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Bardzo wielu Polaków uważa, że
wszystko, co ten rząd zepsuje można
będzie łatwo naprawić. Wystarczy
przecież przywrócić ten czy ów przepis, wymienić na danym stanowisku tę
czy inną osobę, cofnąć jakąś decyzję.
Odpowiedź jest jednak krótka:
nie, nie wystarczy.
Przed nami wiele lat pracy, nawet przy założeniu, że gorzej już nie
będzie (a będzie). Prosty przykład:
ustawa o ochronie przyrody umożliwiła masową wycinkę. Przepisy
poprawić można szybko. Ale 200-letnich drzew nikt nie zasadzi, będą ta-

Jednak to, że nie jesteśmy tak idealni jak byśmy chcieli, nie uprawnia do
tego, aby ideały porzucać. Nikt z rządzących do tej pory zapisów Konstytucji nie odrzucał. Aż do teraz.
Dziś ów system wartości jest
rozmontowywany, a na pierwszym
miejscu stawiane są hasła narodowe
i religijne, wybiórczo i w formie
zwulgaryzowanej. Jednak ważniejsze od tego jakie wartości promuje
PiS jest to, jakimi metodami odrzuca
dotychczasowe i jakie są koszty jego
drogi do pełni władzy.
W wymiarze symbolicznym obóz

jak odtworzyć powagę Trybunału
Konstytucyjnego, skoro w tej chwili
wyroki w jego imieniu wydaje 3 sędziów wybranych niekonstytucyjnie,
Trybunał pracuje wg niekonstytucyjnych przepisów, a przewodzi mu
„prezeska”, która sama się wybrała
łamiąc zasady Konstytucji i ustaw,
i na dodatek scedowała swoje
uprawnienia „nielegalnemu” sędziemu, z pominięciem konstytucyjnie
określonego wiceprezesa? Czy uda
się wyprostować taką łamigłówkę
bez zarzutów z drugiej strony, że są
to zmiany nielegalne?

kimi dopiero za 200 lat. I to pod warunkiem, że zasadzimy je już dziś.
To co się stało, co się dzieje w Polsce to nie jest zwykła zmiana władzy,
przesunięcie priorytetów czy „wymiana u koryta”. To przede wszystkim załamanie się dotychczasowego systemu wartości i celów, które
przyświecały polskiej polityce przez
pierwsze 25 lat wolnej, Trzeciej RP.
System ten oparty był na poszanowaniu praw jednostki, samorządności, na zasadzie trójpodziału władzy
i niezawisłości sądów (która jest
gwarancją sprawiedliwości), na politycznym kompromisie i na dążeniu
do integracji europejskiej. Zapisy
tych wartości łatwo można odnaleźć
w naszej Konstytucji. Zarówno wyrażone wprost, jak i wynikające z ducha jej zapisów.
Oczywistym jest, że w wielu
aspektach system niedomagał. Sądownictwo jest niewydolne, służba zdrowia kuleje, wiele brakuje do
pełnej „sprawiedliwości społecznej”.

rządzący wprost atakuje głównie wyimaginowanych „komunistów i złodziei”, „zdrajców”, imigrantów, Unię.
Jednak w wymiarze praktycznym
uderza przede wszystkim w państwo
prawa, w trójpodział władzy, w samorządność, w podmiotowość społeczną. Chaotycznie wprowadzane
przepisy są ciągle zmieniane (te dotyczące Trybunału Konstytucyjnego
w ciągu roku 7 razy!). Merytoryczne
argumenty w dyskursie publicznym
giną w zalewie pomówień i epitetów lub nieprzystających porównań.
Konsultacje społeczne są zamieniane
w farsę (np. reforma oświaty). Niszczy się inicjatywy obywateli, a arogancja władzy sięgnęła zenitu.
Problem jest głębszy – nawet jeśli uda się odsunąć od władzy partię,
która dąży do monopolu, kto zapewni nas, że następna nie wykorzysta
popsutych narzędzi do budowy własnego obozu władzy?
Sama odbudowa instytucji będzie bardzo trudna. Dla przykładu:

Jedyną gwarancją przywrócenia
ładu konstytucyjnego w Polsce jest
ostatni nienaruszony element polskiego ustroju. Jest nim sama Konstytucja, która właśnie obchodzi 20-lecie swego uchwalenia. Jej przepisy
wprawdzie zostały kilkukrotnie złamane, ale wciąż ich zmiana jest poza
zasięgiem tej władzy. Dopóki tak jest,
jest nadzieja i podstawa do tego, aby
przywrócić w Polsce praworządność.
A wszystkich polityków, którzy ten
bezprawny zamach na ustój Rzeczypospolitej odważyli się wykonać, będzie można rozliczyć. Oby.
MP
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Kultura Równości

Rozmowa z organizacją walczącą o prawa i akceptację osób homoseksualnych,
biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBT+)
DEKODER: Co kryje się pod
nazwą „Kultura Równości”?
Klemens Jakubowski (członek
zarządu KR): Jedyna we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku organizacja działająca na rzecz osób LGBT+
i największa organizacja antydyskryminacyjna w województwie. Kultura
równości to jednocześnie nasza idea.
Idea powszechnej, szeroko rozumianej świadomości równościowej,
równego dostępu do kultury i szerzenia kultury LGBT+.
Czy dzisiaj widzicie kogoś
wśród osób publicznych, kto naprawdę rozumie, na czym polegają relacje równościowe?
Z pewnością tak lecz jest ich ciągle
bardzo mało. Robert Biedroń, Beata
Moskal-Słaniewska, Krzysztof Mieszkowski. Obaj ostatni rzecznicy: prof.
Małgorzata Fuszara i dr Adam Bodnar. Wielu politykom wydaje się, że
rozumieją problematykę równościową i popierają nasze postulaty, ale
jak przychodzi co do czego, to głosują
w zaprzeczający całej ich działalności
sposób. Np. ostatnio podczas głosowania w Parlamencie Europejskim
rezolucji nawołującej państwa członkowskie do wprowadzenia prawnej
ochrony przed dyskryminacją kobiet,
osób trans- i interpłciowych, lesbijek,
gejów i osób biseksualnych. Wielu
polskich europosłów, również tych
uważających siebie za „otwartych”,
wstrzymało się od głosu. Np. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była pełnomocnik rządu ds. równego traktowania (notabene urząd ten został przez
PiS zlikwidowany). Przyznam, że ja
tego nie rozumiem.
Jakie Waszym zdaniem prawa
obywatelskie są łamane w Polsce?
Od lat, łamane lub na granicy łamania są prawa związane z reprodukcją oraz opieką okołoporodową.
Łamane jest prawo do równej płacy
za jednakową pracę oraz zabezpieczenia socjalne m.in. fundusz alimentacyjny. Obawiamy się również jak

w praktyce będzie działać znowelizowana ustawa o zgromadzeniach – są
przesłanki, żeby sądzić, że może być
wykorzystywana do łamania podstawowego prawa obywatelskiego
i prawa człowieka do głoszenia swoich poglądów i demonstrowania.
Nawet jeśli prawa obywatelskie nie
odnoszą się do kwestii związanych
z orientacją seksualną, to szeroko interpretowane prawa człowieka już
tak. I to należy podkreślać – w Polsce
łamane są prawa człowieka!
Czy życie osób nieheteronormatywnych zmieniło się od nastania rządów PiS?
Wydawać by się mogło, że gorzej
być już nie może. Obecnie jedynym
zapisem w polskim prawie chroniącym osoby LGBT+ przed dyskryminacją jest zapis w kodeksie pracy.
Żebyśmy mogli mówić o pogorszeniu
naszej sytuacji trzeba by zdelegalizować nieheteroseksualność i karać za
takie stosunki. Taki stan rzeczy zawdzięczamy wszystkim poprzednim
ekipom rządzącym, które nie widziały potrzeby lub nie miały woli wprowadzenia do polskiego prawodawstwa antydyskryminujących zapisów.
To samo wyszło w Europarlamencie.
Elektorat LGBT+ widzi to i pamięta.
Za rządów PiS narasta przyzwolenie
na język nienawiści i pogardy w debacie publicznej. Przekaz homofobiczny,
przekaz dyskryminujący jest przekazem rządowym. Nie zmienia to życia
codziennego, ale zmienia nastroje publiczne i przyzwala na otwartą wrogość, a to może prowadzić do bardzo
złych rzeczy.
Po co, waszym zdaniem, prokuratura sprawdza, ile osób homoseksualnych złożyło w Urzędach
Stanu Cywilnego akty małżeństw
zawartych za granicą?
Uważam, że jest to próba swojego rodzaju zastraszenia. Pokazania,
że teraz my rządzimy i takich jak wy
tu się nie wspiera. Pokażemy wam,
gdzie wasze miejsce. Te akty złożone

w urzędach i tak nie mają wielkiego
znaczenia, bo polskie prawo nie rozpoznaje związków jednopłciowych
i akcja prokuratury nie będzie miała
wpływu na decyzje urzędnicze. Mam
nadzieję, że to czysto wizerunkowa
zagrywka.
Czy Waszym zdaniem, osoba
LGBT ma szansę bycia zdeklarowanym katolikiem? Czy będzie traktowana na równych prawach z innymi w polskim kościele?
Zdeklarowane osoby LGBT+ są
katolikami i zdeklarowani katolicy
są osobami LGBT+. To jest fakt. Czy
kościół będzie rozpoznawał osoby
LGBT+ i przyjmował je takimi jakie
są, to jest pytanie do kościoła. Jest to
kwestia, która zanim zostanie rozwiązana praktycznie, najpierw musi zostać rozwiązana teologicznie, a znając
tempo kościoła to nie wiem czy nie należy się tego spodziewać w kolejnym
stuleciu, jeśli w ogóle. Ostatnio na
łamach „Tygodnika Powszechnego”,
w związku z akcją „Przekażmy sobie znak pokoju”, gości cykl polemik
przedstawiających problematykę
teologiczną stojącą za kwestią orientacji seksualnej. Dyskusja toczy się
na poziomie: czy homoseksualność
jest wrodzona i naturalna i co to znaczy; jak należy definiować wrodzoność i naturalność cech. Przypomnę,
że „Tygodnik Powszechny” uchodzi
za pismo postępowe i jest krytykowany przez konserwatywnych wiernych. Jeśli dyskusja jest rzeczywiście
na tym etapie to jeszcze długie lata
przed nami.
Czy zauważalna jest pokoleniowa zmiana nastawienia wobec
osób nieheteronormatywnych?
Czy wśród młodzieży akceptacja
odmienności jest obecnie większa?
Obserwując tłumy młodzieży na
marszach „patriotycznych” można
zwątpić w tolerancję młodzieży. Na
szczęście tłumy te nie wynikają z rzeczywistej liczby zwolenników ruchów
narodowych, lecz z ich dyscypliny,
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której choć w części należałoby sobie
życzyć w środowisku centralnym i lewicowym. Jestem przekonany, że gdyby zebrać wszystkich otwartych ludzi
to będzie nas wielokrotnie więcej.
Jakie działania powinny być
podjęte, byśmy stanowili rzeczywiście społeczeństwo otwarte,
przyjazne, gościnne dla wszelkich
inności, szanujące każdą osobę
i celebrujące różnorodność?
Niestety otwartości nie da się zadekretować. Wymienione cechy są cechami zakotwiczonymi w świadomości i wymagają zmiany nastawienia,
mentalności. Tego nie robi się w ciągu
jednego pokolenia. Nie da się również
wdrożyć cudownego programu, który
wszystko załatwi. Zmienić się trzeba
chcieć. Większości ludzi jest dobrze w
ich skórze i nie widzą potrzeby zmiany. Zmiana wymaga wysiłku. Trze-

ba wyjść ze schematów myślowych,
skonfrontować się z rzeczywistością
i innym człowiekiem. Kto ma na to
czas? Nie ma prostej recepty. Pozostaje długoletnia praca u podstaw.
Największe możliwości działania ma
szkoła i kultura popularna. Kawał roboty odwalają organizacje pozarządowe, jednak bez równoległych działań
systemowych na niewiele się to zda.
Kultura Równości jest organizatorem Festiwalu Równych Praw
i Wrocławskiego Marszu Równości. Czy obie te imprezy wpisały się
już na stałe w krajobraz kulturalny
miasta? Czy będą kontynuowane?
Cieszę się, że nasze działania są
tak postrzegane. Potwierdza to nasze obserwacje, choćby stale zwiększającej się liczby uczestników Marszu Równości. Oczywiście, marsz
w tym roku będzie (już dziewiąty

ALFABET PiS
czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji
rządzącej partii w telegraficznym skrócie

A jak Armia

Armia pod rządami PiS to instytucja specyficzna. Najwyraźniej nie potrzebuje dowództwa. Po czystkach w
wojsku pozbyto się 119 generałów (pozostało ich 71)
i 254 pułkowników. To nieważne, że byli to ludzie przeszkoleni na najlepszych uczelniach wojskowych w USA
i Wielkiej Brytanii, którzy zdobywali swoje doświadczenie w boju(!) i byli cenieni przez dowództwo NATO.
Pisowska armia ich nie potrzebuje, bo mają za twarde
kręgosłupy i wizję inną, niż szef MON. Odeszli, bo (według Macierewicza) już czas na emeryturę, wypalili się,
albo nie złożyli oświadczeń lustracyjnych. Zastąpi się ich
wierniejszymi pod każdym względem.
Po drugie, armia ta najwyraźniej nie potrzebuje też
sprzętu. Tyle było kampanijnych obietnic, ale minęło już
16 miesięcy i… w polskiej armii bez zmian. Miały być śmigłowce do szkoleń i ćwiczeń, helikoptery wzmacniające
Marynarkę Wojenną, maszyny dla Wojsk Specjalnych.
Ale MON pozrywało wszelkie rozmowy, zrezygnowało
z zaawansowanych już negocjacji i ponoć stawia na polski przemysł zbrojeniowy.
Za to armia ma Macierewicza. Antoniego Macierewicza, który robi to, co chce, a prezydent i premier nie mają
wpływu na jego decyzje. I który ma z kolei wojska obrony terytorialnej.

S jak Sondaże

raz!) i już teraz zapraszamy
wszystkich na 7 października. Co do Festiwalu Równych
Praw, to nad jego długością
i formą jeszcze się zastanawiamy. Organizacja Marszu
i Festiwalu to duże przedsięwzięcie, opierające się na wolontarystycznej pracy naszych osób
członkowskich. Pomysłów w każdym
razie nam nie brakuje!
Zapraszamy na nasz profil fejsbukowy www.facebook.com/kulturarownosci oraz stronę internetową www.kulturarownosci.org, gdzie
można znaleźć informacje o naszych
bieżących działaniach. Zapraszamy
wszystkich na 9. Wrocławski Marsz
Równości 7.10.2017. Pamiętajmy, że
walcząc o prawa osób LGBT+ walczymy o prawa człowieka!
Redakcja Dekodera

Pierwszy po marcowym szczycie UE w Brukseli sondaż poparcia dla partii politycznych, przeprowadzony
przez IBRiS pokazał, że rządząca partia ma obecnie tylko dwupunktową przewagę nad Platformą Obywatelską
(PiS – 29%, PO – 27%). Wyborcy widać zauważyli, że dla
osobistych animozji polski rząd jest w stanie poświęcić
o wiele ważniejsze sprawy, między innymi solidarność
z państwami Unii Europejskiej. Jak to odebrał jego żelazny elektorat, danych chwilowo brak.
Tylko czekać teraz, aż wybuchnie propagandowa
wrzawa. PiS ma w zanadrzu ważki argument: liczby nie
po myśli obozu rządzącego są zawsze sfałszowane. Jak
wyniki wyborów samorządowych z 2014 roku. Na sali
sejmowej Kaczyński grzmiał wtedy: Pewna różnica między tymi wielkościami jest możliwa, ale ona w żadnym wypadku nie może być taka – ze zgrozą przytaczając dane
o zaskakująco dużym wzroście notowań PSL i takim też
odsetku głosów nieważnych (o 6% większym niż w 2006
i 2010 roku). Głosy na PiS musiałyby być masowo unieważniane w małych komisjach wyborczych przez pomagierów PSL-owskich lokalnych kacyków.
Inni fałszują, ale PiS swą taktykę wyborczą opiera wyłącznie na sondażach. Kaczyński w styczniu 2017 ogłosił
– Po ostatnich sondażach widzimy, że mamy duże szanse
na zwycięstwo w większości okręgów w wyborach samorządowych. Więc proszę nie łączyć prób zmiany administracyjnych granic Warszawy z przygotowaniami do wyborów – to zbieg okoliczności. Forsowania braku drugiej
tury w wyborach na prezydentów i burmistrzów też nie,
nie wspominając o zakazie startu po 2 kadencjach. Podobnie, jak przypadkowe są niekorzystne sondaże. Może
i sfałszowane?
MPM
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Odliczamy kroki

religijna i w ostateczności całkowita
dominacja polityczna – tłumaczył.
Trudno pewnych punktów nie odCzy Polska zmierza w stronę totalitaryzmu? nieść do sytuacji w Polsce. Wtedy
jednak znajdowaliśmy się jeszcze
Przeszło rok temu w Polsce zawitał jeden gdzieś w okolicach drugiego szczebelka. Dzisiaj jesteśmy
z najbardziej znanych psychologów na świecie, już o krok dalej. Milowy krok.
profesor Philip Zimbardo. Pojawił się we WroDlaczego totalitaryzm, a nie autorytaryzm – jak sucławiu na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej. Po- gerują niektórzy? Pierwsze różni się od drugiego skalą
proszono go, by wygłosił wykład na temat totalitaryzmu, zapędów władzy do kontrolowania różnych aspektów
więc zrobił to – w gorącym dla kraju znad Wisły czasie. życia społeczeństwa. Autorytaryzm jest łagodniejszy, bo
Przedstawił wówczas pewne etapy, które władza pokonu- może np. ingerować w trójpodział władzy i cenzurować
je, żeby stać się dyktaturą. W jakim miejscu dziś jesteśmy? media, ale w pełni respektować zasady wolnego rynku.
Zimbardo stał się rozpoznawalny dzięki tzw. ekspery- Zatem dyktatura ma szansę zatrzymać się na poziomie
mentowi stanfordzkiemu, kiedy na początku lat 70-tych autorytaryzmu, lecz nigdy nie wiadomo czy nie zabrnie
przydzielił studentom role więźniów i strażników. Mię- w stronę totalitaryzmu.
dzy innymi to doświadczenie spowodowało, że zajął się
Po II wojnie światowej państwa tworzyły więc unorpsychologią dobra oraz zła, badając przyczyny powsta- mowania, które mają za zadanie nie dopuszczać do tawania różnych patologii na świecie. Wnioski zarówno kich sytuacji. Zaporę powinna stanowić też Unia Euroz eksperymentu więziennego, jak i innych badań (tortu- pejska. Jak to wszystko działa, testowane jest właśnie
rowanie ludzi przez amerykańskich żołnierzy w irakij- w operacji na otwartym sercu. Węgry zatrzymały się na
skim Abu Ghraib) opisał w arcyciekawej książce – „Efekt autorytaryzmie, bo Viktor Orbán nieoczekiwanie zaczął
Lucyfera”.
respektować wyroki Trybunału Konstytucyjnego (co nie
znaczy, że sytuacja tego kraju wprawia w dobry nastrój).
Polska nie cofnęła się przed TK, zaanektowała go, a teraz
przymierza się do ataków na Sąd Najwyższy i sądy powszechne – czyli po roku od wizyty psychologa w stolicy
Dolnego Śląska, zaszliśmy dalej niż Węgry.
Jeden punkt pozostaje jednak niezmienny, o czym
wspomniał Zimbardo. Na podstawie nazistowskich Niemiec przekonywał, że totalitaryzmy zaczynały się zawsze od nastawiania narodu przeciwko jakiemuś wrogowi. Zło zawsze rozpoczynało się od propagandy, od
kształtowania umysłów ludzkich za czymś lub przeciw
czemuś. Tak jest i dziś – stwierdził, podając za przykład
Prof. Philip Zimbardo
węgierskie bilbordy przygotowane przez tamtejszą właPsycholog Polskę zna nie tylko z przekazu mediów. dzę, sugerujące, że imigranci przyjadą Węgrom zabrać
Przed kilkoma laty założył w Katowicach centrum dla miejsca pracy. Brzmi znajomo? Jarosław Kaczyński romłodzieży, w którym młodzi mogą spędzać kreatyw- bił to samo, mówiąc o „chorobach przynoszonych przez
nie czas, wchodząc we wzajemne relacje. Dzięki temu uchodźców”, ale też na bieżąco zohydza elektoratowi PiS
niwelują się nierówności społeczne, nie wspominając Polaków, którzy nie zgadzają się z obecnym rządem.
o rozwoju lokalnej kultury. Zimbardo bywał/bywa więc
Czy jest szansa, że ta władza wyhamuje? Biorąc pod
w naszym kraju nierzadko, orientując się co w biało- uwagę jej coraz nowsze, śmiałe poczynania, szanse są
-czerwonej trawie piszczy.
marne. Aleksander Kwaśniewski i Bronisław KomoWe Wrocławiu mógł IPN-owi sprawić niespodziankę. rowski, byli prezydenci, przekonywali przed niespełna
Mówił bowiem nie tylko o totalitaryzmie, ale również… rokiem na konferencji "Konstytucja RP z 1997 roku –
o Lechu Wałęsie. Stwierdził, że były prezydent jest bo- praktyka polityczna i prawna", że nasza ustawa zasadhaterem, którego autorytet próbuje się podważać, a za nicza jest jedną z najlepiej napisanych na świecie, ale
przyczynę takiej nagonki zasugerował zazdrość wywoła- jeśli władza będzie miała złą wolę, to żadne prawo jej
ną brakiem osobistej odwagi atakujących w czasach nie- nie powstrzyma. Nie oszukujmy się, podobnie UE nic
łatwych. Tym bardziej więc wykład o zmierzaniu władz konkretniejszego nie wskóra, choćby nakładała na Poldo autorytaryzmu mógł wywołać konsternację.
skę sankcje – to tylko rozjuszy rządzących, co nie znaczy,
Zimbardo podał, że dyktatury powstają małymi krocz- że nie powinno się reagować w ten sposób. Kto więc PiS
kami. Na początku jest ograniczenie wolności słowa, póź- wyhamuje? No kto?
niej kontrola mediów, następnie kontrola sądownictwa,
Paweł Brol, KOD Opolskie
później politycy zastępują wybieralnych przedstawicieli, następnie więzieni są krytycy reżimu, kolejny krok to KOD Opolskie: www.kodopole.pl,
odwoływanie wyborów, później władza wojskowa bądź e-mail: opolskie@ruchkod.pl, tel.: +48 729 055 222
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18 listopada 2015 r. premier Beata Szydło wygłosiła exposé, opisując rządowe plany wprowadzenia
w Polsce „dobrej zmiany”. W jej wystąpieniu ani razu
nie pojawiła się informacja o planowanych zmianach
w Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem już od
grudnia 2015 stał się on głównym celem destrukcyjnego działania PiS. Opisujemy je skrótowo.
Krok pierwszy
15.12.2015 PiS złożył w sejmie projekt ustawy
o zmianie ustawy o TK. Trudno nie zauważyć, że rzeczywistym celem tej nowelizacji był jego całkowity paraliż. Dlaczego? Zakładała ona, że Trybunał ma orzekać
w pełnym składzie, co najmniej 13 z 15 sędziów, a decyzje
mają zapadać większością 2/3 głosów. Biorąc pod uwagę, że prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania
od 3 sędziów TK, wybranych prawomocnie 8.10.2015,
nowelizacja PiS uniemożliwiała TK orzekanie. Poza tym
nowelizacja zakładała, że wnioski mają być rozpatrywane w kolejności wpływania – stworzyło to zagrożenie, że
Trybunał może zablokować nawał błahych spraw, reszta
tych o wiele istotniejszych utknie zaś na lata w kolejce.
Wreszcie rozprawa mogłaby odbywać się dopiero po
upływie 3 lub nawet 6 miesięcy (w przypadku spraw
orzekanych w pełnym składzie) od dnia doręczenia zawiadomienia o jej terminie.
Wszystkie środowiska prawnicze, z Sądem Najwyższym na czele, oceniły plan zmiany ustawy o TK negatywnie. Pomimo tego, nowelizacja została przegłosowana
przez sejm w nocy z 22 na 23 grudnia. Zmiana ustawy została skrytykowana również przez Komisję Wenecką, międzynarodowy organ doradczy Rady Europy. Co ciekawe, to
szef resortu MSZ Witold Waszczykowski sam poprosił ją
o opinię. Wreszcie 9.03.2016 sam Trybunał Konstytucyjny uznał nowelizację ustawy o TK za niekonstytucyjną.
Do tej pory jego wyrok w tej sprawie nie został opublikowany przez prezesa Rady Ministrów, co jest niezgodne
z Art 190. Konstytucji. Za brak publikacji Beata Szydło
powinna zostać postawiona przed Trybunałem Stanu.
Krok drugi
29.04.2016 posłowie PiS znaleźli własny sposób na
zaognioną już sytuację. Złożyli projekt… całkowicie nowej ustawy o TK. Dodajmy, również skrytykowany przez
środowiska prawnicze. Mimo tego została ona przegłosowana przez sejm 22 lipca. Stanowi ona między innymi,
że nieobecność Prokuratora Generalnego lub jego przedstawiciela na rozprawie może wstrzymać rozpoznanie
sprawy. To w oczywisty sposób prowadzi do paraliżu TK.
Poza tym ustawa włączyła do składu TK trzech sędziów
zaprzysiężonych przez Prezydenta Andrzeja Dudę (Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego i Mariusza Muszyńskiego), którzy niezgodnie z prawem zostali mianowani przez PiS w miejsce prawomocnie wybranych przez
Sejm RP dnia 8.10.2015 Andrzeja Jakubeckiego, Romana Hausera i Krzysztofa Ślebzaka. Nowe uregulowania
prawne wprowadzają też mechanizm weta. Podczas narady w pełnym składzie, co najmniej czterech sędziów

Prześwietlamy ustawy:

PiS przeciwko
Trybunałowi
Konstytucyjnemu

może zgłosić sprzeciw wobec rozstrzygnięcia. Wówczas
narada odraczana jest na trzy miesiące. Co gorsza, na kolejnym posiedzeniu, zgodnie z nowym prawem, sytuacja
może się powtórzyć.
Na temat ustawy z 22 lipca również wypowiedziała
się Komisja Wenecka, uznając, że część jej przepisów
„spowoduje znaczące opóźnienie i blokadę pracy Trybunału, czyniąc jego pracę nieefektywną, oraz podważając
jego niezależność”. Wreszcie 11.08.2016 TK uznał 9 artykułów tej ustawy za niezgodne z Konstytucją.

Krok ostatni, z przytupem
Na nowej ustawie o TK PiS nie poprzestał. 30.11.2016
uchwalił ustawę „o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego”. Zawierała ona zapisy, które miały szykanować sędziów, również tych, którzy zakończyli kadencję
i przeszli w stan spoczynku. W jaki sposób? Ustanowiła
ona jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz barierę wieku 70 lat dla sędziów TK, po której osiągnięciu
automatycznie przechodzą oni w stan spoczynku. Ponadto sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może należeć
do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić
działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami
niezależności sądów i niezawisłości sędziów (cokolwiek
by to znaczyło). Jednocześnie 30.11.2016 PiS przegłosował ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK.
Jej celem było uniemożliwienie wyboru kandydatów na
nowego prezesa Trybunału przez Zgromadzenie Ogólne
sędziów TK przed końcem kadencji prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Dotychczas musiano wskazać kandydatów na
prezesa między 30 a 15 dniem przed upływem kadencji
aktualnie urzędującego prezesa. Ustawa PiS wprowadzała zapis, że ZO przedstawia prezydentowi kandydatów
w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat.
Na koniec kampanii przeciwko niezależnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu 13.12.2016 PiS uchwalił ustawę,
która wprowadza nowe stanowisko „pełniącego obowiązki prezesa TK”. Dzięki temu mgr prawa Julia Przyłębska
przejęła kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym od
20.12.2016, chociaż wg Konstytucji funkcję tę powinien
pełnić prof. Stanisław Biernat – jego wiceprezes. Podsumowując krótką historię niszczenia niezależności TK
w Polsce, wystarczy dodać, że za przygotowanie wszystkich ustaw odpowiadał poseł PiS Stanisław Piotrowicz,
członek PZPR i bardzo aktywny w stanie wojennym prokurator. Oskarżał on m.in. działacza Solidarności Antoniego Pikułę w procesie za kolportowanie ulotek.
Maciej Szczepanek
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BYĆ W OPOZYCJI
(80 LAT TEMU)

Opozycja w Polsce z miesiąca na miesiąc ma trudniej. Przybywa spekulacji na temat tego, do
czego władza PiS okaże się jeszcze
zdolna, skoro już pozwala sobie na
tak wiele. I chociaż obecnej sytuacji
nie można porównywać z tą sprzed
prawie 90 lat, to warto ją przypomnieć. Tamte zajścia powinny być
przestrogą, do czego może prowadzić nadużywanie władzy i brak
poszanowania dla drugiej strony
sceny politycznej.
Przypomnijmy: 12 maja 1926 r.
miał miejsce zamach majowy, który
doprowadził do dymisji prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego wraz
z nowo powołanym rządem Wincentego Witosa. Wkrótce stery władzy objął gabinet Kazimierza Bartla,
a nową głową państwa został Ignacy Mościcki. Naprawdę rządził Józef
Piłsudski, piastujący wówczas stanowisko Generalnego Inspektora Sił
Zbrojnych – jako faktyczny przywódca obozu sanacji. „Sanatio” znaczy
po łacinie ,,uzdrowienie” i takie też
było jego polityczne hasło – moralne uzdrowienie życia publicznego.
W opozycji do niego znalazły się
wkrótce – poza „od zawsze” antagonistyczną względem Piłsudskiego
Narodową Demokracją Dmowskiego
– partie wszelkich odcieni: od chłopskich i robotniczych po chadecką.
Mimo przewrotu kadencja Sejmu i Senatu nie została skrócona. Jednak dla
zwiększenia szans w nadchodzących
wyborach 1928 r., sanacja powołała
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Na jego kampanię wyborczą
przeznaczono część nadwyżki z państwowego budżetu – 8 mln złotych.
Opozycja próbowała postawić za to
ówczesnego ministra skarbu przed
Trybunałem Stanu. Bezskutecznie.
Były premier Wincenty Witos, lider
Polskiego Stronnictwa Ludowego
– ,,Piast” zanotował w pamiętnikach: ,,Kiedy sfery rządzące uznały,

że organizacja Bloku Bezpartyjnego
dostatecznie postąpiła, administracja została należycie przeszkolona
i przegrupowana, stronnictwa przetrzebione i rozbite, rozwiązały Sejm
i Senat, oznaczając wybory na dzień
11 marca 1928. Teraz dopiero zaczęły się orgie gwałtów i nadużyć.
Bojówki obozu rządowego łącznie
z socjalistami rozbijały każde nasze
zebranie. Specjalnie oddziały zaopatrzone w broń, mające do dyspozycji
starostę, urzędy, policję, pieniądze,
pocztę, telegraf, telefon, liczne auta,
rozbijały się po mieście”.

Przebudzenie opozycji
Obóz sanacji wybory wygrał, ale
nie uzyskał wymaganej większości
w Sejmie i Senacie. Marszałkiem
Sejmu, mimo pogróżek ze strony
zwolenników Piłsudskiego, został
kandydat Polskiej Partii Socjalistycznej – Ignacy Daszyński. Posiedzenie
inauguracyjne przebiegało burzliwie, z sali obrad siłą usunięto 7 posłów, którzy krzyczeli: ,,Precz z faszystowskim (w znaczeniu faszyzmu
włoskiego – dop. red) rządem Piłsudskiego”. Sanatorzy dla odmiany najwyższy organ władzy obdarzali mianem ,,sejmu ladacznic”, a o posłach
mawiali: ,,robactwo”, ,,jakieś małpy”,
,,istoty zafajdane”. Ton nadawał sam
Piłsudski, wobec parlamentaryzmu
bardzo nieufny. Sejm tracił na znaczeniu, toteż opozycja późną wiosną 1930 r. zwołała Kongres Obrony
Prawa i Wolności Ludu. Uchwaliła na
nim rezolucję potępiającą działania
rządu i prezydenta, zapowiedziała
też dalsze protesty. I rzeczywiście:
we wrześniu w 21 miastach przeszły
masowe demonstracje, doszło do
starć z policją, byli zabici i ranni. Za
akcją stał Centrolew, jak potocznie
nazywano zawarty jeszcze u schyłku 1929 r. polityczny sojusz klubów
sejmowych 6 stronnictw centrum
i lewicy parlamentarnej. Przed jesiennymi wyborami opozycja - pod

hasłami obrony demokracji parlamentarnej w Polsce - utworzyła
wspólny blok wyborczy i zaczęła realnie zagrażać rządzącym. Tym bardziej, że cały kraj z miażdżącą siłą
odczuwał skutki światowego kryzysu ekonomicznego.

W Berezie Kartuskiej – słynnym więzieniu dla opozycjonistów – do IX 1939 zmarło
14 osób. Z tego 1 na skutek
samobójstwa.
Degeneracja
Odpowiedź władzy była natychmiastowa. Prezydent rozwiązał
sejm, wyznaczając przedterminowe
wybory na jesień 1930 r. Nazwano
je z czasem „brzeskimi” – bowiem
na tydzień przed nimi aresztowano kilkunastu najważniejszych posłów opozycji i osadzono w twierdzy
w Brześciu nad Bugiem. Przetrzymywani w ciemnych i brudnych celach,
upokarzani i bici, nie mogli kontaktować się ze światem zewnętrznym.
Wśród nich znalazł się także były
premier Wincenty Witos. Proces
uwięzionych (również zwany „brzeskim”) rozpoczął się dopiero rok później! W 1931 r. 11 osób skazano na
kary grzywny i więzienia, przy czym
wyroki sięgały nawet 3 lat. Łącznie
w okresie wyborów 1930 r. uwięziono prawie 5 tysięcy osób! Rząd
nie szczędził środków publicznych
na kampanię swojego obozu, doszło
nawet do unieważnienia list wyborczych opozycji. W najlepsze trwały
naciski na administrację państwową,
część wyników wyborów sfałszowano. To jednak władzy nie wystarczyło.
Machina represji nabierała dopiero
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rozpędu. W 1932 r. rozporządzenie
o stowarzyszeniach umieściło partie
polityczne pod kontrolą administracji państwowej. Ograniczono niezależność adwokatów. Ale najgorsze
miało dopiero nadejść. Gdy w 1934 r.
ukraiński nacjonalista dokonał udanego zamachu na polityka sanacji
– Bronisława Pierackiego, rozporządzeniem prezydenta Mościckiego
utworzono ,,miejsce odosobnienia”

w Berezie Kartuskiej. Był to właściwie obóz koncentracyjny, tyle że bez
komór gazowych i nagromadzenia
ludzkich mas. Sam Piłsudski zgodził
się, aby takie miejsce istniało tylko przez rok. Ale po jego śmierci w
1935 r. więzienia nie zlikwidowano
i działało ono aż do wybuchu wojny. Było straszakiem na opozycję.
Przetrzymywano w Berezie endeków, ludowców, komunistów, a także

nacjonalistów ukraińskich,
o zwykłych kryminalistach
nie wspominając. Codziennością było bicie, upokarzanie, niewystarczające racje
żywnościowe i prymitywne
warunki. Wielu uwięzionych
zostało osadzonych tam bezprawnie. Oto, do czego posunęła się
autorytarna władza w Polsce.
Katarzyna Michalewicz, red

Poczet królów i książąt PiSkich

Jan Bez Drzew

POZYCJA: minister środowiska
HISTORIA: książę Jan pochodzi
ze starej rodziny książęcej pieczętującej się herbem Upadłej Szyszki.
Po właściwej stronie historii pojawił
się dość nagle, przyłączając się do
plemienia Porozumienia Centrum.
W przyszłości stać się miało ono
trzonem księstwa Pislandii. Ministrem (warto to podkreślić!) ochrony środowiska był już w rządzie Króla Buzka. Później natomiast był tylko
ministrem [wykorzystania] środowiska – najpierw w rządzie późniejszego zdrajcy Pislandii, Marcinkiewicza,
a następnie w rządzie samego Wielkiego Jarosława. Mimo tego zdarzały
mu się „wpadki”. Został np. uhonorowany wpisem na „Skale ekologów”
w Darłowie. Na szczęście niedługo
po tym książę mógł się zrehabilitować i ukazać prawdziwie pislandzką
duszę. Wiekopomnym wyczynem
stała się zgoda na zniszczenie Doliny
Rospudy i oddanie jej w ręce miłujących przyrodę drogowców. Batalia,
która się wywiązała została wprawdzie przez ministra przegrana, ale
zyskał wówczas nieśmiertelną opinię u Wielkiego Jarosława. Tak dobrą,
że kolejną, czwartą już nominację na
ministra środowiska mógł odebrać
po 8 chudych latach. Chudych tylko
formalnie – w praktyce wyglądały
całkiem okrągło, zwłaszcza z okien
złoconej, pękatej karocy i w biskupim towarzystwie.
DOKONANIA: Nową epokę na
urzędzie Jan zaczął od otwarcia waż-

nego frontu walki. Walki z kornikami. Tymi słynnymi, z Puszczy Białowieskiej. Walka to bardzo trudna,
więc książę wpadł na pomysł genialny w swej prostocie – jak nie będzie
drzew, to i kornika nie będzie! I tak
postanowił wyciąć Puszczę, co niczym Wanda nikomu się nie puszczała. Niektórym się pomysł nie spodobał, ale to akurat żaden problem. Już
pierwszego dnia urzędowania książę
wymienił dyrektora Lasów Państwowych, nie zajęło mu też dużo czasu by to samo zrobić z dyrektorem
Białowieskiego Parku Narodowego.
Kornik, choćby wielki jak żubr – nie
ma szans!
Następnie książę Jan wystąpił
w obronie polskiego dwutlenku węgla, który – jak powszechnie wiadomo – jest zdrowszy od CO2 z innych
krajów. Wcale nie wywołuje globalnego ocieplenia, a za to wspiera
rozwój polskich roślin (zagranicznych nie wspiera, bo to patriotyczny dwutlenek jest). Niedawno mogliśmy także podziwiać zdolności
myśliwskie ministra – w strzelaniu
do hodowlanych bażantów, co nigdy
nie latały. Szlachetne to rozrywki, dla
pospólstwa zupełnie niezrozumiałe!
Ale najszczególniej minister zapisał się na niwie prawa, tworząc
unikatowy zbiór zwany Lex Szyszko. Przyszłe pokolenia będą stawiać
z jego powodu pomniki. A dokładniej
stawiać będą nowe pomniki przyrody, gdyż po okresie obowiązywania
Lex Szyszko żaden się nie ostanie. Po-

mniki to pieśń przyszłości, a już dziś
książę zyskał przydomek Jana Bez
Drzew, jego czyny zaś opiewa hymn
Polska w trocinie.
SŁYNNE SŁOWA JANA: Globalne
ocieplenie było decyzją polityczną –
ta sentencja przeszło-przyszłego ministra padła w 2013 roku i stanowi
kwintesencję spiskowo-zagrodowego myślenia większości Pislandczyków. Jak na książęce warunki była
i tak niezwykle kurtuazyjna. Mógł
przecież powiedzieć, że globalne
ocieplenie jest genderowym bękartem
niemiecko-rosyjskiego kondominium.
SŁYNNE SŁOWA O JANIE: Jan
Szyszko jest leśnikiem, a nie ekologiem, i jest nieporozumieniem jako
minister środowiska. – Włodzimierz
Cimoszewicz chyba wie co mówi,
w końcu mieszka zaraz przy Puszczy Białowieskiej i może podziwiać
akcję tępienia kornika metodą Upadłej Szyszki. I może byłoby to nawet
zabawne, gdyby nie chodziło o jeden
z największych skarbów światowej
przyrody, już o polskiej skali nawet
nie wspominając.
MP
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Słynny francuski filozof,
Alexis de Tocqueville, powiedział kiedyś: prawo jednego
człowieka kończy się tam,
gdzie zaczyna się prawo innego człowieka. Organizacje pro
life – o ich działaniach będzie
dalej mowa –wydają się jednak zasady tej nie respektować.
Przypomnijmy: 3 października 2016 roku w Polsce i 8 marca
2017 w 57 krajach na 6 kontynentach świata odbyły się manifestacje
w obronie praw kobiet. W Polsce
przeciwko przemocy wobec kobiet,
ograniczeniu praw aborcyjnych
i zmianie standardów opieki okołoporodowej protestowano w 150
miejscowościach. Obok tych protestów zdarzały się też kontrmanifestacje osób popierających
ruchy pro life.

Teoretycznie nie ma
w tym nic dziwnego, wszak wolność
zrzeszania się i prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych
manifestacji to podstawowe prawa
i wolności polityczne, zagwarantowane nam przez Konstytucję.
A jednak wątpliwości mieć można. W Dniu Kobiet w przestrzeni
publicznej znów pojawiły się drastyczne zdjęcia ludzkich płodów,
usuniętych jakoby podczas zabiegów aborcyjnych. Jakoby – ponieważ zabiegi aborcji (pomijając fakt,
że ich dokumentacja fotograficzna
w czasie rzeczywistym to raczej fantazja działaczy pro life, podobnie jak
nieprawdziwe są zdjęcia „zdrowych
ciąż”) to usuwanie płodów, których
wygląd zazwyczaj nie ma nic wspólnego z prezentowanymi zdjęciami.
Kontrowersyjne, duże, widoczne
z daleka zdjęcia zakrwawionych płodów można było „podziwiać” między innymi na Starówce w Olsztynie
(14.12.2016) o godz. 17-ej, na wystawie na przemyskim Rynku (8-22 ma-
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rzec 2017), we Wrocławiu nieopodal
Pręgierza 8M w biały dzień i podczas
manifestacji kobiet w wielu innych
miejscowościach.
Wspomniane, wielobarwne tablice pojawiają się w miejscach, gdzie
spacerują rodzice z dziećmi. W imię
ochrony prawa do życia zmusza się
dorosłych i nieletnich(!) do patrzenia na krwawe strzępy, czy poranione ciałka. To czysta manipulacja
emocjami widza. Warto zacytować za
jednym z blogów: Doktryną Kościoła zawsze było, że wykorzystywanie
abortowanych płodów
do czegokolwiek jest

niegodziwe. Nawet wykorzystywanie do pobierania komórek macierzystych, które mogą posłużyć medycynie do ratowania życia ludzkiego.
Dlaczego nagle wykorzystywanie
abortowanych płodów do sentymentalnych (i drastycznych – przyp.red)
fotografii jest OK? (za: jedyniesłuszne.
blox.pl).
Niepokoi zwłaszcza to, że próba zgłaszania do patroli policyjnych
niestosowności takich zdjęć w przestrzeni publicznej kończy się stwierdzeniem, że mamy prawo złożyć
doniesienie do prokuratury. Tyle,
i tylko tyle. Tak, Konstytucja gwarantuje nam prawo do składania wniosków, petycji i skarg. Ale czy to moralne, że rodzic chcący przykładowo
pokazać dziecku bożonarodzeniowy
jarmark musi rozglądać się na boki,
chcąc uchronić swoją pociechę przed
niepożądanymi widokami? Czy ktokolwiek ma prawo naruszać poczucie bezpieczeństwa nieletnich? Są
też dorośli, którzy nie mają być może
ochoty ani na angażowanie się w
strony sporu ani na oglądanie takich
obrazków. Chcą po prostu pospacerować.
Wszak idąc dalej takim tokiem rozumowania można zrobić wystawę

efektów chorób wenerycznych, żeby
podnieść świadomość społeczeństwa; zmasakrowanych ciał ofiar
wypadków drogowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach;
rzezi na cywilach podczas np. walk
w Syrii, w ramach akcji: „Nigdy więcej wojny”; dokumentalnych zdjęć
z rzeźni pod hasłem: „Zostań wegetarianinem”; a nawet

powikłań po hemoroidach w powiększeniu, aby propagować zdrowy
styl życia, itd.
Czy istnieje coś takiego jak „wyższe dobro”? Czy w imię tegoż dobra
wolno zawłaszczać przestrzeń publiczną? Czy dzieci nie powinny być
chronione przed takimi obrazami?
Czy jednak powinny oglądać świat
takim, jakim jest? A co z faktem, że
większość tych zdjęć to co najmniej
fotomontaże, albo – co gorsza – upozowane i stylizowane przez fotografów „poaborcyjne materiały” z jak
najbardziej legalnych aborcji? Pilnie
potrzeba nam edukacji. Bo przecież
do tego, o czym w przesadny sposób
informują wspomniane „aborcyjne
zdjęcia” prowadzi… zaostrzenie prawa aborcyjnego. Można by rzec, że na
wspomnianych, publicznych wystawach brakuje tylko zakrwawionych
ciał kobiet, ofiar podziemia aborcyjnego, które mogą i tracą zdrowie i życie podczas nielegalnych zabiegów.
Warto wiedzieć, że pomiędzy jednym i drugim paragrafem prawnym
jest jeszcze sporo miejsca na zwykłą
przyzwoitość.
EMC
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Zbliża się 20 rocznica uchwalenia
Konstytucji RP. Symbolu, gwarantującego suwerenowi podstawowe
prawa człowieka: nienaruszalne,
niezbywalne, powszechne, uniwersalne. Konstytucji, na straży której
powinien stać Trybunał Konstytucyjny. Instytucja, do której – zgodnie z
prawem – każdy obywatel ma prawo

przedstawicielami organów szkolnej
władzy, niejednokrotnie budującymi swój autorytet na strachu. Mimo
wszystko kształtowana przez polską
Szkołę postawa obywatelska, oparta
była na szacunku do symboli i wartości demokratycznych, wywalczonych
na przestrzeni dziejów przez kolejne
pokolenia.

Nowa Szkoła
obchodzi
Konstytucję

zgłosić zastrzeżenia w przypadku łamania przysługujących mu praw: do
rzetelnej informacji o funkcjonowaniu organów państwowych, do równego dostępu do służby zdrowia (ze
szczególnym uwzględnieniem praw
dzieci, kobiet ciężarnych, osób niepełnosprawnych, seniorów), do równego traktowania kobiet i mężczyzn,
do wolności zgromadzeń, wolności
sumienia i wyznania. Ponad 50 artykułów Konstytucji chroni nas przed
nadużywaniem swojej pozycji przez
organy władzy. Chwała tym, którzy 20 lat temu pochylili głowy nad
tym dokumentem i przepojeni ideą
sprawiedliwości, na fali rodzącej się
w Polsce demokracji, uznali w nim
służebną rolę władzy wobec suwerena, której narzucili konieczność
ochrony praw i wolności obywatelskich.
Polska Szkoła, choć jest instytucją systemową i niestety w swoim
charakterze przemocową, starała
się przez ostatnich kilkanaście lat,
poprzez treści kształcenia, stale podkreślać rolę Konstytucji i zapisanych
w niej praw człowieka jako rzecz
fundamentalną. Mimo swojej konserwatywnej, skostniałej struktury,
w której pokora i uległość ucznia
jest niezmiennie w cenie, dbała aby
w zapisach statutowych uwzględniać
zapewnienie mu należytej ochrony
w konfrontacji z wszechwiedzącymi

Uczymy, ale nie stosujemy
Minęło 20 lat. Dziś wiemy, że przemocowy charakter Szkoły, uprzedmiotowiający ucznia, nie zmienił się.
Skandynawskie sukcesy systemów
edukacyjnych nikogo z ekspertów
„dobrej zmiany” nie zainspirowały.
Dalej to nieomylna władza decyduje o tym, co ma uczeń wiedzieć oraz
gdzie szukać informacji, marginalizując rolę młodego człowieka we
współdecydowaniu o losach wspólnoty, jaką jest jego „drugi dom”.
Dyscyplinę w szkołach w dalszym
ciągu utrzymuje się wprowadzając
wewnętrzne zakazy, łamiące prawa
człowieka(!): zakaz posiadania telefonu, opuszczania klasy czy szkoły
bez opieki, a nawet przebywania na
terenie szkoły bez opieki i przed lekcjami i po nich; ubezwłasnowolnienie pełnoletnich uczniów nakazem
usprawiedliwiania
nieobecności
przez rodziców itp. Długo można wymieniać kolejne kuriozalne przepisy,
które przecież można by zastąpić mądrą rozmową nauczyciela-mentora
z młodym człowiekiem. Jednak Szkoła wciąż tkwi w standardach przełomu XIX i XX w., gdzie uczeń jest
dopiero „materiałem” na człowieka,
którego nauczyciel bezwolnie urabia.
Co gorsza, dziś Szkoła zmienia
się na drodze niezrozumiałej dla
nikogo, poza jej twórcami, rewolu-

cji strukturalnej. Wartości
demokratyczne, w nowych
podstawach programowych
obecne w znacznie okrojonym kształcie, zostały zepchnięte na dalszy plan na
rzecz wartości narodowych
i patriotycznych. Słowa: naród, rodzina, patriotyzm odmieniane
są w nich przez wszystkie przypadki. Złowrogo brzmiące dla władzy
pojęcia: wielokulturowość, antydyskryminacja, europejska tożsamość,
równość, empatia, różnorodność,
niestety wykreślono.

Wśród złych przykładów

Nauczanie o demokracji i Konstytucji jest dziś prawdziwym wyzwaniem. Jak uczyć o Trybunale Konstytucyjnym, gdy już nie funkcjonuje
on na zasadach demokratycznych?
Jak uczyć o równości praw kobiet
i mężczyzn, kiedy na ulicach protestują setki tysięcy kobiet, zmuszonych
do walki o swoją godność? Jak uczyć
o równości wyznań, kiedy w polskiej
Szkole obowiązuje jedna, „właściwa”
religia katolicka. Uprzywilejowana
w stosunku do innych, propagująca
„jedyne właściwe wartości” i determinująca funkcjonowanie szkoły,
bo wpływająca na treści kształcenia? Jak uczyć o prawach azylantów
w kraju, do którego nie wpuszcza się
kobiet i dzieci uciekających przed
wojną? Jak uczyć o równym dostępie do służby zdrowia, kiedy zdiagnozowanie choroby trwa miesiące,
a nawet lata? Jak uczyć o prawie do
rzetelnej informacji na temat działania organów władzy, kiedy media
publiczne są tubą propagandową
rządzących? Jak uczyć o prawie do
prywatności i tajemnicy korespondencji, kiedy rządzący wprowadzają
ustawy ułatwiające inwigilację obywateli oraz kontrolę ich przez aparat
władzy?
Wszystko w rękach belfrów. Inwigilacja jeszcze nie sięga zacisza
gabinetów lekcyjnych. Oby nie było
to kwestią czasu. Zawsze pozostaje
ulica...
N.P.
nauczycielka
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BLU NIERCY

W Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Sudanie za obrazę uczuć religijnych grozi
śmierć. Niemcy, Dania, Grecja, Włochy, Irlandia, Cypr i Malta to
jedyne kraje europejskie, w których
można skazywać z tego powodu, choć
rzadko się to robi. Polacy chętnie odwołują się do Art. 196 kk Kto obraża
uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej, podlega karze grzywny albo karze
pozbawiania wolności do dwóch lat.
Tak było z nazwą ulicy Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Poznaniu,
którą odczytywano z nagrania w pojazdach, jako „Baraniaka”. Radny PiS
i wiceprzewodniczący rady miasta
Michał Grześ wniósł w związku z tym
interpelację do biura Rady Miasta Poznania, dotyczącą szanowania uczuć
religijnych osób wierzących przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Z analizy Zarządu Transportu
Miejskiego w Poznaniu wynika, że
wprowadzenie odpowiednich zmian
w nazwach przystanków (na wzór
Arcybiskupa Baraniaka) kosztowałoby miasto 186 300 złotych.
Podobnie było w związku z plakatem, umieszczonym w galerii Kronika
w Bydgoszczy i towarzyszącym koncertowi czeskiej anarchistycznej grupy Guma Guar, a przedstawiającym
papieża Benedykta XVI trzymającego
w podniesionej ręce głowę homoseksualnego piosenkarza Eltona Johna.
W galerii umieszczono informację,
że niektóre prace mogą być uznane
za kontrowersyjne, jednak ich celem
nie jest obrażanie uczuć religijnych
i nie należy traktować ich dosłownie.
Nie powstrzymało to jednak Artura
Paczyny, przewodniczącego Ślaskiego Środowiska Wiernych Tradycji
Łacińskiej, od złożenia do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie obrazy uczuć
religijnych, jak również w sprawie
znieważenia głowy Państwa Watykańskiego. Także prokuratura w Pradze (gdzie Paczyna również wysłał
zawiadomienie) uznała, że postępo-

wanie grupy Guma Guar nie zawiera znamion przestępstwa, a Hanna
Suchocka, ówczesna ambasador RP
przy Stolicy Apostolskiej, poinformowała Paczynę, że w Watykanie nie
obowiązuje zasada wzajemności regulująca przestępstwo znieważenia
głowy innego państwa.

Wraz ze zniesieniem cenzury w III
Rzeczypospolitej pojawiły się spory
o to, czy można ograniczać wolność
wypowiedzi artystom. W 1997 roku
aż 64 zawiadomienia wpłynęły do
prokuratury w związku z plakatem,
na którym był ukrzyżowany aktor
reklamujący w ten sposób film „Skandalista Larry Flynt”. Wielkie awantury
wybuchały i o przygniecioną meteorytem rzeźbę Jana Pawła II, wystawioną w warszawskiej Zachęcie,
i o pracę Doroty Nieznalskiej, która
ukrzyżowanym penisem skomentowała cierpiących na siłowni mężczyzn.
W latach 1999-2014 policja
wszczynała średnio ponad 48 postępowań rocznie w sprawie obrażania
uczuć religijnych.
Nowa władza takimi statystykami
się nie chwali, toteż brak publikacji
danych za ubiegły rok w związku
z postępowaniami o obrazę uczuć
religijnych. W 2015 roku ogromne kontrowersje wzbudził spektakl
w Teatrze Polskim we Wrocławiu pt.
„Śmierć i dziewczyna”. Pod teatrem
protestowała Krucjata Różańcowa
i członkowie ONR. Erotyczny afisz, na
skutek masowych zgłoszeń, ocenzurował FB. W zamierzeniach autorów
sztuki wszystko udało się znakomicie, bowiem prowokacja artystyczna
była jednym z kluczowych aspektów przedstawienia. Nikt jednak nie
przypuszczał, że prowokacja artystyczna przekształci się w prowokację polityczną. W sprawie spektaklu
interweniował sam minister kultury,
Piotr Gliński, który osobiście sztuki
nie widział, ale uległ zapewnieniom
środowisk katolickich, iż sztuka jest
„niemoralna”. Rykoszetem wróciły
pytania o przestrzeń publiczną, publiczne instytucje i o to, jak mają nam

one służyć. Czy mają być zarządzane
zgodnie z dyktaturą większości? Czy
też z uwzględnieniem różnorodności
społeczeństwa?
Obecnie z tymi samymi pytaniami
borykamy się w związku z premierą
sztuki „Klątwa” chorwackiego reżysera Olivera Frljicia wystawionej
na deskach Teatru Powszechnego.
Jedni uważają, że spektakl to ważny
głos w polskiej debacie publicznej;
diagnoza tego, co się dzieje z religią
we wspólnocie, która tę religię skrajnie upolitycznia. Inni – jak Dominik
Tarczyński, poseł PiS, który złożył
w związku ze spektaklem zawiadomienie do prokuratury – że w sztuce chodzi tylko i wyłącznie o obrazę
uczuć religijnych.
A przecież powinniśmy solidarnie
deklarować, że będziemy bronić wolności wypowiedzi każdego, niezależnie do jego zapatrywań politycznych.
W III RP pod rządami PiS następuje
jednak powolne odejście od wolności
słowa i wolności ekspresji artystycznej, czyli wartości, które stoją u podstaw zachodniej demokracji liberalnej. Czy ta zmiana, która zrodziła się
już w sercach i umysłach ludzi, wpłynie na system prawa w Polsce? Czy
wolność artystyczna zostanie ograniczona? Czy zostaniemy skazani jedynie na bezmyślny konsumpcjonizm
w sztuce, która nie będzie już wytrącała nas z toku powierzchownego
myślenia? Czy, aby obejrzeć ambitną
sztukę, film, przeczytać kontrowersyjna książkę, będziemy musieli znowu posiłkować się drugim, ukrytym,
niezależnym obiegiem sztuki, tak jak
to było w czasach stanu wojennego? Prosimy, aby poświęcili Państwo
tym zagadnieniom chwilę refleksji
i włączyli się do debaty publicznej
na temat roli i zadań współczesnej
sztuki. Od tego bowiem zależy co i jak
będziemy oglądać w telewizji, kinie,
na deskach teatru. I czy wzmożona
aktywność moralna posłów PiSu nie
zablokuje nam dostępu do ważnych,
choć kontrowersyjnych utworów.
DWŻ
Na podstawie: Mirosław Wlekły, Zgorszenie polskie [w:] Obrażenia. Pobici z Polską
(praca zbiorowa), Wielka Litera, Warszawa 2016.
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Jeśli tylko jedną osobę uda się odtruć,
LUDZIE
to jest to gra warta świeczki
wywiad z Jackiem Różyckim

DEKODER: Powinienem rozpocząć pytaniem: jak zaczęła się
Twoja przygoda z KOD-em… Dla
Ciebie odpowiedniejsze będzie
inne: dlaczego krzyczałeś na swój
telewizor i w którym momencie
postanowiłeś z tym skończyć?
JACEK RÓŻYCKI: Nigdy nie przestałem. Zmieniłem telewizor. A poważnie – masa krytyczna została
przekroczona w dniu "ułaskawienia"
Mariusza Kamińskiego, czyli chwilę
po wyborach. Początkowo stwierdziłem: ok, chcieliście, to macie. Ja będę
czytać więcej książek i się wyłączam
(i telewizor). Nigdy jednak nie przypuszczałem, że oni będą robić takie
rzeczy. A to było dopiero preludium...
W tym samym mniej więcej czasie
powstał na Facebooku KOD. Po tygodniu postanowiłem sprawdzić, co
to takiego. Zobaczyłem wiadomość
o spotkaniu w Opolu. Poszedłem
i zostałem w nim do dziś.
Służysz KOD-owi swoją wiedzą
prawniczą. Jakie potrzeby prawne
są najpilniejsze w stowarzyszeniu?
Na szczeblu krajowym początkowo chodziło najczęściej o kwestie
związane z ochroną dóbr osobistych
Koderek i Koderów. Wbrew pozorom, wówczas obrażano nas częściej.
Potem pojawiły się kwestie prawnoorganizacyjne. Natomiast w regionie
mogłem sobie pofolgować szerzej,
tłumacząc skomplikowaną materię konstytucyjną na naszych coraz
częstszych spotkaniach. Poczułem,
że to jest to, że tak należy. Skąd ludzie mają czerpać, u licha, wiedzę
prawniczą? Dotarła do mnie skala
edukacyjnych zaniedbań ostatnich
25 lat. Staram się to jakoś naprawiać.
Rozmawiasz z ludźmi podczas
różnych ulicznych akcji. Jak reagują
oponenci, spotykając się ze specjalistyczną wiedzą np. dotyczącą sytuacji Trybunału Konstytucyjnego?
Oponenci niestety reagują agresją
słowną. Sytuacja jest o tyle groteskowa, że po drugiej stronie naprawdę

nie ma merytorycznych argumentów, jakichkolwiek. Są bezrefleksyjnie powtarzane kłamstwa, które sączy codziennie ludziom ze szklanego
ekranu reżimowa telewizja. I ona robi
najczarniejszą robotę - uwiarygadnia
sobą samą te wszystkie brednie. Bazuje na wspomnianej już powszechnej niewiedzy. Efekt jest taki, że nie
istnieje pole do rozmowy. Są argumenty kontra agresywna propaganda czy negatywny autorytet pt. ale w
telewizji mówią to i to. I nie pogadasz.
Czy ma więc sens rozmawianie
z nimi, przekonywanie ich?
Uważam, że tak, ponieważ istnieją ludzie, którzy potrafią docierać. Wiem, bo widziałem. Ja tego
nie umiem, szybko się zniechęcam,
wzrasta mi ciśnienie i kończy się
to przysłowiowym wgnieceniem
rozmówcy w ziemię. A przecież nie
o to chodzi. Innymi słowy, jest masa
cierpliwych ludzi, którzy trafiają na
poziomie emocji. I to działa. Dodam
jeszcze, że każda droga jest dobra.
Jeśli nawet tylko jedną osobę uda się
odtruć, to jest to gra warta świeczki.
Jak z perspektywy środowiska prawniczego postrzegany jest
KOD? Czy wspieranie go jest uważane za deklarację polityczną?
Tak, jest jednoznacznie postrzegane jako deklaracja. Trafnie. Bo to
jest opór przeciwko złej władzy. Co
oczywiste – politycznej. A „polityka”,
jest to niestety w naszym kraju słowo
o pejoratywnym wydźwięku. Stąd
też wizerunkowo nie jest dobrze, że
KOD jest kojarzony z polityką. Ale
taka jest rzeczywistość i ostatecznie
doszedłem do wniosku, że można ją
kontestować albo podjąć próbę odkłamania. Wybrałem tę drugą opcję.
PiS uderza w kolejne demokratyczne instytucje państwa: TK, RPO,
KRS, Sąd Najwyższy. W obliczu tych
ataków, co poradziłbyś Pierwszej
Prezes SN, Małgorzacie Gersdorf?
Ojej... Siły i wytrwałości. Merytorycznie jestem "za mały", by ra-

KODU

dzić prof. Gersdorf. Myślę,
że trafnie i obrazowo na ten temat
wypowiedział się prof. Marcin Matczak podczas niedawnej katowickiej
konferencji "Sędzia a Konstytucja".
Porównał obecną sytuację do gry
w szachy z kimś, kto notorycznie łamie podstawowe reguły tej gry; dostawia figury, zmienia piony w królowe etc. Mówiąc krótko: nie da się
w takich warunkach wygrać. Prof.
Matczak zaproponował więc odejście od stołu… do drugiej szachownicy. I rozpoczęcie całkiem nowej gry.
Prezes Gersdorf była na tej sali.
Jeździłeś sporo za granicę, pracowałeś tam, mieszkałeś. Teraz
swoimi wypowiedziami mocno
wspierasz Unię. Dlaczego konsekwentnie bronisz Wspólnoty?
Nie ma innej drogi, jeśli chcemy
wszyscy zwiedzać, a nie walczyć.
Integracja albo eksterminacja – tu
jest proste „albo-albo”. Wojna ma się
zwyczajnie nie opłacać! Bo inaczej
mogą zginąć miliony. Współuzależniamy się więc finansowo, mieszamy,
zawieramy przyjaźnie, czasem internacjonalne związki. Nie jesteśmy narodowo suwerenni, tylko jesteśmy
obywatelami Europy. Takiej przyszłości chcę. Uważam ją za świetną.
Paweł Brol

Jacek Różycki – Z-ca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Praw
i Wolności Obywatelskich przy ORA
w Opolu, Członek Komisji Praw Człowieka przy NRA w Warszawie, KOD Opolskie
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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.

			(13)
Mój kot wychylił się z barku z triumfalnym okrzykiem: – Huraaaa! Wstałem
z kolan! Jak dumna Polska na ostatnim
szczycie w Brukseli!
Nagle na łebku futrzaka dostrzegłem
ogromnego guza. – A ten guz, Ty mój
bohaterze, to z czego?
– Zbyt dynamicznie z tych kolan wstałem i nie spostrzegłem, że nad łebkiem miałem górną półkę.
– To podobnie jak Polska – stwierdziłem.
Futrzak nalał sobie miseczkę czegoś mocniejszego.
Podumał chwilę i rzekł.
– Nie rozumiem. Jak premier Szydło nabiła guza Polsce, to
cała ekipa rządowo-parlamentarna witała ją naręczem
kwiatów, a jak ja nabiłem guza sobie, to nikt nie przywitał
mnie nawet butelką!
– Kotku, bo dzięki bohaterstwu pani premier Ty odzyskałeś podmiotowość. A co pani premier zawdzięcza Tobie lub innemu kotu?
Futrzak znów sobie nalał. Wypił. I znów nalał. I znów.
Wreszcie zawołał.
– Zawdzięcza nam zdrowie! Czy widziałeś kota, który
pierdolnąłby w rządową limuzynę cinquecentem?
m

Wypadki Beaty S.
Jeździ w specjalnej kolumnie z obstawą kilka razy dzienne. Zawsze w hałasie klaksonów i na niebieskich światłach ostrzegawczych, zgodnie z instrukcją head. Hałas
nie pozwala jej rozmawiać przez komórę z Naczelnikiem. I raptem, kiedy jedzie do swojej wioski doznaje
zaniku kontaktu z rzeczywistością i już nie pamięta – był
hałas, czy też panowała błoga cisza i spokój?
***

Rzymski kolor żakietu
Beata S. stoi przed szafą z żakietami. Jaki kolor dobrać
na chwilę triumfu? Unia uległa przed siłą dobrej zmiany i uznała duchowe przywództwo Kraju nad Wisłą, jak
mówi Naczelnik. Szary i buraczek już nosiłam, granat
jest zbyt szkolny, a kremowa biel nie pasuje do zdrowej
karnacji. Może żółty – kolor radości i zdrady? Tak czy
owak będzie mnie widać.
P

Kaczka w
buraczkach

Drugi miesiąc z rzędu Kaczka wędruje do Naczelnego
Prezesa Polski, który wg naszych czytelników odpowiada najbardziej za kompromitację rządu w trakcie niedawnego szczytu w Brukseli. Przeciw reelekcji Donalda
Tuska Polska głosowała samotnie, zgłaszając niepoważną i z nikim niekonsultowaną kandydaturę własną. Sama
klęska dyplomatyczna to jedno, jednak zachowanie Jarosława Kaczyńskiego po niej to drugie. Po pierwsze ogłosił on, że tak naprawdę porażka 1:27 to sukces. Po drugie postanowił odegrać szopkę z powitaniem Premier na
lotnisku w stylu witania delegacji radzieckich w czasach
PRL. Teatralne gesty i naręcza kwiatów miały przysłonić
kompletną niemoc polskiej dyplomacji.
Trzy osoby, które otrzymają od nas nagrody-niespodzianki ogłosimy na naszym fanpejdżu na Facebooku.
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