
Podczas składania 
tego numeru w Toru-
niu obradował I Kra-

jowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony 
Demokracji. Zebrani tam 27-28 maja De-
legaci 16 regionów wybierali władze Sto-
warzyszenia I kadencji, oceniali pracę do-
tychczasowego Zarządu i ustalali program 
oraz plan działania KOD na najbliższy czas.

Dla większości mediów najważniej-
szą informacją był fakt wycofania się  
w ostatniej chwili, z boju o funkcję prze-
wodniczącego Zarządu Głównego, Ma-
teusza Kijowskiego i wybór jego kon-
trkandydata – Krzysztofa Łozińskiego. 
Oficjalnym powodem rezygnacji Mateusza 
było stwierdzenie, że Zjazd przyjął „nie-
prawidłowe sprawozdanie finansowe za 
rok 2016”. Przyczyna była prawdopodob-
nie inna – „szable” obydwaj kandydaci 
mogli policzyć już przy wyborze przewod-
niczącego prezydium, które miało popro-
wadzić obrady. Kandydat rekomendowany 
przez Kijowskiego uzyskał 38 głosów, na-
tomiast jego kontrkandydatka – 130.

Podziały w KOD są faktem, a dość burzli-
wy przebieg obrad ich odzwierciedleniem. 
Niemniej demokratyczny mandat nowych 
władz Stowarzyszenia daje nadzieję na od-
budowanie tak potrzebnego społecznego 
zaufania i ponowne wzmożenie aktywno-
ści KOD w przestrzeni publicznej.

Delegat nr 108

Morderstwo 
w Opo l u

Jackowi Kurskiemu udała się 
rzecz niebywała. Tak skutecznie 
przywołał duszny klimat stanu 
wojennego, że nie będzie 54. Kra-
jowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. Dlaczego? Bo zaśpiewać 
dziś w Opolu to byłoby tak, jak-
by wystąpić w stanie wojennym  
w reżimowych mediach. TVP po-
szło o krok za daleko, i strzeliło so-
bie w stopę.  

Jak do tego doszło? Najpierw 
Jacek Kurski próbował zablokować  
– na planowanym, jubileuszowym 
koncercie Maryli Rodowicz w Opo-
lu – występ Kayah, podobno z ko-
mentarzem w stylu: „po moim tru-
pie”. Dlatego, że artystkę widuje się 
na marszach KODu, gdzie Kayah 
przemawia publicznie, i wspie-
rająco. I chociaż TVP ostatecznie 
uznała, że Rodowicz może (sic!) 
zapraszać, kogo chce, to Kayah 
rozpoczęła bojkot Opola. Po niej 
solidarnie wycofała się Katarzyna 
Nosowska, a wreszcie i sama Mary-
la, przez wzgląd na atmosferę i ma-
jąc też ku temu poważne powody 
osobiste (śmierć mamy). Wkrótce 
dołączyło do nich kolejnych kil-
kudziesięciu artystów. Prezydent 
Opola Arkadiusz Wiśniewski w re-
akcji na wydarzenia wypowiedział 
TVP umowę dotyczącą organizacji 

festiwalu, bo na placu boju ostali 
się tylko Jan Pietrzak i Zenon Mar-
tyniuk, a może – jak żartowano – 
sam Kurski, chłopak z gitarą.

Opolski koncert w całej swej 
historii nie odbył się tylko raz,  
w 1982 r., w apogeum stanu wo-
jennego, za sprawą decyzji Jaruzel-
skiego. Teraz Kurski przez własną 
arogancję do generała dołączył. 
Bo toporna propaganda to jedno, 

szepczą na korytarzach przy Wo-
ronicza, ale żeby zrazić artystów, 
którzy od polityki uciekali? Kurski 
nie przypuszczał, że okażą się tak 
solidarni. Nieomal stracił przy tym 
posadę szefa TVP, ale uratował go 
Kaczyński. Prezes jest przekonany, 
że afera wokół Opola była zapla-
nowaną prowokacją, wymierzoną  
w PiS – donoszą z Nowogrodzkiej. 
Na pobojowisku został więc tyl-
ko jeden trup. Opole. Na pierwszy 
rzut oka. Jednak chodzi o coś wię-
cej. Póki szło o teatry, gdańskie 
MIIWŚ, i awantury wokół „Klątwy”  
– kulturę dla niszowego widza – na 
te straty dało się przymykać oczy. 
Ale Opole było dla wszystkich. 
Może Suweren zauważy wreszcie, 
że swoboda artystyczna w dzisiej-
szej Polsce została bestialsko za-
mordowana.
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DEKODER: Dobry wynik Zielo-
nych w Holandii, w Austrii "Zielo-
ny" prezydent, nawet we Wrocła-
wiu sondaż daje duże poparcie dla 
Małgorzaty Tracz – czy bycie "le-
wakiem" przestanie być obelgą? 
Czy fala prawicowych populizmów 
będzie opadać?

Bardzo mnie ucieszył pięciopro-
centowy wynik Małgorzaty Tracz  
w sondażu prezydenckim we Wro-
cławiu. To dopiero pierwsze badanie, 
jestem przekonany, że za półtora roku 
nasza współprzewodnicząca – o ile 
zdecyduje się startować – będzie mia-
ła znacznie lepszy wynik. Bo zielone 
rośnie! I w Polsce, i na świecie. Zielo-
ni w Europie – w Austrii, czy ostatnio  
w Holandii – pokazują, że są tą siłą, 
która potrafi skutecznie przeciwsta-
wiać się prymitywnym demagogom, 
prawicowym populistom i faszyzują-
cym nacjonalistom. Nasza – Zielonych 
– polityka jest zarazem praktyczna  
i wizjonerska. Wierzymy, że możliwe 
jest społeczeństwo, które szanuje róż-
nice, dąży do pokoju, tworzy prawdzi-
wą demokrację, sprzeciwia się nierów-
nościom, a przede wszystkim szanuje 
naturę i przyszłe pokolenia – napisali-
śmy w przyjętej niedawno na wielkim 
zjeździe europejskich i światowych 
Zielonych „Deklaracji Liverpoolskiej”. 
To trafia do ludzi!

Czy ten zbiorowy wysiłek de-
mokratycznych i progresywnych sił 
całego świata zdoła powstrzymać 
falę prawicowych populizmów? Nie 
wiem. Ale wiem, że musimy zrobić 
wszystko by tę falę zatrzymać. Wie-
rzę, że nam się to uda.

Politycy działający w partiach 
stają się obecnie "politykami eta-
towymi", zamkniętą kastą, która 
walczy między sobą o "tort" wła-
dzy i pieniędzy, a nie angażuje re-
alnie obywateli. Czy Zieloni mają 
na to receptę?

Może to Was zdziwi, ale ja mam 

o politykach lepsze zdanie niż chyba 
większość społeczeństwa. A na pewno 
nie jestem jeszcze „etatowym polity-
kiem”, bo mój flirt z polityką zaczął się 
ledwie półtora roku temu. Niemniej 
trzeba pamiętać, że Polska ma jeden  
z najniższych w Europie poziom za-
ufania społecznego, co bardzo utrud-
nia jakiekolwiek działanie – to zresztą 
nie zmienia się od dziesięcioleci. Dla-
tego nigdy nie przyłączam się do krzy-
ków, że wszyscy politycy to oszuści  
i złodzieje. Bo to tylko napędza wybor-
ców demagogom i populistom. Oczy-
wiście jest wśród polityków mnóstwo 
szui, kanciarzy i przygłupów. Tak się 
jakoś jednak dziwnie składa, że ja ra-
czej znam tych uczciwych, rzetelnych 
i ciężko pracujących – z różnych poli-
tycznych opcji.

Nie jest dla mnie problemem eta-
towy polityk, tylko polityk pozba-
wiony społecznej kontroli.

Zieloni, jak chyba żadne inne 
partie w Europie, współpracują 
ściśle ze swoimi odpowiednikami  
z innych krajów. Czy widzicie szan-
se w realnym horyzoncie czaso-
wym na powstanie partii ponadna-
rodowych, europejskich?

Rzeczywiście czujemy się częścią 
wielkiej europejskiej Zielonej rodziny. 
W tej chwili w skład European Green 
Party wchodzi 40 partii, w Parlamen-
cie Europejskim mamy 50 deputo-
wanych. Osobiście czuję się więc już 
teraz członkiem partii ogólnoeuro-
pejskiej – wykraczającej nawet poza 
granice Unii. Natomiast w samej UE 
były już różne próby tworzenia jed-
nolitych partii europejskich. Na ra-
zie niezbyt udane, ale możliwe, że 
jest to pieśń przyszłości. Jeżeli Unia 
Europejska ma przetrwać, jako soli-
darny związek państw i obywateli, 
to jej siła musi pochodzić z poczucia 
pana Kowalskiego, pana Müllera, czy 
pani González, że są dobrze repre-
zentowani i że mają wpływ na to, co 

dzieje się w Brukseli czy Strasbur-
gu. Europejskie partie ponadnaro-
dowe mogą tu być zapewne jednym  
z kroków we właściwym kierunku.

Czy Zieloni myślą już o wybo-
rach do Sejmu i Senatu? Będzie 
nowy sojusz z innymi partiami, czy 
samodzielny start w wyborach?

Przed wyborami parlamentarny-
mi są jeszcze wybory europejskie, 
a jeszcze wcześniej samorządowe. 
To one określą kształt naszego star-
tu w wyborach parlamentarnych. 
Mamy ambitny scenariusz „3-5-7”. 
Trzy procent jesienią 2018 w wy-
borach do sejmików wojewódzkich, 
pięć procent – wiosną 2019 w wy-
borach do Parlamentu Europejskie-
go, siedem procent – jesienią 2019  
w wyborach do Sejmu. Ta strategia 
zakłada start samodzielny. W żad-
nym jednak wypadku nie wyklucza-
my zawierania ewentualnych po-
rozumień wyborczych czy koalicji,  
o ile będzie to korzystne dla nas i dla 
naszych potencjalnych partnerów. 
Nie można też wykluczyć, że PiS do-
kona takich zamachów na ordynacje 
wyborcze, że budowanie szerszych 
koalicji stanie się koniecznością. 

Czy powstanie partii Razem nie 
utrudniło jednoczenia się środo-
wisk lewicowych?

Ja, gdy słyszę jakąkolwiek dysku-
sję o „jednoczeniu lewicy”, to albo 
umieram z nudów, albo ze śmiechu. 
Międlenie tego tematu od lat nie po-
suwa sprawy ani o krok. W tym sen-
sie powstanie partii Razem niewiele 
zmieniło. Poza oczywiście tym, że 
gdyby Razem dwa lata temu nie po-
wstała, to jakaś lewica by w obecnym 
Sejmie była. Możliwe, że taka sejmo-
wa opozycja potrafiłaby przeciwsta-
wiać się rządom PiS skuteczniej niż 
obecna ograniczona tylko do centro-
prawicy i prawicy.

Polityka Partii Razem, która  

Wycinka drzew to też 
krzywda ludzka

Rozmowa z Markiem Kossakowskim, jednym z liderów partii Zielonych
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z wielką konsekwencją chce być 
osobno i przedstawia się jako jedyna 
siła „prawdziwie lewicowa” oczywi-
ście ewentualnych wspólnych dzia-
łań na polskiej lewicy nie ułatwia. Ale 
szanuję ten ich konsekwentny wybór, 
choć czasem mówię – może nieco zło-
śliwie – że to jest strategia „jak zdobyć 
władzę w zaledwie 50 lat”.

Niemniej na poziomie lokalnym 
nasza współpraca z Partią Razem 
układa się nieźle, może o tym świad-
czyć chociażby niedawna Deklara-
cja Wrocławska o wspólnym starcie  
w wyborach do Rady Miejskiej. My-
ślę, że takich porozumień – także w 
szerszych składach – będzie więcej.

Czy parytet we władzach Zie-
lonych i współprzewodniczenie 
partii przez kobietę i mężczyznę 
to tylko symboliczny gest, czy też 
to się przekłada realnie na inne 
funkcjonowanie partii?

Przekłada się! Parytet w naszej 
partii to nie ideologiczna fanaberia, 
nie kwiatek do kożucha, czy symbo-
liczny gest - to głęboko zakotwiczo-
ny w naszej świadomości sposób 
funkcjonowania. Jesteśmy pierwszą 
polską partią polityczną, która zde-
cydowała się na takie rozwiązanie  
i bardzo je sobie chwalimy.

Poza tym dwuosobowe kierow-
nictwo, to bardzo praktyczny i sku-
tecznie działający kompromis między 
sprawnością zarządzania jednooso-
bowego a rozwagą kolektywnego.

Jest też taki wymiar zwyczajny 
ludzki – dobra jest świadomość, że 
gdy jesteś zmęczony, czy zniechęco-
ny, możesz liczyć na tę drugą osobę.

Był Pan działaczem opozycji  
w PRL. Czy obecna opozycja jest 
do niej podobna?

Tak! To ciągle w znacznej mierze 
ci sami ludzie… Przepraszam za ten 
smutny żart. Niestety nie udało nam 
się przekazać młodszym naszej po-
trzeby społecznej aktywności i po-
czucia obywatelskiego obowiązku 
sprzeciwiania się złu.

Na poważnie: trudno jest porów-
nywać opozycję działającą w systemie 
prawie autorytarnym z tą działającą 
w systemie prawie demokratycznym.

Jest też jedna bardzo ważna róż-

nica – nam nie groził wówczas udział 
we władzy… Może to właśnie dlatego 
potrafiliśmy być ze sobą solidarni.

A wydarzenia ostatniego półtora 
roku nasuwają mi jeszcze jedno po-
równanie. Mamy w tej chwili do czy-
nienia z kryzysem i zniechęceniem. 
Na demonstracje przychodzi coraz 
mniej osób, strasznie trudno jest wy-
ciągnąć ludzi na ulice, nie mówiąc już 
o poważniejszym zaangażowaniu. 
A my przerabialiśmy już to w stanie 
wojennym, gdy „dziesięciomilionowy 
związek” stopniał nam w ciągu jednej 
nocy do kilku tysięcy aktywnych osób. 
Łatwo nie było… W końcu wygraliśmy 
– ale nie dzięki swojej sile, tylko dzięki 
sumie błędów przeciwnika i sprzyja-
jącym okolicznościom zewnętrznym. 
Dziś też musimy mieć wizję Polski po 
zwycięstwie nad tym towarzystwem, 
które niszczy nasz kraj, ale też skrzęt-
nie wykorzystywać każdy ich błąd  
i każdą nadarzającą się okoliczność.

Podczas rządów PiS zadziało 
się wiele złego dla naszego śro-
dowiska naturalnego. Co, w Pana 
opinii, jest najgorsze?

Lekceważenie zmian klimatu wy-
nikające – moim zdaniem – z dwóch 
rzeczy: po pierwsze z paranoicznej 
wizji, że antropogeniczne zmiany 
klimatu to wymysł światowego le-
wactwa i że każdy Prawdziwy Polak 
nie powinien w nie wierzyć, choćby 
mu coraz częściej powodzie zatapia-

ły dom, wichry zrywały dach, 
a nawalne deszcze zalewały 
ulice i piwnice. I po drugie 
– lekceważenie nadciągają-
cej klimatycznej katastrofy 
wynikającej z działania wę-
glowego lobby, które przeko-
nuje, że naszego „narodowe-
go skarbu” powinniśmy bronić jak 
niepodległości, choćby to nie miało 
ekonomicznego sensu i działo się ze 
szkodą dla nas i naszych dzieci. No 
i te drzewa. Drzewa i ludzie, bo ta 
wycinka, którą uruchomił minister 
Jan Szyszko to nie tylko krzywdzenie 
drzew, to krzywdzenie ludzi.

Byłem niedawno na ulicy Stalowej 
w Warszawie, parę godzin po wycię-
ciu tam kilkudziesięciu drzew. Ponury 
widok. Zdewastowana ziemia. Miesz-
kańcy pokazali mi film z tego miej-
sca sprzed roku: zielono, kolorowo, 
sąsiedzki piknik, ludzie rozmawiają 
ze sobą, tańczą, jakaś para się całuje. 
Zdewastowano tu nie tylko drzewa, 
lecz cały społeczny krajobraz.

Czy Zieloni planują jakieś bar-
dziej radykalne działania w związ-
ku z wycinką Puszczy Białowie-
skiej i niszczeniem środowiska 
naturalnego przez obecny rząd?

Nie będziemy przykuwać się do 
drzew, choć są w mojej partii ludzie, 
którzy to robili dziesięć lat temu, gdy 
minister Szyszko chciał zniszczyć do-
linę Rospudy. Jako partia polityczna 
stawiamy bardziej na konsekwent-
ne działania polityczne, choć jest to 
trudniejsze i mniej widowiskowe. 
Ponad rok temu proponowaliśmy już 
posłankom i posłom PO i .Nowocze-
snej, by złożyli przygotowany przez 
nas wniosek o dymisję ministra 
Szyszki, zbieraliśmy podpisy pod pe-
tycją do premier Szydło o odwołanie 
tego szkodnika. Bardzo ważne są też 
działania międzynarodowe - przez 
cały czas za pośrednictwem naszych 
zielonych europrzyjaciół pilnujemy, 
by sprawa była głośna w Brukseli  
i w Strasburgu. 

Musimy ciągle o tym mówić, bo 
Jan Szyszko bardzo aktywnie stara 
się przekonywać europejskich poli-
tyków, że jest największym przyja-
cielem lasów i żubrów.

DWŻ

Marek Kossakowski – w PRL działacz 
demokratycznej opozycji, dziennikarz 
(pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, 
„Rzeczpospolitej” i „Dzienniku”), poli-
tyk Partii Zielonych, gdzie od 2016 jest 
współprzewodniczącym wraz z Małgo-
rzatą Tracz. Fot. Wikipedia
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„Żeby było tak jak było”… 
wyłuszcza swój pomysł na 

Polskę tytułowy bohater „Ucha pre-
zesa” i nic chyba lepiej nie ilustruje 
jego słów niż mająca wejść w życie od 
września reforma edukacyjna firmo-
wana przez minister Zalewską. I choć 
hasło to streszcza (po odlaniu wody), 
niemal całą argumentację MEN na 
rzecz kontrowersyjnego projektu, 
trudno odmówić mu pewnego nostal-
gicznego uroku. W połączeniu z fata-
listycznym zaśpiewem o niemożno-
ści zejścia z raz obranego kursu, ma 
efekt znieczulająco – hipnotyzujący, 
odwracając uwagę od nadciągającej 
katastrofy i kierując ją w stronę siel-
skiego, anielskiego dzieciństwa, kiedy 
wszystko przecież musiało być lepsze 
niż dzisiaj. 

A zgiń, przepadnij, maro nieczysta! 
Odczynianie uroków warto rozpocząć 
od przypomnienia sobie, jak było w 
rzeczywistości i dlaczego z tego po-
ciągu wysiedliśmy. Aby następnie za-
dać sobie pytanie, czy na pewno chce-
my do niego z powrotem wsiadać. 

Tajemnicza ósma klasa
Mój rocznik jako jeden z pierw-

szych pomaszerował do podstawów-
ki liczącej nie siedem, lecz osiem klas 
i odkąd pamiętam, ta bonusowa ósma 
klasa wciśnięta na siłę w dotychczaso-
wy model 7+4 uwierała niczym przy-
słowiowy gwóźdź w bucie. Pojawiła 
się w naszym systemie edukacyjnym 
z powodów, których faktyczną naturę 
spowijał woal tajemnicy. Mówiło się 
nieoficjalnie, że był to pierwszy krok 
do przebudowania polskiej oświaty 
na wzór radzieckiej „dziesięciolatki”. 
Kolejne kroki nigdy jednak nie zosta-
ły wykonane i tak oto pierwsza po-
wojenna reforma edukacyjna stanęła 
w „rozkroku”, który do dziś nam się 
czkawką odbija. W szkole średniej na 
cały rok zagościli młodzi ludzie nie 
posiadający wprawdzie świadectwa 
dojrzałości, za to mający dowód oso-
bisty w kieszeni. Formalnie dorośli, 
nie podlegający restrykcjom obowią-
zującym małoletnich, przysporzyli 

wychowawcom i dyrektorom niejed-
nego siwego włosa. 

Najbardziej jednak zaciążyła pod-
stawówkom, borykającym się z i tak 
zbyt wielką rozpiętością uczniow-
skiego wieku. Programowo nigdy nie 
zdefiniowana do końca, dedykowana 
powtórkom (tego, co już było), stała 
się miejscem, z którego co ambitniej-
si uczniowie chętnie by zwiali, gdyby 
mieli dokąd. Transformacja ustrojo-
wa przyniosła rozluźnienie edukacyj-
nego gorsetu na lata przed reformą 
ministra Handkego. Renomowane li-
cea zaczęły tworzyć profilowane kla-
sy „zerowe”, do których rekrutowano 
uczniów po 7 klasie SP. Potem nastąpił 
wysyp gimnazjów społecznych. Mia-
łam ogromną przyjemność współ-
tworzyć pierwszą taką placówkę na 
terenie Wrocławia. Zainteresowanie 
uczniów było ogromne, a gimnazjum 
funkcjonuje do dziś i jest znane z wy-
sokiego poziomu nauczania. 

Gimnazja zbędnym luksusem?
Warto pamiętać, że skrócenie szko-

ły podstawowej i wprowadzenie gim-
nazjów publicznych nie było koncep-
tem przywiezionym w ministerialnej 
teczce, ale  odpowiedzią na oddolną, 
społeczną potrzebę. Odpowiedzią od-
ważną, niewolną od ryzyka i mającą, 
jak każda duża reforma, swoją cenę. 
Z perspektywy 18 lat można jednak 
śmiało powiedzieć, że udaną i to bar-
dzo, co potwierdzają prowadzone  
w Polsce od 2000 roku międzynaro-
dowe testy PISA, badające umiejętno-
ści piętnastolatków. Z europejskiego 
„ogona” nasi uczniowie awansowali  
w ciągu ostatnich kilkunastu lat do ści-
słej czołówki. Jest to największy pre-
zent, jaki III RP podarowała polskim 
dzieciom. Wszystkim, nie tylko tym  
z wielkich miast i mocnych ośrodków 

akademickich. Prezent, będący w opi-
nii obecnego rządu, zbytecznym luk-
susem. Tak, jestem przekonana, że za 
szczytnymi hasłami rządzących stoi 
w rzeczywistości zwykła, prostac-
ka, pozbawiona jakiejkolwiek finezji 
oszczędność. Nauka będzie krótsza, 
dzieci bardziej ekonomicznie „upako-
wane”, jeden nauczyciel obsłuży wię-
cej roczników… a przy okazji okroi 
się pod różnymi pretekstami nakłady, 
od subwencji edukacyjnej poczyna-
jąc, a na nauczycielskich zarobkach 
kończąc. Kosztowne projekty trzeba  
z czegoś finansować, a w rządowej ka-
sie się nie przelewa. 

Czy wolno nam milczeć?
Osobiście od dawna jestem poza 

oświatą publiczną, prowadząc sieć 
placówek, nastawionych na rozwi-
janie matematycznego potencjału  
u młodzieży i dzieci, w tym najmłod-
szych. Nie narzekam na brak ko-
niunktury i biorąc pod uwagę wyłącz-
nie swój interes, powinnam siedzieć 
cicho i zacierać ręce. Ale nie siedzę ci-
cho, ponieważ jestem przede wszyst-
kim nauczycielką, mamą i babcią,  
a zapowiadana reforma – jestem  
o tym przekonana – uderzy w polski 
system edukacyjny, w nasze dzieci  
i wnuki mocniej i będzie nas koszto-
wać więcej, niż jakiekolwiek wcze-
śniejsze działania. 

Będzie to najbardziej dewastujący 
i jeden z najtrudniejszych do odwró-
cenia efektów „dobrej zmiany”. Trze-
ba ją zatrzymać teraz, zanim poczyni 
trudne do odrobienia szkody. Wbrew 
twierdzeniom pani premier, nie jest 
za późno ani na referendum, którego 
żąda 910 tys. obywateli, ani na zmia-
nę lub nowelizację ustawy. Jeżeli mia-
łoby być za późno na wycofanie refor-
my, która jeszcze nie weszła w życie, 
to jest tym bardziej za późno na likwi-
dowanie gimnazjów, które istnieją  
i działają od 18 lat. 

Małgorzata Dobrowolska 
wrocławska matematyczka, 

dziennikarka i tłumaczka. 
http://www.earlymath.pl/

JUŻ JEST ZA PÓŹNO? NIE JEST!
Walec miażdżący polską oświatę można i trzeba zatrzymać



Numer 6 (16) | czerwiec 2017 5      

Przewidywanie wyników sondaży 
poparcia partii politycznych jest jak 
zastanawianie się czy David Hassel-
hoff wróci do „Słonecznego Patrolu”. 
Niby znamy odpowiedź, ale zawsze 
istnieje ryzyko błędu statystycznego 
czy w ogóle pomyłki. Tym bardziej, je-
śli od kilku miesięcy dwie partie to się 
prześcigają, to jedna z nich się oddala 
niczym podczas wytrawnego wyścigu 
Formuły 1.

Przesadą byłoby pisać, że od po-
czątku swojego władztwa Prawo  
i Sprawiedliwość miażdżyło konku-
rencję, bo biorąc pod uwagę począ-
tek rządów Platformy Obywatelskiej 
w 2007 roku, którą popierało ponad 
40 proc. wyborców, obecne wyniki 
nie uzyskują pole position. Sondaże 
sprzed kilku i kilkunastu miesięcy ra-
czej obnażały słabość opozycji, która 
nie potrafiła wybić się ponad zadowa-
lający próg. Dlatego jeszcze 6 marca 
b.r. aktualni rządzący według respon-
dentów Instytutu Badań Rynkowych  
i Społecznych cieszyli się 32-proc. po-
parciem, z kolei ugrupowanie Grzego-
rza Schetyny było daleko w tyle – o 14 
oczek niżej, co notabene nie przyspo-
rzyło fanfar ani PO, ani PiS.

Aby dowiedzieć się, dlaczego 
już po 11 dniach – jak śpiewał kla-
syk – Platformę od wygranej dzieli-
ły centymetry, trzeba cofnąć się do  
9 marca. Tego dnia bowiem Donal-
dowi Tuskowi przedłużono mandat 
przewodniczącego Rady Unii Euro-
pejskiej. Oczywiście PiS był przeciw-
ny temu pomysłowi i przegrał 1:27 
(uwaga, tym razem to nie są liczby  

z sondaży), więc respondenci zare-
agowali adekwatnie do sytuacji. Par-
tia Jarosława Kaczyńskiego wyprze-
dzała PO jedynie o 2 punkty proc. (29 
do 27), czyli w granicach błędu staty-
stycznego.

Następne tygodnie sygnalizo-
wały na wyświetlaczu sportowego 
wyścigu – z nie zawsze sportowymi 
zachowaniami – wahania wyborców. 
Do 3 kwietnia poparcie dla PO ro-
sło, dzięki czemu dzieliło ją tylko 1,5  
punkta proc. od nadal przodującego 
PiS, ale po kilku dniach kondycja po-
lityków Schetyny zaczęła wysiadać. 
Następnie Platforma znowu niemal 
dorównywała tempa rządzącym, by 
po dwóch tygodniach kolejny raz 
zwolnić.

Dla fanów nieautorytarnego 
władztwa to dobry sygnał. I nie cho-
dzi tu o ludzi, którzy rzuciliby się  
w ogień za PO, ale raczej o osoby, któ-
rym nie leży PiS. Dlaczego? Bo pierw-
sza od początku rządów obecnej par-
tii niepewność w wyborze swojego 
faworyta oznacza spadek zaufania 
do nich. Ludzie nie wiedzą, co mają 
zrobić, więc zaczynają szukać bez-
pieczniej przystani, która takową 
wydaje się w danym momencie.

19 kwietnia do Polski przyjeż-
dża Donald Tusk na przesłuchanie  
w prokuraturze ws. afery związanej  
z Amber Gold. Równo tydzień później 
według sondażu przeprowadzonego 
przez Millward Brown PO pierwszy 
raz w tym ustawieniu parlamentar-
nym wyprzedza PiS (31 do 29 proc.). 
Przypadek? Nie sądzę…

Naturalnie nie wszystko co złe 
dla partii Kaczyńskiego, przydarzyło 
się za sprawą Tuska. Mamy bowiem 
jeszcze aferę Szyszki, limuzyn, Misie-
wicza, a na szkodę Platformy pracuje 
miałkość czy brak pomysłów. Tym 
samym, gdy emocje już opadły, na po-
czątku maja PiS odzyskuje przewagę, 
nawet miażdżącą – jak okrzyknęli ją 
komentatorzy – 45 do 25 proc. nad 
PO, by po kilku dniach znowu iść łeb 
w łeb. Tak więc gra pomiędzy dwo-
ma największymi ugrupowaniami 
politycznymi w Polsce zaczyna coraz 

bardziej przypominać szachy. 
Co ciekawe, w tzw. „między-
czasie” jednorazowo Kukiz’15 
wysuwa się na drugą pozy-
cję, zaś w połowie maja SLD rośnie  
w (małą) siłę 10 proc.

Na dzień zamknięcia tego nume-
ru „Dekodera” przewaga PiS znowu 
wzrosła. Partia rządząca razem ze 
swoimi koalicjantami osiąga wynik 
zadowalających 39 proc., a PO plasuje 
się na kolejnej pozycji, posiadając 13 
oczek mniej. Zmienia się to jednak jak 
w kalejdoskopie.

Kaczyński zaczął sprytnie zagry-
wać piłką polityczną, bo m.in. roz-
luźnił pomysł kadencyjności wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, co nie 
znaczy, że całkiem go porzucił. Ła-
godzi nieco obyczaje, żeby zyskać 
punkty procentowe, co nie ucieszy 
silnego elektoratu PiS, ale pomoże 
przekonać osoby z wahadła, które 
dadzą się wciągnąć w tę samą pułap-
kę, w jaką wpadli przy okazji ostat-
nich wyborów parlamentarnych. Na 
przeciwników partii rządzącej czeka 
jednak dobra wiadomość: takich wy-
borców jest coraz mniej.

Na 5 lipca do prokuratury został 
ponownie wezwany Donald Tusk, 
tym razem chodzi o katastrofę smo-
leńską. Zatem prezes PiS znowu kręci 
na swoją partię bicz. Nieraz dowiódł 
już nieprzeciętnej inteligencji, ale 
jednocześnie jest zbyt emocjonalny 
i kiepsko radzi sobie w kryzysowych 
sytuacjach. Można więc wieszczyć, że 
niewiele czasu nacieszy się władzą.

Ale liczby można czasem odmie-
nić. Wystarczy zagrać niekonwencjo-
nalnie, bo niespodziewanych ruchów 
matematyka nie przewidzi – nawet  
w granicach błędu statystycznego. Na 
przykład takim posunięciem byłoby 
przekonanie osób z wahadła do racjo-
nalnej oceny politycznej. Trudne? Jak 
Szach i Mat.

Paweł Brol, KOD opolskie

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

Sondażowy Szach-Mat

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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I jak Inicjatywy Prezydenta
Prezydent Andrzej Duda czas ja-

kiś temu zaproponował Polakom 
pre-referendum konstytucyjne. 
Najprawdopodobniej w listopadzie 
chciałby zapytać w nim, o co powi-
nien zapytać w kwestii ewentualnej 
zmiany konstytucji. Może prezyden-
towi obrzydło jego serialowe alter 
ego – czyli potulny Adrian z „Ucha 
Prezesa”? Bardziej prawdopodob-
ne jest jednak to, że Duda wystąpił 
jako frontmen przedsięwzięcia, za-
projektowanego (już od dawna) na 
Nowogrodzkiej. Tam bowiem, jak 
wiadomo, Konstytucja z 1997 r. to 
dokument znienawidzony. Słowem, 
Kaczyńskiego nie zaskoczył.

Rzućmy nieco więcej światła na 
kwestię inicjatyw prezydenckich. 
Doliczyć do nich wypadnie również 
inny przejaw „przebudzenia” An-
drzeja Dudy, czyli listy słane przez 
prezydenta do ministra Macierewi-

cza. W nr 27 „Przeglądu” Waldemar 
Kuczyński, publicysta i doradca eko-
nomiczny w rządzie Jerzego Buzka 
stwierdza, że zarówno pomysł refe-
rendum, jak i listy prezydenta-funk-
cjonariusza PiS to element tej samej 
gry. Gry wewnątrzpartyjnej, obli-
czonej przez prezesa Kaczyńskiego 
miedzy innymi na trzymanie Macie-
rewicza na wodzy. Nie tylko dlatego, 
że szef MON jest tak kontrowersyjny, 
że wizerunkowo potrafi szkodzić.  
I szkodzi.

 
Kontrowersyjny Macierewicz jest, 

i owszem. Przede wszystkim jednak 
„jest w tej ekipie niezbędny. Jako 
czynnik integrujący istotną część 
ludu pisowskiego i przede wszyst-
kim jako plenipotent dzierżawy, 
która Kaczyński ma od księdza Ry-
dzyka” – wyjaśnia Kuczyński. Chodzi  
o elektorat radiomaryjny. Maciere-
wicz zaś to „plenipotent, który inte-
resów tej dzierżawy pilnuje”. Jest też 

„kapłanem smoleńskim” – głównym 
symbolem dla ludu, który wierzy  
w zamach. „To praktycznie jedyny 
człowiek w PiS mający własną bazę 
polityczną. I w Toruniu, i na dole, 
wśród wyborców. Jest więc wyjąt-
kowo trudny do ruszenia” (Kuczyń-
ski). Zatem wszelkie inicjatywy Pre-
zydenta to de facto ukryte sztychy 
samego Kaczyńskiego, dla którego 
Andrzej Duda jest tylko kolejnym 
pionkiem w grze. 

Tyle, że brak samodzielności – bo 
tej kilka pseudoinicjatyw nie ukryje 
– szerokim rzeszom Polaków zwy-
czajnie nie przeszkadza. Według 
pisowskiego elektoratu nic złego  
w kraju się nie dzieje. Teraz. Ko-
niunktura się poprawiła. Konsump-
cja rośnie, poziom zadowolenia też. 
A pan prezydent razem z panią pre-
zydentową prezentują się pięknie 
– udana z nich para. O widmie Try-
bunału Stanu, czekającym na głowę 
państwa, nikt jeszcze nie myśli. Wy-
starczy, że przez lud smoleński jest 
szanowany. Jakakolwiek wybicie się 
na niepodległość przez Andrzeja 
Dudę byłoby nie tylko wielkim dla 
niego zawodem. Byłoby zdradą.

MPM

Polski maturzysta uczący się 
w niemieckiej szkole odkrył, że  
w podręczniku do historii dla 11 kl. 
(„Geschichte Und Geschehen”, wyd. 
Ernst Klett Verlag) padają słowa  
o „polskich obozach” („polnische La-
ger”).  Sprawa nabrała rozgłosu. Na 
portalu Deutsche Welle odniósł się 
do niej prof. Krzysztof Ruchniewicz, 
członek prezydium Wspólnej Polsko-
-Niemieckiej Komisji Podręczniko-
wej.  Dotychczas uważałem, że tylko 
niedouczeni dziennikarze używają ta-
kich określeń. […] W tym konkretnym 
przypadku podręcznika do historii 
mamy do czynienia z inną sytuacją – 
zaznacza. Jest to bowiem materiał, 
który „silniej wywiera wpływ na 
wiedzę młodych ludzi”, czego „konse-
kwencje mogą być dla nas opłakane”. 
Chociaż już 3 lata temu protestowało 
w tej sprawie Zrzeszenie Niemiec-

kich Historyków, niestety błędy  
z podręczników nie zniknęły. Zda-
niem prof. Ruchniewicza wynika to 
z faktu, że w Niemczech niemal cała 
uwaga, jeśli chodzi o nazistowskie ludo-
bójstwa, skupiona jest na ekstermina-
cji Żydów niemieckich i europejskich.  
O polskich ofiarach mówi się rzadziej. 
Uwrażliwienie nauczycieli historii 
pozostaje więc aktualnym proble-
mem. 26 maja ukazało się oświad-
czenie WPNKP, zalecające tropienie 
informacji o „polskich obozach”,  
a ambasador Rolf Nikel zapewnił na 
Twitterze, że po jego interwencji wy-
dawnictwo Klett wycofa podręcznik 
z handlu.

MPM

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

WYPACZONA PAMIĘĆ

Walka z "polskimi obozami" nie za-
częła się za rządów PiS, choć ten sta-
ra się stworzyć nowe uregulowania 
prawne w tej sprawie. Począwszy od 
2004 roku polska dyplomacja za każ-
dym razem odpowiada na publicznie 
pojawiające się za granicami naszego 
kraju sformułowania o „polskich obo-
zach koncentracyjnych” czy „polskich 
obozach śmierci”.
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Analizując sytuację gospodar-
czą naszego kraju możemy być usa-
tysfakcjonowani. Najważniejsze 
wskaźniki ekonomiczne informują 
o jej poprawie. Stymulant w postaci 
500+ z lekkim opóźnieniem zadzia-
łał i mamy tak zwany efekt popyto-
wy. Na czym on polega? Najkrócej 
mówiąc na wzroście popytu rynko-
wego (wydatków) na dobra i usługi, 
którego wynikiem jest wzrost PKB. 
Wzrost tego popytu został spowodo-
wany wzrostem dochodów ludności. 
Wzrost dochodów może być uzasad-
niony i nieuzasadniony. Uzasadniony 
wzrost dochodów wynika przede 
wszystkim ze wzrostu zatrudnienia 
i wydajności pracy (są to pochodne 
inwestycji w majątek rzeczowy i w 
człowieka). Nieuzasadniony wzrost 
to dodatkowe pieniądze w rękach 
ludności niezwiązane z pracą czy in-
westycjami – czyli właśnie na przy-
kład 500+.

Jakie są konsekwencje nieuza-
sadnionego wzrostu dochodów - lub 
mówiąc prościej nieuzasadnionego 
wzrostu popytu i PKB?

Po pierwsze – jest to efekt wyga-
sający. Dla porównania wyobraźmy 
sobie ognisko, które spokojnie pło-
nie, gdy dolejemy do niego paliwa 
wybucha ostrym płomieniem, który 
gaśnie po jego wypaleniu. By paliło 
się dobrze musi więc być podsycane 
cały czas nowym paliwem. Czyżby 
rząd wymyślił jeszcze jakieś paliwo 
oprócz 500+?

Po drugie – 500+ kosztuje. Za to 
paliwo musimy zapłacić. Na razie po-
życzono na to pieniądze, ale w przy-
szłości trzeba będzie je oddać. Jeśli 
nasz PKB nie będzie rósł w odpo-
wiednim tempie, nie tylko nie spła-
cimy długu ale zapożyczymy się jesz-
cze bardziej, lub zabraknie pieniędzy 
na 500+. 

Inne następstwa 500+ i realizo-
wanej przez PiS polityki społecznej 
rozpatrzymy w kontekście tak zwa-
nego budżetu socjalnego. Z budże-
tem socjalnym mamy do czynienie 
wówczas, gdy udział wydatków so-
cjalnych jest największy w porówna-
niu z pozostałymi wydatkami pań-
stwa. 

Rzućmy okiem na budżet 
Polski na 2017 rok

PLANOWANE DOCHODY
325,4 mld zł

PLANOWANE WYDATKI 
384,8 mld zł

Różnica między nimi to 
DEFICYT BUDŻETOWY 

59,4 mld zł, 
czyli brak pokrycia wydatków w 

dochodach.

Jeśli coś takiego mamy we wła-
snym, domowym budżecie i nie chce-
my zrezygnować z zaplanowanych 
wydatków, musimy pożyczyć pienią-
dze. To samo robi rząd – zadłuża się, 
licząc na to, że obywatele (zwłaszcza 
ci młodsi, nieświadomi tego), będą 
ten dług w przyszłości spłacać. 

 Budżet Polski na 2017 rok może-
my nazwać budżetem socjalnym, bo 
przeważają w nim wydatki socjalne.

O jakie wydatki konkretnie cho-
dzi? Wydatki te to świadczenia pie-
niężne, rzeczowe i usługowe na rzecz 
osób fizycznych, można je określić 
jako tak zwany „czysty socjal”.

 
Ten udział w ukochanym budże-

cie Morawieckiego zabiera ca 33 
proc. wydatków budżetowych ogó-
łem. A jeśli do tego dodamy wydatki 
na szeroko rozumianą politykę spo-

łeczną a więc na: ochronę zdrowia, 
oświatę i wychowanie, szkolnictwo 
wyższe i naukę i pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej to ich 
udział wzrasta do 67 proc. 

Pozostałe wydatki mają znacznie 
mniejsze udziały w budżecie pań-
stwa. 

Dlaczego tak wysoki udział wy-
datków państwa na politykę spo-
łeczną nie jest korzystny dla rozwoju 
gospodarczego?

Wydatki społeczne powinny być 
wynikową wysokiego poziomu roz-
woju gospodarczego. Krótko mówiąc 
– najpierw musimy zarobić pienią-
dze a potem je wydawać. 

Ponadto „socjal” polega na tym, że 
otrzymuje się pieniądze nie z pracy, 
czy inwestycji ale z powodu samych 
tylko potrzeb, czasami nie wnosząc 
nic do wspólnego stołu. Są to pie-
niądze w większości przejadane (o 
czym świadczy wzrost popytu i PKB 
w Polsce), stanowiąc bezpowrotną 
utratę korzyści z nich w przyszłości. 

Jest to bardzo niebezpieczne dla 
rozwoju kraju w perspektywie dłu-
gofalowej, dlatego wiele państw 
stopniowo obniżało wskaźniki 
udziału wydatków socjalnych zarów-
no w PKB, jak i w swoich budżetach 
(Szwecja, Niemcy, Dania). Przykła-
dem krajów, gdzie „socjal” jest wy-
soki i rośnie są: Grecja, Hiszpania, 
Włochy. Gospodarki tych krajów 
przeżywają ogromne trudności.

Elżbieta Pajdowska
ekonomistka, KOD lubelskie

Budżet socjalny
dobrobyt na dziś i zagrożone jutro

KOD LUBELSKIE 
http://lubelskie.ruchkod.pl,  
e-mail: lubelskie@ruchkod.pl,  
tel. +48 506 780 035
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Szanowny Panie Ministrze!

 Nie przejął się Pan 
losem drzew i nadal wycina najstar-
szą puszczę w Europie, więc może 
nad losem zwierząt się Pan pochyli? 

Czy uważa Pan, że słusznie sta-
wiamy granicę między naszymi od-
czuciami a odczuciami zwierząt? 
Przecież i ryby, i zwierzęta lądowe, 
i my – ludzie odziedziczyliśmy iden-
tyczne struktury mózgowe po wspól-
nych przodkach, którzy żyli w wodzie 
przed czterysta milionami lat. Nawet 
ryby, którym potocznie przypisuje-
my brak odczuwania bólu i pozwa-
lamy łapać żywe na haczyk wbijany 
w szczękę, posiadają tzw. kresomó-
zgowie, czyli pewną część mózgu 
odpowiadającą za uczucia takie jak 
ból. Tymczasem, na dniach, w życie 
wchodzi ustawa pozwalająca trans-
portować żywe karpie ze sklepów 
bez wody – jedynie w reklamówkach 
foliowych. Czy to samo zrobilibyśmy 
naszym dzieciom, gdyby oddychały 
tlenem zawartym w wodzie? 

Co musi czuć homar ugotowa-
ny we wrzątku? Za życia. Smakosze 
co jakiś czas wysuwają hipotezy, że 
ponieważ skorupiaki nie posiada-
ją kory nowej, nie są w stanie od-
czuwać czegokolwiek świadomie. 
Czy rzeczywiście istnieje tylko je-
den, ludzki sposób na intensywne 
i w miarę świadome przeżywanie 
uczuć? Ewolucja nie jest przecież tak 
jednostronna, co widzimy chociażby 
na przykładzie ptaków. To właśnie 
one – ze swoim malutkim mózgiem 
– pokazują, że do inteligencji wiodą 
także inne drogi. Nie mając kory no-
wej są zdolne do imponujących osią-
gnięć umysłowych. Kruki, na przy-
kład, mają swoje imiona, witają się 
nimi i przywołują. Potrafią czerpać 
radość z zabawy. Dziś już wiadomo, 
że osiągnięcia umysłowe kruków  
i innych gatunków żyjących społecz-
nie dorównują, a nawet przewyższa-
ją częściowo możliwości naczelnych. 
A jednak to właśnie ptaki – bażanty 

kazał Pan wypuszczać z klatek bez-
pośrednio pod lufę myśliwskich 
strzelb, nie dając im żadnej możli-
wości ucieczki, bawiąc się ich bólem  
i strachem. Czy zrobiłby to Pan swo-
im bliskim? 

Czy wie Pan, że dziki – ten ulu-
biony obiekt myśliwskich zapędów 
– posiadają silnie rozbudowaną sieć 
przynależności rodzinnej i gdy spo-
tykają się krewniacy, to nawet po 
wielu miesiącach rozłąki wszyscy 
znają się i lubią? Od dzików nieda-
leko do świń. Mamy w pełni udoku-
mentowane relacje i badania nauko-
we nad zachowaniem tych zwierząt. 
Czy Pan wie, że rozpoznają one swoje 
imiona? Są również bardzo przywią-
zane do swoich bliskich. Maciory po-
magają swoim córkom w budowaniu 
gniazda i przygotowaniach do poro-
du. A jednak do społecznej świado-
mości przebił się obraz bezmyślne-
go zwierzęcia, zazwyczaj brudnego 
i nieporadnego. Gdybyśmy zdawali 
sobie sprawę, jaka istota leży przed 
nami na talerzu, wielu z nas straciło-
by apetyt. Mało tego – prawo zezwa-
la na kastrowanie bez znieczulenia 
prosiaków do siódmego dnia życia! 
Przypomina to sytuację sprzed wie-
lu lat, gdy operowaliśmy niemowlęta 
bez znieczulenia, wychodząc z za-
łożenia, że również nie są w stanie 
odczuwać bólu. Dziś nikt by się na to 
nie odważył. Nasz humanitarny sto-
sunek do nowo narodzonych ominął 
jednak zwierzęta hodowlane. 

Nauka chcąc sprawdzić, czy zwie-
rzęta posiadają zdolność rozpozna-
wania własnej osobowości, wymy-
śliła test lustra. Zdają go pomyślnie 

małpy, delfiny i słonie. Małe dzieci 
zdają go dopiero w wieku osiemna-
stu miesięcy. I znowu pojawia się py-
tanie: czy to nie paradoks, że do ba-
dania zwierząt używamy ludzkiego 
języka i ludzkich potrzeb? W lustrze 
rozpoznają się także krukowate  
i świnie. Tym zwierzętom odmawia-
my jednak prawa do odczuwania 
bólu, zezwalając na odstrzał kruko-
watych i pozwalając na masową ho-
dowlę świń w warunkach przypomi-
nających obozy koncentracyjne. 

Wszystkie wymienione wyżej 
zwierzęta są zdolne do empatii. 
Prawdopodobnie wszystkie zwie-
rzęta żyjące w stadach lub rojach 
posiadają neurony lustrzane. To te 
same neurony, które każą nam cier-
pieć, gdy bliski człowiek zatnie się 
w palec. Mogą się one rozwijać tylko 
wtedy, gdy jest okazja do odzwiercie-
dlania uczuć, gdy ma się troskliwych 
opiekunów, czy rodziców. Tylko my, 
ludzie, marnujemy ten potencjał, 
pozwalając na bezmyślne zabijanie 
zwierząt w obecności dzieci.

Nasze podejście do zwierząt mo-
głoby ulec zmianie za pomocą mą-
drych decyzji podejmowanych przez 
urzędników tego szczebla co Pan, 
Panie Ministrze. Czy wprowadzone 
obecnie prawo zaostrzające kary dla 
osób znęcających się nad zwierzę-
tami obejmie także rolników prze-
trzymujących zwierzęta hodowlane 
w skrajnie złych warunkach? Czy 
możemy liczyć na to, iż w sejmie 
przestanie działać lobby myśliwych, 
podejmujących decyzje związane ze 
zwierzętami dzikimi? Czy Pan, wzo-
rem Bronisława Komorowskiego, 
byłby w stanie zrezygnować z polo-
wań? 

Pytania te pozostawiam Panu pod 
rozwagę i łączę wyrazy szacunku. 

DWŻ

Na podstawie: Peter Wohlleben, 
Duchowe życie zwierząt, Wydawnictwo 

Otwarte, Kraków 2017

Drugi list do ministra środowiska

CZŁOWIEK ZWIERZĘCIU WILKIEM?
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POZYCJA: minister edukacji naro-
dowej.

HISTORIA: Anna z Zalewskich Pi-
sowa zjawiła się w Pislandii w 2007 
roku, zaślubiona temu rodowi z prze-
konania i szczerej miłości. Pozostała 
też wierną swemu nowemu domowi, 
stała w uczuciach i pracy. Kadencja 
za kadencją zostawała posłanką na 
Sejm, nie udało się jej jednak dostać 
na dwór europejski, gdzie próbowa-
no ją wysłać dwukrotnie. Niezrażona 
tymi niepowodzeniami szykowała 
się do odegrania swej roli w kraju. 
Jako zaznajomiona ze sprawami na-
uki i oświecenia publicznego często 
wypowiadała się na temat zmian w 
edukacji, ubolewając na przykład 
na brak ciągłości w reformowaniu 
oświaty między kolejnymi rządami 
bądź wyrażając pogląd, iż poważne 
reformy nie mogą być wprowadzane 
z roku na rok, a powinny być opra-
cowywane przez lata i rozkładane 
w czasie. Roztropność wydawała się 
być wielką cnotą Anny, w jej przy-
padku okazało się jednak – jak w 
mało którym – że punkt widzenia za-
leży od punktu siedzenia.

DOKONANIA: gdy w 2015 roku 
Pislandia odzyskała niepodległość 
Anna z Zalewskich otrzymała swe 
upragnione stanowisko ministra 
edukacji narodowej. Od dawna 
widziała się w tej roli na dworze,  
w końcu chciała przejść do historii 
jako „Minister Wielkiej Zmiany” – 

niezależnie od tego czy reformy są 
komuś potrzebne czy nie. Dotych-
czas najważniejszą zmianą w eduka-
cji było wprowadzenie gimnazjów. 
Cóż mogło tę reformę przebić? Oczy-
wiście ich likwidacja. Minister tak 
się w ten cel szczerze zaszczerzyła, 
że przeoczyła wszelkie analizy, ba-
dania i opinie na temat gimnazjów i 
po prostu stwierdziła, że są złe. A kto 
jak kto, ale minister od oświecenia 
publicznego zło zwalczać musi. Za-
nim jednak do reformy przystąpiła, 
wykazała się niebywałą zręcznością 
w zwalczaniu zła oświadczając, że 
nie wiadomo kto dokonał mordu w 
Jedwabnem, bo na pewno nie Pola-
cy, przecież Polski wtedy nie było. To 
samo zresztą stwierdziła na temat 
pogromu kieleckiego, ale wtedy ar-
gumentu o „braku Polski” użyć już 
nie mogła. Dziwne te konstatacje, za-
kładają bowiem, że jak nie ma Polski 
to i Polaków nie ma. Czy przez 123 
lata zaborów też nas nie było?

Może jednak jest w tym jakaś 
ukryta logika. Jeśli w Polsce rzą-
dzi Pislandia, to znaczy, że wszyscy 
mamy być Pislandczykami. A jak ktoś 
nie chce – tym gorzej dla niego. Aby 
więc poprawić statystyki, w nowych 
pokoleniach poparcie dla dynastii 
musi być nie w granicach 30 czy 40 
procent, ale najlepiej w okolicach 90. 
Temu zaś mają służyć szybkie ruchy 
Wielkiej Reformy. Minister przystą-
piła do nich z zapałem, a uśmiech 
nie znika z jej oblicza ani podczas 
markowanych konsultacji, ani po 
miażdżących opiniach na temat nie-
składnej podstawy programowej, 
ani po protestach rodziców i samo-
rządowców czy po sondażach, które 
wskazują jasno, że Polacy chcieliby 
referendum w sprawie tej zmiany  

i że gdyby się ono odbyło, reforma 
przepadłaby z kretesem. Tym gorzej 
dla Kretesa, nie dla uśmiechu Anny.

SŁYNNE SŁOWA ANNY: bazując 
na swoim doświadczeniu pedagogicz-
nym, [nauczyciele] wyrażają obawy, 
że skoncentrowanie w jednej pla-
cówce dzieci i młodzieży prowadzić 
będzie nie tylko do 'przeludnienia' 
szkół, ale, co więcej, prowadzić będzie 
do wzrostu zachowań agresywnych, 
szerzenia się w szkołach przemocy 
oraz innych patologicznych zjawisk 
– tak Anna w 2013 roku tłumaczyła 
dlaczego nie powinno się łączyć gim-
nazjów ze szkołami podstawowymi. 
Jak wiadomo, obecnie młodzież jest 
dużo bardziej „patriotyczna” i prze-
stała sprawiać jakiekolwiek proble-
my, więc można ją posłać do tych sa-
mych szkół, co 7-letnie dzieci.

SŁYNNE SŁOWA O ANNIE: Jest, 
niestety, wyraźnie niekompetentna, 
a przy tym irracjonalnie przywiąza-
na do swoich pomysłów. I dlatego jest 
groźna. W PiS obowiązuje „centralizm 
demokratyczny” – nawet ci, którzy 
widzą, że likwidacja gimnazjów to zły 
pomysł, będą milczeli – tak o minister 
wypowiadał się twórca gimnazjów 
– były szef MEN, Mirosław Handke.  
O ile łatwo zrozumieć niechęć daw-
nego ministra, o tyle jego słowa 
oddają w sprawie gimnazjów wolę 
sprawczą samej minister Zalewskiej. 
Czyżby nikomu więcej na reformie 
nie zależało?

MP

Poczet królów i książąt PiSkich
Anna co Gimnazjum  

nie chciała
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Wykorzystywanie religii 
do celów politycznych jest 
niezgodne nie tylko z etyką, 
ale również w kilku punktach 
narusza konkordat. Traci na 
tym nie tylko społeczeństwo, 
ale również sam Kościół, któ-
rego liczne i godne pochwały 

zadania i inicjatywy nikną w cieniu 
działań niektórych członków rządu. 

Przypomnijmy: Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 roku w rozdz. 1, w art. 25 re-
guluje relacje pomiędzy państwem 
a Kościołem katolickim i pozosta-
łymi Związkami Wyznaniowymi.  

W myśl tego artykułu owe instytucje 
są wobec siebie równe i cieszą się 
tymi samymi prawami, a szczegóło-
we stosunki pomiędzy nimi a III RP 
określają dodatkowe ustawy. Przy 
czym (art. 25) Władze publiczne w 
Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań 
religijnych, światopoglądowych i fi-
lozoficznych, zapewniając swobodę 
ich wyrażania w życiu publicznym. 
Konstytucja podkreśla jednak też 
wyjątkowość relacji państwa z KK, 
w osobnym paragrafie ustawy. Zgod-
nie z nim stosunki między Rzeczpo-
spolitą Polską a Kościołem określa 
umowa międzynarodowa (konkor-
dat) zawarta ze Stolicą Apostolską  
i ustawy. Konkordat został podpisa-
ny 28 lipca 1993 r., a ratyfikowany 
pięć lat później – 23 lutego 1998 r.

W konkordacie podkreślono, że 
wpływ na ponowne nawiązanie re-
lacji pomiędzy Polską a Watykanem, 
na tak wysokim szczeblu, miał fakt, 
że religia katolicka jest wyznawa-
na przez większość polskiego spo-
łeczeństwa. Istotną rolę odegrać 
miał też pontyfikat Ojca Świętego 
Jana Pawła II, a szerzej – znaczenie 
KK w polskiej historii. Jednocześnie 
jednak art. 1 konkordatu zaznacza, że 
obaj sygnatariusze, a wiec państwo  
i KK są „każde w swej dziedzinie” nie-
zależne i autonomiczne. I zobowią-
zują się do pełnego poszanowania tej 
zasady we wzajemnych stosunkach  

i we współdziałaniu dla rozwoju czło-
wieka i dobra wspólnego.

Ukłonem polskiego rządu wobec 
wielowiekowej chrześcijańskiej tra-
dycji, jest ustawa, która określa, że 
wszystkie niedziele będą wolne od 
pracy. Podobny ,,przywilej” otrzy-
mają również te dni, w które przypa-
dają najważniejsze święta kościelne. 
W artykule nie ma jednak mowy  
o zakazie wykonywania pracy  
w ten dzień (Art 9).

Również małżeństwa kanonicz-
ne będą ważne w świetle prawa 
cywilnego, pod warunkiem, że mię-
dzy osobami chcącymi zawrzeć taki 

związek nie istnieją przeszkody wy-
nikające z prawa polskiego. Ponadto 
takie małżeństwo musi zostać wpi-
sane w akta stanu cywilnego. Ustawa 
podkreśla przy tym rozdział prawa 
kanonicznego i prawa polskiego  
w kwestii małżeństwa. W sprawach 
kanonicznych ma orzekać władza 
kościelna, a w pozostałych przypad-
kach sądy państwowe (Art. 10).

Podobny przypadek współpracy 
państwa i kościoła widać w prowa-
dzeniu katechezy. Owszem biskupi 
diecezjalni oraz Konferencja Episko-
patu Polski (KEP) odpowiadają za 
program nauczania religii katolickiej 
oraz za dobór osób pełniących tę 
funkcję, jednak pieczę nad tymi dzia-
łaniami sprawuje również władza 
państwowa (Art. 11). W myśl umo-
wy KK ma również prawo prowadzić 
placówki oświatowe i wychowaw-
cze, które są wspierane dotacjami 
przez Państwo albo organy samorzą-
du terytorialnego. Jednak muszą one 
realizować minimum programo-
we zgodnie z przepisami polskiego 
prawa. Pracownicy i uczniowie kato-
lickich szkół mają analogiczne prawa 
i obowiązki, jak ich świeccy odpo-
wiednicy (Art. 14). KK może również 
prowadzić szkoły wyższe. Spośród 
nich Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie oraz Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski są dotowane przez 
państwo. Jak zapowiadał konkordat, 
państwo rozważy udzielenie podob-

nej finansowej pomocy także innym 
katolickim szkołom wyższym. Jed-
nak ich status prawny, a także tryb 
uznawania przez Państwo Kościelne 
stopni i tytułów reguluje zarówno 
polski rząd, jak i KEP (Art. 15).

Kościelne osoby prawne mogą za-
kładać własne fundacje, muszą one 
jednak działać zgodnie z polskim pra-
wem (Art. 26). Również działalność 
służąca celom humanitarnym, cha-
rytatywno-opiekuńczym, naukowym  
i oświatowo-wychowawczym, podej-
mowana przez kościelne osoby praw-
ne podlega takim samym prawom jak 
ich świeccy odpowiednicy (Art. 22). 

Ponadto KK ma prawo do korzystania 
z własnych środków masowego prze-
kazu i do nadawania swoich progra-
mów w ramach publicznej radiofonii 
i telewizji. Państwo nie może także 
ograniczać jego prawa do publikacji, 
o ile są one zgodne z jego misją (Art. 
20). Również zrzeszenia religijne, je-
śli swoją działalnością dotyczą także 
sfer, które reguluje prawo cywilne, 
muszą się do tego prawa stosować 
(Art. 19).

Wartym uwagi (w nawiązaniu do 
głośnej sprawy dot. daty spotkania 
komisji obrony narodowej, która 
kolidowała z terminem rekolekcji 
dla posłów) jest także art. 16, gdzie 
konkordat reguluje m.in. pracę dusz-
pasterzy w wojsku. Państwo powin-
no umożliwić wierzącym żołnierzom 
swobodne uczestniczenie we mszy 
świętej w niedzielę oraz w święta. 
Jednak uczestnictwo w praktykach 
religijnych nie może kolidować  
z ważnymi obowiązkami służbo-
wymi (Art. 16).

KK może być dziś cennym part-
nerem dla rządzących np. w promo-
waniu uniwersalnych humanistycz-
nych wartości, ale nie powinien być 
instrumentalnie wykorzystywany 
do uprawiania polityki. Zwłaszcza, 
że rząd często zdaje się zapominać,o 
prawie do własnych przekonań tych 
obywateli III RP, którzy katolikami 
nie są.

Katarzyna Michalewicz

PAŃSTW           - KOŚCIÓO
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DEKODER: Od jak dawna działasz 
społecznie?
OLGA DOKOWICZ: Zdecydowanie 
zbyt krótko, bo niespełna półtora 
roku. Jestem bardzo nieopierzonym 
społecznikiem i ciągle się uczę, zdo-
bywam doświadczenie i przełamuję 
kolejne bariery. Jak nietrudno zgad-
nąć, potrzebę działania wywołały 
u mnie pierwsze posunięcia nowej 
władzy, a przede wszystkim radosny 
demontaż państwa prawa. 

Jakie były Twoje reakcje?
Początkowo dominowały u mnie 
szok, złość i poczucie bezsilności. Po-
tem refleksja, że w zasadzie dotych-
czas nie zrobiłam nic, co mogłoby 
zapobiec takiemu obrotowi spraw, 
który jest przecież sumą naszych 
dotychczasowych obywatelskich za-
niechań. Poczułam, że muszę zacząć 
działać. Za kilkanaście lat chciałabym 
bez wstydu spojrzeć w oczy mojej 
córce i powiedzieć jej z czystym su-
mieniem, że zrobiłam wszystko, co 
było w mojej mocy, aby mogła żyć w 
fajnym, otwartym, europejskim kraju. 

Zaangażowanie w KOD jest... 
Sprawą absolutnie bezcenną. Musia-
łam przełamać się i wyjść do ludzi. 
A to był dla mnie nie lada wyczyn.  
I jedyny w swoim rodzaju sposób na 
poznanie mnóstwa niesamowitych, 

serdecznych, otwartych ludzi. Z tego, 
co pamiętam, po prostu przyszłam 
na którąś z wczesnowiosennych pi-
kiet z torbą pełną taśmy klejącej, 
zszywek i flamastrów i rzuciłam się 
na jakąś niepozorną robotę. Jestem 
świadoma, że KOD obecnie ewolu-
uje. Pojawiają się silne wewnętrzne 
tarcia, w wielu wypalił się początko-
wy entuzjazm. Ale wszyscy znani mi 
aktywiści, działają nadal: w Kodzie, 
Strajku Kobiet, Obywatelach, ru-
chach miejskich, czy radach osiedli. 
Nie ma takiej osoby, która wróciłaby 
do domu i zaległa na kanapie! 

Dzisiejsza Polska to według Ciebie?
Nieźle działająca, unowocześniona 
fabryka, do której wpadł nowy Dy-
rektor i, waląc na oślep kilofem w 
skomplikowaną maszynerię, wrzesz-
czy: Patrzcie, jak ja dla Was wszystko 
pięknie naprawiam! Wręcza załodze 
liczydła w miejsce komputerów, mó-
wiąc: Teraz podwajamy wydajność! 
Tłum świeżo upieczonych kierow-
ników średniego szczebla biegnie za 
Dyrektorem klaszcząc i wyśpiewując 
pieśni pochwalne. A załoga, w więk-
szości zadowolona z małej, ale pew-
nej premii, jaką  właśnie dostała, nie 
podnosząc głów znad maszyn, sta-
ra się myśleć o czymś przyjemnym. 
Większość słyszy łoskot kilofa, ale 
przyzwyczaiła się do hałasu i liczą na 
to, że jakoś to będzie. Niewielu jest 
takich, którzy widzą, że fabryka prę-
dzej czy później przestanie działać... 

Polska bez PiS, to przede wszyst-
kim jaka?
Po pierwsze, gdyby nie było PiS, by-
łaby jakaś inna populistyczna par-
tia. Taki jest aktualny stan naszego 
społeczeństwa. Po PiS może przyjść 
inna, jeszcze gorsza, skrajnie nacjo-
nalistyczna formacja. I tego boję się 
najbardziej. Przy takim osłabieniu 
instytucji demokratycznych, zde-
montowanym systemie prawa i pod-
kopanym zaufaniu do sądownictwa, 
kolejna władza będzie mogła zrobić 
absolutnie wszystko. Dlatego trzeba 

będzie z mozołem odbudo-
wywać fabrykę, co nie będzie 
ani łatwe, ani szybkie, ani 
spektakularne. Teraz ciągle czekam 
na nową energię na polskiej scenie 
politycznej. I odrobinę pokory. 

Rząd zlekceważył głosy za refe-
rendum edukacyjnym. Bardzo ak-
tywnie zbierałaś podpisy na jego 
rzecz. Było warto?
Oczywiście, że tak. Każda rozmowa 
przy tej okazji była cenna. I ważny był 
każdy złożony podpis. Ludzie, gdy 
się w coś zaangażują, nie pozostaną 
już obojętni. I będą patrzeć władzy 
na ręce. Jednocześnie przeraża mnie 
to, co szykuje się w polskich szko-
łach. Faktem jest, że system edukacji 
nie był idealny i wymagał poprawy, 
co propagandowo wykorzystał PiS, 
ale teraz będziemy mieli chaotyczną 
rewolucję, na której ucierpią dzieci z 
wielu roczników. A straty w edukacji 
dziecka są nie do odrobienia.

Identyfikujesz się z kobiecymi 
protestami?
Identyfikuję się z obroną praw czło-
wieka. Strajk Kobiet nie jest niczym 
innym. Po prostu grupie ludzi ktoś 
próbuje odebrać przyrodzone prawo 
do wolności i godności. Ale to się nie 
uda. Zbyt wiele kobiet poczuło swoją 
siłę. 

Aktywnie włączyłaś się w ostatnie 
wybory do rad osiedlowych i od-
niosłaś sukces…
Tak. Jestem kobietą, która poczuła 
swoją siłę. Ważnym impulsem było 
spotkanie innych pań w projekcie 
„Dziewczyny do wyborów”. Nabra-
łam pewności siebie. Wcześniej chy-
ba bym się nie odważyła. Teraz po-
woli wdrażam się w kwestie, jakimi 
zajmuje się Rada Osiedla i wierzę, że 
nikogo nie zawiodę. Chcę pracować 
nad projektami scalającymi lokalną 
społeczność. To oczywiste, że wspól-
ne działanie zbliża ludzi do siebie.  
A tego nam teraz bardzo potrzeba.

MPM

Nie wrócimy na kanapy!
wywiad z Olgą Dokowicz

LUDZIE 
KODU

Olga Dokowicz – zaangażowana dzia-
łaczka społeczna, m.in. w walkę o prawa 
kobiet, liderka zbierania podpisów pod 
edukacyjnym referendum, od niedawna 
wrocławska radna osiedla na Biskupinie.
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Przyniosłem do domu bukiet białego bzu. Mój kot dostał 
szału. 
– Pańciu, jesteś oszalały z nienawiści, nienawidzisz Polski! 
Nie słyszałeś Prezesa podczas 85. miesięcznicy smoleń-
skiej?! Biały bez to symbol głupoty i nienawiści! 
– Kotku, coś ci się pomerdało! Prezes powiedział, że to 
biała róża jest symbolem skrajnej głupoty i skrajnej nie-
nawiści, a kto ją trzyma, jest oszalały z nienawiści do Pol-
ski. 
– To na pewno nie chodziło o biały bez? – upewniał się 
futrzak. 
– Oczywiście, że nie. O białą różę. To te trzymali na Kra-
kowskim Przedmieściu oszaleli z nienawiści wrogowie 
Polski. 

Kot nalał sobie do miseczki czegoś 
mocniejszego. Wypił. – To i tak Pol-
ska ma szczęście, że ci nienawistni 
ludzie nie trzymali w rękach róż 
sztucznych – odparł. 
– Czemu? 
– To Ty, Pańciu, nie wiesz? Sztuczne 
białe róże są symbolem potrójnej 
nienawiści do Polski i poczwórnej 
wściekłej nienawiści do Krakowskie-

go Przedmieścia! Prezes tego nie powiedział? 
– Nie, tego nie mówił. Pewnie zapomniał, zajęty troską 
o Polskę. 
Futrzak znów sobie nalał, wypił i rzekł: – Teraz, Pańciu, 
rozumiesz, czemu złotą whisky przedkładam nad białą 
czyściochę. 
– Tak, biała wódka symbolizuje wrogie nam idee biało-
gwardzistów i symbolizuje mróz w maju, który niszczy 
zawiązki owoców. A kolor whisky to przecież złota pol-
ska jesień...
Kot spojrzał na mnie zdziwiony. – Co Ty, Pańciu, pitolisz  
o jakiejś jesieni. Kolor złoty to symbol najwyższego stopnia 
patriotyzmu! To przecież symbol komisji śledczej w spra-
wie Amber Gold i Tuska za kratami!

(17)

– Jesteś skorumpowany! – wrzasnął 
mój Kot, wychyliwszy się z barku.
– To nieprawda! Skorumpowani są 
tylko czołowi politycy, sędziowie Sądu 
Najwyższego i Trybunału Konstytu-
cyjnego – odkrzyknąłem, domyślając 
się, że futrzak nawiązuje do słynnej 
wypowiedzi sędziego TK, prof. Lecha 
Morawskiego na Oxfordzie.
Ale zwierzak nie dał za wygraną. 
– I przestrzegasz tej fatalnej, drama-
tycznej Konstytucji, którą każdy patriota się brzydzi! – 
krzyczał dalej. 
– Ależ, Kotku, prof. Morawski przysięgał przed Prezy-
dentem RP na tę Konstytucję, że będzie stał na jej straży! 
– przypomniałem futrzakowi, podsuwając mu pod nos 
ten najważniejszy akt prawny z orłem na okładce.
Futrzak nalał sobie, wypił i rzekł: – Chyba przestanę pić 
z tobą i zacznę pić z prof. Morawskim. Podoba mi się jego 
ocena Konstytucji. Sam mi powiedział, czemu ma o niej 
tak druzgocące zdanie. 
– Co??? Sam sędzia profesor Ci to powiedział?!!! 
– Tak. Sędzia prof. Morawski nie może ścierpieć Konstytu-
cji RP, bo też uważa, że godłem Polski powinien być KOT!

         m 
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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. 

Zet do zeta 
i będzie gazeta

Redakcja „Dekodera” pracuje społecznie i wszystkie 
koszty związane z pracą na rzecz czasopisma ponosimy 
sami. Ponieważ jednak chcemy docierać do ludzi także 
poza światem wirtualnym, co miesiąc drukujemy kolej-
ne numery i rozdajemy bezpłatnie mieszkańcom wielu 
mniejszych i większych miast Polski. Dlatego też zbiera-
my fundusze na wydruk kolejnych numerów i prosimy  
o wsparcie, choćby symboliczną kwotą.
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