. 

Przykładem z łódzkiego po-
dwórka są Niepokorni Obywa-
tele, grupa niezrzeszonych osób, 
które co tydzień każdego piąt-
kowego popołudnia manifestu-
ją przed siedzibą PiS, piętnując 
grzechy tej władzy. Niedawno 
odbyła się 500-na taka manifesta-
cja i z pełną odpowiedzialnością 
zaświadczam, że jest to najlepsze 
500+, jakie wyprodukowała Zjed-
noczona Prawica. 

W okresie wprowadzonego 
nielegalnie stanu epidemii, gdy 
rząd narzucił nam niekonstytu-
cyjny zakaz zgromadzeń, Niepo-
korni przechadzali się po prostu 
Piotrkowską „w towarzystwie” 
transparentów. Wielokrotnie byli 
z powodu tych spacerów zatrzy-
mywani przez policję w myśl 
zasady: kto nie z PIS-em, tego 
spiszem. Nie poddali się i dalej 
manifestują swój sprzeciw. Nie 
pchając się na a  sz, nie oczeku-
jąc podziękowań ani zaszczytów, 

nie ubiegając się o żadne funkcje, 
z determinacją walczą o nasze 
prawa. Świadomi, że nic tak nie 
wzmacnia władzy, jak milczenie 
narodu, mówią - w obronie przy-
zwoitości, demokracji, wolności. 
W obronie nas wszystkich. 

Działania Niepokornych,    
KOD-u i innych ruchów prode-
mokratycznych pozwalają wie-

rzyć, że mimo wszystko duch 
wolności w narodzie nie zginął, 
a jeśli przetrwał 7 lat tej władzy, 
jeśli nie dał się ugłaskać socjal-
nymi łapówkami, uciszyć repre-
sjami, ululać telewizyjną propa-
gandą, to jest silny i wielki. I za tę 
świadomość dziękuję PiS-owi. 

Krzysztof Piątkowski

22 maja na łamach 
„Newsweeka” ukazał 
się wstępniak redak-

tora naczelnego, Tomasza Lisa, 
pod wiele mówiącym tytułem 
„Czwarta pseudowładza”. Na-
tychmiast po jego ukazaniu się 
dziennikarz stracił pracę. Dla-
czego? Nie sposób przytoczyć tu 
wszystkich spekulacji i domnie-
mań. Jedna z koncepcji głosi, 
że zarząd Ringier Axel Springer 
miał ambiwalentny stosunek do 
wyrazistości politycznej Lisa, 
która zjednywała tygodnikowi 
czytelników, ale zarazem pło-
szyła reklamodawców. Czyżby 
liczono na przychody z reklam 
ORLENU, który na swoich sta-
cjach chował „Newsweek” na 
sam spód regałów? 

Zawrzało. Wszędzie. I w śro-
dowisku dziennikarskim, i w śro-
dowiskach politycznych wszel-
kiej maści, i wśród czytelników.

 
KIJ W MROWISKO

Niektórzy dziennikarze po-
czuli się dotknięci tekstem do 
żywego. Wirtualne Media przy-
taczają głos jednego ze współ-
pracowników Lisa: „Jak czyta-
łem wstępniaka mojego szefa, 
miałem poczucie, że są gdzieś 
granice obrażania wszystkich. 
Że oskarżenie całego środowi-
ska dziennikarskiego o to, że się 
sprzedało, albo z głupoty jest sy-
metrystyczne, to już przesada.”. 
No, ale skoro pan jest zdegusto-
wany, to czemu nie wyraża swo-
ich wątpliwości z otwartą przy-
łbicą? Co sprawia, że nie mamy 
pojęcia, kto się za tymi słowami 
kryje? 

Z kolei ks. Kazimierz Sowa 
na Facebooku napisał: „Jego 
wstępniak(…) to nie diagnoza. 
To smutna rzeczywistość.”

Politycy nie zaskoczyli, 
zwłaszcza politycy PiS, których 
reakcja była łatwa do przewi-
dzenia. Jej kwintesencją są sło-
wa wyrzygane (tak! właśnie tak 
to należy nazwać, nie da się 
inaczej) na Twiterze przez Ar-
kadiusza Mularczyka, którego 
zdaniem : „Zwolnienie Tomasza 
Lisa może wskazywać na to, że 
Niemcy szukają nowych - bar-
dziej skutecznych wykonawców 
swojej polityki w Polsce”. Bardzo 
Państwa przepraszam za przyto-
czenie tego cytatu, ale wymaga 
tego ode mnie dziennikarska 
rzetelność. 

Politycy partii opozycyjnych 
w ogóle nie odnieśli się do treści 
wstępniaka. Natomiast wszyst-
kie media prawicowe, dosłow-

nie wszystkie – od TVP (czy ja 
nie dokonuję nadużycia, nazy-
wając to mediami?) przez „Do 
Rzeczy”, aż po „Frondę” z lu-
bością powtarzały wygłoszone 
na łamach „Super Expressu” 
przez Pawła Kowala z KO zda-
nie, że „Tomasz Lis byłby mile 
widziany w szeregach polityków 
opozycyjnych”. Kowal rzucił to 
mimochodem i bardzo szybko 
się z tych słów wycofał, żartując, 
że nie jest powołany do „me-
blowania” struktur partii, ale po 
prawej stronie dziennikarskiego 
świata radosnym i prześmiew-
czym komentarzom nie było 
końca.

 
PRAWDA W OCZY KOLE?

Czytelnicy natomiast w więk-
szości przypadków podzielili 
opinię Tomasza Lisa zawartą we 
wstępniaku. Niechże za przy-
kład posłuży ten komentarz, 
który ukazał się na łamach por-
talu Obywatele.News: 

Genialny tekst, jakże praw-
dziwy. Poczekamy, zobaczy-
my. Na pewno jakieś nazwiska 
wypłyną, bo muszą wypłynąć. 
Mam nawet swoje typy. Np. 
w radio opozycyjnym TokFm.

Ciekawe komu u wydawcy 
tygodnika nie spodobał się. Bo 
usuwać naczelnego z powodu 
felietonu? Chyba z nieczystego 
sumienia. Niestety źle to wró-
ży jeśli chodzi o przyszłoroczne 
wybory. Specjaliści wyrokują, że 
nie da się wygrać wyborów bez 
ogólnopolskich mediów i sączo-
nej tam propagandy. (pisownia 
oryginalna)

„Większość mediów i bardzo 
wielu dziennikarzy jest zaplą-
tanych w bardzo gęstą sieć po-
litycznych, personalnych i to-
warzyskich zależności z władzą 
i jej ludźmi. Nikt ich do tej sieci 
na siłę nie wciągał. Wchodzili 
dobrowolnie. Jedni ze strachu 
i oportunizmu, inni z pazer-
ności, jeszcze inni z próżności” 
– to fragment felietonu, który 
zaważył na losach dziennika-
rza. Czy czuję się dotknięta tymi 
słowami, obrażona, zdegusto-
wana? Nie. Bo felieton ukazuje 
prawdę - przykrą, gorzką, w naj-
wyższym stopniu ohydną, ale 
prawdę dotyczącą, na szczęście, 
pewnej tylko części środowiska 
dziennikarskiego. Cała nadzieja 
w tym, że o ile zgodnie z tekstem 
Lisa, „wolnych mediów w Polsce 
nie ma - uchowało się jeszcze 
kilka wolnych redakcji. 

I tego się, Redaktorze, trzy-
majmy. 
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Siła niepokornych„Występny” wstępniak
Słowa Tomasza Lisa wywołały burzę, a świat dziennikarski 
zmusiły do długo odwlekanego rachunku sumienia. 

TKM, czyli dobra zmiana w kulturze

Od kilku lat PiS wymie-
nia dyrektorów ważnych 
instytucji kultury na za-

ufanych sobie ludzi, którzy będą 
realizować program zgodny 
z prawicowym światopoglądem 
i patriotyzmem pojmowanym na-
cjonalistycznie. Wystarczą błahe 
powody lub ich brak, żeby od-
wołać sprawdzonego menedżera 
kierującego muzeum czy teatrem 
od lat, a powołać kogoś bez do-
świadczenia, za to spełniającego 
na kolanach oczekiwania władzy. 
Program wymiany kadr kultury 
na swoich bez żadnych skrupu-
łów realizuje minister kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotr 
Gliński.

TEGO ZMIECIEM
Zaczęło się w 2017 r. , kie-

dy funkcję dyrektora Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku 
stracił Paweł Machcewicz, który 
podpadł programem realizowa-
nych wystaw. Prawicowi politycy 
oskarżali go wręcz o uprawianie 
niemieckiej polityki historycz-
nej. Jego miejsce zajął Karol Na-
wrocki. Minister Gliński w 2020 
r. przedłużył kadencję pokornego 
dyrektora do 2027 r. i to bez żad-
nego konkursu(!). Następnie na 
swoich wymieniono szefów tak 
renomowanych instytucji jak Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, 
Muzeum Śląskie, Teatr Polski we 
Wrocławiu, Instytut Adama Mic-
kiewicza, czy Państwowy Instytut 
Sztuki Filmowej.

SPRZĄTANIE W ŁODZI
W końcu zmiana dyrektorów 

na sprzyjających obecnej wła-
dzy dotarła do Łodzi. Zaczęło się 
w sierpniu 2019 r. od zwolnienia 
Jacka Sokalskiego, wieloletniego 

dyrektora Łódzkiego Domu Kul-
tury. W uchwale Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego napisano, że 
dyrektor ŁDK przekroczył upraw-
nienia i złamał przepisy. W grud-
niu 2020 r. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Łodzi stwierdził, 
że Sokalski został odwołany 
z naruszeniem prawa, beż żad-
nych ważnych powodów, ale ten 
nie wyobrażał już sobie powrotu 
do ŁDK. Fotel dostał sympatyzu-
jący z PIS Waldemar Drozd.

Równie nieoczekiwanie 
w środku lata 2020 r. ze stano-
wiska dyrektora Teatru Jaracza 
odwołano Waldemara Zawodziń-
skiego. To za jego kadencji łódzka 
scena stała się jedną z najbardziej 
znanych, aktorów obwoływano 
objawieniami, a na przedsta-
wienia nie można było dostać 
biletów. No i nagle okazało, że 
dyrektor z wieloletnim doświad-
czeniem nie stosował procedur 
wewnętrznych teatru. Do dzisiaj 
nie poznaliśmy szczegółów. Za 
to Grzegorz Schreiber, marszałek 
województwa łódzkiego z PiS, 
ogłosił konkurs na nowego dyrek-
tora. Rażąco obniżono wymogi 
dla kandydatów. Wystarczył tyl-
ko rok działalności gospodarczej 
w kulturze(!), żeby kierować re-
nomowaną sceną z ponad stulet-
nią tradycją. To miało być kry-
terium pod aspirującego do roli 
dyrektora – Michała Chorosiń-
skiego, męża posłanki PiS, który 
ostatecznie konkursu nie wygrał. 
Wobec jego nierozstrzygnięcia 
marszałek Schreiber wskazał na 
dyrektora aktora Marcina Hyc-
nara. Ten wytrzymał współpracę 
z władzą PiS niedługo ponad rok. 
Chociaż miał umowę miał pod-
pisaną do 31 sierpnia 2024 roku, 
w lutym tego roku zrezygnował 

ze stanowiska. Główną przyczyną 
była niechęć, brak zrozumienia 
i współpracy ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. Mówi 
się, że znów zostanie ogłoszony 
konkurs. Według zespołu aktor-
skiego Teatru Jaracza teraz na 
pewno wygra go już ktoś kojarzo-
ny z PiS.

No i kolejna dobra zmiana. 
W grudniu ubiegłego roku mi-
nister kultury zdecydował się nie 
przedłużyć kontraktu Jarosławo-
wi Suchanowi, który przez 15 lat 
z międzynarodowymi sukcesami 
kierował Muzeum Sztuki w Łodzi. 
Dyrektor był problematyczny dla 
PiS ze względów ideologicznych 
i niechęć do udostępniania mu-
zeum na wydarzenia polityczne. 
W kwietniu bez ogłaszania kon-
kursu zastąpił go na stanowisku 
malarz Andrzej Biernacki prowa-
dzący w Łowiczu prywatną Gale-
rię Browarna. Brak doświadcze-
nia w muzealnictwie i znajomości 
sztuki współczesnej nie przeszka-
dzał w objęciu stanowiska.

CO BY TU JESZCZE 
SPIEPRZYĆ, PANOWIE

Marszałkowi Województwa 
Łódzkiego podlega siedem in-
stytucji kultury. Już w trzech 
dokonał zdecydowanej wymia-
ny dyrektorów na osoby oddane 
PiS. 31 sierpnia tego roku kończy 
się kadencja Dariusza Stachury 
jako dyrektora Teatru Wielkiego 
w Łodzi. Czy znany tenor może 
być pewny kontynuacji pracy, 
czy już zdążył się narazić władzy? 
Trwa konkurs na dyrektora Fil-
harmonii Łódzkiej. Czy kierujący 
z sukcesami instytucją od ponad 
dekady Tomasz Bęben powinien 
już się pakować? Jest powód: „nie 
jest nasz”.    Krzysztof Piątkowski

Muzea, domy kultury, teatry, galerie – władza chce, by wszystkie miały „prawilnych” kierują-
cych, których główną kompetencją są jedynie słuszne poglądy, czyli poglądy władzy. 

·  ·  ·
Dorota Ceran

– dziennikarka CERAN.PRESS

Najwyższą – 18- lokatę 
w Rankingu Wolności Prasy 
prowadzonym przez organi-
zację Reporterzy Bez Granic 
obejmującym 180 państw 
Polska zajmowała w 2015 r.  
Od tego czasu systematycznie 
spada, w 2022 r. zajęła miejsce 
dotąd najniższe  - 66 (spadek 
o 48 pozycji).  Najwyżej oce-
niana jest Norwegia, Rosja 
klasy  kowana jest na 155 po-
zycji, Chiny na 175, ranking 
zamyka Korea Pn.

NA MARGINESIE



José Saramago 
„Rozterki śmierci”

Coś dla wszystkich śmiertel-
nie zmęczonych codziennymi 
statystykami zgonów i zakażeń. 
Dowód na to, że gdy śmierć nagle 
robi sobie wolne, na świecie robi 
się jeszcze gorzej i jeszcze absur-
dalniej. Do tego charakterystycz-
ny styl noblisty oraz podszyta hu-
morem precyzja, z jaką pokazuje, 
że rządy, politycy i społeczeństwa 
– a nawet ma  a - funkcjonują tak 

samo w czasach każdej epidemii, 
niezależnie od tego, czy plagą jest 
potencjalnie śmiertelny wirus czy 
akurat zupełny brak śmierci.

Tana French „Z dala od świateł”

Zabita deskami irlandzka wieś, 
twardzi farmerzy, grząskie mo-
kradła, zapierająca dech w pier-
siach przyroda  i buzujący pod 
tym wszystkim czyjś dramat, czyjś 
brudny sekret. I w tym on: obcy, 
który,  szukając prawdy niewy-
godnej dla wszystkich, szuka tam 

jednocześnie swojego miejsca. 
Polecamy wszystkim miłośni-

kom kryminałów, którzy od stosu 
trupów i akcji rączej jak dzikie 
konie lub TGV, wolą niespiesz-
ną, za to klimatyczną opowieść 
z odrobiną re  eksji i nieoczywistą 
puentą.

Artur Andrus, Wojciech Zi-
miński „A koń w galopie nie 

śpiewa”

W alpinarium pewnego ogro-
du botanicznego pojawiają się 
zwłoki kobiety w nieokreślo-
nym wieku. Kazimierz Kortuń, 
kierownik działu pnączy, dojeż-
dżający do pracy środkami ko-
munikacji miejskiej wyłącznie 
o parzystych numerach, a wra-
cający do domu wyłącznie tymi 
o nieparzystych, usiłuje wyjaśnić 
przyczyny jej zniknięcia ze świata 
żywych i jednoczesnego pojawie-
nia się w świecie roślin skalnych. 
I tak wciągnięci zostajemy w za-
chwycająco absurdalne śledztwo 
od Warszawy po Paryż z barwny-
mi okazami  ory i fauny – także 
tej ludzkiej - w tle.

Polecamy wszystkim zmęczo-
nym naszą coraz bardziej knajac-
ką rzeczywistością i zachodzącym 
w głowę, co można w niej zrobić 
z pokładami erudycji i ciepłej iro-
nii. Pyszna zabawa i pozycja obo-
wiązkowa dla fanów „Szkła kon-
taktowego” oraz tych, którzy choć 
raz  pili w Spale, a spali w Pile.

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

Posłaniec radzi: Czytajcie!

1. Rządzi premierem.
2. W demokratycznych państwach jest niezawisłe,
    bezstronne i niezależne.
3. W zestawieniu 
    z określeniem „wolne media” 
    stanowi książkowy przykład oksymoronu.
4. To, co  Patryk Jaki zakłada 
    na posiedzenie europarlamentu.
5. Paliwo alternatywne wg rządu.
6. Rządzi nim Horała 
7. Nałożone na Rosję.
8. Wydaje mu się, że 
    jest jastrzębiem.  
9. Po jego wprowadzeniu 
    zrobił się taki bałagan, że rząd 
    wycofał się z niego rakiem.  
10. Dzięki nim premier 
      Morawiecki zarabia 
      na infl acji. 
11. Ciąż, długów, przestępców 
      seksualnych.
12. Jest zawsze Tuska.

Krzyżówka trochę polityczna

Strona Fb Krzysztofa Piąt-
kowskiego - 7 listopada 2020: 
Człowiek tańczący 

Poseł Tomaszewski, były wi-
ceprezydent Łodzi, był kiedyś 
tancerzem w najstarszym pol-
skim zespole ludowym Harnam. 
To życiowy sukces pana posła, 
a jednocześnie życiowa tragedia. 
Z dwóch powodów: po pierw-
sze nadal najlepsze, co potra   
z siebie wykrzesać, to hołubce. 
Inne śmiałe pomysły pana posła, 
jak np. wieża Eiffl  a w Łodzi, nie 
znajdują zrozumienia u łodzian, 
generalnie mniej skłonnych do 
pląsów rozumu. Po drugie przy-
uczony w młodości pan poseł 
nadal chętnie tańczy jak mu 
zagrają. Teraz w PiS zagrali do 
ataku, więc pan poseł posłusznie 
zaatakował. I wystosował list do 
prezydent Hanny Zdanowskiej, 
w którym przypisuje jej winę za 
epidemię (jak widać każdy ma 
swojego Tuska)i wzrost zacho-
rowań wśród łodzian i doma-
ga się odszkodowania. Powód? 
Pani prezydent poparła prawo 
do protestów kobiet i młodzie-
ży, tym samym dopuszczając się, 
zdaniem pana posła, pedagogiki 
agresji, zniszczenia i podżegania.

Nie chce mi się toczyć mery-

torycznej dyskusji z panem po-
słem, bo po pierwsze nie jest do 
niej zdolny, po drugie ejakulat 
jego umysłu na nią nie zasługuje. 
Przypomnę więc tylko litościwie 
(zanim pan poseł zdecyduje się 
na batalię sądową z panią pre-
zydent), że nie kto inny jak on 
w maju tego roku wyznał odważ-
nie, że dla niego najważniejsze 
jest trwanie Zjednoczonej Prawi-
cy. Okazją do tego coming outu 
był pat wyborczy spowodowany 
epidemią – pan poseł gotów był 
wtedy wystąpić z Porozumienia, 
które wyborom się sprzeciwiało, 
byleby posłać ludzi do urn, pod-
żegając ich do zarażania się. 

Wniosek z tego? Zawsze war-
to się zastanowić, zanim się ko-
goś weźmie w obroty – w tańcu 
czy poza nim...

Z pamiętnika posła


