
Rozpoczęła się bitwa o samorząd. 
Kolejne starcie w ramach wojny  
z państwem prawa. Dla PiS jest to też 
pierwszy sprawdzian wyborczy po 
tym, jak rozpoczął proces zawłasz-
czania państwa. Jest to również jedna 
z ostatnich bitew na drodze do pełni 
władzy. Będzie się ona toczyła rów-
nolegle z batalią o sądy powszechne. 
Sprawa wymiaru sprawiedliwości 
wydaje się być przesądzona. Me-
chanizmy, które mogłyby go bronić 
zostały rozmontowane wcześniej. 
Ale o niezależny samorząd możemy 
jeszcze powalczyć. W zbliżających się 
wyborach wszyscy się przekonamy 
czy wygra chęć zachowania niezależ-
ności, czy koniunkturalizm obliczony 
na zyski z politycznego nadania.

Kaczyński wyprowadził przeciw 
samorządom (jak na razie) 3 działa. 

Największe i najgroźniejsze z nich 
to limit dwóch kadencji dla wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. 
Czemu jest niebezpieczny? Ponieważ 
pod płaszczem walki z patologiami 
ukrywa plan usunięcia wielu groź-
nych dla PiS konkurentów do władzy 
w miastach. Sam PiS niczym nie ry-
zykuje. Na 18 obecnych prezyden-
tów miast wojewódzkich po takiej 
zmianie mogłoby startować tylko 4. 
Żaden z 14 „zablokowanych” ustawą 
nie jest zwolennikiem partii rządzą-
cej. Na 107 wszystkich prezydentów 
miast w Polsce z kandydowania mu-
siałoby zrezygnować aż 66 i tylko 3  
z nich wywodzi się z PiS. Przed je-
dynie słuszną władzą otwarłyby się 
więc bramy wielu miast, zwłaszcza, 
że do najsilniejszej w kraju partii 
zgłosi się wielu chętnych kandyda-
tów. I wisienka na torcie – kadencja 
ma się wydłużyć do lat pięciu. Co PiS 
zdobędzie, dłużej przytrzyma.

Drugie działo na razie pozostało 

na dalszym planie. Słychać tylko nie-
wyraźne pomruki w postaci dociera-
jących do uszu prezesa „postulatów”. 
Zatroskany wódz słyszy, że nikt nie 
chce już jednomandatowych wybo-
rów w gminach, trzeba przywrócić 
listy wyborcze. Dlaczego? Jednoman-
datowe okręgi wyborcze do rad dały 
dużo mandatów niezależnym akty-
wistom, którzy wygrywają z partyj-
nymi nominatami. Kto może być 
niezadowolony z takiego układu? 
Oczywiście – partyjni nominaci. Te-
raz miałyby wrócić wybory propor-
cjonalne i partyjne listy. Nareszcie 
partia w każdej gminie!

Trzecie działo wybrzmiewa gło-
śno, ale siła jego rażenia jest nie-
znana. Działem tym są planowane 
zmiany na samorządowej mapie 
Polski, jak choćby plan utworzenia 

województwa częstochowskiego.  
O ile jednak mieszkańcy Częstocho-
wy i okolic projekt popierają, o tyle 
mieszkańcy Warszawy niekoniecz-
nie zachwycili się planem utworze-
nia „wielkiej aglomeracji”. 

Przyjrzyjmy się temu śmiałemu 
projektowi: Warszawę miałoby „za-
silić” 32 okoliczne gminy tworząc 
nowy super-powiat. Rządziłby nim 
prezydent wybierany przez wszyst-
kich mieszkańców. Największym ku-
riozum jest jednak fakt, że w 50-oso-
bowej radzie „Wielkiej Warszawy” 
każda z gmin miałaby jeden głos,  
a Warszawa głosów 18 – tyle, ile 
dzielnic. Efekt? Reprezentanci 1,75 
mln mieszkańców dotychczasowej 
stolicy mogliby być przegłosowani 
przez 32 osoby reprezentujące ok. 
800 tys. „nowych warszawiaków”. Po 
co to wszystko? Oczywiście po to, by 
przejąć władzę w niekoniecznie pro-
pisowskim mieście. 

Kuriozów w projekcie warszaw-

skim jest więcej: powierzchnia War-
szawy przekroczyłaby tę zajmowaną 
przez Berlin czy Nowy Jork; Podko-
wa Leśna byłaby niezależną enklawą 
w środku miasta; projekt został zgło-
szony jako poselski, by uniknąć obo-
wiązkowych konsultacji; na 29 pod-
pisów pod projektem tylko 2 należą 
do posłów z Warszawy. Wszystko to 
sprawiło, że fala oburzenia sięgnęła 
zenitu i to zarówno w samej Warsza-
wie, jak i gminach, które miałyby do 
niej wejść. 

Czyżby więc PiS wpadł na minę? 
Niekoniecznie – może to tylko zasło-
na dymna przed innymi, ważniejszy-
mi zmianami. Zresztą prezes Kaczyń-
ski już zapowiedział "daleko idące 
zmiany" w projekcie. Bądźmy czujni 
i  brońmy samorządów. Tam bowiem 
jeszcze bije, zmęczone już serce pol-
skiej Demokracji.
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Sławomir Broniarz potwierdził, że ZNP nie rezygnuje z pomysłu organizacji referendum w sprawie 
wstrzymania reformy edukacji. Dlaczego? Odpowiedzi dostarcza nam zarówno szef tego związku zawodo-
wego (wywiad ze Sławomirem Broniarzem, s. 3), jak i analiza danych dotyczących obecnego stanu edukacji 
(ustawa kontra wyniki PISA, s. 4) oraz rozwiązań właśnie wdrażanych w życie (vide: informator MEN, s. 2-3). 

DLA KOGO TA
Wyrażenie „dobra zmiana” weszło już do języka polskie-
go, choć specyficznie nacechowane. Jako nauczycielka  
z tym większym przestrachem otwieram informator 
MEN o reformie edukacji, zatytułowany „Dobra szkoła”. 
Strach szybko ustępuje miejsca rozbawieniu. Prawdziwy 
„humor z zeszytów szkolnych”.

To ma być szkoła na miarę XXI wieku
Reforma edukacji ma być odpowiedzią na wymagania 
współczesnego świata. Szukając inspiracji warto spoj-
rzeć na wyniki ostatniego międzynarodowego badania 
PISA. Sprawdza ono wiedzę i umiejętności piętnastolat-
ków z perspektywy wyzwań, przed jakimi staną w do-
rosłym życiu. Pierwsze pięć miejsc w tym rankingu zdo-
były Chiny, Singapur, Japonia, Korea Południowa, Tajwan. 
Co ciekawe, w każdym z tych krajów funkcjonuje system 
edukacji oparty na sześcioklasowej szkole podstawowej. 
Dobry wzór?

Polska szkoła ma być wolna 
od jakiejkolwiek ideologii

Trzeba przyznać, że to hasło brzmi niezwykle sensownie, 
tolerancyjnie i krzepiąco. Szybko jednak okazuje się, że 
to jedynie populistyczny slogan, bo dalej czytamy: „Chce-
my, aby dla ucznia kończącego szkołę, wartością był ję-
zyk ojczysty i kultura – z całym jej historycznym dzie-
dzictwem”. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że niczym 
innym, jak ideologią, jest świadome dążenie do realizacji 
jasno sprecyzowanego interesu grupy, klasy, narodu.

Szkoły zawodowe, zwłaszcza zasadnicze, nie są 
atrakcyjne dla znacznej części młodzieży

MEN uznało chyba, że o atrakcyjności danej szkoły de-
cyduje jej nazwa, bo pokusiło się o zmianę terminologii  
i tak oto dotychczasowy przymiotnik „zawodowa” zastą-
pi „branżową”.

W nowej szkole położymy nacisk 
na naukę języków obcych

Do tej pory zgodnie z rozporządzeniem MEN z 2008 roku 
drugi język obcy nowożytny wchodził jako obowiązko-
wy w pierwszej klasie gimnazjum. W swoich dzisiejszych 
planach MEN pisze: „Nauka drugiego języka obcego no-
wożytnego rozpocznie się od siódmej klasy szkoły pod-
stawowej”. Słowo „nacisk” w tym wypadku oznacza do-
kładnie tyle, co „o rok później”.

Wprowadzamy 30-procentowy próg zdawalności 
egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu 

dodatkowego na poziomie rozszerzonym
Dziś maturzysta ma prawo spróbować swoich sił mie-
rząc się w trakcie matury z przedmiotami dodatkowymi 
i podejście do nich nie wiąże się z ryzykiem oblania ca-
łego egzaminu. Jeśli humaniście chodzą po głowie myśli 
o studiach technicznych – wystarczy, że sprawdzi swoją 
wiedzę w ramach przedmiotu dodatkowego. Ewentual-
ny sukces może stać się szansą w rekrutacji na uczelnię 
wyższą. Widmo porażki i konsekwencji z nią związanych 
może skutecznie studzić ambicje oraz nadzieje uczniów.

 Musimy powrócić do klasycznego kształcenia 
przedmiotowego, w ramach którego uczeń zdobywa 

wiedzę ogólną z każdej dziedziny nauki
Jeszcze do niedawna głównym zarzutem wobec polskich 
szkół był fakt, że wprowadzają na rynek absolwentów, 
którzy posiadają z jednej strony zbyt płytką, z drugiej - 
zbyt rozległą wiedzę teoretyczną, której nie potrafią póź-
niej połączyć i wykorzystać w konkretnym, praktycznym 
działaniu. Kraje wysoko rozwijające się uciekają od tra-
dycyjnych form sztywnego nauczania przedmiotowego  
i skłaniają się ku tzw. nauczaniu blokowemu. Zakła-
da ono łączenie elementów różnych dyscyplin podczas 
zmagania się z jednym problemem. Bardziej istotne od 
dat, nazwisk czy definicji są reakcja i rezultat. 

Chcemy odejść od powszechnego nauczania 
związanego z rozwiązywaniem testów

Plany MEN, związane z likwidacją dotychczasowego 
sprawdzianu szóstoklasisty, spotkały się początkowo  
z entuzjazmem rodziców i uczniów. Miało być mniej 
stresu i przede wszystkim ucieczka od schematycznego, 
znienawidzonego klucza egzaminacyjnego. Rzeczywi-
stość jednak szybko pokazała, że nie sposób zrezygno-
wać z narzędzia sprawdzającego wiedzę uczniów i pra-
cę nauczycieli. Szykuje nam się obowiązkowy egzamin 
ósmoklasisty, którego rezultaty będą ujmowane w for-
mie procentów oraz na skali centylowej. Znów zmiany 
zakończą się w praktyce na terminologii. Bo dopóki pod-
stawą kontroli wydajności belfrów będą wyniki egzami-
nów zewnętrznych, dopóty w edukacji królować będzie 
dydaktyka nastawiona na wysokie słupki w rankingach. 
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DEKODER: ZNP rozpoczął proce-
durę sporu zbiorowego. Czy, Pana 
zdaniem, strajk ma jeszcze sens?

Sławomir Broniarz: O tym czy 
strajk odbędzie się w konkretnej 
szkole, zadecydują pracownicy danej 
placówki. Po raz pierwszy mamy do 
czynienia z sytuacją, kiedy strajko-
wać chcą nie tylko sami nauczyciele, 
ale także rodzice.

Główne postulaty planowanego 
strajku to wycofanie ustaw oświa-
towych i zwiększenie nakładów 
na edukację. Drugą stroną sporu 
mają być dyrektorzy szkół, jako 
pracodawcy nauczycieli. Czy to 
właściwi adresaci postulatów?

Ta procedura jest zgodna z usta-
wą o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych. Nie ma innej możliwości. Ad-
resatami postulatów pracowników 
oświaty są dyrektorzy i aby strajk 
był legalny, musimy się tej procedury 
trzymać.

Strajk generalny planowany jest 
na marzec, co planują Państwo  
w sprawach reformy zrobić do 
tego czasu?

Zainicjowaliśmy obywatelskie 
referendum i zbieramy podpisy pod 
wnioskiem o jego przeprowadzenie. 
Aktualnie w całej Polsce zbieramy 
podpisy razem z rodzicami, organi-
zacjami, partiami.

Zdaniem rządu, reforma oświaty 
odbędzie się bezkosztowo. Wia-
domo jednakże, że już teraz wiele 
samorządów wstrzymało finanso-
wanie szkół. Czy mógłby Pan sko-
mentować te fakty?

Dla rządu być może, ale na pewno 

nie dla samorządu. To samo-
rządy poniosą ogromne koszty zwią-
zane z reformą – przystosowaniem  
i przygotowaniem  szkół, zmianą ob-
wodów, ruchami kadrowymi, zwol-
nieniami.

Minister Zalewska utrzymuje, że 
przybędzie 5 tys. nowych etatów 
dla nauczycieli. Tymczasem co-

dziennie słychać o likwidowaniu 
nowych szkół i utracie pracy przez 
nauczycieli. Pani minister kłamie 
czy nie orientuje się w sprawach 
swojego resortu?

Posługuje się statystyką, która nie 
zawsze pokazuje sytuację konkret-
nych ludzi. Twierdzenie, że po po-
jawieniu się siódmej klasy w szkole 
podstawowej, wzrośnie liczba miejsc 
pracy jest wprowadzaniem w błąd. 
Bo w podstawówkach duża grupa 
nauczycieli pracuje dziś w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy i to oni  
w pierwszej kolejności dostaną do-
datkowe godziny.

Które z założeń reformy edukacji 
uważa Pan za najbardziej krzyw-
dzące/ niebezpieczne dla dzieci, 
nauczycieli i rodziców? Czy są ja-
kieś dobre strony tej zmiany?

Reforma jest nieprzygotowana, 
nieprzemyślana, nie ma na nią pie-
niędzy, wprowadza chaos i obniży 
jakość kształcenia. Nie poprawi też 
bezpieczeństwa w szkołach. Jest luty, 
a wciąż nie ma jeszcze nowych pod-
staw programowych, podręczniki 
będą więc pisane na kolanie. Refor-
ma niszczy dorobek polskich szkół  
i nauczycieli.

MPM

REFORMA?

POT RZ E BN Y 
NA M BUNT

Rozmowa z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem

 Wprowadzenie gimnazjów spotka-
ło się z negatywną oceną znacznej 

części społeczeństwa
Powoływanie się na ocenę społeczeń-
stwa sprzed niemal dwudziestu lat 
byłoby może godne podziwu, gdyby 
nie fakt, że dzisiejsza reforma spoty-
ka się ze sprzeciwem 42% społeczeń-
stwa. Strajkują zarówno rodzice, jak 
i nauczyciele. O ile negatywne posta-
wy z ‘99 roku wiązały się głównie z 
lękiem przed  nieznanym – miał po-
wstać kompletnie nowy, oświatowy 
twór – tak u podstaw dzisiejszych 
nastrojów leżą zupełnie inne prze-
słanki. Przede wszystkim rzetelna  
wiedza i doświadczenie. Wiemy, jak 
funkcjonował ośmioklasowy system 
edukacji w naszym kraju, wiemy, że 
gimnazja sprawdziły się i dlatego nie 
widzimy powodu do tak desperackie-
go powrotu do poprzednich rozwią-
zań.

Wydłużenie okresu kształcenia i 
wychowania 

w jednej szkole, w tej samej grupie 
rówieśniczej

Synonimem słowa „rówieśnik” jest 
słowo „równolatek”. Rówieśnik to 
ktoś równy wiekiem. Nie należy zapo-
minać, że uczeń w szkole nie obcuje 
tylko z kolegami i koleżankami z tej 
samej klasy. Jest elementem większej 
szkolnej zbiorowości. Już niedługo 
bardzo mocno zróżnicowanej. Pomysł 
MEN to dość niebezpieczne kumulo-
wanie w jednej placówce uczniów w 
wieku od 6 do 15 lat. 

M.J., nauczycielka, KOD Opolskie
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Prześwietlamy ustawy:

PRAWO OŚWIATOWE
14.12.2016 PiS przegło-

sował wprowadzenie nowej ustawy 
o Prawie Oświatowym, której głów-
nym skutkiem jest likwidacja gimna-
zjów oraz powrót do 8-letniej szkoły 
podstawowej oraz 4-letniego liceum. 
Jest to jedna z dziwniejszych ustaw 
PiS, ponieważ nikt nie wie, jaki jest 
cel tej wielkiej reformy szkolnictwa 
w Polsce. Jeżeli spyta się zwolennika 
PiS o powód zmian, można co najwy-
żej usłyszeć frazes: „gimnazja się nie 
sprawdziły”. 

Ministerstwo Edukacji w uza-
sadnieniu do ustawy likwidującej 
gimnazja napisało: Wprowadzona  
w 1999 roku zmiana struktury syste-
mu oświaty, znana przede wszystkim 
z wprowadzenia gimnazjów, miała na 
celu wyrównanie szans edukacyjnych 
oraz podniesienie jakości nauczania. 
Program Międzynarodowej Oceny 
Umiejętności Uczniów (PISA), który 
jest niezależnym, przeprowadzanym 
przez OECD, ogólnoświatowym bada-
niem kompetencji uczniów 15-letnich 
(czyli uczniów 3 klasy gimnazjów) 
dowodzi jasno, że od wprowadzenia 
gimnazjów znacząco podniósł się po-
ziom nauczania oraz wyników pol-
skich uczniów.

Pierwszy raz polscy uczniowie roz-
wiązywali testy PISA w 2000 r. Wtedy 
badano kompetencje z zakresu czyta-
nia i interpretacji, a testy realizowali 
15-latkowie, uczniowie pierwszej kla-

sy szkoły średniej, którzy skończyli 
8-letnią szkołę podstawową. Wynik 
Polski był zdecydowanie gorszy od 
średniej z 32 uczestniczących w bada-
niu krajów. W 2003 roku rozpoczęto ba-
dania kompetencji matematycznych,  
a w 2006 przyrodniczych.

Jak widać z wyników, już po 6 la-
tach od wprowadzenia gimnazjów 
wyniki polskich uczniów poprawiły 
się w zakresie czytania i interpretacji. 
W 2015 roku wynik Polski był już zna-
cząco wyższy od średniej z uczestni-
czących w badaniu krajów, we wszyst-
kich trzech dziedzinach. Mieścił się  
w czołówce krajów UE, obok Belgii, 
Niemiec, Irlandii, Norwegii.

A może „gimnazja się nie spraw-
dziły”, ponieważ nie wyrównywały 
szans edukacyjnych uczniów z ma-
łych miejscowości? Kłam takiemu 
twierdzeniu również zadają wyniki 
PISA, które jasno dowodzą, że poziom 
wiedzy uczniów w Polsce się wyrów-
nuje. Od 2000 roku odsetek uczniów 
najsłabszych, w obszarze czytanie  
i interpretacja, zmniejszył się o 9%  
(z 23% do 14%). W tym samym czasie 
odsetek uczniów najlepszych zwięk-
szył się tylko o 2% (z 6% do 8%). Co 
więcej, odsetek uczniów najsłabszych 
w przypadku Polski jest jednym z naj-
niższych – 5 miejsce na 72 badanych 
w 2015 krajów.

Maciej Szczepanek

Państwo Punkty
Szwajcaria
Estonia
Holandia
Dania
Finlandia
Słowenia
Belgia
Niemcy
POLSKA
Irlandia
Norwegia
Austria
Rosja
Szwecja
Francja
Portugalia
Wielka Brytania
Czechy
Włochy
Islandia
Hiszpania
Luksemburg
Łotwa
Malta
Litwa
Węgry
Słowacja
Grecja
Cypr

521
520
512
511
511
510
507
506
504
504
502
497
494
494
493
492
492
492
490
488
486
486
482
479
478
477
475
454
437

Wyniki badań PISA z kompetencji mate-
matycznych (kraje europejskie, 2015).
Źródło: http://www.ibe.edu.pl/images/
download/IBE-PISA-raport-2015.pdf

Średnie wyniki testu PISA 
w Polsce i krajach OECD 2000 2003 2006 2015

Czytanie i interpretacja
Polska 479 497 508 506

średnia OECD 500 494 492 493

Matematyka
Polska -- 490 495 504

średnia OECD -- 500 498 490

Nauki przyrodnicze
Polska -- -- 498 501

średnia OECD -- -- 500 493
Źródło: http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa
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Kilkanaście lat przed dzisiejszą 
wielką falą uchodźców Zygmunt Bau-
man cytował zachodnie brukowce 
w swoich pismach: Ta niezmierzona 
ludzka rzeka jest zatruta przez cho-
roby i terroryzm, które zagrażają 
naszemu stylowi życia. Blair musi po-
wiedzieć >>dość<<, już dziś zawiesić 
prawa człowieka i już dziś przymknąć 
wszystkich nielegalnych do czasu, aż 
zostaną sprawdzeni. Antyimigranckie 
nastroje istniały od dawna, obecnie 
zyskały jedynie nową siłę.  Wrogo-
ści wobec imigrantów towarzyszy 
jednak do zawsze pewien paradoks:  
z jednej strony potrzeba uszczelnia-
nia granic, a z drugiej dostępu do ta-
niej siły roboczej. Wykluczeni stają 
się też więc wyzyskiwani. 

Syci mieszkańcy Zachodu wcale 
nie chcą wiedzieć, dlaczego inni ludzie 
migrują ze swoich krajów, dlaczego 
próbują sforsować nasze granice. Lu-
dzie migrujący są posłańcami złych 
wiadomości. Przypominają o nie-
trwałości naszego bezpieczeństwa, 
naszych wygód – całej naszej egzy-
stencji. To oni uświadamiają nam, 
że całe nasze życie może rozpaść się  
z powodów niezależnych od nas: kra-
chu na rynkach finansowych, zmian 
klimatycznych, czy wojen. 

Podobne odrzucenie stygmatyzuje 
ludzi bezdomnych, dzieci ulicy, nar-
komanów. Podklasa jest sugestywnym 
obrazem nicości, w jaką ludzie mogą 
się stoczyć, popaść lub dać się strącić 
– pisze Bauman w „Stratach ubocz-
nych”. 

O ile z „odpadami” z własnego 
społeczeństwa radzimy sobie za po-
mocą społecznego ostracyzmu, o tyle  
z przybyszami z innych krajów wal-
czymy za pomocą państwa. To ko-
lejny paradoks, bo z jednej strony 
pragniemy ograniczać państwo, by 
„niewidzialna ręka rynku” pomaga-
ła w rozwoju kapitalizmu, a z dru-
giej uciekamy się pod jego ochronę, 
gdy chodzi o imigrantów. Chociaż 
do części z nich wydajemy się mieć 
współczucie – to imigranci wojenni. 
Pozostali, którzy cierpią biedę, czy 
głód, spowodowane często ingeren-

cją zachodnich koncernów w zasoby 
naturalne danego kraju, „migranci 
ekonomiczni” nie mają prawa poby-
tu w naszej twierdzy. Czyżby częścią 
wielkich idei demokratycznych, przy-
świecającym ludom Zachodu, była też 
Wielka Selekcja? 

Trzy czwarte świata jest bezna-
dziejnie biedne i w końcu przyjdzie po 
te nasze bogactwa […]. To sobie tak 
można mówić: „jebać biedę”, ale to 
trochę samobójcze jest – powiedział 
Andrzej Stasiuk w wywiadzie dla „Ga-
zety Wyborczej”. 

Zachodni humanizm się zaciął. Jak 
postrzegać Innego? Jako zagrożenie? 
Czy może nam zagrozić czyjaś bie-
da, ubóstwo, nieszczęście? Czy może 
wciąż mówimy o zaburzonym komfor-
cie psychicznym sytych ludzi Zacho-
du, którzy nie chcą przyjmować złych 
wiadomości do swojej świadomości? 

Póki co nasze MSWiA postanowiło 
masowo blokować wjazd cudzoziem-
ców do Polski. W 2016 roku więk-
szość odmów dotyczyła Czeczenów. 
Tym koczującym na dworcu kolejo-
wym w Brześciu odmówiono już po 
46 razy.  Odmówiono rodzinom z ma-
łymi dziećmi, które od ponad pół roku 
śpią i żyją na dworcu kolejowym. Wo-
lontariusze Krajowego Forum Oświa-
ty Niepublicznej oraz Międzynarodo-
wej Inicjatywy Humanitarnej założyli 
na dworcu szkołę demokratyczną. Ze 
wszystkich sił starają się stworzyć 
dzieciom w tych trudnych warunkach 
miejsce do nauki i zabawy. Wg władz 
czeczeńscy imigranci stanowią dla 
Polski zagrożenie, choć po II wojnie 
czeczeńskiej przez Polskę przewinęło 
się 90 tys. Czeczenów objętych ochro-

ną międzynarodową – nie 
wprowadzili prawa szariatu, 
ani ich pobyt nigdy nie koli-
dował z naszym prawem. Dzi-
siejsza Czeczenia to kraj tota-
litarny, w którym porwania  
i tortury są codziennością. Nie 
jest to, jak widać, wystarczają-
cy powód dla obecnego rządu, by to-
lerować pobyt Czeczenów na terenie 
naszego kraju. 

Na domiar złego szykują się też 
zmiany w ustawie o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium 
RP. O pracach MSWiA nie zawiadomi-
ło ani Rzecznika Praw Obywatelskich, 
ani Biura Wysokiego Komisarza ONZ 
ds. Uchodźców (UNHCR). Jest to po-
mysł na ograniczenie możliwości sta-
rania się o ochronę międzynarodową 
w Polsce. To oznacza, że ludzi, którzy 
z powodu wojen, klęsk głodu, skraj-
nego ubóstwa znaleźli się w naszym 
kraju, uznajemy za istoty niemające 
takiego samego prawa do życia jak 
my. Czy w naszej twierdzy będziemy 
skłonni oddać jeszcze więcej władzy 
służbom bezpieczeństwa, by uchroni-
ły nas przed „najazdem obcych”? Czy 
może po prostu zdobędziemy się na 
zwykły, ludzki gest? 

Że o ten gest coraz trudniej, świad-
czy chociażby ostatnia decyzja rzą-
du polskiego, który odmówił prawa 
pobytu na terenie naszego kraju 10 
syryjskim sierotom, rzekomo z powo-
du zagrożenia terroryzmem. Dzieci 
miały przez pewien czas przebywać  
w Polsce na zaproszenie władz So-
potu, które chciały zorganizować dla 
nich leczenie z powodu urazów od-
niesionych na skutek działań wojen-
nych i traum psychicznych. Zapewne 
wyborcy PiSu nie zapomną pomodlić 
się w intencji tych dzieci podczas naj-
bliższej mszy w kościele. 

Tymczasem dramat uchodźców  
z Syrii i innych krajów, którzy dotarli 
do Grecji trwa: tysiące ludzi koczuje 
przy silnych mrozach w namiotach.  
Troje z nich już zmarło z powodu 
mrozu. Są zdani tylko na siebie, egzy-
stują z pomocą nielicznych wolonta-
riuszy. Czy Europa odsunie rygiel? 

DWŻ

Na podstawie: A. Domosławski, „Wy-
kluczeni”, Wielka Litera, Warszawa 2016.

Posłańcy z gorszego świata

Uchodźcy na plażach hiszpańskiej wyspy 
Fuertewentura. Fot. Juan Medina
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Przed miesiącem Polacy sta-
li się świadkami nieoczekiwanego. 
Okazało się bowiem, że KOD, który  
w krótkim czasie stworzył siłę zdol-
ną jakkolwiek przeciwstawiać się 
antydemokratycznym zapędom 
partii rządzącej, czym zresztą zaim-
ponował światu, ma rysę na szkle. 
Powstała ona, gdy na światło dzien-
ne zostały wyciągnięte faktury za 
usługi informatyczne, wystawiane 
przez firmę (MKM Studio) należącą 
m.in. do lidera stowarzyszenia, Ma-
teusza Kijowskiego, które opłacono 
pieniędzmi z Komitetu Społecznego 
KOD. Po tygodniu ludzi zszokowała 
wiadomość, że istnieją kolejne faktu-
ry, za pośrednictwem których spół-
ka Kijowskiego uzyskała przychód. 
Łącznie z komitetu społecznego  
i stowarzyszenia miało wpłynąć na 
konto firmy ok. 120 tys. zł. Ta infor-
macja nie zelektryzowałaby opinii 
publicznej tak bardzo, gdyby nie fakt, 
że Kijowski wcześniej przekonywał 
o nie otrzymywaniu żadnych pienię-
dzy za działalność w KOD.

Od tamtej pory media, koderzy, 
koderki, ale też osoby postronne 
próbują odpowiedzieć na pytanie: 
co właściwie się wydarzyło? Zarząd 
Główny stowarzyszenia bada spra-
wę; obiecał opublikowanie wyników 
audytu jeszcze przed wyborami do 
władz centralnych, które początko-
wo były planowane na marzec, ale 
dzisiaj docierają już sygnały, że od-
będą się najwcześniej w maju.

W samym KOD nastąpił podział, 
który przybierał na sile już od dłuż-
szego czasu, eskalując jednak dopie-
ro przy okazji wybuchu afery. Spora 
część członków ruchu podzieliła się 
na tzw. „murarzy” (zostali tak nazwa-
ni od „stania murem za Mateuszem”) 
i „fakturzystów” (krytykujący lide-
ra, najczęściej opowiadający się za 
członkami Zarządu, jacy są skonflik-

towani z Kijowskim). Strony obrzu-
cają się wzajemnie oskarżeniami, 
jednocześnie biorąc w obronę tych 
decydentów, co do których racji są 
przeświadczeni.

W ruchu działa też niemało osób, 
starających się patrzeć na sprawę 
obiektywnie. Nie ferują wyroków, 
przyglądają się faktom, a koniec koń-
ców skupiają się na dalszej pracy, bo 
ten spór nie jest ich sporem. Tworzą 
KOD we własnych regionach, gdzie 
styczność z aferami i polityką z cen-
trum stowarzyszenia jest minimalna 
– najczęściej opiera się na pytaniu: 
czy dostaniemy pieniądze na zorga-
nizowanie takiego czy innego wyda-
rzenia?

Nie ma jednak co ukrywać, że 
obecne problemy nastręczyły pro-
blemów wizerunkowych wszystkim. 
Organizacja, która – bądź co bądź – 
kreuje się w pewnym sensie na mo-
ralistę demokratycznego i promotora 
zasad, sama nie świeci nieskazitel-
nym przykładem. Trzeba natomiast 
sprostować tutaj dwie rzeczy.

Po pierwsze, nie ma czegoś ta-
kiego jak „nieskazitelność”. Nawet 
święci chociażby Kościoła katolickie-
go posiadali wady i to czasem bar-
dzo ciężkie w pożyciu społecznym.  
W stowarzyszeniu czy w ogóle orga-
nizacjach jest podobnie – są dobre 
POMIMO swoich minusów, nie zaś 
DZIĘKI idealnemu postępowaniu. 
Wynik stanowi sumę pewnych pozy-
tywów, po odjęciu negatywów, a tu-
taj KOD wypada przyzwoicie.

Po drugie, ruch ten tworzą po-
jedyncze mróweczki, pracujące 
najczęściej w swoich miejscach za-
mieszkania. Część z nich wspomaga 
też strukturę centralną stowarzy-
szenia. Niestety, będą się oni musieli 
tłumaczyć ze strat wizerunkowych 
– w myśl zasady: „jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego” – ale to nie 

członkowie tracą na swojej działal-
ności, lecz osoby zamieszane bądź 
biorące udział w aferze.

Dlatego KOD nie upadnie. Nie za-
liczy poziomu bruku, bo wielu ludzi 
tam działających to rozumie. Ba, trak-
tują oni stowarzyszenie jak uosobio-
nego bliskiego, którego wspiera się 
przede wszystkim w chwilach słabo-
ści i nie przekreśla się relacji z powo-
du mniejszego czy większego upad-
ku. Ruch tworzą ludzie, więc ludzie 
też go podźwigną. Na przekór tym, 
którzy życzą mu źle, którzy w ogóle 
życzą ludziom źle – dla pozytywnych 
działań, jakie są priorytetem w orga-
nizacji.

Jedyne, co tak naprawdę może 
teraz zaszkodzić KOD-owi, to we-
wnętrzny podział. Na nic bowiem 
zda się trud włożony w budowanie, 
jeśli jedni drugim ciągle podkładać 
będą ładunki wybuchowe. Dlatego 
towarem najbardziej poszukiwanym 
dzisiaj w stowarzyszeniu jest dobra 
wola. Ma ona w sobie tylko cztery 
części składowe: przeprowadzenie 
rachunku sumienia, przeproszenie, 
wybaczenie i wyrażenie chęci współ-
pracy. Przede wszystkim w stosunku 
do tych, z którymi koderzy czy ko-
derki są skonfliktowani bądź co do 
których czują awersję. To wymaga 
przepracowania w sobie pewnych 
wartości. Ale czy nie dla nich ten 
ruch powstał?

Paweł Brol, KOD Opolskie

AFERA Z FAKTURAMI 
co tak naprawdę trawi KOD?

KOD Opolskie 
www.kodopole.pl 
e-mail: opolskie@ruchkod.pl 
tel.: +48 729 055 222

Wrocławski marsz, 3 kwietnia 2016.
Fot. Tomasz Skowronek
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F jak Fałszyzm
Znaleźliśmy w obecnej polskiej rzeczywistości aż sie-

dem analogii z faszyzmem. Ale nie tym najbardziej skraj-
nym, z nazistowskich Niemiec. Całkowicie wystarczy ten 
włoski z czasów Benito Mussoliniego! Zasługuje on na-
szym zdaniem na rodzimą nazwę.

Kilka istotnych elementów składających się na defini-
cję tego faszyzmu można dziś dostrzec także w polskiej 
rzeczywistości: autorytaryzm, nacjonalizm, wodzostwo. 
Dla włoskich faszystów wódz miał zawsze rację, u nas 
jest podobnie. O wszystkim rozstrzyga dziś organ po-
zakonstytucyjny – poseł Kaczyński. Mamy też początek 
budowy instrumentarium, które pozwoli w przyszłości 
niszczyć przeciwników władzy: zmiany w TK, prokura-
turze, służbach. Musimy do tego dodać podejmowane 
obecnie próby militaryzacji społeczeństwa. Wszak mi-
nister Macierewicz zarzucił program modernizacji sił 
zbrojnych (przed agresorem obroni nas NATO). Cały wy-
siłek idzie w budowę sił przeciwko wewnętrznym wro-
gom władzy. OT ma wywołać strach przed jedyną słusz-
ną władzą. Kolejna analogia: Mussolini nienawidził Ligii 
Narodów, PiS za wroga ma UE. Podobnie instrumentalnie 
traktowali kwestię suwerenności, kreując jej sztucznych 
wrogów. Nie możemy dodać składnika piątego – impe-
rializmu. Bo trudno nam kogokolwiek podbijać. Ale już 
myślenie o historii - PiS do faszystów włoskich upodab-
nia. Traktowali oni historię równie selektywnie, w celach 
politycznych. Poza tym etatyzm w gospodarce to kolejny 
analogiczny element, łączący Włochy Mussoliniego z dzi-
siejszą Polską PiSu.

I wreszcie kwestia ostatnia, ale najważniejsza. Język. 
Żadna dotychczasowa władza w Polsce nie posługiwała 
się równie plugawym językiem wobec przeciwników poli-
tycznych – mówi o PiSie prof. Roman Kuźniar, politolog 
i dyplomata, do którego analizy się odwołujemy. To ję-
zyk faszystowski w pełnym tego słowa znaczeniu: dzie-
li ludzi na kategorie: podludzi („gorszy sort”, „zdrajcy”) 
i nadludzi („prawdziwi Polacy”). Kto trzyma z władzą, 
jest lepszy z definicji. Różnica polega natomiast na tym, 
ze faszyści włoscy (i niemieccy) mieli dla swoich społe-
czeństw wizję porządku społecznego i obietnicę impe-
rialistyczną. Jarosława Kaczyńskiego realnie interesuje 
jedynie system nieustannie potwierdzający jego władzę 
i gwarantujący bezkarność. Jeśli te radykalne tendencje 
się utrzymają, powstanie wkrótce w Polsce nasza od-
miana faszyzmu. Doczeka zapewne swojej nazwy, już 
dziś media mówią ironicznie: kaczyzm. My proponujemy 
inną nazwę – zważywszy na dominującą rolę, operują-
cego zmasowanym kłamstwem i przeinaczeniem, specy-
ficznego języka nowej władzy – FAŁSZYZM.

W jak Walka z Wałęsą
Sprawa agentury jest nieważna dla politycznej oce-

ny Lecha Wałęsy. O tym, że Wałęsa miał w latach 70. 
przejścia z Bezpieką, wiedziano w „Solidarności” jeszcze 
przed końcem systemu. Sam Wałęsa do tego się przyznał 
jeszcze przed Sierpniem, na jednym ze spotkań gdań-
skiej opozycji. I było wiadomo, że współpracę zerwał  
i jest prawdziwym liderem, nie malowanym. 

Sprawa agentury jest natomiast ważna tak naprawdę 
– jeśli spojrzeć na nią z góry – tylko dla dwóch osób. Dla 
Wałęsy – i tym pogrywa obóz Kaczyńskiego. I dla Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Bo Wałęsę trzeba jego zdaniem znisz-
czyć.

Po pierwsze – Lech Wałęsa popełnił błąd. Po 1989 
roku przeszukiwał swoje teczki, niszczył dokumenty. Poka-
zał światu, że sprawa go boli. Zdradził się z własnym cier-
pieniem. A tego przy Kaczyńskim robić nie wolno – pisze 
Krasowski w „Polityce”. To cytat z osławionego tryptyku 
o Wałęsie, opublikowanego w 2013 roku. Krytykowane-
go za „monarchistyczne” spojrzenie na szefa „Solidarno-
ści”, szeroko dyskutowanego. 

Po drugie – Wałęsa w kampaniach Kaczyńskiego stał 
się twarzą polskiej demokracji. Więc im mocniej chciał ją 
zdemonizować, tym silniej uderzał w Wałęsę. I robi tak 
do dziś.  Nawet jeśli spojrzenie publicysty Krasowskiego 
jest do podważenia i razi monarchicznymi sentymenta-
mi, to podobnie myśli Kaczyński i tu jest klucz do sprawy. 

Kaczyński jest jedynym człowiekiem, który Wałęsę 
w pewnym sensie pokonał, mówi Krasowski. A jednocze-
śnie – to piękny paradoks – im bardziej nie umie przestać 
walczyć z Wałęsą (a nie umie), tym bardziej traci. Bo ow-
szem, udało mu się to, że zaraził obsesją tropienia Bol-
ka młode pokolenie, ale własnej przeszłości nie pokona. 
Tego, że przespał moment, gdy mógł zostać prawdziwym 
bohaterem polskiej wyobraźni. I że nie miał do tego pre-
dyspozycji. 

Czego by nie zrobił, jakich marzeń by nie miał (już  
w 1994 roku powiedział Teresie Torańskiej, w słynnym 
wywiadzie, że chce być zbawcą narodu), nie dogoni 
Dwóch Wielkich Polaków. Triumwiratu pamięci histo-
rycznej nie będzie. Bo – zacytujmy ostatni raz Krasow-
skiego – z polityków Piłsudski i Wałęsa to jedyne postaci 
XX w., jakie naprawdę zapamięta polska historia. Nie dla-
tego, że wywalczyli dla nas niepodległość, jednostki aż tak 
wielkich możliwości nie mają. Historia ich zapamięta, bo 
w tak dramatycznym momencie, jak odzyskanie niepod-
ległości, potrafili stanąć na wysokości zadania. Działać 
śmiało, energicznie, inteligentnie. Dając Polakom powód 
do dumy. I budząc podziw innych narodów.

MPM

A L F A B E T  P i S
czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie 
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 Walka o fabrykę 
wybuchła latem 2011 roku. 
Stalkanat jako jedno z nie-
licznych przedsiębiorstw nie 

zmieniło właściciela w tajemniczy 
sposób. Scenariusz zawsze był ten 
sam: do firmy wpadał oddział milicji 
z bronią. Konfiskowano komputery, 
dokumenty; dyrektor i główny księ-
gowy trafiali do aresztu. Właściciel, 
który dla świętego spokoju zawsze 
płacił komu trzeba, wydzwaniał do 
miejscowej władzy. Dowiadywał się 
tylko, że zlecenie przyszło z samej 
góry. Ktoś życzliwy dawał mu nu-
mer telefonu do ważnego człowieka. 
Współczujący głos w telefonie uspo-
kajał, że powie komu trzeba, iż są 
partnerami fifty-fifty i że już nikt go 
nie ruszy. Zdesperowany właściciel 
zgadzał się – połowa przedsiębior-
stwa przechodziła w ręce nowego 
partnera. Taka lokalna odmiana ma-
fijno-państwowego feudalizmu.

Właściciel Stalkanatu wiedział, 
że przyjdą i po niego. Zarzucono mu 
podrobienie rachunku na niecałe 3 
tys. dolarów. Roczne obroty fabryki 
wynosiły 1,5 mld, liczone w tej sa-
mej walucie. Postanowił bronić fir-
my. Kierownictwo i on sam wyjechali 
do Turcji, gdzie za pomocą Skype’a 
przez niemal trzy miesiące kierowali 
fabryką. Uruchomił swoje kontak-
ty w europarlamencie. Zbliżało się 
Euro i władza nie chciała międzyna-
rodowego skandalu. Skapitulowała. 
Tak wygrał z państwem.

To nie political fiction. Tak prowa-
dzono biznesy na Ukrainie za czasów 
Janukowycza. Do tego samowola mi-
licji i urzędników. W małych miej-
scowościach ogłaszali swoje prawa, 
które obowiązywały wszystkich 
poza nimi. Tak było w zapomnianej 
Wardwijce. Najpierw zginęła 15-let-
nia Alina. Do zabójstwa przyznało się 
11mężczyzn, każdy osobno. Trzech 
się powiesiło: dwóch w celi, jeden 
na drzewie obok cmentarza. Kolejna 
ofiara przeżyła i wskazała spraw-
ców: dwóch milicjantów i taksówka-

rza. Wtedy ludzie przypomnieli so-
bie inne ofiary i uznali, że miara się 
przebrała. Od ich buntu posypały się 
milicyjne szyby. Władze w Kijowie 
przestraszyły się. Śledztwo wziął 
pod osobistą kontrolę prezydent 
Janukowycz. 

To się nie mogło udać, skoro wie-
ce poparcia – zarówno dla Juszczen-
ki, Tymoszenko, jak i Janukowycza 
napędzali ci sami ludzie: polittech-
nolodzy, czyli wielcy manipulatorzy 
elektoratem. Płatne demonstracje 
to nowy przemysł polityczny. Polit-
technolodzy mogli, za pomocą sieci 
wzajemnych powiązań, organizować 
wiece poparcia na zawołanie. Naj-
tańsi byli bezdomni. Emeryci i stu-
denci dostawali sto hrywien za cały 
dzień stania. Juszczenko, Tymoszen-
ko i Janukowycz wymieniali za ich 
pomocą polityczne ciosy. 

Dlatego Majdan był jednak szo-
kiem dla ówczesnej władzy. 

Szokiem też były pierwsze ciała 
wyciągnięte z rzeki Kazennyj To-
reć w Słowiańsku. Do ramion miały 
przymocowane plecaki wypełnio-

ne piaskiem, które miały pociągnąć 
ofiary na dno. Ciała miały na sobie 
ślady podpaleń, rany szarpane i kłu-
te. Jedno z nich było oskalpowane.  
Z rozprutych brzuchów wylewały się 
wnętrzności. Jednym z ciał był Jura 
ze Stryja (1265 km od Słowiańska). 
Drugim – Jura z Kijowa (650 km). 
Przyjechali tu, bo myśleli, że będzie 
tak samo, jak na Majdanie. Nie było. 
Nowa Ukraina długo nie chciała 
uznać ich za bohaterów. Matki za-
mordowanych, z pomocą rodzin po-
ległych na Majdanie, domagały się 
przyjęcia synów w szeregi Niebiań-
skiej Sotni. Petro Poroszenko zwle-
kał z decyzją. 20 lutego 2015 zostali 
odznaczeni tytułem Bohatera Ukra-
iny. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, na-
krzyczał na mamę Jury z Kijowa, gdy 
spytała, co z obiecaną ulicą na cześć 
jej syna. Pięć minut później mówił do 
kamer, jak bardzo jest dumny z pole-
głych bohaterów. 

Czy jest także dumny z Iryny Do-
whań, tego nie wiadomo. Być może 
za chwilę, dzięki polittechnologom, 
staną naprzeciwko siebie w politycz-
nych starciach. Na razie Iryna nadal 
jest „kobieta spod słupa”, choć tam, 
gdzie mieszka, w Doniecku, wielu 
wierzy, że ma krew na rękach. 

Przyszli po nią 24 sierpnia 2014. 
„Jasynuwata nasza” napisał prezy-
dent Poroszenko na Twitterze, ale 
był to tryumf bez pokrycia: armia 
ukraińska stała pod miastem, ale wy-
rwać go z rąk separatystów nie mo-
gła. Iryna woziła z zaufaną koleżan-
ką ukraińskim żołnierzom jedzenie, 
środki czystości, śpiwory, bieliznę 
na zmianę. Separatyści wpadli na 
jej trop. Oskarżyli o naprowadzanie 
artylerii na cywilne cele. Przesłuchi-
wana przez najemników z Kaukazu 
już nie była dzielna. Modliła się, by 
umrzeć, zanim ją zgwałcą. Któryś 
wpadł na pomysł, by wystawić ją 
ludziom na pokaz. Okręcili jej ciało 
ukraińską flagą i powieźli na plac 
w centrum Doniecka. Miała na szyi 
tabliczkę: Ona zabijała nasze dzieci. 

NA WSCHÓD OD WARSZAWY

Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz 
„Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje”, Wy-
dawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
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To agent ukraińskiej armii. Ludzie 
pokazywali ją, wrzeszczeli, pluli  
w twarz. Najgorsi byli modnie ubra-
ni chłopcy i dziewczęta, którzy robili 
sobie selfie z Iryną w tle. Nie zapa-
miętała blondynki, która kopnęła ją 
w brzuch. A to ten moment, uwiecz-
niony w kadrze dziennikarza „New 
York Timesa”, uratował jej życie. Szef 
batalionu Wschód, Ołeksander Cho-
dakowski, powiedział następnego 
dnia do zagranicznych dziennikarzy, 
że Iryna nie złamała prawa republi-
ki, bo każdy ma prawo karmić, kogo 

chce. Podpisała oświadczenie, że nie 
ma pretensji do przywódców Do-
nieckiej Republiki Ludowej. Wyszła 
pod opieką dwóch dziennikarzy. Nie 
wiedziała jeszcze, że zdjęcia „kobiety 
spod słupa” wstrząsnęły światem. 

Dziś Iryna jest niezależnym poli-
tykiem w parlamencie ukraińskim. 
Posłuchała rad, by – skoro przeżyła 
– zrobić coś dobrego. Swój komitet 
zarejestrowała w wyzwolonym od 
separatystów Słowiańsku. Musiała 
pokonać strach i wrócić tam, gdzie 
wciąż jej grożą i boi się o życie. Ale 

wie, że nie może stchórzyć. 
Inaczej ci, co ją torturowali, 
odnieśliby zwycięstwo. 

Na Ukrainie jest popu-
larne przysłowie mówiące  
o tym, że kto zabije smoka, 
sam się nim staje. Choć zmie-
niają się rewolucje, z ukraińską wła-
dzą jeszcze nikt nie wygrał. Czy uda 
się to administracji Petro Poroszen-
ko? Póki co, Ukraina wciąż jest po-
szarpaną, krwawiącą raną. 

DWŻ

POZYCJA: minister sprawiedliwo-
ści, prokurator generalny.

HISTORIA: Książę niezbyt pil-
nie się uczył, stąd skromny tytuł 
magistra prawa zdobył zaledwie na 
„tróję”. Jednak w dynastii PiSkich 
władców Zbigniew zajmuje pocze-
sne miejsce. Niegdyś tytułowany 
Delfinem zbuntował się przeciw 
władcy Jarosławowi, by założyć wła-
sne, udzielne księstwo. Jak to jednak  
już nieraz w historii bywało, rozbicie 
dzielnicowe nie przyniosło PiSlandii 
niczego dobrego. Upokorzony książę 
musiał schować urażoną dumę i zło-
żyć ponowny hołd lenny Wielkiemu 
Jarosławowi. Ten, po wymierzeniu 
buntownikowi surowej kary przy-
wrócił  go do łask i obdarzył wielką 
potęgą. Książę Zbigniew nie tylko 

objął władzę nad wymiarem spra-
wiedliwości, ale wkrótce odzyskał 
też prerogatywy Wielkiego Prokura-
tora. Tak uposażony rozpoczął reali-
zację największego ze swych planów. 
W skrócie opisuje go słynne zdanie: 
sprawiedliwość sprawiedliwością, ale 
racja musi być po naszej stronie.

DOKONANIA: Zbigniew znany 
jest ze znanych spraw, gorzej jednak 
z efektami. Jego ulubioną formą ak-
tywności są konferencje prasowe, na 
których nie ogląda się na takie „dziw-
ne wynalazki” jak domniemanie nie-
winności i wszystkich oskarżonych 
traktuje jako winnych i niemal ska-
zanych. Na konferencjach i general-
nie podczas wystąpień publicznych 
książę stosuje „ziobrotok”, co jest 
szczególnie niebezpieczne gdy ma 
władzę. Drugą rozrywką księcia jest 
pouczanie innych, zwłaszcza mą-
drzejszych od siebie. Stąd częste 
„wycieczki osobiste” magistra prze-
ciwko profesorom i autorytetom. Co 
ciekawe, zdarza mu się dość często 
innych ganić za coś czego nie zrobili, 
a potem samemu zrobić to samo. Tak 
na przykład było z zaskarżeniem do 
Trybunału Konstytucyjnego uchwał 
Sejmu o wyborze „nadmiarowych” 
sędziów TK. Wówczas Zbigniew 
grzmiał, że Trybunał nie ma prawa 
się w tej kwestii wypowiadać. Miał 
rację, ale Trybunał wcale uchwał 

nie ocenił. Ocenił za to ustawę, na 
podstawie której PiS owe uchwały 
podjął i te przepisy odrzucił jako nie-
konstytucyjne, tym samym likwidu-
jąc podstawę prawną, na której owe 
uchwały się zasadzały. Zbigniewowi 
to nie przeszkadza nie uznawać tego 
wyroku. Ba! Nie przeszkadza na-
wet, aby samemu złożyć wniosek do 
TK o unieważnienie innych uchwał  
o wyborze sędziów (z 2010). W uza-
sadnieniu zaś napisał, że uchwały te 
„wpływają na porządek prawny”... 
Cóż, taka książęca logika.

SŁYNNE SŁOWA ZBIGNIEWA: 
Już nikt nigdy przez tego pana ży-
cia pozbawiony nie będzie – zdanie 
wypowiedziane na konferencji pra-
sowej tuż po tym, jak zatrzymano 
doktora G.  (główny zarzut, o który 
chodzi w tym cytacie, nie potwier-
dził się).

SŁYNNE SŁOWA O ZBIGNIEWIE: 
Pan jest zerem, panie pośle – reak-
cja przesłuchiwanego przed komi-
sją śledczą premiera Leszka Millera. 
Dziś chyba były premier nie mógłby 
tego powiedzieć o człowieku, któ-
ry niewygodnych sędziów przenosi  
w niebyt. Niemniej jest to jedno z 
popularniejszych zdań o ministrze 
niesprawiedliwości. I chyba oddaje 
najgłębszy sens jego poczynań.

MP

Poczet królów i książąt PiSkich
Książę ZBIGNIEW zwany ZIOBRĄ
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Skandaliczną postawą wobec słu-
chaczy i sympatyków Akademickie-
go Radia LUZ wykazało się kierow-
nictwo rozgłośni. 22 stycznia br, po 
publicznej reakcji na zdjęcie z anteny 
cotygodniowej, niezależnej autor-
skiej audycji „All That Jazz” na wyra-
żających swój sprzeciw spłynęła la-
wina obelżywej krytyki. Próbowano 
odebrać im prawo do własnej opinii, 
byli atakowani i obrażani. Ofiarą mi-
jających się z prawdą „rzeczników” 
padła Natalia Kwaśnicka, współorga-
nizatorka Ogólnopolskiego Protestu 
Studentek i Studentów. Wobec takiej 
sytuacji, musieliśmy zabrać głos pu-
blicznie by bronić tradycji niezależ-
nych studenckich mediów, których 
historia w tym przypadku sięga aż 
1964 roku.

W lipcu 2015 r. we Wrocławiu,  
w Akademickim Radiu Luz za-
brzmiała audycja, którą tworzyli-
śmy wraz z Moniką Stanisławską. 
Towarzyszył jej od początku jeden 
ze starszych kompanów wolności  
i niezależności – Jazz. Audycję zdjęto 
z anteny 22 stycznia 2017. Radio nie 
wystosowało żadnej informacji do 
słuchaczy. Przestali być najważniej-
szą częścią radia. Postaram się do-
starczyć obiektywnych faktów. Mam 
nadzieję że uda nam się wyciągnąć  
z tej historii jakąś refleksję….

Oto fragment opisu audycji, za-
mieszczony przez Kolegium Redak-
cyjne AR LUZ, z czerwca 2015, wid-
niejący do niedawna: „Audycja „All 
That Jazz” to autorskie spotkania 
ze sztuką w opowieści, interesujące 
brzmienia, wyjątkowi goście oraz 
zapowiedzi interesujących wyda-
rzeń tworzących kulturę Dolnego 
Śląska. (…) Założeniem jest rozwi-
nięcie jak najlepszej komunikacji 
między wszelkimi środowiskami ar-
tystycznymi i administracją publiczną  

w oparciu o zdrowo pojmowany 
wspólny interes mieszkańców, śro-
dowisk sztuki i organów odpowie-
dzialnych za realizację polityki roz-
woju miasta i jego wizerunek.

[…] 18 stycznia 2017 podczas 
spotkania z redaktor naczelną, po-
znaliśmy decyzję podjętą wraz z sze-
fem redakcji muzycznej o karnym 
zdjęciu z anteny audycji „All That 
Jazz” oraz zawieszeniu nas – auto-
rów i prowadzących. Nikt ze strony 
radia nie miał refleksji, że to kara 
przede wszystkim dla słuchaczy. 
Uznaliśmy tę decyzję, podkreślając 
jednak, że nie mamy wpływu na jej 
wydźwięk społeczny, reakcję słucha-
czy oraz interpretację. W trosce o ja-
sny przepływ informacji napisaliśmy 
do redaktor naczelnej list, w którym 
podkreślając, że mamy na uwadze 
dobre imię rozgłośni i jasną komuni-
kację, zwracamy się z prośbą o uza-
sadnienie, którym będziemy mogli 
dzielić się bez zbędnych komentarzy 
ze wszystkimi, którzy zapytają nas  
o powód tej decyzji. Biorąc pod uwa-
gę dorobek zawodowy każdego z nas 
jako autorów audycji, międzynaro-
dowy zakres prowadzonej aktywno-
ści zawodowej i szereg aktywności 
w przestrzeni publicznej, nierzadko  
o zasięgu ogólnopolskim, czujemy się 
w obowiązku udzielać rzetelnej in-
formacji. […] Otrzymaliśmy dość dłu-
gą i w naszym odczuciu opryskliwą 
odpowiedź […], z obciążającym nas 
stwierdzeniem, że jedynie od nas za-
leży, jaka będzie reakcja i opinia słu-
chaczy oraz społeczny wydźwięk tej 
decyzji. W ostatnim zdaniu pojawiło 
się jednak to, o co prosiliśmy, cytuję: 
„Najprostszy komunikat: zawiesze-
nie to kara za wyjście, bez uzgodnie-
nia, poza format audycji.” Taka też 
informacja, dokładnie ta, miała być 
przekazana wszystkim radiowcom 

jako oficjalne uzasadnienie. Ale – jak 
się później okazało – nie została.

Tymczasem postanowiliśmy 
nie zabierać publicznie głosu w tej 
sprawie, by nie doszło do spekulacji  
o jednoznacznym – ze względu na 
aktualny sposób wprowadzania 
zmian w mediach – podłożu. […] Na-
tomiast w niedzielę, na naszych stro-
nach pojawiła się informacja że au-
dycja została zawieszona, ponieważ 
AR LUZ nie wystosowało do słucha-
czy żadnej informacji, mimo pisem-
nej zapowiedzi. […]. Około godziny 
23:00, w niedzielę 22 stycznia, po 
tym gdy nasi słuchacze nie usłyszeli 
czołówki naszego programu, Monika 
otrzymała telefon od szefa redakcji 
muzycznej, który zaczął rozmowę 
od nieco niezrozumiałych krzyków, 
po czym rozłączył się. […] Zatro-
skani wieczornym popisem irytacji, 
odkryliśmy jej źródła. Słuchacze za-
częli wyrażać sprzeciw wobec zdję-
cia audycji. I wydaje nam się, że do 
wyrażania swych opinii mają niezby-
walne, święte prawo. W końcu to Oni 
tworzą radio. Bez Nich radio ma taki 
sam sens jak czerpanie wody widel-
cem. 

Mieliśmy naprawdę chęć za-
pobieżenia tej burzy. Pojawiły się 
jednak poważne przeszkody. Do in-
formacji publicznej osoby reprezen-
tujące oficjalne stanowisko AR LUZ 
podały cztery sprzeczne informacje. 
[…] Ostatecznie zdjęto audycję z ra-
mówki. Czy jazz znów zdaje się być 
na swoim, jakże znanym od 1956 
roku w Polsce miejscu improwizo-
wanej wolności? 
CDN…

Marcin „Luter” Lutrosiński

Wolność jest w JAZZ
15 stycznia 2017 r. twórcy audycji „All That Jazz” we wrocławskim Aka-
demickim Radiu Luz gościli studentów: Natalię Kwaśnicką oraz Mate-
usza Żaka, organizatorów Ogólnopolskiego Protestu Studentów i Stu-
dentek, wydarzenia kierującego się zasadą NO LOGO. Jak się okazało, 

przyszło im za to „słono” zapłacić - audycję zdjęto z anteny. O kulisach sprawy 
napisał do nas współtwórca audycji, Marcin „Luter” Lutrosiński. 

Grafika: Monika Stanisławska
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Byłeś współorganizatorem grupy 
KOD DŚ. Co uważasz za sukces, a ja-
kie działania okazały się porażką?
Z perspektywy czasu największy suk-
ces to, w pewnym sensie, ogarnięcie 
pierwszej fali entuzjazmu związane-
go z gwałtownym napływem sym-
patyków. W ciągu pierwszych trzech 
miesięcy napłynęło ich około 3 tysię-
cy. W ciągu następnych dwóch, ko-
lejne 2 tysiące. Wszystko działo się 
spontanicznie, amatorsko, ale udało 
się zorganizować spotkania, zawiązać 
grupy robocze i w następnej kolejno-
ści grupy lokalne. To był szalony czas. 
Natomiast porażką jest to, że w ciągu 
kolejnych miesięcy ten przyrost moc-
no wyhamował. Przybyli nowi ludzie, 
ale już tylko około pół tysiąca. Chyba 
zapomnieliśmy, jak ważne jest ciągłe 
przyciąganie nowych zwolenników, 
zwłaszcza tych z młodszego pokolenia.

Czego nauczył Cię rok w KODzie?
Na przykład tego, że można zrobić 
coś z niczego. Powstanie pomysłu na 
KOD od manifestacji na kilka tysięcy 
ludzi dzieliło raptem kilka tygodni. 
Nauczyłem się też cierpliwości. Lu-
dzie są bardzo różni, to truizm, ale  
w codziennych kontaktach trzeba 
ciągle pamiętać, że pochodzimy z róż-
nych środowisk, różni nas społeczny 
status, poglądy, sposoby realizacji ce-
lów. Trzeba wobec tego zawsze dbać 
o to, żeby być dobrze zrozumianym 
i upewnić się, czy dobrze zrozumia-
łem innych. Bo połączyła nas wspól-
na idea, choć każdy może ją rozumieć 
nieco inaczej.  Jak często o tym zapo-
minamy niestety... I jeszcze ostatnia 
rzecz: urzeczywistnianie idei wymaga 
ciężkiej pracy, doskonałej organizacji, 
żelaznej konsekwencji i otwartego 
umysłu. Czyli ludzi gotowych poświę-
cić swoje ambicje, czas i umiejętności.

Jesteś adminem grup kodowskich. 
Dlaczego tak trudno nam współ-
pracować, a tak łatwo się kłócić? 
Trudności we współpracy Polacy 
mają chyba we krwi. Myślę, że to na-
stawienie na indywidualizm sprawia 

te kłopoty. Cyprian Kamil Norwid po-
wiedział: Polacy – naród wspaniały, 
społeczeństwo żadne. Minęło półtora 
wieku, ale chyba niewiele się zmieni-
ło. Efekt synergii – wszyscy go znają, 
a mało kto stosuje w życiu. Razem 
osiągniemy dużo więcej, niż suma po-
jedynczych osiągnięć każdego z nas. 
Poza tym Facebook sprawdza się jako 
prosty i szybki środek przekazywania 
informacji. Jako miejsce realizowania 
konkretnych zadań czy pracy – już 
nie. Rodzi konflikty, niedomówienia. 
Jestem realistą, kłótni i konfliktów 
w KOD spodziewałem się i nie są dla 
mnie żadnym zaskoczeniem. Bardziej 
dziwi mnie to, że większość z nas tak 
lubi te konflikty obserwować, komen-
tować, żyć nimi. 

Co jest najtrudniejsze w pracy ad-
mina?
Chyba to, że nie wszyscy rozumieją 
jego rolę, że to nie jest żadna "wła-
dza". Jeśli już, to porównywalna z wła-
dzą sprzątacza, a co najwyżej dozorcy. 
Admin nie posiada dla grupowiczów 
żadnej marchewki, do dyspozycji ma 
tylko kij. Dlatego jest co najwyżej tole-
rowany, a zazwyczaj nielubiany. Musi 
dbać o realizację celów przyświecają-
cych grupie, przestrzeganie regulami-
nu i ogólnych zasad Netykiety. Do tego 
dochodzi nieformalna konieczność 
mediacji, łagodzenia konfliktów. Dys-
kutanci uwielbiają stawiać sprawy 
"na ostrzu noża", czasami nawet na-
prawdę błahe. Na każdą interwencję, 
nawet w najdelikatniejszej formie, re-
agują bardzo nerwowo, obrażają się.. 
I sypią się oskarżenia o stronniczość, 
nierozumność, wysługiwanie się Za-

rządowi, a nawet upojenie 
władzą! To reakcje emocjo-
nalne, często wręcz absurdal-
ne ("wyrzynacie wszystkich", "gorzej 
niż za komuny", "terror adminów").  
A wszyscy powinni pamiętać, że ad-
mini działają w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników grupy. 

Było kilka regionalnych i ogólno-
polskich prób "porzucenia" Face-
booka i założenia własnych forów 
czy innych narzędzi komunikacji 
internetowej. Czemu się nie udało?
Ponieważ Facebook, podobnie jak 
wyszukiwarka Google czy Twitter jest 
narzędziem globalnym, powszechnie 
znanym i popularnym. Innych narzę-
dzi używa po prostu znacznie mniej 
ludzi, nie znają ich, nie są do nich 
przekonani. Choć na przykład specja-
listyczne fora do celów roboczych na-
dają się znacznie lepiej. To tak trochę 
jak z McDonald's: jedzenie śmieciowe, 
a i tak prawie wszyscy tam chodzą.

Czy Internet jest to narzędzie 
wspierające demokrację, czy wręcz 
przeciwnie?
Jest młotkiem. I sposób jego użycia 
determinuje efekty. Mając go można 
wbijać gwoździe. Ale można też roz-
bić komuś szybę albo i głowę. Internet 
jest narzędziem potężnym, być może 
w tej chwili najpotężniejszym. Więc 
demokracja bez niego obyć się już 
nie może. To głos ludu, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami. Niestety może 
też być środkiem manipulacji, dezin-
formacji czy też medium do rozpo-
wszechniania tak ostatnio popularnej 
"postprawdy". Trawestując pewne 
amerykańskie hasło: złego człowieka 
z Internetem może powstrzymać tyl-
ko inny, dobry człowiek z Internetem. 
I to jest naszym zadaniem.

MP

Andrzej Trzynadlowski – współtwórca 
KOD DŚ i administrator grup KODow-
skich na FB. Od niedawna członek Sądu 
Koleżeńskiego Regionu Dolnośląskiego 
KOD. Prywatnie fan motocykli.

Połączyła nas wspólna idea
wywiad z Andrzejem Trzynadlowskim

Andrzej Trzynadlowski na manifestacji 
we Wrocławiu. Fot. archiwum własne

LUDZIE 
KODU



Numer 2 (12) | luty 201712      

(10)
Marszałek Marek Kuchciński zażądał od posłów 

opozycji wyjaśnień, dlaczego okupowali mównicę. A mój 
kot od 16 grudnia nie może doczekać się wyjaśnień od 
marszałka Kuchcińskiego, dlaczego wykluczył z obrad 
posła Michała Szczerbę. I zaczął budować swoją wizję 
konfliktu. 
– Wybieram się do Narodowego Forum Muzyki – po-
chwaliłem się mojemu futrzakowi. Ten łapkami zatkał 
sobie uszy i zawołał: – Muzyki?! Pańciu, nie używaj przy 
mnie słów wulgarnych, obelżywych i nieobyczajnych! 
– Ależ kotku, „muzyka” łagodzi obyczaje... 
– Pańciu! Pan Marszałek Kochany uznał słowo to za tak 
obrzydliwe, które mogłoby zgorszyć cały polski naród, że 
jedynym ratunkiem dla narodu było wykluczenie z obrad 
posła, który słowa tego użył. 
– Ależ Kotku!!! Muzyka to Chopin, Penderecki, to Kukiz 
bez „15”! 
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego.  
I się zamyślił. 
– Już wiem! – zawołał triumfalnie. – Wiem, czemu Pan 
Marszałek Kochany wykluczył posła Szczerbę. 
– No???
– Poseł Szczerba wobec Pana Marszałka Kochanego jest 
wyjątkowo złośliwy. Dlatego, aby mu dokuczyć, słowo 
„muzyka” wypowiedział przez „ó”!
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– Czytałeś, nie będzie śledztwa w spra-
wie staranowania prywatnych samo-
chodów przez kolumnę ministra Macie-
rewicza! – zakrzyknął mój Kot. 
– I słusznie – odparłem. – Minister miał 
prawo je staranować, bo spieszył się 
od wielebnego ojca Rydzyka do przewielebnego Prezesa 
PiS, któremu niepokorny tygodnik „wSieci” nadał tytuł 
„Człowieka Wolności”. 
– Pańciu, mnie nie chodzi o śledztwo przeciwko funkcjona-
riuszom BOR, którzy staranowali. Mnie chodzi o śledztwo 
w sprawie zatrzymania się indywidualnych kierowców,  
w których auta kolumna ministra uderzyła. 
– Kocie, oni musieli się zatrzymać, bo mieli czerwone 
światło! 
Kot nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego. Wypił. 
Zamyślił się i odparł. 
– I tego właśnie nie rozumiem – rzekł. – Minister nie powo-
łał nawet komisji śledczej.
Z nerwów nalałem sobie do miseczki i ja. 
– I co taka komisja miałaby wyjaśnić!? – zakrzyknąłem. 
– Jak to co?! Że sygnalizacja świetlna zorganizowała na 
ministra zamach!

m

Kaczka w 
buraczkach

Styczniową Kaczkę w buraczkach otrzymuje szef MSZ, Witold 
Waszczykowski, który za swój wyczyn otrzymał od internautów 
375 głosów. Chyba nie musimy tłumaczyć powodów wyróżnie-
nia. Minister, by wzmocnić pozycję negocjacyjną Polski w ONZ, 
powołał do życia nowy kraj – San Escobar. I to dosłownie, po-
nieważ nowy twór polityczny szybko dorobił się stolicy, teryto-
rium, waluty, linii lotniczych i wielu innych atrybutów państwo-
wości. Mamy nadzieję, że kaczka będzie smakowała ministrowi 
i złagodzi gorycz kolejnej kompromitacji dyplomatycznej.

Natomiast nagroda-niespodzianka trafia do Lecha Garwo-
lińskiego z Rogowa. Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt  
z redakcją w celu odebrania nagrody!
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Rozmowy z kotem  

Nasza rzeczywistość jest tak zwariowana, że już chyba nikogo nie dziwi, że na Facebooku gada ze mną mój kot. 
Jedynie moi znajomi niepokoją się o jego wątrobę, bo na trzeźwo komentować tej rzeczywistości to on nie potrafi. 

FB: Bazgram


