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W Polsce od dwóch lat instaluje się reżim, który śmiało możemy określić mianem fałszyzmu. Jego dojście do
władzy, jak i jej sprawowanie było i jest możliwe dzięki
ciągłej manipulacji i fałszowaniu obrazu rzeczywistości.
Od tworzenia tzw. fake news, poprzez dobieranie półprawd, aż po bezczelne wmawianie, że białe jest czarne. Kłamstwa padają bezpośrednio z ust rządzących lub
częściej z ust reżimowych dziennikarzy (prym wiedzie
TVP), jak i przez armie płatnych trolli w Internecie.
Oczywiście to nie jest tak, że poprzedni politycy nie
kłamali czy zawsze mieli czyste intencje. Ale żadna for-
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Minister Witold Waszczykowski w Radio
Maryja: Francuska gospodarka nie jest w tej chwili w stanie konkurować z prężnymi gospodarkami
wielu krajów europejskich, w tym również z Polską. Wypowiedź szefa MSZ odnosiła się do sprawy
pominięcia przez prezydenta Francji, Emmanuela
Macrona Polski na jego liście sierpniowych wizyt.
Jaka jest prawda? Francja to 6. gospodarka
świata z PKB rzędu 2,46
bln dolarów. Polska zajmuje miejsce 23. z 469 mld
dolarów, czyli gospodarką pięć razy mniejszą od
francuskiej. Każda godzina pracy Francuza przekładała się w 2016 roku na produkcję dóbr i usług
wartych 60 dolarów. Godzina pracy Polaka dawała
naszej gospodarce 29 dolarów.

Fałszometr 5

W tym wypadku mamy
bezpośrednią propagandę rządową, realizowaną przez szefa MSZ, który
chce osiągnąć dwa cele jednocześnie. Z jednej strony
buduje obraz silnej polskiej gospodarki. Z drugiej
stara się umniejszyć pozycję prezydenta Macrona
i rolę Francji. Szkoda tylko, że w swojej wypowiedzi
minister zupełnie rozmija się z faktami.
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macja po '89 roku nie zbudowała swojej władzy na
kłamstwie tak, jak obecna. Dlatego w Dekoderze rozpoczynamy akcję systematycznego, dobitnego obnażania
nieprawdy jaka pojawia się w przestrzeni publicznej. Na
niniejszej i następnej stronie prezentujemy trzy przykłady, jakie pojawiły się w sierpniu w mediach, wyjaśniamy
je i komentujemy, a zawarty w nich fałsz oceniamy w naszym Fałszometrze – w skali od 1 do 10.
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wzięcia
udziału w akcji i nadsyłanie własnych propozycji (mogą
być w formie gotowego tekstu, ale wystarczy też zgłoszenie samego faktu). Wybrane będziemy publikować na
stronie www i Facebooku, najciekawsze także drukować
w gazecie i na ulotkach. Dajmy szansę prawdzie!
Redakcja Dekodera
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„Wiadomości” informują, że wojsko uratowało Rytel przed powodzią. W materiale powiedziano m.in., że bez żołnierzy nie dałoby się
udrożnić Brdy, zawalonej połamanymi pniami.

Prawda wyglądała tak,
że wojsko wysłane zostało ze znacznym, czterodniowym opóźnieniem i raczej wspomagało
wysiłki innych służb, mieszkańców i ochotników.
Roboty nad Brdą ruszyły dopiero gdy pojawiła się
kolumna rządowa i kamery TVP.

Fałszometr 8

TVP przez kilka dni próbowała maskować bierność rządu i podległych służb w sprawie nawałnic.
Jednocześnie obwiniano o wszelkie zaniedbania samorządy. Tego dnia materiał był zrealizowany wyjątkowo bezczelnie, ponieważ liczni świadkowie widzieli zupełnie inny przebieg wydarzeń, o czym szybko
stało się głośno w mediach społecznościowych.
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czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie
Krytykantom mówimy jasno: wcale nie jest tak, że
w TVP pogoda zawsze jest wyśmienita, a w sportach
wszelakich prowadzą zawsze Polacy. Prognozy i wyniki
są zgodne z faktami i dostępnymi danymi, i nikt tu rzeczywistości nie nagina.
To jednak tyle, jeśli chodzi o prawdę w rządowej
telewizji pod batutą Jacka Kurskiego. Wszystko inne –
newsy, programy publicystyczne, słynne ze swoich pasków „Wiadomości” to już prawda wyższych lotów, za to
w słusznej sprawie. Ważniejsza od prawdy – tylko prawdy jest przecież rewolucyjna szczerość (w kręgach krytykantów nazywana „gówno-prawda”). To, co robi TVP
w Polsce dzisiejszej – nie jest przypadkiem. To efekt
ciężkiej pracy tuzów dziennikarstwa propagandowego
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„Wiadomości” TVP1
wyemitowały materiał
zatytułowany Szwedzi popierają politykę polskiego rządu w sprawie relokacji uchodźców. Pokazano sondę ze szwedzkiego portalu „Nyheter Idag”,
w której 97 proc. spośród ponad ośmiu tysięcy głosujących wyraziło „solidarność z polskimi władzami”.

Manipulacje TVP sprostowała szwedzka ambasada. Na swojej stronie internetowej podała, że zorganizowana przez
„Nyheter Idag” sonda odzwierciedla jedynie opinię
osób, które odwiedziły portal. Poza tym nie istnieją
żadne badania opinii publicznej na temat wsparcia obywateli Szwecji dla polityki polskiego rządu.
Zwraca uwagę, że do całego społeczeństwa można
odnosić jedynie wyniki sondaży, a nie sond. I podaje wyniki najnowszego sondażu Eurobarometru:
w Szwecji pozytywne nastawienie do polityki migracyjnej UE wyraziło 76 proc. ankietowanych. Poparcie dla udzielania pomocy uchodźcom – 90 proc.

Fałszometr 7

Karkołomne zestawienie
trudnej do zweryfikowania półprawdy zostało w tym przypadku użyte do
szczególnie haniebnego rodzaju propagandy strachu. Brawa dla ambasady szwedzkiej za reakcję!

(gatunek, który święci dziś triumfy) Michała Rachonia,
Danuty Hojeckiej, Krzysztofa Ziemca, czy Klaudiusza
Pobudzina oraz cichej armii ich współpracowników.
Jeszcze pamiętajmy o Ewie Bugale, bardzo dla TVP1
i „Wiadomości” zasłużonej, a obecnie brylującej w TVP
Info. Ona sama zaświadczyła niedawno publicznie, że
TVP robi propagandę. No, nie kłamała, co może wydać
się dziwne – ale tak było. A że dziennikarze „Polityki”
stwierdzili, że cokolwiek wspólnego z rzeczywistością
mają tam jedynie wyniki sportowe, prognoza pogody oraz
losowania Lotto – nikt się z nimi spierać o to nie będzie.
Bo to też prawda.
Najważniejszy jest cel. Jaki? Opowieść o Polsce Dobrej Zmiany. W TVP płynie ona dzień za dniem, o kraju
żyznym i bezpiecznym, który ładnie się rozwija i gospodarkę ma lepszą niż Francja. Najmniejszy nawet sukces
rządu powielany jest – nie do zapomnienia. Przedstawiciele opozycji na antenie są niczym skorniczałe drzewa
do wycięcia. W publicystyce po kilku na jednego idzie
na nich z piłą argumentów, albo krzyku. Mało który wytrzymuje. Wśród gości obowiązkowo księża, na antenie
ważne uroczystości religijne i wystąpienia biskupów
to punkt obowiązkowy. Niemal codziennie. Wrogowie
wskazywani są wyraźnie, zdrady piętnowane i nikt się
tam nie krępuje lewacką poprawnością. I ten język giętki, i celne porównania, i demaskujące zdjęcia i filmiki. Im
brutalniejsze, tym lepiej, a wszystko poparte cytatami
z zagranicznych mediów. Bo nic tak nie działa na wyobraźnię, niż uczucie wstydu. Że Polskę psują i ośmieszają jacyś zdrajcy z opozycyjnej sitwy, i nie dają z tych
kolan obtartych wstać i rosnąć w siłę. Śmierć wrogom
Ojczyzny, a że szarym komórkom przy okazji – to się wliczy w koszta. Niemcy zapłacą.
Monika Piotrowska-Marchewa
FB: Partofsmart

P jak Propaganda
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RZĄD SILNY WOBEC SŁABYCH
Ufamy państwu, jeśli potrafi nas
ochronić. Ochrony wymaga środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe. W społeczeństwie należy
szczególnie zadbać o tych, którzy
z różnych względów, nie poradzą
sobie sami, a więc ludzi starszych,
chorych, niepełnosprawnych, dzieci, okresowo kobiety w ciąży. Silnym można nazwać państwo, które
okazuje się efektywne w tej ochronie słabszych. Efektywne realnie,
a nie propagandowo. Barbarzyńskim jest państwo, które cynicznie
kreuje się na socjalne, kupując wyborców za publiczne pieniądze jednym populistycznym programem,
a jednocześnie oszczędza na tym, co
powinno chronić, by pokryć długi
zaciągnięte na realizację populizmu.
Populizmem trzeba nazywać program 500+ dopóki w jego ramach
samotne matki przekraczające próg
dochodowy o kilka złotych będą finansować ze swoich podatków wypłacanie tego świadczenia rodzinom,
gdzie dochód osiąga poziom nawet
kilkunastu tysięcy złotych.
Środowisko
Barbarzyństwo w dziedzinie
ochrony środowiska mierzy się już
milionami m3 drewna, wywożonymi z jedynej pierwotnej europejskiej
Puszczy wpisanej na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Także polityką energetyczną, gdzie ustawowo
stawia się na węgiel, mimo że smog
zbiera mierzalne zgonami żniwo.
Jednocześnie prawnie wykańcza się
rozwijający się prężnie sektor czystej energii, jaką jest energia wiatrowa. Pragmatyka wyborcza – górnicy
nie są delikatni w protestach, a sercowcy, alergicy i astmatycy umierają
w ciszy.
Kultura
Pisanie historii Polski od nowa,
w duchu narodowym, w izolacji
od historii powszechnej lub w nieprawdziwym kontekście tej historii,
nacechowana politycznie i świato-

poglądowo zmiana treści w podstawach programowych nauczania,
brutalizacja języka komunikacji,
dokonywana w dużej mierze przez
zawłaszczone politycznie media – to
barbarzyństwa wobec dziedzictwa
kulturowego. Kultura to ciągłość i jej
obecny kształt staje się częścią tego
dziedzictwa. Zmiany dokonywane
dzisiaj, będą przynosiły negatywne
skutki w dłuższym czasie.
Zdrowie
Drastyczne i alarmujące zmiany
zachodzą w systemie zdrowotnym,
pod płaszczykiem nieudolnie wprowadzanej reformy zdrowia. W sieci
szpitali znalazła się 1/3 placówek z
przyznanym ryczałtem środków na
4 lata, które to środki stanowią 95
proc. wszystkich, jakimi dysponuje
NFZ na szpitale. W sieci znalazł się
tylko jeden szpital geriatryczny w
Katowicach, a i to włączony po interwencji, indywidualną zgodą Ministra. Praktycznie z sieci wyrzucono
szpitale rehabilitacyjne! Na Śląsku
poza siecią mamy 97 proc. łóżek rehabilitacji po zawałach i operacjach
serca. Kardiologia cofnie się o 20 lat,
obniżono jej finansowanie o ok. 50
proc. Bez limitów będą leczone tylko
zawały, a stany przedzawałowe nie,
czyli będzie się opłacało czekać, aż
chory dostanie zawału, a nie mu zapobiegać.
Zmiany niektórych cen
leków od września:

Ceglar (60 tab.)
stara cena: 3,20 zł,
nowa cena: 1057,82 zł,
Valcyte (60 tab.)
stara cena: 3,20 zł,
nowa cena: 2427,13 zł,
Myfortic 360 mg (120 tab.)
stara cena: 91,83 zł,
nowa cena: 366,78 zł,
CellCept 500 mg (50tab.)
stara cena: 3,20 zł,
nowa cena: 54,23 zł.

Od miesięcy ukazują się
kolejne informacje o podwyżce cen leków immunosupresyjnych dla chorych po przeszczepach. Przykłady podajemy w tabelce.
Kilka tygodni temu głośno było
w mediach o tym, jak oszczędza się
na znieczuleniu ogólnym przy bolesnych zabiegach biopsji szpiku
u dzieci. Obawy budzą plany zmian
w opiece nad kobietami w ciąży
i opiece okołoporodowej, które wg
specjalistów położą kres badaniom
prenatalnym i leczeniu prenatalnemu. Przyjęty ustawowo program „Za
życiem”, zachęcający kwotą 4000 zł
jednorazowego świadczenia do rodzenia dzieci z poważnymi wadami
rozwojowymi, w praktyce już okazuje się fikcją. Nie udaje się w ustawowym terminie 7 dni od urodzenia
uzyskać specjalistycznych wizyt lekarskich dla tych dzieci. W Lublinie
Hospicjum Małego Księcia nie dostało kontraktu z NFZ na zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym.
To jedyna w Polsce południowo-wschodniej placówka podejmująca
domową opiekę nad dziećmi i młodzieżą z chorobami nieuleczalnymi
i przewlekłymi oraz nowotworowymi
w fazie terminalnej. Brak możliwości
zastosowania znieczulenia ogólnego
oznacza dla wielu tych dzieci pozbawienie ich opieki stomatologicznej.
Zabiegów takich wykonywano ok.
350 rocznie. Po interpelacji poselskiej posłanki PO trwa w tej sprawie
postępowanie uzupełniające, którego wyniki poznamy 22 września.
To tylko wybrane przykłady braku ochrony słabych przez państwo.
Państwo, które demonstruje swą
siłę polityczną propagandą, barierkami na ulicach wydając miliony na
ochronę tych, którzy są silni, bo mają
władzę.
Danuta Jaroć, KOD Lubelskie
KOD LUBELSKIE
http://lubelskie.ruchkod.pl,
e-mail: lubelskie@ruchkod.pl,
tel. +48 506 780 035
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Wychowanie
do życia z PiS
„Dobra szkoła” otwiera wrzesień nową podstawą programową
kształcenia. Ze szczególnym zainteresowaniem czekałam na program
nauczania przedmiotu Wychowanie
do Życia w Rodzinie, zwłaszcza od
kiedy okazało się, że ekspertką MEN
w tej dziedzinie została dr hab. Urszula Dudziak. Teolog i wykładowca
KUL zasłynęła „odważnymi” tezami typu: Kto nie dojrzał do przyjęcia
potomstwa, nie dojrzał też do życia
płciowego; Następstwem antykoncepcji są zdrady i rozwody; Stosowanie
prezerwatywy i stosunek przerywany
powoduje raka piersi; Rozwiedziony albo żyjący w konkubinacie może
negatywnie wpływać na postawy
uczniów; Współżycie przed ślubem
grozi poważnymi konsekwencjami, na
przykład wyrzutami sumienia, gnębiącymi człowieka do śmierci.
Nowa podstawa programowa bardziej przypomina materiał adresowany do słuchaczy kursu przedmałżeńskiego niż do kilkunastolatków.
Intrygujące, wręcz średniowieczne
są proponowane rozważania nad
kryteriami doboru małżonka czy
też nad motywacjami do zawierania
małżeństw. Według twórców programu, dziecko uczęszczające na zajęcia
powinno potrafić wymienić i uzasadnić normy chroniące życie małżeńskie
i rodzinne oraz sprzeciwić się naciskom skłaniającym do ich łamania.
Pomimo sporej dziś liczby dzieci pochodzących z relacji nieformalnych
czy z rodzin zrekonstruowanych,
lekcje wychowania do życia w rodzinie mają od teraz eksponować szczególną wartość małżeństwa na tle innych form związków, wskazywać na
wyraźną jego wyższość w aspektach
prawnych, fizycznych, psychicznych,
duchowych, społecznych.
Dużą część programu zajmują
zagadnienia związane z seksualnością człowieka. Ministerstwo edu-

kacji wychodzi z własną koncepcją
„sztuki kochania”. Główną funkcją
płciowości ma być odtąd rodzicielstwo. Twórcy treści nauczania intensywnie podkreślają związek między
aktywnością seksualną a miłością
i odpowiedzialnością, brakuje natomiast wzmianek o życiu seksualnym
jako po prostu nośniku przyjemności czy satysfakcji. Na czoło wysuwa
się uświadamianie uczniom socjologicznych korzyści ze współżycia,
oczywiście współżycia małżonków.
Po dwóch przeciwnych stronach stawiane są przez MEN naturalne metody planowania rodziny i antykoncepcja, gdzie antykoncepcja znajduje
się we wspólnej grupie z takimi pojęciami jak środki poronne, aborcja
czy sterylizacja. Złowrogo brzmią
słowa, iż aktywność seksualna, jak
każde zachowanie człowieka podlega odpowiedzialności moralnej. Program zakłada przedstawianie negatywnych skutków oraz profilaktykę
przedwczesnej inicjacji seksualnej;
a także zapoznawanie z wielorakimi
walorami przedmałżeńskiej powściągliwości seksualnej. Specjaliści MEN
wskazują na konieczność wyposażenia uczniów w wiedzę o biomedycznych, psychologicznych, społecznych
i moralnych argumentach za inicjacją seksualną dopiero w związku
małżeńskim.
Podstawa kształcenia wprowadza uczniów w zagadnienia nieadekwatne do ich wieku, zainteresowań
i przede wszystkim potrzeb. Przykładem są tu tematy opieki prekoncepcyjnej; przekonywanie dzieci
o konieczności przyjmowania kwasu foliowego czy też profilaktycznej
diagnostyki przed poczęciem. Podobnymi nietrafionymi do wieku
zagadnieniami jest funkcjonowanie
szkół rodzenia czy walory naturalnego karmienia. Uczniowie mają
uczyć się o niepłodności, poronieniu, obumarciu płodu bądź zna-

czeniu przyjęcia na świat dziecka
z niepełnosprawnością. Przy natłoku
tego typu zbędnych treści, program
wydaje się ignorować współczesne tendencje w dziedzinie socjologii. Zamiast oswajać i uświadamiać
w zakresie trudnych zjawisk występujących w związkach – użależnienia i współuzależnienia, przemoc
fizyczna i psychiczna – plan nauczania kładzie nacisk na trwałość małżeństwa dla dobra rodziny. Aż trudno
w to uwierzyć, ale w szczegółowych
treściach nauczania nie pojawia się
słowo „homoseksualizm”, a tym bardziej zagadnienia dotyczące rozterek
związanych z legalizacją małżeństw
czy też rodzicielstwem par LGBT. Na
próżno szukać w programie informacji o alternatywnych formach życia
rodzinnego – rodzinach patchworkowych, singlach, monoparentalności,
dobrowolnej bezdzietności, swingingu. To naiwne zaklinanie rzeczywistości i pomijanie tych zagadnień nie
sprawi, że przestaną one być obecne
w sferze życia i zainteresowania naszych dzieci.

W preambule do Podstawy Programowej Wychowania do Życia
w Rodzinie czytamy, że szkoła w swojej działalności powinna uwzględniać wolę rodziców, ale też państwa.
Jaki jest pomysł władzy na świat serwowany naszym dzieciom, widzimy
w wyżej wspomnianym dokumencie.
Podobno kształcenie w Polsce ma
wprowadzić ucznia w świat takich
wartości jak współpraca, solidarność, altruizm. Twórcy reformy edukacji przekonują, że szkoła dba o wychowanie dzieci w duchu akceptacji
i szacunku dla drugiego człowieka
oraz motywuje do działań na rzecz
ochrony środowiska. Tymczasem nasze dzieci nie są ślepe, widzą tonące
łodzie z uchodźcami i wycinkę puszczy. Trafiłam ostatnio w sieci na fantastyczny mem. W parku siedzą dwie
mamy ze swoimi pociechami. Jedna
z kobiet trzyma książkę, podobnie jej
maluch. Druga z kobiet, tak jak siedzący przy niej synek, ściska w dłoniach smartfon i pyta sąsiadkę z ławki: Jak pani to zrobiła, że pani dziecko
chce czytać?
M.B., nauczycielka, KOD Opolskie
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Poczet królów i książąt PiSkich

Wielki książę Antoni
Macierewicz-Smoleński

POZYCJA: minister obrony narodowej, wielki szpiegownik, czołowa postać
Pislandii, filar dworu, jego
najsilniejsze i zarazem najsłabsze ogniwo.
HISTORIA:
Zaczynał
pięknie – od chlubnych kart
w historii walki z czerwoną
dyktaturą. Potem próbował sił w różnych własnych inicjatywach, często na prawo od nurtów rzeki zwanej Normalnością. Jego nazwisko przewijało się wśród książąt prawicowego rozbicia dzielnicowego. Sukcesy przeplatały się
z porażkami, a Antoni często zmieniał barwy rodowe. Po
latach tułaczki ostoję znalazł w Pislandii, gdzie od 2006 był
mistrzem od likwidowania szpiegów. Tyle, że własnych.
Skąd taka posada? Otóż 15 lat wcześniej Macierewicz
miał epizod wywiadowczy – w rządzie Jana Olszewskiego.
Słynna lista (szpiegów) Macierewicza więcej namieszała
niż wyjaśniła, doprowadzając rząd w pół roku do upadku.
Dlaczego więc Antoni dostał znów dostęp do spraw
wywiadu? Ta tajemnica nurtuje do dziś wielu komentatorów dworskiego życia – co naprawdę łączy Jarosława
i Antoniego? Jak to się stało, że Macierewicz, oficjalnie
przyjęty do Pislandii dopiero w 2012 roku tak szybko
awansował w dynastycznej hierarchii? Dziś nie tylko jest
ministrem, został też wiceprzewodniczącym klanu, choć
wielu było wierniejszych i dłuższą służbą zasłużonych.
Rola Antoniego wyraźnie wzrosła po 2010 roku, gdy
stanął na czele sejmowej komisji od prawd smoleńskich
i zaczął żonglować kolejnymi teoriami zamachowo-spiskowymi. To pomogło zewrzeć szeregi pislandzkie, lecz
utrudniało przejęcie władzy. Dlatego w 2015 (roku podwójnej elekcji) Antoni został uszafiony, a wszelkie próby
przypominania o nim energicznie ucinano. Zaprzeczano,
by miał on pełnić jakiekolwiek funkcje w przyszłym rządzie, a już szczególnie ministra obrony narodowej. A gdy
Pislandia zwyciężyła, szefem MON został nie kto inny, jak
wielki książę Antoni Macierewicz-Smoleński.
DOKONANIA: Nowy urząd spowodował, że Antoni
poczuł się jak bóbr w żeremi. W końcu proponował już
dawno postawić na sojusz z kościołem i wojskiem (wówczas „ludowym”). Teraz mógł plan zrealizować – alians
z kościołem trwa dzięki jednemu zakonnikowi i jego rozgłośni. Tam wielki książę występuje niezwykle chętnie.
Problem był z armią, nad którą przejął władzę. Za dużo
było tam uznanych generałów, za dużo doświadczonych
i niezależnych oficerów. Rozpoczęła się szybka wymiana
kadr, w czym dzielnie asystował ministrowi jego pod-

opieczny – Bartłomiej Misiewicz. Słoneczko książęcego
pupila zaszło jednak szybko po tym, jak Wielki Jarosław
uznał, że błazenady młodego asystenta szkodzą Pislandii.
Był to pierwszy – choć niedopowiedziany – konflikt Antoniego z Jarosławem. Zapomniano o nim szybko wobec narastającego sporu między wielkim księciem a królem Andrzejem, który miał dość ciągłego poniżania. Początkowo
wydawało się, że to minister jest górą. Rozpaczliwe królewskie listy pozostawały bez odpowiedzi, a Antoni robił
co chciał. Powołał słynną podkomisję dyletantów, wpisał
apele smoleńskie w każdą uroczystość, rozdawał medale
„za uśmiech”. Utrącił prawie wszystkie trwające przetargi, pozbawiając wojsko nowego sprzętu, a kraj poważania
wśród partnerów. Zlikwidował ograniczenia na wydatki
reprezentacyjne. Utworzył bezwartościową obronę terytorialną. I przede wszystkim rozpoczął niespotykaną dotychczas w wojsku karuzelę stanowisk, podgrzewając na
tym tle konflikt z królem. Ludzie Andrzeja zostali odcięci
od tajnych informacji i wpływu na rozwój koncepcji dowodzenia. W zamian za to król otrzymał do podpisania
46 nominacji generalskich. Na razie odmówił, przeciąganie liny trwa. Czy minister przepchnie swoich kandydatów? Kto wyjdzie z tej batalii zwycięsko? Zobaczymy.
SŁYNNE SŁOWA ANTONIEGO: Czymże innym jest sytuacja, w której ginie cała elita, w której odcięta zostaje
głowa narodu? To jest wypowiedzenie wojny, nawet jeżeli
kolejny atak będzie odłożony o rok, dwa, pięć, to trzeba sobie zdawać sprawę – to jest wypowiedzenie wojny. Antoni
w charakterystyczny dla siebie sposób wypowiada słowa
nie bacząc na ich znaczenie. Lubi dodawać dramatyzmu,
ale nie bardzo chce się mierzyć z konsekwencjami. Wypowiadając powyższe nie był jeszcze u władzy, więc jego
dywagacje nie zrobiły wielkiego wrażenia. Co się jednak
stanie, jeśli podobne padną z wyżyn oficjalnego stanowiska, jakie obecnie zajmuje?
SŁYNNE SŁOWA O ANTONIM: Antoni Macierewicz ma
dużą zdolność, jeśli chodzi o likwidowanie czegoś, niszczenie. Niestety, ma trudność z tworzeniem czegoś w to miejsce. Jeśli by był medal niszczyciela, to z pewnością on na
niego zasługuje. Te słowa Janusza Zemke chyba najlepiej
oddają istotę talentów wielkiego księcia. Zgadzając się
z nimi można zrozumieć decyzję powierzenia Antoniemu
misję likwidacji WSI. Natomiast dużo trudniej jest odczytać w tym kontekście intencje Wielkiego Stratega, który
powierzył Macierewiczowi losy polskiej armii. Czyżby
jednak Tomasz Piątek miał rację i Pislandia miała poddać
się Rosji dzięki działaniom swego najlepszego agenta?
Maciej Pokrzywa
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PO CO DZIECIOM DEMOKRACJA?
Cześć dzieciaki! Jestem Krasnalka Demokracja. Na pewno wiecie dużo o skrzatach i krasnalach. W bajkach, które znacie, zawsze pomagamy
ludziom. To jest najprawdziwsza prawda, chociaż nie
wszyscy mogą nas zobaczyć. Czasami pokazujemy się
dzieciom, innym razem jakiś nieostrożny krasnal nie
zdąży na czas stać się niewidzialny. Potem, na podstawie
opowieści o naszym wyglądzie, artyści tworzą nasze podobizny. A ponieważ dzieci (i niektórzy dorośli) mają cudowną wyobraźnię, wyglądamy bardzo różnie. Ale o tym
opowiem wam innym razem.
Krasnale pojawiają się w różnych
miejscach świata, zawsze wtedy, gdy
są bardzo, bardzo potrzebne. We
Wrocławiu mieszka ich mnóstwo
i wierzcie mi, mają tutaj bardzo
dużo pracy. Dzisiaj opowiem
wam trochę o sobie. Na początek wyjaśnię co oznacza
moje imię. Dzisiaj dzieci,
jak czegoś nie wiedzą, to od
razu sprawdzają w internecie, prawda? Też zajrzałam. Ojej, kto to zrozumie?
Spróbuję wam to wyjaśnić po
swojemu.

Demokracja ma zadanie pogodzić wszystkich, nawet wtedy,
gdy każdy chce czegoś innego. Podam
kilka przykładów:
1. Grupa dzieci poszła do ZOO. Ale mają tylko
2 godziny czasu i nie zdążą zobaczyć wszystkich zwierząt.
Kasia i Tomek chcą zobaczyć lwy i słonie, Bartek węże, pająki i skorpiony, Zosia boi się pająków a Paula chce iść do
niedźwiedzi. I jeszcze troje dzieci chce kupić pamiątki. I co
teraz?
2. Do przedszkola przywieźli nowe zabawki. Ale zabawek jest pięć a dzieci w grupie 16. I każdy chce się pobawić
nowa zabawką. Dzieci zaczynają się kłócić i przepychać…
3. W szkole panuje zasada, że nie będzie niezapowiedzianych kartkówek. Ale Kasia cały czas przeszkadzała podczas
lekcji i Pani zrobiła karną kartkówkę. Mogła tak zrobić?
Znacie takie sytuacja, prawda? Każdy chce postawić
na swoim, nikt nie chce ustąpić i bywa, że kończy się
to bardzo źle. Każdy lubi co innego i czasami strasznie
trudno się pogodzić. Dlatego zawsze potrzebne są jakieś
zasady i prawa pilnujące, żeby nikt nie był ważniejszy od
kogoś innego.
Czy zawsze powinna decydować większość? Czy jeśli
wszystkie dzieci oprócz Zosi będą chciały iść do pająków,
to wolno nam ją do tego zmuszać? Czy jeżeli tylko Kasia
przeszkadzała, wszystkie dzieci mają ponieść karę?

Dlatego właśnie wymyślono Konstytucję – zbiór zasad i praw pilnujących, żeby nikt nie był ważniejszy. Żeby
rządziła większość, ale z poszanowaniem praw mniejszości. Konstytucja, to ta książka, którą trzymam wysoko
nad głową. Po to, aby przypominała wszystkim dzieciom
i dorosłym jak bardzo ważne są przyjęte zasady. Jak ważne jest to, że jeśli jakaś grupa ludzi się na coś umawia, to
nie wolno tych zasad łamać.

Na przykład w szkole. Na lekcjach trzeba być cicho,
a jak wychodzimy na przerwę to chcemy się trochę poruszać i zrelaksować. Jedni biegają,
krzyczą, czasem robią sobie psikusy
(zdarza się, że potem próbują zwalić winę na krasnoludki!). Czy jak
nauczyciel mówi, że nie wolno
biegać, bo można się wywrócić
na śliskiej podłodze, to jest
ok? Nauczyciele mówią, że to
dla naszego bezpieczeństwa.
A co z potrzebami dzieci?
No właśnie, można przecież
ustalić zasadę, że wolno biegać na boisku szkolnym, a jak
już wrócimy do szkolnego korytarza, to nie.
Oczywiście, czasami każdy musi trochę ustąpić. Jeśli
w grupie dzieci każde z nich chce
się bawić tym samym autkiem właśnie
TERAZ, to albo będą bawić się razem albo
muszą się jakoś umówić. Można np. puszczać do
siebie autko po kolei, można ustalić kolejkę zabawy itp.
Zasady powinny być sprawiedliwe i uwzględniać potrzeby każdego dziecka. Nigdy nie wolno pozwalać na to, aby
to silniejszy decydował i dawał zabawkę na przykład tylko tym dzieciom, które lubi. Albo żeby decydowało starsze rodzeństwo.

A wiecie, że pierwszą Konstytucję wymyślono w Stanach Zjednoczonych? Wiem to od Pani Wolność – krasnalki, która jest bardzo podobna do Statuy Wolności.
Jest moją sąsiadką i przyjaciółką. Mieszka w Rynku przy
wejściu do biblioteki. Ona też ma w ręku książkę, ale
z napisem „Liberty”, co oznacza „Wolność”. Pani „Wolność” ma bardzo dużo pracy – przypomina, że Wrocław
jest miastem wolności i niepodległości, ale też gościnności i otwartości.
Przyjechałam do was, aby wam o tym przypominać.
I zostanę tak długo, jak będzie to potrzebne.
Miałam szczęście spisać dla was te słowa:
Elżbieta Majewska-Cieśla
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DZIECI TEŻ MAJĄ PRAWA
Nie ma dzieci, są ludzie – powiedział kiedyś Janusz
Korczak. Ale dopóki młodzi ludzie nie są do końca samodzielni – pozostają pod opieką dorosłych. Jednak mały
człowiek nie jest niczyją własnością, dorastając uczy się
podejmować samodzielne decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.
W Demokracji rządy sprawowane są albo przez nas
samych albo przez ludzi, których specjalnie do tego celu
wybraliśmy. W szkole mamy np. Samorząd Uczniowski.
W naszym państwie rząd i prezydenta. Mamy też zasady,
czyli Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre artykuły dotyczą praw dzieci.

Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw
dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo
do opieki i pomocy władz publicznych.
3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia
zdania dziecka.
4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania
Rzecznika Praw Dziecka.
Zatem nie wierzcie tym dorosłym, którzy czasem do
was mówią: „Dzieci i ryby głosu nie mają”. A swoją drogą,
to kto to wymyślił? Trzeba tylko umieć się wsłuchać i to
zarówno w głosy dzieci, jak i ryb. Nie mówiąc już o głosach krasnali :)

W Konstytucji zapisano co wolno władzy i jakie prawa
mają obywatele. I przede wszystkim po co są te zasady.
W preambule (wstępie) Konstytucji RP zapisano, że
wszyscy członkowie narodu polskiego są równi wobec
prawa. A Polakiem jest każdy, niezależnie od narodowości, kto ma polskie obywatelstwo. Znacie dzieci, których
rodzice pochodzą z różnych krajów? Bo ja całe mnóstwo.
I takie dzieci czasem mają podwójne obywatelstwo (zarówno kraju mamy, jak i taty), a czasem tylko jedno – kraju w którym mieszkają. Zdarza się też, że jedni wierzą
w nauki Buddy, inni w Boga, jeszcze inni w Allaha, a niektórzy są ateistami (czyli nie wyznają żadnej religii).
Konstytucja obejmuje swoimi zasadami każdego.
Zasady to jedno, a przestrzeganie ich to już dużo trudniejsza sprawa. Każdy musi pilnować, aby nikt nie był
ważniejszy. Aby tak było, dawno temu (prawie 300 lat!)
jeden pan z Francji, który nazywał się Monteskiusz wymyślił tzw. trójpodział władzy. W Polsce też przyjęto tę
zasadę. Kto inny prawo wymyśla, kto inny je wprowadza
w życie i jeszcze kto inny sprawdza, czy jest ono przestrzegane i rozstrzyga spory.

Wyobraźcie sobie taką sytuację, że w szkole
jest dyskoteka. To nauczyciele ustalili godziny imprezy, dobrali muzykę. To także oni będą didżejami, będą decydować o kolejności puszczanych hitów
oraz o tym, czy wolno wam tańczyć z tą czy inną osobą.
Jeśli nie będziecie zachowywać się zgodnie z ustalonymi
zasadami, to dostaniecie naganę. Na koniec, jak poskarżycie się wychowawcom (którzy przecież też są nauczycielami), to usłyszycie jeszcze, że wszystko jest ok, bo to
nauczyciele są za was odpowiedzialni.
Brrr… Przecież nauczyciele nie powinni zachowywać
się jak tyrani, prawda? Nikt nie będzie chciał iść na taką
dyskotekę. Jeszcze gorzej byłoby, jeśli takie zasady panowałyby w każdej szkole na co dzień. A przecież trzeba
chodzić do szkoły. Dlatego w dobrej szkole jest równowaga – jest rada pedagogiczna i rada rodziców, samorząd
uczniowski i rzecznik praw ucznia. I wszyscy są jednakowo ważni i ze sobą współpracują.

Wrocławskie Krasnale: Sprawiedliwiusz i Temidek, które czuwają nad tym, aby każda sprawa była załatwiona sprawiedliwie. Fot. Wikipedia.

Bardzo ważne jest też to, aby zasady były zrozumiałe dla wszystkich i bardzo dokładnie opisane. W przedszkolu i szkole w Statucie, a w naszym kraju właśnie
w Konstytucji.
I rzecz najważniejsza. Wszyscy powinniśmy pamiętać, aby zawsze tych praw przestrzegać. Jeżeli jakakolwiek grupa zacznie się wyłamywać, to zaczną się kłótnie,
bałagan i nikt nie będzie już bezpieczny.
O tym wszystkim przypominają nam juz krasnale ze
zdjęcia i od dziś nowa mieszkanka wrocławskiego świata
krasnali – Demokracja.
Elżbieta Majewska-Cieśla
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Rodzina Demokratków

Jeśli ktokolwiek próbowałby wam wmówić, że
nie ma krasnoludków, to nie wierzcie. One żyją
obok nas w Demokrandii, w pięknym parku okalającym leśnicki zamek we Wrocławiu.
Do pracy chodzą z uśmiechem, w szkołach świetnie
się bawią, a wieczorami spotykają się w Rynku, gdzie
mieszka rodzina Demokratków. Tata Demokratek pilnuje, by wszyscy w Demokrandii byli szczęśliwi. Mama
Demokratka jest kronikarką i wszystko skrzętnie notuje.
Synek Demoś chodzi do 2 klasy, a córeczka Kratka właśnie poszła do przedszkola. Nie zapominajmy też o szalonym psiaku Mosiu i leniwej kotce Emo.
Jest przepiękne popołudnie. Demokratek z zapałem
pisze kolejny apel do Krasnoludków, że za trzy dni wielkie święto: przed wieloma laty Krasnolud I Wielki wygrał wojnę ze złym Autokratem i uwolnił Krainę od zła
i wrogości.
Demokratka kończy robić naleśniki. Stół pięknie nakryty czeka aż dzieci wrócą do domu i można siadać do
obiadu.
– A wieczorem, a wieczorem, pięknie się ubiorę...
z przyjaciółmi na spotkaniu oddam się gadaniuuuu – rozśpiewała się Mama i tanecznym krokiem podbiegła do
okna, by zobaczyć, czy dzieci już idą. Nagle zamarła. Zobaczyła biegnącą Kratkę, za którą ledwo mógł nadążyć
Demoś.
– Coś się stało!! Demokratku, chodź szybko! – krzyknęła, a dzieci wpadły do domu.
Demokratek wyleciał z pokoju, spojrzał na Demosia
i Kratkę i aż go zamurowało. Kratka była potargana, jej
bluzeczka poplamiona, a na nodze miała tylko jeden
bucik. Demoś z wielkim siniakiem pod okiem i podartymi spodniami wyglądał jak kupka nieszczęścia.
– Co się stało? – wyszeptał Demokratek, a Kratka z płaczem wtuliła się w mamę.
– Mamo!!! Nieszczęście!!! Tatusiu ratuj!!! – i zaczęła coś
mówić, ale przez ten płacz nie można było niczego zrozumieć.
Demokratka przetarła zapłakaną buzię córki, Demosiowi przyłożyła kostkę lodu na siniaka, posadziła ich
przy stole, nałożyła po naleśniku z konfiturą malinową
i powiedziała – Kratko, głęboko oddychaj. Demosiu, opowiedz, co się wydarzyło.
– Właśnie zaczęła się przerwa. Bawiliśmy się, śmialiśmy, było tak jak zawsze i nagle… – głos Demosia zadrżał,
ale mówił dalej – pojawiły się jakieś dziwne krasnale. Były
od nas większe, ogolone na łyso, każdy w mundurze i wysokich, czarnych butach. I te krasnale zaczęły krzyczeć,
kazały nauczycielom ustawić nas w dwuszeregu – Tata
Demokratek zbladł jak ściana i spojrzał z przerażeniem –
a potem... potem stanęli naprzeciwko nas, wyciągnęli ręce
i zaczęli śpiewać. Ale to był dziwny śpiew, niezrozumiały
i taki bardziej mruczący. I wtedy... zniknęli wszyscy, którzy mieli czarne włosy, czarne oczy i ciemny kolor skóry
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– Demoś rozpłakał się – zniknęła Atka i Wojtuś, i wielu
innych. Tatusiu tak się bałem, ale pomyślałem o Kratce
i pobiegłem do przedszkola aby zabrać ją do domu. Stąd
ten siniak, bo jeden z tych dużych Krasnali chciał mnie
zatrzymać. Tato, co się dzieje? – Demoś spojrzał ze strachem na Demokratka.
– Podejrzewam, że to krasnoludki, które dzielą nasz ród
na lepszych i gorszych. Kiedyś prowadziliśmy z nimi wojnę, bo oni chcieli, by nasza kraina była tylko dla nich, ale
potem, gdy przegrali, pozwoliliśmy im mieszkać przy granicy Demokrandii. Przez tysiące lat wiedli spokojne życie,
nawet zaprzyjaźniliśmy się. Hm… – Demokratek zamyślił
się. Czyżby oni tylko udawali, że są już dobrzy? – Demokratek nigdy nie był tak smutny, jak właśnie w tej chwili
– Kochani, muszę teraz wyjść, ale pamiętajcie: nigdzie nie
wychodźcie, nikogo nie wpuszczajcie i czekajcie na mnie.
Nadszedł wieczór. Demokratka położyła dzieci spać.
Wtedy wrócił Demokratek i rzekł z rozpaczą – Źle się
dzieje. Krasnoludki, o których mówiłem wcześniej, zbuntowały się. Uznały, że mają po dziurki w nosie tego szczęścia, uśmiechu, przybyłych do nas przyjaciół, bo tam gdzie
mieszkali toczą się wojny i nie da się żyć. Teraz ma być tak,
jak oni chcą. Demokrandia ma być tylko dla Demokrandczyków. My możemy zostać, ale...na ich warunkach. Już
wyrzucili z naszej krainy wszystkich, którzy nie urodzili
się tutaj. Nikt nie wie, gdzie oni teraz są.
– Co my teraz zrobimy? – szepnęła przerażona Demokratka. Rodzice, zajęci rozmową, nie zauważyli, że przysłuchuje im się Demoś.
Demokratek przytulił żonę do siebie – Udało mi się
spotkać z Krasnalmagiem i wiem, jak możemy pokonać
zbuntowane krasnoludki. Trzeba jakoś dotrzeć do ich
przywódcy, który przybrał imię Łysolek i dotknąć jego
serca. Tylko to może je odmienić, przypomnieć im, co to
miłość, współczucie i życzliwość – Demokratek spojrzał
smutno na żonę – wiesz Kochanie, że tylko ja mogę to zrobić, prawda? Nie mam wyjścia, muszę spróbować.
– Ale ja...ja się nie zgadzam – Demokratka rozpłakała
się – masz już swoje lata, nie może ktoś młodszy, silniejszy?
– Dobrze wiesz, że tylko nasza rodzina ma magiczne
moce na tyle silne, że nikt poza nami z tym zadaniem sobie
nie poradzi. Wyruszę rano. Wszystko będzie dobrze.
Demoś uważnie wsłuchiwał się w słowa taty, a kiedy
rodzice poszli spać, przekradł się na palcach do Kratki
– Ej ...Mała...obudź się – wyszeptał
– Co się dzieje? – Kratka nieprzytomna usiadła na łóżku. Demoś usiadł obok i opowiedział jej, o czym rozmawiali rodzice.
– Nie mamy wyjścia. To my musimy odnaleźć Łysolka, to
my musimy dotknąć jego serca.
– Masz rację – Kratka skinęła głową – tęsknię za moimi koleżankami – podeszła do śpiącej Emo i delikatnie
zaczęła ją głaskać – Emo, wstawaj leniuszku, mamy coś
ważnego do zrobienia.

i krasnal Łysolek
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Emo najeżyła się i mruknęła – Daj mi spokój, nigdzie
nie idę...!
Jednak Kratka nie ustępowała i wreszcie Emo poddała się i wstała. Tylko Moś radośnie merdał ogonem, bo od
dawna miał chętkę na jakąś przygodę.
Dzieci na paluszkach wymknęły się z domu. Było
ciemno, nieprzyjemnie, ani jednej gwiazdki na niebie.
Demoś podszedł do Emo i Mosia, spojrzał im głęboko
w oczy, wyszeptał – Mio ono pam – i po chwili psiak i kotka urosły tak, by dzieci bez problemu mogły je dosiąść.
Cała czwórka ruszyła w trudną i niebezpieczną drogę.
Wszędzie panoszyły się łyse Krasnale, szukając tych,
którzy nie wyglądali jak rodowici mieszkańcy Demokrandii. Strach i przerażenie ogarnęło całą krainę, a wielka czarna chmura nienawiści przesłoniła słońce. Ojjj, źle
by się stało, gdyby Demoś i Kratka wpadli w ich ręce. Nawet one wiedziały, że dzieci należą do magicznej rodziny,
więc ich los byłby przesądzony.
Nie wiadomo ile dni i nocy minęło, bo wciąż było
ciemno, zimno i ponuro, aż Kratka wypatrzyła płonące
ognisko.
– Demoś, patrz... tam – oboje zatrzymali się i wytężyli
wzrok.
– Ciiii… – szepnął Demoś – poczekaj tutaj na mnie,
sprawdzę co i jak – pogłaskał Kratkę po buzi, zszedł
z Mosia i ruszył w stronę ogniska. Za chwilkę był już
z powrotem.
– No to mamy go – sapnął zadowolony – wszyscy śpią
jak susły, więc teraz to najlepszy moment, by się do niego przekraść. Niestety, to Ty musisz pójść. Jesteś malutka,
więc łatwiej do niego dotrzesz – Demoś spojrzał z niepokojem na Kratkę – Dasz radę?
Kratka poczuła, jak jej serduszko trzepocze ze strachu, ale szybko wzięła się w garść – Jasne, że dam radę
– przytuliła się do brata i po chwili ruszyła.
Po cichutku, na paluszkach, podeszła do ogniska. Delikatnie mijała śpiące krasnoludki, gdy wreszcie dostrzegła Łysolka. Chrapał niesamowicie i wyglądał tak strasznie, że Kratka zamarła z przerażenia. Ogolona głowa,
usta wykrzywione, pod ręką kij bejsbolowy.
– I co teraz? – pomyślała spanikowana – Jak mam obudzić jego serce, gdy czuję tylko strach? Muszę się opanować, muszę się uspokoić – myśli jak szalone przelatywały
jej przez głowę i wydawało się, że jeszcze chwila, a nie
da rady. Odwróci się i ucieknie. Ale wtedy poczuła lekki
dotyk. Odwróciła się i zobaczyła Emo.
– No malutka, dasz radę – kotka uśmiechnęła się do
niej – zamknij oczy, pomyśl, jak uwolnić swoje moce, jak
ożywić serce Łysolka.
Kratka wzięła głęboki oddech i po chwili zobaczyła
w myślach, małego Krasnoludka, którego ojciec bił i wyrzucał z domu. Zobaczyła, jak pełen przerażenia chował się przed ojcem w budzie dla psa, jak bardzo czuł
się samotny, jak koledzy mu dokuczali… i nagle poczu-
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ła taki żal, takie współczucie… Wyciągnęła rękę
i delikatnie położyła ją tam, gdzie biło jego serce.
W tym samym momencie Łysolek otworzył oczy,
spojrzał na nią z nienawiścią i już miał krzyknąć,
uderzyć, gdy nagle z dłoni Kratki popłynął piękny, zielony
strumień. Strumień który najpierw wniknął w jego serce, a po chwili otoczył go całego jak puchowa pierzynka.
Na ciemnym niebie nieśmiało rozbłysła jedna gwiazdka,
a za nią kolejne i nagle zrobiło się pięknie. Złowroga
chmura, okrywająca całą Demokrandię zniknęła, Zbuntowane kransoludki zerwały się na równe nogi, ale jakże inaczej teraz wyglądały. Takie łagodne, uśmiechnięte
i przyjacielskie.
– A co ty tutaj robisz Kruszyno? – Łysolek spojrzał na
Kratkę.
– Zabłądziliśmy z bratem. Pomożesz nam odnaleźć drogę do domu?
– No jasne, że pomogę. Chodźcie szybko, bo pewnie rodzice bardzo się o was martwią.
Nie minęło wiele czasu, jak Demoś i Kratka znaleźli
się przed domem. Wokół unosił się zapach ciasteczek
Grubasi, śpiewały ptaszki, a Krasnoludki szykowały się
do wieczornego spotkania na Rynku. Kiedy tata Demokratek i mama Demokratka zauważyli swoje dzieci, nie
kryli łez radości. Oczywiście mama musiała ponarzekać
i nie ukrywała, jak bardzo martwili się o nich. Nakarmiła
ich naleśnikami z ulubioną konfiturą malinową, zapakowała do łóżek, a potem usiadła z ulgą obok Demokratka.
– Mamy wspaniałe dzieci – powiedziała z dumą, a Demokratek uśmiechnął się szeroko.
– I znowu nasza Demokrandia jest taka jak powinna.
Wróciły wszystkie Krasnoludki, wypędzone przez drużynę
Łysolka, a nasza Kraina znowu jest domem dla każdego,
kto tego potrzebuje.

Chciałabym powiedzieć, że od tej pory Krasnoludki
żyły długo i szczęśliwie, ale jak to w życiu bywa… jeszcze
nie raz los wystawi ich na próbę… Już gdzieś tam, potomek złego Autokrata, noszący na cześć swego prapraprapra… dziadka to samo imię szykuje się do przejęcie władzy w Demokrandii. Już on wszystkim pokaże, pomści
swoje krzywdy… ale o tym to już innym razem.
Tamara Olszewska
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Raport: Polska a uchodźcy

Polacy sami wielokrotnie
migrowali i nadal to robią.
A jednak ich postawa względem uchodźców bardzo się ostatnio
pogorszyła.
Jeszcze w 2012 r. według badań
World Value Survey (WVS) deklarowali większą otwartość niż Niemcy, i to niezależnie od pochodzenia
osób szukających azylu. W ostatnich dwóch latach, w związku z tak
zwanym kryzysem uchodźczym
w polskich mediach nastąpił wysyp
artykułów i reportaży, poświęconym
migrantom. Odwoływano się w nich
głównie do emocji, swoje dołożyły
zdjęcia i filmy upowszechniane w Internecie. Wszystko to wpłynęło znacząco na stosunek Polaków do kwestii przyjmowania uchodźców i ich
niechęć do uczestnictwa w relokacji
uchodźców na terenie UE. Poza tym
rząd po wyborach w październiku
2015 zaostrzył stanowisko, odrzucając program regulacji polityki azylowej w UE, zaakceptowany przez
Polskę w 2012 r., i kładący nacisk na
integrację zamiast asymilacji. Jaki
będzie obowiązywał teraz – jeszcze
nie wiadomo.
Stosunek do imigrantów w Polsce
jest niejednoznaczny. Z jednej strony
ogólne nastawienie Polaków jest pozytywne, choć wyżej cenią „politycznych” niż „ekonomicznych” (podobny
stosunek mamy do emigrantów jako
takich, co ma korzenie historyczne).
Nie przekłada się on jednak na entuzjazm, gdy chodzi o ewentualne
z nimi sąsiedztwo. Wg danych WVS
z lat 2010-2014, ok. 7 proc. badanych
byłoby skłonnych mieszkać w pobliżu imigrantów. To i tak relatywnie
więcej niż chętnych na sąsiedztwo
z osobą innego wyznania (niecałe 5
proc.) lub innej rasy (ponad 5 proc.).
Widać też wyraźną tendencje
spadkową, jeśli chodzi o nastroje.
CBOS we wrześniu 2015 odnotowało procentowy spadek osób wyrażających wolę przyjęcia uchodźców
aż o 16 proc., do poziomu 56 proc.

Jednocześnie wzrosła liczba respondentów przeciwnych ich przyjmowaniu – z 21 do 38 proc. Kolejne
badania z listopada 2016: 43 proc.
jest za udzieleniem im schronienia
(z tego większość, bo 38 proc. pytanych respondentów jest za tym, aby
pomoc ta była czasowa). Te wyniki wpisują się w ogólną tendencję
obserwowaną po fali zamachów na
przełomie 2015/2016. Natomiast 53
proc. sprzeciwia się przyjmowaniu
emigrantów przymusowych. Mamy
zatem skok z 38 do 53 proc.! Z kolei
Według danych WVS, po 2000 r. Polacy z roku na rok bardziej negatywnie postrzegają imigrantów pochodzenia muzułmańskiego. Apogeum
niechęci przypada na 2015 r. – gdy
realne wydawało się przybycie syryjskich uchodźców, które to zobowiązanie (ok. 7 tys. osób) rząd PiS
jednostronnie odrzucił.
Polacy nie mają zbyt wielu doświadczeń z azylantami. W 1992 r.
Polska przyjęła 900 uchodźców z Bośni. Po roku 2000 najliczniejszą grupą, ubiegającą się o status uchodźcy
stanowią obywatele Federacji Ro-

syjskiej, z Czeczenii i innych republik Północnego Kaukazu. Od 2014 r.
z wnioskami o azyl zaczęli się zwracać także obywatele Ukrainy z Donbasu i Krymu (do 2016 wnioski
złożyło prawie 6 tys. z nich, status
uchodźcy dostało 16 osób, a ochronę
uzupełniającą 63 osoby). Równocześnie do Polski dociera bardzo niewiele osób z Bliskiego (Środkowego) Wschodu i południowej Afryki.
W latach 2007-2015 Urząd ds. Cudzoziemców wydał status uchodźcy
67 Afgańczykom, 90 Irakijczykom
i 388 Syryjczykom.
Zradykalizowanie
nastrojów
względem uchodźców w ostatnich
latach w Polsce tłumaczy się – poza
sprawą zamachów – upolitycznieniem tej kwestii. Słowem, niejednoznaczny stosunek Polaków pokazuje,
jak wielkie znaczenie ma polityka.
Warto o tym pamiętać.
Monika Piotrowska-Marchewa
Tekst na podstawie: Migranci, migracje.
O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie
własne zdanie. Pod red. H. Thiollet, przełożyła M. Szczurek, wyd. Karakter, Kraków 2017.

POLITYKA AZYLOWA W LICZBACH

15000 – największa dotychczas liczba wniosków złożona w jednym roku
(2013),
12325 – tyle wniosków o ochronę złożono w Polsce w 2015, w tym 10255
pochodziło od osób ubiegających się po raz pierwszy
270 – tyle wniosków złożonych przez emigrantów w 2015 r. przypadło
w Polsce na każdy milion jej mieszkańców,
0,8 proc. – taki był udział Polski w przyjmowaniu wniosków osób ubiegających się o ochronę w UE
348 decyzji o nadaniu statusu uchodźcy wydano w Polsce w 2015, oraz
167 decyzji – o udzieleniu ochrony uzupełniającej. W roku 2013 i 2014
łącznie – 470 decyzji.
3067 ludzi przebywało 1 lipca 2016 na terenie Polski w związku z objęciem ich ochroną międzynarodową (Polska liczy 37 mln mieszkańców)
***
50 przestępstw motywowanych nienawiścią wobec muzułmanów odnotowała policja i prokuratura w I półroczu 2015, a 116 – w I półroczu 2016;
oraz 14 przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób pochodzenia arabskiego (I półrocze 2015 r) wobec 80 – w I półroczu 2016
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Prześmiew w ciemnościach LUDZIE
wywiad z Tamarą Olszewską

DEKODER: Jak myślisz, czy dojście PiS do władzy było nieuniknioną reakcją społeczną na ostatnie 25 lat transformacji?
TAMARA OLSZEWSKA: Patrząc
już z dystansu, wydaje mi się, że poprzednie rządy, od 1990 roku zrobiły wszystko, by w końcu wygrał populizm. Nepotyzm, korupcja, „grzech
zaniechania”, czyli lekceważenie
społeczeństwa, brak sensownych
programów wsparcia, brak inwestycji w regiony szczególnie „biedne”,
kiepska edukacja obywatelska, ciągłe ustępstwa wobec Kościoła katolickiego, buta i arogancja każdej
z partii, która dorwała się do władzy.
Nie można się dziwić, że PiS wygrało,
w końcu bardzo umiejętnie zbudowało siebie na niezadowoleniu społecznym, rozczarowaniu, roszczeniowym podejściu do państwa.
Za nami dwa lata intensywnych
zmian w prawie, w postawach społecznych i politycznych. Która dotknęła Cię najbardziej?
Trudno wskazać jedną zmianę.
Powiedziałabym, że wszystkie, które cofają nas z drogi demokracji,
które pogłębiają podział społeczny.
Wszystkie działania powodujące, że
stajemy się błaznem Europy i świata.
Na przykład wszelkie zmiany w edukacji, to nic innego jak praca nad
indoktrynacją i zmanipulowaniem
młodych ludzi, by wychować ich na
posłusznych, bezwolnych obywateli
PiSlandii. Popatrzmy na nazistowskie Niemcy, faszystowskie Włochy
czy stalinowską Rosję. Nic więcej dodać nie trzeba.
Dziś mamy w Polsce dwa społeczeństwa, które się nie rozumieją.
Kiedyś będą musiały jednak zacząć ze sobą rozmawiać. Jaki temat podsunęłabyś jako pierwszy?
Nie wiem, jaki temat, ale na pewno trzeba byłoby zacząć od poszukania tzw. punktów wspólnych. Punktów, na bazie których powoli lecz
konsekwentnie można zacząć budować wspólną przyszłość, w której

i jedna i druga strona, będzie miała
swoje miejsce. Ktoś powie, że jestem
stara i naiwna, ale to moje spojrzenie
na problem i moja wizja.
Piszesz świetne prasówki. Zawsze miałaś „dobre pióro”, czy ten
talent ujawnił się w ostatnich 2 latach?
Pisanie to był zawsze mój sposób
na siebie. Pisałam całe życie, głównie
„do szuflady”. Pisałam też sporo dla
Wydawnictw Edukacyjnych, z którymi przez lata współpracowałam,
ale to było inne pisanie. Na jednym
z blogów poetyckich zamieszczałam
swoje wiersze. Gdy PiS doszło do
władzy, siedziałam któregoś wieczoru, czytałam na fb smutnych ludzi
i pomyślałam sobie, że w tych nadchodzących ciemnościach potrzebujemy nieco ironii, odrobinę prześmiewu z rzeczywistości, bo inaczej
nie damy rady. Wtedy odważyłam
się i napisałam pierwszą prasówkę.
Umieściłam ją na swojej ścianie. Kolejne bardzo szybko rozeszły się po
stronach KOD. Potem doszły inne
teksty, jedne bardziej na wesoło,
inne poważne i tak już zostało.

Tamara Olszewska – Autorka słynnych
facebookowych prasówek, wciąż pełna
wiary, że każdy może dołożyć swoją cegiełkę do odzyskania demokratycznej
Polski. Fot. archiwum własne.

Walczymy z mową nienawiści
wobec: uchodźców, imigrantów,
muzułmanów. Co mówisz, gdy słyszysz: islam=terroryzm?
Próbuję tłumaczyć, ale przeciwnicy uchodźców są głusi i ślepi. Wy-

KODU

rywkowo wybierają sobie tylko to, co usprawiedliwia ich
stanowisko. Tak naprawdę,
dopóki „góra” nie zacznie mówić innym językiem, nie zacznie edukować
w tym temacie, to ciężka sprawa.

Masz jakieś rady dla zwykłych
koderów?
Musimy trafiać ze swoim przekazem głównie do tych, którzy
mają bierną postawę wyborczą i do
elektoratu PiS. Musimy nauczyć się
z nimi rozmawiać. To wprawdzie,
jak „droga przez mękę”, ale jednak
bardzo ważne. Demonstracje, edukacja, informacja, pikniki, happeningi,
uliczne debaty obywatelskie, koncerty, opracowanie materiałów dla
różnych grup docelowych, ulotkowanie miast i miasteczek. Można bardzo, bardzo dużo i w różnej formie,
byle tylko wierzyć w skuteczność
i nie słuchać krytykantów, których
jednak sporo.
Sukcesem jest to, że tylu ludzi
„wyszło z domu”, że przechodzimy
przyspieszoną lekcję świadomego
obywatelstwa. Wciąż jednak patrzymy pod kątem prywaty, swego ego.
Wciąż nie umiemy współpracować,
piętnujemy siebie wzajemnie za różne wizje.
Miałaś (jak chyba większość
z nas) czas zwątpienia. Co sprawia,
że mimo różnych zawirowań w stowarzyszeniu nadal jednak trwasz?
Ludzie, których poznałam, z którymi
rozmawiam i łączy mnie zarówno
wielka sympatia, jak i cel. Podjęłam
pewne zobowiązanie wobec nich,
więc nie mogę sobie tak po prostu
odejść. Wciąż wierzę, że zły okres
w KOD minie i zacznie się sensowne
działanie, które przyniesie oczekiwany skutek. Nie mogę i nie chcę stać
z boku, a KOD jest dla mnie wciąż
wielką nadzieją i sensem. No i nie jestem typem szczura, który ucieka, bo
wydaje mu się, że okręt tonie.
Elżbieta Majewska-Cieśla
Maciej Pokrzywa
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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.

(22)
– Pańciu, ja chcę paszport – poprosił z rana mój Kot.
– Kotku, po co Ci? Przecież Ty nawet z domu nie wychodzisz.
– Minister Błaszczak powiedział, że Polacy powinni z paszportu być dumni. Więc ja chcę być dumny.
– Tak – potwierdziłem. – Dlatego Ministerstwo ogłosiło
konkurs na wizerunek jakiejś naszej szczególnej budowli.
W plebiscycie prowadzą litewska Ostra Brama w Wilnie
i cmentarz Orląt Lwowskich w ukraińskim Lwowie.
Futrzak nalał sobie czegoś mocniejszego do miseczki. Wypił, zadumał się i rzekł:
– Ja uważam, że w polskim paszporcie powinien być rysunek
Reichstagu.
– Kocie! Reichstag jest niemiecki!
– Ale on nam dostarcza więcej powodów
do dumy niż wszystkie budowle polskie, litewskie i ukraińskie razem wzięte. Prezes
Kaczyński w stronę Reichstagu pluje trzy
razy dziennie, dzięki czemu dumna premier Szydło wstała z kolan. A w 1945 roku
Szarik na Reichstag nasikał, co naszą narodową dumę tylko wzmacnia.
Nalałem sobie do miseczki i ja. Wypiłem.
– Kotku, motyw Wilna jest uzasadniony,
bo Matka Ostrobramska była Polką, Orlęta też były Polakami, a Szarik, niestety, był ruskim agentem.
Kot znów sobie nalał. Wypił i westchnął:
– Właściwie konkurs ten jest bez sensu. Przy naszej polityce odwracania się od UE, polityce bratania się z Orbanem
i Orbana z Putinem, w naszych paszportach i tak znajdzie
się obrazek Kremla.
m

(23)
– Pańciu, leć po skrzynkę whisky! Musimy oblać to, że będziemy bogaci! – zawołał dziś rano mój Kot.
– My?! Bogaci?! Z czego, nawet w Lotto nie gram.
– Nie słyszałeś? Poseł Jarosław Kaczyński zamierza tupnąć nogą i Merkel wypłaci nam reparacje za II wojnę światową. Potem od zaborców za rozbiory. Od Macrona, May
i Trumpa za Jałtę, potem od Szwecji za potop i od potomków Ulryka von Jungingena za Danuśkę. A dodatkowo od
Putina za 17 września 1939 r. i za wywózkę Twoich dziadków na Sybir.
– Hola, Kotku, posłowi Kaczyńskiemu nawet wraku tupolewa nie udało się do Polski sprowadzić. A Ty mówisz
o horrendalnych reparacjach?
Futrzak nalał sobie, wypił. Po czym sięgnął po słuchawką
telefonu. Wybił numer i zamiauczał po kociemu. Po chwili miauczenia odłożył słuchawkę.
– Rozmawiałem z kotem prezesa. Masz rację, poseł prezes
jedynie się przejęzyczył. On nie będzie od Merkel żądał reparacji, poprosi jedynie o punkt repasacji. Pończoch.
m

Zet do zeta
i będzie gazeta

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

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 kolejne numery i rozdajemy bezpłatnie mieszkańcom wielu
mniejszych i większych miast Polski. Dlatego też zbieramy fundusze na wydruk kolejnych numerów i prosimy
o wsparcie, choćby symboliczną kwotą.
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