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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

PROF. EWA ŁĘTOWSKA, prawniczka
Banki same sobie reputację zepsuły. 
Świadczą o tym masowe powództwa.
„Rzeczpospolita”

PROF. WIESŁAW ŁUKASZEWSKI, 
psycholog
Pora zacząć promocję harówki. 
Jeśli zaś nauczymy się harować, 
docenimy innych, którzy też harują.
„Charaktery”

CYTATY

Miliard na Dudę

Na poparcie Polaków dla hasła „kasa, misiu, kasa” 
można zawsze liczyć. Pod tym względem polegać 
na nich można bardziej niż kiedyś na Zawiszy. Jak 

wyborcy słyszą, że Unia Europejska dużo da i jeszcze wię-
cej pożyczy na bardzo korzystnych warunkach, to myślą: 
trzeba brać. W tej sprawie nic się nie zmieniło od czasów 
tego premiera, który nasze relacje z Unią sprowadzał do 
sprytnego „wyciskania brukselki”.

Stawanie w poprzek tym nastrojom większego sensu 
nie miało. Na dodatek groziło znalezieniem się we wspól-
nym bloku z Ziobrą i konfederatami, którzy za wszelką cenę 
chcą zatrzymać głębszą integrację Unii, a głosowanie za 
europejskim Funduszem Odbudowy uważają za duży krok 
ku federalizacji. I tu akurat mają rację. Problemem nie by-
ło więc, czy nasz parlament poprze fundusz, bo to było 
oczywiste, chodziło o warunki, na jakich opozycja wesprze 
mniejszościowy rząd Kaczyńskiego. Wynegocjowanie tych 
warunków i zbudowanie wspólnego bloku opozycji prounij-
nej nie było zadaniem tak trudnym jak zdobycie K2 zimą, 
niestety przerosło jej liderów. Wszystkich. Ale najbardziej 
tych z Koalicji Obywatelskiej. Mizerotę reprezentantów KO, 
Lewicy i PSL widzieliśmy później w mediach, które, zwłasz-
cza te pisowskie, z lubością pokazywały walki polityków 
w błocie. I wzajemne obrzucanie się głupawymi epitetami. 

PiS dostało od opozycji podwójny prezent. Poparcie 
rządu za czapkę gruszek i darmowy materiał o skłóconych 
rywalach. Na kolejne wybory będzie jak znalazł.

Po sześciu latach rządów dojnej zmiany nawet jej wy-
borcy wiedzą, że nie ma takiej kasy, której by nie potrafiła 
przekręcić. Dodatkowe mechanizmy kontrolne, którymi 
chwali się Lewica, nie są takimi bezpiecznikami, których 
PiS nie będzie umiało obejść. A liczenie na unijne me-
chanizmy kontrolne to tylko ładnie opakowana ułuda. PiS 
i jego przystawki, z partyjką Ziobry włącznie, wyciągną 
z tego funduszu tyle, ile się da.

W Polsce podejmowane są strategiczne decyzje. 
A człowiek, którego utrzymanie wraz z dworem urzędni-
ków kosztuje krocie i dawno przekroczyło miliard złotych, 
nie bierze w tym udziału. Andrzej Duda najlepiej wypada 
w roli konferansjera, który na początku kolejnych spotkań 
wymienia z funkcji prawie wszystkich, do których za 
chwilę przemówi. I rzuci garść powtarzalnych banałów. 
Jak wielkie są ograniczenia intelektualne Dudy, można 
było zobaczyć w czasie uroczystego posiedzenia parla-
mentów Polski i Litwy z okazji 230. rocznicy Konstytucji 
3 maja. Przy prezydencie Litwy Duda wypadł tak blado, 
że wstyd było słuchać.
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  Maj – klasówek szał
Prawda jest taka, że większość na-

uczycieli nie rozumie tego, żeby dać dzie-
ciom spokój. Wczoraj byłam w komisji 
egzaminacyjnej na maturze. Mówiłam, że 
nie zamierzam nic a nic sprawdzać, ani 
kartkówek, ani niczego, po prostu w mi-
łej atmosferze postaram się pobawić z ni-

mi językiem angiel-
skim, może jakieś 
filmiki, gry, zaba-
wy, bez tzw. spiny. 
Patrzyli na mnie jak 
na dziwaka.

Maturzysta po-
wiedział, że nawet 
nie zdążył zżyć się 

ze szkołą, w sumie nie ma żadnych od-
czuć w stosunku do niej i kolegów. Bie-
daki, siedzieli wystraszeni i próbowali 
coś pisać, strasznie smutny widok. Mo-
je dziecko, gdy się dowiedziało, że idzie 
do szkoły i trzeba spakować plecak itd., 
dostało ataku paniki, a ono ma przecież 
100% wsparcia. Co z resztą dzieci?

Katarzyna

 Powrót analfabetyzmu
Dzieci uczą się głównie dwóch 

rzeczy: „jak ty nie zrobisz projektu 
grupowego, to nikt go nie tknie” 
albo „a po co mam robić coś przy 

projekcie, kujo-
ny zrobią”. Poza 
tym młodzież po-
wiela to, czego 
nauczyła się od 
wszystkowiedzą-
cych rodziców, 
przez co wszelkie 
zachowania spo-

łeczne, relacje i odczucia są spaczo-
ne. Dzieci, które były wychowywane 
z szacunkiem i miłością, przejmu-
ją złe wzorce od rówieśników, by 
przetrwać, a nauczyciele nic na to 
nie mogą poradzić – bądź nie chcą 

się w to mieszać przez wspomnianych 
wszystkowiedzących rodziców. Kiedyś 
lano kijem za złe oceny, dzisiaj rodzice 
idą do dyrektora, mówiąc, że nauczyciele 
nic nie potrafią, a dziecko niewinne.

Karolina Maszczyk

   657 lat Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Warto przypomnieć, że 12 maja 
1364 r. została powołana wszechnica 
krakowska – Uniwersytet Jagielloń-
ski w Krakowie. Powołał tę uczelnię 
Kazimierz Wielki, który sam nie umiał 
ani czytać, ani pisać, co nie przeszko-
dziło mu zostać jedynym królem Polski 
z przydomkiem Wielki. Otaczał się wy-
kształconymi doradcami i współpracow-
nikami, którzy wykształcenie zdobywali 
na uniwersytetach w Bolonii i Padwie. 
W tej części Europy uniwersytet w Kra-
kowie był drugą po praskiej wszechnicą 
naukową – symbolem cywilizacyjnego 
awansu Polski.

Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska, 
Zabrze

  Socjaldemokracja to nie neolibera-
lizm z ludzką twarzą

Kiedyś hasłem polskich socjalistów 
było: o wyzwolenie narodowe i społecz-
ne. W 1918 r. nastąpiło wyzwolenie na-
rodowe, ale nie społeczne. Po II wojnie 
światowej zaś nastąpi-
ło ograniczenie suwe-
renności narodowej, 
ale przy dużym po-
stępie w wyzwoleniu 
społecznym. Po 1989 r. 
mieliśmy znów regres 
w sferze sprawiedliwości społecznej 
przy jednoczesnym pełnym wyzwoleniu 
narodowym. Historia lubi się powtarzać.

Eugeniusz Sawicki
•

Nigdy wcześniej nie było tak bardzo 
potrzebne hasło „Proletariusze wszystkich 
krajów, łączcie się”. Nikt o tym nie mówi, 
bo hasło jest mocno skompromitowane, 
ale zamykanie się w narodowych opłot-
kach w globalnej gospodarce jest groźne. 
Śmiertelnie groźne. Iwona Kujawa

FOT.  MATERIAŁY PRASOWE

25-letnia Malijka Halima Cisse jako pierwsza 
na świecie urodziła dziewięcioraczki – pięć dziew-
czynek i czterech chłopców. Poród odbył się przez 
cesarskie cięcie w prywatnej klinice w Casablance 
w Maroku. Podobno mama i dzieci czują się dobrze 
i za kilka tygodni będą mogły wrócić do domu.

ZDJĘCIA TYGODNIA



Mucha, Orlen i „Krakowska”
Nowy, już orlenowski redaktor naczel-
ny „Gazety Krakowskiej” Wojciech 
Mucha przywitał się z czytelnikami 
w stylu proboszcza z odciętej od 
świata wioski. Dla Muchy nabożeń-
stwa majowe to zachodzące słoń-
ce, cień kwitnących drzew i średniowieczna tradycja. 
Z tą tradycją to akurat prawda. Mucha będzie jej wiernym straż-
nikiem. Bo jak pisze, „cóż bardziej polskiego od zafrasowanego 
Chrystusa i jego Matki Maryi, spotkanych na rozstaju dróg, wy-
słuchujących cierpliwie naszych litanii i trosk?”. Może taką troską 
kierował się Obajtek, stawiając na Muchę?

Rychu Czarnecki przy siatce
Prześladowany przez Unię Europejską, 
która zmusiła go do zwrotu ukradzio-
nych ponad 100 tys. euro, tupeciarz 
Czarnecki poluje na posadę w sporcie. 
Chce zostać prezesem Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

Polował na prezesurę w PZPN, ale dla działaczy piłkarskich Rychu 
to mniej niż cienki Bolek. Siatkarki i siatkarze, mając go za prezesa, 
musieliby się przemieszczać kanałami. Bo na drodze mogliby zoba-
czyć fatamorganę, czyli Rycha, który wyciągniętym ze złomu fiatem 
punto cabrio zasuwa z Jasła do Brukseli. 
Okradając Unię na lewych delegacjach, europoseł PiS okradł każde-
go rodaka. A ponad 100 tys. euro to prawie pół miliona złotych. Na 
tę kwotę, którą Czarnecki ukradł, przeciętny Polak musi pracować 
10 lat. Przekręciarz, który to zrobił, łazi tymczasem po mediach jako 
ważny polityk PiS. I kombinuje, jak zostać prezesem siatkarzy.

Klicha kłopoty z pamięcią
Odezwał się senator PO Bogdan Klich. Dzięki 
fanaberii Tuska był ministrem obrony naro-
dowej. W szkodach, jakie wyrządził wojsku, 
przebija go tylko Macierewicz. Nie wadzi 
to jednak Platformie, skoro właśnie Klicho-
wi powierzyła pilnowanie Krajowego Planu 
Odbudowy. Wiemy przynajmniej, kto stoi za 
licznymi wpadkami PO w tej sprawie. A co o władzy i planie mó-
wi Klich? „Papierowy komitet”, „lokajstwo”, „brak szczegółowych 
kompetencji”, „instytucja fasadowa”. Uniwersalne oceny. Każde 
słowo pasuje jak ulał do Klicha. Choć z drugiej strony skoro tyle lat 
żyje z polityki, to może ma jakieś zalety?

KaKaO adoruje
Każdy dzień bez dowalenia 
Morawieckiemu ziobryści 
uważają za bezpowrotnie 
zmarnowany. Szczegól-
nie gorliwy jest w tym 
chrześcijańskim dziele ter-
cet, zwany KaKaO (Kaleta, 
Kanthak, Ozdoba). W prze-

rwie zaś między knuciem i ustawianiem na posadach krewnych 
i znajomych KaKaO oglądają na YouTubie adorację wieczystą Naj-
świętszego Sakramentu, transmitowaną z Niepokalanowa przez 
Polską Katolicką Telewizję Wiekuistego Słowa. 
Jak to godzą? Nie mają z tym problemu. Każdy z KaKaO ma przecież 
dwie półkule. Jak jedna knuje, to druga adoruje.
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Od początku pandemii w Polsce infekcję koronawi-
rusem potwierdzono u 2 824 425 osób, z których 
69 445 zmarło (stan na 7 maja).

Tylko 1035 mieszkań oddały gminy do użytku 
w 2020 r. (GUS). To najgorszy wynik od 1990 r. 
W 95% powiatów nie rozpoczęła się budowa ani 
jednego mieszkania komunalnego.

W składzie Krajowej Rady Sądownictwa są i tacy 
członkowie, którzy nie mają żadnych hamulców 
przed powiększaniem swojego konta. Wydatki na 
diety wzrosły z 2,7 tys. zł w 2019 r. do 122,9 tys. zł 
w 2020 r.

Jarosław Berendt, burmistrz Wągrowca pod 
Poznaniem, ma jakiś problem z wychowaniem 
seksualnym dzieci. Nie tylko patronował egzo-
tycznemu marszowi „Seksedukacja to deprawa-
cja”, ale też maszerował na jego czele. Któż go tak 
zdeprawował?

Marcin Zabłudowski, były szef Młodzieży Wszech-
polskiej na Podlasiu oraz kierowca Adama Andrusz-
kiewicza, byłego szefa tej organizacji i kuriozalnego 
wiceministra cyfryzacji (!), dostał fuchę w pań-
stwowej spółce Aranda, której właścicielem jest 
Agencja Rozwoju Przemysłu. Jest członkiem rady 
nadzorczej od usług w zakresie naprawy pojazdów 
i utrzymania ich w ruchu. Zasłużył na to, paląc kukłę 
Angeli Merkel.

Fundacja ClientEarth pozwała firmę Synergio SA,  
jednego z największych producentów ekogrosz-
ku, za nieuczciwe praktyki rynkowe. Zarzuca 
Synergio SA, że opakowaniem ekogroszku stwarza 
wrażenie, że jest to produkt ekologiczny i inny od 
zwykłego węgla. W rzeczywistości to produkt bar-
dzo obciążający środowisko, a problem dotyczy nie 
tylko jednej firmy, ale całej branży.

Monika Śladewska, Wołynianka, żołnierz 27. Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK i 10. Dywizji Piecho-
ty 2. Armii Wojska Polskiego, związana z Wrocła-
wiem, niezłomna strażniczka pamięci o Kresach 
Wschodnich, autorka wielu artykułów i komenta-
rzy o ludobójstwie OUN-UPA, skończyła 96 lat. 
Ad multos annos.

271 tys. uczniów ukończyło w kwietniu naukę w li-
ceach i technikach.

Kwota ponad 3,2 mld zł zostanie przeznaczona na 
budowę, przebudowę i remont 2,1 tys. km dróg 
powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Największe 
wsparcie otrzymają lokalne drogi w województwach 
mazowieckim, lubelskim i w Wielkopolsce.

Lech Borzemski, prowadzący kancelarię notarialną 
we Wrocławiu, został nowym prezesem Krajowej 
Rady Notarialnej. 

FOT. YOUTUBE



Czy ktoś, kto zrezygnował ze szczepienia przeciw COVID-19, 
a potem zachorował, powinien płacić za swoje leczenie?

BARTOSZ FIAŁEK,
lekarz, popularyzator wiedzy medycznej

Szczepienia mają obecnie kluczowe znaczenie nie tyl-
ko dla zdrowia publicznego, ale także dla gospodarki; 
są jedynym narzędziem, które może pozwolić nam na 
powrót do przedpandemicznej normalności. Dlatego 
można rozważyć stworzenie jakiegoś „kija” na tych, któ-
rzy nie tylko świadomie nie skorzystali ze szczepionki, 
chociaż mieli możliwość, ale jeszcze publicznie odstrę-
czali od tego innych, a gdy zachorowali – jako pierwsi 
szukali pomocy w szpitalu i zajęli łóżka osobom, które nie 
zdążyły lub nie mogły się zaszczepić. Przyjęcie takiego 
rozwiązania wymagałoby jednak dużej ostrożności, żeby 
nikogo nie skrzywdzić. Nie możemy bowiem wszystkich 
niezaszczepionych wrzucać do jednego worka. Niektórzy 
po prostu nie mogą przyjąć szczepionki, np. ze względu 
na przeciwwskazania zdrowotne.

DR HAB. DOROTA KARKOWSKA,
prawniczka, Fundacja Ius Medicinae

Jak dotąd władze publiczne nie wprowadziły obo-
wiązku szczepień przeciw covid, być może dlatego, że 
z oczywistych względów nie są jeszcze dostępne dane 
naukowe na temat długofalowych skutków zaszczepienia 
poszczególnymi preparatami czy statystyki zdarzeń nie-
pożądanych dla naprawdę dużych grup. Gdyby ustano-
wiono taki przymus, odpowiedzialność za wspomniane 
następstwa, której w umowach z Polską zrzekli się produ-

cenci szczepionek, zacząłby ponosić skarb państwa. Do-
póki tak się nie stanie, nie widzę powodów, by odmowa 
dobrowolnych szczepień mogła skutkować obowiązkiem 
pokrycia kosztów leczenia.

MARIA LIBURA,
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Ta propozycja pozornie brzmi dobrze, bo odwołuje się 
do szczególnie rozumianego poczucia sprawiedliwości, 
ale jej wprowadzenie wiązałoby się z poważnymi kosz-
tami społecznymi. Opiera się ona na nierealistycznym 
przekonaniu o racjonalności indywidualnych decyzji 
w sprawie szczepień. Wątpliwe etycznie byłoby też ob-
ciążanie wysokimi kosztami leczenia tych osób, które 
będą miały pecha i przejdą covid w sposób ciężki, wy-
magający hospitalizacji oraz zaawansowanych i drogich 
procedur medycznych, a które ze względu na stan zdro-
wia nie będą mogły spłacić takich zobowiązań. Pomysł 
nie uwzględnia również tego, że ktoś, kto obawia się kon-
sekwencji finansowych, prawdopodobnie będzie zwlekał 
z kontaktem z lekarzem, w związku z czym – wcześniej 
zarażając wiele osób – trafi do szpitala, dopiero gdy bę-
dzie z nim naprawdę źle, a niezbędne leczenie stanie się 
koszmarnie drogie. Wspomniane rozwiązanie ostatecznie 
uderzyłoby zatem w zdrowie publiczne.
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Not. Michał Sobczyk
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