
PiS obiecał 100 tys. mieszkań. Nie powstało nawet  3 %  z nich
Ludzie umierają na SOR-ach, na lekarza specjalistę czekamy latami
Prezes NIK robił interesy z sutenerami i unikał płacenia podatków
Sędziowie „dobrej zmiany” szczują na innych sędziów
W szkołach tłoczą się uczniowie z podwójnego rocznika, wielu kończy 
lekcje wieczorem. Nauczyciele uciekają z powodu niskich płac 

Możliwe, że o wielu skandalach nie wiecie. Możliwe, że nie wierzycie.
Rządowa propaganda albo je przemilcza, albo przekręca, albo błyskawicznie zmienia temat i atakuje 
opozycję. Kłamstwo idące z góry stało się polską normą. Władza prowadzi z nami dezinformacyjną 
wojnę. Dlatego wydaliśmy „Przedwyborczą”. Poznaj prawdę, pomyśl i głosuj.

Piotr Stasiński zastępca redaktora naczelnego  „Gazety Wyborczej”

POZNAJ PRAWDĘ, 
KTÓRĄ KRYJĄ

Fakty zamiast propagandy 

Bezpłatny dodatek „Gazety Wyborczej”       Poniedziałek–piątek, 7-11 października 2019 redaktor prowadzący Piotr Głuchowski
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Judyta Watoła 

N a początku marca na 
szpitalnym oddziale 
ratunkowym w Zawier-
ciu zjawiła się 21-letnia 

Paulina. Miała objawy udaru: za-
burzenia równowagi i mowy. Po-
wiedziała, że jest w ciąży. Pobrano 
krew do badania i podano miskę, 
żeby miała gdzie wymiotować. 
Stan się pogarszał, ale lekarze się 
nie spieszyli, choć tej nocy przyjęli 
tylko kilku pacjentów. Gdy kilka-
naście godzin później dziewczynę 
przewieziono do kliniki w Kato-
wicach, nie ruszała się już wcale, 
nie umiała nawet podnieść głowy, 
straciła mowę. Wyszła z tego, dwa 
tygodnie temu (pod koniec wrze-
śnia) urodziła córeczkę, jednak nie 
może jej brać na ręce, bo chodzi 
tylko z balkonikiem...

Kilka dni później na izbie przy-
jęć w Sosnowieckim Szpitalu Miej-
skim pojawił się 39-latek. Z nogi 
sączył mu się płyn. Miał, jak na-
leży, skierowanie od lekarza ro-
dzinnego, kolejki nie było, a i tak 
przez 10 godzin nie zrobiono prak-
tycznie nic, żeby go ratować, na-
wet gdy pomiar ciśnienia wska-
zał, że jest w zapaści. Zmarł z po-
wodu sepsy jeszcze tego samego 
dnia. Podobnie jak 35-latek, któ-
rego pogotowie przywiozło na 
izbę przyjęć szpitala w Wodzisła-
wiu Śląskim. Miał zawał serca, ale 
i w jego wypadku nikt się specjal-
nie nie spieszył.

To przypadki tylko z jednego 
miesiąca w jednym wojewódz-
twie. W całej Polsce są ich tysią-

ce. Nie o wszystkich słyszymy, bo 
nie każdy chory się skarży, nie każ-
da rodzina zdaje sobie sprawę z te-
go, że ich bliski został skandalicz-
nie potraktowany. Co na to Mini-

sterstwo Zdrowia? Wydało nowe 
rozporządzenie o tym, jak segre-
gować chorych, i kupuje dla nich 
biletomaty: kto przyjdzie na SOR, 
dowie się z biletu, ile ma czekać. 

A MIAŁO BYĆ 
TAK PIĘKNIE 
PiS zapowiadał nie tylko darmo-
we leki i krótsze kolejki, ale też re-
formę systemu. Miała polegać na 
likwidacji NFZ i składki zdrowot-
nej. Rząd się z tej reformy wyco-
fał. Wprowadził mniejszą – sieć 
szpitali. Pomyślano ją tak, żeby 
zniszczyć małe prywatne placów-
ki – „tak zwane szpitale”. W sieci 
miały być tylko publiczne. 

Dla większości szpita-
li powiatowych okazało się 
to fatalne. W niewielkim 

stopniu liczy się to, 
ilu przyjmują pa-
cjentów, bo dostają 

ryczałt. NFZ płaci im tro-
chę więcej pieniędzy niż 

kiedyś, ale i tak za mało, by 
pokryć koszty narzuco-
nych przez rząd podwy-
żek pensji. Efektem są 
straty liczone w setkach 
milionów złotych i ro-

snące długi. 

Skrócenie kolejek to też nie-
spełniona obietnica. Do specjali-
stów i na rehabilitację nadal cze-
ka się miesiącami, a na endopro-
tezę latami. Udało się tylko z usu-
waniem zaćmy, bo z jednej stro-
ny NFZ zaostrzył kryteria kwali-
fi kacji chorych do zabiegu, z dru-
giej – dał dodatkowe pieniądze. 
Teraz na operację czeka się rok al-
bo pół. Paradoksalnie jednak naj-
większa w tym zasługa pogardza-
nych przez PiS prywatnych „szpi-
talików”. Przetrwały i kiedy trzeba 
było zorganizować pracę tak, by 
robić zaćmę od rana do wieczora, 
okazały się dużo bardziej skutecz-
ne niż szpitale publiczne. To samo 
dotyczy tomografi i komputerowej 
i rezonansu magnetycznego. 

Zgodnie z wyborczą obietnicą 
darmowe miały być wszystkie le-
ki dla osób po 75. roku życia. Po-
tem się okazało, że będą, ale tylko 
te najtańsze. Stopniowo listę dar-
mowych poszerzano, aż w koń-
cu zabrakło pieniędzy. Zgodnie 
z ustawą powinno się wtedy jakieś 
leki skreślić. Wyborcy poczuliby 
się jednak zawiedzeni. Budżet do-
płacił więc kilkadziesiąt milionów. 
Problem w tym, że obiecywano na 
zdrowie nie miliony, ale miliardy. 

NAKŁADY NA ZDROWIE 
NIE ROSNĄ I NIE UROSNĄ
Pod koniec 2017 roku, w obliczu 
głodówki lekarzy rezydentów mi-
nister zdrowia przepchnął przez 
parlament ustawę o wzroście na-
kładów na zdrowie do poziomu 
6 proc. PKB (do roku 2025). W uza-
sadnieniu do niej napisano, że 
NFZ dostanie z budżetu prawie 
550 mld zł. Rezydenci protestowa-
li nadal, aż w końcu minister stra-
cił stanowisko. Jego następca zo-
bowiązał się, że nakłady na zdro-
wie będą rosły szybciej i pułap 
6 proc. PKB osiągną w 2024 roku. 

Otóż nie osiągną go nigdy, bo 
cichaczem ustawę zmieniono tak, 
że nakłady w danym roku odno-
szone są do poziomu PKB sprzed 
dwóch lat. To dlatego nie ma obie-
canych wielomiliardowych do-
tacji, które pomogłyby się dźwi-
gnąć szpitalom dziś przygniecio-
nym przez podwyżki cen prądu, 
gazu, a ostatnio żywności. Usta-
wa jest tak pokrętnie napisana, że 
przy złych okolicznościach odse-
tek PKB na zdrowie będzie maleć. 

Gdy wyszło to na jaw, rezyden-
ci powiedzieli wprost: – Minister-
stwo nas oszukało. Ale w PiS nikt 
się tym nie przejął.  +

PiS obiecywał krótsze kolejki, ale na izbach przyjęć dalej czeka się godzinami, a do specjalistów 
– miesiącami. Brak lekarzy i pielęgniarek, odziały szpitalne są zamykane

ŚMIERĆ W KOLEJCE 
DO LEKARZA

Magdalena 

Gessler 
Widzę ludzi, którzy 
w niemal każdym sło-
wie obrażają, dzielą, 
krzyczą na wszyst-
kich nie z ich opcji. 
Jak tak dalej pój-
dzie, wszystko 
przegrają
„Dziennik Gazeta Prawna”,
18 grudnia 2015 r.

Minister Łukasz 
Szumowski 

zobowiązał się, że 
nakłady na zdrowie 
będą rosły i pułap 

6 proc. PKB 
osiągną już 

w 2024 roku. 
Otóż nie osiągną go 

nigdy, bo ustawę 
zdrowotną cichcem 

zmieniono

nie potraktowany. Co na to Mini

• BY UKRYĆ 
FINANSOWĄ 
KATASTROFĘ, 
Ministerstwo Zdrowia 
przestało publikować 
dane o łącznym 
zadłużeniu szpitali
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Gabriela Łazarczyk

N o w y  N i k i s z o w i e c 
w Katowicach to jedy-
ne osiedle powstające 
w ramach programu 

„Mieszkanie plus”. A gdzie po-
zostałe budynki, którymi dotąd 
chwalił się rząd i spółka Polski 
Fundusz Rozwoju Nierucho-
mości? To projekty niejako za-
właszczone: osiedla w Jarocinie, 
Kępnie i Kępicach były już wcze-
śniej w portfelu funduszu Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, 
w Wałbrzychu i Białej Podlaskiej 
budowy realizować miały gminy, 
w Gdyni – deweloper.

Ale nawet ten Nowy Nikiszo-
wiec nie będzie wizytówką przed 
wyborami, bo powstanie najwcze-
śniej za rok. Dla partii lepiej było-
by spuścić na „Mieszkanie plus” 
zasłonę milczenia.

OD DAWNA NIE 
ROZPOCZĘTO ŻADNEJ 
NOWEJ BUDOWY
Przez jakiś czas udawało się 
sprawiać wrażenie, że program 
„Mieszkanie plus” idzie do przo-
du. Aż nagle rozsławiana jesz-
cze rok temu na każdym wiej-
skim pikniku recepta na proble-
my mieszkaniowe Polaków znikła 

z debaty publicznej. W „piątce Ka-
czyńskiego” „Mieszkanie plus” się 
nie pojawiło. 

– Nic dziwnego, bo ten pro-
gram to największa porażka, któ-
rą PiS usiłuje ukryć przed opinią 
publiczną – uważa Cezary Grabar-
czyk, poseł PO, były minister infra-
struktury.

PFR Nieruchomości podaje, że 
do tej pory powstało 867 miesz-
kań, w budowie są 663, a przed 
końcem roku ma dołączyć jeszcze 
900. Łącznie 2,5 tys. Tymczasem 
według zapowiedzi premiera Mo-
rawieckiego z lutego 2017 roku „za 
dwa lata” (czyli dziś) rocznie mia-
ło być budowanych „nawet sto ty-
sięcy” lokali.

Choć określenie mieszkania 
„w budowie” PFRN sprytnie za-
mienił na „w przygotowaniu”, licz-
ba 100 tys. nawet w tym ujęciu jest 
absolutnie nieosiągalna.

– Przejęte po poprzednikach 
projekty się skończyły, a nowe nie 
są realizowane – mówi Łukasz 
Bernatowicz, prawnik i ekspert 
Business Centre Club.

KOLEJARZE NIE CHCĄ 
SPRZEDAĆ SIĘ TANIO 
Na dodatek Polskie Koleje Pań-
stwowe, które miały dostarczyć 
atrakcyjnych działek pod miesz-

kania, nic dotąd nie przekazały. 
Umowę w sprawie „Mieszkania 
plus” spółki PKP i PFRN podpisa-
ły w lutym 2017 roku. Deweloper 
miał kupować od PKP atrakcyjne 
działki w centrach miast i prze-
znaczać je pod budowę osiedli 
z mieszkaniami na wynajem. Mó-
wiono nawet o kilkunastu tysią-
cach hektarów do wykorzystania. 
Dziś pytani o efekty współpracy 
rzecznicy spółek wymieniają „ana-
lizę kilkudziesięciu działek” oraz 
„badania”. Niebawem dojść ma do 
„decyzji korporacyjnych”.

Tajemnicą poliszynela jest, że 
Krzysztof Mamiński, który objął 
stanowisko prezesa grupy PKP 
w marcu 2017 roku, jest przeciw-
ny przekazywaniu kolejowych 
gruntów pod rządowe mieszka-
nia. Są dwa powody tej niechę-
ci. Po pierwsze, wartość działek 
na wolnym rynku byłaby o wiele 
wyższa niż w wypadku zawiera-
nia transakcji pomiędzy państwo-
wymi spółkami. Z tego argumentu 
wynika drugi: ryzyko utraty profi -
tów, na jakie długoletni pracowni-
cy PKP mogą liczyć, gdy kolejowe 
mienie jest korzystnie prywaty-
zowane. Zgodnie z przepisami 15 
proc. wpływów z każdej sprzedaży 

nieruchomości trafi a do Funduszu 
Własności Pracowniczej. Wiado-
mo, że państwowej spółce PFRN 
trzeba będzie sprzedać grunty ta-
niej niż na wolnym rynku, więc zy-
ski pracowników będą niższe.

TYSIĄCE MIESZKAŃ 
JAK MILION AUT 
ELEKTRYCZNYCH
Ostatnie uroczyste wbicie łopa-
ty na budowie „Mieszkania plus”? 
16 miesięcy temu. Od tamtej pory 
nic nowego w terenie się nie dzie-
je. Hossa na rynku mieszkanio-
wym trwa, metry drożeją i wła-

śnie dlatego generalni wykonaw-
cy i podwykonawcy nie będą się 
rzucać na projekty, których koszty 
są zaniżone (mieszkania miały być 
„dla słabiej uposażonych rodzin”). 
W tej chwili – według naszej wie-
dzy – na kolejne projekty wydawa-
ne są „warunkowe” decyzje inwe-
stycyjne. Bo finansowania brak, 
a pracownicy PFRN czują presję 
polityczną, by mieć 100 tys. miesz-
kań „w przygotowaniu”.

Tajemnica zawodowa zabra-
nia ujawnienia fi nansów PFR Nie-
ruchomości, staram się więc od-
pytać ekspertów rynku dewelo-
perskiego. Za każdym razem sły-
szę śmiech.

– Po co tu cokolwiek wyliczać? 
Każdy wie, że te mieszkania nie 
powstaną. Inwestorem jest pań-
stwo, czyli PiS, które z państwo-
wego funduszu pakuje nie swo-
je pieniądze do państwowej spół-
ki deweloperskiej. Nikt nikogo nie 
rozlicza, nie domaga się zwrotu, 
to nie jest w ogóle przedsięwzięcie 
rynkowe! 

Padają analogie do obietnicy 
miliona aut elektrycznych i zbu-
dowania przez szczecińską stocz-
nię promu, z którego została tylko 
zardzewiała stępka. +

Program „Mieszkanie plus” nie działa. Mająca stawiać nowe domy spółka od ponad roku 
nie zaczęła żadnej budowy. W obawie przed gniewem PiS budowniczy tworzą domy na papierze 

100

PREMIER MORAWIECKI
obiecał 100 tys. mieszkań 

w budowie w 2019 roku 
i prosił, by go z tej obietnicy 

rozliczyć

Anja  

Rubik 
Polska stacza się  w ra-

miona skrajnie pra-
wicowego, nacjonali-

stycznego i autorytar-
nego reż imu. Ozna-

cza to, ż e w Polsce, 
jednym z krajów Unii 

Europejskiej, prawa 
słabszych oraz mniej-

szoś ci nie bę dą  już  
chronione 

„Polityka”,
21 lipca 2017 r. 

STU TYSIĘCY 
MIESZKAŃ 
NIE MA 
I NIE BĘDZIE

TYSIĘCY MIESZKAŃ

TYLE MIAŁO
POWSTAĆ 
W RAMACH 
PROGRAMU
„MIESZKANIE 
PLUS”  

2,5
TYSIĄCA MIESZKAŃ
POWSTAŁO LUB JEST
WŁAŚNIE W BUDOWIE 
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Piotr Miączyński

R osną pensje, więc dro-
żeją usługi (ot, wywóz 
śmieci jest już przecięt-
nie o 27,1 proc. droższy 

niż przed rokiem, za wizytę u fry-
zjera trzeba zapłacić np. o 10 zł 
więcej niż przed rokiem). 500 zł 
z 2016 roku ma zupełnie inną siłę 
nabywczą niż w roku 2019. Złoty 
jest słaby, więc zdrożały produkty 
importowane oraz zagraniczne 
wakacje. Nastawienie gospodarki 
na konsumpcję to wyższe wpły-
wy z VAT, ale zdrowa gospodarka 
to taka, w której inwestują fi rmy 
(te zaś ciągle się do tego nie palą). 
Wreszcie – drożeje żywność. 

Dane GUS za sierpień pokazu-
ją, że od zeszłego roku żywność 
zdrożała o 7,2 proc. W sierpniu 
utrzymała się wysoka roczna dy-
namika cen wieprzowiny (+12,8 
proc.), cukru (+24,9 proc.) i wa-
rzyw (34,8 proc.). Wzrosły też ce-
ny owoców (+7,3 proc. w ciągu ro-
ku). Zdrożało pieczywo o 9,4 proc., 

a mąka o 8 proc. Staniały za to ja-
ja (o 4,6 proc.) oraz masło (o 9,6 
proc.). Ceny kawy, herbaty czy so-
ków stoją w miejscu.

Ze strony polityków opozycji 
pada pytanie: czy Główny Urząd 
Statystyczny zaniża infl ację? Po-
dobnie jak w lipcu w sierpniu wy-
niosła ona 2,9 proc. GUS jest kon-
trolowany przez rząd, więc i dane 
może naginać pod to dyktando. 

Konsumenci rozważają sprawę 
nie na zasadzie procentowej, tylko 
intuicyjnej. Liczy się, czy to, co wy-
kładają z wózka na taśmę, jest ich 
zdaniem drogie, czy tanie. Domi-
nują opinie, że jest drogie. Posta-
nowiliśmy sprawdzić. Czy i o ile 
więcej płacimy za zakupy?

KOMU ZAKUPY ZDROŻAŁY 
NAJBARDZIEJ?
W naszym przykładzie chodzi 
o jedne zakupy w sklepie. Spraw-
dził je na zlecenie „Gazety Wy-
borczej” i serwisu agencyjnego 
MondayNews Instytut Badawczy 
ABR SESTA.

Badacze opracowali trzy ko-
szyki zakupowe dla trzech grup 
konsumentów: rodzin, seniorów 
oraz singli. Najbardziej, bo o 11 
proc. – w ciągu dwóch lat – zdro-
żał koszyk dla rodziny (umieszczo-
ny w tabeli obok).  Senior za poje-
dyncze zakupy w dyskoncie pła-
cił 98,81 zł, a teraz 104,04 (wzrost 
o 5 proc.). Z kolei singiel wydawał 
przy kasie 89,66 zł, a teraz wydaje 
95,71 zł (wzrost o 7 proc.).

W sumie najgorzej ma 
bezdzietny singiel albo 
singielka. Dlaczego? Bo 
ani 500 plus nie dosta-
ną, ani 13. czy 14. emery-
tury, za to płacą więcej 
za zakupy i usługi i cier-
pieć będą przez plano-
waną podwyżkę składek 
ZUS oraz infl ację.

DUŻO WYDAJEMY 
NA JEDZENIE
W ekonomii przyjmuje się rów-
nież, że im społeczeństwo bogat-
sze, im gospodarka w lepszym 
stanie, tym mniejsza część domo-
wych wydatków idzie na jedzenie. 
I tak też się u nas działo przez dłu-
gie lata. Ale w drugiej części rzą-
dów PiS – już nie. W 2018 r. GUS 
wskazał, że na żywność i napoje 
bezalkoholowe przeznaczaliśmy 
średnio 24,8 proc. domowego bu-
dżetu. Ostatnio podobny poziom 
osiągaliśmy w roku… 2013.

Pocieszenie? Żywność ciągle 
mamy w Polsce relatywnie ta-
nią (w porównaniu z resztą Euro-
py). Płacą za to producenci, sub-
sydiując ją ze swojej minimalnej 
marży. Oczywiście nie robią te-
go dobrowolnie, tylko dlatego, że 
sieci ich dociskają, wykorzystu-
jąc to, że polski przemysł prze-
twórczy jest rozdrobniony. Do-
stawcy odreagowują wzrost swo-
ich kosztów, stosując magicz-
ne sztuczki: a to zmniejszą opa-

kowanie, a to trochę pogrzebią 
przy składzie…

CO BĘDZIE 
Z CENAMI 
PO WYBORACH?
We wrześniu ceny żywności 
nieco się uspokoiły Tak przy-
najmniej twierdzą ekonomiści 
mBanku. Końcówka tego roku 
i początek przyszłego przynio-
są jednak znacznie wyższą infl a-
cję. Napędzać ją będzie podwyż-
ka płacy minimalnej. Wreszcie 
zamrożone są ceny prądu, m.in. 
dla gospodarstw domowych oraz 
mikro i małych firm (w sumie 
chodzi o 17,5 mln odbiorców). 
Ustawa obowiązuje tylko do koń-
ca tego roku. Co później? To się 
okaże po wyborach. Podwyż-
ki – jeśli będą – mogą sięgnąć 
dla gospodarstw domowych 20-
30 proc.

I jeszcze coś: nic nie jest tak 
stabilne jak ceny paliw przed 
wyborami. To się po wyborach 
zmieni. +

Rosną ceny. Sprawdziliśmy, ile kosztowały takie same produkty dwa lata temu, 
a ile kosztują teraz 

O ILE ZDROŻAŁY 
ZAKUPY ZA PIS?

mleczko do czyszczenia 1 l

płyn do naczyń 1 l

mydło w płynie 500 ml

szampon 500 ml

dezodorant roll-on 50 ml

pierś kurczaka 1 kg

margaryna 500 g

mleko UHT 2 proc. 1 l

ser gouda 500 g

wino różowe półwytrawne 0,75 l

sok  jabłkowy, karton 1 l

sok  pomarańczowy, butelka 1 l

pomarańcze 1 kg

chleb wieloziarnisty 400 g

dorsz atlantycki filet 1 kg

wafle w czekoladzie 235 g

ogórek świeży 1 kg

ziemniaki 3 kg

majonez 500 ml

olej rzepakowy 1 l

zupa grochowa 650/660 g

4,99 zł
3,55 zł
4,17 zł

10,99 zł
6,80 zł

16,51 zł
3,46 zł
2,24 zł
9,41 zł

17,66 zł
3,19 zł
4,25 zł
5,75 zł
2,55 zł

38,97 zł
4,76 zł
4,34 zł
3,99 zł
5,43 zł
5,26 zł
3,99 zł

4,82 zł
3,62 zł
4,11 zł

13,28 zł
7,20 zł

18,23 zł
3,57 zł
2,27 zł

9,69 zł
20,16 zł

3,65 zł
4,33 zł
4,82 zł
2,80 zł

45,17 zł
4,78 zł
6,29 zł
5,73 zł
5,69 zł
5,58 zł
4,34 zł

-3 proc.
2 proc.

-2 proc.
21 proc.
6 proc.

10 proc.
3 proc.
1 proc.
3 proc.

14 proc.
14 proc.

2 proc.
-16 proc.
10 proc.
16 proc.

0 proc.
45 proc.
44 proc.

5 proc.
6 proc.
9 proc.

koszyk RODZINNY
średnia cena
VII-XII 2017

średnia cena
I-VIII 2019

różnica
2017-2019

162,25 zł 180,11 zł 11 proc.wartość koszyka

© GAZETA WYBORCZA ŹRÓDŁO: ABR SESTA NA ZLECENIE „WYBORCZEJ” I MONDAYNEWS

Na tropie drożyzny, czyli o ile zdrożały towary pierwszej potrzeby
za rządów PiS

O tyle procent 
w przybliżeniu 

wzrosła cena 
warzyw 
między 

sierpniem 
2018 a 2019
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Bezpłatny dodatek „Gazety Wyborczej”
Poniedziałek–piątek 7-11 października 2019

Piotr Głuchowski

O poparciu nie będę wie-
le pisać – wszyscy to 
znacie. W audycjach 
radiowych goszczą 

dziesiątkami kandydaci na posłów 
i senatorów z PiS i wyłącznie z PiS. 
Ostatni polityk Platformy został 
zaproszony do katolickiego (czyli 
powszechnego) radia przeszło 10 
lat temu. 26 września br. gościem 
sztandarowych “Rozmów niedo-
kończonych” był Antoni Macie-
rewicz, 28 września – ministro-
wie Emilewicz i Tchórzewski, 29 
września – wicepremier Gliński, 
30 września – ministrowie Adam-
czyk, Gróbarczyk i Kowalczyk, 1 
października – wiceminister Zie-
liński, wreszcie 2 października 
– prezes Kaczyński, który na mi-
nionych urodzinach radia stwier-
dził krótko: „Nie byłoby naszego 
zwycięstwa, gdyby nie ojciec Ta-
deusz Rydzyk”.

Za to przyczynienie się do wy-
granej PiS ksiądz biznesmen żąda 
pieniędzy – i to coraz więcej. Dwie 
jego największe inwestycje – mu-
zeum z Parkiem Pamięci Narodo-
wej i ciepłownia geotermalna – są 
fi nansowane z pieniędzy publicz-
nych (odpowiednio: przeszło 127 
milionów i ponad 60 milionów). 
Za ciepłownię – z nazwy ekolo-
giczną – zapłacił Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska. Jego 
niedawny prezes Kazimierz Kujda 
to wieloletni przyjaciel Jarosława 
Kaczyńskiego i (okresowo) prezes 
PiS-owskiej spółki Srebrna. 

GEOTERMIA NA GAZ
Toruńska ciepłownia – tydzień 
temu podziwiałem ją w końco-
wej fazie budowy – będzie wy-
korzystywała gaz opałowy (prze-
szło dwa tysiące metrów sze-
ściennych na godzinę) i będzie 
truła z mocą 40 tysięcy silników 
spalinowych. Gazowe kotły będą 
w niej podgrzewały wodę z go-
towego już – i wywierconego za 
publiczny grosz – źródła geoter-
malnego. Ta woda ma 64 stopnie, 
a powinna mieć przeszło sto, by 
się nadawała do grzania Torunia. 

Poprzedni zarządca miejskiej 
sieci ciepłowniczej – francuska 
spółka EDF – nie godził się na 
taki numer. Po co budować cie-
płownię na dalekim końcu mia-
sta i podgrzewać w niej wodę, 
którą następnie trzeba pchać 
rurami do odległego centrum? 
Rząd PiS i ojciec Rydzyk rozwią-
zali problem – państwowy kon-
cern PGE wykupił aktywa EDF 
i podpisał umowę z Rydzykiem. 
Za ogrzewanie części miasta 
jedna z wielu spółek zakonnika 
– Geotermia Toruń – ma dosta-
wać około 20 milionów rocznie.

Jednym zdaniem, rząd zapła-
cił z funduszu ekologicznego za 
nieekologiczną ciepłownię i wy-
kupił przedsiębiorstwo, które bę-
dzie teraz utrzymywać tę inwe-
stycję.

SPRAWIEDLIWI 
OD RYDZYKA
Druga, obecnie największa inwe-
stycja ojca dyrektora to Muzeum 
Pamięć i Tożsamość im. św. Jana 
Pawła II oraz  olbrzymi park mul-
timedialny przy nim. Pomijając 
szczegóły – w obu instytucjach 
będą czczeni Polacy ratu-
jący Żydów. Ksiądz 

Rydzyk powołał stosowny insty-
tut, a ten zebrał 40 tysięcy relacji 
polskich Sprawiedliwych przez 
mniej więcej sześć lat. Jerozolim-
ski instytut Yad Vashem przez pół 
wieku odnalazł sześć razy mniej. 
Dlaczego? Aby zostać czczonym 
na świecie Sprawiedliwym, trzeba 
się wykazać m.in. świadectwem ze 
strony osoby ocalonej, ważne jest 
też, by pomoc była bezinteresow-
na. Żeby zostać toruńskim Spra-
wiedliwym, wystarczyło w prak-
tyce zgłoszenie na infolinię Ra-
dia Maryja.

– Ta inicjatywa to szaleństwo 
– mówi mi profesor Jan Grabow-
ski, badacz Holocaustu. – A naj-
bardziej przygnębiające i oburza-
jące jest to, że do tego typu upa-
miętnienia bierze się twórca radia, 
które (pomijając już liczne pol-
skie opinie) zostało uznane przez 
Departament Stanu USA za „jed-
ną z najbardziej antyse-
mickich rozgłośni 

w Europie”. Także zdaniem bada-
jącej Zagładę prof. Joanny Tokar-
skiej-Bakir świadectwa instytutu 
o. Rydzyka „są naukową pomyłką”.

TO NIE KONIEC DOTACJI 
DLA KSIĘDZA TADEUSZA
Aktualna wysokość dotacji na 
muzeum z parkiem: 117 milionów 
z resortu kultury i 10 milionów 
od premiera Morawieckiego plus 
mniejsze przelewy (wśród dona-
torów jest spółka-wykonawca in-
westycji).

Jednym zdaniem: rząd zapłacił 
ponad sto dwadzieścia baniek za 
quasi-muzealnicze przedsięwzię-
cie, które jest naukową hochszta-
plerką. I zapłaci jeszcze wiecej, bo 
za obecne przedwyborcze popar-
cie i wizyty polityków PiS w toruń-
skim studio RM-Trwam kapłan 
też wystawi rachunek. +

Rząd wypłacił już ćwierć miliarda złotych ojcu dyrektorowi. Ksiądz biznesmen wydaje 
te pieniądze na szalbierskie przedsięwzięcia. Odwdzięcza się poparciem dla PiS

RZĄD TOPI NASZE PIENIĄDZE 
u RYDZYKA

64
W przybliżeniu tyle 
stopni ma woda 
z toruńskiej geotermii

W przybliżeniu tyle 
milionów wpompował 
w ten interes rząd PiS

• RZĄD TAŃCZY 
I ŚPIEWA NA URO-
DZINACH RADIA.
Po prawo od ojca  
Rydzyka:  premier 
Morawiecki, poseł 
Piotrowicz 
i minister Błaszczak

Piotr

Fronczewski
Jaką będziesz miał 
szansę na uczciwy 

proces, jeśli okaże się, 
że w sądzie walczysz 

z kuzynem członka 
rządu, od którego 

zależy uposażenie, 
awans i dalsza kariera 

sędziego?   

Spot w ramach kampanii 
„Wolne Sądy”,

9 sierpnia 2017 r.
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Poniedziałek–piątek 7-11 października 2019

Bartosz T. Wieliński

P remier Beata Szydło ner-
wowo zagryzała wargi, 
wpatrując się w stół. 
Siedzący obok niej szef 

węgierskiego rządu Viktor Orbán 
w kierunku Polki, którą właśnie 
zdradził, nawet nie spojrzał. Taką 
scenę zarejestrowały w 2017 r. ka-
mery. Potem w mediach społecz-
nościowych pojawił się hasztag „27 
do 1”. Dyplomacja Prawa i Sprawie-
dliwości doznała upokorzenia, pró-
bując strącić Donalda Tuska z fote-
la szefa Rady Europejskiej. Za prze-
dłużeniem mu kadencji głosowali 
przywódcy wszystkich krajów UE 
poza Polską. Zawiódł nawet pre-
mier Węgier, najwierniejszy – jeśli 
wierzyć partyjnym przekazom – 
sojusznik Jarosława Kaczyńskiego.

Rząd PiS do walki przeciwko 
Tuskowi zaprzągł cały państwowy 
aparat. Dyplomaci na wszystkich 
możliwych spotkaniach powtarza-
li, że były polski premier, który od 
grudnia 2014 r. stał na czele UE, nie 
spełnia etycznych wymagań. 

Żeby zwalczać własnego ro-
daka w walce o prestiżowe mię-
dzynarodowe stanowisko? To nie 
mieściło się w głowie. Niemiecka 
kanclerz Angela Merkel w lutym 
2017 r. przyleciała do Warszawy 
obłaskawiać Kaczyńskiego. Usły-
szała od niego, że Polska może 
wystawić europejski nakaz aresz-
towania Tuska. Wtedy przyle-
ci wojskowym samolotem w kaj-
dankach. Merkel nie ustąpiła. Za-
twierdzanie Tuska trwało jedynie 
28 minut. Wściekła premier Szy-
dło odmówiła podpisania konklu-
zji z unijnego szczytu. 

To, że dyplomacja PiS prędzej 
czy później potknie się o własne 
nogi, było jasne u zarania nowej 

władzy. Minister  Waszczykowski 
w pierwszym wywiadzie dla tablo-
idu „Bild” uznał za choroby cywili-
zacji jazdę na rowerze i wegetaria-
nizm. Zarządzona za jego rządów 
w MSZ czystka kadrowa doprowa-
dziła do tego, że kluczowe placów-
ki objęli dyplomatyczni dyletan-
ci i znajomi znajomych. Jednym 
z nich jest prof. Andrzej Przyłęb-
ski, prywatnie mąż Julii Przyłęb-
skiej, prezes Trybunału Konstytu-
cyjnego z nadania PiS. 

Waszczykowski w styczniu 
2016 r. ogłosił, że strategicznym so-
jusznikiem Polski będą nie – jak 
do tej pory – Niemcy, tylko Wielka 
Brytania. Niecałe pół roku później 
Londyn postanowił opuścić Unię. 
Jedynym sojusznikiem, na jakie-
go Polska mogła liczyć, były ma-
lutkie Węgry, które zapowiadały 
buńczucznie, że będą Polski bro-
nić, gdyby na forum Rady UE sta-
nęła sprawa ukarania Warszawy 
za łamanie praworządności. I co? 
Na początku października Orbán 
oświadczył, że „Węgry rozważą 
warunkowanie funduszy UE pra-
worządnością”. Viktor liczy na to, 
że po obcięciu funduszy Polsce UE 
zostawi w spokoju jego kraj.

ROZTRWONILIŚMY 
KAPITAŁ
Polska, niegdyś bardzo aktywne 
i cenione na forum UE państwo, 
stała się pierwszym krajem UE, 
przeciwko któremu zastosowa-
no dyscyplinującą procedurę za-
pisaną w artykule 7. traktatu eu-
ropejskiego. Uruchamia się ją, gdy 
kraj członkowski łamie prawo-
rządność. Polityczny kapitał zbie-
rany w Europie przez lata został 
roztrwoniony. Konfl ikt z prawni-
czego sporu zamienił się w walkę 
polskich polityków z brukselski-

mi urzędnikami. Do zwalczania 
pierwszego wiceprzewodniczące-
go UE Fransa Timmermansa rzu-
cono przejęte przez PiS publiczne 
media i trolle, które zasypywały 
hejtem jego konta w mediach spo-
łecznościowych. 

Gdy premierem został (po Szy-
dło) Morawiecki, obiecywał UE, że 
zakończy konfl ikt i zostawi sądow-
nictwo w spokoju. Po pół roku roz-
mów okazało się, że nie pozwala 
mu na to Kaczyński. Dla  przywód-
ców UE było to potwierdzenie, że 
polski premier nie ma władzy. 

ZOSTAJEMY SAMI
Polska pod rządami PiS nic w UE 
nie osiągnęła. Poza próbą zdetro-
nizowania Tuska wsławiła się za 
to zbojkotowaniem unijnego roz-
dzielnika uchodźców (mieliśmy 
przyjąć 7 tys. Syryjczyków) i walką 

o niedopuszczenie, by Frans Tim-
mermans został nowym szefem 
Komisji Europejskiej. 
Spory z UE trwają, ich konsekwen-
cją będzie zapewne mniej środ-
ków z budżetu UE dla Polski i za-
mrożenie przyznanych wypłat.

W stosunkach dwustronnych 
z Niemcami też nie jest najlepiej. 
Rząd PiS nieustannie psuje rela-
cje, ostatnio podnosząc kwestię 
reparacji za drugą wojnę świato-
wą, których władze polskie zrzekły 
się w 1953 r. Odkąd w październi-
ku 2016 r. Polska z dnia na dzień ze-
rwała rozmowy w sprawie dosta-
wy transportowych helikopterów 
Caracal, także stosunki z Francją 
są lodowate. 

Holendrzy i Skandynawowie 
również przy każdej okazji kryty-
kują Warszawę za łamanie prawo-
rządności.

W relacjach z USA Polska jest 
uległa. Pod presją Waszyngtonu 
rząd PiS wycofał się z ustawy prze-
widującej karę więzienia za przy-
pisywanie Polsce współodpowie-
dzialności za Holocaust. W podob-
nych okolicznościach rząd zrezy-
gnował z planu zakazania działal-
ności Ubera czy z wprowadzenia 
podatku cyfrowego. 

Prezydent Donald Trump od-
wołał wizytę w Polsce, a Pentagon 
obciął finansowanie kluczowym 
inwestycjom wojskowym w na-
szym kraju. 

Jesteśmy z każdym dniem co-
raz bardziej samotni. +

Polska traci sojuszników w UE, co kosztuje konkretne pieniądze. Rząd PiS zepsuł relacje 
z Francuzami i Niemcami. Jedynym sojusznikiem stał się Orbán, który już drugi raz zdradza

Jerzy

Owsiak 
Dziś wisi nad nami 

znak zapytania 
o obecność w Unii 

Europejskiej. Zastana-
wiamy się, czy PiS ma 

zamiar nas z niej 
wyprowadzić. Wyobra-
żasz sobie takie rozwa-

żania kilka lat temu? 

„Gazeta Wyborcza”, 
10 listopada 2018 r.

• POLSKA 
NA STOJĄCO 
PRZED 
AMERYKA-
NAMI.
Pod presją 
USA rząd 
PiS wycofał 
się z ustawy 
przewidującej 
karę więzienia 
za przypisy-
wanie Polsce 
współodpo-
wiedzialności 
za Holocaust  
oraz z zamiaru 
opodatkowa-
nia cyfrowych 
gigantów typu 
Facebook

• WOBEC 
EUROPY 
POLSKA JEST 
AROGANCKA.
W efekcie na-
szym jedynym 
sojusznikiem 
jest dziś pre-
mier Węgier 
Viktor Orbán. 
Ale to sojusz-
nik niepewny

JESTEŚMY CORAZ BARDZIEJ

SAMOTNI
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Wiosną 2017 r. Donald Tusk 
został po raz drugi wybrany 
na szefa Rady Europejskiej. 
Zwyciężył 27:1. Przeciwna 

była tylko Polska
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Witold Mrozek

P riorytetem ministra 
kultury Glińskiego jest 
ofensywa muzealna. 
Muzeum Żołnierzy Wy-

klętych, Muzeum Historii Polski, 
Muzeum Rodziny Ulmów w Mar-
kowej, zmiana Muzeum II Wojny 
Światowej… wyliczać można dłu-
go. Wszystko ma służyć utwier-
dzaniu nacjonalistyczno-katolic-
kiej tożsamości nowego Polaka. 

Skandalem było przekaza-
nie ok. 130 mln zł fundacji Tade-
usza Rydzyka na Muzeum Pamięć 
i Tożsamość im. św. Jana Pawła II 
oraz Park Pamięci Narodowej (pi-
szemy o tym więcej na s. 5). 

Atmosfera rządów Glińskiego 
to strach. Odwołano szefową Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
która wcześniej dała pieniądze na 
„Kler”. Festiwal Malta stracił przy-
znaną już dotację, bo zaprosił arty-
stę, którego Gliński nie lubi. Media 
donoszą o „czarnych listach” pisa-
rzy, których nie mogą zapraszać 
polskie placówki kulturalne za 
granicą, a także o czystkach w za-
granicznych Instytutach Polskich. 

Ukochana przez rząd Pol-
ska Fundacja Narodowa (pisze 

my o niej na s. 8) stała się symbo-
lem nieudolności, a szanowane 
i wspierane przez międzynarodo-
wych darczyńców Muzeum Po-
lin w Warszawie ciągle nie ma dy-
rektora, choć jego dotychczasowy 
szef wygrał konkurs. Gliński jest 
jednak zakładnikiem środowisk 
skrajnie prawicowych i antyse-

mickich, które Polinu nienawidzą. 
Osobny temat to media. Czy ktoś 
pamięta, że na początku rządów 
PiS wiceminister kultury Kurski 
sam przygotowywał dla przyszłe-
go prezesa Kurskiego „reformę” 
mediów publicznych? PiS uda-
ło się zmienić TVP w propagan-
dową szczekaczkę, ale nie udało 

się zreformować systemu poboru 
abonamentu RTV. Wobec prywat-
nych mediów powracającym stra-
szakiem jest repolonizacja, która 
na przemian wchodzi na agendę 
i z niej znika. Chodzi bowiem jedy-
nie o to, aby straszyć dziennikarzy 
mediów prywatnych (czyli więk-
szość środowiska). +

Polityka kulturalna – jak w PRL – służy formacji nowego obywatela i sławieniu władzy

KULTURA W SŁUŻBIE PARTII

Krystyna 

Janda
Cenzury ofi cjalnej niby 

nie ma, ale wystarczą 
odpowiedni ludzie, 

skłonni do nakładania 
kagańców. Zrujnowa-

no kilka kluczowych 
instytucji, scen, muze-

ów, wydawnictw 

„Polityka”, 26 kwietnia 2019 r.

• W 2017 ROKU 
BOJÓWKA ONR 
wrzuciła race do 
teatru, 
który wystawiał 
„Klątwę” 
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Paweł Wroński

Wsierpniu 2016 roku 
prezes TVP Jacek 
Kurski ogłosił, że 
notowania Prawa 

i Sprawiedliwości szorowałyby 
po dnie, gdyby nie TVP.

„Środowiska Platformy czy 
Nowoczesnej wiedzą, że od kiedy 
przyszedłem do telewizji, nagon-
ki na (...) Jarosława Kaczyńskie-
go, nie są już skuteczne, bo TVP 
dostarcza Polakom prawdziwych 
wiadomości – stwierdził Kur-
ski w tygodniku „Sieci”. – [Nasi 
przeciwnicy] rozumieją, że gdy-
by udało im się TVP osłabić, [to] 
poparcie dla obozu zmian w Pol-
sce szybko spadłoby w sondażach 
o kilkanaście procent”.

Liczy się nie wynik TVP, 
tylko wynik PiS
Bezceremonialna wypowiedź 
zdumiała nawet przeprowadza-
jących wywiad prawicowych 
dziennikarzy, którzy delikat-
nie zwrócili uwagę, że rolą pre-
zesa TVP nie jest zapewnianie 
poparcia którejkolwiek z partii. 

Niezrażony tym Kurski 
stwierdził, że gdy obejmował 
stanowisko prezesa TVP, w son-
dażach PiS remisował z Nowo-
czesną  (dziś zapomnianą, ale 
przez krótko największą partią 
opozycyjną), zaś po jego nasta-
niu „jest to 40 do 15” dla PiS.

Tylko w ciągu pierwszego ro-
ku rządów Kurskiego oglądal-
ność TVP spadła o 13,6 proc., 
dług urósł do 300 mln zł. Te-
lewizja i polskie radio pozbyły 
się dużej części dziennikarzy, 
którzy nie chcieli iść na układ 
z władzą. Media publiczne sta-

ły się ośrodkiem ataku na praw-
dziwych lub wyimaginowanych 
przeciwników rządu: na elity, na 
aktorów, na sędziów, na uchodź-
ców. Sędziowie kradną wiertła 
i nie płacą za benzynę, wyznaw-
cy islamu zagrażają chrześcijań-
skim wartościom, a najgorsze są 
osoby LGBT, bo stanowią fi zyczne 
zagrożenie dla duchownych i ko-
ściołów.

Pluralizacja według PiS
Politycy Prawa i Sprawiedliwości 
przyznają, że przekaz telewizji 

publicznej, która jest opła-
cana z publicznych pienię-
dzy, bywa nieobiektyw-
ny, ale dzięki temu w Pol-
sce media się „pluralizu-
ją”, bo TVN i Polsat nie po-
pierają władzy, więc ktoś 
musi popierać. Pluralizacja to 
w praktyce szykany wobec me-
diów niesprzyjających władzy. 
Jednym z działań było wycofa-
nie ogłoszeń instytucji państwo-
wych z „Wyborczej” oraz od-
górne ograniczenie prenume-
raty tejże przez instytucje rzą-
dowe. Równocześnie rząd dofi-
nansowuje media „dobrej zmia-

ny”, szczególnie gorliwie mini-
sterstwa wspierają niszową Te-
lewizję Trwam ojca Tadeusza 
Rydzyka. Prócz marchewki dla 
swoich jest też kij dla niepokor-
nych: w grudniu 2016 roku Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji 
nałożyła na TVN 1,48 mln zł kary 
za rzekome nawoływanie do an-
tyrządowych wystąpień. Okazało 
się, że ekspertyzę w tej sprawie 
przygotowała dla KRRiTV Han-
na Karp, wykładowczyni szkoły 
medialnej o. Rydzyka, publicyst-
ka TV Trwam.

Telewizja TVN należała 
wówczas do amerykańskiej fir-
my Scripps Network. Pod naci-
skiem ambasador USA w Polsce 
KRRiTV wycofała się z kary. 

Polska fundacja 
szkalowania ludzi
Kolejnym kanałem rządowej 
propagandy jest  Polska Funda-
cja Narodowa. Ma chronić Pol-
skę przed rozpowszechnianiem 
kłamstw historycznych, np. na 
temat „polskich obozów śmier-
ci”. Na jej czele stanęli działa-
cze PiS. Na budżet Fundacji – 100 
mln zł – złożyły się spółki skar-
bu państwa, których zarządy zo-
stały opanowane przez nomina-
tów PiS.

Pierwsza większa akcja PFN 
nie służyła walce przeciw znie-
sławieniu Polski, ale zniesławia-
ła sędziów jako przedstawicieli 
starego systemu. W całej Polsce 
stanęły stosowne billboardy. Ak-
cja „Sprawiedliwe sądy” była sko-
ordynowana z ustanowieniem 
nowej Krajowej Rady Sądownic-
twa i uległego Sądu Najwyższego. 
PFN przeznaczyła na akcję 8,4 
mln zł, niemal połowę rocznych 
wydatków. 

Złamany maszt narodowy
Inne działania Polskiej Funda-
cji Narodowej okazały się jeszcze 
mniej szczęśliwe. Wielka kampa-
nia w USA, do której została za-
angażowana droga fi rma lobbin-
gowa, kosztowała ok. 20 mln zł, 
a zyskiem były nieliczne wzmian-
ki w internecie, które mógłby za-
mieścić dobrze opłacony student. 
Głównym benefi cjentem kampa-
nii okazała się rodzina prorzą-
dowego historyka Marka Choda-
kowskiego, który zasłynął opo-
wieściami o „chomikach w odby-
tach” homoseksualistów. 

Supernowoczesny jacht PFN, 
który miał z okazji 100-lecia nie-
podległości Polski okrążyć świat, 
stoi ze złamanym masztem 
w brytyjskim porcie. +

Po pierwsze propaganda. PiS jest pierwszą partią od czasów PZPR, która uznała, 
że media publiczne należą się władzy i już!

Magdalena 

Cielecka 
TVP tworzy pro-

gramy szkodliwe, 
nawołujące do nie-
nawiści, kłamliwe. 
Nic mnie nie zmusi 

do brania w tym 
udziału. 

Skoro mam wybór, 
odmawiam 

„Dziennik Gazeta Prawna”, 
18 grudnia 2015 r.

• NACZELNI PROPAGANDYŚCI TVP: od lewej Michał Rachoń, Adrian 
Klarenbach i Danuta Holecka
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